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Lietuvos laisvės diena
“...Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tau

tos atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu nigsėjo 
mėn. 18-23 d. 1917 metais, skelbia atstatanti nepriklauso
mą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybi
nių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis... Vilniuje, va
sario 16 d. 1918 m.”V iais lemtingais žodžiais pareikštas tautos ryžtas atsi- S stoti į pasaulio laisvų valstybių gretas. Kad be per

traukos nuo tos dienos skaičiuojame Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis, reiškia, kad nepaisant žiaurios so
vietinės okupacijos, jos padarytos žalos, tauta sąmoningai 
neleido Nepriklausomybės žiburiui užgęsti. Šią dieną pri
siminti jos didvyrius, švęsti šį nepaprastą žygį nuolat jun
gėsi ir dabar jungiasi visa tauta. Netikslu galvoti, kad ji - 
tai tik Lietuvos teritorijos gyventojai. Juk čia pat už jos 
dabartinių ribų - Suvalkai, Karaliaučius, kitose etninėse 
žemėse gyvenantys lietuviai, kurie jaučia glaudžiausią ryšį 
su tauta. Toliau, jau kituose kraštuose, nuo Sibiro iki 
Australijos, skersai tada vėl įstrižai per visas Amerikas 
galima matyti visus kelius, kuriais keliavo ir dar keliauja 
lietuviai vadinamoje “išeivijoje”. Visiems jiems buvo ir 
dabar yra šventa ši diena. Jos tikslas yra prisiminti, pasi
džiaugti ir pagerbti tuos, kurių išmintis bei drąsa iškovojo 
Lietuvai valstybinę laisvę, tą datą įamžino mūsų istorijoje.

D
žiaugiamės ir šiandien jų didingu žygiu. Dabarti
nių laikų, madų, darbų sūkuryje lengva pamiršti 
jo svarbą, būtinumą jį paminėti. Ypač išeivijoje 
lengva tik prabėgom žvilgterėti, net praleisti šią šventę 

dėl rimtų ir nerimtų priežasčių - užimtumo, nuovargio, 
išsiblaškymo. Kas nėra girdėję, kam nėra prabėgusi min
tis, kad jau minėjimai “nusibodo”? Iš dalies - natūralu, 
nes tai yra ritualai, kurių elementai kartojasi. Ypač jau
nesnėms kartoms jie gali būti net nesuprantami, augant 
kitokioje aplinkoje, kur tokio pobūdžio iškilmės ne
įprastos. Vis dėlto ritualai yra žmonijai esminė gyvenimo 
dalis. Jie padeda įamžinti svarbiąsias kultūrines vertybes. 
Tik kartojimu, prisiminimu, praeities branginimu galima 
išlaikyti jas gyvas, išsaugoti jų dvasią. Koks pilkas gyveni
mas būtų be tradicijų, be švenčių!

I
šeivijoje sukurti, pajusti ir išlaikyti tą šventinį nusitei
kimą Nepriklausomybės paskelbimo metinėse yra kur 
kas sunkiau, negu Tėvynėje, kur aplinka yra lietuviš
ka, pati žemė yra Lietuva. Ne kiekvieną galima įtikinti, 

kad vis dėlto švęsti yra daugiau negu prasminga. Tačiau 
kas švenčia, žino, kad dalyvaujant Nepriklausomybės 
šventėje, dideliuose ar mažuose minėjimuose ne tiek turi 
rūpėti, ar kalbėtojas ką nors stebinančiai naujo pasakė, ar 
eilėraštis padeklamuotas netobulu kirčiavimu, ar daina 
nuklydus nuo gaidos. Tobulybės siekimas visada yra siek
tinas, tačiau esamomis sąlygomis ne visada įmanomas. 
Svarbu, kad telkiamės, vienijamės, bent ta proga jaučia
me solidarumą. Tokiu būdu pabendraujame, dalinamės 
įspūdžiais, rodome pagarbą mūsų protėviams ir pavyzdį 
savo vaikams, remiame savo bendruomenių vadovus ir jų 
pastangas, turime progą pasigėrėti savo kultūrinėmis pa
jėgomis. O jei išeiname jausdami bendrystės šilumą, palies
ti lietuviškos dvasios, tai irgi yra brangintinas reiškinys.

Sveikinkime visus Vasario 16-tosios minėjimų 
rengėjus ir visus dalyvius Nepriklausomybės šventės 
proga! RSJ

Savaitė Lietuvoje

KAN A D OS ĮVYKIAI
Operos Toronte

Richard Bradshaw, COC 
(Canadian Opera Company) ge
neralinis direktorius, jau pa
skelbė 2002/2003 metų sezono 
operų tvarkaraštį. Kaip visuomet, 
Toronto Hummingbird Centre 
salėje bus statomos 6 operos, 
suporuotos į tris grupes: rudens 
pora rugsėjo/spalio mėn, žiemos
- sausio/vasario mėn. ir pavasario
- kovo/balandžio mėn. Sezoną 
atidarys rugsėjo 26 d. su P. Čai
kovskio (1840-1893) The Queen 
of Spades (Pikų dama); dainuos 
Hasmik Papian (Liza), Judith 
Forst (grafienė), Vadim Zapleč- 
ny (Hermanas), Igor Morozov 
(princas Jelecky), John Fanning 
(grafas Tomsky). Kiti 5 spek
takliai bus rugsėjo 29, spalio 2, 
5, 8 ir 11 d.d. Rugsėjo 27 d. pra
sidės I. Stravinskio (1882-1971) 
Oedipus Rex with Symphony of 
Psalms', dainuos Michael Schade 
(Oedipus), Ewa Podles (Jocas- 
ta), Peteris Eglitis (Creon), Ro
bert Pomakov (Tiresias). Spek
takliai tęsis spalio 1, 3, 6, 9 ir 12 
d.d. Šią operą COC jau sykį sta
tė 1997 metų rudenį su kita gru
pe solistų, išskyrus M. Schade 
pagrindiniame vaidmenyje.

2003 metų sausio 24 prasi
dės G. Verdi (1813-1901) Un 
Balio in Maschera (Kaukių ba

lius) su Svetelina Vassileva (A- 
melia), Shannon Mercer (Oscar), 
Alfredo Portilla (Gustavus III), 
Fiona Kimm (Mam’zelle Arvid- 
son), Timothy Noble (grafas An- 
ckastroem), Daniel Borowski 
(grafas Horn) ir Alain Coulombe 
(grafas Ribbing); spektakliai tę
sis sausio 28, 30, vasario 2, 5 ir 8 
d.d. Tuo pačiu metu, sausio 25, 
29, 31, vasario 4, 6 ir 9 d.d., bus 
ir čekų kompozitoriaus L. Janaček 
(1854-1928) Jenufa su Helen 
Field (Jenufa), Eva Urbanova 
(Kostelnička), Miroslav Dvors- 
ky (Števa) ir John Mac Master 
(Laca).

Pavasario operų poroje bus 
labai populiari Toronte ( buvo 
išparduotos visos vietos 1990, 
1994 ir 1998 metais) G. Puccini 
(1858-1924) Madama Butterfly. 
Joje dainuos Xiu Wei Sun (Cio 
Cio San), Allyson McHardy 
(Suzuki), Jorge Pita (Itn. Pin
kerton). Šios operos bus 8 spek
takliai: kovo 28, balandžio 2, 5, 
8, 10, 13, 15 ir 19 d.d. Kartu bus 
retai statoma, bet linksma G. 
Rossini (1792-1868) opera L’I- 
taliana in Algieri (Italė Alžyre) 
su Carmen Oprisanu (Isabella), 
Nathalie Paulin (Elvira), Colleen 
Skull (Zulma), Michael Colvin

(Nukelta į 8-tą psi.)

LIETUVOS LAISVĖS KOVAS PRISIMENANT

Lietuvos kelias
DR. JONAS KUNCA

Minint Vasario 16-tąją būti
na prisiminti, jog laisvės mintis 
ir tautinis atbudimas prasidėjo 
beveik šimtmetį anksčiau ir pa
mažu paruošė mūsų tautą tam 
lemtingam žingsniui, kurį ne
gausi patriotų grupė galų gale 
įgyvendino 1918 m. paskelbda
ma Lietuvą visiškai nepriklauso
ma valstybe.

Jau nuo 1880 m. studentai 
lietuviai pradėjo mėginti leisti 
lietuviškus laikraštėlius. Silpnas 
jų buvo turinys, eidavo tik trum
pą laiką. Tik 1883 m. J. Šliūpo ir 
J. Basanavičiaus pastangomis 
Ragainėje pasirodė jau žymiai 
tobulesnis laikraštis Aušra, kuri 
per Marijampolę ir Rygą pa
siekdavo skaitytojus Lietuvoje, 
kur lietuviška spauda buvo už
drausta.

Aušra po trejų metų užsida
rė dėl ekonominių sunkumų. 
Bet po dar trejų metų, V. Ku
dirkos ir jo bendraminčių pa

stangomis Tilžėje pradėtas leisti 
Varpas, kuris savo turiniu ir pa
triotiškumu labai paveikė už
snūdusią mūsų tautą. Galima 
sakyti, kad Varpas tai buvo V. 
Kudirkos minčių reiškėjas. Ku
dirka sugebėjo rašyti visomis 
anam laikui aktualiomis temo
mis. Savo mintims reikšti jam 
netrūko gero publicisto gabu
mų. Kudirka matė ko trūksta 
mūsų žmonėm ir kokios neteisy
bės yra daromos jiems. Būda
mas gabus visose srityse, jis pa
rašė žodžius ir muziką mūsų 
himnui, kurį dabar giedame, bet 
dažnai neįsigilinam į autoriaus 
minčių turinį. Šitoje giesmėje 
atsispindi Kudirkos ateities Lie
tuvos idealas. Gaila, kad tada 
nepagydoma džiovos liga nelei
do jam ilgiau gyventi.

Minėdami nepriklausomy
bės atgavimą 1918 m., negalime 
pamiršti V. Kudirkos ir kitų 
publicistų nuopelnų. Jie paruo
šė tautą ir jos inteligentiją šiam 
drąsiam žygiui. Nepriklausomy-

Dailininkas Laimutis Ločeris

į laisvę
bės paskelbėjai buvo ryžtingi ir 
apdairūs vyrai. Jie suprato stai
ga susidariusią istorinę progą 
atstatyti Lietuvą, kai Rusijoje 
vyko revoliucija, o Lietuvoje dar 
buvo vokiečių okupacija, bet jau 
silpna dėl karinės nesėkmės Va
karų fronte. Taip jiem pavyko 
gauti iš vokiečių leidimą for
muoti savo vyriausybę, nors ir 
su sąlyga, kad Lietuva turės am
žinus ryšius su Vokietija. Pralai
mėjus jai karą, šis reikalavimas 
buvo tyliai pamirštas. Nauja val
džia perėmė valdyti šalį, kuri 
buvo nuniokota, neapšviesta. 
Teko ją ginti nuo puolančių ru
sų ir lenkų, o savo kariuomenės 
nei ginklų neturėta. Teko sku
biai organizuoti savanorių ka
riuomenę, ieškoti ginklų ir 1.1, 
bet vieno Lietuvai užteko - pa
triotizmo, kurį įskiepijo lietuviš
koji spauda, ypač V. Kudirkos 
straipsniai.

Dar reikia pridėti, kad nau
ja valdžia, neturėdama jokio pa-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidento pranešimas
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus sausio 30 baigdamas 
vizitą JAV-se padarė pranešimą 
Lietuvos radijui. Jo teigimu, vi
suose susitikimuose su JAV pa
reigūnais buvo pažymėti Lietu
vos pasiekimai demokratijos, 
rinkos ekonomikos, atviros vi
suomenės plėtroje. Taip pat iš
reikšta padėka už solidarumą ir 
indėlį kovoje su terorizmu. V. 
Adamkus susitikimuose su JAV 
prezidentu G. Bush ir valstybės 
sekretoriumi Colin Powell taip 
pat pajuto paramą Lietuvai ir 
realią galimybę kvietimui į ŠAS 
šį rudenį.

V. Adamkus taip pat teigė, 
jog siekdama narystės ŠAS, Lie
tuva turi kartu su kitomis Balti
jos valstybėmis tęsti reformas ir 
veikti solidariai, aktyvinti santy
kius su Rusija ir dirbti Rytų kryp
timi ypač vieningai. Nuo santy
kių su Rusija nemažai priklauso 
energetikos ūkio, o kartu ir visos 
ekonomikos raida. Jo manymu, 
vyriausybė turėtų aktyviau derė
tis su Rusijos valdžia ir “Gaz
prom” dėl dujų ūkio ateities, 
Lietuvos dujų privatizavimo, rū
pintis ilgalaikio dujų tiekimo su
tartimis. Jis pabrėžė, kad reikia 
veikti sutartinai, o vidiniai nesu
tarimai, vieši santykių aiškinimai
si “silpnins valstybės pozicijas”.

Pokalbiuose energetikos 
klausimais su JAV pareigūnais 
Lietuvos prezidentas pažymėjęs 
“Williams” bendrovės7 investici
jų svarbą Lietuvai. Jis pareiškė, 
jog “Williams” darbu Mažeikiuo
se Lietuva nėra visiškai paten
kinta, ir Lietuvos ir Amerikos 
interesai reikalauja, kad “Wil
liams” bendrovė kuo greičiau iš
spręstų ilgalaikio naftos tiekimo 
problemas ir pradėtų įmonę 
modernizuoti.

Posėdžiavo Teisės komitetas
Sausio 24-25 d.d. Kaune vy

ko Baltijos parlamentarų Teisės 
komiteto posėdis, kuriame svars
tytos žmogaus teisių užtikrini
mo galimybės nukentėjusiems 
nuo medicinos ir teisėsaugos 
darbuotojų veiksmų. “Vilimasi, 
kad parengta rezoliucija taps 
pagrindu taisyti trijų kaimyninių 
valstybių įstatymuose pastebė
tas klaidas”, skelbia LGTIC.

Teisės komiteto pirmi
ninko, seimo nario Vasilijaus 
Popovo teigimu, visose trijose 
Baltijos valstybės sukurtas teisi
nis pagrindas įtvirtino tik santy
kius tarp įvairių institucijų, ta
čiau žalą patyrusio asmens įsta
tymai negina. Jis nustebo išgir
dęs, kad Lietuvoje yra nemažai 
nuo medikų nukentėjusių žmo
nių, tačiau nėra iškeltos nė vie
nos bylos dėl padarytos žalos at
lyginimo.

Valstybinės medicinos 
revizijos inspekcijos direktorė 
Vitalė Vinickienė pabrėžė, kad 
“Lietuvos sveikatos sistemos 
teisinėje bazėje esama nemažai 
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akivaizdžių spragų”. Jos nuo
mone į viešumą iškeltos medikų 
klaidos turėtų padėti greičiau 
įstatymais užtikrinti žmogaus 
teisę būti ginamam, tai turėtų 
paspartinti praėjusiais metais 
seimo priimtos Vartotojų teisių 
gynimo įstatymo pataisos. Tačiau 
įstatymas dar nėra perduotas 
prezidentui pasirašyti.

Prisįjungė prie sutarties
Lietuvos seimas sausio 25 d. 

vienbalsiai patvirtino Baudžia
mosios teisės sutartį dėl korup
cijos, rašo LGTIC. Lietuva 1999 
m. sausio 27 d. pasirašė šią su
tartį, kuri nustato įvairių korup
cinių veikų kriminalizavimą, už
tikrinant glaudesnį valstybių - 
sutarties dalyvių bendradarbia
vimą, vykdant baudžiamąjį per
sekiojimą už korupcinius nusi
kaltimus.

Sutarties patvirtinimas ver
tinamas kaip su nepilnateise na
ryste Europos sąjungoje prisi
imtų įsipareigojimų vykdymas, 
parodo Lietuvos pasiryžimą įsi
jungti į tarptautinių sutarčių sis
temą, rašo LGTIC.

Sutartį yra pasirašiusios 30 
valstybių, tačiau ją yra patvirti
nusios tik 11. Sutartis įsigalios ją 
patvirtinus 14 valstybių. Jos įgy
vendinimą prižiūri Valstybių prieš 
korupciją grupė “GRECO”, ku
rios narė yra ir Lietuva.

Priešpaskutinis planas
Lietuvos vyriausybė sausio 

30 d. patvirtino Lietuvos pasi
rengimo narystei Europos są
jungoje priemonių planą, kuris 
yra priešpaskutinis iki Lietuvos 
įstojimo, skelbia LGTIC. Plane 
numatyta daugiau kaip 700 įvai
rių priemonių, kurias ketinama 
įgyvendinti šiais metais. Jų įvyk
dymui gali reikėti 2 bin. litų. 
Vyriausybei teks parengti 46 
projektus, priimti 43 nutarimus, 
patvirtinti 207 ministerių įsaky
mo lygio teisės aktus. Teisės įgy
vendinimo priemonių plano da
lyje numatyta 414 priemonių, 
pvz. dokumentų rengimas, insti
tucijų stiprinimas ir jų kokybės 
gerinimas. Nemaža dalis priemo
nių susijusių su įvairių žinybų 
plėtra aplinkos, transporto, ener
getikos ir žemės ūkio srityse.

Lietuva yra baigusi derybas 
dėl 23 iš 31 derybinio skyriaus. 
Lietuva ketina baigti derybas 
šių metų pabaigoje, o 2004-siais 
tapti pilnateise ES nare.

Nauja frakcija
LGTIC skelbia, kad seime 

sausio 12 d. pradėjo veikti nauja 
Nepriklausoma frakcija. Ją su
daro pasitraukę iš seimo Libe
ralų frakcijos Rolando Pakso 
šalininkai. Jos seniūnu išrinktas 
seimo narys Eugenijus Maldei- 
kis, jo pirmasis pavaduotojas - 
Henrikas Žukauskas. Savo veik
loje ši frakcija žada remtis 
Konstitucijos bei seimo statuto 
principais. R. Pakso nuomone,

(Nukelta j 2-rą psl.)
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Spaudos balsai

McDonald’s kraustosi iš Lietuvos?

Lietuvos vyskupų konferenci
ja š.m. sausio 31 d. aptarė visą 
eilę sielovadinių reikalų. Paaiškė
jo, kad naujasis Šv. Tėvo atstovas 
nuncijus Peter Stephan Zurbrig
gen, šveicaras, Lietuvoje jau bus 
vasario 14 d. Konferencijos pirm, 
arkiv. S. Tamkevičius visų dalyvių 
vardu pasveikino kardinolą A. J. 
Bačkį su 65 metų amžiaus su
kaktimi. Iškilo kai kurių dvasi
ninkų savivaliavimas liturgijoje, 
įvedimas neapgalvotų pokyčių, 
keliančių nesusiprantimus parapi
jose. Pabrėžta, kad reikia laikytis 
Vatikano II suvažiavimo nuosta
tų, vengiant vienybę ardančių 
veiksmų. Nutarta tuo reikalu pa
ruošti ganytojinį laišką. Aptartas 
pasiūlymas steigti Lietuvoje Liur- 
do komitetus, kurie rūpintųsi 
maldininkų į Liurdą organiza
vimu. Numatyta tam reikalui su
daryti komisiją, kuri apsilankytų 
Olandijoje, susipažintų su tenykš
čių komitetų veikla ir pateiktų 
savo išvadas. Vyskupų konferen
cijos atstovu į Televizijos bei ra
dijo tarybą paskirtas Vytautas 
Ališauskas.

A. a. kunigas Tąsius Eremi
nas (1915.VIII.11-2002.1) palai
dotas Milane, sulaukęs 86 metų 
amžiaus. Mirė Strezos kurorte, 
kur gydėsi. Velionis Milano Švč. 
Jėzau Širdies universitete kurį 
laiką dėstė lietuvių kalbą filologi
jos studentams. Buvo Uolus ilga
metis Tėviškės žiburių skaitytojas. 
Jo laidotuvėmis rūpinosi Lietuvos 
garbės konsulas Guido Levera 
Milane. Velionis buvo rosminie- 
čių vienuolijos “Instituto della 
Carita” narys. Čią vienuoliją XIX 
š. įsteigė italų teologas-filosofas 
Antonio Rosmini-Serbati.

Bernelių Mišias praeitų metų 
Kūčių vakarą Vilniaus arkikated
roje aukojo kardinolas A. J. Bač- 
kis, koncelebruojant vyskupams J. 
Tunaičiui ir J. Borutai, SJ. Mišio
se dalyvavo Lietuvos prezidentas 
V. Adamkus su žmona, seimo 
narys prof. V. Landsbergis su 
vaikais ir vaikaičiais. Pasimelsta

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

A+A
KAZIMIERAI ARLAUSKIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą choristei IRENAI 
PUNKRIENEI, jos seseriai ALDONAI OLIENEI ir jų 
šeimoms -

Toronto Prisikėlimo parapijos choras

MYLIMAI MAMYTEI

AtA
KAZIMIERAI ARLAUSKIENEI 

iškeliavus amžinybėn, sesei IRENAI PUNKRIENEI, 
visiems giminėms bei artimiesiems nuoširdžią už
uojautą reiškia -

Toronto skautininkių-skautininkų draugovės

prie kalėdinės prakartėlės, gie
dota “Sveikas, Jėzau gimusis”.

Betliejaus taikos ugnis į 
Šiaulių katedrą 2001 m. gruodžio 
22 d. buvo atgabenta pirmą kartą. 
Degantį žibintą iš Kristaus gimi
mo miesto per daugelį valstybių 
traukiniais ir automobiliais vežė 
įvairių šalių skautai. Lietuvos 
skautai Kalvarijų muitinėje ugnį 
perėmė iš lenkų skautų. Žibintas 
buvo nugabentas į Vilniaus ka
tedrą, po to perkeltas į Šiaulius. 
Mintis Taikos ugnį iš Betliejaus 
gabenti kilo Austrijos skautams. 
Tai prieš Kalėdas atliekama jau 
penkiolika metų.

“Tikėti šeima - kurti ateitį” - 
tokiu pavadinimu Šiauliuose pra
eitų metų gruodžio 26 d. buvo 
surengta šeimų šventė, pradėta 
katedroje Mišiomis, kurias auko
jo vysk. E. Bartulis. Buvo atnau
jintas pamaldose dalyvavusių su
tuoktinių sakramentas. Kultūros 
centre buvo suvaidinta rež. R. 
Steponavičiūtės režisuota misteri
ja “Kelionė į Betliejų”, rodomi 
filmai iš Romoje vykusios šeimų 
šventės, koncertavo jaunimo cho
ras “Atžalynas”, vaikų dainavimo 
studija “Rokoko” ir kt. Mažuo
sius nudžiugino Kalėdų senelis su 
dovanėlėmis. Šventę, kurioje be 
šiauliečių dalyvavo šeimos iš Rad
viliškio, Joniškio, Kelmės ir Pa
kruojo, fiansiškai parėmė Šiaulių 
miesto savivaldybė. Šventės ren
gėjams vadovavo Šeimos centro 
direktorė D. Šlapkauskaitė.

Kalėdinių giesmių savaitė vy
ko Vokietijos Drezdeno-Maiseno 
vyskupijoje gruodžio 27 - sausio 5 
d.d. Renginyje dalyvavo ir šešių 
asmenų grupė iš Kauno arkivys
kupijos. Jau trečią kartą lietuviai 
drauge su vokiečiais ir rumunais 
paruošia programą Naujų metų 
šventei. Šį kartą jungtinis choras 
giedojo J. Naujalio “Tyliąją nak
tį”, dirigavo chorvedė V. Liau- 
danskaitė. Lietuvių grupę lydėjo 
Kauno arkivyskupijos Jaunimo 
centro referentė L. Daugėlaitė.

Šiluvos Dievo Motinos pa
veikslas nuo praeitų metų spalio 
menesio yra tiriamas ir atsta
tomas Lietuvos dailės muziejaus 
Prano Gudyno restauravimo 
centre. Jame 2001 m. gruodžio 29 
d. lankėsi Kauno arkivyskupas S. 
Tamkevičius ir susipažino su vyk
domais darbais. Centro vadovė J. 
Senvaitienė mano, kad viską atli
kus, paveikslas per šių metų Švč. 
Mergelės Marijos - Šilinės atlai
dus vėl bus Šiluvos mažosios ba
zilikos didžiajame altoriuje.

Lietuvos vėliava, nuolat plevėsuojanti ant Gedimino pilies bokšto Vilniuje

Lenkams - skriauda, lietuviams - normali kasdienybė
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ

Lenkijos laikraščiuose vėl 
pasipylė informacijų apie Lietu
vą. Rimčiausias lenkų dienraštis 
Rzeczpospolita sausio 16 dieną 
straipsnyje Diskriminuojama kal
ba rašė, kad Lietuvos švietimo 
ministerijos įgyvendinama re
forma sunaikins lenkišką švie
timą. Straipsnio autorius pikti
nosi Lietuvos švietimo ministe- 
rio potvarkiu neversti vyriau
siųjų klasių (XI ir XII) vadovė
lių į tautinių mažumų kalbas (į 
rusų ir lenkų kalbą) bei įvesti 
neprivalomą gimtosios kalbos 
egzaminą (patys mokiniai pasi
renka, ar nori laikyti, ar ne). At
seit, panaikinant privalomą len
kų kalbos egzaminą, sumenki
namas gimtosios kalbos vaid
muo mokykloje.

Lietuvoje veikiančios lenkų 
organizacijos “Maciež Školna” 
pirmininkas J. Kviatkovskis žur
nalistui sakė, kad Lietuvos len
kai norėtų turėti tokias teises, 
kokias turi lietuviai Seinuose ir 
Suvalkuose.

Švietimo ministerio potvar
kis nepatiko taip pat 24 Lietu
vos parlamentarams, kurie krei
pėsi į A. Monkevičių, ragindami 
peržiūrėti dar kartą švietimo re
formos gaires, kad jos atitiktų 
tautinių mažumų lūkesčius. 
Kaip rašė dienraštis Rzeczpos
polita, šį kreipimąsi pradėjo 
LSDP narys, parlamentaras 
Artur Plokšto, nurodydamas, 
kad švietimo ministerijos pla
nuojami veiksmai prieštarauja 
Lietuvos-Lenkijos geros kaimy
nystės ir draugiškų santykių su
tarties nuostatoms.

“Nežinau, ar ponas J. Kviat
kovskis žino, ką sako, reikalau
damas, kad Lietuvos lenkai tu
rėtų taip suorganizuotą švieti
mą, kaip lietuviai Seinuose ar 
Suvalkuose, o ir pagaliau Puns
ke”, - sako Lenkijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Ire
na Gasperavičiūtė.

