
This weekly newspaper was mailed on
Tuesday, February 19, 2002

> 11 VISKI S 'ŽIBURIAI
"~T THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 7 (2710) 2002 FEBRUARY-VASARIS 19 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD. • MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3 • CANADA • WWW.tzib.com NR. KAINA - $1

Dauguma ir mažuma
Diskriminacija tapo šių dienų visuomenės pabai

sa. Labai stengiamasi, kad bent viešumoje ji nesirodytų ir 
ko nors negąsdintų ar nepapiktintų. Žinoma, tokios pa
stangos yra sveikintinos, nes tyčiniai ir ryškūs ko nors iš
skyrimai ardo demokratiškai mąstančių žmonių tarpusa
vio damą, labai reikalingą pozytivios visuomenės bren
dimui.

TA gerąja linkme orientuojantis betgi pasitaiko ir 
persistengimų. Ypač tai ima ryškėti, kai liečiamos 
tautinės daugumos ir mažumos. Pvz. valstybių ar 
organizacijų vadovai, viešai kreipdamiesi į krašto gyven

tojus, nebedrįsta tarti vardo savo tautybės, nors ji ir suda
ro gyventojų daugumą. Pasirenkami tokie kreipiniai, kad 
nebūtų išskirta nė viena mažuma. Štai Lietuvoje išnyksta 
“brangūs lietuviai”, o vietoj to vartojamas naujas kreipi
nys “Lietuvos žmonės”. Žinoma, tai nieko blogo. Valsty
bės vadovams net ir privalu kreiptis į visus valstybės pilie
čius, kad jokia jų dalis nesakytų, jog tai jų neliečia. O vis 
dėlto yra reikalų ir progų, kai reikia kreiptis į savos tauty
bės žmones, kad jie kaip dauguma išgirdę siūlymus, pra
šymus, pabarimus ar paraginimus, jaustų atsakomybę, nes 
juk daug kas tik nuo daugumos priklauso. Tuo tarpu ko
kia nors tautinė mažuma ir stengdamasi nebūtų pajėgi 
keliamos problemos tvarkyti. Praktiškai tik dauguma ir 
varo visą gyvenimą į priekį. Lietuvos valstybė nepriklau
somybę atgavo tik lietuvių, tai yra daugumos dėka. Pagal 
daugumos valią vyksta rinkimai, sudaromos vyriausybės, 
nubalsuojami įstatymai ir prižiūrimas jų vykdymas. Tai 
normalu, demokratiška ir paprasta. Tautinės mažumos, 
kokiose šalyse jos begyventų ir nesijaustų diskriminuoja
mos, vargu ar kada nors galėtų iškilti virš daugumos ir ša
lies valdymą perimti į savo rankas. Užtat už bet kokios ša
lies gerovę yra atsakinga tautinė dauguma, jei tokia yra. 
Kreipimasis į ją neturėtų užgauti tautinių mažumų. Jei 
kreipiniai “dėl šventos ramybės” vis apibendrinami, kaip 
gali jaustis tartum nebematomą ar jau išnykusi dauguma?
v IUO metu lyg ieškoma aiškesnio derinio tarp pilietiš- 

kūmo ir tautiškumo. Vieniems atrodo, kad užtenka 
O pilietiškumo, arba siauriau - pilietybės, nurodančios 
kuriai valstybei asmuo priklauso, ir nesą jokio reikalo 
valstybės gyventojų sudėtį skaidyti tautybėmis. Baimina
masi, kad tas skaidymas ir tautybių pabrėžimas gali gy
ventojus vesti į tarpusavio nesantaikas, ugdyti kažkokį pa
vojingą nacionalizmą. Kiti mano, kad tautybė yra įgimtas 
ir pagrindinis žmogaus bruožas ir jis kaip toks turėtų būti 
ne slopinamas, bet iškeliamas, nes žmogus labiau ger
biantis įgimtąsias savybes labiau jausis esąs savo vietoje, 
kuri jam suteikia pastovesnę aplinką, kalbos, kultūros bei 
istorijos paveldą. O tai jį įpareigoja prisiimti ir didesnę at
sakomybę išlaikyti, kas gaunama ir kas gauta perduoti 
ateinančioms kartoms. Savo tautybės nevertinančiam 
“laisvam” gyvenamosios teritorijos piliečiui bet kokie tau
tybę ar tautiškumą pabrėžiantys reiškiniai darosi svetimi, 
o tai tarsi tyčinis motinos iškeitimas į samdomą globėją. 
Atrodo, kad daugumai pilietiškumo šalininkų tautiškumo 
auklėjimas ir pabrėžimas nepriimtinas vien dėl kažkokios 
baimės, kad tautiškumas nenuvestų į žalingą šovinizmą. 
Atseit, geriau maišykimės ir atsisakykim savęs, bėkim nuo 
savęs, praraskim savo kalbą, kultūrą, religiją - visą savo 
dvasinių vertybių kraitį išmainykim į kažką naujo, net ne
žinodami, kas tai yra. Tai klaidingas mąstymas, o mažoms 
tautoms, taigi ir lietuvių tautai - pavojingas. Tuos opius 
klausimus svarstant prisimintina ir tai, kad didžiosios 
emigrantų šalys (JAV, Kanada ir kt.), atsisakiusios tauty
bių maišymo “per jėgą” politikos, laisvai ir pavyzdingai 
puoselėja tautybių daugiakultūriškumą, jį remia, juo di
džiuojasi. O nepriklausoma Lietuva, kurioje gyvena 80% 
lietuvių, tarsi pradeda bijoti pati savęs - Lietuvos žmogus 
geriau, negu Lietuvos lietuvis. Sakytum - tai dar vienas 
virpantis epušės lapelis pučiant neaiškiems vėjams... Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Turtingieji vėl posėdžiauja
G-7 finansų ministerial ir 

valstybinių bankų valdytojai iš 
JAV, Japonijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Italijos, D. Britani
jos ir Kanados buvo susirinkę 
dviejų dienų konferencijoje 
Otavoje aptarti pasaulio ekono
minės padėties ir Argentinos fi
nansinės krizės. Pirmininkavo 
Kanados finansų ministeris 
Paul Martin. Visų nuomonės 
sutiko, kad pasaulio ekonomija, 
išgyvenusi nuosmukį po rugsėjo 
11 tragedijos JAV, pradeda at
sigauti. Pasitarimuose apie pa
galbą neturtingosioms valsty
bėms buvo priimtas JAV pasiū
lymas intensyviau ištirti, ar pa
galba efektingai naudojama. 
Tos valstybės turės sumažinti 
valdininkų kyšininkavimą, įvesti 
modernią finansinio atsiskaity
mo procedūrą ir įrodyti, kad ne
turtas tikrai mažinamas. Kana
dai buvo taip pat svarbu susitar
ti su JAV dėl komercinio judėji
mo paskubinimo per pasienio 
tikrinimo punktus. Atrodo, kad 
JAV finansų sekretorius Paul 
O’Neal yra linkęs priimti Kana
dos siūlymą, kad pagrindinis ek

sporto produktų patikrinimas 
būtų atliktas pačiose įmonėse, o 
ne pasienio punktuose. Ši kon
ferencija buvo paruošiamoji G- 
8 valstybių vadovų sąskrydžiui 
š.m. birželį, į kurį bus pakvies
tas ir Rusijos vadovas Putin.

XIX Žiemos olimpinės žai
dynės prasidėjo JAV Salt Lake 
City, ŪT, vasario 8 d. vakarą 
įspūdingomis atidarymo cere
monijomis. Tarp 77 tautų į sta
dioną įžygiavo ir gausi kanadie
čių sportininkų grupė, kurią ve
dė vėliavnešė ir aukso medalio 
laimėtoja ankstyvesnėje olim
piadoje Catriona Le May Doan. 
Ši olimpiada pasižymi nepa
prastai sustiprinta apsauga: po
licininkų ir karių yra šešis kar
tus daugiau negu sportininkų. 
Skelbiama, kad ir laimėtojų me
daliai yra ypatingi: pagaminti iš 
Utah valstijoje iškastų metalų, 
jie sveria po 0.5 kilogramo - 
sunkiausi visų olimpiadų istori
joje.

Antrąją žaidynių dieną kana
dietė Jennifer Heil iš Albertos 
vos 0.01 sekundės atsiliko nuo

(Nukelta į 8-tą psl.)

Lietuvos ambasados priėmime - gintaro parodos atidaryme Vasario 16-osios proga Gatineau rotušėje š.m. 
vasario 7 d. su Islandijos ambasadoriumi. Iš k. - Baitiečių federacijos pirm. Alg. Vaičiūnas, KLB pirm. Rūta 
Žilinskienė, ambasadorius Hjalmar Hannesson ir jo žmona, KLB vicepirmininkas kun. E. Putrimas

KLB valdybos susitikime su Lietuvos ambasadoriumi Otavoje š.m. vasario 8 d. Iš kairės - pirmoji sekretorė 
(ekon. reik.) Sigrida Mulevičienė, Baitiečių federacijos pirm. Algirdas Vaičiūnas, KLB vicepirm. kultūrai 
Irena Ross, KLB pirmininkė Rūta Žilinskienė, ambasadorius Rimantas Šidlauskas

Lietuvos diena Kanados sostinėje
Ambasados surengtas Vasario 16-tosios priėmimas, kuriame dalyvavo 150 

kviestinių svečių. Visi gėrėjosi gintarų paroda, atgabenta iš Lietuvos
Šiais metais Kanados sosti

nėje Lietuvos nepriklausomybė 
buvo paminėta ypatingu rengi
niu. Lietuvos ambasada Otavo
je, bendradarbiaudama su Gati
neau miesto savivaldybės meno 
ir kultūros departamentu, pa
kvietė Gintaro muziejaus-gale- 
rijos savininkus Virginiją ir Ka
zimierą Mizgirius atvežti iš Lie
tuvos dalį savo kolekcijos. Vasa
rio 16-sios proga ambasada su
rengė diplomatinį priėmimą 
kartu su gintaro parodos atida
rymu. Erdvioje Gatineau miesto 
(prieš miestų sujungimą buvusio 
Hull) rotušėje, Montcalm gale
rijoje, vasario 7 d. aukštose vit
rinose išdėstytais gintaro radi
niais 7 vai. vakaro jau gėrėjosi 
anksti atskubėjusi dalis kviestų 
lankytojų. Priėmime tą vakarą 
dalyvavo per 150 svečių.

Iškilmės dalyviai
Iš Kanados pareigūnų buvo 

Kanados Valstybinio ir diplo
matinio protokolo vadovas Ri
chard Kohler, Vidurio, Pie
tų Europos ir Baltijos valstybių 
biuro generalinis direktorius 
Ron Halpin, CIDA vicepirmi
ninkas Vidurio ir Rytų Europai 
Peter Daniel, CIDA Vidurio ir 
Rytų Europos biuro direktorius 
Michael Jay, Privy Council vy
resnysis užsienio politikos pata
rėjas John Ausman, Užsienio 
reikalų ir tarptautinės prekybos 
departamento Šiaurės Ameri
kos ir Euro-Atlantinio saugumo 
skyriaus direktorius Nick Ethe
ridge. Taip pat dalyvavo Islandi
jos, Vokietijos, Ispanijos, Lenki
jos, Vengrijos, Kroatijos, Slova
kijos, Rumunijos, Turkijos, Lat
vijos, Estijos, Danijos, Urugva

jaus, Čilės ambasadoriai ir kiti 
Otavoje reziduojantys užsienio 
valstybių diplomatai.

Dalyvavo ir Kanados lietu
vių bendruomenės Otavos apy
linkės pirmininkė Rūta Kličie- 
nė, Raimundas Kličius, kiti apy
linkės lietuviai. Iš Montrealio 
buvo atvykę tos apylinkės pirmi
ninkas Arūnas Staškevičius ir 
Silvija Staškevičienė, iš Toronto 
- generalinis garbės konsulas 
Haris Lapas ir Gražina Lapie
ne, KLB pirmininkė Rūtą Ži
linskienė, Baitiečių federacijos 
pirmininkas Algirdas Vaičiūnas, 
KLB vicepirmininkė kultūros 
reikalams Irena Ross, KLB vi
cepirmininkas socialiniams rei
kalams kun. Edis Putrimas, Tė
viškės žiburių redaktorė Ramū
nė Sakalaitė-Jonaitienė.

Susirinkusius pasveikino 
Gatineau miesto tarybos narė 
kultūriniams reikalams Denise 
Poirier, savivaldybės ir burmist
ro Yves Ducharme vardu. Ji pa
kvietė prie mikrofono Lietuvos 
ambasadorių Rimantą Šidlaus
ką, kuris prancūziškai ir angliš
kai pasveikino visus susirinku
sius į parodos atidarymą ir Va- t 
sario 16-tosios proga surengtą 
priėmimą. Taip pat buvo prista
tyti Gintaro galerijos savininkai 
V. K. Mizgiriai. Renginį filmavo 
CBC ir dar trys vietinės televi
zijos stotys. Po parodos atidary
mo svečiai vaišinosi vynu, lietu
višku alumi, šaltais ir šiltais pa
tiekalais. Galėjo pasigardžiuoti 
ir atvežtu iš Montrealio lietuviš
ku sūriu, puošniais tortais bei 
kava. Vaišės ir pabendravimas 
vyko rotušėje, pro kurios langus 
matėsi apšviestas miestas.

Gintaro rodiniai
Pritemdytoje galerijoje, ša

lia didžiosios priėmimo salės, 
žiūrovus viliojo vitrinose juo
dam fone šviečiantis nuostabus 
gintarų rinkinys. Akį žavėjo na
tūralūs gintaro gabalai, priešis
toriniai amuletai, skulptūros, 
dėžutės, karoliai, sagos, žiedai, 
apyrankės - iš viso daugiau kaip 
du šimtai radinių. Stebino kūri
niai įvairiaspalvio gintaro - nuo 
balčiausio iki tamsiausio. Įdo
mus buvo senovinio stiliaus 
laikrodis iš balto gintaro, kitos 
smulkiai išdrožinėtos figūros, 
primenančios kiniečių kuino 
(jade) ar dramblio kaulo droži
nius. Stebino ir papuošalai, jų 
medžiagų deriniai, naujos ir ne
naujos, bet amžinai gražios for
mos - vieno gintaro, gintaro su 
sidabru, kiti dar ir su kitomis 
medžiagomis, pvz. riešutų keva
lu, kailiu, tekstilėmis. Kai ku
riuos papuošalus lankytojos bū
tų mielai parsivežusios į savo 
rinkinius, kiti buvo įspūdingi sa
vo naujoviškumu.

Darbai buvo menininkų, 
profesionalių juvelyrų ir liau
dies meistrų. Parodai parinkti 
kūriniai buvo Žilvino Bautrėno, 
Indrės Diržienės, Sauliaus Gri
niaus, Laimos Kierienės, Solvei
gos Krivičięnės, Ričardo La
pinsko, Eimanto Ludavičiaus, 
Vytauto Matulionio, Algio Mi
kučio, Raimundo Padlecko, 
Aušros Raubienės, Vlado Stri- 
peikaičio, Birutės Stulgaitės, 
Adolfo Šaulio, Mari Relo Šau
lienės, Ąžuolo Vaitukaičio, Vai
dilutės Vidugirytės su Jonu Bal
čiūnu, Sigito Virpilaičio.

(Nukelta į 2-rą psl,)

Instituto 10-metis
Vasario j d. Vilniaus uni

versiteto Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų institutas 
(TSPMI) paminėjo savo įstei
gimo dešimtmetį, skelbia LG- 
TIC. Į iškilmingą minėjimą bu
vo pakviesti vyriausybės parei
gūnai, Vilniaus burmistras. Vil
niaus universiteto bibliotekoje 
surengta instituto leidinių, nuo
traukų ir dokumentų paroda.

Institutas buvo įsteigtas Vil
niaus universiteto iniciatyva, fi
nansuojant vyriausiajam Lietu
vos išlaisvinimo komitetui (VL
IK) 1992 m. vasario 7 d. Jis tapo 
reikšminga tarptautinių santy
kių ir politologijos srities akade
minė institucija, žinoma aukšto 
lygio studijomis, moksline bei 
visuomenine veikla. Ji - vienin
telė aukštojo mokslo institucija, 
rengianti politikos mokslų ir 
tarptautinių santykių specialis
tus ir atliekanti politikos mokslų 
tyrimus.

Rusija aprimo
Lietuvos krašto apsaugos 

ministerio Lino Linkevičiaus 
teigimu, nors Rusija nėra tei
giamos nuomonės apie Baltijos 
valstybių priėmimą į ŠAS (NA
TO), “jos požiūris į Aljanso 
plėtrą švelnėja”. Jis tokį įspūdį 
susidarė susipažinęs su JAV 
laikraštyje The Wall Street Jour
nal spausdintu pokalbu su Rusi
jos prezidentų Vladimiru Puti
nu, rašo LGTIC. Laikraščiui V. 
Putinas teigęs, jog “kiekviena 
valstybė turi teisę pasirinkti ke
lią savo saugumui užtikrinti”. 
Tačiau pažymėta taip pat, kad 
jo įsitikinimu, didžioji dalis Ru
sijos gyventojų jausis mažiau 
saugūs, jei Baltijos valstybės bus 
priimtos j ŠAS. Rusijos požiūris 
į jos plėtrą pasikeis jei bus su
kurti bendri esminių saugumo 
sprendimų priėmimo mechaniz
mai.

L. Linkevičius priminė, jog 
ŠAS nepriklausanti valstybė ne
gali dalyvauti jos priimamų 
sprendimų procedūrose. Bend
riems ŠAŠ ir Rusijos reikalams 
numatoma sudaryti dvidešim
ties valstybių tarybą, kurią suda
rytų ŠAS narės ir Rusija. Jis 
taipgi pabrėžė, jog Lietuvai la
bai svarbu, kad SAS plėtra vyk
tų nekonfrontuojant su Rusija.

Pasitarimai Ispanijoje
Vasario 12 d. Madride su

rengtos Lietuvos, Latvijos, Esti
jos diplomatų ir Ispanijos užsie
nio reikalų bei gynybos minis
terijų pareigūnų konsultacijos, 
praneša LGTIC. Stengiamasi 
užtikrinti šiuo metu Europos są
jungai pirmininkaujančios Ispa
nijos paramą Baltijos valstybių 
priėmimui į ŠAS.

Susitikimu pradedamas tri
jų Baltijos valstybių atstovų 
bendrų politinių-karinių pasita
rimų ciklas Pietų Europos ŠAS 
valstybėse, kurių paramos sie
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Už bet kokios šalies gerovę yra atsakinga tautinė dauguma
Lietuvos diena Kanados sostinėje

Renginį filmavo CBC ir dar trys vietinės televizijos stotys
Neįvykęs pareigūnų dialogas

Į tai staiga reagavo buvę komunistų partijos atstovai
Atimta nuosavybė nebeatgaunama

Grįšiąs tik tada, kai Lietuvą valdysią ne komunistai
Tėvynę gynė, dėl jos kentėjo

Poetiniu žodžiu prabilo partizanų bunkeriuose 
Menininkė ir dinamiška veikėja

Kartais havajiečius pamokydavo lietuvių tautinių šokių
Lietuvos patriarcho laidotuvės

Pamatėme saviškius, kurių ilgai buvome nematę 
Taip gynėm Lietuvos parlamentą

Visokius kaimo skanėstus žmonės mums veža ir veža
Poetas ir universitetas

Susiformavo atsakomybės tautai samprata

kiama. Ispanijoje Lietuvai atsto
vaus Užsienio reikalų ministeri
jos Daugiašalių santykių depar
tamento direktoriaus Ryčio 
Paulausko vadovaujama delega
cija. Numatyti susitikimai su 
ŠAS parlamentinės grupuotės 
pirmininku Rafael Estrella, Is
panijos ministerio pirmininko 
biuro Politikos ir saugmo de
partamento vadovu Gil Casares, 
bei Kongreso užsienio reikalų 
komiteto nariais. Su Ispanijos 
pareigūnais taip pat aptariami ir 
nuo šių metų sausio 1 d. prasi
dėjusio Ispanijos pirmininkavi
mo Europos sąjungai svarbiau
sieji politiniai klausimai.

Ispanijos kongrese R. Est
rella teigė, kad Baltijos valsty
bės karine prasme geriau pasi
rengusios narystei ŠAS negu Is
panija buvo savo stojimo metu. 
Ispanijos Užsienio reikalų ko
miteto pirmininkė Isabel Tori
no bei Gynybos komiteto vado
vai pareiškė aiškią paramą Bal
tijos valstybių įsijungimui į ŠAS.

Politikų populiarumas
Š.m. sausio mėnesį padidėjo 

Lietuvos penkių aukščiausių po
litikų populiarumas, rašo LGTIC, 
tačiau daugiausia palankių ver
tinimų susilaukė prezidentas 
Valdas Adamkus - 74% gyven
tojų jį vertina teigiamai. Zinia- 
sklaida pasitiki 61%, tiek pat 
kiek Lietuvos banku. Menkiau
siai vertinamas seimo darbas - 
juo nepasitiki 72% apklaustųjų.

Rinkos bei viešosios nuo
monės tyrimų firma “Baltijos ty
rimai” taip pat sužinojo, jei šiuo 
metu vyktų seimo rinkimai, pa
gal sąrašą į jį patektų tik keturių 
Lietuvos politinių partijų atsto
vai - Lietuvos socialdemokratų 
partijos su 15.2% mandatų, Lie
tuvos krikščionių demokratų - 
su 7.8% balsų, Lietuvos liberalų 
sąjungos ir Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) kandidatai su 
7.2% ir 6.9% atitinkamai.

Oficialiai pritarė eurui
Lietuvos vyriausybė vasario 

1 d. pritarė Lietuvos banko pa
siūlymui nuo 2002 vasario 2 d. 
nustatyti, kad pagrindinė valiuta 
Lietuvoje yra euras (EUR). 
Kaip praneša LGTIC, taip pat 
pritarta oficialiam lito kursui - 
3.4528 už 1 eurą. Lito ir euro 
kursas nustatytas pagal vasario 
1 d. 15 vai. 30 min. (Lietuvos 
laiku) Europos centrinio banko 
paskelbtą JAV dolerio ir euro 
santykį.

Lietuvos bankas priėmė 
sprendimą dėl pagrindinės va
liutos pakeitimo bei oficialaus 
lito ir euro kurso nustatymo tą 
pačią dieną įvykusiame valdy
bos posėdyje. Vyriausybė nete
kusiais galios pripažino 1994 m. 
nutarimus, kuriais pagrindine 
valiuta Lietuvoje buvo nustaty
tas JAV doleris bei lito ir dole
rio kursas. (Nukelta į 3-čią psl.)
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Buvusio Vilniaus universiteto rektoriaus prof. JONO KUBILIAUS pagerbtuvės jo 80 metų amžiaus 
sukaktyje Šv. Jono šventovėje. Pirmoje eilėje (iš k.): vysk. J. Tunaitis, vysk. J. Boruta, rektorius B. Juodka, 
Jonas ir Valė Kubiliai, A. Adamkienė, prezidentas V. Adamkus, premjeras A. Brazauskas (II eilėje)

MIRTIES PRISIMINIMAS

Sukanka 2 metai, kai mirė mūsų brangi mamytė

a.a. ONA MAŠALIENĖ.
Mamyte, Tu esi mums nepamirštama meilė, 

pasiilgstama be žodžių. Palikome skausme, kur nė 
ašaros neapverks. Pasaulyje Tu buvai tik viena, o 
mums buvai visas pasaulis -

sūnus Vytautas, duktė Stefanija, vaikaitė Irutė

Neįvykęs pareigūnų dialogas
Lietuvos seimo pirmininkui Artūrui Paulauskui, kritikavusiam dabartinę krašto kariuomenę, 

buvo pasiūlyta privačiai susitikti su kariuomenės vadu generolu Jonu Kronkaičiu, bet į 
sutartą susitikimą neatvyko. Po dvejų metų betgi pats panoro su juo susitikti...

A+A
PRANUI JOCIUI

mirus, skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo 
žmoną MARTĄ, sūnus - GINTARĄ ir PETRĄ bei jų 
šeimas ir visus gimines..

Liūdime kartu su jumis -
Irena Ignaitienė ir šeima

Vilniaus arkivyskupijos kuni
gų susirinkime arkivyskupas A. J. 
Bačkis pristatė ir pasveikino tris 
naujai įšventintus kunigus. Vysk. 
J. Boruta, SJ, paskirtas Telšių 
vyskupu ordinaru, atsisveikinda
mas su arkivyskupijos kunigais, 
pabrėžė, kad bus ir toliau siekia
ma to paties tikslo, tik kitose vie
tovėse; kardinolas A. J. Bačkis 
kalbėjo apie religijų atstovų suva
žiavimą Asyžiuje, rnons. E. Rydzi- 
kas ir kun. G. Petronis padarė 
pranešimus apie Viniuje vykusias 
pamaldas už taiką; paskaitą apie 
klonavimą skaitė kun. A. Narbe
kovas. Šis pirmasis šiemetinis 
dvasininkų susitikimas įvyko sau
sio 9 d. Kitas toks numatomas 
rengti vasario 20 d.

Minint Sausio 13-tosios ko
vas už laisvę Vilniaus katedroje 
televizijos transliuotas Mišias, ku
riose dalyvavo prezidentas V. 
Adamkus, ministeris pirmininkas 
A. Brazauskas, seimo pirmininkas 
A. Paulauskas ir nariai V. Lands
bergis, V. Kubilius su šeimomis, 
aukojo vyskupai J. Tunaitis ir E. 
Bartulis, pamoksle pabrėžęs, kad 
žuvusiųjų liūdinčius artimuosius 
galima guosti iš tikėjimo plau
kiančia gyva viltimi, jog gyvensi
me ir anapus mirties.

Europos jaunimo susitiki
mas, organizuotas Taize ben
druomenės, įvyko Vengrijos sosti
nėje Budapešte gruodžio 28 - 
sausio 1 d.d. Dalyvavo apie 
60,000 jaunimo iš įvairių Europos 
valstybių. Lietuvai atstovavo 
1,500. Suvažiavęs jaunimas daly
vavo parapijų gyvenime, meldėsi 
bendrose pamaldose, kuriose su 
visais bendravo Taize bendruo
menės steigėjas brolis Roger. 
Lietuviai susitiko ir Mišias aukojo 
Šv. Ištvano bazilikoje, kur kalbėjo 
brolis Robas, pamokslą pasakė 
Kauno arkivyskupijos kurijos 
kancleris kun. Ev. Vitulskis. Da
lyviai cerkvėje klausėsi ortodoksų 
religinės muzikos, o liuteronų 
šventovėje - vengrų jaunimo cho
ro giesmių. Šis tradicinis Europos 
jaunimo susitikimas buvo jau 24- 
tasis. Savo apsilankymu jį pager
bė Vengrijos prezidentas, Vengri
jos ir kitų kraštų vyskupai.

Poeto kun. Roberto Grigo 
kūrybos vakaras įvyko š.m. sausio 
19 d. kardinolo V. Sladkevičiaus 
atminimo muziejuje Kaune. Poe
tas prisipažino, kad išgyvenama 
tautos ir Katalikų Bendrijos ne

Lietuvos diena Kanados..
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Paroda Gatineau rotušėje 
veiks iki kovo 17 d., nuo pirma
dienio iki penktadienio - 9 v.r. 
iki 4.30 v.p.p., ketvirtadieniais 
nuo 9 v.r. iki 8 v.v., o sekmadie
niais nuo 12 v.p.p. iki 5 v.p.p. 
Įėjimas nemokamas. Galerie 
Montcalm telefonas - 819 595- 
7488.

Beveik visi gintaro dirbiniai 
šioje parodoje vardu “Gintaras: 
istorija ir dizainas” buvo par
duodami. Kainos - nuo $160 iki 
$5,600 (kanadiškais doleriais) - 
kai kam gali atrodyti neįmano
mos, bet originalaus meno nor
mų jos neprašoka. Taip pat bu
vo galima įsigyti parodos kata
logą, monografiją apie gintarą, 
Nidos vaizdų rinkinį, sukurtą 
galerijos savininko Kazimiero 
Mizgirio. 

laisvė paskatino kurti patriotinę 
bei religinę poeziją. Šalia jos kun. 
R. Grigas yra sukūręs daug eilė
raščių apie gamtą ir humoristinių. 
Paskutinis jo kūrybos rinkinys 
Dangus ir dykuma atskleidžia da
bartinės dviprasmybės tarp idealo 
ir tikrovės santykį. Apie soviet
mečiu išleistą pirmąjį kun. R. 
Grigo eilėraščių rinkinį kalbėjo 
leidėjas V. Andziulis. Kun. A. 
Žygas pažymėjo, kad kun. R. 
Grigas priklauso švarios poezijos 
kartai, o arkivyskupas S. Tamke- 
vičius pabrėžė, kad švarus žodis - 
pakeltas kardas už tiesą ir gėrį. 
Vakarui vadovavo to muziejaus 
vedėja I. Petraitienė.

