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Stabų kapinynas
Praėjusiais metais daug dėmesio Lietuvoje susi

laukė 1998 m. pradėtas kaupti sovietinių skulptūrų rinki
nys Grūte, netoli Druskininkų. Nenuostabu, kad atgims
tančioje Lietuvoje tas dėmesys buvo neigiamas, net seime 
svarstyta, ar parką uždaryti. Kodėl? Nes vargusiems so
vietinėje priespaudoje, kentėjusiems žiaurias kančias ne
sinori jų prisiminti. Išauklėtiems santvarkoje, kur galvo
sena buvo pagrįsta paslaptimis, tikrovės slapstymu, natū
ralus yra noras susprogdinti tuos didžiulius Leninus, visus 
komunistinius vadus, nušluoti juos kaip šiukšles į praei
ties prarają, pamiršti kas buvo. Pasklido nuomonė, jog 
parkas neleidžia praeities žaizdoms užgyti, yra nerimtas, 
net ugdantis nostalgiją sovietmečiui.

V
AKARIEČIAMS, matyt, parkas palieka didelį 
įspūdį, bet juose ir nesukelia tokių aštrių jausmų. 
Pereitą vasarą Grūto parkas irgi pakliuvo Niujor
ko The Wall Street Journal, Rygoje leidžiamo The Baltic 

Times, o dar ir šių metų vasario viduryje Jungtinės Kara
lystės The Independent laikraščių žurnalistų akiratin. Visi 
trys reportažų autoriai jame lankėsi, kalbėjo su savininku 
Viliumu Malinausku, j parką investavusiu tris milijonus 
litų. Jie praneša, jog jo teigimu, parko tikslas yra priminti 
jaunosioms kartoms, kokie teroro vykdytojai buvo užgožę 
Lietuvą, pavaizduoti su tuo nesusidūrusiems, kokia iš tik
rųjų buvo komunistinė santvarka. Nes, savininko žodžiais, 
visai netoliese, yra žmonių, kurie ją dar giria. Jis stebisi, 
kad parkas tiek daug pasipiktinimo sukėlė, primena, jog 
apklausos duomenimis, 63% lietuvių palaiko jo buvimą. 
Jo manymu, slėpti sovietmečio skulptūras nuo visuome
nės yra kartoti tą patį melą, kurį Lietuva patyrė sovieti
niais laikais. Nelietuviai žurnalistai, ieškodami sensacijos, 
vakarietiško palyginimo, Grūto parką apibūdina kaip pu
siau “Disney” (turbūt, nes jis yra “teminis” ir naudojasi 
tikroviškais elementais), bet iš kitos pusės parodo, jog tai 
yra arčiau “gulago”, nes sargybinių bokštai, vielinės tvo
ros sukuria tą nuotaiką, kurioje kentėjo tūkstančiai. Prie 
skulptūrų pridėti Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro patikrinti aprašymai apie vaizduojamų 
asmenų padarytus nusikaltimus. Drauge pernai parką ap
lankęs K. Skrupskelis rašė, jog “sovietmečio stabų kapi
nyno” skulptūros jam rodėsi “lyg nugalėtos kariuomenės 
vėliavos, leidžiančios mums suprasti, kokia didelė buvo 
mūsų pergalė”. Jos yra ne menas, “bet dominavimo poli
tikos priemonės, nepaliekančios jokios abejonės apie tai, 
kas iš tiesų kraštą valdė”. To nepatyrusiems ar neįsisąmo
ninusiems svarbu būtų tai suprasti.

V
 AKARIETIŠKA, demokratinė mąstysena reika
lauja leisti kiekvienam laisvai apsispręsti. Kiek
vienas - ar tai sportininkas, ar akademikas, eilinis 

pilietis ar ekscentrikas - turi teisę, nekenkdamas kitiems, 
pareikšti savo įsitikinimus, kurti savo gyvenimą. Grūto 
parko buvimas, net ir jo lankymas savitu būdu išbando 
tautos nuotaikas ir įsitikinimus priimant ar nepriimant 
tokias ’’naujoves”, parodo jos įsitikinimų kryptis bei tvir
tumą. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI________

Naujas operos sezonas
Richard Bradshaw, COC nessenskaia (Madama Cortese),

(Canadian Opera Company) 
gen. direktorius, jau paskelbė 
sekančio sezono repertuarą. 
Kaip jau įprasta, sezone bus šeši 
pastatymai (kiekvieno po 6 
spektaklius), tik šį sykį bus du 
pastatymai po dvi trumpas vie
naveiksmes operas. Sezoną ati
darys Mascagnio Cavalleria 
rusticana suporuota su Puccinio 
II taboro. Spektakliai vyks rug
sėjo 20, 23, 26, 29 ir spalio 2, 5. 
Dainuos (Cavalleria rusticana) 
Yuri Nechaev (Michelle), Esz- 
ter Sumegi (Giorgetta), Vadim 
Zaplechny (Luigi), Alain Cou
lombe (Talpa), Susan Shafer 
(Frugola); (Il tabaro) Alina Gu
rina (Santuzza), Vadim Za
plechny (Turridu), Youri Ne
chaev (Alfio), Susan Shafer 
(Mamma Lucia), Krisztina Sza
bo (Lola). Tuo pačiu laikotar
piu, rugsėjo 21, 25, 27, 30 ir 
spalio 3, 6, bus ir antra pora 
operų: Schoenberg Erwartung 
su Nina Waren (Moters rolėje) 
ir Bartok Bluebeard’s Castle su 
Sara Fugoni.

Sezono viduryje sulauksime 
R. Strausso Salome (2002 sau
sio 18, 23, 27, 31, vasario 2, 5) ir 
retai kada girdimą Rossinio II 
viaggio a Reims (2002 sausio 22, 
24, 26, 30, vasario 1, 3). Dai
nuos (Salome) Helen Field (Sa
lome), Monte Pedersen (Jaha- 
naan), Robert Teat (Herod), 
Karan Armstrong (Herodias) ir 
Roger Honeywell (Narraboth); 
(Il viaggio a Reims) Elena Voz- 

Ekaterina Morozova (Contessa 
di Jolleville), Gustav Balacek 
(Don Profondo), Victoria Vizin 
(Marchessa Melibea), Michael 
Schade (Conte di Libenskof), 
Henriette Bonde-Hansen (Cor- 
rina), Andrew Tees (Don Alva
ro). Sezoną užbaigs Mussorgs- 
kio Boris Godunov (2002 balan
džio 5, 9, 11, 14, 17, 20) ir vėl 
viena retai girdima barokinė 
Handelio opera Julius Caesar in 
Egypt (2002 balandžio 6, 10, 12, 
16, 18, 21). Dainuos: (Boris Go
dunov) Gidon Saks (Boris Go
dunov), Gustav Belacek (Pi
men), Bonoit Boutet (a Simple
ton), Robert Pomakov (Var
laam), Allyson McHardy (Feo
dor); (Julius Ceasar in Egypt) 
Ewa Podles (Giulio Cesare), 
Isabel Bayrakdarian (Cleopat
ra), Daniel Taylor (Sesto), 
Brian Asawa (Tolomeo), Ma
rie-Nicole Lemieux (Cornelia). 
Visos operos bus Hummingbird 
centro salėje, dainuojamos italų 
kalba, išskyrus Boris Godunov 
rusiškai, su angliškais vertimais 
rodomais virš scenos.

Įdomus COC sezono prie
das - šių metų gruodžio 3, 5, 7 
ir 9 d. d. statoma mažai žinomo 
kompozitoriaus Sartorio versija 
Giulio Cesare in Egitto. Ta pati 
tema kaip ir Handelio operos, 
bet skirtingas muzikinis stilius. 
Statoma Joey and Toby Ta- 
nenbaum salėje COC administ
raciniame pastate* (Front St.), 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Jungtinis choras, atlikęs meninę programą Toronto-Mississaugos Vasario 16-tosios minėjime Anapilio 
salėje vasario 18 dieną Nuotrs. R. S. Jonaitienės

Amerika - kitiems pavyzdys?
P. ŽUMBAKIS

Per paskutiniuosius dešimt 
metų tautiečiai Lietuvoje įprato 
girdėti apie Ameriką kaip pa
vyzdį pasauliui. Amerika - tai 
demokratijos ir teisėtvarkos švy
turys!

O koks gi yra tas Amerikos 
pavyzdys?

Štai Amerika jau pradeda 
atsigauti nuo ypatingai įtemptų 
rinkimų. Pasauliui gal juokingai 
atrodė, kad kraštas, kurio drą
sūs astronautai sugebėjo pasiek
ti mėnulį daugiau kaip prieš 20 
metų, nesugeba suskaičiuoti rin
kiminių balsų! Bet tai yra tik 
paviršius tikros Amerikos ligos, 
kurios virusai yra eksportuojami 
į pasaulį.

O kokia gi yra toji Ameri
kos liga?

Amerika, atrodo, pamiršo 
savo pradininkų mokymus. Pa
miršo, nes istorija jau nieko ne
bereiškia. Į viską žiūrima per šių 
dienų vertybių prizmę. Praeitis, 
praeities išmintis, netgi pagrin
diniai principai, nebeturi reikš
mės, nes jie daugumai yra neži
nomi. Amerika prarado savo is
toriją, pamiršo pagrindinius sa
vo principus. Pamiršo, kad de
mokratijos pagrindai nėra staty
ti iš plytų, jų pagrindas nėra tur
tas ar veikėjų nuotraukos.

Amerika pamiršo, o daug 
kitų kraštų niekada ir nežinojo 
ar nenorėjo žinoti, kad demok
ratija nereiškia vien tik balsų 
skaičiavimo, kad teisėtvarkos 
pagrindas nėra jėga ar prie
varta.

Amerika pamiršo, ko dau
gumas pasaulio ir nesuprato, 
kad demokratija ir teisėtvarka 
gali egzistuoti lik civilizuotame 
krašte, tik tuo metu, kai didžioji 
dauguma krašto gyventojų ver
tina teisėtvarkos principus, tra
dicijas ir civilizuotą elgesį. De
mokratija paprasčiausiai su
prantama (klaidingai) taip: val
do ir visas galias turi tas, kas 
gauna daugiausia balsų.

Grubiausiai (klaidingai) tei
sėtvarka demokratijose supran
tama kaip įstatymų kiekis ir ko
kybė. Deja, toks demokratijos ir 
teisėtvarkos supratimas veda 
kraštus į aklavietę.

Demokratija, pagal Ameri
kos tėvų sukurtą struktūrą, yra 
daugiau nei buhalterinė siste
ma. Amerikos demokratijos 
principas - pralaimėjusiųjų tei
sė. Ne dauguma, laimėjusi rin
kimus, bet pralaimėję juos žino 
(ar taip turėtų būti), kad laimė
jusieji (dauguma) negali skriausti 
mažumos. Kas apsaugo mažu
mą? Teisėtvarka (a rule of law) 
- įstatymas aukščiau už viską!

Visi, suprantantys demok
ratinę sistemą ir jos pagrindą 
teisėtvarką, supranta, kad nei 
demokratijos, nei tobulos teisė
tvarkos negali būti, jeigu pilie
čiai nesilaiko tvarkos ir civili
zuoto elgesio. O tas elgesys nė
ra ir negali būti įspraustas į įsta
tymų ar taisyklių rėmus. Tai ky
la iš istorijos, tradicijų suprati
mo bei elgesio kultūros. Tai yra 
nerašytos taisyklės - demokrati
jos tradicija. Pvz. Britanija netu
ri konstitucijos. Tauta suprato 
(dabar tas supratimas silpsta), 
kad per istorijos audras ir tau
tos išgyvenimus yra sukurta ne
rašyta civilizuota konstitucija, 
kuri yra (ar ilgą laiką buvo) aiš
ki, lyg būtų surašyta ir iškabinta 
kiekviename teisme.

Amerikos teisėtvarka veikė 
(palyginus) efektingai piliečių 
civilizuoto elgesio ir pareigingu
mo dėka. Bet ne dėl to, kad 
kiekvienas žmogaus žingsnis bu
vo reguliuojamas ar nurodytas 
įstatymuose ar dekretuose. Vi
suomenė susiprato ir vertino 
tvarką, dėl tvarkos kylančią tei
sėtvarką. Didžioji dauguma pi
liečių gerbia įstatymų dvasią, 
laikosi jų, ne iš baimės, bet iš 
pagarbos.

Amerikos žmonės moka 
mokesčius savanoriškai (nors, 
jeigu nemoka, gali būti nubaus
ti). Mokesčių sistemos pagrin
das yra piliečių sąžiningumas! 
Panašiai yra su rinkimų sistema. 
Yra nerašytos taisyklės, kurių 
tradiciškai laikėsi didžioji dau
guma politikų. Bet per paskuti
niuosius dešimtmečius, ypač per 
paskutiniuosius aštuonerius (W. 
Clinton’o prezidentavimo) me
tus, tos tradicijos prarado reikš
mę. Politikai, net ir aukščiausi, 
prarado civilizuotą elgesį. O kai 

visuomenė pamiršta civilizuotą 
elgesį, demokratinė veikla pe
reina į chaosą.

Prezidentas W.J. Clinton’as 
gal būtų geriausias (bet ne vie
nintelis) pavyzdys to necivili
zuoto elgesio, kuris veda Ame
rikos demokratiją į istorinę be
dugnę. Žiniasklaida ir jos suve
džiota visuomenė yra iš dalies 
už tai atsakinga.

Aštuonerius metus žinia- 
sklaida pateisino visus morali
nius, civilizuoto prezidento el
gesio nusižengimus. Bill Clin
ton’as ir jo žmona Hillary galėjo 
daryti ką tik nori. Nesvarbu, 
kad buvo nusižengiama papras- 
čiausiems moraliniams, teisi
niams ar tradiciniams civilizuo
to elgesio reikalavimams.

Amerika turi 200 metų tra
diciją perduoti valdžią taikiai ir 
kultūringai. Bill Clinton’as, bai
gęs prezidentavimą, negalėjo at
sisveikinti su visuomene civili
zuotai. Jis sulaužė visas manda
gumo normas. Jo žmonės išplė
šė, išdraskė, sužalojo kompiute
rius, išrovė telefonų laidus, iš
dažė grubiais žodžiais sienas, 
net supurvino Baltuosius rū
mus. Pakeliui Į New York’ą, 
paskutinį kartą prezidentinio 
lėktuvo skraidinami, Clinton’o 
bendrakeleiviai apiplėšė lėktu
vą. To neužteko. Člinton’ai iš 
Baltųjų rūmų į savo naujus na
mus išsivežė šimtus tūkstančių 
dolerių vertas dovanas iš drau
gų, kuriems buvo politiškai ar 
egoistiškai svarbu įeiti preziden
tūrom Tai vyko aštuonerius me
tus. Netgi A. Lincoln’o miega
masis buvo nuomojamas už pi
nigus...

Tačiau toks Clinton’ų elge
sys nemažino jų populiarumo. 
O už tai yra aiškiai atsakinga ži
niasklaida, pristačiusi Clin- 
ton’us kaip “superžvaigždes”, 
kaip filmų aktorius, kaip pasau
lio karaliukus. Masės žmonių 
taip juos priėmė ir gerbė.

Nei po visos eilės skandalų, 
apkaltinimų, teismų sprendimų, 
papeikimų bei baudų po teisės 
praradimo dirbti advokatu pen
kerius metus (niekados jis nėra 
dirbės toje srityje) Člinton’ai

(Nukelta į 3-čią psl.)

Tarėsi premjerai
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Rolandas Paksas vasario 
9 d. lankėsi Rygoje, praneša 
BNS. Jis susitiko su Latvijos mi- 
nisteriu pirmininku Andriu Ber
žiniu aptarti dvišalio bendradar
biavimo klausimus. Jie susitarė 
artimiausiu metu parengti ir pa
sirašyti sutartį dėl sienos įgalio
tinių, kurie vietoje sprendžia 
ginčytinus klausimus, susijusius 
su sienos kirtimu.

Kaip praneša BNS/LGTIC, 
taip pat buvo aptartas jūros sie
nos sutarties patvirtinimo Latvi
jos seime klausimas, medicinos 
pagalbos suteikimo Latvijos pi
liečiams Lietuvoje, ir Lietuvos - 
Latvijoje galimybė, vasaros lai
ko įvedimas Latvijoje. A. Berzi
nis domėjosi Lietuvos-Lenkijos 
elektros tilto projektu.

Konferencija Latvijoje
Latvijos Valkos mieste va

sario 9 d. vyko Baltijos asamblė
jos (BA) ir Beneliukso Tarppar
lamentinės konsultacinės tary
bos konferencija dėl pasienio 
miestų bendradarbiavimo, skel
bia BNS/LGTIC. BA Ekonomi
nių ir socialinių reikalų komite
to narys Vitas Matuzas savo 
pranešime, aptariant bendra
darbiavimo perspektyvas, pa
brėžė, kad Baltijos valstybės at
sidūrė pavojingoje narkotinių 
medžiagų tranzito zonoje.

Jo teigimu, narkotikų ke
lias, anksčiau ėjęs į Vakarus per 
Balkanus, dabar kerta Baltijos 
valstybių teritorijas. Kontraban
dos srautai, patenkantys į Lietu
vą, gabenami ne per “žaliąją zo
ną”, o per muitinės postus. Poli
cijos departamento duomeni
mis, pernai Lietuvoje pirkta iki 
300 mln. litų vertės narkotikų, 
nusikaltimų, susijusių su narko
tikais, padaugėjo trečdaliu, o 
nuo 1994 m. - trigubai.

Pasitarimas Karaliaučiuje
Lietuvos užsienio reikalų vi- 

ceministeris Evaldas Ignatavi
čius lankėsi Karaliaučiaus srity
je vasario 9 d. Jis susitiko su sri
ties gubernatoriumi Vladimiru 
Jegorovu, su kuriuo buvo aptar
tas Lietuvos ir Karaliaučiaus 
bendradarbiavimas energetikos, 
tranzito srityje bei Karaliau
čiaus ir Klaipėdos uostų bend
radarbiavimas. V. Jegorovas pa
tvirtino, jog Lietuvos investuo
tojams panaikinti apribojimai 
muitų srityje, o Lietuva liberali
zavo vizų režimą ir išreiškė viltį, 
kad Rusija taip pat padarys.

E. Ignatavičius skaitė pra
nešimą Suomijos bei Rusijos or
ganizuojamoje konferencijoje, 
kurioje aptartas Rusijos, Kara
liaučiaus srities ir Baltijos jūros 
regiono bendradarbiavimas.

Patvirtinta vyriausybės 
programa

Vasario 7 d. minislerių ka
binetas pritarė vyriausybės pro

Šiame numeryje
Stabų kapinynas

Grūto parkas išbando tautos nuotaikas
Amerika - kitiems pavyzdys?

Atrodo, prarado atmintį, pamiršo pagrindinius principus
Lietuvos žmonių nerimas bei rūpesčiai
Jaunimas nenori suprasti tragizmo šaknų

Spaudos balsai
Palankūs apie lietuvius atsiliepimai lenkų spaudoje

Per ankstyvi gandai
Spėliojimai apie kairiųjų atėjimą į valdžią

Didysis lietuvis Vladas Pūtvis II
Savo ūkiuose steigė tautinius židinius, paremtus ekonomine gerove

Jaudinantis romanas apie partizanus
Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės “Užverstų šulinių vanduo”

“Budėkime laisvės tarnyboje”
Vasario 16-tosios minėjimas Toronte-Mississaugoje

“Nelaisvės metų atspindžiai”
Lietuvos moksleivių konkursiniai rašiniai apie sovietų okupaciją

gramos įgyvendinimo priemo
nių planui. Vyriausybė yra nu
mačiusi įgyvendinti apie 800 
priemonių, kurios įtrauktos į 
kelių šimtų puslapių apimties 
planą. Jame numatytos pagrin
dinės gairės, kuriomis siekiama 
išlaisvinti verslą, pasiekti eko
nomikos augimo, sumažinti be
darbystę, atkurti pasitikėjimą 
valdžios institucijomis, taip pat 
spartinti Lietuvos įsijungimą į 
Europos sąjungą ir ŠAS (NATO).

BNS/LGTIC žiniomis, prie
monių plane vyriausybė įsipa
reigojo parengti Valstybės tar
nybos įstatymo projektą, pa
rengti ir įgyvendinti valstybinę 
užimtumo didinimo programą. 
Vyriausybė taip pat žada įgy
vendinti apskričių reformą, 
baigti rengti Civilinio proceso 
kodekso, Administracinės teisės 
pažeidimų kodekso, baudžia
mojo proceso kodekso, bausmių 
vykdymo kodekso projektus.

Kovodama su nusikalsta
mumu ir korupcija, vyriausybė 
įsipareigoja parengti Antiko
rupcinį įstatymą, įgyvendinti 
naują mokesčių sistemos kon
cepciją, parengti naują darbo 
kodekso projektą, liberalizuo
jant darbo rinką. Taip pat nu
matyta baigti “Lietuvos energi
jos”, “Lietuvos dujų”, “Lietuvos 
avialinijų”, Taupomojo ir Že
mės ūkio bankų privatizavimą.

Gudija neišduoda 
sąmokslininko

BNS/LGTIC skelbia, kad 
vasario 8 d. Gudijos karinės 
prokuratūros vadovas Viačesla
vas Liubavickis teigė “niekada 
negirdėjęs” apie Lietuvos prašy
mus išduoti kaltinamąjį 1991 
metų sausio 13-sios perversmi
ninką generolą Vladimirą Us- 
chopčiką, taip pat sakė, kad 
Lietuvos prokuratūra niekada 
nesikreipusi dėl jo bylos, nors 
tarp prokuratūrų veikia tarpu
savio pagalbos sutartis.

Lietuvos generalinės proku
ratūros atstovas pabrėžė, kad 
net du kartus buvo kreiptasi į 
Gudijos prokuratūrą - 1992 ir 
1994 m., tačiau Gudija atsisa
kiusi išduoti savo piliečių. Per
versmininkų bylos klausimu 
praeitų metų birželį buvo išsiųs
ti pagalbos prašymai į Gudiją, 
Rusiją ir Ukrainą; gruodžio mė
nesį Gudijos generalinė proku
ratūra pranešė Lietuvai, kad gy
nybos viceministeris V. Uschop- 
čikas atsisakė priimti šaukimą 
apklausai.

Lietuvos generalinė proku
ratūra tiria iš baudžiamosios by
los dėl sąmokslo siekiant už
grobti valdžią Lietuvoje 1990- 
1991 m. išskirtą užsienyje gyve
nančių kaltimamųjų - iš viso 42 
asmenų - baudžiamąją bylą. Jie 
kaltinami tuo, kad 1990 m. kovo 
11 d. - 1991 m. rugpjūčio 23 d., 
veikdami grupėje, iš anksto su
sitarę, siekdami jėga nuversti

(Nukelta į 3-čią psl.)
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SPAUDOS BALSAI
Lenkų laikraštis apie lietuvius

Popiežius Jonas Paulius II 
sausio 21 d. paskyrė 37 kardino
lus iš 22 kraštų. Skelbdamas pa
skirtų kardinolų sąrašą Šv. Petro 
aikštėje, popiežius nurodė, kad 
kardinolų kilmė atspindi Katalikų 
Bendrijos visuotinumą bei tarny
bos įvairovę. Naujieji kardinolai 
yra iš šių kraštų: Italijos, JAV- 
bių, Vokietijos, Prancūzijos, Por
tugalijos, Argentinos, Indijos, 
Brazilijos, Vietnamo, Lenkijos, 
Sirijos, Ekvadoro, Kolumbijos, 
Airijos, Lietuvos, Čilės, Hondūro, 
Dramblio Kaulo Kranto, Vene
suelos, Peru, Ispanijos, Anglijos 
ir Egipto. Naujiems kardinolams 
oficialiai titulas buvo suteiktas va
sario 21 d. kardinolų konsistorijo
je Vatikane. Be 32 vyskupų, kar
dinolais yra paskirti 5 kunigai. 
Sausio 28 d. popiežius dar pasky
rė 5 naujus kardinolus ir tą pačią 
dieną įvardino du kardinolus, pa
skirtus ”in pectore” prieš trejus 
metus: Lvovo lotynų apeigų ar
kivyskupą Marian Jaworski ir Ry

gos arkivyskupą Janis Pujats. Šiuo 
metu kardinolų kolegiją Romoje 
sudaro 185 nariai, iš jų 135 jau
nesni kaip 80 metų amžiaus, tu
rintys teisę balsuoti renkant po
piežių. Romoje gyvena ir dirba 40 
kardinolų, eidami įvairias admi
nistracines pareigas. Kiti atvyksta 
keletą kartų per metus dalyvauti 
susirinkimuose bei konferencijose.

Naujai paskirtą Lietuvos 
kardinolą Vilniaus arkivyskupą 
Audrį Juozą Bačkį, grįžusį iš 
Romos į Vilnių, sausio 27 d. oro 
uoste pasitiko Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas arkiv. 
Sigitas Tamkevičius, SJ, pasvei
kindamas: “Esame dėkingi Šven
tajam Tėvui, kad Jūsų asmenyje 
jis parodė tokį dėmesį visai Lietu
vai. Džiaugiamės, kad Jūsų vai
singas darbas už Lietuvos ribų ir 
Lietuvoje atnešė, ir viliamės dar 
atneš, gausių vaisių” (“Bažnyčios 
žinios”, 2001 m. 27). Naująjį kar
dinolą sveikino Vilniaus Šv. Juo
zapo kunigų seminarijos vardu 
jos rektorius kun. dr. Hans Fried
rich Fisher. Kunigų vardu sveiki
nimo žodį tarė Aušros Vartų kle
bonas mons. E. Rydzikas. Kardi
nolą taip pat pasitiko vysk. Juozas 
Tunaitis iš Vilniaus, Šv. Juozapo 
seminarijos auklėtiniai. Kardino
las į sveikinimus atsakė padėka, 
apgailestaudamas, kad čia nėra jo

A.a. sesuo vyresnioji benediktinė 
RAFAELĖ ŠIMONYTĖ, 93 m., mi
rusi Mančestery Mt. Carmel slaugos 
namuose 2001 m. sausio 11d. Palai
dota Bedfordo St. Joseph Cemetery. 
Velionė yra gimusi Lietuvoje. Į bene
diktinių vienuolynų Kaune įstojo 
1930 m. Dėl sovietų okupacijos pasi
traukė į Vakarus 1944 m., Amerikon 
atvyko 1950 m. Bedforde su kitomis 
seserimis vienuolėmis įsteigė vie
nuolynų “Regina Paeis” ir vaikų 
darželį. Šio vienuolyno seserys dar
bavosi amerikiečių visuomenei. Ve
lionės laidotuvėmis rūpinosi sesuo 
Laurencija Šarmavičiūtė 

a.a. Tėvelio, kuris parodęs jam 
kaip reikia ištikimai tarnauti ei
nant bet kokias pareigas. Jis buvo 
atsidavęs savo idealui tarnauti 
Lietuvai. Jo pavyzdžiu bandąs 
tarnauti Bažnyčiai, Lietuvos la
bui. Tą pačią dieną Vilniaus arki
vyskupijos kurijoje buvo sureng
tas kuklus priėmimas.

Maldos už krikščionių vieny
bę savaitės renginiai vyko sausio 
18-25 d.d. Šiauliuose. Į juos įsi
traukė katalikai, evangelikai liu
teronai, metodistai, “Tiesos žo
džio” bendrijos nariai. Šiaulių re
ligijų vadovai išplatino pareiški
mą: “Krikščionių Bažnyčios vie
nybę mes suprantame kaip gali
mybę pasinaudoti kiekviena pro
ga garbinti Dievą ir kartu dirbti, 
kad būtų vykdoma Jėzaus Kris
taus misija.” Sausio 18 d. krikš
čionių bendrijų nariai meldėsi 
kartu liuteronų šventovėje. Sau
sio 21 d. į bendras pamaldas pa
kvietė “Tiesos žodžio” bendrijos 
nariai. Buvo pasidalinta ir tikėji
mo įžvalgomis bei krikščioniškos 
brolystės Kristuje dvasia. Buvo 
ypač pabrėžta Kristaus žodžiai: 
“Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavy
je, tegul ir jie bus viena mumyse” 
(Jn.17,21). Sausio 23 d. vyko tre
čiasis įvairių religijų krikščionių 
susirinkimas, kuriam vadovavo 
kun. Paulius Vaineikis, OFM. 
Maldos už krikščionybės vienybę 
baigėsi pamaldomis Šv. Jurgio 
katalikų šventovėje.

Maldos už krikščionių vie
nybę savaitė Vilniuje prasidėjo 
sausio 21 d. Pirmosios pamaldos 
įvyko Lietuvos stačiatikių Dievo 
Motinos ėmimo į dangų katedro
je. Jose Katalikų Bendrijai atsto
vavo Vilniaus arkivyskupo pagal
bininkas vysk. J. Tunaitis. Po pa
maldų į įvairių tikybų vilniečius 
kreipėsi Lietuvos ortodoksų pa
triarchas Chrizostomas, pažymė
damas, kad jau apaštalų laikais 
krikščionys buvo pasidaliję, ta
čiau tie nesutarimai nebuvę gilūs. 
Bažnyčia XI amžiuje suskilusi į 
Ryti} ir Vakarų, ir taip laikomasi 
skirtingų tradicijų. Jis taip pat 
apie ortodoksų būklę kalbėjo nuo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės iki šių dienų, džiaugdamasis, 
kad dabar Lietuvoje yra tikra ti
kėjimo laisvė.

