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Tyrieji patriotai
Laikui bėgant net tragiškiausi įvykiai pradeda po 

truputį atmintyje blėsti. Mažėja ir širdgėla, pajusta išgir
dus apie 1991 m. sausio 13-sios įvykius. Praėjo jau de
šimtmetis nuo Lietuvos kruvinojo sekmadienio, tos nak
ties, kada sovietų kariai su tankais ir šautuvais puolė ir 
užėmė Lietuvos - tik prieš metus paskelbusios nepriklau
somybę - televizijos ir radijo centrą Vilniuje; nužudė 14 
beginklių lietuvių, sužalojo šimtus kitų, tą naktį budėjusių 
prie bokšto.
yL IAPUS Atlanto nematėme nei tankų, nei sovietinių 

karių, nei daugiatūkstantinės minios, kuri apsupo ir 
ruošėsi ginti Lietuvos seimo rūmus bei kitus pasta

tus. Sunku įsijausti, ką šie lietuviai išgyveno. Tik vartyda
mi dešimtmečio senumo laikraščius galime susidaryti tą 
kraupų vaizdą iš nuotraukų ir jų parašų - “Vilniuje prie 
Lietuvos televizijos ir radijo stoties žmonės beviltiškai 
bando sustabdyti sovietų tankų antpuolį. Matyti tanko su
triuškinta auka” (“TŽ”, 1991.1.15). “Beginkliai tautiečiai 
Vilniuje bando sulaikyti sovietinį tanką, besiveržiantį į 
Lietuvos nepriklausomybės gynėjų minią. Iki šiol nuo 
tankų kulkų žuvo penkiolika asmenų, sužeista 331” 
(“TŽ”, 1991.1.22). Tų savaičių antraštės byloja, kokia 
žiauri buvo ta valanda Lietuvos istorijoje: “Okupacinė 
kariuomenė siautėja Lietuvoje”, “Žuvo trylika, daugybė 
sužeistų”, “Skubėkime j pagalbą”, “Gedulo diena”. Pra
ėjus dešimčiai metų nuo nepriklausomybės atstatymo, 
sausio mėnesį laikraščiuose spausdinamos nuotraukos 
Lietuvos vadovų ir pareigūnų, dedančių vainikus Vilniaus 
Antakalnio kapinėse prie Sausio 13-osios aukų - tų tikrų
jų didvyrių - kapų. Nebematome tankų, dviejų kilometrų 
ilgio laidotuvių procesijos, žuvusiųjų veidų.

Yra natūralu, kad laikas gydo baisias, mylimųjų ne
tekties žaizdas. Artimiesiems tai padeda tą kančią 
atlaikyti. Tačiau ar mums dera nušluosčius ašaras 
palikti tas kapavietes, pamiršti tuos žiaurius vaizdus, 

kurie sukrėtė visus 1991 metais? Ar neprivalome kasmet 
atkurti tą vaizdą ne vien dėl to, kad jų mirtis iššaukė 
platesnio pasaulio dėmesį, pasibaisėjimą, kuris padėjo 
Lietuvai žengti galutinį žingsnį laisvės kovoje, bet ir pri
siminti tikslą, dėl kurio jie mirė. Nevilties valandomis jis 
turi stiprinti, lydėti visų darbus. Jie savo gyvybes atidavė 
už laisvę. Tai nebuvo geresnio kąsnio, minkštesnės kėdės 
ieškojimas, nebuvo pataikavimas ambicijoms, o tyras pa
triotizmas, kuris vienijo lietuvių tautą aną lemtingą naktį. 
Sausio 13-ąją žuvo Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Drus- 
kis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Riman
tas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Kava- 
liukas, Vidas Mačiulevičius, Alvydas Makulka, Titas Ma
siulis, Apolinaras Povilaitis, Viktor Sackich, Ignas Simu- 
lionis ir Vytautas Vaitkus. Jų atminimą dera kasmet pa
gerbti, bent paminint jų pavardes. Be šių laisvės tėvūnų, 
mirusių Sausio 13-tąją, be jų didvyriško pavyzdžio, be jų 
ištikimybės Lietuvos laisvei, būtume likę vergauti. RSJ

KANADOS ĮVYKIA Į

Nelegalių skerdyklų problema

Savaitė Lietuvoje

Skerdyklų priežiūra yra 
provincijų žinioje. Federacinio 
leidimo reikia tik į kitas provin
cijas ar valstybes siunčiamai 
mėsai. Todėl provincijos turi 
gerai sutvarkytą ir griežtai kont
roliuojamą skerdyklų sistemą, 
kuriose laikomasi švaros, patik
rinimų bei šaldymo nuostatų. 
Ontario provincija turi 220 to
kių skerdyklų, kurios kasmet 
pagamina apie 115 milijonų ki
logramų mėsos; 80 pilnalaikių 
mėsos inspektorių surado tik 28 
nusižengimus mėsos gamyboje 
nuo 1998 metų pradžios. Sker
dyklose gyvulius veterinarai pa
tikrina prieš skerdimą, ar jie ne
turi ligų ir kitokių trūkumų; gy
vuliai būna apstulbinami prieš 
skerdimą, inspektoriai prižiūri 
visą mėsos apdorojimo eigą nuo 
pradžios iki pabaigos.

Toronto dienraštis The To
ronto Star neseniai užtiko vieną 
nelegalią skerdyklą netoli mies
to, kurią ne tik apžiūrėjo, bet ir 
slapta nufilmavo. Ten gyvuliai 
buvo laikomi lauke (kur juos 
klientai patys pasirinkdavo) ir 
skerdžiami senoje daržinėje be 
tekančio vandens bei kitokių 
švaros bei higienos priemonių. 
Skerdžiami gyvuliai kankinda
vosi kurį laiką gyvi, vėliau buvo 
skubiai apdorojami, kraujas nu
pilamas į plastikinius kibirus, 
kailiai čia pat sudeginami; sker
dikas be pirštinių ir nenuplovęs 
nei rankų, nei peilio ėjo nuo 
vieno gyvulio prie kito. Dienai 
baigiantis visa krauju aptaškyta 
ir purvina nevalyta daržinė 
laukdavo kitos skerdimo die

nos. Gyvulių mėsą susikraudavo 
į automobilių bagažines belau
kiu klientai. Jokios peržiūros, 
jokių inspektorių. Kas gi tie 
klientai? Atrodo, daugiausia 
mažų valgyklų bei mėsos par
duotuvių savininkai, maisto pa- 
rūpintojai specialiais atvejais 
(catering service), privatūs asme
nys (turbūt su didelėmis šeimo
mis). O didžiosios maisto pro
duktų krautuvės bei viešbučiai 
paprastai mėsą perka iš provin
cijos kontroliuojamų skerdyklų.

Žiniasklaidos pažadinti, ne
legaliomis skerdyklomis susido
mėjo ne tik Žemės ūkio, maisto 
ir ūkio reikalų ministerija, bet ir 
Ontario draugija gyvūnėlių ap
saugai nuo žiaurumo. Keturi 
provincijos tardytojai (sumažin
ta 1995 metais nuo septynių 
taupumo sumetimais) paskirti 
specialiai nelegalių skerdyklų 
“medžioklei”. Pasirodo, kad ne 
tik valdžios nutarė taupyti pini
gus, bet ir smulkesni verslinin
kai. Nelegalių skerdyklų mėsa 
pigesnė, taigi ir tų skerdyklų 
pradėjo daugėti padidėjus pa
klausai. Tačiau valgant nepatik
rintą mėsą galima sunkiai apsi
nuodyti. Nešvariai apdorojant 
raguočius, E.coli bakterijų iš jų 
žarnų gali patekti į jų mėsą, o 
viščiukų mėsa gali būti užkrėsta 
salmonella bakterijomis. Taip 
pat perspėjama, kad nuo nepa
tikrintų gyvulių mėsos galima 
užsikrėsti plaučių džiova, pa
siutlige (rabies).

Rusiškomis “Škval” torpe
domis susidomėjo Kanados ka-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Dieve Visagali, 
•GELBĖK MŪSŲ MYLIMA..

* Tėvyne fatuvą!

Mišios prie Lietuvos seimo rūmų už žuvusius 1991 metų sausio 13 dieną beginant televizijos bokštą Vilniuje 
(Iš leidinio “Lietuva” 1991.01.13)

KARALIAUČIAUS KRAŠTE

Nelengvas lietuviško žodžio kelias
ZENONA JUREVIČIŪTĖ, 

mokytoja

Karaliaučiaus krašto lietuvių 
laikraštyje “Donelaičio žemėje” 
2000 m. 10-11 nr. buvo išspaus
dintas aktualus šios autorės 
straipsnis. Čia perspausdiname kai 
kurias jo ištraukas. RED.

Šį rudenį mes vėl susibėgo
me j Karaliaučiaus krašto lietu
vių kalbos mokytojams organi
zuotą seminarą, kuris šiemet 
ypatingas: lietuvių kalbos moky
tojų asociacija švenčia penktą
sias įsikūrimo metines. Tai nors 
ir neilgas, bet didelių išbandymų, 
patirties kaupimo, nelengvo mo
kymosi ir mokymo laikotarpis.

Pradžia, pasak asociacijos 
pirmininko J. Miliūno, prasidė
jo su Lietuvos Atgimimo Sąjū
džiu, kai sukruto ir Karaliau
čiaus krašto lietuviai: ėmėsi 
kurti lietuvių kalbos būrelius ir 
fakultatyvus (...)

Kelias, kurį per tuos pen
kerius metus nuėjo asociacija, 
nebuvo lengvas. Jau 1996 m., 
1997 m. bandyta įkurti lietuviš
kas klases Tilžėje. Nepavyko. 
Tik 1998 m. tokios pradinės kla
sės pradėjo veikti Karaliaučiuje: 
4-oje vidurinėje mokykloje ir

Lietuviškasis švietimas Karaliaučiuje
Mažosios Lietuvos fondo parama lietuvių kalbos 

puoselėjimui Karaliaučiaus krašte
J. ADOMAVIČIENĖ

2000 m. rugpjūčio 15 d. 
“TŽ” Irena Skomskienė aprašė 
žiauriai apleistą, nuniokotą Ka
raliaučiaus kraštą, apgailestavo 
skriaudą, daromą mūsų tautinei 
mažumai, lyg ir priekaištauda
ma Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentui Vilniuje. Vokie
čiai neva geriau įsiteikę vietinei 
rusų valdžiai ir jau yra įteisinę 
savo kultūrinę autonomiją.

Mažosios Lietuvos fondas 
puikiai žino ir supranta esamą 
padėtį ir pagal galimybes sten
giasi paremti lietuvybės puose
lėjimą Karaliaučiaus krašte, 
skirdamas didžiausią dėmesį lie
tuvių kalbos, istorijos ir papro
čių mokymui. Pereitą vasarą 
įteikėme mūsų atstovei Lietuvo
je Rūtai Mačiūnienei 3,900 ka- 
nadiškų dolerių, kuriuos ji, pasi
tarusi su Tautinių mažumų ir iš
eivijos departamento atstove 
Aldona Kodyle, pirmoje eilėje 
paskyrė spalio 28-29 d.d. įvyku
sio lietuvių ugdymo įstaigų mo
kytojų seminaro išlaidoms pa
dengti. Sumokėjo už mokytojų 
apgyvendinimą, maitinimą, ke
liones, tris lektorius, transporto 

35-ame licėjuje. Jose lietuvių 
kalbos pradedama mokyti pir
moje klasėje; planuojama, kad 
taip bus dirbama per visą moky
mosi vidurinėje mokykloje lai
ką, t.y. iki XI klasės imtinai. J. 
Miliūnas pasidžiaugė 35-ame li
cėjuje dirbančiomis darbščio
mis, energingomis lietuvių kal
bos mokytojomis. Ypač džiau
gėsi tuo, kad j Karaliaučių at
vyksta dirbti jaunos specialistės, 
baigusios mokslus Lietuvoje ar
ba Įsruties pedagoginėje kolegi
joje. Be to, lietuvių kalba, kaip 
dalykas, jau dėstoma Tilžės 8- 
oje vidurinėje, Ragainės 2-oje 
vidurinėje mokyklose; pastarąją 
asociacijos pirmininkas siūlo va
dinti rusų-lietuvių vidurine mo
kykla. Gerų rezultatų pasiekta 
Karaliaučiaus 4-oje vidurinėje, 
kur mokytis lietuvių kalbos šie
met panoro 35 mokiniai iš de
šimtųjų klasių. Tam mokinius 
paskatino Lietuvos konsulas 
Kaliningrade ir buvęs krašto 
generalgubernatorius J. Matoč- 
kinas - taigi šioje mokykloje jau 
gyvuoja trys lietuvių kalbos fa
kultatyvai.

J. Miliūnas pabandė pa
žvelgti ir į lituanistinio darbo 
perspektyvą: Įsrutyje, Karaliau

išlaidas iš Vilniaus į Karaliau
čių, bilietus į muziejų ir smul
kias kanceliarines išlaidas. Be 
to, paliko JAV $900 mokytojų 
sąjungos p-kui J. Miliūnui trijų 
jaunų mokytojų (Elena Gudavi
čius, Rita Milčiūtė, Tatjana Os- 
tapciuk) apmokėjimui - kas mė
nesį po 30 JAV dolerių. Įsruties 
kolegijos bibliotekai nupirko 
grožinės literatūros ir Sionsko 
vid. mokyklos lietuvių kalbos 
mokytojai N. Gimbutienei nau
ją magnetofoną vietoj seno su
gedusio.

R. Mačiūnienė atsiuntė 
smulkią ataskaitą su pakvitavi
mais. Ji ne tik tarpininkavo mū
sų paramos perdavime, bet ir 
aktyviai dalyvavo seminaro or
ganizavime, svarstybose, pro
gramoje. Būdama iš profesijos 
mokytoja, ji mielai dirba su mo
kytojais. Mūsų Fondo finansinis 
įnašas gal ir mažiausias, tačiau 
jis prasmingas ir tikslingas, ypač 
mokytojų aukštai vertinamas. 
Sąjungos pirm. J. Miliūnas at
siuntė atskirą padėką. Jis - pil
nas energijos, užsimojimų atei
čiai. Tikėkim, kad mūsų Fondo 
nariai ir toliau skirs dalį aukų 
Karaliaučiaus krašto mokykloms. 

čiaus 4-toje ir Tilžės 8-oje vidu
rinėje mokyklose būtų tikslinga 
steigti lietuvių kalbos mokymo 
centrus. Jie labai reikalingi ne 
tik vaikams, besimokantiems 
lietuvių kalbos, bet ir čia gyve
nančiam jaunimui. Dabar gi su
sikūrusios lietuvių jaunimo or
ganizacijos neturi finansinių ga
limybių rengti kursus. O gaila, 
nes lietuvių tautinė mažuma 
Karaliaučiaus krašte yra viena 
didžiausių, pagal dydį ketvirtoji. 
Pasitaiko, kad lietuvių organiza
cijos veda minėjimus, susirinki
mus... rusų kalba! Tai didžiulė 
klaida. Bet turima ir dėl ko 
džiaugtis: čia, Karaliaučiaus 
krašte, yra ne tik tokių versli
ninkų, kurie vien nurodinėja 
asociacijai, ką ši turinti daryti. 
Yra ir tokių, kurie teiraujasi, 
kuo gali jai padėti, ir padeda. 
Generalinis konsulas Kalinin
grade E. Ignatavičius mano, jog 
reikia konsultuotis, tartis su vi
sais, kam rūpi švietimo proble
mos. Jis - pedagogas, lituanis
tas, todėl, kaip pats sakė, jam 
miela būti čia su lietuvių kalbos 
mokytojais. Ypač šiltų žodžių už 
aktyvų organizacinį darbą šiame 
krašte jis nepagailėjo Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento vyriausiajai specialistei 
švietimo problemoms Aid. Ko- 
dytei ir Užsienio lietuvių sky
riaus vyriausiajam specialistui 
Alf. Kairiui. Kad konsului ypač 
rūpi šis darbo baras, dar kartą 
tuo įsitikinome, kai paskutinę 
seminaro darbo dieną jis mus 
priėmė Karaliaučiuje, LR kon
sulate, ir supažindino su arti
miausia darbų perspektyva, kad 
lietuvių švietimo darbas vyktų 
visais lygiais (...)

Karaliaučiaus universitete 
nusilenkėme šviesiam M. Maž
vydo atminimui, buvo prisiminti 
čia profesoriavę ir lietuvių kal
bos mokę St. Rapolionis ir Abr. 
Kulvietis; aplankyta didingoji 
Karaliaučiaus katedra bei I. 
Kanto kapas. Karaliaučius tarsi 
mūsų atvykimo proga atrodė 
šventiškai: puikių paskutinių 
spalio dientj saulė dosniai dalijo 
savo spindulius miesto gatvėms 
bei aikštėms, įgijusioms (kaip ir 
šiandieninėje Lietuvoje) dau
giau spalyų, bent kiek europie
tiškumo, kuris, atrodo, pamažu 
grįžta ir čia. Deja, negalėjome 
pasidžiaugti tik vienu dalyku - 
nors jau prieš kelerius metus ti
kėtasi, kad Karaliaučiaus uni
versitete bus galima studijuoti 
lietuvių kalbą, bet ir šiandien, 
tai vis dar tik neišsipildžiusi 
svajonė...

Laisvės gynėjų diena
Lietuvoje tragiškųjų Sausio 

13-osios įvykių dešimtmečio pa
minėjimas prasidėjo koncertu 
“Negrįžusių kapai yra Tėvynė” 
Vilniaus Arkikatedroje Bazili
koje sausio 7 d. Sausio 11 d. 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
atidaryta nuotraukų paroda 
“1991 metų sausis Lietuvos šir
dyje” (V. Jasinevičiaus). Kita 
paroda “Sausio 13-osios kroni
ka” buvo atidaryta Lietuvos sei
me sausio 12 d., buvo rodomas 
filmas “Laisvės gynėjai”.

Sausio 12 d. vyko Televizi
jos bokšto gynėjų žuvimo vietų 
lankymas bei Laisvės gynėjų pa
gerbimo iškilmė. Prezidentūroje 
įteikti Sausio 13-osios medaliai. 
Seime buvo surengta Parlamen
to gynėjų rikiuotė. Televizijos 
bokšte bei šventovėse vyko įvai
rūs chorų ir klasikinės muzikos 
koncertai, Nepriklausomybės 
aikštėje buvo surengtas vakaras 
prie Laisvės laužų.

Sausio 13 d. didžiajame sei
mo kieme buvo pasodintas At
minimo medis, 10 v.r. vyko iškil
mingas seimo posėdis, 12 vai. - 
Nepriklausomybės aikštėje iškil
mingas valstybės vėliavos pakė
limas, tradicinis bėgimas “Gyvy
bės ir mirties keliu” nuo Anta
kalnio kapinių iki Televizijos 
bokšto. Vilniaus Arkikatedroje 
Bazilikoje 12.30 vai. aukotos 
Mišios už žuvusiuosius, vėliau <- 
Laisvės gynėjų pagerbimas prie 
paminklo Antakalnio kapinėse.

Renginiai Laivės gynėjų 
dienai atminti taip pat vyko 
Kaune ir kitose Lietuvos vieto
vėse.

Švedijos siekiai
ELTA/LGTIC praneša, kad 

Švedijos ambasadorius Lietuvo
je Jan Palmstierna paskelbė jo 
atstovaujamos valstybės siekius, 
pirmininkaujant Europos sąjun
gai. Jo teigimu, per ateinančius 
6 mėnesius Švedija stengsis pa
daryti kuo didesnę pažangą de
rybose dėl narystės su šalimis 
kandidatėmis.

Ambasadoriaus nuomone, 
Lietuvai svarbiausios užduotys 
yra teisės derinimas prie ES 
standartų, kova su korupcija, 
privatizacijos proceso eiga, įsi
pareigojimų dėl Ignalinos ato
minės jėgainės vykdymas. Taip 
pat aktualūs yra žemės ūkio 
klausimai, jo pavadinti nelengvų 
derybų objektu bei užimtumo 
problemų sprendimas.

Karaliaučiaus srities klausi
mu Švedija žada derinti pozici
jas ir pasiūlymus su Rusija bei 
kaimynėmis Lietuva ir Lenkija. 
Ambasadorius pabrėžė, jog Lie
tuva, Latvija, Estija ir Lenkija 
švedų yra laikomos vieno kai
myninio regiono valstybėmis, 
kurios yra svarbios saugumo bei 
ekonominio bendradarbiavimo 
požiūriais Švedijai, ir ji “tikisi 
tiek ekonominių, tiek ir politi
nių pliusų iš Baltijos valstybių 
narystės ES”.
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Tikėkim, kad vyriausybė žiūrės krašto interesų, o ne savo naudos
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Dabar dar neaiškus prekybos laivyno likimas
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Vieno žmogaus pagalba kitam yra natūrali būsena
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Prie JAV ambasados Vilniuje nemažėja eilės žmonių
Lietuvos mokyklų įdukrinimas

Tautos fondas Amerikoje kviečia įdukrinti Lietuvos mokyklas
Moksleivio auka už Lietuvos laisvę 

Juos visus vežė į Vorkutos anglių kasyklas

Prezidentas Prancūzijoje
Sausio 8-9 d.d. Lietuvos 

prezidentas Valdas Adamkus 
darbo vizitu lankėsi Prancūzijo
je, kur jis susitiko su prezidentu 
Jacques Chirac, senato pirmi
ninku Christian Poncelet, par
lamento pirmininku Raymond 
Forni ir kitais pareigūnais. Pre
zidentai aptarė dvišalius santy
kius, pripažindami, jog ekono
minio bendradarbiavimo gali
mybės neišnaudotos. J. Chirac 
žada aplankyti Lietuvą šių metų 
rudenį su verlso atstovais. 
Prancūzus domina Lietuvos 
energetikos sektoriaus pertvar
kymas ir privatizavimas.

Kaip skelbia ELTA/LG- 
TIC, V. Adamkus Paryžiuje da
lyvavo M.K. Čiurlionio gimimo 
125-ųjų metinių minėjimo ren
giniuose, parodoje d’Orsay mu
ziejuje, kur rodoma 90 jo pa
veikslų.

Naujas derybų vadovas
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

sausio 5 d. prezidentūroje vy
riausiasis euroderybininkas Vy
gandas Ušackas perdavė savo 
pareigas Europos komiteto ge
neraliniam direktoriui Petrui 
Auštrevičiui. Susitikime su pre
zidentu Valdu Adamkumi ir už
sienio reikalų minisleriu An
tanu Valioniu buvo pristatyta 
praėjusių metų derybų eigos ap
žvalga, aptartas nueitas kelias ir 
nubrėžtos perspektyvos bei už
daviniai, atliktini artimiausiu 
metu. V. Ušacko teigimu, pra
ėję metai buvo sėkmingi, nes 
jau sukurtos praktinės ir politi
nės prielaidos, kad , Lietuva 
baigtų derybas 2002 metais ir 
taptų Europos sąjungos nare 
2004 metais.

V. Ušackas atsistatydino iš 
vyriausiojo euroderybininko pa
reigų, nesutikęs su pasiūlymu 
pakeisti UR viceministerio pos
to į Europos komiteto direkto
riaus postą. Jis dirbs URM pa
tarėjų grupėje ir turėtų būti pa
skirtas Lietuvos ambasadoriumi 
JAV, rašo BNS/LGTIC.

Areštuotos sąskaitos
BNS/LGTIC skelbia, kad 

teismo antstoliai, Civilinio pro
ceso kodekso nustatyta tvarka 
sausio 5 d. areštavo dienraščio 
“Lietuvos aidas” sąskaitas ban
ke. Vilniaus miesto 1-osios apy
linkės teismui skolininkai yra 
pateikę vykdomuosius doku
mentus dėl beveik 2.4 mln. litų 
išieškojimo iš UAB “Lietuvos 
aidas”.

“LA” savininkas Algirdas 
Pilvelis žada ieškoti užtarimo 
pas popiežių Joną Paulių II, 
teigdamas, jog “įmonė likviduo
jama, uždaroma prezidento ran
komis tuo metu, kai laikraščio 
būklė pradėjo gerėti”. Redak
torius Aurimas Drižius sakė, 
kad laikraščio leidyba blokuo
jama dirbtinai, “LA” yra smar
kiai puolamas dėl kritiškų 
straipsnių apie prezidentą Val
dą Adamkų. RSJ
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Karo nusikaltėlių paieškos

Vokiečių kunigų iš Koelno 
arkivyskupijos viešnagė Lietuvo
je įvyko 2000 m. lapkričio 19-23 
d.d. Viešnagės tikslas buvo aptar
ti kultūrinio bendravimo, jaunimo 
tarptautinių mainų gaires, palai
kyti ryšius tarp Koelno, Vilniaus 
ir Kauno arkivyskupijų kreipiant 
ypatingą dėmesį į jaunimo pasto
raciją. Svečiai dalyvavo Aušros 
Vartų Marijos Gailestingumo 
Motinos Globos atlaiduose, au
kojo Mišias Pal. Jurgio Matulai
čio parapijoje, susitiko su sielova
dos vadovais, dalyvavo seminare 
“Tarptautinių jaunimo mainų or
ganizavimas”. Viešnagės delega
cijai vadovavo kun. U. Hennes, 
jaunimo sielovados vadovas.

Lietuviai padeda čečėnų pa
bėgėliams aukodami pinigus. 
“Caritas” paskelbus pagalbos va
jų, j tam reikalui skirtą sąskaitą 
įdėta apie 10,000 litų. Čečėnų pa
bėgėliai yra prisiglaudę Ruklos 
pabėgėlių priėmimo centre, dalis 
- “Vaiko tėviškės namuose” Avi- 
kilų kaime. Čečėnų atstovė Ami
nat Saijeva susitikime su “Cari
tas” geh. direktoriumi kun. R. 
Grigu dėkojo lietuviams už para
mą. Pabėgėliams bus nemokamai 
teikiamos ir medicinos paslaugos.

Lietuvos jaunimo sielovadi
ninkai iš Vilniaus ir Kauno arki
vyskupijų dalyvavo Vokietijos 
Dresdeno-Meisseno vyskupijoje 
vykusiame seminare “Jaunimo 
darbo ir atstovavimo struktūrų 
kūrimas Lietuvoje ir Saksonijoje” 
2000 m. lapkričio 11-16 d.d. Buvo 
svarstomos pasauliečių ir kunigų 
bendradarbiavimo galimybės pa
rapijose, susipažinta su jaunimo 
organizacijų struktūra, dalyvauta 
pokalbiuose su valstybės tarnau
tojais, aptarti kiti aktualieji reika
lai, būdingi visose šalyse.

Eucharistinio Jėzaus kongre
gacijos sesuo dr. D. Šlapkauskai- 
tė 2000 m. spalio 29 d. susitiko 
su Šiaulių katalikėm moterim, ku
rias supažindino su šios kongre
gacijos veikla. Kongregacija 
įsteigta Šiauliuose 1947 m., kai 
čia dirbo jėzuitas kun. P. Masilio- 
nis. Vienuolijos tikslas - padėti 
kunigams sielovadoje, dirbti su 
šeimomis bei jaunimu. D. Šlap- 
kauskaitė į vienuolyną įstojo bū
dama penkiolikos metų, patyrė 
daug išgyvenimų, kratų, bandy
mų, tardymų. Seserys buvo moko
mos “mažėti, kad Viešpats aug
tų”. Jos daug laiko skirdavo mal
dai, slaptai rengdavo vaikus pir
majai Komunijai, siūdavo liturgi
nius drabužius, organizuodavo 
chorus šventovėms, daugindavo 
religinę literatūrą. Šiuo metu 
kongregacijoje dalyvauja apie 
šimtas seserų. Kaip misijonierės 
jos reiškiasi Kazachstane, Moldo
voje, Latvijoje.

Mons. J. Antanavičius, Pane
vėžio katedros klebonas, paruošė 
ir išleisdino dvi religinio turinio 
knygeles: “Tau padėsiu melstis” ir 
vyskupo K. Paltaroko “Katekiz
mą”. Pirmoji, 84 psl., išleista 2000 
metais įvykusio eucharistinio 
kongreso proga. Tai maldaknygė 
- įvairių maldų rinkinys, pritaiky
tas praktiniam vartojimui. Antroji 
yra 40 psl. 1999 m. pataisyta laida 
vyskupo K. Paltaroko istorinės 
reikšmės katekizmas, sulaukęs 
daugelio laidų, ypač sovietinės 
okupacijos metais. Pratarmėje pa
žymėta, kad juo per 50 okupacijos 
metų pasinaudojo daugybė žmo
nių. Buvo spausdinamos vis nau
jos laidos, nuslepiant spausdinimo 
datas. Taip susidarė milijoniniai 
tiražai. Pasak sudarytojo, tai dau
giausia skaitomas leidinys Lietu
voje. Abi minėtos knygelės išleis
tos 50,000 tiražais.

