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Pagalba saviesiems
Šalpa yra dorybė. Ištiesti ranką nelaimės ar nepri

teklių ištiktam artimui yra dideli dvasiniai nuopelnai. Or
ganizuotas dėmesys j šelptinus žmones ar net atskiras 
tautas visame pasaulyje neša naudingų vaisių, stiprina tar
pusavį žmonių bendravimą ir artimo meilę.

L
IETUVIŲ šalpos veikla, kažin kada prasidėjusi, 
niekada nebuvo nutrūkusi, pagal reikalą veikė 
įvairiomis kryptimis, geresniais ir blogesniais lai
kotarpiais. Jau patys ankstyviausieji išeiviai, vos šiaip taip 

įsikūrę Amerikoje, kaip galėdami remdavo tėvynėje pasi
likusius gimines bei draugus. Ne vienas ir išvykdavo iš sa
vo gimtojo krašto tik todėl, kad galėtų padėti saviesiems. 
Lietuviškoji šalpa pokario metais itin sustiprėjo, reiškėsi 
ypatingu organizuotumu, nes reikėjo padėti tautiečiams 
benamiams, kurių tūkstančiai nuo komunistinio siaubo 
buvo pasitraukę į Vokietiją ir atsidūrę prieš nežinomą ry
tojų. Tuo metu stiprios šalpos organizacijos kaip JAV 
BALFas, Religinė šalpa, Kanadoje “Daina” bei kitos atli
ko nepaprastą istorinį darbą, kurio dėka buvo lengvina
mas benamių gyvenimas, kurstomos viltys sulaukti švie
sesnių dienų. Laikams pasikeitus, ilgainiui ir buvę sunku
mai, ir geradariai tartum primirštami - geresnis gyveni
mas savotiškai viską sulydo, sumaišo, ir viskas, kas buvo 
negera, prisiminimuose nublanksta. Amžinajame gyveni
mo rate - vieni jau išgelbėti, o kitus vis dar reikia gelbėti. 
Vargu ar ateis kada laikas, kai nebebus šelptinųjų ir nie
kam nebereikės rūpintis į vargą patekusiais. Tautiečiai iš 
šiapus Atlanto visą laiką rėmė savuosius, pasilikusius 
pavergtoje tėvynėje ar ištremtus į Sibirą. Pagalba buvo 
kaip šventa pareiga, dėl kurios jokių abejonių niekada ne
kildavo. Išeiviai rėmė ne tik savus šeimos narius, gimines 
bei artimuosius, bet ir bendruosius tautos uždavinius ko
voje už nepriklausomybės atstatymą.

L
IETUVAI nepriklausomybę atgavus, šalpa nenu
trūko. Ji sustiprėjo. Sąlygos šelpti visiškai pasikeitė 
laisvai ir nebevaržomai bendraujant su kraštu ir 
savo artimaisiais. Ryšiai dar labiau ir gana greitai stiprėjo 

lankantis vieniems pas kitus, keičiantis gėrybėmis. Ir ko gi 
kam neprireikia tvirtinant savo buitinę būklę, gerinant 
ekonominį gyvenimą. Todėl nenuostabu, kad poreikių są
rašas netrumpėja. Galima suprasti tėvynainius, kurie po 
daugelio skurdžių metų dabar nori gyventi “kaip visi ki
ti”, nori turėti, ką jau ir tie kiti turi. Tegu tik džiaugiasi 
laisve - šiapus Atlanto gyvenantys pasiruošę pagelbėti. 
Deja, į tą kilnią nuostatą per keletą metų įsispraudė skau
dus patyrimas. Mat pasirodė, kad ne visi paramos prašan
tieji yra vargšai, ne visi ligoniai. Išeiviją ar jos spaudą pa
siekiantys gražiai parašyti graudūs laiškai pavirto spėlioji
mų, tyrinėjimų objektais. Netikrumas stabdė paramą, kė
lė nepasitikėjimą, nuvylė geradarius. Reikalai ir dabar 
dar nėra pasitaisę, gal net pablogėję. Šalpa betgi tęsiama 
toliau, ir tai daugiausia per Lietuvoje veikiančias organi
zacijas, per patikimus asmenis. Nepažįstamas tautietis 
dar vis kelia abejonių. Gaila ir skaudu, kad lietuvis lietu
viu nebegali pasitikėti, kad žmoguje dingusios pačios 
brangiausios vertybės. Ar bus kada nors kitaip? Klausi
mas ir valdantiesiems, ir pavaldiniams turėtų būti pirma
eilis, aktualus. Jokios gerovės nesukursime be papras
čiausių moralinių pagrindų. Jokie įstatymai nesulaikys 
nuo vagysčių, jei žmogus ką pavogęs jausis niekuo nenu
sikaltęs. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

________KANADOS ĮVYKIAI

Stebuklingas kūdikio pagijimas
Edmontono (Alberta) žie

ma būna žiauri: vasario 24 die
nos naktį temperatūra siekė -24 
laipsnius C, kai 13 mėnesių 
mergaitė Erika Nordby atsibu
dusi svetimame bute, kur ji su 
motina buvo laikinai apsistoju
sios, išslinko pro neužrakintas 
duris laukan. Tik po kelių va
landų motina, pasigedusi vaiko, 
šoko visur jos ieškoti ir surado 
ją sušalusią į kaulą sniego pus
nyje. Mergaitės kūno tempera
tūra buvo nukritusi iki 16 laips
nių - daug žemiau nuo norma
lios 37 laipsnių C - ir jos širdis 
neveikė. Mergaitė buvo praktiš
kai mirusi. Buvo skubiai iššauk
ta pirmoji pagalba. Sanitarai 
nepajėgė mergaitei įpompuoti 
vaistų bei skysčių, nes jos venos 
buvo užšalusios. Kvėpavimo 
vamzdelis buvo įstatytas į tra
chėją. Ligoninėje gydytojai pa
ruošė širdies-plaučių aparatą, 
bet prieš jį prijungiant Erikos 
širdis pati pradėjo normaliai 
veikti. Po kelių dienų jau matė
si, kad mergaitės smegenys ne
buvo pažeisti, ji elgėsi norma
liai, o po poros savaičių atrodė, 
kad jai greičiausiai net nereikės 
amputuoti nušalusių kojų bei 
rankų pirštukų.

Toronto miesto taryba, pa
skelbusi, kad kitų metų savival- 
dybiniam biudžetui gali pritrūk
ti $300 milijonų, ir tuo atveju 

privataus nekilnojamo turto mo
kesčius reikėtų padidinti apie 
30%, kreipėsi į provinciją finan
sinės pagalbos. Provincija atsi
sakė tą klausimą svarstyti, kol 
miestas neapsidairys, kaip gali
ma būtų užkamšyti biudžeto 
trūkumus ir be provincijos. Be
ieškodama naujų pajamų šalti
nių, Toronto taryba pasiūlė Flo
ridai sekančių rinkimų metu iš
nuomoti modernią balsų skai
čiavimo aparatūrą. Florida per 
praeitus JAV federacinius rin
kimus turėjo vargo skaičiuoti 
balsus, nes pasenusios mašinos 
nevisai tiksliai užregistruodavo 
rinkėjų norus ir net vėlesnis pa
vienių balsavimo kortelių tikri
nimas padėties nepataisė. Tuo 
tarpu Torontas turi 1,850 mo
dernių balsavimo mašinų, ku
rios buvo įsigytos už $13 milijo
nų. Floridai reikėtų 4,000 maši
nų, taigi Torontas galėtų paten
kinti pusę pareikalavimo ir pel
nytų apie $900,000. Gal ir dau
giau, jeigu reikėtų pamokyti, 
kaip tomis mašinomis naudotis. 
Toronto balsavimo mašinų nuo
ma susidomėjimas greitai ple
čiasi. ' Edmontonas (Alberta) 
jau pasirašė 15 metų sutartį 
nuomoti 300 vienetų, suintere
suoti ir kiti Albertos bei Britų 
Kolumbijos miestai, o taip pat 
ir Illinois valstija bei Filipinai.

(Nukelta j 8-tą psl.)

Kardinolas A. J. BAČKIS ingreso Mišias aukojo Katedros aikštėje. Tvarkai palaikyti reikėjo karių pagalbos
Nuotr. B. Barausko

Lietuvos kardinolo ingresas Vilniuje
GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Kovo 4-ąją, sekmadienį, 
Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero 
dieną, katedros aikštėje įvyko 
kardinolo Audriaus Juozo Bač- 
kio ingresas (įžengimas) į ka
tedrą.

Pilnoje žmonių aikštėje iš
kilmės prasidėjo prie vyskupų 
rūmų, papuoštų Vatikano ir 
Lietuvos valstybinėmis vėliavo
mis. Lygiai 12 vai. iš jų pajudėjo 
eisena Šventaragio gatve, užgro
jo Vidaus reikalų ministerijos 
reprezentacinis pučiamųjų or
kestras, suskambėjo' šventovių 
varpai. Į katedrą ėjo naujasis 
kardinolas. Jo palydoje buvo vi
sų visuomenės sluoksnių žmo
nių iš visų septynių vyskupijų ir 
kariuomenės ordinariato: jau
nų, senų, vaikų, senelių, vienuo
lių, šeimos žmonių, sveikų ir 
invalidų. Nuo minios spaudimo 
gelbėjo civiliai savanoriai, apsi
vilkę žaliomis liemenėmis.

Prie katedros didžiųjų durų 
kardinolą sveikino prezidentas 
V. Adamkus, kunigai, vyskupai. 
Choras gieda “Šlovinkim Tave, 
Viešpatie”.

Į katedrą įžengia A. J. Bač- 
kis - jau kardinolas. Šv. Kazi
miero koplyčioje, suklupęs ant 
kelių, jis prašo Lietuvos globėją 
pagalbos aukoti gyvenimą Tėvy
nės ir Dievo tautos labui, jų ge
rovei bei išganymui. (Savo pasi

Ingreso dieną kardinolas A. J. BAČKIS su vyskupais ir kunigais eina 
aukoti Mišių Katedros aikštėje Nuotr. J. Staselio

Kardinolas A. J. BAČKIS ingreso dieną sveikinasi su gausiais tikinčiaisiais

aukojimą patvirtina parašu. To
je pačioje koplyčioje kovo 3 d. iš 
JAV atvykę Marija ir Antanas 
Rudžiai perdavė A. J. Bačkiui 
ne vieną dešimtmetį saugotą, 
atnaujintą popiežiaus Pijaus XII 
bulę (1948 m.), paskelbusią Šv. 
Kazimierą Lietuvos jaunimo 
globėju).

Iškilmių Mišios buvo auko
jamos lauke, prie pietinio ka
tedros šono įrengtoje skoningo
je pakyloje su stogeliu. (Jį ir 
pakylą puošė kelios didžiulės 
geltonų gėlių puokštės, o gilu
moje - kardinolo herbas su įra
šu: “Sub luum praesidium” - 
Tavo apgynimo; tas pats įrašas 
Aušros Vartų koplyčioje).

Pamokslo mintis papildė, 
pagilino mintys, pasakytos per 
spaudos konferenciją vyskupų 
konferencijos sekretoriate. Ten 
paaiškinta ir kardinolystės pras
mė - tai ne kokie papildomi 
įšventinimai - didesnės parei
gos. A. J. Bačkis išvažiavo į Ro
mą būdamas Vilniaus arkivys
kupu metropolitu, toks ir sugrį
žo. (Arkivyskupu buvo paskirtas 
1992 m.). Apie popiežiaus 
sprendimą priimti į kardinolų 
kolegiją jis sužinojo sausio vidu
ryje. Jono Pauliaus II praneši
me skelbiama: “Šiuo raštu pra
nešame Tau apie mūsų nutari
mą (...) Tave priimti j Romos 
Šventosios Bažnyčios Kardinolų 

Kolegiją, kad šiuo aukštu apdo
vanojimu pareikš tume Tau ypa
tingą mūsų palankumą, iškeltu
me Tavo nuopelnus Bažnyčiai ir 
Visuotinės Bažnyčios labui pa
darytume Tave artimesniu mū
sų tarnybos bendradarbiu”. Va
sario 21 d. Šventasis Tėvas Vil
niaus arkivyskupui suteikė kar
dinolo regalijas: purpuro spal
vos kepuraitę ir žiedą. (Šiuo 
metu pasaulyje yra 183 kardi
nolų, tačiau teisę rinkti popiežių 
teturi 135, dar nesulaukę 80-ies 
metų; A. J. Bačkis - 64-rių metų 
- įeina į jauniausių dešimtuką).

Minėtoje spaudos konfe
rencijoje aiškiai pabrėžta Baž
nyčios moderninimo, jos vidinio 
atsinaujinimo būtinybė. O atsi
naujinimas, pagal A. J. Bačkį, 
nėra “kitokia altoriaus padėtis, 
kitaip laikomos Mišios, gitaros 
ir muzika. Tikrasis atsinaujini
mas vyksta žmogaus širdyje”.

A. J. Bačkis laikomas XXI 
a. kardinolu, sugebančiu pagar
biai vertinti praėjusio amžiaus 
kančią ir atgailą, taip pat vesti 
Bažnyčią į naują šimtmetį, į 
ateitį. Jo nuomone, tarp svar
biausių modernėjančios Bažny
čios užduočių - žmogaus auklė
jimas, tvirta šeima, sudaranti pi
liečio, visuomenės ugdymo pa
matą.

Žmogaus, piliečio auklėji
mo, jo ugdymo mintys labai aiš
kiai, tvirtai nuskambėjo per in
greso pamokslą. Kardinolas 
drąsino, ragino: “Nebijokime 
rinktis teisingumo, nors aplin
kui matytume daug neteisybės, 
rinkimės gailestingumą ir meilę, 
nors mus supa smurtas ir ap
gaulė, išdrįskime būti skaistūs, 
nors tai šiandien ir nebemadin
ga, išmokime su kitais dalytis, 
net jei ir patys stokojame. Tik 
tokiu būdu pakeisime visuome
nę, atnaujinsime Bažnyčią, atra
sime savo laimę”.

Po Mišių, kuriose dalyvavo 
su šeimomis prezidentas V. 
Adamkus, seimo pirmininkas A. 
Paulauskas, miesto meras A. 
Zuokas, buvęs prezidentas A. 
Brazauskas, diplomatai, aikštėje 
prasidėjo linksmybės, muzika, 
dainos, šokiai - lyg tąsa netolie
se klegančios Kaziuko mugės.

Kitą dieną, kalbėdamas per 
radiją, seimo pirmininkas A. 
Paulauskas atkreipė dėmesį į 
pamokslo mintis, ypač kad jos 
pasakytos “daugumos mylimo 
žmogaus”.

Istoriškai naujasis kardino
las labiausiai siejamas su kardi
nolu Jurgiu Radvila (1556- 
1600), Radvilos Juodojo, kara
lienės Barboros pusbrolio, sū
numi. Kardinolas Jurgis įsteigė

(Nukelta į 2-rą psl.)'

Lankėsi Latvijos prezidentė
Kovo 14-15 d. d. Lietuvoje 

valstybiniu vizitu lankėsi Latvi
jos prezidentė Vaira Vykė-Frei- 
berga. Dvišalių ryšių stiprinimo 
tikslais atvykusi pareigūnė susi
tiko su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi. ELTOS/ 
LGTIC žiniomis, jie sutiko, nes 
jų valstybės turi daug nebaigtų 
reikalų, tačiau nėra neišspren
džiamų problemų.

Prezidentai sutarė, jog 
abiem valstybėm svarbu išlaikyti 
gerus kaimyninius santykius su 
Rusija. Taip pat abiem reikia 
derinti ir keistis informacija 
apie eurointegracijos procesus. 
Latvijos prezidentė pabrėžė, 
kad labai svarbus yra šių dviejų 
valstybių bendradarbiavimas 
krašto apsaugos, aplinkos ir 
ekonomikos srityse. Dėl jūros 
sienos sutarties, kurios Latvijos 
seimas dar nepatvirtino, bus su
kurta speciali darbo grupė 
svarstyti šią problemą. Iš Latvi
jos pusės yra pretenzijų dėl lat
vių žvejų galimybių žvejoti Lie
tuvos vandenyse.

Seimo pirmininkas Lenkijoje
Lietuvos seimo pirmininkas 

Artūras Paulauskas kovo 15 d. 
lankydamasis Varšuvoje susiti
ko su Lenkijos ministeriu pirmi
ninku Ježiu Buzeku. ELTOS/ 
LGTIC žiniomis, buvo aptarti 
ekonominio bendradarbiavimo 
klausimai, verslo investicijų ska
tinimas. A. Paulauskas taip pat 
susitiko su Lenkijos užsienio 
reikalų ministeriu Vladislavu 
Bartoševskiu, kuris pabrėžė, jog 
Lenkija “visur ir visada” rems 
Lietuvą tarptautiniuose reika
luose.

Pasitarime su Lenkijos sei
mo maršalu Maciejumi Plažyns- 
kiu A. Paulauskas pasiūlė su
rengti trišalį Lietuvos, Lenkijos 
ir Rusijos federacijos parlamen
tų vadovų susitikimą, kuriame 
būtų galima aptarti Karaliau
čiaus srities perspektyvas ple
čiantis Europos sąjungai (ES). 
Taip pat buvo kalbėta apie 
įstatymų derinimą su ES teise, 
panaudojant Lenkijos patirtį 
toje srityje. Lietuvos seimo pir
mininkas taip pat susitiko su 
Lenkijos prezidentu Aleksand
ru Kvasnievskiu, bei viceprem
jeru, ūkio ministeriu ir seimo 
frakcijų atstovais.

LA atsiprašė žydų
BNS/LGTIC praneša, kad 

kovo 6 d. Lietuvos aido {LA) 
bendrovės direktorius Algirdas 
Pilvelis, tą dieną tapęs ir dien
raščio vyriausiuoju redaktoriu
mi, aplankė Lietuvos žydų 
bendruomenę (LŽB) ir atsipra
šė jos pirmininko Simono Alpe- 
ravičiaus už LA spausdintus an
tisemitinius straipsnius.

Jis pažadėjo, kad jam esant 
vyriausiuoju redaktoriumi tokių 
straipsnių daugiau nebus ir pra
šė S. Alperavičių atšaukti Gene
ralinei prokuratūrai pateiktą 
LŽB pareiškimą, prašant A. Pil
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Netikrumas stabdė paramą, kėlė nepasitikėjimą
Lietuvos kardinolo ingresas Vilniuje

Nebijokime rinktis teisingumo, nors aplinkui daug neteisybės 
“Lietuva sparčiai žengia modernios valstybės kūrimo keliu” 
Vasario 16-tosios minėjime Los Angeles kalbėjo Andrius Kubilius

Vyskupas blaivino, gubernatorius priešinosi
Kunigui prasitarus apie girtavimą, buvo keliama byla

Tautos gyvastingumas
Svarbu ir skubu tinkamai auklėti bręstantį jaunimą

Lietuvių lėšos - lietuvybei
Hamiltono “Talka” tam tikslui paskyrė 42,700 dolerių

Lietuvos šventė Turkijos sostinėje
Minėjimo pobūvyje Ankaroje lankėsi daug garbingų svečių

Mokykla tremtinių vaikams ir vaikaičiams
Biudžeto skiriamų lėšų užtenka tik minimaliai veiklai 

Plačiai skamba “Girios aidas”
Aš nemiriau, manęs jie nesušaudė, aš su jumis, brangieji, tebesu...

veliui, buvusiam redaktoriui ir 
kai kuriems autoriams iškelti 
baudžiamąją bylą. LŽB pirmi
ninkas pranešė, kad A. Pilvelio 
prašymas bus svarstomas LŽB 
valdybos.

Lietuvos aidas nuo 2000 m. 
rugsėjo 23 d. per 6 savaites iš
spausdino apie 50 antisemitinio 
pobūdžio straipsnių, kuriuos pa
smerkė Lietuvos prezidentas, 
tuometinis ministeris pirminin
kas Andrius Kubilius, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas, Gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras, 
Lietuvos žurnalistų sąjunga ir 
pavieniai veikėjai.

Nacionaldemokratų 
suvažiavimas

Kaip rašo BNS/LGTIC, ko
vo 17 d. įvyko Lietuvos nacio
naldemokratų partijos suvažia
vimas, kuriame partijos pirmi
ninku išrinktas Nepriklausomy
bės akto signataras Kazimieras 
Uoka. Jį pasiūlė buvęs partijos 
vadovas Rimantas Smetona, o 
kitų kandidatų nebuvo. Suvažia
vime dalyvavo arti 100 partijos 
narių ir svečių. Partijai priklau
so apie 700 narių.

K. Uoka grįžo į politiką po 
8 metų pertraukos. Vienas pir
mųjų jo sumanymų - prie seimo 
organizuoti tautos susirinkimą, 
kurio metu piliečiai turėtų rei
kalauti, kad sumažėtų valdinin
kų atlyginimai, pakeisti Konsti
tuciją bei suteikti žmonėms gali
mybę atšaukti blogai dirbančius 
seimo narius bei surengti refe
rendumą dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams. Ši partija nepri
taria Lietuvos įsijungimui į Eu
ropos sąjungą ar SAS (NATO).

Piktinosi žemdirbiai
Kovo 13 d. Vilniaus kultū

ros ir sporto rūmuose susirinko 
beveik 6,000 žemdirbių, kurie 
prezidento Valdo Adamkaus 
žodį suvažiavimui sutiko švilpi
mu, rašo Lietuvos rytas (III. 
14.01). Prezidentas savo kalboje 
pasakė, nenorintis dalyti tuščių 
pažadų, priminė, kad konserva
torių pažadai žemdirbiams virto 
150 mln. litų skola. Jo teigimu, 
neįmanoma grįžti prie vidaus 
rinkos gynimo importo muitais, 
reikia atsikratyti iliuzijų, kad 
valstybei žemės ūkis sumoka 
daugiau mokesčių negu iš jos 
gauna paramos - 1999 m. valsty
bės ir “Sodros” biudžetai iš že
mės ūkio surinko beveik 400 
mln. litų, o paramos žemės ūkiui 
buvo paskirta 450 mln. litų.

V. Adamkus aiškino, kad 
Lietuva finansiškai nepajėgi 
remti žemės ūkio tiek, kiek daro 
kitos Vakarų valstybės, kur že
mės ūkis ir sukuriamo BVP ir 
dirbančiųjų toje srityje yra daug 
didesnė dalis. Jis siūlė pardavi
nėti žemę juridiniams asmenims 
bei užsienio piliečiams, supa
prastinti žemės pirkimo ir par
davimo sąlygas, taip pat ieškoti 
lankstesnės ūkininkų kreditavi
mo sistemos, prieinamesnių

(Nukelta j 2-rą psl.)
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Spaudos balsai
Sovietinių tankų mįslė

9 RELIGINIAME GYVENIME
Katalikų tikybos mokytojų mos Čepaitės duetas. Vilniuje mi- 

metodinių naujovių seminaras nėjimas įvyko vasario 24 d. Pra-
įvyko Kauno arkivyskupijos kon
ferencijų salėje š.m. vasario 19-20 
d.d. Dalyviai susipažino su katali
kiško švietimo aktualijomis Lietu
vos švietimo požiūriu. Apžvelgta • 
katalikiškojo auklėjimo svarba, 
pabrėžtos sritys - Katalikų Bend
rijos pašaukimo pobūdis, žmo
gaus prigimties ir orumo sampra
ta, mokymas apie santykius tarp 
tėvų ir kt. Aptarta ir katechezės 
atnaujinimo būtinybė. Dalyviai 
taipgi pasidalino savo patirtimi. 
Diskutuotos pagrindinės katali
kiškojo švietimo užduotys - evan
gelizacija, religinis auklėjimas, 
katechezė; pasisakyta apie šei
mos, parapijos ir mokyklos bend
radarbiavimą. Vytauto Didžiojo 
universiteto dėstytojas kun. dr. A. 
Jagelavičius dalyvius supažindino 
su kai kurių religijų ir religinių ju
dėjimų Lietuvoje pagrindiniais 
požymiais. Informacijos ir leidy
bos centro “Už gyvybę” direktorė 
B. Obelenienė kalbėjo apie lytiš
kumo ugdymą puoselėjant drovu
mą ir kuklumą.

Vysk. Motiejaus Valančiaus 
200 metų gimimo minėjimas Ma
rijampolėje įvyko š.m. vasario 18 
d. Pradėtas prokatedroje, kur Mi
šias aukojo ir pamokslų pasakė 
Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis, 
MIC. Iškelta vysk. M. Valančiaus 
veikla blaivinant ir šviečiant tau
tą. Po Mišių Marijampolės dra
mos teatro salėje M. Valančiaus 
blaivybės sąjūdis surengė minėji
mą, kuriame dalyvavo sąjūdžio 
įkūrėjas vilnietis J. Kančys ir vysk. 
J. Žemaitis, MIC. Po sveikinimų 
ir linkėjimų dalyviai klausėsi liau
dies dainų, žiūrėjo trumpų M. 
Valančiaus sukurtų vaidinimų. Tą 
meninę programą atliko Mari
jampolės moksleiviai, Kazlų Rū
dos valančiukai ir kiti M. Valan
čiaus blaivybės sąjūdžio nariai. 
Vasario 19 d. minėjimas įvyko 
Kauno apskrities viešojoje biblio
tekoje. Mons. doc. dr. Vytautas 
Vaičiūnas, kalbėjęs apie vysk. M. 
Valančių, iškėlė pastarojo suge
bėjimą bendrauti su įvairaus luo
mo žmonėmis, priminė, kad jo 
vyskupavimo metu pastatytos 49 
naujos šventovės, veikė 141 pradi
nė mokykla, kuriose mokėsi 4,394 
mokiniai. Vilniaus universiteto 
dėstytojas kalbėjo apie M. Valan
čiaus kultūrinę bei šviečiamąją 
veiklą, pacitavo žodžius iš vysku
po testamentinės “gromatos”: 
“Norėčiau ir numiręs būti jums 
naudingas, ir būsiu”. Buvo skaito
mos ištraukos iš M. Valančiaus 
raštų, suvaidinta dalis K. Sajos 
pjesės “Žemaičių piemuo”, gie
dojo Valerijos Čepienės ir Vil-

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE 

dėtas arkikatedroje bazilikoje, 
kur Mišias koncelebravo Telšių 
vyskupas A. Vaičius, vyskupai J. 
Boruta, SJ, J. Kauneckas ir kuni
gų seminarijos rektorius Hans 
Friedrich Fischer. M. Valančiui 
skirtas vakaras vyko Akademinia
me dramos teatre. Giedojo cho
ras “Aidija”, grojo Valstybinis 
Vilniaus kvartetas, buvo rodomos 
ištraukos iš dokumentinio filmo 
“Mirtis - gyvenimo durys”, skai
tytos ištraukos iš M. Valančiaus 
testamentinio laiško. Kalbose pa
brėžtas M. Valančiaus įnašas į 
lietuvių tautos kultūrą, švietimą ir 
dorovę.