Krikščionių vienybės savaitė 
baigėsi pamaldomis sausio 25 d. 
Šv. Jonų šventovėje Vilniuje. 
Joms vadovavo vysk. J. Boruta, 
SJ. Jungtiniam liuteronų ir katali
kų chorui giedant, buvo įneštas ir 
smilkomas kryžius. Šv. Rašto 
skaitinius atliko evangelikų liute
ronų kun. M. Sabutis ir evangeli
kų reformatų kun. T. Šernas, 
Evangeliją skaitė katalikų kun. A. 
Baniulis. Kalbėjo visų religijų at
stovai. Vysk. J. Boruta, SJ, nuro
dė pavyzdžius iš Evangelijos, ku
riais galėtų sekti šių dienų krikš
čionys. Didžiausias susivienijimo 
ramstis - meilė Kristui. Ortodok
sų arkiv. Chrizostomas, be Šv. 
Rašto, kvietė pasimokyti ir iš 
krikščionybės istorijos. Ragino 
melstis ir išmokti gerbti kitaip ti
kinčius bei manančius. Evangeli
kų liuteronų vysk. J. Kalvanas 
kvietė krikščionis atsiversti iš vi
daus, liudijant Kristaus meilę. 
Evangelikų reformatų kun. T. 
Šernas priminė, kad Šv. Jonų 
šventovė Reformacijos laikais bu
vusi viena iš tvirtovių kovoje prieš 
protestantus. Jo manymu, vis dėl
to tų laikų krikščionys džiaugtųsi 
šiandieniniais tikinčiaisiais, besi
meldžiančiais po vienu stogu. 
Ekumeninės pamaldos baigtos 
vieni kitiems ramybės linkėjimu ir 
vysk. J. Borutos, SJ, palaiminimu.

Prie Kryžių kalne pašventinto paminklo Lietuvos partizanams pagerbti. Iš kairės: A. Stasiškis - Lietuvos 
seimo narys, V. Cinauskas - Tremtinių grįžimo fondo pirmininkas, A. Saikalis - Tremtinių grįžimo fondo 
darbuotojas

Lietuvos žmonių nerimas bei rūpesčiai
IGNAS MEDŽIUKAS

Lietuvoje Panevėžio mies
tas vadinamas “Lietuvos Čika
ga”, nes yra plačiai pagarsėjęs 
organizuotų nusikaltimų gru
puotėmis. Todėl jo įvaizdis vers
le yra neigiamas. Taip apibūdi
nant šio miesto padėtį, nuo jo 
turėtų nusigręžti šalies versli
ninkai ir užsienio investuotojai. 
Tačiau žvelgiant į statistiką, kai 
Lietuvoje kas aštuntas gyvento
jas - bedarbis, Panevėžyje ne
darbo lygis siekia 16.1%, bet tik 
0.6% skiriasi nuo šiek tiek di
desnio Šiaulių miesto.

Blogo Panevėžio įvaizdis 
sugriaunamas “Panevėžio bal
so” 286 nr. straipsnio “Kas pa
dės Panevėžio ateičiai?” Jame 
nurodoma, kad nusikalstamu
mo atžvilgiu Panevėžys atsilikęs 
nuo kitų Lietuvos didmiesčių. 
1999 m. dešimčiai tūkstančių 
gyventojų jam teko 235 nusikal
timai, Vilniuje - 291, Kaune 
234, Šiauliuose - 252, Klaipėdo
je - 311. Tad ar teisinga “Lietu
vos Čikagos” etiketė dėl išgarsė
jusių nusikaltimų prikabinti Pa
nevėžiui? - rašoma laikraštyje.

Sujaukta politika
Gydytoja iš Kauno savo pa

žįstamiems Kalifornijoje šven
čių proga rašo: “Pas mus politi
ka - tikras jovalas. Teisingai 
prof. V. Landsbergis sako - ‘vi- 
nigretas’. Mes visai nesistebime, 
kad rinkimus laimėjo pasviru
sieji į kairę. Jiems talkino Pre
zidentas. Visa spauda ir tele
vizija šmeižė konservatorius, 
ypač jų vadą. Ne be reikalo bu
vo parašytas F. Garnelio eilė
raštis:
Nusilaužiau girtas koją, 
Kelią perbėgo katė.
Velnias šieno nepaklojo... 
Tai vis Landsbergio kaltė.

Ir toliau eilėraštyje išvardi
namos priežastys: ‘Buvau jau
nas, ėmiau senti, tikėjausi su
laukti sūnaus, gimė duktė’ ir 1.1. 
Tai vis Landsbergio kaltė.

Turime tokį piktdžiugesį, 
kai prakišo centristai, ypač Ozo
las. Kiek jis pylė purvo, kaip jis 
tikėjo aukštais jo partijos verti
nimais! Juos palaikė ir prezi
dentas Adamkus, o iš to nieko 
neišėjo.

Mes pradžioje labai tikėjo
me Vagnorium, bet jis blogai 
pasitarnavo Lietuvai. Jis suskal
dė konservatorių partiją. Di
džiausios algos buvo paskirtos 
teisėjams, kai kuriems net iki 
17,000 Lt., padidino algas ir ki
tiems. Teisėjai gauna tokias di
deles algas, o nuteistieji (Butke
vičius, Stašaitis ir kiti) kreipiasi 
į Strasburgo teismą ir bylas lai
mi. Nors nuteistieji yra kalti, bet

teisėjai nesugeba apiforminti 
bylų ir už pralaimėtas bylas di
deles sumas turi sumokėti vals
tybė.

Paulausko partija labai uo
liai važinėjo po Lietuvą. Atro
do, ją rėmė kaimyninė šalis ir 
visokio plauko biznieriai, kurie 
pagal sąrašą pateko ir į seimą. 
Kai Šiluvoje buvo didieji atlai
dai, Paulausko autobusas, kuris 
važinėjo po visą Lietuvą apkli
juotas plakatais, stovėjo prie 
šventoriaus vartų. Dabar socia
linės rūpybos ministerė Blinke- 
vičiūtė, jo partijos narė, patvar
kė, kad nuo sausio 1 d. visi dir
bantieji pensininkai gaus tik ba
zinę pensiją ir algą. Kilo didžiu
lės diskusijos. Na, bet tie dir
bantys pensininkai daugiausia ir 
balsavo už liberalus ir social
liberalus. Šustauskas, patyręs, 
kad Kauno mero pareigos yra 
sunkiai pakeliamos, (...) apsi
sprendė patekti į seimą. Ten juk 
nei darbo, nei atsakomybės. 
Mūsų žmonės jam ir padėjo ten 
nuplaukti”.

Ilgisi sovietinių malonių
Kitas kaunietis apie padėtį 

Lietuvoje taip rašo: “Mūsų var
gana žemė išgyvena sunkius lai
kus. Rausvieji vis labiau tvirtėja, 
palaikomi maloningos ir dos
nios Maskvos rankos. Maskva 
Lietuvos žmonėms atgaivina 
svajones apie ‘sovietinį rojų’, 
lygiavą, aprūpinimą vergoviniu 
darbu, kolūkiniais miražais.

Rodos, dar taip neseniai gy
venome po represiniu gniaužtu, 
o kai kas jau ilgisi komunistinio 
rojaus, gerovės, sovietinių malo
nių. Maskvos agentai nepašalin
ti, nusikaltėliai tautai svajoja, 
kad vėl galės keliaklupščiauti 
‘stalininei saulei’, ‘gerajam vy
resniajam broliui’. Rinkimai at
veria žiaurią tiesą: jaunimas pa
trauks į Vakarus, o likęs seni
mas pasmerktas nusibaigti...

Naujiesiems Lietuvos ‘tur
čiams’ nusispjauti į mūsų tradi
cijas, į praeitį, į tuos, kurie sta
tė, kūrė visa, kas buvo tautiška, 
lietuviška. Turtinis kosmopoli
tizmas, pamalonintas maskvi- 
niais Judo sidabriniais. Jau nu
sišnekama iki tiek, kad jau ne
reikia remti mūsų tautos pa
grindų. Mūsų himnas sako, jog 
semiame stiprybę iš praeities, o 
mus tikina, kad tik ateitis turi 
rūpėti. Jaunimas nenori suprasti 
nūdienos tragizmo šaknų. Tau
tos laivas prispaustas prie pat 
politinės vandens linijos.

Pagrindinė atsikūrusios Lie
tuvos klaida, kad 1991-1992 m. 
nebuvo priimtas desovietizaci
jos įstatymas. Nesunaikinti pa
razitai. Deja, nėra kam pašalinti 
pūliuojančios žaizdos...”

Patriotizmas
Optimistiškesnis laiškas ma

rijampoliečio inžinieriaus, ku
riame jis rašo: “Nenusiminkime, 
kad bąla plaukai, raukšlėjasi 
veidai, netvirtai veda kojos... 
bet svarbu, kad širdys pilnos 
meilės artimiesiems, viengen
čiams, Lietuvai. O ji gyvena blo
gai, plėšiama savųjų ir svetimų
jų. Buvusi bolševikinė nomenk
latūra dirba savo juodą darbą, 
už pinigus tarnaudama ir sla
vams, ir germanams, ir žydams, 
ir visiem kitiems. Lietuvoje yra 
daug žmonių taip nusiteikusių. 
Lietuvybė, tautiškumas, tautinis 
patriotizmas - pajuokos objek
tas. Bet mes nenusimename, 
Lietuvoje formuojasi tautiškai 
nusiteikęs jaunimas. Susitvarky
sime, bet gaila didelių praradi
mų ir prarasto laiko.

Visą gyvenimą keliauju po 
Lietuvą, po jos etnines žemes, 

užgrobtas kitų valstybių, ir ran
du labai daug paguodos bei di
delio džiaugsmo”.

Ne visi gali skųstis
Taigi kaip matome, gyven

tojų nuotaikos Lietuvoje yra ne
linksmos, keliančios nerimą bei 
rūpestį. Atrodo, pamatuotai. 
Daugelis jaunesniųjų pasiruošę 
išvykti į svetimus kraštus laimės 
ir geresnio gyvenimo ieškoti.

Panašiai buvo ir 1918 m. at
gavus Lietuvai nepriklausomy
bę. Pagausėjo nusikaltimų. Jau
nimas emigravo į Argentiną, 
Braziliją, Kanadą. Bet kažkaip 
gyvenimas greičiau susinormavo.

Suprantama, kad tie, kurie 
tikėjosi, kad nepriklausomybė 
suteiks ne tik daugiau laisvės, 
bet ir gerovės, nusivylė. Bet ar 
visiems blogai? Daugiau kaip 
300 viešojo valdymo ir gynimo 
bei socialinio draudimo darbuo
tojų per mėnesį gauna 10,000 ir 
daugiau litų atlyginimo. Maž
daug 5% iš beveik 70,000 valdi
ninkų armijos kas mėnesį uždir
ba nuo 6,000 iki 10,000 litų.

Praėjusių metų pirmąjį ket
virtį viešojo valstybės valdymo ir 
gynimo bei socialinio draudimo 
darbuotojų vidutinis mėnesinis 
darbo užmokestis buvo 1,506 li
tų. Įstatymų vykdomoje bei lei
džiamoje valdžioje pareigūnų ir 
tarnautojų atlyginimų vidurkis - 
2,085 litai. Vidutinis vyriausybės 
kanceliarijos darbuotojų atlygi
nimas - 2,208 litai. Maždaug 
pusė valdininkų uždirbo 1,200 
iki 3,000 litų. Apie tūkstančio 
biurokratų darbo užmokestis 
3,500 - 4,000 litų, daugiau kaip 
tūkstančio - nuo 4,500 iki 6,000 
litų.

Susiveržti diržus?
Kai valstybės ekonominė 

padėtis yra sunki, kažin ar ne
vertėtų, atsisakius sovietinės no
menklatūros sisteminių bruožų, 
atsigręžti į Nepriklausomos 
(1918-1940) Lietuvos adminis
tracinius pagrindus. Tada buvo 
nusistovėjusios 8 ministerijos ir 
valstybės kontrolė. Po ministe- 
rio paprastai būdavo vienas ge
neralinis sekretorius, turbūt tik 
finansų ministerijoje vėlesniais 
metais - du. Valstybinių ir savi- 
valdybinių ištaigų, organizacijų 
ir įmonių darbuotojams nustaty
ta atlyginimų lentelė, paskirs
tant į aštuoniolika kategorijų 
pagal atliekamas pareigas, pra
dedant I kategorijos pradiniu 
atlyginimu 150 litų, baigiant XV 
kategorija 800 litų. Prezidento 
A. Smetonos kanceliarija buvo 
labai kukli, kurioje dirbo tik ke
letas tarnautojų, vadovaujant 
kun. dr. Pijui Bielskui, o dabar 
prezidentūros štabas išplėstas 
kaip didelės pasaulio valstybės. 
Ano meto Lietuva iš užsienio 
skolinosi, nes vesdama kovas dėl 
nepriklausomybės turėjo daug 
išlaidų, o dabartinės vyriausybės 
skolinasi visur, kur tik gali.

Lietuvos užsienio prekybos 
balansas buvo stengiamasi išlai
kyti aktyvus. Taip pvz. 1938 m. 
eksportas viršijo importą beveik 
10 milijonų litų. Dabar Lietuva 
daugiau prekių importuoja iš 
užsienio negu parduoda užsie
niui. Sveika ekonominė politika 
reikalauja, kad būtų importuo
jamos tik tos prekės, kurių kraš
te trūksta, o ne tai ką Lietuva 
pati į užsienį galėtų eksportuoti. 
Lietuviai kažkodėl mano, kad 
užsienyje pagaminta prekė ge
resnė už vietinės gamybos. Iš 
tikrųjų taip nėra. Ar visuomenė 
išgirs seimūno Vytenio Andriu
kaičio kvietimą: “Pirk prekę 
lietuvišką!”

Ryšium su Vasario 16 d. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktimi ir dirigento 
Sauliaus Sondeckio koncertu 
“Toronto Centre for the Arts” 
salėje bei po to ten įvykusiu dip
lomatiniu priėmimu Toronto 
lenkų laikraštis “Nowy Kurier” 
š.m. vasario 1-15 d. laidoje 
šiems įvykiams paskyrė net ke
turis puslapius.

Apie koncertą Daniela Kul- 
czynska tarp kitko rašo: “Š.m. 
sausio 18 d. Lietuvos respubli
kos gen. konsulo Toronte pono 
Hario Lapo kvietimu mūsų laik
raščio redakcijos delegacija da
lyvavo Toronto filharmonijos 
orkestro koncerte, kuriam diri
gavo lietuvis Saulius Sondeckis. 
Publikoje buvo Lietuvos amba
sadorius Kanadai J. Eksc. Ri
mantas Šidlauskas su ponia, 
diplomatinio korpuso ir Kana
dos valdžios atstovai. (...) Pa
teiktame “Toronto Centre for 
the Arts” repertuare buvo Mo- 
zarto, Beethoveno, Čiurlionio ir 
Šostakovičiaus kūriniai. Toron
to filharmonijos orkestro smui
kininkų tarpe buvo daug Rytų 
Europos muzikų, pvz. pirmuoju 
smuiku grojo Arkady Janivker, 
kuris yra gimęs Odesoje ir 25 
metus gyvena Kanadoje. (...) 
Jis priminė kompozitoriaus daž
nai kartojamus maestro Sauliui 
Sondeckiui pagyrimus dėl išra
dingo jo simfonijos interpretavi
mo. Labai gražios buvo lyrinės 
Mikalojaus Čiurlionio sukom
ponuotos lietuviškų liaudies 
dainų variacijos”.

Malonūs susitikimai
Po koncerto įvykusį diplo

matinį priėmimą aprašė laikraš
čio redaktorės pavaduotojas 
Dariusz Witold Kulczynski. Iš
vardijęs priėmime dalyvavusius 
įvairių kraštų diplomatus ir jų 
žmonas D.W.K. rašo: “Tarp sve
čių, aišku, buvo maestro Saulius 
Sondeckis su žmona ir taip pat 
lietuvių bei kitų Baltijos kraštų 
Toronto diasporos atstovai. ‘No
wy Kurier’ redakcija gavo pa
kvietimą iš ponios Lapienės, 
generalinio Lietuvos respublikos 
Toronte konsulo žmonos.

Ambasadorius Rimantas Šid
lauskas puikiai kalba lenkiškai; 
lenkiškai taip pat galėjau laisvai 
susikalbėti su ponu S. Sondec- 
kiu, jo žmona ir dar keliais lie
tuvių tautybės asmenimis. Po
kalbyje su manimi konsulas Ha
ris Lapas išreiškė didelį pasiten
kinimą dabartiniais lietuvių-len
kų santykiais, vadindamas juos 
geriausiais istorijoje”.

Vasario 16-oji
Apie 1918 m. Vasario 16 

Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimą rašo praėjusio šimt
mečio Lietuvos istorijos žinovas 
dr. Zenowiusz Ponarski: “Netu
riu tikslo supažindinti su įvy
kiais, kurie privedė prie Lietu
vos respublikos iškilimo ir su 

PADĖKA
A.a. HENRIKAS JASINSKAS 

(1917-2000)
iškeliavo amžinybėn 2000 m. gruodžio 6 d.
Nuoširdžiai dėkojame Londono Šiluvos Marijos pa

rapijos klebonui kun. K. Kaknevičiui už maldas, Mišias ir 
laidotuvių apeigas. Nuoširdus ačiū visiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, pareiškusiems užuojautas žodžiu, raš
tu ir aukomis. Jūsų visų meilė, parodyta mums skausmo 
valandą, paliks su mumis amžinai

Liūdinti šeima

PAD ĖKA

A+A
VACLOVAS VAITKUS

mirė 2001 m. sausio 10 d., palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje.

Nuoširdi padėka Lietuvos kankinių parapijos kle
bonui prel. J. Staškevičiui ir Prisikėlimo parapijos kun. E. 
Jurgučiui, OFM, už aukotas Mišias bei velionio palydėji
mą į kapines. Dėkingi muz. L. Marcinkutei už muziką ir 
giedojimą šventovėje. Ačiū nešusiems karstą, atsilankiu
siems laidotuvių namuose, prel. J. Staškevičiui už maldas 
prie karsto, dalyvavusiems pamaldose, palydėjusiems Va
ciuką į poilsio vietą kapinėse.

Esame dėkingi visiems už dosnias aukas Mišioms, 
sergantiems vaikams, tremtiniams Lietuvoje, “Tėviškės ži
buriams”; aukų rinkėjoms - M. Povilaitienei ir B. Matu
laitienei; B. Stanulienei už skaniai pagamintą maistą, vi
siems už gražias gėles, pyragus, užuojautas žodžiu, laiš
kais, spaudoje ir tiems, kurie be žodžių prisiminė mirusį. 
Ačiū agr. P. Matulytei už nekrologą.

Liūdesyje likę: žmona Marija,
dukros - Aušra ir Rūta su šeimomis

lenkų-lietuvių ginču dėl Vil
niaus. Šie reikalai yra gerai ži
nomi ir aprašyti. Pasitenkinsiu 
likimu to dvidešimtuko, kuris 
pasirašė Nepriklausomybės ak
tą. Prieš tai apibendrinanti pas
taba: tarp jų buvo katalikų dva
siškiai ir ateistai, šovinistai ir 
tolerantiški liberalai, krikščio
nys demokratai ir liaudininkai, 
socialistai ir tautininkai. Šalia 
vienas kito atsirado įvairių luo
mų asmenys: inteligentai, kapi
talistai, valstiečiai, kunigai, 
mokslo daktarai ir savamoksliai. 
Tai, kad jie sugebėjo atsisėsti 
vienas šalia kito, susitarti ir pa
sirašyti ateičiai svarbų doku
mentą - liudija apie jų politinį 
subrendimą. Pateiksiu visų sig
natarų likimą, vienų trumpiau, 
kitų plačiau, nes tai parodys, 
koks buvo tautos likimas, kurį 
po 22 metų nepriklausomybės 
vėl atsidūrė prieš jos atgavimo 
dilemą. (...)

Pateikiau 20 Vasario 16 ak
to signatarų biografijas. Kai ku
rie jų mirė prieš karą arba jo 
metu, o daugelis iškeliavo į Va
karus ten baigti savo gyvenimo. 
Buvo ir tokių, kurie atsidūrė 
NKVD rankose, perėjo sovietų 
stovyklas bei kalėjimus. Vienus 
jaunesnioji karta gerai atsime
na, o kiti liko pamiršti. Retai 
yra minimas S. Kairys, nusipel
nęs Lietuvos pilietis, žmogus su 
nesuteršta praeitimi. Kodėl? 
Gal todėl, kad netinka šiems 
laikams, kai kartais politika yra 
paperkama, valstybinė tarnyba 
dažnai pajungiama asmeniškai 
naudai, o nesavanaudiškumas 
yra įtariamas”.

Konkreti pagalba lietuvai
Su aiškia ir be išlygų pagal

ba Lietuvai atėjo “Nowy Ku
rier” leidėja ir vyr. redaktorė 
Jolanta Kowalewska-Cabaj: “Sa
vo ir visos redakcijos vardu no
rėčiau kreiptis į visus lenkus, 
gyvenančius už Lenkijos ribų, 
kad jie paremtų Lietuvos ir Slo
vakijos pastangas įstoti į ŠAS 
(NATO). Tikiuosi laikraštinin
kų pagalbos, kurie 1996-1997 
metais parėmė mūsų iniciatyvą 
dėl ŠAŠ praplėtimo. (...) Lie
tuva turi apie 3.8 mil. gyventojų, 
o Slovakija - maždaug 5.5 mili
jono. Taigi tie kraštai daug ma
žesni už Lenkiją ir jų diasporos 
yra mažesnės negu lenkų. Len
kai, gyvenantieji Kanadoje ir 
JAV, yra palyginti gausūs ir įta
kingi. Esu įsitikinusi, kad galime 
efektyviai padėti užtikrinant 
Lietuvai ir Šlovakijai saugumą, 
kuris turėtų esminės įtakos ir 
Lenkijos saugumui. Šios ‘Nowy 
Kurier’ laidos 12-tame puslapy
je pateikiame laiškų pavyzdžius 
ir politikų adresus. Padėdami 
savo kaimynams, padėsime 
Lenkijai”.

Šiame laikraštyje įdėtos net 
penkios nuotraukos iš lietuvių 
gyvenimo. j.b.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Lošimo namai Lietuvoje?
Du įstatymų projektai seime. Ryškėja nepalankūs balsai

Didysis lietuvis Vladas Pūtvis II
NEDA ŽVYBIENĖ

Seimui pateiktame Azartinių 
lošimų įstatymo projekte numa
toma įteisinti lošimo automa
tais, bingo, stalo lošimų, totali
zatoriaus organizavimą. Seimo 
pirmininko A. Paulausko bei 
įstatymo rengėjų nuomone, įtei
sinus šią veiklą į valstybės biu
džetą būtų surinkta daugiau 
mokesčių.

Nemažai įplaukų iš azarti
nių lošimų turi latviai ir estai. 
Azartiniai lošimai legalizuoti 
kaimyninėse šalyse - Gudijoje, 
Rusijoje, Lenkijoje.

Įstatymo projekto rengėjai 
mano, kad nepilnamečius ir vai
kus nuo azartinių žaidimų ap
saugotų draudimai lošti parduo
tuvėse, turgavietėse, stotyse, ki
no teatruose.

Azartinių lošimų mokesčio 
įstatymo projekte teigiama, kad 
valstybės institucijoms būtų 
daug sunkiau fiksuoti stalo loši
mų įplaukas, todėl turėtų būti 
apmokestinami lošimų įrengi
niai, pavyzdžiui, už ruletės stalą 
per metų ketvirtį būtų mokama 
25,000 litų. Apie 50% azartinius 
lošimus organizuojančių įmonių 
lošimų mokesčio keliautų į vals
tybės biudžetą, o kitas 50% - į 
savivaldybės, kurioje registruota 
įmonė, biudžetą.

Lietuvos švietimo bendruo
menės atstovai norėtų, kad dalis 
azartinių lošimų mokesčio ati
tektų mokslui ir švietimui, o už 
gautas lėšas būtų ugdomas jau
nimas, atsparesnis lošimams.

Rulečių gamintojas
Individualios medžio apdir

bimo įmonės savininkas Liudvi
kas Stankus prieš dešimt metų 
Šiauliuose pradėjo gaminti rule
tes. Pjovė, kalė ir klijavo - kuo 
greičiau ir pigiau, nes kaimy
nams latviams, legalizavus loši
mų namus, prireikė rulečių. Pir
mieji gaminiai iš faneros neten
kino šiauliečio, daugelis detalių 
buvo daroma nepaisant matme
nų - svarbu akiai gražiau. Vė-

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl. j 

teisėtą Lietuvos valdžią, organi
zavo ir aktyviai dalyvavo anti
valstybinių organizacijų veiklo
je, panaudodami buvusios SSRS 
kariuomenę, užgrobė valstybi
nes įmones ir įstaigas, trukdyda
mi joms normaliai dirbti. Jie 
taip pat kaltinami dalyvavę nu
žudant Lietuvos gyventojus bei 
padarant jiems įvairių kūno su
žalojimų; pagrobę bei pasikėsi
nę pagrobti ginklus, norėję už
valdyti valstybinį turtą ir įvykdę 
plėšimus.

Viceministeris pas kaimynus
Lietuvos užsienio reikalų vi

ceministeris Oskaras Jusys su 
delegacija vasario 12-14 d.d. 
lankėsi Estijoje, praneša BNS/- 
LGTIC, Jis susitiko su Estijos 
užsienio reikalų ministerijos va
dovais bei parlamento delegaci
jos Baltijos asamblėjoje vadovu 
Trivimi Velliste. Buvo aptarti 
Lietuvos ir Estijos bendradar
biavimas tarptautinėse organi
zacijose, valstybių įsijungimas į 
Europos sąjungą bei ŠAS (NA
TO) ir dvišalius projektus. De
legacija po to lankėsi Rygoje, 
kur vyko pasitarimai su užsienio 
reikalų ministerijos pareigūnais 
Europos tarybos klausimais. RSJ 

PADĖKA
NETEKĘ BRANGAUS VYRO IR TĖVELIO 

A+A
STEPO RAMANAUSKO, 

reiškiame nuoširdžią padėką Prisikėlimo parapijos kuni
gams Pijui Šarpnickui, OFM, už jo lankymą ligoninėje ir 
namuose, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, kuri. Liudui 
Januškai, OFM, kun. Juozapui Žukauskui, OFM, bei 
kun. Edžiui Putrimui, už atnašautas gedulines Mišias, 
maldas prie karsto. Dėkingi solistėms Daliai Viskontienei 
ir Lilijai Turūtaitei.

Toronto teatrui “Aitvaras”, ypatingai Aldonai 
Dargytei-Byskiewicz už taip gražius atsisveikinimo žo
džius, pravedant maldą prie pusryčių. Dėkojame visiems 
aitvariečiams už gražias gėles, užuojautas žodžiu ir spau
doje. Visiems ačiū už aukas tremtinių vaikaičių mokyklai 
Lietuvoje; M. Povilaitienei ir A Stepaitienei už aukų rin
kimą; B. Stanulienei už skanų maistą; mūsų geriems 
draugams Algiui ir Rūtai Giršams, Aldonai Karosaitei ir 
visiems atsilankiusiems.

Nuoširdus ačiū!
Liūdintys: žmona Birutė, sūnūs - Tomas, Rimas ir 

Albertas, broliai - Antanas ir Jonas 
su šeimomis Lietuvoje

liau gaminiai tobulėjo ir vienoje 
parodoje lietuviškos ruletės su
domino austrus.

Liudvikas Stankus sako, kad 
verslas į priekį judėjo neilgai. 
Nutrūkus ryšiams su firma, teko 
taisyti biliardo lazdas, prasima
nyti įvairių medžio apdirbimo 
darbų. Dalis nerealizuotų rule
čių ir šiandien guli įmonės san
dėlyje. Šiaulietis viliasi, jog, le
galizavus lošimų namus, jo pro
dukcija kas nors susidomėtų. 
Greičiausiai jis vienas iš nedau
gelio medžio apdirbimo meistrų 
Lietuvoje šiuo metu galintis ga
minti nedideliais kiekiais ru
letes, nes stambiems užsaky
mams trūktų pinigų. Liudvikas 
Stankus, lankęsis lošimo na
muose užsienyje, teigia niekada 
nelošęs azartinių žaidimų. Ru
lečių gamyba jam - tik verslo 
dalis. .Pelnas ir žala

Vieno žymiausių Lietuvoje 
pramogų centro “Max’as” di
rektorius Laimontas Dinius sa
ko, kad azartinių lošimų versle 
neketina dalyvauti. Lošimų le
galizavimą verslininkas vertina 
teigiamai, nes pogrindyje vyks
tantys žaidimai padaro daugiau 
žalos. Viena nepatinka L. Di- 
niui - miestų skirstymas į dide
lius ir mažus, sprendimai, kur ga
lima plėtoti verslą, o kur nevalia. 
Įstatymai turėtų numatyti vieno
das galimybes verslininkams iš 
didmiesčio ir provincijos.

Šiaulių vyskupas Eugenius 
Bartulis pasakojo, kad viešnagių 
JAV ir Australijoje metu matė 
ne vieną anonominį prasilošu- 
siųjų klubą. Žmonės nesugeba 
laiku sustoti, lošiant nebetenka 
šeimų ir turto.

“Niekada nepritarčiau azar
tinių lošimų namų legalizavi
mui. Jei neturi kur dėti pinigų, 
gali juos paaukoti”, - mano 
vyskupas. - Lošimų namai taip 
sutvarkyti, kad klientas visuo
met praloš, laimės namų savi
ninkas. Žmogų reikia auklėti 
darbu, o ne atsitiktinumu. Be 
reikalo išradinėjame dviratį, rei
kia įvertinti pasaulinę patirtį.

Švento Jurgio šventovės 
klebonas, Šiaulių dekanas Gin
tas Sakavičius, teigė, jog azarti
nių lošimų legalizavimo klausi
mai jam nemalonūs. Lietuvoje 
šiuo metu pakanka problemų, o 
lošimų namai jų tik pridėtų. 
Svarumo trūksta argumentui, 
kad lošimų namų mokesčiai pa
pildytų valstybės biudžetą. “Lo
šimų namų padaryta žala viršys 
padidėjusias įplaukas į biudže
tą”, - mano pašnekovas.