Vilkaviškio vyskupijos kuni
gų seminarįja š.m. sausio 16 d. 
susilaukė retesnio svečio - Di
džiosios Britanijos ambasado
riaus Lietuvai J. Hillas. Svečias 
domėjosi seminarijos istorija, 
klierikų studijomis bei buitimi, 
aplankė Šv. Arkangelo Mykolo 
baziliką, kurioje palaidotas Palai
mintasis arkivyskupas Jurgis Ma
tulaitis ir vysk. Antanas Karosas.

A. a. prel. Kazimieras Dulks- 
nys (1910-2001) mirė praeitų me
tų gruodžio 9 d. Panevėžyje. Pa
laidotas katedros šventoriuje. 
Laidotuvėms vadovavo vysk. J. 
Preikšas. Gedulines Mišias kon- 
celebravo vyskupai J. Matulaitis 
ir J. Tunaitis. Velionį į amžinybę 
palydėjo apie 50 kunigų ir didelis 
būrys tikinčiųjų. Velionis - kupiš- 
kietis. Mokėsi Rokiškio gimnazi
joje, Kauno kunigų seminarijoje, 
Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune. Kunigu įšventintas 1935 
m. birželio 15 d. Sielovados darbą 
dirbo įvairiose parapijose, komu
nistų suimtas dvejus metus kalėjo 
Mordovijos lageryje. Nuo 1989 
m. ėjo vyskupijos generalinio vi
karo pareigas.

Lietuvos šeimos centrų va
dovų susitikimas įvyko Marijam
polės šeimos centre š.m. sausio 13 
d. Dalyvavo gausus būrelis Šei
mos centrų darbuotojų, centro 
direktorė V. Valantiejutė, Lietu
vos teisininkų s - gos “Už šeimą ir 
gyvybę” iniciatorė teis. R. Šilins- 
kienė ir kt. Dalyvius sveikinda
mas vysk. J. Žemaitis, MIC, iškė
lė šeimos reikšmę kaip viso dar
naus gyvenimo pagrindą. Jam dė
kojo Vikaviškio vyskupijos šeimos 
centro direktorė gyd. L. Brauky- 
lienė. Atskirose grupelėse aptar
tas klausimas, ko šiandien šei
moms labiausiai reikia.

K. Mizgirį prieš 20 metų už
būrė gintaras, ir su žmona Vir
ginija jis pradėjo vykdyti savo 
pasirinktą misiją: gintaro - Lie
tuvos aukso puoselėjimą pasau
lyje. Dviejose galerijose - Nido
je ir Vilniuje jie yra surinkę 
daugiau kaip tūkstantį rodinių. 
Išlaikydami menininkų namus 
Nidoje, jie skatina šios meno ša
kos augimą. Apie jų galeriją- 
muziejų ir apskritai apie gintarą 
galima pasiskaityti internete - 
www.ambergallery.lt.

Mizgirių darbu Lietuva ir 
visi lietuviai gali didžiuotis - tai 
nepamainomai svarbus kultūri
nis įnašas tautai. Puikus suma
nymas buvo parodos atgabeni
mas į Kanadą, itin naudinga bū
tų ją vežti ir į kitas išeivijos vie
toves. RSJ

POVILAS ŽUMBAKIS

Praėjo beveik dveji metai 
nuo to laiko, kai pasiūliau susi
tikti su Jonu. Deja, tuomet susi
tikimas neįvyko, nes Artūras į jį 
neatvyko... Tačiau, atrodo, ta
pęs seimo pirmininku politikas 
savo nuomonę pakeitė ir nu
sprendė, kad būtų ne pro šalį 
susitikti su kariuomenės vadu. 
Pagaliau!

Buvo vėlyvas 2000-ųjų ba
landžio 11-osios vakaras. Disku
tavome įvairiomis temomis su 
Artūru Paulausku prie arbatos 
puodelio Vilniuje. Tą vakarą 
Artūras daugiausia domėjosi 
Lietuvos kariuomenės dora. 
Dieną jis buvo praleidęs seime, 
o po to žiniasklaidos atstovams 
davė pokalbį, kuriame nepagai
lėjo kritikos Lietuvos kariuome
nei, jos tvarkai, biudžetui ir at
skleidė daug kitų jos “nuodė
mių”.

(Tuo metu Naujosios politi
kos partiečiai bandė sumažinti 
kariuomenės biudžetą'. Netgi 
siūlė paskirti tuos pinigus moks
lui ir vaikučiams kaimuose, ti
kėdamiesi, jog tai susilpnins ga
limybę kariuomenei įstoti į ŠAS 
(NATO). O kiek naudos iš nau
jųjų politikų turėjo Lietuvos 
mažieji, manyčiau, galėtų pasa
kyti bet kuris basas Lietuvos 
vaikas!).

Nors Artūras viešai pareiš
kė, kad yra pilnai už Lietuvos 
įstojimą į ŠAS (NATO), priva
čiai jis kalbėjo visiškai kitaip. Jis 
nematė jokio pavojaus iš Rytų. 
Daug didesnis pavojus jam atro
dė iš Vakarų. Kam iš viso reika
linga Lietuvai kariuomenė, kai 
ją supa draugiški kaimynai?

Nemaišyti išvadų su faktais 
(kaltinti be jų yra lengviau!)

Tą dieną seime A. Paulaus
kas labai griežtai ir dramatiškai 
kritikavo Lietuvos kariuomenę. 
Tuos pačius kaltinimus su šyp
sena pakartojo ir prie arbatos 
puodelio. Netgi prisipažino ži
nąs nemažai korupcijos pavyz
džių kariuomenėje. Kadangi 
abudu esame advokatai, papra
šiau detaliau paaiškinti tuos 
kaltinimus, nes tai priklauso 
prie mūsų profesinio išsilavini
mo. Kaltinimams yra būtina tu
rėti aiškius, įrodomus faktus! 
Kaip buvęs vyriausias prokuro
ras sovietiniais bei nepriklauso
mybės laikais Artūras turėjo 
suprasti, kad yra labai svarbu ži
noti detales ir faktus prieš kalti
nant ką nors.

Deja, paklaustas apie kalti
nimų detales Artūras prisipaži
no, kad jų “su savimi” neturi, o 
prisiminti negali. Tad nei kalti
nimų kariuomenei, nei netiesio
giai jos vadui generolui Jonui 
Kronkaičiui neatsiėmė, nes bu
simieji rinkėjai mūsų privačios 

Virginija ir Kazimieras Mizgiriai (dešinėje), iš Lietuvos atvežę gintarų pa
rodą, š.m. vasario 7 d. Vasario 16-tosios minėjime Otavoje su KLB krašto 
valdybos pirmininke Rūta Žilinskiene Nuotr. R.S. Jonaitienės

kalbos girdėti negalėjo.
Kadangi Artūras užtikrino, 

jog jo tikslas kritikuoti kariuo
menę ir mažinti jos biudžetą nė
ra politinis, o gilus tautinis įsiti
kinimas, pasiūliau privačiai ban
dyti taisyti padėtį. Juk abiems 
labai rūpėjo Lietuvos saugumas 
bei gerovė.

Mano pasiūlymas Artūrui 
buvo labai paprastas: susitik su 
Jonu (generolu Kronkaičiu) pri
vačiai ir išdėstyk visas kaltinimų 
detales. Tada galėsime matyti, 
ar Kronkaitis yra panašus į kai 
kuriuos Artūro patarėjus kari
niais klausimais, ar jis yra profe
sionalas vakarietis, sugebantis 
vadovauti kariuomenei. Jeigu 
Kronkaitis per porą mėnesių 
nepanaikins korupcijos kariuo
menėje, apie kurią taip aštriai 
pasisakė Artūras už uždarų du
rų, tuomet galėsime viešai pa
skelbti, kad karininkas iš Vaka
rų nėra vertas užimamos pozi
cijos.

Dar yra laiko susitikti
Buvo jau po 10-tos valandos 

vakaro. Kitą dieną turėjau iš
vykti į JAV, tad pasiūliau Artū
rui bandyti susitikti su Jonu tą 
patį vakarą - naktį. Artūras pa
siūlymu sutiko. Sutiko, kad pa
skambinčiau Jonui ir visi trys 
susitiktume 12-tą valandą nak
ties. Kad Kronkaitis į mūsų su
sitikimą atvyktų netrukus, Artū
ras nesutiko, kadangi jam reikė
jo grįžti į partijos būstinę pasi
imti kaltinimų “detalių”.

Tuoj pat paskambinau 
Kronkaičiui. Paaiškinau jam, 
kad A. Paulauskas, kuris tą die
ną taip agresyviai bei kietai 
kritikavo kariuomenę, yra žmo
gus, kuriam rūpi Lietuvos sau
gumas bei dvasinis kariuomenės 
stovis. Ir štai mes turime gerą 
progą susitikti privačiai ben
dram labui - Lietuvos gerovei.

Kronkaitis sutiko atvykti 12- 
tą valandą nakties į viešbutį, kur 
buvome susitarę vėl susitikti su 
A. Paulausku.

Kaltintojas nepasirodė
12 valanda nakties atėjo ir 

praėjo. Bandėme skambinti į 
mobilų Paulausko telefoną, ta
čiau jis buvo išjungtas. Kaltinto
jas nepasirodė... Susitikimas 
neįvyko... Kaltinimai liko nepa
grįsti faktais. Taurus A. Paulaus
ko tikslas Lietuvos labui... deja... 
taip ir liko neįgyvendintas.

Nuo to laiko praėjo beveik 
dveji metai. Lietuvos kariuome
nė yra šviesiausia žvaigždė, taip 
reikalinga įstojimui į SAS (NA
TO). Likusi sovietinė kariuome
nės struktūra yra beveik peror
ganizuota. Su kariais elgiamasi 
kaip su žmonėmis, o ne kaip su 
tarnais, kaip kad būdavo senais 
laikais. Vyriausias kariuomenės 
karininkas praleidžia Kalėdas 
su savo kariais, o ne prie gėri

mais nukrauto partiečių stalo ar 
medžiodamas.

Generolas Jonas Kronkaitis 
profesionaliai, sąžiningai atlieka 
savo pareigas. Jo pareiga yra ne 
tik vadovauti kariuomenei, bet 
ir parodyti visam pasauliui Lie
tuvos kariuomenės pažangą bei 
pasiruošimą stojimui į SAS 
(NATO). Tai didelis ir taurus 
tikslas.

J. Kronkaitį dažnai kviečia 
užsienio lietuviai, tačiau pas 
juos jis lankosi retai. Jis nevaži
nėja po pasaulį taip, kaip kiti 
Lietuvos politikai. Su savimi jis 
nesiveža asmeninių fotografų, 
kad laikraščiai mirgėtų jo nuo
traukomis. Nekeliauja po pa
saulį su palydovais bei asmeni
niais nuotraukų rinkiniais. Apie 
save kelionėse jis nekalba. Jis 
kalba apie Lietuvą!

Kažkokia užsilikusi sovietinė 
nomenklatūra!?

Štai Los Angeles įvykusia
me užsienio lietuvių suvažiavi
me, kuriame dalyvavo visa eilė 
svečių iš Lietuvos ir kitų kraštų, 
generolas kalbėjo apie padėtį 
Lietuvoje. Tai kiekvieno Lietu
vos piliečio teisė. Tapęs karinin
ku, žmogus nepraranda teisės 
kalbėti viešai! Netgi dabartinis 
Lietuvos seimas nedrįstų išleisti 
tokių suvaržymų.

Kronkaičio kalba nebuvo 
politinė. Ji buvo nušviečianti 
padėtį Lietuvoje. Jis viešai iš
dėstė, kokią įtaką ŠAS (NATO) 
reikalavimams turi Lietuvos 
ekonomika ir biurokratijos veik
la. Tai nėra politika, nebent 
pagal sovietinių laikų suprati
mą, kuomet tik Maskva galėjo 
nurodyti, ką galima kalbėti, o ką 
ne. Bet kai kuriems asmenims 
visos Jono Kronkaičio kalbos 
yra nepriimtinos. Įdomu, kokie 
gi žodžiai užkliuvo didžiausiam 
Lietuvos laikraščiui bei seimo 
pirmininkui A. Paulauskui?

"... Ėmė pasakoti apie kaž
kokią sovietmečio nomenklatū
ros (pabraukta autoriaus) spau
dos kontrolę, paliekančią visuo
menę informacijos dykumoje...” 
Tai ištrauka iš Komjaunimo tie
sos, atsiprašau, dabartinio Lie
tuvos ryto (2002.1.31).

Į tai staiga reagavo buvę ko
munistų partijos atstovai. Ne
trukus ir seimo pirmininkas pa
prašė susitikimo su Jonu Kron
kaičiu. Choras dainuoja vienin
gai. Dirigento gali nesimatyti, 
bet tvarka lieka!

Kaip gaila, kad tą balandžio 
naktį Artūras pabijojo susitikti 
su Jonu. Gal ir be partiečių pa
galbos būtų supratęs, kad tai yra 
tikras žmogus - doras, išsilavi
nęs, Lietuvos patriotas. Tačiau 
gali būti, kad... kaip tik tokie 
yra ne prie širdies dabartiniams 
vadams Lietuvoje?

Dabar yra gera proga į šią 
situaciją įsiterpti Prezidentui. 
Jis galėtų pasirodyti, kad yra ne 
tik populiarių temų prezidentas. 
Galėtų paaiškinti žmonėms, kad 
nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenė jau stovi ant stiprių 
pagrindų! O tai yra pasiekta su
manaus generolo Jono Kron
kaičio vadovavimo dėka. Galėtų 
priminti, kad senieji laikai jau 
praeityje! Nepriklausomoje Lie
tuvoje žmonės gali laisvai kal
bėti apie krašto ekonomiką, is
toriją ir panašiomis temomis. 
Tai nėra politika!

Prezidentas galėtų nebety
lėti. Būtų pats laikas pasirodyti 
principingai.

Bet... gali būti, kad iš kraš
to politikų tikiuosi per daug, 
kaip ir tą balandžio naktį?

A+A
ALOYZUI KUOLUI

iškeliavus į amžinybę, jo žmoną ALDONĄ, dukrą dr. 
AUDRONĘ SKRUPSKELIENĘ, sūnų ALMI, brolį AL
GĮ bei jų šeimas, visus gimines, artimuosius Kanadoje ir 
Lietuvoje jų liūdesio valandą reiškiame gilią užuojautą -

Adolfas Kanapka, Wasaga Beach, Ont. 
ir sūnus Juozas su šeima, Caledon East, Ont.

PADĖKA

A+A
STASYS RUKŠA

iškeliavo amžinybėn 2002 m. sausio 25 d.
Reiškiu nuoširdžią padėką Prisikėlimo parapi

jos kunigams, ir visiems draugams atsilankiusiems kop
lyčioje, už pareikštas užuojautas, už Mišių aukas, už 
aukas parapijos statybai bei už velionies palydėjimą į 
amžino poilsio vietą.

Dukra Živilė ir giminės

PADĖKA

A+A
EUGENIJA KALPOKAITĖ- 

ČEPIENĖ
užbaigė šios žemės kelionę 2001 m. gruodžio 19 d. Palai
dota Šv. Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje. Lietuvoje 
liko dvi seserys - Vanda Tumasonienė ir Marytė Jasine- 
vičienė.

Reiškiame nuoširdžią padėką prel. J. Staškevičiui 
už maldas laidotuvių namuose, gedulines šv. Mišias ir mū
sų mamytės palydėjimą į amžino poilsio vietą. Dėkojame 
visiems už užprašytas šv. Mišias, gėles ir užuojautas pa
reikštas tokią sunkią valandą. Ačiū L. Marcinkutei už gra
žų giedojimą palydint velionę; ponioms M. Povilaitienei ir 
B. Matulaitienei už surinktas aukas “Tremtinių grįžimo 
fondui” Lietuvoje, bei katalikėms moterims už sukalbėtą 
Rožinį; J. Gurklienei už paruoštus pietus ir ponioms už 
pyragus.

Ilsėkis ramybėje brangi Mamyte -
Irena, Margarita ir Joana su šeimomis

1,1

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMAM VYRUI, TĖVUI IR TĖVUKUI

A+A
ANTANUI RŪKUI

mirus 2001 m. lapkričio 4 d.,
reiškiame nuoširdžią padėką Prisikėlimo parapijos kuni
gams - klebonui Augustinui Simanavičiui, OFM, kun. Pi
jui Šarpnickui, OFM, kun. Liudui Januškai, OFM, už ge
dulines Mišias šventovėje. Nuoširdi padėka kun. Eugeni
jui Jurgučiui, OFM, už maldas prie karsto koplyčioje ir 
kapinėse.

Ačiū D. Radikienei už gražų giedojimą šventovė
je; nuoširdus ačiū karsto nešėjams. Esame.dėkingi M. Po
vilaitienei ir D. Keršienei už aukų rinkimą Mišioms velio
nies intencija, taip pat Širdies antpuolio fondui Lietuvoje 
ir Prisikėlimo parapijos statybos vajui.

Nuoširdus ačiū visiems už pareikštas užuojautas ir 
gėles. Ačiū Birutei Stanulienei už skanius pietus ir po
nioms už pyragus. Dėkojame visiems, atsilankiusiems lai
dotuvių koplyčioje ir šventovėje ir palydėjusiems velionį į 
amžinojo poilsio vietą.

Liūdinti žmona, duktė Virgilija, žentas Tomas, 
• vaikaičiai - Mykolas, Danielė ir Matas

mailto:tcvzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
http://www.ambergallery.lt


Vilniaus Šv. Juozapo - Pilaitės parapijos “Caritas” komitetas (iš deši
nės): klebonas kun. K. Ralys, komiteto narės, vikaras kun. L. Nedvec- 
kas; žemiau - parapijos giesmininkės repeticijos metu

Tėvynę gynė, dėl jos kentėjo
Atsisveikinant su a.a. Juozu Grušiu - kovojančiu poetu

Atimta nuosavybė nebeatgaunama
Sovietinė Lietuvos okupacija nuskriaudė daugybę savininkų, bet ir dabar išlaisvintoje 
Lietuvoje atimta nuosavybė neatgaunama. Seimas priėmė antinuosavybinę įstatymo pataisą

VIKTORAS ALEKNA

Kaip 1940 m. buvo vykdo
mas nacionalizavimo įstatymas, 
menkai prisimena ir Vyt. 
Landsbergis, juo labiau Č. Jur
šėnas, kuris tada buvo pradėjęs 
vos trečius savo gyvenimo me
tus. O aš prisimenu, kad tada 
atimti iš žmogaus namą, žemę ir 
kitą kokį turtą nereikėjo jokios 
konstitucijos ar įstatymo. Savi
valiavo nuo pat 1940 m. birželio 
15 d. Kai kas savivaliauja iki šių 
dienų. Į jaučio odą nesurašyčiau 
tų pavardžių, kas dėjosi Lietu
voje visą šešiasdešimtmetį. Pa
minėsiu tik keletą atvejų, kurie 
mane palietė tiesiogiai.

1940 m. sausio 5 d. aš gavau 
Lietuvos švietimo ministerio pa
sirašytą raštą, kad esu skiriamas 
Alytaus gimnazijos mokytoju. 
Sausio 8 d. ir nuvažiavau į Aly
tų, miestą, kuriame iki tos die
nos nebuvau buvęs nė karto. 
Palikau savo atsivežtą lagaminą 
autobusų stotyje ir išėjau į neži
nomą miestą pasiklausinėjęs 
ieškoti gimnazijos. Eidamas vie
na gatve, vieno dviaukščio mū
rinio namo antro aukšto langę 
pamačiau priklijuotą baltą juos
telę. Tada Lietuvoje tiek Kau
ne, tiek kituose miestuose tai 
reiškė, kad tame name yra iš
nuomojamas kambarys. Taip 
kambarių Kaune ieškodavo stu
dentai ir moksleiviai, o ir kiti 
gyventojai. Ir aš pasibeldžiau į 
tuos namus. Pasirodo, kad ten 
gyvena Alytaus apskrities inži
nierius, prieš porą metų pasista
tęs namą ir porą kambarių gali 
išnuomoti. Greitai susitarėm. 
Nueinu į autobusų stotį, parsi
nešu savo turtelį ir jau džiau
giuos, kad taip lengvai pasisekė 
įsikurti, nors gimnazijoje moks
las dar neprasidėjęs, nes jau ke
linta diena šaltis siekia - 32°.

Mano džiaugsmas truko tik 
iki birželio 15 d. Tą dieną bai
gėsi mokslas gimnazijoje, baigė
si ir laisvas gyvenimas Lietuvo
je. Po poros dienų išvažiavau į 
savo tėviškę Raseinių rajone, o 
po kelių dienų jau gaunu iš Aly
taus gimnazijos sekretoriaus 
laišką, kuriame mane ragina 
kuo skubiau važiuoti į Alytų.

Nuvažiavęs pirmiausia užei
nu į gimnaziją ir sekretorius 
praneša, kad mano daiktus iš 
mano kambario vienas bendra
darbis mokytojas nusinešęs į sa
vo būstą: naujos valdžios atsto
vai iš tų namų išvarę šeiminin
kus (tėvai ir trys vaikai) ir nuo
mininkus (be manęs tame name 
gyveno dar viena mokytoja ir 
viena moksleivė, kuri gyveno 
viename kambaryje su šeiminin
kų dukra moksleive) ir ten ap
gyvendinę sovietų kariškį. Aly
tuje tokių savininkų teisių ne
paisymų esą ir daugiau. O kiek 
tokių atvejų tą vasarą buvo vi
soje Lietuvoje. Beje, nacionali
zavimo įstatymas buvo priimtas 
gerokai vėliau. O kas dėjosi po 
karo!

Mano svainis Stasys Čep- 
kauskas 1946 m. rugsėjo 24 d. 
nuvažiavo į Raseinius turgun; 
gatvėje buvo suimtas ir užda
rytas kalėjime. Jis buvo susituo
kęs 1939 m. pavasarį, o 1940 m. 
jau pasistatė ir naują namą. 
1947 m. pavasarį į jų sodybą 
atvažiavo keletas vežimų, prisė
dusių Raseinių stribų, kurie iš
varė iš namų mano seserį su 

dviem mažom dukrelėm ir sena 
vyro motina, visus daiktus iš 
namų susikrovė į savo vežimus, 
tuoj pat nugriovė ir namą, vie
nas namo dalis nusivežė į Ra
seinius, ten namą surinko ir ja
me įsikūrė Raseinių milicija. O 
tos moteriškės tegu eina kur 
nori. Po kelių dešimčių metų tas 
namas ir Raseiniuose buvo nu
griautas, nes toje vietoje buvo 
statomas didelis kelių aukštų 
pastatas. Po Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo sesuo at
gavo žemę (jos vyras jau buvo 
miręs), o už pastatus ir atimtą 
ūkio ir namų turtą niekas ir 
nemėgina atlyginti.

Į mano gimtinę 1947 m. bir
želio 12 d. atvažiavo keli ve
žimai stribų, tėvui pakišo raštą, 
sakydami, kad visas jų turtas 
nusavinamas. Girdi jų sūnus 
esąs banditų vadas miške (tai 
aš, suimtas jau 1945 m. rugpjū
čio 9 d.), todėl jie viską atimą. Ir 
stribai ėmė šeimininkauti: pasi
ėmė visus ūkio padargus, arklį, 
karvę su veršeliu, paršelius, ras
tus javus - viską. Paliko tik šu
niuką ir katę. Kai užaugo pa
vasarį pasėti javai, rudeniop ir 
tuos atvažiavę stribų pavaryti 
žmonės nusipjovė. Tik tėvų iš 
namų neišvarė. Namas buvo 
dviejų galų ir mažesnįjį paliko 
tėvams, o didesniajame įrengė 
du butukus ir apgyvendino dvi 
mokytojų šeimas. Po kokių sep- 
tynerių metų namo stogas pra
kiuro, ir motina nuėjo į Ra
seinių rajono švietimo skyrių 
pasiklausti, ar neduotų medžia
gų stogui pataisyti. Tai jai at
sakė:

- Ko jūs rūpinatės? Juk 
namas ne jūsų...

Tada motina kreipėsi į ad
vokatą (tėvas jau buvo miręs), 
tas patarė teisybės ieškoti per 
teismą, bet ir teismas pripažino, 
kad namas ne jos. Mirė ir mo
tina, name apsigyveno visai sve
timi, dar butuką kolūkis davė ir 
klėtyje, kurioje tas naujas “savi
ninkas” iškirto langus, pastatė 
krosnis. Atgimimo metais aš 
pradėjau ieškoti tiesybės ir ra
dau, kad 1947 m. mano tėvai 
buvo pripažinti banditų šeima, 
todėl ir jų visas turtas buvo 
atimtas. Dabar visi stebisi, kodėl 
mano tėvai nebuvo išvežti į Sibirą. 
Ir tikrai kodėl? Juk jau 1945 m. 
visoje Lietuvoje buvo renkamos 
vadinamųjų “banditų” šeimos ir 
vežamos į Sibirą. Banditų šeimų

Vilniaus Šv. Juozapo - Pilaitės parapijos labdaros komitetas “Caritas” su kunigu L. Nedvecku

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Š.m. sausio 29 d. amžinybėn 
iškeliavo knygnešių sūnus, gula
gų kalinys, atgimimo laikų vi
suomenės veikėjas, didis patrio
tas Juozas Grušys-Žilvinis.

Gyvenimo keliu
Velionis gimė 1915 m. kovo 

20 d. Kulių miestelyje (Kretin
gos r.) knygnešių Ievos ir Juozo 
Grušių šeimoje. Pradžios mo
kyklą lankė Kuliuose, amato 
mokėsi Kaune, baigė Naradavo 
žemės ūkio gyvulininkystės mo
kyklą. Eksternu išlaikęs brandos 
egzaminus, buvo pradėjęs studi
juoti gamtos-agronomijos moks
lus Vilniaus universiteto vakari
niame skyriuje, tačiau prasidė
jęs karas pradėtus mokslus nu
traukė, o kitokius mokslus Juo
zas išėjo... Sibiro gulaguose.

Pirmas rimtas J. Grušio 
darbas buvo Lietuvos valstybės 
saugumo komitete, kuriam tada 
vadovavo Augustinas Povilaitis.

vežimas į Sibirą buvo kartojamas 
kasmet iki pat 1953 metų. Ir visų 
jų paliktas turtas buvo iš- 
grobstomas stribų arba įrašomas į 
kolūkių turto sąrašą.

Ar daug Lietuvoje atsirado 
to išgrobstyto turto ieškotojų? 
O jeigu atsirado, tai kas iš to. 
1992 m. ir aš kreipiausi į Ra- 
sienių rajono valdžią, prašyda
mas grąžinti atimtą žemę, namą 
su klėtimi (kiti ūkio pastatai jau 
seniai buvo nugriauti). Namas 
jau buvo tiek nugyventas: kros
nys išardytos, vidinės sienos iš
ardytos, langai supuvę, durys iš
klibusios, ir jau keletas metų 
niekas jame negyveno. Klėtyje 
dar gyveno sena moteris su ne- 
pilnaprote dukterimi. Ta mote
ris netrukus mirė, dukterį išvežė 
į slaugos namus, o vietos seniū
nė tuojau klėtyje apgyvendino 
jauną šeimą. Visa mūsų tėvų 
žemė (14.97 ha) sodybų naikini
mo metais buvo apstatyta kol
chozo dirbtuvėmis, sandėliais, 
kolūkiečių sodybomis. Aš, dvi 
mano seserys ir brolio vaikai, 
negalėdami atgauti turto na
tūra, gavom pažadą, kad mums 
bus kompensuota. Aš kaip jau 
gana senas (baigiu 87 metus) 
prieš porą metų gavau tris šim
tus kompensacijos, o kili pali
kuonys nė to negavo.

Taip nuosavybės grąžinimo 
jau daugiau kaip dešimt metų 
laukia dešimtys tūkstančių Lie
tuvos žmonių. O naujasis sei
mas kalba apie nusavinimą nuo
savybės ir tų, kuriems vargais 
negalais pasisekė ją atgauti. O 
Č. Juršėnas dar aiškina, kad sei
mo nariai turį teisę balsuoti pagal 
savo nuomonę. Net Prezidento 
veto jiems nieko nereiškia.

Tai tik viena dabartinės 
Lietuvos tikrovės atmaina. Jų 
yra daug daugiau. Kaip mes nu
eisime į Europą su tokiu mąsty
mu? Gal ne be reikalo kai kas 
mano, kad Lietuvai nereikia eiti 
į Europą. Tik kas tie, kurie vis 
dar socializmo keliu nori kreipti 
(ir mėgina kreipti) Lietuvos 
įstatymus ir, žinoma, gyvenimą. 
Gal ne be reikalo vienas žino
mas lietuvis, vis tebegyvenantis 
Kalifornijoje, sakė ir sako, kad 
jis į Lietuvą grįšiąs tik tada, kai 
Lietuvą valdysią ne komunistai. 
Ir tikrai: lietuviški komunistai, 
pasivadinę socialdemokratais, 
Lietuvą nori tvarkyti vadinamai
siais taigos įstatymais: ką aš 
pagrobiau, tai ir mano...

Pagarbą savo viršininkui ir ben
dradarbiams jis išsaugojo visą 
gyvenimą.