“Suvalkuose išvis nėra lietu
viškos mokyklos, lietuvių kalbos 
čia mokoma tik fakultatyvinėse 
tarpmokyklinėse grupėse po pa-

Savaitė
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ateityje į Nepriklausomos frak
cijos veiklą gali įsitraukti ir 
daugiau parlamentarų. Frakci
jos nariai yra dešiniųjų ir libera
lių pažiūrų.

Tą dieną posėdžiavusi Lie
tuvos liberalų sąjungos Antakal
nio skyriaus taryba dauguma 
balsų nusprendė pašalinti iš 
partijos R. Paksą, buvusį to sky
riaus narį. Skyriaus pirmininko 
teigimu buvęs LLS vadas savo 
veiksmais pakenkė partijai, jos 
programos vykdymui.

Teigiama TVF ataskaita
Tarptautinio valiutos fondo 

(TVF) ataskaitoje, paskelbtoje 

AtA
STEFAI ŠAKIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos sūnų GEDIMINĄ ir jo 
žmoną DANĄ, dukrą DALIĄ su jos vyru GEDIMI
NU, vaikaičius - RITĄ, KRISTINĄ, INDRĘ, 
GLORIĄ, PAULIŲ -

Gražina, Liudas Matukai ir šeima, 
Eliziejus Šlekys,
Rūta, Arūnas Šlekiai ir šeima

mokų. O Seinuose lietuviško 
švietimo yra tik užuomazga, 
Seinų II gimnazijoje yra para
lelės lietuviškos klasės, kur dau
guma dalykų mokoma lietuviš
kai, tačiau dalis dėstoma len
kiškai, aiškina Lenkijos lietuvių 
bendruomenės pirminininkė 
Irena Gasperavičiūtė.

“Taip pat vadovėlių tauti
nėms mažumoms srityje Lietuva 
kur kas toliau pažengusi nei 
Lenkija. Mūsų mokyklose nuo 
ketvirtos pradinės mokyklos 
klasės iki abitūros visi mokiniai 
mokosi tik iš lenkiškų vadovė
lių. Visoje Lenkijos švietimo is
torijoje niekad nebuvo išversti 
vyresniųjų klasių mokinių mate
matikos, fizikos, chemijos ir li
kusiųjų dalykų vadovėliai. Vy
riausiųjų klasių mokiniai turi tik 
vieną jiems skirtą vadovėlį lietu
vių kalba išleistą Lenkijoje - tai 
Lietuvos istorija. Ir viskas. Šiuo 
vadovėliu naudojasi visų licė
jaus klasių mokiniai”, - aiškina 
Irena Gasperavičiūtė.

Dar prieš keletą metų į pir
mą lietuvišką klasę atėjęs moki
nukas mokėsi iš lenkiškų vado
vėlių matematikos ar gamtos 
mokslo, nors formaliai lenkų 
kalbos dėstymas tautinių mažu
mų mokyklose buvo numato
mas tik nuo antros klasės.

Lenkijoje įgyvendinus švie
timo reformą, po kiekvieno mo
kymo etapo yra organizuojami 
valstybiniai egzaminai arba pa
tikrinimas. Baigus 6 pagrindinės 
mokyklos klases neorganizuoja
mas lietuvių kalbos patikrini
mas. O kitų dalykų patikrinimas 
vyksta tik lenkų kalba. Vaikai 
neturi galimybės pasirinkti, ku
ria kalba, gimtąja ar valstybine, 
rašys egzaminą. O gimnaziją 
baigiantiems mokiniams (16 
metų amžiaus) visiškai nenuma
tytas gimtosios kalbos egzami
nas, taip pat, kaip ir pagrindinės 
mokyklos atveju, nėra jokios ga
limybės kitų dalykų laikyti egza
minus gimtąja kalba.

“Jeigu būtų patenkintas or
ganizacijos ‘Maciež Školna’ pir
mininko J. Kviatkovskio noras, 

Lietuvoje
sausio 24 d., tvirtinama, jog Lie
tuva, Latvija ir Estija yra pasi
rengusios narystei Europos są
jungoje ir ŠAS (NATO), rašo 
LGTIC. Ataskaitoje teigiama, 
jog praėjus dešimtmečiui po ne
priklausomybės atgavimo, Balti
jos valstybės jau stovi ant prisi
jungimo prie Europos sąjungos 
ir ŠAS slenksčio, jos laikomos 
pajėgiomis įvykdyti visus ES na
rystei keliamus reikalavimus.

Ataskaitoje pažymėta, kad 
jau baigtos derybos dėl daugiau 
kaip pusės derybų skyrių, įskai
tant ir sudėtingą aplinkosaugos 
skyrių. Derybas dėl likusių sky
rių tikimasi baigti iki 2002 m. 
pabaigos. rsj

tai Lietuvoje ne tik XI ar XII 
lenkiškų klasių mokiniai, bet ir 
pradinukai turėtų laikyti egza
minus valstybine kalba”, - sako 
pirmininkė.

Kas jau kas, bet seimo narys 
A. Plokšto, kurio iniciatyva 24 
parlamentarai ragina Lietuvos 
švietimo ministerį nediskrimi
nuoti lenkų, turėtų žinoti, kad 
Lenkijoje tokia “diskriminacija” 
vyksta nuolat. A. Plokšto yra 
Lietuvos-Lenkijos parlamenti
nės grupės Lietuvos delegacijos 
vicepirmininkas.

“Jeigu remiamės ta pačia 
Lietuvos-Lenkijos sutartimi, tai 
ji galioja abiem šalim. Kažkoks 
paritetas turėtų būti”, - mano 
pirmininkė. Pariteto nėra ne tik 
vadovėlių leidybos srityje.

Praėjusių metų vidurvasarį 
Seinų valsčiaus savivaldybė pa
reiškė, kad lietuviškos gimnazi
jos klasės kainuoja daugiau, nei 
jų išlaikmui skiria valstybė, ir 
nusprendė sujungti Seinų II 
gimnazijoje lietuviškas ir lenkiš
kas klases. Toks sprendimas 
reiškė visišką mokymo lietuvių 
kalba panaikinimą. Lietuviai tė
vai rugsėjo 1 dieną vaikus nu
siuntė ne į Seinus, o^ į Punsko 
lietuvišką gimnaziją. Šis protes
tas, apie kurį nemažai informa
vo lenkų žiniasklaida, vyko kaip 
tik Lietuvos prezidento V. Adam
kaus vizito Lenkijoje metu. Ir 
tik tai išgelbėjo Seinų lietuviškų 
gimnazijos klasių likimą. Tačiau 
neilgam. Seinų savivaldybė labai 
stengiasi sutrukdyti lietuvių or
ganizacijų planams įsteigti ne
viešąją lietuvišką gimnaziją Sei
nuose, kuria rūpintųsi Lietuvių 
kultūros ir švietimo fondas 
“SEINA”. Jau dabar žmonės 
kalba, kad per kaimus važinėja 
valsčiaus “pasiuntiniai” ir ragi
na neleisti vaikų į lietuvišką 
gimnaziją. Savivaldybė išsigan
do: jeigu lietuviai turės savo at
skirą mokyklą, tai vargu ar išsi
laikys tos mokyklos, kur, kaip 
kad Seinų gimnazijoje, veikia ir 
lenkiškos, ir lietuviškos klasės.

Lenkijoje švietimo reforma 
jau veikia kelinti metai. Pirma
jame etape buvo stambinamos 
mokyklos, uždaromos mažos 
kaimo mokyklėlės. Kai buvo 
uždaromos lietuviškos mokyk
los, nė vienas Lenkijos seimo 
narys dėl to neprieštaravo. Sei
nų-Punsko krašte, dėl to suma
žėjo trečdaliu lietuviškų mokyk
lų. Lietuvoje kol kas neuždaryta 
nė viena lenkiška mokykla.

Vieną dieną lenkai skun
džiasi, kad Lietuva nesistengia 
išmokyti lenkus valstybinės kal
bos, todėl jie negali gauti gero 
darbo. O sekančią dieną kaltina 
Lietuvą, kad lietuvių kalbos mo
kymas brukamas jėga, - priešta
ringais lenkų organizacijų pa
reiškimais stebisi Punsko lietu
viai.

Pernai pavasarį Lenkijos 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninkė ir Punsko valsčiaus viršai
tis, susirūpinę blogėjančia lietu
viško švietimo padėtimi, o ypač 
Seinų gimnazijos lietuviškų kla
sių likvidavimo perspektyvomis, 
susitiko su Lenkijos prezidento 
kanceliarijos vedėja Jolanta 
Szymanek-Deresz. Kai jie išdės
tė savo problemas, iš prezidento 
patarėjos išgirdo, kad dabarti
nėje Lenkijos švietimo sistemo
je nėra vietos tokioms tautinių 
mažumų mokykloms, kur dau
guma dalykų būtų dėstoma ne
valstybine lenkų kalba. Ji siūlė 
atsisakyti mokyti vaikus lietuviš
kai ir dėstyti tik lietuvių kalbą, 
gal dar Lietuvos geografiją ir is
toriją, kaip papildomus dalykus.

Nors Lietuvos prezidentas 
ragina amerikiečius investuoti 
Lietuvoje (Vilniaus radijas sau
sio 21 d.), tačiau krašto biuro
kratai daro visa investuotojams 
pakenkti. Toronto lenkų savait
raštis Przegląd Tygodniowy š.m. 
sausio 18 d. laidoje rašo: “Mc
Donald’s veikia Lietuvoje nuo 
1996 metų. Atidarė 6 restoranus 
ir investavo apie 10 mln. dolerių. 
(...) Penkerių metų savo veiklos 
Lietuvoje laikotarpyje McDo
nald’s patyrė 3.7 mln. dolerių 
nuostolio. 2000 metais sumo
kėjo Lietuvos iždui per milijoną 
dolerių mokesčių, iš kurių vie
nas ketvirtadalis buvo muito 
mokesčiai. McDonald’s Baltijos 
kraštams ir Lenkijai atstovas W. 
Nuvall pabrėžia, kad įveža
miems produktams iš Lenkijos į 
Latviją ir Estiją jokių muitų 
nėra. Be to, tuose kraštuose, 
kitaip negu Lietuvoje, amerikie
čiai nesusiduria su tokiomis di
delėmis biurokratinėmis kliūti
mis ir skirtingais įstatymų aiški
nimais, kaip Lietuvoje. (...)

Amerikietiška firma McDo
nald’s grasina, kad pasitrauks iš 
Lietuvos rinkos, jeigu vyriausy
bė nepanaikins iš Lenkijos įve
žamiems produktams muitų”.

Laikraštis taip pat rašo, kad 
labiausiai nenori palengvinti 
McDonald’s firmai muitų naš
tos Lietuvos ūkio min. Petras 
Čėsną ir jo vicemin. Gediminas 
Miškinis.

Sveikinimai nusikaltėliams
Lietuvos rusų savaitraštis 

Litovskij kurier š.m. sausio 3-9 
d. laidoje rašo: “Rusijos fede
racijos kompartijos vadas Gena- 
dis Ziugartov pasveikino artė
jančių Naujųjų metų proga Lie
tuvos kalėjime kalinamus 1991 
m. sausio 13 d. nepavykusio su
kilimo organizatorius M. Buro
kevičių, J. Jermalavičių ir J. 
Kuolelį - pranešė Rusijos kom
partijos seimo frakcijos spaudos 
tarnyba ir išplatino vyriausybės 
telegramos kopiją, kurioje 
RFKP-jos vadas ‘šimtų tūkstan
čių rusų komunistų vardu’ linki 
sukilėliams ‘sveikatos, dvasios 
žvalumo ir tikėjimo į pergalę. 
Mes stropiai sekame jūsų kovą 
kalėjimo kamerose ir teismo sa
lėse. Manome, kad jūsų kova 
yra plataus pažangiųjų jėgų vi
soje planetoje kovos dalis prieš 
socialinį neteisingumą, ginant 
laisvės ir tikros demokratijos 
idealus’ - pažymėjo savo tele
gramoje Ziuganov”.

Kitoje vietoje tas pats laik
raštis rašo: “M. Burokevičius 
yra nuteistas 12-kai metų laisvės 
atėmimu. Jo kalinimo laikas 
prasidėjo nuo 1994 metų, kai jis 
kartu su savo bendražygiu J. 
Jermalavičiumi buvo Gudijoje 
suimtas, pristatytas Lietuvai ir 
ligi teismo sprendimo kalėjo 
Vilniaus sunkiųjų darbų kalėji
me. Jis turi būti paleistas 2006

Lietuvos kelias i laisvę
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tyrimo šiame darbe, greitai pa
rodė savo valstybingumą ir Lie
tuva pradėjo vytis kitas Europos 
šalis. Per trumpą laiką buvo iš
auklėta giliai patriotinė karta, 
kuri vėliau padėjo išlaikyti lietu
viškumą okupacijų metais.

Minėdami Vasario 16-tąją 
prisimename visus tuos, kurie 
prisidėjo prie nepriklausomybės 
atgavimo 1918 m. Kartu pajun
tame ir nemalonų jausmą: ko
dėl gi mūsų karta, nepaisant jos 
išsimokslinimo, tiek mažai pa
siekė per tuos 10 laisvo gyveni
mo metų? Ir čia turime tyliai 
prisipažinti, jog tai kartai trūks
ta tikro patriotizmo, kurio vietą 
yra iš dalies užėmusi sovietinė 
mąstysena. Ji pasižymi egoizmu, 
laukimu, kad valdžia išspręs 
kiekvieno problemas, nesąžinin
gumu, dvasine stagnacija. Dau
gumai mūsų dienų politikų rūpi 
ne darbas Tėvynės gerovei, bet 
neužtarnautos garbės ir pasipel
nymo ieškojimas. Politinė deši
nioji dėl sumanesnių ir kilnes
nių vadų stokos susiskaldę į 
reikšmės neturinčias partijėles. 
Dabar jai belieka su pavydu žiū
rėti į kairiuosius, kuriuos suvie
nijo A. Brazauskas ir kurie dėl
to laimėjo rinkimus ir valdžios 
vairą. Gera pamoka, jei iš jos 
bus pasimokyta. Galų gale Lie
tuvai svarbu ne tiek kokia parti
ja ją valdo, bet valdžios kompe
tentingumas. 

m. sausio 15 d. Buvęs Lietuvos 
kompartijos ideologinio sky
riaus vadovas J. Jermalavičius 
(...) turi išeiti į laisvę 2002 m. 
sausio 15 d. Kuolelis bus paleis
tas 2005 m. rugpjūčio 15 d.”.

Jermalavičius jau laisvas. 
Prie kalėjimo vartų su gėlėmis jį 
pasitiko Rusijos ambasados at
stovas ir jį pavadino Rusijos 
didvyriu. Du “didvyriai” išvengė 
kalėjimo: S. Mickevičius spėjo 
pabėgti į Rusiją, o L. Bartoševi
čius dėl sunkios ligos gyvena 
laisvėje.

Pensijos enkavedistams
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. sausio 18 - 20 d. lai
doje rašo: “Per 2000 asmenų, 
buv. eilinių Lietuvos partinių 
struktūrų ir saugumo tarnybų 
(jų tarpe ir NKVD) darbuotojų 
nuo sekančių metų gaus pensijų 
priedus - nusprendė trečiadienį 
Lietuvos valdžia. Tokį pasiūly
mą pateikė Lietuvos socialde
mokratų seimo atstovas Algi
mantas Salamankinas.

Pensijų priedus (138 Lt. per 
mėnesį) gaus tik tie jėgos struk
tūrų ir partijos pareigūnai, kurie 
karo metu kovojo antihitlerinė
je koalicijoje. Visame pasaulyje 
karo veteranai gauna priedus, 
kodėl pas mus turi būti kitaip? 
(...) Trečiadienį vyriausybė pri
ėmė sprendimą dėl pensijų prie
dų ne todėl, kad šie asmenys 
dirbo partinėse bei represinėse 
struktūrose, bet todėl, kad ko
vojo antihitlerinėje koalicijoje. 
Jie nepadarė jokio nusikaltimo, 
o jeigu yra tokių įstatymų, tai 
tegul tai nustato teismas - pasa
kė seimo narys. (...)

Šis vyriausybės nutarimas 
bus įgyventintas, kai seimas jį 
patvirtins”.

Lenkų tarpusavio ginčai
Lietuvos lenkų savaitraštis 

Nasz Czas 2001 m. gruodžio 13 
- 19 d. laidoje rašo: “Yra verta 
skaitytojams pranešti, kad Lie
tuvos lenkų rinkimų akcija 
praktiškai išnyksta iš politinės 
arenos. Ji buvo įsteigta mūsų 
laikraščio dėka 1995 m. Partijos 
vadovas Sienkiewicz, o vėliau 
Tomaszewski kiekvienas savo 
būdu, o pastaruoju metu pre
zidento Balcewicz ir nematomas 
prezidento patarėjas (Okinczyc, 
J.B.) vienintelę lenkų politinę 
partiją privedė prie tokios padė
ties, kad kaip paskutinė apklau
sa rodo, už ją savo balsus ati
duotų vos 0.3% rinkėjų”.

Trys Lietuvos lenkų organi
zacijos - dvi Lietuvos lenkų są
jungos ir Lietuvos lenkų rin
kimų akcija pešasi savo tarpe, 
nes kiekviena jų norėtų atsto
vauti visiems Lietuvos lenkams. 
Nešvarūs kovos būdai ir tąsy- 
masis po Lietuvos teismus ma
žina tų organizacijų lenkų tarpe 
populiarumą. Lietuvoje yra 7% 
lenkų. J. B.

Nepaisant nesėkmių ir pa
darytų klaidų, šiandien mūsų 
kraštas pradeda atsigauti: eks
portas auga, biudžeto deficitas 
priimtino dydžio, atstatytas po
litinis pastovumas, kurį vertina 
užsienio investuotojai ir ES. Per 
pastaruosius metus Lietuva su
derino 23 skyrius reikalingus 
įstojimui į ES. Tuo ji pralenkė 
Estiją, pradėjusią tam ruoštis 
prieš dvejus metus. Prie sėkmės 
čia prisidėjo gabūs mūsų derybi
ninkai ir seimo bei ministerių 
kabineto glaudus bendradarbia
vimas su jais. Reikia pridurti, 
kad ministerių kėdėse sėdi ne 
vien kairieji, bet ir visų partijų ir 
nepartiniai asmenys, kurie tik 
sugeba dirbti. Turbūt galima sa
kyti, jog šių metų Vasario 16-ji 
bus minima vilties dvasioje.

Prasidėjusi pažanga žymiai 
pagreitėtų, jei būtų įvesta tvarka 
ir drausmė valdžios ir savivaldy
bių įstaigose. Šios pagrindinės 
reformos turėtų reikalauti patys 
gyventojai ir mūsų išeivija, nes 
tai yra raktas į gerovę ir valsty
bės gyvastingumą.

ėKnygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
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Vilniaus arkikatedra - bazilika ir varpinė nakties metu Nuotr. A. Varankos

Lietuvos esperantininkų sąskrydis

Du Lietuvos politikai valtyje
Vilniaus televizijos programa, kurioje atsispindi dvi 

radikaliai priešingos politinės kryptys

DOC. LAURYNAS SKUPAS

2001 m. gruodžio 8-9 d.d. 
Kaune, Vytauto Didžiojo uni
versiteto iškilmių salėje, įvyko 
eilinis 37-sis Lietuvos esperanti
ninkų suvažiavimas, į kurį susi
rinko ne tik kauniečiai, vilnie
čiai, bet ir tarptautinės kalbos 
mylėtojai iš daugelio kitų Lie
tuvos miestų ir miestelių, svečiai 
iš Lenkijos, Gudijos, Rusijos, 
Švedijos...

Sceną puošia esperanto or
ganizacijos vėliava. Prezidiume 
LEA pirm. Povilas Jegorovas, 
kiti nusipelnę veikėjai. Salė gie
da tarptautinį esperantininkų 
himną Espero (Viltis).

Apžvalginis pranešimas
P. Jegorovas apžvelgia są

jungos darbą per 2001 metus. 
Didžiausias dėmesys buvo ski
riamas 37-jų Baltijos esperanti
ninkų dienų organizavimui, es
peranto kalbos mokymui, žur
nalo Litova Stelo leidybai, espe
rantininkų namų Kaune (Za- 
menhofo g-vė 5) veiklai, Lietu
vos esperantininkų tarptautinių 
ryšių plėtotei ir t.t.

Esperanto kalbos kursai vy
ko Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, 
Šiauliuose, Marijampolėje, Ma
žeikiuose, Visagine, Pasvalyje, 
Jonavoje ir kitur.

Kaune aukštesnio lygio kur
suose visą mėnesį dėstė pedago
gas, rašytojas Trevor Steele iš 
Australijos. Panašūs kursai vyko 
ir Vilniuje. Juos baigė per 80 
klausytojų. Tiek Kaune, tiek 
Vilniuje visi kursai buvo nemo
kami.

Džiugu, kad esperanto kal
bos galima buvo mokytis dauge
lyje Lietuvos vidurinių mokyklų. 
Mokytojos Danutė Vidrinskie- 
nė ir Angelė Straleckienė sėk
mingai darbuojasi Marijampo
lėje. Alsėdžiuose vaikus moko 
Romas Adačkus, Mažeikiuose - 
mokytoja Gražina Opulskienė, 
Jonavoje - mokytoja Vera Va
lentaitė, Pagiriuose (Vilniaus 
raj.) - mokytoja Ina Norkienė, 
Šiaulių universitete - dėstytoja 
Ona Vėlienė ir kt.

Lietuvos Švietimo ministe
rija skatina esperanto kalbos 
mokymąsi, o respublikinis Pe
dagoginės veiklos centras juri
diškai teikia esperanto kalbos 
mokytojo-metodininko ir eks
perto kvalifikaciją.

37-jų Baltijos esperantinin
kų dienų metu (liepos mėn.) 
įvyko keletas trumpalaikių kal
bos kursų. Juose dėstė mokyto
jai iš Lietuvos, Lenkijos ir 
Australijos.

2001 m. aktyviau dirbo Lie
tuvos mokytojų esperantininkų 
lyga. Numatyta naujai parengti 
esperanto kalbos dėstymo pro
gramas mokyklose.

LES spaudos organas Lito
va Stelo leidžiamas reguliariai 
(6 numeriai per metus). Jį reda
guoja puikus esperanto kalbos 
žinovas ir veteranas Petras Če- 
liauskas. Žurnalą gausiai skaito 
ir užsieniečiai, siunčia teigiamus 
atsiliepimus. Nors finansiškai 
žurnalas nuostolingas, tačiau 
stengiamasi jo leidimą tęsti, nes 
Litova Stelo yra Lietuvos kultū
ros, literatūros, istorijos bei 
politikos esperantiškasis skelbė
jas pasaulyje.

LES būstinė Kaune organi
zuoja ir koordinuoja visą res
publikos esperantininkų veiklą: 
kursus, klubų darbą, užsienių 
svečių priėmimą, žurnalo lei
dybą ir kt. Čia yra sukaupta 
didžiulė esperantiškų knygų 
biblioteka.

Esperantiškų knygų leidyba 
sparčiai pagyvėjo. Remiant Lie
tuvos-Italijos fondui, leidykla 
“Baltos lankos” išleido Solidžią 
Umberto Eco knygą Tobulos 
kalbos paieškos Europos kultūro
je, “Alma littera” 3000 egz. tira
žu išspausdino A. Mekio Espe
ranto kalbos vadovėlį, o Kaune 
2000 egz. tiražu pasirodė G. 
Degėsio Esperanto kalbos vado
vėlis. Išleistos kelios esperan- 
tiškos poezijos, prozos, istorijos 
knygelės.

Lietuvos esperantininkai 
glaudžiai bendradarbiauja su 
svarbiausiomis tarptautinėmis 
esperanto organizacijomis, už
sienio šalių esperantininkų są
jungomis.

Pasaulinis kongresas
Didelis dėmesys skiriamas 

rengiant galimą pasaulinį espe
ranto kongresą Vilniuje 2004 
arba 2005 metais. Nusiųsta pa
raiška į Pasaulinę esperanto są
jungą (UEA) Rotterdame. Ten 
iš keleto gautų paraiškų, UEA 
valdyba paliko tik Vilnių ir Pe
kiną. Taigi kas laimės? Lietuva 
ar Kinija?

UEA generalinis direkto
rius Osmo Buller buvo atvykęs į 
Vilnių susipažinti su galimybė
mis. Jis susitiko so prezidentu 
Valdu Adamkumi ir kitais 18 
žemesnio rango pareigūnų. Vi
sos Lietuvos institucijos kongre
so idėjai Vilniuje pritarė ir pa
žadėjo visokeriopą paramą.

Tai labai atsakingas uždavi
nys ne tik Lietuvos esperanti
ninkams, bet ir visiems kitiems 
žmonėms, nes kongrese gali 
dalyvauti per 3000 esperantinin
kų iš maždaug 60-ties valstybių. 

Kongresas vyks visą savaitę: iš
kilmingoji dalis, sekcijų posė
džiai, mokslinės konferencijos, 
ekumeninės pamaldos, koncer
tai, lietuvių kalbos intensyvūs 
kursai užsieniečiams, ekskursi
jos ir pan.

Užsienio šalyse
Pernai daug lietuvių dalyva

vo įvairiuose užsienio šalių es
perantininkų renginiuose: pa
sauliniame kongrese Zagrebe, 
Italijos esperantininkų suvažia
vime, jaunimo kongrese Stras- 
burge ir kt. Moksleiviai lankėsi 
Šveicarijoje. Ypač svarbi buvo 
moksleivių marijampoliečių ir 
pagiriečių kelionė į Štrasburgą, 
į Europos parlamentą. Šios dvi 
moksleivių grupės dalyvavo 
tarptautiniame Europos tarybos 
projekte Euro-schola, sėdėjo 
Europos parlamento posė
džiuose, su kitų šalių mokiniais 
diskutavo esperanto kalba, 
sprendė įvairius politikos klau
simus. Europos parlamentarai 
akivaizdžiai pamatė, jog jaunoji 
karta gali ateityje turėti vieną 
bendrą neutralią tarptautinę 
kalbą - esperanto. Nebereikėtų 
vertėjų! Kiek būtų sutaupyta 
pinigų!

Grįžę namo moksleiviai ap
rašė savo kelionės įspūdžius 
laikraščiuose. Net mūsų respub
likos keli seimo atstovai susido
mėjo esperanto kalba.

Sunku trumpai išvardinti vi
sa tai, ką nuveikė LES per 2001 
metus. Po P. Jegorovo pasisa
kymo sekė diskusijos, kalbėjo ir 
sveikino svečiai iš Lenkijos, Ru
sijos, o lenkų moksleiviai iš 
Bydgoszcz miesto džiugino da
lyvius puikiais savo šalies tau
tiniais šokiais, dainomis lenkų ir 
esperanto kalbomis. Koncerta
vo ir vietiniai kolektyvai iš 
Kauno bei Visagino.