Pasaulinės gydytojų federaci
jos “Už žmogaus gyvybę” Lietu
vos draugija, švenčianti savo veik
los dešimtmetį, 2000 m. lapkričio 
18 d. Vilniuje surengė tarptautinę 
konferenciją “Motinystės ir tėvys
tės orumas”. Renginys pradėtas 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje 
Mišiomis, kurias aukojo arkivys
kupas A. J. Bačkis. Tolesnė pro
grama vyko seimo rūmų konfe
rencijų salėje. Arkivyskupas A. J. 
Bačkis kvietė šių dienų politikus 
padėti jaunoms šeimoms kurti 
normalų gyvenimą. Svečiai iš 
Lenkijos pabrėžė atsakomybę už 
vaiko gyvybės išsaugojimą, drau
gijos garbės narė V. AJeknaitė- 
Abramikienė atkreipė dėmesį, 
kokius padarinius gali sukelti 
įvairūs bandymai su žmogumi, 
kun. dr. Andrius Narbekovas iš
kėlė esminį žmogaus pašaukimą - 
mylėti, Popiežiškojo šeimos insti
tuto prof. Sergio Bellardinelli kal
bėjo apie atsakingos motinystės ir 
tėvystės viziją ir tikrovę, viešnia i 
Gdansko Eva Kovalevska konfe
rencijos dalyviams priminė, kaip 
svarbu puoselėti moteriškumo ir 
vyriškumo jausmą, atskleisti moti
nystės ir tėvystės grožį. Diskusijo
se dalyvavo prof. dr. L. M. Ma
čiūnas, gyd. J. I. Tartilienė, doc. 
dr. A. Narvilienė, dr. D. Šlap- 
kauskaitė ir kt. Konferencijos pri
imta deklaracija nusiųsta Lietu
vos prezidentui, seimui, vyriausy
bei, paskelbta visuomenei. Kun. 
V. Aliulis, MIC, pašventino deko
ratyvinę skulptūrą “Motinystė”, 
sukurtą skulptorių Leono ir Gedi
mino Žūklių bei architektės L. 
Markejevaitės, finansuota R. Sid- 
rio. Pranešime apie šią konferen
ciją pastebėta, kad iš kviestų da
bartinio seimo narių konferenci
joje dalyvavo tik dvi parlamen
tarės.

Karaliaučiaus miestu 35-tojo licėjaus lietuvių kalbos būrelis su savo mokytoja Nuotr. T. Ostapciuk

Atgimstančios Lietuvos kaimas
Kaimas - lietuvybės tvirtovė. Žemės ūkis - šalies ekonominio gyvenimo pagrindas. Pavergėjas 
sugriovė kaimą ir išžudė žemdirbius. Klaidingas išorinis šiandieninio kaimo vaizdas. Atgyja 

Lietuvos kaimas - atgyja ir senojo kaimo tradicijos. Atgimsta smulkus žemės ūkis
JONAS DAUGĖLA

Jau turbūt ne kartą ir įvai
riomis progomis esame kartoję, 
kad visais laikais mūsų kaimas 
ir jo žmonės buvo lietuvybės 
tvirtovė. Net sunkiausiais bau
džiavos ir spaudos draudimo 
laikais mūsų kaimas išlaikė lie
tuvybę, išsaugojo lietuvių kalbą, 
o 1918 m. mūsų kaimo berneliai 
iškovojo tautai valstybinę nepri
klausomybę.

Ir anuo metu, vos atstačius 
valstybinę nepriklausomybę, to 
meto vyriausybės rūpinosi gali
mai greičiau mūsų žemdirbius 
aprūpinti nuosava žeme ir su
kurti naują žemės ūkį. Skubiai 
buvo vykdoma žemės reforma, 
ir trumpu laiku Lietuvos žemė 
pasipuošė 287,380 tvarkingų 
ūkininkų gražiomis sodybomis.

Bolševikinis pavergėjas per 
kelias dienas nušlavė nuo žemės 
paviršiaus visas tas gražias sody
bas. Žudynėmis, areštais ir trė
mimais sunaikino tų sodybų šei
mininkus ir žemdirbius. Kovo 
11 deklaracija atstačius valstybi
nį gyvenimą, to meto valdžios 
stengėsi sugriauti pavergėjo 
įsteigtus kolchozus, išvaduoti li
kusius žemdirbius iš kolchozi
nės vergijos ir sukurti naują pri
vatinį žemės ūkį. Tuo metu nau
jai atkurtos Atkuriamosios tary
bos posėdyje jos pirm. V. 
Landsbergis kalbėjo: “Stiprus 
ūkininkas yra ne tik mūsų šalies 
ekonominio savarankiškumo ga
rantas - jis tautinės kultūros, 
kalbos, papročių puoselėtojas. 
Atgims kaimas - atgims Lietuva 
ir priešingai, išsigims kaimas - 
išsigims Lietuva”.

Į tradicinį ūkį
Bet tuo metu Lietuvos kai

mas pradėjo atgimti dar Lands
bergiui nepaskelbus nepriklau
somybės akto. Jau 1989 m., kai 
lik subraškėjo Kremliaus pama
tai, Aukščiausioji taryba priėmė 
“Valstiečių ūkio įstatymą”. Pa
gal šį įstatymą valstiečiai iš kol
chozų galėjo gauti (be nuosavy
bės teisių) ariamos žemės ir sa
varankiškai ūkininkauti. Dau
giausia šiuo įstatymu pasinau
dojo kolchozų agronomai. Kai 
kurių kolchozų administratoriai 
šiems naujiems ūkininkams lei
do iš kolchozų pasiimti trakto
rius ir kitus įrankius. Ir tuo bū
du trumpu laiku buvo sukurti 
5138 privatūs ūkiai (90 ha 
ariamos žemės). Beveik visi šie 
naujieji ūkininkai dar ir šian
dien sėkmingai ūkininkauja.

Atstačius nepriklausomybę, 
skubiai buvo priimtas žemės re
formos įstatymas. Šio įstatymo 
tikslas buvo galimai greičiau į 
kolchozus įjungtas žemes sugrą
žinti teisėtiems jų savininkams. 
Žinoma, šiuo įstatymu pasinau
dojo ir žemes atsiėmė jau tų 
teisėtų savininkų palikuoniai. 
Daugelis jų pasitenkino gavę 
nuosavybės dokumentus, susiki
šo juos į kišenes ir gyventi su
grįžo į miestus. Bet vis dėlto kai 
kurie jų ryžosi likti kaime ir 
ūkininkauti.

Lietuvoje vėl susikūrė 
67,000 naujų ūkių. Tai našūs ir 
gražiai tvarkomi ūkiai. Tad ir 
mūsų kaimas vėl pasipuošė nau
jomis ir tvarkingomis ūkininkų 
sodybomis. Be to, dar liko iš kol
chozų pertvarkytos žemės ūkio 
bendrovės, kurių kiekviena val
do po kelis šimtus ha žemės. 
Daugelis jų bankrotuoja, bet kai 
kurios jų sėkmingai ūkininkauja.

Gali išmaitinti visus
Šiandieninis Lietuvos žemės 

ūkis lengvai gali pagaminti pa
kankamai žemės ūkio gaminių 
visiems šalies gyventojams iš

maitinti. Šie ūkiai gali aprūpinti 
savo gaminiais ir žemės ūkio 
pramonės įmones. Tik labai gai
la, kad valdžios sandėliai ir įvai
rūs vertelgos už pristatytus der
lius su ūkininkais labai prastai 
atsiskaito. Yra apskaičiuota, 
kad per šiuos metus supirkė
jams mūsų ūkininkai yra pri
statę žemės ūkio gaminių už 6 
mlrd. Lt., bet iki šiol yra gavę 
vos 1.5 mlrd. Lt. Ir visai neaiš
ku, ar kada bus ir ar iš viso bus 
kada mūsų ūkininkams ši skola 
grąžinta. O mokesčius ūkininkai 
yra verčiami neatidėliojant su
mokėti. Ūkininkus ypač erzina 
tai, kad jų derliai pūna sandė
liuose, o miestų krautuvės yra 
užverstos užsienietiškais maisto 
gaminiais, kurių didelė dalis yra 
kontrabandos keliu atgabenti į 
Lietuvą.

Trys seimai
Per nepriklausomo gyveni

mo dešimtmetį jau pasikeitė 
trys seimai ir net 11 vyriausybių. 
Tačiau ir seimai, ir vyriausybės 
buvo išimtinai “miesčioniškos”, 
nekreipė reikiamo dėmesio į 
mūsų kaimą ir nesirūpino žem
dirbių likimu.

Šiomis dienomis savo veiklą 
užbaigė trečiasis seimas. Jo na
rių daugumą, sudarė Tėvynės s- 
gos atstovai. O šiai sąjungai va
dovauja tas pats Landsbergis, 
kuris anuo metu savo kalboje 
taip pabrėžė mūsų kaimo reikš
mę valstybiniame gyvenime. 
Deja, ir šis seimas bei jo sudary
tos vyriausybės per visus ketve
rius metus nekreipė dėmesio į 
mūsų kaimą. Buvo įsteigtas kai
mui remti fondas. Jį savo auko
mis stipriai parėmė ir kai kurios 
užsienio, ypač Skandinavijos, 
valstybės. Bet labai maža dalis 
šių pinigų pasiekė mūsų kaimą, 
o pats seimo vadovas buvo už
siėmęs “turistine” diplomatija ir 
visai nepalaikė ryšio su žemdir
biais bei jų organizacijomis.

Ūkininkų s-gos pirm. J. 
Čiulevičius, aptardamas šio sei
mo veiklą, padarė labai liūdnas 
išvadas: “Ūkininkams nebuvo 
sudarytos sąlygos veikti ir ugdyti 
kaimą. Jie buvo palikti likimo 
valiai”.

Šią vasarą net keli mūsų tel
kinio tautiečiai lankėsi Lietuvo
je. Sugrįžę mūsų pobūviuose 
dalinosi su mumis savo įspū
džiais. Jie džiaugėsi, kad dabar 
jau labai gražiai ir tvarkingai at
rodo Vilnius, Klaipėda ir kiti 
didesni miestai, ypač kurorti
niai. Bet už tai labai nykų vaiz
dą jiems paliko kaimas. Keliau
dami jie matė tik dirvonuojan
čius, piktžolėmis apžėlusius lau
kus ir vienur kitur suvargusią 
trobelę.

Lietuvoje jau daug metų yra 
leidžiamas “Valstiečių Laikraš
tis”. Ir tai yra vienas geriausiai 
tvarkomų periodinių leidinių. 
Jis yra išimtinai skirtas mūsų 
kaimui ir to kaimo žmonėms. 
Įdėmiai sekant jį, susidaro jau 
kiek kitoks mūsų kaimo įvaizdis. 
Žinoma, ir šis ūkininkų laikraš
tis nevengia aprašyti mūsų kai
mo žmonių vargų, nevengia ra
šyti ir apie žemės ūkio pažangą, 
kaimo žmonių ekonominio gy

A+A 
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jo žmoną MARYTĘ, dukras - RŪTĄ ir AUŠRĄ su 
šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime - 

S. J. Andruliui N. G. Andruliui
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A+A
ANTANUI GEDRIMUI

mirus, jo žmoną JADVYGĄ, sūnus - ALOYZĄ, 
VYTAUTĄ ir dukras - KRISTINĄ, ALDONĄ bei jų 
šeimas nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Hamiltono ir Niagara pusiasalio 
“Tėvynės sąjungos” valdyba

venimo laimėjimus.
Naujos galimybės

Daugelis naujų ūkininkų 
patyrė, kad šiandien yra gana 
sunku verstis tradiciniu grūdų 
ūkiu. Grūdų kainos yra labai 
kritusios. Supirkėjai už pristaty
tus grūdus labai sunkiai ir pavė
lintai atsiskaito. O trąšų ir dega
lų kainos yra labai iškilusios.

Dar sunkiau yra verstis gy
vulių ūkiu. Šiam ūkiui reikia 
modernių tvartų, įvairių mecha
niškų karvių melžimo ir mėsos 
paruošimo įrengimų. Tad reikia 
investuoti didelį pradinį kapita
lą ir bristi į skolas.

Tad paskutiniu metu mūsų 
ūkininkai pradėjo vis daugiau 
domėtis smulkiomis žemės ūkio 
šakomis. Čekiškės seniūnijos 
ūkininkas Gūdžius dabar savo 
ūkyje augina Pekino kopūstus, 
baklazanus, česnakus, svogūnus 
ir kitas daržoves. Šioms daržo
vėms auginti jis yra paskyręs 15 
ha savo ariamos žemės. Šias 
daržoves be jokių tarpininkų už 
grynus pinigus parduoda miestų 
krautuvėse.

Motiejūnas yra bitininkas. 
Jis turi apie 200 bičių avilių. 
Medų parduoda vietos rinkoje. 
Bet šiais metais jau šiek tiek 
medaus be jokių tarpininkų iš
vežė į Lenkiją ir Latviją. Ban- 
krotavus Šeduvos kailinių žvėre
lių ūkiui, jos savininkas Žiugžda 
nepasimetė ir savo ūkyje pradė
jo auginti juoduosius serbentus. 
Iš Italijos jis išsirašė labai gerą 
sėklinę medžiagą, sulaukė ypa
tingai gero serbentų derliaus. 
Serbentus be jokio vargo ir pel
ningai pardavė vyno ir vaisių 
sulčių fabrikams. Sėkline me
džiaga jis aprūpino kelis savo 
kaimynus ir dabar jau daugiau 
ūkininkų yra pasirengę auginti 
juoduosius serbentus.

Kad lengviau ir pelningiau 
galima būtų didesniais kiekiais 
parduoti serbentų derlių, jų au
gintojai susibūrė į kooperatyvą, 
kuris yra pasiryžęs serbentų 
derlių išvežti ir į kitas šalis. Keli 
ūkininkai metėsi auginti braškes 
ir vyšnias. Šiuos derlius ūkinin
kai lengvai parduoda vietos vy
no ir vaisių sulčių fabrikams, 
kurie neatidėliodami atsilygina 
už pristatytas uogas. Anykščių 
vyno darykla kooperatyvui pa
dėjo įsigyti brangias uogų surin
kimo mašinas. Keli ūkininkai 
veisia ir augina sliekus. Žemės 
ūkio rūmuose yra įregistruota ir 
sliekų augintojų draugija. Jie 
sliekus pelningai parduoda 
Prancūzijos restoranams.

Šie ūkininkai yra pastatę 
pavyzdingas sodybas. Tuo būdu 
vėl atgyja mūsų senojo kaimo 
vaizdas. Džiugu, kad atgyja ir 
mūsų senojo kaimo tradicijos. 
Atgyja talkos, kaimyniškas ben
dravimas, šventiški subuvimai.

Beveik visi šie pavyzdingi 
ūkiai yra tolimuose mūsų šalies 
pakraščiuose. Tad ir mūsų turis
tai, skubėdami greitkeliais iš 
Vilniaus į Palangą ir vėliau už
sukdami į Kryžių kalną, pro pa
togių turistinių autobusų langus 
šių ūkių nemato. Dėl to jie 
mums perteikia klaidingą šian
dieninio kaimo vaizdą bei jo 
žmonių nuotaikas.

KAZYS BARONAS, 
Vokietija

Australijos Kanbera miesto 
senelių globos namuose teisė
sauga suėmė 87 m. latvį Konra
dą Kalejs. Aklą, beveik kurčią ir 
drebantį latvį policija nuvežė į 
Melburną. Čia jam teisėjas pa
sakęs suėmimo priežastį: jis kal
tinamas karo metu žudynėm 
gimtajame krašte. Įmokėjus pi
niginį užstatą latvis po 30 min. 
paleistas atgal į globos namus.

J. Kalejs suėmimo proga 
Australijos teisėsauga metė kiek 
platesnį žvilgsnį į karo nusikal
tėlių paiešką. J. Kalejs grąžini
mo į gimtąjį kraštą pareikalavo 
Latvijos vyriausybė. Australijos 
teismas jam būtų davęs leidimą 
ir toliau laisvai gyventi kengūrų 
žemėje.

Pasirodė, kad karininkas J. 
K. priklausė ypatingam kpt. Ar
ajs daliniui (Arajs prieš keletą 
metų buvo nužudytas Brazilijoje 
Izraelio slaptosios Mossad tar
nybos, K.B.). Jis kaltinamas 
1942-43 m. Salaspilio koncen
tracijos stovykloje tūkstančių 
kalinių žudynėm. Prisipažino 
priklausęs nacių teroro daliniui, 
bet griežtai paneigė žydų, ko
munistų, čigonų žudynes.

J. Kalejs po karo emigravo į 
Australiją, gavo pilietybę. Nuo 
1959 m. gyveno Kanadoje ir 
JAV. Prekiaudamas nekilnuoja- 
mu turtu, uždirbo keletą milijo
nų dolerių. Abi valstybės suži
nojusios jo praeitį, latvį ištrėmė. 
Turėdamas Australijos pilietybę 
jis grįžo į Melburną. Australijos 
įstatymai latvį laikė ir toliau sa
vo krašto piliečiu ir jam piliety
bės neatėmė. Be to, Australijos 
vyriausybė atsisakė net tardy
mo, kadangi min. pirm. John 
Howard nuomone nusikalti
mams įrodyti surinkta nepakan
kamai medžiagos. Žudynių tyri
nėtojas K. Kviet tokius min. 
pirm, žodžius laiko tik paprastu 
atsikalbinėjimu, o žydų atstovai 
sako: “Vyriausybė nežengia net 
ir mažiausio karo nusikaltėlių 
paieškos žingsnio. Australija yra 
ramus karo nusikaltėlių uostas.”

• Vokiečių žiniasklaida, rašy
dama apie latvį, pažymėjo, kad 
Kanbera nenuteisė dar nė vieno 
karo nusikaltėlio. Specialiai tam 
reikalui sudarytai komisijai 
1992 m. vyriausybė atėmė visus 
įgaliojimus. Tam pritarė ir tuo
metinė opozicija, šiandieninė 
Australijos vyriausybė. Po ilgų 
komisijos paieškų, tik trys taria
mieji nusikaltėliai buvę suimti ir 
perduoti teismui. Tačiau, nera
dus stiprios kaltinimo medžia
gos bei atsižvelgiant į teisiamųjų 
sveikatą, jie buvo paleisti.

Komisijos tyrinėjimai
Buvęs komisijos pirm. R. 

Greenwood, iki jos paleidimo 
buvo sudaręs 27-niems karo nu
sikaltėliams bylas. Kodėl ši ko
misija buvo panaikinta? Teisi
ninkų nuomone, Australijos vy
riausybė karo nusikaltėlių pa
ieškoje bei jų nuteisime nema
čiusi jokios politinės naudos. Ir 
šiandieną, nepaisant geležinės 
uždangos dingimo bei laisvo do
kumentų gavimo nemanoma, 
kad paieškoms ir tam reikalui 
sudarytiems teismams vėl bus 
plačiai atidarytos durys. Tuo 
tarpu istorikai ir žydų organiza
cijų atstovai sako, kad geras 
tuzinas karo nusikaltėlių dar gy
vena Australijoje. Daugumas jų 

A+A
ANTANUI GEDRIMUI

mirus, jo žmonai JADVYGAI, dukroms ALDONAI ir 
KRISTINAI, sūnums ALOYZUI, VYTAUTUI bei jų 
šeimoms ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas “Ąžuolas"

į Australiją atvyko klastotom 
pavardėm, ne vienas jų plaukė 
laivu ar skrido kartu su išgyve
nusiais koncentracijos stovyklo
se žiaurumus.

Vokiečių spauda pažymėjo, 
kad latviui Australijoje gal teks 
pagyventi keletą dienų ar savai
čių, nes savo praeitį jis turės 
nušviesti Latvijos teisme. Mat 
tik prieš keletą savaičių Austra
lija ir Latvija pasirašė karo nusi
kaltėlių išdavimo sutartį. Žinia
raščiai pažymėjo, kad tam rei
kėjo stipraus JAV žydų organi
zacijų spaudimo. Australijos 
Žydų b-nės pirm. Colin Ruben
stein pareiškė: “Gerokai pavė
luotai bei mažu masteliu, tačiau 
Australija įgyvendino teisingu
mą”.

Kaltinamas buvęs ministeris
Pasirodo, kad Vokietijos 

kancl. K. Adenauero vyriausy
bėje ištremtųjų vokiečių iš Len
kijos, Čekijos, Jugoslavijos mi- 
nisterio pareigas ėjo karo nusi
kaltėlis T. Oberlaender. Esą jis 
1941 m. vasarą Ukrainos Lvive 
įvykdęs žydų ir lenkų inteligen
tijos žudynes, padedant ukrai
niečių bei vokiečių specialiai su
darytam daliniui. Nuotrauka ra
do vietą vokiečių kariuomenės 
įvykdytų nusikaltimų kilnojamo
je parodoje. Ji buvo išimta nes 
šis žiaurus vaizdas buvęs NKVD 
suklastotas: joje matomi
vokiečių kariai vasaros metu su 
žiemine apranga (apie tai esu 
rašęs “TŽ”). Tiesa, šiuo metu 
vyksta Lvivo žudynių tyrimai, 
tačiau nerasta Adenauero vy
riausybės nario kaltės.

Plačioje P. K. Wachso stu
dijoje “Der Fall Theodor Ober
laender” (Teodoro Oberlaendo 
atvejis, Campus Verlag, 2000 m. 
Frankfurt - New York, 533 psl. 
kaina 78 m. - 36 dol.) autorius 
rašo: “Buvęs veržimosi į Rytų 
Europą (Drang nach Osten) 
Rytprūsių apygardos vadovas 
(“Gauleiter”) Erich Koch, buvo 
aršus bolševizmo priešas ir be 
jokių abejonių antisemitas, ta
čiau atsisakė nuo priespaudos 
ar net tautų sunaikinimo vokie
čių užimtuose kraštuose, nės 
norėjo tas tautas įjungti kovai 
prieš bolševizmą.” Iš autoriaus 
žodžių reikėtų spręsti, kad H. 
Himmleriui pasiūlymą sudaryti 
tautinius SS dalinius galėjęs 
duoti Rytprūsių vadovas.

Lvivo žudynių tyrinėtojai iki 
šiol nerado jokių tikrų duome
nų apie T. Oberlaenderio daly
vavimą žudynėse.

Gal tai vėl NKVD klasta, 
siekianti sukompromituoti mi
rusio krikščionių demokratų 
partijos vadovą K. Adenauerį ir 
jo pirmą pokarinę vyriausybę?

Kaltinamasis
KONRAD KALEJS

mailto:tevzib@pathcom.com
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SPAUDOS BALSAI

Lietuvos kaimynų laikraščiuose

Nauja valdžia Lietuvoje
DR. JONAS KUNCA

Naujo seimo, taigi ir vyriau
sybės, rinkimai įvyko gana svar
biu Lietuvos ateičiai metu, kai 
po 10 metų nesėkmių tauta ieš
ko išeities iš užburto rato. 
Straipsnio apimtis neleidžia mi
nėti visų mūsų šalies bėdų, bet 
bent pro svarbesnes iš jų praeiti 
negalima. Kitaip nebūtų aiški 
naujos vyriausybės svarba.

Valstybės skolos dabar sie
kia 13 milijardų litų, o jų aptar
navimui iždas turi išleisti beveik 
1 milijardą. Naujame biudžete 
trūks 900 milijonų litų. Toliau 
mokėti lygšiolinio lygio pensijas 
nebūtų iš ko. Dėl to planuojama 
jas sumažinti tiem pensininkam, 
kurie ką nors dirba. Valstybės 
administracija kaip reikia nevei
kia, nors ji yra net per didelė, iš 
dalies kyšiais paperkama. BVP 
augimas Lietuvoj yra žemiau
sias visoj Rytų Europoj - 2.5%. 
Kartu gyventojų pasitikėjimas 
politikais ir net savimi yra labai 
nusmukęs. Dėl to visi laukia “iš
ganytojo”, kurį turėtų suvaidinti 
naujoji valdžia.

Kiek šitie tautos lūkesčiai 
gali išsipildyti? Mūsų šalis išgy
vena ne vien ekonominę, bet ir 
dvasinę krizę, kuri apsunkina 
bet kurios vyriausybės darbą. 
Tautos mąstysena ir elgesys ne
leidžia žmonėm pritapti prie 
jiems neįprastos demokratinės 
sistemos. Lengva pasakyti, kad 
valdžia turi sukurti tinkamas są
lygas privačiai iniciatyvai, o gy
ventojai patys pasirūpins savimi. 
Deja, mūsų atveju to neužten
ka. Pasimetusiai visuomenei 
valdžia turi vadovauti, rodyti 
kelią, priversti gerbti įstatymus, 
pažaboti korupciją ir valdininkų 
nesąžiningumą. Naujos valdžios 
pasisekimas yra surištas su įve
dimu administracinės tvarkos, 
be kurios neįmanoma įgyven
dinti reikalingas reformas.

Koalicinei vyriausybei, ypač 
kai ji neturi daugumos seime, 
šalies valdymas yra žymiai sun
kesnis negu buvusiom vyriausy
bėm. Svarstant biudžeto išlaidas 
ir pajamas iškilo nuomonių skir
tumų tarp koalicijos partnerių. 
R. Karbauskis norėjo papildo
mų 300 milijonų žemės ūkiui. 
R. Povilionis reikalavo atrėžti 
150 milijonų nuo krašto apsau
gai skirtų 652 milijonų ir juos 
atiduoti švietimui, kurio biudže
tas yra 2665 milijonai. Tai pa
kenktų Lietuvos įstojimui į NA
TO. Vis dėlto galų gale buvo su
sitarta, seimas biudžetą priėmė. 
Bet kai buvo balsuojama dėl 
pensijų sumažinimo dirbantiem 
pensininkam, vyriausybei pri
trūko dviejų balsų. O su tom 
pensijom yra taip: jas reikia ma
žinti, nes trūksta lėšų. Kitaip 
išvis pakriktų pensijų mokėji
mas. Iš naujos vyriausybės pir
mųjų žingsnių sunku spręsti 
apie jos sugebėjimą sutarti ir ra
cionaliai valdyti.

Biudžetas nėra pagrindinė 
šalies problema. Reikia refor
muoti visas valstybės gyvenimo 
sritis. O tam teks pakeisti gerą 
dalį aukštų valdininkų. Čia išky
la nauji sunkumai, kai kiekvie
nas koalicijos dalininkas yra lin
kęs įkišti administracijon savo 
šalininkus nebūtinai atsižvel
giant j krašto interesus ir kandi
datų kvalifikacijas. O nuo tinka
mų vadovų pasirinkimo priklau
sys naujos administracijos veik
la, o nuo jos - kovos su korup
cija sėkmė ir vyriausybės ateitis. 
Mat reformas planuoja ministe
rial su aukštais biurokratais, o 
jas įgyvendina šalies administra
cija. Jei ji tinkamai neveiks, re
formos nebus tinkamai įgyven
dintos. Tai matosi iš kitų kraštų 
nesėkmingų bandymų daryti pa
žangą neturint tvarkingai vei
kiančios administracijos. Tarp 
kitko, korupcija klesti tik su pa
galba nesąžiningų pareigūnų. 
Taigi kova su ja - gera valstybės 
administracija. Ar pavyks tokią 
suorganizuoti dabartinei vyriau
sybei, tik laikas parodys. Lietu
voje netrūksta neigiamų prana
šysčių, sakysim, prieš laiką. Tai 
neprisideda prie padėties nor
malizavimo. Po 10 metų kantry
bės ir nesėkmių reikėtų duoti 
tai vyriausybei progą pasireikšti 
savo darbais.

Galvojant apie ateitį, reikia 
atkreipti dėmesį į švietimą, nuo 
kurio priklausys, kokią išaugin
sime naująją kartą. Lietuvai rei
kia blaiviau galvojančių piliečių 
su savarankiška mąstysena, 
Tėvynės meile ir moralės princi
pais. Būtų naudinga įvesti auk
lėjimo ir visuomenės mokslo va
landas. Dvasinis subrendimas 
reikalingas asmeniniame gyve
nime ir valstybės ateičiai.

Nepastovumas kenkia vals
tybei ir ją žemina svetimųjų aky
se. O jei vis dėlto ir šitos vyriau
sybės bandymas nepasisektų, 
kas tada? Prezidentas būtų pri
verstas kviesti A. Brazauską su
daryti naują vyriausybę. A. Bra
zauskas buvo neblogas prezi
dentas. Išgavo iš Jelcino valsty
binių sienų sutartį, kuri yra rei
kalinga įstojimui į NATO ir ES. 
Bet jis nesugebėjo pasirinkti su
manaus min. pirmininko. Tokiu 
atveju jam reikėtų eiti į koaliciją 
su Paulausku. Bet tai tik prielai
dos. Tikėkim, jog Pakso vyriau
sybei pasiseks. Tikriausiai jis 
stengsis žmonių neapvilti, nes 
berods nori kandidatuoti atei
nančiuose prezidento rinkimuose.

MIRTIES PRANEŠIMAS
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ANELĖ CHOMITSCH-LUKŠAITĖ
mirė 2000 m. gruodžio 21 d. Sudbury, ON, gyveno 
Wasaga Beach, Ontario.

Liūdi - posūnis George Chomitsch ir šeima

Vilniaus Lenkų Namai
2000 m. lapkričio mėn. Len

kijos ambasadoje Vilniuje įvyko 
Lenkų bendrijos pirmininko 
prof. A. Stelmachowski’o ir Lie
tuvos lenkų organizacijų atstovų 
pasitarimas dėl Vilniaus Lenkų 
Namų naudojimo. “Kurier Wi- 
lenski” 2000 m. lapkričio 8 d. 
laidoje rašo:

“Prof. Stelmachowski’o nuo
mone, Lenkų Namai turėtų pa
tys išsilaikyti, tačiau pirmuosius 
trejus metus Lenkų bendrija 
prie jų išlaikymo turės pridurti, 
kaip apskaičiuojama, kas metai 
apie 100,000 zlotų. Po trejų me
tų Lenkija ketina visai pasi
traukti ir perleisti Lenkų Na
mus Lietuvos lenkų sąjungai. 
(...) Vienintele kliūtimi pradėti 
Lenkų Namuose veiklą yra 
konfliktas LLS-oje arba, kitaip 
pasakius, konfliktas tarp R. Ma- 
ciejkianieco LLS-os ir J. Si'en- 
kiewicz’iaus LLS-os. Kai kurie 
stebėtojai tvirtina, kad Lenkų 
Namai tapo LLS-oje ‘nesantai
kos kaulu’. Šios dvi panašios or
ganizacijos pretenduoja valdyti 
Lenkų Namus, kurių paviršiaus 
plotas yra 7.4 tūkst. kvadratinių 
metrų, ir Lenkijos mokesčių 
mokėtojams kainavo apie 6 mil. 
JAV dolerių.