Rašė vinimis...
Lakios vaizduotės, imlus gė

riui ir grožiui, jautrios prigim
ties jaunuolis eiliavimo meną 
pamėgo mokyklos suole, tačiau 
poezijos subtilybes ir jos svarbą 
gyvenime jis giliau perprato Si
biro lageriuose, kai pajuto, jog 
jo sparnuotas žodis neretam 
tautiečiui būdavo vienintele 
dvasine atgaiva. Todėl rašė jis ir 
vinimi ant sienos, ir ant beržo 
tošies, ir ant laikraščio skiau
tės... Deja, daug kas buvo 
atimta, daug kas išslapstyta ir 
nerasta, daug kas negrįžtamai 
pražuvo.
Kolona pasmerktųjų tolyn 

nužygiavo,
Pirmą auką palikusi kryžiaus kely, 
Ak, dar tūkstančiai kris...
Liūdnos liepos lingavo: 
Jie už laisvę kovojo...

Tokia jų dalis
(1945.VIII.3).

Sibiriniame pragare
J. Grušys už meilę ir ištiki

mybę Tėvynei 1945 m. birželio 
18 d. karinio tribunolo buvo nu
teistas 20 metų katorgos. Ofi
cialus kaltinimas - darbas Lie
tuvos saugumo struktūrose, ry
šiai su pogrindžio organizacijo
mis ir antitarybinė propaganda.
Į Vorkutą J. Grušys pateko 
1945 m. rugpjūčio 15 d. Buvo 
tiek išsekęs ir nusilpęs, kad be 
vargo brolių pagalbos nebepa
ėjo. Nuo neišvengiamos mirties 
išgelbėjo tautietis katorginin
kas, ligoninės vedėjas gydytojas 
Stasys Žvirblis, įtaisęs jį dirbti 
pas save felčeriu (pravertė gyvu
lininkystės mokyklos žinios!). 
Be to, pagalbos ranką tiesė liki
mo broliai - Kauno dramos 
teatro aktorius Augustinas Pa
jarskas, kietas kaip titnagas 
plungiškis Antanas Januška, en- 
drijaviškis partizanas Petras La
pinskas, Lietuvos laisvės armi
jos organizatoriai Pranas Ve- 
verskis ir Stasys Zaikauskas, 
bolševikų sušaudyto Lietuvos 
policijos departamento direkto
riaus sūnus Vytautas Svilas, lat
vis chirurgas prof. Kristijan 
Katlaps, pogrindininkas Albinas 
Vaičiūnas ir daugelis kitų.

Vėl tėvynėje
Po “tautų tėvo” (Stalino) 

mirties J. Grušiui nušvito laimė. 
1955 m. vasarą jam prasivėrė 
pragaro vartai, o lapkričio 10 d. 
grįžo į Tėvynę. Čia rado iš trem
ties grįžusią žmoną, uošvės glo
botas dukras, dar gyvą motiną. 
Gyvenimas prasidėjo iš naujo, 
nors tokių, kaip Grušių šeima, 
tuo metu Lietuvoje niekas iš
skėstomis rankomis nelaukė. Iki 
pat Atgimimo pradžios Felikso 
Edmundovičiaus seklių buvo se
kamas ir ne kartą provokuo
jamas.

J. Grušys augo tautinio at
gimimo dvasia alsavusioje patri
archalinėje žemaitiškoje šeimo
je, kurioje buvo gyvos žemaičių 
barzdočių tradicijos. Patriotinės 
pasaulėžiūros formavimuisi di
džiulę įtaką turėjo tai, kad jo tė
vas buvo knygnešys, gabenęs 
spaudą iš Prūsų ir platinęs Že
maitijoje. Tąja spauda knygne
šys aprūpindavo ir Kulių klebo
ną V. Jerulaitį bei tuo metu ten 
gyvenusį jauną vikarą Juozą Tu
mą - būsimą Vaižgantą. Juozo 
mama Ieva Geniotytė buvo že
maičių sukilėlių vado Antano 
Vaišvilos dukterėčia. Galima įsi
vaizduoti, kokių istorijų apie knyg
nešių nuotykius ir sukilėlių žygius 
Juozukas buvo prisiklausęs!

Juozuko mamą rašto pamo
kė ir meilę knygai įdiegė tuo 
metu Kulių klebonijoje gyvenu
si Sofija Kymantaitė. Ištekėjusi 
už knygnešio, Ieva tapo didžiau
sia jo pagalbininke, platinusia 
spaudą Kulių apylinkėse.

Poezųa - degantys žodžiai
J. Grušys visą gyvenimą iš

liko ištikimas savo didžiajai 
meilei - poezijai. Jis - vienas iš 
tų, kurie tragiškiausiu tautai lai
kotarpiu poetiniu žodžiu prabi
lo partizanų bunkeriuose, gula
gų naruose žuvus bendražygiui 
ar ruošiantis neišvengiamai mir
čiai. Anot poeto Roberto Ke
turakio, “(...) ne meninės raiš
kos tobulumo ieškokime tremti
nio ir partizano tebedegančiuo
se žodžiuose, o dvasios, per ku
rią galime suprasti, kodėl išli
kome ant kruvino istorijos 
slenksčio (...)”.

Toks vertinimas tinka ir J. 
Grušio poezijai. J. Grušio 
plunksnai priklauso keli poezi
jos ir prozos rinkiniai bei dvi 
istorinės reikšmės knygos. Pas
kutiniąją kapitalinę knygą Lie
tuvos laisvės kovotojų sąjunga 
1940-2000 velionis visuomenei 
pateikė porą mėnesių prieš 
mirtį.

Paminklai
J. Grušys daug pastangų dė

jo, kad būtų įamžintas Lietuvai 
nusipelniusių žmonių atmini
mas. Jo rūpesčiu Juodeikiuose, 
Žemaičių sukilėlių vado Antano 
Vaišvilos gimtinėje, buvo pasta
tytas įspūdingas memorialas su
kilėlių vadui; Petrašiūnų kapi
nėse - Sibire žuvusiam žymiam 
visuomenės veikėjui Petrui Ru- 
seckui; prie namo, kuriame gy
veno Lietuvos policijos departa
mento direktorius Kazimieras 
Svilas - atminimo ženklas jam, 
jo sūnui Vytautui ir kt.

Visuomeninė veikla
Visuomeninę veiklą J. Gru

šys pradėjo būdamas 11-likos 
metų - buvo Kretingos rinktinės 
Kulių šaulių būrio jaunasis šau
lys - vytis. Pirmosios bolševiki
nės okupacijos metais dalyvavo 
Lietuvos aktyvistų fronto veik
loje, buvo 1941 m. birželio suki
limo dalyvis. Vokiečių okupaci
jos metais dalyvavo Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos po
grindinėje veikloje. Prasidėjus 
Atgimimui, J. Grušys įsijungė į 
Sąjūdžio darbą, dalyvavo žemai
čių, paminklosaugos, kraštoty
ros draugijų veikloje, buvo suki
lėlių klubo narys, daug metų va
dovavo knygnešių draugijos 
Kauno skyriui, bendradarbiavo 
patriotinėje spaudoje.

Nepalaužtas gyvenimo ne
gandų velionis Juozas iš visų 
jėgų dirbo atgimusios Tėvynės 
labui, nepaprastai rūpinosi, kad 
jaunimas augtų patriotiškas ir 
būtų ištikimas Tėvynei bei tėvų- 
protėvių laisvės idealams. Jis 
buvo laukiamas svečias Kauno 
vidurinėse mokyklose, susitiki
muose su visuomene, tautiniuo- 
se-patriotiniuose renginiuose.

Velionis palaidotas Kauno 
Petrašiūnų kapinėse šalia nese
niai mirusios žmonos Magdale
nos prie Tremtinių memorialo. 
Tebūna lengva Tau, mielas Juo
zai, šventoji Tėvynės žemelė, 
kurią Tu nepaprastai mylėjai.

Savaitė
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Neeilinė sesija
Lietuvos seimas vasario 28 

- kovo 7 d.d. šaukiamas į neei
linė sesiją, 52 seimo narių iš 
įvairių frakcijų siūlymu, rašo 
LGTIC. Darbotvarkėje įrašytas 
91 teisės akto, tarp jų ir Konsti
tucijos pataisos dėl žemės, pro
jektas. Numatoma priimti arba 
apsvarstyti Civilinio proceso, 
Darbo kodeksus, Transporto 
veiklos pagrindų, Pridėtinės 
vertės mokesčio, Antstolių veik
los, Referendumo įstatymus ir 
kitus teisės aktus. Bus paskirti 
trys nauji Konstitucinio teismo 
teisėjai.

Dėl 47-jo Konstitucijos 
straipsnio pataisos projekto, su
teikiančio teisę juridiniams as
menims ir užsienio piliečiams 
įsigyti dirbamą žemę, baigiamas 
rasti sutarimas tarp seimo frak
cijų, pasak seimo pirmininko 
Artūro Paulausko. Ketinama

Ašmenos pilies ir dvaro griuvėsiai Nuotr. H. Paulausko

Partizanų sąrašas tebėra nepaskelbtas
Užmojis tai padaryti 1994 metais buvo atmestas

J. P. KEDYS
Baigęs rašyti savo knygą Te

rorizuojama ir naikinama Lietuva 
1938-1991, kuri lietė tris Lietu
vai paskelbtus ultimatumus, 
Antrojo pasaulinio karo istoriją 
ir partizaninį karą Lietuvoje, 
1994 m. atvykęs į Vilnių ban
džiau rasti šios knygos leidėją. 
Deja, abi didžiosios leidyklos 
“Vaga” ir “Mintis” atsisakė. 
“Minties” leidyklos direktorius, 
išleisdamas mane, tarė: “Aš ma
nau, kad šios jūsų knygos Lie
tuvoje niekas nespausdins”.

Po tokių “linkėjimų” išvy
kau į Klaipėdą. Tenai susitikau 
su “Ryto” spaustuvės direkto
rium A. Skižium. Išsiaiškinom 
knygos leidybos smulkmenas ir 
pasirašėme susitarimą: “Ryto” 
spaustuvė išspausdins 5,000 egz. 
mano knygos, o jos autorius 
rūpinsis jos platinimo tinklu.

Grįžus į Vilnių man kilo 
mintis minėtoje knygoje kaip 
priedą išleisti visų partizanų są
rašą. Priežastys buvo dvi. Pir
moji: buvau politinis kalinys 
Sovietų S-goj, labai domėjausi 
partizanais ir jų karžygišku 10 
metų karu. Antroji, svarbiausio
ji, priežastis; mano du broliai 
buvo žuvę kaip partizanai.

Sekančią dieną nuvykau į 
buvusį Lukiškio kalėjimą, kur 
buvo partizanų sąrašai. Kai dar
buotojui paaiškinau atvykimo 
tikslą, jis pareiškė: “Partizanų 
sąrašai vakar buvo išsiųsti Da
liai Kuodytei Kaune”.

Tą pačią dieną pasiunčiau 
skubų laišką D. Kuodytei nuro
dytu adresu. Jame paaiškinau 
tikslą ir prašiau man skubiai pa
daryti partizanų sąrašų nuorašą, 
pažadėdamas apmokėti išlaidas. 
Savaitė praėjo - jokios žinios! 
Parašiau antrą laišką! Savaitė 
praėjo - jokio atsakymo...

Aš gerai žinojau, kad D. 
Kuodytė yra tik laikraščio Trem
tinys viršininko A. Lukšos dar- 

tuo klausimu sušaukti visų sei
mo frakcijų vadovų pasitarimą 
ir dar kartą pasitikslinti pozici
jas. Dėl nesutarimų tarp seimo 
frakcijų, žemdirbių reikalavimų 
įteisinti 7 metų pereinamąjį lai
kotarpį, per kurį nuo narystės 
Europos sąjungoje pradžios, ne
būtų parduodama žemės ūkio 
paskirties žemė užsienio pilie
čiams, planuotas pirmasis patai
sos priėmimas seime sausio mė
nesį buvo atidėtas. RSJ 

Dr. Gina J. Ginčauskailė 
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

buotoja. Birželio mėn. 1994 m. 
nuvykau į Kauną, į Tremtinio 
štabą išsiaiškinti su pačiu A. 
Lukša. Pirmiausia užeinu pas 
vyr. redaktorę Vandą Poderytę, 
kad paminėtų mano spausdina
mos knygos svarbesnius bruo
žus. Aš jai padaviau knygos turi
nį. Ji po poros minučių sako; 
“Mes tokių žinių neskelbiame”. 
Šis vyr. redaktorės pareiškimas 
parodė, kodėl pradžioje laikraš
tis Tremtinys iš keliolikos tūks
tančių skaitytojų, nusmuko iki 
kelių tūkstančių!

Apstulbintas vyr. redaktorės 
pareiškimo, užeinu pas vyr. šio 
laikraščio leidėją Antaną Lukšą. 
Jam sakau: mano knyga, apie 
500 puslapių, yra ruošiama spau
dai Klaipėdos “Ryto” spaustuvė
je ir kaip jos priedą numatau 
paskelbti partizanų sąrašą. Aš 
atvykau išsiaiškinti pas jus dėl 
tų partizanų sąrašo kopijos, nes 
į mano du laiškus D. Kuodytė 
neatsakė.

A. Lukša sumišo ir atsisto
jęs pasakė: “Žinau, žinau, aš 
dabar einu į posėdį ir tą reikalą 
aptarsime”. Aš užrašiau savo 
adresą Vilniuje, telefono nume
rį ir perdavęs prašiau tuojau 
man pranešti apie to posėdžio 
nutarimą. Deja, iki šiai dienai 
apie tai jokio pranešimo nesu 
gavęs!

“Lietuvos laisvės kovų 
karininkai 1944-1953”

Tai 2001 metų gale pasiro
dęs leidinys, 26 puslapių, kurį 
parengė dim. pk. Itn. Eugenijus 
Jakimavičius. Jis yra pareiškęs: 
“Archyvų lentynas atvėrė geno
cido centro direktorė Dalia 
Kuodytė”. Išspausdino 150 egz. 
UAB Biznio mašinų korporacija.

Minėtasis leidinys skelbia, 
jog ginkluotų partizanų yra žuvę 
20,200, čekistai yra sušaudę 
5,000 beginklių partizanų, tad iš 
viso žuvusių partizanų yra per 
25,000!

Toliau alfabetine tvarka se
ka sąrašas 790 karininkų, kurių 
204 yra iš 1918-1940 m. laiko
tarpio ir 586 karininko laipsnį 
gavusių partizanavimo metais. 
Kiekvieno karininko paminėta 
pavardė, vardas, slapyvardis, ka
rinis laipsnis ir šaltinis, iš kur 
žinios yra gautos.

Paskelbimas karininkų sąra
šo su visomis smulkmenomis ir 
nuslėpimas eilinių partizanų 
įneša nesantaiką visoje tautoje.

Už tai atsakingi Antanas 
Lukša ir Dalia Kuodytė. Jiedu 
turi savo tautinę klaidą atitaisyti 
- paskelbti savo lėšomis visų ei
linių partizanų sąrašą.

Labai aiškiai nurodyta, kad 
minėtą karininkų leidinėlį pa
rengė dim. pik. Itn. E. Jakimavi
čius, bet kas yra šio leidinio 
leidėjas? Kas apmokėjo visas 
išlaidas?

Antra, jo tiražas - 150! Juk 
vien karininkų sąraše yra 790. 
Reikia manyti, kad tų karininkų 
giminės, pažįstami ir net vienas 
kitas istorikas bei žiniasklaida 
norės įsigyti. Tai to leidinėlio 
kaina gali pakilti iki 10 dolerių!
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GAMINA TELEVIZORIUS
Vasario 7 d. vienintelė Lietu

vos televizorių gamybos bendrovė 
“Šiaulių tauro televizoriai” (ŠTT) 
pradėjo “Samsung” prekės ženk
lo televizorių gamybą. Bendrovė 
ŠTT tikisi, jog Pietų Korėjos fir
mos užsakymai šiemet sudarys 
apie 40% bendrovės apyvartos. 
Numatyta 2002 metais pasiekti 
rekordinę 145 mln. litų sumą. 
Pernai įmonės apyvarta labai nu
smuko, palyginus su 2000 m., nes 
apmirė pagrindinių Vakarų užsa
kovų rinka, rašo LGTIC. Dabar 
bus gaminami 14 colių ekrano 
įstrižainės televizoriai, vėliau 20 
ir 21 colio įstrižainės aparatai. 
Per pirmuosius tris mėnesius pla
nuojama parduoti 41,000 televi
zorių. Bendrovė taip pat tiekia te
levizorius į Prancūziją, Olandiją, 
Vokietiją, Didžiąją Britaniją bei 
Lenkiją. Iš viso tikimasi pagamin
ti ir parduoti apie 360,000 televi
zorių - 2.6 karto daugiau negu 
pernai.

REMONTAS MAŽEIKIUOSE
Mažeikių naftos perdirbimo 

įmonėje vyksta remontas, pradė
tas vasario antrąją savaitę. Pa
grindinis naftos perdirbimo įren
ginys mažesniu pajėgumu veiks 
per visą remontą. Per dvi savaites 
vyksiantį remontą bus pakeistas 
vienas iš įrengimų - katalizato
rius, atskiriantis lengvuosius naf
tos gaminius nuo šviesiųjų. Nau
jasis įrenginys padidins kokybiškų 
šviesiųjų naftos gaminių išeigą, 
sumažins sieros kiekį benzinuose. 
Remonto laikotarpiu pagrindinė 
naftos gaminių gamybos linija 
veiks visą laiką, tačiau gamybos 
bus mažiau - 80% įprasto kiekio. 
“Mažeikių nafta” patenkins Lie
tuvos, kitų Baltijos kraštų, Lenki
jos rinkų poreikius, bet laikinai 
bus sustabdytas tiekimas į ne to
kias pelningas NVS, Vakarų Eu
ropos valstybes, rašo LGTIC.

EKSPORTAS IR IMPORTAS
Lietuva nuo metų pradžios į 

užsienio rinkas išvežė daugiau 
paukštienos ir kiaulienos negu 
pernai per tokį patį laikotarpį, ta
čiau mažiau jautienos. Sausio mė
nesį eksportuota beveik 200 tonų 
paukštienos, 118 tonų kiaulienos 
ir beveik 300 tonų jautienos. Kaip 
praneša LGTIC, šiemet į ES, 
NVS, Lenkiją, Latviją, Estiją bei 
kitas valstybės eksportuota 1,402 
tonos pieno konservų (pernai - 
344). Palyginti su 2001 m., suma
žėjo žuvies ir jos gaminių ekspor-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.
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tas. Šiemet padidėjo ir sviesto 
eksportas - apie 506,000 tonų, 
beveik pusantro karto daugiau 
negu pernai. Į Lietuvą įvežta apie 
1,092 tonos mėsos, įskaitant 
paukštieną ir jos produktus - per
nai tik šiek tiek daugiau kaip 200 
tonų. Šiais metais daugiausia gy
vulinės kilmės gamybos impor
tuota iš Vokietijos, Suomijos, Da
nijos, Prancūzijos ir Estijos.

NEDARBO STATISTIKA
LGTIC žiniomis, sausio mė

nesį nedarbo lygis išaugo 0.3 
punkto ir vasario 1 d. siekė 
13.2%. Lietuvos darbo biržos ge
neralinio direktoriaus Vido Šle
kaičio teigimu, sausį išliko ta pati 
nedarbo augimo tendencija kaip 
ir kasmet, nes daugelis žmonių 
kreipiasi į darbo biržą dėl pažy
mų, kurios reikalingos gauti pa
šalpas už komunalines paslaugas 
ir kitas socialinėms garantijoms. 
V. Šlekaičio manymu, antroje 
metų pusėje nedarbo lygis turėtų 
mažėti ir vasarą siekti tik 11%. 
Pernai buvo įdarbinta net 130,000 
žmonių, tai rodo išaugusį pasi
tikėjimą darbo biržos paslau
gomis.

PAKEITĖ LIGONINIŲ 
FINANSAVIMĄ

Sveikatos apsaugos ministeris 
Konstantinas Dobrovolskis vasa
rio 6 d. pranešė, kad pakeitus li
goninių finansavimo tvarką, ligo
nių padėtis neturėtų pablogėti, 
rašo LGTIC. Pagal naują tvarką, 
visi susirgimai bus skirstomi į ke
lis lygius. Pirmojoje grupėje nu
statomas tikslus sunkių ligonių 
skaičius, lėšos neribojamos, ligo
ninei apmokama visų suteiktų pa
slaugų kaina. Antrajai susirgimų 
grupei nustatomi lėšų apribojimai, 
o juos viršijus bus mokama tik 15- 
25% sveikatos paslaugų kainos, 
skiriamos vienam pacientui. Paci
entui mokėti už gydymą nereikės, 
pati ligoninė turės spręsti, ar 
pacientas reikalingas gydymo li
goninėj, ar jam pakanka ambula
torinio gydymo. Ministerio teigi
mu, pakeitus finansavimo tvarką, 
turėtų nuo 7-10% padidėti pacien
tų priežiūra, aprūpinimas vaistais.

ŪKININKAMS SKOLINGI
LGTIC praneša, kad Šiaulių 

apskrities žemės ūkio produktus 
superkančios įmonės turi 5.3 mln. 
litų skolų. Pernai ūkininkams bu
vo sumokėta apie 3 mln. litų pra
delsto termino skolų. Žemės ūkio 
ministerijos duomenimis, dideles 
pinigų sumas žemdirbiams yra sko
lingos gaminių perdirbimo bend
rovės, kurioms jau paskelbtas 
bankrotas. Iš devynių bankrota- 
vusių įmonių daugiausia skolų tu
ri AB “Šiaulių pienas” ir Bubių 
malūnas. Ūkininkams bei žemės 
ūkio bendrovėms šios įmonės turi 
išmokėti 3 mln. litų. Iš veikiančių 
maisto gaminių perdirbimo įmo
nių daugiausia žemdirbiams sko
linga akcinė bendrovė “Šiaulių 
grūdai”. Ūkininkai turi vilties at
gauti pinigus, nes pastaruoju me
tu šios bendrovės skola sumažėjo 
beveik trečdaliu.

DVfaAlbF FOUR seasons
REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna- 
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio 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

Mažieji mokiniai po mankštos grįžta į savo darbo vietas Nuotr. R. Vaitkaus

Druskininkai II
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Antrasis Druskininkų ku
rortinis veiksnys - jo mikrokli
matas ir gaivus oras. Druski
ninkų kurorto klimatui būdingi 
miškingos lygumos kontinenti
nės zonos ypatumai.

Kurorto klimato charakte
ristika tokia. Sausio mėnesio 
vidutinė temperatūra - 5°, o lie
pos +18.2°. Santykinė oro drėg
mė žiemą 85 - 90%, vasarą apie 
70%. Per metus esti apie 200 
saulėtų dienų. Gegužės ir birže
lio mėnesiais saulėtų ir mažai 
debesuotų dienų kiek mažiau 
negu Birštone, tačiau rudenį 
mažiau lietingų orų. Daugiausia 
kritulių iškrinta nuo birželio iki 
lapkričio mėnesio, o iš viso apie 
675 mm per metus.

Kaip ir visoje Lietuvoje, vy
rauja pietvakarių vėjai. Kadangi 
Druskininkai plačiai apsupti 
miškų, kurorto atmosfera priso
drinta oro “vitaminų” - fitonci
dų, kurie sterilizuoja orą ir pri
klausomai nuo čia esančių au
galų (natūralių ar specialiai pa
sodintų), gali skirtingai veikti 
įvairias organizmo fiziologines 
funkcijas, ypač neurodinamiką, 
t.y. ją aktyvinti arba raminti.

Didelės reikšmės turi ir 
Druskininkų kurorto atmosfe
roje esantis naudingas organiz
mui neigiamų ir teigiamų jonų 
santykis. Čia vyrauja neigiami 
elektros krūviai - lengvieji jo
nai. Jų Druskininkuose yra 5 - 
10 kartų daugiau negu mies
tuose ir 30 - 100 kartų daugiau 
negu uždarose patalpose. Tai 
labai reikšminga gydant arteri
nę hipertenciją, koronarinę ligą, 
bronchinę astmą, nemigą, pro
tinį pervargimą.

Žvalią nuotaiką ir gerą savi
jautą padeda atgauti miškų, pie
vų ir gėlynų skleidžiami kvapai, 
kurie pro olfaktovegetacinį 
traktą normalizuoja aukštųjų 
vegetacinės nervų sistemos 
centrų funkcijas ir teigiamai 
veikia psichoemocinę būseną. 
Kurortologijos mokslinio tyri
mo laboratorija, nagrinėdama 
gamtovaizdžio terapijos proble
mą, nustatė, kad šios proce
dūros ypač naudingos gydant 
funkcinius centrinės nervų sis
temos sutrikimus. Taip pat nu
statyta, jog didžiulės reikšmės 
aukštajai nervinei veiklai gali 
turėti net medžių forma.

Lietuvoje ir užjos ribų žino
mas unikalus Druskininkų gy
domosios kūno kultūros ir kli
mato terapijos parkas. Čia 
įrengtos gimnastikos ir sporti
nių žaidimų aikštelės, veikia 
dviračių, slidžių ir pačiūžų nuo- 
mojimo punktai, plaukymo ba
seinas, kaskadinės maudyklės, 
sauna, jonoterapijos paviljonas, 
sutvarkytas artimo turizmo 
maršrutas, vadinamas Saulės ta
ku, ir takas Žvaigždžių orbita-, 
naudojamos įvairios kinezio- 
terapijos procedūros. Kad šian
dien parkas gerai sutvarkytas, 
kuriamos ir tobulinamos origi
nalios profilaktikos, pasikarto
jančių ligų ir medicines atgaivos 
metodikos, - nemažas Lietuvos 
nusipelniusio sveikatos apsau
gos darbuotojo Karolio Dinei
kos nuopelnas.

Druskininkų kurorte gausu

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 

įvairios sudėties ir fizinių savy
bių sveikatos šaltinių, Žymiausi 
jų - mažos mineralizacijos Dzū
kijos, Druskininkų chloridiniai 
natrio-kalio-kalcio vandenys, 
vartojami gėrimui, ir Sūručio 
bei Grožio aukštos mineralizaci
jos bromidiniai chloridiniai nat
rio-kalio-kalcio vandenys, nau
dojami vonioms.

Gerai veikia Druskininkų 
kurorto gydomosios durpės. Jų 
procedūros gerina periferinę 
kraujotaką,' padidina uždegimi
nių židinių išnykimą ir ligos 
pažeistų organų bei audinių mi
tybą, mažina skausmą, nujau- 
trina organizmą.

Visose sanatorijose veikia 
gerai įrengti fizikoterapijos ka
binetai su modernia medicinos 
aparatūra.

Druskininkų kurortiniai 
veiksniai ir procedūros padeda 
efektyviai gydyti įvairias virš
kinimo, širdies ir kraujagyslių, 
centrinės ir periferinės nervų 
sistemos, sąnarių, raumenų, gi
nekologines ligas, kai kuriuos 
medžiagų apykaitos sutrikimus, 
cukrinį diabetą.

Intensyvų ir vaisingą darbą 
atlieka Kurortologijos moksli
nio tyrimo laboratorijos Druski
ninkų filialas. Čia pradėta 
nagrinėti aktuali kurortinei teo
rijai ir praktikai kurortinės psi
chologijos problema. Atliktų ty
rimų rezultatai parodė, kad ku
rortinė profilaktika ir gydymas 
didžia dalimi priklauso nuo pa
ciento asmenybės struktūros, 
emocinės būsenos, “vidinio” li
gos vaizdo, pagaliau nuo pa
ciento požiūrio į savo ligą.

Psichoemociniam gydymui 
ypač tinka senas ir mūsų kuror- 
tologų iš naujo atgaivintas me
todas - muzikos terapija. Pa
tikslinta mineralinio vandens 
gėrimo nuorodos, jo veikimo 
mechanizmas, sudaryti pagrin
dinių ligų kompleksinio gydymo 
metodai, tiriamos modernios 
estetoterapijos formos bei me
todai (muzikos terapija, biblio- 
terapija, choreoterapija, gamto
vaizdžio terapija...).

Tūkstančiai ligonių išvyksta 
iš Druskininkų kurorto su pa
gerėjusia sveikata, gera nuo
taika, atgautomis kūrybinėmis 
jėgomis, ir ilgą laiką prisimena 
šį puikų sveikatos miestą.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo dalyviai Argentinoje
Nuotr. S. Simonavičiaus

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Vaikų sveikatos 
stiprinimas

Rastas naujas būdas vienoje 
Lietuvos mokykloje

Galima ir reikia sveikatą 
stiprinti nuo pat mažens. Dau
gelį metų dirbdama su vaikais 
pastebėjau, kad į. mokyklą jie at
eina kasmet fiziškai silpnesni, 
dažnai ydingos laikysenos. Vai
ko sveikatos saugojimas neatski
riamas nuo jo ugdymo. Gera 
vaiko sampranta yra svarbiausia 
jo ugdymo sąlyga.

Tauragės Jovarų vidurinė 
mokykla įtraukta į Lietuvos svei
katą stiprinančių mokyklų tink
lą. Mokykloje mokoma sveikos 
gyvensenos. Tam daug dėmesio 
skiria mokyklos administracija: 
direktorius Algimantas Komins- 
kis, pavaduotoja Eugenija Juš
kienė, biologijos vyr. mokytoja 
Elytė Gaurylienė, mokytoja me
todininkė Danguolė Juozaitienė.