Neseniai sukruto Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių są
jungos, Krikščionių demokratų 
partijos, Politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos, Nepriklau
somybės partijos ir Tėvynės są
jungos - Šiaulių skyriai, priėmę 
bendrą pareiškimą dėl azartinių 
lošimų įstatymo projekto. Pa
reiškimas išsiųstas seimo pirmi
ninkui A. Paulauskui ir min. 
pirmininkui R. Paksui. Pareiški
me teigiama, kad lošimų įteisi
nimas reikštų šio mafijos verslo 
legalizavimą, kad tai rodytų da
bartinės naujosios politikos silp
numą. Manoma, kad azartinių 
lošimų legalizavimas paaštrintų 
kriminogeninę situaciją, prosti
tucijos, narkomanijos proble
mas. Lietuvos visuomenė nėra 
pasirengusi tokiam žingsniui.

Kalėdos Kauno arkivyskupijos “Caritas” išlaikomose patalpose. 
Viršuje: Vaikų dienos centre arkivyskupas metropolitas S. Tamkevičius 
vaikams dalina kalėdines dovanėles (dešinėje stovi “Caritas” reikalų 
vedėja O. Virbašiūtė). Apačioje: Kūčių stalas labdaros valgykloje; 
dalyvavo 130 vienišų ir pagalbos reikalingų žmonių (iš apsirengimo 
matyti, jog patalpa yra nešildoma) Ntr. iš V. Priščepionkos archyvo

Per ankstyvi gandai
Lietuvos spaudoje pasirodė spėlionių apie 

kairiųjų atėjimą valdžion
DR. JONAS KUNCA

Nauja Lietuvos valdžia dir
bo vos porą mėnesių, o jau eina 
gandai, kad ji ilgai neišsilaikys. 
Filosofas Arvydas Juozaitis spė
lioja, jog kovo mėn. galėtų įvyk
ti toks pokytis. Pagal tuos gan
dus, valdžią perims socialde
mokratai, nes tik jie sugebėtų 
išgelbėti Lietuvą. Tų gandų ir fi
losofinių išvedžiojimų perver
tinti nereikėtų. O vis dėlto klau
simas per rimtas, kad jį galima 
būtų nutylėti.

Ką daro ir ko nedaro Pakso 
vyriausybė, kad ją reikėtų sku
biai palaidoti? Ji keičia valstybi
nių įstaigų ir įmonių vadovus. 
Berods praras savo darbą ir po
ra ministerių. Vyriausia tarnybi
nės etikos komisija nori plates
nių įgaliojimų ir iš finansinių 
institucijų dominančių doku
mentų, kad juos galėtų panau
doti nustatant tarnautojo nusi
žengimus etikai. Tai daug kam 
nepatinka, bet mūsų atveju rei
kalinga. Aišku, vadovų ir tar
nautojų pakeitimai privalo būti 
pagrįsti. Vadovas, nors ir labai 
geras žmogus, turėtų būti pakei
čiamas, jei jis nesugeba vado
vauti savo įstaigai ar įmonei.

Atrodo, R. Paksas supranta 
tikrą mūsų valstybės nepasiseki
mų priežastį - tai administraci
nė netvarka, kuri tik stabdo val
džios darbą, bet ir neretai pade
da nesąžiningiems apeiti įstaty
mus ir taip nuskriausti mokes
čių mokėtojus ir visą tautą. Įvai
rūs bandymai pakeisti tą padėtį 
iki šiol buvo nesėkmingi. Jie 
baigėsi įvairių neveiklių komisi
jų sudarinėjimu ir nesąžiningu
mo įsigalėjimu. Taigi belieka šį 
kartą veikti energingai ir racio
naliai. Bet tvarkos įvedimo vals
tybės administracijoj, Lietuva 
nepajudės į priekį. Ne tik liksim 
kandidatų į NATO ir ES eilės 
gale, bet ir Europa iš viso nusi
suks nuo mūsų kaip nuo nesu
gebančių savarankiškai tvarky
tis. Dar daugiau, nepakils šalies 
ekonominė gerovė. Dėl admi
nistracinės tvarkos stokos ir ne
sąžiningumo iki šiol skursta to
kios turtingos šalys kaip Argen
tina ir Brazilija, kurios pusšimtį 
metų mėgino pagerinti blogą 
ekonominę būklę keisdamos 
valdžios formas revoliciniu bū

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

du. Nepadėjo joms nei diktatū
riniai režimai. Tik Čilė buvo iš
imtis, nes ten gen. A. Pinochet 
įgyvendino administracinę tvar
ką, o ekonomijos tvarkymą per
davė gabiam ekonomistui. Šian
dien Čilės ekonomija yra aukš
čiausio lygio visoje Pietų Ameri
koje. Tiesa, jis yra kaltinamas 
dėl žiauroko jo revoliucinės val
džios elgesio su komunistais, o 
nuopelnai lyg ir nutylimi, bet vi
sų pripažįstami. Mūsų politikam 
10 bandymų mėtų parodė, jog 
be administracinės tvarkos kraš
to pažanga yra neįmanoma. Dėl 
to R. Pakso vyriausybės admi
nistracinio valymo pasmerkti 
nevertėtų, ypač prieš laiką. Bet
gi keičiant įstaigų ir įmonių va
dovus turi būti atsižvelgiama į 
kandidatų kompetetingumą, są
žiningumą ir sugebėjimą vado
vauti. Priklausymas tai ar kitai 
partijai neturėtų vaidinti dides
nio vaidmens.

Nerimti yra tvirtinimai, jog 
tik kairieji gali išgelbėti Lietuvą. 
Ar tikrai sugebėjimas administ
ruoti ir vesti gerą ekonominę 
politiką yra kairiųjų pažiūrų 
protų privilegija? O jei taip, tai 
kodėl jie neparodė savo gabu
mų, kai turėjo valdžią savo ran
kose? Nebūtų tada žlugę bankai 
padarydami bene pusę milijardo 
nuostolių.

Vyriausybei reikia leisti sa
vo darbu įrodyti, kiek ji sugeba 
ar nesugeba valdyti. Aišku, jos 
veiksmus privalu atidžiai stebė
ti. Tie atleidinėjimai galėtų būti 
net sumanesnio valdymo pra
džia, jei jie būtų vykdomi neša
liškai ir racionaliai. Kas nieko 
nedaro, to niekas nekritikuoja. 
Paksui reikėtų paskubinti admi
nistracijos pertvarkymą, tik ver
tėtų geriau paaiškinti visuome
nei, kodėl tas pertvarkymas yra 
daromas, kad jis yra neišvengia
mas, jei Lietuva nori užbaigti 
ligšiolinį nesėkmių ciklą. Atro
do, kad tokios suprantamos in
formacijos lyg ir trūksta.

Po 1944 m. niokojant senąsias Klaipėdos krašto kapines, suskaldyti 
akmeniniai kryželiai Nuotr. M. Purvino, 2000.VI

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Protėvių balsas pašaukė
Vlado Pūtvio mama mirė, 

kai jam buvo 16-lika. Jos įtaka 
jaunuolio pasaulėžiūros forma
vimuisi buvo didžiulė. Vladui vi
sam gyvenimui giliai širdin 
įstrigo vieno ginčo su kaimynais 
dvarininkais metu mamos ištarti 
žodžiai: “Pagal teisybę mes visi 
turime kalbėti lietuviškai”.

Jau tada guvaus proto ir gė
riui imlus jaunuolis susimąstė 
apie savo tautines šaknis. Ir 
nors jo vaikystė ir jaunystė pra
bėgo tarp lenkiškai kalbėjusių ir 
į auklėjusių žmonių, Vladas, 
kaip ir V. Kudirka, tarė sau: 
“Aš esu lietuvis!”

Sukūręs šeimą, Vladas pra
dėjo mokytis gimtosios kalbos. 
Reikėjo turėti daug drąsos, kad 
nekreiptum dėmesio į buvusių 
kolegų dvarininkų, netgi gimi
nių ir tarnų patyčias, esą jaunie
ji ponai Putvinskiai pakvaišo, 
pradėjo kalbėti “chamų” kalba 
ir tos “mužikų” kalbos nuo pat 
lopšio moko savo vaikučius.

“Pirmas klausimas, - savo 
prisiminimuose rašo Emilija, - 
buvo, kokia kalba privalome sa
vo vaikučius auklėti. Vladas aiš
kiai buvo nusistatęs savo vaikus 
auklėti mūsų žemės artojų kal
ba, nes kartu su jais gyvename ir 
gyvensime...”

Emilija Vlado sprendimui 
pritarė: “Aš vis nepamirštu to 
džiaugsmo, kai pirmą kartą teko 
išgirsti motiną lietuvę inteligen
tę (p. Jablonskienę, K.B.), kal
bančią su savo vaikučiais melo
dinga, gražia mūsų protėvių kal
ba”, - savo prisiminimuose rašo 
Emilija.

Ryžtingas posūkis
Pakalbintas “Knygnešio” re

daktoriaus Petro Rusecko apie 
“atsivertimo” į lietuvybę prie
žastis, V. Putvinskis pasakoja: 
“Lietuviškai, kaip ir kiti dvari
ninkai, kalbėti nemokėjau. (...) 
Motinos įkvėptas man demok
ratiškumas traukte traukė prie 
liaudies Širdis juto brukamaja
me man lenkiškume kažkokį 
melą. Ji troško švento, kilnaus 
tikslo, gyvenimo prasmės, bet 
kartu bodėjosi ir purtėsi lenkiš
kumo. (...) Nesuprantu, bet 
graži liaudies kalba žavėjo mane 
ir traukė į save, lyg kokia pa-

Laiškas iš Vilniaus visiems
Buvome vergai, vagys, melagiai, veidmainiai, vėliau įsidrąsinant, 
buvom kovingi ir vieningi, dabar - laisvi, bet savanaudžiai. Vis dėlto 

gėrio jėgos veda į šviesią Lietuvos ateitį... -
kai, nes kitaip nebuvo galima 
nieko gauti.

Parduotuvėse buvo tik duo
na ir pienas, o kitoks maistas 
pasirodydavo tik prieš tarybines 
šventes ir stovėjome dėl jų eilė
se per dienas.

Meluoti ir veidmainiauti tu
rėjome, nes buvo tik viena tiesa, 
kuria niekas netikėjo ir garbina
mi vadai, kuriais visi baisėjosi. 
O tomis lemtingomis dienomis 
tie žmonės stebuklingu būdu ta
po bebaimiai ir stovėjo lyg siena 
prieš baisų priešą. Iš visos Lie
tuvos be raginimo ir vadovavi
mo suvažiavę į Vilnių, palikę sa
vo namus ir visus darbus, moki
niai iš mokyklų palikę lapelius 
mokytojams, visi buvo tokie ge
ri, padėjo vieni kitiems, kiek 
galėjo maitino vieni kitus, kas 
ką turėjo ir nebuvo tomis dieno
mis užregistuotas joks nusikalti
mas, nors narnai buvo tušti ir 
gera proga pasiplėšti.

Be Dievo galybės įsikišimo, 
taip niekas negalėjo staiga pa
keisti žmonių - tai lyg Kristaus 
stebuklas vestuvėse, kai vanduo 
buvo paverstas vynu. Gaila, kad 
tai buvo tik trumpai, tik priešo 
akivaizdoje.

Atėjus laisvei tie patys žmo
nės vėl tapo tais, pačiais niekše
liais ir tokie yra iki šiolei, nors 
praėjo dešimt metų. Ir nežinia 
kada vėl sulauksime stebuklo.

Lietuvos istorijoje buvo ir 
Pilėnai, ir Kražiai, ir Žalgiris, bet 
šis paskutinis, rodos, dar didin
gesnis, juk ir priešas buvo bai
siausias ir klastingiausias. Tvirtai 
tikiu, jei Aukščiausiasis suteikė 
mums tokią malonę, -tai neapleis 
ir ateityje, nors sunkumų ir iš
bandymų taip pat reikia. Aš tikiu 
Lietuvos šviesia ateitimi. _

Elena

Labai iškilmingai Lietuva 
paminėjo ir 1991-mųjų metų 
Sausio 13-tosios dienos įvykių 
dešimtmetį. Aš tada buvau 
Šakiuose ir prie televizijos sėdė
jau iki antros valandos nakties, 
kol užėmė rusai televiziją. At
važiavau į Vilnių į laidotuves tų 
trylikos jaunuolių žuvusių tą at
mintiną dieną.

Aš įsitikinusi, kad įvyko tik
ras ir didžiulis stebuklas. Per 50 
okupacijos metų taip nužmogin
ti lietuviai, staiga sustiprinti Šv. 
Dvasios, melsdamiesi drąsiai 
stovėjo prieš tankus, taip kad 
sovietai, prie televizijos bokšto 
sutraiškę trylika, neišdrįso pulti 
tūkstantinės minios beginklių, 
stovinčių prie parlamento.

Per 50 okupacijos metų 
žmonės beveik visi tapo vagi
mis, bailiais, melagiais ir veid
mainiais, nes be šių blogybių 
nebūtų galėję išlikti. Kas tik pri
ėjo prie kokio turto - kolūkiuo
se kolūkiečiai, parduotuvėse 
pardavėjai, gamyklose darbinin- 

slaptis. (...) Pavyko surasti 
kontrabandininką, kuris (...) at
nešė man lietuviškų laikraščių 
pundelį. Tai buvo ‘Apžvalga’. 
Mano rankos drebėjo iš 
džiaugsmo, palietus pirmą kartą 
užburtą brangenybę, tik, deja, 
nemokėjau suprasti nė vieno 
posakio”.

Pirmieji inteligentai, pritarę 
Putvinskių nutarimui tapti lietu
viais, buvo Vincas Kalnietis ir 
Povilas Višinskis. V. Kalnietis 
patarė: “Jei jūs jaučiatės lietu
viais esą, tai kalbėkite lietuviš
kai, steikite lietuviškus namus, 
dalyvaukite visais būdais tautos 
gaivinime”. Po tokio patarimo 
Putvinskių gyvenime įvyko ryž
tingas posūkis: “Tiltą paskui sa
ve sudeginome: sugrįžimo nebe
liko”, - rašė vėliau Vladas.

P. Višinskis buvo antrojo 
Putvinskių sūnaus Vytauto 
krikšto tėvu. “Sielos gilumoj 
svajojom ir troškome, - prisimi
nimuose rašo Emilija, - kad tas 
mūsų kūdikis kuo daugiau ypa
tybių paveldėtų iš savo krikšto 
tėvo, sektų jo pavyzdžiu ir suge
bėtų būti naudingas savo tautai 
taip, kaip Višinskis buvo”.

Pažangus ūkininkas
Vladas paveldėjo apleistus 

ir praskolintus dvarus. Iš pat 
pradžių teko ieškoti radikalių 
priemonių dvarų ekonomikai 
gerinti. Halės universitete pasi
mokęs du semestrus, vieną va
sarą praktikantu agronomu dir
bo Vladimiro Zubovo dvare 
Ginkūnuose, Lenkijoje Ruda- 
Mazovecke lankė žuvininkystės 
kursus, studijavo specialiąją že
mės ūkio literatūrą, domėjosi 
naujovėmis kaime.

Gyvenamojo namo šilo Pavėžupyje 
priekis (namas sudegė 1983 m.)

Savo ūkiuose pradėjo nau
doti iki šiol nežinomus lubinus, 
sausino laukus, įvedė sėjomai
nas, domėjosi veisline gyvulinin
kyste, o ypač krašte mažai žino
ma žuvininkyste.

Pirmaisiais metais kaimynai 
juokėsi iš Vlado planų. Mat jis 
ne tik pelkes, bet ir šiaip dide
lius dirvų plotus užtvenkė. Už 
metų gautas žuvies prieaugis 
patvirtino, kad žuvininkystė - 
perspektyvi ūkio šaka.

Putvinskių pastangos greitai 
davė gerų vaisių: dvarai atsiga
vo, visos ūkio šakos, o ypač žu
vininkystė suklestėjo, darbinin
kų buitis gerėjo, o šeimininkų 
gyvenimas tapo pasiturintis.

Putvinskiams susiklostė pa
lankios sąlygos turiningam vi
suomeniniam gyvenimui, arti
miems kontaktams su daugeliu 
to meto žymių kultūros ir politi
kos veikėjų, o tai paskatino Vla
dą ir Emiliją patiems įsijungti į 
tautinio atgimimo darbą, glež
nutės nepriklausomybės gynimą 
ir įtvirtinimą. Tuo laiku, kada 
Vladas buvo tremtyje, o vėliau 
darbavosi Kaune, ūkiui vadova
vo Emilija.

Pasitraukęs iš vadovavimo 
Šaulių sąjungos centro valdybai, 
Vladas apsigyveno Graužikuo
se. Jisai stengėsi sukurti pavyz
dingą šauliškąjį ūkį. Emilija sa
vo prisiminimuose rašė: “Jis vis 
svajojo sukurti savo ūkiuose ne 
tik ekonominę gerovę sau ir 
darbininkams, bet ir čia dirban
čių žmonių idėjišką, susipratusį 
branduolį. Toks tautinis židinys, 
paremtas ekonominiu gerbūviu, 
savo pavyzdžiu darytų įtaką vi
sai apylinkei ir tuo būdu veiktų 
visą tautą ne žodžiais, bet rea
liais darbais”.

Vlado darbus Šilo Pavėžu- 
pyje tęsė jo sūnus Stasys - lais
vės kovų savanoris, Vyčio kry
žiaus kavalierius, Šaulių sąjun
gos centro valdybos narys, agro
nomas, 1935.IX.7 - 1938.III.26 
buvęs žemės ūkio ministeris, 
bolševizmo tremtinys.

Graužikai atiteko jaunes
niam sūnui Vytautui - kovų su 
lenkų legionieriais ir Klaipėdos 
krašto vadavimo dalyviui, agro
nomui, žuvininkystės specialis
tui, aktyviam šaulių organizato
riui, bolševizmo tremtiniui.

Amerika...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nejautė nė trupučio gėdos. Kai 
dingsta gėda, civilizuotas elge
sys jau neįmanomas! O su Clin- 
ton’ais Amerikoje dingo gėdos 
samprata! Jų elgesys prisidėjo 
prie Amerikos visuomenės nuo
smukio.

Į valdžią atėjo naujas prezi
dentas. Ar jis - G. W. Bush’as 
galės atstatyti civilizuotą elgesį? 
Jo prezidentavimo pradžia yra 
gera. Jaučiama, jog Amerikoje 
valdžia yra vėl subrendusių, ci
vilizuotų žmonių rankose. Gal, 
praėjus kiek laiko, šios šalies 
jaunimas vėl galės žiūrėti į pre
zidentą su pagarba.

Bet ar ne per vėlu Amerikai 
atstatyti tą nerašytą civilizuotą 
elgesį? Ar demokratija yra stip
riai įsitvirtinusi, kad nesubyrėtų, 
turėdama visuomenę, kurios pi
liečiams rūpi tik ši diena ir jų 
pačių interesai?

Ar Amerika sugebės vėl ko
voti prieš tokius kraštus kaip 
Vokietija ir Japonija? Bet ne 
dėl imperijos, o dėl demokrati
jos? Abejoju, ar amerikiečių są
monėje dar yra tiek pasiaukoji
mo, tiek supratimo, kad ne tik 
pilvas ir mados yra svarbūs daly
kai. Norėčiau klysti... Pasaulyje 
nėra kitų kraštų, kurie būtų ga
lėję perimti tokį pavyzdinį 
Amerikos vaidmenį.

O ar Lietuva turėtų sekti to
kiu “geru” Amerikos pavyzdžiu? 
Ar Lietuvai taip pat užtenka tik 
foto veikėjų, politikų? Ar pa
saulėžiūra ir principai Lietuvoje 
taip pat nesvarbūs, kaip kad bu
vo Amerikoje aštuonerius me
tus? Ar užtenka vien tik matyti 
vadų nuotraukas iš jų kelionių 
po pasaulį, kai tuo tarpu kraštas 
skursta, didžioji dalis žmonių 
vargsta, o daugumas jaunimo 
bando sprukti svetur? Ar kas 
paskaičiavo, kiek prezidentūra 
ir kai kurie politikai išleido pini
gų įvairiom kelionėm, begarsin
dami save? Kiek kaimų galėjo 
atstatyti Lietuva per paskuti
niuosius kelerius metus vien tik 
už pinigus, išleistus politikų 
nuotraukoms? Ar reikia Lietu
vai turėti specialius fotografus 
fotografuoti rinktinius politik
us? Klintoniškė Amerika nėra 
geras pavyzdys nei Lietuvai, nei 
kitiems kraštams.
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® LAISVOJE TEVYMEJE
SIGNATARAS AVARIJOJE
Kovo 11-sios Akto signata

ras, užsienio reikalų ministerio 
patarėjas Egidijus Bičkauskas 
sausio 31 d. važiuodamas vLuici 
giu “Land Rover” atsitrenkė į 
Kalvarijų gatvėje stovėjusį auto
mobilį, praneša BNS/LGTIC. 
Manoma, kad jis avariją padarė 
būdamas neblaivus, policija jį su
rado, nes prie apdaužyto automo
bilio liko nuplėštas visureigio 
valstybinis numeris. Iš karto ne
leidęs patikrinti girtumą nei pa
teikti dokumentus, jis ant ryto
jaus prisistatė policijai, bet jį ten 
ištiko priepuolis, manoma epilep
sijos, ir jis buvo nuvežtas į ligoni
nę. Jam buvo paskirta 3,300 litų 
bauda. Tokiu atveju baudos gali 
siekti iki 5,000 litų, arba gali būti 
atimtos vairuotojo teises nuo tre
jų iki penkerių metų.

MIRĖ MISIONIERĖ
Kaip rašo BNS/LGTIC, Lie

tuvą tik vasario pradžioje pasiekė 
žinia, kad Pietų Amerikos Ama
zonės džunglėse gruodžio 3 d. mi
rė misionierė lietuvė Emilija Ša- 
kėnaitė. Gimusi 1913 m. Anyščių 
rajone, ji išvyko iš Lietuvos prieš 
Antrąjį pasaulinį karą, Paryžiuje 
baigė noviciatą ir įsigijo medici
nos sesers specialybę. Ji paskyrė 
savo gyvenimą Brazilijos ir Bolivi
jos džiunglių indėnams, dalyvavo 
kunigo Aleksandro Bendoraičio 
žygiuose, dirbo laivuose-ambula- 
torijose “Lithuania”. Brazilijoje 
rengė ir puoselėjo “Gerojo gany
tojo”, Bolivijoje - “Vaiko ir moti
nos” ligonines. Ji buvo rasta ne
gyva, sumušta galva, džiunglių 
Gajarainerino miestelyje, ir ten 
palaidota.

LĖŠOS BENDRIJOMS

Lietuvos vyriausybė vasario 7 
d. paskirstė lėšas Lietuvos tradici
nėms religinėms bendruome
nėms, praneša BNS/LGTIC. 
Daugiausia lėšų paskirta Lietuvos 
vyskupų konferencijai - 2.34 mln. 
litų. Lietuvos Stačiatikių bendri
jai paskirta 140,000 litų. Aukš
čiausiajai sentikių tarybai teko 
46,400 litų, Lietuvos evangeli
kams liuteronams - 31,800 litų, 
mažesnėms bendrijoms - tarp 
10,000 ir 15,000 litų. Iš viso pa
skirstyta 2.6 mln. litų. Kiekvienai 
religinei bendruomenei skiriama 
10,000 litų dydžio bazinė para
mos suma, o prie jos pridedama 
kintanti dalis, priklausanti nuo 
tos konfesijos tikinčiųjų skaičiaus.

KAUNO BENDRADARBIAVIMAS
Kauno meras Gediminas 

Budnikas vasario 7 d. vyko į Ka
raliaučių pasirašyti miestų bend
radarbiavimo sutartį. Su juo vyko 
30 verslininkų, praneša BNS/ 
LGTIC. Sutartimi numatoma 
bendradarbiauti savivaldos, socia-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)
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FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E„ Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

□ 10% nuolaidos pensininkams
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas
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linės, aplinkos apsaugos, pramo
nės, prekybos, kultūros ir švieti
mo srityse. Karaliaučius yra 
penktas miestas, su kuriuo Kau
nas pasirašo bendradarbiavimo 
sutartį. Iki šiol tokios sutartys pa
sirašytos su Rusijos Tiumene, Ita
lijos Emilia-Romagna regionu, 
Švedijos Linčiopingu ir Norvegi
jos Hordalando apskritimi. Su 7 
miestais Kaunas yra pasirašęs 
susigiminiavimo sutartis.

UTENOJE NAUJAS MERAS
BNS/LGTIC praneša, kad 

vasario 8 d. Utenos rajono savi
valdybės taryba iš pareigų atleido 
merą konservatorių Edmundą 
Pupinį ir vietoje jo išrinko social
liberalą Joną Buroką. E. Pupiniui 
buvo pareikštas nepasitikėjimas, 
priekaištai dėl savivaldybės biu
džeto formavimo bei dėl netinka
mo darbo. J. Burokas į savivaldy
bės tarybą buvo išrinktas kaip 
Valstiečių partijos ir Krikščionių 
demokratų sąjungos koalicijos at
stovas, vėliau perėjo į Naująją są
jungą (socialliberalus).
PROTESTAVO MARIJAMPOLĖJE

Vasario 6 d. Marijampolės 
centrinėje aikštėje susirinkę žem
dirbiai ir įmonės'“Marijampolės 
pieno konservai” darbuotojai su
rengė protesto akciją. Dalyvavo 
apie 500 žemdirbių, kurie reikala
vo su jais atsiskaityti už supirktą 
gamybą bei sumokėti algas iki 
š.m. kovo 15 d. Bendrovė skolin
ga 17.2 mln. litų pieno pristatyto
jams, 2.2 mln. litų įmonės dar
buotojams. Protestuotojai taip 
pat reikalavo, kad iki vasario 20 
d. būtų užbaigtos arba nutrauktos 
derybos dėl “Marijampolės pieno 
konservų” privatizavimo.

NEUŽTIKRINTOS VAIKŲ TEISĖS
Jungtinių Tautų Vaikų teisių 

komitetas per JT Vystymo progra
mos atstovybę Lietuvoje vasario 8 
d. pranešė, kad Lietuvos įstatymai 
ir kiti teisės aktai deramai neat
spindi nediskriminavimo, vaikų in
teresų ir jo nuomonės gynimo. 
Lietuvai rekomenduojama sustip
rinti pastangas įgyvendinant Vaikų 
teisių konvenciją. Komitetas pa
reiškė susirūpinimą, jog Lietuvoje 
gausėja beglobių ar globos įstai
gose gyvenančių vaikų, vaikai nėra 
apsaugoti nuo paplitusios smurto 
ir pornografinės medžiagos, dau
gėja tuberkuliozės atvejų. Komite
to nuomone, Lietuvos vyriausybė 
neturi sutelkto požiūrio į vaikų 
problemas, nesama centrinio ir 
vietos lygio mechanizmų, koordi
nuojančių politiką vaikų atžvilgiu.

NAUJAS ŠAULIŲ VADAS
Vasario 10 d. Kaune dimisijos 

generolo Stasio Raštikio puskari- 
ninkų mokykloje neeilinio Lietu
vos Šaulių sąjungos suvažiavimo 
metu sąjungos pirmininku buvo iš
rinktas majoras Juozas Širvinskas, 
rašo BNS/LGTIC. Jo teigimu, 
“sąjungos prioritetas išlieka tas 
pats - darbas su jaunimu”, vyres
nieji nariai turi padėti jaunimui 
ugdant patriotiškumą ir rengiantis 
krašto gynybai. Šiuo metu sąjungai 
priklauso 6,500 nariai, kurių dau
giau kaip pusė yra jaunimas nuo 
12 iki 18 metų.

ATIDARYTI LENKŲ NAMAI
Kaip praneša BNS/LGTIC, 

vasario 12 d. Vilniuje atidaryti 
Lenkų kultūros namai. Jų paskirtis 
- pristatyti ir skleisti lenkų kultūrą 
Lietuvoje bei plėsti abiejų tautų 
kultūrinį bendradarbiavimą. Tiki
masi, šie namai taps įvairių tautų 
žmonių susitikimų vieta, kurioje 
bus galima užmegzti asmeninius 
bei profesinius ryšius. Namus įstei
gė draugija “Wspolnota Polska”, 
kuri rūpinasi svetur gyvenančiais 
lenkais. Patalpose yra įsikūrę 30 
lenkiškų organizacijų. Jų statyba 
kainavo 5 mln. JAV dolerių ir yra 
pati brangiausia tokio pobūdžio 
Lenkijos investicija užsienyje. y

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

Kiauklių (Kaišiadorių vyskupijos) šventovė statybos metu ir jos klebo
nas a.a. kan. J. ANDRIKONIS. Žemiau - pagrindiniai statytojai. Iš 
kairės: Širvintų klebonas kun. J. DABRAVOLSKAS, Kaišiadorių vys
kupas J. MATULAITIS, kan. J. ANDRIKONIS

Pelesa - lietuvių sala Gudijoje
Jos vidurinę mokykla aplankius

Daug alytiškių lankėsi sve
tingoje Pelesos vidurinėje mo
kykloje. Etnines lietuvių žemes 
mena lietuviškų kaimų pavadi
nimai: Vigonys, Smilginiai, Bal- 
tiškės ir kt. Mokykla atidaryta 
tik 1992 m., bet jau tapo kultū
ros ir švietimo centru. Mokyklo
je - 18 pedagogų (tik 2 Gudijos 
piliečiai).