(...) Daugelis mano, kad 
geriausia išeitis būtų, jeigu Len
kų Namus perimtų Lenkijos 
valstybės iždas ir direktoriumi 
paskirtų savo vietininką. Tada 
būtų tvarka, o jeigu, kaip numa
to Lenkų bendrija, po trejų me
tų Lenkija pasitrauks ir Namų 
šeimininkais taps ‘vietiniai’, - 
pastatas neturi ateities”.

Nepalankiai apie Vilniaus 
Lenkų Namus pasisako “Zeszy- 
ty Historyczne” 2000 m. 132 lai
doje neseniai viešėjusi Lietuvo
je Anna Stronska: “Angažuoja- 
mės į abejotino naudingumo su
manymus, kaip antai Vilniaus 
lenkų universiteto atveju, pra
randame pinigus investuodami į 
išgarsėjusią Namų statybą, kuri 
yra kritiškai vertinama vietinių 
lenkų nesusijusių su Bendrijos 
globa.”

Šališka nuomonė
Maskvos dienraštis “Neza- 

visimaja Gazeta” 2000 metų 
gruodžio 2 d. laidoje išspausdi
no Elenos Jurkevičienės straips
nelį apie Lietuvos vyr. prokuro
ro pakeitimą. Pagal E. J. 1996 
m. išrinktas konservatorių dau
gumą turintis seimas atėmė 
prez. Brazauskui teisę skirti 
gen. prokurorą ir paskyrė savo 
gen. prokurorą K. Pėdničią. Da
bartinis seimas grąžino prezi
dentui šią teisę. Straipsnelį E. J. 
taip baigia: “Sunku pasakyti, ar 
yra koks nors ryšys tarp nusikal
timų bangos pastaruoju metu 
užliejusios Lietuvą ir glaudų 
prokuroro priklausomumą nuo 
valdančiosios partijos. Tačiau 
neabejotinai toks priklausomu
mas trukdo prokurorui laisvai ir 
darniai vykdyti savo pareigas 
malšinant tam tikrų grupių nu
sikalstamą veiklą. Prokuratūros 
tarnautojų, policijos pareigūnų 
ir verslovininkų dabartinė žudy
nių serija Panevėžyje, mieste 
kuriame kadaise buvo visoje Są
jungoje garsus lietuviškas teat
ras, tik patvirtina šios nuomo
nės teisingumą. Juk kol kas iš
aiškinama tik kelių-transporto 
įvykiai. Šiandien Panevėžys, ši 
konservatorių tvirtovė, yra vadi
namas ‘lietuviška Čikaga’, įta
riamųjų miestu. Čia ‘Tėvynės 
sąjunga’ paprastai laimi rinki
mus ir į atsakingus postus skiria 
‘savo’ žmones. Ar ne simboliš
kas šis faktas?”

“N.G.” laikraščio motto - 
“Sine ira et studio”, tačiau šia
me straipsnelyje jo autorė rodo 
savo neapykantą konservato
riams. Savo “tvirtovėje” 2000 m. 
savivaldybių rinkimus konserva
toriai smarkiai pralaimėjo.

Sunkiai pakeičiamas žodis
Varšuvos dienraštis “Gaze

ta Wyborcza” 2000 m. lapkričio 
3 d. laidoje išspausdino pokalbį 

su istoriku ir publicistu Pranu 
Morkumi. “G.W.” korespon
dentas paklausė: “Lietuvių va
dovėliuose ir žiniasklaidoje dvi
dešimtmetis (1919-1939) vis dar 
yra vadinamas lenkų okupacija. 
Ar šis apibūdinimas bus pakeis
tas labiau neutraliu žodžiu?” P. 
M. atsakė: “Artimiausiais me
tais tikrai ne. Pagaliau netgi di
delis lenkų bičiulis, žinomas lie
tuvių poetas Tomas Venclova 
taip pat šį žodį vartojo. Manau, 
kad šis terminas išnyks, kai lie
tuviai pagaliau susipažins ir su
pras visus Želigovskio akcijos 
aspektus”. Pranui Morkui ilgai 
teks galvoti, kol suras eufemiz
mą žodžiui “okupacija” pakeisti.
Montuos rusiškus automobilius

Maskvos dienraštis “Izves
tia” 2000 m. lapkričio 23 d. lai
doje rašo: “Po Sovietų Sąjungos 
suirimo Rusijos ryšiai su Balti
jos kraštais pradėjo atsinaujinti 
- AB Gorkio automobilių ga
mykla vakar pranešė, kad pra
dės Lietuvoje montuoti savo au
tomobilius. Šio projekto įvykdy
mas gali reikšti rusiškų automo
bilių sugrįžimą į Baltijos kelius.

Lapkričio pabaigoje pla
nuojama Rokiškio mašinų ga
mykloje pradėti montuoti auto
mobilius. Ligi šių metų pabai
gos iš pristatytų dalių turėtų bū
ti sumontuoti 150 pirmųjų auto
mobilių iš ‘Gazel’ ir ‘Sobol’ seri
jų. Kitais metais Lietuvos įmo
nėse bus surenkami visos eilės 
modelių komerciniai automobi
liai, GAZ - lengvieji sunkveži
miai, mikroautobusai ir specia
lūs automobiliai ‘Gazel’ ir ‘So
bol’ serijų. 2001 metais ketina
ma sumontuoti apie tūkstantį 
tokių mašinų, tačiau esant pa
klausai montuojamų mašinų 
skaičius gali būti padidintas. 
(...). Ši Lietuvos automobilių 
gamykla bus pirmoji Baltijos 
kraštuose, ir tai ne tik rusiškų, 
bet ir visokių kitų. Nuo to meto, 
kai 1995 m. buvo sustabdytas 
RAF surinkimo konvejeris Lat
vijos Mintaujos mieste, visuose 
trijuose Baltijos kraštuose ne
buvo sumontuotas nė vienas au
tomobilis”. J. B.

Akmenys j svetimą daržą
ANTANINA GARMUTĖ, 

Kaunas

Laisvoji rinka atrišo rankas 
ne tik verslininkams, bet ir at
skirų piliečių iniciatyvai. Priva
čių bankų veikla ir griūtis paro
dė, kad praturtėti gali ir įvairaus 
plauko aferistai, kurie paskui iš
vengia atsakomybės. Kai žmo
nės ėmė vengti reikalų su nepa
tikimais bankais, visuomenėje 
sustiprėjo individualių skolinto
jų ir skolininkų statusas. Asme
niškai skolinamas! ir asmeniškai 
tos skolos grąžinamos. Bet ne 
visada. Kartais skolintojas su
sprogsta, žūsta neaiškiomis ap
linkybėmis. Arba skolininkas. 
Paleistas džinas iš butelio - gob
šumo maras - nušluoja betko- 
kius garbės žodžius, įsipareigoji
mus. Moralę. Draugystę. Gimi
nystę.

Inžinieriaus N. papasakota 
istorija vertė suklusti.

- Turėjau atliekamų pinigų, 
- sakė jis, - tad nusprendžiau 
juos paskolinti pažįstamam X. 
Taip prisidurti prie mažos pen
sijos šiek tiek palūkanų už pa
skolą. Imti palūkanų iš bičiulio 
buvo nepatogu. Tad pasakiau 
jam, jog tie pinigai yra ne mano, 
o bendradarbio Z., kuris, atseit, 
tuos pinigus . pas mane laiko. 
Taigi aš likau lyg ir tarpininku. 
Gerai sugalvojau?

- Argi toks pseudo tarpinin
kavimas neprimena jau girdėtos 
buvusio bankininko Urkos afe
ros, kai tariamu tarpininku pasi
rinko mirusį asmenį?

- Nemanau. Žmogus man 
palūkanas tvarkingai moka. Tik 
stebisi, iš kur tas Z. toks turtin
gas, dideles palūkanas ima. Ir 
kaip dar vagys jo ncapšvarina?

- Jau apšvarino! Butą išplė
šė. Tik grindys liko.

- Reikia apsisaugoti, - šyp
telėjo. - Kvailį ir bažnyčioj mu
ša. Jeigu būčiau pasakęs, kad 
skolon aš pats, tai gal ir neat- 
gaučiau tų pinigų. Bičiulis ne
grąžintų, ir tiek. Aklavietė! Lik
čiau tuščiom ranko. O dabar ne
sivaržau, primenu: “Žiūrėk, jei 
negrąžinsi, tai matai, kas deda-

Lietuvos rašytojos ŽEMAITĖS tėviškės sodyba iš sodo pusės Bukantėje Plungės rajone Ntr. K. Dubausko

Negatyvumas lietuvių spaudoje
VYTAUTAS P. ZUBAS

Kalėdinis “Tėviškės žibu
rių” numeris net dviem atvejais 
pranešė Europos sąjungos atlik
tos apklausos duomenis. Iš 25 
ES priklausančių ar kandidatų 
kraštų Lietuva pirmauja eilėje 
negatyvių pasisakymų, iš kurių 
svarbiausias ir skaudžiausias - 
netikėjimas krašto ir savo ateitim.

Nesunku suvokti, kad tokia 
nuolaika neatsirado staigiai ir 
be priežasties. Kai 1989 m. pa
vasarį pirmą kartą lankiausi 
“Tarybinėje” Lietuvoje, ‘ poeto 
žodžiais tariant, negalėjau ne
jausti “pakilios nuotaikos ir ge
ro ūpo”. Ir ne tik Lietuvoje, bet 
ir Leningrade, per kurį su duk
rom keliavom į Vilnių, buvo 
jaučiamas laisvės vėjo dvelki
mas. Labai nenustebau, kai nė 
metams nepraėjus Lietuva pasi
skelbė atstatanti nepriklausomą 
valstybę. Tik kai CBC TV paro
dė minią, plėšiančią sovietinį 
herbą nuo įėjimo į seimo rūmus 
ir trypiančią kojomis, buvo ne
ramu: ar ne per greit?

Iš tikrųjų ta atmintina de
monstracija ir buvo nesantaikos 
ir nesutarimų ženklas. Atsirado 
pasiskirstymas “mes ir jie”. Ply
šys tarp išeivijos, Sibiro tremti- 

si? Sprogdinimai. Šaudymai. O 
tas Z. ne pėsčias...”

- Betgi jį, tą Z., iš tikrųjų 
gali susprogdinti. Skolininkas. 
Už nieką... Žmogus net nesu
prastų, kodėl.

- Kiekvienas turi saugoti sa
ve, - truktelėjo pečiais pašneko
vas, ir nuėjo savo keliu.

Mėgsta mūsų žmonės tarpi
ninkus. Nesusimąstydami, ar jie 
tikri, ar tik kažkas jais apsišau- 
kia. “Neperkanda” primityvių 
gudrybių. Akmenų mėtymo į 
svetimą daržą. Taip ir nežinai 
žmogus, kada ir kas gali pasi
naudoti tavo vardu. Ir kodėl? 
Žema dar mūsų moralė, jeigu 
dėl svetimo dantų skausmo 
mums širdies nemaudžia.

Andai susitiko du rimti vy
rai, lagerių draugai. O ir grįžę 
Tėvynėn vienodą darbą dirbo. 
Sovietmečo sandėlininkai.

- Vienodi mudu, brolau, 
kaip du žirniai ankštyje, - 
džiaugiasi vienas.

- Visai ne vienodi! - pastebi 
antrasis. - Yra didelis skirtu
mas...

- Koks?
- Prie ruso mudu abu vo- 

gėm. O laisvoj Lietuvoj aš jau 
nebevagiu. O tu-vagi!...

- Na ir kas, brolau? Dievas 
žmogui davė viską, tik nedavė 
“gana”. Mums ne nuodėmė. 
Nes mes labiausiai verti. Turi
me teisę...

- Kokią teisę? Plėšti artimą 
savo? Elgiesi ne valstybiškai.

- Vaikaičius reikia aprūpin
ti. Kas man ta valstybė?

Išleistas džinas iš butelio su
jaukė kai kurių žmonių protus. 
Nepriklausomybės atstatymo 
pradžioje išlikusių laisvės ko
votojų buvo bene du trys šimtai. 
Laikui bėgant šis skaičius ne 
mažėjo, bet keleriopai išaugo. 
(Nes mokamos valstybinės pen
sijos). Ar ne kūdikystėje kai ku
rie drąsuoliai pradėjo savo re
zistencinę veiklą? Visuomenė, 
kupina naivios pagarbos (arba 
serganti abejingumo liga), to 
nepastebi. Tarsi būtų: “Ne ma
no daržas, ne mano pupos”. O 
iš tikrųjų - viskas mūsų. Daržas. 
Pupos. Valstybė. 

nių, politinių kalinių ir valdžiu
sios nomenklatūros didėjo ir 
platėjo. Skubiai buvo atgaivin
tos seniai mirusios ideologinės 
partijos, išeivijos veikėjai nusku
bėjo tų partijų gelbėti Lietuvo
je, nors jos buvo visiškai sveti
mos pokario gyventojams. Jau 
pirmuose prezidento rinkimuo
se prireikė šauktis kandidato iš 
užsienio.

Prezidentu tapus senam no
menklatūrininkui, išeivija nu
sprendė, kad tai “ne mūsų pre
zidentas”. Krašte “nuskriaustie
ji” sustiprino opoziciją ir prasi
dėjo kova tarp dviejų krašto gy
ventojų grupių. Išeivijos parama 
naudojosi krašte ne visada po
puliarūs žmonės. Seimas ir vy
riausybė buvo prezidentui pa
lankių žmonių rankose. Tai ne
patiko nei išeivijos, nei krašto 
dešiniųjų veikėjams. Žiniasklai- 
da, dešimtmečiais politizuota 
krašte ir išeivijoje, ta pačia vaga 
ėjo ir toliau. Tik su mažu skirtu
mu: krašte žodžio laisvė buvo 
naujas dalykas ir lyg apsvaigę 
kraštiečiai tą laisvę naudojo be 
jokio atsakomybės jausmo. Išei
vijoje iš ilgų dešimtmečių įprati
mo ir toliau buvo vartojami tie 
patys terminai, tos pačios sąvo
kos kalbant apie spalvas pakei
tusią nomenklatūrą.

Šalia to, atsirado “Heading 
heart” bendradarbių iš Lietu
vos, kurie sielojosi dėl gimimų 
sumažėjimo, savižudybių bei 
nusikaltimų dažnėjimo, emigra
cijos ir prostitucijos, matydami 
tautos pražūtį. Pozityvias krašte 
apraiškas retas kuris iš jų paste
bėjo.

Po ketverių metų seimo rin- 
kimusoe iškilo nauji žmonės, 
daug žadėję, bet iki tol neturėję 
progos pasireikšti. Greitai pasi
tvirtino posakis - ir šventųjų 
pirštai į save lenkti. Krašto 
spauda ir vėl išpūsdavo visus 
nevykusius valdančiųjų ėjimus. 
Eilinis žmogus ir toliau tikėjo 
žiniasklaida, nes jau du kartus 
buvo nusivylęs vyriausybe. Tre
čią kartą seimo rinkimuose tas 
žmogus pasisakė už naujus sąjū
džius, naujus, jaunesnius žmo
nes. Tikėkim, kad vyriausybė 
supras padėtį ir žiūrės krašto in
teresų, o ne savo naudos.

Gal pagaliau susipras ir ži
niasklaida, kuria žmonės aklai 
pasitiki. To pasitikėjimo prie
žastis Virginijus Savukynas 
“Akiračių” 2000 m. rugsėjo nu
meryje taip aiškina: “Piešdama 
niūrų ir pesimistinį socialinės 
realybės vaizdą, žiniasklaida 
puikiai atitinka dabartinį lietu

A+A
LEONUI KLEVUI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiu žmonai 
EUGENIJAI, dukrai MARGARITAI, giminėms 
Lietuvoje, draugams ir artimiesiems -

Liucija Skripkutė

A+A
LEONUI KLEVUI

mirus, jo žmonai EUGENIJAI, dukrai MARGA
RITAI, artimiesiems bei draugams reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas “Ąžuolas”

viška mentalitetą. Ji pati for
muoja tokį pasaulio vaizdą ir 
būtent dėl to susilaukia tokių 
didelių pasitikėjimo reitingų. 
Neigiamai vertindama dabartį ir 
nieko nesitikėdami iš ateities, 
mes tikime ir pasitikime tais, 
kurie patvirtina tokį vaizdą. Tuo 
pačiu aiškėja, kad Lietuvos poli
tiniame gyvenime viena iš popu
liarumo strategijų yra teigti pe
simistinius variantus, socialinę 
neviltį. V. Šustausko populiaru
mo padidėjimas tai tik dar kartą 
paliudija. Tačiau ar verta tuo 
pasinaudoti”.

Straipsnio “Populiarumo stra
tegijos Lietuvoje” autorius išski
ria ekscentriką buvusi Kauno 
merą, dabar seimo atstovą V. 
Šustauską. Tačiau gąsdinimo 
strategiją subtiliai išnaudojo ne 
vienas iškilus veikėjas ar politi
kas abiejose Atlanto pusėse kal
bėdami apie Lietuvai gresian
čius pavojus iš kaimynų, “slap
tąsias tarnybas” ir kita. Tie 
žmonės tebegyvena praeito 
šimtmečio ankstyvosios dalies 
ideologijom ir mąstymu.

, 2000 m. lapkričio numeryje 
“Akiračiai” komentavo “Tėviš
kės žiburiuose” spausdintą Lie
tuvos ambasadoriaus V. A. 
Dambravos paskaitą “Atverki
me duris teisingumui”. Prisipa
žinęs, kad “kairieji” nebuvo jam 
uždėję apynasrio ir leido ginti 
Lietuvos interesus, vis vien “bu
vusiems” jis negailestingas: 
“Vien savo priklausymu komu
nistų partijai jie tapo jos vergais 
ir automatiškai tautos kenkėjais”.

Tačiau yra ir kitaip galvo
jančių. Ten pat “Akiračiai” iš
spausdino Sibiro tremtinio 
vienuolio kapucino Tėvo Stanis
lovo pokalbį su “Kauno diena”, 
kur garbus dvasiškis į klausimą 
kodėl jis simpatizuoja kairie
siems atsakė: “‘Susikirtom’ su 
metropolitu... Mano nuomone, 
iki šios dienos bažnyčia neatliko 
susitaikymo misijos. Atsiprašėm 
žydų. Bet mes nepadėkojome 
tiems žmonėms, kurie sunkio
mis sąlygomis tarybiniais laikais 
labai daug padarė Lietuvai. Ne
padėkojome A. Sniečkui ir ki
tiems... Visi dirbo ir sugebėjo 
“išmelžti” iš Kremliaus milijar
dus. Santariškės, naujos ligoni
nės, klinikos, moksliniai institu
tai. Kremlių melžė kiek galėjo, 
atliko daug gerų darbų, kūrė, 
statė, negriovė, tačiau apie tai 
tylima, garsiai nesakoma ir neiš
tiesiama atleidimo ranka”.

Žengiant į naują šimtmetį 
su jaunesnės kartos komanda 
prie valstybės vairo tyla gali pa
sibaigti...
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NAUJA GELEŽINKELIŲ 

VADOVYBĖ
Lietuvos vyriausybė 2000 m. 

gruodžio 6 d. patvirtino naują 
pertvarkomos bendrovės “Lietu
vos geležinkeliai” (LG) valdybą, 
praneša BNS/LGTIC. Vyriausybė 
valdo 100% šios įmonės akcijų. 
Valdyba skirs bendrovės generali
nį direktorių, jo pavaduotojus ir 
vyriausiąjį finansininką. LG per
sonalo profesinė sąjunga naująją 
bendrovės valdžią pasitiko reika
lavimais mokėti kolektyvinėje su
tartyje numatytus priedus prie at
lyginimų bei pakeisti darbo laiko 
apskaitos tvarką, nes dabar bend
rovėje užskaitomi išdirbti viršva
landžiai. Geležinkeliečiai, susirin
kę prie LG būstinės Vilniuje, ža
da surengti streiką, stabdant kro
vininį transportą, jeigu jiems ne
pavyks susitarti su administracija. 
Dar dvi profsąjunginės organiza
cijos, veikiančios bendrovėje - 
“LG” profesinių sąjungų federa
cija ir Darbininkų sąjunga - nere
mia LG personalo profesinės są
jungos reikalavimų bei galimo 
streiko.

NAUJI KOMISARIATAI
BNS/LGTIC praneša, kad 

Elektrėnuose, Kalvarijoje, Kazlų 
Rūdoje ir Pagėgiuose pradėjo 
veikti nauji policijos komisariatai. 
Jų vadovams pavesta perimti 
jiems priskirtas teritorijas, nusi
kaltimų, padarytų perimamose 
teritorijose, baudžiamąsias bylas 
bei kitus dokumentus, būtinus 
policijos uždaviniams ir veiklai 
vykdyti. Naujai įsteigti policijos 
komisariatai pradės visiškai veikti 
nuo 2001 m. kovo 1 d. Kol juose 
bus sudarytas personalas, visus 
policijos uždavinius ir veiksmus jų 
teritorijose laikinai atliks Ma
rijampolės, Trakų, Šilutės ir Plun
gės policijos komisariatai.

APMOKESTINS DUJAS
Kaip praneša ELTA/LGTIC, 

Lietuvos seimas 2000 m. gruodžio 
21 d. nutarė pakeisti kai kuriuos 
Akcizų įstatymo straipsnius. Nuo 
2001 m. kovo 1 d., akcizo mokes
čiu bus apmokestinamos auto
transportui skirtos suskystintos 
dujos. Gauta įplauka už naujai 
įvestą akcizą numatoma pervesti į 
Kelių fondą, kuris sulauktų apie 9 
mln. litų pajamų. Vidutinė šių du
jų kaina padidėtų apie 0.20-0.25 
lito už litrą. Akcizą turės mokėti 
įmonės, turinčios leidimus verstis 
mažmenine prekyba suskystinto
mis dujomis, skirtomis autotran
sportui, taip pat kitos įmonės už 
savo reikmėms vartojamas su-

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
□ Sveikatos priežiūros įrankiai

DtrZMKV four seasons 
rCJZ/r REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

Elektroninis paštas: sakaiti@lynx.org 
Tinklavietė: www.fourseasonproperties.com 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

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

GRYUELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

ĮTAIKYS
EALTIC EXPEDITING

skystintas dujas, už kurias akcizas 
nesumokėtas. Manoma, kad nau
jas įstatymas padarys deglų rinką 
teisingesnę, o dujos išliks pigiau
sia ir ekologiškiausia variklių ku
ro rūšis.

LĖŠOS VADOVĖLIAMS
Švietimo ir mokslo ministe

rijai 2000 m. gruodžio 28 d. buvo 
pervesta 3.5 mln. litų vadovėlių 
leidybai, rašo BNS/LGTlC. Lėšos 
buvo gautos ministerijai išplati
nus pranešimą, kad iš anksčiau 
žadėtų 4.5 mln. litų iki to laiko 
buvo perduota tik 1 mln. litų, o 
2000 metų skola leidykloms būtų 
persikėlusi į 2001 metus. Šiais 
metais vadovėliams numatoma 
skirti 10.279 mln. litų.

NAUJA JAV VIZŲ TVARKA
Nuo š.m. sausio pradžios įsi

galiojo nauja mokėjimo už JAV 
vizas tvarka, praneša ELTA/ 
LGTIC. Vizų tvarkymo mokes
čius priima visi Lietuvoje esantys 
Vilniaus banko skyriai, tačiau pi
nigų nebegalima sumokėti amba
sadoje. Asmenys, kuriems pokal
bio su ambasados darbuotojais 
laikas paskirtas po 2001 m. sausio 
1 d. turi sumokėti mokestį prieš 
vykdami į pokalbį. Po tos dienos 
kiekvienas, norintis pokalbio pa
skyrimo, turi turėti atskirą banko 
kvitą - vienas kvitas visai šeimai 
nebus priimamas. JAV vizos tvar
kymo mokestis yra 180 litų.

NETEISĖTAI PUOLĖ PREMJERĄ

Naujųjų konservatorių sąjun
gos spaudos tarnyba praneša, kad 
2000 m. spalio 30, lapkričio 15 ir 
22 d.d. nutarimais Aukščiausiasis 
teismas pripažino, jog dienraštis 
“Respublika” 1999 m. vasarą pa
skelbė melagingas žinias apie bu
vusį ministerį pirmininką Gedi
miną Vagnorių. Laikraštyje buvo 
teigiama, kad G. Vagnorius, bū
damas ministeriu pirmininku, iš 
valstybės biudžeto dienraščiui 
“Lietuvos rytas” skyrė 2.65 mln. 
litų ir kad jis verslininkui B. Gu
deliui sudarė sąlygas įsigyti kelis 
sandėlius Gedimino prospekte ir 
parduotuvę, suteikdamas jam 
mokesčių bei kitas lengvatas. Vi
sose iš 8 keltų ieškinių teismas 
nustatė tą patį, t.y., kad buvo pa
skelbtos tikrovės neatitinkančios 
žinios. Teismai įpareigojo “Res
publiką” šias melagingas žinias 
paneigti be jokių komentarų ir 
tuo pačiu būdu, kaip jos buvo 
skelbtos. RSj

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus , 

(Esu “Union Gas" /M
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

į "Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Į Home
; Žmonės, kurie atjaučia kitus

! Sudt3Ury Ontario

Vilniaus senamiesčio aludės papuošalas ir užrašas

Jūra - kelias į pasaulį
Lietuva, turėdama tokį kelią, privalėtų juo ir 

naudotis, tapti jūrine valstybe
B. STUNDŽIA, 

Torontas
Gyvenant prie jūros iškyla ir 

atitinkami įsipareigojimai. Jūra 
nėra vien tik vieta vasaroti ir 
maudytis - ji yra ir kelias į pa
saulį. Tai ypatingas kelias, kurio 
nereikia taisyti ir prižiūrėti, tik 
turėti priemones juo naudotis.

Jūros valstybei būtinas sa
vas laivynas. Prekybos laivynas 
duoda gyventojams darbo, iždui 
mokesčius, krašte palieka pini
gus, kuriuos reikėtų kitiems iš
mokėti už prekių ir žaliavų ga
benimą.

Įsimintina sausio 15 d., kai 
buvo atitaisyta didelė istorinė 
klaida ir atgautas Klaipėdos 
uostas. Šis uostas, su pertrauko
mis plečiamas ir gerinamas, kad 
atitiktų šių dienų reikalavimus. 
Statomos naujos krantinės, gili
namos įplaukos, ilginami ban
golaužiai, įrengiamos keleivinių 
laivų prieplaukos, prekių san
dėliai.

Stambiausias darbas - uosto 
įplaukos iki 14.5 metro gilini
mas ir bangolaužių (molų) pail
ginimas. Šie darbai atsieis per 
230 milijonų litų. Juos vykdys 
Olandijos ir Danijos bendrovės, 
o pagalbinė darbo jėga bus vie
tinė. Užsienio bendrovių parin
kimą tikrino Pasaulio bankas, 
kuris davė grąžintiną per 17 me
tų nemažą paskolą. Vyksta gin
čas, ar bangolaužius statyti iš 
betono formų, ar atvežti iš Šve
dijos akmenis.

Jau rudenį turėjo prasidėti 
keleivinių laivų prieplaukos sta
tyba. Vieta parinkta prie Danės 
upės žiočių, kur dabar yra bai
gianti savo veiklą “Klaipėdos 
laivų remonto” bendrovė. Ten 
bus pastatyta graži parduotuvė, 
restoranai ir visokios turistų pa
talpos. Tai turėtų būti gražiau
sia uostamiesčio vieta. Ten prie 
krantinės sustos užsienio ir bu
dintys Lietuvos kariniai laivai. 
Numatyta sutvarkyti piliavietę ir 
senąjį pilies uostą, nes tai kultū
rinis miesto paveldas.

Klaipėdos uostas yra tranzi
tinis, kur didžiąją dalį sudaro 
Rusijos kroviniai. Lietuva, bū
dama didelių valstybių kryžkelė
je, turi palaikyti gerus santykius 
su kaimynais. Reikia tikėtis, kad 
su laiku Rusija nustos siekti im
perialistinių tikslų ir daugiau 

Hamiltpno “Aukuro” ilgametė režisierė ELENA KUDABIENĖ ir dalis 
hamiltoniečių aktorių stebi žymenų įteikimo programą 2000 m. 
lapkričo 26 d. Čikagoje. Kairėje - hamiltoniečių talkininkas iš Lietuvos 
SAULIUS PAULIUKONIS Nuotr. Ed. Šulaičio

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informaciios nrašom skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

PRIIMU SIUNTINIUS:
TREČIADIENIAIS 4-6 v.v., KETVIRTADIENIAIS 10 v.r-1 v.p.p.

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

kreips dėmesio į ekonomiją. 
Lietuvai ir kitoms Baltijos vals
tybėms neįmanoma išvengti Ru
sijos kaimynystės, jos neišsemia
mų žaliavų. Tačiau jos gali iš
naudoti tą kaimynystę savo nau
dai. Pernai buvo atidaryta Klai
pėdos uosto direkcijos atstovy
bė Maskvoje. Tikimasi krovinių 
ir iš Ukrainos. Jau dabar Ka
zachstano plienas gabenamas 
per Klaipėdą. Deramasi su Uz
bekistanu, kad per šį uostą 
medvilnė būtų gabenama į Eu
ropos tekstilės įmones.