Ataskaitinė spaudos konfe
rencija buvo surengta Kauno ar
kivyskupijos kurijoje š.m. vasario 
19 d. Spaudos atstovams Kauno 
arkivyskupas metropolitas S. Tam- 
kevičius, SJ, papasakojo apie 
2000 metų įvykius, pateikė finan
sinę ataskaitą. Kauno seminari
joje studijuoja 61 klierikas, paren
giamajame kurse mokosi 19 jau
nuolių. Seminarijos metinės išlai
dos - 818,957 Lt. Kauno arkivys
kupijoje yra apie pusė milijono ti
kinčiųjų, iš kurių apie 10 nuošim
čių reguliariai lanko šventoves. 
Arkivyskupijos kurijos pajamas 
sudarė 1,030,137 Lt iš aukų ir iš 
valstybės biudžeto skirti 376,958 
Lt. Seminarijai išlaikyti skirta 
205,014 Lt, katechetikos, šeimos 
ir jaunimo centrams - 117,004 Lt; 
evangelizacijai vykdyti - 169,799 
Lt; parapijoms remti - 120,230 Lt; 
statybos ir remonto darbams - 
244,246 Lt. Kauno arkivyskupijos 
“Caritas” valgykloje kasmet mai
tinama apie 800 gyventojų. Septy
niose Kauno parapijose savaitga
liais maitinama ir globojama apie 
200 vaikų. Tikybos pamokas Kau
no arkivyskupijoje lankė apie 50 
nuošimčių moksleivių. Arkivysku
pijoje veikia 15 katechetikos me
todinių centrų. Tikybą dėstė 323 
mokytojai, iš kurių 292 pasaulie
čiai. Sutartimi tarp Kauno arki
vyskupijos ir Kultūros ministeri
jos įkurtas kardinolo V. Sladkevi
čiaus atminimo muziejus numato
mas perorganizuoti į Kauno arki
vyskupijos istorijos ir meno mu
ziejų. Atsakydamas į klausimus 
žurnalistams arkivyskupas sakė, 
kad aiškiai pastebimas kokybinis 
Katalikų Bendrijos augimas.

Lietuvos kardinolo ingresas...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Vilniuje kunigų seminariją, 
Audrys Juozas - po kelių šimt
mečių ją atsteigė, Radvila veikė 
po Tridento susirinkimo, o Bač- 
kis - po II Vatikano susirinki
mo; abiejų susirinkimų pagrin
dinė nuostata vienoda: Bažny
čios atsinaujinimas.

Vilniuje dar po Antrojo pa
saulinio karo stovėjo vadinamo
ji Kardinalija (prieš Signatarų 
namus, Pilies ir Šv. Jono gatvės 
kampe). Didingas pastatas pri
minė ne tik Radvilos kardino
lystę, bet ir giminės kultūrinę, 
religinę praeitį, Lietuvos istori
jos didybę.

Literatūroje minima, kad 
Jurgis Radvila buvo numatomas 
kandidatu į popiežius, bet jau
nas Romoje mirė. Pasvarstyda
mas panašias sąsajas su mūsų 
naujuoju kardinolu, kun. Vaclo
vas Aliulis radijo valandėlėje 
prieš ingresą pajuokavo, esą 
tuomet Kaune, Laisvės alėjoje, 
jau neliktų nė vieno sveiko lan-

Lietuvos nepriklausomybės šventėje Los Angeles (11.18) dalyvavę pareigūnai. I-oje eilėje (iš kairės) Kazys 
Karuža, Angelė Nelsienė, buv. min. pirm. Andrius Kubilius, Rasa Kubilienė, Janina Čekanauskienė, Vytau
tas Čekanauskas; II-oje eil. Albinas Markevičius, Estijos konsulas, Aloyzas Pečiulis Nuotr. A. Čepulio

“Lietuva sparčiai žengia 
modernios valstybės kūrimo keliu”
Taip kalbėjo buvęs Lietuvos ministeris pirmininkas Andrius Kubilius Los Angeles visuomenei

IGNAS MEDŽIUKAS

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo dieną Vasario 16 
losangeliečiai iškilmingai pami
nėjo vasario 18 dieną. Organi
zacijų nariai, Šv. Kazimiero mo
kyklos kieme pakėlę Amerikos 
ir Lietuvos vėliavas, darnioje ei
senoje su savo vėliavomis atėjo į 
šventovę, kurioje Mišias atnaša
vo kun. St. Anužis. Jis pasakė ir 
šventei pritaikintą pamokslą.

Iškilmingoji šventės dalis 
įvyko parapijos salėje, kurią 
pradėjo ir vedė ALT-os Los An
geles skyr. vicepirmininkas Alo
yzas Pečiulis. Nepriklausomybės 
aktą perskaitė ir įvado žodžiu 
šventę pradėjo Zita Udrienė. 
Šv. Kazimiero par. choras sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus. Invokaciją sukalbėjo kun. 
St. Anužis. Susikaupimo minute 
pagerbti žuvusieji už Lietuvos 
laisvę. Dalyvavę šventėje Lietu
vos, Estijos ir Latvijos konsulai 
pasakė sveikinimo kalbas. Svei
kino ir Kalifornijos gubernato
riaus atstovas M. Antonovich.

Buvo iškviestas į sceną An
tanas Skirius, buvęs žurnalo 
“Lietuvių dienos” leidėjas ir vi- 
suomeninkas. Jam gen. konsu
las V. Čekanauskas prisegė at
siųstą už nuopelnus DLK Gedi
mino V laipsnio ordiną.

Pagrindinis šioje šventėje 
kalbėtojas buvo Lietuvos seimo 
narys, buvęs min. pirmininkas 
Andrius Kubilius. Su juo audi- 
toriją supažindino gen. konsulas 
V. Čekanauskas. Tai dar jaunas 
(44 m.) vilnietis, fizikas, į Sąjūdį 
įsitraukęs 1988 m. Štai jo min
tys. Lietuva sparčiai žengia mo
dernios valstybės kūrimo keliu, 
nors ne viską pavyksta padaryti 
kaip norėtum. Politika yra sudė
tingas dalykas. Oponentai ir kri
tikai sako, kad konservatorių 
valdžia nieko gero Lietuvai ne
davė, todėl pralaimėjo.

Negalima nematyti, kad per 
paskutinius ketverius metus, ne
paisant Rusijos krizės poveikio, 
realusis vidaus produktas 1997- 
2000 m. išaugo 11.5% arba vi
dutiniškai 3% per metus. Per šį 
laikotarpį vidutinis atlyginimas 
padidėjo nuo 620 iki 1050 Lt, o 

go. (Užuomina į premjero G. 
Vagnoriaus pasišvaistymą pini
gais sportininkams ir tolygų 
Kauno jaunimėlio elgesį).

Kol kas palinkėkime kardi
nolui A. J. Bačkiui, “daugelio my
limam žmogui”, polėkio ir gali
mybių įgyvendinti per ingreso pa
mokslą paskelbtą programą. 

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 !

vidutinė pensija nuo 192 iki 312 
Lt. Esant mažai infliacijai, padi
dintos išlaidos švietimui: nuo 
1.7 mlrd. Lt 1996 m. iki 2.7 
mlrd. 2000 m. Analogiškai svei
katos apsaugai finansavimas per 
šį laikotarpį padidėjo 40% nuo 
1.2 mlrd. 1996 m. iki 2 mlrd. Lt. 
2000 m.

Aukštųjų mokyklų studentų 
skaičius per ketverius metus pa
didėjo nuo 59 iki 85 tūkstančių, 
o aukštesniųjų mokyklų - nuo 
26 iki 38 tūkstančių. Kompiute
rių skaičius išaugo nuo 123 
tūkstančių iki 300 tūkstančių. 
Mobiliųjų telefonų - nuo 55 
tūkstančių iki 320 tūkstančių.

Lietuva yra geriausiai pasi
ruošusi kandidatė į NATO (Čia 
jis paminėjo, kad daug yra nu
veikę kariuomenės vadas brig, 
generolas Jonas Kronkaitis ir vi- 
ceministeris pik. Romas Kuli
kauskas).

Lietuva pasistūmėjo ir kely
je į Europos sąjungą: su pirmąja 
ES banga galime tapti ES na
riais jau 2004 m.

Per dešimtmetį Lietuva ta
po pakankamai stipri valstybė. 
Rusijos krizė Lietuvą palietė 
skaudžiausiai iš Baltijos valsty
bių, nes iki tol prekybiniai ryšiai 
su Rusija buvo intensyviausi: 
daugiau kaip 40% eksporto bu
vo nukreipta į Rusijos rinkas. 
Per 1999 m. eksportas į Rusijos 
rinkas sumažėjo 70%. Dėl to 
krito gamyba Lietuvoje ir bend
ras vidaus produktas sumažėjo 
4%. Dėl tos priežasties sumažė
jo ir mokesčiai. Krizės poveikį 
sustiprino 1999 m. G. Vagno
riaus ir R. Pakso vyriausybių 
klaidos: sumažėjus pajamoms, 
buvo delsiama sumažinti išlai
das. Beliko išeitis - atsistatydin
ti. Todėl 1999 m. pabaigoje Lie
tuva buvo rimtos finansinės kri
zės akivaizdoje ir užsienio ban
kų analitikai prognozavo lito 
nuvertinimą, infliacijos šuolį ir 
kitas bėdas, kurių būtume neiš
vengę nesustabdę krizės. Todėl 
imtasi griežtos taupymo politi
kos, mažinant valstybės išlaidas.

Biudžeto deficitas nukrito 
per 2000 m. nuo beveik 9% iki 
2.5-3%. Tai sudarė pagrindą 
Lietuvos ūkio atsigavimui. Eks
portas į Europos rinkas išaugo 
beveik 30%.

Iš esmės buvo reformuotas 
žemės ūkio finansavimas, perei
nant prie europietiškos tvarkos.

Pertvarkyta švietimo siste
ma. Pasiruošta pensijų reformos 
sistemai bei energetikos ūkio. 
Užsienio ekspertai pripažįsta, 
kad Lietuva padarė didelį žings
nį į priekį.

Žvelgiant į ateitį, Lietuvai 
tapus NATO nare, bus garan

tuotas saugumas ir investicijoms 
į Lietuvą. Įsijungę į Europos są
jungą gausime stiprią finansinę 
paramą, gyvenimas gerės.

Kai kas mano, kad euroat- 
lantinė integracija gali sugadinti 
santykius su Rusija. Pastaroji 
šiuo metu ekonomiškai nusilpu
si. Tai nėra “Didžioji Rusija” 
pagal dabartinį vidaus produktą.

Rusija prieštaravo Lenkijos, 
Vengrijos, Čekijos priėmimui į 
NATO, bet turėjo su tuo sutikti. 
Integracija į Europos s-gą ir 
naujosios ekonomikos plėtra 
yra esminiai veiksniai, kurie tu
rės reikšmės kuriant modernią 
valstybę. Tam bus skiriamas šis 
dešimtmetis. Tikslui pasiekti 
reikia stiprios valstybės ir bend
ruomenės.

Vasario 16 minime kaip 
dieną, kuri pakeitė Lietuvos 
ateitį. Tokiais žodžiais baigė sa
vo kalbą A. Kubilius.

K. Karuža, šaulių kuopos 
vadas, iškvietė šaulių kapelioną 
kun. Stanislovą Anužį ir šaulį 
Antaną Daukantą ir pranešė, 
kad jie už nuopelnus yra apdo
vanoti Šaulių žvaigždės ordinu, 
kurį jiems prisegė gen. konsulas 
V. Čekanauskas; pažymėjimus 
įteikė garbės šaulys K. Milko- 
vaitis.

Rezoliucijas dėl priėmimo 
Lietuvos į NATO ir ES pateikė 
A. Nelsienė. Visi dalyvavusieji 
joms pritarė.

Lietuvių fondo atstovė V. 
Gedgaudienė įteikė Šv. Kazi
miero lituanistinės mokyklos 
direktorei Marytei Newsom šio 
fondo paramą lituanistiniam 
švietimui. ALTos LA skyriaus 
pirm. A. Markevičius įteikė 150 
dol. čekį mokinių konkursams.

Šv. Kazimiero parap. cho
ras, vadovaujamas muziko V. 
Ralio, atliko keletą dainų su so
liste Indre Viskontaite ir aktore 
Olita Dautartaite.

Minėjimas baigtas A. Nel- 
sienės padėkos žodžiu, visiems 
dalyviams sugiedojus populiarią 
dainą “Žemėj Lietuvos” ir “Lie
tuva brangi”.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kreditų gavimo formų, sudaryti 
sąlygas kooperatiniam judėji
mui, plėsti kaimo darbų įvai
rovę. Žemdirbiai valdžią pava
dino “liberalais”, jos žemės po
litiką “kaimo genocidu”, teigė, 
jog reikia panaikinti apskričių 
administracijas. Pareikšta, kad 
iki balandžio 1 d. nenustačius 
2000 metų lygio supirkimo kai
nų, žemdirbiai uždarys valstybės 
muitines ir taip saugos rinką 
nuo importo.

Sutartis su Slovakija
Lietuvos ir Slovakijos užsie

nio reikalų ministerial kovo 15 
d. Vilniuje pasirašė bevizio reži
mo ir dvigubo apmokestinimo 
išvengimo sutartį, rašo BNS/ 
LGTIC. Bevizių kelionių tvarka 
galiojo nuo 1992 m. Lietuvos ir 
tuometinės Čekoslovakijos, vė
liau skilusios į dvi valstybes, su
tarties. Antanas Valionis su 
Eduardu Kkukanu taip pat'ap
tarė dar 5 sutartis, kurias keti
nama pasirašyti. Buvo pasikeis
ta nuomonėmis apie bendrus 
Lietuvos ir Slovakijos siekius 
įstoti į Europos sąjungą ir ŠAS 
(NATO). RSJ

Apie chaotišką sovietų tan
kų manevravimą 1991 m. sausio 
13 d. Vilniuje rašo “Ruskaja 
Mysl” š.m. sausio 18-24 d. laido
je: “Michailas Gorbačiovas ligi 
šiol tvirtina nieko nežinojęs 
apie Vilniuje ruošiamas opera
cijas, bet sunku tam tikėti. Ta
čiau faktas, kad Sąjūdžio strate
gų apskaičiavimas buvo neklai
dingas: kada prasidėjo operaci
jos, iš kažin kur (iš kur - neži
noma) atėjo atgalinė reakcija - 
sustabdyti! Kodėl tankai prava
žiavę šalia AT rūmų nuvažiavo 
toliau prie TV bokšto? Kodėl 
nuo TV bokšto negrįžo prie AT 
po ‘pergalės’ prieš beginklius 
žmones? Vilniaus kariuomenės 
garnizono veiksmuose nebuvo 
logikos. Vienintelis paaiškini
mas: kažin kas ‘ten aukštai’ išsi
gando. Prieš vidurnaktį gynybos 
štabas gavo pranešimą, kad iš 
Šiaurės miestelio ėmė judėti 
tankai Šeškinės kryptimi. 1.08 
vai. aštuoni tankai jau buvo Šeš
kinėje. 1.32 vai. buvo perimta 
radijo komanda rusų kalba: ‘Pa
siruošti šaudymui!’ 1.37 vai. jie 
jau buvo prie AT tunelio. Visi 
manė, kad tankai puls Aukš
čiausiąją tarybą, tačiau jie apva
žiavo AT ir pasuko TV bokšto 
link, iš kur girdėjosi patriotinės 
beginklių gynėjų dainos, o vė
liau žmonių šauksmai. (...) 1.39 
vai. buvo perimta komanda: 
‘Sustabdyti šaudymą!’ 1.57 vai. 
eteryje pasigirdo kažin kokio 
sovietų karinio viršininko bal
sas, kuris, remdamasis dar aukš
tesniu viršininku, šaukė: ‘su
stabdyti šaudymą!’ 1.59 vai.: 
‘Įsakmiai tave prašau sustabdyti 
šaudymą’!”

Kas davė tokius įsakymus, 
nėra žinoma. Mažos “tautos pa
žangos partijos” vadovas Rolan
das Paulauskas Maskvos savait
raščio “Obščaja Gazeta” š.m. 
sausio 18-24 d. laidoje spėlioja: 
“Kam buvo paranku, kad Lietuva 
atsiskirtų? Kam būtinai reikėjo 
diskredituoti Gorbačiovą, kuris 
siekė Sąjungos atnaujinimo? Kas 
aistringai troško absoliučios val
džios ir suprato, kad jos nebus 
kol egzistuoja Sov. Sąjunga?” At
sakymą bando duoti straipsnelio 
antraštė: “Kremliuje norėta Lie
tuvos nepriklausomybės”.

Maldeikio vizitas Maskvoje
Maskvos dienraštis “Kom

mersant” š.m. vasario 7 d. laido
je rašo: “Lietuvos ekonomikos 
ministeris Eugenijus Maldeikis 
buvo kritikuojamas už savivališ
ką vizitą Maskvoje. (...) Vilniu
je yra atvirai kalbama, kad išvy
ką organizavo tie asmenys, ku
rie yra suinteresuoti greita dujų 
monopolį Lietuvoje turinčia 
Lietuvos dujų b-vės privatizacija 
ir jos perdavimą Gazpromo 
kontrolei. Pagal vieną iš versijų, 
žymus Lietuvos verslovininkas 
‘Žalgirio’ krepšinio klubo savi

Ilgamečio aukštaičių dvasios tėvo kun. ALFONSO STRIELČIUNO 
kapas Pandėlio šventoriuje Nuotr. H. Paulausko

ninkas Izraelio pilietis Šabtajus 
Kalmanovičius raštu kreipėsi į 
Maskvos viešbučio ‘Balčug- 
Kempinski’ vadovybę, prašyda
mas paskirti ministeriui Maldei- 
kiui ir jo bendrakeleiviams spe
cialia kaina kambarius, nors 
jiems buvo rezervuoti keli sve
čių kambariai Lietuvos pasiunti
nybėje Maskvoje. Pats ponas 
Kalmanovičius kategoriškai tai 
atmetė, sakydamas, kad parašas 
dokumente nėra jo”.

Tėvai, sulaukę keturnaičių
Toronto lenkų dienraštis 

“Gazeta” š.m. kovo 9-10 d. rašo: 
“Vilniaus lenkų šeimoje antra
dienį atėjo į pasaulį keturnaičiai 
(keturi drauge gimę vaikai): trys 
berniukai ir viena mergaitė - 
trečiadienį painformavo Lietu
vos dienraščiai. Laimingais tė
vais tapo Kristina ir Ričardas 
Goncewskiai. (...) Trečiadienį 
laimingą šeimą aplankė Vil
niaus meras Artūras Zuokas. 
Antradienį ponus Goncewskius 
ir jų paguodas aplankė Lietuvos 
lenkų sąjungos pirmininkas Jan 
Sienkiewicz, kuris juokavo, jog 
jį kaipo patriotą ir pirmininką 
labai džiugina perspektyva, kad 
LLS padaugės keturiais naujais 
nariais”.

Lietuvoje šalia Sienkiewi- 
cz’iaus vadovaujamos LLS-gos 
veikia dar kita, Maciejkianiec’o 
vadovaujama. Kurią iš jų pasi
rinks, jeigu tai padarys, naujagi
miai - parodys ateitis.

Nori baigti ginčus
Tas pats dienraštis toje pa

čioje laidoje rašo: “Ketvirtadie
nį Vilniuje įvyko istorinis susi
taikymas tarp Armijos krajovos 
ir Povilo Plechavičiaus Vietinės 
rinktinės kareivių, kurie Antro
jo pasaulinio karo metu kovojo 
priešingose barikados pusėse. 
Kovojome, nes buvo karas. 
Šiandien nuo šių įvykių praėjo 
daugiau kaip pusė šimto metų - 
laikas baigti nesantaikas” - 
pripažino abi pusės pirmame po 
karo susitikime. ‘Neturėtume 
kovoti prieš lenkus. Esame tos 
pačios religijos tautos. Turime 
bendradarbiauti kaip bendra
darbiavo mūsų seneliai ir prose
neliai. Lietuvoje liko lenkų dva
rai, ištisi lenkų kaimai. Aš pats 
išaugau Kaune tarp lenkų, daug 
lietuvių mokėjo ir moka lenkų 
kalbą’ - pasakė lenkų spaudos 
agentūrai Vilniaus Vietinės 
rinktinės skyriaus pirmininkas 
Vytautas Jocius”.

Šie pasisakymai buvo rodo
mi per Toronto lenkų TV. Dar 
gyvi AK partizanai mano, kad 
po oficialaus susitaikymo jiems 
pavyks gauti kombatantų teises. 
Antrojo pasaulinio karo Vakarų 
sąjungininkai dar ligi šiol jiems 
tų teisių nepripažįsta, o sovietai 
kaltino juos bendradarbiavimu 
su naciais. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Tautos gyvastingumas

Vyskupas blaivino, gubernatorius priešinosi
Vyskupas Motiejus Valančius: “Lietuviai, raginu stoti prie blaivybės... ”

ANTANINA URMANAVIČIENĖ

Minint vyskupo Motiejaus 
Valančiaus gimimo 200-ąsias 
metines, prisimenant jo didelius 
nuopelnus Lietuvai, reikia prisi
minti jo asmenybę. Kas Jis?

Pasaulį išvydo 1801 m. vasa
rio 16 d. Nasrėnuose, Kretingos 
rajone. Knygose rašoma, kad 
buvęs šviesių valstiečių sūnus. 
1821 m. baigė Žemaičių Kalva
rijos šešiaklasę mokyklą. 1822- 
1824 m. mokėsi Varnių kunigų 
seminarijoje, 1824-1828 m. jis 
Vyriausiojoje Vilniaus kunigų 
seminarijoje. Ją baigė 1828 m. 
teologijos kandidato laipsniu ir 
buvo įšventintas kunigu. Kra
žiuose kapelionavo 1840-1845 
metais jis - Vilniaus Dvasinės 
akademijos profesorius. Nuo 
1842 metų teologijos daktaras. 
1845-1850 - Varnių kunigų se
minarijos rektorius. Nuo 1850 
m. Žemaičių vyskupas.

Steigė parapines mokyklas, 
bibliotekas, reikalavo, kad mo
kyklose būtų dėstoma lietuvių 
kalba, skatino kunigus rašyti ir 
skelbti lietuviškus raštus. Para
pijoms siunčiamuose laiškuose 
smerkė girtuokliavimą. Suorga
nizavo platų blaivybės brolijų 
tinklą. Jo dėka Lietuvoje nuvil
nijo kovos už blaivybę sąjūdis.

1864 m. Žemaičių centras 
buvo perkeltas į Kauną. Tai bu
vo caristinės valdžios paliepi
mas. Tokiu būdu buvo geresnės 
sąlygos kontroliuoti vyskupo 
veiklą. M. Valančius pradėjo ra
šyti grožinius kūrinius. Parašė 
prozos knygas: “Vaikų knyge
lė”, “Paaugusių žmonių knyge
lė”, “Palangos Juzė”, “Pasakoji
mai Antano tretininko” ir dau
gelį kitų.

Jau senovėje Lietuvoje gi
liai šaknis buvo įleidęs girtuok
liavimas. Gėrė ir bajorai, ir 
valstiečiai. Pakelėse ir kaimuose 
buvo pilna smuklių. Dvarininkai 
turėjo bravorus statė smukles, o 
jose darbavosi žydai. Dažnai 
būdavo, kad iš bažnyčios vyrai 
eidavo atsigaivinti pas Leibą ir 
pragerdavo paskutinius grašius. 
Nemažai iš tų laikų liaudyje liko 
dainų. Dvarininkai dažnai vers
te versdavo savo valstiečius ger
ti, reikalavo degtinę pirkti.

Devyniolikto amžiaus vidu
ryje Vatikanas paragino viso 
pasaulio dvasininkiją skelbti 
blaivybę. Į šį raginimą atsiliepė 
Lietuvos dvasininkai. Didžiau
sią pasisekimą šiame darbe 
turėjo vyskupas M. Valančius. 
Kunigai vyskupo paraginti, tapo 
uoliausi blaivybės platintojais. 
Žmonės stojo į blaivybės broli
jas. 1858 m. išsiplėtė blaivybės 
sąjūdis, ir daugelis tikinčiųjų pa
sižadėjo nebegerti.

Vyskupas, atkakliai dirbda
mas su dvarininkais, pasiekė, 

Lietuvos krašto apsaugos savanorių “Tauro” apygardos IV rinktinės 
nariai Marijampolėje šventė dešimtąsias įsteigimo metines oficialiąja 
dalimi ir koncertu Nuotr. R. Eidukevičiaus

kad savininkai pradėjo uždari
nėti savo smukles. Sėkmė buvo 
stulbinanti. Kai kuriose parapi
jose blaivybės brolijos nariais 
tapo 97% visų gyventojų. Vals
tybės iždas bemat pajuto, kad 
sumažėjo pajamos. 1859 m. 
Kauno gubernijos iždas už deg
tinės prekybą turėjo gauti 
948,056 rublius, o gavo 53,146 
rublius. Vilniaus gubernijoje 
taip pat sumažėjo pajamos. 
Tikėtasi gauti 929,305 rublius, o 
gavo 336,781 rublius.

Valdžia atkreipė dėmesį į 
blaivybės brolijas. Pradėjo ka
bintis prie vyskupo ir kunigų. 
Vyskupas aiškino, kad brolija 
nėra draugija. Tai tik religinis 
susibūrimas, o Bažnyčia moko 
dorai gyventi. Blaivybės priešai 
kėlė kunigams bylas, nes jie 
gąsdinę žmones, grasindami ne
duoti išrišimo, netuokti, vaikų 
nekrikštyti, nepriimti į kapus, 
jeigu nesiliaus gėrę.

Pats Muravjovas įspėjo vys
kupą M. Valančių, kad kunigai 
liautųsi steigę blaivybės draugi
jas. Priešingu atveju - kunigas 
pirmą kartą bus nubaustas 100 
rublių bauda, o antrą kartą 200 
rublių. Be to, jį teis karo teis
mas, nes brolijose susibūrę re
voliucionieriai.

Vyskupas M. Valančius 
buvo priverstas perspėti kuni
gus, kad nesteigtų brolijų, o jų 
idėjas skelbtų tik bažnyčiose. 
Kunigui pamokslo metu prasi
tarus apie girtavimą, buvo ke
liama byla. Išvarginti kunigai 
pritilo, tautos blaivinimo darbas 
jėga buvo nutrauktas.

Vyskupas Valančius labai 
gerai suprato, kad tauta gali iš
likti tik tuo atveju, jei žmonės 
bus blaivūs, tikintys ir apsišvie
tę. Vyuskupui pasisekė dorybės, 
blaivaus gyvenimo idėjoms 
skleisti, bendram darbui sutelkti 
savo vyskupijos kunigiją. Ir taip 
per keletą intensyvaus darbo 
metų girtavimas sumažėjo 8 
kartus.

Mirė vyskupas Valančius 
1875 m. gegužės 29 d. Kaune.

Vyskupo Valančiaus blaivy
bės idėjos tebėra gyvos. Soviet
mečiu, 1981 m., buvo įsteigtas 
blaivybės klubas “Sąjūdis”. 
Šiam klubui buvo trukdoma 
veikti.

1989 m. legaliai įsteigtas 
vyskupo Valančiaus blaivybės 
sąjūdis. Jo programa - šviestis, 
siekti blaivystės idealo. Blai- 
vystės sąjūdžio pakviesti žmo
nės 1990 m. birželio mėnesį 
Kryžiais nešini ėjo į Kryžių 
kalną. Šiame reginyje, skirtame 
blaivystei skleisti ir Lietuvos 
nepriklausomybei stiprinti, da
lyvavo apie 500,000 įvairaus 
amžiaus žmonių.

Šiuo metu Lietuvoje blai
vybės sąjūdis plečiamas. Lietu
vos ateitį matom vyskupo Va
lančiaus dvasia jaunimo ugdy
me. Vidurinėse mokyklose yra 
apie 38,000 valančiukų, auklėja
mų pagal programą “Ir eiti 
Lietuvos keliu”.

Vyskupo Valančiaus blai
vystės sąjūdžio V kongresas, 
įvykęs 2000 m. ragino:

1. Pedagogus, tėvus mokyk
lose organizuoti moksleivių sa
visaugą nuo narkotikų ir kitų 
svaigalų.

2. Visose parapijose steigti 
Blaivybės brolių branduolius ir 
moksleivių organizacijų globos 
kolegijas.

3. Skiepyti jaunuomenei 
sveiką gyvenimo būdą, remiamą 
dvasinėmis, tautinėmis ir doros 
vertybėmis.

4. Rengti vadovus, sugeban
čius burti mokinius į tautines, 
krikščioniškas blaivystės organi
zacijas bei joms vadovauti.

Televizijos etikos lygis
ANTANINA GARMUTĖ

Lietuvoje yra gana žemas. 
Ypač privačių kanalų. Kartais 
pramoginės laidos nueina leng
viausiu keliu ir lėkštais juoke
liais toli gražu neugdo žmonių 
kultūros. Tokiais atvejais atro
do, jog netgi pataikaujama že
mam, prastam skoniui.