Apie didelę reikšmę šios 
mokyklos, jos įtaką lietuvybei, 
lietuvių bendruomenei sakė 
mokyklos direktorė Birutė Bi- 
gailienė: “Manome, kad savitu
mą padeda išsaugoti ryšiai su 
bendruomene. Mokykla buria 
žmones, organizuoja ekskursi
jas, susiėjimus, padeda rengti 
šventes, dalyvauja koncertuose. 
Tačiau vėl klausiame: ar perims 
jaunoji karta senelių tradicijas? 
Ar neliks tuščia vieta, kai vienas 
po kito senieji šio krašto žmo
nės, turintys lietuviškas šaknis, 
išeis amžinybėn? Viltingai nu
teikia paskutinė gegužinė su ap
linkinių kaimų dainininkais ir 
mūsų mokyklos mokiniais, mo
kytojais: nušvitę žilagalviai vy
rai, pasipuošusios “kaip į bažny
čią” moterys, kartu dainuojan
tys, šokantys vaikai. Ir čia pat, 
miške, mūsų visų laiką “rokuo- 
janti” gegutė. Ar išliksime? Se
nieji sako: jei ne mokykla, jau 
nieko čia, Pelesoje, nebūtų”.

Na, o kaip gi dirbama šioje 
lietuviškoje mokykloje? Moko
ma pagal Gudijos švietimo mi-

Dt/AAKM FOUR SEASONSKTZ/rln^. REALTY LIMITED
Member Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodam, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slaynerio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
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

Vytautas Bigaila taria žodį Pelesos 
lietuvių veikėjos Marijos Kruopie- 
nės pagerbtuvėse

Nuotr. A. Urmanavičienės

nisterijos patvirtintus mokymo 
planus. Visi dalykai mokomi lie
tuvių kalba, išskyrus gudų kalba 
dėstomą Gudijos istoriją V-XII 
klasėse ir kursą “Mano gimtinė 
- Baltarusija” IV klasėje. Nuo 
pirmos klasės mokoma dviejų 
valstybinių kalbų - gudų ir rusų. 
Nors vadovėliai gaunami iš Lie
tuvos, bet mokomųjų dalykų 
programas reikia derinti su gu
diškomis. Galime teigti, kad vi
są ugdymo turinį sudaro dviejų 
švietimo sistemų - gudų ir lietu
vių derinys.

Taigi dirbant tokiomis su
dėtingomis sąlygomis, būtinas 
mokytojų kvalifikacijos tobulini
mas. Tam reikalui pagrindinį 
dėmesį ir skyrė buvęs mokyklos 
vadovas V. Bigaila. Mokėsi pats 
ir mokė savo kolegas.

Magistras Vytautas Bigaila 
savo disertacinio darbo pabai
goje pateikė konkrečias savo ti
riamojo darbo “Užribio lietuvių 
mokyklos pedagogų kvalifikaci
jos tobulinimo ypatumai”, išva
dos bei svarios rekomendacijos 
ne tik užribyje dirbantiems mo
kytojams -jo mintys aktualios ir 
Lietuvos pedagogams.

Antanina Urmanavičienė

Hamilton, Ont |
HAMILTONO LIET UVIŲ PEN

SININKŲ KLUBO susirinkime š.m. 
vasario 1 d. buvo nutarta po 100 
dol. paskirti: Lietuvos našlaičiams, 
Lietuvos dienos globos Vaikų cent
ro komitetui, Hamiltono Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinei mokyklai ir 
Varėnos rajono vidurėms mokyk
loms, Lietuvos kovų-kančių istori
jos konkursams. Šie konkursai, ku
rie padeda ugdyti mokinių patrio
tinį nusiteikimą, yra vykdomi Lie
tuvos vidurinėse mokyklose, suor
ganizuoti Lietuvos politinių tremti
nių, kalinių sąjungos iniciatyva. 
Šiais metais jie buvo vykdomi sau
sio 25 ir 26 d.d. Kiti tokie konkur
sai numatyti šių metų pavasarį. To
kius užmojus stipriai remtai Hamil
tono lietuvių pensininkų klubas ir 
pavieniai asmenys.

Eugenija Šopienė minėtiems 
Varėnos rajono vidurinių mokyklų 
konkursams dukters mokytojos a.a. 
V. Šopytės-Dent mirties metinėms 
prisiminti paaukojo $50. L.S.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
a.a. Juozo Grigaičio atminimui, reikš
dami užuojautą mirusiojo šeimai, 
aukojo: $20 - Z. Čečkauskas, J. 
Stankus, A. P. Armonai, G. J. Kriš
tolaičiai; $10 - V.P. Šidlauskai. J.K.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju dukrai 
Audrei už didelį darbą, ruošiant 
man gimtadienio staigmeną. Taip 
pat ačiū jai pagelbėjusiai Reginai 
Choromanskytei, sūnui Rimui, pri
sidėjusiam prie staigmenos organi
zavimo, jo žmonai Štelai ir vaikai
čiams už salės papuošimą. Ačiū vi
siems dalyvavusiems ir visiems ma
ne sveikinusiems žodžiu, raštu ar 
apkabinimu. Ačiū tiems, kurie po
būvio metu tarė sveikinimo žod
žius. Dėkoju už atsiųstas gėles ir 
draugėms už skanius pyragus. Ypa
tinga padėka krikšto sūnui Alfonsui 
Vindašiui, kuris mane prisiminė ir 
atsiuntė sveikinimą iš tolimos Japo
nijos. Ačiū L. Turūtaitei už dainas, 
kurios suteikė pokyliui jaukumą ir 
gerą nuotaiką. Si staigmena nieka
da neišdils iš mano atminties -

Zita Sakalienė

Wasaga Beach, Ont.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS sukaktis atšvęsta Vasario 
16 d. Gerojo Ganytojo misijos salė
je. Minėjimą, į kurį susirinko gausi 
grupė tautiečių surengė KLB Vasa
gos apylinkė ir Moterų būrelis. Nu
džiugome pamatę atvykusius prel. 
J. Staškevičių, paskaitininką kun. 
E. Putrimą ir muz. L. Turūtaitę, ly
dimą svečių iš Toronto. Po trumpo 
įžangos žodžio KLB Vasagos apyl. 
pirm. V. Abramavičius pakvietė Mo
terų būrelio pirm. A. Vitkienę pri
statyti programos dalyvius. Kun. E. 
Putrimas, visiems vasagiškiams ge
rai žinomas jaunimo stovyklų vado
vas, Klaipėdos Dvasinės pagalbos 
jaunimo centro įsteigėjas, kalbėjo 
apie tris skirtingas lietuvių emigra
cines bangas. Jis apibūdino emigra
vimo iš Lietuvos priežastis ir nu
švietė skirtingus emigrantų siekius 
išeivijoj, pabrėždamas svarbią šei
mos įtaką tautinių ir religinių tradi
cijų išlaikyme. Kun. Edis maloniai 
atsakinėjo į klausimus, liečiančius 
šių dienų Lietuvos jaunimo tėvynė
je problemas ir priežastis, skatinan
čias juos palikti gimtąjį kraštą.

Meninę programos dalį L. Tu- 
rūtaitė pradėjo pakviesdama daly
vius atsistojus pritarti jos atlieka
mai “Lietuva brangi”. Savo sodriu 
balsu, turtinga interpretacija ir en
tuziazmu ji įtraukė dalyvius į dainą. 
Sekė pynė religinių, partizaninių, 
patriotinių dainų, ne vienam iš
spaudusių ašarą. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu.

Padėkos žodį programos atli
kėjams tarė A. Vitkienė. Kun. Put
rimui įteikta piniginė parama jo 
veiklai su Dvasinės pagalbos jauni
mo centru Klaipėdoje. Solistė ap- 
dovanpta rožių puokšte, KLB suau
kota per 900 dol.

Prelatui J. Staškevičiui palai
minus vaišių stalą, dalyviai dar ilgai 
bendravo, besivaišindami šeiminin
kių skaniai paruoštais pietumis. 
Rengėjai lieka joms nuoširdžiai dė
kingi už jų kruopštų darba. E.K.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Kun. dr. Mato Čyvo 60 metų 
kunigystės sukaktis paminėta š.m. 
sausio 26 ir 28 d.d. St. Petersburge, 
FL. Ją surengė iš vietovėje veikian
čių organizacijų pirmininkų sudary
tas komitetas. Kaip rašoma biulete
nyje “Lietuvos žinios” 2001 m. 296 
nr., sukaktuvininkas dėl savo malo
naus būdo ir pagalbos visiems, ku
rie jos prašo, St. Petersburgo lie
tuvių yra gerbiamas ir mylimas. Su
kakties minėjimo vaišės vyko penk
tadienį, sausio 26, Lietuvių klubo 
patalpose, dalyvaujant ir vysk. P. 
Baltakiui, OFM, ir 8-niems arti
miems giminaičiams. Susilaukta 
daug sveikinimų iš organizacijų, 
nes kun. dr. M. Čyvas tebėra veik
lus lietuviškose organizacijose. 
Raštu gauti sveikinimai iš Albany ir 
St. Petersburgo vyskupų, buvusių 
bendradarbių kunigų, giminaičių iš 
Lietuvos. Apie kunigo nueitą gyve
nimo kelią kalbėjo M. Šilkaitis. Su
kaktuvininkas savo žodyje, dėkoda
mas visiems dalyviams ir jį sveiki
nusiems, kartu išryškino kai ku
riuos savo gyvenimo bruožus. Po 
kalbų vyrų religinės muzikos choras 
“Aidas”, vadovaujamas dr. D. Sla
vinsko, padainavo 4-rias dainas ir 
su visais dalyviais sugiedojo “Il
giausių metų”.

Sekmadienį, sausio 28, kun. dr. 
M. Čyvas koncelebravo padėkos 
Mišias su vysk. P. Baltakiu, OFM, 
pranciškonais kunigais A. Grabnic- 
ku, R. Šakaliu. Pamokslą pasakė 
vyskupas, o skaitinius atliko ev. 
kun. dr. E. Gerulis ir M. Šilkaitis. 
Per pamaldas giedojo choras “Ai
das”, vargonuojant L. Sodeikai. 
Kun. dr. M. Čyvas gimė 1916 m. 
balandžio 30 d. Leliūnų kaime, Pa
girių valse., Ukmergės apskr. Kau
no kunigų seminariją baigė 1941 m. 
ir tų metų sausio 26 d. buvo įšven
tintas kunigu. Romoje, Gregoria- 
num universitete, studijavo bažnyti
nę teisę, kurią baigė daktaro laips
niu. Trumpą laiką buvo arkiv. J. 
Skvirecko asmeninis sekretorius. 
1949 m. atvyko į JAV-bes ir iki 
1951 m. ėjo įvairias pareigas San 
Diego vyskupijos tribunole Kalifor
nijoje. Nuo 1952 iki 1963 metų bu
vo Albany, NY, vyskupijos tribuno
lo teisėjas, o nuo 1964 m. iki pensi
jos klebonavo Šv. Jurgio parapijoje 
Albany mieste. Bendradarbiavo ka
talikiškoje spaudoje ir Lietuvių en
ciklopedijoje Bostone.

Britanija
Didžiosios Britanijos lietuvių 

sąjungos (DBLS) Derby skyrius 
2000 m. lapkričio 26 d. Ukrainiečių 
klubo patalpose minėjo Lietuvos 
kariuomenės 82-jų metų įsteigimo 
sukaktį. Įvadiniu žodžiu minėjimą 
atidarė DBLS Derby skyriaus pirm. 
J. Levinskas. Tylos minute pagerbti 
žuvę kariai už Lietuvos laisvę. Pa
skaitą skaitė J. Maslauskas, primin
damas savanorių kūrėjų, partizanų 
aukas, pasidžiaugdamas, kad ir vėl 
gyvuoja laisvos Lietuvos kariuome
nė. Minėjimas baigtas Tautos him
nu. Po jo vyko vaišės ir loterija, 
kurios pelnas paskirtas skyriaus 
veiklai (“Europos lietuvis” 2000 m. 
23 nr.).

Prancūzija
Š. m. sausio 8-tosios vakare 

Eliziejaus laukų teatro salėje Pary
žiuje paminėti Mikalojaus K. Čiur
lionio 125-tosioms gimimo meti
nėms įvyko iškilus koncertas, pra
nokęs visus lūkesčius, kaip skelbia 
ELTA. Lietuvos valstybinis simfo
ninis orkestras, Kauno valstybinis 
choras ir solistai atliko M. K. Čiur

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

<<npĄT LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 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....................4.00%
180 dienų indėlius..................4.00%
1 m. term, indėlius................ 4.25%
2 m. term, indėlius................4.50%
3 m. term, indėlius................4.60%
4 m. term, indėlius................4.75%
5 m. term, indėlius................5.00%
RRSP irRRIF
(Variable)................................2.50%
1 m. ind.........................  4.50%
2 m. ind....................................4.60%
3 m. ind....................................4.75%
4 m. ind....................................4.85%
5 m. ind........................  5.00% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

lionio simfoninę poemą “Miške” ir 
Liudviko van Beethoveno Devintą
ją simfoniją, diriguojant išgarsėju
siam muz. Mstislavui Rostropovi
čiui. Salė buvo pilnutėlė dalyvių. 
Koncerte dalyvavo Paryžiaus visuo
menės elitas, užsienio kraštų diplo
matai, didžiųjų bendrovių vadovai, 
maestro Rostropovičiaus pakviesti 
svečiai ir turbūt visa Paryžiaus lie
tuvių bendruomenė. Pasak Lietu
vos kultūros ministerio G. Kėvišo 
pareiškimo ELTAI, buvo šiuo kon
certu siekta ne tik supažindinti pa
saulinę menų sostinę su M. K. 
Čiurlionio muzika, bet ir parodyti 
šiandieninio Lietuvos profesinio 
muzikos atlikimo lygį. Devintoji 
simfonija kaip tik ir suteikusi tokią 
galimybę Lietuvos valstybiniam or
kestrui, chorui ir solistams. Čiur
lionio jubiliejui skirtas koncertas, 
kaip primena ELTA, yra įtrauktas į 
UNESCO globojamą Jungtinių 
Tautų paskelbtą “Dialogo tarp civi
lizacijų” metų programą. Paryžiuje 
taipgi įvyko M. K. Čiurlionio pa
veikslų paroda. Sausio 10 d. šis mi
nėtas koncertas, su šiek tiek pakeis
ta programa, diriguojant R. Šerve- 
nikui, buvo pakartotas Vokietijoje, 
Forbach mieste.

Lenkija
Tarptautinis seminaras “Tau

tinės mažumos ir elektroninė žinia- 
sklaida” vyko 2000 m. lapkričio 16- 
17 d.d. Balstogėje. Jame dalyvavo 
Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Gudijos ir Ukrainos mažumų 
organizacijų veikėjai, tų kraštų ra
dijo ir televizijos darbuotojai, vy
riausybinių institucijų atstovai. Se
minarą globojo Lenkijos preziden
tas A. Kwasniewski. Buvo skaityta 
14 pranešimų, vyko diskusijos ir 
pabendravimas. Lėlių teatre su
rengtas koncertas, kuriame dalyva
vo Palenkės vaivadijoje veikiantys 
tautinių mažumų ansambliai. Bals
togė buvo pasirinkta todėl, kad čia, 
be lenkų, gyvena gudai, ukrainie
čiai, lietuviai, rusai, čigonai, toto
riai ir žydai. Lenkijos radijo ir tele
vizijos tarybos pirm. J. Braun sakė, 
kad esanti lenkų pareiga padaryti 
viską, kad Lenkijoje būtų sustabdy
tas mažumų nutautėjimo procesas. 
Taip pat pabrėžta, kad apie mažu
mas būtų objektyviai kalbama len
kų žiniasklaidos laidose. Esą svar
bu, kad apie tautines mažumas 
daugiau sužinotų patys lenkai ir to
kiu būdu galėtų pagerėti lenkų 
visuomenės bei tautinių mažumų 
santykiai.

Apie tautines mažumas Lietu
voje tarp kitų kalbėjo rusė L. Mar
tynova iš Visagino miesto, kabeli
nės televizijos bendrovės “Sugar- 
das” direktorė. Jos teigimu, kiek
viena tautinė mažuma Lietuvoje 
gali laisvai naudotis krašto žinia- 
sklaidos priemonėmis. Tik vienas 
trūkumas - nėra pakankamai lėšų. 
Rusija yra skyrusi lėšų paremti savo 
tautiečiams už jos ribų. Pasak Mar- 
tynovos, Baltijos kraštuose rusai ta 
parama nedrįsę pasinaudoti. Mat 
Rusija galinti pareikalauti, kad ta
da vietinė žiniasklaida veiktų pagal 
jos užsakymą. Esą geriau būti alka
nam, bet laisvam. Kita vertus, Lie
tuvoje galima žiūrėti kelis Rusijos 
televizijos kanalus. Taipgi Lietuvos 
valstybinėje televizijoje transliuoja
mos laidos rusų kalba. Tuo tarpu 
Lenkijoje padėtis esanti kitokia. 
Lietuvos televizija nebematomą už 
5-kių kilometrų į vakarus nuo 
Punsko. Martynovos manymu, Lie
tuvos rusų ir lietuvių santykiai yra 
labai geri. Ji asmeniškai palaikanti 
artimus ryšius su lietuviais. (“Auš
ra” 2000 m. 23 nr.). J. Andr.

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:salvaiti@lynx.org
http://www.fourseasonproperties.com
http://www.talka.net
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Gydanč ios knygos

Jaunimo sodyba Lietuvoje
Rašo jaunimo sodybos steigėjas Ruandoje

MIELI BIČIULIAI,
sveikinu jus visus ir su 

džiaugsmu pranešu, kad jau se
niai svajotoji jaunimo sodyba 
pradėjo tapti tikrove ant atgau
tos mano senelio žemės! Kur 
pavasarį tebebuvo rapsų laukas, 
dabar stovi 8 dailūs mediniai 
namukai. Vasarą ten jau vyko 
pirmoji jaunimo stovykla, daly
vavo jaunimas iš Lietuvos, Len
kijos, Vokietijos ir Ruandos. 
Nors kultūros labai skirtingos, 
bet sugyvenimas buvo puikus ir 
praturtinantis; dalyvavo ir arti
mos apylinkės jaunimas. Visi 
stovyklautojai mielai prisidėjo 
prie aplinkos sutvarkymo ir ru
denį lietuviukai buvo sugrįžę so
dinti medžių. Visą stovyklos or
ganizaciją ir programą tvarkė 
Kaune susikūrusios “Saviugdos” 
klubo organizacijos nariai. 
Jiems ir pavesta visa ši stovykla
vietė. Jie jau prieš keletą metų 
priėmė įdėją ir ją vykdo, būtent 
jaunimas turi rūpintis kitu jau
nimu, reikalingu pagalbos. No
rima, kad jaunimas toje sodybo
je jaustųsi tikrai namie. Tai bu
vo galima jausti visos stovyklos 
metu. Planuojamas taip pat 
ekologinis ūkis bei sklypeliai 
tiems tautiečiams, kurie nori 
leisti gyvenimo dienas arti jau
nimo.

Tuos namelius finansavo 
Vokietijos (Bavarijos) televizija, 
o dabar viena Pietų Vokietijos 
grupė “Freundeskreis Litauen- 
hilfe” tęsia pastangas organi
zuoti ir telkti pagalbą ateities 
užsimojimams. Rugpjūčio pra
džioje tos organizacijos delega
cija atvyko į Žemaitiją ir kartu 
su stambia auka atgabeno 
mums dovaną - du vartotus au
tomobilius, prikrautus naudingų 
daiktų, reikalingų įsikūrimui.

Dabar ten pastoviai gyvena 
mano pusbrolis po 50 metų Si
biro patirties. O nuo ateinančių 
metų ten jau pastoviai apsigy
vens pirmieji auklėtojai ir glo
bos reikalingas jaunimas, dėl 
kurio ta sodyba kuriama. Vieti
nė spauda ir televizija atkreipė 
dėmesį, šiaip tautiečiai domėjo
si ir lankė jaunimo sodybą, su- 
nešdami vaisių ir visokių gėry
bių. Vieną dieną moteriškė iš 
Kauno atvežė vienos poetės la
bai stambią auką. Tai buvo jos 
mirusios sesers dovana jauni
mui; dar pridėjo auksinį kryželį. 
Iš Klaipėdos atsirado norinčių 
pagelbėti pinigais ir daiktais.

Tad Afrika palikta? Būčiau 
neatsakingas palikti iš karto 
tuos keletą šimtų našlaitėlių jų 
likimui, nors dabar didesnis dė-

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 

mesys skiriamas užsimojimui 
Lietuvoje. O ir mano 86 metų 
mamytė žilgalvėlė tikisi dar iš
vysti žemę ir bent iš dalies atsta
tytą senolių senelio sodybą... Ji 
daug prisidėjo prie jaunimo 
sodybos pastatymo Ruandoje ir 
net po baisaus genocido ji su
grįžo į Ruandą ir padėjo ne
lengvame atstatyme. Šiuo metu 
jaunimo sodyba Ruandoje labai 
gerai aprūpinta, ir gyvenimas 
ten rieda normaliai; vietiniai 
auklėtojai puikiai susitvarko. 
Dienotvarkė ten eina pagal sau
lės ritmą, nes gyvenama po pu
siauju ir kasdien, per visus me
tus saulė kyla šeštą ryto ir lei
džiasi šeštą vakaro. 7 vai. prasi
deda darbai arba skubama į mo
kyklas; nuo 12 iki 2 vai. poilsis, 
nes per karšta, nuo 4 vai. žaidi
mai ir sportas. Mūsų puošnioje 
koplytėlėje vyksta pamaldos 
sekmadieniais ir keletą kartų 
savaitės dienomis. Mažieji vai
kai lanko darželį, kiti pradines 
mokyklas, apie 40 lanko gimna
zijas ir 3 jau universitete. Kokia 
šito jaunimo, didele dalimi naš
laičių, ateitis? Atrodo, šviesi ir 
užtikrinta, nes yra labai daug 
geraširdžių žmonių, kurie ištiki
mai padeda, ir žinau, kad padės.

Gretimame Konge vyksta 
karas. Net 6 valstybės (Angola, 
Namibija, Zimbabwe, Burundi, 
Ruanda, Uganda) ten kariauja. 
Dėl ko? Faktas yra, kad JAV 
teikia ginklų Ruandai ir Ugan
dai, o šitos valstybės parūpina 
Amerikai labai retą ten Konge 
randamą mineralą tantalitą, ku
ris labai reikalingas metalo kie- 
tinimui, pavyzdžiui tarpkonti- 
nentinėms raketoms ir erdvės 
skrydžiams. Tas karas jau per 2 
metus pareikalavo 1.7 milijono 
gyvybių. Pasaulinėje spaudoje ir 
televizijoje apie tai neminima 
(buvo gan išsamiai rašyta viena
me Vokietijos laikraštyje “Welt 
am Sonntag” 2000 m. liepos 9 
d.), nes bandoma tai kaip nors 
nuslėpti. O tai įmanoma, jeigu 
apie 4-5 instancijos kontro
liuoja pasaulinę žiniasklaidą.

Žmogiškai žiūrint, padėtis 
Ruandoje ir daug kur Afrikoje 
yra beviltiška, nes tas kontinen
tas vis dar piktai išnaudojamas. 
Bet reikia tikėtis, kad didelė pa
žanga technikoje, medicinoje ir 
tautų suartėjime prives ir prie 
pažangos pasaulinėje politikoje. 
Bet tų kliūčių yra nemažai, nes 
žmonės daug kur suardo pu
siausvyrą gamtoje, yra nemažai 
įtampų kai kurių tautų sugyve
nime, didėja įtampa su Islamo 
grupuotėmis ir šalimis; kai kur, 
kaip Sudane, Pakistane, Rytų 
Timore krikščionys žiauriai per
sekiojami, net žudomi. Neleng
va su šitomis grėsmėmis susido
roti ir drąsia krikščioniška dva
sia atsakyti į brutalią jėgą ne
banaliomis priemonėmis, t.y. 
nuginkluoti ginkluotuosius be 
ginklų. Tai gali skambėti kaip 
naivi fantazija, bet Kristus prašo 
kiekvieną tikėti jo meilės jėga ir 
pagal ją tvarkyti mūsų sugyveni
mą šioje nuostabioje žemėje.

Kun. Hermanas Šulcas

Pradžioje buvo žodis, o visa 
kita atsirado po to. Taigi, žo
džio poveikis buvo, yra ir visada 
bus didžiulis. Medicininiu po
žiūriu tenka prisiminti ir žodžio 
įtaką sveikatai. Juk neveltui sa
koma; “žodis gydo, žodis žei
džia”. Šį teiginį galima pailiust
ruoti kad ir rašytojo F. Hardy 
knygoje “Valdžia be garbės” ap
rašytu atveju: “Nesijaudink, sū
nau, greit praeis! - tas žmogus 
buvo paskutinis, kuriam Artūras 
Veisas galėjo jausti palankumą 
ir dėkingumą per visą savo gy
venimą”.

Gydymas knygomis, kurias 
kartu su gydytoju atrenka psi
chologas ir psichoterapeutas, 
atsižvelgdami į paciento asmens 
struktūrą, jo emocinę būseną, o 
ypač į mąstymo sferos ypatumus 
bei ligos sukeltų centrinės nervų 
sistemos sutrikimų pobūdį, va
dinamas biblioterapija.

Apie gydymą knygomis rašė 
Aristotelis, o senovėje ir šian
dien Vidurio Afrikos bei Okea
nijos salų gyventojai bando pa
lengvinti skausmą, išsklaidyti 
niūrią nuotaiką, nerimą, kitas 
neigiamas emocijas melodekla
macija, dainomis, šokiais. Taip 
jie intuityviai sujungia muziką, 
biblio- ir choreoterapiją (gydy
mą šokiais) į vieningą metodą, 
kurio poveikis yra didesnis negu 
atskirų jo elementų.

Ypač didelę reikšmę turi 
spausdintas žodis. Kodėl taip 
yra, sunku pasakyti. Gal tai kaž
kokio “atavizmo” apraiška, o 
galbūt didesnis efektas atsiran
da veikiant per regos analizato
rių? Bet šiap ar taip literatūros 
istorijoje minimas ne vienas at
vejis, kai perskaityta knyga yra 
pakeitusi skaitytojo veiksmus ar 
net visą jo gyvenimą. Tokius pa
vyzdžius aprašė J. W. Goethe 
“Jaunojo Verterio kančiose”,

PRANEŠIMAS IS VARŠUVOS

Lenkų planai Lietuvoje
Lietuvos valdžios veiksmų 

didžiausia ir garsiausia kritikė - 
“Lenkijos bendrija” (Vspolnota 
Polska) pradeda įgyvendinti se
niai puoselėjamus planus, ku
riuos ankstesnės Lietuvos vy
riausybės ignoravo. Kaip infor
muoja ELTA, š.m. vasario 14 
Lenkijoje viešėjęs Lietuvos že
mės ūkio vicemin. Mindaugas 
Kuklierius susitiko su “Lenkijos 
bendrijos” pirmininku A. Stel- 
machovskiu ir svarstė, kaip įgy
vendinti šios organizacijos pla
ną - Vilniaus apylinkės lenkus 
padaryti daržininkais ir gėli
ninkais.

Radikalumu garsėjanti “Len
kijos bendrija” jau bene dešimt 
metų kala apie tai, kad Lietuvos 
sostinę reikėtų apsupti šiltna
mių ir sodų žiedu. Gėles, daržo
ves ir vaisius augintų ten gyve
nantys lenkai, kurie šio meno iš
moktų iš Lenkijos daržininkų, 
sodininkų ir gėlininkų. Anot A. 
Stelmachovskio, tuo būdu visa 
Lietuva būtų aprūpinta šviežio
mis daržovėmis ir gėlėmis, o 
Vilniaus rajone gyvenantys len
kai taptų pasiturinčiais ir įtakin
gais žmonėmis, mažiau priklau
somais nuo Lietuvos valdžių 
malonės. “Lenkijos bendrijos” 
pirmininkas mano, kad ekono
minis Rytų Lietuvos lenkų stip
rėjimas sustabdytų jų nutautėji
mą ir asimiliaciją.

A. Stelmachovskis ir jo va
dovaujama organizacija labai 
dažnai kritikuoja Lietuvą už ta
riamą tenykščių lenkų persekio
jimą ir nutautinimą. Šios orga
nizacijos atstovai demonstraty
viai dalyvavo vadinamų “auto
nomininkų” teismo procese, ke
tino Lietuvą skųsti Strasburgo 
teismui dėl neva politinių bylų, 
keliamų lenkų tautybės pilie
čiams vien dėl to, kad jie nepa
siduoda nutautinimui.

A. Stelmachovskio vado
vaujama organizacija nuolat kri
tikavo ankstesnes Lietuvos vy
riausybes dėl to, kad Rytų Lie
tuvoje steigiamos lietuviškos 
mokyklos. Organizacija ypač 
kritikavo prof. Z. Zinkevičių, 
kaltindama jį šovinizmu ir anti
lenkiškumu. Jau nebegyvenantis 
Paryžiaus “Kultūros” redakto
rius J. Giedroyc ne kartą dėl to
kios A. Stelmachovskio veda
mos politikos peikė “Lenkijos 
bendriją”, teigdamas, kad ši or
ganizacija trukdo Lietuvos ir 
Lenkijos santykių normalizavi
mui. Taip pat ne kartą Pary
žiaus “Kultūros” redaktorius,

4
G. Flaubertas - knygoje “Ponia 
Bovari”, F. Dostojevskis - “Nu
sikaltime ir bausmėje” ir kt.

Vytautas Sirijos Giria šiuo 
klausimu rašė: “Na, o grožinė li
teratūra, ar neturi ji tiesioginių 
ryšių su medicina? Turi. Argi 
nebūna literatūra psichokatar- 
zio (sielos apsivalymo) dingsti
mi, ar nepagyja žmogus nuo 
sielvarto bei kompleksų? Be 
vaisių, geros knygos dėka”. Čia, 
mano nuomone, rašotojas ir iš
sakė gydymo knygomis esmę.