Krovinių srautas Klaipėdos 
uoste didėja ir 2000-taisiais me
tais, palyginus su 1999 m., paau
go 20%. Taip pat padidėjo ir 
naftos perpylimas Būtingės 
prieplaukoje. Duomenys rodo, 
kad krovinių apimties padidėji
mas Klaipėdoje yra palyginti 
žymesnis negu kituose rytinės 
Baltijos uostuose.

Nors Vilnius yra tolokai 
nuo jūros, bet ten, o ne Klaipė
doje, daromi sprendimai dėl jū
ros laivyno pavaldumo, uosto 
plėtimo, jūros verslo, tranzito ir 
mokesčių. Vandens transporto 
ir Žuvininkystės departamen
tuose yra susispietė biurokratai, 
mažai arba nieko neišmanantys 
apie jūros uostų ir laivyno reikš
mę. Siūloma tuos abu departa
mentus sujungti ir perkelti į 
Klaipėdą, kur galėtų dirbti Jū
reivystės institutą baigusieji spe
cialistai. Kol kas ir dabartinės 
vyriausybės programoje dar ne
skiriama pakankamai dėmesio 
uostui ir jūriniam verslui. Dabar 
dar neaiškus prekybos laivyno 
likimas, nes Valstybės turto fon
do parinkti privatizuotojai ne
įmokėjo laiku Sutartos sumos ir 
nori tęsti derybas. Fondo “no
menklatūra” visiškai nekreipė 
dėmesio į jūrinio verslo darbuo
tojų patarimus ir siūlymą pa
laukti, kol seimas ar vyriausybė 
apsvarstys pateiktą laivyno rei
kalingumo planą. Tikimasi, kad 
į seimą išrinkti iš Klaipėdos jū
rinio verslo buvę darbuotojai ir 
vienas kapitonas paveiks valdžią 
skirti daugiau dėmesio uostui, 
laivynui ir jūriniam verslui.

Dienraščio “Klaipėda” žur
nalistė A. Žičkuvienė pagrįstai 
kelia klausimą: ar Lietuva bus 
jūros valstybė, ar tik valstybė 
prie jūros?

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Nuotr. G. Kurpto

Hamilton, Ont.
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” tun

tas žiemos veiklą pradėjo sekma
dienį, spalio 15 dalyvavimu pamal
dose. Po to įvyko sueiga, kurios 
metu paukštyčių įžodį davė: Katry
tė Bartninkaitė, Samanta Konteny- 
tė ir Andrina Vcrbickaitė. Po už
kandžių išvykta į meškeriojimo iš
kylą, kurią vedė Alfa Stanevičus. 
Paukštytės dėkoja už sėkmingą po
pietę - visi pagavo po žuvį. Artėjo 
skautų Kūčios, kurioms paukštytės 
ir vilkiukai stropiai ruošėsi. Jie pa
puošė eglutę, savo kalėdiniais dar
beliais Kūčių stalą, dalyvavo susi
mąstymo valandėlėje. Klebonui su
kalbėjus maldą ir pašventinus Kū
čių stalą, buvo pasidalinta plotkelė- 
mis ir kalėdiniais linkėjimais. Po 
vakarienės prie eglutės, atėjus Ka
lėdų seneliui, vadovėms ir svečiams 
padedant, mažieji giedojo kalėdi
nes giesmes ir mėgstamas skautiš
kas dainas. Už gražias pastangas 
Kalėdų senelis apdovanojo saldu
mynais. Atsisveikinus su tradicine 
“Ateina naktis”, visi išsiskirstė pa
kilusia nuotaika. Be eilinių sueigų 
yra numatytos išvykos: į paukšty- 
dę (aviary), į klevo sulos telkimo 
mišką (Sugarbush). Bus ruošiama
si Kaziuko mugei, kuri įvyks ba
landžio 1 d. D.G.

A. a. JUZĖS DOVIDAITIE- 
NĖS atminimui^ užjausdami dukte
ris Vidą ir Aidą su šeimomis, seserį 
Oną, brolį Kazį bei visą likusią Gu- 
dinskų šeimą, “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo: $60 - E. K. Gu- 
dinskai; $50 - E. Bajoraitienė, J. 
Gudinskas (Simcoe) N. R. Zelaz- 
nak; $30 - O J. Kirvaičiai, E. P. Lu- 
kavičiai; $25 - F. M. Gudinskai, D. 
M. Jonikai, I. Ulbinienė; $20 - G. 
Agurkienė, H. Balytienė, A. Bun- 
gardienė, S. K. Karaškai, R. J. Pici
niai, M. A. Pusdešriai; $15 - J. J. 
Kamaičiai; $10 - G. Grajauskienė, 
Z. Vainauskienė.

A. a. BRONĖS PILIPAVIČIE
NĖS atminimui, užjausdami sūnų 
Romą, dukteris Liną ir Ritą su šei
momis, “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo: $30 - D. M. Jonikai.

Aukojusiems dėkoja ir liūdin
čius netekus artimųjų nuoširdžiai 
užjaučia - PLV komitetas

A.a. ANTANUI GEDRIMUI 
mirus, reikšdami užuojautą šeimai, 
“Vaikų dienos centrui” Lietuvoje 
aukojo: $30 - B.B. Venclovai; $20
- Z. J. Rickai; $10 - K. Jz. Šlekai
čiai, P. Styra.

A.a. LEONUI KLEVUI mirus, 
reikšdami užuojautą šeimai, “Vai
kų dienos centrui” Lietuvoje auko
jo: $50 - F. Šopienė; $40 - L. 
Kriaučiūnienė; $30 - E. A. Liau
kai, B. B. Venclovai; $20 - V. V. 
Benušiai, R. Bulovas, V. ir Jz. Ke- 
žinaitis, I. Repečkienė, Jz. Z. Ric
kai, Z. P. Sakalai; $10 - K. Jz. Šle
kaičiai, Aid. Matulio, P. Styra, A. 
Didžbalienė.

Aukotojams dėkoja ir šei
moms gilią užuojautą reiškia -

Hamiltono “VDC” komitetas

HAMILTONO LIETUVIUS 
daugiau kaip du mėnsius giltinė bu
vo pamiršusi, bet antrą savaitę po 
Naujųjų metų tą pačią dieną mirė 
du vyresnio amžiaus lietuviai, 
šeimų tėvai. Abudu buvo vieni iš 
pirmųjų telkinio gyventojų. Sukūrė 
šeimas Hamiltone, jų vaikai mokėsi 
lietuviškoje mokykloje. A.a. Anta
nas Gedrimas, 82 m. amžiaus, il
gesnį laiką sirgo. Liko žmona, dvi 
dukros, du sūnūs ir dvylika vaikai
čių. A.a. Antanas buvo žemaitis, 
vienas iš dešimties užaugusių vaikų 
šeimos. Hamiltono lietuvių veikloje 
jis buvo parapijos tarybos narys, 
priklausė pensininkų klubui ir buvo 
veiklus Šalpos fonde. A.a. Leonas 
Klevas, 87 m. amžiaus, mirė ligoni
nėje po trumpos ligos. Liko žmona 
Eugenija ir duktė Margarita. Lie
tuvoje a.a. Leonas buvo Karo mo
kykloje, gavo viršilos laipsnį. Ha
miltone daugelį metų priklausė 
pensininkų klubui, buvo valdyboje, 
pastaruoju laiku ėjo vicepirmininko 
pareigas.

Reikšdami užuojautą mirusių
jų šeimoms, KL fondo veiklai auko
jo: a.a. A. Gedrimo atiminimu! $20
- R. J. Piciniai, J. Stankus, G. J. 
Krištolaičiai; a.a. L. Klevo atmini
mui: $20 - E. Bajoraitienė, R. J. 
Piciniai, G. J. Krištolaičiai, J. Stan
kus; $25 - N. Z. Stonkai. J.K.

JA Valstybės
Lietuvių klubo St. Petersburge, 

FL, metinis narių susirinkimas įvy
ko 2000 m. lapkričio 11 d. klubo 
patalpose. Įvadinį žodį tarė klubo 
pirm. A. Karnius, primindamas, 
kad 2001 metais klubas minės savo 
40 metų veiklos sukaktį. Susirin
kimui pirmininkauti buvo išrinktas 
M. Vilkaitis, sekretoriauti - D. 
Adomaitienė. Pranešimus padarė 
bibliotekos vedėja S. Salienė, biule
tenio “Lietuvių žinios” redaktorė ir 
klubo kultūrinio būrelio pirm. A. 
Kamiene, biuletenio administrato
rius dr. Pr. Budininkas ir klubo 
pirm. A. Karnius. Pasisakyta dėl 
Padėkos dienos, Kūčių ir Naujųjų 
metų renginių. Išrinkta nauja klubo 
valdyba: pirm. L. Kynienė, vice- 
pirm. D. Adomaitienė, sekr. K. 
Gaižauskienė, ižd. A. Čėsnaitė, sąs
kaitybos vedėjas D. Vaidila, revizi
jos komisijos - A. Kerbelienė, A. 
Olienė ir G. Treinienė. Naujoji 
pirm. L. Kynienė padėkojo už pa
sitikėjimą, kviesdama visus narius 
talkinti valdybai. (“Lietuvių žinios” 
294 nr.).

Argentina
Argentinos lietuvių centras 

(ALC) 2000 m. spalio 14 d. savo 
patalpose surengė 74-ją metinę 
šventę. Programai vadovavo A. 
Gaidimauskaitė ir J. Bačkis. Jauni
mas, pasipuošęs tautiniais drabu
žiais, j gražiai papuoštą salę įnešė 
Argentinos ir Lietuvos vėliavas. Su
giedoti Argentinos ir Lietuvos him
nai. Programos vadovai lietuvių ir 
ispanų kalbomis priminė, kad dėl 
lietuvybės darbuojasi jau trečioji 
karta, stengdamasi išlaikyti lietuviš
kus papročius. Pirmas sveikinimo 
žodį tarė Lietuvos garbės konsulas 
Argentinoje A. Rastauskas, po jo 
kalbėjo naujas, dar neperėmęs pa
reigų, garbės konsulas M. J. Daujo
tą. Taipgi šventės dalyvius sveikino 
Estijos garbės konsulas P. Pullisar, 
Argentinos lietuvių organizacijų są
jungos tarybos pirm. J. Brazaitis, 
Susivienijimo lietuvių Argentinoje 
pirm. A. Vezbickas, Lugano Rotary 
klubo pirm. S. Butkus, “Argentinos 
lietuvių balso” atstovė E. Ožinskie- 
nė. Meninę programą atliko mažų
jų tautinių šokių grupė “Spindu
lys”, vadovaujama N. Zavickaitės, 
ALC choras “Atmintis”, vadovau
jamas O. Juknos, tautinių šokių 
“Inkaras” veteranų ir jaunimo gru
pės. Visiems dalyviams ir progra
mos atlikėjams padėkos žodį tarė 
ALC pirm. A. Kaminskas. Po meni
nės programos pasivaišinta. (“Ar
gentinos lietuvių balsas” 1728 nr.).

Australija
Lietuvos kariuomenės šventės 

minėjimas Kanberoje įvyko 2000 
m. lapkričio 26 d. Lietuvių būstinė
je. Jį surengė ramovėnų skyriaus 
valdyba. Įvadinį žodį tarė “Ramo
vės” skyriaus pirm. Z. Sipavičius. 
Tylos minute prisiminti bei pagerb
ti Lietuvos kariai, savanoriai, šau
liai, partizanai žuvę už Lietuvos 
laisvę, taipgi aukos atstatant vėl 
Lietuvos nepriklausomybę. Lietu
vių bendruomenės Kanberos apy
linkės valdybos pirm. S. Gailiūtė 
tarė sveikinimo žodį, primindama, 
kad kariuomenė buvo ir yra reika
linga Lietuvai. Įdomią paskaitą te
ma “Lietuva ir NATO” skaitė jau
nesnės kartos atstovas G. Kamins
kas. Po paskaitos buvo rodoma 
vaizdajuostė “Lietuvių charta”. Jo
je pavaizduota pabėgėlių stovyklo
se Vokietijoje gyvai pasireiškusi 
kultūrinė veikla. Buvo suorgani
zuoti chorai, veikė tautinių šokių 
grupės, skautai, ateitininkai, sporti

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT IZ A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A ZVL/IV/T. KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.50%
santaupas.................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... 4.25%
180 dienų indėlius...................4.25%
1 m. term, indėlius............. ...4.85%
2 m. term, indėlius................. 5.00%
3 m. term, indėlius............ 5.10%
4 m. term, indėlius................. 5.25%
5 m. term, indėlius................. 5.35%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................. ....2.50%
1 m. ind......................................5.00%
2 m. ind......................................5.10%
3 m. ind......................................5.25%
4 m. ind......................................5.35%
5 m. ind......................................5.50% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

ninkai, taipgi vaikų darželiai, pra
džios mokyklos, gimnazijos, Balti
jos universitetas, įvairūs kursai. Per 
trejus metus išleistos 775 rašytojų 
knygos, parašyta “Lietuvių charta”, 
tapusi Pasaulio lietuvių bendruo
menės pagrindu. Užbaigiant minė
jimą sugiedotas Lietuvos himnas. 
Po to vyko vaišės. (“Mūsų pastogė” 
2000 m. 49 nr.).

Britanija
Didžiosios Britanijos lietuvių 

sąjungos (DBLS) tarybos suvažia
vimas įvyko 2000 m. lapkričio 18 d. 
lenkų klubo patalpose Wolver- 
hamptone. Jame dalyvavo 33 įvai
rių skyrių atstovai, DBLS centro 
valdyba, lietuvių organizacijų atsto
vai, sąjungos garbės nariai. Suva
žiavimą pradėjo DBLS tarybos 
pirm. K. Tamošiūnas, tylos minute 
prisiminti mirę sąjungos nariai. 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
pirm. V. Kamanto sveikinimą žo
džių perdavė p. Bukauskienė. Raš
tu sveikino Londono lietuvių para
pijos klebonas kun. P. Tverijonas, 
Nottinghamo “Židinio” vardu - 
kun. S. Matulis, MIC. Praeito 
posėdžio protokolą skaitė tarybos 
vicepirm. S. Kasparas. Tarybos 
pirm. K. Tamošiūnas savo prane
šime pažymėjo, kad sąjungos gretos 
retėja, o jaunų veidų nepasirodo, 
papeikdamas taipgi tarpusavio vai
dus, kenkiančius geresnės ateities 
kūrimui. DBLS sąjungos valdybos 
vardu kalbėjo vicepirm. J. Alkis, 
primindamas, kad buvo atlikta po
zityvių darbų, netrūko ir problemų. 
Kultūrinis gyvenimas sumenkėjęs. 
Sąjungos centro valdyba finansiškai 
remianti Londono lietuvių sekma
dieninę mokyklą. Skautų veikla 
stiprėjanti, o “Europos lietuvis” 
nuo Naujųjų metų pradžios išeis 
vieną kartą per mėnesį. Redaktore 
pakviesta įima Švalkienė, neseniai 
atvykusi iš Lietuvos. Lietuvių sody
bos remonto darbų vedėjo V. Ged- 
minto pranešimu, Sodyboje komer
cinė veikla sustabdyta ir pradėtas 
pavėluotas pastatų remontas, kuris 
bus užbaigtas 2001 m. balandžio pa
baigoje. Patikėtinių fondo “Trust” 
įsteigimo reikalai palikti spręsti 
kitame DBLS metiniame suvažiavi
me. Suvažiavimas baigtas Tautos 
himnu ir vakariene. (“Britanijos 
lietuvių balsas” 2000 m. 14 nr.).

Lenkija
Kaip rašoma viename Lenki

jos laikraščių (“Gazeta Wspolczes- 
na”), prieš keletą metų Seinų val
džia, negalėdama išmokėti ban
kams paskolų, kaip užstatą pasiūlė 
pačius vertingiausius miesto pasta
tus: rotušę, kultūros namus, biblio
teką, sinagogą, miesto stadioną. 
Guodžiamas! tuo, kad iki šiol ne
pasitaikė, jog Lenkijoje būtų su- 
bankrotavęs kuris nors miestas. (Ir 
Seinai nebus gal pirmieji?). Nege
resnė finansinė būklė esanti ir Sei
nų apskrities. Jos valdžia, bandyda
ma spręsti skolų problemą, nu
sprendė paimti paskolą, kurios grą
žinimą garantavo užstatydami am
bulatoriją. Baiminimąsi, kad bankų 
nepaliesti liks tik gyvenamieji butai, 
gatvės, paminklai, parkas (“Aušra” 
2000 m. 18 nr.). ■ . Andr.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Beatas Brasas
(905) 545-8868

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m........... 7.35%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:sakaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
http://www.talka.net


Tėviškės žiburiai • 2001.1.16 • Nr. 3 (2654) » psl. 5

Išskirtinai prasmingos Kūčios
Šauliai tęsia iš tėvų žemės atsivežtas tradicijas

Senosios ateivijos atstovę išlydėjus

IGNAS MEDŽIUKAS. 
Los Angeles

Viena iš Los Angeles veik
lių organizacijų yra šauliai, ku
rių kuopai jau eilę metų vado
vauja Kazys Karuža, pats pri
klausąs šiai organizacijai iš pat 
jaunystės. Šauliai stengiasi už
pildyti kultūrinio gyvenimo 
spragas, ko kitos organizacijos 
neatlieka. Šaulių veikloje reikš
mingas renginys primenąs tauti
nes tradicijas tėvynėje, yra Kū
čios. Šiemet jos buvo gruodžio 
10 d. Šv. Kazimiero par. salėje. 
Renginį pradėjo įvado žodžiu 
šaulių kuopos vadas K. Karuža. 
Jis pakvietė visus dalyvaujančius 
susikaupimo minute pagerbti 
žuvusius Lietuvos karius, sava
norius, partizanus, šaulius, ra
movėmis, birutietes Lietuvoje ir 
Sibire.

Pakviestas sveikinimo žodį 
tarti gen. konsulas Vytautas Če
kanauskas pažymėjo, kad susi
rinkę šioje salėje bendrai Kūčių 
popietei, prisimename iš tėvų 
žemės atsivežtas tradicijas. Esą 
JT skelbia 2001 metus glaudes
nio tarpusavio bendradarbiavi
mo metais. Pagalbos reikalingų 
žmonių yra ir mūsų tėvynėje. Iš 
ambasados Vašingtone gautas 
skubus prašymas: devyniolikme
tei lietuvaitei iš Kauno reikalin
ga kaulų čiulpų persodinimo 
operacija. Lietuvoje tokios ope
racijos nedaromos. Ji turi vykti į 
Lenkiją. Deja, šeima neturi iš
teklių apmokėti gydymo išlai
das. Tad būtų krikščioniška ir 
patriotiška ištiesti paguodos ir 
vilties ranką, kad prisidėtume 
prie vienos gyvybės išgelbėjimo.

Išėjęs į sceną Šv. Kazimiero 
par. choras (apie 30 asmenų), 
vadovaujamas muziko Vikt. Ra
lio, pagiedojo (į kai kurias gies
mes įjungiant ir publiką) keletą 
kalėdinių giesmių ir porą dainų. 
Pranešėja buvo R. Gasparonienė.

Perėmusi vadovauti toli
mesnei programai dim. vyr. Įeit. 
I. Arienė iškvietė rašytoją Alę 
Rūtą, kuri kalbėjo apie Kalėdų 
papročius Tėvynėje. Kūčiose 
laužomas paplotėlis, linkint 
sveikatos, taikos, laimės - sim
bolis mūsų trapaus gyvenimo ir 
kartu meilės ir šventiško 
džiaugsmo.

Iškviestas į sceną poetas 
Bernardas Brazdžionis, VD uni
versiteto garbės daktaras, kal
bėjo apie kelias Jėzaus gimimo 
istorijas vardu “Kur Dievo žodis 
tapo kūnu”. Jėzaus gimimas ir 
jo vieta labai trumpai minima 
dviejų apaštalų Mato ir Luko 
Evangelijose. Apie Mesijo atėji
mą rašoma ir Senajame Įstaty
me, bet pranašų užsiminimuose 

Los Angeles lietuvių šaulių Kūčių programos Šv. Kazimiero parap. 
salėje 2000 m. gruodžio 10 d. rengėjai su svečiais. Iš dešinės: gen. 
konsulas V. Čekanauskas, Įeit. I. Arienė, J. Čekanauskienė, seselė N. 
Sadūnaittė, kuopos vadas K. Karuža, gyd. M. Pocienė iš Lietuvos, 
M. Banionis

BRANGUS IR MYLIMAS VYRAS BEI TĖVELIS

AtA
LEONAS KLEVAS.

“Tenenusigąsta jūsų širdis, jūs tikite į Dievą ir į mane 
tikėkite. Mano Tėvo Namuose yra daug buveinių. Jei 
taip nebūtų, būčiau jums pasakęs, nes aš einu jums 
vietos prirengti. Kuomet aš būsiu nuėjęs ir prirengęs 
jums vietos, vėl ateisiu ir paimsiu jus pas save, kad, kur 
aš esu, ten ir jūs būtumėte”. Jonol4:l-3

Giliame liūdesyje lieka -
žmona Eugenija ir dukra Margarita

nėra nei datos, nei vietos, tik 
trumpos užuominos. Ne ką dau
giau pasako ir Matas: “Jėzus gi
mė judėjos Betliejuje karaliaus 
Erodo dienomis”. Ir viskas.

To nepakako istorijos me
tams bėgant ir plintant Kristaus 
mokslui. Per amžius buvo prira
šyta daugiau Kristaus istorijų, 
taigi ir apie Jo gimimą, daugiau 
negu apie bet kurį įžymų žmo
gų. Kalbėtojas sustojo tik prie 
keleto autorių XX š. ir minėjo 
tik tuos veikalus, kuriuos yra 
skaitęs ir turi savo bibliotekoje. 
Daugiausia jis citavo Giovanni 
Papini ir Fulton Ousler, kurie 
savo stiliumi labai skirtingi. Pa
pini, žymus įtalų rašytojas mo
dernistas, apie Jėzaus gyvenimą 
kalbėdamas parodė savo temb
rą ir kalbėjimo būdą, neigiamai 
žiūrėdamas į krikščionių tapyto
jų vietos pagražinimą ir pasaldi
nimą.

Amerikietis Fulton Ousler 
vaizdo negražina, atvirkščiai - 
supaprastina ir atkelia iš anų 
laikų į šią dieną. Jis rašo kaip 
beletristas. Užtat ir pasisekimą 
turėjo milžinišką - JAV-se iš
leista milijoniniai tiražai. Baig
damas žodį B. Brazdžionis su
stojo prie šių dienų religinės 
reikšmės faktų. Vienas savaiti
nis žurnalas, artėjant Kalėdų 
šventėms, tarp kelių dvasinio 
gyvenimo pavyzdžių, iš Katalikų 
Bažnyčios apeigų pateikė pir
moje vietoje San Antonio mies
to, TX, paprotį švęsti Jėzaus gy
venimo procesiją. Tad jie gali 
sakyti “Kristus. gimė San An
tonio”.

Pagal tą pavyzdį savo kalbo
je B. Brazdžionis pareiškė, kad 
ir lietuviai gali sau pritaikyti pa
našias apeigas. Jis pabrėžė, kad 
ir lietuviai, gyvendami didelia
me tautybių katile, atliks savo 
tautai ištikimybės įrodymą ne- 
nutautėdami.

B. Brazdžionio Kalėdų te
ma eilėraščius skaitė aktorė 
Ema Dovydaitienė.

Oficialią dalį užbaigė šaulių 
valdybos sekretorė L Arienė, 
padėkodama visiems prisidėju- 
siems darbu prie šio iškilmingo 
renginio. Šaulių kuopos kape
lionas kun. St. Anužis sukalbėjo 
maldą ir prasidėjo Kūčių vaišės 
su įvairiais valgiais. Pirmiausia 
buvo pasidalinta paplotėliais, 
linkint šventiškos ramybės ir lai
mės. Geraširdžiai dalyviai auko
jo sergančios kaunietės lietuvai
tės gydymosi išlaidoms padeng
ti. Iškilmingai nuotaikai pajusti 
didelį įspūdį darė scenos papuo
šimas ir kalėdinės eglutės, pa
ruoštos lituanistinės mokyklos 
mokytojų.

ISTORINĖ NUOTRAUKA: Montrealio lietuvių delegacija 195S metais Vasario 16 proga, aplankiusi miesto 
merą ir prašiusi jo paramos lietuvių kovai už nepriklausomybę. Iš kairės: redaktorius Jonas Kardelis, 
studentų atstovė Liliana Vilimaitė, kapitonas Marius Belec (mero apsaugos narys), meras SARTO 
FOURNIER, delegacijos vadovas Jonas Lukoševičius (pasirašo aukso knygą), klebonas kun. Jonas Bobinas, 
skaučių atstovė I. Lukoševičienė, klebonas kun. Jonas Borevičius. SJ

Didvyriškas žydų gelbėtojas
Kunigas JUOZAS STAKAUSKAS - kuklusis ir nepavargęs herojus

2000 m. rugsėjo 19 d. Vilniuje 
buvo atidengta paminklinė lenta 
kunigui Juozui Stakauskui, moky
tojui Vladui Žemaičiui ir seseriai 
Marijai Mikalskai, kurie archyvo 
patalpose, Šv. Ignoto gatvėje išgel
bėjo dvylikos žydų gyvybes. 
Straipsnis apie kun. Juozą Sta- 
kauską buvo išspausdintas knygoje 
“Gyvybę ir duoną nešančios ran
kos” II tome (Vilnius, Valstybinis 
Gaono žydų muziejus). Čia patei
kiama jo ištrauka. RED.

1941 metais J. Stakauskas 
buvo Vilniaus valstybinio archy
vo direktorius. Naciams okupa
vus Vilnių šiame archyve buvo 
kaupiamos pagrobtos knygos, 
dokumentai iš įvairių užkariau
tų miestų. Laikui bėgant tam 
reikėjo ir naujų patalpų. Kai 
okupacinė valdžia paliepė jas 
surasti, J. Stakauskas nuspren
dė, kad buvęs benediktinių vie
nuolynas Šv. Ignoto gatvėje pati 
tinkamiausia vieta ne tik kny
goms, bet ir pasmerktų mirčiai 
žmonių gelbėjimui.

Stakauskas pasistengė, kad 
sudarant naujai archyvui suras
tų patalpų planą nebūtų pažy
mėtas vienas kambarys. Labai 
gerai užmaskavus nedidelę pa
talpą buvo paruošta vieta, ku
rioje galima buvo slėpti žmones. 
Sunaikinus Vilniaus getą, čia 
beveik metus buvo slepiami žy
dai. Šios slėptuvės gyventojai 
buvo: gydytojas A. Libo su žmo
na Vera, Grigorijus ir Leja Ja- 
šunskiai, dešimtmetis berniukas 
Samuelis Bakas su mama, J. 
Jaffe su žmona Sofija ir seseri
mi Fira. Paskutine šios slėptu
vės gyventoja, kurią 1944 metų 
kovo mėnesį čia atvedė prof. K. 
Jablonskis, tapo Miriam Rolni- 
kaitė (dabartinė pavardė M. Li
sauskienė). Iš viso, pasak paties 
gelbėtojo, šioje slėptuvėje buvo 
išgelbėta dvylika žmonių. Išskir
tina yra tai, kad J. Stakauskas 
pats, niekieno neprašomas, pa
siūlė šiems žmonėms pagalbą.

Apie nuolatinį, mirtiną pa
vojų tiek pačiam J. Stakauskui, 
tiek ir slepiamiems žmonėms 
byloja vien tai, kad virš kamba
rio, kuriame buvo įrengta slėp
tuvė, dirbo hitlerininkai. Todėl 
slėptuvėje vyravo nuolatinė 
įtampa, bendraujama buvo paš
nibždomis. Įtampą slėptuvėje 
didino ir tai, kad slepiami žydai, 
pasak M. Lisauskienės, nors ir 
buvo susitaikę su likimu, bet la
bai išgyveno dėl gelbėtojo J. 
Stakausko likimo.

Pavojaus šaltinis buvo ir ap
linkinių namų gyventojai, kurie 
sužinoję apie slepiamus žydus 
galėjo įskųsti juos hitlerinin
kams. Paskutiniais buvimo Vil
niuje mėnesiais hitlerininkai 
skatino žydų įskundimą talonais 
cigaretėms, degtinei, kuo, deja, 
neretas susigundydavo.

Kaip prisimena M. Lisaus
kienė, likus vos kelioms die
noms iki hitlerininkų pasitrauki
mo iš Vilniaus, slėptuvės gyven
tojas atsistojęs prie slėptuvės 
lango buvo pastebėtas netoliese 
buvusio žmogaus. Visiems slėp
tuvės gyventojams ir J. Stakaus-
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

SavininKas Jurgis Kuliešius

kui eilinį kartą iškilo mirtina 
grėsmė. Laimei, kad žmogus, 
pamatęs žydą prie slėptuvės 
lango, nesusigaudė hitlerininkų 
siūlomomis malonėmis...

J. Stakauskas organizavo ir 
buvusio Vilniaus universiteto 
chemijos fakulteto vyr. dėstyto
jo J. Žirnausko pabėgimą iš Vil
niaus geto. Tik išėjus pro geto 
vartus, į darbą vedamam J. Zir- 
nauskui buvo įteikti asmens do
kumentai ir planelis, kaip nu
vykti pasislėpti kaime.

Ypatingų sunkumų sudarė 
keturių metų mergaitės Anetos 
gelbėjimas, kuri buvo slepiama 
patalpose teatro gatvėje. Būda
ma maža ir judri sunkiai galėda
vo paklusti atsargumo reikalavi
mams, tuo sukeldama didelį pa
vojų tiek sau, tiek gelbėtojui.