Ne paslaptis, kad sovietme
tis mūsų visuomenei, ypač jau
nimui paliko bene pačius bjau
riausius pasaulyje keiksmažo
džius, įžeidinėjančius ir žemi
nančius brangiausią žmogų - 
motiną. Istorija kalba, jog veiks
mu, kurį nusako šis keiksmažo
dis, labiau motinos pažeminti ir 
jos vaiko įskaudinti neįmanoma.

Taip buvo elgiamasi su rusų 
tautos motinomis, kai šią šalį 
užplūsdavo mongolų ordos. Ir 
šis šlykštus mongoliškas keiks
mas kažkodėl prigijo - ne visų, 
bet žemos kultūros rusų žmonių 
vartosenoje.

Nesunkiai ši “mada” įsiga
lėjo ir okupuotose šalyse. Ir da
bartinio “einančio į Europą” 
mūsų jaunimo lūpose. Net neju
čiomis pagalvoji: “Ko verta su
žalota dvasia tegul ir sveikame 
kūne?” Džeržgia, rėžia ausį tie 
svetimkūniai mūsų gražioje lie
tuvių kalboje. Kaip duoklė bu
vusiai okupacijai.

Žiūrėdama vieną vakarinę 
privačios televizijos laidą, prisi
miniau vieną dar šlykštesnį ru
sišką keiksmažodį. Teisybės dė
lei, reikia pasakyti, jog dar nete
ko girdėti mūsų jaunimą jį var
tojant. Betgi mes, buvę Šibire, 
žinome, ką jis reiškia.

...Kartą Sibire, prie Baika
lo, siaučiant pūgai mažas arkliu
kas tempė bėgiais prikrautą 
anglių vežimėlį. Vežikas - mon
golas ar rusas - jį ragino šiuo 
bjauriausiu keiksmažodžiu.

...Po daugelio metų aš, jau
na inžinierė, buvau išsiųsta ko- 
mandiruotėn į gražų Maskvos 
srities miestelį. Buvo ankstyvas 
pavasaris, pažliugusioje žemėje 
telkšnojo balos, prie tvirtai ręs
tų rusiškų trobų giedojo gai
džiai. O aukštas cerkvės ar vie
nuolyno kupolus aukso spalva 
dažė meistrai. Restauratoriai. 
Valdiškos įstaigos erdviame kie
me man teko ilgai laukti kažko
kių viršininkų. Kiemo pakrašty
je voliojosi netvarkingai suversti 
rąstai. Vežikas, pasikinkęs arklį, 
tuos rąstus vis traukė iš pašalio į

DR. JONAS KUNCA
Gyvename didelių pasikeiti

mų laikotarpį, kuris pasižymi di
džiule mokslų pažanga ir politi
niu nestabilumu. Naują šimtme
tį mokslininkai pradėjo paskelb
dami gyvybės paslapties - geno
mo - tyrinėjimų užbaigimą. Tai 
įgalins surasti vaistus iki šiol ne
pagydomoms ligoms. Bet kartu 
įgalins ir pavojingas genų mani
puliacijas, kurių kontrolė bus 
neįmanoma.

Ryšių technologija leidžia 
mums bet kuriuo momentu su
sisiekti su visais planetos kam
peliais ir su erdVe. Tai jos geroji 
pusė. Bet ja naudojasi ir nešva
rūs biznieriai smurto bei porno
grafijos programų perdavimui. 
Taip daroma žala augančiam 
jaunimui. Galingiausioje pasau
lio demokratijoje politikai daug 
kalba apie besikartojančias žu
dynes mokyklose, ieško tos pro
blemos sprendimo, bet neišdrįs
ta uždrausti gamybos tokių fil
mų, kurie yra tikroji vaikų nusi
kalstamumo priežastis. Prisibijo 
jie ten įsigalėjusių kapitalistų... 
Be to, ryšių technologija nežada 
duoti didžiulio pelno, kokio ti
kėjosi ją gaminančios įmonės. 
Kompiuteriai gali net apstabdy- 
ti vaiko protavimo ugdymo pro
cesą, kai jie per daug vartojami 
prieš mąstysenos subrendimą.

Netruko gudrių protų, kurie 
sugalvojo tvarkyti pasaulį su 
globalizacijos pagalba. Per ją di
dieji kapitalai priverčia valsty
bes paklusti jų reikalavimams ir 
norams. Valstybės lieka tik neva 
nepriklausomos. Jų vyriausybės 
privalo klausyti įsakymų ir nu
rodymų iš “aukščiau”, užuot at
sižvelgę į piliečių poreikius. Tik 
daug kur tas mėginimas domi
nuoti sutiko pasipriešinimą. At
rodo, jog globalizacijos idėjos 
dienos yra suskaitytos. Tuo la
biau, kad labai išpūstas akcijų 
biznio burbulas staiga plyšo, 
prarasdamas žmonių pasitikėji
mą. Bene teks grįžti prie tikros 

kiemo vidurį. Šalia arklio strak
sėjo kumeliukas. Supratau, kad 
darbą dirbo kumelė. Sunkiai įsi- 
rėžusi, iš visų jėgų ji tempė tuos 
rąstus iš purvyno. O vežikas vis 
plakė vargšą gyvulį botagu ir vis 
koliojo tuo baisiuoju keiksma
žodžiu. Jo išversti į lietuvių kal
bą neįmanoma (švelniai kalbant
- tai gyvulio niekinimas, gąsdi
nimas, kad.jis, vežikas, tuoj tuoj 
padarys kažką panašaus į zoofi- 
liją per vargšės kumelės “bur
ną”... t.y. išprievartaus jos snu
kį. Kol tame kieme sulaukiau vir
šininkų, gyvulio kankinimas (mu
šimas ir keikimas) nustelbė at
gimstančios cerkvės kupolų bliz
gesį ir gražų pamaskvės peizažą.

Ir štai - minėtą keiksmažo
dį, gal dar nelabai težinomą 
Lietuvos jaunimui, prisiminiau, 
žiūrėdama minėtą televizijos 
laidą, kuri buvo vedama “kori
dos” principu, t.y. ginčijantis - 
iš vienos pusės “buliui”, iš kitos
- “matadorams” (Tema - pa
žintinė, intymi, apie seksą). Lai
dos vedantysis, beje, įspėjo, kad 
vaikučiai greičiau eitų miegoti, 
bet pirmadienį (ar antradienį) 
ryte laida bus pakartota: kas no
rės - pasižiūrės.

Laidos rezultatai parodė 
mūsų moralės būklę... Kiek be
sistengė “bulių” vaidinanti labai 
talentinga aktorė apginti krikš
čioniškąsias pažiūras šiuo klau
simu, ir netgi gamtos dėsnius, ji 
triuškinančiai pralaimėjo. Mat 
“matadorus” telefono skambu
čiais parėmė televizijos žiūrovai.

Vienas “matadoras” filoso
fiškai įrodinėjo seksualinės lais
vės pranašumus. O greta jo, 
juodu vualiu užsidengusi veidą 
prostitutė (atsiprašau “matado
re”), smulkiai aiškindama savo 
“verslo” subtilybes, nurodė, jog 
jos klientų tarpe tokių esama 
apie 90% vyrų, ir, jos manymu, 
dėl visko esančios kaltos jų 
žmonos... Beje, vienam televizi
jos žiūrovui užklausus, ką ji tuo 
momentu galvojanti - dirbdama 
tokį “darbą” - “matadore” atvi
rai prisipažino, jog kartais min
timis siunčia klientą velniop, ar
ba mintyse jam sako: baik grei
čiau, gyvuly...”

Nežinia, kuriam tikslui tar
nauja tokios specifinės laidos? 
Bet daugumai žiūrovų, ypač in
teligentams ir krikščioniškai 
mąstantiems paprastiems Lietu
vos žmonėms jos aiškiai nepri
imtinos, nes žeidžia savo ci
nizmu.

ekonomijos vietoj spekuliacijos.
Aplinkos teršimas paveikė 

ir žemės klimatą. Potvyniai ir 
sausros - to padariniai. Bet po
litikai vengia stabdyti šį procesą, 
nes tai, pagal juos, sumažintų 
pelną. To gobšumo pasekmės 
gali būti katastrofiškos.

Į Vakarų pasaulį veržiasi af
rikiečiai ir azijiečiai ieškodami 
geresnio gyvenimo užuot geriau 
šeimininkavę jų gimtosiose šaly
se ir taip pakėlę gerovę. Lietuva 
iki šiol išvengė didesnio jų ant
plūdžio dėl geležinės uždangos, 
o vėliau dėl žemo gyvenimo ly
gio. Bet ši problema gali iškilti 
ateityje.

Maždaug tokiame sumišu- 
siame pasaulyje Lietuva pradėjo 
nepriklausomą gyvenimą. Bet ta 
naujo gyvenimo pradžia nebuvo 
sėkminga, nes tautai, o ypač jos 
vadams, trūksta sugebėjimo, tik
ro patriotizmo ir sąžiningumo. 
Tai ilgos ir žiaurios okupacijos 
pasekmė. Vargu ar galime tikė
tis, kad dabartinė karta staiga 
pasikeis. Dėl to svarbu ir skubu 
tinkamai auklėti bręstantį jauni
mą, kuris artimoje ateityje per
ims valstybės vadovybę. Atsi
žvelgiant į dabartines aplinky
bes, galima labiau pasikliauti 
auklėjimu mokyklose, kur yra 
įvesti visuomenės mokslo ir 
auklėjimo kursai. Šiuo metu ne
turime šios srities pedagogų, o 
laukti, kol jų bus, nėra laiko. Tą 
spragą reiktų užpildyti paruo
šiant po vieną mokytoją iš kiek
vienos vidurinės mokyklos in
tensyviuose vasaros atostogų 
kursuose, po kurių sėkmingo 
baigimo jiems būtų išduodami 
pažymėjimai ir pakeliamos al
gos. Auklėtojas turėtų sugebėti 
mokyti tauraus asmens savybių, 
įdiegti gimtojo krašto laisvės 
svarbą, supažindinti su piliečio 
teisėm ir pareigom, su demo
kratine santvarka ir jaunimui 
gresiančiais pavojais šių dienų 
pasaulyje. Svarbu, kad mokiniai 
suprastų, jog jie mokosi sau, o 
ne tėveliams ir kad kiekvienam 
naudinga siekti kuo gilesnių stu
dijų, kuo geresnio pasiruošimo 
bet kokiam amatui. Alkoholio ir 
rūkymo žalingumas irgi turėtų 
būti iškeltas.

Siekiant susidoroti su da
barties sunkumais ir užtikrinti 
mūsų tautos ateitį, reikia sku
biai stiprinti jos gyvastingumą 
konkrečiomis priemonėmis, o 
nelaukti, kad laikas pats išspręs
tų šį klausimą. Turime išauklėti 
naują kartą, sugebančią sava
rankiškai mąstyti, pasitikinčia 
savimi, suprantančia, jog Tėvy
nė yra mūsų namai, o tauta - 
šeima plačia prasme. Istorija 
mus įpareigoja aktyviai spręsti 
šią gyvybinę problemą. Tiesa, 
mūsų tauta pradėjo nykti. No
rint išlaikyti dabartinį tautiečių 
skaičių ir jo minimalų prieauglį, 
reikia padvigubinti gimimų 
skaičių. Pagerėjus ekonominei 
padėčiai, ši problema pati išsi
spręs.

Spauda, dvasiškiai ir inte
lektualai gali nemažai prisidėti 
prie mūsų tautos gyvastingumo 
puoselėjimo.

STASYS SANTVARAS, poetas, 
dramaturgas, publicistas, ope
ros solistas, miręs 1991 m. Bos
tone. Šiemet balandžio 12 d. su
eina dešimtmetis nuo jo mir
ties, o sekančiais metais -100 
metų nuo jo gimimo (gimęs 
1902 m. gegužės 27 d. Rūsteiko- 
niuose, Seredžiaus vlsč., Kauno 
apskr.). Velionis yra palikęs ke
letą lyrikos ir scenos veikalų.

Malda prie kaimo koplytėlės Lietuvoje Nuotr. H. Paulausko

Laikas baigti 
sovietišką biurokratiją
ALGIMANTAS EIMANTAS

Visiems žinomas žodis “apa- 
račikas”. Jis reiškia, kad taip 
vadinamas žmogus moka suktis, 
nedorai ir savanaudiškai pasi
naudodamas savo pareigybe ar 
įtaka darbe. “Aparačiko” liga 
apsikrėtė daugybė valdininkijos 
sovietiniais laikais Lietuvoje. Ji 
dar ir šiandien tebekankina Lie
tuvos žmones, ypač tuos, kurie 
reikalingi paslaugų iš taip ser
gančių “aparačikų”.

Kaip tokia nepageidaujama 
savybė įsigalėjo Lietuvoje? So
vietinis palikimas. Prisimintina 
ypač Brežnevo laikų korupcija, 
paplitusi aukščiausiose komu
nizmo struktūrose. Kaip būdin
ga autokratinėms sistemoms, 
tas Kremliaus elito nusiteikimas 
užtvindė ir Lietuvą.

Tie, kurie bandė atsispirti pa
gundai “kombinuoti”, virto pa
juokos ir paniekos objektais. To
kia gyvenimo eiga, tuomet ir da
bar, yra komunizmo palikimas.

Ar kas nors daroma Lietu
voje atkurti ir įgyvendinti tautos 
bei valstybės dorovę, sąžinę, tei
singumą, patriotinę meilę?

Lietuva atgavo suverenitetą 
1991 m., betgi visiems yra gerai 
žinoma, kad LDDP valdžios ket- 
veri metai dar daugiau nunio
kojo kraštą ir gyventojus. Išblėso 
vilties liepsnelė į geresnį ir lais
vesnį rytojų. LDDP nuskurdino 
žmones, išplėšė bankus, išgrobs
tė valstybinį turtą. Negana to, ji 
sukimšo savus “aparačikus” į 
valstybines tarnybas.

Tėvynės sąjungos valdymo 
metais tie “aparačikai” jautėsi 
saugiai savo tarnybose, nes 
profsąjungų statutai, užsilikę iš 
sovietinių laikų (LDDP jų są
moningai nekeitė, o vėliau ŠAS 
ir ES narystei buvo skiriami pri
oritetai), beveik garantavo ne
liečiamybę. TS įvedė liustraciją 
(valymą), kuri davė pradžią pa
reigūnų praeities tyrimui ir su
darė pagrindą ateities valdi
ninkų tarnybiniam įvertinimui.

Paskutiniuosius rinkimus į 
seimą laimėjus R. Pakso libera
lams ir A. Paulausko socialibe- 
ralams, teks stebėti tos politinės 
koalicijos pastangas susidoroti 
su “aparačikų” raugu, perauklė
ti, paruošti naują jaunų tarnau
tojų kartą. Užduotis nepavydė
tina, nes daug kas priklausys 
nuo politinės valios, kuri, pasi
rodo, yra nerangi.

Vėliausiais duomenimis, Lie
tuvoje dirbo 24,483 valdininkai. 
Tokia biurokratija mūsų mažam 
kraštui yra per gausi. “Saulėly
džio” komisija, kurios tikslas - 
perorganizuoti Lietuvos biuro
kratiją, atliko nemažai naudin
go darbo konservatoriaus min. 
pirm. A. Kubiliaus kadencijoje. 
Ta komisija tyrė valstybės me
chanizmų chaosą ir išaiškino 
tarnybinį dvigubinimą, trigubi- 

nimą ir t.t. Taip pat minėtos 
komisijos siūlymu A. Kubiliaus 
vyriausybė, plėsdama TS pradė
tą liustraciją, nutarė panaikinti 
vieną iš ministerijų, tuo pasitar
naudama ir “aparačikų” suma
žinimui.

Valdininkų etatų mažini
mas, atrodo, bandomas tęsti ir 
R. Pakso vyriausybės, bet jau 
gerokai sulėtintu tempu. Tai 
liudija panaikintas statistikos de
partamento perkėlimas į VRM.

Viena iš TS pradėtų biuro
kratijos aparato reformų, kuri 
lyg ir tęsiama dabartinės val
džios, ne per seniausiai buvo 
suformuluota ir koaliciniame li- 
beralų-socialiberalų daugumos 
seime. Ketinama nustatyti pa
grindinius valstybės politikų ir 
tarnautojų etikos principus, juos 
įtraukti į valstybės darbuotojų 
kodeksą, kuris taip pat regla
mentuotų nuobaudas už prasi
žengimus.

Tame dokumente minima 
pagarba žmogui ir valstybei, tei
singumas, nesavanaudiškumas, 
padorumas, nešališkumas, vie
šumas, pavyzdingumas ir atsa
komybė. Skaidrumas nepaminė
tas, nors tai būtų vienas iš pa
grindinių reikalavimų valdinin
kams ir politikams. Visi valsty
biniai darbai turi būti matomi ir 
pilnai suprantami krašto pilie
čiams; visa valstybinė veikla, 
įstatyminė ir visuomeninė, turi 
būti aiški ir naudinga piliečiams 
bei kraštui.

Vyriausybė ruošiasi įvesdin
ti valdininkų profesialumo ver
tinimą, palengvinti jų atleidimą 
dėl prasto darbo. Atleidimas te
bėra dar labai suvaržytas, ka
dangi tebėra taikomi sovietme
čio statutai. Metų laikotarpyje 
dėl aplaidumo, piktnaudžiavimo 
ir blogo pareigų atlikimo nebu
vo atleistas nė vienas vyriausy
bės tarnautojas. Buvo priteista 
13 bausmių, iš kurių tik 7 papei
kimai, pastabos ar įspėjimai.

Užsienio reikalų ministeri
joje buvo daugiausia nuobaudų: 
vienas diplomatas pažemintas 
už darbo drausmės pažeidimą, 
trys papeikimai ir viena pastaba 
už tokius pat prasižengimus.

Darbo našumas vyriausybėje 
apskritai siekia tik 50% lygį, nes 
pusė veiklos planuose nustatytų 
užduočių neįvykdyta; valdymo 
struktūra neefektyvi; neaiškūs 
darbo uždaviniai, funkcijos ir 
atsakomybė; iš viso nerasta pa
reigybių aprašymų; trūksta kont
rolės lėšų panaudojime. Įvyku
siame patikrinime rasta 5 mil. 
Lt. korupcinių pažeidimų.

Čia paminėtas tik mažas 
žiupsnelis “aparačikinės” veik
los valstybiniuose organuose. 
Pagrindinė ir išsami biurokrati
nė reforma yra būtina. Sovieti
nės okupacijos įtaka Lietuvoje 
turi būti išnaikinta, o jos žala 
atlyginta. Visuomet dora tauta 
randa kelią į gerovę ir laisvę.

i.
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PROTESTO EITYNES

Kaip praneša ELTA/LGTIC, 
keli tūkstančiai klaipėdiečių kovo 
8 d. susirinko į Klaipėdos žaliųjų 
sąjungos ir Žemaitijos visuomeni
nio parlamento organizuotas pro
testo eitynes. Organizacijos pro
testavo prieš didinamas “Lietuvos 
telekomo” paslaugų ir butų šildy
mo kainas bei, jų manymu, nepa
grįstą abonentinio ir planuojamo 
įvesti sujungimo mokesčio taiky
mą. Taikos prospektu buvo nuei
ta iki Klaipėdos miesto šilumos 
tinklų ir Danės gatvėje esančio 
“Lietuvos telekomo” administra
cinio pastato, kur protestuotojų 
veržimąsi į bendrovės patalpas 
sulaikė eitynių organizatoriai.

“VILNIJOS” DRAUGIJOS 
REZOLIUCIJA

“Vilnijos” draugijos Vilniaus 
miesto ir Vilniaus rajono skyrių 
konferencija š.m. vasario 24 d. 
paskelbė rezoliuciją Lietuvos pre
zidentui, seimo pirmininkui, mi- 
nisteriui pirmininkui bei švietimo 
ir mokslo ministeriui. Kreipimesi 
išreikštas susirūpinimas vyriausy
bės programoje numatytu švieti
mo įstaigų steigėjo pareigų per
davimu rajonų savivaldybėms, nes 
jos atsisako steigti mokyklas ir 
nesirūpina esančiomis. Išreiškiant 
Rytų Lietuvos srities lietuviškų 
mokyklų pedagogų ir moksleivių 
tėvų valią, reikalaujama palikti 
ugdymo institucijų steigėjo teises 
Vilniaus apskrities viršininko ad
ministracijai arba perduoti Švieti
mo ir mokslo ministerijai; nekeis
ti galiojančios švietimo įstaigų va
dovų skyrimo tvarkos; palikti šių 
mokslo metų mokymo plane nuo
statą, pagal kurį klasės, turinčios 
16 moksleivių ir daugiau dalina
mos, į dvi grupes per lietuvių kal
bos pamokas. Taip pat norima 
perskirstyti Vilniaus rajono ugdy
mo institucijų turimas patalpas 
pagal mokinių skaičių ir surengti 
Lietuvos seimo Švietimo ir kultū
ros komiteto išvažiuojamąjį posė
dį vienoje Vilniaus rajono lietu
viškoje mokykloje.

REIKALAUJA ATSISTATYDINIMO
“Vilnijos” draugijos Vilniaus 

miesto ir Vilniaus rajono skyrių 
konferencijoje vasario 24 d. daly
viai priėmė Lietuvos prezidentui, 
seimo pirmininkui ir ministeriui 
pirmininkui teikiamą pareiškimą, 
kuriame išreikštas pasipiktinimas 
vidaus reikalų viceministerio, at
sakingo už valdymo reformas Ra
mūno Darulio elgesiu. Susitikime 
su Šalčininkų rajono lietuviškų 
mokyklų vadovais, jis atsakė 
“baus Puškinas” į klausimą, kas 
nubaus įstatymų nevykdančias sa
vivaldybes, kurias valdo Lenkų 
rinkimų akcija, ir kurios de
monstratyviai atsisako steigti lie
tuviškas mokyklas pietryčių Lie
tuvoje. Dar blogiau - viceministe- 
ris teigė, “dar klausimas, ar kada

iš viso ten buvo lietuvių etninės 
žemės”, o taip pat “kudakuojan
čiomis vištomis, mergaičių choru” 
pavadino Vilnijos krašto pedago
ges, kasdien patiriančias nedrau
giškumą iš prolenkiškų savivaldy
bės bei seniūnijų pareigūnų. Dėl 
šitokių nepagarbių ir netoleruoti
nų teiginių konferencija reikalau
ja viceministerio atsistatydinimo.

NVO KONFERENCIJA
Vilniuje kovo 3 d., Vidaus 

reikalų ministerijos kultūros ir 
sporto rūmuose įvyko šeštasis 
Lietuvos nevyriausybinių organi
zacijų (NVO) forumas. Kaip rašo 
ELTA/LGTIC, susirinkę 600 de
legatai aptarė “trečiojo sekto
riaus” bendradarbiavimą su val
džios institucijomis, išklausė pra
nešimų apie valstybės bei Euro
pos sąjungos paramą nevyriausy
binėms institucijoms. Konferenci
ją organizavo NVO informacijos 
ir paramos centras bei Savanorių 
centras, o ją rėmė Baltijos-Ame
rikos bendradarbiavimo progra
ma ir Charles Stewart Mott fon
das. Lietuvoje veikia daugiau 
kaip 7000 nevyriausybinių organi
zacijų.

LŠS SUVAŽIAVIMAS
Vasario 12 d. Kaune divizijos 

generolo Stasio Raštikio puskari
ninkių mokykloje įvyko Lietuvos 
šaulių sąjungos rinktinių atstovų 
visuotinis neeilinis suvažiavimas. 
Jame, krašto apsaugos ministerio 
Lino Linkevičiaus siūlymu, nauju 
sąjungos vadu išrinktas majoras 
Juozas Širvinskas. Buvęs LŠS 
vadas pulkininkas Jonas Gečas 
šiuo metu eina Krašto apsaugos 
viceministerio pareigas. Maj. J. 
Širvinskas yra LŠS narys nuo 
1992 m., kada pradėjo dirbti ir 
Krašto apsaugos savanorių pajė
gose. Vėliau dirbo seimo valstybi
nio saugumo ir gynybos komiteto 
patarėju. (R.E.)

TARPTAUTINIS KLUBAS 
KLAIPĖDOJE

Kovo 24-25 d.d. Klaipėdos S. 
Šimkaus konservatorijoje vyks 
Klaipėdos senamiesčio Rotaract 
klubo inauguracijos iškilmės, pra
neša ELTA/LGTIC. Jos rengia
mos sulaukus pasaulinės “Rotary 
International” organizacijos pri
pažinimo. Rotaract klubo nariu 
gali būti 18-30 metų asmenys, tad 
daugumą jų sudaro Klaipėdos 
universiteto bei kitų Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentai, jau 
baigęs mokslus bei dirbantis jau
nimas. Tarptautinė Rotaract or
ganizacija visame pasaulyje vieni
ja apie 5,000 klubų, veikiančių 
124 valstybėse. Klubas siekia pri
sidėti prie jauno žmogaus asme
nybės ugdymo, suteikti jam gali
mybę tobulėti, spręsti materiali
nes ir socialines bendruomenės 
problemas. Nariai skatina drau
gystę ir savitarpio pagalbą tarp vi
so pasaulio žmonių. RSJ

Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopos šauliai apdovanoti žymenimis. Iš kairės: žymenį įteikęs Petras Jonikas, 
rinktinės vadas; Juozas Rovas - medaliu už nuopelnus šaulių sąjungai, Kazys Pajaujis ir Irena Pečiulienė - 
šaulių žvaigždės ordinais; medalį įteikęs g.š. Stasys Jokūbaitis ir kuopos vadas Vytautas Pečiulis
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Dėkoju savo vaikams, vaikai
čiams ir žentams surengusiems ma
no gimtadienio ir poilsio šventę. 
Taip pat visiems draugams gausiai 
atsilankiusiems, gražiai mane pa
sveikinusiems gėlėmis, dovanomis, 
atvirutėmis, o labiausiai savo daly
vavimu.

Liksiu visada dėkinga -
Magdutė Vaitonienė

UŽGAVĖNĖS. Vasario 27 d. 
Jaunimo centre įvyko tradicinis Už
gavėnių blynų balius. Į gražiai pa
puoštą salę susirinko gausus būrys 
tautiečių. Svečių laukė tradiciniai 
Užgavėnių valgiai, kuriuos paruošė 
lietuvės katalikės moterys. Pagrin
dinės šeimininkės buvo - F. Vens- 
kevičienė ir B. Skvereckienė, o 
joms talkino visos v-bos narės ir 
savanorės ’ pagalbininkės. Danutė 
Švažienė visas dirbusias virtuvėje, 
papūošė vienodomis, savo gamybos 
prijuostėmis. Veikė baras, kuriame 
dirbo E. Kybartienė ir J. Gedris. 
Kavos ir pyragų stalą tvarkė A. 
Gedrienė, o loteriją - M. Vaitonie
nė ir R. Choromanskytė. Jaunieji 
svečiai traukė iš laimės krepšelio 
bilietus. Buvo didelio džiaugsmo ir 
nusivylimo ašarų, kai svajotas lai
mikis - graži mašinytė ar lėlytė pa
tekdavo į kitas rankytes. Smagiai 
praleidę vakarą svečiai skirstėsi dė
kodami rengėjoms. KLKM Hamil
tono skyriaus valdyba dėkoja vi
siems pagelbėjusiems suruošti šią 
vakaronę ir dalyvavusiems joje.