Lenkijoje ir buvusioje Če
koslovakijoje 1968/1969 m. iš
leista “Knyga, padedanti ligo
niams”, rodo, koks svarbus bib- 
lioterapijos metodas ir kaip pla
čiai jis naudojamas praktikoje. 
1972 m. Budapešte įvykusiame 
tarptautiniame kongrese, skirta
me biblioterapijos problemoms, 
pabrėžta, jog šis estetoterapijos 
metodas yra itin perspektyvus. 
Būtina sutikti su Jenos universi
teto chirurginės klinikos medi
cinos ir filosofijos daktaro E. 
Schirra žodžiais: “Ligoninės 
biblioteka yra terapinis būtinu
mas”. Šį daktaro teiginį reikėtų 
išplėsti, nes gydymą knygomis 
galima taikyti ne tik ligoninėje, 
bet ir kurorto sanatorijoje, o pa
galiau ir ligoniui gydantis ambu
latoriškai.

Fiziologinis, psichologinis ir 
gydomasis grožinės literatūros 
kūrinių poveikis turi daug bend
ra su muzikos terapija. Štai, pa
vyzdžiui, kompozitorius A. 
Skriabinas teigė, kad muzika 
yra gyva savo mintimis. (Mums 
sunku prieštarauti korifėjui, ta
čiau atrodytų, kad muzikoje pir
menybę turi visų pirma melodi
ja ir ritmas).

Kita vertus, meniškas žodis 
turi ir muzikalumo. Tai itin aki
vaizdu poezijoje (palyginkime 
M. Martinaičio “Tu lietui lyjant 

kaip ir kiti demokratiškai nusi
teikę Lenkijos politikai, kritika
vo A. Stelmachovskio sumany
mą diktuoti lietuviams ką ir kur 
jie turi sodinti ir auginti.

Ankstesnės Lietuvos vyriau
sybės A. Stelmachovskio planą 
apjuosti Vilnių agurkų ar mor
kų plantacijomis ignoravo.

“Lenkijos bendrija” globoja 
ir finansiškai remia užsienyje 
gyvenančius lenkus. Iš Lenkijos 
biudžeto ji gauna milžiniškas 
dotacijas, už kurias Vilniuje bu
vo pastatyti Lenkų namai, stato
mos naujos lenkiškos mokyklos 
Rytų Lietuvoje, finansuojami 
lenkų kalbos ir kultūros kursai 
bei daugelis kitų veiksmų, tar
naujančių išlaikymui lenkišku
mo Lietuvoje, Gudijoje ir kitose 
šalyse, kur gyvena lenkai.

Anksčiau viešėdamas Vil
niuje “Wspolnota polska” pir
mininkas aptarė programos įgy
vendinimo principus su Lietu
vos žemės ūkio ministerijos va
dovais, kurie sumanymui prita
rė. Tikimasi bendromis jėgomis 
projekto įgyvendinimui gauti 
paramos iš PHARE fondo lėšų.

Lietuvos delegacijoje taip 
pat buvo Vilniaus apskrities vir
šininko pavaduotojas Zbignevas 
Balcevičius, Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos pirmininkas Val
demaras Tomaševskis. Susitiki
mas Pultuske vyko vieną dieną. 
Jame dalyvavo ir Lietuvos gene
ralinė konsule Varšuvoje Irena 
Valainytė.

Laivos rinkos sąlygomis Vil
nius, kaip ir kiti Lietuvos did
miesčiai, nejaučia jokio daržo
vių ar vaisių trūkumo. Juos vil
niečiams tiekia ir prie sostinės 
veikiančios šiltnamių bendro
vės, ir šio krašto ūkininkai. Ne
mažai kokybiškų daržovių pre
kybininkai importuoja iš už
sienio.

Vilniuje buvo atidaryti 5 
milijonus JAV dolerių (20 mirt, 
litų) kainavę Lenkų namai, ku
rių statybą finansavo A. Stelma- 
chowskio vadovaujama ’’Wspol
nota polska”. Didžiulio pastato 
statybą kritikavo nemažai Len
kijos politikų, kurių nuomone 
investuotas lėšas galima buvo 
skirti Lietuvos lenkų švietimui ir 
kultūrai plėtoti.

“Wspolnota polska” per
skirsto Lenkijos parlamento ski
riamas lėšas užsienyje gyve
nančioms lenkų bendruome
nėms. Ž.M.

DR. VYTAUTAS MEŠKA

tyliai pravirksti”, J. Tysliavos vi
są eilėraštį “Vakariniai varpai”, 
K. Binkio trioletą: “Vien tik 
mėlyna akyse / Žemėj, ore ir 
danguj, / Nusijuoksi, pamąstysi, 
užsimerksi, o paskui - /Vien tik 
mėlyna akyse, / Žemėj, ore ir 
danguj”).

Tačiau įsigilinus plačiau, 
pasirodo, jog ir prozos kūriniai 
turi ir savo ritmą, ir melodiją. 
Didūs žodžio menininkai visa
dos kreipdavo dėmesį į kiekvie
no žodžio bei frazės muzikalu
mą. Taigi grožinės literatūros 
kūriniai veikia ne vien savo siu
žetu, įvykių raida, prasme, bet ir 
vidiniu ritmu, melodingumu. 
Tai sustiprina psichologinį, gy
domąjį jų poveikį.

Kurortologijos mokslinio 
tyrimo laboratorijoje šių eilučių 
autorius su bendradarbiais taip 
pat nagrinėjo biblioterapijos pa
veikumą gydant sergančiuosius 
funkciniais centrinės nervų si
stemos sutrikimais, neuroze, o 
taip pat ir kai kuriomis psicho
somatinėmis ligomis. Visa tai 
leidžia pateikti tokias rekomen-
dacijas.

Fantaziją ugdanti literatūra 
atitraukia nervinės įtampos, ligų 
arba (ir) negalios ištiktą žmogų 
nuo kasdienybės, rutinos, per
kelia į kitą pasaulį, kur viešpa
tauja harmonija, teisingumas, 
laimė, gėris nugali blogį, kuria
me jaunas padeda senam, tur
tingas vargšui, o sveikas - ligo
niui. Tai visų pirma V. Hauffo, 
H. Anderseno, Ch. Perrault, 
Brolių Grimų pasakos, S. Zo- 
barsko apsakymai, kai kurie J. 
Tysliavos, J. Aisčio, A. Miški
nio, B. Brazdžionio eilėraščiai.

Susitaikymą su savimi ir su
pančiu pasauliu, nostalgišką op
timizmą skatina impresionisti
niai A. Vaičiulaičio, N. Mazalai- 
tės. J. Jankaus, taip pat Ig. Šei
niaus, J. Savickio, P. Orintaitės,
S. Būdavo, Br. Buivydaitės kūri
niai, taip pat B. Brazdžionio, S. 
Santvara, J. Aisčio, A. Miškinio, 
V Mykolaičio-Putino eilėraščiai.

Valią ugdantys literatūros 
kūriniai. Pirmiausia čia tinka 
pedagoginės-psichologinės O. 
Swet-Mardeno (pavyzdžiui, “Ką 
darai, daryk gerai”), V. Hugo 
“Devyniasdešimt tretieji metai” 
ir mūsų jau kiek pamirštas kun. 
A. Sušinsko “Maršas jaunystei”.

Gali kilti visai pagrįstas 
klausimas, kodėl pasirinkome 
senuosius rašytojus. Tokį pasi
rinkimą lėmė tai, jog šių autorių 
kūriniai visiškai atitinka biblio
terapijos reikalavimus, yra be
tarpiški, psichologiškai pagrįsti 
ir, kad jie... labai patinka šių ei
lučių autoriui.

Šį sąrašą galima pratęsti to
liau, bet tą riboja straipsnelio 
apimtis. Tačiau baigiant reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, jog šalia 
gydančių knygų yra tokios, ku
rios ligoniui kenkia. Tai beveik 
visi F. Dostojevskio, F. Kafkos, 
K. Abės, H. Hesses, A. Camus,
T. Kingo ir kitų autorių kū
riniai.

Gimimas - iš nebūties į laikinumą. 
Kūdikystė - šliaužimas nuo tėvučių 

kelių į purviną žemę.
Vaikystė - šuolis iš pasakos į pasaką.
Jaunystė - bėgimas paskui savo 

svajones.
Branda - žingsnis į tikslą.
Senstant - atsargiai: pavojus už. 

kiekvieno kampo?
Senatvė - vėl šliaužimas iš laikinos 
palapinės prie amžinųjų Tėviškės 
sodo vartų, bet... jau su apkrova: 
teigiama ar neigiama - čia jau nuo 
mūsų pačių priklauso.
Teofilė Žemaitytė, Marijampolė

Taip atrodė Lietuvos partizanų bunkeris miške Nuotr. V. Pačkausko
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Klaipėdos krašto senosiose kapinėse sudaužytas kryžius su lietuvišku 
įrašu, pagrobto paminklo liekana Nuotr. M. Purvino, 2000.VI

Jaudinantis romanas apie partizanus
Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės palikimas - 

“Užverstų šulinių vanduo”
HENRIKAS KUDREIKIS

Imdamas į rankas naują 
knygą lyg ir abejojau: ką gali 
moteris suprasti ir rašyti apie 
audringą ir tragišką partizanų 
likimą? Pirmieji sakiniai pra
dėjo mane jaudinti: “Paskui, už
trenkdamas visus garsus, sucir
pė žiogas, jo tirada buvo panaši 
į elektrinio pjūklo džergesį. Žio
gui nutilus vėl suskambėjo lėtas 
zirzimas, primenąs švelnią mu
ziką. Tame tyliame gaudesy Bi
rutė išskyrė ir kitus garsus: pa
lenkto stiebelio spragtelėjimą, 
per žoles ropojančio vabalėlio 
krebždesį, laukžirgio sparnų če
žėjimą”.

Tai įvadas į lietuviškos gam
tos aplinką. Maždaug panašius 
garsus ir jausmus prieš metus 
jaučiau išsitiesęs lietuviškoje 
pievoje. Šie ir panašūs kiti jau
dinantys lietuviškos gamtos 
vaizdai slenka kartu su partiza
nų veiksmais.

Štai kodėl šis romanas labai 
skirtingas nuo kitų rašytojų kū
rinių. Laikau save “knygų kirmi
nu”, tad imu kiekvieną iš Lietu
vos atėjusią knygą. Neminiu Er
licko ir Ivanauskaitės erotinių 
kūrinių. Kas mėnesį skaitau ro
manus ir apysakas “Metų” žur
nale. Turėjau tik nusiminti ne
galėdamas pakęsti necenzūriškų 
posakių. Skaitydamas kartais 
suprantu pavienius žodžius, bet 
visai neaišku, ką autorius nori 
pasakyti.

Autorė Gaškaitė buvo giliai 
išstudijavusi partizanų gyveni
mą ir jų aplinką. Knygoje randi 
lietuviškos girios grožį, kartu ir 
nepaprastai sunkų partizano 
būvį: šalti ir drėgni bunkeriai, 
kvėpuoti kartais sunku, trūksta 
oro. Nevisuomet galima užsi- 
kurti ugnį, nes dūmus gali pa
matyti ar užuosti nuolat po miš
kus slankioją kagėbistai ar jų 
pasiųsti šnipai. Nuo stribų pabė
gusi ryšininkė ir žvalgė Birutė 
su Mariumi įsikuria apgriautoje, 
be langų miško sargo trobelėje. 
Nuo šalčio lauke pyška medžiai. 
Bando užmigti ant grindų.

Mūsų išeivijos rašytojai, 
kaip pvz. Aloyzas Baronas, Jur
gis Gliaudą ir kiti bandė rašyti 
partizanų tema. Deja, jie buvo 
nutolę nuo lietuviškos aplinkos, 
jokio supratimo neturėjo apie 
partizanines kovas ir jų būvį. 
Gaškaitės-Žemaitienės knygoje 

atsispindi tų laikų Lietuva, jos 
žmonės ir okupantų bei lietuviš
kų išdavikų niekšybės.

Knygą skaitydamas jauti, 
kad partizanai aiškiai tuo laiku 
suprato, koks likimas jų laukia. 
Savo tarpe jie tampa mažais fi
losofais ir bando atspėti kaip at
rodys naujoji Lietuva, aišku, po 
jų mirties. Jeigu pamatytų da
bar, kokia naujoji Lietuva iškilo, 
apsiverstų savo užverstų šulinių 
ar pelkių kape. Nušvitus laisvei, 
Lietuvą pradėjo valdyti ne de
šimtis metų Sibire iškankinti 
tautos patriotai ar gyvi likę ko- 
votojai-partizanai. Į šiltas vietas 
susisėdo buvę raudonieji valdo
vai, KGB agentė, taip pat KGB 
ir raudonosios armijos aukšti 
karininkai. Policijos vadovybė 
atiteko raudoniesiems milici
ninkams, net buvusiems stri
bams, daug jų - okupantų rusų 
tautybės. Šiandien didesnė tau
tos dalis, kuriai okupantas iš
plovė smegenis, balsuoja už bu
vusius raudonuosius vadus.

Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė 
paliko reto grožio paminklą 
Lietuvos kovotojams-partiza- 
nams. Jų elgesys padorus, nes į 
jų gretas įsijungė savanorės mo
terys: ryšininkės, žvalgės, sanita
rės, o kartais ginkluotos šaulės. 
Dauguma partizanų atėjo iš ka
talikiškų ir šaulių organizacijų 
bei Lietuvos kariuomenės. Gai
la, kad šalia partizanų atsirado 
plėšikų ir bolševikinių smogikų, 
kurie iki šios dienos raudonųjų 
bandomi priskirti prie partizanų.

Autorė romaną parašė gana 
realistiškai, bet prieš savo mirtį 
knygos herojai Marius ir Birutė 
žvelgia giliau. Jie priima savo li
kimą be jokios tragikos, be jo
kių iliuzijų - toks Aukščiausiojo 
jiems skirtas kelias.

Romano kalba ypatingai 
aiški, neprigrūsta svetimybių, 
kurių dabar pilna dabartinės 
Lietuvos spaudoje. Kaip ir žy
mūs partizanai - Vytenis, Alku- 
pėnas ir Kariūnas buvo poetai, 
taip ir Marius poetas, nors ne
mėgsta juo pasirodyti. Ryšinin
kės Ramintos prašomas, žiūrė
damas į vos rusenančius laužo 
nuodėgulius, Marius prabyla: 
Tau vėjas švilpia giesme graudžia, 
O mano broli nukankintas 
Ir sniego marškomis apsiaučia 
Nebeskaičiuodamas - kelintas. 
Nėra ten kapo kauburėlio, 
kur guli mano kritęs brolis.
Tiktai tamsoje plazdeno vėlės 
Žvaigždėm sugrįžusios namolio 
Kai vienkart ūkus, pavėsius 
Nutvieks kraujuotos laisvės rytas, 
Galbūt ir aš tenai ilsėsiuos 
Tarp savo brolių paguldytas.

Marius padeklamavo apie 
savo netolimą likimą. Bet, ir 
kaip visi rezistentai, neatsigulė 
tarp savo brolių. Žiaurus oku
pantas ir tautos išdavikai-stribai 
kūną užvertė šulinyje. Šis pui
kus romanas liks kaip Lietuvos 
netolimos istorijos liudininkas. 
Autorės žodžiais: “Istorija nei 
teisia, nei teisina: ji konstatuoja, 
kad jei kur nors triumfuoja 
niekšybė, tai kitu laiku ar kitoje 
vietoje nugali kilnumas ir iš
mintis”. (Nijolė Gaškaitė-Že
maitienė, “Užverstų šulinių 
vanduo”).
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Švietimo premija - 25,000 dolerių
Lietuvių fondo dr. Antano Razmos premija

laukia sudėtingas atsinaujinimo kelias

Remiantis paskutiniu 2000 m. 
Lietuvių fondo suvažiavimo ir LF 
tarybos pasiūlymais pradinei vien
kartinei dr. Antano Razmos premi
jai Lietuvių fondo Pelno skirstymo 
komisija vienbalsiai paskyrė vien
kartinę 25,000 dol sumą.

Vienkartinė Švietimo premija 
skiriama organizacijai arba asme
niui, kuri 2000 m. švietimo srityje 
ypatingai pasitarnavo lietuvybės iš
laikymui užsienyje, Lietuvoje, Ka
raliaučiaus krašte, steigiant lietuviš
kas mokyklas ir Lietuvos universi
tetuose, tobulinant valstybinę lietu
vių kalbą ir švietimą Lietuvoje.

Premijai apsvarstyti Lietuvių 
fondas pakvietė šešis švietimo žino
vus: tris iš užsienio ir tris iš Lietu
vos. Šiai komisijai vadovauti pa
kvietė PLB Švietimo komisijos pir
mininkę Reginą Kučienę. Kiti ko
misijos nariai: dr. prof. Egidijus 
Aleksandravičius, “Draugo” redak
torė Danutė Bindokienė, dr. Da
rius Kuolys, dr. prof. Violeta Keler
tienė, dr. Remigijus Motuzas.
Dr. Antano Razmos premija gali 
būti skiriama už:

1. Švietimo darbus puoselėjant 
lietuvybę užsienyje ir Lietuvoje.

2. Lietuvos švietimo sistemos 
demokratizavimą.

3. Humanistinių ir tautinių ver
tybių puoselėjimą Lietuvos mokyk
lose.

4. Lituanistinių mokyklų kūri
mą ir jų veiklos plėtrą užsienyje,

Š. Amerikos lietuvių jaunimo grupė, dalyvavusi X Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Australijoje, dykumoje prie didelio uolėto kalno

Nuotr. A. Venslovo

“Kviečiu vaišintis”
Lietuvoje išleista puiki kulinarijos knyga

Prieš pat Kalėdas ir Naujus 
metus knygynuose pasirodė la
bai skoningai ir solidžiai išleista 
Klyvlande gyvenančios Stefani
jos Stasienės parašyta knyga 
“Kviečiu vaišintis” apie maisto 
paruošimą, geros virtuvės pas
laptis su šimtais geriausių kuli
narijos receptų. Drąsiai galima 
tvirtinti, kad savo turiningiimu, 
moksliniu pagrindimu tai pir
moji tokio pobūdžio knyga, nors 
šios tematikos leidinių, ypač 
verstinių, pasirodė Lietuvoje ga
na daug.

Autorė maisto paruošimą 
pateikia kaip labai profesionali 
specialistė, gerai žinodama mū
sų tautos šeimininkių ir virtuvės 
tradicijas. Tai knyga, kur pa
teikti ne vien valgių receptai ir 
gaminimo būdai, bet ir labai po
puliariai aprašoma žmonijos mi
tybos istorija, aiškinama chemi
nė maisto sudėtis, patariama 
apie kasdieninio ir šventinio 
stalo paruošimą. Šią knygą su 
įdomumu paskaitys ne vien 
smalsios šeimininkės, bet ir vy
riškiai.

Knygoje rašoma, kad jau 
1700 metų prieš Kristų Mezo- 
potamijoje gyvenusios tautos 
sugebėjo iškepti net 300 rūšių 
duonos, virė apie 100 įvairių 
sriubų. Senoji Lietuvos gyvento
jų virtuvė daugiausia rėmėsi 
tuo, ką pateikdavo miškas, me
džioklės ir žūklė, bet rūkytų mė
sos gaminių paruošimo būdai iš 
lietuvių buvo perimti Ukrainos 
žemėse, slavų kraštuose. Per 
aukštuomenės dvarus Lietuvoje 
plito Vakarų Europos, ypač ita
lų, virėjų žinios. Tą skatino ir 
karaliaus Zigmanto II žmona 
italė Bona Sforza.

Knyga skirta tiek Lietuvoje, 
tiek kituose kraštuose gyvenan
tiems mūsų tautiečiams, todėl 
receptai pateikti anglų ir metri

nės sistemos matais. Visur jun

naujų lietuviškų mokyklų steigimą 
Vilniaus ir Karaliaučiaus kraštuose.

5. Modernių, kūrybingai ir 
efektyviai dirbančių mokyklų plėtrą 
Lietuvoje, sėkmingą jų vadybą.

6. Paramą socialiai apleistiems 
vaikams ir jų grąžinimą į mokyklas.

7. Vaikų ir jaunuolių asmeni
nės disciplinos skatinimą, kovą su 
narkomanija, alkoholizmu ir rūky
mu Lietuvos mokyklose.

8. Naujų ugdymo būdų ir me
todų taikymą Lietuvos ir užsienio 
mokyklose.

Paraiškoje pažymima:
Premijos kandidato vardas ir 

pavardė arba organizacijos pavadi
nimas. Pasitarnavimas 2000 metais 
švietimo srityje, ypatingai lietuvy
bės išlaikymui užsienyje ir Lietuvo
je bei Vilniaus ir Karaliaučiaus 
kraštuose steigiant lietuviškas mo
kyklas ir Lietuvos universitetuose, 
tobulinant valstybinę kalbą ir Lie
tuvos švietimą. Laimėjus premiją 
25,000 dol. kuriam tikslui ji bus pa
naudota? Ar pasiekti rezultatai švie
time atlikti valstybinėje instituci
joje? Pelno siekančioje organizaci
joje? Ar siekiant asmeninio pelno?

Rekomenduotų kandidatų pa
raiškos turi būti grąžintos ne vėliau 
kovo 15 d. šiuo adresu: Regina Ku- 
čienė, 13648 Kickapoo Trail, Lock
port, IL 60441-8680, USA. Reika
lui esant, platesnę informaciją gali
ma pateikti atskiru žinių lapu.

tamas autorės puikus aprašomų 
dalykų praktinis žinojimas, gili
nimasis į esmę. Štai prieskonių 
skyriuje aiškinama ne vien kam 
jie tinka, bet ir pasakojama, ko
kia jų kilmė ir savybės, pateikia
mi lotyniški pavadinimai. Apra
šant žuvis, nurodomi ir angliški 
jų pavadinimai. Ši knyga, aišku, 
taps nepamainoma visoms šei
mininkėms, nes čia surinkti tik
rai patys populiariausi viso pa
saulio tautų kulinariniai recep
tai. Nepamiršti grynai lietuviški 
patiekalai - tai ir populiariausi 
valgiai iš bulvių, net Gavėnios 
bandelės, Kalėdų ir Velykų py
ragai.

Mokydamasi Šiaulių moky
tojų seminarijoje S. Stasienė la
bai mėgo ir dėmesingai mokėsi 
agronomės St. Rachlavičiūtės 
namų ruošos kursuose. Prieška
ryje Šiauliai garsėjo inteligenti
ja, o jaunai Stefanijai kaip tik 
pasitaikė galimybė buvoti arti
mame Aleksandrijos dvare Ja
navičių šeimoje, stebėti H. Bu- 
lokienės rūpestingumą ir meilę 
elegantiškam stalui.

1944 m. S. Stasienei su šei
ma teko pasitraukti į Vakarus, 
gyventi Vokietijoje. Po kelioli
kos metų ji atvyko į JAV, akty
viai įsijungė į lietuvių išeivijos 
visuomeninį gyvenimą. Stefanija 
daug metų dirbo lituanistinėje 
mokykloje mokytoja bei direk
tore. Ji net 28 metus dirbo gar
sioje “Stouffer” restoranų ir 
viešbučių bendrovėje, įgydama 
retai kam prieinamą aukščiau
sios klasės patyrimą. Už straips
nį “Kaip pakelti bendrovės 
veiklą” S. Stasienė gavo bendro
vės premiją.

Jos puikiu šeimos ir užmojų 
pagalbininku visados buvo jos 
vyras pedagogas ir publicistas, 
knygų autorius Henrikas Stasas. 
Jie mėgo keliauti ir įvairių kraš-

Dalis jungtinio choro ir skaitovų Vasario 16-sios minėjime Anapilije vasario 18 d. Iš dešinės: Tomas Kuras, 
Livįja Jonaitytė, Mykolas Slapšys

“Budėkime laisvės tarnyboje”
Vasario 16-sios šventė Toronto-Mississaugos lietuviams - prasmingas renginys, 

liudijantis išeivijos nesibaigiantį ryšį su Lietuva

Šiais metais Lietuvos nepri
klausomybės šventės pagrindi
nis minėjimas įvyko vasario 18, 
sekmadienį, 4 v.p.p., Anapilio 
salėje, Misšissaugoje. Susirinko 
pilna ąalė tautiečių, kurie atsi
stojo pagerbti įnešamas organi
zacijų vėliavas, himnus, susi
kaupti maldai, kurią sukalbėjo 
Išganytojo evangelikų liuteronų 
parapijos klebonas kun. Algi
mantas Žilinskas. Savo maldoje 
jis prisiminė ne tik išeivijos lie
tuvius, bet ir prašė Dievą palai
minti ir Lietuvos gyventojus bei 
jos valdžią, visiems suteikti vie
ningo krikščioniško supratimo. 
Gražus Vyčio kryžius ir vėlia
vos, naujos užuolaidos ir skai
čiai “83” puošė sceną, taipgi 
priminė šios šventės svarbą.

Apie Vasario 16-sios akto 
pasirašymą pirmoji kalbėjo pro
gramos vedėja Birutė Litvinie- 
nė, pabrėždama, kaip neseniai 
buvo galima rinktis į Vasario 
16-sios minėjimą Lietuvoje. Ji 
paragino visus pamiršti įsitikini
mų skirtumus ir įsijungti į lais
vės atkūrimo darbą.

Jungtinis jaunimo choras, 
kurį sudarė muz. Nijolės Beno- 
tienės vadovaujamo “Angeliu
kų” ir muz. Dalios Viskontienės 
vadovaujamo Prisikėlimo para
pijos jaunimo chorų nariai, savo

HENRIKAS 
PAULAUSKAS

tų kulinarinės paslaptys visados 
domino mitybos klausimų spe
cialistę.

Bet vien stebėjimo ir savi- 
ruošos poniai Stefanijai nepaka
ko, ji 1981 m. Paryžiuje klausėsi 
garsiojo Charles Narsen paskai
tų, atliko praktiką “Cordon 
Bleu” kulinarijos mokykloje. O 
1989 m. lankydama Turkijoje 
folkloro seminarą susipažino ir 
su pikantiška turkų virtuve. To
kiais pat tikslais ji lankėsi egzo
tiškuose Tailandijos ir Honkon
go kraštuose, kur detaliai susi
pažino su labai specifine tolimų 
kraštų kulinarija, ypač gausiais 
prieskoniais. Gyvendama Klyv
lande ji taip pat nepraleido pro
gos mokytis Loretos Paganini 
kulinarijos mokykloje. Žodžiu, 
knygos autorė - aukščiausios 
klasės savo dalyko specialistė.

Knyga “Kviečiu vaišintis” 
išleista labai skoningai ir puoš
niai, atspausdinta puikiame po
pieriuje, daug gražių spalvotų 
fotografijų, meniškas autorės 
dukros Teresės Stasaitės virše
lis. Knyga parašyta nepriekaiš
tinga kalba, nėra jokios korek
tūros klaidelių, kartu tai ir kas- 
dieninė-parankinė knyga ir 
spalvingas kulinarijos žinynas, 
vertinga dovana.

Šiuo leidiniu labai rūpinosi 
autorės dukra Klyvlando lietu
vių garbės konsule Ingrida Bub
lienė, pakėlusi visą tikrai ne
lengvą knygos išleidimo naštą. 
Tuo ji pastatė jau dabar neprily
ginamą paminklą savo mylimai 
Motulei.

Knygą išspausdino Vilniuje 
UAB “Sapnų sala” 3000 eg
zempliorių tiražu. Jau dabar ga
lima drąsiai teigti, kad greitu 
laiku teks spausdinti antrą leidi
mą - knyga turi milžinišką pa
klausą. Neseniai įvyko knygos 
pristatymas Klyvlande, kur kny
gos buvo išpirktos. 

dailiais balsais atliko giesmę 
“Dieve, globoki mūsų tėvynę”.

Pakviestas tarti žodį Lietu
vos generalinis garbės konsulas 
Haris Lapas kreipėsi anglų kal
ba, sveikindamas atvykusius ne
lietuvius svečius, latvių ir lenkų 
bendruomenės atstovus. Per
skaityti Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus ir Ontario 
premjero Mike Harris sveiki
nimai.

KLB krašto valdybos pirmi
ninkas Algirdas Vaičiūnas pri
statė besilankantį Kanadoje 
Lietuvos karininką mjr. D. Eit- 
mantavičių. Pirmininko teigimu, 
ši šventė liudija, jog Kanados 
lietuviai nepamiršta, gyvena 
Lietuvos laime ir pasiekimais, 
džiaugiasi jos laisve, o tuo pačiu 
ir liūdi dėl jos kančių, nelaimių, 
dėl okupacijoje padarytos žalos. 
Baigdamas jis pranešė, kad 
2000-2001 metų visuomeninin- 
ko-kultūrininko premija, Prisi
kėlimo parapijos kredito koope
ratyvo įsteigta 1985 m., šiais 
metais skiriama dviems asme
nims - R. Sakalaitei-Jonaitienei 
ir Vincui Piečąičiui. Premijas 
įteikė kooperatyvo pirmininkas, 
dr. Česlovas Jonys.

Paskaitininkas dr. Romanas 
Sedlickas, teisės daktaras, dės
tytojas įvairiuose JAV universi
tetuose, nuo 1991 m. gyvenantis 
Lietuvoje, yra dabartinio seimo 
narys, Teisės ir teisėtvarkos ko
miteto narys bei dirba dar šešio
se komisijose, savo straipsniais 
ir pokalbiais yra žinomas spau
doje ir televizijos laidose.