J. Stakauskas kaip įmanyda
mas rūpinosi gelbėjamųjų maiti
nimu, jų gera nuotaika. M. Li
sauskienė prisimena, kokia lai
mė buvo, kai kartą gelbėtojas į 
slėptuvę atnešė gėlių, kurios bu
vo gyvybingumo, bet kartu ir si
tuacijos tragizmo priminimas. 
Atėjęs į slėptuvę J. Stakauskas 
informuodavo ir apie situaciją 
fronte.

Ne visiems žmonėms, ku
riems norėjo padėti J. Stakaus
kas pavyko išgyventi. Vieną va
karą patekusi į archyvo patalpas 
senyva moteris, kitą rytą mirė. 
Išvežti jos kūną iš archyvo, neat
kreipiant kaimynų ir hitlerinin
kų dėmesio nebuvo jokių gali
mybių. Todėl nuspręsta miru
siųjų palaidoti archyve. Iš grin
dims skirtų lentų buvo sukaltas 
karstas. Archyvo patalpoje, ko
ridoriaus pabaigoje reikėjo ati
traukti labai sunkią spintą, iš
plėšti grindų plyteles, iškasti 
duobę, išnešti žemes, užkasti 
karstą... Padaryti visa tai reikė
jo, kad niekas nepastebėtų. Visa 
tai per naktį J. Stakauskas pa
darė kartu su V. Žemaičiu.

Kokį gelbėtoją prisimena jo 
išgelbėtieji, kokia tai buvo as
menybė?

Kun. JUOZAS STAKAUSKAS, 
apdovanotas Pasaulio tautų tei
suolio atminimo medaliu ir gar
bės raštu (1974) bei Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi (1995)

Archyvo patalpos Vilniuje, Šv. Ignoto gatvėje, kuriose buvo slepiami 
žydai nacių okupacijos metais

JAV gyvenantis dailininkas 
S. Bakas, prisimena:

Ji (Mariaj Mikulska) ir Tėvas 
Stakauskas buvo nepaprastai 
drąsūs žmonės, rizikuodami savo 
gyvybe gelbėjo žydus tamsiais na
cių okupacijos metais. Kai ku
riems pasisekė, kad tokie žmonės 
lemtingą akimirką atsidūrė šalia.

J. Žirnauskas rašė:
Juozas Stakauskas padėjo 

man išsigelbėti nuo mirties hitle
rinės okupacijos metais. Jis rūpi
nosi manimi ir slėpė 1943-1944 
metais... Būdamas nepaprastai 
aukštos dorovės ir didelio kuklu
mo žmogus, J. Stakauskas visa 
tai darė grynai humaniškumo 
tikslais. Jis sakydavo: “Jeigu žmo
nės nekaltai persekiojami, tai aš 
privalau jiems padėti”. Už savo 
heroizmą ir pasiaukojimą jis ne
laukė jokio atlyginimo, ir jokio 
atlyginimo negavo.

M. Lisauskienė prisimena, 
kad apie padėką už išgelbėjimą 
J. Stakauskui negalima buvo net 
ir užsiminti. Jis teigė, kad gelbė
damas nieko ypatingo nepada
ręs. Vieno žmogaus pagalbą.ki
tam yra natūrali būsena. Noras 
padėti kiekvienam kuriam gali
ma buvo charakteringa J. Sta
kauskui. Išgelbėjęs septynioli
kos žmonių gyvybes, jis išgyve
no, kad nepavyko išgelbėti dar 
daugiau. Ir netikinčiam J. Sta
kauskas, pasak M. Lisauskienės, 
buvo šventas žmogus:

Vienas dalykas buvo slėpti 
mirčiai pasmerktuosius kaime, 
tvarte ir visai kitas dalykas mies
te, organizacijoje, kur ateina 
žmonės, vyksta judėjimas, yra vo
kiečiai ir dar nėra to žmogaus, 
kuris prašo gelbėti. J. Stakauskas 
buvo vedamas ne konkretaus 
žmogaus prašymo, o tiesiog po
reikio gelbėti bet kokiom są
lygom.

Pokario metais J. Stakaus
kas klebonavo Gelvonuose, Ka
zokiškėse, Žasliuose. Parašė 
penkiolika tomų istorinių veika
lų, kurie liko rankraščiais. Mirė 
1972 metais Vilniuje, palaidotas 
Žasliuose. Palydėdamas pasku- 
tinėn kelionėn kunigas Br. Buli- 
ka sakė:

Jis rizikavo, kai kiti visko 
baisiai bijojo. Jis išliko ir pasiro
dė esąs tikras žmogus, kai dauge
lis buvo pavirtę tikrais ir plėšriais 
vilkais, kai kiti nematė jokios 
prošvaistės ir nebeturėjo jokių vil
čių. Jis dalinosi su jais slapta at
nešta duona, kai kiti dalijosi su
šaudytų žmonių skudurais. Jis 
slėpė ir tylėjo, kai kiti plepėjo ir 
išdavinėjo. Jis turėjo atjaučiančią 
ir žmogišką širdį, turėjo žmogus 
sąžinę, klausė savo sąžinės, o ne 
ant kiekvieno stulpo išlipdytų ne
dorų įstatymų.

B. STUNDŽIA
Emigracija iš Lietuvos pra

sidėjo su rusų okupacija. Po ne
pavykusių sukilimų dalis bajori
jos pabėgo į Vakarų Europos 
kraštus, daugiausia į Prancūziją. 
Taip pat prasidėjo trėmimai į 
Sibirą. Vengiant tarnybos rusų 
kariuomenėje, religinės ir tauti
nės priespaudos, prasidėjo da
lies gyventojų bėgimas daugiau
sia į JAV.

Atstačius Lietuvos nepri
klausomybę ir valstybei nespė
jus ekonomiškai sustiprėti, išei
vių srautas plūstelėjo į Pietų 
Ameriką ir Kanadą. Per Antrą 
pasaulinį karą Lietuva vėl buvo 
rusų okupuota. Prasidėjo trėmi
mai į Sibirą. To vengdami daug 
pabėgėlių atsirado Vokietijoje 
ir jos užimtuose kraštuose. Ka
rui pasibaigus daugumas paliko 
Europą ir įsikūrė JAV, Kana
doje, Australijoje ir Pietų Ame
rikoje. 1990 m. Lietuvai vėl at
gavus nepriklausomybę, dėl val
džių nesugebėjimo tvarkyti 
krašto ekonomiją, daug jauni
mo, dažnai gerų specialistų, pa
kilo į užsienį geresnio gyvenimo 
ieškoti.

Visų kartų vieni gerai įsi
kūrę dingsta svetimųjų jūroje, 
kiti lieka lietuvybei ištikimi visą 
gyvenimą. Čia norėčiau pami
nėti iš 1925-30 m. išeivių bangos 
porą nusipelniusių veikėjų, ku
rie tikrai nusipelnė ordinų. 1929 
m. iš Lietuvos pas vyrą Joną Jo- 
kubyną atvyko žmona Marija. 
Abu jie jau Lietuvoje dalyvavo

A.a. MARIJA YOKUBYNIENĖ, 
'ątvykusi Kąnadon 1929 metais ir 
nųrųsi prieglaudoje 2000 metais

Prieš kylančią grėsmę šeimai 
Tarptautinės konferencijos “Motinystės ir tėvystės 

orumas”, įvykusios 2000 m. lapkričio 18 d. Vilniuje
PROGRAMINIS 
PAREIŠKIMAS

Tarptautinės konferencijos 
“Motinystės ir tėvystės oru
mas’’, įvykusios 2000 m. lapkri
čio 18 d. Vilniuje dalyviai pa
reiškiau

• Šeimos ir visos žmonijos 
gėris - kiekvienas žmogus ir jo 
onimas yra gerbtinas šeimoje ir 
visuomenėje.

• Vieno vyro ir vienos mo
ters sandora - tradicinė šeima 
yra pirmoji ir pagrindinė žmo
gaus prigimtinė išraiška bei nie
kuo nepakeičiama ir nekeistina 
socialinė institucija.

• Sąmoningu ir laisvu vyro 
ir moters kaip lygiaverčių asme
nų pasirinkimu sukurta bendrys
tė šeimoje įpareigoja juos gyventi 
tiesoje, su meile ir atsakomybe 
priimti vaikus ir tinkamai juos 
išauklėti.

• Atsakingą motinystė ir tė
vystė tai tolygi abiejų - vyro ir 
moters atsakomybė prieš Dievą, 
Tėvynę, save ir kitus už naujai 
pažadintą gyvybę, jos gimimą, 
augimą, auklėjimą.

• Nauji moternūs mokslų 
(ypač genetikos, antropologijos, 
biologijos, medicinos, psicholo
gijos, sociologijos) atradimai ir 
technologijos turi būti pagrįsti 
tik tiesa, morale ir humanizmu.

• Krizinė demografinė si
tuacija Lietuvoje mažėjant 
gimstamumui, nesant natūra
laus gyventojų prieaugio ir irs
tant šeimai verčia gintis nuo iš
plitusių klaidingų koncepcijų ir 
nepasiduoti vyraujančiam kultū
riniam konformizmui.

• Pačios gamtos skirtai mo
tu lystės ir tėvystės meilei ir oru
mui Lietuvoje yra iškilusi grėsmė. 
Dauguma jaunų vyrų ir moterų 
neparengti šeimai: - neturi iš
ugdyto pašaukimo motinystei ir 
tėvystei; - nesupranta kiekvie
nos pradėtos žmogiškos būty
bės, kurioje jau įrašyta naujo as
mens genealogija, išsaugojimo 
•r gyvybės apsaugos iki natūra
lios mirties būtinybės; - nejau
čia atsakomybės už savo veiks
mus kuriant bendrą gėrį sau ir 

chore, vaidinimuose, tad ir atvy
kę į Kanadą stvėrėsi suburti jau
nimą į chorą ir ruošė vaidini
mus. Išleidus laikraštį “Kanados 
lietuvis”, ten rašė abu, bet dau
giau Marija. Veikloje yra sunku 
juos išskirti, nes beveik visur 
dirbo abu. Jonui daugiau buvo 
artimi vaidinimai, o Marijai - 
pluksna. Pirmajam chorui To
ronte iširus, buvo sudarytas ki
tas, kuris net per radiją pasi
girdo. Abu Jokubynai priklausė 
JAV įsteigtam Susivienijimui 
lietuvių Amerikoje, Toronto 
kuopai, kuriai Jonas pirminin
kavo, o Marija tvarkė iždą ir ra
šė į laikraščius, daugiausia į 
“Keleivį” ir “Naujienas”. Marija 
išspausdino kelias savo apysa
kas, iš kurių skaitytojai labiau
siai pamėgo “Gabrielę”.

Bolševikams okupavus Lie
tuvą, buvo sudaryta Kanados 
lietuvių taryba, kuri pradėjo 
leisti laikraštį “Nepriklausoma 
Lietuva”. Visur Jokubynai reiš
kėsi ir rūpinosi, kad iš Vokieti
jos į Kanadą būtų įsileisti pabė
gėliai. Nuo tėvų neatsiliko ir 
duktė Genovaitė (vėliau Kuz- 
mienė), kuri darė vertimus, tal
kino tuometiniam Lietuvos gar
bės konsului pik. Grant-Suttie 
tautybių pasirodymuose.

1942 m. Toronte susidarė 
moterų šalpos būrelis “Daina”, 
kuriam Marija ilgus metus pir
mininkavo. Daug padėjo 1947- 
50 m. atvykusiems iš Europos 
lietuviams karo pabėgėliams. 
Džiaugėsi matydama stiprėjantį 
“Nepriklausoma Lietuva” savait
raštį, kiek galėdama rašė JAV 
lietuvių leidžiamiems laikraš
čiams, neužmiršdama ir Kana
doje leidžiamų “Moteris” ir 
“Tėviškės žiburiai”.

Kanados lietuvių sąjungai 
persitvarkius į Kanados lietuvių 
bendruomenę, ir ten dirbo abu, 
kiek jėgos leido.

Kai susirgo Jonas Jokuby- 
nas, Marijai teko per eilę metų 
juo rūpintis, todėl visuomeninei 
veiklai nedaug laiko galėjo skir
ti. 2000 m. lapkričio 10 d. Ma
rija Jokubynienė buvo palydėta 
į užtarnautą amžino poilsio vie
tą lietuvių Šv. Jono kapinėse, 
dalyvaujant gausiam būriui tau
tiečių.

(Velionė ir jos vyras savo pa
vardę rašė su Y-Yokubynas, kad 
anglai teisingai ištartų. RED.).

vaikams bei nesugeba nesava
naudiškai tuo gėriu dalytis su 
kitais; - ypač bloga tėvystės oru
mo samprata: neugdomas pa
šaukimas tėvystei, tėvas praran
da atsakomybę už šeimą, kritęs 
tėvo autoritetas šeimoje.

• Kreipiamės j politikus ir 
įstatymų leidėjus ir prašome su
sirūpinti šeimos politika: - ypač 
negimusios gyvybės gynimu; - 
vaikų užimtumu ikimokyklinia
me ir mokykliniame amžiuje; - 
privalomu visų vaikų mokymu; 
- pašalpų vaikams didinimu; - 
šeimos mokesčių sistemos geri
nimu; - šeimų aprūpinimu būs
tais; - nedarbo mažinimu.

• Kviečiame teologus, moks
lininkus, filosofus, rašytojus, 
publicistus, medikus, mokytojus 
ir auklėtojus ginti motinystės ir 
tėvystės orumą, skelbti gyvybės 
kultūrą, kurti meilės ir atsako
mybės civilizaciją.

Tarptautinės konferencijos 
“Motinystės ir tėvystės 

orumas” dalyviai

Skulptūra “Motinystė” Vilniaus 
universitetinės ligoninės Moterų 
klinikos kiemelyje. Tai dovana 
dr. R. Sidrio, - skulptorių prof. 
L. Žuklio, doc. G. Žuklio, archit. 
L. Markejevaitės



Karaliaučiaus miesto 35-tojo licėjaus lietuviai moksleiviai pamokų metu savo klasėje Nuotr. T. Ostapciuk

Lietuvos mokyklų įdukrinimas

Lietuva ir
Lietuvos spaudoje pasirodę

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS, 
Los Angeles

Savaitiniame Lietuvos žur
nale “Veidas” 2000 m. 46 nr. 
buvo išspausdintas Aurelijos 
Mituzienės ir Kęstučio Petraus- 
kio straipsnis apie Ameriką 
“Svajonių šalis”. Straipsnio min
tys vertos platesnio dėmesio.

Kai po Lietuvos okupacijos 
Prancūzija ir Italija Kremliui 
nuolankiai perdavė Lietuvos am
basadas, Švedija ir kitos Skan
dinavijos šalys padėjo Maskvai 
gaudyti ir tremti Sibiro žūtin 
pabėgusius iš Sovietinio pragaro 
lietuvius, JAV-bės nepripažino 
Lietuvos okupacijos ir aneksijos, 
atvėrė vartus mūsų pabėgėliams, 
tapo antrąja tėvyne.

Ir ne Mitterand ar Kohl, o 
Ronald Reagan, susėdęs prie 
vieno stalo su Vakaruose liaup
sinamu SSSR vadovu Garbačio- 
vu, reikalavo paleisti sovieti
niuose lageriuose kalinamus 
Lietuvos disidentus.

Lietuvių išeivija
Lietuvos pažanga nebūtų 

buvusi tokia sparti be lietuvių 
išeivijos Amerikoje. Tokią mintį 
yra išsakęs istorikas, tyrinėjęs 
lietuvių emigraciją, buvęs Lietu
vos ambasadorius Amerikoje ir 
Kanadoje, dabar Užsienio rei
kalų ministerijoje einantis am
basadoriaus ypatingiems pave- 
dimams pareigas dr. Alfonsas 
Eidintas (26 psl.).

Nei Anglija, nei Vokietija, 
nei Lenkija negali nurungti savo 
artumu lietuviams Amerikos. 
JAV yra per 800,000 lietuvių 
išeivių.

Tarpukario laikais, pasak 
ambasadoriaus A. Eidinto, Lie
tuvos biudžeto balansas buvo 
teigiamas. Tai lemdavo emi
grantų parama, nes iš emigraci
jos Lietuvos biudžetas gaudavo 
apie 10% pajamų. Į tą skaičių 
neįėjo pinigai, kuriuos žmonės 
parsiveždavo kišenėse, atsiųsda
vo vokuose.

Verta prisiminti ir sovieti
nius laikus. Gaila, niekas nėra 
apskaičiavęs, kiek Amerikos lie
tuviai yra nupirkę giminėms 
“Volgų” ir “Žigulių”, atsiuntę

jos išeivija Amerikoje
vertinimai išeivijos gyvenimo Amerikoje ir jos pagalbos Lietuvai

siuntinių, užrašę palikimų.
Lietuva iš Amerikos, aišku, 

ne be išeivijos spaudimo, sulau
kė labai didelės politinės para
mos atkuriant nepriklausomybę 
po Pirmojo pasaulinio karo ir 
dabar.

Tarpukariu net ištisos Lie
tuvos pramonės šakos buvo 
emigrantų rankose. Galų gale 
sportą išplėtojo Amerikos lietu
viai, jie išmokė žaisti krepšinį. 
Be Amerikos lietuvių nebūtume 
laimėję medalių.

Gal ir negalėtų lietuviai iš
eiviai lygintis su žydais ar ai
riais, bet jie turi ir savų milijo
nierių, ir politikų, ir menininkų, 
ir rašytojų, ir sportininkų. Jie 
pagreitina kai kurių reiškinių 
atėjimą į Lietuvą. Be išeivijos 
Lietuva būtų uždaresnė, gyveni
mas būtų labiau sustabarėjęs, 
konservatyvesnis, sako ambasa
dorius A. Eidintas (26 psl.).

Emigracijos bangos
Lietuviai masiškai plūsti į 

Ameriką pradėjo XIX š. Sunki 
ekonominė būklė, lietuviškos 
spaudos draudimas, ilgametė 
tarnyba Rusijos kariuomenėje 
daugelį jaunuolių vertė emi
gruoti. Per 60 metų didelė tau
tos dalis atsidūrė užjūryje.

Praėjusio amžiaus pradžios 
istorikai teigė, kad trečdalis lie
tuvių tautos jau gyveno JAV- 
bėse. Tuo tarpu Amerikoje ne
buvo nė dešimtadalio vokiečių, 
dvidešimtosios dalies anglų ar 
50-osios - rusų.

Lietuvių nebuvo tarp pirmų
jų kolonistų, todėl jiems neteko 
paragauti gardžiausio užkariau
tojų kąsnio - jau buvo išsidalyti 
didžiausi žemės plotai, sukurta 
valstybė. Jie griebėsi darbų, ku
riems buvo reikalinga fizinė iš
tvermė - anglių kasyklose, sker
dyklose, metalo liejyklose.

Ne patriotiškas lietuvybės 
išlaikymo siekis vertė kurtis į 
draugijas, steigti savitarpio pa
šalpos kasas, leisti laikraščius. 
Psichologai tvirtina, kad tai bū
dinga visų šalių imigrantams. 
Patekę į svetimą aplinką ir ne
mokėdami kalbos, jie galėjo iš
gyventi tik glaudžiame būryje ir 

padėdami vienas kitam. Ilgame
tis gimtojo lietuviško žodžio ilge
sys vertė leisti laikraščius, rengti 
spektaklius. Taip gimė mokslo, 
dailės draugijos, knygynai.

Pirmoji lietuvių emigracijos 
banga nuslūgo ne iš karto - ją 
papildydavo nauji ateiviai, kurie 
vis pakurstydavo blėstančios lie
tuvybės židinius. Pamažu senbu
viai atitoldavo, o jų vaikai mažai 
kuo skirdavosi nuo kitų Ameri
kos tautybių gyventojų.

Merdinčią lietuvių bendruo
menės veiklą atgaivino antroji 
pokario emigrantų banga. Tai 
buvo aukštesnio lygio - nebe 
ekonominiai, o politiniai bėg
liai. Artimos draugystės su 
Amerikos senbuviais lietuviais 
neužsimezgė. Kūrėsi naujos 
draugijos, kasos, buvo leidžiama 
ne tik periodinė spauda, bet ir 
knygos, albumai.

Dabar į Ameriką plūsta 
nauja lietuvių emigrantų banga. 
Istorija kartojasi - jie vėl nebe 
politiniai, o kaip ir pirmieji, 
ekonominiai pabėgėliai. Dauge
lio netgi negalima vadinti emi
grantais -jie mielai grįžtų namo 
ir dirbtų savo šaliai, jei būtų tik
ri, kad prispyrus būtinybei jiems 
nebus užkirstas kelias vėl aplan
kyti JAV.

Bendras visų trijų lietuvių 
emigrancijos bangų bruožas - 
prarastoji, tačiau pasiaukojusi 
savo vaikams karta. Praradę 
brangius metus kurdamiesi sve
timame krašte, šie žmonės grei
tai pamatė, kad nušuoliavusio 
laiko nebepasivys ir nieko reikš
mingo savo gyvenime nebepa
sieks. Todėl didžiąją dalį uždar
bio ir jėgų skyrė savo vaikams: 
leido juos į prestižines mokyk
las, siekė, kad jie gautų tinkamą 
ir savalaikį išsilavinimą. Šiuo 
metu Amerikoje dirba tūkstan
čiai aukštos kvalifikacijos lietu
vių kilmės inžinierių, architektų, 
gydytojų, mokslininkų.

Mokantiems susikalbėti an
gliškai naujųjų laikų lietuvių 
emigrantams jau nebeaktualu 
laikytis draugėje ir bendrauti 
tiktai tarpusavyje. Todėl jie pa
sklinda visoje šalyje ir nebeku-

2000 m. Vasario 16 proga 
Tautos fondas Amerikoje pa
skelbė kvietimą šią sukaktį pa
žymėti ypatingu būdu - įdukrin
ti Lietuvos vidurines mokyklas 
ir gimnazijas. Įdukrinimas yra 
vienas svarbiausių šiais ir atei
nančiais keliais metais TF vyk
domų uždavinių, nes jis sudaro 
galimybę ne tik mokykloms pa
dėti, bet ir progą užsienio lietu
viams tiesiogiai bendradarbiauti 
su jaunimu ir mokyklų vado
vybe. Kad tai būtų lengviau 
įvykdyti, TF paruošė Lietuvos 
mokyklų jdukrinimo gaires, ku
rios jau yra siunčiamos įdukrin
toms mokykloms ir jų įdukrin- 
tojams.

2000 m. (nuo vasario 16 d. 
ligi lapkričio 15 d.) TF vykdė 
mokyklų įdukrinimo programą 
ir per tą laikotarpį įdukrino 60 
mokyklų pagal įdukrintojų pasi
rinkimą. Šešios mokyklos buvo 
įdukrintos TF nuožiūra iš mažes
nių aukų, gautų iš aukotojų, kurie 
nepasirinko mokyklos ir pavedė 
TF jas parinkti. Tad ligi šiol jau 
yra įdukrintos 66 mokyklos.

ria sąvo telkinių, kaip Market 
Parkas ar vyresniųjų lietuvių 
pamėgtas Lemontas.

Norėdami, kad jų vaikai 
kuo greičiau įsilietų į amerikie
čių visuomenę, emigrantai daž
nai net pamiršta lietuvių kalbą 
ir šeimose stengiasi kalbėti an
gliškai. Naujoje mokykloje skie
pijamas amerikietiškas patrio
tizmo jausmas užgožia rusenu
sius prisiminimus apie tėvų gim
tinę, ir jie jau nebenori grįžti į 
ekonominių nepriteklių kamuo
jamą ir nesaugią Lietuvą.

Trečioji banga
Kiek per pastarąjį dešimt

metį lietuvių savo tėvynę iškeitė 
į Amerikos rojų, nepasakytų 
niekas. Statistikos departamen
to duomenimis, nuo 1991 iki 
1999 m. į JAV išvyko 2,486 
lietuvos piliečiai, pernai - tik 
201. Tuo tarpu JAV ambasada 
Varšuvoje vien 1999 m. Lietu
vos piliečiams išdavė 973 emi
gracijos vizas.

Prie Vilniuje reziduojančios 
JAV ambasados nemažėja eilės 
žmonių, trokštančių gauti nors 
vienkartinę trumpalaikę vizą. 
Per pastaruosius 12 mėnesių 
pakeliauti po Ameriką pagei
davo 18,047 Lietuvos turistai. 
7,926-ių prašymai atmesti, ir 
vizos išduotos 10,121.

Geriau pasisekė studen
tams, norintiems ir užsidirbti, ir 
pakeliauti: iš 2,393 pageidavusių 
išvažiuoti nepavyko tik 134- 
iems. Iš viso ambasadoje atmes
ti 8,334 įvairiais pretekstais pa
geidavusiųjų aplankyti Ameriką 
prašymai, ir ją aplankyti galėjo 
13,855 Lietuvos piliečiai.

Tokio antplūdžio į Ameri
kos ambasadas nėra nei Latvijo
je nei Estijoje. Mėgindama su
reguliuoti lankytojų srautus, 
JAV ambasada Vilniuje imasi 
įvairiausių priemonių - tai spe
cialių lipdukų, tai naujų reikala
vimų. Nuo 2001 m. sausio 1 d., 
pagal neseniai pasirašytą sutartį 
su Vilniaus banku, prieš ateida
mi į pokalbį ambasadoje asme
nys turės sumokėti 180 litų vizų 
mokestį bet kuriame Vilniaus 
banko skyriuje visoje Lietuvoje į 
sąskaitą nr. 4603299 ir pristatyti 
banko kvitą.

(Bus daugiau)

TF yra užsimojęs įdukrinti 
200 mokyklų ir tikisi, kad lietu
vių visuomenė šiltai priims ir to
liau rems šį taip svarbų Lietuvos 
jaunimo ugdymui projektą.

TF įsipareigoja Jūsų auką 
padidinti 50% priedu, kartu šį 
priedą ribojant $250 už kiekvie
ną $1,000. Pvz., jei mokyklai au
kosite $250, TF pridės $125 ir 
mokyklai išmokės $375. Jei au
kosite $500, TF išmokės $750. 
Jei aukosite $1,000, TF išmokės 
$1,250. Jei aukosite $2,000, TF 
išmokės $2,500.

Mokyklų įdukrinimo pro
jektui TF jau yra pridėjęs per 
$14,000, o asmenys įdukrinę 
mokyklas, prisidėjo $38,865.

TF yra gavęs padėkos laiškų 
su pranešimais iš įdukrintų mo
kyklų, kaip jos gautą paramą 
ketina panaudoti. Pvz. Šakių 
“Žiburio” gimnazija planuoja 
įsigyti vaizdo aparatūrą, kurią 
naudos ugdymo procese, fakso 
aparatą, kuris palengvins ryšį su 
kitomis organizacijomis ir liku
sią dalį lėšų skirs aktų - sporto 
salės įrangai. Marijampolės 2- 
troji vidurinė mokykla pirks 
anglų kalba knygas mokyklos 
bibliotekai ir muziejui. Gelvonų 
vidurinė mokykla planuoja įsi
gyti armoniką, dvejas kankles ir 
tautinius drabužius, pačių moki
nių pasisiūtus, kuriant bent 8 
mokinių ansamblį, informacinę 
medžiagą apie rašytojus. Salako 
vidurinė mokykla gautus pini
gus panaudojo istorijos kabine
tui nupirkti ir įrėminti žymiau
sių Lietuvos istorikų ir didžiųjų 
kunigaikščių portretus, įsigijo 
tautinius drabužius ir muzikos 
instrumentą mokinių muzikos 
grupei, be to, įrengė klasę tiky
bos mokymui, kurioje vyks ir ki
ti renginiai bei pamokos. Gar
liavos Juozo Lukšos gimnazija 
nusprendė organizuoti vyresnių 
klasių moksleivių istorinio-lite- 
ratūrinio rašinio konkursą, kuris 
bus pavadintas “Tegul bus pa
šlovinti nenusilenkę netiesai”. 
Pinigai bus skiriami geriausių 
rašinių autoriams premijuoti ir 
konkursui organizuoti. Premijos 
bus įteiktos per Juozo Lukšos 
gimimo (1921. VIII.10) ir mir
ties (1951.IX.4) metinių minėji
mą 2001 m. rudenį. J. Tumo 
Vaižganto mokykla lėšas nau
dos mokyklos bendruomenės 
tarybos sprendimu, atsižvelgiant 
į TF rekomendacijas.

Yra planuojama išplėsti 
glaudesnį ryšį tarp įdukrintų 
mokyklų, jų įdukrintojų ir TF, 
kad tas ryšįs nenutrūktų ir at
neštų gražių vaisių.

Mokyklų įdukrinimo klausi
mu prašome kreiptis į Tautos 
fondą, 351 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207-1910, tel. 
718 277-0682. Fax 718 277- 
0682, e-mail - tautfd@aol.com

Dr. Nyolė Bražėnaitė- 
Paronetto

I" '“yc's*’ j Knygų rišykla
ĮĮįĮj “SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Gres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412
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Punsko lietuvių tautinių šokių grupė “Jotva”, dažnai pasirodanti 
įvairiose iškilmėse

Pabiros kritiškos pastabos
HENRIKAS KUDREIKIS

Nelengva skaityti spaudoje, 
kad žmogus, kuris tiek daug pri
sidėjo atstatant Lietuvos nepri
klausomybę, nuskubėjo pas 
Lietuvos prezidentą su prašymu 
vetuoti 1941 metų Lietuvos ne
priklausomybės pripažinimo ak
tą. Nesunku įžvelgti, kokioms 
užsienio jėgoms pataikaujama. 
Juk tai reiškia, kad veltui žuvo 
ar buvo sužeisti tautos patriotai, 
kurie stojo prieš okupantą!