VEIKĖJOS SUKAKTIS. Mag
dalena Vaitonienė, ilgametė KL
KM dr-jos Hamiltono skyriaus v- 
bos pirmininkė, kovo 11d. popietę 
praleido dukros Nijolės namuose, 
apsupta gausios šeimos draugų ir 
buvusių bendradarbių. Kiekvienas 
pavasarinis kovo mėn. padovanoja 
M. Vaitonienei šventę - gimtadie
nį. Šis gimtadienis - jubiliejinis, ne
eilinis ir dar ypatingas tuo, kad ji 
atsisakė ligšiolinio darbo. Dabar 
laikas bus skiriamas poilsiui, šei
mai, draugams. Dukra Vida, svei
kindama savo mamą, pavadino ją 
ypatinga mama, kuri rado jėgų gau
sios šeimos išauginimui, pamėgtam 
darbui, dalyvavimui lietuviškoje 
veikloje. Svečiai sugiedojo “Ilgiau
sių metų” ir linkėjo M. Vaitonienei 
geros sveikatos ligšiolinio žvalumo 
ir ilgai spindėti širdies šilima aplin
kiniams. Jubiliatė padėkojo vai
kams ir jų šeimoms už gražią šventę 
ir visiems už dalyvavima joje.

PUSRYČIAI š.m. balandžio 8, 
sekmadienį tuoj po abiejų Mišių 
Jaunimo salėje. Ateikite pavalgyti 
skanius pusryčius arba pietus, pri
taikytus Gavėnios metui (be mė
sos). Bus parduodami pyragai ir py
ragaičiai, tinkami Velykoms. Veiks 
graži ir vertinga loterija. Pelnas ski
riamas Lietuvos benamiams, alka
niems vaikams, daugiavaikėms šei
moms bei vaikų prieglaudoms pa
remti. Laukiami visi. Ruošia “Vai
kų dienos centro” komitetas su tal
kininkėms.

“ĄŽUOLO” POSĖDIS. Kovo 
10 d. P. ir V. Šidlauskų namuose 
įvyko Hamiltono lietuvių pensinin
kų klubo “Ąžuolas” valdybos posė
dis. Darbotvarkėje - ateities dar
bai. Pirmasis renginys - tradicinis 
pavasario balius gegužės 5 d. Jauni
mo centre. P. A. Matulicz ruošia 
įdomią programą, bus turtinga lo
terija. Numatyta paskutinį prieš va
saros atostogas visuotinį narių susi
rinkimą rengti Giedraičio žvejų ir 
medžiotojų klube birželio 10 d.

Posėdžiui pasibaigus šeiminin
kai pavaišino originaliais patieka
lais - laukinių paukščių kepsniais, 
žvėrienos troškiniu. Netrūko na
muose keptų pyragų. Ponų Šidlaus
kų namai - lyg mažytis medžioklės 
muziejus. Stebino įspūdingi brie
džio ragai, vilkų kailiai, paukščių iš
kamšos. Šeimininkas yra nepails
tantis medžiotojas ir žvejys. Žvejy
boje laimikių yra turėjusi ir p. 
Vanda. D.G.

Ottawa, Ont.
A.a. DANA BRUŽIENĖ, 75 m. 

amžiaus, ištikta širdies priepuolio, 
iškeliavo į amžinybę š.m. sausio 28 
d. Paliko sūnų Algį ir dvi dukteris - 
Ireną ir Juditą. Velionės kūnas bu
vo pašarvotas Kelly laidotuvių na
muose, kuriuose laidojimo išvaka
rėse kun. dr. V. Skilandžiūnas su
kalbėjo Rožinio maldas, susirinkus 
gausiam būriui giminių bei artimų
jų. Velionė Dana, kaip ir daugelis 
kitų tautiečių, daug kentėjo pasku
tinio karo metu Lietuvoje. 1943 m. 
buvo prievarta išvežta vergų dar
bams į Vokietiją, neišvengė nė Da
chau lagerio. Po karo, atgavus lais
vę, ištekėjo už lietuvio Stasio Bru
žo, su kuriuo, nieko nelaukdami, 
emigravo į Kanadą ir apsigyveno 
Otavoje. Tačiau vyras Stasys Kana
doje neilgai gyveno ir paliko ją naš
lę, kuri dabar irgi buvo palaidota 
toje pačioje vietoje šalia savo vyro. 
Gražiai suorganizuotos gedulingos 
pamaldos buvo laikomos St. Eliza
beth šventovėje. Liturginius skaiti
nius atliko skaitovai iš šėmos narių 
ir artimųjų giminių. Mūsų kapelio
nas savo žodyje po Evangelijos 
priminė Kistaus pasakytus žodžius 
Mortai: “ Aš esu prisikėlimas ir gy
venimas...” Otavos dienraštis “The 
Ottawa Citizen” savo nekrologe 
apie velionės Danos gyvenimą už
baigė eilėraštiniu posmeliu, kurio 
paskutinės dvi eilutės taip skamba: 
“Nestovėk prie kapo ir neverk - Aš 
nesu čia, aš esu nemirtinga”. Kor.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
“Tėviškės žiburiams” aukojo: 

$1,000 - E. Bumeisteris; $100 - J. 
Valiulis, M. Rupkal; $65 - J. Jase- 
liūnas; $60 - J. Budnikienė; $55 - 
M. Leparskas, A. Budrys; $52 - V. 
Kadis, L. Baltrėnas; $50 - B. Ra
manauskas, D. Naikauskas, N. Ti- 
nits, dr. R. Karka, S. Gotceitas; $42 
- A. Arelis; $25 - E. Alšėnas, B. 
Kiaulėnas, J. Plečkaitis, M. Bušins- 
kas; $22 - A. Draugelis, A. Volun
gė; $21 - K. Stankus; $20 - J. Ku
liešius, S. Prekeris, E. K. Kalasaus- 
kas; $17 - A. Sereika, S. Lazdinis; 
$16 - Z. Girdauskas, O. R. Beren- 
tas; $15 - B. Cvirka; $12 - K. Vė- 
gys; $11 - A. Pocevičius; $10 - V. 
Bikinas, P. Umbrasas, R. Pocaus- 
kas; $7 - K. Hagedorn; $5 - R. Žu
kauskas, K. Gaputis; $2 - H. Vai- 
taitis, D. Rukštelė, J. Rukšėnas.

Rėmėjo prenumeratų atsiuntė: 
$62 - J. Otto; $57 - A. Vitkevičius;

$55 - A. Krakauskas, A. L. Širvins
kas, D. Burokas, N. Balčiūnas, K. 
Beiga, O. Vasis, A. Žemaitaitis, J. 
Stonkus, B. Stonkus, A. Pinkevi- 
čius, dr. G. Skrinskas, dr. V. Bie
liauskas, Z. Kaulius, V. Danyla, V. 
Jankevičius, V. Čyvas, dr. A. Lau- 
čis, L. D. Garbaliauskai, E. Olšaus
kas, J. Valiulis, S. Janušas, I. Rauli- 
naitis, E. Skardis, H. Sukauskas, L. 
Strumila, A. Zaparackas, J. Jaseliū- 
nas, K. Dubauskas, A. Danaitis, A. 
S. Danaičiai, V. Jakovickas, J. P. 
Gurkliai, P. V. Pilkauskas, V. Han
son, S. G. Noreika, E. Dainius, J. 
Bieliūnas, F. Barzdžius, O. Hrajnik, 
E. Jasevičius, D. Vaidilienė, J. Vie- 
raitis, J. Valaitis, J. Riauka, V. Po- 
sius, J. Morkūnas, V. Kubilius, D. 
Puzeris, A. Arelis, V. Keturakis, E. 
Josiukas, V. Karnilavičius, J. Bud
nikienė; $52 - A. Budininkas.

Garbės prenumeratų atsiuntė:

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

FIRST PLACE 
PHARMACY

350 King St. E., Hamilton

540-8877
Viktoras Remesat,

BSc.Phm

a 10% nuolaidos pensininkams 
(15% trečiadieniais)

□ Nemokamas vaistų pristatymas 
d Sveikatos priežiūros įrankiai

M. Vaitonienę gimtadienio proga Hamiltone sveikina jos jauniausieji 
vaikaičiai

$100 - Msgr. A. Rubšys, G. M. 
Šernas; $97 - A. Kublinskas; $90 - 
J. Mačiulis; $75 - M. Stankus; $72
- Z. Stanaitis; $67 - A. Battiston, S. 
Gaidauskas, A. Burbulevičius; $65
- M. R. Rusinai, J. Mačiulaitis, A. 
Laugalys, A. Simanavičius, J. Juo
dikis, E. Bumeisteris, dr. L. Levins- 
kas, J. Nastajus, dr. R. Kriaučiūnas, 
E. Laukys, E. Jeneckas, A. Kalen
dra, S. Jelionis, G. Sirutis, J. Vins- 
lovas, V. Šlenys, M. Jonikas, M. 
Laurinavičienė, J. Rugelis, A. 
Prunskus.

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

JA Valstybės
Vasario 16-tosios minėjimas 

Detroito lietuvių telkiny pradėtas 
pamaldomis Šv. Antano parapijos 
šventovėje. Mišias atnašavo ir pa
triotinį pamokslą pasakė parapijos 
klebonas bei šaulių davasios vadas 
kun. A. Babonas. Šauliai ir ramovė- 
nai pamaldose dalyvavo organizuo
tai su vėliavomis. Eisenai į šventovę 
vadovavo “Švyturio” jūrų šaulių 
vadas M. Abarius ir pavaduotojas
J. Kinčius. Mišių skaitinius atliko 
šaulys B. Valiukėnas, aukas nešė 
taipgi šauliai A. Lukas ir L. Petro
nis. Per pamaldas parapijos choras, 
vadovaujamas St. Sližio, giedojo 
lietuviškas ir lotyniškas giesmes. 
Mišios baigtos Tautos himnu.

Pagrindinis minėjimas vyko 
Dievo Apvaizdos kultūros centre. 
JAV ir Lietuvos himnus sugiedojo 
A. Jurgutytė. Minėjimui vadovavo
K. Miškinis. Paskaitą skaitė JAV 
LB visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. A. Rimas. Minėjime dalyvavo 
JAV senatorė D. Stabenaw. Ji savo 
kalboje pasižadėjo įsitraukti į sena
torių grupę, remiančią baltiečių sie
kius. Ji taipogi žadėjo į tą grupę 
įtraukti Mičigano valstybės įtakingą 
senatorių C. Levin, atstovaujantį 
demokratams JAV ginkluotų pajė
gų komitete, taipgi pasižymintį 
veikla žydų organizacijose. Minėji
me dalyvavo ir JAV kongreso at
stovai J. Knollenberg, S. Levin, Bo- 
nior, o taip pat estų ir latvių atsto
vai. Aukos buvo renkamos Ameri
kos lietuvių tarybai paremti. Vajų 
dėl Lietuvos įstojimą į ŠAS (NA
TO) “Amerikos lietuvių balso” ra
dijo vasario 17 d. rytinėje laidoje 
Vasario 16-tosios proga kalbėjo 
PLB valdybos pirm. V. Kamantas, 
o vasario 20 d. - Lietuvos seimo 
narys A. Kubilius, viešintis JAV-se.

Mičigano Oakland apskrities 
Linkolno respublikonų klubas vasa
rio 10 d. surengė metinį tradicinį 
pokylį Troy mieste, sutraukusį 
daug dalyvių. Jų tarpe buvo ir 
lietuvių bičiulis JAV kongreso at
stovas J. Knollenberg, nepraleidęs 
progos pasisveikinti su ten dalyva
vusiais lietuviais. Baigiantis progra
mai netikėtai pokylio vadovas B. 
Patterson svečiams pristatė Joną ir 
Gražiną Urbonus, pasveikino ir 
jiems įteikė du bilietus kelionei į 
Lietuvą. Mat J. Urbonas daugiau 
kaip 30 metų nuoširdžiai darbuo
jasi respublikonų partijoje. Jis yra 
ir JAV lietuvių respublikonų parti
jos pirmininkas. Jis taipgi yra JAV 
LB tarybos narys ir aktyvus Detroi
to lietuvių telkinio veikėjas.

Britanija
Jaunuolė iš Anglijos turėjo 

vykti į Lietuvą tonsilų operacijai, 
skelbė “Daily Mail” dienraštis š.m. 
vasario 10 d. laidoje. Lietuvaitė 
Ugnė Soriūtė, prieš dvejus metus 
su motina atvyko į Angliją. Šiuo 
metu ji studijuoja Taunton vietovė
je Anglijoje. Ji praėjusių metų ge
gužės mėn. dėl tonsilų uždegimo 
apsilankė pas gydytoją. Pastarasis 
prirašė antibiotikų ir pasakė, kad 
teks laukti 6 mėnesius iki jai bus 
paskirtas specialisto gydytojo patik
rinimas Taunton miesto ligoninėje. 
Praėjusių metų lapkričio mėn. mi
nėtoje ligoninėje buvo patikrinta 
Ugnės sveikata ir pasakyta, kad jai 
teks laukti operacijos nuo 12 iki 18 
mėnesių. Nieko nepadėjo skundas, 
kad jai nuolat skauda gerklė ir 
trukdo studijoms. Daktaras aiškino 
negalįs padėti, jos atvejis nesąs iš
skirtinis, kaip ir visi kiti, ji turi lauk
ti eilės. Jos motina Gitą ir patėvis 
P. Crook, kurie susituokė prieš

dvejus metus, nepajėgė sumokėti
l, 500 svarų už privačią operaciją, 
kurios būtų tekę laukti neilgiau 10 
dienų. Pagaliau Ugnė ilgiau negalė
jo ištverti, nutarė su motina va
žiuoti į Lietuvą. Praėjusių metų 
gruodžio mėn. nuvykus tą pačią, 
dieną ligoninėje buvo padarytas pa
tikrinimas ir kitos dienos rytą iš
operuoti tonsilai, nes Ugnė tebetu
ri Lietuvos pilietybę. Lietuvoj nie
kas nenorėjo tikėti, kad tokia būklė 
gali būti Anglijoje. Pasaulinė svei
katos organizacija sveikatos apsau
gos atžvilgiu pasauliniu mastu yra 
nustačiusi, kad Britanija užima 18- 
tą vietą, o Lietuva 73-čiają.

Gudija
Lydos lietuvių bendruomenės 

“Rūta” pirmininkės bei sekmadie
ninės mokyklos vedėjos M. Stan- 
kaitytės-Matiukevič kvietimu š.m. 
sausio 14 d. į Lydą suvažiavo sve
čiai: “Vilnijos” draugijos pirm. K- 
Garšva, buvęs Lydos lietuvių komi
teto (1941-1944 m.) pirm. V. Vil
činskas, “Kadugio” choristai ir šo
kėjai iš Vilniaus, Pavaikęs ir Pele
sos (Gudija) choristai, vadovaujami 
M. Krovojienės, Pelesos lietuvių 
mokyklos mokytojai su direktoriu
mi S. Paparčiu ir kt. Atvykusius 
svečius sutiko “Rūtos” bendruome
nės ir mokyklos vedėja M. Stankai- 
tytė-Matiukevič. Pastaroji supažin
dino su sekmadienio mokyklos 
veikla. Ją lanko 36 mokiniai - nuo 
šešiamečių iki garbaus amžiaus su
laukusių. Visi mokosi lietuvių kal
bos, Lietuvos istorijos ir geografi
jos, taip pat lietuviškų dainų bei šo
kių. Per šventes rengiamos vakaro
nės, kurių metu susipažįstama su 
lietuviškais žaidimais, taipgi vykdo
mi įvairūs konkursai. Pamokos 
penktadieniais vyksta Lydos kultū
ros namuose, o sekmadieniais - 
vienoje vidurinėje mokykloje. Du 
mokytojai yra vietiniai, kiti atvyksta 
iš Pelesos. Sekmadieninę mokyklą 
norima paversti bendro lietuviško 
lavinimo mokykla.

Po supažindinimo prasidėjo 
mokinių pasirodymas. Jie deklama
vo, dainavo lietuviškas dainas, šoko 
šokius. Visi atlikėjai buvo apdova
noti dovanėlėmis. Puikią programą 
atliko “Kadugio” dainininkai ir šo
kėjai, sudarydami jaukią nuotaiką. 
Po programos kalbėjo “Kadugio” 
vadovai, Pelesos mokyklos direkto
rius S. Papartis, V. Vilčinskas, isto
rijos mokytoja Česienė. Trečią va
landą po pietų Lydos šventovėje 
klebonas kun. P. Krikščiukaitis au
kojo Mišias. Buvo sugiedotas Tau
tos himnas ir “Marija, Marija”. Da
lyviai jautė dvasinį ir tautinį pakili
mą. Po pamaldų vyko vakaronė. 
Jos metu pasikalbėta, padainuota, 
pasidžiaugta Lydoje lietuvių veikla, 
palinkėta ištvermės naujuose užsi
mojimuose (“Lietuvių godos” 2001
m. 1-2 nr.).

Rusija
Jurgio Baltrušaičio namuose 

Maskvos lietuviai lapkričio 20 d. 
šventė Lietuvos kariuomenės šven
tę. Lietuvių kultūros bendrijos 
pirm. Kristina Momziakova pir
miausia visus dalyvius paprašė tylos 
minute pagerbti žuvusius už Tėvy
nės laisvę. Apie Lietuvos kareivio 
kovų, netekčių ir pergalių kelią kal
bėjo Stasys Bistrickas. Savo patirti
mi su sovietiniais ir nacių okupan
tais dalijosi A. Vinčiauskas, M. Pi
lėnas, A. Užusienis, A. Jonkus, R. 
Virbickas, D. Balčiūnaitė. Po kalbų 
iki vėlyvo vakaro Maskvos lietuviai 
dainavo liaudies ir kariškas dainas 
(“Pasaulio lietuvis” 2001 m. 1-2 nr.).

J. And r.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

OTAT '|Z'Ą?5 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 T valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

BALTIC EXPEDITING

517 Fruitland Rd., 
Stoney Creek, Ontario, 

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

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

♦ Siuntiniai į Baltijos valstybes ♦
Prieš atvažiuodami ar norėdami daugiau 

informaciios nrašotn skambinti
Genei Kairienei (905) 643-3334

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

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

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

GRYBELINIA1 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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.50%
santaupas...............................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................... 3.50%
180 dienų indėlius..................3.50%
1 m. term, indėlius.................3.75%
2 m. term, indėlius.................4.00%
3 m. term, indėlius.................4.10%
4 m. term, indėlius.................4.25%
5 m. term, indėlius....»........... 4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................2.50%
1 m. ind....................................3.85%
2 m. ind....................................4.00%
3 m. ind.......... ......................... 4.10%
4 m. ind....................................4.25%
5 m. ind....................................4.50%

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 7.80%
nekiln. turto 1 m...........6.65%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

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


Lietuvių lėšos - lietuvybei
Hamiltono “Talkos” metinio susirinkimo duomenys

Hamiltono “Talkos” - lietuvių 
kredito kooperatyvo 46-sis metinis 
narių susirinkimas įvyko 2001 m. 
kovo 3 d. Jaunimo centro salėje da
lyvaujant 112 narių ir svečiams - 
“Paramos” atstovui A. Sapliui ir 
Vilniečių sąjungos pirmininkui B. 
Sapliui. Susirinkimą pradėjo valdy
bos pirm. J. Stankus, pasveikinęs 
narius ir paprašydamas atsistojimu 
pagerbti per 2000 m. mirusius 26 
“Talkos” narius. Praeitų metų me
tinio narių susirinkimo protokolą 
perskaitė sekretorius M. Gudinskas, 
kuris buvo priimtas be pataisymų.

Pranešimuose pirm. J. Stankus 
pažymėjo, kad užbaigti 2000-ji me
tai su geru pelnu pasiekus 42.7 mil. 
dol. balansą. Už tuos metus na
riams dar papildomai išmokėta 
12% daugiau už palūkanas, gautas 
per tuos metus, ir skolininkams 
grąžinta 12% daugiau už visas iš
mokėtas palūkanas per tuos metus. 
Taip pat visiems nariams priskaity- 
ta po 2 “patronage” Šerus 50 dol. 
vertės. Visi narių indėliai Ontario 
valdžios yra apdrausti iki 100,000 
dol. ir RRSP (pensijų taupymo pla
nas) dar atskirai iki 100,000 dol. 
Taipogi “Talkos” atsargos kapitalas 
(per 3.5 mil. dol.) sustiprina narių 
indėlių saugumą. Kredito komite
tas atsargiai patvirtina leidžiamas iš
duoti paskolas. “Talka” yra gavusi 
valdžios leidimą išduoti komercines 
paskolas didesnėmis sumomis, susiri
šus su kitais kredito kooperatyvais.

“Talka” narių gerovei apmoka 
už išrašytus čekius ir debito korte
lių išlaidas. Tačiau dar yra “Tal
kos” narių, kurie laiko tik 2000 dol. 
draudimo, o kitus pinigus laiko ki
tur, nedalyvauja kooperatyvo veik
loje, nors čia mokamos didesnės 
palūkanos už indėlius. Priminė na
riams taupytojams, kad jie paaiš
kintų savo vaikams, anūkams, ku
riems reikalingos paskolos, kad 
skolintųsi “Talkoje”, kur išduoda
mos paskolos geresnėm sąlygom 
negu kitur, nes pelno dalis grąžina
ma skolininkams atgal “rebate” pa
vidalu. “Talka” turi pakankamai pi
nigų ir gali išleisti kelis milijonus 
dolerių paskoloms. Tai būtų pelnin
giau taupytojams ir skolininkams.

Iždininkas St. J. Dalius savo 
pranešime pažymėjo, kad 2000-ji 
metai užbaigti pasiekus 42,733,618 
dol. balansą. Metinis paaugimas su
daro daugiau kaip 3 mil. dolerių ar
ba 8.39% daugiau negu 1999 m. 
Narių skaičius sumažėjo, nes mirė 
26 nariai, tad liko 1632 nariai. Na
rių indėliai sukaupti įvairiose sąs
kaitose padidėjo 3,151,403 dol. ar
ba 8.76% daugiau negu 1999 m. 

Mississaugos merę H. McCallion, dalyvavusią Toronto-Mississaugos 
apylinkės surengtame Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje, sveikina prel. 
J. Staškevičius jos 80-tojo gimtadienio proga Nuotr. D. Puterienės

Vieno nario indėlių vidurkis tais 
metais buvo 22,041 dol.

Nariams išduotos paskolos irgi 
padidėjo 668,474 dol. arba 2.75% 
daugiau negu 1999 m. Tačiau pa
skolų išdavimas yra visą laiką “Tal
kai” problema, nes trūksta naujų 
skolininkų. Narių skolininkų turi
me 435, o jų paskolų vidurkis yra 
57,231 dol. Per praeitus metus blo
gų neišieškomų paskolų nurašyta 
14,355 dol. arba 0.293% nuo visų 
išduotų paskolų.

“Talka” turėjo per 2000 metus 
pajamų 2,657,969 dol. Pajamų buvo 
gauta daugiau negu pernai 314,412 
dol. arba 13.41% daugiau. Išlaidų 
padaryta 2,407,998 dol. Išlaidų susi
darė 220,263 dol. daugiau arba 
10.06% daugiau negu 1999 m. Tas 
išlaidų padidėjimas susidaro, kad 
nariams indėlininkams išmokėtos 
didesnės palūkanos negu 1999 m., 
kas sudaro 1,521,393 dol. papildo
mai prie to nariams išmokėta “re
bate” 330,679 dol., tad bendroje'su- 
moje nariams išmokėta 1,852,072 
dol. arba 69.67% nuo visų gautų 
pajamų.

Tarnautojų algoms su pensija 
ir draudimais išmokėta 208,932 dol. 
arba 7.86% nuo visų gautų pajamų. 
Valdybai ir kredito komitetui išmo
kėta 23,620 dol. arba 0.88% nuo vi
sų gautų pajamų. Gautas pelnas 
2000 m.-211,660 dol.

Gautos per metus pajamos pa
siskirsto išlaidų atžvilgiu maždaug 
tokiu santykiu: nariams išmokėta 
už indėlius su papildomu “rebate” 
69.67%, administracijos ir namo iš
laikymo išlaidos 12.16%, tarnauto
jams ir valdybai 8.74%, gautas pel
nas 9.43%.

Metus užbaigus su geru pelnu 
“Talkos” valdyba dalį pelno pasky
rė lietuviškiems reikalams paremti. 
Tam tikslui paskirta ir išmokėta 
42,700 dol. Paskirtos ir išmokėtos 
šios sumos: po 3,500 dol. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinei mokyklai 
Hamiltone, sporto klubui “Kovas” 
Hamiltone, KLB krašto valdybai; 
3,000 dol. tremtinių iš Sibiro grįži
mui; po 2,500 dol. Vasario 16 gim
nazijai Vokietijoje, Vilniaus krašto 
lietuvių mokykloms; po 2,000 dol. 
Kanados lietuvių muziejui-archy- 
vui, X-jam Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresui Australijoje; po 
1,000 dol. “Tėviškės žiburių” sa
vaitraščiui, “Pasaulio lietuvio” žur
nalui, Lietuvių slaugos namams To
ronte, Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungai, Pasaulio lietuvių bend
ruomenės fondui, dramos mėgėjų 
teatrui “Aukuras” Hamiltone, Ka
nados lietuvių fondui, “Tėviškės ži-

Vasario 16-tosios diplomatiniame pobūvyje Lietuvos ambasadoje Turkijoje. Iš kairės: Kanados amb. Jean 
Marc Duval, Lietuvos ambasadorė Halina Kobeckaitė, Kanados amb. žmona Louise Duval, Lietuvos amba
sados II ir III sekretoriai - Damyras Asanavičius, Vaidas Radavičius

burių” savaitraščio 50 m. jubiliejui, 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje 
speciali parama, “Pasaulio lietuvio” 
leidybai paremti, Jungtiniam 
“Volungės”, “Dainavos”, “Exulta- 
te” chorų koncertui, KLB kultūros 
komisijos S. Sondeckio diriguoja
mų trijų koncertų renginiui; 750 
dol. Toronto vyrų chorui “Aras”; 
po 500 dol. “Nepriklausomos Lie
tuvos” laikraščiui, Tautinių šokių 
ansambliui “Gyvataras”, Mažosios 
Lietuvos fondui, Hamiltono lietu
viams skautams, Hamiltono ateiti
ninkams, radio programai “Ginta
riniai aidai” Hamiltone, Anapilio 
vaikų darželiui, Lietuvių parapijos 
chorui Hamiltone, Pagalbai Lietu
vos vaikams, Vaikų dienos centrui, 
sporto klubo “Kovas” žaidynėms; 
300 dol. “Volungės” choro koncer
to sveikinimui; po 250 dol. sporto 
klubui “Tauras” Londone, lietuvių 
chorui “Pašvaistė” Londone; po 
200 dol. skautų jūrinei knygai išleis
ti, sveikinimas “Gyvatarui” 50 m. 
jubiliejui, Aušros Vartų parapijai 
Montrealyje sveikinimui 50 m. su
kakties proga, Lietuvos ansamblių 
išleistuvėms; 100 dol. įnašas Kana
dos lietuvių fondui G. Melnyko at
minimui.

Paskyrus aukas ir apmokėjus 
visas išlaidas “Talkos” valdyba dar 
papildomai visiems nariams pasky
rė po du “patronage” Šerus 50 dol. 
vertės, bendroje sumoje 81,300 
dol., tad faktiškai gryno pelno už 
2000 metus liko 130,360 dol., kuris 
pervestas į atsargos kapitalą ir ne
paskirstytą pelną. Šiuo metu šis at
sargos kapitalas yra 3,461,669 dol. 
arba 8.1% nuo viso turimo kapita
lo. Valdžios reikalaujamas privalo
mas kredito unijoms šis kapitalas 
turi būti nemažesnis kaip 5%.