Kokia Lietuvos ateitis?
Tokiu klausimu pradėjęs sa

vo paskaitą, dr. Sedlickas teigė, 
jog Lietuvoje gyvenimas eili
niam žmogui dar sunkus, sudė
tingas. Geras ženklas yra, kad 
valstybė pradeda eiti Vakarų 
kryptimi, yra daug gerai atliktų 
darbų. Jos valstybingumas už
tikrintas, ir ji tampa solidi Va
karų Europos šalis, gyvenimas 
normalėja. Jis pripažino, kad 
vyksta sunkus persitvarkymas, 
yra išlikusi politinė įtampa, bet 
ji daugiau ekonomiška negu 
ideologinė, kaip anksčiau buvo.

Kas bus po 20 metų? Jo ma
nymu, Lietuva rikiuosis šalia 
Danijos, su pilnai europietiškų 
pragyvenimo lygiu. Jos likimą 
visada lėmė kaimynai, bet rea
lus pavojus iš Rytų palaipsniui 
nyksta, nes Rusijai gresia bank
rotas, vidaus skilimas. Jei kils

Teofilija Žemaitytė

ŠEŠIOLIKTOJI
V aduotojai praėjo.
A tėjo jau kiti:
S upustė tautą vėjai 
A tšiaurūs ir sukti.
R aininies, stropiai dirbi, 
I r tiki gera valia, 
O vargas vis šalia...

S arma ir ūkai užgožia šviesą: 
E ini apgraibom - ar ištvert 
v galėsi?!
S iltos ilgies pastogės
1 r mylinčių širdžių, 
O skausmo šliaužia rogės 
L edynu nuolaidžių, 
1 r kaip arti bedugnė! 
K aip žalčio akys žiba! 
T ik nealsuok šalčiu, 
O mylima Tėvyne!
J ausk Dievo meilės ugnį, 
I r ąžuolų tvirtybę!

2001-mieji metai

Vasario 16-tosios iškilmės kalbėto
jas dr. R. SEDLICKAS

Nuotr. D. Puterienės

audra iš Rytų, ar neliksime vie
ni? Klausimas bus sprendžia
mas pagal didžiųjų kraštų inte
resus. JAV mąstyseną jis apibū
dino parafrazuodamas užklaus
to JAV admirolo atsakymą: 
“Neieškok altruizmo, bet kas 
laimėta, nebus atiduota, ypač 
rusams.” Nepriklausomas ir sta
bilus Baltijos regionas, integ
ruotas Europos bendrijoje, ati
tinka Europos ir JAV pagrindi
nius strateginius interesus, todėl 
šie Baltijos kraštus gins.

Nusivylimai Lietuvoje suke
lia rezonansinį nusivylimą ir iš
eivijoje. Pramonė dar sunkiai 
atsigauna, yra daug senų, vargs
tančių žmonių, didelė bedarbys
tė, o jaunimas veržiasi užsienin.

Tenka prisiminti, kad liku
sieji okupuotoje Lietuvoje vie
naip ar kitaip buvo priversti 
adaptuotis, neišvengiamai tapo 
sovietinės santvarkos produk
tais. Jų pažiūros, mąstysena, kai 
kurios vertybės tapo kitokios, 
negu mūsų. Tuo laikotarpiu gi
musieji gal net nesuvokia, kad 
tai buvo okupacija, teigė dr. 
Sedlickas.

Lietuvos visuomenė dar nė
ra pakankamai pasiryžus atmes
ti ilgai išlaikytas tiesas, baimina
si, kad neturi pakankamai žinių, 
kad ji galėtų efektingai vystytis 
Vakarų pasaulyje. Didelė dalis 
lietuvių dar palaiko socialde
mokratiją iš inercijos ir pritaria 
šiai šalies organizavimo formai. 
Norint tai suprasti reikalinga 
priimti nuostatą, kad valdžia yra 
iš esmės didžiulė bendrovė, kuri 
turi milžiniškas lėšas ir teikia 
milžiniškas paslaugas; reguliuo
ja visas veiklos sferas ir veikė
jus. Šiam darbui dar nėra užtek
tinai paruoštų žmonių, juos dar 
reikia išugdyti, jie turi įgyti pa
tirtį. Ekonominė padėtis dar nė
ra palanki - Lietuva susiduria 
su griežta konkurencija, dar ne
turi visų reikalingų finansinių 
infrastruktūrų, bet kaioėtojas 
neabejoja, kad su laiku jos at
siras.

Nusivylimo priežastys
Dr. Sedlickas aiškino, jog 

jaučiamam nusivylimui yra ir 
subtilesnių priežasčių. Jo many
mu, kartojame pirmą Nepri
klausomybę ir jos kartumą, kurį 
galima išreiški! Jono Aisčio žo
džiais - “Nepriklausomybė tapo 
kasdienybe”, “Gyvenimas su- 
smulkėjo. ...Pasidarė šalta ir 
nesimpatiška”.

Sąjūdžio pergale didžiavo- 
mės, laikėme Sąjūdžio atstovus 
vertus pagarbos, įpratome pa
laikyti jų tolimesnius politinius 
siekius. “Tačiau kovoti prieš 
tankus yra vienas dalykas, at- 
raizgyti “SODROS” problemas 
ir užtikrinti, kad pensininkai

(Nukelta į 9-tą psl.)

VINCAS KOLYČIUS

Senojo Testamento antroje 
Kronikų knygoje randame Die
vo žodžius: “Jei mano tauta, va
dinama mano vardu, nusiže
mins, melsis, ieškos mano veido 
ir nusigręš nuo savo nedorų ke
lių, aš išgirsiu savo dangaus bu
veinėje, atleistu jų nuodėmes ir 
atgaivinsiu jų kraštą” (2 Kron. 
7,14).

Šitie žodžiai, nors jie tuo 
laiku buvo taikomi žydų tautai, 
šiandien tinka kiekvienai tautai, 
kiekvienam krikščioniui. Mes 
visi susirūpinę kas dedasi Lietu
voje, kad per 10 laisvės metų 
ten dar tiek daug tamsos ir ne
vilties. Dievas sako: “Jei žmo
nės, kurie vadinasi mano var
du”. Mes krikščionių vardą ne
šiojame jau per 600 metų. Tai 
reiškia, kad Jis kreipiasi ir į 
mus. Jis pažada išgirsti mūsų 
balsą ir “atgaivinti kraštą”, bet 
tam šiame Sv. Rašto skyrelyje 
yra suminėtos sąlygos.

Ar iš tikrųjų Lietuvos žmo
nės nesimeldžia, nesišaukia Jo 
vardo, neieško Jo veido? Ir taip, 
ir ne. Pažvelkime tik į praėju
sius metus Lietuvoje. Įvykęs Eu
charistinis kongresas buvo vie
šas Lietuvos žmonių tikėjimo 
liudijimas. Visus nustebino mi
nios dalyvių iš visos Lietuvos, o 
labiausiai jaunimo diena, į kurią 
atvažiavo 10,000 dalyvių, nors 
buvo tikėtasi tik apie 5,000 ar 
6,000. Jubiliejinių metų proga 
parapijose buvo ruošiami įvai
rūs parengimai ir misijos. Daug 
parapijų vykdė “Atgaivink” pro
gramą, kur žmonės rinkosi ma
žomis grupėmis.

Taigi nėra viskas dar taip 
tamsu, kaip mes galvojame. Tik 
spauda daugiausia rašo apie nu
sikaltimus, suktybes ir žmogžu
dystes.

Kyla tad klausimas, kodėl 
Dievas vis dėlto “neatgaivina 
mūsų krašto”? Atrodo, kad dar 
kažko trūksta.

Kongrese matėsi, kaip dar 
sunku įveikti pasauliečių ir dva
sininkų atšlijimą. Vos keliolika 
kunigų pasirodydavo prieš kon- 
celebracijas ir likavo po jų drau
ge su kitais kongreso dalyviais 
klausytis kalbėtojų, pasišnekėti, 
pabūti kartu. Tik nepilnas šim
tas Lietuvos kunigų užsiregist
ravo dalyvauti specialiai jiems 
skirtose antrosios dienos konfe
rencijose. Daug ką privertė 
krūptelti rūstus vysk. J. Borutos 
pamokslas vynuogyno darbinin
kams apie žalą Bažnyčiai, kurią 
padarė rūpinimasis vien mūri
nėmis bažnyčiomis, o ne dvasi
niais reikalais.

Kodėl tad Dievas dar vis 
neišgirsta mūsų balso? Reikia 
kažko kitko. Reikia, kad žmo
nių širdys pasikeistų, kad būtų 
statoma gyva, dvasinė Bažnyčia, 
kurios Lietuvoje šiuo metu taip 
reikia. Arkivyskupas (dabar jau 
kardinolas) A. J. Bačkis Eucha
ristinio kongreso metu jaunimo 
Mišiose kalbėjo apie gyvas 
bendruomenes: “Žinau, kad jūs 
trokštate bendravimo su Kristu
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mi ir su broliais. Padėkite 
mums, vyskupams ir kunigams, 
sukurti tokias bendruomenes!”

Viena tokių bendruomenių 
Lietuvoje yra katalikų bendruo
menė “Gyvieji akmenys”, apie 
kuriuos “Tėviškės žiburiuose” 
jau anksčiau buvo rašyta. Noriu 
bent trumpai dar paminėti apie 
jų plečiamą veiklą Lietuvoje. Į 
atsinaujinimo dienas, kurios yra 
rengiamos Kaune Vytauto Di
džiojo universitete kas du mė
nesiai, susirenka per 1000 daly
vių iš visos Lietuvos. Didesnė jų 
pusė - jaunesni nei 30 metų. Tie 
žmonės yra Lietuvos ateitis. 
Rengiami atsinaujinimo Švento
joje Dvasioje seminarai įvai
riuose provincijos miestuose. 
Kviečia juos jų vadovus tiek, 
kad jie nepajėgia visur nuva
žiuoti, nes dauguma jų yra jau
nos šeimos ir studentai.

Praėjusią vasarą įsteigėm 
Evangelizacijos mokyklą, kuri 
pasivadino “Naująja sandora”. 
Jau susidarė 55 žmonių grupė, 
kurių dauguma yrą studentai. 
Jie ruošiasi šią vasarą vykti į 
kaimus ir provincijos parapijas 
liudyti Kristų ir organizuoti 
maldos grupes.

Kitas naujas projektas, ku
ris tikrai reikalingas šiuo metu 
Lietuvai, - tai evangelizacinė 
TV laida. Ta laida būtų rodoma 
per regijonines TV stotis sek
madienio vakarais nuo 6 iki 7 
vai. Laidos tikslas - tarnauti 
žmonėms, gvildenant tikėjimo 
temas, sleidžiant pokalbius, 
skelbiant Evangeliją supranta
mais žodžiais šių dienų kultūro
je. Projektas jau suplanuotas, 
dirbtų savanoriai, tačiau reikia 
bent minimumo lėšų - S500 
JAV mėnesiui arba $6000 JAV 
metams. Kol tų lėšų neturime, 
to projekto negalime pradėti. 
Misijinės išvykos irgi nemažai 
kainuoja, benzinas brangus. At
sinaujinimo dienose surinkta 
rinkliava nepadengia nė pusės 
nuomos už patalpas. Esame dė
kingi visiem, kurie iki šiol tą vi
są veiklą savo aukomis parėmė. 
Norisi kreiptis vėl į visus, ku
riems rūpi dvasinis Lietuvos at
gimimas, su prašymu prisidėti 
prie tos gyvosios, dvasinės Baž
nyčios statymo.

Arkivyskupas S. Tamkevi- 
čius, siųsdamas sveikinimą į Či
kagą kun. A. Žygo primicijų 
proga, rašė: “Leiskite priminti 
Jums, kad tėvynės Lietuvos dar 
laukia ilgas ir sudėtingas dvasi
nio atsinaujinimo kelias. Esame 
dėkingi už didžiulę moralinę, 
medžiaginę ir dvasinę paramą, 
kurią teikiate Lietuvos kelyje į 
tikrąją laisvę”.

Padėkime ir mes. Aukas ga
lima siųsti adresu: V. Kolyčius, 
86 Glenholme Avė., Toronto 
ON M6H 3B1, Canada. Taip 
pat galima aukoti per Prisikėli
mo parapiją Toronte. Abiem at
vejais parapija išduos pakvitavi
mus dėl pajamų mokesčio. 
Turėkime viltį, kad Dievas “iš
girs mūsų balsą ir atgaivins mū
sų kraštą”.



“Nelaisvės metų atspindžiai”
Lietuvos moksleivių raštai apie sovietų okupaciją

JUOZAS VITĖNAS

Kam įdomu, ką dabar Lie
tuvos moksleiviai žino apie Lie
tuvos žmonių trėmimus ir parti
zanus sovietmečiu, tam geriau
sias šaltinis gali būti Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centro 2000 m. iš
leista knyga “Nelaisvės metų at
spindžiai”. Joje sudėti 138 raši
niai respublikiniame konkurse 
dalyvavusių I-XII klasių moks
leivių.

Vertintojų komisija rašinius 
suskirstė į tris grupes: literatūri
niai rašiniai, istoriniai referatai 
ir kraštotyros darbai. Pastaroji 
rašinių grupė nebuvo komisijos 
vertinama, nors ir pripažinta 
kaip vertinga, o pirmose dviejo
se grupėse išrinkti po tris ge
riausi rašiniai.

Literatūrinių rašinių grupė
je pirma vieta teko Varėnos 
“Ąžuolo” vidurinės mokyklos 

. IX klasės moksleivei Agnei Pet
rauskaitei už rašinį “Laisvės ap
supti” (9-34 psl.). Tai yra raši
nio autorės tarsi pasikalbėjimas 
su 1950 m. žuvusiu partizanu 
Lionginu Baliukevičiumi. Ji ci
tuoja jo 1945-49 m. dienoraštį ir 
apsvarsto jo mintis.

Antra vieta buvo pripažinta 
Vilkaviškio S. Nėries vidurinės 
mokyklos XII klasės moksleivei

Knygos “Ketvirtoji upė” suktuvėse jos autorius ČESLOVAS SENKE
VIČIUS pasirašo knygas Anapilio parodų salėje

Ties “Ketvirtąja upe”
Knygą Ketvirtoji upė 2000 

m. rudenį išleido “Dienovidžio” 
leidykla Lietuvoje. Knyga tyliai 
atkeliavo ir į Kanadą pas auto
rių, Tėviškės žiburių redaktorių 
Česlovą Senkevičių. Norėdama 
jo darbu viešai pasidžiaugti, TŽ 
leidėjų valdyba surengė knygos 
sutiktuves š.m. sausio 28, Anapi
lio parodų salėje, Mississaugoje.

Sekmadienio popietę pra
turtinti ir bendraminčio pagerb
ti susirinko arti 90 literatūros 
mėgėjų, skautų ir bendradarbių. 
Juos pasveikino Kanados lietu
vių katalikų kultūros draugijos 
“Žiburiai” valdybos pirmininkė 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir 
pateikė keletą biografinių duo
menų apie autorių ir jo redakci
nius bei spaudos darbus. Ji su
pažindino publiką su jo gyveni
mo įvairiais tarpsniais paskaity- 
dama ištraukas iš autobiografi
nių miniatūrų skyriaus, kuris 
dienoraščio forma atspindėjo 
svarbiųjų gyvenimo posūkių da
tas, vietoves ir mintis.

Ji taip pat perskaitė vaizdelį 
“Naujoji partija” - apie visuo
menės veikėją, besistengiantį 
paaiškinti savo žmonai, kodėl 
reikalinga steigti “Išeivijos per
sitvarkymo partiją”. Šis gabaliu
kas buvo komiškas ir taiklus pa
vyzdys Č. Senkevičiaus sugebėji
mo pagauti išeivijos gyvenimo 
nuotaiką, jos žmogiškas ypaty
bes ir patriotinius lūkesčius.

Aušra Karkienė, apžvelgda
ma jo knygą literatūriniu požiū
riu, irgi panaudojo įvairias iš
traukas, iliustruojančias jo var
tojamus posakius bei įvaizdžius. 
Ji pakalbėjo ir apie jo tematiką, 
paskaitė apysaką “Metinis ba
lius”, kurioje juokingai, gyveni
miškai pavaizduojama lietuviš
kos poros išvykimas į balių.

Klausytojai šiltai priėmė ir 

Linai Jankauskaitei už literatū
rinį rašinį “Tarp gyvenimo ir eg
zistencijos”. Tai jaudinantis pa
sakojimas be vardų ir vietų apie 
devynerių metų mergaitės išve
žimą į tremtį ir gyvenimą trem
tyje, kur ji 1948 m. mirė (35-38 
psl.).

Trečiai vietai priskirtas 
Švenčionių rajono Cirkiškio že
mės ūkio mokyklos II grupės 
moksleivės Jurgitos Slabadaitės 
rašinys “Papuoški mano kapą 
baltais akacijų žiedais”. Ji pasa
koja apie Švenčionių partizaną 
Stasį Guigą - Tarzaną, kuris, 
1944 m. atsisakęs stoti į sovietų 
kariuomenę, išėjo į mišką. Tė
vus ištrėmus, jis palaikė ryšį su 
Onyte Činčikaite ir jos motina 
to paties vardo kaime. Jos glo
bojo jį 36 metus ir jų name mirė 
1986 m. Jos palaidojo jį slaptai 
klojime, o vasarą perlaidojo, 
kaip jis pageidavo, Činčikų ber
žynėlyje. Lietuvai atgavus laisvę, 
jis buvo vėl perlaidotas su religi
nėmis apeigomis Švenčionėlių 
kapinėse, kur ant jo kapo buvo 
pastatytas paminklas su užrašu: 
“Paskutiniam Lietuvos partiza
nui Stasiui Guigai” (39-44 psl.).

Istorijos referatų grupėje 
geriausiu buvo pripažintas Mo
lėtų gimnazijos IV klasės moks
leivio Lino Šmigelskio rašinys 
“Partizanų veikimo ypatumai ir

Vinco Piečaičio pasirinktas iš
traukas, iš kurių ypatingai ryš
kus buvo vaizdas sudarytas iš 
prisiminimų apie duonos kepi
mą Lietuvos kaime. Prasmingas 
buvo apsakymas “Tiltas”, kuria
me žmogus svajoja prie upės, 
kuri jam atsako “atgal nei tu, 
nei aš nebegalime grįžti”.

Pakviestas užbaigimui tarti 
keletą žodžių, Č. Senkevičius 
įdomiai pasakojo apie savo ra- 
šytojiško gyvenimo pradžią 1938 
m. rašant pirmuosius eilėraš
čius; paskaitė dalį savo ankstes

nės, eiliuotos satyrinės kūrybos. 
Apie knygos atsiradimą prisipa
žino, jog iš karto jam patikę tik 
jos viršeliai... Jis padėkojo su
tiktuvių rengėjams už popietę, o 
savo šeimai - už pakantumą ir 
supratimą jo kūrybinių pastan
gų. Kalbėjo apie kūrybinį vyks
mą, lygindama jį su alergija, 
matematika, nuolatiniu palydo
vu. “Ketvirtoji upė” - tai srovė, 
sruvenusi 50 metų. Apipavida
linta knygos forma, kuri, kaip 
“padidinta vizitinė kortelė”, ro
do koks jis galėjo ar norėjo būti 
- ar gal tikrai buvo.

Jeigu, kaip jis sakė, knyga 
yra kaip laukas, kuriame žydi 
gražiausi žiedai, lai tikrai šios 
popietės dalyviams buvo suteik
ta puiki proga pasidžiaugti ne
paprasta jo išaugintųjų gėlių 
puokšte.

Po pokalbio dar buvo pa
bendrauta prie sūrio ir vyno vai
šių, pavartytos knygos ir kiti jo 
redaguoti leidiniai bei leidinė
liai, sukaupti parodėlėje. Auto
rius pasirašinėjo knygas, kurias 
galima buvo įsigyti prie įėjimo. 
Jis visą pelną paskyrė KLKKD 
“Žiburiams” panašioms litera
tūrinėms popietėms rengti. Lin
kėtina, kad tikrai tokių progų 
dar atsirastų. DIv. 

taktikos raida”, kuriame jis ap
žvelgia tris partizaninio pasi
priešinimo tarpsnius: 1944-46 
metai, kai jų gretas papildė ven
giantys mobilizacijos, buvo gau
siausi būriai, kurie daugiau puo
lė negu gynėsi. 1946-48 metai, 
kai jie ėmė rengti slėptuves ir 
mažiau rodytis gyventojams. Ir 
1948-53 metai, kai mažėjo jų 
gretos, silpnėjo jo veikla ir 1953 
metais, užbaigtas organizuotas 
pasipriešinimas (119-127 psl.).

Antra vieta istorinių refera
tų grupėje teko Joniškio rajono 
Žagarės vidurinės mokyklos XII 
klasės moksleivių Indros Chaki- 
movos ir Gedmanto Kropio 
bendram rašiniui “Žydų bend
ruomenė Žagarėje nuo jų atsi
radimo Lietuvoje iki genocido” 
(128-141 psl.). O trečia vieta 
buvo pripažinta Kauno S. Nė
ries vidurinės mokyklos XI. kla
sės moksleiviui Rokui Kuliešiui 
už rašinį “Sovietinis genocidas 
ir jo padariniai 1939-1941 m.” 
(142-168 pis.).

Istorinių referatų autoriai, 
kaip pripažįsta vertintojų komi
sija, daugiausia pasinaudojo 
knygomis, tačiau daugumą raši
nių šioje knygoje sudaro užrašy
ti senelių ir močiučių pasakoji
mai apie išvežimo aplinkybes, 
kelionę į Sibirą ir ten gyvenimo 
sąlygas. Taip pat pateikiami pa
sakojimai apie nemažiau skau
dų grįžimą į tėvynę, kur, kaip jie 
teigia, niekas jų nelaukė ir į juos 
žiūrėjo kaip į priešus.

Daugelyje rašinių pasakoja
ma apie partizanus, kaip jie bū
rėsi ir kas juos vertė eiti į mišką 
bei kovoti. Tačiau pokaryje 
gimusios kartos šie įvykiai jau 
nebejaudina. “Aš nemačiau ka
ro, nepatyriau pokario baisumų, 
nežinau, kas yra netektis. Man 
sunku suprasti tai, kas buvo 
kažkada, ko neatšauksi, nepa
naikinsi, nepakeisi. Visa tai ma
no kartai - jau istorija”, rašo 
Lazdijų M. Gustaičio vidurinės 
mokyklos XII klasės moksleivė 
Jurgita Jakulevičiūtė.

Šią istoriją dabartiniams 
moksleiviams padėjo priminti 
rašinių apie Lietuvos laisvės ko
vas ir kančias konkursas, kuris 
taip pat parodė, kiek jie tuo do
misi ir žino.

NELAISVĖS METŲ ATSPIN
DŽIAI”. Moksleivių rašiniai 
konkursui. Išleido Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras. Vilnius, 
2000 metai. 655 psl.

Atsiųsta paminėti
MAŽOSIOS LIETUVOS EN

CIKLOPEDIJA. Pirmas tomas A- 
Kar. Vyr. redaktorius - Zigmas 
Zinkevičius, pavaduotojas - Marty
nas Purvinas. Leidėjai - Mažosios 
Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutas. (L. Asa
navičiūtės g. 23, LT-Vilnius, 2000 
m., 778 psl.

PENSININKAS. Išeina 8 kar
tus per metus. Redaktorius - Karo
lis Milkovaitis, administratorė - 
Elena Sirutienė. Leidėjas - JAV 
Lietuvių bendruomenės socialinių 
reikalų taryba (2711 W. 71 Street, 
Chicago, IL 60629, USA), Metinė 
prenumerata JAV-sc 15 dol., Ka
nadoje ir kitur - 25 dol.

SANDARA, 2000-ji metai, 3 nr. 
Amerikos lietuvių tautinės sanda
ros ir Tėvynės mylėtojų draugijos 
laikraštis. Redaktorius - Gražvydas 
J. Lazauskas. Metinė prenumerata 
- 10 dol. Adresai: P.O. Box 241, 
Addison, IL 60101, USA.

METMENYS, 2000, 79. Reda
guoja Violeta Kelertienė, Rimvy
das Šilbajoris. Administruoja Mari
ja Paškevičienė (306 55- Place, 
Downers Grove, IL 60516, USA). 
Kaina pavienio nr. - $8.00, metinė 
prenumerata (du numeriai) - 
$15.00.

DIENOVIDIS, 2000 m. 1 nr., 
iliustruotas kultūros mėnraštis. Re
daktorė - Aldona Žemaitytė. Lei
dėjas - “Naujojo Dienovidžio” fon
das. Adresas: Pilies g. 23—, Vilnius 
2600. Numerio kaina - 4 litai. Tai 
pirmas numeris mėnraščiu tapusio 
savaitraščio. Puošniai išleistas, 
brandus savo turiniu.

LAIKO BALSAS, 2000 m. 12 ir 
13 nr. Mėnraštis leidžiamas nuo 
2000 m. Vyr. redaktorius - Vytau
tas Tavorus, leidėja - projekto va
dovė Nomeda Simėnienė. Redakci
jos adresas: Savanorių a. 12, LT- 
5319, Panevėžys. Numerio kaina - 
3.95 Lt.

Prie Vilniaus Akademinio teatro pastato esančios dail. S. Kuzmos 
skulptūra “Trys mūzos” Nuotr. V. Kapočiaus

Amerikoje išleista Lietuvos 
fizikų monografija

DR. VYTAUTAS ŠILALNIKAS 
Puslaidininkių fizikos institutas

Žinoma JAV mokslinių 
knygų leidykla “John Wiley & 
Sons Ine.” išleido dr. Ramūno 
Katiliaus, dr. Arvydo Matulio
nio (abu - Puslaidininkių fizikos 
institute Vilniuje) bei dr. Hans 
Ludwig Hartnagel’io (Darm- 
stadto technologijos universite
tas) monografiją “Mikrobangiai 
triukšmai puslaidininkiniuose 
prietaisuose” (H. L. Hartnagel, 
R. Katilius, A. Matulionis “Mic
rowave Noise in Semiconductor 
Devices”, John Wiley & Sons, 
New York, 2001, 321 psl.).

Leidykla knygą pristato 
kaip permetančią tiltą tarp tra
dicinių ir šiuolaikinių metodų 
tiriant ir aprašant elektrinius 
triukšmus ultrasparčiuose prie
taisuose. Šiuolaikinis mikroban
gų dažnių fliuktuacinių reiški
nių puslaidininkiuose suprati
mas remiasi kinetine fliuktuaci
jų nepusiausvirosiose sistemose 
teorija, kurią, dabar jau daugiau 
kaip prieš 30 metų, kartu su ki
tais išugdė vienas monografijos 
autorių - R. Katilius. Maždaug 
tuo pat metu sistemingą karštų
jų elektronų triukšmų puslaidi
ninkiuose eksperimentinį tyri
mą pradėjo akad. J. Požėla ir 
daugelį metų vykdė V. Bareikis, 
A. Matulionis bei jų mokiniai.

Dabar 1989 metais šių tyri
mų rezultatai buvo apibendrinti 
V. Bareikio, R. Katiliaus ir R. 
Miliušytės monografijoje “Fliuk- 
tuaciniai reiškiniai puslaidi
ninkiuose nepusiausviriomis są
lygomis” (rusų kalba), išleistoje 
“Mokslo” leidyklos Vilniuje. 
Anglų kalba Bareikis, Katilius ir 
Matulionis yra parašę apžvalgi
nius straipsnius (1979, 1991, 
1992, 1994, 1999, 2000 metais). 
Už fliuktuacijų tyrimus 1995 
metais jiems buvo įteikia Lietu
vos mokslo premija. 1995-1998 
metais tyrimai buvo tęsiami pa
gal Europos sąjungos progra
mas PECO ir COPERNICUS 
(projektai “ELEN - Elektroni
nio triukšmo Europos labora
torija” ir “Aukšto dažnio triukš
2>0x^k0x0x^><0x^h^k0'x0x0x^>i0x^k0x0x^’h^x^k0x^k0x^x0x<

Gyvenimą regiu
Rugiagėlės žiede tave matau, 
Girdžiu tave klyksme kregždutės, 
Jaučiu tave gamtos tobulume, 
Su tavimi aušroj norėčiau būti.

Bijausi vakaro ir pabaigos,
Bijau ėjimo liūdno niekur, 
Bijau, kad be manęs laukai rasos, 
Bijau, kad be manęs kris lietūs.

Sustok, sekunde, tėkme, netekėk, 
Leisk pažiūrėt į viską, kas taip miela, 
Kas mano širdžiai sava ir brangu, 
Tačiau nesuprasta lig galo lieka.

Aš nežinau, koks ten dahgus, 
Net nežinau, kaip sukas žemė, 
Tačiau tikiu - taip buvo ir taip bus, 
Nes viską šitaip Dievas lemia.

Ne mano tolių vaiskumą, 
Ne mano šitos sraunios upės.
Ir aš pati sau svetima, 
Į vyšnių sodą įsisupus.

Sūpuoklės girgžda obely, 
Širdy - pavasarinės liūtys. 

Dalia Isevičiutė-Kasperavičienė, Gelgaudiškis

mų puslaidininkiniuose dari
niuose optimizavimas”). CO
PERNICUS projektą koordina
vo Darmstadto technologijos 
universiteto Aukštųjų dažnių 
elektronikos instituto direkto
rius prof. H. Hartnagel. Jo ini
ciatyva buvo pradėta rašyti kny
ga, kurioje turėjo atsispindėti ir 
projekto rėmuose vykdytų fliuk
tuacinių reiškinių heterodari- 
niuose tyrimų rezultatai, aktua
lūs mikro- ir nanoelektronikai. 
Taip prieš trejetą metų gimė čia 
pristatomos monografijos idėja, 
kurią mielai palaikė minėtoji lei
dykla, be kita ko paskatinusi au
torius kaip galima labiau priartėti 
prie elektronikos inžinierių - 
prietaisų konstruktorių reikmių.