Tam tikros valstybės parei
gūnai surado sukilusių partiza
nų sąrašus ir savo spaudoje 
kiekvieną apkaltino dalyvavimu 
holokauste. Tuo pačiu laiku su
kilo 29-to liet. Raud. armijos 
korpo kariai Varėnoje, Pabra
dėje ir Vilniuje. Šimtai jų kapų 
Vilnijos ir Gudijos pakelėse. Ar 
ir juos apšauks karo nusikaltė
liais? Nė vienas jų nepakėlė 
rankos prieš tautinę mažumą. 
Net žinau faktų, kad lietuviai 
kariai padėjo žydams pabėgti į 
rytus.

Kai kurie dešiniųjų laikraš
čiai apšaukia naujosios vyriau
sybės narius komunistais ar 
neokomunistais. Bevartydamas 
senus “Pergalės” ar “Švyturio” 
numerius, randu kelių dabar de
šiniųjų ar vad. patriotų straips
nius, kuriuose jie šauniai giria 
“tarybinę” Lietuvą, garbina Le
niną. Visiems reikėjo išlikti gy
viems. Svarbu, kad jie suprato 
klydę ir neprisidėjo prie savo 
tautiečių naikinimo.

Prisimename prancūzų mar
šalą Petainą, pasaulinio garso 
rašytoją Knutą Hamsuną. Nega
lime tačiau nutylėti rašytojų - 
Baltušio, Cvirkos, Korsako, 
Venclovos, partizanų išdaviko 
Kubilinsko.

Dabartinėje Lietuvos spau
doje pilna rašinių, kuriuose pa
sivadinę patriotais, puola buvu
sios Raudonosios armijos kari
ninkus lietuvius, kurie, nebijo
dami rusų keršto, stojo už Lie
tuvos nepriklausomybę. Šian
dien jie vadinami raudonaisiais 
pulkininkais ir Afganistano ka
ro nusikaltėliais. Šie rašiniai tik 
sukelia pjautynes tarp tautiečių, 
kurių likimai buvo skirtingi, bet 
ir šiandien yra tautos patriotai.

Nelengva skaityti, kai buvęs 
komunistų dienraštis staiga iš
traukia buv. KGB pulkininko, 
pakeitusio rusišką pavardę j lie
tuvišką, svaičiojimus, jog prof. 
Vytautas Landsbergis buvo 
KGB agentas. Kyla klausimas, 

kodėl šis dienraštis tokį šmeižtą 
deda į pirmą puslapį? Tiesa, ka
gėbistas pripažįsta, kad dabar 
dokumentais V. Landsbergio 
bendradarbiavimo su KGB ne
galima įrodyti.

Spaudos puslapiuose ir ki
tos naujienos nelabai linksmos. 
Esą naujoji vyriausybė bandys 
atidaryti lošimo namus keliose 
Lietuvos vietovėse. Šį užmojį 
pasmerkė Lietuvos vyskupai, 
nes tai vestų į nusikaltimų ir sa
vižudybių padidėjimą.

Lietuvos valstybės ištekliai 
labai riboti, todėl dešiniųjų kri
tika, jog naujoji vyriausybė nori 
dirbantiems pensininkams su
mažinti pensijas, yra neteisinga. 
Be to, pensijos pradedamos mo
kėti per anksti, dešimt metų 
ankščiau negu Amerikoje. 
Klausimas kyla, kodėl naujasis 
pensijų įstatymas negalioja bu
vusiems sovietų milicininkams, 
kurie gauna 1500 litų pensiją ir 
gali turėti darbus.

Lietuvos ūkininko laiške 
skaitau, kad už parduotus ru
gius ilgą laiką negauna pinigų. 
Tuo tarpu Lietuvos vyriausybė 
du trečdalius duonai reikalingų 
rugių įsiveža iš užsienio. Va
žiuodamas Žemaitijoje mačiau 
didžiausius dirvonus, apaugu
sius dilgėlėmis ir kitomis piktžo
lėmis. Kodėl į juos nesėti rugių? 
Ar naujoji vyriausybė bandys ką 
nors pakeisti šioje srityje?

Tam tikri elementai sten
giasi sugriauti Lietuvos ekono
miją. Laikraščiuose spėjama, 
kad ir dabar nuosekliai tebevyk
doma dar Sovietų sąjungos su
byrėjimo išvakarėse KGB pa
rengta operacija kodiniu pava
dinimu “Karpis”. Šios operaci
jos tikslas vienas, nors ji skirtin
gai vykdoma trijose Baltijos 
valstybėse. Lietuvoje ji pavadin
ta “Karpis I”. Tokia idėja pri
klausė buvusiam KGB pirmi
ninkui Vladimirui Kriučkovui. 
Jis instrukciniame pasitarime su 
Saugumo karininkais iš visų tri
jų Baltijos valstybių, įtraukas į 
šią operaciją, nurodė kaip veikti 
destabilizuojant padėtį, griau
nant krašto ekonomiją.

Paskutiniame arkivyskupo 
Sigito Tamkevičiaus pamoksle, 
išspaudintame ir “Valstiečių 
laikraštyje” pastebima, kad 
“Bytlių” džiazo muzika švento
vėse neatveš jaunimo į tikėjimą. 
Tai tik švelnus perspėjimas. 
Tenka tik apgailestauti, jog to
kios rūšies muzika įvedama į kai 
kurias Lietuvos šventoves.

Padedant gelbėti gyvybes
Kapitonas Bruno Castonguay koordinuoja Kanados karinių pajėgų (Canadian Forces / Forces 
canadiennes) gelbėjimo operacijas iš oro. Jis drauge su savo kolegomis ir partneriais padeda 
pavojaus ištiktiems kanadiečiams. Ištisą parą jie budi, gelbėdami į kritiškas situacijas sausumoje 
ir jūroje patekusius žmones. Tai tik viena iš daugelio Kanados vyriausybės teikiamų paslaugų.

Dėl papildomos informacijos apie vyriausybės teikiamas paslaugas anglų arba prancūzų 
kalbomis:

Apsilankykite artimiausiame Kanados vyriausybės teikiamų paslaugų centre 
(Service Canada Access Centre / Centre d’accės Service Canada)
Apsilankykite www.canada.gc.ca
Skambinkite 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)
TTY/TDD: 1 800 465-7735 Canada

mailto:tautfd@aol.com
http://www.canada.gc.ca


Moksleivio auka už Lietuvos laisvę
JUOZAS VITĖNAS

Apie Lietuvos žmonių kan
čias bei išgyvenimus antrosios 
sovietų okupacijos metais pasi
rodo vis naujų knygų. Viena to
kia, šiais metais išleista, yra Al
girdo Jėčio “Sutryptos viltys”. 
Tai Dainavos apygardos parti
zanų vado Domininko Jėčio sū
naus atsiminimai, kuriuos jis 
pradeda trumpu pasakojimu 
apie jo šeimos gyvenimą Alytu
je. Pateikia savo įspūdžius, ku
riuos jam padarė Lenkijos ulti
matumas Lietuvai 1938 m., karo 
pradžia bei vokiečių okupacija. 
Išskyrus tai, beveik visa jo knyga 
skirta išgyvenimams antrosios 
sovietų okupacijos laikotarpyje, 
kuris prasidėjo 1944 m., kai jis 
mokėsi Alytaus gimnazijos sep
tintoje klasėje. Sekančiais me
tais jis gatvėje susitiko su Aly
taus mokytojų seminarijos mo
kytoju A. Ramanausku, kuris jį 
paklausė, ar sutiktų dalyvauti 
sovietų okupacijai pasipriešini
mo pogrindyje. Jis sutiko ir pa
sirinko “Haubicos” slapyvardį. 
Netrukus, jam ruošiantis gimna
zijos baigimo egzaminams, pas 
jį atėjo mokytojų seminarijos 
mokinė Žvinakytė ir, pavadinusi 
jį “Haubica”, pakvietė jį į susiti
kimą vakare prie miško, kur jis 
atėjęs rado Žvinakytės brolį 
Juozą, o paskui pasirodė ir Žvi
nakytė su mokytojų seminarijos 
mokine Miliauskaite. Jie visi ke
turi nuėjo pas vietos ūkininką, 
kur praleido naktį, nesusitikę nė 
su vienu partizanu.

Birželio pabaigoje (1945 
m.) jo laukė gimnazijos baigimo 
egzaminai, tačiau to mėnesio 19 
d. naktį atėję du ginkluoti vyrai 
jį suėmė ir nusivedė į NKVD 
įstaigą, kur po leitenanto Gulbi
no tardymo jis liepos 20 d. iš
vežtas į Lukiškių kalėjimą Vil
niuje. Čia jam sausio 26 d. 
(1946 m.) suėjo 18 metų am
žiaus, iš kurių jis jau šešis mėne
sius buvo praleidęs kalėjimuose. 
Jautėsi nusilpęs, todėl nuėjo į 
lagerio ambulatoriją, kur gydy
tojas Daunoras, atvežtas iš Ra
seinių, pasiuntė jį į lagerio ligo
ninę. Tačiau ir čia jo sveikata

Vilniaus senamiesčio gatvėženkliai Nuotr. G. Kurpio

Išeivijos poeto eilėraščiai
Vilniaus “Spingsulės” klube 

prie Šlapelių knygyno įvyko po
ezijos popietė, kurioje buvo pri
statyta skaitytojams išeivijos po
eto Stasio Jakšto (1906-1979) 
eilėraščių knyga, išleista Vil
niaus krašto lietuvių sąjungos 
išeivijoje vicepirmininkės Euge
nijos Bulotienės rūpesčiu ir lė-

Dail. KAZIMIERAS ŠVAINAUS- 
KAS, gyvenantis Lenkijoje, pasi
žymėjęs ypač grafikos darbais. 
Jis yra gimęs Vilniuje, mokęsis 
Kaune ir Krokuvoje. Dalį savo 
kūrinių yra atidavęs Šiaulių 
“Aušros” muziejui. Pastaruoju 
metu pagarsėjo iliustracijomis 
lenkų rašytojo Reymont’o roma
no “Chlopi” (Kaimiečiai)

blogėjo. Dažnai buvo be sąmo
nės. Tuomet žydas gydytojas 
jam įleido vaistų, ir jis pradėjo 
taisytis.

Po kurio laiko kaliniai buvo 
ruošiami išvežimui. Jie besišne
kučiuodami išsiaiškino, kad jų 
tarpe nėra nė vieno “zeko”, tai 
yra kalinio, visi jie — spec, kon
tingentas”, t.y. teismo nebausti, 
bet “izoliuoti” neribotam laikui. 
Jų tarpe yra vienas lietuvis Sta
sys Sliževičius. Juos visus vežė į 
Vorkutos anglių kasyklas, kur 
jis buvo paskirtas į kelių taisy
mo brigadą.

Rugsėjo pabaigoj (1946 m.) 
jis vėl buvo įsodintas į ešaloną, 
kuris vieną naktį sustojo Mask
vos prekių stotyje, o kitą rytą at
sirado Bologoje stotyje. Ešalo- 
nas nelabai saugomas. Jis su 
Stasiu išėjo vandens ieškoti ir 
pataikė į pirtį, kurioje gerai išsi
maudė, bet grįžę į stotį pamatė, 
kad jų traukinys išėjęs. Sužino
ję, kad netrukus prekinis trauki
nys išeis į Pskovą, jie abu įsitaisė 
ant jo tiltelio ir per Pskovą ir 
Vilnių pasiekė Kauną, kur jis 
apsistojo pas tetą, sutiko buvu
sius bendraklasius. Jie ragino jį 
baigti likusius egzaminus ir gau
ti brandos atestatą. Neiškentęs 
nuvyko į Alytų ir nuėjo pas gim
nazijos direktorių, kuris jam pa
aiškino, kad gali gauti brandos 
atestatą eksterno teise.

Rytojaus dieną jį gatvėje su
tiko du civiliai asmenys ir nusi
vedė jį į kažkokią įstaigą. Jie 
apie jį viską žinojo, ir tai, kad jo 
tėvas miške vadovauja Pietų 
Lietuvos partizanams. Jie vaiši
no jį ir nugirdė. Rytą jie nuvežė 
jį į vidaus reikalų ministeriją, 
kur jį priėmė gen. J. Bartašiū- 
nas. Jis jam atskaitė paskaitą 
apie netikusį tėvą, bet jis nesąs 
nusikaltėlis: jeigu išeitų iš miš
ko, galėtų ramiai gyventi. Auto
rius sutiko su tėvu pasimatyti. 
Jam išduodamas laiškas, kurį jis 
turi perduoti tėvui.

Grįžęs į Alytų susisiekė su 
Br. Budžiumi ir paprašė jį pra
nešti tėvui, kad nori su juo susi
tikti. Po kelių savaičių viena 
mergina jį nuvedė pas gyvento- 

šomis. (Išleido “Žiemgalos” lei
dykla, viršelyje panaudota An
tano Jaroševičiaus piešinys 
“Koplytstulpis”).

Poetas gimė netoli Giedrai
čių, todėl augdamas buvo lietu
vių su lenkais kovų liudininkas. 
Baigęs S. Daukanto mokytojų 
seminariją, mokytojavo sulen
kintame Vilniaus krašte, vėliau 
dirbo Švietimo ministerijoje, ve
dė skautų radijo valandėles 
Kauno radiofone, redagavo jau
nimo laikraštį “Jaunoji Lietu
va”. 1944 m. pasitraukė iš Lie
tuvos, bet iki mirties gyveno jos 
rūpesčiais.

Apie S. Jakšto eiles kalbėjo 
poetai - V. Braziūnas ir V. Ci- 
nauskas, poeto giminaitė A. 
Survilienė, V. Garšva. Jo eiles 
skaitė aktorė A. Vederaitė ir 
konservatorijos studentė G. 
Malinauskaitė, dainavo I. Bra
žėnaitė.

“Mūsų dienos Lietuvoje bu
vo švelnutės, kaip šilkas, švie
sios, tyros ir niekad nepamiršta
mos. Iš auksinių tėviškių pašau
kė mus Lietuvos balsas nutiesti 
kelius, kuriais, kaip siūlais, mes 
visi būtumėm sujungti į vieną 
didelę meilę... Nespėjom tų ke
lių pabaigti. Išsibarstėm po vi 
sus pasaulio kampelius, palikę 
savo artimuosius savo tautos ži
dinį saugoti...”

Irena Bražėnaitė 

ją, kur įvyko graudi susitikimo 
scena. Tėvas jam aiškino, kad iš 
čia jam kelio nebėra. Jis yra da
vęs karininko priesaiką, kad 
gins tėvynę iki paskutiniųjų, bet 
laimėti jis nemato jokios gali
mybės. Sūnus pasisiūlė pasilikti 
miške, bet tėvas nesutiko, nes 
per jaunas. Atsisveikindamas 
tėvas pasakė: sutiktų išeiti iš 
miško su sąlyga, jei jam būtų 
duotas neužpildytas pasas, ku
riame jie įrašytų norimą pavar
dę ir tokiu būdu jo negalėtų su
sekti, ar jis pasitraukė iš miško.

Atsisveikinęs su tėvu, balan
džio mėn. (1947 m.) nuvyko į 
Vilnių pas gen. Bartašiūną, ku
riam išdėstė tėvo sąlygas. Barta- 
šiūnas jas atmetė ir parengė tė
vui laišką dėl legalizavimosi: at
vykti pas jį, ir jam bus įteiktas 
ne fiktyvus pasas, bet dokumen
tas, kuris garantuos jam teisę 
gyventi laisvai.

Po šio pasimatymo su gen. 
Bartašiūnu sūnus grįžo Alytun, 
išlaikė likusius egzaminus, gavo 
brandos atestatą ir įteikė prašy
mą Kauno universitetui studi
juoti architektūrą.

Netrukus sužinojo, kad jo 
tėvas žuvo: jo lavonas guli sau
gumo kieme.

Jam gyvenant pas tetą ir 
laukiant atsakymo iš Kauno 
universiteto, atvyko milicija ir 
išvežė jį į Alytų, kur Gulbinas jį 
vėl tardė. Po to jis buvo išvežtas 
į Lukiškių kalėjimą, kur 1948 m. 
sausio mėn. jam pranešta, kad 
nubaustas dešimt metų pataisos 
darbų lagery už nepranešimą 
apie civilių tėvynės išdavikų or
ganizaciją.

Netrukus sudarytas etapas. 
Greta vyrų vežamos ir moterys. 
Išgirdo šaukiant jo vardą. Šaukė 
mama. Dėl triukšmo negalėjo 
susikalbėti, bet suprato, kad ji 
nubausta dešimčia metų.

Iš Vilniaus jis nugabentas į 
Oršos kalinių persiuntimo 
punktą, o paskui kelis kartus 
perkeltas iš vieno lagerio į kitą, 
kai pagaliau atsidūrė miško kir
timo brigadoje, tapo jos meistru 
ir gaudavo po 300 rublių už mė
nesį. u

Pagaliau atėjo 1955 m. pa
vasaris. Vasarą turėtų baigtis jo 
gyvenimas lageryje. Skyriaus 
viršininkas pasiūlė jam, bausmę 
atlikus, dirbti laisvai samdomu. 
Atlyginimas - 3,000 rublių. Be
sirengdamas sutikti gavo laišką 
iš Zigmo Šimkūno, kuris, baus
mę atlikęs, grįžo į Lietuvą. Jis 
kvietė atvykti pas jį, jei neturi 
kur kitur. Jis nepajėgė atsisakyti 
pasiūlymo ir paprašė viršininką 
palaikyti jo vietą du-tris mėne
sius ir jei tada negrįš, tai negrįš.

Kirtėjų brigada surengė jam 
išleistuves. Gavęs geležinkelio 
bilietą, išvyko į Lietuvą. Bet čia 
jo niekas nelaukė. Aplankė bu
vusius pažįstamus, bet jie netu
rėjo reikiamos kvadratūros ir 
negalėjo jo priregistruoti. Paga
liau Stasys, su kuriuo prieš de
šimt metų pabėgo iš ešalono, 
pasiūlė jam pas jį apsistoti iki 
susiras vietą gyventi ir darbą. 
Netrukus Stasys su giminių pa
galba išrūpino jam įrašą pase, 
kuriuo jis legalizuojamas kaip 
Kauno gyventojas.

Ieškant darbo irgi vargas: 
kai viršininkas pamato vietoj 
darbo knygelės jo gyvenimo ap
rašymą, apgailestauja, kad per 
daug turi darbininkų ir jo priim
ti negali. Bet čia jam nusišypso
jo laimė: nuėjęs į konservų fab
riką, netikėtai sutiko ten dirbusį 
Večkį, su kurio seserimi jis mo
kėsi toj pačioj Alytaus gimnazi
jos klasėje. Večkys jam ir sura
do darbą - pradžioje kroviku, 
paskui sandėlio vedėju, o vėliau 
buvo išrinktas į profsąjungos 
komitetą ir tapo jo pirmininku.

Taip dienoms slenkant, jis 
gavo kelialapį ekskursijai, kurią 
lietuviai pavadino “Tėvų ir bro
lių takais” - lėktuvu į Krasno
jarską, o iš ten garlaiviu Jenisė- 
jaus upe iki Diksono prie Led- 
jūrio. Anot jo, tai buvusi jo tre
čioji kelionė į Rytus. Knygos pa
baigoje įdėtas jo motinos jau
nystė metų dienoraštis.

Algirdas Jėčys, SUTRYPTOS 
VILTYS. Dainavos apygardos 
partizano vado Domininko Jė
čio sūnaus atsiminimai. Lietu
vos gyvenojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centras. Re
daktorė — Rima Dulkinienė. 
Vilnius, 2000 m., 321 psl.

Karaliaučiaus krašto lietuvių mokytojų seminaro dalyviai Įsrutyje 2000 
m. spalio 28 d. Atsistojusi kalba R. Mačiūnienė Nuotr. T. Ostapciuk

Dvasingumo siekiant 
atgimstančioje Lietuvoje 
Žvilgsniai į krikščionybę Tėvynėje baigiant 2000 metus

VIKTORAS ALEKNA, 
Vilnius

Jau septintą šimtą metų lie
tuvių tauta plaukia švento Petre 
eldijoje, neretai vėjų blaškoma, 
bet vis išlikdama gyva. Ypač 
smarkios audros' tautą blaškė 
1940-1990 m. Daug jos vaikų 
žuvo šių audrų sūkuriuose. Ta
čiau viltis prisikelti išliko, ir jau 
dvylika metų, kai buvo nugriau
tos užtvaros švęsti Kalėdas, Ve
lykas, kitas katalikiškas šventes, 
viešai dėkoti Viešpačiui už su
teiktą laisvę.

Karas buvo huniokojęs ne
mažai šventovių, bolševikinis 
ateizmas daug šventovių buvo 
pavertęs sandėliais; muziejais, 
fabrikais, ncleidd; statyti naujų 
šventovių. Kai Klaipėdos klebo
nas kun. J. Burneikiš vis dėlto 
sugebėjo pastatyti šventovę 
Klaipėdoje, tai ji greitai buvo 
atimta ir paversta filharmonijos 
sale, o pats jos statytojas paso
dintas už tai į kalėjimą.

Pirmoji žvakelė buvo už
degta per Sąjūdžio suvažiavimą 
1988.X.23: pats A. Brazauskas, 
gavęs M. Gorbačiovo leidimą, 
Lietuvos katalikams grąžino 
Vilniaus katedrą, bolševikų pa
verstą dailės galerija, ir jau kitos 
dienos rytą prie katedros su
plaukė tūkstančiai lietuvių ir iš
klausė vyskupo V. Sladkevičiaus 
lauke prie katedros durų laiko
mų šv. Mišių, jo pamokslo, pa
baigoje didingai pagiedoję “Ma
rija, Marija...”

Paskutinis dvidešimtojo am
žiaus dešimtmetis istorijos bus 
pažymėtas kaip katalikybės Lie
tuvoje atgijimas: atgauta daug 
uždarytų šventovių, per visą 
Lietuvą nubangavo šventovių 
statybos aidai, pastatytos šven
tovės net Naujojoje Akmenėje, 
Elektrėnuose, Visagine, Kiauk
liuose. Šį pavasarį tuojau po 
Velykų sudegė Utenos rajono 
Pakalnių parapijos medinė 
šventovė. Per aštuonis mėnesius 
ji buvo atstatyta ir per Kalėdas 
pamaldų parapijiečiai rinkosi 
jau į naują savo parapijos šven
tovę.

Katalikų šventovė atstatyta 
net Tilžėje. Tik Kauno Prisikėli
mo šventovė, kurios kertinis ak
muo buvo pašventintas dar 1934 
m. per pirmąjį Lietuvos eucha
ristini kongresą, iki bolševikų 
okupacijos savo bokštą aukštai 
iškėlusi virš miesto, deja, bolše
vikų buvo paversta fabriku, vis 
dar nebaigiama, nors jau kele
tas metų joje taip pat meldžia
masi.

Deja, Lietuvos valdžia nere
mia nei šios, nei kitų šventovių 
statymo ar atstatymo. Šventovių 
statyba rūpinasi parapijų klebo
nai, parapijiečiai, pasaulio kata
likai. Lietuvos valdžia švento
vėms (visoms devynioms religi
nėms registruotoms bendruo
menėms) kasmet skiria tik apie 
tris milijonus litų, bet sporto ko
mitetui skiria kelias dešimtis 
milijonų; vien Sidnio olimpia
dos dalyviams paskyrė premijų 
daugiau kaip keturis milijonus 
litų. Kūno kultūrą dabartinė 
valdžia remia keliolika kartų 

daugiau negu dvasinę religinę 
veiklą.

Gal patys katalikai dvasiš
kai jau tiek nusilpo, kad nedrįs
ta garsiai kalbėti, jog ir jie ne 
vien dvasia gyvi? O valdžia ti
kinčiuosius paguodžia laisve: ei
kite, melskitės, niekas netrukdo. 
Ir spauda, ir valdžia šventes ap
gaubia pramogomis. Štai ir šie
met eglutės Vilniuje buvo už
degtos dar prieš Adventą. Tie
sa, šiemet radijas ir televizija 
garsiau ir dažniau minėjo žodį 
Kalėdos, bet vis daug kartų per 
dieną sakydami “linksmų Kalė
dų”; visai užmiršo pasidžiaugti, 
ką žmonijai davė Viešpats, kad 
mes ir po poros tūkstančių metų 
švenčiame Kristaus gimimo 
šventę...

Katalikybė į Lietuvą grįžta, 
bet tik išore. Nors nuo 1990 me
tų Lietuvos mokyklose pradėta 
dėstyti tikyba (dėsto keli tūks
tančiai katechetų), bet poveikio 
nėra. Pernai tikybos pamokas 
lankė tik 56.5% moksleivių. O ir 
tie tikybos pamokų lankytojai 
sekmadieniais pamaldų nelan
ko. Jie eina į sporto treniruotes, 
žaidžia su kompiuteriu, įsijun
gia televizorių... Prie šventovių 
durų kabo pamaldų tvarka. Ten 
būna įrašyta, kada bus mokslei
vių pamaldos, bet ir per tas 
moksleivių pamaldas renkasi 
moksleivių seneliai, kartais tė
vai, o pačių moksleivių gali su
skaičiuoti ant rankų pirštų. Ži
noma, kai kur pasitaiko ir ge
riau” sekmadienį per pamaldas 
matyti ir jaunimo. Vilniuje kai 
kuriose šventovėse ir katedroje 
būna sekmadieniais pamaldos 
vaikams. Tėvai tų vaikų prineša 
ar priveda nemažai. Gal jie pa
augę jau ir patys vieni lankys 
pamaldas.

Dabartinė Lietuvos tauta 
negali pasigirti aukšta dorove. 
Daugybė nusikaltimų piktina 
doruosius, bet niekas nieko ne
daro, kad jų mažėtų. Juk svar
biausia visuomenės ląstelė - šei
ma yra sugriauta. Daugybė šei
mų laikosi atsitiktinai. Sueina, 
šiek tiek pagyvena kartu, paskui 
eina kas sau ir ieško bendrystės 
partnerių kitur. Kelis kartus yra 
keitę savo sutuoktinius kai kurie 
nauji seimo nariai, todėl Lietu
voje daugiau kaip 60% vaikų 
yra auklėjami ar vienos motinos 
ar vieno tėvo.

Jau baigiasi jubiliejiniai 
krikščionybės metai. Buvo mė
ginta pabudinti apsnūdusią lie
tuvių dvasią. Kai kuriuose ren
giniuose dalyvavo nemažai žmo
nių. Keli tūkstančiai buvo nuva
žiavę net į Romą. Bet... Tas sal
dus žodis Laisvė. O kai jos pa
kankamai daug, tai ir pati laisvė 
netenka saldumo, ir jos teikia
mas gėris bei grožis netraukia 
laisvės išlepintų širdžių.

Lietuvių tauta per visus sa
vo istorijos šimtmečius buvo ali
nama, kankinama, žudoma, bet 
likučiai vis atsigaudavo ir su 
nauja dvasia kildavo į naują gy
venimą - geresnį, doresnį, gra
žesnį. Belieka tikėtis, kad ir 
ateityje atsiras dvasios galiūnų, 
vedančių tautą į naujas pergales...

Tėviškės žiburiai • 2001.1.16 • Nr. 3 (2654) • psl. 7

□ KLILTlRlnlEJE VEIKLOJE
“Mokslas, studįjos, mokyk

la” - tuo pavadinimu Vilniaus pe
dagoginiame universitete vyko 
trijų dienų tarptautinė konferen
cija, prasidėjusi 2000 m. lapkričio 
22 d. Visumos posėdžiuose ir še
šiose sekcijose dalyvavo ir prane
šimus skaitė Lietuvos, Vengrijos, 
Vokietijos, Olandijos, Rusijos, 
Gudijos, Latvijos ir Lenkijos mo
kytojai bei mokslininkai. ELTOS 
pranešimu, iš viso konferencijoje 
aptarta 130 paskaitų.

Dainininkės Veronikos Povi
lionienės kompaktinę plokštelę 
“Vai ant kalno” išleido firma 
“Sutaras”. Plokštelės sutiktuvės 
įvyko 2000 m. lapkričio 15 d. Vil
niaus mokytojų namuose. V. Po
vilionienė lietuvių tradicinėje mu
zikinėje kultūroje užima vieną iš 
ryškiausių vietų. Solistė dainavo 
su roko muzikos grupe ŽAS, ki
tose grupėse festivaliuose. Kaip 
ELTA pažymi, prieš tai jau buvo 
išleidusi dvi autorines plokšteles, 
kitas su ansambliais bei saksofo
nininku P. Vyšniausku. Prisiminti
na, kad dainininkė lankėsi ir Šiau
rės Amerikoje, mokė dainų jau
nimą ir pati dainavo vasaros sto
vyklose bei kituose renginiuose.