Pasitarus su sveikatingumo 
komplekso “Uliksas” darbuoto
jais, kilo idėja, kaip pataisyti 
ydingą vaikų laikyseną. Kinezi- 
terapeutas Tomas Juodikis pa
siūlė mano mažiems mokiniams 
sėdėti ant itališkų Gymnic ka
muolių. Mokinių tėvai pritarė 
tiems pasiūlymams ir greitai nu
pirko savo atžaloms brangius 
kamuolius.

Per savaitę vaikai išmoko 
sėdėti ant kamuolių. Kreivai at
sisėdus galima nusiristi. Kamuo
lius naudojame kaip puikią 
mankštos priemonę, stiprinančią 
nugaros, pilvo, dubens ir kojų 
raumenis.

Savo naują sveikatos ugdy
mo metodą demonstravau rajo
no, apskrities mokytojams. Skai
čiau pranešimą Gymnic kamuo
lys pamokos ir popamokinės 
veiklos metu, rezultatai respub
likiniame seminare Fizinio akty
vumo didinimo ir sutrikumų ko
rekcijos galimybės.

Vaikai įpras gyventi sveikai, 
rūpintis savo sveikata, o valstybė 
sutaupys lėšų nuo mažens augin
dama sveiką visuomenės narį.

Sigita Šimkuvienė

• Jaunystė yra laiminga, nes ji 
gali matyti grožį. Betkas, galįs ma
tyti grožį, niekad nepasens (Franz 
Kafka).

JA Valstybės
Los Angeles, CA, lietuvių telki

nio šaulių kasmetinės rengiamos 
Kūčios įvyko 2001 m. gruodžio 9 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. Įva
dinį žodį tarė Juozo Daumanto 
šaulių kuopos vadas K. Karuža ir 
pakvietė tylos minute prisiminti mi
rusiuosius. Lietuvos gen. garbės 
konsulas V. Čekanauskas sveikini
mo žodyje ragino naujuosius atei
vius įsijungti į lietuvišką gyvenimą. 
Laikymasis papročių bei tradicijos 
stipriai jungia su namais, kuriuos, 
kaip sakė konsulas, vadiname Lie
tuva. Po konsulo žodžio Šv. Ka
zimiero parapijos choras, vadovau
jamas muz. V. Ralio, atliko keletą 
kalėdinių giesmių. Trumpai paaiš
kino R. Gasparonienė. Programai 
vadovauvusi I. Arienė pakvietė K. 
Milkovaitį pakalbėti apie Kūčias ir 
jų prasmę. Kūčios jau buvo žino
mos XI - XII šimtmečio Rytų slavų 
krikščionių religinėse apeigose. 
Vokiečių, lenkų, lietuvių Kūčios 
esančios krikščionių agapių tęsinys, 
kai baigus budėjimo pasninką, kar
tu pasivaišindavo. Kūčios turinčios 
ryšį ir su pagonių derliaus padėkos 
apeigomis. Poetas B. Brazdžionis 
paskaitė šiai progai sukurtą eilė
raštį. Kūčiose dalyvavo Amerikoje 
besilankantis prel. A. Svarinskas. 
Programos vedėja supažindino Kū
čių dalyvius su šiuo Lietuvos laisvės 
kovotoju ir Sibiro tremtiniu. Jis 
pasidalijo mintimis apie Lietuvos 
gyvenimą, nusistebėdamas, kad iki 
šiol Lietuvoje nepastatytas partiza
nams bendras paminklas. Šiuo 
metu jau svarstoma, kokia būtų 
tinkamiausia vietovė šiam pamink
lui. Prel. A. Svarinskui sukalbėjus 
maldą, pasidalinta kalėdaičiais bei 
pasikeista šventiniais linkėjimais ir 
pasivaišinta tradiciniais Kūčių val
giais.

Australija
Melburno lietuviai 2001 m. 

gruodžio 2 d. Lietuvių Namuose 
šventė Padėkos popietę. Joje daly
vavo ir svečiai iš Lietuvos: Vilniaus 
universiteto matematikos prof. A. 
Garliauskas ir PLB atstovas Lie
tuvai G. Žemkalnis su žmona. Po 
vaišių meninę programą atliko trys 
tautinių šokių grupės: “Malūnėlis” 
- vaikų grupė, “Gintaras” - jauni
mo grupė, “Šokdava” - vyresniųjų 
grupė. Sušoko septynis šokius. Tau
tinių šokių vyr. vadovė D. Antanai
tienė sveikino ir dėkojo gausiems 
popietės dalyviams, kartu praneš
dama, kad Tautinių šokių šventė 
Lietuvoje nukelta į 2003 metus. 
Melburniečiai vis tiek vyks koncer
tuoti į Lietuvą 2002 m. Per pertrau
ką šokėjai buvo pavaišinti įvairiais 
skanėstais, o tėvų komiteto pirm. 
R. Mačiulaitienė vadovavo loteri
jai. Antroje dalyje buvo pašokta 8 
šokiai. Visi galėjo pastebėti, kad at
sirado daugiau šokėjų. D. Antanai
tienė paaiškino, jog tautinių šokių 
ansamblis susilaukė daugiau šokėjų 
iš naujųjų ateivių. Publika džiaugs
mingai sutiko šią žinią. Dėkingi 
rengėją šokių vadovę D. Antanai
tienę apdovanojo gėlėmis (Mūsų 
pastogė 2002 m. 1-2 nr.).

Britanija
Lietuvių laikraštyje Londono 

žinios 2001 m. 14 nr. rašoma, kad 
atsiranda sumanymų įsteigti lietu
vių centrą Londone. Galvojama nu
pirkti pastatą - Lietuvių namus, 
kurie tarnautų visiems Londono 
lietuviams. Tuo reikalu 2001 m. 
gruodžio 9 d. įvyko pasitarimas, ku
riame dalyvavo Lietuvių namų ben
drovės pirm. J. Alkis, Didž. Britani

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

{{rp AT LIETUVIŲ KREDITO
A /AJ-jJVČk 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.
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jos lietuvių sąjungos (DBLS) nariai 
V. O’Brien, A. Vilčinskas, B. Butri
mas, taip pat kun. P. Tverijonas; 
naujiems ateiviams atstovavo J. 
Zacharauskienė, D. Kadžiulienė, 
O. Dobrovolskienė, Ž. Ilgūnaitė. 
Posėdžiui pirmininkavo J. Alkis, sa
vo įvadiniame žodyje pabrėždamas, 
kad naujos aplinkybės stipriai ver
čia pagalvoti apie Lietuvių namų 
įsigijimą Londone. Čia su savo pa
talpomis veikia socialinis klubas. Jo 
patalpas būtų galima parduoti ir, 
suradus pinigų iš kitų šaltinių, 
nuprikti pastatą, kuriame būtų vie
tos rengti pobūviams, parodoms, 
minėjimams. Taipgi būtų galima 
įrengti valgyklą, knygyną. Naujieji 
ateiviai posėdyje nusiskundė, kad 
beveik neįmanoma tapti DBLS na
riais. Posėdyje pabrėžta, kad reikia 
pasistengti, kad šis klausimas būtų 
tinkamai išspręstas. Kilo skirtingų 
nuomonių dėl įsigysiamų namų vie
tovės. V. O’Brien stipriai įtaigavo, 
kad lietuvių centras turėtų būti 
netoli nuo Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovės. Visos tautybės Londone 
turinčios savo rajonus. Tokį rajoną 
Londono lietuviams reikią kurti 
apie Šv. Kazimiero lietuvių švento
vę. Tame posėdyje ryškesnių spren
dimų nepadaryta, tik pabrėžta, kad 
reikėtų ir toliau tuo klausimu kal
bėtis, planuoti ir ieškoti būdų šį 
užmojį įgyvendinti.

Lenkija
Punsko licėjus 2001 m. lapkri

čio 10 d. atšventė 45 metų gyvavi
mo sukaktį. Po II Pasaulinio karo 
pradžioje buvo skelbiama, kad 
Lenkija esanti viena taute valstybė. 
Tik apie 1951 metus valdžia 
“pastebėjusi”, kad pvz. Seinų kraš
te esama ir kitų tautybių. Jau 1952 
m. Punske veikė 4-rios pagrindinės 
mokyklos, kuriose lietuviškai mo
kėsi 160 mokinių, o 15-koje mo
kyklų pradėtas lietuvių kalbos mo
kymas. Atsirado mokinių, norinčių 
lietuviškai mokytis ir vidurinėje 
mokykloje. Punske susidarė tautie
čių grupė rūpintis įsteigti lietuvišką 
licėjų, nors čia tada nebuvo nei 
mokytojų, nei vadovėlių, nei tin
kamų patalpų. Bet didelis noras 
turėti savo licėjų nugalėjo visas 
kliūtis. Nuo 1956 m. rugsėjo mėn. 
pradžios pradėjo Punske veikti 8- 
toji ir 9-toji licėjaus klasė.

Pirmuoju direktoriumi buvo 
paskirtas Punsko pagrindinės mo
kyklos vedėjas S. Lysakowski. Jis 
dėstė rusų kalbą, J. Stoskeliūnas - 
lietuvių, prancūzų kalbas ir istoriją, 
J. Vaina matematiką, fiziką, chemi
ją, vokiečių kalbą, E. Vainienė - 
matematiką ir geografiją. Likusius 
dalykus dėstė mokytojai iš Punsko 
pagrindinės mokyklos. Vėliau įsi
jungė Pajaujų šeima: J. Pajaujis 
dėsti biologiją, o V. Pajaujienė - 
lenkų kalbą. 1959 m. pastatytos 
naujos licėjaus patalpos, o 1977 m. 
- bendrabutis, sporto salė, mokyto
jų namas. 1966 m. licėjus buvo 
apkaltintas priešvalstybine veikla. 
Esą vyresnių klasių moksleiviai 
įsteigę slaptą antikomunistinę šo
vinistinę, politinę organizaciją, 
priešintis liaudies valdžiai. Nuo 
licėjaus uždarymo apsaugojo tuo
metinis sovietinės Lietuvos švie
timo ministeris M. Gedvilą, susisie
kęs su Lenkijos švietimo ininisteriu 
H. Jablonskiu, išpn^ė atšaukti 
sprendimą uždaryti licėjų. Per 
pastarąjį dešimtmetį 290 licėjaus 
abiturientų mokėsi aukštosiose mo
kyklose. Daug jų mokėsi Lietuvos 
universitetuose, remiami Lietuvos 
valdžios (“Aušra” 2001 m. 21 nr.).

.——•—J. Andr.
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Menininkė ir dinamiška veikėja
Dailininkę BRONĘ JAMEIKIENĘ prisimenant

G. BREICHMANIENĖ
2001 m. rugsėjo 17 d. Hava

juose, Honolulu mieste, mirė 
dailininkė Bronė Jameikienė. 
Jos pelenai buvo atvežti į Či
kagą ir palaidoti Šv. Kazimiero 
kapinėse. Čikagos lietuviai ją la
bai gerai pažinojo, ir didelis bū
rys pažįstamų bei draugų paly
dėjo ją j amžino poilsio vietą.

Bronė Jasiukevičiūtė-Jamei- 
kienė gimė 1919 m. vasario 16 
Vilniuje. 1937 m. Kaune baigė 
“Aušros” mergaičių gimnaziją ir 
Vytauto Didžiojo universitete 
pradėjo studijuoti lituanistiką. 
1940 m. pradžioje su Humanita
rinių mokslų fakultetu persikėlė 
į Vilnių. Aš sutikau ją studenčių 
skaučių korporacijoje. Jos švel
nus ir malonus būdas greitai 
patraukė mane. Visi mes, kurie 
ją artimiau pažinome, vadinome 
Bronele, nes tik toks vardas jai 
tiko.

Tik gerą pusmetį džiaugė
mės atgautoje sostinėje studen
tišku gyvenimu. 1940 m. birželio 
15 d. Sovietų Rusija okupavo 
Lietuvą. Visa tauta labai išgyve
no laisvės netekimą, o ypatingai 
studentija. Daug studentų pra
dėjo veikti pogrindyje.

Bronelė ištekėjo už St. Ja- 
meikio. Vos keletui mėnesių 
praėjus po vedybų, jos vyras bu
vo suimtas ir išvežtas į Sibirą. Ji 
norėjo važiuoti kartu, bet ją iš

BRONĖ JAMEIKIENĖ Čiurlio
nio ansamblio šokėja ir pranešėja 
Vokietijoje 1945-48 m.

Bilietai vasariniams skrydžiams
PARDUODAMI DABAR
“Finnair” jau parduoda bilietus tiesioginiams vasariniams skrydžiams į Helsinkį. 
Be sustojimų skrydžiai iš Toronto į Helsinkį tris kartus per savaitę - 
antradieniais, ketvirtadieniais ir sekmadieniais nuo 2002 m. birželio 11d. iki 
rugpjūčio 29 d. Norintys gauti daugiau informacijos ar užsakyti bilietus yra 
prašomi skambinti savo kelionių agentui arba mums, “Finnair”: tel. 416 222 
0740, arba nemokamai iš kitur 1 800 461 8651.

www.finnair.com 

sunkvežimio išstūmė, nes jos 
vardo nebuvo suimtųjų sąraše. 
Ji labai sunkiai išgyveno šią ne
laimę, bet niekados neprarado 
vilties, kad jos vyras sugrįš į Vil
nių. Ji tik dar labiau pasinėrė į 
studijas ir labai pradėjo domėtis 
lietuvių liaudies menu: daino
mis, t. šokiais, audiniais, medžio 
drožiniais ir t.t. Ji įsijungė į Vil
niaus universiteto tautinių šokių 
grupę, kurią, uždarius universi
tetą, globojo Vilniaus gaisrinin
kai. Su jų sunkvežimiu ji su 
draugais pasitraukė į Vokietiją, 
kai frontas pradėjo artėti prie 
Vilniaus. Su savim iš Lietuvos 
išsivežė tautinius drabužius ir 
visas dail. A. A. Tamošaičių 
Lietuvoje išleistas knygas apie 
Lietuvos liaudies meną, audimo 
techniką, tautinių drabužių su
skirstymą sritimis ir t.t. Tai buvo 
didelis turtas, kuris vėliau pasi
rodė labai vertingas ir reikalin
gas.

Gyvendama kurį laiką Frei- 
burge, velionė įstojo į taikomo
jo meno mokyklą. Vėliau įstojo 
į Čiurlionio ansamblį kaip šokė
ja ir pranešėja. Su koncertais 
apvažinėjo daugelį lietuvių sto
vyklų pokarinėje Vokietijoje.

Prasidėjus emigracijai, išvy
ko į JAV ir apsigyveno Čika
goje. Buvo gerai susipažinusi su 
lietuvių liaudies menu ir tuojau 
įsijungė į visuomeninę veiklą: 
skaitė paskaitas, ruošė parodas, 
mokė tautinių šokių, o kilus su
manymui suruošti Čikagoje tau
tinių šokių šventę, labai aktyviai 
įsijungė į įvairius šventės ruošos 
darbus.

Po gerai pasisekusios šven
tės buvo tuojau pradėta ruoštis 
sekančiai jau nuodugniau: 
įsteigtas Lietuvių tautinių šokių 
institutas, išleistas II t. šokių 
šventės repertuaras atskira kny
ga Mūsų šokiai. Visuose šiuose 
darbuose B. Jameikienė buvo 
aktyvus narys, turintis svarų bal
są, nenutraukdama studijų. Bai
gė Čikagos meno institutą ma
gistrės laipsniu iš Rytų meno 
istorijos. 1971 m. ji išvyko nuo
latiniam apsigyvenimui į Hava
jus ir pradėjo dirbti Honolulu 
meno akademijoje.

1986 m. buvau nuvykusi 
atostogų metu į Havajų salas. 

Bronelę suradau ligoninėje. Ji 
tuo laiku buvo paguldyta nuo
dugniam sveikatos patikrinimui. 
Kiekvieną vakarą mes kalbėda
vom telefonu. Iš visų pasakoji
mų ir tyrimų supratau, kad jos 
sveikata nėra gera. Bet ji neno
rėdavo apie tai kalbėti, vis keis
dama temą kita linkme. Pasa
kojo apie savo darbą Havajuo
se. Savo studentams skaitydama 
paskaitas vis įterpdavo ir paly
gindavo ir lietuvių liaudies me
no savitumus. Kartais havajie- 
čius jaunuolius pamokydavo 
lietuvių tautinių šokių. Ji pati 
juokėsi, kad šokoladiniais vei
dukais ir įstrižom akytėm jau
nuoliai šoka mūsų šokius. Blo
giau buvo su drabužiais. Kažką 
panašaus ji pati pasiūdavo, de
rindama spalvas ir raštus. Ho
nolulu vietovėje lietuvių nėra 
daug, bet vis tiek jie susirenka 
bent didelių švenčių paminėti. 
Ne tik lietuviai, bet ir havajie- 
čiai ją mylėjo.

Ji buvo pasirinkusi moteriai 
gana sunkią sritį - storo skaldy
to spalvoto stiklo vitražus. Jais 
išpuošė tiek Čikagoje, tiek Ha
vajuose keletą šventovių ir pri
vačiu namų. Vitražai sunkūs ir 
juos pervežti yra keblu, tad ne
bent eskizai, piešiniai ir projek
tai kada nors pasieks Lietuvą.

A. a. Bronė Jameikienė bu
vo didelės erudicijos moteris, ir 
su ja praleisti kurį laiką bei pa
bendrauti buvo didelis malonu
mas. Iš šalies gal ir atrodė, kad 
jos gyvenimas vienišas ir nuo
bodus, bet nusiraminimą ji rado 
kūryboje, spalvų . deriniuose, 
dailėje. 1975 m. buvo nuvykusi į 
Lietuvą. Vilniuje jai buvo leista 
pasilikti tik 3 dienas. Jos vyras į 
Lietuvą sugrįžo, bet, deja, ne 
vienas. Tačiau, kiek galėdama, 
jį rėmė...

Aš Br. Jameikienę laikiau 
moters idealu, nes tiek savo išo
rine gražia išvaizda, tiek išsilavi
nimu, tiek būdo savybėmis ji 
patraukdavo kiekvieną. Tad 
tiek Čikagos lietuviai, tiek hava- 
jiečiai, tiek su ja artimiau ben
dravusieji ją visados prisimins, 
nes ji savo darbu, kūryba ir 
nuostabiai šilta asmenybe palie
ka nepamirštama.

FinnniR

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc o s ohp 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Grupė naujai iš Lietuvos atvykusiųjų moterų prie Tūkstantmečio 
Madonos, kuri savaitę laiko viešėjo Marquette parke Čikagoje, lietuvių 
tarpe. Ji buvo pastatyta prie lietuvių įsteigtos Marijos mergaičių 
gimnazijos, kuri anksčiau vadinosi Šv. Kazimiero akademija

Nuotr. Ed. Šulaičio

Liūdime išėjusių amžinybėn
Montrealiečių Juozo Skučo ir Jono Adomonio

HENRIKAS PAULAUSKAS

Lietuvą pasiekė žinia, kad 
praėjusių metų pabaigoje Mont- 
realyje mirė Juozas Skučas ir 
Jonas Adomonis. Mums, juos 
pažinojusiems, tai skaudi žinia, 
nes šie vyrai buvo dideli gimti
nės patriotai, turėjo daug drau
gų ir pažįstamų. Net sunkausiais 
sovietinės okupacijos metais jie . 
palaikė ryšius su gimtine, skati
no mūsų žmones nenusiminti ir 
nepasiduoti.

Juozas Skučas kalbėjo gra
žia suvalkiečių tarme, paskuti
niais karo metais vokiečiai jį 
buvo pačiupę į karinius dalinius. 
Taip jis pateko į sovietų ka
riuomenės nelaisvę - jam grėsė 
baisus likimas. Bet paimtųjų be
laisvių būryje buvo įvairių tau
tybių žmonių, nemažai ir pran
cūzų. Kai sovietinis politrukas, 
tardydamas paklausė Juozą, kas 
jis toks, šis nesumišęs pasisakė 
esąs... prancūzas, vokiečių mo
bilizuotas per prievartą! Ir vis 
kartojo kelias mechaniškai iš
moktas prancūziškas frazes. Po
litrukas, ne ką gerėliau supras
damas prancūziškai, bandė pro
vokuoti ir paneigti, bet Juozas 
skeryčiojosi ir vaidino taip įtiki
namai ir drąsiai, kad tardytojas 
paskyrė Juozą į deportuojamų j 
Prancūziją grupę. Tikrieji pran
cūzai susiėmę pilvus kvatojosi, 
kad apsukrus lietuvis taip ap
mulkino ruselį ir išvengė Sibiro 
lagerių.

Atvykęs į Kanadą J. Skučas 
dirbo sunkius darbus, vedė že
maitę Sofiją Narmontaitę ir su
kūrė gražią ir labai gausią šei
mą. Jie visados labai domėjosi 
menu, muzika, sukaupė daugy
bę knygų. Juozas buvo vienu tų, 
kurie 8-jame dešimtmetyje dar 
bandė gelbėti nykstantį Mont- 
realio Vytauto Didžiojo klubą, 
buvo paskutinis valdybos pirmi
ninkas, saugojo labai įdomų 
klubo archyvą (manau, kad jo li
kimu turėtų pasidomėti Anapi
lio lietuvių muziejus).

Juozas Skučas buvo tas ei
linis, doras pilietis, kuriuo gali 
didžiuotis Lietuva, kuris nepa
ilsdamas triūsė Kanadoje. Jo 
dosnią paramą ne kartą patyrė 
giminės ir bičiuliai Lietuvoje. 
Skučų namai visados buvo sve
tingi atvykusioms iš Lietuvos.

Kupiškėnus labai nuliūdino 
žinia, kad netekome Jono Ado
monio. Jis buvo baigęs Kupiškio 
progimnaziją, tėvai Platelių kai
me turėjo gražų ūkį, švietėsi 
modernaus ūkininkavimo pers
pektyva. Netoliese gyveno gimi
nės Adomoniai, kurie valdė No- 
riūnų dvarą. Jų dukra buvo iš
tekėjusi už poeto Kazio Binkio 
(jų sūnus Gerdas Binkis buvo 
1941 m. birželio sukilimo daly
vis, pokario partizanas, dešimt

A.a. JONAS ADOMONIS (Plate
lių km. Kupiškio raj.)

Nuotr. H. Paulausko

metų kalėjęs sovietų kalėjimuo
se, net ten organizavęs pasiprie
šinimą). 1941 m. vasarą, prieš 
pat karo pradžią, sovietai ieš
kojo Jono Adomonio, norėjo 
suimti, bet jis išsislapstė. 1944 
m. pasitraukęs iš Lietuvos gyve
no Vokietijos pabėgėlių stovyk
lose, vėliau atvyko į Kanadą, 
labai aktyviai dalyvavo lietuviš
koje veikloje.

J. Adomonis buvo vedęs žy
maus dailininko J. Vienožinskio 
seserį Janiną, kuri teisės moks
lus buvo baigusi Prancūzijoje. J. 
Adomonis buvo vienas tų, kuris 
nepaisydamas draudimų ir so
vietų valdžios trukdymų, vos tik 
atsirado minimali galimybė, išsi
ruošė nors kelių dienų kelionei į 
gimtąją Lietuvą.

Adomonių namai buvo visa
dos svetingi iš Lietuvos atvyku
sioms menininkams ir solistams, 
čia viešėjo net visas “Armoni
kos” ansamblis! J. Adomonis 
labai gražiai broliavosi su savo 
pusbroliu taip pat Jonu Adomo
niu iš Cape Čod, žymiu išeivijos 
verslininku ir lietuvių kultūros 
mecenatu.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, J. Adomonis kiekvie
nais metais daug mėnesių pra
leisdavo Lietuvoje. Ir praėjusią 
vasarą jis lankėsi gimtose vie
tose, dalyvavo Palėvenės baž
nytkaimyje, senuose dominin
konų vienuolyno rūmuose vy
kusiame ateitininkų ir teatro 
mėgėjų festivalyje. Pakviestas jis 
visados dalyvaudavo visuose 
kupiškėnų renginiuose, mokėjo 
vaizdžiai pasakoti, o scenoje net 
uždainuodavo. Montrealyje J. 
Adomonis buvo Kanados lietu
vių bendruomenės krašto tary
bos ir garbės teismo narys, pa
vyzdingas Aušros Vartų para
pijos narys.

Išeinantys į amžinybę nepa
mirštami ir mieli žmonės mus 
įpareigoja saugoti jų gražaus 
gyvenimo atminimą, tikėtis, kad 
jų pėdomis žengs ir jų vaikai bei 
vaikaičiai.
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Lietuvaitė, apaštalavusi 
Armėnijoje ir Gruzijoje

Lietuvos kultūros fondo 
Šiaulių krašto leidykla Saulės 
delta 25,000 egz. tiražu išleido 
Reginos Petkevičienės redaguo
tą, kietais viršeliais įrištą 224 
psl. knygą Esame nenaudingi 
taniai - misijų darbo žingsniai. 
Knygos autorė vienuolė Aldona 
Eugenija Kezytė, ACJ, sesutė 
Čikagoje gyvenančio žinomo fo
tomenininko Algimanto Kezio 
ir ilgamečio visuomenės veikėjo 
niujorkiečio Romo Kezio. Kny
ga patraukli ir jau vien savo pa
vadinimu ją į rankas paėmusį 
verčia susidomėti, apie ką ten 
rašoma?

Įvadiniame žodyje Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis pa
aiškina, kad “knyga atsklei
džianti 1976-1990 metų rizikin
gą misionierių darbą Gruzijoje 
ir Armėnijoje”. Autorė prideda: 
“Šią kuklią savo knygelę norė
čiau skirti Šv. Tėvui, mūsų Po
piežiui Jonui Pauliui II”.

Bet tai toli gražu ne viskas - 
lengvai skaitomų neilgų straips
niukų pynėje, papuoštoje Alg. 
Kezio simbolinėmis nuotrauko
mis, atsiskleidžia visas autorės 
gyvenimo kelias nuo vaikystės 
iki šių dienų, lygūs ir šviesūs jo 
nuotoliai šeimoje ir mokyklose, 
su draugais ir broliais, su gimi
nėmis ir svajonėmis, ir tie nuo
toliai okupacijų šešėliuose, 
skaudžios šeimos išsiblaškymo 
valandos.

Kas bebūtų buvę, autorė 
drąsiai ir atvirai pabrėžia ko ne 
kiekvienos akimirkos prasmę - 
kiekvienas skausmas, kiekviena 
netektis ar griūvančių vilčių bei 
svajonių bildesys buvo reikalin
gas autorei bręsti, stiprėti, pasi-

Barunų šventovė Gudijoje Nuotr. H. Paulausko

Periodikos kapinynas
Kaip kitaip pavadinti tą is

torinę tikrovę, kai suskaičiavus 
pamatome, kad po Antrojo pa
saulinio karo iki šiolei išeivijoje 
išnyko 257 periodiniai leidiniai, 
neskaitant žiniaraščių, sienlaik
raščių, organizacijų laikraštėlių 
bei kitos smulkesnės lietuvių 
kalba leistos pasikartojančios 
raštijos. Nėra abejonės, kad visa 
tai paliko ryškius kultūrinio gy
venimo pėdsakus, įspaustus vi
suose pasaulio žemynuose. Pali
ko pėdsakus, o išeiviją jungė, 
skatino dirbti lietuvybės išlaiky
mui, tikėti naujuoju tautos prisi
kėlimu. Liūdna, graudu ir giliau 
susimąstyti tenka atsistojus prie 
to savosios raštijos kapinyno. O 
vis dėlto švysteli ir džiaugsmo 
bei pasididžiavimo spindulėlis - 
kiek daug padaryta! Prisiminki
me bent dalį to kapinyno.

Išnykę periodiniai lietuvių 
leidiniai po II-jo pasaulinio ka
ro išeivijoje: Aidai (JAV), Ameri
ka (JAV), Argentinos lietuvių 
balsas (Argentina), Australijos 
lietuvis (Australija), Dangaus 
raktai (Kanada), Darbininkas 
(JAV), Darbininkų balsas (Brita
nija), Evangelijos žodis (ev. 
liut.), Evangelijos šviesa (ev. 
liut.), Garnys (Brazilija), Gairės 
(Venezuela), Gimtoji šalis (Bel
gija), Išvien (Argentija), Išeivių 
draugas (Britanija), Keleivis 
(JAV), Laisvoji Lietuva (JAV), 
Lietuvių dienos (JAV), Lietuvos 
pajūris (Kanada), Laiškai lietu

Ses. Aldona Eugenija Kezytė, ACJ, 
autorė knygos Esame nenaudingi 
tarnai

ryžti ir nueiti ten, kur Dievas 
vedė.

Viskas pasakojama įdomiai, 
nevengiant švelnaus humoro, 
neatsisakant smulkių kasdieny
bės reiškinių, kurie gyvenimo 
turinį daro pilnesnį ir žmogų 
tikresnį.