Katalikų sekcija
Tarp oficialiosios dalies ir 

koncerto, gruodžio 8 d., - dviejų 
valandų pertrauka. Jos metu es
perantininkai katalikai pasiliko 
salėje, kad galėtų ir jie pažvelgti 
į savąją veiklą. Mat lygiai prieš 
metus, šių eilučių autoriui 
pasiūlius, buvo atkurta Tarptau
tinės esperantininkų katalikų 
sąjungos (IKUE) Lietuvos sek
cija: pirm. mons. Lionginas Vai- 
čiulionis iš Kauno, padėjėjas - 
doc. Laurynas Skūpas.

Tada sekcijoje tebuvo 32 
esperantininkai. Jiems buvo pa
aiškinta, kad IKUE įsikūrė 1910 
m. Romoje, kad žurnalas Espero 
katolika (Katalikų viltis) yra jos 
spaudos organas, kad IKUE 
rengia savuosius kongresus, kad 
pirmasis IKUE narys iš Lietu- 

(Nukclta į 4-tą psl.)

VIKTORAS ALEKNA

Dviejų politikų valtis plau
kioja Lietuvos televizijos ekra
ne. Kartą per savaitę. Dažniau
siai sekmadienio pavakare. Val
tį tai į vieną, tai į kitą pusę daž
niausiai iria prof. Vytautas 
Landsbergis, politiku tapęs tik 
Sąjūdžiui pradėjus iš pamatų 
griauti Sovietų Sąjungą, ir Čes
lovas Juršėnas, politikos propa
gandisto mokslus išėjęs, aštunto 
dešimtmečio pradžioje baigęs 
Leningrado aukštąją partinę 
mokyklą ir po to visą laiką dir
bęs agitacinį bei propagandinį 
darbą.

Paprastai pokalbį pradeda 
Vyt. Landsbergis. Juršėnas šyp
sodamasis paklauso, o po to jau 

. į priešingą pusę valtį iria Č. Jur
šėnas. Štai ir sausio 13 d. vakarą 
jiedu vėl susėdo į televizijos ek
rano valtį. Vyt. Landsbergis iš 
karto pastebėjo, kad šios tokios 
šiurpios dienos Lietuvoje istori
jos išvakarėse beveik visa di
džioji Lietuvos spauda nepaste
bėjo: nieko apie šią vienuolikos 
metų sukaktį nerašė. Tik Lietu
vos aide, palyginti mažame Lie
tuvos žiniasklaidos nykštuke, 
pačiame pirmame puslapyje 
stambiomis raidėmis buvo užra
šyta: 1991 sausio 13-osios trage
dija, po antrašte išspausdintoje 
nuotraukoje pavaizduota, kaip 
tankai traiško parke jaunuo
lyną. Toliau - kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus ir visų Lie
tuvos vyskupų laiškas Michailui 
Gorbačiovui, o 8-11 puslapiuose 
daug tos dienos nuotraukų, do
kumentų, žmonių laiškų...

Vyt. Landsbergis taip pat 
stebėjosi, kad dabartinis Lie
tuvos seimas tos sukakties išva
karėse, sausio 12 d., neeiliniame 
posėdyje nusprendė iš naujo 
svarstyti Prezidento vetuotas Pi
liečių nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įs
tatymo pataisas, kuriomis apri
bojamos savininkų teisės susi
grąžinti jiems priklausiusį nekil
nojamąjį turtą natūra.

Kas tai per pataisos? Nepri
klausomybės atkūrimo pradžio
je vienas po kito buvo pataisyti 
nuostatai, kuriuos dar 1940 m. 
priėmė Lietuvos liaudies sei
mas. Vienas iš tų nuostatų buvo

Lietuviškų žemių pėdsakai
Apsilankius Gudijos tvirtovėje, kur glūdi Lietuvos istorijos dalis

HENRIKAS PAULAUSKAS

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, su vis didesne nostalgi
ja žvelgiame į tuos kraštus, ku
rie atskirti svetimų valstybių ri- 
boženkliais, bet kurie savo kraš
tovaizdžiu, istorija visados 
mums yra ir liks brangūs ir įdo
mūs. Tai Tilžė ir Karaliaučius, 
Seinai ir Punskas, Gardinas ir 
Lyda. Lietuvos kraštotyrininkai 
savo laiku daug keliavo ir tyri
nėjo Gudijos lietuviškąsias vie
toves, bet dabar, kai šioje šalyje 
vyrauja diktatoriškas režimas, 
labai pavojinga kriminalinė pa
dėtis, tokių ekspedicijų galimy
bė nebeįmanoma. Bet kiekviena 
menkiausia proga Gudijos lietu
viškumo liekanas malonu prisi
minti ir fiksuoti.

Pirmiausia į akis krinta 
žmonių lietuviška išvaizda. Už
kalbinus senesnius gyventojus 
kaimuose, ne vienas prisipažįs
ta, kad jų tėvai dar mokėjo lie
tuviškai! Pravažiuodamas ke
liolika minučių paklaidžiojau 
po seno Lietuvos apskrities 

piliečių nekilnojamo turto na
cionalizavimas arba, lietuviškai 
sakant, atėmimas. Atsikūrus 
Nepriklausomybei, nacionaliza
cija buvo panaikinta ir net da
bartinėje Lietuvos konstitucijo
je buvo pabrėžta, kad nuosavy
bė neliečiama.

Bet kai pernai visos kairio
sios partijos - Lietuvos demo
kratinė darbo partija, Lietuvos 
socialdemokratų partija ir Lie
tuvos socialliberalų partija susi
vienijo ir prieš pusmetį sudarė 
naują vyriausybę, kuriai vado
vauti ėmė buvęs Lietuvos ko
munistų partijos sekretorius 
Algirdas Mykolas Brazauskas, 
naujosios socialdemokratų par
tijos nariai seime ėmė siūlyti kai 
kurių įstatymų pakeitimus so
cializmo kryptimi. Buvo pasiū
lyta teisėtiems savininkams ne
grąžinti namų, jei nuomininkai 
nesutinka likti nuomininkais. Ir 
net jau grąžintuose namuose 
nuomininkams duoti teisę pri
vatizuoti butus, nors tas namas 
būtų ir ne jų, o teisėto savi
ninko.

Visuomenėje dėl to kilo di
delis sujudimas ir Prezidentas 
to jau anksčiau priimto įstatymo 
pataisų ryžosi netvirtinti, o sei
mas nubalsavo įstatymo patai
sas svarstyti dar kartą ir, matyt, 
numatė jas patvirtinti be Prezi
dento parašo.

Kaip tik šiandien (sausio 
14) radijas iš pat ankstyvo ryto 
paklausė savo klausytojus, ką jie 
mano apie šeštadienio seimo 
nutarimą, ir visi iki vieno at
sakė, kad seimas pasielgė ne
žmoniškai, ir nuosavybė turi bū
ti šventa. •

Vakar laidoje Dviese valtyje 
V. Landsbergis ir prikišo C. 
Juršėnui, kad jie (socialdemo
kratai) tyčia atmetė Prezidento 
veto Sausio 13-osios minėjimo 
išvakarėse, norėdami Lietuvai ir 
visam pasauliui parodyti, kad 
Lietuvoje grįžta socializmas. Č. 
Juršėnas aiškino, kad toks nu
tarimas - demokratijos padari
nys: kiekvienas balsavęs taip, 
kaip manąs, ir demokratija ger
bianti nuomonės laisvę. Bet ar 
nuomonė gali būti įstatymo pa
grindu, juo labiau, kad tai liečia 
tūkstančius žmonių.

miesto Ašmenos buvusios pi
lies griuvėsius.

Nebylūs akmenys tyli, nors 
iki Vilniaus tik 56 kilometrai, o 
Ašmena - viena iš seniausių 
Lietuvos vietovių, minimų jau 
XII š. Ašmena atmintina ir dėl 
Antrojo pasaulinio karo įvykių 
- čia 1944 m. pavasarį buvo dis
lokuotas gen. P. Plechavičiaus 
Vietinės rinktinės Kauno pul
kas, vadovaujamas pik. Tomo 
Vidugirio. Kariai gynė Ašmeną 
nuo sovietinių ir baltųjų lenkų 
puolimų. Balandžio mėn. kau
tynėse čia žuvo 22 lietuvių ka
riai, kuopos vadas kpt. Edv. Pa- 
čiabutas.

Neįtiko mūsiškiai ir vokie
čiams - gegužės 15 d. Ašmenos 
įgula buvo nuginkluota, kariai 
prievarta įjungti į vokiečių dali
nius, karininkai pateko į Salas- 
pilio koncentracijos stovyklą.

Dvidešimt kilometrų į piet
ryčius nuo Ašmenos yra nedide
lis miestelis - Barūnai. Apylin
kės nepaprastai gražios ir vaiz
dingos, kalvos iškyla virš 300 
metrų nuo jūros lygio. Daug pi
liakalnių. Senovę mena 1691 m. 
pastatytas bazilijonų vienuolynas 
ir šventovė, kurios fundatoriai 
buvo didikai Piesliakai. Švento
vė garsėjo stebuklingu Barūnų 
Dievo Motinos paveikslu. Deja, 
XVIII š. orginalas dingo, pasta
tai atiteko ortodoksams. Tik 
1918 m. Barūnų šventovė su pa
veikslo kopija grįžo katalikams. 
Ir dabar ši šventovė yra svarbi 
katalikiško tikėjimo citadelė. 
Kai paprastą dieną pabandžiau 
patekti į jos šventorių, mane pa
sitiko įspūdingo dydžio du pikti 
vilkšuniai, pririšti ant slankio
jančių grandinių. Į jų sukeltą 
triukšmą atskubėjo gan jaunas 
dvasiškis. Sužinojęs, kad aš iš 
Vilniaus ir noriu aplankyti šven
tovę, maloniai pakvietė jį sekti,

JAV senatorius GEORGE VOINOVICH įteikia Lietuvos garbės konsu
le! Klyvlande INGRIDAI BUBLIENEI “Laisvės erelio žymenį” Ameri
kos tautybių sąjungos pokylyje 2001.XII.22 Nuotr. L. Johansono

Dabartinė Amerikos lietuvių užduotis
AURELIJA M. 

BALAŠAITIENĖ

Lietuva stengiasi tapti ŠAS- 
(NATO) nare, tačiau vis dar ne
pavyksta, o Rusijos prezidentas 
Putin pakartotinai protestuoja. 
Aišku, tuo reikalu labai svarbų 
vaidmenį turi JAV-bės. Ame
rikos lietuviai deda visas pa
stangas, kad Amerikos prezi
dentas savo svariu balsu remtų 
tą Lietuvai gyvybiškai svarbų 
reikalą.

Ohio valstijos lietuviai yra 
laimingi turėdami įtakingą ir 
jiems palankiai nusiteikusį se
natorių George Voinovich. Nuo 
tų laikų, kai jis buvo Klyvlando 
miesto meras, vėliau nepapras
tai didele balsų dauguma išrink
tas Ohio valstijos gubernatoriu
mi, pagaliau tapo senatoriumi ir 
išliko artimas tautybių, ypač 
lietuvių, draugas. Iš autentiškų 
šaltinių tenka patirti, kad jis yra 
labai įtakingas senate. Jį remia 
apie 70 senatorių, o jis tuo rei
kalu stengiasi sutelkti bent 67 
balsus. George Voinovich nuo 

prie sienų tvirtai pririšęs šunis, 
šventovės dvimetrinėje sienoje 
iškaltais laiptais pakilome į ant
rą aukštą. Atkreipiau dėmesį į 
kelias labai tvirtas, geležimi 
kaustytas duris. Dvasiškis paaiš
kino, kad nuošalioje vietovėje 
šiais laikais be piktų šunų ir 
stiprių durų būtų neįmanoma 
saugiai gyventi. Seminariją ir 
kunigo šventimus jis yra gavęs 
Lenkijoje, bet pats yra Gudijos 
pilietis.

Patekę į šventovės dalyje 
įrengtą gyvenamąją patalpą nu
stebome jos muziejine aplinka. 
Čia rūpestingai išdėlioti buvo 
labai seni ir brangūs liturginiai 
indai, drabužiai, labai senos 
knygos ir rankraščiai. Tai ne 
vien Barūnų šventovės, bet ir 
tolimų apylinkių nepaprastai 
brangus ir neįkainojamas antik
varinis turtas. Kartu stebino čia 
esanti labai moderni televizijos 
ir radijo aparatūra, gausi kase
čių ir įrašų kolekcija.

Buvau nepaprastai nustebęs 
tokiame tolimame užkampyje, 
kur net vandens šulinys mieste
lio centre yra vienintelis, pama
tyti unikaliausius senovės meno 
ir raštijos paminklus, neabejoti
nai labai reikšmingus ir mūsų is
torijai. Gerai, kad juos saugo 
žmonės, suprantantys jų vertę, 
gal juos kada nuodugniau paty
rinės ir mūsų mokslo žmonės. 
Aišku tik viena - dar daugybė 
mūsų istorijos ir meno turtų sle
piasi nežinomuose lobynuose. 

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc„o.ls..o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

seno buvo artimas lietuvių ir ki
tų baltiečių draugas, lankėsi mi
nėjimuose ir renginiuose. Ka
dangi į ŠAS įstoti stengiasi sep
tynios valstybės, tai labai svarbu 
JAV senate tuo reikalu sutelkti 
palankius balsus ir paveikti pre
zidentą G. W. Bush. Ta tema 
senatorius prezidentui parašė 
ilgoką laišką, jame nuodugniai 
išdėstė Baltijos respublikų tra
gedijas, pasmerkdamas prezi
dentą Rooseveltą, kad jis Jaltos 
konferencijoje sovietams perlei
do Baltijos respublikas. Kritikos 
teko ir kitiems prezidentams.

Sukvietęs tautybių atstovus, 
senatorius Voinovich skatino vi
sus tame darbe talkinti ir reika
lavo, kad JAV lietuviai kreiptųsi 
į savo valstijų senatorius, reika
laudami balsuoti už Baltijos res
publikų istoriją į ŠAS. Tuo 
klausimu jis už kelių mėnesių 
sušauks tautybių atstovus patir
ti, kas buvo atlikta.

Klyvlando LB apylinkės pir
mininkė Mylita Nasvytienė ta 
tema sušaukė posėdį, kuriame 
dalyvavo ALTos pirmininkas, 
sekretorė, LR garbės konsule 
Ingrida Bublienė ir keli kiti įta
kingi asmenys. Atrodo, Lietuvos 
įstojimas į SAS tapo pagrindine 
veiklos užduotimi, nes tai ga
rantuotų jos nepriklausomybės 
išlikimą.

Posėdžio metu taip pat bu
vo pasiteirauta, ar Kanados lie
tuviai tuo klausimu ką nors vei
kia? Deja, atsakymo nebuvo, o 
būtų įdomu patirti, ką tuo reikalu 
daro Kanados lietuviai. Laukia
me informacijos spaudoje.

Tėviškės smiltelė
Sapnuoju tėviškės gėlėtas pievas, 
nuskaidrintas rasotu sidabru, 
beržas kaselėm, apkabinęs kiemą 
glėby didingų ąžuolų, 
Plevena motinos skara iš tolo, 
ir tėvo dalgis skamba paryčiais, 
vaikystės brydės bėga per atolą, 
jaunystė skraido su pirmais 

gaidžiais.
Ir sugrįžtu pavargęs vėl į tėviškę, 
iš tolių tolimiausių, nematuotų 
prie gimto namo slenksčio 
ir tėvų kapo suklupus pasimelst, 
Už skausmą, ilgesį, laukimą 
ir kančias gyvenimo man duotas, 
o tėviške, o, motina brangioji, 
jeigu gali, labai prašau - atleisk.
Laikau ant delno lengvą 
gimtų laukų gelsvą smiltelę, 
čia brandžią kviečio varpą 
sūpuoja mėlynas dangus, 
O širdį sopa, maudžia 
iki skausmo gelia - 
prabėgęs laikmetis užželdino 
į tėviškę kelelį ir takus.

Vida Vosylienė

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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® LAISVOJE TEVYNEJE e LIETUVIAI PASAULYJE
RŪPI NARKOMANIJA

Lietuvos seimas sausio 24 d. 
priėmė rezoliucija dėl narkoma
nijos vengimo, praneša LGTIC. 
Parlamentarai ragino vyriausybę 
bešališkai įvertinti didėjančią nar
komanijos plitimo problemą ir 
sudaryti ilgalaikę narkomanijos 
išankstinės apsaugos programą. 
Siūloma narkomaniją ir AIDS 
pripažinti veiksniais, keliančiais 
pavojų valstybiniam saugumui. 
Ministerių kabinetui siūloma už
tikrinti, kad Vyriausybinę narko
tikų kontrolės komisiją sudarytų 
kompetentingi ministerijų specia
listai, o komisijos atskaitomybė 
seimui taip pat būtų įtvirtinta. 
Taip pat siūlyta pavesti Valstybės 
kontrolei atlikti reviziją Valstybi
nės narkotikų kontrolės ir narko
manijos išankstinės apsaugos prog
ramos vykdymo 2001 metų prie
monių. Seimo nariai susirūpino, 
kad, nepaisant vyriausybės insti
tucijų ir nevyriausybinių organi
zacijų pastangų, jaunimo, moks
leivių, vartojančių narkotines ir 
psichotropines medžiagas, skai
čius grėsmingai auga. Per praėju
sius ketverius metus narkotikų 
vartojimas išaugo daugiau negu 
penkis kartus.

SUGRĄŽINO KOVO S'”
Seimo valdančioji dauguma 

sausio 24 d. įtraukė Tarptautinę 
moters dieną - kovo 8-ąją į At
mintinų dienų sąrašą. Kai kurie 
dešinieji parlamentarai tokį spren
dimą pavadino lyčių lygių galimy
bių įstatymo pažeidimą ir reikala
vo vyrų dienos, kiti priminė jos 
socialistinę kilmę. Buvo priminta 
visiems, kad Jungtinės Tautos yra 
paskelbusios kovo 8-ąją Tarptau
tine moters diena ir pakvietusios 
visas valstybes ją minėti.

NAUJAS TEISMŲ ĮSTATYMAS
Naujas Teismų įstatymas bu

vo priimtas Lietuvos seimo sausio 
24 d. Jis nustato Lietuvos teismų 
sistemą, jų kompetenciją, teismų 
veiklos organizavimo, administra
vimo principus, teisėjų statusą, 
kandidatų į teisėjus atrankos, jų 
skyrimo principus, atsakomybės 
procedūras, socialines garantijas. 
Naujo įstatymo rengimo priežas
tis buvo 1999 m. Konsitucinio 
teismo nutarimas, kuriame pripa
žinta, kad daug galiojusio Teismų 
įstatymo normų, ypač susijusių su 
teismų administravimu, priešta
rauja konstitucijai.

POTVYNIAI PAMARYJE
Sausio 23 d. naktį pamaryje 

potvynio užliejamose teritorijose 
Klaipėdos apskrityje kilo vandens 
lygis, padėtis blogėjo, rašo 
LGTIC. Iš viso Klaipėdos apskri
tyje nuo ištvinusio Nemuno ir Mi
nijos upių apsemti 17 rajoninių 
kelių ruožai. Jų bendras ilgis su
daro apie 20 kilometrų. Vandens 
gylis virš kelio važiuojamosios 
dalies - nuo 10 iki 50 centimetrų. 

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMAČIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Vykti į potvynio zoną jau tuo lai
ku buvo parengta reikalinga kari
nė technika bei kariai. Vasario 1 
d. buvo pralaužtas Vabalų pyli
mas, išsiliejo Minija. Vyriausybė 
turės spręsti, ar pylimus bus įma
noma atstatyti, ar reikės iškeldinti 
gyventojus visam laikui iš nuolat 
apsemiamų vietovių. Atstatymui 
skirtų 1.5 mln.litų neužteks, o rei
kėtų papildomų lėšų apsemtiems 
ir išplautiems keliams sutvarkyti.

SOSTINĖJE DAUG VIEŠBUČIŲ
Vilniuje 2001 m. atsidarė 8 

nauji arba remontuoti viešbučiai. 
Planuojama, kad šiemet atsidarys 
dar 8, beveik tiek pat bus praplės
ta bei atnaujinta. Pernai viešbu
čių kambarių užimtumas padidė
jo beveik 2%. Nors viešbučių 
daugėja, vis dar trūksta nebran
gių, galinčių priimti didesnes tu
ristų grupes viešbučių. LGTIC ži
niomis, dėl tokių viešbučių stokos 
Vilnius neretai netenka nemažai 
lankytojų iš kitų Lietuvos miestų, 
NVS valstybių bei Latvijos ir 
Lenkijos. Sostinėje daugėja tarp
tautiniams viešbučių tinklams pri
klausančių viešbučių. Oficialius 
įvertinimus “žvaigždutėmis” turi 
tik 12 Vilniaus viešbučių.

PADIDĖJO PENSIJŲ TARIFAS
Valstybinio socialinio draudi

mo fondo (“SODRA”) biudžeto 
2002 m. rodiklių patvirtinimo 
įstatymas draudžiantis valstybiniu 
savanoriškuoju socialinių pensijų 
draudimu papildomai pensijos 
daliai gauti vietoj anksčiau buvu
sių 12% nustatė 15% deklaruoja
mų pajamų dydžio įmokas, skel
bia LGTIC. Savanoriškai apsi- 
draudę asmenys turi kreiptis į 
“Sodros” teritorinius skyrius ir iš 
naujo sudaryti valstybinio savano
riškojo socialinio pensijų draudi
mo sutartis. Individualiai gali 
draustis ne jaunesni kaip 16 metų 
asmenys, jei jie nedraudžiami pri
valomuoju pensijų draudimu. Tie, 
kurie draudžiami tik pagrindinei 
pensijai, gali savanoriškai draustis 
papildomai pensijos daliai.

PARDUOS LATVIJOS 
KOSMETIKĄ

Didžiausios Baltijos valstybė
se parfumerijos ir kosmetikos ga
mintojos “Dzintars” atidarys par
duotuves penkių Lietuvos miestų 
didžiuosiuose prekybos centruose. 
Iki metų pabaigos Lietuvoje nu
matoma atidaryti net 30 firminių 
“Dzintars” skyrių, rašo LGTIC. 
Ši Latvijos įmonė, gaminanti 
apie 300 pavadinimų parfumeri
jos ir kosmetikos gaminių, buvo 
įsteigta prieš 150 metų. 2000 m. 
jos apyvarta sudarė 7 mln. JAV 
dolerių. Didžiausi bendrovės ak
cininkai yra jos darbuotojai, Švei
carijos bendrovė “IKI” ir Danijos 
bendrovė “Vivaldi”.

MAŽIAU STREIKAVO
Praėjusiais metais Lietuvoje 

streikų buvo surengta mažiau ne
gu 2000 metais, kada buvo net 
566 streikai, rašo LGTIC. Streikų 
statistikos informacija pradėta 
rinkti nuo 2000 metų ir apima 
streikus, kurie skelbiami laikantis 
Kolektyvinių ginčų reguliavimo 
įstatymo. Pernai streikuose daly
vavę darbuotojai nedirbo 579 
darbo dienas. Streikuose darbuo
tojai dalyvavo tiesiogiai ir privers
tinai. Vidutinis streikuose dalyva
vusių darbuotojų skaičius - 351, 
iš jų tiesiogiai dalyvavo 317, liku
sieji - priverstinai. Vidutinė strei
ko trukmė darbo dienomis sudarė 
1.65 darbo dienos. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Iš Lietuvos esperantininkų suvažiavimo (iš k): Lietuvos esperantininkų sąjungos pirm. Povilas Jegorovas, 
generalinis UEA direktorius Osmo Buller, seimo narys esperantininkas Stasys Kružinauskas, prezidentas
Valdas Adamkus, jo patarėjas Raimundas Dužinskas

Lietuvos esperantininkų sąskrydis
(Atkelta 3-čio psl.) 

vos buvo poetas prelatas A. 
Jakštas-Dambrauskas, kad Va
tikanas oficialiai pripažino litur
giją esperanto kalba, kad popie
žius švenčių metu sveikina tikin
čiuosius esperantiškai, kad iš
leistas mišiolas ir kitos religinės 
knygos.

Kas nuveikta?
Praėjo vieneri mūsų katali

kiškos veiklos metai. Ką gi mes 
nuveikėme patys? Prenumera
vome katalikišką spaudą espe
ranto kalba, organizavome reli
ginius renginius 37-jų Baltijos 
esperantininkų dienų metu. Iš
kilmingas šv. Mišias Noreikiškių 
koplyčioje prie Kauno aukojo 
mons. L. Vaičiulionis, giedojo 
vietinis jaunimo choras. Ren
ginys BET-37 taip baigėsi šv. 
Mišiomis. Jose dalyvavo apie 70 
esperantininkų iš Lietuvos, 
Lenkijos, Brazilijos, Ukrainos, 
Čekijos ir kt.

Ekumeninės pamaldos
Vakare esperantininkai ka

talikai žiūrėjo Romoje paga
mintą vaizdajuostę Kristaus dro
bulė. Kadangi BET-37 tęsėsi 
savaitę, tai įvyko ir iškilmingos 
ekumeninės pamaldos. Joms va
dovavo liuteronų pastorius es
perantininkas Erikas Laiconas.

Čia meldėsi ne tik protes
tantai, bet ir katalikai bei orto
doksai. Po pamaldų liuteronai 
platino krikščionišką literatūrą

Winnipeg,
A.a. ALOYZAS ŠARAUSKAS, 

57 m. amžiaus, po sunkios ligos mirė 
2001 m. gruodžio 24 d. Laidotuvių 
pamaldas Thomson laidotuvių kop
lyčioje ir Assumption kapinėse at
liko kun. A. Degutis, OMI. Liūdi 
motina Emilija, žmona Hilda ir sū
nūs Tomas, Rokas ir Robertas bei 
visi Vinipego lietuviai.

A.a. MARIJA VIDRIKIENĖ, 
sulaukusi 97 m. amžiaus, mirė 2002 
m. sausio 1 d. Iš Desjardins laidotu
vių koplyčios palaidota Elmwood 
kapinėse. Liūdi duktė Virginija, sū
nus Edvardas, 8 vaikaičiai, 14 pro
vaikaičių ir 1 proprovaikaitis bei ki
ti giminės.

A.a. SESELĖ EUSEBIJA (Ona 
Gustaitytė), sulaukusi 104 m. am
žiaus mirė 2002 m. sausio 7 d. Šv. 
Benedikto vienuolyne prie Vinipe
go, West St. Paul vietovėje. Seselė 
Eusebija gimė 1897 m. spalio 10 d. 
JAV, Boon, Iowa miestelyje. Jai 

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo dalyvių grupė diskusijų 
metu Nuotr. S. Simonavičiaus

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

esperanto kalba.
Be viso to, organizavome 

dvi ekskursijas: į Pažaislį ir į se
nąją Liškiavos šventovę (100 
km. nuo Kauno). Tokiu būdu 
BET-37 įgavo krikščionišką 
atspalvį.