M. ir K. Petrauskų lietuvių 
muzikos muziejuje, Kaune 2000 
m. gruodžio 4 d. paminėtos dvi
gubos gimimo sukaktys - solisto 
Kipro Petrausko 115-tosios ir jo 
žmonos aktorės poetės Elenos Ža- 
linkevičaitės-Petrauskienės 100-to- 
sios. Prasmingu sutapimu tuo pa
čiu atšvęsta ir Lietuvos operos 
teatro 80 metų veiklos sukaktis. 
Surengtoje parodoje plačiau pri
statyta aktorė E. Petrauskienė. Ji 
gimė 1900 m. spalio 6 d. Padistė- 
lio kaime, Zarasų apskr. Vaidy
bos mokėsi A. Sutkaus studijoje 
Kaune, buvo gera komiškų vaid
menų atlikėja, Vilniaus dramos 
teatre dirbo režisiere. Reiškėsi ir 
kaip vertėja, į lietuvių kalbą išver
tusi apie 20 operų ir kitų vaidybi
nių tekstų. Kaip poetė Alės Si- 
dabraitės slapyvardžiu jau 1930 
m. ji buvo išleidusi eilėraščių rin
kinį “Eskizai”. Mirė sulaukusi 86 
m. amžiaus. Garsusis tenoras 
Kipras Petrauskas gimė 1886 m. 
gruodžio 22 d. Ceikinių kaime, 
Ignalinos rajone, Pirmas jo moky
tojas - vyresnis brolis Mikas, to
liau mokėsi Petrapilio konserva
torijoje, greitai kilo kaip gražaus 
balso dainininkas ir talentingas 
aktorius. Grįžęs į Lietuvą, įsijun
gė į Meno kūrėjų draugiją Kaune
kuriant Lietuvos operos teatrą. 
Nuo pirmosios to teatro operos 
G. Verdi “Traviatos”, pastatytos 
1920 m. gruodžio 31 d., K. Pet
rausko muzikinis kelias buvo na
šus ir kūrybingas. Solistas yra su
kūręs daugiau kaip 80 vaidmenų, 
gastroliavo užsienyje, rengė kon
certus. Kaip ELTA primena, 
Valstybinėje konservatorijoje dai
navimo pas jį mokėsi vėliau žy
mūs solistai V. Adamkevičius, V. 
Noreika, E. Saulevičiūtė. K. Pet
rauskas mirė 1968 m. sausio 17 
d., sulaukęs 82 metų.

Karaliaučiaus miesto 35-tojo licėjaus lietuviškoji klasė su savo 
mokytoja T. Ostapciuk

užsiėmimo metu Nuotr. T. Ostapciuk

Septintasis tarptautinis kino 
festivalis vyko 2000 m. lapkričio 
17-25 d.d. Ispanijos Barcelonoje. 
Geriausiu metų dokumentiniu fil
mu pripažintas lietuviškas pilna
metražis filmas “Fronto linija”, 
režisuotas Audriaus Juzėno. Kaip 
ELTA rašo, filmas pasakoja apie 
jaunąją Lietuvos kartą, smurtą vi
suomenėje, socialines problemas 
ir narkomaniją. Šis filmas dar bu
vo rodomas Portugalijoje, Argen
tinoje ir Maskvoje.

Lietuvos žurnalistų sąjunga 
ir leidykla “Margi raštai” išleido 
knygą “Valstybės kūrimo drama: 
krizė ir vizijos”. Knygos sutiktu
vės įvyko 2000 m. gruodžio 8 d. 
Lietuvos žurnalistų s-gos salėje. 
Dalyvavo K. Stoškus, A. Juozaitis 
ir kiti autoriai. Knygoje išspaus
dinti du istoriniai dokumentai “Į 
pilnutinę demokratiją” ir St. Šal
kauskio “Laiškas prezidentui”. 
Knygos turinį sudaro skirtingų 
pažiūrų ir profesijų žmonių svars
tymai, nuomonės apie dabartinės 
Lietuvos valstybės krizę - valsty
bės valdymo krizę.

Jono Kazlausko, vieno žy
miausių lietuvių kalbininkų poka
rio metais, Rinktiniai raštai, Vil
niaus universiteto baltistikos ka
tedros vedėjo prof. Alberto Rosi- 
no sprendimu, leidžiami dviem 
tomais. Pirmajame tome spausdi
nama monografija “Lietuvių kal
bos istorinė gramatika” (1968). 
Tai bibliografinė retenybė. Ant
rajame tome skaitysime svarbiau
sius J. Kazlausko straipsnius. Pri
simintina - Jonas Kazlauskas gi
mė 1930 m. rugpjūčio 1 d. Matie- 
šionių kaime, Alytaus apskr. Filo
logijos mokslų kandidato diserta
ciją “Lietuvių kalbos daiktavar
džių linksniavimo prastėjimas” 
apgynė 1958 m. Vilniaus universi
tete, paskelbęs daug kalbotyrinių 
straipsnių. Pernai jam būtų suka
kę 70 metų amžiaus. Deja, jis mi
rė 1970 m. lapkričio mėn. keisto
mis aplinkybėmis. Sovietinis sau
gumas savo tautai pasišventusius 
laikė nepatikimais “didžiosios tė
vynės” piliečiais. Informacinę re
cenziją apie šį leidinį atsiuntė li
tuanistas A. Bammesberger.

Dvi Lietuvoje gyvenančias 
menininkes - dail. Moniką Bičiū- 
nienę ir operos solistę Ireną Ja- 
siūnaitę - švenčiančias savo am
žiaus 90-metį, Rokiškio rajono 
taryba paskelbė to krašto garbės 
pilietėmis. Pirmoji gimė Baublių
kaime, Rokiškio rajone. Pasižymi 
vadinamuoju naiviuoju menu ir 
kaip tokia yra įrašyta Pasaulio 
naiviojo meno enciklopedijoje. 
Antroji gimė Rokiškio mieste. 
Per visą savo kūrybinio gyvenimo 
laikotarpį yra sukūrusi daugiau 
kaip 50 vaidmenų. Kaip ELTA 
rašo, Rokiškio krašto garbės pi
liečių vardai pernai Rokiškio 500 
metų sukakties proga buvo su
teikti aktorei V. Mainelytei, vys
kupui J. Tunaičiui, istorikui E. 
Rimšai, dr. V. Sirvydžiui. Snk.
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M611 1A8 
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.t. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v,

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:

90-179 d. term, ind...................... 3.95%
180-364 d. term.ind....... .............4.45%
1 metų term, indėlius...............4.60%
2 metų term, indėlius...............4.80%
3 metų te m. indėlius...............4.90%
4 metų term, indėlius................ 4.95%
5 metų term, indėlius................ 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 4.35%
1 metų GlC-met. palūk.............. 4.85%
2 metų GlC-met. palūk...............5.05%
3 metų GlC-met. palūk...............5.15%
4 metų GlC-met. palūk...............5.30%
5 metų GlC-met. palūk...............5.35%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”...............................3.80%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 4.85% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.05% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.15% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.30% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.35% 
Taupomąją sąskaitą iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 2.50%

Asmenines paskolas 
nuo.................. 8.50%

Sutarties paskolas 
nuo.................. 8.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................7.45%
2 metų.......................7.50%
3 metų.......................7.55%
4 metų.......................7.65%
5 metų.......................7.70%

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

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000. Tillsonburgo, ON lietuvių sporto klubo “Tauras” beisbolo (“slo-pitch”) žai

dėjai, dalyvavę ŠALFASS-gos surengtose varžybose 2000 m. vasarų Wasaga 
Beach, ON. Viršutinėje nuotraukoje dalyvavę pirmą kartą; apatinėje - “Kir
minai”, dalyvavę jau antrų kartą Nuotr. V. NavickoDuodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 

įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street. Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3’A%

♦ Toronto Real 
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

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

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

(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

■■■■■■■■■■■■■i limn n n i m nu n 
ROYAL
■■■■■■QHHHnHMMi IIII lllllll III llllllll

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

NAMO ĮVERTINIMAS 
PER AUKŠTAS?

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

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

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

--------- ... ■   ,  .. . ... ------- ------------------- ; 

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

ro laivynas. Krašto apsaugos 
ministeris A. Eggleton patvirti
no gandus, kad Kanada mėgino 
nupirkti tokių torpedų iš Kir- 
gyzstano, bet nepasisekė. Tiki
ma, kad Kinija, o galbūt ir Ira
nas, jų jau turi, ir buvo mano
ma, kad Kanada jas mėgino 
pirkti ir perleisti JAV laivynui, 
bet A. Eggleton tą paneigė. 
Škval torpeda laikoma tobuliau
siu šio tipo ginklu: ji keliauja 
vandenyje 500 km/val. greičiu* 
(penkiskart greičiau negu vaka
riečių torpedos), varoma ne 
propeleriu, o raketiniu princi
pu. Išstūmus iš torpedvamzdžio, 
užsiveda jos raketa ir, pasiekus 
180 km/val. greitį, torpedos 
priekigalis praskiria vandenį, 
aplink torpedą susidaro van
dens garų sluoksnis tuo suma
žindamas trinties efektą ir ne
trukus greitis pasiekia 500 
km/val. Taip ji gali tiesia krypti
mi nukeliauti 7 km.

Kanados bankų pelnas 
2000 metais vėl pasiekė naują 
rekordą. Šešių didžiųjų bankų 
pelnas $9.6 bilijono, arba 5.5 
nuošimčiais daugiau, negu 1999 
metais. Atskirai paėmus, Royal 
Bank of Canada pelnas siekė 
$2.27 bilijono, CIBC $2.1 bilijo
no, Bank of Nova Scotia $1.93 
bilijono, Bank of Montreal $1.86 
bilijono, Toronto Dominion 
Bank $0.969 bilijono ir National 
Bank of Canada $509 milijonus. 
Pasidžiaugę 2000 metų pelnu,

Homelifeį
Home Ufe/Realty One Ltd.

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 13 metų

bankininkai pranašavo ne tokią 
gražią ateitį šiais metais, nes 
JAV ekonominis augimas jau 
sulėtėjo ir akcijų biržų vertė pa
sislinko žemyn.

Prieš 1976 metus Maskvos 
Ostankino televizijos bokštas 
buvo aukščiausias pasaulyje. 
Tada Torontas pasistatė savo 
televizijos bokštą CN Tower, 
kuris pralenkė Ostankino net 
13 metrų. Šiais metais CN To
wer švęs savo 25-tą gimtadienį 
vis dar būdamas aukščiausiu pa
saulyje, bet Maskva pasiruošusi 
rungtyniauti iš naujo. Ostanki
no bokštas neseniai buvo gaisro 
sužalotas, ir dabar planuojama 
jį atstatyti, o ta proga jį net pa
aukštinti 22 metrais. Šis $80 mi
lijonų kainuosiantis projektas 
vėl grąžins Ostankinui pirmeny
bę 9 metrais. York universiteto 
prof. S. Plechanov teigia, kad 
tai viena iš Rusijos prezidento 
V. Putino pastangų “atstatyti 
Rusijos prestižą ir jo simbo
lius”. Tikėkimės, kad Toronto 
burmistras M. Lastman nepasi
duos ir netrukus paaukštins CN 
Tower bent 10-čiu metrų.

Dabartinio Kanados banko 
vadovo Gordon Thiessen ka
dencija baigiasi š.m.vasario 1 
dieną. Naujuoju banko vadovu 
pristatytas 57 metų torontietis 
David Dodge, ilgametis federa
cinės valdžios tarnautojas, pas
kutiniu metu ėjęs finansų (iki 
1997 metų) ir sveikatos ministe- 
rių pavaduotojo pareigas. Jis 
Queens universitete įsigijo ma
tematikos ir ekonomijos baka- 
laureatą, vėliau Pjincetono uni
versitete ekonomijos daktaratą. 
Federacinėje tarnyboje su ma
žomis pertraukomis jau nuo 
1972 metų. Dirbdamas finansų 
ministerijoje jis padėjo libera
lams išbristi iš kasmetinių biu
džeto deficitų, o sveikatos mi
nisterijoje stengėsi atstatyti 
“taupymo laikais” apgriautą 
sveikatos tarnybą. Laikomas ga
biu administratoriumi ir išmin
tingu ekonomistu. G.K.

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

Sportas
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: LKL pirmenybė
se “Panevėžio” krepšininkai na
muose 79:87 pralaimėjo Vilniaus 
“Sakalams”. SUPROLYGOS var
žybose Vilniaus “Lietuvos rytas” 
namuose 71:80 pralaimėjo Berlin 
“Alba” (Vokietija) komandai ir A 
grupėje nukrito į paskutinę vietą. 
ULEB Eurolygoje Kauno “Žalgi
ris” namuose 105:89 nugalėjo Lu- 
gan “Snakes” (Šveicarija) klubą ir 
užsitikrino kelią į Eurolygos atren
kamąsias varžybas. “Lietuvos rytas” 
83:81 įveikė stiprią “Ural Gret” 
(Rusija) komandą, o “Šiauliai” 
93:62 pralaimėjo Perme “Ural 
Great” (Rusija) klubui ir “Lietuvos 
telekomo” krepšininkės 66:93 pra
laimėjo Valensjen “USV Orchies” 
(Prancūzija) klubui. R. SAPOR- 
TOS pirmenybėse Sevilla “CSF” 
(Ispanija) krepšininkai sutriuškino 
Vilniaus “Sakalus” 102:63. Arvydas 
Sabonis užėmė antrąją vietą ge
riausio Europos krepšininko rinki
muose, kuriuos surengė Italijos 
sporto laikraštis “Gazzetta dello 
Sport”. Jį pralenkė Bolonijos “Paf” 
(Italija) klubo puolėjas G. Fucka.

RANKINIS: Lietuvos ranki
ninkai, rungtyniaujantys 2002 metų 
Europos čempionato atrankos var
žybose, Kaune 24:15 nugalėjo pajė
gią Rumunijos valstybinę komandą 
ir 23:20 įveikė ją Rumunijoje.

ŠACHMATAI: Tarptautinė did- 
meisterė 17 metų šiaulietė V. Cmi- 
lytė laimėjo Taline vykusiose tarpt, 
varžybose. Ji žaidė 7 partijas ir iš
kovojo 5,5 taško.

LENGVOJI ATLETIKA: Au
toritetingas JAV žurnalas “Track 
and Field News” surengė tradicinę 
200-ųjų “Metų atletų” apklausą ir 
apklausus 36 geriausius pasaulio 
lengvosios atletikos specialistus, iš
kiliausiu “Pasaulio vyrų” (“World 
Men”) dauguma balsų buvo pripa
žintas mūsų disko metikas Virgili
jus Alekna. V.P.
^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^x^xe

Skautų veikla
• A. a. dail. v.s.Vladas Vijeikis, 

ilgametis “Skautų aido” techninis 
redaktorius, kelių knygų autorius, 
buvęs LSB vyriausias skautininkas, 
mirė Čikagoje 2000 m. gruodžio 23 
d. Nuo pat vaikystės įvairiai reiškė
si skautiškoje veikloje. Čikagoje 
buvo itin mėgstamas savo humoris
tiniais pasirodymais. Toronto skau- 
tija liūdi drauge su velionies šeima, 
sesėmis, broliais ir jiems reiškia gi
lią užuojautą.

• Toronto aktyviems sk. vado
vams Rimai ir Alvydui Sapliams 
sausio 12 d. gimė busimasis vilkiu
kas. Sveikiname.

• Už gautus šv. Kalėdų proga 
sveikinimus iš LSS pirmijos pirm, 
v.s. B. Banaitienės, seserijos bei 
brolijos vyr. skautininkų bei iš Lie
tuvos skautijos Toronto skautai-tės 
nuoširdžiai dėkoja. F.M.

š Yi^SE s
Suvalkietis turguje

Atėjo suvalkietis į turgų nusi
pirkti kiaušinių.

- Po kiek tie kiaušiniai? - 
klausia vieną moterėlę.

- Po penkis centus sveiki, po 
keturis - susikūlę, - atsako mote
rėlė.

Tada suvalkietis paprašo:
- Prašau man tuziną sukulti.

Ligoninėje
Kalbasi dvi moterėles:
- Kodėl daktarai prie ligonių 

kalbasi lotyniškai? - klausia viena.
- Matai, tamsta, - paaiškina 

antra, - jie nori ligonius iš anksto 
prie mirusiųjų kalbos pripratinti...

Apsiriko
Susitinka Mikas su Roku. Ro

kas sako nusivylęs:
- Pirkau šunį. Sakė, kad tai po

licijos šuo, bet jis, bestija, visai ne
loja.

Mikas paguodė draugą.
- Nieko nepadarysi. Tai tik

riausiai slaptosios policijos šuo.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 

416 588-2808

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 118 milijonų dolerių

MOKAME
3.65% už 30-89 d. term, indėlius 
3.80% už 90-179 d. term, indėlius 
3.85% už 180-364 d. term, indėlius 
4.00% už 1 m. term, indėlius 
4.10% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.40% už 4 m. term, indėlius 
4.70% už 5 m. term, indėlius 
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest. 
4.35% už 2 m. GIC invest. 
4.50% už 3 m. GIC invest. 
5.00% už 4 m. GIC Invest.
4.95% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
4.25% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.50% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
5.00% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.95% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
5.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

nub...............................8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

.7.15%

.7.20%

.7.30%

.7.40%

.7.50%

.6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• 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 

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

Cirrus
Into'80'

[MasterCard]

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

DR. STASYS DUBICKAS
_ DA A/Tl/GYDYTOJAS _

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

WALTER V. DAUGINIS
INSURANCE - DRAUDIMAS

KEN GIBB REAL ESTATE & INSURANCE 
300 North Queen St., Suite 105N 

Etobicoke, Ont. M9C 5K4
(šiaurinėj pusėj Queensway; prieš Sherway Gardens)
Tel. 416 622-5305 arba 1-800-463-5305 

Faksas 416 620-7584

ALGIS 
MEDELIS

L«lĮUTjSyrenal

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800
KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į Lietuvą: Išskrendant Iki 30 balandžio - nuo $ 890.00
Kalifornija, Grd.Canyon, Las Vegas-17 kovo, 11 dienų - $1990.00 
Graikija ir Turkija - 28 kovo, 11 dienų - $2390.00
Italija (Roma, Venecija,Capri Ir t.t.) - 22 balandžio, 11 dienų - $2490.00
Liurdas, Fatima, Portugalija - 28 balandžio, 13 dienų - $2375.00
Roma, Liurdas, Paryžius - 20 gegužės, 12 dienų - $2690.00

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

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7TeL 1-905-666-9086

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

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://WWW.parama.net
mailto:parama@total.net


AtA
BRONIUI VYŠNIAUSKUI 

mirus, 
jo dukrą TERESĘ RAMANAUSKIENĘ, visą šei
mą bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

AtA
VACIUI VAITKUI
iškeliavus į amžinybę,

nuoširdžiai užjaučiame netekties valandoje
žmoną MARYTĘ, dukras - AUŠRĄ ir RŪTĄ 

bei jų šeimas -

Birutė Abromaitienė Angelė Abromaitytė
Irena Baltakienė B. ir V. Saulėnai

D. ir R. Sondos su šeima

Toronto Maironio mokyklos vedėja Aldona Šimonėlienė, mokytojos - Janina Dzemibnienė, Julija Tumelytė ir 
darželinukai
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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.

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

Plintanti dabarties narkomanija

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.! 905 271-7171

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

<& SKAITYTOJAI PASISAKO
“LIETUVA, TU MAN VIENA”

Mano vardas Jegoras. Aš mo
kausi tremtinių vaikaičių mokyklo
je “Lietuvių Namai” Vilniuje. No
riu Jums, mieli mūsų rėmėjai, pa
dėkoti už tai, kad rūpinatės mumis. 
Iš Jūsų siuntos aš išsirinkau labai 
gražius marškinėlius su užrašu 
“Lietuva, tu man viena”. Jie man 
labai, labai patinka. Taigi dar kartą 
nuoširdus Jums ačiū ir linkėjimai iš 
Lietuvos. Jegoras Šerėnas,

Vilnius

PAGALBOS ŠAUKSMAS
Šis mano laiškas - tai viltingas 

pagalbos šauksmas. Aš gyva, bet 
nesu rami. Ramybė mane aplenkė 
jau dvejus metus - būtent tiek laiko 
aš sergu ūmine limfoblastine leuke
mija (kraujo vėžiu). Ką tai reiškia 
septyniolikmečiui žmogui, kurio 
širdyje pulsuoja džiaugsmas mylėti, 
jausti, žinoti, kada reikia priimti to
kį gyvensenos būdą, kokio nelinkė
tum net didžiausiam priešui. Bet vi
sų baisiausia - ateities nežinomybė. 
Visi chemoterapijos kursai baigti 
(tai toli gražu ne panacėja), reika
linga skubi kaulų čiulpų transplan- 
tacia, kuri kainuoja mano tėvams 
neįsivaizduojamus pinigus. Ji - ma
no vienintelė viltis. Esu vienintelis 
vaikas šeimoje, todėl man reika do
noro - kito žmogaus, o donorinės 
transplantacijos daromos užsienio 
valstybėse. Su dideliu nerimu ir 
baime sutinkame naują dieną, neži
nodami, ką ji nulems, kurios kiek
viena valanda ir minutė atima iš 
manęs po lašelį gyvybės.

Neturėdama kitos išeities, 
kreipiuosi į visus geros valios žmo
nes finansinės pagalbos. Suprasda
ma tai, jog Lietuvoje įsivyravusi 
ekonominė situacija nėra stabili, ti- 
kėsiuos nors minimalaus Jūsų įnašo 
į pilnavertę mano ateitį.

Nuoširdžiai -
Žaneta Rutkauskaitė,

Ukmergės g. 23-52, Kaunas, 
Lithuania. Telefonas: 8-27 720976

GYVENANT LENKIJOJE
Kaip kiekvienas iš mūsų, dėko

ju Aukščiausiajam, kad lemta gy
venti tokiu nepaprastu laiku. Šiais 
jubiliejiniais metais turėjau galimy
bę dalyvauti knygženklių parodose 
Ispanijoje, Olandijoje, Krokuvoje.

Kadangi 2000-ji metai Lenkijo
je buvo paskelbti rašytojo V. Rey- 
mont’o metais, turėjau 7 persona
lines parodas jo knygos “Kaimie
čiai” 170 iliustracijų, kurias esu iš
raižęs. Tas ciklas buvo parodytas ir 
Gudijos Minske, Ukrainoje. Balan
džio mėn. padovanojau 195 darbus 
Šiaulių “Aušros” muziejui. Iš dalies 
darbų buvo surengta mano perso
nalinė paroda, kuri veikė liepos- 
rugpjūčio mėn.

Dėkodamas už “Tėviškės žibu
rius”, linkiu mieliems tautiečiams 
visokeriopos sėkmės.

Kazimieras Švainauskas,
Lenkija

“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI”
Gavau 2000 m. spalio 24 d. 

“Draugo” kopiją, kurioje yra gana 
ilgas straipsnis “Aplankius Lietuvos 
vaikus”, parašytas Birutės Kožicie- 
nės. Turint du krikšto vaikus Aviki- 
lų “Vaiko tėviškės namuose”, man 
buvo labai įdomu paskaityti B. Ko- 
žicienės įspūdžius.

Įdomu, kad iš taip toli atvyko 
nepranešusi administracijai, nors 
turėjo laiko susisiekti su Marijam
polės Socialinio skyriaus direktore, 
nevalstybinės prieglaudos kritike. 
Dar įdomiau, kad radusi vienam 
namelyje netvarkos, nenorėjo ap
lankyti kito iš keturiolikos namelių.

Pažiūrėkime į realybę. Juk 
kaip visoms, valstybinėms ir nevals
tybinėms, institucijoms trūksta lėšų. 
Vaikams maistui ir normaliems rei
kalams yra pinigų, kuriuos skiria 
Marijampolės savivaldybė. Deja, tų

lėšų administracija negali naudoti 
vaikų priežiūrai, pastatų remontui, 
paprastos būklės pagerinimui. Kai 
kurie namai yra jau gana seniai pa
statyti ir juos reikia remontuoti, 
perdažyti ir pagerinti. Namelį, ku
riame apsilankė B. Kožicienė, la
bai dažnai su žmona aplankome, 
nes čia gyvena mūsų du krikštavai
kiai. Mes pastebėjome, kad prie 
virtuvės durų yra pratrinta siena, 
bet neradome, kad būtų “sienos iš
daužytos” ir “atsiduoda pelėsiais”. 
Su žmona taip pat aplankome kitus 
namelius, tačiau dar kol kas nera
dome netvarkos, kurią nurodo. Tei
sybė, avalynės visuomet trūksta, bet 
vaikai yra švariai aprengti. Kad vai
kai sugrįžo iš lauko lengvai apsiren
gę, tikiu, nes prižiūrėti kiekvieną 
vaiką, kad jis šiltai apsirengtų, yra 
neįmanoma.

Man pats įdomiausias pasaky
mas, kad vaikai valgo virtuvėje. 
Kiek aš atsimenu iš savo vaikystės, 
mūsų šeima visuomet valgydavo 
virtuvėje, tiek Lietuvoje, tiek Ame
rikoje. Valgomajame buvo valgoma 
tik švenčių metu ar kai turėdavome 
svečių sekmadienį.

Ne tik Daytona Beach rinko 
aukas “Vaikų tėviškės namų” staty
bai. Connecticut’e, New York’e ir 
kitose valstijose buvo renkomos au
kos, kad prel. Kazlauskas galėtų 
pastatyti ir išlaikyti šiuos namus. 
Tų pinigų reikia ir reikės. Įdomu, 
kad italai, norvegai, vokiečiai ir kiti 
randa reikalą padėti “Vaikų 
tėviškės namams”. Jie nekritikuoja, 
bet padeda drabužiais, avalyne...

Gintas Žemaitaitis,
■ Kaunas ir Norwalk, CT

LAUKIANT GERESNĖS 
ATEITIES

Švenčių proga leiskite pasvei
kinti jus visus, dirbančius “Tėviškės 
žiburiuose”, palinkėti geriausių 
Naujųjų metų, drąsių idėjų, objek
tyvių straipsnių jūsų leidžiamame 
laikraštyje, turinčiame didelį popu
liarumą ir Lietuvoje.

Lietuvoje - nei šventa, nei ra
mi, nei džiugi šv. Kalėdų naktis. 
Aplamai, kiekviena naktis mūsų 
žmonėms kelia baimę, kaip ji pra
eis tiek mieste, tiek ir kaime. Su
laukėme Nepriklausomoje Lietuvo
je to, ko nesitikėjome. Organizuo
tos kgbistų gaujos terorizuoja gy
ventojus. Nėra ko stebėtis, nes jau 
10 metų viešpatauja kgbistai ir, 
Maskvos inspiruojami, gerai apmo
kami, dirba šėtoniškus darbus ne 
tik Tėvynėje, bet ir už jos ribų. 
Prieš keletą dienų įvyko siaubingos 
žudynės Dahijoe, Švedijoje ir kt. 
užsienio šalyse. Jų tikslas - parody
ti Lietuvą pasauliui iš pačios blo
giausios pusės, kad ji nebūtų 
įtraukta į Europos sąjungos bei 
NATO struktūras.

Su dideliu malonumu skaitau 
jūsų laikraštį, kuris mane pakelia 
nuo suvargusios Marijos žemės 
aukštyn.

Pagarbiai -
Janina Kavaliauskienė, 

savanorio ir partizano duktė, Vilnius

PARAMA MAŽEIKIŲ 
GIMNAZIJAI

Gyvenimo vėjai po visą pasaulį 
išblaškė Mažeikių gimnazijos 
moksleivius. Vieni jų gyvena Aust
ralijoje, kiti JAV, Italijoje ir kt. O 
šiuos padėkos žodžius norime tarti 
Kanadoje gyvenantiems gimnazis
tams. Jau daug metų mes skaitome 
Jūsų laikraštį “Tėviškės žiburiai”, 
mūsų gimnaziją pasiekia knygų 
siuntos. 1999 m. gimnazija šventė 
įsteigimo aštuoniasdešimtąjį gimta
dienį. Šioje šventėje dalyvavo ir 
mus pagerbė V. Priščepionka, atve
žęs į gimtąjį miestą Kanadoj gyve
nančių gimnazistų linkėjimus ir pa
ramą gimnazijos muziejui. Šią vasa
rą gavome žinutę iš V. Priščepion- 
kos ir jo sesers R. Ulbienės, kad 
buvę Mažeikių gimnazijos gimna-

DR. VYTAUTAS MEŠKA, 
Birštonas

Mūsų dienomis žmonijos 
rykšte tapo narkomanija. Jai at
sirasti lemtingos dvi priežastys: 
tai specialus genetinio kodo iš
krypimas ir šiuos liguistus genus 
turinčio individo susitikimas su 
narkotikais. Jeigu toks asmuo 
gyventų tarsi Robinzonas Kru
zas, tai narkomanu jis netaptų. 
Kita vertus, turinčiam norma
lius genus individui tenka ne 
vieną kartą susitikti su narkoti
kais (pavyzdžiui, malšinant po
operacinį skausmą), tačiau dėl 
to narkomanu jis netampa.

Yra dar ir kita narkomani
jos priežastis. Tai papratimas. 
Lygiai toks pat, kaip prie svaigi
nančių gėrimų, tabako, kai ku
rių vaistų (raminančių, tonizuo
jančių, priešskausminių prepa
ratų, netgi vitaminų!).

Bet kuriuo narkomanijos 
atveju kartu su papratimu didė
ja ir pripratimas - būtinumas di
dinti narkotikų dozes. Tiek pa
pratimo, tiek ir pripratimo reiš
kinių mechanizmas yra gana su
dėtingas ir iki galo dar neišaiš
kintas. Genetinė inžinerija tik
riausiai suras būdų, kaip atitai
syti iškrypusį prigimties kodą. 
Tada pagrindinė narkomanijos 
priežastis galėtų būti pašalinta. 
Tačiau papratimo genetikai, de
ja, nepataisys.

Šiandien su narkomanija ir 
su bet kokia toksikomanija ko
voja įvairiausių specialistų armi
ja, į kurią įeina jau minėti gene
tikai ir kiti įvairiausi specialistai. 
Tačiau šio sudėtingo ir kruopš
taus darbo rezultatai, deja, te
bėra menki.

O kur gi šios nelaimės pra
džia? Dažniausiai narkomanija 
prasideda nuo vaikystės, trūks
tant intymios namų šilumos, tė
vų draugiškumo, padrąsinančio 
žodžio, palaikančios rankos, su
sidarius vidinio pasaulio dishar
monijai.