Autoriai pasistengė nuosek
liai išdėstyti mikroskopinę fliuk
tuacijų teoriją, pristatyti svar
biausius mikrobangių triukšmų 
puslaidininkiuose matavimo re
zultatus bei jų interpretacijas, 
apžvelgti triukšmus dvimatėse 
elektronų dujose, aprašyti šių 
metodų bei rezultatų taikymą 
aiškinantis bei prognozuojant 
triukšmų prietaisuose savybes. 
Daugiau kaip šimtu iliustracijų 
pateikiami eksperimentų duo
menys tiriant triukšmus šiuolai
kiniuose puslaidininkių dari
niuose bei skaičiavimų Monte 
Carlo metodu rezultatai.

Knygą, parašytą fizikų, lei
dykla rekomenduoja medžiago- 
tyros mokslų, puslaidininkių bei 
kieto kūno fizikos specialistams, 
elektronikos inžinieriams bei 
visų šių sričių magistrantams ir 
doktorantams, kaip “nepakei
čiamą šiuolaikinės bei ateities 
mikrobangės ir greitaveikės elek
tronikos labai svarbios srities 
apžvalgą”.

Malonu, kad mūsų moksli
ninkai parašė tokią reikšmingą 
knygą, kurią pasaulinio garso 
leidykla, be abejonės, išplatins 
visuose kontinentuose. Knyga 
jau yra gauta Mokslo akademi
jos bei jos filialo Teorinės fizi
kos ir astronomijos institute 
(Goštauto 12, Vilnius) ir Vil
niaus universiteto Fizikos fakul
teto bibliotekose.

Išeik, apraišęs liūdesy, 
Leisk žemėje laiminga būti.

Vėl įsūpuok senus karklus 
Ir drėgna švilpyne pašvilpauk 
Kurią vaikystėj kitados 
Man tiesė tėvo rankos šiltos.

Ir pažadėjo būtinai
Pavasariais išsuki žilvitį, 
Tik nutylėjo žodį “laikinai” 
Ir nekalbėjo apie mirtį.

Vis saugojo nuo darganų, 
Uždengęs delnu galvą šviesią 
Ir sekė pasakas vilties, 
Kai likdavom po saule dviese.

Tada tikėjau vaikyste,
Jaunystės rožine pašvaiste, 
Kuri prisirpus ir naivi
Kaip nuotaka nukaltus vaikščios.

Tikėjau, kad nebus mirties, 
Kad kelias ilgas ir be galo, 
O pasirodo, kad išties 
Neapsieit be sarkofago...
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Poetas Pranas Kozulis, gyve

nęs Kanadoje, mirė 2000 m. bir
želio 11 d., palaidotas Šv. Jono 
lietuvių kapinėse birželio 14 d. 
Velionis gimė 1917 m. Lietuvoje. 
Studijavo Kaune, Vilniuje ir Vo
kietijos Hamburge. Baigęs moks
lus Lietuvoje mokytojavo. Pasi
traukė į Vakarus Lietuvą oku
puojant sovietinei kariuomenei 
1944 m. Kanadon atvyko 1949 m. 
Pelnė duoną dirbdamas vietinėje 
Toronto pramonėje. Kurti poe
ziją velionis pradėjo būdamas 
moksleiviu, savo eilėraščius 
spausdino jaunimo laikraščiuose. 
Gyvendamas Kanadoje 1950 me
tais išleisdino savo poezijos rinki
nį “Dulkės ežere”. Kurį laiką 
bendradarbiavo “Tėviškės žibu
riuose”. Vėliau atitolo nuo lietu
viškos veiklos, nuo kūrybos ir pa
sirinko vienatvinį gyvenimą, sle
giamas Tėvynės ilgesio ir sveti
mos aplinkos.

Lietuvos valstybinėje Marty
no Mažvydo bibliotekoje nuo š.m. 
sausio pabaigos iki vasario 20 d. 
vyksta indiškų lėlių paroda “Indi
jos lėlės”, Vilnių pasiekusi iš 
Tuniso. Rūdiniai priklauso Indi
jos sostinėje Delhi įsikūrusiam 
Sankoro tarptautiniam lėlių mu
ziejui, sukaupusiam tūkstančius 
lėlių iš viso pasaulio. Kaip ELTA 
praneša, lėlės iš Vilniaus bus ve
žamos į Jerevaną.

Sol. Virgilijus Noreika, žy
musis Lietuvos operos tenoras ir 
pedagogas, nuo šių metų pradžios 
pradėjo dirbti Estijoje. Kaip “Lie
tuvos rytas” rašo, 65 metų profe
sorius savo mėgstamą darbą Lie
tuvoje paliko dėl Pensijų įstatymo 
pataisų, sumažinusių pensijas dir
bantiems pensininkams. V. No
reika už metinį 900 valandų dar
bą kas mėnesį gaudavo 2137 litų 
atlyginimą, įskaitant ir pensiją. 
Talino muzikos akademijoje V. 
Noreika dirbs 12 dienų per mėne
sį. Telefonu iš Talino “Lietuvos 
rytui” sakęs, kad “Lietuvoje paty
riau didžiulę nuoskaudą, palieku 
puikius studentus (...) išbraukti 
savęs iš gyvenimo aš dar nenusi
teikęs”..

J. Heifetzas gimė 1901 m. va
sario 2 d. batsiuvio ir gatvės smui
kininko šeimoje. Nuo trejų metų 
buvo mokomas smuikuoti. Būda
mas nepaprastai talentingas, po 
kelerių metų jau sėkmingai kon
certavo Vilniuje ir Kaune. Mokė
si Petrapilio konservatorijoje. 
Rusijoj prasidėjus bolševikų re
voliucijai, per Sibirą ir Tolimuo
sius rytus nukeliavo į JAV, kur 
1925 m. priėmė šio krašto piliety
bę ir visą gyvenimą reiškėsi kaip 
virtuozinės technikos ir gilaus 
temperamento smuikininkas, įgi
jęs įvertinimo pasauliniu mastu. 
Įvairiais renginiais jo 100-tasis 
gimtadienis minimas Paryžiuje, 
Milane, JAV bei Vokietijos mies
tuose.

“Lietuvių iliustruotojos vai
kams (7-8 XX a. dešimtmetis)” 
parodą Vilniaus galerijoje “Kai
rė-dešinė” surengė V. Kaliriaus- 
kaitė ir E. Labutytė, galerijos glo
bėjos. Paroda, atidaryta š.m. 
sausio 23 d., veiks iki vasario 20 
d. Lankytojai susipažįsta su vai
kiškų knygelių iliustracijomis, jau 
klasika tapusiais kūriniais, pabrė
žiant šion sritin didelį įnašą meni
ninkių T. Balčiūnienės, A. Skliu- 
tauskaitės ir B. Žilytės. Kaip 
ELTA rašo, parodos atidaryme 
dalyvavo žymios vaikų literatūros 
rašytojos Vytautė Žilinskaitė ir 
Ramutė Skučaitė.

Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo 2000-2001 visuomenininko- 
kultūrininko premijas, skiriamas KLB valdybos, šiemet gavo R. 
Sakalaitė-Jonaitienė ir Vincas Piečaitis. Kairėje Prisikėlimo parapijos 
kooperatyvo pirmininkas dr. Č. JONYS, dešinėje - KLB pirmininkas 
A. VAIČIŪNAS

Minint Sausio 13-tosios de
šimtmetį, Sv. Jonų šventovėje, 
Vilniuje skambėjo W. A. Mo- 
zart’o “Requiem”, kurį rašyda
mas kompozitorius mirė. Kūrinį 
atliko Lietuvos kamerinis orkes
tras, Vilniaus savivaldybės choras 
“Jauna muzika” ir užsieniečiai so
listai. Koncerte skambėjo ir gri
gališkos giesmės, VI. Bagdonas 
deklamavo tekstus, buvo rodo
mas dokumentinis filmas, sukur
tas norvegų žurnalisto H. V. 
Steinfeld’o; skambėjo ištraukos iš 
A. Schnitkės “Sutartinių”, kurias 
kompozitorius sukūrė 1991 m. 
sausį, išgirdęs apie tragediją Vil
niuje. Koncertas baigėsi sausio 13 
d. vidurnaktį šventovių varpų dū
žiais. Kaip ELTA rašo, šį Atmini
mo koncertą galėjo matyti Vil
niaus gyventojai specialiai įreng
tuose ekranuose. Koncertas buvo 
pertransliuotas ir į kitas Europos 
šalis.

Lietuvos kultūros ministeris 
Gintautas Kėvišas š.m. sausio 15 
d. surengtoje spaudos konferenci
joje, Vilniuje pareiškė, kad kultū
ros paminklai turi tapti patrauk
lūs ir kad niekam nebus leista 
žlugdyti paveldo vertybių. Kultū
ros vertybių apsaugos departa
mentą nutarta palikti prie Kultū
ros ministerijos. Bus steigiama 
penkių asmenų paminklosaugos 
taryba, kurion, kaip rašo ELTA, 
bus įtraukti šios srities specia
listai.

Lietuvos žydų kultūros klubo 
surengtame vakare sausio 25 d., 
skirtame prieš dvejus metus Niu
jorke mirusio choro “Ąžuoliukas” 
įkūrėjo H. Perelšteino prisimini
mui, kalbėjo dabartinis to choro 
meno vadovas Vyt. Miškinis, iš
reiškęs nuogąstavimą dėl to nusi
pelniusio Lietuvai ir 40 metų gy
vavusio vaikų ir jaunuolių choro 
“Ąžuoliukas” likimo, nes labai 
sumažėjusi valstybinė parama. 
Choro įkūrėjas yra paruošęs apie 
6,000 mokinių. (BNS)

A.a. Henrikas Žemelis, 87 m. 
amžiaus, žurnalistas, mirė 2000 
m. lapkričio 13 d. Fontana vieto
vėje, WI. Velionis gimė 1913 m. 
kovo 26 d. Liepojuje, o jaunystę 
praleido Kėdainiuose. Jaunesnio 
leitenanto laipsniu baigė Karo 
mokyklą Kaune ir studijavo teisę 
Vytauto Didžiojo universitete. 
Priklausė Romuvos korporacijai 
ir 1940 m. suredgavo jos dešimt
mečio leidinį. Vokiečių okupaci
jos metais dalyvavo pogrindžio 
veikloje, priklausydamas Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungai. Buvo 
kalintas nacių koncentracijos sto- 
ykloje ir parašė atsiminimus 
“Okupanto replėse”. Vokietijoje 
redagavo “Minties” savaitraštį, 
vieną populiariausių pabėgėlių 
leidinį. Atvykęs 1949 m. į JAV- 
bes, pradžioje apsigyveno Ročes- 
teryje, NY, ir buvo vienas Radijo 
klubo organizatorių. Čikagoje va
dovavo “Margučio” radijo pro
gramai. Buvo vienas mėnraščio 
“Akiračiai” steigėjų ir nuo 1968 
m. vienas redaktorių, kiekvienam 
numeriui pateikdamas “Spaudos 
apžvalgą”. Paskutiniomis dieno
mis prieš mirtį surinko savo ver
tingą pogrindžio veiklos archyvą 
ir jį perdavė išeivijos studijų cent
rui Kaune. Jį gerai pažinojusių 
teigimu, savo gyvenime niekam 
nepataikavo ir nesilaikė, sakyda
mas tiesą, kaip jis ją suprato. Pas
kutinis atsisveikinimas įvyko 2000 
m. lapkričio 15 d. episkopalų 
“Church Holy Communion” 
šventovėje Geneva mieste, Wis- 
consine. Palaikai sudeginti ir nu
vežti į Kėdainius. Snk.
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pRISIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 

{ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
y,r, iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v,

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

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

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

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

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 3'A%
♦ Toronto Real

Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

LEDAS IlEERIGEJRA TIO l 
AIR CONDITIONING & HEATING 

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

• 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 

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

i 111111111111111111111

1111111111111111111111

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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.

©b S PORTAS 
51-sios Šiaurės Amerikos 
lietuvių sporto žaidynės 
51-sios sukaktuvinės Š. Ameri

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

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

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

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

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

kos lietuvių sporto žaidynės įvyks 
2001 m. liepos 4-7 d.d. Toronte, 
Ont., Kanadoje. Visuotinio ŠAL- 
FASS-gos suvažiavimo nutarimu ir 
ŠALFĄSS centro valdybos pavedi
mu žaidynes vykdo Toronto PPSK 
“Aušra”, kuriai pirmininkauja Ri
mas Miečius. Šios žaidynės vyks 50 
metų sukakties ženkle nuo I-jų Š.A. 
Lietuvų sporto žaidynių, įvykusių 
1951 m. Toronte.

Varžybinė programa - 2001 m. 
ŠALFASS-gos pirmenybės šių 
sporto šakų: a) krepšinio - vyrų A 
ir B, moterų ir jaunių bei mergaičių 
A (1982 m. gimimo ir jaunesnių); 
b) tinklinio - vyrų, moterų ir mišrių 
(Co-Ed) komandų; c) lauko teniso; 
d) stalo teniso; e) kėgliavimo ir f) 
šachmatų. Papildomai, dar bus vyk
doma nepirmenybių, parodomus 
varžybos: golfo, šaudymo sporto ir 
berniukų B (1985 m. gimimo ir jau
nesnių) krepšinio.

Vyrų krepšinio A klasę sudaro 
iškilesnės komandos, atrinktos 
krepšinio komiteto. Likusios ko
mandos žaidžia B klasėje, kur gali 
dalyvauti ir vyrų A klasės koman
das turinčių klubų antrosios ko
mandos. Iš principo, jaunių A kla
sės žaidėjams yra leidžiama kartu 
žaisti ir vyrų A ar B klasėje, o 
mergaitėms A - moterų klasėje. 
Vyrų A ir B krepšinio varžybas nu

KANADOS ĮVYKIAI

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.
ir Weston Road)

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
dainuos COC studijos (Ensemb
le Studio) dainininkai, busimieji 
operos solistai. Si opera kažin 
ar buvo kada nors inscenizuota 
nuo jos sukūrimo dienos, kaž
kada 17-tame šimtmetvie.

Hazel McCallion, populiari 
Mississaugos burmistre, vasario 
14 d. šventė savo 80-tą gimta
dienį. Vis dar žvali ir energinga, 
pasak jos gerbėjų, H. McCallion 
“dirba daug efektingiau, negu 
dvigubai už ją aukštesni ar dvi
gubai jaunesni; tarp aplinkinių 
burmistrų ji kaip Guliveras tarp 
liliputų”. Apie 1300 jos pavaldi
nių ir gerbėjų susirinko į šaunų 
pagerbimą Mississaugos Art 
Centre, kuris, kartu su architek 
tūrinę premiją laimėjusia mies
to rotuše ir centrihe biblioteka, 
jos pastangomis “išdygo”. Di
džiulis gimtadienio pyragas su 
80 žvakių, sveikinimo kortelė su 
4,000 parašų; Mississaugos kro
atų bendruomenė įteikė jai me
dalį, Rogers Cablesystems paruo
šė dokumentinį filmą, kurio ko
pijas išdalino miesto mokyk
loms ir bibliotekoms, ir padova
nojo 80 raudonų rožių puokštę. 
Visa tai ji tikrai pelnė savo dar
bu, energija ir politine išminti
mi. Puikiai administravusi mies
tą per 22 metus, McCallion ne
turėjo rimtų oponentų praėju
siuose keliuose rinkimuose, nes. 
visi nujautė, kad jos perrinkimai 
buvo garantuoti.

Karalienės atstovė Adrien
ne Clarkson paskelbė sąrašą 98 
pasižymėjusių kanadiečių naujai 
apdovanotų (ar perkeltų į aukš
tesnes kategorijas) Kanados žy
meniu Order of Canada. Tarp 
apdovanotųjų matyti daug at
stovų iš įvairių provincijų, įvai
rių profesijų, įvairių tarnybų. 63 
iš jų pakviesti nariais, 29 į aukš
tesnę grupę (Officers) ir šeši į 
aukščiausią (Companions) gru
pę. Tarp žinomesnių yra operos 
solistai Ben Heppner ir Richard 
Margison, politikė Barbara Mc
Dougall, rašytojas Mordecai 
Richler, vyr. teismo teisėjas An
tonio Lamer.

Lucien Bouchard, Kvebeko 
premjeras, lydimas žmonos 
Audrey Best, jų dviejų sūnų bei 
Montrealio arkivyskupo kardi
nolo Jean-Clause Turcotte, va
sario 5 dieną buvo priimtas pri
vačioje audiencijoje pas popie
žių Joną Paulių II. L. Bouchard, 
pasitraukęs iš Parti Quebecois 
vadovo pareigų, kurį laiką atos

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

A 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

matoma pradėti liepos 4, trečiadie
nį, ir užbaigti liepos 7, šeštadienį. 
Visų kitų klasių krepšinis vyks tik 
penktadienį ir šeštadienį. Krepšinio 
koordinatorius Rimas Miečius.

Tinklinį numatoma vykdyti lie
pos 7, šeštadienį, tačiau atsižvel
giant į komandų skaičių, gali būti 
vykdomas penktadienį ir šeštadienį. 
Mišrią tinklinio komandą sudaro 6 
žaidėjai. Aikštėje turi būti nema
žiau kaip 2 moterys (arba nemažiau 
kaip 2 vyrai) visą laiką. Tinklinio 
koordinatorius - Mindaugas Lek- 
nickas, 141 Blyth Cresc., Oakville, 
Ont. L6J 5H5, Canada. Tel. 905- 
844-7000.

Lauko teniso turnyras numato
mas penktadienį ir šeštadienį (gal 
net ir ketvirtadienį). Vienetų ir 
dvejetų varžybos vyrų, moterų ir 
įvairiose senjorų bei jaunių klasėse 
pagal žaidėjų amžių. Klasifikacija 
bus nustatyta po dalyvių registraci
jos. L. teniso koordinarius - Euge
nijus Krikščiūnas, 105 Anndale Dr., 
North York, Ont. M2N 2X3, Cana
da. Tel. 416-225-4385; faksas 416 
393-5916; E-paštas dianejk@inter- 
log.com

Stalo teniso tentatyvi progra
ma: vyrų vienetas, moterų vienetas, 
vyrų senjorų (virš 55 m.) vienetas, 
jaunių/mergaičių (žemiau 18 m.) 
vienetas, vyrų dvejetas, moterų 

(Nukelta į 9-tą psl.)

togavo. šu šeima Prancūzijoje, 
tačiau netrukus po popiežiaus 
audiencijos Vatikane jo atosto
gos buvo nutrauktos ir jis turėjo 
grįžti į Kvebeką spręsti savo mi- 
nisterių ginčą, kurio jo pava
duotojas B. Landry nepajėgė 
užbaigti ir kuris galėjo išsivysty
ti į vyriausybės krizę. Po ištisos 
dienos derybų su švietimo mi- 
nisteriu, L. Bouchard paskelbė, 
kad ginčas sėkmingai išspręstas 
ir ministeris F. Legault pasilie
ka tarnyboje. Ginčas atrodo bu
vo kilęs dėl ministerijos biudže
to neaiškumų ir kandidatūrų į 
partijos vadovą rėmimus.

Vakariniame 401 -mo greit
kelio ruože prie Woodstock 
(Ontario) miestelio vėl įvyko di
dele automobilių nelaimė. Ap
snigtas kelias ir blogas matomu
mas vidury dienos kaltinami dėl 
38 automobilių bei sunkvežimių 
susidūrimo, kuriame šį sykį -vi
sų laimei - niekas nežuvo ir tik 
6 buvo lengvai sužeisti. 1999 
metais tame pačiame kelio ruo
že įvyko žymiai didesnė nelai
mė, kurioje susidūrė net 80 au- 
tovežimių, 8 buvo užmušti ir ke
lios dešimtys pasiųsti į kaimyni
nes ligonines, kai kurie sunkiai 
sužeisti. Tarp Londono ir 
Windsoro 401-mas greitkelis 
gana dažnai būna pavojingas 
vairuotojams ne tik žiemos me
tu, bet ir kitais metų laikais, kai 
tiršta ūkana trukdo matomu
mui, bet dažnai vairuotojai ne
bando ar nepajėgia laiku pri
stabdyti automobilių.

Kanados karo aviacija ža
da sumažinti lėktuvų ir sraigta
sparnių skaičių nuo 505 iki 280, 
kad išlaikytų biudžeto išlaidas 
neviršijant valdžios skiriamų pi
nigų; 45 naikintuvai CF-18 bus 
išimti iš aktyvios tarnybos, pa
liekant tik 80; žvalgybinių lėktu
vų Aurora, kurie žvalgo Kana
dos pakrantes ieškodami narko
tikų ir žmonių kontrabandinin
kų bei vandenų teršėjų, taip pat 
sumažės penkiais iki 16. Kont
roliniai skrydžiai virš Kanados 
arktinės srities bus taip pat su
mažinti nuo 500 iki 40 valandų į 
metus. Visų karo aviacijos lėk
tuvų skraidymo laikas bus labai 
sutrumpintas. Pasenusių gelbė
jimo tarnybos sraigtasparnių 
Sea King pakaitos likimas lieka 
taip pat neaiškus. Kariuomenės 
biudžetas kasmet vis buvo su
mažintas nuo $12 bilijonų 1993 
metais iki $10 bilijonų 2000 
metais. G.K.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: SUPROLY- 

GOS pirmenybėse Vilniaus 
“Lietuvos ryto” krepšininkai su
davė skaudų smūgį daugiakarti- 
niam Lenkijos meisteriui Vroc- 
lav “Zepter-Idea” klubui, jį nu
galėdami 92:74. IŠŠŪKIO tau
rės turnyre Edessa (Ukraina) 
Alytaus “Alita” 79:95 pralaimė
jo vietiniam “Odessa” klubui. 
Po šešerių metų pertraukos į 
Kauno “Žalgirio” klubą sugrįžo 
JAV universitetą baigęs olim
pietis Kęstutis Marčiulionis.

ČIUOŽIMAS: 150 Rusijos, 
Japonijos, Islandijos, Norvegi
jos, Danijos, Suomijos, Latvijos 
ir Lietuvos čiuožėjai dalyvavo 
tarptautiniame dailiojo čiuoži
mo turnyre Tamper. Šiose var
žybose gerai pasirodė kaunietė, 
“Varpo” gimnazijos penktokė, 
Rūta Gajauskaitė, laimėjusi 
ketvirtąją vietą.

PLAUKIMAS: Lietuvos plauki
mo žiemos pirmenybėse Kauno ra
jone, Mastaičiuose buvo pasiektas 
naujas Lietuvos suaugusiųjų rekor
das.-25 metrų baseine kęmbinuotą 
estafetę 4x50 metrų, Kauno “Ga
jos” vyrų ekipa - Mindaugas Špo
kas, Paulius Jonavičius, Rytis Sipa
vičius ir Darius Vilkevičius įveikė 
per 1 min. 46.20 sek. Geriausi var
žybų plaukikai: 1. Darius Grigalionis, 
2. Saulius Binevičius, 3. Minvydas 
Packevičius, 4. Rolandas Gimbutis, 5- 
6. M. Špokas ir Vytautas Janušaitis. 
Penki geriausi buvo apdovanoti 100- 
400 litų vertės “Atleto” parduotuvės 
čekiais bei 100-200 litų premijomis.

ŽOLĖS RIEDULYS: “Šiaulių” 
žolės riedulininkės, Prancūzijoje 
vykusiame Europos moterų klubų 
A divizijos čempionate uždarose 
patalpose, užėmė 4-ąją vietą. V.P.

Skautų veikla
• Vasario 11d. Lietuvos kanki

nių šventovėje ir Anapilio salėje iš
kilmingai atšvęsta Lietuvos Nepri
klausomybės 83-ji šventė. “Ramby- 
no” ir “Šatrijos” tuntai organizuo
tai su vėliavomis dalyvavo Mišiose, 
atnašautose prel. J. Staškevičiaus. 
Pastarasis pasakė gražų pamokslą 
primindamas šventės reikšmę. “An
geliukų” choras, vadovaujamas muz. 
N. Benotienės, gražiai giedojo. Au
kas nešė skautai-tės, o skaitinius at
liko s. F. Mockus. Po Mišių rikiuo
tėje su vėliavomis skautai ėjo į 
Anapilio salę, kur sk.v. v.sl. V. Rus- 
lys, atlikęs visus formalumus, re- 
portavo tuntininkams s. MTRusinui 
ir ps. R. Baltaduonytei-Lemon, 
pastarieji - LSB-jos vyriausiam 
skautininkui v.s R. Otto. Po to kal
bėjo abu tuntininkai. Brolis Marius 
ragino išlaikyti lietuvių kalbą, pa
pročius, gerbti tuos, kurie atidavė 
savo gyvybes už laisvę. Sesė Rūta 
priminė Jurgio Saųerveino žodžius 
“Lietuviais esame mes gimę, lietu
viais norime ir būt. Tą garbę gavo
me užgimę, jai ir neturim leist pra
žūt”. Sekė įsakymai. Šios jaunesnės 
skautės įsigijo šeimininkės specia
lybę: D. Didžbalytė, L. Aiello, K. 
Marijošiūtė, L. Ploog, Y- Sriu- 
biškytė, D. Paznikaitė, D. Šimkutė, 
L. Saplytė, A. Saplytė, L. Krikščiū
naitė, R. Šiaučiūnaitė. Į paskiltinin- 
kės laipsnį pakeltos skautės: S. Ber- 
sėnaitė, J. Krikščiūnaitė, A. Norku
tė, D. Paškauskaitė, A. Tarvydaitė. 
Į vyresniųjų skaučių “Vaidilučių” 
dr-vę perkeltos: V. Narušytė ir K. 
Yčaitė. Į paskiltininkių laipsnį pa
keltos prityrusios skautės: Ė. Yčai
tė, A. Krakowskaite, V. Benotaitė. 
Į skiltininkių laipsnį pakelta prity
rusi skautė R. Jonušonytė; į paskil- 
tininkės laipsnį - vyr. skautė V. 
Mačkevinskienė. Viktorija Stončiū- 
tė davė skautės įžodį, kurį pravedė 
s.fil. N. Simonavičienė.

“Rambyno” tunto DLK Min
daugo skautų dr-vės vadovo s. R. 
Kalendros į paskiltininkių laipsnį 
pakelti: T. Krakowski, D. Kuras, P. 
Kriščiūnas, A. Bražukas. DLK Ge
dimino prityr. sk. vadovauj. s.fil. A. 
Simonavičiaus į paskiltininkius pa
kelti: A. Ruslys, A. Petrauskas, J. 
Tarvydas, L. Turczyn ir T. Kuras; 
sk.v. S. Simonavičius pakeltas į vyr. 
si. laipsnį.

Pirmąją dalį GilveliO kursų 
baigė ir kaklaraiščius, žiedus V.S. 
v.s. R. Otto įteikė padedant I. Pet
rauskienei, K. Dambaraitei-Jano- 
wicz, D. Petrauskienei, J. Thorn, K. 
Petrauskaitei, V. Kulikauskaitei, A. 
Dailydei, V. Kulikauskui, V. Le
mon, S. Simonavičiui, T. Jonaičiui, 
D. Juknevičiui, R. Juknevičiui, S. 
Osmak, A. Rusinui, A. Povilaičiui, 
J. Didžbaliui, R. Lemon, P. Pet
rauskui, E. J. Birgiolui, J. Bir- 
gioliui, A. Pacevičiui, D. Šileikai, P. 
Sergaučiui, E. Simonavičienei, E. 
Namikienei.

LSB VS įsakymų nr. 7 už są- 
žingai einamas pareigas tunte Vė
liavos garbės žymeniu apdovanoti: 
sk.v. v.sl. V. Ruslys ir sk.v. v.sl. D. 
Sonda, o sk.v. v.sl. S. Simonavičiui 
už visus atliktus Ąžuolo mokyklos 
reikalavimus įteiktas “Ąžuolo” 
ženklas. Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu ir vėliavų išnešimu. Po to 
visi buvo pakviesti į ratą sugiedoti 
“Ateina naktis” ir pasakyti sudiev 
iki Kaziuko mugės Anapilyje kovo 
4. F.M.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA

indėlius 
indėlius 
indėlius 
indėlius 
indėlius

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄOKAITU 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 MŪ8LĮ TINKLALAPJ: 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 trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

MasterCard

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/vh/ gydytojas ~

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ C'parking")

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.o.l.s.

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

ALGIS 
MEDELIS

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

I 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 1T7 Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

IMAME
už asmenines paskolas

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

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

.6.95%

.7.05%

.7.20%

.7.40%

.7.50%

.6.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien

133 Roncesvalles Ave.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800

mailto:dianejk@inter-log.com
http://www.parama.net
mailto:parama@total.net
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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51-sios Šiaurės Amerikos...
(Atkelta iš 8-to psl.) 

dvejetas, mišrus dvejetas ir koman
dinės varžybos (2 vyrai ir 1 mote
ris). Stalo tenisas numatomas vyk
dyti šeštadienį, liepos 7. Koordina
torius - Pranas Gvildys, 93 Whee
ling Ave., Staten Island, NY 10309- 
3026. Tel. 718-356-7871; faksas 
718-356-0974; E-paštas: inapra@- 
aol.com

Kėgliavimo (Bowling) pirme
nybės bus komandinės ir individua
linės. Komandą sudaro 4 mišrios 
lyties žaidėjai-jos. Bus pažymėti 
jauniai ir mergaitės 16 metų ir jau
nesni. Varžybos vyks šeštadienį, lie
pos 7. Koordinuoja Rimas Kulia- 
vas, 297 Kennedy Ave., Toronto, 
Ont. M6P 3C4, Canada. Tel. 416- 
766-2996; faksas 416-766-5537; E- 
paštas kuliavas@compuserve.com

Šachmatų pirmenybės bus vyk
domos šveicarų sistema, penktadie
nį ir šeštadienį. Galutinis formatas 
bus nustatytas vietoje, atsižvelgiant 
į žaidėjų skaičių. Bus pažymėti ir 
jauniai (žemiau 18 m.). Koordina
torius - Vytautas Nasvytis, 1234 
West Blvd., Cleveland, OH 44102. 
Tel. 216-631-0210

Parodomasis, nepirmenybių 
berniukų B (1985 m. gimimo ir 
jaunesnių) krepšinio turnyras vyks

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

penktadienį ir šeštadienį, liepos 6 ir 
7. Koordinuoja Rimas Miečius.