Šiandien naujų sekcijos na
rių tarpe yra penki kunigai. 
Kaip žinoma, gruodžio 8-ji - 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
prasidėjimo diena. Taigi čia pat 
mes ir meldėmės, giedojome 
giesmes Marijos garbei, kalbė
jome apie artėjančių šv. Kalėdų 
prasmę. Po to prenumeravome 
spaudą 2002 metams, svarstėme 
galimybes dalyvauti 55-me 
IKUE kongrese Čekijoje. Įsis
teigė katalikų sekcijos Vilniaus 
skyrius. Užmegzti glaudūs ryšiai 
su IKUE centru Romoje bei 
čekų katalikų sekcija.

Tėviškės žiburių skaitytojai, 
manau, supranta, kad Lietuvos 
esperantininkų veikla, sėkmin
gai 1890 m. pradėta prelato A. 
Jakšto-Dambrausko, keliautojo
A. Poškos, poetės P. Lapienės,
B. Giedros tęsta prieškaryje, po 
sovietinės okupacijos vėl atgi
musi sėkmingai klesti šiandieną, 
garsindama Lietuvos vardą pa
saulyje.

P.S. Jau baigus rašyti šį 
straipsnį paaiškėjo, jog UEA 
valdyba savo sausio 13 dienos 
posėdyje patvirtino, kad pasau
linis esperantininkų kongresas 
įvyks 2005 m. liepos 23 - 30 d.d.

Manitoba
esant 6 mėnesių amžiaus, tėvai per
sikėlė į Otthon vietovę Šiaurės-Va- 
karų teritorijoje (dabar Sask. pro
vincija). Velionė 1921 m. įstojo į šv. 
Benedikto vienuoliją. Daug metų 
darbavosi kaip virėja įvairiose misi
jose Kanadoje ir JAV. Seselė Euse
bija viasada didžiavosi savo lietu
viška kilme. Gedulines pamaldas 
Šv. Benedikto vienuolyne atnašavo 
prel. L. McCloskey. Palaidota vie
nuolyno kapinėse. EKK

Hamilton, Ont.
VYTAUTAS CINAUSKAS 

“Tremtinių grįžimo fondo” valdy
bos pirmininkas “nuoširdžiai dėko
ja Hamiltono lietuvių kredito ko
operatyvui ‘Taika’ už perduotą per 
Kanados lietuvių katalikių moterų 
draugiją $3000 (kan.) auką. Šie 
pinigai bus skirti siekiantiems 
mokslo Sibiro tremtinių vaikams ir 
vaikaičiams paremti”.

Vasario 16 Hartforde 
ir apylinkėse

Visuose pasaulio kraštuose lie
tuviai ruošiasi paminėti Nepriklau
somybės dieną - Vasario 16-ąją. 
JAV-se, Connecticut valstijoje, yra 
šešios didesnės lietuvių bendruo
menės, jungiančios visų kartų lietu
vaičius. Kiekviena bendruomenė 
ruošiasi švęsti vis kitaip. Įdomūs 
minėjimai su meninėmis programo
mis rengiami Hartforde. Bendruo
menės pirmininkė - Danutė Gra
jauskienė, Waterbury - Šarūnas 
Macys.

Šokių ansamblis “Vėtra”, kuris 
gyvuoja New Haven daugiau kaip 
aštuoniolika metų, savo programą 
parodys Bridgeport’o lietuviams. 
Susirinkusieji matys smagius šokius 
- Subata, Žolynėlis, Telšių valsas. 
Ansamblio šokių vadovė - Nancy 
Paniauskas. Sigita §imkuvienė

London, Ont.
VASARIO 16-TOSIOS ir KO

VO 11-TOSIOS MINĖJIMAS įvyks 
kovo 10, sekmadienį po 10 vai. Mi
šių parapijos salėje. Meninę progra
mą atliks ir Mišių metu giedos 
choras, vadovaujamas Lilijos Turū- 
taitės. Visus maloniai kviečia atsi
lankyti KLB Londono apyl. valdyba.

Vancouver, B.C.
IŠRINKTA NAUJA KLB šios 

apylinkės valdyba: pirm. Vidas Vit
kus, vicepirm. Andrėja Berneckai- 
tė-Evan, sekr. Eglė Bajariūnienė, 
ižd. A. Intienė, C.A. Į Seattle 
persikėlusiai buvusiai pirmininkei 
M. Račytei įteikta dovana ir pa
dėkota už jos darbus Bendruo
menei. Susirinkusius pasveikino 
garbės konsulas C. Jūras. Tautinių 
šokių grupė džiugino susirinkusius 
keturiais šokiais. Grupei vadovauja 
Judita Balcita. Ponių suneštom 
gėrybėm visi pasivaišino ir praleido 
kelias valandas besikalbėdami. A. 
Intienė visada kruopščiai paruošia 
stalus ir tvarko vaišes.

SU A.A. KRISTINA SKABEI- 
KYTE-VATT atsisveikinti susirinko 
gausus lietuvių būrys sausio 21 d. 
Šv. Trejybės šventovėje, kur vyko 
gedulinės Mišios. Velionė skausme 
paliko liūdinčius tėvus Aldoną ir 
Vincą Skabeikius, brolį Gėrį ir jo 
žmoną, sūnų Jeramy ir dukrą Ta
marą. Velionė vaikystėje lankė lie
tuvių mokyklėlę ir šoko “Jaunaja
me atžalyne” tautinius šokius. Buvo 
baigusi universitetą ir dirbo knygyne. 
Palaidota Forest Lawn kapinėse.

MENO GALERIJOJE Emily 
Carr sausio 21 d. įvyko dviejų Lie
tuvos meninkių Jūratės Stauskaitės 
ir Nijolės Šaltenytės grafikos pa
veikslų paroda. Ją rengė ir atidarė 
Lietuvos garbės konsulas C. Jūras. 
Įdomiai apibūdino menininkes ir jų 
vaizduojamą meną Vankuverio me- 
ninkė Birutė Macijauskaitė. Prie 
parodos paruošimo daug prisidėjo 
Andrėja Berneckaitė-Evan ir jos 
vyras Mark. Smagu, kad jaunoji 
karta įsijungė į visuomeninę veiklą. 
Be lietuvių parodą gausiai lankė 
kanadiečiai, ypač prancūziškai kal
bantys. Tose pačiose patalpose, 61- 
61 Combie St., įvyks Vasario 16-to- 
sios minėjimas. Pradžia 3 v.p.p.- iki 
6 v.v. Z.K.

FOUR SEASONS 
I\S77 F IB^ REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

JA Valstybės
St. Petersburgo, FL, lietuviai 

2001 m. lapkričio 9-11 d.d. atšventė 
Lietuvių klubo gyvavimo 40 metų 
sukaktį. Penktadienį, lapkričio 9, 
Lietuvių klubo patalpose įvyko mi
nėjimas. Jį įvadiniu žodžiu pradėjo 
klubo pirm. L. Rymienė, pasveikin
dama šventės dalyvius ir pakviesda- 
ma kun. A. Grabnicką sukalbėti in- 
vokaciją. Klubo veiklą apžvelgė jo 
steigėjas ir buvęs ilgametinis pirmi
ninkas A. Karnius. 1961 m. lapkri
čio 11 d. Domicėlės ir Kazimiero 
Štraupų garaže Gulfporte susirinko 
būrys tautiečių, kurie nutarė steigti 
Lietuvių klubą ir įsigyti nuosavus 
namus. Buvo išrinkta ir valdyba. 
Klubas sparčiai augo, pasiekdamas 
arti 500 narių. Po trejų metų, 1964 
m. vasario 1 d., įvyko nuosavų pa
talpų atidarymas. Per visą laiką šio
se patalpose vyko minėjimai, kon
certai ir kiti renginiai. Po praneši
mo klubo pirm. L. KyHienė per
skaitė atsiųstus sveikinimus, o žo
džiu sveikino PLB valdybos pirm. 
V. Kamantas ir vietinių organizaci
jų vadovai. Meninėje dalyje tauti
nių šokių grupė “Audra”, vadovau
jama D. Adomaitienės, pašoko du 
šokius, ir klubo mišrus choras, va
dovaujamas muz. dr. Br. Kazėno, 
akompanuojant muz. A. Jurgučiui, 
atliko penkias skambias dainas. Pa
baigai visi padainavo Lietuva 
brangi.

Kitą dieną, šeštadienį, lapkri
čio 10 d. Lietuvių klubo didžiojoje 
salėje įvyko pokylis-vakarienė su 
šokiais. Šokiams grojo ir programą 
atliko Tėvynės kapela, atvykusi iš 
Čikagos. Pokylio dalyvius linksmai 
nuteikė M. Šilkaitis su savo humo
ristiniais apdūmojimais. Sekmadie
nį, lapkričio 11, Sv. Vardo švento
vėje Gulfporte Mišias koncelebra- 
vo kun. A. Grabnickas, OFM, ir 
kun. dr. M. Čyvas. Giedojo vyrų 
dainos vienetas “Aidas”, vadovau
jamas muz. L. Sodeikos. Po pamal
dų visi vyko į Lietuvių klubo patal
pas pietauti. Tėviškės kapela atliko 
trumpą programą. Klubo pirm. L. 
Kymienė padėkojo visiems už daly
vavimą visuose sukaktuviniuose 
renginiuose ir programų atlikė
jams. Visi klubo garbei sugiedojo 
Ilgiausių metų.

Britanija
Sausio 13-tosios minėjimas 

Lietuvių katalikų centre “Židinys” 
Nottinghame įvyko š.m. sausio 13 
d. dalyvaujant vietiniams ir apylin
kių lietuviams bei naujiesiems atei
viams. Mišias už tėvynę atnašavo 
kun. dr. S. Matulis, MIC. Prieš pa
maldas dr. D. Furmonavičius ap
žvelgė šios dienos reikšmę Lietuvai 
ir Europai, laimėjus pergalę prieš 
tuometinį sovietų totalitarizmą. 
Prieš vienuolika metų sovietų tan
kai žudė dainuojančius lietuvius 
prie televizijos bokšto Vilniuje. 
Gorbačiovas tačiau buvo priverstas 
sustabdyti Raudonosios armijos 
veiksmus, sužlugo Sovietų Sąjunga, 
Lietuva laimėjo laisvę... Šią dieną, 
pasak kalbėtojo, turėtume priminti 
demokratinių valstybių vadovams, 
kad šį rudenį Lietuva ir kitos Balti
jos valstybės būtų pakviestos į ŠAS 
(NATO). Čekijos prezidentas Ha
vel pabrėžęs, kad Baltijos valstybių 
nepakvietimas būtų tolygus grįži
mui į Ribbentropo ir Molotovo lai
kus. Blogio jėgos stengiasi su
trukdyti Baltijos valstybėms tapti 
ŠAS narėmis. Patys lietuviai turi 
veikti, akd JAV prezidento žodžiai 
taptų realybe, jog kiekviena valsty
bė nuo Baltijos iki Juodosios jūros

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

£{'T'ĄT T7" A 99 LIETUVIŲ KREDITO 
a kooperatyvas

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........0.75%
santaupas..................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................1.25%
180 dienų indėlius....................1.25%
1 m. term, indėlius....................1.60%
2 m. term, indėlius................... 2.35%
3 m. term, indėlius................... 3.10%
4 m. term, indėlius................... 3.35%
5 m. term, indėlius................... 3.85%
RRSP Ir RRIF
(Variable)...................................1.00%
1 m. Ind.......................................1.60%
2 m. ind...................................... 2.35%
3 m. Ind...................................... 3.10%
4 m. ind.......................................3.35%
5 m. ind...................................... 3.85% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

turi teisę priklausyti demokratinių 
valstybių sąjungai.

Gudija
Rimdžiūnų vidurinė lietuvių 

mokykla, pradėdama mokslo me
tus, atšventė ir savo gyvavimo 
penkmetį. Ji buvo įsteigta 1996 m. Į 
minėjimą suvažiavo daug svečių. 
Atvyko Lietuvos tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento atstovai S 
Kulbauskas, V. Paulinaitienė ir D. 
Žakatienė, “Gervėčių” klubo pirm. 
A. Augulis, Gudijos lietuvių bend
ruomenės pirm. V. Tarnauskaitė, 
Gudijos švietimo viceministeris G. 
Dilian, Astravo rajono švietimo 
skyriaus vedėjas V. Bulavickis, 
Gardino lietuvių bendruomenės 
pirm. A. Dirginčius, Pelesos lietu
vių mokyklos direktorius A. Švel- 
nys, Pelesos lietuvių bendruomenės 
pirm. J. Matiulevičius. Pasakyta 
daug sveikinimo kalbų. Gudijos 
švietimo viceministeris G. Dilian 
pasidžiaugė, kad jam teko patvir
tinti pirmosios lietuvių mokyklos 
programą Gudijoje. Audringais 
plojimais sutiktas A. Augulis, daug 
pasidarbavęs dėl mokyklos įsteigi
mo. Astravo rajono švietimo sky
riaus vedėjas V. Bulavickis gėrėjosi 
lietuvių mokyklos tvarka, esančia 
pavyzdžiu kitoms Gudijos mokyk
loms. Meninę programą atliko mo
kyklos mokiniai, pradedant pirmo
kais ir baigiant 11-tosios klasės 
moksleiviais. Jie dainavo, šoko ir 
vaidino. Į programą dar įsijungė 
Girių, Rimdžiūnų ir kitų vietovių 
dainininkai. Šventė baigta vaišėmis. 
(Lietuvių godos 2001 m. 10 nr.)

Karaliaučiaus kraštas
Apie lietuvių mokyklą Ragai

nėje rašoma Pasaulio lietuvio 2001 
m. 11 nr. Šioje vietovėje atgaivinti 
lietuvišką žodį imtasi prasidėjus at
gimimo sąjūdžiui, ypač Lietuvai at
gavus nepriklausomybę. Čia lietu
vių kalbos mokė A. Simonavičiūtė 
ir J. Matusevičienė. Bet lietuviško 
švietimo reikalai pagerėjo, kai iš 
Pagėgių atvyko aukštuosius peda
gogikos mokslus baigęs J. Glinskis. 
Nutarta įsteigti lietuvių mokyklą. Šį 
užmojį ypač rėmė Tautinių mažu
mų ir išeivių departamentas prie 
Lietuvos valdžios. Taip 1995 m. bu
vo įsteigta lietuvių mokykla Ragai
nėje rusų mokyklos patalpose. Be 
Jono Glinskio, praėjusiais metais 
mokytojavo Loreta Gečienė, Sofija 
Sokolova, Lina Ambarcumijan, Da- 
nia Byčkova, mokėsi 60 vaikų. Mo
kyklai padeda Mažosios Lietuvos 
lietuvių draugija. Mokyklos gyveni
mą paįvairina organizuojamos 
šventės, išvykos ir ekskursijos į Lie
tuvą. Šiauliuose aplankyti Dviračių, 
Kačių muziejai, apžiūrėtas miestas, 
ypač mokiniams didžiulį įspūdį pa
daręs Kryžių kalnas. Šios mokyklos 
mokiniai buvojo ir Kaune, aplankė 
Botanikos sodą, Karo muziejų, M. 
K. Čiurlionio galeriją ir kitas mies
to įžymybes. Ekskursijomis po Lie
tuvą mokiniai labiau susipažįsta su 
žmonėmis, lietuvių kultūra, papro
čiais ir drąsiau gali prisipažinti esą 
lietuviai. 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

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m...........4.30%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
vaidilos iki $100,000.00 
sumos draudimu

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net
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Kiekvienais metais daugiau nei 45,000 
kanadiečių miršta nuo rūkymo
Tai daugiau nei 45,000 priežasčių kovai prieš tabaką

45,000 kanadiečių. Tai penkis kartus daugiau, nei skaičius 
žmonių, žuvusių autokatastrofose bei tapusių žmogžudysčių, 
savižudybių ir piktnaudžiavimo alkoholiu aukomis, kartu 
paėmus.

Dar tragiškiau yra tai, kad kiekvienai su tabaku siejamai ligai 
arba mirčiai buvo galima užkirsti kelią. Rūkymas Kanadoje yra 
sveikatos problema Nr 1, kurios galima išvengti.

Daugiau nei 45,000 mirties atvejų per metus nuo 
tabako pramonės gaminių - nepriimtina. Tai 
būtina sustabdyti.

Kanados vyriausybė imasi griežtų priemonių tam, kad kovotų 
su Kanados išvengtina visuomenės sveikatingumo problema 
Nr 1. Per artimiausius penkerius metus vyriausybė investuos 530 
milijonų dolerių, siekdama sumažinti rūkymą Kanadoje.

Kanados Sveikatos apsaugos ministerija (Health Canada / 
Santė Canada) turi paprastą planą, susidedantį iš trijų dalių:

• Rūpintis tuo, kad Kanados jaunimas nepradėtų rūkyti
• Padėti rūkantiems mesti šį įprotį
• Gerinti supratimą apie tabako dūmų antrinį poveikį 

aplinkiniams

Mūsų planas - ne vien tik informacijos platinimas. Jis siūlo 
realius sprendimus. Jis siekia realių rezultatų. Ir 
nepriklausomai nuo to, Jūs rūkote ar ne, Jūs galite būti šio 
sprendimo dalyvis.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės: 
1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 

TTY/TDD: 1 800 465-7735 
www.gosmokefree.ca

Tabakas. Be jo mes galime gyventi.
I p] Health Santė

Canada Canada Canada

http://www.gosmokefree.ca


VILNIEČIO ATSIMINIMAI

Lietuvos patriarcho laidotuvės
KAZYS BARONAS

Šiemet sukanka 75 m. nuo 
Lietuvos patriarcho dr. Jono 
Basanavičiaus mirties. Neminė
siu jo nuopelnų mūsų tautai ir 
valstybei. Pr. Čepėno Naujųjų 
laikų Lietuvos istorijoje Basana
vičius minimas 60 kartų, jo vi
suomeninė ir mokslinė veikla 
aprašyta LE penkiuose psl. ir t.t. 
Patriarcho mirties dieną - vasa
rio 16-tąją mintimis mėginsiu 
persikelti į savo gimtąjį Vilnių.

Šalta buvo 1927 m. žiemu
žė. Nelankiau dar Vilniaus lie
tuvių “Ryto” pradžios mokyk
los, tačiau po kiekvieno Vasario 
16-sios minėjimo mano šeimoje 
buvo prisimenamos ir dr. Jorio 
Basanavičiaus laidotuvės Rasų 
kapinėse.

Mano tėvas
1926 m. mano tėvas buvo 

atleistas iš miesto savivaldybės 
tiltų ir jai priklausančių medinių 
namų taisymo prižiūrėtojo dar
bo (savivaldybėje įrašytas lietu
vių tautybės). Tačiau tėvas, tu
rėdamas geras rankas, perėjo į 
namų statybos verslą; žiemos 
metu nuomodavo tarp Kūdrų ir 
Subačiaus g-vių tris tvenkinius. 
Samdydavo vežikus, iš darbo 
biržos Subačiaus g-vėje darbi
ninkus, kurie pjovė metro ilgio 
stačiakampius ledo gabalus. 
Juos tėvas pristatydavo alaus 
darykloms, skerdykloms, ligoni
nėms.

Kaip minėjau, 1927 m. žie
ma buvo labai šalta. Darbinin
kams traukiant pjūklą, jis tuoj 
pat įšaldavo vandenyje. Teko 
juos atleisti ir tėvui likti na
muose.

Vasario 16 Vilniuje
Vasario 16-sios minėjimas 

Vilniuje buvo rengiamas tą pa
čią dieną. Jis visuomet sutrauk
davo visus Vilniaus lietuvius, 
grupę gudų, kurie po Lietuvos 
himno giedodavo ir savo, tuo 
įrodydami stiprų ryšį, o gal ir 
norą prisijungti prie Lietuvos.

Tėvų pasakojimu, Lietuvos 
nepriklausomybės 9-toji sukak
tis buvo nutraukta dėl didelio 
Lietuvos patrioto dr. J. Basana
vičiaus mirties. Nors jau buvau 
6 m. tačiau tik sesuo ir motina 
dalyvavo laidotuvėse. Su tėvu 
likau namuose, nes tą dieną net 
tvoros traškėjo nuo šalčio! Vė
lokai sušalusios grįžo motina ir 
sesuo. Pasakojimui nebuvo ga
lo; minia žmonių, atstovai net iš 
nepriklausomos Lietuvos, daug 
vainikų. Einant gedulinei proce
sijai net ir žydai nukeldavo ke
pures.

Laidotuvės buvo ir tautinė 
demonstracija Lietuvos sostinė
je, nes daugumas vainikų turėjo 
trispalvius kaspinus. Net ir Vil
niaus vaivadijos policija nevaikė 
Rasų kapinėse minios, giedan
čios Lietuvos himną.

Rasų kapinėse
Dr. J. Basanavičius palaido

tas priešais Rasų kapinių koply
čią. Kiekvienais metais Vėlinių 
dieną prie Patriarcho kapo uni
formuoti lietuviai skautai stovė
davo garbės sargyboje. Vėlinių 
dieną Vilniaus lietuviai aplan
kydavo 1920 m. kovoje už Vil
nių mirusių lietuvių karių ka
pus, dr. J. Basanavičiaus, P. 
Vileišio, K. Čiurlionio ir kt., 
sugiedodami Viešpaties angelą ir 
Lietuvos himną. Labai dažnai, 
ypač vaivados Bocianskio lai
kais, lenkų policija guminėm 
lazdom vaikydavo lietuvius.

Istorikas apie laidotuves
Dr. J. B. laidotuves savo 

studijoje, Litwini w Polsce 1920- 
1939 (Valstybinė mokslo leidyk
la, Varšuva 1986 m.) aprašė Su
valkų trikampio sūnus dr. Bro
nislovas Makauskas.

“1927 m. vasario mėn. 16 d. 
Vilniuje mirė lietuviškos tauti
nės veiklos didelis veikėjas Jo
nas Basanavičius. Šį momentą 
nutarta išnaudoti, paskubinant 
jau nuo 1927 m. pradžios veda
mus lietuvių-lenkų pasitarimus. 
Lenkiška spauda, o ypač vilniš
kė, plačiai informavo apie velio
nį, iškeldama jo nuopelnus lie
tuvių tautai ir velionio vietą bei 
vaidmenį lietuvių mažumos Vil
niaus krašte.

Atidaryta iki šiol standriai iš 
abiejų pusių blokuota Lietuvos- 
Lenkijos siena, leidžiant iš Kau
no atvykti gausiems lietuviškų 
organizacijų atstovams. Delega
cijos sąstate buvo artimi dr. J. 
Basanavičiaus žmonės. Tikrovė
je jie visi vaidina svarbią rolę 
Lietuvos vidaus gyvenime: Vy
tauto Didžiojo un-to rekt. prof. 

M. Biržiška, seimo atstovas inž. 
Steponas Kairys, Kauno meras 
Jonas Vileišis, matematikos- 
gamtos fakulteto dekanas prof. 
Zigmas Žemaitis, prof. kun. 
Juozas Tumas, prof. Augustinas 
Janulaitis ir kt. Vilniaus vaivadi
jos valdyba bei kurija išleido 
specialų potvarkį, palengvinda
ma kuo didžiausiam Lenkijos 
lietuvių skaičiui dalyvauti. Su
tikta taip pat su atvykimu iš
tremto iš Lenkijos (ne iš Len
kijos, bet okupuotos Lietuvos! - 
K.B.) vysk. Juozo Kuktos (au
torius rašo “ksiądz” - kunigas, 
K.B.).

Kurier Wilenski pažymėjo, 
kad lietuviai iš Kauno ir Vil
niaus lenkų adresu nepasakė jo
kio blogo žodžio. Tas pats dien
raštis toliau rašė, kad prie di
džiojo lietuvio karsto buvo su
rasta bendra kalba - tarpusavio 
simpatijos ir pagarbos kalba. 
Tas pats Kurier Wilenski vasario 
mėn. 22 d. rašė, kad dr. J. Basa
navičiaus kapą dengė nesuskai
tomas skaičius vainikų. Vien tik 
lietuvių jaunimo organizacijos 
padėjo prie jo kapo 63 vainikus. 
Vainiką, padėtą “krajovcų” 
(vietinių, čiabuvių) studentų 
puošė trys kaspinai su lenkišku, 
gudišku ir lietuvišku užrašu”.

Kito autoriaus aprašymas
Tikslų bei išsamų dr. J. Ba

sanavičiaus laidotuvių vaizdą 
pateikia Vilniaus varpo lanksti
nukas, parašytas P. Vieštauto 
(slapyvardis?) Dr. Jono Basana
vičiaus laidotuvės (Vilnius, 1927 
m. “Ruch” spaustuvė, Totorių 
g-vė 6. Ačiū mano lietuvių kal
bos mokyt. G. Šlapetytei-Siru- 
tienei už atsiųstą kopiją).

Lankstinuke rašoma (kalba 
netaisyta): “Jau senai dr. J. Ba
sanavičius skundėsi savo sveika
ta, vis rečiau išeidamas iš namų. 
Vasario 7 d. pasijuto labai blo
gai, bet dar galėjo pats atvykti 
Lietuvių Poliklinikon. Prieš ke
letą dienų buvo Mokslo Drau
gijos knygyne, nukritęs nuo ko
pėčių ir sukrėtęs savo skauda
mąjį šoną. Po to, kaip poliklini
koje pasirodė, gavo plaučių už
degimą. Sirgdamas skaitė laik
raščius ir knygas, darė užrašus. 
Nors eidamas ligoninėn laiptais 
išsitaręs, kad paskutinį kartą ei
nąs pats tais laiptais, tačiau iš 
pasikalbėjimų su svečiais jautė
si, kad dar vylėsi pagyti, net kai 
ką prašė ruošti paskaitų Velykų 
Mokslo D-jos susirinkimui.

Vasario mėn. 16 d. dr. Le- 
geika pareiškė, kad ligonies pa
dėtis kritinga. Sušaukta gydyto
jų konsiliumas. Konstatuota pa
dėtis be vilties. Aplankė jį 
Mokslo D-jos reikalais dr. I. 
Šlapelis, direkt. M. Šikšnys ir 
kun. A. Viskantas. Visiems iš
ėjus, pasilikęs kun. Viskantas ir 
dvasios reikalus aprūpino.