Toliau būtina paminėti vai
kų darželius. 1990 m., atkūrus 
Lietuvoje nepriklausomybę, juos 
imta visai teisingai vadinti spe
cialiomis laboratorijomis, kurio
se ugdomas žmogus, neturintis 
supratimo apie gėrį, teisingumą, 
su iškreipta sąžine, išblukusiais 
jausmais, be valios (“bestuburis”).

Taigi, buvo... O kas pasida
rė vėliau, t.y. praėjus dešimčiai 
metų? Deja, tos “laboratorijos” 
išliko. Suprantama, vargu ar ten 
sąmoningai atliekamas minėtas 
darbas, tačiau, kaip besvarstytu
me, vaikai vis dėlto auga kaip ir 
be tėvų.

Teoriškai viskas aišku: vai
kai turi augti šeimoje ir juos tu
rėtų auklėti namiškiai. Deja, 
kaip anksčiau, taip ir šiandien 
dėl materialinių priežasčių abu 
tėvai privalo dirbti. O tada be tų 
“laboratorijų” jau niekaip ne
apsieisi.

Tačiau abiejų tėvų darbo 
rezultatai Lietuvos gyventojų

daugumai atnešė tik skurdą, ap
maudą, vilčių žlugimą.

Štai čia ir tenka kiek stabte
lėti. Mat nelaimė viena neateina 
- viena blogybė gimdo kitą, be
je, neretai dar didesnę. Taigi vėl 
tas ydingas smagratis greitėja. 
Praktinėje medicinoje tai yra ži
noma tiesa, kada, pvz. prie pir
minės - pagrindinės ligos prisi
deda tokios komplikacijos, ku
rios dažniausiai ir būna tragiš
komis - sprendžiamosiomis.

Grįžkime kiek atgal, į šei
mą. Deja, toks vaikų auklėjimas 
nėra retas ir užsienyje. Man ži
nomas aukštus karjeros laiptus 
pasiekęs JAV medicinos dakta
ras, profesorius, kurio žmona 
taip pat mokslininkė. Jie sakė, 
kad savo vaikus mato tik šešta
dieniais ir sekmadieniais, nes, 
kai jie išvyksta į darbą, vaikai 
dar miega, o kai grįžta namo - 
šie jau miega. Tokių namų (ne
būtinai šių konkrečių moksli
ninkų) šiltais nepavadinsi. Kad 
ir kaip besistengtų tėvai, norė
dami sukurti savo vaikams 
gerovę, čia, deja, visada truks 
nuolatinio namų jaukumo, nuo
latinio tarpusavio supratimo, 
nuolatinės draugiškos paramos. 
Čia tris kartus pakartotas žodis 
“nuolatinis” nėra'mūsų stiliaus 
išmonė. Tuo norėta pabrėžti, 
kad minėtų dvasingumo dovanų 
seikėjimas atsitiktinai, nors ir 
ne antpirščiais, bet kibirais, jo
kio teigiamo rezultato neduoda.

Teisingai pasakyta: “nesta
tykite namų ant smėlio” ir, ant
ra, “pirmiausia buvo žodis”. Šia 
tema galima daug prirašyti, ta
čiau geriausiai įtikina gyveni
miškas pavyzdys. Taigi netoli 
nuo didmiesčio, gražiame gam
tos kampelyje, tėvai sumanė pa
sistatyti namą. Kadangi apetitas 
ateina bevalgant, iš planuojamo 
kuklaus namelio išaugo pasakiš
ka pilis.

Bet kaip turėjo vargti tėvai! 
Nuo sunkaus darbo sušlubavo 
jų sveikata, pakriko nervai, dėl 
to (o gal ir dar dėl ko kito) pra
sidėjo nesutarimai, barniai. Tė
vas ėmė girtuokliauti. Svąjonių 
objektas - namas - šeimai tapo 
bereikšmis, abu vaikai pasis
tengė persikelti į miestą. Vieniši 
tėvai namu taip pat nesidžiaugė, 
jiems visiškai nesinorėjo vaikš
čioti parketu išklotomis grindi
mis, žiūrėti į lentynose sustatytų 
butaforinių knygų viršelius ir 
svarbiausią atributiką - krištolo 
taurių komplektus. Kadangi vai
kų likimas susiklostė painiai, 
tad ties šiais “namais ant smė
lio” ir padėkime tašką.

O apie žodžio, to malonaus, 
šilto, gero žodžio reikšmę dar 
reikėtų kai ką pasakyti. Dalykas 
tas, kad visų pirma, pagal XVII 
š. italų fiziką ir matematiką E. 
Torricellį, tam tikromis sąlygo
mis susidaro fizinė (o pagal ma
ne - ir dvasinė) tuštuma.

Apie tą “tuštumą” kaip lik 
ir kalbame. Tačiau ne tiek fizi
nę, kiek psichologinę. Kadangi

gamta nemėgsta tuštumos, tai ir 
mūsų atveju šią psichologinę 
tuštumą užima beprasmybės 
jausmas, nerimas, baimė, prasi
deda neuroziniai sutrikimai, ku
riuos malšinti narkotikais iš tik
rųjų įmanoma, nes jų įtakoje šie 
varginantieji liguisti kompleksai 
išnyksta, kiek padidėja aktyvu
mas, iniciatyva, netgi tariamas 
(deja) džiaugsmas. Tačiau, esant 
ryškiai sumažėjusiam kritišku
mui ir beprasmiškam lengvabū
diškumui (euforijai), gali atsi
rasti net malonios klausos ir 
regos haliucinacijos.

Taigi šiais atvejais narkoti
kai “padeda”, todėl prie jų pa- 
prantama ir priprantama. Stai
giai nutraukus narkotikų varto
jimą, kyla vadinamoji abstinen
cijos būsena (visiškas jėgų nete
kimas, depresija, didžiulis gal
vos skausmas, smegenų, širdies, 
inkstų veiklos sutrikimas). Toks 
individas privalo būti patalpin
tas į specialios klinikos intensy
vaus gydymo skyrių, kadangi jo 
gyvybei gresia pavojus.

Suprantama, dėl tokių ar 
panašių nelaimių apkaltinti vien 
tik šeimą, savo vaikams gera lin
kinčius tėvus, brolius ir seseris, 
senelius būtų per daug. Didžiu
lę įtaką turi gatvė (jos “visuo
menė”), mokyklos “vadai” (daž
niausiai neigiamus proto akcen
tus turintieji paaugliai), televizi
jos programas užplūdę kraupūs 
televizijos serijalai, o knygynus 
- “geltonoji” spauda, taip pat 
staigiai į gyvenimo paviršių iški
lusios tokios gyvenimo negero
vės, kurios jaunam žmogui iš 
tikrųjų gali iškreipti tikrąjį pa
saulio vaizdą ir tokiu būdu su
darkyti jo gyvenimą.

Tad kur gi išeitis? O išeitis 
čia pat - ji yra pačių mūsų ir ar
timųjų (tėvų, draugų, mokytojų, 
dėstytojų, bendradarbių) ranko
se, kuri turėtų atstatyti vidinio 
pasaulio harmoniją, užpildytų 
minėtą E. Torricellio tuštumą 
grožiu, gėriu, tikrojo, ne kreiva
me veidrodyje atsispindinčio gy
venimo tikslais, gyvenimo pras
mės suvokimu.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

DEEfXJTZXL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 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.,ulb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

str a 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.
Dėmesio! Garantuojame kelionės lėktuvu kainą $999 įskaitant mokesčius, 
norintiems skristi į Lietuvą 2001 metais iki gegužės 26 dienos, jeigu įmo
kėsite už bilietus iki 2001 metų sausio 5 dienos. Maršrutas ir lėktuvų bend
rovė jūsų pasirinkimui.

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

MARGUTIS 
V.I.M. Parcel Express Inc. 
4134 Dundas St. West, Etobicoke, ON, M8X 1X3

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

Siuntiniai laivu ir lėktuvu

TIESIOG Į VILNIŲ

zistai, gyvenantys Kanadoje, siunčia 
300 dolerių trims nusipelniusiems 
mokiniams knygoms įsigyti. Peda
gogų taryba svarstė ir nutarė lėšas 
skirti gimnazistėms: Ingridai Ba
rauskaitei, Viktorijai Budreckaitei 
ir Aušrai Girdvainytei. Mes, peda
gogai, mokiniai ir jų tėveliai, esame 
sužavėti tokia kilnia misija. Su di
džiule pagarba jums visiems Kana
doje gyvenantiems Mažeikių gim
nazijos gimnazistams nuoširdžiai 
dėkojame ir linkime, kad su Kris
taus gimimu Jūsų širdis. Jūsų gyve
nimą, šeimas lankytų gėris, sėkmė, 
stiprybė ir Viešpaties palaima.

M. Žiaurienė,
Mažeikių Merkelio Račkausko 

gimnazijos direktorė

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

(nemokamas)INTERNATIONAL

siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai
❖ pinigų pervedimas

pristatymo patarnavimai (courier service)
❖ komerciniai persiuntimai (commercial shipments)
« kelionių patarnavimai

Mes siunčiame siuntinius į
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJĄ, UKRAINA 

BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES
Darbo vai. nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 V.r. — 6 V.V.

MUSŲ ATSTOVAI:

Montrealyje 
4359 Venise, St-Leonard 

Tel: (514) 728-3612
Romas Bobykas

Toronte
2323 Bloor St.W.

Tel: (416) 604-4848
Romas Scots
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SUTIKIME |
2001 m. sausio 28, sekmadienį, 3 v.p.p.

Anapilio parodų salėje, Mississaugoje į 
Rengia KLK kultūros draugija “Žiburiai" *

10 TORONTO'
Anapilio žinios

- Sausio 13 - 14 d. savaitgalį 
iškilmingomis Mišiomis Delhi, Va- 
sagoj ir Anapily buvo paminėta 
Sausio 13-toji. Anapilio Lietuvos 
kankinių šventovėje ta proga iškil
mingai su savo vėliavomis dalyvavo 
parapijos KLK moterų draugijos 
skyrius ir Toronto VI. Pūtvio šaulių 
kuopa. Delhi Šv. Kazimiero šven
tovės salėje tuojau po Mišių buvo 
LB apylinkės susirinkimas, kurio 
metu buvo tylos minute pagerbti 
visi žuvusieji ir paskui sugiedota 
“Lietuva brangi” giesmė.

- Sausio 13, šeštadienį, palai
dotas a.a. Vaclovas Vaitkus, 87 m. 
amžiaus.

- Anapilio parapijos visuotinis 
susirinkimas įvyks sausio 28, sek
madienį, parapijos salėjo po 11 v.r. 
Mišių. Bus parapijos klebono ir ta
rybos pirmininko bei sekcijų prane
šimai ir rotacine tvarka tarybos sek
cijų narių rinkimai.

- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis “Kregždutė”. Tai visos 
Lietuvos mažiesiems skirtas krikš
čioniškos ir tautinės dvasios laik
raštėlis. Redakcijos adresas: J. Bi
liūno gatvė 20-15, LT4930 Anykš
čiai, Lietuva.

- Vysk. Juozas Preikšas prašo 
paramos visą Panevėžio vyskupijos 
katalikiškąjį jaunimą apjungian
čiam kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui, kuris rūpinasi jau
nimo katalikiškąja veikla, ruošia 
evangelizacijos dienas, Šv. Rašto 
kursus, organizuoja maldos grupes, 
Kryžiaus kelius, naktipes Švenčiau
siojo adoracijas, tautinių bei religi
nių datų minėjimus, platina religinę 
spaudą ir rengia jaunimui vasaros 
stovyklas.

- Mišios sausio 21, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Vytautą Matule
vičių; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 3 
v.p.p. už a.a. Vaclovą Vaitkų; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje sausio 20, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Antaną ir 
Apoloniją Ivanauskus.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, sausio 21, pa

maldos ir sekmadienio mokykla 
9.30 v. ryto.

- Ekumeninės pamaldos: sau
sio 28 d., 9.30 v. ryto Išganytojo 
šventovėje ir antradienį, sausio 30, 
7 v.v. Prisikėlimo šventovėje.

Muziejaus-archyvo žinios
- Toronto Vlado Pūtvio šaulių 

kuopos dėka, muziejus dabar turi 
naują, geros kokybės kopijavimo 
aparatą. Taip pat atnaujinom katalo
gavimo techniką - dabar muziejaus 
ir bibliotekos katalogas gali būti 
persiunčiamas elektroniniu paštu.

- Vasario 16-tosios minėjimo 
dienai rengiama didelė paroda pa
minėti prieš dešimtmetį pasaulį pa
žadinusią lietuvių auką už laisvę 
1991.1.13. Turintieji 1990-1991 m. 
Lietuvos įvykių nuotraukų, plakatų, 
dokumentacijos arba suvenyrų pra
šomi prisidėti prie parodos - skam
binti 905 566-8755 sekmadieniais ar 
pirmadieniais.

Toronto Maironio mokyklos Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
moksleiviai, laimėję I vietas rašinių konkurse kalėdine tema. Iš kairės: 
kursų vedėja mokyt. N. Benotienė, A. Radžiūnaitė, A. Batūraitė, J. 
Tarvydas, A. Rusinaitė, A. Ramanauskas, A. Varatinskaitė, Š. Balsys ir 
prernųų įteikėjas “Paramos” kooperatyvo vedėjas L. Zubrickas

Asmenys ar organizacijos, paaukoję 5,000 dol. 
ar daugiau Slaugos namų statybai, galės įsiam
žinti lentelėje virš kambario durų kaip mecenatai 
to kambario įrengimui.

JŪSŲ AUKA SLAUGOS NAMAMS YRA VIENINTELĖ 
AUKA, KURIĄ AUKOJATE SAU

Lietuvių slaugos namų vajaus komitetas

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sausio 13-tosios didvyrių at

minimas buvo pagerbtas sausio 14 
d. 11.30 v.r. Mišiose.

- Statybos vajaus komitetas 
kviečia parapijiečius į informacinį 
susirinkimą sekmadienį, sausio 28, 
12.15 v.p.p. parodų salėje. Bus pa
teikta informacija apie vajaus veik
lą ir aukas.

- KLK moterų dr-jos parapijos 
skyriaus susirinkimas įvyko sekma
dienį, sausio 14, po 11.30 v.r. Mišių 
parodų salėje. Dr. R. Zabieliauskas 
skaitė paskaitą apie Osteoporosis - 
kaulų retėjimo ligas ir kaip nuo jų 
apsisaugoti.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokoms registracija 
vyksta sausio mėnesį. Jei yra suau
gusių, kurie neturėjo progos priimti 
Šutvirtinimo sakramentą, yra kvie
čiami skambinti į kleboniją ir susi
tarti dėl pasiruošimo tvarkos. Su- 
tvirtinimo sakramento iškilmės - 
birželio 3 d.

- Yra mirę - a.a. Justinas Ža
kas, 83 m. amžiaus, ilgametis mūsų 
parapijos zakristijonas ir Trečiojo 
ordino pirmininkas; a.a. Eleonora 
Kulienė, 96 m. amžiaus, palikusi 
sūnus Alfredą ir Osvaldą su šeimo
mis; a.a. Marija Žėkienė, 93 m. 
amžiaus, palikusi brolį Eliziejų Du
bininką ir seseris Eleną Zabulio- 
nienę bei Albiną Kavaliauskienę su 
šeimomis, a.a. Jonas Poškus, pali
kęs dukras Ireną Poškutę ir Oną 
Zeber su šeima, seserį Mariją Levi- 
šauskienę ir brolį Vitą Poškų.

- Pakvitavimai už aukas bus 
paruošti vasario pradžioj. Jei kas 
norėtų papildyti aukas 2000 me
tams, gali tai padaryti iki šio mė
nesio pabaigos.

- Sveikiname Dainių Šelmį ir 
Melindą Robinson, susituokusius 
sausio 13 d. mūsų šventovėje.

- Parapijos persikėlimo/staty- 
bos vajaus komitetas praneša, kad 
parapijos kredito kooperatyvui įne
šus $60,000 statybai jau surinkta 
$446,162 (dar reikia $873,838).

- Mišios sekmadienį, sausio 
21: 8.15 v.r. už parapiją; 9.15 v.r. už 
a.a. Petrą Gečą; 10.15 v.r. už a.a. 
Tadą Krasauską, a.a. Alfonsą Si- 
monavičių, už Černiauskų, Brough 
ir Pranskevičių šeimų mirusiuosius; 
11.30 v.r. už parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Sveiki, sugrįžę į pamokas! 

Mūsų mokykla tęsia savo darbą. 
Sveikiname sugrįžusius iš PLJK 
Australijoje mokyklos darbuotojus 
- kun. Edį Putrimą, Darių Sondą ir 
Vitą Ruslį.

- Dėmesio, tėveliai! Vasario 5 
d. yra tėvų diena. Prašome atvykti į 
mokyklą ir atsiimti savo vaikų pa
žymėjimus.

- Vasario 17, šeštadienį, KLB-
KLJS rengia Vasario 16-tosios mi
nėjimą “Žengiam per Lietuvą” Pri
sikėlimo parapijoje nuo 11 v.r. iki 2 
v.p.p. Bus susipažįstama su lietuvių 
kultūra įvairių “stočių” būdu. Mai
ronio mokykla ketina dalyvauti šia
me renginyje. Živilė

Sveikinimo žodį kalėdinių rašinių konkurso laimėtojams taria komisijos pirmininkė mokyt. I. Ehlers

f LABDAROS KONCERTAI
KLB KULTŪROS KOMITETAS KVIEČIA 

į kamerinės muzikos popietę, kurioje skambės ir lietuvių, 
ir tarptautinių kompozitorių kūriniai

Programa atliks 
kamerinis orkestras “LYRA” ir

dirigentai SAULIUS SONDECKIS
2001 m. sausio 21, sekmadieni, 2 vai. po pietų 

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West

BILIETAI:
$15 asmeniui - į koncertą (vietos numeruotos);

$35 asmeniui - į susitikimą su dir. S. Sondeckiu ir vaišes po koncerto Gedimino pilies menėje
PELNAS SKIRIAMAS LIETUVOS NAŠLAIČIŲ GLOBAI ir TORONTO SLAUGOS NAMAMS

Bilietai gaunami pas:
k J. Vingei i enę tel. 416-233-8108, R. Celejewską tel. 416-231-8832, f

 Lietuvių Namuose sekmadieniais

Toronto lietuvių filatelistų 
ir numizmatikų draugija savo 
metinę parodą rengia sausio 21, 
sekmadienį, Prisikėlimo parapi
jos didžiojoje salėje. Jau šeštus 
metus vykstantis vajus yra skir
tas Lietuvos gimnazijų filatelis
tams paremti.

Genovaitė Žukauskienė, 
Šiaulių “Aušros” muziejaus 
Technikos istorijos skyriaus ve
dėja, atsiuntė “TŽ” redakcijai 
laišką pranešdama, kad šiuo 
metu ruošianti straipsnius kny
gom “Kuršėnų seniūnija”, “Ra- 
dėnų seniūnija” ir “Ylakių se
niūnija”. Straipsniuose bus ap
žvelgiama technikos istorijos 
pradžia tuose kraštuose. Autorė 
kviečia talkon iš tų kraštų kilu
sius, kurie pvz. galėtų papasa
koti apie ūkiuose naudotą tech
niką, vėjo generatorius, patefo
nus, dviračius bei įvairias kitas 
buitines priemones. Rašyti ad
resu: G. Žukauskienė, Vilniaus 
g. 174, LT-5400 Šiauliai, Lietu
va, tel. (21) 43-36-01 (d.) arba 
(21) 42-75-38 (n.); faksas - 52- 
16-38; ei. paštas - ausros.muz- 
@ takas.lt

Lietuvių Namų žinios
- Sausio 14 d. LN svetainėje 

pietavo 205 svečiai. Pranešimą pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narė A. Skilandžiūnienė. 
Svečių knygoje pasirašė - V. Šid
lauskienė, I. Zubienė iš Hamiltono, 
O. Jusicnė, A. Žilvytienė iš Mount 
Hope, Ont. ir F. Povilauskienė iš 
Ancaster, Ont.

- Vasario 17 d. LN Vytauto 
Didžiojo menėje vyks Medžiotojų 
ir žūklautoji) klubo “Tauras” meti
nis balius. Bus vakarienė su vynu ir 
turtinga loterija. Pasirodys vyrų 
choras “Aras”. Šokiams gros V. Po
vilonis.

- Vasario 4, sekmadienį, 2.30 
v.p.p. vyks LN kultūrinės komisijos 
rengiamos svarstybos tema “Lietu
va naujoje gadynėje”. Savo mintis 
išsakys profesoriai V. Palys, G. 
Procūta ir V. Samonis. Svarsty- 
boms vadov. us prof. R. Vaštokas.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: $500 - J. Rovas a.a. S. Revienės 
atminimui; $400 - A. Rauba 
($1150); $20 ($385) - L. Pocienė 
a.a. V. Gražulio atminimui (2000 m. 
gruodžio 23 d.); a.a. A. Padolskio 
atminimui po $100 - A. Lukošius ir 
J. Vitkūnienė; $20 - P. N. Puido
kas. A.a. V. Vaitkaus atminimui 
aukojo: $40 - O. Senkuvienė, $30 - 
A. Salvaitytė, $20 - A. Skilan
džiūnienė.

Slaugos namų vajaus komitetas 
dėkoja. Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W. Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

Toronto lietuvių dramos teatras

"AITVARAS”
kviečia pasižiūrėti

T. RUTKAUSKO 3-jų veiksmų komedijos

š.m. sausio 28, sekmadienį, 3 v.p.p.
Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 

1573 Bloor St. W.
Spektaklis rodytas 10-ajame teatrų festivalyje Čikagoje

Įėjimas $12. Bilietai parduodami prie įėjimo.
AITVARIEČIAI

Maloniai kviečiame dalyvauti pirmą kartą 
Lietuvių Namuose įvyksiančiame

Valentino dienos progia 
šventiniame pobūvyje 

2001 m. vasario 10, šeštadienį
Renginio pradžia 7 v.v., baras veiks nuo 6 v.v.

LN Karaliaus Mindaugo menėje, 1573 Bloor St. W.
* * *

Koncertinę programą atliks Toronto choras “VOLUNGĖ", 
vad. D. VISKONTIENĖS. Šokiams gros POPULIARUS LIETUVIŲ 

N » Z ANSAMBLIS IŠ DETROITO.
' x 7 " ęp Karšta vakarienė su vynu, laimę galėsite 

išbandyti dviejose loterijose, veiks baras.
Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311, 

skamb. Astrai tel. 416-538-1748, abiejose 
parapijose ir Lietuvių Namuose sekmadieniais.
Pobūvį rengia Lietuvių klubas “Santaka"

[H [a]
“KANADOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ ŽINYNAS” 

JAU PARUOŠTAS SPAUSDINTI
Norima, kad dar kartą būtų patikrinamas jo turinys, todėl:
1. Kiekvienos KLB apylinkės pirmininkams išsiųsta jų 

apylinkę liečianti žinyno dalis ir prašoma ją patikslinti.
2. Toronto org. vadovams duodama proga jų medžiagą 

patikrinti archyvo-muziejaus patalpose, Anapilyje, 
Prisikėlimo parapijos patalpose ir KLB raštinėje 
darbo valandomis.

Savo pastabas prašome iki vasario mėn. 11d. pranešti 
KLB raštinei faksu 416-533-2282, tel. 416-532-3292

jąjį darbo valandomis arba elektroniniu paštu klb@kanada.ca į@

“Angeliukų” chorui $100 
aukojo P. Z. Linkevičiai.

Anapilio vaikų darželiui 
$500 paaukojo Hamiltono kre
dito kooperatyvas “Talka”.

Tk-eintinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
paremti R. Žiogarys aukojo $50.

A. a. Prano Dovidaičio 5 m. 
mirties metines prisimenant ir 
a.a. Juzelei Dovidaitienei mirus 
prieš mėnesį, užjausdami duk
ras Aidulę ir Vidutę bei jų šei
mas, “TŽ” $25 aukojo Juozas ir 
Zosė Rickai.

A. a. Tado Krasausko 10- 
ųjų mirties metinių prisimini
mui Ona Krasauskienė “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $60.
IEŠKOME rusiškai kalbančios 
moters, kuri gyventų su mumis, pa
dėtų namų ruošoje ir su vaikais. 
Skambinti tel. 416 823-2607 arba 
905 709-2607.

PARDUODAMAS AUTOMOB1- 
LIS, pukiai prižiūrėtas mažai važi
nėtas - 1995 Buick Century 4 dr. 
Reikia greitai parduoti. Prašoma 
kaina $8850. Skambinti Rikiui tel. 
905 277-8682.

ffl MONTREAL
Aušros Vartų parapijos meti

niame parapijiečių susirinkime 
gruodžio 10 d. išrinkta taryba pir
mame psėdyje pasiskirstė pareigo
mis: sekretorė - Sofija Jutuvienė, 
iždininkas - Romas Staškevičius, 
ūkio priežiūra - Albinas Urbonas, 
virtuvės tvarka - Janina Blauzdžiū- 
nienė, jaunimo ir vaikų reikalai - 
Irena Valkauskienė ir kelionės - 
Alfredas Piešina.

Montrealio lietuvių auksinio 
amžiaus įdubas “Rūta” sausio 31, 
trečiadienį, 11 v.r. šaukia metinį su
sirinkimą savo patalpose. Bus meti
niai pranešimai bei rinkimai į val
dybą ir revizijos komisiją užimti 
vietoms tų narių, kurie baigė savo 
kadencijas. Laukiama gausaus na
rių dalyvavimo.

Kanados pašto Montrealio 
skyrius ir šiais metais prisikalbino

Montrealio dainos vienetas “Aušra”, šiemet švenčiantis savo veiklos dešimt
metį, koncertavęs ne tik Montrealyje, bet Otavoje, Mississaugoje, Toronte 
St. Donat ir kitur. Dainuoja: Rytis Bulota, Mykolas Beniušis, Haroldas Cel- 
torius, Alfredas Pališaitis, Antanas J. Mickus, Vilija Bulotienė, Elvyra Cel- 
torienė, Daiva Zatkovič, Andrėja Beniušienė, Joana Adamonytė. Dirigentas 
muz. kompoz. Lavrenti Djintcharadze Nuotr. A. J. Mickaus

|TĄ O Montrealio lietuvių 
Į | j / \O kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

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

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

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

KLB žinios
- Daliai Barzdžiūtei atsisakius 

iš anglų kalbos kursų dėstytojos pa
reigų, jas perėmė-iš Timminso atvy
kusi kvalifikuota mokytoja Renata 
Jasaitis. Pamokos vyksta antradie
niais, 7 v.v. Lietuvių Namuose. 
Nuoširdžiai dėkojame Daliai už jos 
paaukotas valandas ir rūpestingą 
darbą padedant naujiems atei
viams. Atsiradus paklausai mokytis 
lietuvių kalbos, numatoma, susita
rus su Maironio mokyklos vedėja, 
rengti liet, kalbos pamokas •suau
gusiems.

- Sveikiname Matą Stanevičių 
ir džiaugiamės naujuoju PLJ sąjun
gos pirmininku. Į PLIS valdybą iš
rinkti dar šie kanadiečiai - KLJS 
atstovė prie KLB valdybos Irena 
Žukauskaitė ir Stasys Kuliavas.

- Raginame visus lietuvius 
gausiai dalyvauti garsaus dirigento 
Sauliaus Sondeckio koncertuose 
sausio 18 ir 21 d.d. bei jo priėmime 
Lietuvių Namuose. Koncertu lietu
viams ir jo pagerbimu Lietuvių Na
muose rūpinasi KLB kultūrinė ko
misija, vad. Irenos Ross. Inf.

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai 
nemokėti

IEŠKOME rusiškai kalbančios 
auklės kūdikiui, kuri gyventų su 
mumis. Skambinti tel. 905 771- 
5012 arba 416 567-0173.

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

Nijolę Bagdžiūnienę į talką. Kana
dos paštas gauna gana daug laiškų, 
rašytų Lietuvos vaikų Kalėdų sene
liui. Atsiliepti į tuos laiškus ir kvie
čia Nijolę pagalbon, kad ji užrašytų 
adresus į Lietuvą, nes svetimie
siems vaikų rašyti adresai dažnai 
būna sunkiai įskaitomi. Ji gauna ir 
paruoštus taisyklinga lietuvių kalba 
Kalėdų senelio atsakymus, Lietu
vos vaikai rašo įvairiomis kalbomis 
- anglų, prancūzų, lenkų, rusų ir, 
žinoma, daugiausia lietuvių. Šiais 
metais tokių laiškų gauta apie ketu
ri tūkstančiai.

A.a. Marija Čekaitienė (Mary 
Cekaitis), 99 m. amžiaus, mirė sau
sio 3 d. Po gedulinių pamaldų Šv. 
Kazimiero šventovėje sausio 5 d. 
palaidota Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liko sūnus su šeima ir ki
ti giminės. B.S.

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško 
bet kokio darbo. Gali prižiūrėti 
vaikus bei slaugyti ligonius. Skam
binti tel. 416 233-5996.

MOTERIS iš Lietuvos ieško darbo. 
Gali prižiūrėti vaiką, vyresnio am
žiaus žmones ir padėti namų ruo
šoje. Skambinti tel. 416 535-9446.

NORIU PIRKTI 2 komplektus 
“Lietuvių enciklopedijos” lietuvių 
kalba, pirkčiau ir priedus. Taip pat 
reikalingas vienas komplektas 
“Lietuvių enciklopedijos” anglų 
kalba. Pirkčiau lietuvių-anglų bei 
anglų-lietuvių žodynus. Skambinti 
Genei tel. 905 643-3334.

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

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 
(pager) (416) 609-5108

takas.lt
mailto:klb@kanada.ca