Kredito komiteto pirm. B. Ma
čys pranešė, kad per 2000 m. buvo 
leista išduoti asmeninių paskolų 
1,017, 714 dol. ir riboto kredito - 
nekilnojamo turto paskolų 4,831, 
604 dol. Bendroje sumoje leista iš
duoti 140 paskolų už 5,849,318 dol. 
Nepatenkintų paskolų buvo 4, pra
ilgintu terminu - 18. Didžiausios 
paskolos buvo asmeniškom išlai
dom dengti 44 paskolos - 593, 239 
dol., automobiliams pirkti 22 pa
skolos - 249,813 dol., investavimui 
5 paskolos - 85,635 dol. Mažiausios 
paskolos buvo giminių pagalbai 2 
pask. -5,816 dol.

Chartered acct. Galvin per
skaitė angliškai savo pranešimą, o 

revizijos komiteto pirm. G. Skaistys 
pranešė, kad turėjo 13 posėdžių at
skirai nuo bendrų su valdyba posė
džių. Buvo tikrinama mėnesinės 
kompiuterio suvestinės, mėnesiniai 
finansiniai pranešimai, atsilikusieji 
skolininkai. Kiekvieną mėnesį buvo 
patikrinami iškeisti čekiai, kurių są
skaitose trūko pinigų. Dukart per 
metus atlikta pagrindinė tarnautojų 
kasos ir vertybinių popierių skaičia
vimas. Patikrinimai buvo daromi iš 
anksto nepranešus. Komiteto nuo
mone visos “Talkos” operacijos 
vykdomos prisilaikant kredito uni
joms privalomų taisyklių bei įstaty
mų. Auditoriaus Hoecht Galvin pa
ruoštą balansą, pajamų išlaidų apy
skaitą siūlė valdybai ir susirinkimui 
patvirtinti.

Papildomai G. Skaistys primi
nė, kad išsiuntinėto nariams lanks
tinuko balanse matoma, jog yra 
12.5 mil. dol. laisvų pinigų. “Tal
ka”, kaip ir kitos institucijos, suren
ka iš narių pinigus ir išskolina. Ne- 
išskolinant laisvų pinigų gaunamas 
per mažas skirtumas tarp gaunamų 
ir išmokamų palūkanų. Gruodžio 
mėn. “Talka” buvo investavusi 11.5 
mil. dol. trumpalaikiu terminu ir 
gavo vidurkį 5.72%, o už tuos pini
gus nariams išmokėjo 5.11%. “Tal-

Baltistikos studijos VDU
Vytauto Didžiojo universi

tete (VDU) Baltijos studijų 
centras Kaune jau keletą vasarų 
rengia lietuvių kalbos ir kultū
ros kursus užsieniečiams. Ketu
rių savaičių kursuose (liepos- 
rugpjūčio mėnesiais) mokomasi 
ne tik lietuvių kalbos, bet ir apie 
Lietuvos kultūrą, istoriją, politi
ką, literatūrą, ekonomiką, meną 
ir tradicijas. Šalia paskaitų or
ganizuojamos vietinės ekskursi
jos į Kauno senamiestį, meno 
galerijas, muziejus, o savaitga
liais ir į kitas apylinkes.

Pirmaisiais, 1998 metais va
saros kursuose dalyvavo studen
tai iš Lenkijos, Italijos, Pakista
no ir Korėjos. Jau kitais metais 
lietuvių kalbos ir kitų dėstomų 
dalykų mokėsi jaunuoliai iš Di
džiosios Britanijos, Japonijos, 
Vokietijos ir Jungtinių Ameri
kos Valstybių.

Vasaros kursai vyksta nuo 
liepos 24 d. iki rugpjūčio 21 d. 

kai” liko maždaug 0.5%, kurio ne
užtektų operacijoms vykdyti. Kyla 
klausimas, kaip padidinti paskolų 
išdavimą. O jeigu išskolintume tuos 
milijonus, tai gautume 2% skirtumą, 
kuris atneštų apie 20,000 pelno. 
Kvietė visus narius prisidėti - aiškinti 
savo vaikams, anūkams, kad reikalui 
esant, skolintųsi “Talkoje”.

Po pranešimų visos apyskaitos 
buvo susirinkimo priimtos ir patvir
tinta auditorių Hoecht Galvin fir
ma 2001 metams.

Rinkimuose į valdybą aklama
cijos būdu perrinkti - G. Skaistys, 
T. Kochanka, M. Gudinskas, o į 
kredito komitetą - A. Gudinskas.

L. Paškus klausė, kodėl valdy
ba, skirstydama gautą pelną įvai
rioms organizacijoms, nieko neski
ria Tėvynės sąjungai, nors ir buvo 
prašoma. “Talkos” pirm, atsakė: 
valdyba partinių politinių sąjungų 
nusistačiusi neremti. Tą pareiškimą 
susirinkimas plojimu patvirtino.

Vilniečių sąjungos pirm. B. Sap- 
lys dėkojo už stambią kasmetinę 
paramą Viniaus krašto mokykloms.

Pabaigoje loterijos būdu na
riams išdalintos įėjimo 8 premijos 
po 25 dol. ir 2 premijos po 50 dol. 
Susirinkimas baigtas per 1 vai. 15 
min. Stasys Dalius

Užsiregistruoti reikia iki birže
lio 20 d. Apsigyventi galima 
VDU bendrabutyje ($40 JAV 
dol. mėnesiui) arba atskirame 
kambaryje ar bute, kurie gali 
kainuoti tarp $150 ir $200 JAV 
dol. mėnesiui. Priimami gerai 
angliškai mokantys studentai 
nuo 18 m. amžiaus. Kursų kaina 
- $450 JAV dol. (1800 Lt). Dės
toma pradinio, vidurinio ir pa
žengusiųjų lygio lietuvių kalba.

Platesnė Baltijos studijų 
programa vyksta rudens ir pava
sario semestrais, kainuoja 800 
JAV dol. už semestrą, užskaito
ma 20 kreditų per semestrą.

Daugiau informacijos bei 
registracijos blankus galima 
gauti kreipiantis į VDU Tarp
tautinių ryšių skyrių, Donelaičio 
58, LT 3000, Kaunas, Lietuva 
paštu, arba telefonu +370 7 
323294, faksu +370 7 323296 ar 
elektroniniu paštu trs@fc.vdu.lt 
arba baltic@fc.vdu.lt Inf.
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Lietuvos šventė Turkijos sostinėje
IRENA ČERNIENĖ

Nors lietuviškos šventės daž
niausiai liūdnos, primenančios 
patirtą smurtą, Vasario 16 mi
nėjimas visada yra šviesus ir 
džiaugsmingas, nes kiekvienam 
primena pakilią Atgimimo dva
sią. Tą Atgimimo dvasią pajuto
me ir švęsdami Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo 83-iąsias 
metines Ankaros “Palace”. Ga
lima drąsiai sakyti, kad taip įvy
ko Lietuvos ambasadorės Tur
kijoje Halinos Kobeckaitės dė
ka, kuri stengiasi dirbti tautos 
labui, skleisti Lietuvos vardą ir 
kultūrą.

Vasario 16 minėjimo pobū
vyje Ankaroje lankėsi daug gar
bingų svečių, tarp kurių buvo 
Turkijos gynybos ministeris S. 
Čakmakoglu su žmona, Turki
jos Generalinio štabo vado įga
liotas atstovas, Turkijos min. 
pirmininko patarėjas amb. Čira- 
gan su žmona, Turkijos Užsie
nio reikalų ministerijos pasek- 
retoriaus pavaduotojas amb. K. 
Taškent su žmona, Politinių 
santykių departamento genera
linis direktorius amb. T. Okan- 
dan, Konsulinio departamento 
generalinis direktorius amb. E. 
Gezer, daug parlamentarų, Tur
kijos akademinės visuomenės 
atstovų, kitų aukšto rango pa
reigūnų.

Labai plačiai buvo atstovau
jamas ir Ankaroje akredituotas 
diplomatinis korpusas. Tarp 
svečių buvo ir gana neseniai į 
Ankarą atvykęs naujas Kanados 
ambasadorius Jean-Marc Duval 
su žmona.

Ypatingo jaukumo vakarui 
suteikė ne tik puikus maistas, 
bet ir Lietuvos Muzikos akade
mijos pianisto Arūno Staškaus, 
rudenį pradėjusio dirbti Anka
ros universiteto konservatorijo
je, atliekami Vakarų ir Lietuvos 
kompozitorių fortepijoniniai kū
riniai.

Lietuvos pareigūnai Vasario 16-tosios šventėje Ankaroje. Iš k.: Turkijos 
diplomatas, dirbęs Vilniuje Volkan Tanyildiz, Meno centro direktorė Eglė 
Vertelkaitė, dirigentas Juozas Domarkas, Lietuvos ambasadorė Halina 
Kobeckaitė, Irena Černienė, Donatas Černius; stovi (iš k.): pianistas Arū
nas Staškus, p. Domarkienė, Lietuvos ambasados sekretoriai - Damyras 
Asanavičius, Vaidas Radavičius

Tą pačią dieną, vasario 15, 
prieš iškilimingą priėmimą Tur
kijos Kultūros min. I. Talay ir 
ambasadorė H. Kobeckaitė An
karos Paveikslų ir skulptūros 
muziejuje atidarė Lietuvos gra
fikos parodą, kurioje buvo ro
domi 30-ties Lietuvos grafikų 
darbų (iš viso 90 įvairia techni
ka atliktų paveikslų). Parodą 
parengė ir į Ankarą atvežė Vil
niaus grafikos meno centro di
rektorė Eglė Vertelkaitė, kurios 
trys darbai taip pat buvo įjungti. 
Lietuvos menininkų darbai yra 
labai aukštos meninės vertės ir 
dažnai rodomi įvairiuose pasau
lio kraštuose. Po parodos Anka
roje lietuvių grafikų darbai bus 
rodomi kituose Turkijos mies
tuose.

Vasario 16 d. Nepriklauso
mybės atkūrimo minėjimas 
persikėlė į Ankaros filharmo
nijos salę, kur įvyko įspūdingas 
Turkijos prezidentinio orkest
ro koncertas, diriguojamas iš 
Lietuvos atvykusio talentingo 
pasaulinės klasės dirigento, šių 
metų valstybinės premijos lau
reato Juozo Domarko. Kartu 
su žmona jis taip pat dalyvavo 
išvakarėse vykusiame pobū
vyje.

Griuvus geležinei uždangai, 
Lietuva žygiuoja į pasaulį. Mūsų 
menininkai, muzikantai, pasau
linio garso solistai, literatai sėk
mingai dalyvauja “meno rinko
je”. Šiais metais į Turkiją dar 
atvyks ne viena menininkų gru
pė iš Lietuvos - dalyvaus ke
liuose folkloro ir mėgėjiško 
teatro festivaliuose, tarptauti
niame keramikų susibūrime, ka
rikatūristų konkurse. Maestro J. 
Domarkas vėl koncertuos An
karoje ir Izmire.

Nuoširdžiai linkime amba
sadorei Halinai Kobeckaitei jė
gų ir vilties toliau sėkmingai 
garsinti Nepriklausomos Lietu
vos vardą.

Ar norite daugiau sužinoti apie 
vyriausybės teikiamas paslaugas?

• Naujo darbo paieška • Tėvystės/motinystės atostogos
• Nuosavo verslo pradžia • Išėjimo į pensiją planavimas
• Priėjimas prie interneto • Energijos taupymas Jūsų namuose

Pasidomėkite šimtais Jums prieinamų paslaugų. Paskambinkite mums ir asmeniškai 
pasitarkite su mūsų agentu anglų arba prancūzų kalbomis. Apsilankykite mūsų 
tinklapyje. Arba užsukite į artimiausią Kanados vyriausybės paslaugų centrą (Service 
Canada Access Centre / Centre d’accės Service Canada).

1800 O-Canada 
(1800 622-6232)

• •' z,' v
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TTY/TDD 1800 465-7735 www.canada.gc.ca 
______ Canada

mailto:trs@fc.vdu.lt
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Mokykla tremtinių vaikams ir vaikaičiams 
Jau vienuolikti metai Vilniuje veikia vidurinė mokykla “Lietuvių namai”. Joje mokosi daugiausia 
Sibiro tremtinių vaikaičiai, norintys išmokti lietuvių kalbą ir kitų lituanistinių dalykų. Apie tą 
lietuvybės židinį rašo vyresnioji mokytoja DANUTE KVIKLIENĖ žurnale “Mokslas ir gyvenimas” 

2001 m. 1 numeryje 

do, raižo, karpo, kuria vitražus.
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Judėjimo reikšmė sveikatai

2000-ųjų rudenį suėjo 10 
metų, kai buvusioje internatinė
je karinio profilio mokykloje 
įsteigti “Lietuvių namai” - mo
kykla ne Lietuvoje gyvenančių 
lietuvių vaikams. 1999-ųjų spa
lio 1 d. joje susirinko 63 moki
niai iš Murmansko, Ufos, 
Tomsko, Leningrado, Altajaus, 
Tadžikijos, Ukrainos ir kitur - 
įvairių likimų po pasaulį išblaš
kytų lietuvių vaikai ir vaikaičiai. 
Jų laukė pedagogų kolektyvas, 
pasirengęs mokyti protėvių kal
bos, atskleisti Tėvynės istoriją, 
jos papročius, tradicijas. Peda
gogus vienijo mintis, kad lietu
vybė - tai dvasia, vidinė nuosta
ta ir jausena.

“Lietuvių namuose” moko
ma visų dalykų, kurie dėstomi 
Lietuvos vidurinėse mokyklose, 
o didžiausias dėmesys skiriamas 
lietuvių kalbai, nes dauguma 
mokinių atvyksta nemokėdami 
lietuvių kalbos. Per trumpą lai
ką vaikai išmoksta kalbėti, pra
deda skaityti ir rašyti. Per Kūčių 
vakarienę nebebūna nesupran
tančių lietuviškai.

Per 10 mokyklos darbo me
tų joje mokėsi apie 700 mokinių 
iš 24 pasaulio šalių - daugiausia 
iš buvusios Sovietų Sąjungos, 
taip pat iš Lenkijos, Vokietijos, 
Kipro, Kanados, JAV, Argenti
nos, Urugvajaus ir kt. Mokyklą 
baigė 9 abiturientų laidos - iš 
viso 115 auklėtinių. Mokykla di
džiuojasi gerais mokiniais. Tai 
Antanas Sidaras, Artūras Gri- 
gorjevas, Onutė Beznoščenko, 
Borisas Levašvili, St. Zablockis, 
Vitalijus Žitomirovas, Tania 
Toločko, Aleksas Šalčiūnas ir 
kiti.

Daugelis mūsų mokinių bai
gė ar dar studijuoja Lietuvos 
aukštosiose mokyklose ir visam 
laikui pasilieka protėvių žemėje. 
Malonu, kad 3 abiturientės - 
įneša Grisevič, Irena Maksima- 
vičiūtė ir Nadia Maslauskaitė 
baigė lituanistikos studijas Vil
niaus universitete.

Tiesa, per dešimtmetį buvo 
ir tokių mokinių, kuriems teko 
išvykti iš mokyklos dėl blogo 
mokymosi ar elgesio. (...)

Mokykloje veikia dramos ir 
literatų, dailės, sporto, liaudies 
šokių, buities darbų, informati
kos ir kt. būreliai. Mokiniai la
bai mėgsta dailę. Jie piešia, lip-

PASTABOS IR NUOMONĖS

Reformuotini mūsų minėjimai
“TŽ” išspausdintas Kovo 

11-sios Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo minėjimo skelbi
mas patraukė mano dėmesį. Pa
skaitininkas - Vytautas Lands
bergis, meninėje programoje - 
klasikinė muzika. Su entuziaz
mu skubinau į Toronto Lietuvių 
Namus. Radau pilnutėlę salę 
tautiečių.

Atrodo, jau daugelis iš mū
sų 50 metų maišomės vakarų 
pasaulyje, tačiau vakarų kultū
rai išugdėm stiprų imunitetą. 
Nežinau iš kur kilusios tos mūsų 
renginių tradicijos, bet be tuščio 
išsiplepėjimo neišsiverčiama.

Juk tas minėjimas būtų bu
vęs puikus - Vytauto Landsber
gio paskaita, perduota ramiu, 
maloniu balsu, gražia lietuvių 
kalba, turininga, įdomi, besitę
sianti 45 minutes. Trumpa pa
traukli muzikinė programa.

Bet žmogau! Pradžioje pri
statomi, didžiai gerbiamieji gar
bės svečiai ir kiekvienas iš jų 
kviečiamas į sceną trumpam žo
džiui. Mes tuos žodžius jau 
esam girdėję per eilę metų. Tie 
žodžiai niekuo prie paskaitos 
neprisideda. Po sveikinimų seka 
paskaitėlė - paskaitininko bio
grafija. Ši gerai parašyta biogra
fija turėtų būti išspausdinta 
“TŽ” arba vakaro programoje. 
Taip kaip, pavyzdžiui, jei ret
karčiais lankotės “Roy Thom
son” koncertų salėje - solistų 
biografijos spausdinamos pro
gramoje. Visi koncertai trunka 
pusantros valandos su 15 minu
čių pertrauka, iš viso - 1 vai. ir 
45 min. Yra patirta, kad viduti
nio žmogaus dėmesio žvalumas 
trunka pusantros valandos. Po 
to žmogaus smegenys apsilpsta.

Tačiau minėjime sveikini
mai ir biografija užėmė 45 mi
nutes. Tiek, kiek ir pati pa
skaita.

Jei dalinamos programos, 
tad kuriems galams reikalingas 
pranešėjas? Atrodo, kad sėdin- 

Jų darbui vadovauja visada ku- 
pinajgražių idėjų mokytoja Živi- 
lija Simelevičienė. Vaikai daly
vauja įvairiose mokinių dailės 
parodose, pelno apdovanojimų. 
Štai Kr. Gajauskaitė yra Japoni
joje vykusio tarptautinio pieši
nių konkurso “Ekologija - 
2000” laureatė. Mokykloje vei
kia nuolatinė vaikų kūrybos 
darbų paroda, tvarkoma moky
tojų Z. Šimelevičienės ir E. Juo- 
zėnienės.

Kasmet vyksta rašinių kon
kursas, kurio darbus premijuoja 
Čikagos lietuviai p. Mažeikos. 
Laureatų darbeliai spausdinami 
ne tik Lietuvos moksleivių spau
doje, bet ir išeivijos “Tėviškės 
žiburiuose”, “Dirvoje”, jie skai
tyti per Australijos lietuvių ra
diją.

Gražių laimėjimų yra pasie
kę skaitovai. Abiturientai Ant. 
Bulaševas, Lina Nedzvedskaja, 
Livijus Nastasenko, Stasys Sta- 
vickis yra Vilniaus m. meninio 
skaitymo konkurso nugalėtojai.

Respublikinėje lietuvių kal
bos olimpiadoje, praėjusiais 
metais, vykusioje Visagine, 
Aleksas Šalčiūnas ir Stasys Sta- 
vickis laimėjo laureatų diplo
mus. Gerai pasirodė mūsų mo
kiniai matematikų olimpiadose, 
įvairiuose sporto renginiuose.

Tautinių šokių šokėjai, va
dovaujami mokytojos Z. Da- 
nauskienės, gražiai pasirodė Pa
saulio lietuvių dainų ir šokių 
šventėse, taip pat respublikinėje 
moksleivių dainų šventėje, skir
toje Lietuvos mokyklos 600 m. 
jubiliejui. Dramos būrelis daly
vavo moksleivių dramos teatrų 
festivalyje.

Mokykloje kasmet iškilmin
gai švenčiama Vasario 16-oji ir 
Kovo 11-oji. Lankosi garbingi 
svečiai - vyriausybės, seimo na
riai ir kt. Mokiniai parengia po
etines kompozicijas, šoka, dai
nuoja. Tai formuoja jų tautinę 
savimonę, ugdo meilę protėvių 
žemei ir jos kalbai.

Štai buvusios mokinės Re
natos Lekavičiūtės, atvykusios iš 
Kazachstano, mintys iš rašinio: 
“...Sugrįžome į Nepriklausomą 
Lietuvą. Norisi verkti ir juoktis. 
Tas Tėvynės oro gurkšnis toks 
svaigus. Aš girdžiu ir jaučiu Lie
tuvą. Mano širdy visam laikui 

tys auditorijoje nemoka skaityti. 
Aš tikiu, kad pranešėjas yra pui
kus aktorius, tad duokim jam 
progos skaityti eilėraščius ar 
prozą literatūros vakare.

Grįžtant prie spausdinamos 
biografijos: prieš Vasario 16 mi
nėjimą paskaitininkas buvo 
straipsniu paminėtas “TŽ”, ta
čiau minėjimo metu jo sesutei 
buvo leista kalbėti “ad nau
seam” 20 minučių apie paskaiti
ninką.

Kada gi mes pabaigsime tą 
vergišką liaupsinimą ir rimtai 
įsijungsim į vakarietišką kultū
rą? Turbūt niekad. Mes ir toliau 
lavinsime savo raumenis, kad 
pajėgtumėm išsėdėti trijų valan
dų minėjimuose, visa tai priskir
dami tėvynės labui...

O juk sekmadienio minėji
mas galėjo būti puikus! Mieli 
svečiai galėjo būti pradžioje pa
minėti, pakviesti atsistoti ir link- 
telti auditorijai. Tai būtų užtru
kę 3-4 minutes. Su nepavargu
siu dėmesiu būtumėm išklausę 
įdomios, turiningos paskaitos, 
pasigėrėję menine programa ir 
pakilioje nuotaikoje grįžę na
mo.

A, dar viena smulkmena. 
Sutinku - paskaitininkas prof. 
Vytautas Landsbergis, bet kai 
jis minimas muzikinėje progra
moje - prof, netinka. Yehudi 
Menuhin taip pat dėstė, profe
soriavo, bet koncertų progra
mose jis niekaip nebuvo tituluo
jamas. Vien jo vardas muzikos 
pasaulyje buvo žinomas.

Taip pat Vytauto Landsber
gio vardas simbolizuoja atkurtą 
Lietuvos nepriklausomybę, o 
muzikiniame pasaulyje - muzi
kos talentą.

Būtų įdomu išgirsti kitų eili
nių minėjimo dalyvių nuomonę 
ir pasisakymus minėjimų klausi
mu. Gal mūsų - eilinių klausy
tojų kritika priverstų renginių 
vadovus pamąstyti ir minėjimus 
teigiamai reformuoti.

Irena Kairienė 

apsigyveno poeto žodžiai: ‘Dai
nuoju Lietuvą kaip džiaugs- 
mą ...

Mokykla turi savo atributi
ką - vėliavą, ženklelį, himną, 
Joje veikia muziejus, išleista 
knyga apie mokyklą “Prie išta
kų”. Puoselėjame mokyklos tra
dicijas, kurių įspūdingiausia Kū
čių vakarienė. Valgyklos salėje 
susirenka visa mokyklos bend
ruomenė, garbingi svečiai, kuni
gai. Dalydamiesi kalėdaitį, lin
kime vieni kitiems džiaugsmo.

Tradicinė yra mokslo metų 
pabaigos šventė, kai pasidžiaugę 
darbo rezultatais, aptarę trūku
mus ir klaidas, pašokę ir padai
navę išsiskirstome vasaros atos
togų, kurias vaikai praleidžia 
stovyklose, pas gimines Lietuvo
je ar aplanko tolimą savo gimti
nę Igarkoje, Krasnojarske ar 
Barnaule.

Mums teko išgyventi ir sun
kių, skaudžių valandų, kai ne
trūko nerimo ir nežinios, buvo 
tik viltis išlikti. Visi kartu išgy
venome tragiškus Sausio 13- 
osios įvykius, kartu ištvėrėme 
ekonominės blokados sunku
mus, drauge laikomės ir dabar, 
kai biudžeto skiriamų lėšų už
tenka tik minimaliai mokyklos 
veiklai.

Tačiau yra ir nemažai gerų 
žmonių, įvairių organizacijų, ku
rios visokeriopai mus remia. Tai 
Tremtinių grįžimo fondas, prof. 
V. Landsbergio fondas, Maltos 
ordinas, JAV, Kanados, Austra
lijos lietuvių bendruomenės, 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas, AB “Montuoto
jas”, St. Juškaus galerija ir kt. 
Mus remia išeivijos lietuviai p. 
Mažeikos, Sinkiai, Kučienė, 
Žemkalniai. Ponia E. Stepaitie- 
nė iš Toronto - tikra mokyklos 
globėja, nuolat parūpinanti do
vanėlių Kalėdoms ir kitoms 
šventėms.

Tremtinių grįžimo fondo 
valdybos pirmininkas V. Ci- 
nauskas - savas žmogus mūsų 
mokykloje. Jis rūpinasi tremti
nių vaikaičių grįžimu į Tėvynę, 
jų mokymusi ir tolesniu gyveni
mu, studijomis.

Draugų turime įvairiose 
Lietuvos vietose, lankomės vie
ni pas kitus, rengiame bendrus 
koncertus, sporto varžybas. 
Draugaujame su Utenos r. Už
palių, Kupiškio r. Alizavos vidu
rinėmis mokyklomis ir kt.

Graži draugystė sieja mus 
su Vasario 16-osios gimnazija 
Vokietijoje. Pas mus lankėsi 
Maskvos “Šaltinėlio” lietuviškos 
mokyklos atstovai.

Daug keliaujame, norime 
pažinti savo Tėvynę, lankome 
istorines vietas, muziejus, gam
tos įžymybes. Keliavome į pajū
rį, Kuršių neriją, lankėme Pane
munės pilis, Trakus, Rumšiškes, 
buvome Kryžių kalne, keliavo
me po Auštaitiją. Vokiečių kal
bos konkurso nugalėtojai lankė
si Aizenhiutenštate.

Sėkmingas mokyklos darbas 
labai priklauso nuo mokytojų. 
Nemažai “Lietuvių namų” mo
kytojų dirba nuo mokyklos įstei
gimo. Kūrybingi, sumanūs, 
energingi mokyklos vadovai - 
direktorius A. Rudys, pavaduo
tojai A. Bakšys, A. Visockytė, 
V. Liutkus. Penki pedagogai yra 
mokytojai metodininkai, 22 turi 
vyresniojo pedagogo kvalifika
ciją.

1993 m. mokykloje surengta 
metodinė konferencija “Grįž
tam į Lietuvą”, kurioje dalyvavo 
pedagogai iš Vasario 16-osios 
gimnazijos, Punsko, Maskvos, 
Rygos lietuviškų mokyklų. Mū
sų mokytojai dalyvavo panašio
se konferencijose Punske, Hiu- 
tenfelde, Įsrutyje. 1995 m. mo
kykloje vyko APPLE kursai.

Mūsų mokiniai išlaikomi 
valstybės. Jie gyvena bendrabu
tyje, kur turi puikias sąlygas. 
Čia dirba 10 auklėtojų, dažnai 
atstojančių vaikams mamas, są
žiningai jais besirūpinančių. 
Mokiniai maitinami valgykloje.

Jau 10 metų į “Lietuvių na
mus” kaip į gimtąją pastogę 
grįžta vaikai ir vaikaičiai tų, ku
rių dauguma niekada nebegrįš į 
savo žemę. Vaikai ir vaikaičiai, 
norintys pažinti protėvių kraštą, 
išmokti jų kalbą, tapti tikrais 
lietuviais. Čia jie iškilmingai 
gieda “Lietuva, Tėvyne mūsų” 
ir mokyklos himną “Mes kaip 
paukščiai į Lietuvą grįžtam...” 
Čia, “Lietuvių namuose”, auga 
ir bręsta XXI amžiaus Lietuvos 
piliečiai.