Vakare buvo ir Labdarių 
bažnytėlės pakviestas kun. Mos- 
cickis, bet jau tik ką mirusiam 
suteikė paskutinį patepimą. Vil
niaus lietuvių visuomenės žy
mesnieji atstovai tuo metu buvo 
Nepriklausomybės iškilmėse. 
Lietuvių Mokslo D-ja pranešė, 
kaip aukščiau minėjau, plačiąjai 
visuomenei ir ėmė ruošti laido
tuves. Buvo kilęs projektas ge
dulingas pamaldas laikyti šv. 
Mikalojaus lietuviams skirtoje 
bažnyčioje, bet greit paaiškėjo, 
kad tos laidotuvės bus nepap
rastos ir negalės tilpti mažoje 
bažnyčioje. Be to, daugelio pa
brėžta, kad tokiam vyrui dera 
laidovių pamaldos Lietuvos baž
nyčių motinoje Vilniaus kated
roje. Paaiškėjo, kad net ir 
Vilniaus arkivysk. sutinka net 
pats atlaikyti Mišias.

Pamokslui sakyti prašyta 
kun. Kraujalio. Visos lietuvių ri
jos pareiškė noro dalyvauti lai
dotuvėse ir pareiškė, kad dės 
savo vainikus. Paaiškėjo, kad 
Lenkijos vyriausybė išimties ke
liu, užtariant prancūzų ambasa
dai ir Tautų Lygai, leis įvažiuoti 
Kauno delegacijai. Projektuota 
skaitlinga 30 asmenų delegacija, 
bet nesutikus lenkų vyriausybei 
įsileisti Kaišiadorių vysk. J. 
Kuktos ir Lietuvos seimo atsto
vo p. Ambrazaičio, dalis delega
cijos atsisakiusi važiuoti, gi vos 
12 asmenų po ilgų svyravimų 
leista važiuoti Vilniun. Toji 
Kauno delegacija sudarė Vil
niuje, Varšuvoje ir net toliau 
tikrą sensaciją”.

(Bus daugiau)

Pirmasis Lietuvos karių savanorių (SKAT) štabas, pasižymėjęs seimo rūmų gynyba Vilniuje 1991 m.

Taip gynėm Lietuvos parlamentą
Kai kariniai sovietų daliniai puolė televizijos bokštą Vilniuje, kai sausio 13 
dieną nužudė 13 tautiečių, mes, savanoriai, gynėme parlamento rūmus ir 
budėjome ištisas savaites. Visa tai atsispindi šio dienoraščio puslapiuose

DIM. PLK. LTN. EUGENIJUS 
JAKIMAVIČIUS-

1991 m. sausio 8-oji
Sausio 8-ąją mes, Vilniaus 

miesto šauliai, saugome Lietu
vos respublikos aukščiausios ta
rybos rūmus. Mums saugoti sky
rė rūmų išorės ruožą nuo fonta
no pusės ir tarnybinį įėjimą į rū
mus. Anksti ryte atėjęs deputa
tas Mindaugas Stakvilevičius 
buvo mumis nepatenkintas, siū
lė visiems išeiti iš rūmų ir eiti 
namo:

- Ko jūs čia trinatės, eikite 
namo.

Šaltas žvarbus ankstyvas ry
tas, švinta. Į rūmus renkasi vis 
daugiau šaulių. Gauname žinių, 
kad iš miesto pramonės įmonių 
prie Aukščiausios tarybos rūmų 
autobusais vežami rusakalbiai 
(rusai, lenkai, tuteišiai). Tikrai, 
po kurio laiko iš atvažiavusių 
autobusų po aikštę pasipylė šur
muliuojanti, apgirtusi šutvė. Jie 
visi triukšmaudami ir gestiku
liuodami rankomis renkasi prie 
centrinio rūmų įėjimo. Kai kas 
turi iškėlę šūkius - “Zabastov- 
ka” “Jedinstvo”. Reikalauja su
mažinti maisto produktų kainas, 
atsistatydinti Lietuvos aukščiau
sios tarybos deputatams.

Šiuos darbininkus kursto 
minios centre susitelkę vadei
vos. Jie blaivūs. Juos saugo rim
ta apsauga. Įtampa didėja. Mi
nia “kaista”. Išorėje likti, kur 
šurmuliuoja ir grūmoja išgėrę 
“matakalbiai” pavojinga. O au
tobusai vis dar šią minią papildo 
- atveža naujų triukšmautojų.

Visi persikeliame iš lauko į 
rūmų vidų. Mums paskiria sau
goti pirmo aukšto koridorių ir 
centrinio vestibiulio dalį iki pat 
centrinio įėjimo.

Minia visai užkimšo vidinį 
centrinį rūmų kiemą, veržiasi į 
rūmus, laužiasi pro centrines 
duris. Tenka gintis vandeniu - 
priešgaisrinių šlangų čiurkšle. 
Keli jedinstvininkai prasiveržia į 
vidų. Vyrai juos paima už rankų 
ir, pro kitas duris išvedę laukan, 
paleidžia ir liepia eiti namo.

Ginkluojamės metaliniais, 
išlaužtais iš laiptų atramų stry
pais, elektros kabelio gabalais ir 
kuo nors smogiamu, kas po ran
ka pakliūva.

Minia, agitatorių kaitinama, 
vėl puola centrinį įėjimą, gelž
galiais svaido į rūmų vestibiulio 
langus. Stiprus stiklas - tik dvie
jose vietose stambūs gelžgaliai 
pramušė ir suskaldė stiklą. Visa 
tai abejingai stebi milicija. Stebi 
ir jokios tvarkos nedaro.

Per radiją kviečiami žmonės 
paremti Lietuvos respublikos 

jimas Basanavičius su žmona Gabriela Eleonora Mohl. Vidinas (Bul
garija), apie 1885 m. E. Mohl - Čekijos vokietė, kuri po penkerių metų ‘ 
mirė Nuotr. Lietuvos aido

aukščiausiąją tarybą, ateiti į rū
mų aikštę.

Prie rūmų aikštėje pasirodo 
būrys su trispalvėmis. Pamažu, 
lietuviškai dainuodami, jie už
ima prieigas prie rūmų centri
niame kieme, iš lėto slenka prie 
centrinio įėjimo ir labai gražiai 
nustumia “matakalbius” tolyn. 
Vis daugiau ir daugiau ateina 
mūsiškių, vis garsiau skamba 
lietuviška daina. Dabar mes rū
muose jaučiamės daug ramiau.

Iš rūmų antrojo aukšto išve
da OMONo dalinį. Gerai gink
luoti jie leidžiasi laiptais po vie
ną virtine žemyn ir eina lauk 
pro tarnybinį išėjimą. Stebina jų 
suakmenėję, žiaurūs veidai. Ko
dėl jie tokie? Kur juos išveda? 
Gal į aikštę tramdyti “matakal- 
bių”?

O kieme ir aplink rūmus jau 
skamba lietuviškos dainos, jau 
visur plevėsuoja trispalvės. Kaž
kur dingo ir rusakalbiai, ir jų 
agitatoriai.

Atsikvepiame. Kažkaip sma
giau. Prasideda apsaugos per
grupavimas. Kiekvienai grupei 
skiriami gynybos ruožai. Į rū
mus telkiasi vis daugiau ir dau
giau gynėjų.

Visiems rūmuose esantiems 
gynėjams, siūloma apsispręsti: 
kas nenori ar negali pasilikti rū
muose, gali eiti namo.

Mūsų gretose yra du jaunu
čiai šauliai broliai Skaisčiai. 
Jiems siūlome eiti namo ir lan
kyti mokyklą. Neina.

Liekame ginti parlamento.
1991 m. sausio 11-oji

Aukščiausios tarybos rū
muose ir aplink juos vyksta in
tensyvus pasiruošimas gynybai. 
Mes, šauliai, ruošiamės pastato 
viduje. Daug dirbama, daug en
tuziazmo, bet daug ir nereika
lingo šurmulio. Įtampa didelė. 
Sužinome, kad desantininkai 
užgrobė Krašto apsaugos de
partamento, Spaudos rūmų pas
tatus, kariuomenės pastatą Vir- 
šuliškėse.

Rūmuose pamačiau šaulį 
Aleksandravičių, budintį su me
džiokliniu šautuvu. Pamaniau, 
kad reikia atsinešti į rūmus dau
giau šautuvų. Reikia juos pir
miausia paimti iš medžiotojų. 
Padėtis mieste įtempta. Galioja 
Gorbačiovo įsakas - visus me
džioklinius šautuvus atiduoti 
milicijai. Paruošiu rašto projek
tą Lietuvos respublikos aukš
čiausios tarybos gynybai paimti 
šautuvus iš medžiotojų.

Derinu šio rašto turinį su 
vadais. Kol kas pasirašyti visi 
vengia. KAD direktorius Aud
rius Butkevičius siunčia sudė

rinti šį šautuvų paėmimo raštelį 
su Kazimieru Motieka - jis atsa
kingas už rūmų gynybą. Perskai
to ir klausia: “O kam to reikia?” 
Aiškinu, kad reikia parlamento 
gynybai. Ir vėl jis klausia: “O 
kam?” Nesupranta, ar nenori 
suprasti.

Tenka pačiam, savo nuožiū
ra, prašyti šautuvų iš pažįstamų 
medžiotojų. Skambinti telefonu 
negalima - pavojinga. Tikriau
siai mūsų pokalbių telefonu 
klausosi “jie”. Važiuoju į miestą 
pas medžiotojus “medžioti” 
šautuvų. Gaunu ir įnešu į parla
mentą du šautuvus. Jau bus trys: 
mano ir dar du. Į parlamentą 
šautuvus įnešu paslėpęs po dra
bužiais.

Dar buvo įnešti trys šautu
vai. Mano šautuvas ir visi kiti 
parlamento apsaugos žinioje 
buvo iki rugpjūčio pučo pa
baigos.

Gorbačiovas per Maskvos 
radiją pranešė, kad parlamento 
rūmus saugo susitelkusi gerai 
ginkluotų 30,000 nacionalistų.

Vakare antrą kartą duoda
ma priesaika. Mes, pirmieji, pri
siekėme anksčiau. Bet dabar ri
kiuotėje stovime drauge visi - 
jau prisiekę ir naujai prisiekian
tys - naujai atėję į rūmų gynybą.

Prisiekiame ištikimai, ne
gailint savo jėgų ir gyvybės tar
nauti Lietuvai. Visi išsirikuo- 
jame parlamento rūmų vestibiu
lyje. Priesaiką priima Aukš
čiausios tarybos pirmininkas 
prof. Vyt. Landsbergis ir kuni
gas R. Grigas.

Mano vadovaujamam pen
ketukui skirta ginti įėjimas iš 
vidaus kiemo ir laiptų narvelis 
iki antrojo aukšto. Įtvirtiname 
skirtą ginti įėjimą iš lauko ir iš 
vidaus. Aišku, ilgai atsilaikyti 
prieš tankus ir desantininkus- 
šturmuotojus bus sunku.

Sutemus skelbiamas pavo
jus. Ruošiamės sulikti puolikus. 
Visi užimame kovines pozicijas. 
Laukiame. Nepuola. Po valan
dos pavojus atšaukiamas. Poste 
palieku sustiprintą sargybą. 
Mieste neramu.

Pavakare man Marija iš na
mų atnešė švarius baltinius, 
kojines, kitus batus. Rodos ne
daug laiko, tik kelios dienos rū
muose, o baltiniai buvo sunkūs 
nuo prakaito, nuo keistų “tau
kų”. Batai buvo permirkę pra
kaitu, viduje pilni keisto “pur
vo”. Nusiprausęs rūsio duše, ap
sivilkęs švariais baltiniais, apsi
movęs švariomis sausomis koji
nėmis ir apsiavęs sausais batais 
pasijaučiau tarsi naujai gimęs.

1991 m. sausio 13-oji
Po vidurnakčio paskelbia 

pavojų. Įsako visiems būti savo 
pozicijose. Skubu į savo postą. 
Trise ūžimam pozicijas viename 
kambaryje. Du langai. Pro lan
gus gerai matyti įėjimas į vidinį 
kiemelį. Darome iš baldų bari
kadą.

Praneša, kad iš Šiaurės 
miestelio važiuoja tankų, šar
vuočių ir mašinų kolona. Per vi
daus radiją K. Motieka aiškina, 
kad tai rusų paskelbtas moko
masis išvažiavimas. Šturmuoja
mas telebokštas. Šaudo patran
kos. Šaudo automatai. Pro lan
gą matau, kaip senuoju Žvėryno 
tiltu dideliu greičiu, labai maža 
distancija važiuoja tankai. Kur 
važiuos? Pas mus? Ne. Labai 
mikliai padarę posūkį dešinėn 
važiuoja į kalną. Puola radijo ir 
televizijos pastatą. Gerai matosi 
sprogimų pašvaistės, šviečiančių 
kulkų trasos. Dunda karą pri
menanti mūšio kanonada. Lau-
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Pietų Lietuvospartizanų vadas
Knyga apie pik. Itn. JUOZĄ VITKŲ-KAZIMIERAITĮ

HENRIKAS KUDREIKIS
Juozas Vitkus-Kazimierai

tis, vienas nedaugelio aukštes
nio laipsnio karininkų, gana 
anksti stojęs į Lietuvos rezisten
tų eiles. “Knyga apie jo ir jo 
šeimos likimą - pagarbos ženk
las ir kuklus paminklas žmogui, 
karininkui, partizanui, šventai 
tesėjusiam priesaiką savo Tėvy
nei ir jos laisvei”, - rašo knygos 
autorius, jo sūnus Vytautas.

Marijonos ir Juozapo Vitkų 
šeimoje sūnus Juozas gimė 1901 
m. gruodžio 10 d. Žemaitijos 
kaime. Juozo Vitkaus bočelis 
spaudos draudimo metais buvo 
įsitraukęs į lietuviškų raštų ga
benimą iš Prūsijos. Gabeno 
maldaknyges ir kalendorius. 
Juozo tėvas 1918 m. tapo Lie
tuvos savivaldybės raštininku. 
Sūnų Juozą išleido mokytis į 
Telšių gimnaziją.

Knygoje smulkiai aprašo
mas Juozo Vitkaus gyvenimas, 
pradedant gimnazija ir baigiant 
karo mokykla. 1924 m. jis buvo 
komandiruotas į Kauną, į Aukš
tesniuosius dvimečius karo 
technikos kursus, statybos sky
rių. 1926 m. grįžo į 4-tą pėst. 
pulką. 1928 m. įstojo į Belgijos 
karo inžinerijos mokyklą. Bai
gęs kursą, stažavosi Belgijos ka
riuomenėje. Baigiamuosius eg
zaminus išlaikė antruoju, pirmą 
vietą komisija pripažino Belgi
jos karalystės princui Albertui.

Po kursų buvo paskirtas į 1- 
mą inžinerijos (pionierių) bata
lioną vado pavaduotoju. Įvykių 
sūkury atsidūrė 29-tame Rau
donosios armijos lietuvių šaulių 
korpe. Vokiečių-rusų karo pra
džioje iš armijos pabėga.

Vokiečių okupacijos metu 
J. Vitkus įsijungė į katalikiško 
jaunimo Lietuvių fronto (LF) 
eiles, į aktyviausią antinacinės 
veiklos grandį - “Kęstutį”. Tapo 
aktyviu štabo nariu ir vadovu. 
1942 m. rudenį J. Vitkus dėstė 
inžineriją Lietuvos laisvės armi
jos (LLA) suorganizuotoje po
grindžio karo mokykloje.

J. Vitkus rašomąja mašinėle 
slaptai spausdino straipsnius, 
kuriuos slėpdavo nuo savo šei
mos. Paskutinėmis vokiečių 
okupacijos dienomis nenakvo- 
davo namuose, vengė Gestapo 
arešto.

J. Vitkaus brolis jau rengėsi

kiame ir mūsų rūmų puolimo. 
Sužinome (praneša per vietinį 
radiją), kad esant tokiai didžiu
lei miniai aplink rūmus, rusai 
bandys pulti jedinstvininkų jė
gomis ir vėliau juos, neva muša
mus mūsų gynėjų, gelbėti pasiųs 
desantinius dalinius ir tankus.

Keičiama gynybos taktika. 
Pro langą, per ūkio kiemą į 
miestą mažomis grupelėmis iš
veda ginkluotus vyrus. Jie turės 
remti parlamento gynėjus iš 
išorės. Viduje keičiamos pozici
jos - dalis vyrų išėjo į lauką. 
Įtampa didėja. Neaišku, kodėl, 
esant tokiai įtampai, išvedė vi
sus ginkluotus vyrus? Aš ir Zig
mas Gelumbauskas liekame sa
voje pozicijoje. O tą ginkluotą 
visų vyrų išvedimą supratome 
kaip kažką nepataisomo. Pasis- 
kirstome tarpusavyje šaudymo 
sektoriais, praveriame langus ir 
laukiame. Įtampa, išvedus gink
luotus gynėjus, viduje auga. 
Mieste dar vis šaudo, švysčioja 
prožektoriai. Iš televizijos studi
jos diktorė praneša paskutinę 
frazę: “Smūgiai į duris...” ir 
tyla.

Per radiją pasigirsta naujas 
signalas, labai artimas lietuviš
kos dainos melodijai:

- Oi, žirgeli, juodbėrėli, 
laikas!

Signalas naujas, neįprastas, 
dar negirdėtas nepriklausomos, 
kariaujančios Lietuvos signalas! 
Per Lietuvos radiją jau varomas 

bėgti į Vakarus. Atsisveikinant 
Juozas jam tarė: “Aš iš savo 
žemės nė žingsnio”.

1944 m. rudenį Vitkui pa
sisekė gauti girininkijos buhal
terio darbą. Čia miške ir jis įsi
jungė į partizaninę veiklą. A. 
Suraučius Laisvės archyvo 9 nr. 
rašo: “Didelį įspūdį jis man pa
darė: aukštas Lietuvos karinin
kas, inžinierius, baigęs užsienyje 
generalinio štabo akademiją, 
gausios šeimos tėvas, kilimo že
maitis”.

Tolimesniuose knygos sky
riuose aprašomi įvairių bendra
darbių pasisakymai, kiek ilgesni 
architekto Edmundo Arba- 
čiausko-Arbo atsiminimai, par
tizanų, su juo kovojusių ir drėg
nuose bunkeriuose kartu lindė- 
jusių, įspūdžiai. Knygoje įdėti 
slėptuvių braižiniai, daug ilius
tracijų.

NKGB visais būdais bandė 
surasti J. Vitkaus-Kazimieraičio 
slėptuvę. Nutarė siųsti į jo štabą 
žinomą agentą Viktorą, buvusį 
Lietuvos kariuomenės pulkinin
ką. Koktu sakyti, kad daugiau 
Lietuvos kariuomenės pulkinin
kų tarnavo KGB ir kitoms oku
pantų tarnyboms, negu partiza
nų eilėse.

NKGB sugalvojo baisų pla
ną sunaikinti žymius partizanų 
vadus - A. Ramanauską ir V. 
Voverį-Žaibą. Išmėtė neva do
kumentus įrodančius, jog šie 
žymūs vadai yra NKGB agentai. 
Jų triukai nuėjo niekais. Tačiau 
buvo įvykių, kai suklastotų oku
pantų dokumentų dėka buvo 
sušaudyti tikri tautos patriotai.

Kazimieraitis ilgai ieškojo 
ryšių su užsienio lietuviais, su 
VLIKU ir diplomatine tarnyba. 
Tačiau tam darbui pakviesti 
mokytojas J. Kalpokas ir parti
zanas A. Suraučius-Tauras atsi
sakė.

Knygos autorius aprašo Ka
zimieraičio sunkią šeimos būk
lę, nes šeimos galva, būdamas 
partizanu, negalėjo šeimai pa
dėti finansiškai nei kitais bū
dais. Žmona su šešiais vaikais 
atsidūrė Sibire. Kelias atgal Lie
tuvon taip pat buvo žiaurus, nes 
okupantai ir jų tarnai lietuviai 
kiekviename žingsnyje rodė sa
vo neapykantą.

1946 m. liepos 23 d. p. 
Vitkienės bute pasirodė nežino
mas vyriškis. Jai įteikė pieštuku 
rašytą lapelį:

“Gerbiama Ponia Vitkiene: 
Ryšium su netikėta jūsų vyro 
mirtimi siunčiame širdingą 
užuojautą”.

Seka keli sakiniai. Nei data, 
nei mirties vieta napažymėta. 
Pasirašė “Pergalė”.

Vytautas Vitkus, PULKININ
KAS KAZIMIERAITIS. Pietų Lie
tuvos partizanų srities vado Juozo 
Vitkaus gyvenimas, veikla, šeimos 
likimas. Atsakingasis redaktorius - 
Aleksas Dobulskis. Dailininkas - 
Romas Dubonis. Leidėjas - Lietu
vos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras (Didžioji g. 
17/1, LT-2001 Vilnius), Vilnius, 
2001 m., 216 psl.

bolševikiškas kliedalas, kad visa 
valdžia jau darbininkų ir tar
nautojų rankose. Iš viso pasau
lio jau praneša apie rusų už
grobtus TV bokštą, RTV komi
teto šturmą. Kaip greitai pasau
lis reagavo apie Lietuvos trage
diją!

Mažomis grupėmis į rūmus 
grįžta ginkluoti vyrai. Ne visi. 
Negrįžo mano bičiulis Antanas 
B., kiti šauliai. Nerimauju. Kur 
jie? Kas jiems atsitiko? Klausiu 
grįžusių - jie nežino, nematė. 
Per mūsų vietinį radijo tinklą, 
nutraukus laidas iš respublikos 
radijo, duodami nurodymai iš 
gynybos centro. Parlamentas 
dirba. Pirmos žinios gautos apie 
desantininkų nužudytus prie TV 
bokšto žmones: 6-7 žuvę. 
Pastoviai dirba sava - Kauno 
radijo stotis. Įvykių eiga į platų 
pasaulį pranešama keliomis kal
bomis. Slenka įtampos ir lauki
mo minutės, valandos.

(Bus daugiau)

| LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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



Čiurlionio dailės muziejaus jubiliejus
VIDA MAŽRIMIENĖ, 

menotyrininkė
2001-aisiais gruodžio 14 

dieną Valstybinis M. K. Čiurlio
nio dailės muziejus pažymėjo 
savo gyvavimo 80-metį. Šiuo 
metu didžiausio Lietuvoje mu
ziejaus rinkiniuose saugoma be
veik. 400,000 rodinių, dirba 260 
darbuotojų. Muziejų sudaro 11 
skyrių: M. K. Čiurlionio, Vaiz
duojamosios dailės, Taikomo
sios dailės, Liaudies meno, M. 
Žilinsko kolekcijos, Numizmati
kos bei specializuoti Muziejinės 
dokumentikos ir fototekos, Mu
ziejinės informacijos ir švietimo, 
leidybos, parodų skyriai ir bib
lioteka.

M. K. Čiurlionio muziejaus 
įsteigimo idėja gimė kartu su 
pirmosiomis lietuvių dailės pa
rodomis (1907 m.). Mirus M. K. 
Čiurlioniui, įsisteigė M. K. Čiur
lionio kuopa, siekusi surinkti iš
blaškytus dailininko kūrinius. 
Kultūrinis gyvenimas persikėlė į 
Kauną, įvyko didelė lietuvių 
dailės paroda, už surinktus pini
gus įsigyta kūrinių būsimam 
muziejui.

Visus planus nutraukė ka
ras, M. K. Čiurlionio kūriniai 
atsidūrė Maskvoje, ir tiktai 1920 
m., Lietuvai pasirašius taikos 
sutartį su Rusija bei nuvykus į 
Maskvą P. Galaunei ir V. Čiur
lionytei, M. K. Čiurlionio kūry
ba sugrįžo į Lietuvą. 1921 m. 
gruodžio 14 d. Steigiamasis Lie
tuvos seimas priėmė M. K. 
Čiurlionio vardo galerijos įsta
tymą, kuriuo pavesta rūpintis 
M. K. Čiurlionio ir kitų lietuvių 
dailininkų kūriniais. 1924 m. 
Švietimo ministerija iš Sofijos 
Kymantaitės-Čiurlionienės įsigi
jo visus jos nuosavybėje buvu
sius M. K. Čiurlionio kūrinius 
(193 paveikslus už 65,000 vokie
čių aukso markių) ir pervedė 
galerijai. Nors lėšos galerijos 
statybai buvo gautos 1923 m., 
galerija atidaryta 1925 m. Kaune, 
Ąžuolų kalne, V. Dubeneckio 
suprojektuotuose rūmuose prie 
Kauno meno mokyklos.

Pirmuoju galerijos direkto
riumi buvo paskirtas Ignas Šla
pelis, nuo 1923 m. - tapytojas 
Kajetonas Šklėrius, o nuo 1924 
m. - M. K. Čiurlionio galerijai 
ėmė vadovauti profesorius Pau
lius Galaunė, muziejiniam dar
bui paskyręs 25 metus. Jo vado
vavimo laikotarpiu buvo organi
zuotos iškilios tarptautinės pa
rodos, kaupiami rodiniai, ple
čiama muziejaus teritorija. 1925 
m. įvyko jubiliejinė M. K. Čiur
lionio darbų paroda, Kaune pa
rodytas prancūzų moderninis ir

Islandijai
Islandija! 
v Islandija!

Šiandieną
mūsų žvilgsniai

į Tave - 
skaidriausio grožio 

žalsvaakę sesę.
Atleisk už didį 

jausmingumą!-
Visa siela ir širdimi 

mes prie Tavęs 
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tačiau kančioj, 
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dar neišsekę. 
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Tiesūs.
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tauriajam tikslui 

subrandinti
ir kupini 

šviesios Vilties.
Esi vulkanų, 

geizerių, 
krioklių

Ledinė Žemė.
Tačiau širdim - 

karščiausia 
iš tautų.

Todėl pasiklausyk, 
kaip virpančios 

lietuvio lūpos
Tau dėkingumo 

giesmę gieda:
Islandija!

Islandijai!
Juk Tu visa telpi 

mažytėj
Lietuvos širdy!

Irena Janina 
Vaičekauskaitė 

knygos menas, 1925 m. dalyvau
ta II Tarptautinėje dekoratyvio
jo meno parodoje Moncoje (Ita
lija), 1927 m. - Europos kilimų 
parodoje Paryžiuje. 1931 m. 
Skandinavijos šalyse - Švedijoje, 
Norvegijoje. Danijoje surengta 
lietuvių liaudies meno paroda 
pranoko visus lūkesčius ir sukėlė 
ovacijas. Atidarant parodą daly
vavo Švedijos karalius Gustavas 
V su žmona, Švedijoje pasirodė 
gausiai iliustruotas leidinys apie 
lietuvių dailę Litauens Konst. 
Už nuopelnus rengiant parodas 
Skandinavijoje, 1932 m. Švedijos 
karalius Gustavas V apdovanojo 
P. Galaunę antro laipsnio Vazos 
ordinu.