Knygos pabaigoje du pusla
piai paskirti Algimantui Keziui 
- jo nuotrauka ir apie jį kaip fo
tomenininką ir jo paties kreipi
masis į skaitytojus, kuriame tarp 
kitko sakoma: “Gerai būtų, jei 
perskaitę šią knygą, kiekvienas 
patikrintume save, ar esame 
tarnai ir ar darome, ką turime 
daryti”. Knyga, išleista 2001 m., 
šių metų pradžioje pasiekė išeivi
ją. Reikia tikėti, kad jos platini
mu pasirūpins nuolatiniai knygų 
platintojai. Knygoje pažymėta - 
kaina sutartinė. Leidyklos ad
resas: Saulės delta, Vilniaus g. 
118, 5400 Šiauliai, tel. 52-36-84; 
faksas 52-36-83; e-paštas: 
hubertas@siauliai.sav.lt Snk.

viams (JAV), Laivas (JAV), 
Liaudies balsas (Kanada), Lais
vė (JAV), Lietuvos keliu (Švedi
ja), Lietuvių žinios (Danija), 
Lietuvių balsas (Italija), Moteris 
(Kanada), Mūsų dienos (Ka
nada), Naujienos (JAV), Nepri
klausoma Lietuva (Kanada), Pe
lėda (Kanada), Pittsburgo lie
tuvių žinios (JAV), Pietų Ame
rikos žinios (Argentina), Pas
kutinis trimitas (Kanada), Spin
duliai (Švedija), Studentų žodis 
(Švedija), Santarvė (Britanija), 
Švyturys (Argentija), Šaltinis 
(Britanija), Tautos sargyba 
(Šveicarija), Tėvų kelias (Vene
zuela), Vytis (JAV), Vienybė 
(JAV), Vili lis (JAV), Užuovėja 
(Australija).

Stambesni leidiniai pokario 
Vokietijoje: Lietuvis, Laisvės 
varpas, Lietuvių žodis, Mūsų ke
lias, Mūsų viltis, Mintis, Naujasis 
gyvenimas, Tėviškės garsas, 
Tremtinių žinios, Žiburiai.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

Sargybinis prie Lietuvos seimo rūmų įvažiavimo 1991 metais

VILNIEČIO ATSIMINIMAI

Lietuvos patriarcho laidotuvės
KAZYS BARONAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Kauniečių delegacija
“Vasario 18 d. Basanavi

čiaus kūną balsamavo ir įdėjo į 
metalinį karstą. Sekmadienį 20 
d. vakarą ties Lietuvių Poliklini
ka stovėjo didelė žmonių minia, 
poliklinikos laiptais negalima 
buvo įeiti. Visur žmonių pilna, 
šalčio apie 20 laipsnių. Visi lau
kia delegacijos. Eksportacija 
bent kiek suvėluota. Kunigai jau 
pradėjo giedoti laidotuvių gies
mes. Štai į kambarį įėjo kaunie
čiai...

Trumpai susilaikoma, kau
niečiai, neseniai dar vilniečiai 
M. Biržiška, kun. J. Tumas, J. 
Vileišis, Žemaitis, Basanavičiū- 
tė, Turauskas, Jokantas, Kairys 
ir kiti prie neuždaryto dar kars
to. Visi pažiūri mirusio veidan, 
nuliūdę ir apsiašaroję trumpai 
pasimeldžia (Jonas Vileišis ir kt. 
atsiklaupia prie karsto) - skaudi 
nuliūdimo valanda prie mirusio, 
ir kažin kokio džiaugsmo, kad 
pamatėme saviškius, kurių ilgai 
buvome nematę.

Kunigai gieda Miserere mei 
Deus ir gedulinga eisena iš poli
klinikos prasideda. Gatvėje jau 
tamsu, tik skautų švyturiai ir iš 
aukšto elektros lempos šviečia. 
Minių minios siūbuoja. Policijos 
nesimato. Lietuvių skautai, stu
dentai ir paskirtieji tvarkytojai 
daboja tvarkos. Moterys, pama- 
čiusios kun. Tumą gatvėje nusis
tebi, pribėgdamos sveikinasi ir 
duoda klausimų, į kuriuos žino
ma nėra galimybės atsakyti. 
Vainikų miškas. Dar karstas po
liklinikos duryse, o jau procesija 
prisipildo Vilniaus gatvę ir eina 
šv. Jurgio prospektu (dabar Ge
dimino prosp., K.B.).

Vainikų miške matosi Ame
rikos, Italijos lietuvių, įvairių 
Vilniaus draugijų, baltarusių, 
demokratų lenkų ir 1.1. Buvo 
vainikų ir iš Kauno. Keturi juo
di žirgai tarp skautų švyturių 
veža ąžuolinį karstą. Paskui ve
žimą žengia Kauno delegacija, 
Mokslo Draugijos valdyba ir 
lietuvių organizacijų atstovai. 
Yra baltarusių, lenkų, žydų at
stovai, žmonių minios.

Miestas atrodo rimtai. Gat
vių judėjimas sustoja. Gieda lie
tuvių choras. Skamba katedros 
varpai ir iš tolo pro atdaras ka
tedros duris žiba nesuskaito
mos, žėrėte žėrinčios žvakės. 
Einame į katedrą. Čia kaikurie 
kauniečiai nesusilaiko nuo aša
rų. Šventaragio pakalnėje, kur 
senovės Lietuva degino savo 

Marįjampolės gimnazijos VII klasės abiturientai. Pirmoje eilėje ket
virtas iš kairės - Jonas Basanavičius. Marijampolė, 1873 m. gegužės 
21 d. Nuotr. Lietuvos aido

mirusius, geriausius sūnus, štai 
stovi 20-tojo amž. Lietuvos atgi
mimo vadas, jis eidamas amži- 
nasties pasaulin, užsuka čia, kur 
ilsisi Vytautas Didysis ir daug, 
daug mylėtojų. Gyvi tautos dar
buotojai ima ant savo pečių 
sunkų karstą ir neša jį į bazili
kos vidų. Čia tarp degančių 
žvakių ir griaudžiai žibančių ne
suskaitomų akių ir gėlių sustoja 
Dievo malonių ir amžino gyveni
mo melsti. Giedama Dievo Ange
las ir pamažėl apleidžiama baž
nyčia. Taip dabar čia jauku...”

Vilniaus katedroje
“Vasario 21 d. katedroje ei

na pamaldos. Po egzekvijų laiko 
Mišias J. E. Vilniaus arkiv. R. 
Jalbrzykowski. Prieaukuryje su
sėda kunigai, Kauno ir kt. dele
gacijos. Be lietuvių matome ki
tataučius, lenkus: buvusį un-to 
rėkt. Zdziechowkį, V. Abrama- 
vičių, gen. Babianskį, L. Abra- 
mavičių, sen. Krzyžanovskį, re
dakt. Vyslouchą ir kitus, balta
rusius kun. Stankevičių, F. Jare- 
mičių, dr. J. Stankevičių, žydus 
Šabadą, Vigodskį, valdžios at
stovą Strzeminski. Giedojo lie
tuvių skaitlingas choras ir Kau
no operos artistai Grigaitienė ir 
Sodeika.

Pamokslą lietuviškai ir len
kiškai pasakė kun. P. Kraujalis 
(jo pamokslai visuomet būdavo 
patriotiniai. Jam sakant pa
mokslą nepriklausomybės pro
ga, kunigo akyse matėsi ašaros, 
K.B.). Tarp kito ko pamoksle 
pabrėžė J. Basanavičiaus nuo
pelnus tėvynei. Kalbėdamas 
apie dr. Basanavičių kaipo lietu
vių atgimimo vadą toje katedro
je nurodė Lietuvos praeities va
dovus: 1) Didvyrių Lietuvos - Vy
tautą, 2) Šventosios Lietuvos - šv. 
Kazimierą, 3) Vargų Lietuvos - 
minias maldininkų, kurie toje 
katedroje meldėsi ir ieškojo sau 
paguodos nelaimėse ir 4) At
gimusios Lietuvos - a.a. Joną Ba
sanavičių. Už jį kvietė melstis”.

Į kapines
“Po pamokslo arkiv. Pagie

dojo Libera ir užsakė maldas 
lietuvių, paskui lenkų kalba. 
Konduktą į kapines vedė prel. 
A. Viskantas. Buvo šalta, bet 
oras gražus, saulė švietė. Ties 
katedra aikštė buvo pilnutėlė 
žmonių, orkestras liūdnai trau
kė gedulingą maršą. Kunigų 
komžose susidarė ilgoka eilė. Jų 
tarpe žymiai skyrėsi du kanau- 
nikai: J. Tumas ir šv. Jono kle
bonas St. Milkovskis, abudu 
kanaunikų rūbuose. Procesija 
rimtai ir tvarkingai išsitęsė tiek,

DIM. PLK. LTN. EUGENIJUS 
JAKIMAVIČIUS ~

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Išaušus iš gynybos centro 

praneša, kad rusai ruošiasi nau
jam puolimui. Mieste toliau nuo 
parlamento rūmų sudaromos 
civiliniais drabužiais aprengtos 
ginkluotos gaujos - kareiviai. 
Jie bandys pulti rūmus. Vėl per
grupuoja rūmų gynėjus. Nuo rū
mų stogo gerai matyti susirin
kusių aplink rūmus didžiulė 
žmonių minia, gal 80 ar 100,000.

Per radiją praneša vis 
didesnį aukų skaičių. Žuvo - 13, 
sužeista - 100, dingusių be ži
nios - per 50. Neaišku, kiek 
užsibarikadavusių gynėjų yra 
TV bokšte. Praneša, kad iš TV 
bokšto desantininkai išneša ir 
krauna į mašinas pailgus mai
šus. O gal tai žuvę gynėjai?

Gynyba stiprinama. Tarp 

kad karstas buvo prie katedros, 
o jau vainikai ties šv. Kazimiero 
bažnyčia (geri du km! K.B.), ne
skaitant tų, kurie ėjo paskui 
karstą. Gatvių šaligatviai buvo 
vidury miesto pilni. Pakeliui tu
rėjo darbo fotografai. Atsirado 
iš Rygos net filmininkas” (...)

Atsisveikinimas kapinėse
“Kapinėse, kunigui baigus 

maldas, prie neužkasto grabo 
pasakyta eilė gražių ir jautrių 
kalbų. Kalbėjo dr. D. Alseika, 
nuo Vilniaus lietuvių, M. Bir
žiška nuo Nepriklausomos Lie
tuvių, Kauno burm. J. Vileišis, 
Lenkijos senatorius B. Krzyža- 
nowski lenkiškai nuo lenkų de
mokratų, Sakalauskas-Vanagė
lis nuo Varšuvos pasakė prakal
bą eilėmis, K. Čibiras nuo Lie
tuvos un-to jaunuomenės, bal
tarusis seimo atstovas kun. A. 
Stankevičius baltarusiškai nuo 
baltarusių, redakt. L. Abramavi- 
čius - lenkiškai, red. Reizen, 
žydiškai, dr. Jokantas, Pr. Žiž- 
maras nuo Vilniaus skautų, kun. 
K. Čibiras, R. Mackevičius ir 
baigė kun. Tumas. Pagiedota 
Dievo angelas ir Lietuva, tėvyne 
mūsų. Vos apie trečią valandą 
apleidome Rasų kapines”.

Akademija salėje
“Tą pat dieną vakarą apie 6 

vai. “Apollo” salėje prasidėjo 
mirusiam pagerbti akademija. 
Čia akademiją atidarė Lietuvių 
Mokslo D-jos vicepirm. dr. D. 
Alseika. Prezidiume užėmė vie
tas MD valdybos nariai, iš vie
nos pusės dr. D. Alseika, p. 
Matijošaitis, K. Stašys, kun. P. 
Kraujalis, dr. I. Šlapelis. Pa
kviesta į prezidiumą dar iš Kau
no delegacijos buvusieji LMD- 
jos valdybos nariai: rėkt. M. 
Biržiška, kanaun. Tumas, prof. 
Janulaitis, dr. Jokantas. Prof, 
kan. Tumas ilgoje paskaitoje 
charakterizavo dr. Basanavičių 
kaipo literatą ir veikėją. Matyt 
paskaita buvo daugiau taikoma 
Vilniaus jaunuomenei. Žinoma 
jos čia daugiausiai ir buvo.

Trumpai paskaitė keletą 
minčių apie dr. J. Basanavičių 
redakt. L. Abramavičius lenkiš
kai. Ilgesnėje turiningoje kalbo
je pabrėžė dr. Basanavičiaus 
nuopelnus mokslo dirvoje prof. 
A. Janulaitis. Gražiai čia kalbė
tojas nušvietė kiek Vilniaus 
Lietuvių Mokslo Draugija turė
jusi reikšmės būsiančiam Lietu
vos un-tui. Sekė p. Kairiūkš- 
tienės žilos senelės entuziastiš
ka kalba eilėmis lenkų kalba. 
Jau netaip nusisekė kitam lenkų 
kalbėtojui gen. Babianskui. Jis, 
neva papildydamas kun. Tumo 
kalbą mėgino įsprausti politikos 
elementą ir giedojo kauniškių 
dvarininkų gulbės giesmę. Dr. 
D. Alseika perskaitė keletą ge
dulo telegramų. Gerą įspūdį į 
susirinkusius padarė Vilniaus 
vaivados Račkevičiaus ir minis- 
terio Stanevičiaus telegramos, 
bet kauniškių Vilniuje begyve
nančių lenkų telegrama susilau
kė publikos ironijos. Po per
traukos padainavo keletą arijų 
ir dainų operos artistai p. Gri
gaitienė ir A. Sodeika. Ovaci
joms nebuvo galo”.

Pabaigai
Dr. Jono Basanavičiaus lai

dotuves užbaigiame dr. Br. Ma
kausko paskutiniais sakiniais: 
“Vasario mėn. 24 d. vaivada 
Račkievič priėmė Laikinojo lie-

šauliais, esančiais rū- 
ir atėjusiais iš miesto, 

mūsų antro korpuso

rūmų ir gatvės iškastas prieš
tankinis griovys. Rūmai jau ap
raizgyti plienine armatūra, plie
niniais tinklais, koridoriai per
skirti smėlio maišais, prie cent
rinio įėjimo - smėlio maišų ba
rikada. Iš gelžbetoninių medžia
gų žiedu kraunama gynybinė 
siena. Naujas, modernus parla
mento pastatas visai nepritaiky
tas gynybai. Tai ne prieš kelis 
šimtmečius statytos bažnyčios, 
vienuolynai. Pastato pirmame 
aukšte plačiausi langai - vitri
nos, žemomis palangėmis. Pro 
juos lengvai galima prasiveržti į 
vidų. Pastatą paruošti gynybai 
keblu.

Su 
muose 
tvirtinu 
stogą. Ruošiu priešdesantines 
kliūtis, kad negalėtų nusileisti iš 
sraigtasparnių desantininkai. 
Rezgame iš vielų pinkles, ruo
šiame iš plytų ugnies pozicijas - 
savotiškus apkasus. Rengiame 
šaudymo angas. Plytų mums pa
kelia statybininkai. Kai statybi
ninkų atvežtų plytų pritrūkome, 
pradėjome ardyti ventiliacijos 
kaminus. Statybininkai juos bu
vo silpnai sumūriję, lengvai tie 
kanalai yra. Pusdienį padirbėję, 
jau matome rezultatus. Gynybai 
pasiruošėme. Ant mūsų stogo 
desantininkai nenusileis!

Mus maitina rūmuose. Mai
tina papildomai ir Lietuvos 
žmonės. Atneša į rūmus visko: 
lašinių, medaus, dešrų, obuolių, 
apelsinų ir kitokių skanumynų. 
Mūsų šaulio Kairio mama atnešė 
jos virtų didžkukulių puodą.

Vyrai dienomis daugiau 
atsipalaidavę: kas miega, kas 
skaito, kas kokį nors durklą ga
landa, o kas kortomis lošia. 
Vyksta įvairus apgultos įgulos 
gyvenimas. Čia ir humoras, ir 
rimtos kalbos, ir linksma, ir 
liūdna. Yra ir gero patriotizmo, 
ir karštakošiškumo. Tačiau nak
timis, ypač iš vakaro, įtampa pa
didėja. Gaunami pranešimai 
apie sovietų kareivių judėjimą 
mieste, apie jų tankus Šiaurės 
miestelyje. Prieš auštant jau ra
miau. Žinome, kad jeigu naktį 
nepuolė, tai dieną nepuls. Dar 
viena naktis be mūšio. Dieną vi
sai ramu.

1991 m. sausio 15-oji
Įtampa didelė. Visi nera

mūs čia, neramūs ir už parla
mento rūmų kieme. Kieme 
daug uždegtų žvakių, daug be
simeldžiančių žmonių. Daugiau 
rimties, daugiau susitelkimo

Rūmų viduje ir išorėje stip
rinama gynyba. Mums noriai 
padeda visi žmonės. Dirba sta
tybininkų technika.

1991 m. sausio 16-oji
Dalis vyrų lieka budėti rū

muose, dalis išeina į laidotuves. 
Minia žmonių prie arkikated
ros. Tik dalelė telpa viduje. Iš
nešami karstai. Tai pirmosios 
aukos, kritusios nuo gerai gink
luotų desantininkų kulkų, su
traiškytos tankų vikšrais. Visa 
Antakalnio gatvė pilna lydinčių. 
Sunku prasibrauti ir šaligatviais. 
Visur, visur rūsti, susikaupusi 
žmonių banga.

Kapinėse stovime ant aukš
to skardžio. Iš čia gerai matosi 
slėnis, kuriame jau pastatytas 
didelis medinis kryžius. Malda. 
Rauda. Giesmės.

Temsta. Visur mirga žva
kės. Tai karštų širdžių liepsna. 
Kai daugiau sutemsta, tų žvakių 
šviesų pilnos kapinės. Jos plaz
da, mirga, tarsi žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę šviečiančios vėlės 
pagerbia pirmąsias atkurtos Lie
tuvos nepriklausomybės aukas.

Žmonės gieda, nesiskirsto. 
Sausio mėnesio šaltis užmirštas. 
Kaip gražiai skamba visame slė
nyje giesmės Marija, Marija, Oi 

tuvių komiteto atstovus, kurie 
padėkojo jam už globą ir para
mą, suteiktą lietuvių visuome
nės atstovams, atvykusiems iš 
Lietuvos respublikos į dr. Jono 
Basanavičiaus laidotuves.

Vasario 25 d. Lietuvos vi
daus ir užsienio politikos klausi
mu A. Voldemaras perskaitė 
vyriausybės pareiškimą (dekla
raciją), kuriame pažymima, kad 
lietuvių išvykos j Vilnių negali
ma laikyti politiniu žingsniu, bet 
eiline pagarba ŽMOGUI, kuris 
mirė kaip sargybinis poste. Tai 
ženklas, kad susiartinimo kelias 
nėra artimas”.
(Litwini w Polsce 1920-1939, 
Warszawa, 1986 m., psl. 65).

(Pabaiga) 

neverk motušėle.
1991 m. sausio 17-oji

Sausio 17-osios naktį, apie 2 
v. prasidėjo karas Persų įlanko
je. Tuoj pat praneša paskutines 
žinias: Irako armija nesugeba 
priešintis. O “didysis tėvas ir 
mokytojas” - besišypsantis Hu
seinas žadėjo jungtinėms kari
nėms pajėgoms triuškinantį at
kirtį.

Tik prasidėjus karui, kelioli
ka šarvuočių ir tankų iš Šiaurės 
miestelio pajudėjo parlamento 
link. Štai kodėl jau kelinta nak
tis Šiaurės miestelyje burgzdavo 
užvesti motorai - laukė tinkamo 
momento pulti. Jeigu būtų se- 
kęsi Huseinui, Lietuvos parla
mento pastato ir jo gyventojų 
“nušlavimas nuo žemės pavir
šiaus” būtų likęs pasaulio ne
pastebėtas.

Skelbiamas pavojus. Visi į 
savo gynybos pozicijas! Įtemptai 
klausomės radijo pranešimų. 
Irakas triuškinamas. Milžiniški 
oro smūgiai suduoti Irako ar
mijos štabams.

Po tokių pranešimų Šiaurės 
miestelio šarvuočių ir tankų ko
lona apsigręžė ir pasuko atgal. 
Nepuls! Naktis praėjo ramiai. 
Pranešimai iš Persų įlankos 
stulbinantys, palankūs mums. 
Rusai, įpiršę savo nenugalimą 
karo doktriną Irakui, pralaimi! 
Tai mums labai malonu. Šian
dien priimtas Lietuvos aukš
čiausios tarybos įstatymas Dėl 
savanoriškosios Krašto apsaugos 
tarnybos įsteigimo.

1991 m. sausio 18-oji
Sausio 18-osios vakare gau

name žinių, kad į Vilnių papil
domai įvesta dar 1500 rusų ka
reivių. Aišku, Šiaurės miestelyje 
telkia jėgas. Kokia bus ši naktis?

O mes gyvename apgultos 
tvirtovės gyvenimą. Vakarienei 
ant stalų papildomai padėta 
maloniai kvepiančių kaimiškų 
lašinių. O kokie tie sodžiaus la
šiniai! Kvepia lietuvišku kaimu, 
kvepia laukų laisve. Jos mes ne 
mažiau, kaip ir skanių lašinių 
pasiilgę. Visokius kaimo skanės
tus žmonės mums veža ir veža.

Dėkojame jums, brangios 
Lietuvos mamos. Jūsų mums 
atvežtos kaimo gėrybės ne tik 
mus sotina, bet ir dvasiškai nu
teikia saugoti ir ginti Lietuvos 
širdį - parlamentą.

Trečiųjų rūmų salėje kalba 
Nepriklausomybės akto signata
ras Algirdas Patackas. Maloniai 
nuteikia, sustiprina jo graži pat
riotinė kalba, skatinanti, stip
rinanti, praskaidrinanti tas mū
sų apgulties dienas. Jis ir pats 
paraudusiomis nuo nemigos ir 
įtampos akimis. Po vakarienės 
klausomės radijo žinių, žiūrime 
TV. Ekrane - karas Irake. Per 
radiją - Maskvos gorbačiovinin- 
kų melas apie Lietuvą.

Einu miegoti, nes 01.19.3°° 
reikės eiti į postą. Jau septinta 
para nenusivelku drabužių, ne- 
nusiaunu batų nei dieną, nei 
naktį. Su paruošta dujokauke, 
apsijuosęs šovinynu (suolo 
draugo partizano Algio Gu- 
mausko-Balandžio dovana), su 
šautuvu rankose. Prisimena ka
riška jaunystė. Prisimena išei
nant trumpa “maldelė”.

- Šautuvas, šoviniai, doku
mentai, pinigai.

Tai buvo svarbiausia. O visa 
kita, turint šiuos gyvybės rams
čius, Dievas duos. Bus ir maisto. 
Kiek bus, tiek užteks. Bus ir 
pastogė. Jeigu ne kambaryje, tai 
ant šieno, o jei ne ant šieno - tai 
prie laužo miške.

3°° poste. Drauge su mani
mi budi jaunas šaulys Artūras 
Navickas. Postas įrengtas laiptų 
narvelyje, trečiame aukšte. Toli 
matosi parlamento rūmų pri
eigos. Graži naktis. Medžiai ap
šerkšniję. Pievoje tarp rūmų ir 
gatvės dega laužai. Suskaičiavau 
- dvidešimt. Prie laužų grupelė
mis susibūrę žmonės. Kai kur 
ugnies blyksniai apšviečia tris
palvę. Tai vis tarsi mažos Lie
tuvos salelės, tai dvidešimt ma
žų Lietuvių' budi. Tai žmonės, 
suburti vieno troškimo, vieno 
tikslo - išsaugoti Lietuvos ne
priklausomybę, išsaugoti ir ap
ginti laisvę! (Bus daugiau)

&AMOGHJA* Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Lietuvos gen. konsulas Čikagoje Giedrius Apuokas yra dažnas svečias 
Čikagos lietuvių renginiuose. Čia jis matomas kalbant Čiurlionio 
vardo galerijoje Nuotr. Ed. Šulaičio

Pasaulio lietuvių bendruomenės veikla
Naujausios žinios apie jos darbus visame Vakarų pasaulyje

LR vyriausybei praėjusių metų 
lapkričio mėnesį nukėlus III Pasau
lio lietuvių dainų šventę iš‘2002 į 
2003 metus, teko keisti Pasaulio 
lietuvių jaunimo (PLJ) kongreso ir 
PLB seimo datas, kurios jau buvo 
nustatytos ir spaudoje paskelbtos.

TREČIOJI PASAULIO LIE
TUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ IR KA
RALIAUS MINDAUGO 750 ME
TŲ JUBILIEJAUS ŠVENTĖ 
ĮVYKS 2003 M. BIRŽELIO 30 - 
LIEPOS 6 DIENOMIS LIETU
VOJE. Išeivijos chorų ir tautinių 
šokių grupių dalyvavimą šventėje 
registruoja ir koordinuoja PLB val
dybos talkininkai Darius Polikaitis 
su Audra Lintakiene, bendradar
biaudami ir gaudami informacijas 
iš Lietuvos. Abiems talkina PLB 
valdybos vicepirmininkė kultūrai 
Laima Žliobienė.

VIENUOLIKTASIS PASAU
LIO LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS SEIMAS ĮVYKS 2003 M. 
LIEPOS 7-11 DIENOMIS LIE
TUVOJE. Pirmadienį - PLB XI 
seimo registracija, susipažinimas, 
nuo antradienio iki ketvirtadienio - 
darbo posėdžiai, penktadienį - sei
mo pabaiga ir užbaigimo pokylis, 
gal kartu su PLJ kongreso da
lyviais.

VIENUOLIKTASIS PASAU
LIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS ĮVYKS 2003 M. 
LIEPOS 12-27 DIENOMIS LIE
TUVOJE, PUNSKO/SEINŲ 
KRAŠTE IR VOKIETIJOJE. Jau
nimas ruošiasi kongreso atidarymo 
programą rengti Lietuvoje, vienos 
savaitės stovyklą - Punske/Seinuo- 
se ir vienos savaitės studijų dienas 
bei uždarymą - Vokietijoje, Vasa
rio 16-osios gimnazijoje. Visas XI- 
ojo PLJ kongreso informacijas 
teiks jo ruošos komitetas - pirm. 
Vytautas Lemkė ir PU Sąjungos 
valdyba - pirm. Matas Stanevičius.

PLB IR PUS KRAŠTŲ PIR
MININKŲ SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKS 2002 M. RUGPJŪČIO 12- 
15 DIENOMIS LIETUVOJE. Pir
mininkai prašomi pranešti apie da
lyvavimą ir atsiųsti savo siūlymus 
bei pageidavimus šiam suvažiavi
mui PLB atstovybei Lietuvoje. Pro
grama, tiksli vietovė ir kita infor
macija bus netrukus pranešta.

49-OJI EUROPOS LIETU
VIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 
ĮVYKS 2002 M. RUGPJŪČIO 5- 
11 DIENOMIS LIETUVOJE. Pa
talpos surastos Kretingoje, pranciš
konų studijų namuose. ELSS orga
nizuoja Vokietijos LB valdyba ir iš
eivijos institutas Kaune. Dėl infor
macijos kreiptis: Linas Saldukastą1 
fc.vdu.lt

Praėjusių metų lapkričio 3 d. 
Lemonte (JAV) įvyko PLB valdy
bos posėdis, kuriame dalyvavo 7 iš 
10 narių. Valdybos nariai aptarė 
kultūros, švietimo, spaudos, visuo
menės, ryšių palaikymo tarp kraštų 
ir kitus reikalus. Daug kalbėta apie 
PLB ir PUS renginių datų pakeiti
mą, nes posėdžio metu buvo suži
nota, kad Dainų šventė nukelta. 
Vakare valdybos nariai ir PLB tal
kininkai dalyvavo Lietuvių fondo 
metiniame pokylyje, kuriame buvo 
įteikta LF dr. Antano Razmos var
do 25,000 dolerių švietimo premija 
Vasario 16-osios gimnazijai.

PLB istorijos knygą toliau re
daguoja istorikė Vitalija Stravins
kienė. Su ja bendradarbiauja PLB 
vicepirmininkas Bronius Makaus
kas ir PLB atstovas Lietuvoje Gab
rielius Žemkalnis. Darbas eina pir
myn ir atliekamas kruopščiai ir 
tvarkingai. Tačiau dar ne visi kraš
tai yra atsiuntę savo apžvalgą su 
nuotraukomis.

Laikydamasi PLB X seimo nu
tarimo, PLB valdyba visais būdais 
ragina kraštų bendruomenes remti 
valdovų rūmų atstatymo projektą. 
Atstatymu besirūpinantis Edmun
das Kulikauskas kviečia valdovų rū
mų reikalais į pasitarimus Lietuvo
je. PLB valdybai atstovauja vice
pirm. Gabrielius Žemkalnis. Jis ir 
PLB valdybos pirmininkas Vytau

tas Kamantas yra Valdovų rūmų 
paramos fondo Lietuvoje vieni iš 
steigėjų. Fondas sėkmingai telkia 
aukas Lietuvoje ir užsienyje. Aukos 
pastoviai plaukia, atsiranda vis dau
giau rėmėjų. Dr. Edmundas ir Mil
da Lenkauskai valdovų rūmų atsta
tymui jau atsiuntė antrą tūkstantį 
dolerių. Dr. Juozas Kazickas paža
dėjo 25,000 dolerių.