Lietuvos krašto apsaugos savanorių įsteigimo dešimtmečio minėjime 
Marųampolėje meninę programą atlikęs vienetas iš Vilniaus “Neris”

Nuotr. R. Eidukevičiaus

Garsusis Amerikos dienraštis apie Lietuvą
Jo korespondentas, grįžęs iš Lietuvos, parašė net 
aštuonis straipsnius, iliustruotus gausybe nuotraukų

EDVARDAS ŠULAITIS

Vienas didžiųjų Amerikos 
dienraščių “Chicago Sun-Ti- 
mes”, plačiausiai skaitomas JAV 
vidurinių vakarų rajone, kovo 
18 d. pradėjo spausdinti 8 dalių 
rašinių seriją apie Lietuvą ir lie
tuvius.

Šiuos rašinius paruošė “Chi
cago Sun Times” reporteris Neil 
Steinberg, kuris praėjusį mėnesį 
kartu su dienraščio fotografu 
Bob Davis lankėsi Lietuvoje ir 
pirmą kartą susipažino su šiuo 
kraštu. Šie rašiniai suskirstyti 
temomis ir kasdien yra paliečia
ma vis nauja sritis.

Pradiniai rašiniai sekmadie
ninėje laidoje turėjo net 4 pus
lapius medžiagos su gausybe 
nuotraukų, o savaitės dienų nu
meriuose yra skiriami du pusla
piai. Kovo 18 d. rašinys buvo 
skirtas Čikagos ir jos lietuvių ry
šiams su Lietuva. Čia yra mini
ma, kad Čikagoje gyvena apie 
100,000 lietuvių imigrantų arba 
jų atžalų. O Lietuvoje yra sako
ma, jog šiame mieste gyvena 
daugiau lietuvių negu Vilniuje, 
nors tas miestas turi 570,000 gy
ventojų.

Straipsnyje nemažai vietos 
skiriama ir buvusiam čikagie- 
čiui, dabartiniam Lietuvos pre
zidentui Valdui Adamkui (su 
juo specialus pasikalbėjimas, 
kaip rašoma, išspausdintas kovo 
25 d).^ bei jo patarėjui, vienu 
metu Čikagoje buvusiam taksio 
vairuotojui Remigijui Gaškai.

Vienas rašinys sekmadieni-
nėję laidoje skirtas buvusiam či- 
kagiečiui lakūnui Steponui Da
riui, kuris su savo partneriu Sta
siu Girėnu 1933 m. liepos mė
nesį perskirdo Atlantą ir žuvo 
tuometinėje Vokietijoje. Įdėta 
nuotrauka jiems pagerbti pa
statyto paminklo, esančio vadi
namoje “Lithuanian Plaza” Mar
quette Parke, Čikagoje.

Taip pat paskelbtas ir trečias 
rašinys, liečiantis Marquette 
Parką ir jos lietuvius. Daug vie
tos šiame rašinyje skiriama 
“Talman Deli” krautuvei ir My
kolui Jukniui, antrosios bangos 
ateiviui, kurio dukra Irena prieš 
trejus metus nupirko šią krau
tuvę. Minima, kad juodą duoną 
iš šios parduotuvės dabar siun
čia po visą Ameriką. Prie šio ra
šinio pridėta ir šioje krautuvėje 

dirbančios Vincės Plioplys nuo
trauka. Yra užsiminta ir apie ki
tas lietuvškas įstaigas - “Sek
lyčios” restoraną ir tame pasta
te įsikūrusią Lietuvių socialinių 
reikalų tarybą ir jos pirmininkę 
Birutę Jasaitienę (išspausdinta 
- Jasaitis).

Aprašomas ir Marquette 
Parko lietuvių apylinkės liki
mas, kai jie maždaug prieš 25 
metus pradėjo iš jos bėgti pa
matę, kad Afrikos amerikiečiai 
jau keliasi į šį rajoną per Wes
tern Avenue. Tačiau teigiama, 
jog naujieji imigrantai čia dabar 
apsigyvena, nors kai kurie neil
gam, nes čia yra nebrangios 
nuomos. Ši vieta vėl galėtų at
gimti, jeigu jų daugiau čia pasi
liktų. Bet šiuo metu ir naujai at-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Gres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412 

vykusieji iš čia kelia sparnus į 
pietvakarinius priemiesčius. Taip 
teigiama tame straipsnyje.

Pirmadienio “Sun-Times” 
dienraščio laidoje buvo du raši
niai - žvilgsnis į Lietuvos žmo
nių ateitį bei praeitį. Taip pat 
rašoma ir apie vieną ūkininką - 
Petrą Birbilą, gyvenantį Miežiš
kių vietovėje, turintį 400 akrų 
žemės (nemažą žemės dalį jis 
nuomoja). Jis verčiasi pieno 
prekyba.

Čia rašoma ir apie blogą 
pensininkų padėtį, minimas 
liūdnas Lietuvos žydų likimas ir 
šiuo klausimu cituojamas žydų 
kilmės veikėjas buvęs seimo na
rys Emanuelis Zingeris. Iškelia
mas faktas, kad neseniai Lietu
vos seimas nacių invazijos į Lie
tuvą dieną - birželio 23-ją norė
jo paskelbti valstybine švente. 
(Žinome, kad šis paminėjimas 
nėra visai tikslus, nes buvo kitos 
priežastys, kėlusios tos dienos 
svarbą. Gaila, kad “Chicago 
Sun-Times” korespondentas pa
sinaudojo tik vienašališkomis 
informacijomis).

Antradienio (kovo 20 d.) 
numerio du puslapiai buvo pa
skirti Čikagos gydytojų grupei 
su dr. John P. Lubicky priekyje, 
kuri kasmet vyksta į Vilnių ir 
ten operuoja nelaimingus Lietu
vos vaikus Vaikų ligoninėje 
Santariškėse. Kaip tik šiemet su 
šios grupės viešnagės dienomis 
buvo nuvažiavęs ir “Chicago 
Sun-Times” reporteris bei foto
grafas.

Be to, vienas antradienio 
laidos straipsnis rašė apie jau 
minėtą Birutę Jasaitienę bei jos 
vadovaujamą “Lietuvos vaikų 
vilties” organizaciją, kuri jau 
daugelį metų rūpinasi amerikie
čių gydytojų kelionėmis į Lietu
vą, nelaimingų vaikų iš Lietuvos 
atsikvietimu, priežiūra bei gydy
mu Čikagoje. Čia pažymima, 
jog ši grupė taip pat remia 1,000 
Lietuvos našlaičių, siunčia jiems 
nuo 150 iki 250 dolerių per 
metus.

Čia paminėjome tik trijų 
dienų “Chicago Sun-Times” 
dienraštyje paskelbtų rašinių 
mintis. Nepaisant kai kurių klai
dų (ypač pavardėse ir varduose) 
bei netikslumų, bendra tų raši
nių linkmė lietuviams labai pa
lanki. Smagu, kad JAV gyven
tojai dabar galėjo plačiai su
žinoti pie Lietuvą ir Čikagos lie
tuvių pastangas Lietuvai padėti.

Anapilio jaunimo choras “Angeliukai”, atlikęs kartu su jungtiniu choru Vasario 16 meninę programą
Anapilio salėje Mississaugoje Nuotr. N. Benotienės

DR. VYTAUTAS MEŠKA

Nors apie tai jau esu rašęs 
(“TŽ”, 1990, 47 nr.), tačiau 
šiandien norėčiau prie to kai ką 
pridėti. Taigi, teisingai sakoma, 
kad nėra gyvenimo be judėjimo, 
be jausmų, emocijų. Arba toks 
gyvenimas nepilnavertis.

Kadangi judėjimas dažniau
siai yra susijęs su veikla, darbu, 
tad keletas žodžių apie tai. Va
kare, grįždami namo šienpjoviai 
dainuoja, o studentai, ruošda
miesi egzaminui, drėgnu rankš
luosčiu apsiriša galvas, ilgai dū
sauja ir negali užmigti. Kodėl? 
Ar todėl, kad vieni dirbo fiziš
kai, kiti praktiškai? Bet juk dar
bas yra darbas. O gal jie nevie
nodai intesyviai dirbo?

Darbo sunkumą galima ver
tinti pagal organizmo išeikvoja- 
mos energijos kiekį. Kaip žino
ma, suaugęs žmogus, būdamas 
visiškai (fiziškai ir emociškai) 
ramus, per parą išeikvoja apie 
1500 kilokalorijų. Ši energija, 
vadinama pagrindine energijos 
apykaita, reikalinga gyvybinėms 
organizmo funkcijoms bei kūno 
temperatūrai palaikyti. Lengvas 
fizinis darbas reikalauja apie 
3000 kilokalorijų, labai sunkus 
5000-6000. Fiziologija teigia, 
kad protinis darbas didesnės 
įtakos energijos apykaitai neturi 
arba, kad tai šiandieniniais me
todais dar nėra kaip nustatyti. 
Aišku viena: kalorijomis (su
naudotu energijos kiekiu) proti
nį darbą išmatuoti sunku.

Viena svarbiausių funkcinių 
organizmo sistemos išsiregulia- 
vimo priežasčių yra judesių ba
das. Jeigu 19 a. 94% visos pa
saulyje sunaudojamos energijos 
teikdavo žmonių ir gyvulių rau
menų veikla, tai šiandien rau
menys teikia tik 1% energijos. 
Aišku, tai didžiulis civilizacijos 
laimėjimas, išvadavęs žmones 
nuo alinančio darbo. Tačiau laz
da turi du galus: darbų mecha- 
nizavimas ir automatizavimas 
prirakino mus prie kėdės ir nu
traukė aktyvią raumenų veiklą.

Kadangi skeleto raumenys 
sudaro net 40% visos kūno ma
sės, tai ne tik kad jų veiklos iš
jungimas, bet jau net ir sumaži
nimas gali turėti neigiamų pa
sekmių organizmo psichinėms ir 
kūno funkcijoms. Ypač tai atsi
liepia nervinei reguliacijai, kuri 
ir nukenčia pirmiausia.

Fiziškai aktyvūs žmonės 
nuo kraujotakos sistemos ligų 
(širdies ir smegenų infarktu - 
insultų) miršta tris kartus rečiau 
negu pasyvūs. Jie taip pat rečiau 
serga stenokardija, vegetacinės 
nervų sistemos distonija, neu
rastenija, įvairiais psichopatolo
giniais kompleksais (pavyzdžiui, 
irzlumu, įkyrumu, psichiniu 
“klampumu”) ir netgi piktybi
niais navikais bei infekcinėmis 
ligomis. Tačiau tuo stebėtis ne
reikėtų, žinant, kad sistemingas 
raumenų treniravimas skatina 
ne tik neurovegetacinį, bet ir 
imunologinį aktyvumą, daro or
ganizmą atsparesnį įvairių žalin
gų vidaus ir aplinkos veiksnių 
poveikiui.

Grįžtant prie raumenų veik
los teigiamo poveikio organiz
mo funkcijų reguliavimui, reikė
tų paminėti vieną, mūsų nuo
mone, principinį klausimą, kuris 
šiaip jau atrodo gana banalus. 
Kaip žinome, gyvenimo trukmė 
priklauso nuo genetinio kodo. 
Deja, šiuo kodu retas kuris iš

mūsų deramai pasinaudojo, nes 
dėl įvairių priežasčių organiz
mas susidėvi kur kas anksčiau. 
Kita vertus, gerai žinome, kad 
nė viena katė nepagavo pelės 
tupėdama. Tai liečia ir žmogų.

Gerinant individo gyvenimo 
kokybę, stiprinant ir grąžinant 
sveikatą, labai svarbu plėtoti jo 
psichinę - fizinę adaptaciją, 
stiprinti ir ugdyti kompensacijos 
pajėgumus, tobulinti organizmo 
audinių, organų ir fiziologinių 
bei funkcinių sistemų reguliavi
mą bei koordinavimą. O tam 
kaip tik ir padeda raumenų tre
niravimas, kuris taip pat nelei
džia užgesti ir įgimtam judėjimo 
instinktui - kinezifilijai.

Kinezifilijos instinktas ryš
kus vaikystėje ir jaunystėje. 
Dažnai stebimės vaikais, kurie 
pvz. ištisą žiemos popietę važi
nėjasi nuo kalno rogutėmis ir 
grįžę namo dar yra pakankamai 
žvalūs, geros nuotaikos, dėme
singi ir noriai imasi mokyklinių 
namų darbų, kuriuos greitai ir 
gerai atlieka. Organizmo pajė
gumus atitinkantis fizinis krūvis 
(o nuo per didelio taip pat mus 
saugo minėtas instinktas) page
rina neurodinaminius procesus, 
asociacijų susidarymą, atmintį 
bei dėmesį, pakelia bendrą or
ganizmo biotonusą.

Pagaliau prisimintina ir tai, 
kad dėl sistemingos ir atitinka
mo išgales krūvio raumenų 
veiklos galvos smegenų didžiųjų 
pusrutulių žievėje susidaro ap
sauginio sujaudinimo židiniai, 
turintys teigiamą poveikį nuo
taikai, savijautai, o taip pat vi
daus organų (širdies, skrandžio, 
kepenų, žarnyno, inkstų) funk
cijoms. Tuo iš dalies ir galima 
paaiškinti linksmą grįžtančių 
šienpjovių nuotaiką ir, priešin
gai, prieš egzaminus nusisėdėju- 
sio prie knygų bei mikroskopo, 
rankšluosčiu galvą apsirišusio 
studento bejėgiškumą.

Patį akivaizdžiausią teigia
mą raumenų veiklos arba, prie
šingai, neveikios poveikį iliust
ruoja bandymai su astronautais. 
Klinikiniais eksperimentais nu
statyta, kad jau po kelių pasy
vaus astronautų gulėjimo savai
čių atsiranda ne tik liguisti 
funkciniai, bet ir organiniai vi
daus organų pakitimai, kurie vi
sų pirma nustatomi širdies rau
mens ir inkstų ląstelėse.

O jeigu jau taip, tai visai su
prantama, kad kinezifilijos ug
dymas, sisteminga raumenų 
veikla taip būtina, kaip, pavyz
džiui, oras ir vanduo. Tačiau 
įprastos raumenų treniravimo 
formos (pavyzdžiui, mankšta) 
nuobodžios. Todėl siūloma pla
čiau naudoti dvirtį, baidarę, val
tį, slides, pačiūžas, pagaliau ak
tyviau dalyvauti sportiniuose 
žaidimuose, šokių vakaruose, 
turistinėse kelionėse.

Pagyvenusio amžiaus žmo
nėms geriausiai tinka 1,5-2 vai. 
trukmės kasdieniniai pasivaikš
čiojimai įvairiais (kad neatsibos
tų!) maršrutais. Žingsnių intesy- 
vumą pravartu kaitalioti: 3-4 
min. paeiti sparčiau, 15-20 min. 
- įprastu žingsniu ir t.t. Kada ei
ti pasivaikščioti - prieš pietus ar 
pavakary - priklauso nuo savi
jautos, pagaliau reikia atsižvelg
ti ir į norą, kuris yra svarbus or
ganizmo funkcinės būsenos ro
diklis.

• Pasak Cornell universiteto prof. 
H. S. Osgood, apie 30% amerikiečių 
miršta dėl persivalgymo.



Klaipėdos S. Dacho mokyklai 145 metai
JUSTINA TRILIKAUSKIENĖ

Klaipėdos Simono Dacho 
vidurinė mokykla įkurta 1855 
metais gruodžio mėnesį. 1855- 
1944 tai buvo vokiškoji Parko, 
vėliau S. Dacho mokykla. 1945- 
75 metais čia veikė rusiškoji 
pradinė, septynmetė 7-toji vidu
rinė mokykla. Nuo 1975 m. - 
lietuviškoji 7-toji vidurinė. O 
1995 m. mokyklai grąžintas Si
mono Dacho vardas. 2000 me
tais suėjo 145 metai, ta proga 
mokykloje balandžio mėnesį 
įvyks renginiai - šventė.

2000-2001 m. I-XII klasėse, 
kurių yra 51, mokosi per 1300 
mokinių, dirba 120 pedagogų. 
Kolektyvui vadovauja mokyklos 
direktorė Elena Blažienė.

Mokykla yra vienintelė 
mieste iš beveik 30-ties, kurioje 
veikia teatrinis ugdymas nuo I 
iki X klasės. V-X klasėse pagi
lintai mokomosi anglų ir vokie
čių kalbų. Vienuoliktose klasėse 
įgyvendinimas profilinis moky
mas. Humanitarinio profilio 
moksleiviai mokosi lituanistinės 
ir socialinių mokslų pakraipos 
klasėse, o realinio - ekonomi
nės pakraipos klasėse.

Veikia septynios tarptauti
nio vaikų ugdymo projekto 
“Gera pradžia” I-IV klasės. 
Mokykloje įsteigtas metodinis 
centras, kuriame patirtis per
duodama apskrities ir respubli
kos mokytojams.

Projektai
Mokykla dalyvauja įvairių 

kitų projektų darbuose. Ypač 
pasižymėjo taikomosios ekono
mikos projekto “Junior Achieve
ment” dalyviai. Jų įsteigta 
moksleivių akcinė bendrovė 
“Zurbos trenksmas” pripažinta 
geriausia respublikoje. Aktyviai

Žuvusį režisierių prisimenant
EGIDIJUS MAŽINTAS
1967 m. Maskvoje po prava

žiuojančios iš Kremliaus maši
nos ratais netikėtai žuvo Kauno 
Muzikinio teatro vyr. režisierius 
Rostislavas Andrejevas (1907- 
1967). Paslaptinga jautraus, 
aukštos kultūros menininko tra
giška mirtis brežnevinio sąstin
gio metais, sukėlė didelį visuo
menės susidomėjimą. Tačiau 
oficialūs šaltiniai ir sovietinė 
spauda tylėjo: “nelaimingas at
sitikimas”. Panašiomis aplinky
bėmis iš mūsų tarpo buvo iš
plėštos talentingos asmenybės: 
kun. R. Debskis, kalbininkas A. 
Kazlauskas ir kt. Aiškintis mir
ties aplinkybes žuvusių artimie
siems buvo tolygu pasirašyti ne
gailestingą nuosprendį. Prieš 34 
metus, vasaros pradžioje, Vil
niuje laidojo rašytoją V. My
kolaitį-Putiną, o Kaune, muziki
niame teatre ant pakylos, sken
dinčios tarp vainikų ir gėlių, 
juodu kaspinu perjuostas R. 
Andrejevo portretas. Nuo pat 
ryto atsisveikinti su Kaune gi
musiu menininku, nepamiršta
mu - ėjo ir ėjo meno, mokslo, 
kultūros darbuotojai, studentai, 
moksleiviai - visi, kuriems buvo 
brangi R. Andrejevo asmenybė.

Rostislavas Andrejevas iš
augo ir formavosi 3-ose skirtin
gose Alma Mater auditorijose: 
Vytauto Didžiojo universiteto 
teisės fakulteto ir Kauno kon
servatorijos. Absolventas 1939 
m. grįžo gimtinėn teatrinio me
no ir vokalo paslapčių išmokęs 
Paryžiaus konservatorijoje. Pa
siūlymų pasilikti Prancūzijoje 
muzikaliam lyriniam tenorui ne
trūko. Aukštu balsu dainuojan
čių dainininkų paklausa visuose
teatruose didžiulė.

1951 m. įsiminė R. Andre
jevo režisūrinis debiutas. Baigė
si D. Verdi operos “Rigoletas”

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas 
Ntr. M. Pranevičiaus

dirbama pagal projektų “Come- 
nius”, “Baltijos savaitė”, “Oro 
taršos tyrimai”, “Baltijos kran
tas”, “Kuriame XXI a. Lietuvą” 
programas. Veikia mokinių 
senatas, šokių būreliai, choras ir 
kt. užklasinė veikla. Mokykla 
gražinama tėvelių ir rėmėjų lė
šomis. Džiaugiamasi gausia bib
lioteka, skaitykla, teatro studija, 
choreografijos sale, “Geros pra
džios”, kompiuterių klasėmis. 
Moksleiviai dalyvauja poetinių 
kompozicijų konkurse, miesto 
“Žuvėdros” šokių kolektyve, 
Karate būreliuose, lanko vaikų 
muzikos mokyklas.

Mokyklos rėmėjai
Dabar Vokietijoje gyvenan

tis Gerd Milkereit (A. ir S. Ar- 
monavičiai), firma “Karpis”, 
AB “Hidrostatyba”, AB “Klai
pėdos krantai”, transporto lai
vyno įmonė, Jūrų uostas, Skrai
dymo departamentas, Ūkio 
bankas ir kiti.

Simonas Dachas gimė 1605 
m. Klaipėdoje. Baigęs Karaliau
čiaus universitetą, rašė poeziją. 
Žymiausias jo eilėraštis “Anikė 
iš Taravos”, kur išsakyta meilė 
Mažosios Lietuvos mergaitei, 
savo istoriją susiejusiai su lietu
vių istorijos puoselėtojais Joha
nu ir Fridrichu Portacijais.

1912 m. klaipėdiečiai, minė
dami 275-ąsias S. Dacho dainos 
“Taravos Anikė” metines, teat
ro aikštėje atidengė berlyniečio 
skulptoriaus A. Kuinės (Kunne) 
sukurtą paminklą S. Dachui. 
“Anikės” skulptūra išlieta 1875 
m. įsteigtoje liejykloje Berlyne. 
Skulptūra simbolizuoja lietuvių 
ir vokiečių draugiškus santykius.

1977 m. S. Dacho vardas 
grąžintas vidurinei mokyklai 
(po kapitalinio remonto).

Ilgametis Kauno muzikinio teatro 
tenoras ir režisierius ROSTISLO- 
VAS ANDREJEVAS (1907-1967)

IV veiksmo prakeikimo ir aud
ros tragiški akordai. Žiūrovų sa
lė apmirė. Mirtina tyla. Spek
taklio dalyvių kaktomis žliaugė 
prakaitas. Ir staiga aplodis
mentų lietus. Susižavėjimo šū
kiai. Dar viena talentingo daini
ninko pergalė! Vėliau sekė ne
mažiau atsakingi darbai - dau
gybė operų.

Režisuota 30 pastatymų. 
Kiekvienas jų išjaustas, iškentė
tas, kiekviename palikta dalelė 
savojo “aš”. “Kiek papildomos 
literatūros perskaityta, kiek da
lintas! mintimis su aktoriais, 
dailininkais, baletmeisteriais, dar 
prieš ateinant į pirmąją repetici
ją. Maestro profesinės etikos 
principų neįstengs nuplauti jo
kie permainų vėjai” - dalyda
vosi mintimis artistas Kazys Mi
kalauskas.

Nuo 1957 m. tapęs vyr. reži
sieriumi R. Andrejevas rūpino
si, kad ne atskiri spektakliai, ne 
atskiros premjeros o visas Kau
no muzikinio teatro repertuaras 
ir visas sezonas džiugintų. Jis 
anksti suprato, kad repertuaro 
formavimas ir jaunos pamainos 
ugdymas - sėkmės ir kūrybinio 
brandumo laidas. “R. Andreje
vo spektakliai - didelė mokykla 
visiems, kuriems teko laimė su 
juo dirbti - tvirtina teatro vete
ranai. Jis buvo tikras šeiminin
kas, nemėgo daug kalbėti, bet 
savo veikla sugebėdavo aprėpti 
visą teatrą”.

Didžiausią ir gražiausią kū
rybinio gyvenimo dalį R. An
drejevas buvo susiejęs su profe
sinio muzikinio teatro kėlimo 
uždaviniais, bei ugdymo tradici
jomis. Visur, kur R. Andrejevas 
pridėdavo ranką, gimdavo aukš
tos erudicijos, tikro įkvėpimo 
jaudinantys scenos veikalai.

Lietuvos partizanų kvintetas “Girios aidas”. Iš kairės: Vincentas Kuprys, Antanas Lukša, Vytautas Balsys, 
Vladas Šiukšta, Antanas Paulavičius

Plačiai skamba “Girios aidas”
Dainos grupė, kurios repertuare vien partizanų kūriniai

KAZYS BLAŽEVIČIUS

Maestro Antano Paulavi
čiaus vadovaujamas Kauno po
litinių kalinių ir tremtinių cho
ras pagarsėjo giliai patriotinė
mis dainomis daugelyje tautinių 
renginių. Iš to choro išaugo 
kvintetas “Girių aidas”, kurio 
repertuaro pagrindą sudaro 
partizanų dainos. Jis buvo pa
kviestas už jūrių marių pas išei
vijos tautiečius Š. Amerikoje 
(1996 ir 1998 m.) ir Australijoje 
(1999 m.).

“Girių aido” dainininkus vi
sur lydėjo sėkmė, tėvynainių pa
garba ir susižavėjimas. Mūsų 
tautos dainius Bernardas Braz
džionis, sužavėtas “Girių aidu” 
sukūrė jam eilėraštį “Trys amu
letai”.

Už “Girių aido”skambų aidą 
Kovom, žaizdom, mirtim gėlėtą, 
Kurs džiaugsmą kelia, gėlą 

sklaido, -
Segu Tėvynės meilės amuletą.

Už miško brolių kelią dygų, 
Kad aukos viltimi žydėtų, 
Už tuos, kurie kovoj užmigo, - 
Segu Tautos gyvybės amuletą.

Už naktyje aušros akordą, 
Kad jis aidų aidais aidėtų, 
Ir tautą keltų sursum corda - 
Segu ištikimybės amuletą.

Kvinteto nariai
Kvinteto vadovas A. Paula

vičius - tremtinys, kompozito
rius, poetas, rašytojas - meniš
kos sielos žmogus, ilgametis 
Kauno politinių kalinių ir trem
tinių choro vadovas, aktyvus vi
suomenininkas, daugelio knygų 
autorius, besidomintis laisvės 
kovų istorija.

Antanas Lukša - legendinio 
partizaninio pasipriešinimo or
ganizatoriaus Juozo Lukšos- 
Daumanto brolis, politinis kali
nys, lagerininkas. Dabar Anta
nas vadovauja Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjungos 
valdybai.

Vladas Šiukšta - partizanų 
ryšininkas nuo 14 metų, 16-kos 
- jau katorgininkas, 12 metų pra-

Motina ir partizanas
Juzė Gudonienė ir jos sūnaus

Antano žūtis

. Toli už tolių tolimų 
Išėjo broliai į miškus. 
O vienas sužeistas dejavo 
Ir šituos žodelius rokavo:

Kas sudės man ant krūtinės 
rankas,

Kas užmerks man žydrąsias akis, 
Kas stigstančiom lūpom sudiev 

pasakys?
Greit jau pavasaris prašvis, 
Laukuose gėlės vėl pražys, 
Tik mano akys nebmatys, 
Ir neliepsnos jauna širdis.

Ir vėl pavasaris pabus - 
Manęs pasauly nebebus, 
Mažo bažnytkaimio laukuos 
Ramiai ilsėsiuos aš kapuos.

Manęs ieškosi visados, 
Tiktai nerasi niekados, 
Tada tik mane surasi, 
Kada pas mane ateisi, 
Tada vėl būsime mes abu, 
Tiktai po Dievo jau sparnu.

Paruošė Irena Bražėnaitė 

leidęs už spygliuotų vielų. Sunkų 
katorgininkų gyvenimą Vladas 
bandė lengvinti daina, nepamiršo 
dainos ir dabar - jis Jonavos 
tremtinių choro vadovas.

Vincentas Kuprys - dukart 
tremtinys, gamtos apdovanotas 
puikiu sodriu bosu, atvedusiu jį 
iš tremtinio lūšnelės į Sibiro 
teatrų scenas. 1941 m., būdamas 
ketverių metų, Vincentas pirmą 
kartą pateko Sibiran. Jo tėvas 
liko amžinajame Sibiro įšale, o 
mama su vaikais pabėgo į Lietu
vą. Tačiau KGB 1949 m., per 
didijį mūsų tautos trėmimą, vėl 
neaplenkė Kuprių šeimos. Į 
Lietuvą Vincentas grįžo po 25 
metų, jau būdamas garsiu daini
ninku ir tapo Lietuvos operos 
solistu. V. Kuprį Kembridžo 
tarptautinių biografijų centras 
Anglijoje 1997 m. išrinko tarp
tautiniu žmogumi.