P. Galaunė rūpinosi ir iš
blaškytais M. K. Čiurlionio dar
bais, kuriuos dailininkas buvo 
dovanojęs arba pusvelčiui par
davęs. J. Tallat-Kelpša M. K. 
Čiurlionio Auką buvo pirkęs už 
1 kapeiką. Apie tai jis rašė atsi
minimuose: “Kartą Čiurlionis 
man labai pigiai pardavė vieną 
savo paveikslą. Jį man pasiūlė 
už vieną kapeiką. ‘Tai nebran
gu’, sako, ir aš nusipirkau Auką. 
Čiurlionis už tą pačią pinigų su
mą siūlė ir daugiau, bet aš nesu
tikau jų daugiau tokia kaina 
pirkti”. (J. Tallat-Kelpša, Atsi
minimai apie M. K Čiurlionį, M. 
K. Čiurlionis, K., 1938, p. 90). 
1924 m. galerija Auką iš O. Tal- 
lat-Kęlpšienės nupirko už 4,000 
litų (Čiurlionio galerijos komisi
jos 1924 m. bal. 24 d. posėdžio 
protokolas nr. 22). Per 5 metų 
laikotarpį galerija sukaupė 208 
M. K. Čiurlionio kūrinius, 167 
lietuvių dailininkų darbus, 2409 
liaudies meno rodinius, 1178 
nuotraukas.

Dar tebestatant laikinuosius 
M. K Čiurlionio galerijos rūmus, 
P. Galaunei buvo aišku, kad jie 
nesutalpins visų muziejinių ver
tybių. Puiki proga praplėsti mu
ziejaus valdas atsirado Vytauto 
Didžiojo 500-ųjų mirties meti
nių jubiliejaus proga. Po ilgų 
debatų ir atkaklios veiklos, vie
toj paminklo Vytautui Didžiajam 
nuspręsta pastatyti muziejų. 1936 
m. Kaune iškilo V. Dubeneckio 
suprojektuotas Vytauto Didžiojo 
Kultūros muziejus (vėliau pava
dintas Kauno Valstybiniu kultū
ros muziejumi), meno skyriuje 
sutalpinęs Čiurlionio galerijos 
rodinius. Nuo 1944 m. ši atskira 
ir savarankiška muziejaus dalis 
pavadinta M. K. Čiurlionio dai
lės muziejumi.

Užėjus karui, visomis išga
lėmis stengtasi išsaugoti meno 
kūrinius ir mokslinę dokumen
taciją. 74 M. K. Čiurlionio dar
bai ir kiti vertingi rodiniai buvo 
nugabenti į Lietuvos banko sei
fą. Pavasario potvynis užliejo 
banko patalpas ir apgadino kai 
kuriuos kūrinius ir fotonegaty- 
vus. Tik pasišventusių muzieji
ninkų triūso dėka, ištvėręs karo 
negandas ir okupacinį režimą, 
muziejus vėl atvėrė duris lanky
tojams.

Sovietinio represinio valdy
mo pasekmės ryškiai atsiliepė į 
Lietuvos kultūrinį gyvenimą. 
1951-1953 m. TSRS Kultūros 
ministerija uždraudė rodyti M. 
K. Čiurlionio kūrinius “dėl jų 
mistinio nerealistinio prado 
menkinančio tarybinį žmogų”. 
1949 m. iš direktoriaus pareigų 
atleistas profesionaliosios mu- 
ziejininkystės Lietuvoje pradi
ninkas, menotyrininkas, daili
ninkas, bibliofilas profesorius P. 
Galaunė, kuris ir toliau neatsi
sakė mėgstamo darbo, patarinė
jo Lietuvos muziejininkams, 
moksliškai tyrinėjo Lietuvos 
dailės palikimą.

P. Galaunė, pasak Z. Že
maitytės, “išvedė Lietuvos mu- 
ziejininkystę iš mėgėjiško lygio 
ir siauro provincialumo, padėjo 
jai tvirtus teorinius ir metodi
nius pagrindus” (Z. Žemaitytė, 
Paulius Galaunė. V., 1988. p. 
11). Mokslinės jo knygos apie 
architektą Lauryną Stuoką-Gu- 
cevičių, Lietuvos knygženklius 
Ekslibrisas Lietuvoje (XVI - XX 
šimtmečiai), monografija apie 
Vilniaus meno mokyklos auklė
tinį Juozą Oleškevičių, Vilniaus 
meno mokykla, straipsniai, skirti 
M. K. Čiurlionio ir Lietuvos 
dailės palikimui, 1956-1968 m. 
sudaryti 6 kapitaliniai liaudies 
meno albumai, už kuriuos 1970 
m. P. Galaunė buvo apdovano
tas Lietuvos valstybine premija, 
- liudija neįkainojamą P. Ga
launės indėlį į Lietuvos kultūrą.

1951-1988 m. M. K. Čiurlio
nio dailės muziejui vadovavo ta
pytojas Petras Stauskas. VII-IX 
dešimtmečiuose buvo atidaryta 
daug filialų: Vitražo galerija, M. 
K. Čiurlionio memorialinis mu

ziejus Druskininkuose, A. Žmui
dzinavičiaus memorialinis mu
ziejus Kaune, pastatytas centri
nių rūmų priestatas (M. K. 
Čiurlionio galerija), kur iki mir
ties dirbo V. Čiurlionytė-Karu- 
žienė. Vokietijoje gyvenęs ko
lekcionierius M. Žilinskas ėmė 
dovanoti Kaunui savo XVI-XX 
š. pradžios E. Europos dailės 
rinkinį. 1978 m. ir 1989 m. Kau
ne buvo pastatytos 2 meno gale
rijos. Nors buvo galvojama, kad 
M. Žilinsko dėka į Kauną atke
liavo ne tik paveikslai, bet ir lė
šos galerijoms, iš tiesų šias išlai
das padengė valstybė. Galerijos 
sutalpino M. Žilinsko 1683 kū
rinių rinkinį. Atsirado vietos 
naujoms parodoms, saugyk
loms, mokslo darbuotojų kabi
netams. M. Žilinskas mirė 1992 
m. Kaune, palaidotas Petrašiū
nų kapinėse. Jo amžinąja poil
sio vieta rūpinasi M. K. Čiurlio
nio muziejaus darbuotojai.

1993 m. Druskininkuose 
buvo pastatyta žymaus išeivijos 
dailininko, Kauno meno mo
kyklos auklėtinio V. K. Jonyno 
meno galerija. Dailininkas iki 
gyvenimo pabaigos bendravo su 
lankytojais, atvykstančiais ne tik 
iš Lietuvos, bet ir užsienio šalių. 
1994 m. Kaune duris atvėrė sce
nografo L. Truikio ir operos so
listės M. Rakauskaitės memo
rialinis muziejus. Filialu tapo ir 
1932 m. Kaune architekto A. 
Funko suprojektuotas A. ir P Ga
launių gyvenamasis namas. Kazi- 
mieros Galaunienės bei P. Galau
nės dukters Dalios Galaunytės- 
Kaupienės-Augūnienės (JAV) ini
ciatyva 1992 m. jis buvo padova
notas M. K. Čiurlionio dailės 
muziejui, kartu su 1997 m. rug
sėjo 10 d. perimtais profeso
riaus P. Galaunės meno kūri
niais, rinkiniais, biblioteka, rank
raščiais, archyvine medžiaga bei 
baldais. K. Galaunienė, buvusi 
profesoriaus studentė, bei 21 
metus keliavusi bendro gyveni
mo takais, padėjo daug pastan
gų, kad šie namai atspindėtų P. 
Galaunės veiklos tradicijas, tap
tų iškiliu kultūros židiniu. Čia 
vyksta dailės parodos, muzikos 
vakarai, minimos svarbios Lie
tuvos kultūrai istorinės datos. 
Prieš keletą metų savo darbų 
parodą čia surengė dailininkė iš 
JAV Kristina Montvidas-Kut- 
kus. Po parodos ji visus savo kū
rinius padovanojo M. K. Čiur
lionio dailės muziejui.

Dabartinis muziejaus gyva
vimo laikas - tai naujų rinkinių, 
įspūdingų parodų ir kultūrinių 
mainų laikas. Savo gyvavimo 80- 
metį muziejus pasitinka kaip 
ICOM narys, plačiai integruo
damasis į tarptautinę muzieji- 
ninkystės ir dailės proceso rai
dą. Nuo 1992 m. muziejui vado
vauja menotyrininkas O. Dau
gelis. Jo sumanumo ir pasišven
timo dėka muziejuje vyksta ne 
tik tautinei kultūrai svarbios pa
rodos, bet ir atkeliauja kūriniai 
iš Suomijos, Švedijos, Vokieti
jos, JAV, Vengrijos, Kinijos ir 
kitų pasaulio šalių. Visko ir ne
išvardysi. M. K. Čiurlionio kūry
ba, saugant ją nuo išorinio ap
linkos poveikio, parodyta Vaka
rų Berlyne, Koelne, Tokijyje, 
Paryžiuje, Grenoblyje, Varšuvo
je, Poznanėje, Belinzone. 1997 
m. Lietuvos vyriausybės 1996 m. 
liepos 19 d. nutarimu nr. 8, M. 
K. Čiurlionio dailės muziejui 
suteiktas Valstybinio dailės mu
ziejaus statusas. Po Nepriklau
somybės atgavimo vis dažniau 
užsienio lietuvių dailininkų A. 
Galdiko, V. Vizgirdos, V. Igno, 
V. K. Jonyno, V. Petravičiaus, 
V. Rato, E. Urbaitytės, M. B. 
Stankūnienės, J. Bagdono, Ž. 
Mikšio, T. Valiaus, A. Dargio, 
G. Žumbakienės, V. Krištolaity- 
tės, A. Švėgždos ir kitų darbai

(Nukelta į 9-tą psl.)

Televizijos aktorė Rūta Lee Los Angeles vyr. lietuvių renginyje 1.6 pri
sega rožę programos vedėjui B. Selickui. Viduryje stovi pirm. Onutė 
Katilienė

Čiurlionio muziejaus darbuotojai, bendradarbiai bei rėmėjai. Pirmoje 
eilėje - K. Galaunienė ir D. Galaunytė-Kaupienė; II eilėje III iš kairės - 
dabartinis muziejaus direktorius O. Daugelis

Valstybinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus centriniai rūmai Kaune
Nuotr. R. Ropytės

Linksma kultūrinė popietė
Los Angeles lietuvių renginyje dalyvavo televizijos aktorė 

Rūta Lee. Susipažinome su Lietuvos poetų kūryba
IGNAS MEDŽIUKAS

Jau tokia per daugelį metų 
susidarė tradicija, kad Los An
geles vyresnio amžiaus lietuvių 
klubas pirmąjį naujųjų metų 
sekmadienį skiria atsisveikini
mui su senaisiais metais ir suti
kimui naujųjų. Šiemet sausio 6 
d. tokia kultūrinio pobūdžio po
pietė įvyko Šv. Kazimiero para
pijos salėje, kuri buvo sausa
kimšai pripildyta. Gal svar
biausia įvykio atrakcija buvo 
skelbiama, kad šioje popietėje 
dalyvaus populiari televizijos 
žvaigždė Rūta Lee (Kilmonytė).

Renginį trumpu įvado 
žodžiu pradėjo vyresniųjų lie
tuvių klubo pirmininkė Onutė 
Katilienė, pakviesdama progra
mą vesti humoristą Bronių Se- 
liuką, kurį kai kas pavadino lie
tuviškuoju Bob Hope. Prisime
nant praėjusiais metais mirusius 
klubo narius, tylos minute bei 
susikaupimu jie buvo pagerbti. 
Tokių sąraše buvo Vytautas 
Apeikis, Dana Mitkienė, Juozas 
Radzevičius, Edvardas Stočkus, 
Birutė Tompauskienė.

Prieš pradedant vaišes, kun. 
Stanislovas Anužis sukalbėjo 
maldą. Renginyje dalyvavo Ho- 
lywood’o filmų aktorė Rūta Lee 
su savo vyru. Ji sklandžia lietu
vių kalba pasveikino susirinku
sius. Pagerbti buvo klubo nariai 
- režisierius Petras Maželis, ne
seniai Lietuvos prezidento ap
dovanotas DLK Gedimino ordi
nu už teatrinę veiklą, ir Ignas 
Medžiukas, gavęs JAV LB Kul
tūros tarybos 2001 m. žurnalisti
kos premiją. Jiems aktorė pri
segė raudonas rožes ir pasveiki
no. Taip pat buvo pagerbti visi 
klubo nariai, gimę sausio mėne
sį. Tokie buvo Ignas Bandziulis, 
Pranas Dovydaitis, Adomas Jo- 
cas, Stefanija Juškaitienė, Jani

na Rukšėnienė, Lida Sturonie- 
nė, Anelė Vosylienė.

Įvairias populiarias dainas 
atliko trys sesutės Grikavičiūtės. 
Jų dainavimas visada publiką 
gerai nuteikia. Ramutė Rinke- 
vičienė, atvykusi iš Kauno, dek
lamavo ir skaitė poeziją. Pradė
jusi Bernardu Brazdžioniu, ji 
supažindino su Lietuvos poetų 
kūryba: V. Giedros, V. Giedry
tės, D. Saukaitės, J. Marcinkevi
čiaus, J. Strielkūno, A. Jonyno 
ir kitų.

Sceniniais šokiais daugelį 
nustebino jaunutė šokėja Kris
tina Vyštartaitė.- Aktorė Rūta 
Lee jai palinkėjo gražios atei
ties. Jei ji gaus tolimesnį šioje 
srityje tinkamą išsilavinimą, gali 
pasiekti šokio mene aukštumų, 
tapdama profesine šokėja.

Besivaišinant, akordeonu 
grojo ir dainavo Česlovas Goš
tautas. Šokių mėgėjai galėjo sa
vo kojas pamiklinti. Prie akor
deono muzikos jungėsi ir dainos 
mėgėjai. Daina ilgai nenutilo. 
Dar buvo ir laimės šulinys, prie 
kurio savo artistiškais sugebėji
mais gražiai prisidėjo ir aktorė 
Rūta Lee, kuri paliko tikrai ma
lonų įspūdį. Šia proga pažymė
tina, kad Rūta Lee nenutolsta 
nuo lietuviško savo kilmės ka
mieno - ji priklauso Lietuvos 
vyčiams, o amerikietiškoje veik
loje įsijungusi į labdaringą “The 
Thalians” organizaciją, kuri rū
pinasi psichiškai nesveikų vaikų 
gydymu.

Popietės vaizdas nebūtų pil
nas nepaminėjus tautodailinin
kės Erdvijos Ginotienės rank
darbių parodos, kurioje buvo 
išdėstyti įvairūs mezginiai, nė
riniai, siuvinėtos servetėlės, apy
kaklės tautiniais motyvais, siū
tos karūnėlės tautiniams drabu
žiams, pinikai, karpiniai, džio
vintų augalų atvirukai, karpyti 
paveikslai Eglė žalčių karalienė, 
Trobelė pamiškėj, Aušros Vartų 
karpytas motyvas ir kita.

Erdvija Ginotienė yra auto
rė knygos Siuvimo ir rankdarbių 
pagrindai. Ji dėsto šią dailės 
darbų sritį Šv. Kazimiero litua
nistinėje šeštadieninėje mokyk
loje. Parodos lankytojai buvo 
vaišinami tortais ir kitais ke
piniais.

Baigiant reikia pridėti, kad 
šio renginio sėkmė buvo įdėtos 
pastangos vyresniųjų lietuvių 
klubo: energingos pirm. Onutės 
Katilienės, uolaus iždininko 
Juozo Katiliaus, kitų valdybai 
priklausančių narių - Dalės 
Ragauskienės, Genovaitės Plu- 
kienės, Salomėjos Šakienės, 
Antano Vosyliaus ir Onutės 
Kantienės.
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□ KIJLTMĖJE VEIKLOJE
Poeto Bernardo Brazdžionio, 

Kauno garbės piliečio, VDU gar
bės daktaro, 95-tas gimtadienis 
buvo paminėtas vasario 2 d. Vy
tauto Didžiojo universitete be pa
ties sukaktuvininko, kuris žiemas 
praleidžia JAV Kalifornijoje. Kau
ne buvo prisiminta B. Brazdžio
nio kūrybos ir asmenybės įtaka 
XX amžiaus lietuvių literatūrai, 
kultūros mentaliteto raidai. Kon
certą poeto sukakčiai surengė 
Kauno kvartetas, B. Brazdžionio 
poeziją skaitė nuolatinė jo kūry
bos deklamuotoja aktorė Virginija 
Kochanskytė. Susirinkusiems bu
vo parodytas Vytauto Balsio, Petį 
ro Garnio ir Petro Palilionio do
kumentinis filmas Vėtrose nepa
klydęs. Nuo 1989 m., kai B. Braz
džionis pirmąkart atvyko į Lie
tuvą ir kai tada jis buvo vaini
kuotas Poezijos pavasario laurea
to vainiku, poetas kone kiekvieną 
vasarą su žmona aplanko tėvynę, 
keletą savaičių pagyvena Kaune. 
Kaune būstą turintis B. Brazdžio
nis yra juokavęs, kad nors ir gimė 
žiemą, bet šalčio nemėgsta. Anot 
jo, Kaunas per pastarąjį dešimt
metį tapo jo tikraisiais namais, o į 
Kaliforniją jis grįžtąs tik per
žiemoti.

Valstybinio jaunimo teatro 
Vilniuje pirmoji 2002 metų prem
jera - Dūda-dūdo daina pagal 
šiuolaikinio Kanados dramaturgo 
Daniel Danis pjesę. Režisavo 
Gintaras Liutkevičius, vaidino 
jaunieji aktoriai: Jurgis Damaše- 
vičius, Nerijus Gadliauskas, Gied
rius Arbačiauskas ir Aldona Ben- 
doriūtė. D. Danis gimė 1962 m. 
Kvebeke, jaunas išvyko į Haiti 
dirbti misijonieriumi našlaičių na
muose. Grįžęs į Kanadą darbavo
si socialiniu darbuotoju su gatvės 
vaikais, vėliau pradėjo dramos 
studijas Kvebeke, kurį laiką dir
bo provincijos teatrėliuose, netru
kus ėmė rašyti pjeses ir taip išgar
sėjo net ir už Kanados ribų. Pje
sės originalus prancūziškas pava
dinimas yra Dire-dire, sutampan
tis su autoriaus inicialais.

Laura Žilionytė, Vilniaus Ge
rosios Vilties vidurinės mokyklos 
IX klasės moksleivė, praeitais 
metais laimėjo Pasaulio paveldo 
miestų organizacijos (PPMO) ap
dovanojimą tarptautiniame pieši
nių konkurse Kultūros miestai už 
taiką. Jame galėjo dalyvauti viso 
pasaulio PPMO miestų narių 
moksleiviai. Vilnius yra įrašytas į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąra
šą nuo 1994 metų ir yra PPMO 
narys. Iškilminga moksleivės ap
dovanojimo iškilmė įvyko Vil
niaus senamiesčio atnaujinimo 
agentūros būstinėje. Joje dalyva
vo Lietuvos dailės akademijos 
rektorius, Vilniaus miesto tarybos 
ir savivaldybės, UNESCO Lietu
vos valstybinės komisijos atstovai, 
Vilniaus mokyklų moksleiviai ir 
mokytojai. 2001 m. Meksikos 
Pueblo mieste įvykusioje V Gene
ralinėje PPMO konferencijoje 
Vilniaus burmistras Artūras Zuo
kas buvo išrinktas PPMO vicepre
zidentu ir Vilniui buvo suteikta 
teisė 2003 m. surengti PPMO re
gioninę konferenciją.

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

Prof. dr. MARK RAUGAS, Marijos ir Balio Raugų vaikaitis, Kolumbijos 
universitete pernai gavęs daktaratą iš matematikos ir tiksliųjų mokslų

Atsiųsta
Alain Stankė, LIVRES-S. Tai 

kataloginio pobūdžio leidinys pran
cūzų kalba. Jos autorius (buvęs 
Stankevičius) yra pagarsėjęs, ypač 
Kvebeko provincijoje kaip rašyto
jas, žodžio ir vaizdo žurnalistas, 
knygų leidėjas. Šiame leidinyje su
dėtos spalvotos nuotraukos jo me
džio skulptūrų knygos tema įvai
riais pavidalais. Pratarmėje auto
rius rašo: “Skaptuoju, bet nesu 
skulptorius, rašau knygas, bet nesu 
rašytojas. Esu amatininkas, o ne 
menininkas. Aš per daug aukštai 
vertinu meną, kad galėčiau laikyt

Kunigaikščių Oginskių krip
ta Veisiejų Šv. Jurgio šventovėje 
buvo neseniai restauruota. Res
tauracija ir tyrinėjimai atlikti Kul
tūros vertybių apsaugos departa
mento pastangomis ir lėšomis 
(80,000 Lt). Atliekant architektū
rinius tyrimus, buvo patvirtinta 
prielaida, kad kriptoje palaidoti 
kunigaikščių Marijos (1803-1897) 
ir Tado (1798-1844) Oginskių pa
laikai; taip pat buvo rastos dar dvi 
laidojimo vietos su puošniomis 
įkapėmis. Spėjama, kad tai šven
tovės įsteigėjų Viktorijos Oginsky- 
tės-Žynievienės ir generolo Mato 
Žynievo palaikai. Apie 20 km į 
pietryčius nuo Lazdijų, tarp ežerų 
įsikūręs Veisiejų miestelis 2001 
metais šventė 500 metų sukaktį. 
Pirmoji katalikų šventovė jame 
buvo pastatyta apie 1525 metus. 
Dabartinė didžiulė mūrinė Šv. 
Jurgio šventovė šventinta 1817 
metais.

Vilniaus senamiestyje bus 
įgyvendinama Dailiųjų amatų, et
nografinių verslų ir mugių pro
grama. Ja siekiama atgaivinti su
nykusias tradicijas, skatinti amati
ninkų dirbtuvių, parduotuvių ir 
etnografinių užeigų steigimą se
namiestyje. Iki 2003 metų pla
nuojama atstatyti po II pasaulinio 
karo sunykusį istorinį amatininkų 
priemiestį prie dabartinės Tymo 
gatvės, sutvarkyti vadinamojo 
Kūdrų parko želdynus ir buvusį 
vandens kanalą. Tymo kvartalo 
projektus ketinama parengti 2002 
pradžioje, metų viduryje ruošia
masi skelbti Tymo gatvės ir kitų 
greta stovėjusių pastatų sklypų 
nuomos ir pardavimo varžytines, 
tvarkyti Vilnios krantines, įrengti 
automobilių stovėjimo ir apžval
gos aikšteles, nutiesti pėsčiųjų ta
ką. Naujajame kvartale visus me
tus veiks šiuo metu didelio mies
telėnų ir svečių susidomėjimo su
laukiančios dailiųjų amatų ir et
nografinės mugės. Baigus įgyven
dinti šią programą, bus sutvarky
tos menkai naudojamos ir apleis
tos senamiesčio vietos, atsivers 
įdomi istorinio miesto panorama.

Miškininkui Rimantui Kli
mui paskirta 2001 m. iškilių Igna
linos krašto muzikų Miko ir Kip
ro Petrauskų vardo antroji kas
metinė premija. Pirmuoju šios 
premijos laureatu buvo Kovo 11 
Akto signataras, mokslininkas, 
kultūros puoselėtojas, daugelio 
knygų autorius Česlovas Kudaba. 
Laureatas R. Klimas, buvęs Miš
kų ūkio ministeris, Vilniaus miš
kų urėdo pavaduotojas, yra dide
lis savo gimtojo krašto istorijos, 
kultūros bei papročių puoselėto
jas ir propaguotojas. Jo iniciatyva 
prieš 17 metų suburtas miškinin
kų folkloro sambūris Nalšia gy
vuoja ir džiugina savo dainomis 
bei šokiais ir šiandien. Laureatas 
Šuminuose, Vyžiuose, Ažvinčiuo- 
se su kitais sambūrio entuziastais 
rinko tautosakinę medžiagą. Jo 
įsteigtas kraštiečių klubas Ažvin- 
čiai organizuoja kraštotyros išvy
kas, kaimų sueigas. Gimtajame 
Užsienio kaime R. Klimas išsau
gojo ir restauravo vienintelį kloji
mą, kuriame atidarė kaimo pra
eities rodinių parodą. G.K.

paminėti
save rašytoju ar skulptoriumi”. Lei
dinyje atspaustos jo skulptūros pa
rodų progomis. O jo kūrinių paro
dos buvo surengtos Montrealyje, 
Paryžiuje, Italijoje, Meksikoje ir 
Lietuvoje.

NAUJOJI VILTIS, 2001 m. 31 
nr. Leidėjai - Amerikos lietuvių 
tautinė sąjunga ir Lietuvių studentų 
korp. Neolituania. Redaktoriai - 
Irena Kriaučeliūnienė ir Petras Bu
čas. Administracija - Oskaras Kreme- 
ris, 1005 Sherwood Dr., La Grange 
Park, IL 60526. Numerio kaina 7 
JAV dol.



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 2002.11.12 • Nr. 6 (2709)

pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
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, RRIFir OHOSP

“Variable”............................... 1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 2.05% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.70% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.30%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.65%
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%

Asmenines paskolas 
nuo................... 4.75%

Sutarties paskolas 
nuo................... 4.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 3.35%
2 metų....................... 4.05%
3 metų....................... 4.75%
4 metų....................... 5.55%
5 metų....................... 5.75%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............3.75%

Duodame komercinius 
mortgičius

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius 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’ kOKtolė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3'/z%
IŠVISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

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 į vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

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

Bilietų į Lietuvą išpardavimas. KAINA NUO $750.
Tel: 416 538-1748 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

KLF kapitalas daugiau kaip 3.0 milijonai-tai Kanados lietuvių įna
šas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) skirstomas lie
tuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei jaunimo organiza
cijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų prieglaudoms, tremtinių 
reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių. 
Informaciją teikia administratorius L. Baziliauskas tel. 905 279-8226.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išgelbėtas baltasis vilkas laukinių gyvulių apsaugos miške Ontario 
provincijos šiaurėje netoli Huntsville. Ten globojami sužeisti, 
sergantys, beglobiai laukiniai gyvuliai

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-tno psl.) 

(Lindoro) ir Patrick Carfizzi 
(Taddeo) balandžio 1, 4, 6, 9, 
12 ir 17 d.d.