PLB valdyba pakartotinai siūlė 
Pasaulio lietuvio redakcijai ir admi
nistracijai leisti tik 6 numerius per 
metus - palengvinti redakcijos dar
bą ir sumažinti išlaidas. Tačiau re
daktorė Regina Kučienė ir admi
nistratorius Viktoras Kučas dar ir 
šiais metais-pasiryžę išleisti 10 nu
merių. Jie abu, kaip ir lig šiol, atsi
sako užmokesčio. Todėl gruodžio 
14 d. PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas jiems valdybos vardu 
įteikė padėkos plaketę. Tą dieną R. 
ir V. Kučai buvo susikvietę Pasau
lio lietuvio redakcijos ir administra
cijos talkininkus vakarienei. Visi 
Pasaulio lietuvio skaitytojai kviečia
mi surasti naujų prenumeratorių.

Gruodžio mėnesį' PLB valdy
bos vicepirmininkas kun. Edis Put
rimas aplankė Dvasinės pagalbos 
jaunimo centrą Klaipėdoje, kurį jis 
globoja. Grįždamas iš Lietuvos į 
Kanadą, kun. Putrimas sustojo Va
sario 16-osios gimnazijoje Vokieti
joje. Ten jis vedė adventinį susikau
pimo vakarą gimnazijos ateitinin
kams.

Pietų Amerikos lietuvių jauni
mo suvažiavime sausio 5-13 d.d. 
Argentinoje dalyvavo apie 30 jau
nuolių iš Brazilijos, Urugvajaus ir 
Argentinos. Kaip svečiai dalyvavo 
PLB vicepirmininkas E. Putrimas iš 
Kanados, Girtus Antanaitis iš Aust
ralijos ir XI PUK ruošos komiteto 
pirmininkas Vytautas Lemkė iš Vo
kietijos, kuris dalyviams papasako
jo apie kongreso paruošiamuosius 
darbus. Suvažiavimo tema buvo 
Lietuvių charta. Pirmą kartą suva
žiavime dalyvavę jaunuoliai buvo 
supažindinami su svarbiausiom 
Lietuvos datom, kaip sausio 13, ko
vo 11 ir kt.

Šveicarijos lietuvių bendruo
menė, po beveik 50 metų pertrau
kos, praėjusių metų gruodžio mė
nesį išleido savo laikraštėlį. Tarp 
1951-53 metų buvo išleisti septyni 
Šveicarijos lietuvių žinių numeriai. 
Dabar išleistame yra pokalbiai su 
Šveicarijos LB garbės pirmininku 
dr. V. Dargužu-Hofer ir dabartine 
pirmininke Janina Survilaite-Vait- 
kevičiene. Aprašoma 30 metus’vei
kusi Šveicarijoje jaunimo lietuvių 
tautinių šokių grupė, jos vadovė 
Joana Stasiulięnė ir studentų bei 
jaunų šeimų, atvykusių iš Lietuvos, 
mokslo pasiekimai bei gyvenimas 
Šveicarijoje. Laikraštėlyje paskelb
tas praėjusių ir būsimų renginių 
tvarkaraštis. Labai įdomų leidinį 
redaguoja Birutė Gujer, talkinant 
Janinai Vaitkevičienei ir Jurgai 
Ruesch. Šveicarijos LB vasario 17 
d. iškilmingom šventom Mišiom ir 
minėjimu atšvęs savo 50 metų veik
los sukaktį.

Belgijos LB savo metiniame 
susirinkime išrinko naują valdybą. 
Ją sudaro pirmininkė Aurelija Go- 
ris-Norienė, dr. Darius Oliškevi- 
čius, Regina Pauliukovaitė-Sarolea, 
Ramunė Januškaitė, Kristina Bra- 
daitytė, Rita Raes ir Natalija Vae- 
sen. BLB valdyba suruošė kalėdinę 
vakaronę ir keletą ekskursijų.

Vokietijos LB valdyba, vado
vaujama pirm. A. Šiugždinio, 2001 
m. lapkričio mėnesį suruošė bend
ruomenės darbuotojų suvažiavimą. 
Ta proga buvo atidaryta iš Lietuvos 
atvežta dr. Jono Basanavičiaus 150 
metų gimimo sukakties paroda. 
Prof. dr. Domas Kaunas pristatė jo 
paties spaudai parengtą J. Basana
vičiaus knygą apie J. Sauerwein, 
Lietuviais esame mes gimę autorių. 
Dalyviams apie Lietuvos-Vokietijos 
ryšius kalbėjo įgaliotas ministeris 
Vytautas Gudaitis iš Berlyno. Me- 

(Nukclta j 9-tą psl.)
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VDU rektoriaus Vytauto Kaminsko kalba, skirta poeto Bernardo 
Brazdžionio jubiliejui 
gijoje “Šatrija”, studentų hu
manitarų draugijos literatūros 
sekcijoje, kuriai 1931 m. ir va
dovavo. Studijuodamas univer
sitete, įgavo redaktoriaus pa
tirtį - redagavo studentų laik
raštį Lietuvos studentas ir kata
likišką moksleivijos žurnalą 
Ateities spinduliai.

Poetas studijų metu turėjo 
universiteto biblioteką, tad jis 
galėjo plėsti savo akiratį, prisi
liesti prie Europos kultūros. 
Kūrybines jėgas ugdė dalyvavi
mas tuo metu gyvoje literatūri
nėje studentų veikloje. Galbūt 
todėl dar studijuodamas univer
sitete poetas išleido brandžias 
eilėraščių knygas Amžinas žy
das ir Krintančios žvaigždės. 
Šiuo metu susiformavo atsa
komybės tautai pajauta bei 
poeto - tautos gynėjo - mi
sijos samprata.

Išsaugojusiam nepriklauso
mos Lietuvos Atgimimo viltis 
poetui 1994 metais kovo 9 dieną 
buvo suteiktas VDU Garbės 
daktaro vardas. Taip universite
to senatas įvertino universiteto 
auklėtinio - garbaus poeto tvir
tą pilietinę poziciją bei intelek
tualias katalikiškąsias nuostatas. 
Priimdamas garbingą akademi
nį apdovanojimą, poetas, prisi
minęs savo profesorius ir moks
lo draugus, sakė: “Daugeliui čia

G tilILTME JE VEIKLOJE
Gerbiamieji kolegos, ponios 

ir ponai,
Lietuvos universitetų istori

ja leidžia pasvarstyti įdomų poe
to ir universiteto ryšių klausimą. 
Kūryba, viena subtiliausių jos 
formų - poezija, ir mokslinė 
mintis, akademinis gyvenimas, 
kartais atsiduria šalia - vienas 
kitą papildo ir pratęsia. Poetas 
Bernardas Brazdžionis - prieš
kario Kauno, jo intelektualinių 
pajėgų, jo universiteto sufor
muotas kūrėjas. Jis visą gyveni
mą išsaugojo tas tautiškumo ir 
patriotizmo pamokas, kurias 
buvo įgijęs laikinosios sostinės 
universitete.

Kokia buvo toji dvasinė at
mosfera, kurioje brendo busi
masis poetas?

Vytauto Didžiojo universi
tete lietuvių literatūrą jis studi
javo 1929-1934 m. Tai gan bran
dus universiteto veiklos metas. 
Humanitarinių mokslų fakulte
te dėstė europinio išsilavinimo 
profesoriai - Levas Karsavinas, 
Vosylius Sezemanas, Vincas 
Krėvė-Mickevičius, Vincas My
kolaitis-Putinas, Mykolas ir Vac
lovas Biržiškos.

Savo kūrybiškumą B. Braz
džionis ugdė universiteto aka
deminiuose būreliuose: stu
dentų ateitininkų meno drau- 

Prof. JONAS KUBILIUS, buvęs Vilniaus universiteto rektorius, pa
gerbtas jo 80-tojo gimtadienio proga. Dešinėje - vysk. J. Boruta, SJ

Karaliaučiaus lietuvių daina
Žodžiai ir muzika R. Leonovos
Daug vargo patyrus, nelaimių ir karų, 
Iš pelenų pakilus, iš ašarų gailių.
Čia šimtas tautybių gyvena kaip viena
Čia protėvių žemė Mažoji Lietuva.
Priedainis

Karaliaučiaus lietuviai susiję iš daugel kraštų, 
Nepamiršę Tėvynės, skambiųjų gimtųjų dainų, 
Baltijos jūros ošimas Lietu vą brangią primins 
Ir nuvargusią širdį švelniai nuramins.

Čia pučia gaivūs vėjai, žaliuoja ąžuolai, 
Čia supilti iš smėlio brangūs mums kapai. 
Vaikai mokyklon eina, jaunimas mūs šaunus, 
Po darbo skubam, bėgam į savuosius namus.

Žmonėms visiems mes linkime laimės ir taikos, 
Mes siekiame dorybės, meilės, atgaivos, 
O Lietuva - Tėvynė te visada klestės.
Mes melsimės, o Dievas jai ir mums padės.
Priedainis
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esančių jie tėra tik istoriniai as
menys, beveik mitologinės būty
bės, o man jie - apčiuopiama 
tikrovė”.

Garbės daktaro ryšys su sa
vąja Alma Mater nenutrūko. 
2001 metų vasarą VDU Išeivi
jos institute Bernardas Braz
džionis susipažino su archyvais, 
pateikė vertingų patarimų jų 
tvarkytojams. Šiomis dienomis 
poeto iniciatyva institutą pa
sieks Kalifornijoje jo redaguoto 
tautinės ir katalikiškos dvasios 
žurnalo Lietuvių dienos archyvas.

Šiandieninis mūsų susibūri
mas poeto jubiliejaus proga - 
tarsi įžanga būsimiems Lietuvos 
universiteto Kaune 80-mečio 
minėjimams. Taigi, universite
tas ir poetas vėl greta.

Norisi palinkėti Jubiliatui 
dvasios ir kūno stiprybės.

Vytauto Didžiojo universi
tete vasario 2 d. paminėta poeto 
Bernardo Brazdžionio - Kauno 
miesto garbės piliečio ir VDU 
garbės daktaro - 95-erių metų 
sukaktis. Jį suorganizavo Kauno 
miesto savivaldybė ir Vytauto 
Didžiojo universitetas. Naujai 
suremontuota Teologijos fakul
teto didžioji aula Gimnazijos 
gatvėje buvo pilnut pilnutėlė - 
visiems dalyviams neužteko sė
dimų vietų.

Iškilmingą minėjimą atidarė 
Kauno miesto pirmasis viceme
ras Gediminas Budnikas, pažy
mėjęs poeto pilietinę ištikimybę 
tėvynei ir jaunystės miestui 
Kaunui. Jis. perskaitė sveikini
mo telegramos poetui B. Braz
džioniui į Kaliforniją projektą, 
kuriam minėjimo dalyviai prita
rė šiltais plojimais. VDU rekto
rius Vytautas Kaminskas savo 
kalboje išryškino poeto ir uni
versiteto sąsajas. Aktorė Virgi
nija Kochanskytė paskaitė 
pluoštą B. Brazdžioniu eilėraš
čių, tarp jų - daugelio pamėgtą 
Per pasaulį keliauja žmogus. 
Kauno styginių kvartetas atliko 
keletą progai pritaikytų kūrinių. 
Minėjimo dalyviams dideliame 
ekrane buvo parodytas šiltai 
sutiktas režisieriaus Vytauto 
Balsio ir scenarijaus autorių 
Petro Garnio bei Petro Palilio- 
nio dokumentinis televizijos fil
mas apie B. Brazdžionį Vėtrose 
nepaklydęs.

Vidmantas Valiušaitis

ATEITIS, 2001 m. 3 (12) nr. Re
daktorė Emilija Pundziūtė. Redak
cijos adresas: Daukšos 21, LT - 
3000 Kaunas, Lithuania. Leidėjas - 
Ateitininkų federacija.

Jeronimas Šalčiūnas & Antanas 
Šalčiūnas, IŠ BROLIŲ ŠIRDŽIŲ. 
Dviejų brolių eilėraščiai. Redagavo 
ir klaidas taisė Jeronimas Šalčiū
nas. Dailininkas - Juozas Tumas. 
Tiražas - 500 egz. Marijampolė, 
2001 m., 116 psl.

NAUJOJI SANDORA. 2001 
m., 12 nr. Katalikų mėnraštis, skir
tas kiekvienam, kuriam rūpi gilinti 
savo tikėjimą. L.e. vyr. red. P. Ri
mantas Meškėnas. Adresas: Domi
ninkonų g. 6, Vilnius 2001. Metinė 
prenumerata užsienyje su priedu 
Lux - $55. Labai šauniai tvarkomas 
religinio turinio mėnraštis, pasižy
mintis ypač technišku apipavidali
nimu. Prie šio minimo numerio pri
dėtas sąrašas leidyklos Katalikų pa
saulis išleistų knygų, būtent 110.

Poetas BERNARDAS BRAZDŽIONIS, kurio 95 metų amžiaus sukak
tis buvo paminėta Vytauto Didžiojo universitete Kaune

Nuotr. Vyt. Maželio

Pas garsią lietuvę mokslininkę
KĘSTUTIS ŠALAVĖJUS
Gan retai mūsuose surasi 

žmogų, kuris visą savo gyvenimą 
paaukotų kažkokiam vienam 
tikslui. Viena tokių yra lietu
vaitė iš Santa Monica dr. Birutė 
Galdikaitė (Galdikas), kuri pa
siaukojo nykstančių gyvūnų - 
orangutangų tyrinėjimams ir 
apsaugai.

Dr. Birutė yra garsiausia 
orangutangų tyrinėjimo specia
listė visame pasaulyje, jau apie 
trisdešimt metų darbuojasi Bor
neo ir Sumatros salose Indone
zijoje. Tik čia dar orangutangai 
randami gyvenantys laisvėje. 
Tyrinėtojų manymu, orangutan
gų yra likę apie 30,000, tačiau ir 
jiems gresia išnykimo pavojus.

Pasirodo, kad orangutangai

MUZIKOS ŽINIOS, 2001 me
tai, nr. 252. Leidėjas - Š. Amerikos 
lietuvių muzikos sąjunga. Redakto
riai - Kazys Skaisgirys ir Stasys Sli
žys. Administratorius - Antanas 
Giedraitis, 7310 S. California Ave., 
Chicago, IL 60629, USA. Metinė 
prenumerata - $5 JAV.

MITTERLUNGEN AUS BAL- 
TISCHEM LEBEN, Nummer 4(196), 
Dezember 2001, 47 Jahrgang. He- 
rausgeber: Baltische Gesellschaft 
in Deutschland e. V. Druck und 
Versand: Deutsch-Baltische Ge- 
meinschaft zu Riga, Janos Danos, 
Aglonas 56, LV1057 Riga,.Latvia. 
Zuschriften erbeten an an: Dr. Ol- 
gred Aule, Klingenteichstrasse 6b, 
69117 Heidelberg, Germany. Šia
me leidinyje gausu žinių apie Estiją 
ir Latviją, labai mažai apie Lietuvą. 
Leidėjų draugijos suvažiavime tarp 
paskaitininkų nėra nė vienos lietu
viškos pavardės. 

yra vieni pirmųjų džiunglių so
dininkų. Besimaitindami įvai
riais augalais ir vaisiais, jie iš
barsto sėklas, kurios čia pat 
dygsta ir tuo apsaugo džiungles 
nuo nykimo.

Kai išnyksta orangutangai, 
ima nykti ir tūkstančiai kitų 
džiunglių gyvūnų bei augalų rū
šių. Paskutiniais metais prie 
džiunglių ir orangutangų naiki
nimo prisideda ir žmonės. Ker
tami medžiai, bandoma džiung
les paversti žemės ūkio plotais. 
Su vietos valdžia kyla daug ne
sutarimų, kadangi kiekvienos 
pusės interesai smarkiai skiria
mi. Vietiniai gyventojai išnau
doja džiungles savo reikmėms. 
Tai labai trukdo vykdyti gyvūnų 
tyrinėjimus.

Dr. Birutės ir kolegų pa
stangomis 1986 metais yra 
įsteigtas Tarptautinis orangu
tangų fondas (The Orangutan 
Foundation International), kurio 
tikslas - tyrinėti ir išsaugoti 
gamtą, ypač orangutangus. Ban
doma išlaikyti žmogaus ne
paliestą gamtą, kad orangu
tangai galėtų gyventi jiems 
įprastoje aplinkoje. Apie jų 
veiklą bei naujausius gamtos ir 
orangutangų išsaugojimo pro
jektus galima daugiau paskaityti 
šio fondo interneto puslapyje 
www. ns. net/orangutan.

Dr. Birutė tik maždaug kar
tą per metus savaitei ar dviem 
parvyksta į saulėtą Kaliforniją 
aplankyti mamos ir čia esančios 
raštinės. Mums, keliems lietu
viams, pavyko sužinoti, kad žy
mioji mokslininkė atvyks į Santa 
Monica ir sausio 28 d., gan vėlų 
vakarą, jos raštinėje pavyko su
sitikti su ja, pabendrauti bei pa
daryti keletą nuotraukų.

Programoje “Dingęs Vilnius” 
planuojama atstatyti prarastus is
torinius statinius, išryškinti Vil
niaus kaip Rytų ir Vakarų kultū
rų sandūros suformuoto miesto 
įvaizdį, įtraukti į programos įgy
vendinimą suinteresuotus versli
ninkus, sukurti naujus traukos 
taškus kultūriniam turizmui. Pir
miausia siūloma atstatyti Pranciš
konų vienuolyno varpinę, kuri 
grąžintų vienuolyno ansambliui ir 
miesto panoramai svarbų archi
tektūrinį bruožą. Tam jau yra in
vestuotojas - AB “Lietuvos tele- 
komas”, kuris žada skirti per dve
jus metus 700,000 Lt. Taip pat 
planuojama atstatyti Subačiaus ir 
Rūdininkų vartus, kurių liekanos, 
carinei valdžiai juos nugriovus, 
yra po žeme. Atstatyti jie taptų 
turistinės informacijos ir preky
bos centrais bei archeologinių ra
dinių muziejais. Vilniaus (Neries) 
vartai, kurių likučiai rasti dabarti
nių Vilniaus ir Benediktinų gatvių 
sankryžoje, yra vieni seniausių gy
nybinėje sienoje: istorijoje jie mi
nimi 1555 metais. Sutvarkymas ka
daise labai geros kokybės vande
niu garsius Vingrių šaltinius bei 
jų aplinką prisidėtų prie miesto 
ekologinio įvaizdžio. Tikimasi 
rasti šiems projektams investuo
tojų iš kelionių agentūrų bei pre
kybos organizacijų.

Vilniaus Rotušės aikštę, vieną 
iš svarbiausių Vilniaus senamies
tyje, puoš naujas fontanas. “Om- 
nitel” bendrovė, bendradarbiau
dama su Vilniaus miesto savival
dybe, finansuos šį projektą 200,000 
Lt. suma. Šia proga “Omnitel” 
pirmininkas A. Zabulis pastebėjo: 
“Padovanodami miestui fontaną 
siekiame sukurti dar vieną gražią 
poilsio vietą, kuri atgaivintų sena
miestį, patrauktų miestiečių ir 
svečių akį. Mums rūpi aplinka, 
kurioje gyvename, - Vilnius po 
truputį tampa vis gražesnis, šiuo
laikiškesnis Europos miestas.” Sa
vivaldybė užtikrins, kad fontano 
statyba atitiktų paminklosaugi
nius reikalavimus ir rūpinsis jo 
priežiūra.

Tarptautinei Frankfurto kny
gų mugei, kurioje šiais metais 
Lietuvai skirta išskirtinė vieta, in
tensyviai ruošiamasi. Projekto va
dovė Rasa Drazdauskienė prane
šė, kad jau parengtas detalus ra
dinių planas. Lietuvai skirtoje 
1200 kv. metrų ploto salėje mu
gės lankytojai bus supažindinami 
su šiuolaikinės Lietuvos įvaizdžiu 
ir kultūrinio gyvenimo aktualijo
mis. Jau sutarta dėl dviejų Lietu
vos šiuolaikinio meno parodų; 
Frankfurto fotografijos muziejuje 
Fotoforum bus surengta lietuvių 
fotografų paroda, o Kino muzie
juje numatoma rodyti lietuvių au
torių filmus ir filmininko Jono 
Meko juostų kadrus. Viena di
džiausių Vokietijos leidyklų Suhr
kamp išleis šiuolaikinės lietuvių 
prozos antologiją. Jurgos Iva
nauskaitės, Ričardo Gavelio, Jur
gio Kunčino, Juozo Apučio ir kt. 
prozininkų kūrinius atrinks Aust
rijoje gyvenantis lietuvių literatū
ros vertėjas Kornelius Heli. Prieš 
pat Frankfurto knygų mugės spa
lio mėn. pradžią, rugsėjo pabaigo
je Miunchene įvyks Lietuvos kul
tūros savaitė, kur tarp įvairių kitų 
renginių bus pristatomi Daiman- 
to Narkevičiaus, pernai sėkmingai 
dalyvavusio Venecijos dvimetinė- 
je parodoje, vaizdajuosčių darbai.

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

Gimtinės mąstymai
Kokios gilios atminimų upės 
Ir tamsūs skausmų vandenynai. 
Po kasdienybės kryžium suklupus 
Aš palaimos maldauju gimtinei.

O, Žemaitija, kukli kaip mergaitė, 
Papuošta skausmų vainiku, 
Ir per amžius kantrų žemaitį 
Vedei artimo meilės taku.

Ten Kęstutis pamilo Birutę, 
Kuklią Palangos žvejo dukrelę, 
Ir kunigaikščiui ji atnešė kraitį 
Tėvynės meilę širdyje begalę.

Ir komunizmo kelią Golgotos 
Tu papuošei Rainių kankiniais, 
Kad kasdieną vaikai prisimintų, 
Jog jiems laisvę krauju atpirkai.

O tu, brangi, šventa mano žeme, 
Kryžių kalnu skausme papuošta, 
Taip gins ir mylės, kaip nuo seno, 
Kol bangomis alsuos Baltija.

Rita Kaulienė,
Vancouver, BC

Virgilijus Noreika, žymusis 
lietuvių tenoras, š.m. sausio pra
džioje dainavo Rusijos Sankt Pe
terburgo Dmitrijaus Šostakovičiaus 
vardo akademinės filharmonijos 
Didžiojoje salėje. Koncertą rengė 
Lietuvos gen. konsulatas ir Vals
tybinis Sankt Peterburgo rusų 
koncertinis orkestras. Programoje 
P. Čaikovskio, A. Dargomyžskio, 
A. Rubinšteino ir kitų rusų bei 
Vakarų Europos kompozitorių 
kūriniai. Koncerte dalyvavo už
sienio valstybių atstovybių nariai, 
Rusijos užsienio reikalų minis
terijos pareigūnai, srities admi
nistracijų atstovai bei lietuvių 
bendruomenės nariai.

Lietuvos valstybinio operos 
ir baleto teatro š.m. sausio 11d. 
G. Donizetti operos Lucia di Lam- 
mermoor spektaklyje pagrindinį 
vaidmenį atliko viešnia iš Mask
vos Didžiojo teatro Larisa Ruda
kova. Solistė yra tarptautinio 
Francisco Vignas vardo vokalistų 
konkurso Ispanijos Barcelonoje 
Didžiojo prizo laureatė, dainavusi 
daugelyje Europos operų scenų 
bei Niujorko Metropolitan opero
je. Kituose pagrindiniuose vaid
menyse dainavo tenoras Bronius 
Tamašauskas ir baritonas Vytau
tas Juozapaitis, dirigavo Vytautas 
Viržonis.

Virginįja Paplauskienė, Mai
ronio literatūros muziejaus Kau
ne darbuotoja, atvyko pusei metų 
į Čikagą rinkti medžiagos apie iš
eivijos rašytojus. Šio vizito, jau jos 
ketvirto į JAV, metu ji ketina 
daugiausia dėmesio skirti rašytojų 
Antano Škėmos ir Antano Vai
čiulaičio kūrybai, taip pat norėtų 
rasti papildomos medžiagos apie 
Čikagoje gyvenusius rašytojus 
Gražiną Tulauskaitę-Babrauskie- 
nę ir Algimantą Mackų, kurių 
fondai kaupiami Maironio muzie
juje. Savo ruožtu, V. Paplauskie
nė sutiko Pedagoginiame lituanis
tikos institute skaityti paskaitas 
apie rašytojus V. Krėvę ir Vaiž
gantą bei toliau bendradarbiauti 
dienraščio Draugas kultūros priede.

Arvydas Markauskas, vienas 
pagrindinių Vilniaus operos bari
tonų, 2001 m. gruodžio pradžioje 
šventė savo 50-metį. Tam pami
nėti buvo skirta G. Verdi opera 
Nabucco ir šventinis vakaras. Ope
roje kartu su jubiliatu dainavo 
Sofija Jonaitytė, Vytautas Bakula, 
Bronius Tamašauskas, Laima Do- 
mikaitė, Jonas Valuckas, Jolanta 
Čiurilaitė, Žvainys Ivanauskas, di
rigavo Martynas Stoškus. Per ke
letą kūrybinių dešimtmečių, savo 
- pasak muzikologės Jūratės Vy- 
liūtės - “muzikaliu, aksominio 
tembro balsu” A. Markauskas su
kūrė visą eilę svarbių vaidmenų: 
Oneginą (P. Čaikovskio Eugenijus 
Oneginas), Jago (G. Verdi Otel
io), Escamillo (G. Bizet Carmen), 
Rigoletto (G. Verdi Rigoletto), 
Scarpia (G. Puccini Tosca), Na
bucco (G. Verdi Nabucco), Mac
beth (G. Verdi Macbeth) ir kt. 
Dainavo Jugoslavijos Split, Suo
mijos Savonlinos operų festiva
liuose, Maskvos Didžiajame teat
re, Sankt Peterburgo, Rygos, Či
kagos lietuvių operose, Čarl Orff 
sceninės kantatos Carmina Bura
ną pastatymuose Lietuvoje ir Ita
lijoje.

G.K.

Dalis rodinių parodoje “Ginta
ras: istorija ir dizainas” Gati
neau (Hull) miesto rotušės Mont
calm galerijoje (iki kovo 17 d.)
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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 dolerių
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..............1.25%
1 metų GlC-met. palūk..............1.55%
2 metų GlC-met. palūk..............2.50%
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.... 2.30% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 3.25% 
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%

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................3.35%
2 metų..................... 4.45%
3 metų..................... 4.75%
4 metų..................... 5.55%
5 metų..................... 5.75%

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

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%

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” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
ffl JUMS TIK 

KAINUOS

3'/z°/o
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 i 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

strg Travel______
& Services Inc

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

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

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)

A 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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Informaciją teikia administratorius L. Baziliauskas tel. 905 279-8226

Tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių namai” Vilniuje Kalėdų proga 
lankėsi Lietuvos kariuomenės vadas gen. tųjr. J. Kronkaitis. Jo kairėje 
- Tremtinių grįžimo fondo pirm. V. Cinauskas Nuotr. V. Cinausko

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bronzos medalio laimėtojos 
gūbrinio (moguls) slidinėjimo 
šlaite ir pasiliko 4-je vietoje. Ki
tą dieną 3 km greitojo čiuožimo 
varžybose Cindy Klassen iš Vi- 
nipego pasisekė geriau - ji lai
mėjo bronzą, pirmąjį šių žaidy
nių Kanados medalį. Visos trys 
medalistės šiose lenktynėse “su
mušė” ikišiolinj 3 km pasaulio 
rekordą.

Kvebeko ledo viešbutis, 
Winter Camaval proga sulipdy
tas iš ledo luitų Ste-Catherine- 
de-la-Jacques-Cartier vietovėje, 
turėjo ledinę koplyčią, kurioje 
buvo siūloma tuoktis. Vasario 
pradžioje joje buvo atliktos pir
mosios vedybų apeigos. Jauna
sis ir jaunoji buvo ne prie šalčių 
pripratę kanadiečiai, bet atke
liavę iš tropinių Havajų, kur 
sniego ir ledo galima kartais 
rasti tik ant užgesusio ugnikal
nio Mauna Kea viršūnės, Di
džiojoje saloje.

Kanados olimpinė draugija 
(Canadian Olympic Association 
- COA) turės naują pirmininką. 
Jim Thompson, 59 m. amžiaus 
sporto žiniasklaidos administra
torius, pradės savo keturių me
tų kadenciją š.m. kovo mėnesį. 
Buvusi COA pirmininkė Carol 
Anne Letheren staiga mirė pra
eitą vasarį. J-. Thompson pralei
do 34 metus administruodamas 
televizijos sporto programas; 
pradėjęs CBC televizijoje, vėliau 
tapo Televizijos sporto tinklo 
padalinio NetStar direktorium.