Vytautas Balsys - už parti
zanavimą 19 metų praleido už 
grotų. Jo tėvas ir du broliai žuvo 
laisvės kovose. Vytautas kalėjo 
ypatingo rėžimo lageryje No- 
rilske, dalyvavo 1953 m. birželio 
29 d. kalinių sukilime. Šiandien 
Vytautas yra viršininkas parti
zanų štabo, kurio įskaitoje yra 
apie 500 gyvų partizanų. Jo li
kimo žmogui labai tinka dainos 
posmelis:

Skaudūs metai praeitin skubėjo, 
Metai, lyg negyjanti žaizda, 
Jis jaunystės neturėjo - 
Liko ji už grotų sutrypta.

Kvinteto akompaniatorė - 
pianistė, Vilniaus muzikos aka
demijos docentė Melita Dia- 
mandidi-Kuprienė.

Išvyka Š. Amerikon
Tėvynėje jau pagarsėjusį 

ansamblį, 1996 ir 1998 m. gas
trolėms į JAV ir Kanadą pa
kvietė Čikagoje įsteigtas Lie
tuvos partizanų globos fondas.

Po “Girių aido” koncerto 
Čikagoje Stasė Simėnienė rašė: 
“Publika koncertu buvo sužavė
ta, moterys liejo ašaras... Parti
zanų dainų žodžiai smigo širdin, 
nešdami laisvės dvelkimą iš 
brangios Tėvynės. Klausytojai 
buvo pakerėti. Kokia laiminga 
lietuvių tauta, turinti šiuos gy
vus liudininkus - dainius, kurie, 
lyg senovės vaidilos, neša lietu
viams tautos didybės praeitį ir 
primena, kaip sunkiai pasiekia
ma laisvė...”

Argi galima nelieti ašarų, 
kai sausakimšoje salėje galingai 
skamba:

Sapnavau, broli, platųjį Nemuną - 
Išsiliejo toli iš krantų.
Rodos, viską matau, viską pamenu, 
Nemunėli, kur aš, o kurtu?
(“Tremtinio sapnas”, žodžiai K. 
Bradūno, muzika A. Paulavičiaus).

Antrą kartą kvintetui lan
kantis Š. Amerikoje, A. Lukša į 
susirinkusius kreipdavosi: “Mes 
atvežėme jums ne tiktai partiza
nų dainą, ne tik žodį, bet ir 
švenčiausią laisvės kovotojų re
likviją - ‘Tauro’ apygardos ‘Ge
ležinio vilko’ rinktinės vėliavą. 
Ji buvo rasta Jankų apylinkės 
(Šakių r.) miškuose susprogdin
tame bunkeryje”.

Po šių žodžių į sceną įneša
ma skylėta, krauju aplaistyta tri
spalvė, o ansamblis uždainuoja 
vieną iš sušaudytųjų dainų:
Partizanai, nelygioj kovoj kritę, - 

Turgaus aikštėj išniekinti kūnai, 
Partizanai, duobėse suguldyti, 
Jūs - Tėvynės narsiausieji sūnūs

(...)
Pabuvoję tokio dvasinio at

gimimo šventėje žmonės niekad 
neužmiršo ant Tėvynės laisvės 
aukuro sudėtų aukų, laisvės ko
votojų didvyriškumo. Deja, ne
priklausomoje Lietuvoje valsty
binė televizija net nepabandė 
parodyti kažko panašaus. Jai 
“Girių aidas” neegzistuoja...

Po koncertų
Buvęs Aukštaitijos girių 

partizanas Povilas Vaičekaus
kas, pažinęs čekistų požemių ir 
Vorkutos lagerių siaubą, dabar 
gyvenantis JAV, rašė: “Atrodo 
taip neseniai (...) spaudėme 
rankas, išlydėdami skrydžiui at
gal į Lietuvą (...). Tačiau (...) 
jūs niekur (...) neišvykote. Jūs 
pasklidote ir vis dar sklindote 
po visą Ameriką ir Kanadą (...) 
savo dainomis ir kvapą gniau
žiančiais pasakojimais. ‘Girių, 
aidas’ ir toliau aidi Amerikos ir 
Kanados greitkeliuose iš auto
mobilių magnetofonų (...) prie 
liepsnojančių židinių daugelio 
lietuvių išeivių namuose, (...) 
jūs iš naujo atgyjate išeivių lai
dose” (...)

Žygis Australijon
“Girių aido” išvyką Austra

lijon, Gabrieliui Žemkalniui pa
tarus, organizavo Melburno lie
tuvių organizacijos entuziastės: 
Alena Karajizienė, Genė Mac
kevičienė, Alisa Baltrukonienė 
ir Jonė Žaltauskienė, kurioms 
vadovavo Halina Statkuvienė. 
1999 m. pradžioje “Girių aidas” 
pradėjo savo žygį per Australiją, 
kurioje dabar gyvena apie 
10,000 lietuvių. Koncertavo Sid
nyje, Kanberoje, Melburne ir 
Adelaidėje. Po koncerto Sidny
je Genovaitė Kazokienė “Mūsų 
pastogėje” rašė: “Po visą šią 
odisėją mus vedžiojo ant scenos 
stovintys penki vyrai, penki gra
nito stulpai.

Vakarą ‘Girių aido’ daini
ninkai pradėjo įspūdingai: po 
Antano Lukšos įžanginio žodžio 
vyrai įnešė iš partizanų bunke
rio išsaugotą sušaudytą Lietu
vos Trispalvę. Ji mums simboli
zavo sušaudytą Lietuvą, sušau
dytus partizanus, sušaudytą jau
nystę ir sušaudytus gyvenimus. 
Ant scenos mes matėm didvy
rius, daug kartų žiūrėjusius mir
čiai į akis, kovojusius už Lie
tuvą, mūsų Tėvynę. (...) Kai 
1957 m. buvo sušaudytas pasku
tinis partizanų vadas Adolfas 
Ramanauskas - Vanagas, jie ra
šė (eilės A. Paulavičiaus, K.B.): 
(...) Aš nemiriau, manęs jie ne- 
sušaudė, aš su jumis, brangieji, 
tebesu (...).

Tai buvo vakaras, prime
nantis aukas ir tuos, kurie ža
dėjo mirti, bet liko netesėję sa
vo pažadų!”

Baigėsi šlovinga “Girių ai
do” kelionė, priminusi po pa
saulį išsibarsčiusiems tautie
čiams, kokia siaubingai brangia 
kaina terorizuotame, degintame 
krašte buvo išsaugota svajonė 
apie laisvę...

Girių aidas nenutyla, 
Aidas tolimų, rūsčių dienų, 
Vėl ir vėl dainom prabyla 
Iš jaunystės metų neramių.

Tėviškės žiburiai • 2001.III.27 • Nr. 13 (2664) • psl. 7

U KULTMEJE VEIKIOJE
Lietuvoje kultūros vertybių 

apsaugai iš valstybės biudžeto 
šiems metams skirta 12,892 mlj. 
litų. Kaip ELTA rašo, lėšos bus 
panaudojamos Vilniaus sena
miesčio šventovių tvarkymo dar
bams, kai kurių dvarų pastatų 
atnaujinimui, piliakalnių gelbėji
mui, laidojimo vietų tvarkymui, 
dailės vertybių atnaujinimui, senų 
sarkofagų pagerinimui ir konser
vavimui.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai paminėti š.m. vasario 15 d. 
seime buvo atidarytos dvi paro- 
dosuZ. Kazėno fotografijų paro
da “Islandija” yra skirta pirmajai 
Lietuvos nepriklausomybę pripa
žinusiai valstybei. Rodomos nuo
traukos - Islandijos gyventojai, 
miestai, gamta. Antroji paroda 
yra skirta 2000 m. Lietuvos valsty
binės kultūros ir meno premijos 
laureatams - rašytojams R. Gra
nauskui, T. Venclovai, poetei N. 
Miliauskaitei (BNS).

Arvydas Malcys, jaunas kom
pozitorius, 1997 m. sukūrė kūrinį 
“Gyvenimo kelias”, skirtą prof. 
Sauliui Sondeckiui. Šis kūrinys ir 
kitos jo kompozicijos skambėjo jo 
kūrybos vakare š.m. vasario 27 d. 
Vilniaus rotušėje. Grojo S. Son
deckio vadovaujamas Lietuvos 
kamerinis orkestras, pasirodė 
fleitininkas V. Višinskas. Kompo
zitorius A. Malcys, kaip rašo EL
TA, yra baigęs violončelės ir 
kompozicijos klases, nuolatos 
reiškiasi tarptautiniuose šiuolai
kinės muzikos festivaliuose.

Europos trįjų dienų doku
mentinių filmų renginys “Atpa
sakotos istorijos” prasidėjo An
glijos Londone š.m. vasario 21 d. 
Dalyvavo du Lietuvos režisieriai - 
Audrius Tonys, pasirodęs su fil
mu “Antigravitacija”, ir Janina 
Lapinskaitė, sukūrusi juostą “Iš 
elfų gyvenimo”. Iš viso Londone 
buvo parodyta vienuolika filmų, 
kuriuos sukūrė Anglijos, Austri
jos, Šveicarijos, Suomijos, Švedi
jos, Bulgarijos ir Baltijos šalių ki
no režisieriai. ELTA pažymi, kad 
renginio iniciatoriai tikisi sulaukti 
didesnio Anglijos žiūrovų dėme
sio Europos kraštų kultūrai.

Šv. Kristoforo Vilniaus savi
valdybės kamerinis orkestras, va
dovaujamas prof. D. Katkaus, 
kaip ELTA rašo, š.m. kovo 2 d. 
grįžo po sėkmingų koncertų Ispa
nijoje ir Vokietijoje. Orkestras 
įrašinėjo muziką Leonberge ir 
Stuttgarte bei Vokietijos radijui 
“Suedwestrundfunk”. Į kompak
tines plokšteles įrašyta M. K. 
Čiurlionio “Andante” ir Jono Ta- 
mulionio “Toccata diabolesca”. 
Penkiuose Ispanijos Galicijos ap
skrities miestuose skambėjo klasi
kų bei lietuvių kompozitorių mu
zika.

“Europos puslapiai” - tai pa
roda, kuri buvo atidaryta Valsty
binėje Martyno Mažvydo biblio
tekoje š.m. vasario 20 d., ten vei
kusi iki kovo 10 d. ir vėliau rodo
ma Klaipėdoje, Kaune, Šiauliuo
se ir Panevėžyje. Parodos radi
nius sudaro daugiau kaip 200 lei
dinių, nagrinėjančių Europos są
jungos klausimus. Daugiausia 
knygų yra anglų, prancūzų, vokie
čių ir lietuvių kalbomis. Vilniuje 
parodą atidarė Europos komisi
jos delegacijos Lietuvoje vadovas 
Michael Graham ir Europos ko
miteto prie vyriausybės direkto
riaus pavaduotojas A. Kazlaus
kas. Po parodos tų knygų bus 
galima gauti knygynuose (BNS).

M. K. Čiurlionio AUKURAS (1909)

Dail. Jūratė Januškevičiūtė, 
praeitais metais laimėjusi “Kris
toforą” už spektaklį vaikams 
“Aukso kiaušinis”, vėl jaunie
siems žiūrovams paruošė premje
rą Kauno lėlių teatre š.m. vasario 
24-25 d.d. Buvo rodomas vaidini
mas “Atostogos pas dėdę Titą”, 
jos sukurtas pagal P. Hakso apy
sakas. Kaip ELTA rašo, vaidini
mas - tai fantastiškas pasakoji
mas apie mergaitę, susitinkančią 
su istorinėmis asmenybėmis, pa
sakų veikėjais ir kitais keistais 
žmonėmis.

Lietuvos menininkų rūmai, 
šiuo metu vadovaujami Aldonos 
Daučiūnienės, stengiasi sudaryti 
galimybes Vilniaus rotušėje pasi
rodyti menininkams iš visos Lie
tuvos. Š.m. vasario 22 d. ten įvyko 
Šiaulių menininkų poezijos ir mu
zikos vakaras “Neįmanomas krio
klys”. Sukaktuvinį 25-tąjį sezoną 
pradedant Šekspyro sonetus skai
tė Kauno muzikinio teatro akto
riai, Šv. Valentino dienos proga 
koncertavo Kauno ir Vilniaus 
menininkai. Kovo mėnesį vyko 
klaipėdiečių ir anykštėnų pasiro
dymai. Kaip ELTA pažymi, lau
kiama svečių ir iš užsienio. Nu
matomi švedų, kanadiečių, korė
jiečių bei japonų koncertai.

Lietuvos valstybinis operos ir 
baleto teatras š.m. vasario 25 d. 
atidarė naują kamerinę salę, tal
pinančią 250 klausytojų. Šioje sa
lėje numatyta rodyti mažus vaidi
nimus bei operas vaikams, rengti 
solistų bei muzikos mokyklos stu
dentų ir kitų koncertus. Salės ati
darymo proga pirmą koncertą su
rengė “Kremerata Baltica” seks
tetas, kurį sudaro lietuvių, latvių 
ir estų muzikai, vadovaujant 
smuikininkui Gidonui Kremeriui. 
Sekstetas atliko J. S. Bacho ir 
šiuolaikinių užsienio kompozito
rių kūrinių premjeras Lietuvoje. 
ELTOS žiniomis, teatras skelbs 
naujos salės vadybininko konkur
są - užsimota parengti patrauklią 
auklėjamąją programą vaikams ir 
jaunimui.

“Vilniaus smuiko dienos” - 
tai tris savaites trukęs tarptautinis 
renginys, skirtas iš Vilniaus kilu
sio smuiko virtuozo Jascha Hei- 
fetzo 100-tosioms gimimo meti
nėms paminėti. Renginio progra
moje buvo jaunųjų talentų kon
kursas, kelios parodos, J. Heifet- 
zo mokinio iš Paryžiaus Pierre 
Amoyalio koncertas, atgimimo 
lentos atidengimo bei įvairūs kiti 
minėjimai. Renginiui baigiantis, 
š.m. vasario 13 d. “Lietuvos” kino 
teatre, Vilniuje, buvo parodytas iš 
JAV gautas dokumentinis filmas 
“Heifetz”, kuriame šalia smuika
vimo parodytos ir kai kurios 
smuikininko gyvenimo Amerikoje 
akimirkos.

M. K. Čiurlionio darbų paro
da, ilgesnį laiką veikusi garsiaja
me Paryžiaus d’Orsay muziejuje, 
nuo š.m. vasario 24 iki balandžio 
1 d. veiks Prancūzijos Grenoblyje. 
Į šį miestą paroda perkelta Gre
noblio muziejaus direktoriaus bei 
Grenoblio ir Kauno komiteto ini
ciatyva. Parodos laikotarpiu apie 
Čiurlionio kūrybą paskaitas skai
tė prof. V. Landsbergis bei Pran
cūzijos meno žinovai. Su Čiurlio
nio muzika lankytojus supažindi
no Vilniaus kvartetas. Perkeltą 
parodą atidarė Lietuvos kultūros 
ministeris Gintautas Kėvišas, 
Grenoblio meras, Lietuvos amba
sadorė Prancūzijoje Asta Liauš- 
kienė ir Lietuvos garbės konsulas 
P. Minonzio (BNS). Snk.
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

t ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3,30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind...................... 3.30%
180-364 d. term.ind....................3.30%
1 metų term. Indėlius................ 3.75%
2 metų term, indėlius................ 3.85%
3 metų term, indėlius................ 3.95%
4 metų term, indėlius................ 4.25%
5 metų term, indėlius................ 4.55%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.35%
1 metų GlC-met. palūk...............3.85%
2 metų GlC-met. palūk...............3.95%
3 metų GlC-met. palūk...............4.10%
4 metų GlC-met. palūk...............4.75%
5 metų GlC-met. palūk...............4.80%
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable"............................... 3.30%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 4.10% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.20% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.35% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.00% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.05% 
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%

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

nuo...................7.75%

Sutarties paskolas 
nuo...................7.75%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................6.45%
2 metų.......................6.60%
3 metų.......................6.70%
4 metų.......................6.90%
5 metų.......................7.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų............ 6.25%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

DEIXITZKL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27 John Street, Toronto

♦ MLS skelbimas
♦ Komisas 37s%

♦ Toronto Real
Estate Board 
narys

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave.W.

ir Weston Road)

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

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

■■■■■MMHMHMHIIIIIIIIIIIIIIIIIIEII 
ROXZKL LePAGE 

■■MII II llllllllll IIIII IBI

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.

Kanados lietuvių juros skautų laužas “Romuvos” stovyklavietėje

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Karen Kain, vieną iš žy

miausių Kanados balerinų, 
Prancūzija apdovanojo aukš
čiausiu meno ir literatūros žy
meniu Ordre des arts et lettres. 
Denis Bouchard, Prancūzijos 
ambasadorius Kanadoje, apdo
vanojimo proga pastebėjo, kad 
K. Kain yra “ne tik geriausia 
Kanadoje iškilusi šokėja, bet ir 
viena iš geriausių viso pasaulio 
balerinų”. Gimusi Hamiltone 
(Ontario), 49 metų amžiaus Ka
ren Kain nuo 1970 iki 1997 me
tų buvo National Ballet of Ca

nada Toronte pagrindinė šokė
ja, o dabar yra tos baleto grupės 
meno vadovė.

Kanados prekyba 2000 me
tais su užsieniu pasiekė naujus 
rekordus. Metinis eksportas pa
didėjo 15.8% iki $418 bilijonų ir 
importas padidėjo 11.1% iki 
363 bilijonų. Kaip ir praeityje, 
daugiausia buvo prekiaujama su 
JAV: eksportas pasiekė $360 
bilijonų ( + 16.2%), o importas 
$268 bilijonus (+7.3%). Su Eu
ropos sąjunga prekyba taip pat 
padidėjo: eksportas 15.2% ($21 
bilijonas), importas 18.1% ($34 
bilijonai). Eksportas į Japoniją 
pakilo 7.6% ($10 bilijonų), im
portas padidėjo 10.6% ($12 bili
jonų).

Joseph Macerollo, prieš ke
letą metų paskelbtas iškiliausiu 
Mississaugos (Ontario) miesto 
muziku, yra muzikinė retenybė: 
klasikinės muzikos atlikėjas 
akordeonu. Jis prieš 50 metų 
pamėgo akordeoną būdamas 
vos 6 metų, vėliau mokėsi To
ronto universiteto muzikos fa
kultete ir baigęs mokslus tęsė 
sėkmingą klasikinio akordeo
nisto karjerą scenoje ir mokyda
mas jaunimą akordeono meno 
konservatorijoje. 1998 metais jis 
įsijungė į vieną iš populiariausių 
Kanados klasikinės muzikos 
grupių Quartetto Gelato. Su 
kvarteto kolegomis Cynthia 
Steljes (obojus), Peter De Sotto 
(smuikas, mandolina ir tenoro 
partijų atlikėjas) bei George 
Meanwell (gitara, mandolina, 
violončelė) neseniai išleido mu
zikos disketę (CD) Neapolitan

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

Cafė. Kvarteto repertuaras pla
tus: nuo čigoniškų, itališkų, 
prancūziškų populiarių melodi
jų, argentiniškų“ tango ritmų iki 
operų arijų su įdomia ir išradin
ga interpretacija.

Toronto kardiologų grupė, 
vadovaujama dr. Lori West, po 
4 metus trukusių tyrimų, įrodė, 
kad net nesuderintos kraujo 
grupės širdies persodinimas kū
dikiams yra saugus. Pasirodo, 
kad kūdikiai iki 8 mėnesių am
žiaus negamina antikūnių, kurie 
priverstų neprisiimti svetimų 
persodintų organų. Tarp 1996 ir 
2000 metų 10 kūdikių Toronto 
vaikų ligoninėje (The Hospital 
for Sick Children) gavo perso
dintas širdis iš davėjų, kurių 
kraujo grupės buvo nesuderin
tos, ir visi jie gyvi ir sveiki. Pir
mas iš tokių laimingųjų buvo 
Caleb Schroeder, gavęs naują 
širdį 1996 metų vasarį, dabar 
sulaukęs 5 metų gyvena Vinipe- 
ge (Manitoba) linksmas ir 
sveikas.

Karinių pajėgų vadovybė 
yra priėmusi planą, kad per atei
nančius 20 metų kariuomenės 
sudėtyje būtų 28% moterų, 9% 
matomų mažumų ir 3% indė- 
nų/eskimų. Šiuo metu moterys 
tesudaro 11.4%, matomos ma
žumos 2% ir indėnai/eskimai 
1.5%. Moterys, kurios planavo 
kariuomenėje pasilikti ilgesnį 
laiką, skundžiaši, kad jos yra 
dažnai diskriminuojamos, ilgam 
paliekamos žemutinėse karjeros 
pakopose, apskritai, ignoruoja
mos; vyrai-žemesnių laipsnių 
kariai - net demonstratyviai ne
saliutuoja karininkių, nevykdo 
jų įsakymų. Neseniai gynybos 
ministeris A. Eggleton įspėjo 
kariuomenės vyriškius, kad toks 
“neandertališkas” elgesys yra 
šiais laikais nepriimtinas ir ne
prisitaiką prie naujų nuostatų 
kariai turėtų pasiieškoti vietos 
kitur.

Albertos liberalų partijos 
vadovė Nancy MacBeth po pra
laimėtų rinkimų, kur ji pati net 
neišsilaikė savo rinkimų apygar
doje, pasitraukė iš pareigų. Lai
kinuoju partijos vadovu tapo 
Ken Nicol. Albertos parlamen
to rinkimus laimėjo Ralph 
Klein vadovaujami konservato
riai labai didele persvara: net 74 
vietas iš galimų 83. Po rinkimų 
premjeras, turbūt atsidėkoda
mas savo partiečiams už įdėtas 
pastangas rinkimų metu, padi
dino savo ministerių kabinetą 
nuo 17 iki 24 ministerių. Tarp 
naujai įsteigtų ministerijų yra 
indėnų/eskimų reikalų, senimo 
reikalų bei remtinų išteklių 
plėtros. G.K.

DR. STASYS DUBICKAS
D/1N7Ų GVD>Tpj/lS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Sportas
Krepšinio varžybos

Šiaurės Amerikos lietuvių vyrų 
(35 m. ir vyresnių) krepšinio pirme
nybės vyksta šį savaitgalį (kovo 31 - 
balandžio 1) Hamiltone. Varžybas 
vykdo Hamiltono -LSK “Kovas”. 
Varžybų vadovo Arvydo Šeštoko 
pranešimu, dalyvauti yra užsiregist
ravusios 7 komandos: Toronto 
“Aušra”, Toronto “Vytis”, Čikagos 
ASK “Lituanica”, Detroito “Ko
vas”, Klyvlando “Žaibas” ir dvi Ha
miltono “Kovo” komandos. Prime
name - praeitų metų varžybose pir
mą vietą laimėjo čikagiečiai.

Jaunučių krepšinio varžybos 
vyks Čikagoje š.m. balandžio 28-29 
d.d. Numatoma, kad jose dalyvaus 
net 49 komandos. Galutinė koman
dų registracija privalo būti atlikta 
iki š.m. kovo 31 d. imtinai, šiuo ad
resu: dr. Donatas Siliūnas, 5116 
Illinois Ave., Lisle, IL 60532. Tel. 
630-852-3204; Faksas 630-852- 
4026; E-mail: dsiliūnas@lituanica. 
org amb

Žinios iš Lietuvos
LENGVOJI ATLETIKA: Pa

saulio šiuolaikinės penkiakovės pa
saulio taurės varžybose Meksikoje 
pirmajame tarpsnyje, tarp 32 į baig
mę patekusių dalyvių, vilnietis Ed
vinas Krungolcas iškovojo pirmąją 
vietą (5261 taškai), antrąją vietą už
ėmė vokietis Eric Walther (5234 
taškai), trečiąją - meksikietis Ser
gio Salazar (5201). Tarptautinės 
lengvosios atletikos federacjios 2- 
osios grupės “Grand Prix” varžybo
se Pretoria (Pietų Afrikos R.), 
olimpinis disko čempionas Virgili
jus Alekna iškovojo pirmąją vietą 
(67 m 52 cm), antrąją - Franz Kru
ger P.A.R. (64 m 61 cm), trečiąją - 
vengras Roland Varga (62 m 55 cm 
Helsinki (Suomija) vykusiame Eu
ropos galiūnų čempionate biržietis 
Žydrūnas Savickas iškovojo ketvir
tąją vietą.

LEDO ŠOKIAI: Lietuvos at
stovai Margarita Drobiazgo ir Povi
las Vanagas pasaulio pirmenybėse 
Vankūveryje, nors tarp žiūrovų bu
vo vieni iš populiariausių, bet dėl 
abejotino teisėjų objektyvumo, tu
rėjo pasitenkinti tik penktąja vieta.

DVIRAČIAI: Tarptautinės
dviračių sporto sąjungos (UCI) 
moterų įvertinime pirmoji vieta ati
teko olimpietei Dianai Žiliūtei, o 
Lietuvos moterų rinktinei - antra. 
Geriausias šalies dviratininkas Rai
mondas Rumšas tarp vyrų yra 19-as.

ŠACHMATAI: Prancūzijos
miestelyje Capelle la Grande su
rengtose tarptautinėse šachmatų 
varžybose tarp 700 dalyvių kaunie
tis didmeisteris Šarūnas Šulskis už
ėmė 4-ąją vietą. V.P.

GINTARAS STAUČĖ, garsusis fut
bolo vartininkas, ilgesnį laikų žai
dęs Vokietijos Duisburgo koman
doje, sutarčiai pasibaigus, š.m. 
pradžioje laukęs naujų pasiūlymų

Pas ponų
Vienas lietuvis vaikinas prašo 

pas lenką poną tarnybos.
Ponas klausia:
- Kas per vienas esi?
- Esu lietuvis, - drąsiai atsako 

vaikinas.
- O kur esi gimęs?
- Varšuvoj.
- Tai turi vadintis lenku! - su

šuko ponas.
Lietuvis vaikinas atšovė:
- O jeigu ponas būtum gimęs 

tvarte, tai būtum pats ne žmogus, o 
veršis?

Pokalbis su daktaru
Naktį daktarą pažadino telefo

no skambutis:
- Greičiau, daktare, mano 

žmona susirgo apendicitu!
Daktaras supykęs sušuko:
- Jūs tyčiojatės iš manęs! Aš 

juk praėjusiais metais jūsų žmonai 
padariau apendicito operaciją. Sa
vo gyvenime dar nemačiau moters, 
kuri turėtų du apendicitus!

- Galimas daiktas, - pasakė vy
riškis, - bet jūs galbūt matėte vyrą, 
kuris turi antrą žmoną?..

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 120 milijonų dolerių

MOKAME
3.30% už 30-89 d. term, indėlius 
3.30% už 90-179 d. term, indėlius 
3.30% už 180-364 d. term. Indėlius 
3.75% už 1 m. term. Indėlius 
3.85% už 2 m. term. Indėlius 
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term. Indėlius 
4.55% už 5 m. term, indėlius 
3.35% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.85% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.95% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.70% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.30% už RRSP & RRIF ind. (var.rate) 
4.10% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.20% už RRSP & RRIF 2 m. term. Ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. Ind.
5.00% už RRSP 4 RRIF 4 m. term. ind. 
4.95% už RRSP 4 RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskoląs

nuo............................... 7.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 6.45%
2 metų........................6.60%
3 metų........................ 6.70%
4 metų........................ 6.90%
5 metų........................7.00%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................6.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

'MasterCard j Cirrus

stra Travel_______
& Services Inc.

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P1A7

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

Organizuojamos turistinės grupės j Lietuvą birželio ir rugpjūčio mėnesiais. Dėl datų, 
maršruto ir kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1-866-566-1366.