COC Ensemble Studio, jau
nųjų dainininkų grupė Toronto 
Harbourfront Du Manner teat
ro scenoje 2002 m. gruodžio 3, 
5, 6 ir 8 d.d. statys B. Britten 
(1913-1976) operą The Tam of 
the Screw (turinys paimtas iš 
Henry James apysakos). 2002- 
03 sezono bilietų kainos, per
kant pavieniui bus nuo $38 iki 
$140, jaunimui (18-29 m. am
žiaus) nuo $15 iki $50; užsisa
kant visoms šešioms operoms 
bilietus iš anksto, nuo $160 iki 
$796, senjorams nuo $148 iki 
$766, jaunimui nuo $100 iki 
$310. B. Britten operai bilietai 
kainuos $45. Galima taip pat 
užsakyti ir 4 bei 3 operoms bi
lietus papiginta kaina. Daugiau 
informacijos galima gauti skam
binant telefonu 416-363-8231 iš 
Toronto, iš tolimesnių vietovių 
1-800-250-4653 arba interneto 
tinklapyje http:llwww.coc.ca

Anne Carson, kanadietė po
etė, laimėjo 2002 m. T.S. Elliot 
Prize apdovanojimą, skiriamą už 
geriausią poezijos rinkinį,išleis
tą D. Britanijoje ar Airijoje. Tai 
pirmoji moteris laimėjusi šį ap
dovanojimą. A. Carson, kartais 
vadinama “sužeistų širdžių filo
sofe”, buvo apdovanota už jos 
poezijos rinkinį The Beauty of 
the Husband.

Maclean’s/CBC News nese
niai vykdytas kanadiečių apklau
sinėjimas apie santykius su JAV 
parodė, kad dauguma (65%) 
galvoja, jog tie santykiai yra 
draugiški, bet ne artimi, apie 
10% galvoja, kad mes -esam 
(kaip min. pirmininkas išsireiš
kė) “viena šeima”, 23% laiko 
JAV geriausiais draugais ir tik 
1% santykiuose įžiūri atvirą tar
pusavio neapykantą. Į klausimą, 
ar norėtum tapti JAV piliečiu ir 
ten dirbti, 25% atsakė teigiamai, 
72% neigiamai (1990 m. atsaky
mai buvo 30% - taip, 60% - ne). 
Klausimui, ar rugsėjo 11 tero
ristų antpuolis buvo tik prieš 
JAV, ar apskritai prieš visą Va
karų bendruomenę, nuomonės 
pasidalino beveik po lygiai, tik 
kvebekiečiai galvojo, kad jis bu
vo labiau nukreiptas prieš JAV 
(66%).

Britų Kolumbijos premjeras 
Gordon Campbell paskelbė, kad 
per ateinančius 3 metus planuo
jama panaikinti 11,700 provinci
jos tarnautojų etatų. Galvoja
ma, kad tik 5,000 tarnautojų tuo 
būdu praras savo darbus, kiti 
pasirinks ankstyvą pensiją ar 
pereis kartu su privatizuojamo
mis tarnybomis, kaip pvz. vieš
kelių priežiūrą, kuri perkeliama

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

į privačias rankas. Kaliniai turės 
susispausti, nes planuojama už
daryti 8 kalėjimus, kartu su 24 
teismo rūmais, 20 nemokamų 
teisinių patarėjų bei 36 sociali
nės paslaugos įstaigų; gamto
saugos, gamtos turtų apsaugos 
ir kritiškos padėties tarnybų 
{Emergency measures) biudžetai 
taip pat bus smarkiai apkarpyti. 
Etatų mažinimai vyksta ir kitur. 
Per paskutinį dešimtmetį Kanados 
federacinė valdžia panaikino 
37,000 darbų, Ontario provinci
ja 15,000, Albertos provincija 
12,000 darbų.

Jaunų rūkorių, tarp 15 ir 24 
metų amžiaus, daugiausia yra 
Manitobos provincijoje (38% 
jaunuolių), mažiausiai - Britų 
Kolumbijoje (20% jaunuolių). 
Ontario provincijoje rūko 26%, 
o Kanados vidurkis yra 28.5%. 
StatsCan duomenimis, šis nuo
šimtis yra žymiai sumažėjęs per 
paskutiniuosius 20 metų, o jau
nuolių, turinčių bevielius nešio
jamus telefonus, yra žymiai pa
didėjęs. Manoma, kad propa
ganda, nukreipta prieš rūkalus 
ir rūkorius bei tabako kainų 
pakėlimas paveikė jaunuolius, 
tačiau pastebėta, kad jaunimo 
tarpe pastaruoju metu tapo po
puliariau (“cool”) kalbėtis nešio
jamu telefonu, negu būti įsikan
dus cigaretę.

Trevor Wilson, 28 m. amžiaus 
profesionalas virėjas iš Oakvillės 
(Ontario) su savo 35 darbuotojų 
kolektyvu (tarp jų ir TV progra
mos Thelnn C/ie/Michael Smith) 
keliauja į Salt Lake City, kur jis 
pakviestas vyriausiu virėju Tarp
tautinio olimpinio komiteto val
gyklai, kurioje bus maitinami vi
si to komiteto nariai, jų bei Utah 
valstijos gubernatoriaus svečiai, 
Olimpinių žaidynių garbės sve
čiai bei kiti aukšti pareigūnai. 
Ruošiantis Žiemos olimpiadai, 
buvo pastatyta 2,000 kv. pėdų 
dydžio virtuvė pagal T. Wilson 
nurodymus, valgykloje pasiruošta 
valgydinti iki 1,000 svečių kasdien.

Po Walkerton tragedijos 
2000 m. gegužę, kai 7 gyventojai 
mirė ir per 2300 susirgo apsi
nuodiję E. coli bakterijomis gerda
mi vandenį iš miestelio šulinių, 
teisėjui Dennis O’Connor buvo 
pavesta ištirti visus tos tragedijos 
požiūrius ir paruošti siūlymus, 
kad ateityje to būtų išvengta. Sis 
700 puslapių pranešimas š.m. 
pradžioje buvo paskelbtas vie
šai. Jame buvo apkaltinti aplai
dus miestelio vandens priežiūros 
pareigūnai, bet taip pat ir Onta
rio valdžia, kuri per daug apkar
pė gamtosaugos biudžetą. Dėl 
to buvo menkai prižiūrima van
dens kokybė ne tik Walkerton 
(Ontario) miestelyje, bet ir daug
elyje kitų provincijos vietovių. 
Ontario premjeras M. Harris 
viešai atsiprašė Walkertono gy
ventojų ir žadėjo provincijoje 
įgyvendinti visus 28 pranešimo 
siūlymus, bet gamtosaugos mi
nisterijų biudžetai vis dar maži
nami visose Kanados provinci
jose. Kreipiant dėmesį į vieną iš 
tų siūlymų, 205 įtartinuose pro
vincijos vietovių šuliniuose jau 
įsakyta įrengti vandens tikrinimo 
aparatūrą, kuri automatiškai įspė
tų prižiūrėtojus ir išjungtų šuli
nius atsiradus vandenyje taršos 
ar bakterijų. G.K.

Sportas
Krepšinio pirmenybės

2002 m. ŠALFASS-gos vyrų 
(gim. 1967 m. ir vyresnių) krepšinio 
pirmenybės įvyks 2002 m. kovo 23- 
24 d.d. Klyvlande, Ohio. Vykdo 
Klyvlando LSK “Žaibas”. Susido
mėjimą varžybomis pareiškė pa
kankamas komandų skaičius. Galu
tinė komandų registracija privalo 
būti atlikta ne vėliau kaip 2002 m. 
kovo 2 d. šiuo adresu: Vidas Tata- 
rūnas, 8697 Harvest Home Dr., 
Mentor, OH 44060. Tel. 440-209- 
0440; faksas 216-481-6064; E-paš
tas: tatarunas@ameritech.net Int. 
tinklapis: www.zaibas.org

Smulkią informaciją gauna 
pradinę registraciją atlikusios ko
mandos. Nauji vienetai prašomi 
kreiptis į Vidą Tatarūną. Po galuti
nės registracijos bus paskelbta var
žybų apimtis, adresai ir kt. Varžy
bos vyks LSK “Žaibo” 52-jo gimta
dienio renginio “Žaibo dienos 
2002” rėmuose. Renginio vakaras- 
pokylis kovo 23, šeštadienio vakare 
Lietuvių Namuose. Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Paskutinėse R. 

Saportos varžybų grupės rungtynė
se “Lietuvos rytas” namie 106:65 
sutriuškino Traiskirchen “Arcadia 
Lions” (Austrija) krepšininkus. Eu- 
rolygos B grupės varžybose Graiki
joje Kauno “Žalgirio” krepšininkai 
70:62 nugalėjo “Peristeri” koman
dą. NBA pagerbė Šarūną Marčiu
lionį - lietuvio vardu pavadintas ti
tulas, atiteksiantis geriausiam šioje 
lygoje rungtyniaujančiam krepši
ninkui iš Europos. Š. Marčiulionis 
buvo pakviestas ir praėjusį šešta
dienį Filadelfijoje žaidė trys prieš 
tris rungtynes, kurias baigmėje 
“Kings” komanda (Marčiulionio) 
rezultatu 12:9 nugalėjo “76-eis”. 
Baigminės rungtynės buvo žaidžia
mos po 8 minutes.

OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS: 15 
km slidinėjime (cross country) 
bendros pradmės nuotolyje Lietu
vos slidininke Irina Trentjeva tarp 
60 dalyvių užėmė 49-ąją vietą. Vla
dislovas Žybaila ir Vadimas Guse
vas 30 km nuotolyje tarp 78 slidi
ninkų užėmė atitinkamai 59-ąją ir 
65-ąją vietas.

FUTBOLAS: Lietuvos rinkti
nė laimėjo pirmąsias tarptautinių 
varžybų Maltoje rungtynes su Mol
davą 1:0.

ŠOKIAI: Kauniečiai Arūnas 
Bizokas ir Edita Daniutė laimėjo 
Vankuveryje (Canada) . vykusių 
Tarptautinės sportinių šokių fede
racijos (IDSF) rengtas standartinių 
šokių varžybas. V.P.

Paieškojimai
Ieškomas dėdė Bronius Petke

vičius (Piekus), gimęs 1915-1916 
m., gyvenęs Pajiesio kaime, Garlia
vos apylinkėje; iš Lietuvos išvykęs 
1955 m. Ieško jauniausios sesers 
Teofilės dukra Marija Baltrušaitie
nė, Daukanto 22-4, Kazlų Rūda 
4500, Lietuva. *

Aš, Česlovas Purlys, ieškau sa
vo dėdės Rapolo Purlio, Prano sū
naus, kuris apie 1930 metais išvyko 
iš Ukmergės apskrities, Žemaitkie
mio valsčiaus, Berzgainių kaimo ir 
gyveno Montrealyje. Jis gali būti 
miręs. Aš, kaip Purlio Rapolo sū
nėnas, Purlio Prano anūkas, galiu 
galbūt atgauti jo žemę. Tačiau man 
reikia gauti dokumentą apie dėdės 
Purlio Rapolo mirtį ir ar jis neturė
jo palikuonių. O jei turėjo vaikų 
Kanadoje, tada tiesiog norėčiau su
sirašinėti.

Su gilia pagarba,
Česlovas Purlys, 

klb@on.aibn.com

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.10% už 180-364 d. term, indėlius 
1.15% už 1 m. term, indėlius 
1.90% už 2 m. term, indėlius 
2.60% už 3 m. term, indėlius 
3.20% už 4 m. term, indėlius 
3.55% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.55% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.95% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.55% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.90% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.30% už RRSP 1 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.70% už RRSP 3 m. term. ind. 
4.30% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.65% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.00% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 4.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 3.35%
2 metų........................ 4.45%
3 metų........................ 4.75%
4 metų........................ 5.55%
5 metų........................ 5.75%

- su keičiamu 
nuošimčiu................... 3.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
9Ą9KAITLĮ IŠLAIKYMA9 • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

MasterCard Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

DR. STASYS DUBICKAS
ĮMINTŲ GYDYTOJAS^

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

MMBMHBBHHBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL LePAGE

1111111111111111111111

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

ROCK OF EUROPE INC
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

Skautų veikla
• Pirmąją lietuvių skautų užuo

mazgą Toronte sudarė skautų vyčių 
dešimtukas 1948 m. gegužės 8 d. 
Tai būrelio pradininkai S. Pranckū- 
nas, K. Barauskas ir V. Peseckas, 
nariai: V. Štuikys, V. Ramanaus
kas, L. Radzevičius, V. Plačiakis, 
V. Norkus, C. Norkus, A. Misiūnas. 
Šis būrelis ėmė ieškoti daugiau na
rių, pradėjo organizuoti pagalbą li
kusiems Vokietijoje ir daugiau su
artėti, susipažinti su vietiniais To
ronto skautais. Rudeniui artėjant į 
Torontą atvyko J. Matulaitis. Vie
netas pavadintas “Lituanikos” var
du ir buvo įregistruotas kaip 226 
būrelis kanadiečių skautų sudėtyje. 
Tuojau pradėtos iškylos, sueigos, 
minėjimai, prisidėta prie visuome
ninių renginių ir kt. Šiandien sma
gu paminėti, kad pradėta veikla jau 
tęsiama 64-ti metai. F.M.

• Kam svarbi lietuviška veikla, 
tam svarbi ir lietuviška spauda
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Atliekame visus paruošime 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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 i šiltuosius kraštus - pas mane 

pirksite už geresnę kainą. Jūsų pasirinktoji vietovė turi 
išparduodamų laisvų vietų - aš jas Jums gausiu! Teiraukitės!

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

ALGIS
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800

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

* * ___________________
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 
______arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.coc.ca
mailto:tatarunas@ameritech.net
http://www.zaibas.org
mailto:klb@on.aibn.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


SKAITYTOJAI PASISAKO
SKAITYTOJOS ŽODIS

Dėkoju Jums už nuostabų laik
raštį, kurį man pristatote JAV. - 
Kaip malonu jį gauti, skaityti; kiek 
daug pasisemiu dvasinio įkvėpimo, 
žinių ir kultūros iš jo.

Šiuo leidinu Jūs remiate visus 
lietuvius tautiečius, kur jie begy
ventų! Garbė Jums už sunkų darbą.

Dangus telaima Jus.
Su pagarba - Joana Budnikienė,

Čikaga
P.S. Siunčiu 100 dol. auką laik

raščiui paremti.
Red. Dėkojame už gerą žodį ir 

dosnią paramą.

AMERIKIEČIO ROMANAS
Ačiū už Gedimino Kurpio 

straipsnį apie Jonathan Franzen 
knygą The Corrections. Kas mane 
daugiausiai nustebino, tai mūsų 
tautiečių atsiliepimas - ir Lietuvo
je, ir Šiaurės Amerikoje. Aš tą kny
gą perskaičiau su malonumu ir net 
nepagalvojau, kad turėčiau užsi
gauti kaip lietuvė... Sutinku su p. 
Kurpio nuomone, kad ta amerikie
tiška šeima daug “prasčiau” pavaiz
duota negu įvykiai ir žmonės Lietu
voje. (Tarp kitko, mane irgi sužavė
jo tas “Musmirytės” baro vardas!).

Vienas rimtas klausimas: ne
jaugi mūsų tautiečiai prarado są
mojį ir nesuprato gilios ironijos, au
toriui aprašant tą “Interneto svetai
nę”? Man atrodė, kad čia iškeltas 
amerikiečių gobšumas ir naivumas 
- kaip juos lengva apmulkinti siū
lant “garbę”, t.y. gatvių pavadini
mus ir t.t. Ir tas pats Gitanas net 
nustebo tiek pinigų surinkęs... O 
dėl “anglių ir elektros trūkumo ir ar
klienos valgymo” - negi tai įžei
džiantys aprašymai? Mano giminės 
irgi šiuo laiku šiltais drabužiais ap
sirengę savo butuose kenčia.

Ona Čerškutė-Spidell,
Kitchener, ON

LIETUVOJE DAUG IR GERO
Jau turiu žinių, kad mano kny

ga Esame nenaudingi tarnai pasiekė 
Jus. Norėčiau žinoti, ar Jūsų krašto 
žmonėms, ypač jaunimui (ateitinin
kams ir skautams) ji neštų kokią 
naudą. Mes, dvasinio luomo žmo-

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų kalėdinės pasakos konkurso pre
mijų įteikimas IX sk. mokiniams. Iš kairės: N. Benotienė, R. Žemaitytė, V. 
Petrauskienė; mokinės: I v. R. Raginskaitė (jos nėra), II v. V. Kuraitė (pir
ma iš dešinės) ir G. Borisevičiūtė (antra iš dešinės), III v. D. Kuraitė (tre
čia iš dešinės). Premijas paskyrė lietuvių kredito kooperatyvas “Parama”

Čiurlionio dailės muziejaus...
(Atkelta iš 7-to psl.) 

jiasiekia Kauną. Dovanoti auto
rių ir išsaugoti artimųjų - šie 
kūriniai yra neįkainojama verty
bė, jungianti praeities dailę su 
šiuolaikiniu menu, suteikianti 
galimybę naujoms parodoms ir 
moksliniams tyrinėjimams. Ypač 
svarbi muziejui Lietuvių fondo 
suvažiavimo Čikagoje nutarimu 
M. K. Čiurlionio galerijos re
konstrukcijai skirta 300,000 JAV 
dolerių parama, Lietuvos vyriau
sybės dotacijos.

Jubiliejaus išvakarėse atsi
darė dar vienas M. K. Čiurlio
nio dailės muziejaus filialas - 
atnaujinti skulptoriaus J. Zikaro 
namai, kuriuose galima susipa
žinti su skulptoriaus dukros 
Alytės Zikaraitės išsaugotais J. 
Zikaro ir sūnaus Teisučio kūri
niais, skulptoriaus studija, bal
dais ir archyvine medžiaga. Iš- 

Anapilio parapijos jaunimo choras “Angeliukai” Kūčių vakarą atlieka bendro giedojimo giesmes “Vilnius
Manor” gyventojams Toronte Nuotr. O. Rėkienės

nės ir visa šviesuomenė, išgyvena
me, kad užsienyje apie Lietuvą eina 
negražiausios kalbos, t.y. Lietuva - 
alkoholikų, narkomanų, savižudžių, 
vagių ir plėšikų kraštas. Šioje nuo
monėje daug tiesos, tačiau norime 
įrodyti, kad ne visi pasuko tuo tam
siu keliu. Mes mokame ir aukotis ir 
atiduoti gyvenimą dėl kitų tautų. Ši 
knyga ir yra apie tai, kad sovietinės 
priespaudos metu, kai atleisti iš 
darbo dėl religinės veiklos, nepabū- 
gome, bet važinėjome po kitus 
kraštus, kad skleistume tikėjimo 
šviesą. Baimė, nerimas, kelionės 
vargai ir persekiojimai buvo mūsų 
kasdieninė duona. Apie tai turi ži
noti pasaulis.

Sesuo Aldona Kezytė,
Šiauliai

ATOLIEPIS Į NAUDŽIŪNO 
LAIŠKĄ

Gerbiamas pone,
Gavome kupiną pasipiktinimo 

Jūsų laišką dėl lenkiškų pavardžių 
rašybos. Kiek mums žinoma, spren
dimas šiuo klausimu dar nepri
imtas. Lenkiškų, kaip ir bet kurių 
kitų, pavardžių rašymas yra susita
rimo ir tautų savitarpio pagarbos 
reikalas. Šiandien Lietuva gali di
džiuotis gerais santykiais su Lenki
ja, kuri dažnai vadanama mūsų ša
lies euroatlantinės integracijos ad
vokatė Vakaruose.

Ko gero, su panašia pavardžių 
rašymo dilema susiduria ne tik lie
tuviai - ji vienaip ar kitaip liečia vi
so žemyno tautas. Istorinės praei
ties neturime pamiršti, tačiau tai 
neturi trukdyti kurti daugiakalbės 
ir vieningos Europos. Tai mūsų 
principinė nuostata. Galime jus už
tikrinti, jog, mūsų įsitikinimu, len
kiška rašyba Lietuvos pasuose at
siras (jeigu taip kada nors nutiks) 
tada, kai lietuviška rašyba atsiras 
Lenkijos pasuose. Lygiateisis pari
tetas tikrai bus išlaikytas. Beje, mū
sų manymu, Lietuvos garbė nuo to 
nenukentėtų - netgi priešingai.

Linkime kuo geriausios klo
ties. Seimo pirmininko pavedimu,

Anatolijus Korolkovas,
Seimo pirmininko padėjėjas 

darbui su korespondencija

kilmingame J. Zikaro muziejaus 
atidaryme ir 120-ųjų gimimo 
metinių minėjime dalyvavo Zi
karo fondo direktorė E. Gaspa- 
riūnaitė, iš JAV specialiai į jubi
liejinius renginius atvyko marti 
Aldona Zikarienė, kuri prieš 
metus įsteigusi J. Zikaro stipen
diją, kasmet ją įteikia jaunie
siems Kauno aukštesniosios 
meno mokyklos skulptoriams.

Išaugo M. K. Čiurlionio 
dailės muziejus. Pasikeitė net 
kelios muziejininkų kartos. Į 
amžinąją poilsio vietą atgulė 
profesorius P. Galaunė, K. Cer- 
bulėnas, V. Čiurlionytė-Karu- 
žienė, I. Aleksienė, P. Tarasen
ka ir kiti. Jų veiklos pėdsakai 
dar ilgai šildys mus visus, esan
čius šalia M. K. Čiurlionio kūry
bos ir visos Lietuvos kultūrai 
brangios meno dalies.

Naujal įšventinto kunigo tėvai - Zenonas Šarka ir Elena Šarkienė, vysk. P. Baltakis, OFM, naujasis kunigas 
A. Šarka, OFM, parapijos klebonas kun. J. Žukauskas, OFM Nuotr. R. Puterio
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Akimirka iš brolio pranciškono Audriaus Šarkos šventinimo apeigų
Nuotr. R. Puterio

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

Kunigystės šventimai Hamiltono Aušros Vartų parapijos šventovėje
Hamiltono Aušros Vartų 

lietuviškos parapijos šventovėje 
š.m. sausio 26 d. įvyko brolio 
Audriaus Šarkos, OFM, kuni
gystės šventimai, o 27 d. - jo 
pirmosios šv. Mišios.

AV parapija įsteigta dau
giau nei prieš 50 metų, bet tokia 
šventė čia - pirmoji. Visus orga
nizacinius reikalus tvarkė para
pijos klebonas kun. Juozapas 
Žukauskas, OFM, ir parapijos 
v-bos visuomeninės sekcijos pir
mininkė Regina Choromansky- 
tė, pasitelkusi būrį talkininkų.

Buvo baimintasi, kad gal 
laiku negaus į Kanadą įvažiavi
mo vizos brolio Audriaus tė
veliai Elena ir Zenonas Šarkos, 
bet šis reikalas išsisprendė lai
mingai. Sausio 24 d. šventės ren
gėjai turėjo progos susipažinti su 
lauktais, mielais svečiais.

Sausio 26 dieną, 11 vai. 
skambant šventovės varpui ir 
chorui bei visai bendrijai gie
dant Palaimintas Viešpats, į 

.šventovę įžengė procesija. Vys
kupas Paulius Baltakis įėjo ap
suptas dvasiškių ir patarnautojų 
būrio. Dvasiškiai užėmė jiems 
skirtas vietas. Brolis Audrius li
ko sėdėti prieš centrinį altorių, 
šalia tėvelių.

Šv. Mišias aukojo ir šven
timus atliko vysk. Paulius Bal
takis. Šv. Rašto skaitinius atliko 
D. Trumpickienė ir Algis Vens- 
lova. Bendram giedojimui vado
vavo ir solo dalį atliko Dalia 
Viskontienė iš Toronto. Parapi
jos choras, vadovaujamas D. 
Deksnytės, giedojo pakaitomis 
su A. Balytaitės smuikavimu ir 
mergaičių oktetu “Dinamika”.

Pamoksle vysk. dėkojo 
Aukščiausiajam, kad Lietuvoje, 
kur 50 metų buvo skleidžiamas 
tik ateistinis mokymas, kur, at
gavus laisvę, iš Vakarų įsiveržė 
daug moralinio nuosmukio, yra 
šeimų, kurios savo vaikus išauk
lėjo religingais, dorais žmonė
mis, pasiryžusiais save paaukoti 
Dievui ir žmonių tarnystei. 
Gerb. vyskupas pasveikino bro
lio Audriaus tėvelius ir jiems 
padėkojo už krikščioniškai iš
auklėtą sūnų. Audriui vyskupas 
sakė, kad kunigo kelias nėra 
patogaus, aprūpinto gyvenimo 
kelias. Tai savęs atsižadėjimo, 
pasiaukojimo, nusižeminimo 
kelias, kuris nėra lengvas. 
“Viešpats pasirinko Tave iš 
žmonių tarpo ir grąžina, kad 
jiems tarnautum”. Chorui gie
dant Veni Creator Spiritus, buvo 
pakviestas br. Audrius, kurį kle
bonas pristatė vyskupui ir ben
druomenei. Po apklausos ir 
klusnumo pažado, gerb. vysku
pas paprašė bendruomenę kar
tu melsti Visagalį Dievą, kad jis 
būtų maloningas savo tarnui, 
kurį parinko būti kunigu. Ben
drijai giedant Visų šventųjų li
taniją, brolis Audrius atsigulė

kryžium. Tolesnė šventinimo ei
ga - rankų uždėjimas, koncek- 
racijos malda, apvilkimas kuni
giškais drabužiais, rankų patepi
mas buvo labai jaudinantys mo
mentai. Daugelio akyse spindė
jo ašaros, o kartu veiduose 
švietė šypsnis.

Šventės II-ją dalį sudarė iš
kilmingi pietūs Jaunimo centre. 
Rengėjų sumanumo dėka salė 
sutalpino gausius svečius. Ma
rius Gudinskas, parapijos v-bos 
pirmininkas, pasveikino susirin
kusius ir pristatė garbės svečius: 
Jo eksc. vyskupą Paulių Baltakį, 
dvasiškius iš Toronto, Anapilio 
ir Londono, kun. Audriaus tė
velius, KLB krašto v-bos pirmi
ninkę R. Žilinskienę su vyru. Po 
to tarti žodį buvo pakviestas pa
rapijos klebonas kun. Juozapas 
Žukauskas, OFM. Jis pasveiki
no kun. Audrių, linkėdamas jam 
sėkmės pasirinktame tarnystės 
Dievui kelyje. Klebonas sakė, 
kad ši šventė sutampa su para
pijos įsteigėjo prel. J. Tadaraus- 
ko 9-siomis mirties metinėmis.

Po skanių pietų, kuriuos pa
ruošė B. ir D. Mačiai, Marius 
Gudinskas skaitė sveikinimus, 
gautus raštu. Kun. Audrių svei
kino prel. Pr. Gaida ir Lietuvos 
garbės konsulas Kanadoje Haris 
Lapas su žmona.