Lordas George Robertson, 
NATO (ŠAS) gen. sekretorius, 
kalbėdamas Saugumo ir bend
radarbiavimo Europoje organi
zacijos (OSCE - Organization 
for Security and Co-operation 
in Europe) konferencijoje, ku
rioje dalyvavo atstovai iš 40 
valstybių, ragino Europos vals
tybes ir Kanadą stipriau gink
luotis. Priešingu atveju, JAV, 
kaip stipriausiai ginkluota NA
TO jėga, darys vienašališkus 
sprendimus neątsiklausdama ki
tų narių nuomonės. “Kanada ir 
Europos valstybės”, - kalbėjo 
lordas Robertson, - “yra tiek 
‘kariškai mažamatės’, kad tenka 
prašyti stiprios Vašingtono pa
ramos kiekvienai didesnei ope
racijai.”

Kariniai valstybių biudžetai 
gali būti palyginti 1997/98 m. 
(vėlesni dar neparuošti) duo
menimis. Kanada išleidžia per 
metus $6.64 bin. arba 8% fede
racinio biudžeto kariuomenės 
reikalams; Vokietija $32.4 bin. 
arba 4.7% biudžeto, Prancūzija 
$39.8 bin. arba 6.4%, D. Brita
nija $36.6 bin. arba 7.1%, JAV 
$265.9 bin. arba 16.3% biudže
to. Kinijos karinis biudžetas 
$36.7 bin. arba 17.6%, tuo tar

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

pu Rusijos $53.9 bin. arba 31%. 
Visame pasaulyje išleidžiama 
per metus $785.27 bin. ginklavi
muisi. Kita įdomi statistika, 
skaičiuojant ginklavimosi išlai
das nuo kiekvieno žmogaus, pa
saulio vidurkis, o taip pat ir Ka
nados išlaidos $229/žm., Kinijos 
$30/žm., Rusijos $358/žm., JAV 
$982/žm.

Kanados muitų ir mokesčių 
agentūra (Canada Customs and 
Revenue Agency) per ateinan
čius trejus metus pasamdys 
9,600 naujų tarnautojų, kurių 
dauguma bus atsakingi už mo
kesčių išieškojimą, piliečių ir 
bendrovių pajamų dokumentų 
peržiūrą bei tyrinėjimą. Pasiro
do, kad šiai agentūrai kanadie
čiai iki 2001.III.31 (federacinio 
2001 m. biudžeto pabaigos) bu
vo skolingi $12.7 bin. Iš jų, $6.7 
bin. nesumokėtų asmeniškų pa
jamų mokesčių, $3.2 pridėtinės 
vertės (GST) mokesčių, $2 bin. 
komercinių bendrovių mokes
čių, $103 mln. importo mokes
čių bei $144 mln. muito mokes
čių. Agentūra pažįsta savo sko
lininkus, tačiau iki šiol trūko 
tarnautojų jiems išieškoti. Taip 
pat Fraser Instituto studijos pa
rodė, kad maždaug $18 bin. mo
kesčių prarasta pogrindžio eko
nomijos bei kontrabandinėje 
apyvartoje, bet kažin ar net ir 
padidinus tarnautojų skaičių 
pavyks ką nors šioje “rinkoje” 
išieškoti. Šiuo metu agentūra 
turi 26,696 tarnautojus ir dar 
1,212 agentų, kurie tik peržiūri 
mokesčių mokėtojų skundus. 
Kanada kasdien surenka $1 bin. 
vertės įvairių mokesčių.

Universitetų vertinimai 2000 
metais Kanadoje buvo paskelbti 
MacLean’s žurnalo specialioje 
laidoje (2001.XI.19). Bendroje 
apžvalgoje teigiama, kad padė
tis universitetuose blogėja: pro
fesūra ne tik sensta, bet ir retė
ja, pirmamečių studentų klasėse 
dėsto vis daugiau aspirantūros 
studentų, klasės perpildytos, 
tuo tarpu mokestis už mokslą 
sparčiai didėja. Vistik, geriausiu 
(iš blogėjančių) universitetu 
tarp platesnės apimties institu
cijų, kuriose mokoma medicina 
ir suteikiami doktoratai, išrink
tas Toronto universitetas: jo 
$1.2 bin. pagrindinis (endow
ment) fondas ir kasmetinės 
$300 mln. federacinės ir provin
cinės paramos tyrinėjimams lei
džia universitetui paruošti pla
tesnį mokslo programų rinkinį 
ir prisivilioti gabesnių profeso
rių bei studentų. Britų Kolum
bijos universitetas liko antroje 
vietoje ir Queen’s universitetas 
Kingstone (Ontario) išsilaikė 
trečioje vietoje. Iš vienuolikos 
universitetų, kuriuose mokslo 
sričių pasirinkimas yra mažes
nis, Waterloo universitetas iški
lo į pirmą vietą iš trečios praei
tame vertinime, aplenkdamas 
Simon Frazer universitetą Van
kuveryje. Guelph universitetas 
nusmuko į trečią vietą iš antros. 
Atrodo, kad kiekvienų metų 
vertinime pirmąsias tris vietas 
pasikeisdami užima tie patys 
universitetai. Vertinimų pagrin
de būna: studentų pajėgumo ly
gis (21-22%), klasių dydis (17- 
18%), profesūros “akademinis 
svoris” (17%), finansai (12%), 
bibliotekos apimtis ir augimas 
(12%) ir universiteto reputacija 
(20%). G.K.

Sportas
“Aušros” žinios
- Dėkojame E. Šlekiui už $100 

auką “Aušrai”.
- “Aušros” metinis pokylis 

įvyks sekmadienį, birželio 2, Mišios 
bus 5 v.v.; po to premijų įteikimas 
ir vakarienė parapijos salėje.

- Sekmadienį, vasario 10, žai
dė “Paramos” remiamos “Aušros” 
E komandos: “Aušra-Raptors” - 
“Aušra-Lakers” 45-36. Matas Jag- 
lowitz pelnė 33 taškus, Jonas Ston- 
čius 34.

- Vasario 24, sekmadienį baig
mės: “Aušra-Raptors” (treniruoja
ma A. Valadkaitės) su “Aušra-Ma- 
gija” (trenerė O. Stanevičiūtė). 
Kviečiame visus rungtynių pažiū
rėti.

- ŠALFASS varžybos jaunes
niesiems (4-15 m.) gegužės 4-5 d.d. 
Detroite; vyresniesiems (16-19 m.) 
gegužės 17-18 d.d. Čikagoje. Inf.

RASA POLIKEVIČIŪTĖ, žymioji 
Lietuvos dviratininkė, išrinkta ge
riausia 2001 metų sportininke, tais 
metais laimėjusia pasaulio dvira
čių čempionės titulą. Ji buvo apdo
vanota S. Kuzmos skulptūra “Šau
lys” ir naujutėlaičiu “Rover 45” 
automobiliu (VL Eltos nuotr.)

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

tevzib@pathcom.com.

KLB žinios
- KUS jau kelerius metus iš 

eilės rengia Vasario 16-tosios mi
nėjimus jaunimui su jiems specia
liai pritaikyta programa.

- Vasario 16, šeštadienį, KLB 
valdybos pirm. Rūta Žilinskienė 
kalbėjo pensininkų “Vilnius Ma
nor” surengtame Vasario 16 minė
jime. Tą pačią dieną KLB vicepir
mininkė kultūrai Irena Ross kalbė
jo Delhi, ON minėjime.

- Vasario 7 d. KLB valdybos 
pirm. R. Žilinskienė ir kiti valdybos 
nariai dalyvavo Gatineau (buv. 
Hull) mieste gintaro parodos atida
ryme ir Lietuvos ambasadoriaus R. 
Šidlausko priėmime Vasario 16-to
sios proga.

- Vasario 9 d. KLB valdybos 
nariai dalyvavo susitikime su parla
mentaru Stockwell Day, kuriame 
buvo kalbėta NATO, pilietybės ir 
emigracijos reikalais. Inf.

Nori susirašinėti
Lietuvis jaunuolis, 18 m. am

žiaus, norėtų susirašinėti su to pa
ties amžiaus Kanadoje gyvenančia 
lietuvaite. Rašyti adresu: Tadas 
Kukleris, Vytauto 43-518, Marijam
polė, Lietuva.

Paieškojimas
Ieškome pusbrolio Geraldo 

Rusinavičiaus, gimusio 1954 m. ba
landžio 6 d. Kanadoje, tėvas - Vla
das. Gyvenęs 1432 Monaghan Circ
le, Mississaugoje. Jo ieško pussese
rės - Elena, Bernadeta ir Stasė. 
Pranešti Elenai Čepienei, Vilties 
28-14, Rokiškis 4820, Lithuania.

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

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

Skautų veikla
• “Rambyno” ir “Šatrijos” tun

tai vasario 10 d. Anapilio sodyboje 
minėjo Lietuvos nepriklausomybės 
šventę Mišiomis Lietuvos kankinių 
šventovėje, kur šventei pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Vyt. Staške
vičius ir giedojo “Angeliukų” cho
ras. Po Mišių didžiojoje Anapilio 
salėje vyko iškilminga sueiga daly
vaujant LSB vyriausiam skautinin
kui v.s. Romui Otto. Tarti sveikini
mų žodžiai, skelbti įsakymai [žo
džiams, pakėlimams, apdovanoji
mams. Sueiga baigta Tautos himnu 
ir vėliavų išnešimu.

• Susikaupimo diena - vasario 
22 pas estes.

• Kaziuko mugė - kovo 3 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

• “Romuvos” 40-metis bus 
švenčiamas vidurinį stovyklos 
“Šiaurės žvaigždynas” savaitgalį 
rugpjūčio 10-11 d.d. Sausio 30 d. 
įvykusiame posėdyje aptarti stovyk
lavietės paruošimo ir stovyklos pro
gramos reikalai. F.M

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 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS iŠ KITU KRAŠTŲ
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

r T 
MasterCard 
l. V J

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (“parking")

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

■■■IIMHMi 111 11 11111111111111
ROVAL LePAGE

i 111111111111111111111

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

KELIONĖS I 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 į 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

Queen

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

[SyrenaĮ 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

ivww.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Pasaulio lietuvių bendruomenės veikla
( Atkelta iš 6-to psl.) 

ninę programą atliko Žemaičių 
kultūros draugijos folkloro an
samblis “Insula”. Gruodžio mėnesį 
išleistas VLB informacijų numeris. 
Jame aprašomi bendruomenės apy
linkių renginiai, Vasario 16-tosios 
gimnazijos veikla, VLB tarybos rin
kimai bei aktualijos iš Lietuvos.

Prancūzijos LB valdyba suren
gė ilgamečiam savo pirmininkui 
prelatui Jonui Petrošiui pagerbimą 
jo 50 metų kunigystės ir 80 metų gi
mimo sukakties proga. Prelato pa
sveikinti atvyko svečiai iš Lietuvos, 
Vokietijos, Belgijos ir pačios Pran
cūzijos. Metiniame LB susirinkime 
sausio 5 d. buvo išrinkta valdyba. 
Pirmininke toliau sutiko būti Inga 
Januitytė-Lanchas. Kiti valdybos 
nariai - vicepirmininkas Mažvydas 
Michalauskas, sekretorė Inga Va- 
renikaitė ir iždininkas Linas Mak- 
navičius. Lituanistinė mokyklėlė 
pradėjo antrus savo darbo metus. 
Išleistas LB laikraštėlis prancūzų ir 
lietuvių kalbomis. Vasario 10 d. 
Prancūzijos lietuviai švęs Nepri
klausomybės šventę.

Švedijos LB priklauso 89 šei
mos. Pastaruoju metu padaugėjo 
jaunimo, atvykusio iš Lietuvos dirb
ti pagal sutartis ir studijuoti. Švedi
jos LB valdybą sudaro - pirm. Ra
munė Motytė, sekretorė Eugenija 
Griff, iždininkė Virginija Langbakk 
ir narys Antanas Romas. Valdybai 
padeda ir pataria buvęs ilgametis 
Švedijos LB pirmininkas Klemen
sas Gumauskas ir kiti vyresniosios 
kartos atstovai. Nuo 1998 m. veikia 
sekmadieninė lituanistinė mokykla. 
Šiuo metu ją lanko 21 mokinys. 
Mokytojos dirba nemokamai, sava
noriškais pagrindais. Nei mokykla, 
nei Švedijos LB neturi pastovių pa
talpų. Bendruomenės ir tėvų pagal
ba nuomojamos mokyklai patalpos 
estų namuose Stockhome. Vyksta 
pastovūs susitikimai Lietuvos am
basadoje, kurių metu būna progos 
pabendrauti su Lietuvos valdžios 
atstovais ir menininkais. Spalio mė
nesį LB sveikino atvykusius šokėjus 
iš Lietuvos, kurie dalyvavo Baltijos 
šalių šokių festivalyje Stockholme.

Ispanijoje įsteigta LB. Jos pir
mininkė yra Beata Monstavičiūtė- 
Soriano. Bendruomenės valdyba 
šiuo metu rengia statutą su Lietu
vos ambasadoriaus dr. Vytauto 
Dambravos pagalba. Ispanijoje 
šiuo metu yra apie 1000 legaliai gy
venančių lietuvių. Spėjama, kad ne
legalių yra apie 30,000.

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
sąjungos centro valdybos pirminin
kė Vida Gasperienė atsiuntė PLB 
valdybai 6 mėnesių veiklos apžval
gą. DBLS centro valdyba, dirbda
ma kartu su Lietuvos ambasada, 
deda visas pastangas, kad Lietuva 
būtų priitma į NATO ir Europos 
sąjungą, išsiuntinėjo apie 180 laiškų 
britų parlamentarams. Gauta daug 
teigiamų atsakymų. Valdyba ragino 
Sąjungos narius rašyti parlamenta
rams apie darbo leidimo gavimo 
galimybes Britanijoje Lietuvos pi
liečiams. Metiniame DBLS tarybos 
suvažiavime aptarti įvairūs ateities 
planai, kaip pvz. Lietuvių sodybos 
remonto darbų užbaigimas ir naujų 
Lietuvių namų įsigijimas. DBLS 
dalyvavo, kaip stebėtoja, simpoziu

me Ieškant vietos Europoje Pabaltijo 
šalims. Daug svarbių temų nagrinė
jo įvairių šalių akademikai, parla
mentarai bei verslininkai. Kalėdų 
eglutė buvo suorganizuota naujai 
atremontuotoje Sodyboje. Dalyva
vo apie 150 vaikų, dauguma iš Lon
dono ir tai naujų ateivių vaikai. Iš
laidas padengė DBLS. Sekmadieni
nę mokyklą, kurią lėšomis remia 
DBLS, lanko apie 20 vaikų. Glau
džius ryšius DBLS palaikė su Lie
tuvos ambasadoriumi Justu Palec- 
kiu ir ponia Laima. Jie grįžo į Lie
tuvą gruodžio mėnesį. Naujas am
basadorius kol kas nepaskirtas, bet 
ryšiai toliau yra palaikomi su amba
sados darbuotojais.

Norvegijos LB valdyba kartu 
su Lietuvos ambasada suruošė gra
žią Kalėdų eglutę bendruomenės 
nariams ir jų šeimoms. Atvyko per 
70 žmonių. Sausio 20 d. pradėjo 
veikti naujai įsteigta lituanistinė 
mokyklėlė. Joje mokosi apie 30 vai
kučių. Norvegijos LB valdybos pir
mininkė yra Daiva Medalinskaitė- 
Johansen. Norvegijos Lietuvių jau
nimo sąjunga surengė jau antrą su
važiavimą, kuriame dalyvavo per 20 
jaunuolių. Naujoji Norvegijos LHS 
pirmininkė yra Gabrielė Haugen.

Kanados LB pirmininke išrink
ta aktyvi bendruomenininkė Rūta 
Žilinskienė. Ji pakeitė buvusį ilga
metį pirmininką Algirdą Vaičiūną. 
Kanados LB buvo ir yra labai veik
li, kolegiška PLB darbų bei planų 
rėmėja.

JAV LB 50-mečio auksinį jubi
liejų tarybos sesija paminėjo iškil
minga vakariene po posėdžių spalio 
13 d . Minėjime dalyvavo JAV LB 
valdybos ir tarybos nariai, PLB val
dybos nariai, svečiai iš Lietuvos, 
Kanados ir JAV bei gražus būrys 
bendruomenininkų iš Vidurio-va- 
karų apygardos. Jubiliejaus proga 
JAV LB išleido Broniaus Nainio 
parašytą vertingą knygą Lietuvai ir 
lietuvybei. Pačiai didžiausiai PLB 
šeimos narei - JAV LB vadovauja 
pirmininkas Algimantas Gečys.

Sausio mėnesį Lietuvos vyriau
sybės komisija naujuoju Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
direktoriumi konkurso būdu išrin
ko Antaną Petrauską. Potvarkį pa
sirašė Lietuvos premjeras Algirdas 
Brazauskas. Departamento direk
toriaus vieta liko laisva, kai ligšioli
nis vadovas dr. Remigijus Motuzas 
buvo paskirtas Lietuvos atstovybės 
prie Europos tarybos Strasburge 
patarėju. Netrukus lietuvių bend
ruomenės užsienyje gavo laišką iš 
A. Petrausko, kuriame tarp kitko 
rašoma: “Jūsų siekiai ir darbai, sau
gant ir puoselėjant tautinį tapatu
mą, pagarbą ir meilę tėvynei, pro
tėvių ir tėvų kalbą, istoriją, kultūrą, 
jaunosios kartos ugdymą - yra labai 
reikšmingi ir svarbūs. Tęsdamas dr. 
Remigijaus Motuzo darbus tikiuo
si, kad sėkmingas bendradarbiavi
mas ir gražus tarpusavio suprati
mas tarp departamento ir bendruo
menių nenutrūks ir ateityje. Noriu 
Tamstas patikinti, kad visus anks
čiau pradėtus bendrus darbus 
stengsimės įvykdyti, kaip jie ir buvo 
sumanyti”.

PLB valdyba 
(Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė)

Otavoje lankydamiesi š.m. vasario 8 d. ledo skulptūras apžiūrinėjo KLB pirmininkė Rūta Žilinskienė, 
Baltiečių federacįjos pirmininkas Algirdas Vaičiūnas, KLB vicepirmininkė kultūrai Irena Ross, TŽ redaktorė 
Ramūnė-Sakalaitė-Jonaitienė

Tradicinės šventės - keičiasi ir nyksta
ELĖ KAKANAUSK1ENĖ

Tradicija tai nėra kažkas 
amžino ir nekintamo. Ypač tra
dicinės šventės. Tradicijų atsira
dimą ir išnykimą nulemia žmo
nių gyvenimo būdas, technikos 
pažanga, visuomenės dvasingu
mo, kultūros lygis.

Žemaičiai visada buvo ar
čiau savo žemės, miškų, vande
nų bei kalnų negu kiti lietuviai, 
ypač Lietuvos didmiesčių gyven
tojai. Tačiau ir jie jau nebeneša 
pėdo pabaigtuvių šventės metu, 
nes atsiradus kombainams, ru
gių į pėdus niekas neberiša ir į 
gubas nebestato. Nebeliko bui
tyje linarūtės dainų, nes ir linų 
rankomis jau niekas neberauna. 
O ir ką čia padainuosi burzgiant 
varikliui?

Vienokias medžioklės tradi
cijas ir ritualus turėjo vyrai me
džiotojai, kai šernus duobdavo 
ragotine, o dabar pleškina į juos 
iš modernių šautuvų. Savas tra
dicijas bei šventes turėjo ir žve
jai, piemenys ganantys arklius, 
artojai ir ... Dabar jos yra pa
mirštos.

Švenčių aprašymai surinkti 
etnografinių ekspedicijų metu 
pateko į storas knygas, jų atri
butika saugoma muziejuose. 
Anot Joanos Misiūnienės, kuri 
daugiau kaip tris dešimtmečius 
vadovavo Luokės etnografiniam 
ansambliui “Šatrija” ir architek
to Jurgio Bomblausko, daugelis 
tradicinių švenčių natūraliai iš
nyko. Pastarasis Telšiuose subū
rė folklorinį ansamblį Telšių 
aukštesniojoje taikomosios dai
lės mokykloje ir 1986 metais su
organizavo Žemaitijos sostinėje 
pirmąjį folkloro festivalį Ėr pa
auga žalė lėipa”-, pats groja ke
liais instrumentais ir šiuo metu 
vadovauja kaimiškos muzikos 
kapelai Rataa.

Sukaupta muziejuose me
džiaga domisi tik vienas kitas

www.city.toronto.on.ca

Probationaiy Firefighters
Help make our City a safer place for all.

If you like helping people, work well with others, enjoy learning and are physically fit, this is a great time to compete for possible 2003 
Firefighter openings at the City of Toronto. In addition to fire fighting, you will perform other services - rescue work, fire prevention 
duties, administer first aid. respond to emergency hazardous material situations, and maintain fire fighting apparatus, equipment and 
fire stations. To carry out these duties, you must be able to handle intense, sustained physical effort, communicate clearly in English 
under stressful situations, and work shifts, including nights and weekends.

Qualified applicants must be legally eligible to work in Canada, meet the prescribed hearing and visual requirements (20/30 in each eye 
without corrective lenses, and color vision that is safe for fire fighting), and have completed a minimum of Grade 12 (or equivalent as 
approved by the Ontario Ministry of Education). Possession of a valid Basic Rescuer (Level C) CPR Certificate, Standard First Aid 
Certificate (minimum level), and Ontario class 0 licence (minimum) with Z air brake endorsement, are also required of those candidates 
who are successful at the interviews.

For further information on test dates and times, and to learn more about our process:

Attend a Firefighter Career Information Session at the Toronto Fire Academy, 895 Eastern Avenue. Toronto, on one of the 
following dates:

Sat. April 6 at 10:00 a.m. Wed. April 10 at 7:00 p.m. Thurs. April 18 at 7:00 p.m. Sat. April 20 at 10:00 a.m.

Additional information sessions are also planned at each of the civic centers and numerous other locations around the city. See our 
2002 Career Guide, visit our Web site, or call the Toronto Fire Services recruitment hotline at 416-392-FIRE, for dates, locations and 
other details. Recruitment information packages will be available at all of the information sessions.

Pick up a recruitment information package (Career Guide, test registration form and calendar of Firefighter information sessions), 
before April 22,2002, at one of the following locations:

North York Civic Center, 5100 Yonge Street
Toronto City Hall, 100 Queen Street West
Scarborough Civic Center, 150 Borough Drive

Or download the information from our Web site at: www.city.toronto.on.ca/fire

Pre-register for the written test. Registration forms must be received at Human Resources by noon, Monday, April 22, 2002. 
(HR staff will be on hand to accept registration forms at the information sessions hosted only at the Toronto Fire Academy). The written 
aptitude test will be conducted beginning April 27, 2002.

specialistas ar studentas, rašan
tis kursinį darbą. Ir vis tik bent 
jau Žemaitijoje tradicijų išliko 
daug. Vargu ar rasime mūsų 
krašte šeimą, kuri atėjus Kūčių 
vakarui nesusėstų už stalo, ant 
kurio sudėti dvylika tradicinių 
patiekalų. Būtinai ant to stalo 
bus aguonų pieno, kūčiukų, vir
tų kviečių, silkės, virtų bulvių ir 
trintų kanapių. Šią tradiciją mo
tinos perduoda vaikams iš kar
tos j kartą. Galbūt daugelis ne
bežino ką vienas ar kitas patie
kalas reiškia, ne visi moka pada
ryti ir Kūčių burtus, tačiau tra
dicinė šventė yra. Ji tikriausiai 
šiek tiek kitokia nei buvo Simo
no Daukanto laikais, dar kitaip 
ją švęsdavo mūsų protėviai. Ta
čiau esminiai šios šeimos šven
tės bruožai išliko.

Nėra žemaičio, kuris per 
Vėlines neuždegtų ant artimųjų 
kapo žvakelės, per Velykas ne
margintų kiaušinių. Per Sekmi
nes dauguma kaimo žmonių, o 
kartais ir miestų gyventojai, pa
puošia savo duris berželių šako
mis. Dauguma nesugebės paaiš
kinti, kodėl jis taip daro. Tie
siog taip darė jo tėvas, senelis, 
prosenelis.

Nors Kalėdos į Žemaitiją 
atkeliavo iš Vakarų Europos ir 
žemaičių folklore nėra šios 
šventės tradicijų, apeigų, tačiau 
mūsų laikais jau irgi neberasime 
šeimos, kuri nepuoštų Kalėdų 
eglutės. Taigi tradicijos gyviau
sios yra šeimoje, kai motina ar 
tėvas jas perduoda savo vai
kams. Ir taip iš kartos į kartą. 
Šios šventės yra gyvos mūsų šir
dyse, galima sakyti “įaugusios į 
kraują”. Jų niekas neorganizuo
ja, o jei pamėgina, dažnokai pa
daro ką nors juokingai arba tie
siog “ne taip”. ■

Šeiminės ir visuomeninės 
šventės

Taigi tradicines šventes ga
lima suskirstyti į dvi grupes - 
šeimos šventes, kurios vyksta sa
vaime, ir masinius visuomeni
nius renginius, kuriems būtinas 
vienoks ar kitoks organizacinis 
darbas. Pasak Jurgio, žmonėms 
šventės reikalingos kaip oras. 
Jaunimas vis tiek švęs Jonines ir 
kitas šventes, tik nuo organiza
torių priklauso kokia bus ta 
šventė - atitiks mūsų krašto 
žmonių tradicijas ar taps nevar
žoma orgija. Tiesa, pasak ger
biamos Joanos ir senais laikais 
tos šventės, ypač Joninės, baig
davosi anaiptol ne šventai. Ber
nai kartais pasigerdavo ir susi
mušdavo, merginos prarasdavo 
“vainikėlius”.

Taigi, kiek to autentiškumo 
reikėtų stengtis išsaugoti ir kiek 
ta tradicija derėtų vadovautis?

2.

Etobicoke Civic Center, 399 The West Mall 
York Civic Center, 2700 Eglinton Avenue West 
East York Civic Center, 850 Coxwell Avenue

3.

Committed to employment equity, the City of Toionto encourages applications from Aboriginal persons, persons with disabilities, 

members of visible minority groups and women oIToronto
Smoke alarms save lives. Install and maintain smoke alarms on every level of your home.

Juk mūsų laikų Žemaitijos 
miestų ir kaimų gyventojai jau 
visai kitokie nei S. Daukanto 
laikais gyvenę valstiečiai. Tad 
tradicijas reikėtų interpretuoti 
kūrybiškai ir aklai jomis nesiva
dovauti.

J. Bomblauskas mano, kad 
grynai autentiškas šventes derė
tų rengti valstybiniuose parkuo
se. Ten pritinka atsiminti ir sau
goti savo senelų tradicijas, ir se
ni, jau išnykę papročiai, ritualai 
ar apeigos dera prie aplinkos. 
Tokias šventes turėtų organi
zuoti specialistai etnokultūri
ninkai, jose turėtų dalyvauti ge
rų etnografinių ir folklorinių 
ansamblių nariai. Tai nebūtų 
vien tik spektaklis turistams. 
Tokie renginiai garantuotų et
nokultūrinės atminties išsaugo
jimą.

Švenčiant Užgavėnes, Joni
nes ar kitą šventę savo kaime, 
miestelyje, mieste, mokykloje ar 
kitokiame kolektyve tradicijas 
galime interpretuoti laisviau. 
Pasak J. Misiūnienės, senais lai
kais Užgavėnių personažai savo 
oracijas ir kostiumus kurdavo 
patys. Kalbas, dainas ir giesmes 
kartais sukurdavo ekspromtu, 
pagal tai į kieno kiemą užeida
vo. Vienaip kalbėdavo su ūki
ninku, kitaip su daktaru ar kle
bonu. Jurgis pridėjo, kad tą kū
rybinę laisvę vienaip supranta 
specialistas ir visai kitaip dile
tantas.

Dvejus metus (1993-94 m.) 
Žemaitijos sostinėje Užgavėnes 
organizavo folklorinio ansamb
lio “Insula” nariai, vadovaujami 
specialistės etnokultūrininkės 
Mildos Riekutės. Šventė būdavo 
tikrai įdomi, smagi ir žemaitiš
ka, su visais personažais, oraci
jomis, ansamblio nariai, tapę 
Užgavėnių persirengėliais, lan
kydavosi įstaigose, miesto gy
ventojų namuose. Per keletą 
metų greičiausiai būtų pavykę 
išjudinti Telšius. Ansamblio pa
vyzdžiu jau sekė moksleiviai ir 
studentai, kiti meno kolektyvai.

Dėl vadovės asmeninių am
bicijų ir nesutarimų su rajono 
valdžia Užgavėnes ėmėsi orga
nizuoti Telšių kultūros centro 
darbuotojai, ir jos tapo nuobo
doku renginiu dėl “paukščiu
ko”. Jurgio nuomone yra labai 
gerai, kai šalia valdiškų kultūros 
centrų buriasi jiems oponuojan
čios visuomeninės organizacijos 
- ansambliai, klubai ar kitokie 
vienetai. Jos turi entuziazmo, 
energijos ir vadovaujamos spe
cialistų suburia entuziastus bei 
niekada nedirba “valdiškai”.