Parodomosios šaudymo sporto 
varžybos numatomos liepos 6, 
penktadienį, mažojo (0.22) kalibro 
šautuvu, o liepos 7 d., šeštadienį - 
stendinio (Trap) šaudymo. Varžy
bos vyks Hamiltono LMŽK “Gied
raitis” šaudykloje. Koordinuoja Ka
zys Deksnys, 1257 Royal Dr., Bur
lington, Ont. L7P 2G2, Canada. 
Tel. 905-332-6006; faksas 905-547- 
5556; E-paštas: kdeksnys@sprint.ca

Parodomosios Golfo varžybos 
numatomos liepos 7 d., šeštadienį. 
Koordinuoja: Juozas Šileika, 57 
Widdicombe Blvd., Apt. 908, To
ronto, Ont. M9R 1Y4, tel. 416-243- 
9779; E-paštas: sileikaj@salfass. 
com ir Antanas Stauskas, 442 Bris
tol Rd. W., Mississauga, Ont. L5R 
2J6. Tel. 905-712-8307; faksas 905- 
890-9225.

Žaidynėse dalyvauti kviečiami 
visi Š. Amerikos lietuvių sporto vie
netai ir atskiri asmenys, atlikę 2001 
m. metinę ŠALFASS narių regist
raciją.

Preliminarinė visų sporto šakų 
dalyvių registracija privalo būti at
likta iki 2001 kovo 31 d. imtinai pas 
žaidynių vadovą Rimą Miečių, ad
resu: Rimas Miečius, 54 Burrows 
Ave., Etobicoke, Ont. M9B 4W7, 
Canada. Tel. 416-234-0878; faksas 
416-234-8506; E-paštas: rimmerl@ 
sympatico.ca Dėl pilnesnių infor
macijų kreipkitės į atitinkamos 
sporto šakos koordinatorius.

Po preliminarinės registracijos 
pagal gautus duomenis bus nu
spręsta, kurios sporto šakos žaidy
nėse vykdomos ir paskelbtos toli
mesnės detalės bei galutinė dalyvių 
registracijos data.

ŠALFASS-gos centro valdyba

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 !

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

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

šias santaupas pervesti į RRIF
♦ Kiekviena RRSP sutartis apdrausta iki $100,000.00
♦ Norint gauti mokesčių atleidimą už 2000 metus, įnašą į RRSP 

reikia įmokėti iki 2001 metų kovo 1 d.

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

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI

“Budėkime laisvės tarnyboje”
(Atkelta iš 6-to psl.) 

gautų pensijas laiku, jau yra kas 
kita”, sakė dr. Sedlickas. Lietu
voje neberanda vietos herojai, 
jie apšaukiami sukčiais.

Dabartinę valdžią galima 
geriau suprasti prisimenant, jog 
prezidento Adamkaus sąjungi
ninkai yra daugumoje naujos 
kartos, kuri nebuvo žymiai pa
veikta sovietinio mąstymo, ne
pritarė kairės/dešinės priešprie
šai, ideologijoms. Kaip kalbėto
jas aiškino, Prezidento vizija nė
ra nauja - leidinyje “Lietuviškas 
liberalizmas”, išleistame 1959 
m., jis ją kūrė su lietuviais švie- 
suoliais-autoriais.

Šiai vizijai kliudo užsilikęs 
sovietinis mąstymas, kuris iš es
mės nepripažįsta visų lygybės ir 
laisvės, asmeninės iniciatyvos, 
pilietinių teisių. Tie, kurie padė
jo iškovoti nepriklausomybę, iš 
dalies trukdo toliau ugdyti kraš
tą, nes tai buvo piramidinė 
struktūra, veikianti viena krypti
mi; dabar reikalinga keisti.

Baigdamas kalbėtojas pa
reiškė, jog reikia džiaugtis Lie
tuvos pasiekimais, “dainuojan
čia”, taikia revoliucija, tiesia-t 
mais keliai atgal į Europą, ku
riama ateitimi, susijusia su Va
karų pasauliu. Prisimenant, kad 
atgyvenusios tiesos veikia kaip 
stabdžiai, reikia vienytis, tiesti 
ranką vienas kitam be apgaulės 
ir be pavydo, atsisajcyti baimės, 
būti atviriems.

Sveikinimai ir koncertas
Kanados ir Toronto apylin-

| BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

kės lietuviams Vasario 16-tosios 
proga sveikinimus atsiuntė Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
Rolandas Faksas, seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas, Lie
tuvos ambasadorius Kanadoje 
Rimantas Šidlauskas. Atsilankė 
Kanados parlamento atstovė 
Sarmite Bulte, kuri pati sveiki
no ir paskaitė ministerio pirmi
ninko Jean Chretien, Kanados 
paveldo ministerės Sheila 
Copps ir valstybės sekretorės 
daugiakultūriams ir moterų sta
tuso klausimams Hedi Frye lin
kėjimus. Minėjime taip pat da
lyvavo lenkų bendruomenės at
stovas dr. Y. Bogoryja, latvių 
bendruomenės atstovas dr. G. 
Subins, ukrainiečių - Marika 
Szkambura.

Toronto apylinkės valdybos 
pirmininkė Danutė Garbaliaus- 
kienė sveikino ir pakvietė sce- 
non nuolatinę mūsiškių minėji
mų viešnią Mississaugos bur- 
mistrę Hazel McCallion, kuriai 
buvo įteikta simbolinė dovana 
jos 80 gimtadienio proga. Kaip 
visada, ji turėjo keletą šiltų ir 
gražių žodžių lietuviams. D. 
Garbaliauskienės sveikinimu 
baigėsi oficialioji programos 
dalis.

Po trumpos pertraukos sce
noje išsirikiavo įspūdingas būrys 
jaunų ir vyresnių choristų su 
jaunimo choru viduryje. Tai bu
vo Anapilio vaikų choras “An
geliukai” - vad. Nijolės Beno- 
tienės, Prisikėlimo parapijos 
jaunimo choras ir Toronto cho
ras “Volungė” - vad. Dalios 
Viskontienės, kuriuos iš abiejų 
pusių apsupo Toronto vyrų cho
ras “Aras” ir Toronto choras 
“Daina” - vad. Lilės Turūtaitės, 
Lietuvos kankinių šventovės 
choras - vad. Jono Govėdo, Pri
sikėlimo parapijos choras - vad. 
Danguolės Radtke, Hamiltono

Vasario 16-tosios ženkla^sukurtas 
prel. J. Staškevičiaus, puošęs Ana
pilio salę Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime

Aušros Vartų parapijos choras 
- vad. Darijos Deksnytės. Jung
tiniam chorui dirigavo muz. Da
lia Viskontienė, akompanavo 
Jonas Govėdas.
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.Sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

I N T ERN ATI 0 N A L

2455 Cawlhra Rd., Unit 20ST <BOs’281 -966s
1 -888-861 -7944 

(nemokamas)

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL OARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

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

“Prikelkime daina” pava
dinta programa buvo laisvės ko
votojų eilėraščių ir dainų pynė. 
Partizanų lema poeziją skaitė 
Livija Jonaitytė, Tomas Kuras, 
Audra Rusinaitė, Mykolas Slap- 
šys ir Dainius Šileika, su progra
mos vadovės Birutės Litvinienės 
paaiškinančiais įtarpais. Choris
tai — visi kartu ir įvairiomis cho
rų kombinacijomis atliko pen
kiolika dainų, publikai prie ži
nomesnių prisijungiant.

Šeimynišką, “graudžiai ma
lonią” nuotaiką sukeliančios 
programos tinkama užsklanda 
buvo daina “Lietuva brangi”, 
sudainuota visiems atsistojus ir 
susikabinus rankomis. Tuo ir 
baigėsi šių metų Nepriklauso
mybės 83-sios sukakties minėji
mas. Po to garbės svečiai buvo 
pakviesti į priėmimą Anapilio 
parodų salėje. RSJ

• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

U 
s
u v
E

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai
❖ pinigų pervedimas

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

Mes siunčiame siuntinius į
BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJA, UKRAINA 

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

MARG
PYSANKA

JTIS
fM. Ine.

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

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601 S ■
*Galioja kai kurie apribojimai.

aol.com
mailto:kuliavas@compuserve.com
mailto:kdeksnys@sprint.ca
http://www.canada.gc.ca
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Anapilio žinios

-Vasario 24 ir 25 d.d. pas mus 
iš Žemaitijos lankėsi Šventosios 
klebonas kun. Vidmantas Gricius ir 
visose trijose mūsų šventovėse sakė 
pamokslus.

- Ateinantį sekmadienį, kovo 
4, švęsime Tikinčiosios Lietuvos 
dieną. Ta proga renkama antroji 
rinkliava Tikinčiajai Lietuvai.

- Ateinantį sekmadienį, kovo 
4, Anapilio salėje vyks Kaziuko 
mugė nuo 9 v.r iki 1 v.p.p. Visi 
kviečiami atsilankyti.

- Kovo 2 d. yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje bus Mišios va
kare 7 vai., o po Mišių - Šventoji 
Valanda prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Kovo 18, sekmadienį, 12,30 
v.p.p. Anapilio parapijos salėje 
įvyks Suvalkų krašto išeivių sambū
rio metinis susirinkimas. Maloniai 
kviečiami visi dalyvauti.

- “Žodis tarp mūsų” kovo-ba
landžio knygelių laida jau platina
ma sekmadieniais parapijos salėje.

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

- Anapilio knygyne yra gauta 
turistinė knygelė “Vilnius tavo 
kišenėje”.

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

- KLK moterų draugijos sky
rius prašo paremti buvusius politi
nius kalinius bei tremtinius dra
bužiais ir avalyne. Draugijos narės 
siuntimui jau yra gavusios piniginių 
aukų ir mielai priims suneštus daik
tus sekmadieniais parapijos salėje.

- Mišios kovo 4, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Aleksą Vaičeliūną 
(IV metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 3 v.p.p. už a.a. Ziną Beržans- 
kienę; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje kovo 3, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Stasę Zadurskienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, kovo 4, pamal

dos 9.30 v.r. su Šv. Komunija. Pa
maldų metu vyks sekmadienio mo
kykla.

- Moterų draugijos susirinki
mas sekmadienį, kovo 11, po pa
maldų Lietuvių Namų patalpose.

- Antradienį, kovo 13, 7.30 v.v. 
parapijos tarybos posėdis Hiršų na
muose.

Anapilio keltuvo vajui $100 
aukojo D. Zulonienė.

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams aukojo: $100 -> 
A. Vaišvilienė, G. B. Įlinkos.

A. a. Jurgiui Cipariui mi
rus, Rodney, ON, nuoširdžiai 
užjausdami jo žmoną, sūnus, 
dukras ir jų šeimas, Irena Ignai- 
tienė, dukros Gražina, Aldona 
su vyru Linu “Tėviškės žibu
riams” aukojo $50.

Lietuvių kredito kooperatyvas “Parama” Anapilio lietuvių sodybos kor
poracijai padovanojo $6,500 didžiojoje Anapilio salėje įrengti naują 
scenos uždangą. Minėtos korporacijos valdyba nuoširdžiai dėkoja 
“Paramos” vadovybei už dosnią auką. Nuotraukoje čekį iš “Paramos” 
vedėjo L. ZUBRICKO priima Anapilio lietuvių sodybos korporacijos 
valdybos pirm. J. ANDRULIS (kairėje) ir ižd. A. MATULAITIS

Nuotr. K. Baliūnaitės

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
- Kovo 3-4 d.d. - baldų bei 

įrangos išpardavimas didžiojoje sa
lėje, prašome pakviesti draugus ir 
pažįstamus; Kovo 11 d. - paskuti
nės Mišios senose parapijos patal
pose. Iki naujos parapijos atidary
mo Mišios sekmadieniais bus auko
jamos Lietuvių Namuose. Šiokia
dieniais Mišios bus aukojamos 
“Vilniaus” rūmuose. Mišių tvarka 
bus paskelbta vėliau.

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

- Sutvirtinimo sakramentui be
sirengiančių pamokų kovo mėnesį 
nebus. Apie pamokas balandžio 
mėnesį pranešime atskirai.

- Praeito sekmadienio Mišias 
paskutinį kartą senose parapijos 
patalpose savo giedojimu praturti
no jungtinis “Volungės” ir parapi
jos choras.

- Sekmadienį parapijos salėje 
Katalikių moterų skyrius pardavi
nėjo pyragus, pelnas skirtas para
pijos persikėlimo fondui.

- Jau yra paruošti kvitai už 
praeitų metų aukas, kuriuos galima 
atsiimti parapijos patalpose.

- Tikinčios Lietuvos diena mū
sų parapijoje minima kovo 4, sek
madienį. Bus renkamos aukos Ti
kinčiai Lietuvai.

- Parapijos persikėlimo/staty- 
bos vajaus komitetas praneša, kad 
statybai jau surinkta - $516,974, 
dar reikia $803,025. Visiems auko
jusiems nuoširdi padėka.

- Mišios sekmadienį, kovo 4 
d.: 8.15 v.r. už a.a. Kazį Gudonį;
9.15 v.r. už Šelmių šeimos mirusius;
10.15 v.r. už Kartavičių šeimos mi
rusius, už a.a. -Sonią Paulionienę, 
padėkos Dievui intencija; 11.30 v.r. 
už parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Šiuo metu muziejuje vyksta 

nauja paroda apie 1991 m. sausio 
13-tosios įvykius. Yra retų archyvi
nių nuotraukų, leidinių bei vaizda
juosčių, dar niekur nerodytų.

- Muziejaus išlaikymui aukojo: 
$100 - Vladas ir Petronėlė Melny- 
kai, prel. P. Gaida.

Maironio mokyklos žinios
- Dėkojame KLB Delhi apy

linkei, paaukojusiai, $100 mokyklai 
už kanklininkių pasirodymą Vasa
rio 16-tosios minėjimo proga.

- Gustavas Rodke padovanojo 
mokyklai keletą vertingų istorijos 
knygų ir $100 jo tetos a.a. Anos So- 
noris atminimui. Nuoširdi padėka.

- Linas Zubrickas, “Paramos” 
kredito kooperatyvo vedėjas, mo
kyklą aplankys kovo 24-31 d.d. ir 
praves pokalbius įvairiose klasėse.

Kanados lietuvių fondui au
kojo: $100 - V. Plečkaitis, V. 
Kudzma, V. Radžius, J. Buivy
das, E. Dalmotas; $50 - S. Ba
naitis, L. Jurjonas, S. Kėkštas, 
L. Radzevičius; $30 - J. Burba; 
$25 - N. Gray, R. Barisa; $20 - 
A. Deksnienė, A. Medelis, J. 
Dimskis; $4,472.83 - SLA-Ha- 
milton; L. Radzevičius aukojo 
po $50 už mirusius: Ad. Mitalą, 
P. Radzevičių ir Al. Mitalą; 
$32,555.01 - Kazio Baltramai- 
čio testamentinis palikimas. 
Ačiū už aukas. KLB
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TORONTE, sekmadienį, kovo 4, 4.30 v.p.p. Lietuvių Namų didžiojoje salėje.
Prelegentas - Lietuvos nepriklausomybės akto signataras prof. VYTAUTAS 
LANDSBERGIS. Meninę programą atliks prof. Vytautas Landsbergis, Gražina Ručyte- 
Landsbergienė ir Audronė Šarpytė.

HAMILTONE, pirmadienį, kovo 5, 2 V.p.p. Jaunimo centro salėje.
Prelegentas - prof. VYTAUTAS LANDSBERGIS. Meninę programą atliks 
“Dainos” choras, vadovaujamas Lilijos Turūtaitės.

LIETUVIŲ VISUOMENĖ KVIEČIAMA GAUSIAI DALYVAUTI ŠIOJE MŪSŲ LŪKESČIŲ 
IŠSIPILDYMOŠVENTĖJE .rę-} -

Rengėjai - Tėvynės sąjungos Kanados skyrius

SVARBUS PRANEŠIMAS KOOPERATYVO NARIAMS

Kooperatyvo persikėlimas j naujas patalpas
Dabartiniai Tėvų Pranciškonų Prisikėlimo parapijos šventovės ir vienuolyno pastatai su 
Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo patalpomis 999 College gatvėje yra parduoti ir 

z artimoje ateityje bus nugriauti gyvenamų namų statybai. Naujų kooperatyvo patalpų 
statyba bus užbaigta kovo mėn. pradžioje. Kooperatyvo įstaigos persikėlimas iš senų į 
naujas patalpas įvyks kovo 12 - 14 dienomis.

Nauju patalpų vietovė
Kooperatyvo įstaigos patalpos bus naujo Tėvų Pranciškonų šventovės/vienuolyno pastato 
šiaurės rytų kampe. Pastatas randasi Bloor gatvės šiaurinėj pusėj tarp Islington ir Kipling 
gatvių, skersai (Bloor) gatvės nuo Toronto policijos nuovados pastato. Pranešam, kad dėl 
naujų gatvių išdėstymo Toronto miestas pakeitė anksčiau kooperatyvo patalpoms duotą 
Bloor gatvės adresą į 3 Resurrection Road.

Kasos valandos - kovo mėn. 11 d. iki kovo mėn. 15 d.
♦

Kooperatyvo 
skyrius

Sekmad. 
kovo 11

Pirmad. 
kovo 12

Antrad. 
kovo 13

Trečiad. 
kovo 14

Ketvirtad. 
kovo 15

999 College St. 
(senos patalpos)

8.45 v.r. iki
12.45 v.p.p.

UŽDARYTA VISAM LAIKUI

3 Resurrection Rd. 
(naujos patalpos)

UŽDARYTA UŽDARYTA UŽDARYTA
•

9.00 v.r. iki 
8.00 v.v.

Anapilyje 
2185 Stavebank Rd.

9.00 v.r. iki 
12.30 v.p.p.

UŽDARYTA 9.00 v.r. iki 
3.30 v.p.p.

9.00 v.r. iki
3.30 v.p.p.

1.00 v.p.p. iki 
8.00 v.v.

Narių patogumui Anapilio skyrius bus atidarytas trečiadienį kovo 14 d.
Nuo kovo 15 d. abu kooperatyvo skyriai veiks įprastomis valandomis.

Kooperatyvo valdyba, vedėja ir tarnautojai prašo Jūsų kantrybės persikėlimo laikotarpyje.
Mes tikime, kad naujos patalpos kooperatyvo nariams bus daug geresnės ir patogesnės.

Prisikėlimo parapijos (Toronto) kredito kooperatyvo valdyba

Po Kovo 11-tosios minėjimo 
kovo 4 dieną įvyks susitikimas 
su prof. Vytautu Landsbergiu 
Lietuvių Namų Gedimino me
nėje. Kviečiami visi Tėvynės są
jungos nariai, rėmėjai ir prijau
čiantys. Toronto židinys

Prel. Jonas A. Kučingis, 
“Tėviškės žiburiams” paaukojo 
$100. Nuoširdi padėka už dos
nią auką.

Lietuvių Namų žinios
- Vasario 25 d. LN svetainėje 

pietavo 257 svečiai. Pranešimą pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
kultūros komisijos narė G. Bijūnie- 
nė. Svečių knygoje pasirašė A. Za- 
leckas iš Lietuvos, Varėnos rajono.

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

- Kovo 10, šeštadienį, 6 v.v., 
LN Gediminio manėje vyrų būrelis 
ruošia metinį pobūvį su karšta va
kariene bei vynu. Maistą gamins V. 
Birštonas, bus įdomi programa, sta
lai rezervuoti. Dėl bilietų teirautis 
pas T. Stanulį tel. 416 231-4937 ar
ba LN sekmadienio popietėse.

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

- Velykų pietūs Lietuvių Na
muose šiemet įvyks balandžio 22 d.

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

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo a.a. pulk. C. Januškevičiaus at
minimui - R. Danaitis $100 ($600). 
Slaugos namų komitetas dėkoja vi
siems aukotojams už nuoširdų dos
numą ir paramą Slaugos namams. 
Slaugos namams aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito koop
eratyvuose arba siųsti tiesiog Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, ON, 
M6P 1A6. Slaugos namų elektroni
nis paštas: http://members.plane- 
teer.com/~litn/

Prisikėlimo parapija ieško naujų patalpų 

PRIŽIŪRĖTOJO
Kandidatai - kalbantys lietuviškai ir angliškai, nusima
nantys apie patalpų priežiūrą bei turintys teisę dirbti 
Kanadoje, kviečiami raštu pateikti prašymus parapijos 
raštinėje, pažymint Ginto Neįmano dėmesiui arba 
skambinti Danai Sysak tel. 416-622-2892.

Toronto "Šatrijos" ir "Rambyno" i 
skautų tuntai kviečia visus atsilankyti šių metų .

KAZIUKO MUGĖJE
ANAPILIO SALĖĮE I

kovo 4, sekmadienį, 9 v.r. atidarymas i 
PYRAGAI, ŠILTI VALGIAI, RANKDARBIAI, LOTERIJA |

Vasario 16-tosios, Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimas “Vilniaus” rūmuose 
įvyko vasario 16'd. Minėjimą 
atidarė pensininkų klubo pirm. 
A. Sukauskas, pasveikindamas 
susirinkusius ir pasidžiaugda
mas gausiais dalyviais.

Pagrindinį žodį tarė KLB 
pirm. A. Vaičiūnas, kuris, nese
niai buvojęs Lietuvoje, nušvietė 
ekonominę ir politinę krašto 
padėtį.

P. Norušienė paskaitė savo 
kūrybą, pritaikytą Vasario 16- 
tajai. St. Jokūbaitis skaitė apie 
Lietuvos partizanus. Choras 
“Daina”, vadovaujamas L. Tu
rūtaitės, žavėjo klausytojus savo 
gražiomis, patriotinėmis daino
mis. Dirigentės paskatinti, net 
klausytojai prisidėjo prie daina
vimo. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu, giedant chorui ir visiems 
šventės dalyviams.

Po to buvo V. Birštono pa
ruošti gardūs pietūs. Visi džiau
gėsi gražiu Lietuvos nepriklau
somybės sukakties paminėjimu.

Pranciška Norušienė

A. a. Bronės ir dr. Juozo 
Pilipavičių šviesiam atminimui 
Adelė, Aleksas Dudoniai ir 
krikšto sūnus Robertas “Tėviš
kės žiburiams” aukojo $50.

A. a. Vaciui Vaitkui mirus, 
užjausdami žmoną Marytę, duk
teris su šeimomis, Irena ir Algis 
Žemaičiai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $50.

A. a. Kazimiero ir Leokadi
jos Budreckų prisiminimui V. 
L. Pevcevičiai “Tėviškės žibu
riams” aukojo $20.
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PADĖKA
Klubas “Santaka” nuošir

džiai dėkoja visiems svečiams, 
apsilankiusiems Valentino die
nos pobūvyje. Taip pat nuoširdi 
padėka vakaro vadovams, cho
rui “Volungė” ir jos vadovei D. 
Viskontienei, vakaro rėmėjams 
Kanados lietuvių bendruome
nei, kredito kooperatyvui “Pa
rama”, Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvui, Lietuvių 
Namams ir dr. R. Karkai.

Klubo “Santaka” valdyba

MONTREAL
Vasario 16-oji Montrealyje bu

vo paminėta vasario 18 d. Aušros 
Vartų parapijoje. Į iškilmingas Mi
šias procesijoje vaikučiai Elana ir 
Aleksandras Forster nešė žuvu
sioms dėl Lietuvos vainiką, toliau 
ėjo organizacijos su vėliavomis, 
Lietuvos karininkai, šauliai, Mišių 
skaitovai, tarniukai bei kunigai. 
Tuo laiku parapijos choras giedojo 
“Lietuva brangi”. Mišias konceleb- 
ravo kun. Kazimieras Ambrasas, 
SJ, ir kun. Ričardas Birbilas, kuris 
pamoksle priminė šios dienos 
reikšmę. Mišių skaitinius atliko 
nuolatiniai skaitovai Aldona Vaiče- 
kauskienė ir dr. Jonas Mališka bei 
proginiai - Arūnas Staškevičius ir 
Alina Staškevičiūtė. Choras Mišių 
metu pagiedojo “Maldą už tėvynę” 
Dambrausko, “Krikšto giesmę” iš 
“Kryžių ir rūpintojėlių Lietuvos” 
kantatos, žodžiai H. Nagio, muz. A. 
Stankevičiaus, “Tėve mūsų” A. 
Stankevičiaus ir “Dievo Avinėli” L. 
Djintcharadze. Mišių pabaigoje 
“Tautos himnas”.

Minėjimas buvo tęsiamas salė
je. Pranešėja Silvija Akstinaitė- 
Staškevičienė trumpu žodžiu atida
rė minėjimą ir pakvietė vėliavinin
kus ateiti su vėliavomis, sugiedoti 
“O, Canada” ir pagerbti Lietuvos 
kovose žuvusius. Tuo laiku A. Staš
kevičiūtė paskaitė K. Inčiūros “Žu- 
vusiems”. Pranešėja supažindino su 
Lietuvos ambasadorium Kanadai 
Rimantu Šidlausku ir pakvietė pa
skaitai. Jis kalbėjo trumpai ir net 
nebandė spėlioti, kas būtų likę iš 
lietuvių tautos, jei nebūtų buvę Va
sario 16-osios. Pasidžiaugė Lietu
vos diplomatija, einančia teisingu 
keliu. Kaip pavyzdį nurodė santy
kius su Lenkija. Lietuvos ekonomi
ja irgi po truputį atsigaunanti. 
Baigdamas perskaitė Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus proginį 
sveikinimą.

Montrealio Aušros Vartų parapijos choristai gieda “Ilgiausių metų” 
Alfredui Pališaičiui (sėdi) gimtadienio proga. Iš kairės: A. Stankevičius 
(vadovas), A. Morkūnienė, A. Urbonas, p. Vaškevičius, D. Baltrukonis

Nuotr. A. J. Mickaus

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 fax.- (514) 722-3546
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Nori susirašinėti
Kristina Venckevičiūtė, 26 m. 

amžiaus, menotyrininkė, baigusi 
Vytauto Didžiojo universitetą, besi
dominti užsienio lietuvių gyvenimu, 
taipgi psichologija, užsienio kalbo
mis, mėgstanti bendrauti, nori susi
rašinėti lietuvių ar anglų kalba su 
jaunais lietuvių kilmės žmonėmis ar 
šeimomis užsienyje šiuo adresu: K. 
Venckevičiūtė, V. Kudirkos 23-4, 
LT-4482 Kudirkos Naumiestis, Ša
kių rajonas, Lithuania.

A. a. Albino Plioplio atmini
mui, užjausdami žmoną Juzefą, 
vėžio ir džiova sergantiems vai
kams bei tremtiniams Lietuvoje 
aukojo: $40 - N.N.; $20 - J. 
Vaitiekūnaitė, F. Mačiulienė, J. 
O. Jacikai, M. S. Petrylos, Ažu
balių šeima; J. dr. D. Norkai, J. 
Plioplienė, B. Maziliauskienė; 
$10 - J. Santos. M.P.

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

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

•Toliau sekė svečių sveikinimai. 
Verduno atstovas Kvebeko provin
cijos parlamente Henri-Francois 
Gautrin, atvykęs po nelaimės su ra
mentais, šiltai atsiliepė apie lietu
vius. Taip pat sveikino latvių atsto
vas Andris Spura. Raštu sveikino 
Kanados ministeris pirm. Jean 
Chretien, Kanados finansų ministe
ris Paul Martin ir estas Richard 
Leitham. Buvo pristatyti kai kurie 
čia dalyvaujantys svečiai: ambasa
doriaus žmona Astra ir du jų jau
nuoliai vaikai bei visi trys Lietuvos 
karininkai iš St. Jean kariuomenės 
bazės.

Po to įvyko koncertas, kurį at
liko Aušros Vartų parapijos choras, 
vad. muz. Lavrenti Djintcharadze ir 
jo žmona pianistė Izabella. Buvo 
sudainuota “Kur giria žaliuoja” 
žodž. J. Vanagaičio, muz. J. Guda
vičiaus, “Už jūrelių, už marelių” J. 
Bendoriaus, dainų pynė: “Gražių 
dainelių”, “Atskrend sakalėlis”, 
“Šėriau žirgelį”, “Leiskit į tėvynę” 
ir “Balnokit, broliai, žirgus”. Per 
pertraukėlę A. Staškevičiūtė pa
skaitė dr. V. Kudirkos “Gražu, gra
žiau, gražiausia”. Toliau choras pa
dainavo “Oi, toli, toli” žodž. J. Mi- 
kuckio, muz. S. Gailevičiaus ir “Lė
kit mintys” iš G. Verdi operos “Na
bucco”. Publika choro dainas pri
ėmė labai šiltai. Choro koordinato
rius Antanas Mickus džiaugėsi, kad 
šiuo kartu dalyvavo net penkiasde
šimt choristų, nes prisidėjo buvę 
choristai ir šia proga atvažiavę iš ki
tų miestų, net iš Bostono.

Po koncerto A. Staškevičius 
rengėjų vardu padėkojo už atsilan
kymą ambasadoriui, Lietuvos kari
ninkams, visiems dalyviams, savo 
apylinkės valdybos nariams, pagel- 
bėjusiems šią šventę ruošti LK 
Mindaugo-Neringos šaulių kuopos 
nariams ir pavieniams asmenims. 
Minėjimas baigtas Tautos himnu. 
Po to vaišės. B.S.

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
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LORNE PARK MUZIKOS
MOKYKLA

įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

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

(N) 905-848-9628

http://members.plane-teer.com/%7Elitn/