Toliau vyko sveikinimai 
žodžiu. KLB Hamiltono apylin
kės pirm. B. Mačys trumpai 
nusakė kun. Audriaus gyvenimo 
kelią, sveikino visų organizacijų 
vardu. Parapijos valdybos pirm. 
Marius Gudinskas sveikino visų 
parapijiečių vardu. KLB krašto 
valdybos pirm. Rūta Žilinskienė 
sveikindama sakė, kad ten, kur 
geri kunigai, ten ir geros parapi
jos, ten išlaikoma tautos dvasia.

Gauta žinia, kad Santa Mo
nica mieste, Kalifornijoje, š.m. 
sausio 5 d. mirė a.a. Pranas Bra
žinskas. Velionies artimuosius 
užjaučia Edmundas Atkočiūnas 
su šeima.

Lietuvos ryto pranešimu (va
sario 11 d.), velionies sūnus Al
girdas Bražinskas, pasivadinęs 
Albertu Viktoru White’u, 46 m. 
amžiaus, kaltinamas savo tėvo 
Prano Bražinsko, 77 m., nužu
dymu. Ginčo metu velionis bu
vęs negyvai sumuštas. Priežastys 
kol kas neaiškios.

A. a. Aloyzo Kuolo atmini
mui pagerbti Kovai su vėžiu ir 
džiova sergantiems vaikučiams 
ir tremtiniams Lietuvoje L. R. 
Kuliavai aukojo $80.

A. a. Kazimierai Arlauskie
nei iškeliavus į amžinybę, už
jausdami jos dukras Ireną 

Anapilio klebonas prel. J. 
Staškevičius sakė, kad Kristaus 
rankos prikaltos, o širdis sužeis
ta, kad naudotų kunigų rankas 
ir širdis skleisti gerumui ir mei
lei žmonėse. Palinkėjo kun. 
Audriui ryžto skleidžiant geru
mą ir meilę.

Prisikėlimo parapijos vardu 
sveikino parapijos v-bos pirm. J. 
Neimanienė. Ji sakė, kad kun. 
Audrius savas kuklumu, nuo
lankumu, artimo meile ir kad 
šias savybes išugdo šeima.

Sesuo Loreta sveikino N. 
Pr. Marijos seserų vardu.

Svečias iš Lietuvos kun. Ge
diminas Numgaudis, OFM, 
sveikino kun. Audrių ir jo tėve
lius pranciškonų brolijos vardu. 
Sakė, kad tėvai, aukodami vie
nintelį sūnų pranciškonų broli
jai, įsigijo daug sūnų, nes visi 
brolijos nariai tapo lyg jų sūnūs.

Kun. Audrius visiems padė
kojo nuoširdžiu žodžiu. Sakė, 
kad parapija atgimsta, jis steng
sis, kad dvasinis gyvenimas joje 
taptų aktyvesnis, gražesnis.

Sausio 27 d. šv. Mišias au
kojo kun. Audrius Šarka, OFM. 
Džiugu buvo matyti šventovę 
pilną tikinčiųjų, ypač daug jau
nų žmonių. Pamokslą pasakė 
parapijos klebonas, kun. Juoza
pas Žukauskas, OFM, ir kun. 
Gediminas Numgaudis, OFM. 
Aukas nešė kun. Audriaus tėve
liai. Baigiantis šv. Mišioms kun. 
Audrius palaimino savo tėvelius 
ir kunigus. Po šv. Mišių rinko
mės į Jaunimo centrą, kur kiek
vieną atskirai laimino kun. Aud
rius. Buvo galima vaišintis kava 
ir pyragais, dar kartą prisiminti 
tai, kas buvo vakar ir šiandien. 
O tai, kas buvo, ilgai neišblės iš 
mūsų atminties ir širdies. D. G.

Punkrienę ir Aldoną Olienę su 
šeimomis, vaikaičius ir provai
kaičius ir visus gimines Kovai su 
vėžio ir džiova sergantiems vai
kučiams ir tremtiniams Lietuvo
je aukojo: $50 - R. Punkris, E. 
V. Punkriai; $25 - A. D. Ker
šiai, J. S. Bražys; $20 - K. Man- 
glicas, D. Baziliauskienė, L L. 
Baziliauskai, V. Siminkevičienė, 
A. B. Matulaičiai, O. Balsienė, 
V. Paulionis, L Turūtienė, B. 
Kazlauskaitė, S. Meiklejohn, R. 
G. Murzos, M. Povilaitienė, O. 
R. Berentai, B. P. Sapliai, A. 
Genčiuvienė, A. L Žemaičiai, J. 
Nešukaitis, I. Vibrienė, L Maša- 
laitė-Gampp, E. M. Kazakevi
čiai, dr. J. ir E. Čuplinskų šei
ma, L. V. Sendžikai, B. V. Bire- 
tos, M. Vaserienė; $10 - E. 
Punkrienė, J. R. Genučiai, B. 
Sriubiškis, E. R. Jurcevičiai. 
Aukas surinko: B.N., D.K., M.P.

&

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

ORTODONTAS
(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

MARUTIS
PYSANkAK^M. Inc. 

4134 DuTO&s St. West, 

Toronto, ON, M8X 1X3 
Tel. (416) 233-4601 
Fax (416) 233-3042

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601 t
*Galioja kai kurie apribojimai.
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Anapilio žinios

- Vasario 10, sekmadienį, To
ronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai Anapilyje surengė savo sueigą, 
kurioje minėjo Vasario šešioliktąją. 
Ta proga jie iškilmingai su vėliavo
mis dalyvavo 9.30 v.r. Mišiose Lie
tuvos kankinių šventovėje.

- Vasario 10, sekmadienį, po 
11 v.r. Mišių buvo parapijos metinis 
susirinkimas. Išrinkti ir perrinkti 
parapijos tarybos nariai.

- Vasario 8, penktadienį, pa
laidota a.a. Stefa Šakienė, 84 m. 
amžiaus.

- Vasario 13, trečiadienį - Pe
lenų diena, kuria pradedamas Ga
vėnios laikotarpis. Šio laikotarpio 
privalumai katalikams yra skelbia
mi parapijų žiniaraščiuose.

- Gavėnios susikaupimą mūsų 
parapijose ves Lietuvių pranciško
nų provincijolas kun. Benediktas 
Jurčys, OFM. Lietuvos kankinių 
šventovėje susikaupimas numatytas 
kovo 14-17 d.d., Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje - kovo 12, antra
dienį, Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje - kovo 18, pirmadienį.

- Vasagos apylinkėje Vasario 
16-tosios minėjimas bus vasario 16, 
šeštadienį, 2 v.p.p. Gerojo Ganyto
jo šventovės salėje. Po programos 
bus šilta vakarienė su vynu. Įėjimas 
- $10. Rengia Vasagos moterų bū
relis ir KLB įgaliotinė A. Vitkienė.

- Delhi-Tillsonburg apylinkėje 
Vasario 16-tosios minėjimas bus 
vasario 16, šeštadienį, tuoj po 3 
v.p.p. Mišių Šv. Kazimiero švento
vės salėje. Paskaitą skaitys Irena 
Ross, o meninę programą atliks 
Deimantės Grigutienės vadovauja
mi “Gintarėliai” iš Anapilio.

- Anapilio knygyne gauta au
tomobiliams lipinukų su Vyčiu.

- Mišios vasario 17, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Butkių šeimos 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; Vasa
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. Juozą Barysą; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje vasario 
16, šeštadienį, 3 v.p.p. už Oną Ga- 
ralytę.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, vasario 17, 

11.15 v. ryto Vasario 16-tosios iškil
mingos pamaldos. Jų metu vyks 
sekmadienio mokykla.

- Sekmadienį, vasario 24, po 
11.15 v. ryto pamaldų, Lietuvių Na
mų patalpose įvyks metinis visuoti
nis parapijos susirinkimas.

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 10 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 170 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narė A. Ski- 
landžiūnienė.

- LN valdybos posėdis - 
vasario 13 d., 7 v.v.

- Vasario 9 d. Lietuvių Na
muose įvyko Valentino dienos šo
kiai, kuriuose dalyvavo apie 250 
svečių. Dėkojame Toronto chorui 
“Volungė” ir jos vadovei D. Vis- 
kontienei, kurie paruošė labai pui
kią ir nuotaikingą programą, taip 
pat “Paramos” ir Prisikėlimo kredi
to kooperatyvams, prisidėjusiems 
vertingais laimikiais prie vakaro lo
terijos. Šokiams grojęs orkestras 
“Major Music” suteikė vakaro sve
čiams geros nuotaikos. Klubas 
“Santaka” dėkoja visiems vakaro 
dalyviams.

- Balandžio 13 d. LN Vytauto 
Didžiojo menėje vyks Medžiotojų 
ir žūklautojų klubo “Tauras” meti
nis pokylis. Programoje - vyrų cho
ras “Aras”, šokiams gros V. Po
vilonis.

- Naujiena! Nuo ateinančio 
sekmadienio Lietuvių Namuose ga
lima bus ne tik skaniai papietauti ir 
pasiskaityti naujausių žinių iš Lie
tuvos bei pasaulio, bet ir pasižiūrėti 
Lietuvos televizijos transliacijų in
ternetu. Bus Lietuvos žinių, verslo 
ir pasaulio naujienų, sporto bei 
pramoginių laidų. Tad visi kvie
čiami pietų į Lietuvių Namus.

Slaugos namų žinios
- “Labdaros” slaugos namus 

planuojama baigti statyti vasario 
mėnesį. Sveikatos ministerijos už
registruota galutinė statybos užbai
gimo data - kovo 4-oji. Tikimės, 
kad statybininkai laikysis savo pa
žado. Mes ruoškimės pirmiausia 
surasti pakankamai darbuotojų, o 
jų reikės daugiau kaip 50. Norintys 
dirbti įvairius darbus slaugos na
muose turi parašyti savo darbo isto
riją ir pareiškimą ir siųsti adresu: 
Cadillac Fairview Tower, 20 Queen 
St. West, Suite 2100, Box 36, To
ronto, ON, M5H 3R3, Attn. Claire 
Annis.

- Slaugos namų statybai auko
jo: po $100 - R. J. Pleiniai, A. 
Prunskus. Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems už aukas. Jos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Parapijos religinė sekcija ga

vėnios metu organizuoja grupeles 
maldai ir popiežiaus laiško “Nuovo 
Millennio Innuente” apmąstymą. 
Numatomi 4 susitikimai, kurių me
tu bus skaitomas Šventasis Raštas 
bei popiežiaus dokumento ištrau
kos. Norintys dalyvauti yra prašomi 
skambinti Indrei Čuplinskaitei, 416 
537-2697 arba Danguolei Radikie
nei, 416 691-5294.

- Labdaros sekcija už greitą 
pagalbą nuoširdžiai dėkoja visiems, 
į kuriuos ji kreipėsi prašydama šiltų 
drabužių vaikams ir jaunuoliams. 
Išsiųsta 14 dėžių Naujosios Akme
nės vaikams. Labdaros sekcija taip 
pat prašo parapijiečius medžiagų 
siuvimui, siūlų mezgimui/audimui 
ir virbalų. Bus padėtos dėžės šven
tovės prieangyje.

- “Kretingos” stovykloje norin
tys dalyvauti vadovai registruojasi 
iki vasario 28 d. Jie turi parašyti 
prašymą raštu ir atsiųsti į parapiją. 
Buvę vadovai registruojasi pas L. 
Kuliavienę tel. 416 766-2996. Sto
vyklų datos: liepos 7-20 d.d. lietu
viškai kalbantiems; liepos 28-rug- 
pjūčio 10 d.d. angliškai kalban
tiems. Rugpjūčio. 11-17 d.d. šeimų 
stovykla.

- Mišios sekmadienį, vasario 
17: 8 v.r. už a.a. Sonią Paulionienę 
ir Paulionių šeimą; 9.15 v.r. už a.a. 
Veroniką Mikelienę (2 m. meti
nės); 10.30 v.r. už a.a. Elenutę Bara- 
kauskienę, už a.a. Antaną Prakapą, 
OFM, už a.a. Albiną Bočkų, už a.a. 
Antaniną Danauskienę ir Račkaus
kų šeimos mirusius; 12 v. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, mokiniai ir tėvai! 

Laukiame visų - mažų ir didelių va
sario 16 d. Vasario 16-tosios minė
jime Anapilyje nuo 10 v.r. iki 1 
v.p.p. Kviečiame Maironio ir Vysk. 
M. Valančiaus mokyklų mokinius 
(darželiukai bei vaikai nuo 6 iki 16 
metų). Šiemet įvyks pirmas kugelio 
kepimo konkursas, žaidimai, užsiė
mimų “stotys” ir pietūs vaikams - ka
vinė tėvams. Daugiau informacijos 
teikia V. Ruslys, tel. 905 625-8964.

- Vasario 16-tosios proga KLB 
muziejus-archyvas, vad. dr. R. Ma
žeikaitės, rengia meno parodą, ku
rioje mūsų mokiniai prisidės su sa
vo kūriniais. Todėl neužmirškime 
tą dieną susirinkti ne mokykloje, 
bet Anapilyje.

- Kas dar neturi Maironio mo
kyklos išleistos kursantų premijuo
tos pasakos Auksinė girlianda, galės 
ją įsigyti Anapilyje, Vasario 16- 
tosios šventėje. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Vasario 16-tosios proga mu

ziejų puoš Maironio mokyklos mo
kinių meno darbai apie Lietuvą. 
Parodos atidarymas bus šeštadienį, 
vasario 16, 10 vai. ryto. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Tikinčiosios Lietuvos diena 
šiemet bus kovo 3, sekmadienį. 
Kreipiamės į parapijų klebonus 
ir visus parapijiečius tą dieną 
kuo iškilmingiau ir turiningiau 
paminėti. Rinkliava parapijose 
bus vykdoma tą dieną ir ištisą 
kovo mėnesį. Tai proga visiems 
tikintiesiems prisidėti prie labai 
reikalingos paramos Lietuvos 
tikinčiųjų veiklai.

Kanados lietuvių katalikų 
centro 1971 metais pradėta ši 
diena išaugo į gražią tradiciją - 
organizuotu būdu pagelbėti 
Lietuvos tikintiesiems malda ir 
materialine parama. Prisiminti
na, kad sovietų okupacijos metu 
krašte kerojęs religinis nuskur
dimas įleido gilias šaknis žmo
nėse. Tikėjimas, kuris vestų tau
tą į sąmoningą krikščionišką 
ateitį, daugeliui tebėra svetimas 
ir nesuprantamas. Reikia nuola
tinių visų tikinčiųjų pastangų ir 
darbo, kad Dievo žodis ir Jo 
meilė skverbtųsi į žmonių širdis 
ir gyvenimą.

Kanados lietuvių katalikų centras

A. a. Stefutės Šakienės at
minimui Bernadeta Stalioraitie- 
nė Tėviškės žiburiams aukojo $25.

A. a. Vandos Kličienės at
minimui Zigmas ir Hilda Lapi
nai Tėviškės žiburiams aukojo $20.

A. a. Vandos Kličienės at
minimui S. Baršauskienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $25.

A. a. Vandos Kličienės at
minimui, užjausdama šeimą, 
Stasė Danaitienė, Ottawa, Ont., 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

A. a. Jono Puterio 10 m. 
mirties ir sūnaus a.a. Algio 
Puterio 15 m. mirties atminimui 
Kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikučiams Lietuvoje po 
$50 aukojo: A. Puterienė ir A. 
Mašalas. M.P.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo talentų vakaro programos atlikėjai - muzikantai iš 
Argentinos, Vokietijos, Kanados ir Braziluos

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA KVIEČIA Į
VASARIO 1S-SIOS

MINĖkJIlVLĄ. < 
2002 m. vasario 17, sekmadienį, 4 v.p.p.

ANAPILIO SODYBOS DIDŽIOJOJE SALĖJE
(2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont.) I

PASKAITININKAS: Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje ■
GABRIELIUS ŽEMKALNIS. MENINĖJE PROGRAMOJE: “GINTARO” lĮ
tautinių šokių, “ARO”, “DAINOS”, “ANGELIUKŲ” meniniai vienetai. Vyks dail.
K. MANGLICO batikos paroda. Po programos visi susirinkusieji į minėjimą bus 
pavaišinti. Minėjimas vyks visiems sėdint prie pasirinktų stalų.
Mokyklinis autobusas veš į minėjimą nuo "Vilniaus’’ rūmų 3 v.p.p., o nuo Anapilio atgal parveš 6.30 v.v.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

RRS P ?NE^KITE 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

----------------------------------------------------------- ------------- ---------------------------------------------------

VASARIS YRA RRSP INDĖLIŲ MĖNUO
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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

investicijas
© neima mokesčių už patarnavimus

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

nemokant valdžiai jokių mokesčių

Jei trūksta santaupų, PARAMA mielai perves paskolą labai gerom sąlygom!
PASKUTINĖ INDĖLIŲ DIENA 2001 METAMS - KOVO 1

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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

Į Pasaulio jaunimo dienas 
(liepos 22-28) atvyks apie 120 
jaunimo iš Lietuvos ir apie 100 
iš kitų kraštų. Visiems jiems rei
kės nakvynių. Jei kas galėtų tuo 
reikalu pagelbėti, prašomi 
skambinti į KLB raštinę tel. 416 
533-3292 ir palikti žinutę: pa
vardę, telefoną ir kiek asmenų 
gali priimti. Netrukus prasidės 
registracija ir vietiniam jauni
mui. Inf.

“Tremtinių grįžimo fondo” 
valdyba dėkoja Kanados lietu
vių katalikių moterų draugijos 
narėms ir visiems draugijos rė
mėjams už $5,000 (Kan.) auką. 
Fondo valdybos j>irm. Vyt. Ci- 
nauskas rašo: “Šiemet minėsi
me Tremtinių grįžimo fondo gy
venimo dešimtmetį. Visus šiuos 
metus mus lydėjo Kanados lie
tuvių katalikių moterų draugijos 
dėmesys ir parama”. Be para
mos jų darbo vaisiai būtų buvę 
kuklesni. Padėkos laiške pa
reikšta viltis, kad “tarpusavio 
supratimo ir pasitikėjimo dvasia 
lydės mus, kol turėsime jėgų ir 
kol mūsų darbas bus reikalingas 
žmonėms ir Lietuvai”.

Floridos St. Petersburgo lie
tuviai draugai, užjausdami a.a. 
Kazimieros Arlauskienės dukras 
su šeimomis, perdavė Kovai su 
vėžiu ir džiova sergantiems vaiku
čiams Lietuvoje $530 (JAV). M.P.

“DISCOVERY TOYS” 
VASARIO IŠPARDAVIMAS

žemiausia kaina už visą komplektą

15 ŽAISLŲ - TIK $199
bet kokiam vaikų amžiui

PARDUOTUVĖSE KAINUOTŲ $456. Besidomintys prašomi teirautis 
pas Kristiną Dambaraitę-Janovvicz tel. 905 602-9231.

Susitikimas su Lietuvos po
licininkais įvyks vasario 24, sek
madienį, 2 v.p.p. Toronto Lietu
vių Namuose. Bus proga išgirsti 
apie nusikalstamumo padėtį Lie
tuvoje, ne tik blogybes, bet ir 
apie teigiamus reiškinius. Susiti
kimą rengia LN kultūros komi
sija.

Penkiolika Lietuvos polici
jos darbuotojų atvyksta pagal 
Kanados valdžios remiamą mai
nų programą, skatinančią visuo
menės ir policijos tarnybų bend
ravimą, kuriant saugesnę ap
linką. Alg.K.

Atitaisymas. TŽ nr. 5 Lietu
vos karininkų sąraše išspausdin
ta “majoras Vidimantas Arakle- 
vičius”. Turi būti Raklevičius. 
Atsiprašome.

VYRAS norėtų išsinuomoti ne
brangų butų rųsyje ar atskirą kam
barį. Skambinti'tel. 647 284-2839.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus "baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-16S7.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

Jaunimo Mišios po keleto me
tų pertraukos š.m. vasario 3 d., 8.30 
vai. r. buvo atnašaujamos Aušros 
Vartų šventovėje. Susirinko nema
žas būrys jaunimo, bet, atrodo, se
nimo buvo daugiau. Mišias aukojo 
ir pamokslą pasakė klebonas kun. 
Ričardas Birbilas. Mišių metu ketu
rios jaunos moterys Andrėja Celto- 
riūtė-Beniušienė, Daiva Jaugelytė- 
Zatkovic, Živilė Jurkutė-Blayney ir 
Asta Kličiūtė-Staškevičienė pagie
dojo keletą giesmių. Skaitinius atli
ko Juozas Piečaitis ir Alina bei Kris
tina Staškevičiūtės. Tokios Mišios 
numatomos maždaug kartą per mė
nesį. Kitos bus vasario 24 d. tuo pa
čiu laiku. Jaunimas nori šias Mišias 
dar paįvairinti gitarų palyda gies
mėms ir kitais mažais pakeitimais.

“Rūtos” klubo narių metinis 
susirinkimas įvyko š.m. sausio 30 
d. seselių namuose. Susirinkimą pra
dėjo klubo pirmininkas Bronius 
Niedvaras ir paprašė seselę Juditą 
vadovauti maldai už praeitais me
tais mirusius šešis klubo narius. Po 
to pirmininkas priminė, kad šis me
tinis susirinkimas yra sukaktuvinis, 
nes klubas dabar švenčia 25 savo 
veiklos metus. Rudenį surengta 
puiki išvyka (su “Lito” parama) į 
Otavą pasiklausyti “Ąžuoliuko” iš 
Lietuvos koncerto. Taip pat buvo 
surengta mugė, kuri davė pelno. Iž

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

TEVISKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELA ND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, 

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais doleriais)

Vardas, pavardė.................................... .....................
Adresas.......................................................................

Siunčiu prenumeratą. dol., auką..........dol.

Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
L5C 1T3, Canada

Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
siunčiami nemokamai šešias savaites

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$100 - V. Paulius, J. Budnikas; $55
- V. Slotkus; $50 - P. Kondrotas, 
B. Petrauskas; $45 - A. Petokas; 
$40 - V. Palilionis; $35 - A. Seko
ms, V. Stanaitis; $25 - B. Laučys, 
A. Kvietinskas; $20 - V. Juodis, V. 
Damijonaitis, I. Medžiukas; $10 - 
G. Žemaitaitis, J. Augis; $5 - A. 
Pesys, M. Oniūnas, P. Vegelis, J. 
M. Macevičius.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė: 
$60 - E. Kazlauskas, P. Ročys; $55
- E. Dubininkas, dr. A. Barkaus
kas, K. Stankus, T. Aleksoms, L 
Paškauskas, J. Rimšaitė, B. Gele
žiūnas, P. Gabrėnas, M. Biekša, N. 
Adams, S. Baršauskas, A. Lepars- 
kas, B. Sadauskas, A. Keblys, A. 
Opanavičius, A. Jungmeisteris, L. 
Kunnapuu, dr. E. Malkus, E. Bene- 
tis, L. Valevičius, S. Aleksa, A. 
Plėnys, J. Plėnys, J. Povilaitis, V. 
Lapaitis, P. Čiurlys,. G. Adomaitis, 
L Slėnis, A. Kažemėkas, L. Urbo
nas, V. Zawadskas, V. Starkus, E. 
Januška, A. Kassioulite, A. Kaz
lauskas, A. Knystautas, A. Petokas.

Garbės prenumeratų atsiuntė: 
IEŠKOME vidutinio amžiaus pa- 
galbininkės vyresniai moteriai ne
sunkiems darbams. Duodame at
skirų kambarį ir prausyklą, virtuve 
dalintis, Bloor-Keele rajone. Skam
binti tel. 905-294-9602.

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. 

dininko pateikta 2001 metų pinigi
nė apyskaita parodė, kad metai 
baigti su nedideliu pertekliumi. Re
vizijos komisijos pranešimą pada
ręs Juozas Stankaitis sakė, kad tik
rinęs iždininko dokumentus ir ne
radęs jokių klaidų.

Į valdybą ir revizijos komisiją 
turėjo būti pririnkti po du narius. 
Pirmininkui pasiūlius į vakuojan
čias vietas po du kandidatus, susi
rinkimas su tuo sutiko ir daugiau 
kandidatų nebesiūlė. Tuo būdu da
bar valdybą sudaro: pirmininkas B. 
Niedvaras, vicepirmininkai seselė 
Judita ir Antanas Žiūkas, sekreto
rius Antanas Račinskas, iždininkas 
Bronius Staškevičius ir kandidatė 
Hilda Lapinienė. Revizijos komisija 
- J. Stankaitis, Jonas Naruševičius 
ir Vytautas Jakonis.

Vyko pasisakymai įvairiais klau
simais. Labiausiai klubo nariai susi
rūpinę, kur jie rinksis, kai seselės 
savo namus parduos. Šiuose na
muose klubas turėjo puikiausias 
patalpas. Klebonas palieka atviras 
klebonijos ir parapijos salės duris 
tiek klubui, tiek šeštadieninei mo
kyklai. Ačiū jam. Klubas turės tai
kytis prie naujų sąlygų. Didelio dė
mesio verta klubo biblioteka, kurio
je yra apie 3000 lietuviškų knygų. 
Seselė Judita susirinkimą užbaigė 
malda. Vyko puikios vaišės. B. S.

$150 - J. Žiūraitis; $100 - J. Dragū
nas, V. Dunderas, dr. J. J. Vingilis; 
$70 - Šiluvos Marijos parapija, V. 
Jokūbaitis, A. Šelmys, B. A. Ko- 
zulis, E. Markauskienė, A. Lukas, 
M. Joksas; $65 - S. Žaldokas, N. 
Šumskis, kun. L. Musteikis, A. 
Monstvilas, A. Draugelis, dr. J. 
Sungaila, M. Juozaitis, K. Zauka, 
prel. I. Urbonas, A. Grubis, V. Le- 
višauskas, M. Levišauskas, A. Se
koms, A. Petrašiūnas, A. Regis, V. 
Paulius, J. Rastapkevičius, V. Sta
naitis, A. Karosas, J. Gustainis, J. 
Radas, H. Lapas.

Garbės prenumeratų už dvejus 
metus atsiuntė: P. Brikis.

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

IŠNUOMOJAMAS Oakvilėje vieno 
miegamojo butas su baldais rūsyje. 
Atskiras įėjimas, vonia, TV kabelis. 
Kaina $450. Skambinti tel. 905 
847-9419.

PADĖKA
Dėkojame L. ir Z. MOCKAMS 
už jų auką Kanados lietuvių jau
nimo sąjungai. Taip pat prašo
me, kad visi, kurie aukojo KLJS 
per2001 metus ir dar nėra gavę 
kvito dėl mokesčių atleidimo, 
prašomi paskambinti Dariui 
Sondaltel. 416 769-0671.

KLJS valdyba

http://www.parama.ca