Nežinia, ar galima kaltinti 
Telšių kultūros centro darbuo
tojus, kad jie nejaučia žemaitiš
kos tų Užgavėnių dvasios, nesu
geba jos išreikšti. Jie sugeba or
ganizuoti kitokias šventes. Ir 
Jurgis ir Joana mano, kad tradi
cines šventes reikėtų organizuo
ti atsakingai, neiškreipiant jų 
esmės. Dabar tokių iškraipymų 
dažnokai pasitaiko mokyklose. 
Mokytojai entuziastai kartais 
imasi organizuoti tradicines 
šventes ne laiku ir ne vietoje. 
Porą dienų prieš Ilgių (Vėlinių) 

šventę organizuojamas mirusių
jų pagerbimas, koridoriuose de
ga žvakutės, arba prieš Kūčias 
mokytoja suorganizuoja stalą ir 
dvylika patiekalų klasėje. Ponia 
Joana visiems primena, kad Kū
čios yra šeimos šventė ir šven
čiamos tik šeimos rate. Mokyk
loje jas galima aptarti kaip tra
diciją, bet ne švęsti. Ilgių metu 
einama į kapines pabūti su mi
rusiais artimaisiais ar draugais 
ir žvakutės uždegamos ant jų 
kapų.
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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.

West Realty Inc.

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, o.s., d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tei. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

GROU

ANTANAS 
GENYS

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

PYSANįV 
4134 Du) 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

W.M. Inc.
is St. West,

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

i Tel: (416) 233-4601 S
★Galioja kai kurie apribojimai.

COUPON
For 1 parcel

MCM "Coupon valid only at ‘Margutis-Pysar <ra" head office. OFF

http://www.city.toronto.on.ca
http://www.city.toronto.on.ca/fire
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Anapilio žinios

- Vasario 17, sekmadienį, at
švęsta Vasario 16-toji. Ta proga 
Lietuvos kankinių šventovėje 11 
v.r. Mišiose iškilmingai dalyvavo 
Toronto VI. Pūtvio kuopos šauliai 
ir KLK moterų dr-jos skyrius su 
savo vėliavomis ir Lietuvos karinin
kai iš Borden karo bazės.

- Sekmadienį, vasario 10 vyku
sio parapijos metinio susirinkimo 
metu pertvarkyta parapijos tarybos 
sudėtis ir perrinkta dalis tarybos 
narių. Naująją tarybą sudaro: 
religinėje sekcijoje - V. Aušrotas, 
I. Paznėkienė, V. Pečiulis, T. Spu- 
dulienė ir V. Žukauskas; jaunų šei
mų sekcijoje - J. Dzemionienė, T. 
Grybienė, Z. Kružikienė, R. Oleka 
ir L. Stončienė; socialinių reikalų 
sekcijoje - A. Augaitienė, S. Auš- 
rotienė, D. Petronienė, A. Pajaujie
nė, O. Rimkuvienė ir S. Zimnickie- 
nė; administracinėje ir renginių 
sekcijoje - R. Celejewska, B. Jurie
nė, J. Karasiejus, P. Linkevičius, V. 
Narušis, B. Samsonienė, A. Samso
nas, V. Ramanauskienė, L Rente- 
lienė, V. Valiulis ir V. Paškuvienė 
(kultūriniams reikalams); sporto 
klubo “Anapilis” valdyboje - P. 
Vilkelis, M. Leknickas ir R. Otto. 
Kaip įvairių organizacijų atstovai 
tarybon įeina: J. Andrulis, B. Ma
tulaitienė, R. Paulionis, J. Govė- 
das, L. Turūtaitė, D. Grigutienė, A. 
Matulaitis ir F. Mockus. Tarybos 
pirmininkas yra R. Paulionis.

- Delhi parapijos susirinkimas 
įvyks vasario 23, šeštadienį, Šv. Ka
zimiero šventovės salėje tuojau po 
3 v.p.p. Mišių.

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

- Žodis tarp mūsų kovo-balan
džio knygelių laidą jau platina Al
bina Augaitienė sekmadieniais pa
rapijos salėje.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti automobiliams lipinukų su Vy
čiu ir velykinių sveikinimo lanks
tinukų.

- Mišios vasario 24, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Praną Augai- 
tį; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už Ignatavičių šeimą; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje vasario 
23, šeštadienį 3 v.p.p. už a.a. Bro
nių Čeiką.

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 17 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 170 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN kultūros narys B. Stun
džia. Svečių knygoje pasirašė - A. 
Kručas iš Ošavos, Ont., S. Norvaiša 
iš Bostono, MA.

- LN valdybos posėdis įvyks 
vasario 27 d., 7 v.v.

- Balandžio 7, sekmadienį, 1 
v.p.p. LN Karaliaus Mindaugo me
nėje įvyks tradiciniai velykiniai pie
tūs. Šiltas maistas, vynas, tortai, ka
va, o taip pat velykė su dovanėlė
mis vaikams. Visų svečių lauks 
įdomi popietės programa. Kviečia
me visus gausiai dalyvauti.

- Vasario 24, sekmadienį, 2 
v.p.p. Lietuvių Namuose lankysis 
Lietuvos policijos aukšti pareigū
nai, kurie paaiškins apie Lietuvos 
kriminogeninę būklę. Vyks diskusi
jos. Visi kviečiami dalyvauti.

- Balandžio 13 d. LN Vytauto 
Didžiojo menėje bus Medžiotojų ir 
žūklautojų klubo “Tauras” metinis 
pokylis. Žvėrienos vakarienė su 
vynu ir turtinga loterija. Progra
moje - vyrų choras “Aras”, šokiams 
gros V. Povilonis.

- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima pasiskaityti naujau
sių žinių iš Lietuvos bei viso pasau
lio, pasižiūrėti Lietuvos televizijos 
laidų, perduotų internetu.

Slaugos namų žinios
- “Labdaros” slaugos namus 

numatoma baigti statyti šį mėnesį. 
Užregistruota galutinė statybos bai
gimo data - kovo 4-oji. Ieškoma 
daugiau kaŲ >0 darbuotojų. Norin
tys įsidarbinti Slaugos namuose turi 
parašyti apie save ir pareiškimą 
siųsti adresu: Cadillac Fairview To
wer, 20 Queen St. West, Suite 
2100, Box 36, Toronto, ON, M5H 
3R3, Attn. Claire Annis.

- Slaugos namų statybai auko
jo: a.a. L. Štulpin atminimui $50 - 
L. G. Matukai; po $1,000 - KLB, 
KLB Toronto apylinkė, A. Lukas, 
V. Montvila, S. V. Piečaičiai, I. M. 
Sungailos, V. Žukauskas; po $500 - 
KLKM d-jos Prisikėlimo par. sk., 
G. H. Lapai, V. V. Paškai, J. 
Pearce, M. B.; po $250 - A. Pakar- 
na; po $200 - J. B. Aukštaičiai, Z. 
Didžbalis, D. L. Garbaliauskai, 
KLF, P. V. Melnykai, I. P. Šturmai; 
po $100 - V. Kulnys, O. Krikščiū
nienė, J. Plioplys. Slaugos namų 
komitetas dėkoja visiems už aukas. 
Aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog 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 Novo 
Millennia Ineunte apmąstymą. No
rintys dalyvauti prašomi skambinti 
Indrei Čuplinskaitei, 416 537-2697 
arba Danguolei Radikienei, 416 
691-5294.

- Pakrikštytas Richard Joseph 
Briand, Kevin Joseph ir Birutės 
Marcinkevičiūtės-Briand sūnus.

- Iš Lietuvos atvyko Lietuvos 
šv. Kazimiero pranciškonų provin
cijos provincijolas kun. Benediktas 
Jurčys, OFM, kuris ves Kanados 
lietuvių parapijose rekolekcijas. 
Mūsų parapijoje rekolekcijos vyks 
kovo 20-24 d.d.

- Yra platinamos Žodis tarp 
mūsų knygutės kovo-balandžio 
mėn. Kaina $5.

- Mišios sekmadienį, vasario 
24: 8 v.r. už a.a. Zenoną Kučinską; 
9.15 v.r. už a.a. Feliksą ir Mariją 
Skinkius; 10.30 v.r. už a.a. Vincą 
Ignaitį (3 mirties metinės), už a.a. 
Tomą Prakapą, už a.a. Kazimierą 
Janeliūnienę; 12 v. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Gausiai dalyvavo mokiniai 

mūsų ir Vysk. M. Valančiaus mo
kyklų vasario 16 d. Anapilio salėje, 
minėjime, surengtame Dariaus 
Sondos ir Vyto Ruslio. Dalyviai 
žaidė, piešė, kirpo trispalves vėlia
vėles, švęsdami Vasario 16. Viktoro 
Šimkaus iniciatyva buvo atvežtas į 
Anapilį milžiniškas, išpūstas oro, 
raudonas ugniagesių sunkvežimis, 
kuriame linksminosi vaikai. Matas 
Stanevičius, Sonia Houle ir Irena 
Žukauskaitė šiai dienai paruošė 
kompiuterio žaidimą, “Klausimų, 
klausimai”, kurį žada perkelti į in
terneto tinklapį.

- Dr. Rasa Mažeikaitė meniš
kai paruošė vaikų piešinių parodą. 
Kai mokiniai aplankė muziejų, ji 
jiems aiškino apie rodinius, kurie 
juos domino, ypač viduramžių rite
rių kardai, iš Sibiro atvežti rožiniai, 
senoviniai ginklai ir t.t.

- Vėl renkamės mokykloj šeš
tadienį, vasario 23, įprasta tvarka.

Živilė 

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, vasario 24, po 

11.15 v. ryto pamaldų Lietuvių Na
mų patalpose, įvyks metinis visuoti
nis susirinkimas. Su padėka Dievui 
gausiai dalyvaukime pamaldose ir 
susirinkime. Džiaukimės labai sėk
mingai užbaigę 2001 metus.

- Šių metų ekumininės pamal
dos: Prisikėlimo parapijos švento
vėje, kovo 6 d. 7 v.v., pamokslą sa
kys Šv. Andriaus latvių parapijos 
klebone kun. Ilzė Kuplens-Ewart; 
Išganytojo parapijos šventovėje - 
kovo 10 d., 11.15 v. ryto, pamokslą 
sakys Prisikėlimo parapijos kunigas.

A. a. Tomo Sungailos 5 me
tų mirties prisiminimui motina 
J. Kairienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A. a. G. Venskaičio 3 metų 
mirties prisiminimui (vasario 22 
d.) Venskaičių šeima Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

Ilgamečių bičiulių a. a. M. 
Gvildžio, a.a. V. Matulevičiaus 
ir a.a. Br. Ulozos atminimui pa
gerbti V. K. Gapučiai Tėviškės 
žiburiams aukojo $40.

A. a. Vandai Kličienei mi
rus, užjausdami sūnų Raimundą 
ir jo šeimą, Irena ir Viktoras 
Priščepionkos Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo M. Rutkevičienė 
(a.a. Jadvygos Kronkaitienės at
minimui).

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $50 aukojo N.N.

Sporto klubui “Anapilis” 
aukojo: $100 - N.N.; $50 - N.N.

A.a. STEFANIJOS SAKIENĖS-SAKUS 
atminimui pagerbti Toronto slaugos namams aukojo: $5000 
- Gedas (sūnus) ir Danutė Sakus su šeima; $1000 - dr. 
Gediminas ir Dalia (duktė) Jočiai su šeima; $100 - M. Gu
delienė, A. V. Bubeliai, I. P. Tarvydai, A. V. Smailys, G. E. 
Šernai, Z. Stančikienė su šeima; $75 - dr. A. ir C. Balsys; 
$60 - T. B. Stanuliai; $50 - dr. A. ir S. Pacevičiai, B. Stalio- 
raitienė, E. Dobberstein, J. R. Karasiejai, A. V. Stanevičiai, 
G. V. Butkiai, L. Daunienė, G. L. Matukai, V. Balsienė, B. 
Sapijonienė; $40 - A. Talio, L. Matulevičius; $30 - V. V. 
Paškai; $25 - K. R. Poškai, T. V. Sičiūnai, A. G. Tarvydai, B. 
P. Sapliai; $20 - R. Celejewska, S. S. Križevičiai, I. Paš- 
kauskienė, E. Šlekys, B. Valančienė, A. V. Dailydės, M. Ta- 
mulaitienė, A. Ledienė, E. Girėnienė, P. A. Skilandžiūnai, 
dr. J. ir A. Sungailos, S. A. Ciplijauskai, G. R. Paulioniai, L. 
Strumila, A. Mikšienė, I. Vibrienė, A. Valienė, dr. A. ir A. 
Valadkos, V. O. Narušiai, K. J. Batūros, V. S. Aušrotai, V. 
V. Baliūnai, J. J. Zenkevičiai, dr. Č. ir dr. B. Joniai, N. V. 
Liačai, A. J. Gudavičiai, J. Rinkūnienė, R. G. Gulyas; S. V. 
Piečaičiai, dr. J. ir E. Čuplinskų šeima, dr. R. ir A. Karkos, 
K. Kaminskienė; $10 - G. A. Valiūnai, R. A. Mazlaveckas. 
Iš viso $8,105.

Aukas surinko B. Matulaitienė ir M. Povilaitienė.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

RRSP ĮNEŠKITE RRSP SANTAUPAS Į MUSŲ KOOPERATYVĄ
♦ Mokame aukštas palūkanas už RRSP GIC investicijas
♦ Neimame jokio administracinio mokesčio
♦ Prieš 69-tą gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas 

pervesti į RRIF be jokių mokesčių
♦ Kiekviena RRSP sutartis apdrausta iki $100,000.00
♦ Norint gauti mokesčių atleidimą už 2001 metus, įnašą į RRSP 

reikia įmokėti iki 2002 metų kovo 1 d.

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

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI

VASARIS YRA RRSP INDĖLIŲ MĖNUO
LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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

investicijas
O neima mokesčių už patarnavimus

O mielai perkels RRSP indėlius iš kitų įstaigų 
O 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 MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

Lietuvos respublikos amba
sada Kanadoje Vasario 16-to- 
sios proga sveikino Tėviškės ži
burių darbuotojus, leidėjus, vi
sus skaitytojus ir tautiečius su 
priminimu, kad “privalome ti
kėti Tėvynės ateitimi, nepaliau
jamai ir ryžtingai darbuotis jos 
labui”.

Vasario 16-tosios proga 
Lietuvos respublikos piliečius ir 
jų demokratiškai išrinktus atsto
vus bei vadovus sveikino PLB 
valdybos pirmininkas Vyt. Ka- 
mantas, primindamas Lietuvių 
chartos žodžius, kad “valstybė 
yra aukščiausioji tautinės bend
ruomenės organizacija”.

Gabrielius Žemkalnis, PLB 
atstovas Lietuvoje, lydimas KLB 
Toronto apylinkės pirmininkės 
Danutės Garbaliauskienės ir 
Leono Garbaliausko, praeitą 
pirmadienį, vasario 18, lankėsi 
Tėviškės žiburiuose, papasakojo 
apie savo darbus, domėjosi TŽ 
leidyba, atsakinėjo į klausimus. 
Ta pačia proga aplankė Šv. Jo
no lietuvių kapines, susipažino 
su Anapilio sodyba.

Į Pasaulio jaunimo dienas 
atvykstantį jaunimą galintys pri
imti prašomi skambinti į KLB 
raštinę, 416 533-3292 ir palikti 
žinutę: pavardę, telefoną ir kiek 
žmonių gali priimti. Atvyksian
tis jaunimas turės su savimi 
miegamuosius maišus, ir jie bus 
maitinami miesto valgyklose.

Rengiama nuotraukų paro
da praėjusių PJD dalyvių (kovo 
24-31 d.d.). Yra prašoma da
lyvius parinkti po 4 nuotraukas 
iš praėjusių PJD dienų ir pa
duoti Gintui Neimanui iki kovo 
10 d. Reikia užrašyti vardus ant 
nuotraukų. Inf.

A.a. Kazimierai Arlauskie
nei mirus, užjausdama jos dukrą 
Ireną Punkrienę bei visą jos šei
mą Tėviškės žiburiams $30 auko
jo Irena Meiklejohn.

Policininkų delegacija iš 
Lietuvos atvyksta į Torontą š.m. 
vasario 22 d. dviejų savaičių mo
kymams. Tai yra dalis mokymo 
projekto, kurio dalimi buvo to- 
rontiečių policininkų vykimas į 
Lietuvą 2001 m. spalio mėnesį. 
Projektui Toronte vadovauja 
vyriausias superintendentas Bill 
Blair, superintendentas Kim 
Derry, projekto sumanytojas, 
buvęs superintendentas Ted 
Price bei lietuviai policininkai, 
irgi projekte Lietuvoje dalyvavę 
Algis Malinauskas, Juozas Ga- 
taveckas ir Dana Styra. Šalia 
mokymų, policininkams numa
tytas įvairių institucijų aplanky
mas bei išvyka į Otavą. Taip pat 
įvyks susitikimai su lietuvių 
bendruomene. Vasario 23, šeš
tadienį, svečiai aplankys Mairo
nio mokyklą, sekmadienį numa
tytas dalyvavimas Mišiose Prisi
kėlimo parapijoje, pietūs To
ronto Lietuvių Namuose ir susi
tikimas su visuomenė ten pat, 2 
v.p.p. Ta proga bus galima su 
pareigūnais susipažinti, išklau
syti jų pranešimų bei atsakymų į 
pateiktus klausimus. Inf.

40-asis “Šiupinys” 
Toronte

Š.m. vasario 12 d. Toronto 
Lietuvių Namuose įvyko 40-sis 
mažlietuvių “Šiupinys”. Susirinko 
apie 150 mažlietuvių ir jų rėmėjų 
valgyti tradicinių patiekalų, ku
riuos paruošė Vyt. Birštonas, pa
bendrauti bei pasiklausyti “Aro” 
dainų, vadovaujant muz. Lilijai 
Turūtaitei ir akompanuojant Ilo
nai Beresnevičienei. Susirinku
sius pasveikino Mažosios Lietu
vos moterų draugijos pirmininkė 
Kristina Dambaraite-Janowicz. 
“Aro” visada smagias dainas pa
įvairino Vyt. Pečiulis, įterpdamas 
paaiškinimus į Donelaičio eiles, 
kuriose primenama “nesivaikyti 
atėjūnų madų” ir išlaikyti lietuviš
kus papročius. Pavalgius “šiupi
nio” ir kitokio tradicinio Užgavė
nių maisto, kaip spurgų, progra
mos vadovė Asta Šernaitė-Sim- 
kienė perskaitė Lietuvos genera
linio garbės konsulo Hario Lapo 
sveikinimą, pakvietė KLB pirmi
ninkę Rūtą Žilinskienę tarti žodi. 
Ilgametė mažlietuvių draugijos 
veikėja Ieva Adomavičienė pa
skaitė įdomų pranešimą apie 
“šiupinio” tradiciją Toronte. Rū
ta Baltaduonytė-Lemon pakvietė 
ją kartu su evangelikų-liuteronų 
Išganytojo parapijos klebonu ku
nigu Algimantu Žilinsku, LN pir
mininku mažlietuvių Ernestu Ste
ponu ir draugijos pirmininke 
Kristina Dambaraite-Janowicz 
uždegti žvakes-žiburėlius ant di
delio sukaktuvinio torto, kuriuo 
visi buvo pavaišinti. Po didelės ir 
įdomios loterijos visi skirstėsi na
mo, maloniai praleidę laiką ir pri
sidėję prie gražios lietuviškos tra
dicijos išlaikymo. Dlv.
IŠNUOMOJAMAS rūsyje vieno 

kambario butas nerūkantiems La
keshore ir Kipling gatvių rajone. 
Labai švarus. Atskiras įėjimas. Sa
vininkai kalba lenkiškai arba ang
liškai. Skambinti tel. 416 259-4579.

Vasario 16-toji, 84-oji Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo sukaktis, Toronto apylin
kėje buvo atšvęsta įvairiais ren
giniais. Vasario 10 Anapilyje, 
Mississaugoje vyko skautų Mi
šios ir iškilminga šiai progai 
skirta sueiga. Vasario 16 dieną 
Toronto Maironio ir Hamiltono 
Vysk. Valančiaus lituanistinių 
mokyklų mokiniai dalyvavo 
KLJS surengtoje Vasario 16-to- 
sios šventėje-mugėje Anapilyje, 
nuo 10 v.r. iki 1 v.p.p. Aukštes
niųjų lituanistinių kursų moks
leiviai dalyvavo pokalbyje su 
Gabrieliumi Žemkalniu. “Vil
niaus” rūmuose šeštadienį vyko 
pietūs, kuriuose kalbėjo KLB 
pirmininkė Rūta Žilinskienė, 
meninę programą atliko choras 
“Daina”. Visose lietuvių parapi
jose vyko šventinės pamaldos. 
KLB muziejaus-archyvo salėse 
vyko dail. K. Manglico ir Mairo
nio mokyklos moksleivių darbų 
parodos. Pagrindinis minėjimas 
vyko Anapilio didžiojoje salėje 
sekmadienį, vasario 17 d., 4 
v.p.p. Atvykęs iš Otavos buvo 
Lietuvos ambasadorius Riman
tas Šidlauskas, kuris sveikino 
susirinkusius ir įteikė Gedimino 
ordiną Vytautui Biretai. Kalbą 
pasakė svečias iš Lietuvos, PLB 
atstovas Gabrielius Žemkalnis, 
meninę programą atliko Toron
to tautinių šokių ansamblis 
“Gintaras”, chorai “Aras”, 
“Daina” ir “Angeliukai”. Po mi
nėjimo vyko vaišės ir pabendra
vimas. (Plačiau kt. nr.)

Vilniaus krašto mokykloms 
2001 metais aukojo: $2500 - 
Hamiltono lietuvių kredito ko
operatyvas “Talka”; $1000 - 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas, Toronto 
lietuvių kredito kooperatyvas 
“Parama”, Kanados lietuvių 
fondas, Tautos fondas Kanado
je, P. Dalinda, dr. Arštikaitytė- 
Uleckienė; $500 - Alf. Bražys; 
$200 - KLKM draugija Vasagos 
skyrius, St. Valickis; $150 - E. 
Stepaitienė; $50 - M. Povilaitienė, 
B. Tamulionienė. Šie visi pinigai 
perduoti “Vilnijos” draugijai 
Vilniuje, kuri paskirstė juos la
biausiai reikalingoms Vilniaus 
krašto mokykloms bei jų moky
tojams. Vilniaus krašto lietuvių 
sąjunga yra dėkinga visiems rė
mėjams už dosnumą 2001 me
tais, tikėdamasi ir ateityje para
mos Vilniaus krašto atlietuvini- 
mo reikalams.

Bronius Saplys, 
VKLS centro valdybos pirmininkas

Kovai su vėžiu ir džiova vai
kučiams Lietuvoje Onutė ir Jo
nas Kirvaičiai aukojo $20. M.P.

A. a. Albino Bočkaus 5 m. 
mirties atminimui jo žmona 
Elena Bočkienė Kovai su vėžiu 
ir džiova vaikams ir tremtiniams 
Lietuvoje aukojo $40. M.P.

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.

Užgavėnių vakaronė vasario 9 
d. Aušros Vartų parapijos salėje 
sutraukė gana daug svečių. Jei per
nai toks renginys svečius skaičiavo 
keliomis dešimtimis, tai šiemet jų 
buvo jau keliolika dešimčių. Vaka
ronę pradėjo Linas Šlyka, pasvei
kindamas susirinkusius ir trumpai 
paaiškindamas Užgavėnių papro
čius Lietuvoje. Maždaug tą patį pa
kartojo anglų kalba Asta Ritnikai- 
tė. Čia buvo ir Lašininis, ir Kanapi
nis, ir Žiema. Daugelis dalyvių dė
vėjo kostiumus, vaizduodami pasa
kų ar žymesnius literatūros charak
terius. Buvo ir tik kaukę užsidėju
sių. Po skanių trejopų blynų, ku
riais daugiausia rūpinosi Dana Ur
bonavičienė, Erinija Šlykienė bei jų 
padėjėjos, buvo premijuotos ge
riausios kaukės. Premijas gavo 
Daiva ir Dan Zatkovic bei jų sūne
lis, vaizdavęs “superman”. Ypatin
gai aktyviai įsitraukė į vakaronės 
gerą nuotaiką mažieji vakaro daly
viai. Pabaigoje Heroldas Celtorius 
vadovavo loterijai. Reikia džiaug
tis, kad Montrealio šauliai susiran
da grupę, pajėgiančią surengti tokį 
vakarą.

Rekolekcijos Aušros Vartų pa
rapijoje bus vasario 22-24 d.d. Jas 
ves kun. Benediktas Sigitas Jurčys, 
OFM, iš Lietuvos. Rekolekcijų ei
ga bus paskelbta vėliau.

Šv. Kazimiero parapijos ko
mitetas rengia tradicinius kazimie- 
rinius pietus 2002 m. kovo 3, sek
madienį, po pamaldų parapijos sa
lėje. Skaniais valgiais ši parapija 
jau seniai yra pagarsėjusi. Be to, 
bus turtinga loterija. Rengėjai ma
loniai kviečia parapijiečius ir para
pijos gerbėjus į šiuos pietus gausiai 
atsilankyti.

ADAM0NIS 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 Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827

2001 metų aukos
Lietuvos religinei šalpai

Lietuvos kankinių parapija Mississaugoje.................................................... 15,454
Aušros Vartų parapija Hamiltone ......................................................................5,465
Šiluvos Marijos parapija Londone..................................................................... 5,235
Prisikėlimo parapija Toronte................................................................................5,230
R. K. misija Sudburyje............................................................................................. 1,135
Šv. Kazimiero parapija Windsore........................................................................... 740
Angelų Karalienės misija St. Catharines............................................................. 645
Šv. Kazimiero parapija Delhi....................................................................................295
R. K. misija Otavoje........................................................................................... 278

Iš viso gauta aukų.......................................... $34,477

Paskirtos aukos atsižvelgiant į aukotojų pageidavimus
Prisikėlimo šventovei Kaune...............................................................................$3,500
Kretingos jaunimo tarnybai.................................................................................. 3,000
“Tikėjimas ir šviesa” programai Lietuvoje......................................................3,000
Visų Šventų šventovei Vilniuje..............................................................................3,000
Vaikų dienos centrams Kauno vyskupijoje...................................................... 2,800
Gyviesiems akmenims..............................................................................................2,500
Vaiko tėviškės namams............................................................................................2,050
Kaišiadorių vyskupui J. Matulaičiui.................................................................. 2,000
Gudijos laikraštukui “Lietuvių godos”............................................................. 2,000
Telšių kunigų seminarijai....................................................................................... 1,350
Kun. A. Lipniūno centrui Panevėžyje................................................................. 1,200
Šventosios šventovei..................................................................................................1,100
Pakalnių šventovei..................................................................................................... 1,050
Tilžės šventovei........................................................................................................... 1,000
Vaikų laikraštėliui “Kregždutė”.......................................................................... 1,000
Žurnalui “Dienovidis”............................................................................................. 1,000
Vilniaus laikraštėliui “Voruta”.............................................................................1,000
Šv. Pranciškaus seserų kongregacijai Kretingoje......................................... 1,000
Endriejavo šventovei....................................................................................................500
Kvėdarnos šventovei.....................................................................................................500
Laukuvos šventovei...................................................................................................... 300
Vysk. K. Paltaroko vidurinei mokyklai Panevėžyje.......................................... 250
Tremtinių mokyklai “Lietuvių Namai” Vilniuje................................................ 100
Vėžiu sergantiems Lietuvoje.......................................................................... 100

Iš viso paskirta..................................................$35,300

Be šių aukų Prisikėlimo parapija tiesiogiai pasiuntė alkanų 
valgykloms Lietuvoje $30,000, Šv. Kazimiero kolegijai Romoje $1,900 ir 
Telšių kunigų seminarijai $500.. Angelų Karalienės misija St. Catharines - 
$2,500 Telšių vyskupijai.

Kanados lietuvių katalikų centras

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

IEŠKOME vidutinio amžiaus pa
galbininkės vyresniai moteriai ne
sunkiems darbams. Duodame at
skirą 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.

A.a. Vaclovas Andrejauskas, 
prieš šešias savaites palaidojęs 
žmoną, mirė 2002 m. vasario 5 d. 
Po gedulinių pamaldų Aušros Var
tų šventovėje vasario 9 d. kūnas su
degintas. Liko posūnis su šeima ir 
kiti artimieji. B.S.

Montrealio McGill universiteto 
bendraraštyje aprašyta dr. Jūratė 
Ciplijauskaitė-Tanner. Įvertinda
ma savo mokslo instituciją, kurioje 
studijas baigę ji ir jos vyras dėstė, 
kurioje taip pat studijavo ir jų vai
kai, dr. Tanner įsteigė stipendijos 
fondą Jūrate Tanner Scholarship in 
Science. Ji prisimena sunkias 
mokslo sąlygas, kurios stabdė jau
nų moterų pažangą praėjusio šimt
mečio viduryje. Nors tuo laiku ji 
nepateko į medicinos fakultetą, nes 
tepriimama buvo tik 2% moterų, ji 
pasuko į bakteriologijos ir imuno
logijos mokslus, vėliau įsigijo dak
taratą. Jos tikslas - padėti kitiems, 
kad išsipildytų jų akademiniai lū
kesčiai.

FAX: 766-1349

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

http://www.parama.ca