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

INTERNATI0 N A L

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

(nemokamas)

❖ siuntinių pristatymas į adresato namus
❖ maisto siuntiniai
•> pinigų pervedimas
❖ pristatymo patarnavimai (courier service)
<• komerciniai persiuntimai (commercial shipments) 

kelionių patarnavimai
Mes siunčiame siuntinius į

BALTIJOS VALSTYBES, RUSIJĄ, UKRAINĄ 
BEI KITAS EUROPOS VALSTYBES

Darbo vai. nuo pirmadienio iki šeštadienio 9 V.r. - 6 V.V.

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

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

Nuolatos turiu išparduodamų bilictų.,Šiuo metu - iki balandžio 3 dienos, 
išvykimui iki vidurio gegužės, dar galite nusipirkti kelionę į Lietuvą už 
865 dolerius. Išvykimui iki balandžio pabaigos - už 835 dolerius. 
Išvykimui iki vidurio birželio - 945 doleriai. Šitų bilietų nedaug telikę - jei 
ilgai lauksite, jų nebebus! Prie šių puikių kainų prisideda mokesčiai, 
priklausantys nuo pasirinkto maršruto.
Ir nuo vasaros kainu garantuoju nupiginimą. Raskite, nesvarbu kur, sau 
geriausią kainą ir tada kreipkitės į mane asmeniškai - ir nuo tos 
“geriausios” kainos duosiu Jums nuolaidą.
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Tūriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Keliones į šiltus kraštus pas mane irgi gausite už geresnę kainą - 
pasiieškokite Jums tinkamiausią, nesvarbu kur, ir tada skambinkite 
tik man asmeniškai - gausite pigiau!

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai.
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik 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 Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.parama.net
mailto:parama@total.net


Prof. V. LANDSBERGIS Hamiltone tarp klebono kun. J. Liaubos ir 
jauno pianisto A. Raudžio Nuotr. M. Borusienės

Kovo vienuoliktoji Hamiltone
Popietė su žymūnais iš Lietuvos
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juozas (Joseph) NORKUS

'^yveikiname Revizijos komisijos narę

RAMUNĘ ČYGIENĘ, jos vyrą 
ARŪNĄ ir dukrą LIVIJĄ 
dukrytės-sesutės ADRIJOS- 
STEFANIJOS gimimo proga.

PARAMOS valdyba ir tarnautojai

Buvusio komunistų šulo dienoraštis
KAZYS BARONAS

Vokietijos knygynų lentyno
se pasirodė G. Dimitrovo “Ta- 
gebūcher” (Dienoraščiai) leidi
nys, spausdintas Berlyne, 712 psl. 
Kaina 99 m. 90 pf. - 76 knd. dol.

Kas yra tas Dimitrov? Apie 
jį LE.Vt.44 psl. rašoma: “Dimit
rov Georgi (1882-1949) bulgarų 
komunistų veikėjas. Spaustuvės 
darbininkas, nuo 1905 m. veikė
jas profesinėse sąjungose ir ko
munistuose; po Pirmojo pasau
linio karo dalyvavo ginkluotuo
se sukilimuose. Iš krašto pabė
gęs gyveno užsienyje, 1933 m. 
nacių apkaltintas Reichstago 
padegimu, bet teismo išteisin
tas. Vėliau Maskvoje buvo ko- 
minterno gen. sekretorium. 
Raudonajai armijai okupavus 
Bulgariją, 1944 m. vadovavo 
vietiniams komunistams, o 1946 
m. buvo paskirtas min. pirmi
ninku. Žiauriai atlikęs Bulgari
jos subolševikinimą, susilaukė 
įtarimo dėl sąjungos su Tito ir 
1949 m. buvo atleistas iš parei
gų. Išvykęs gydytis Maskvon, 
netrukus ten mirė”.

Pasirodymas G. Dimitrovo 
dienoraščio yra savos rūšies 
staigmena, tačiau šiandieną ne
vaidinanti didelio vaidmens, nes 
komunizmas ir Sov. Sąjunga jau 
praeitis, istorija. Tačiau skaitant 
leidinį, atskleidžiamos net tam 
tikros paslaptys. Jau Antrojo 
pasaulinio karo metu Stalinas 
įsako G. Dimitrovui kuo ma
žiausiai jo vardą minėti, kadangi 
skyrimas kapitalistinių kraštų į 
fašistinius ar demokratinius 
prarado ligšiolinį tikslą. Dabar 
karas turi vykti pasaulio užvieš- 
patavimui. Tad dabar visose 
valstybėse komunistinės partijos 
turi priešintis karui, reikalauti 
taikos. Atsirado nesantaika tarp 
Prancūzijos ir Anglijos kom. 
partijų. Tik Vokietijai užpuolus 
Sov. Sąjungą padėtis pasisuko į 
kitą pusę. Anglijos kom. partija 
apgailestavo savo klaidingą lai
kyseną bei Churchill’io nuomo
nę, nes jis reikalavęs kovoti su 
Vokietija.

Dienoraštis taip pat parodo, 
kokį didelį vaidmenį turėjo ko- 
minternas, savo rankose stipriai 
laikydamas visų valstybių komu
nistines partijas. Sov. Sąjungos 
atstovu jame 1921-1938 m. buvo 
NKVD narys M. Moskvin, vė
liau sušaudytas Maskvoje. Jo 
mirtį G. Dimitrov mini tik ke
liais žodžiais: “1938 m. lapkričio 
mėn. 23 d. M.M. iššauktas 
NKVD į Maskvą. Jis daugiau į

savo tarnybą negrįžo”.
Be jokių abejonių, dieno

raštyje pagrindinį vaidmenį at
lieka Stalinas. G. Dimitrov stip
riai žvelgia į diktatoriaus veda
mą politiką, Stalino tikslus. 
Bulgaro nuomone, Stalinas rei
kalavęs visiško paklusimo jo 
politiniams siekiams. G. Dimit
rov rašo, kaip Stalinas, supratęs 
kovą su trockistais, pareiškė: 
“Jie turi būti medžiojami, su
šaudomi, sunaikinti”. (Trockij 
Lev Davidovič - tikroji pavardė 
Leiba Davidovič Bronštein bu
vo NKVD nužudytas Meksikoj. 
1966 m. lankydamas tą kraštą 
mačiau aukštu mūru aptvertą jo 
gyventą namą, K.B.).

Keistas tas Stalinas! Juk ko
munistai 1918 m. sušaudė visą 
caro šeimą. Tačiau Stalinas pa
sakęs: “Carai sujungė visą milži
nišką imperiją. O mes šią valsty
bę paveldėjome”. Pasirašęs su
tartį su Vokietija, jis pareiškė: 
“Būsimas karas bus vedamas 
pasaulio užkariavimui”. Tiesa, 
1939 m. Sov. Sąjunga buvo 
neutrali, bet Stalinas “nesiprie
šino” - tegul kapitalistinės vals
tybės kariauja. “Neblogai, jeigu 
Vokietija pajėgtų ypač D. Brita
niją susilpninti”.

“1941 m. gegužės mėn., - 
rašo G. D., - Stalinas išsireiš
kęs: taika ir saugumas yra kartu 
karui pasiruošimo politika. Ne
gali būti apsigynimo be puoli
mo. Armiją reikia auklėti kovos 
dvasia, reikia ruoštis karui”.

Žlugus Lenkijai, Stalinas 
pasakęs: “Viena mažiau buržu
azine ir fašistine valstybe”.

Paliečiamos Baltijos valsty
bės, rašoma apie pasirašytas su
tartis, įvedimą į Lietuvą, Latvi
ją, Estiją Raudonosios armijos. 
Bulgaras rašo: “Caro laikų kraš
tai grįžo vėl į Sov. Sąjungos ran
kas. Mes nesieksime jų sovieti- 
nimo. Ateis laikas, kada tie 
kraštai patys atliks sovietinimą”.

Oficialiai komunistinis ko- 
minternas buvo panaikintas 
1943 m. Tačiau Bulgaras savo 
dienoraštyje rašo: 1941 m. Hit
lerio gimtadienio proga Bolšoj 
teatre Stalinas klausė, ar nėra 
atėjęs laikas kominterną paleis
ti. Taip pat, dienoraštis rodo, 
kad Stalino vesta pasaulinė ko
munistinio sąjūdžio politika 
tarnavo Sov. Sąjungos tikslams. 
Marksizmas ir leninizmas yra 
ideologija, tačiau Stalino ji buvo 
kitaip interpretuojama ir pa
naudojama jo despotiniams jė
gos tikslams.

Kovo 5 d. Hamiltono lietu
viai laukė nepaprasto svečio - 
prof. Vytauto Landsbergio - 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo signataro, kuris savo 
ramia ir šalta laikysena išvedė 
Lietuvą į nepriklausomybę ir 
davė pradžią sovietų imperijos 
žlugimui.

Televizijos ir radijo žinių 
agentūros skelbė iš Amerikos 
pas mus atslenkančią didelę 
sniego pūgą, kuri prasidėjo ko
vo 5-sios ankstyvą rytą. Su rū
pesčiu ir baime Tėvynės sąjun
gos valdybos nariai žvalgėsi pro 
langus kaip vėjas suko sniego 
gniūžtes, užklodamas kelius le
do ir sniego danga. Tačiau apie 
pietus audra lyg ir susilpnėjo, ir 
šios popietės rengėjai susilaukė 
pranešimo, kad svečiai iš To
ronto ir iš Lietuvos yra pakeliui 
į Hamiltoną. Jaunimo centro 
salė pamažu prisipildė hamilto- 
niečių, kurie kantriai laukė at
vykstančių svečių.

Pagaliau, beveik valandą 
pavėlavę, į salę įžengė prof. V. 
Landsbergis, Gr. Landsbergienė 
ir juos globoją E. J. Čuplinskai 
iš Toronto. Hamiltoniečiai šiltai 
ir audringai juos sutiko. Šios 
popietės programą ir svečių su
pažindinimą gražiai tvarkė 
“Gintarinių aidų” radijo progra
mos vedėja Liuda Stungevičie- 
nė. Ji pakvietė Aušros Vartų 
parapijos kleboną kun. Juvenalį 
Liaubą sukalbėti invokaciją.

Tėvynės sąjungos Hamilto
no skyriaus valdybos pirminin
kas Lionginas Paškus pasveiki-

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

no pirmą kartą į Hamiltoną at
vykusį prof. V. Landsbergį ir, 
nepaisant blogo oro, gausiai su
sirinkusius hamiltoniečius. Savo 
žodyje jis palygino Vasario 16 ir 
Kovo 11 nepriklausomybių pa
skelbimą ir jų reikšmę mūsų 
tautos istorijoje. Be Vasario 16 
nebūtų buvę ir Kovo 11, nes per 
pirmąjį nepriklausomybės 22 m. 
laikotarpį išaugo nauja inteli
gentijos karta, kuri pajuto lais
vos Tėvynės gyvenimo pulsą ir 
gerai suprato ką reiškia tą laisvę 
prarasti. Prasidėjus Sovietų Ru
sijos okupacijai, dalis šios inteli
gentijos pasitraukė į Vakarus, 
bet dar didesnė dalis pasiliko 
okupuotoje Lietuvoje. “Palikda
mi Lietuvą, neišsivežėme jokio 
turto, bet išsivežėme Tėvynės 
meilę ir tikėjimą, kad ji bus lais
va” - kalbėjo L. Paškus.

Ir vienos ir kitos nepriklau
somybės atgavimas neapsiėjo be 
kraujo aukos. Lietuvos savano
riai aplaistė savo krauju Lietu
vos žemę, išvydami bolševikus ir 
bermontininkus iš savo krašto, 
o prieš 10 metų beginkliai jauni 
žmonės žuvo po bolševikų tan
kais prie televizijos bokšto ir 
Medininkuose.

Hamiltono lietuvių ben
druomenės pirm. Bernardas 
Mačys pasveikino garbingą sve
čią ir įteikė jam Hamiltono lie
tuvių bendruomenės 50 m. gy
venimo ir veiklos istoriją.

Liuda Stungevičienė supa
žindino žiūrovus su prof. V. 
Landsbergio biografija ir pa
kvietė jį prie mikrofono. “Kaip 
gera ir jauku pas Jus... Ir salės 
papuošimas ir žmonių nuotai
ka...” prabilo prof. V. Lands
bergis. Savo ramia kalba jis 
prisiminė prieš 11 metų pa
skelbtą Lietuvos nepriklauso
mybę, žmonių stiprią ir vieningą 
laikyseną, tą dvasinį pakilimą, 
nutarimą laikytis ramiai, nesvy
ruoti, nesileisti į kompromisus, 
nežengti nė žingsnio atgal, nes 
lietuvio širdyje jau tiesa ir pa

Neringa Ine. su Nek. Pr. Marijos Seserimis 
organizuoja ir praveda stovyklas 

"Neringos" stovyklavietėje, Vermonte

“NERINGOS” STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA

liepos 1-7 d.d. - vaikams 6-10 metų 
liepos 8-22 d.d. - vaikams 10-16 metų 

liepos 22-28 d.d. - vaikams 13-16 metų
liepos 29 - rugp. 4 d.d.. - šeimoms su mažais vaikais

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS 
rugp. 5-18 d.d. - vaikams 7-16 metų 

rugp.18-21 d.d. - šeimoms su mažais vaikais
INFORMACIJA: 416-537-7363 e-mail: neringai@yahoo.com

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

reiga reikalauti laisvės savo 
kraštui. Lietuva niekada savo 
valia neįsijungė į Sovietų Sąjun
gą, bet jos laisvė buvo jėga iš
plėšta, 1940 birželio 15 d. Rau
donajai armijai įžengus į Lie
tuvą. 50 m. Lietuva kentėjo iš
vežimus, trėmimus, partizanų 
žudynes, pažeminimą ir kitas 
skriaudas, bet niekas neįstengė 
išplėšti laisvės troškimo... Da
bartinis didžiausias rūpestis yra 
tapti NATO ir Europos sąjun
gos nare. Palydėtas gausių plo
jimų baigė savo žodį pagrindinis 
šios popietės kalbėtojas prof. V. 
Landsbergis.

Meninės dalies programą 
pradėjo jaunas pianistas An
drius Raudys, paskambindamas 
W. Mozart “Sonatą No. 9 in A 
minor” ir “Rondo alia Turca”. 
Publikai pageidaujant dar pa
skambino “Entertainer” by 
Scott Joplin. Prof. V. Landsber
gis jį pasveikino, linkėdamas 
sėkmės ateityje ir ragindamas 
nuolatos dirbti bei siekti vis 
toliau.

Visus susirinkusius nudžiu
gino pianistė Gražina Lands
bergienė ir smuikininkė Audro
nė Sarpytė meistriškai atlikusios 
keletą kūrinių kartu.

Toliau - Toronto pensinin
kų choro “Daina” pasirodymas, 
nors dėl blogo oro ir jie ne visi 
atvyko. Jų dirigentė Lilija Turū- 
taitė yra šilta asmenybė. Ir iš 
vyresnio amžiaus dainininkų ji 
moka išgauti kuo daugiausia. 
Pati savo gražiu balsu paįvairino 
programą ir įtraukė visą pub
liką. “Daina” numatytą dainos 
ir poezijos pynę jautriai ir gra
žiai atliko ir tuo užbaigė Kovo 
11 minėjimą.

TS Hamiltono skyriaus 
pirm. L. Paškus padėkojo sve
čiams iš Lietuvos, programos 
dalyviams ir Hamiltono bei apy
linkių lietuviams, taip gausiai 
susirinkusiems, pakviesdamas su
giedoti Lietuvos himną ir po to 
pasivaišinti ponių paruoštais už
kandžiais.

Prof. V. Landsbergis dar il
gai vaikštinėjo tarp žmonių, 
pasikalbėdamas, atsakydamas į 
klausimus, pasidalindamas da
bartiniais Lietuvos rūpesčiais ir 
tvirtai tikėdamas šviesesne Lie
tuvos ateitimi. Taip baigėsi ši 
maloni popietė, o lauke ir vėl at
gijusi sniego pūga dengė kelius 
sniego ir ledo sluoksniu. G.D.

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West Įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.
RE^VINtC Wool Floaltv Ine.

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

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.: 905 271-717’ 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTRS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s. m s Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Destination Real Estate Inc.
Kęstutis (Ken) Raudys b.a.

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

Kai jūs plrksite arba parduosite namus per Kęstutį Raudį, jūs galėsite 
gauti kelionę nemokamai naudodami “Air Mlles reward miles’’.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., VLB.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

rf TORONTO
Probationary Firefighters
Help make our City a safer place for all.
If you like helping people, work well with others, enjoy learning and are physically fit, this is a 
great time to compete for firefighter positions at the City of Toronto for possible openings in 
2002. In addition to firefighting services, you will perform rescue work, fire prevention duties, 
administer first aid, respond to emergency hazardous material situations, and maintain firefighting 
apparatus, equipment and fire stations. To carry out these duties, you must be able to handle 
intense, sustained physical effort, communicate clearly in English under stressful situations, and 
work shifts (including nights and weekends).

Qualified applicants must be legally eligible to work in Canada, meet the prescribed hearing and 
visual requirements (20/30 in each eye without corrective lenses, and colour vision that is safe 
for firefighting), and have completed a minimum of Grade 12 (or equivalent as approved by the 
Ontario Ministry of Education). A valid Ontario driver’s licence and the ability to obtain a class 
D (minimum) with Z brake endorsement by the time of job offer are also essential.

The first stage of the recruitment process is a written test, to be conducted beginning May 12, 2001. 
For further information on dates, times and locations, and to learn more about the recruitment 
process, you may do the following:

1. Pick up a recruitment information package, between March 12 and May 3, 2001, at one of the 
following locations:
North York Civic Centre, 5100 Yonge St.
Toronto City Hall, 100 Queen St. W.
Etobicoke Civic Ctr., 399 The West Mall

York Civic Centre, 2700 Eglinton Ave. W. 
Scarborough Civic Centre, 150 Borough Dr. 
East York Civic Centre, 850 Coxwell Ave.

2. Attend a Firefighter Career Information Session at the Toronto Fire Academy, 895 Eastern 
Avenue, Toronto, on one of the following dates:
Wednesday, April 4, 2001 — 7:00 p.m. Monday, April 23, 2001 — 7:00 p.m.

Saturday, April 28, 2001 — 10:00 a.m.

3. Additional information sessions are also planned for each of the civic centres and numerous 
other community locations around the city.

4. For details, call the Toronto Fire Services recruitment hotline at 416-392-FIRE 
(416-392-3473) and check our Web site at: www.city.toronto.on.ca/fire

5. Recruitment information packages will be available at all of the information sessions.

6. You must pre-register for the written test. Registration forms must be received at 
Human Resources, York Civic Centre on or before noon, Friday, May 4, 2001.

7. Candidates who pass the written test will be invited to apply. At that time, applicants will 
be required to submit copies of their Standard First Aid and CPR Level “C” (Basic Rescuer) 
certificates (current to within 24 months immediately prior to the application deadline). These 
certificates must be issued by the Canadian St John Ambulance, the Canadian Red Cross 
Society or one of the training agencies noted in the 2001 Career Guide.

Committed to employment equity, the City of Toronto encourages applications from Aboriginal 
people, people with disabilities, racial minorities and women.

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

sutton group - assurance realty inc. realtor 
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

MARGUTIS
PYSANkA -Wl'M. Inc.

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

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje. J

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

i Tel: (416) 233-4601 g

mailto:neringai@yahoo.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:kraudys@idirect.com
http://www.city.toronto.on.ca/fire
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TORONTE
Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį, balan
džio 1, bus renkama arkivyskupijos 
įsakyta “ShareLife” rinkliava.

- Toronto arkivyskupijai yra 
paskirtas naujas vyskupas - pagal
bininkas John A. Boissonneau, bu
vęs Toronto Šv. Augustino kunigų 
seminarijos rektorius.

- Mississaugoje yra mirusi a.a. 
Delfiną Zulonienė, 91 m. amžiaus.

- Gavėnios susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje - kovo 
27 d., 3 v.p.p. Susikaupimo vedėjas 
- kun. Gediminas Numgaudis, OFM.

- Kovo 31, ateinanį šeštadienį, 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
Mišias aukos Londono lietuvių pa
rapijos klebonas kun. Kazimieras 
Kaknevičius.

- Gavėnios susikaupimas Ana
pilio Lietuvos kankinių šventovėje 
vyks nuo kovo 29 iki balandžio 1 
dienos. Susikaupimą ves kun. Gedi
minas Numgaudis, OFM. Susikau
pimo dienų tvarka: kovo 29, ketvir
tadienį, - Mišios su pamokslu 11 
v.r.; kovo 30, penktadienį, - Mišios 
su pamokslu 11 v.r.; kovo 31, šešta
dienį, - Mišios su pamokslu 11 v.r., 
o jaunimui Mišios su pamokslu 6 
vai. vakaro; balandžio 1, sekmadie
nį, - pamokslai ir Mišios įprasta 
sekmadienio tvarka. Išpažinčių su
sikaupimo vedėjas klausys kasdien 
prieš ir po Mišių. Jis taipgi kiek
vieną dieną po Mišių bus pasiruo
šęs vesti daugiau pokalbių to norin
tiems parapijos salėje.

- Autobusėlis Gavėnios susi
kaupimo metu veš maldininkus nuo 
Islington požeminių traukinių sto
ties Anapilin ketvirtadienį, penkta
dienį ir šeštadienį 10.30 v.r. ir atgal 
parveš po susikaupimo pamaldų. 
Sekmadienį autobusėlis veš maldi
ninkus įprasta sekmadienio tvarka.

- Gavėnios susikaupimas Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus balandžio 1, ateinantį sekma
dienį, 3 v.p.p. Susikaupimą ves kun. 
Gediminas Numgaudis, OFM.

- Parapijos Religinės sekcijos 
posėdis - kovo 29, ketvirtadienį, 6.30 
v.v. klebonijos posėdžių kambary.

- Parapijiečiams primename, 
kad ištisą Gavėnios ir Velykų laiko
tarpį priimamos aukos Tikinčiajai 
Lietuvai. Vokelių toms aukoms pa
dėta prie visų šventovės durų.

- Balandžio 29, sekmadienį, 
tuoj po 11 v.r. Mišių Anapilio salė
je. bus pavasarinis jaunųjų talentų 
koncertas. Norintieji programoje 
dalyvauti ar gauti daugiau informa
cijos, prašomi skambinti Vidai 
Paškuvienei tel. 416 695-7036 arba 
Julijai Tumelytei tel. 905 615-8681.

- Anapilyje organizuojamos 
tinklinio komandos. Treniruotės 
jau vyksta Anapilio salėje ir joms 
vadovauja Mindaugas Leknickas. 
Taipgi jau veikia ir šachmatų sekci
ja. Visi besidomintieji abiem sporto 
šakom ir toliau gali registruotis pas 
Praną Vilkelį tel. 905 279-1867.

- Anapilio knygyne gauta 
Stefanijos Stasienės virimo knyga 
“Kviečiame pasivaišinti”. Taip pat 
galima įsigyti velykinių sveikinimų 
atvirukų.

- Mūsų parapijoje ugdomas 
Išeivijos Lietuvių klierikų studijų 
fondas, kad ateityje iš jo nuošimčių 
būtų galima remti mūsų klierikus, 
kurie bus pasiryžę po kunigystės 
šventimų darbuotis mūsų tarpe. 
Šiuo metu fonde yra sutelkta 
$24,435...

- Mišios balandžio 1, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a.
Antaną Rinkūną; 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 3 v.p.p. už Petrą Pakalką; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
kovo 31, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Mariją Kemėžytę.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: a.a. V. Kybarto atminimui žmo
na L. Kybartienė $100; $500 aukojo 
B. Stalioraitis (3,200), $300 - K. 
Ališauskas (1,800), $200 - H. But
kevičius, M. Bušinskas (440), $150 
- A. Dirmantas; po $100 - A. Gri
gonis (150), B. Laučys (370), V. D. 
Groen, J. Rugys (200), A. Monstvi- 
las (200), I. Meiklejohn (1,550). 
Slaugos namų komitetas dėkoja au
kotojams. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti adresu: Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6. Slaugos namų elek
troninis paštas: http://mcmbcrs.pla- 
ncteer.com/~litn/

Prisikėlimo parapijos žinios
- Mišios sekmadieniais, kol at

sidarys naujos parapijos patalpos, 
bus aukojamos Lietuvių Namuose 
9.15 v.r. ir 10.30 v.r. Šiokiadienių 
Mišios aukojamos “Vilniaus rū
muose” 8.30 v.r.

- Visą kovo mėnesį parapijoje 
renkamos aukos Tikinčiajai Lietu
vai paremti.

- Šeimų stovyklą, vyksiančią 
Vasagoje, “Kretingos” stovyklavie
tėje šią vasarą rugpjūčio 5-11 d.d. 
organizuoja Virginija ir Linas Zub- 
rickai. Norintys dalyvauti prašomi 
registruotis pas juos tel. 416 767- 
9066.

- “Sharelife” - Toronto arki
vyskupijos metinio vajaus pirmoji 
rinkliava bus pirmą balandžio sek
madienį.

- Metinis priešvelykinis susi
kaupimas, kurį ves kun. Gediminas 
Numgaudis, OFM, vyks balandžio 
5-8 d.d.

- Parapijos perkėlimo vajui iki 
šiol suaukota $532,724, dar reikia 
$787,275. Visiems aukotojams nuo
širdi padėka.

- “Kretingos” stovykla lietuviš
kai kalbantiems vaikams vyks lie
pos 8-21 d.d.; angliškai kalbantiems 
liepos 23 - rugpjūčio 4 d.d. Prityrę 
vadovai prašomi registruotis iki ko
vo 30 d. pas Liną - 297 Kennedy 
Ave., Toronto, ON, M6P 3C4, arba 
pas kunigą Edį - E-pašte: kunedis- 
@ican.net.

- Naujas parapijos adressas: 1 
Resurrection Rd., Toronto, Ont. 
M9A 5G1, Canada; tel. 416 533- 
0621; faksas 416 533-7247.

- Mišios balandžio 1, sekma
dienį? 9.15 v.r. (ang.) už a.a. Kazi
mierą Janeliūną; 10.30 v.r. (liet.) už 
a.a. Juozą, Teresę, Uršulę, Albiną 
ir gimines; už a.a. Albiną Bočkų; už 
Kostą Valančių; už a.a. Kazimierą 
Geniotienė ir Ašokliu šeimos miru
sius; už parapiją.
Išganytojo parapijos žinios

- Sekmadienį 5 Gavėnios sek
madienio pamaldos su Šv. Komuni
ja. Pamaldų metu sekmadienio mo
kykla.

- Parapijos choro repeticija 
balandžio 2 d., 4.30 v.p.p.

- Moterų draugijos ruošiamas 
Gavėnios apmąstymo vakaras įvyks 
balandžio 7 d., 6 v.v.; giedos para
pijos choras. Po pamaldų Vaišės. 
Visi nuoširdžiai kviečiami.

- A. a. Marijos Preikšaitienės 
atminimui pagerbti suaukota: para
pijai $650 ir Moterų draugijai $205.

Maironio mokyklos žinios
- “Paramos” kredito koopera

tyvo vedėjas Linas Zubrickas kovo 
24 d. lankėsi vyresniųjų darželyje, 
pirmame, ketvirtame ir septintame 
skyriuose. Žada aplankyti antrą, 
penktą ir šeštą skyrius kovo 31d.

- Balandžio 7 d. Velykų senelė 
pasirodys mūsų mokykloje.

- Balandžio 14 d. yra Velykų 
savaitgalis - nebus pamokų. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Kovo 25 d. LN svetainėje 

pietavo 341 svečias. Pranešimą pa
darė ir su svečiais supažindino LN 
valdybos narė A. Skilandžiūnienė. 
Svečių knygoje pasirašė P. Kliesi- 
kas iš Lietuvos.

- LN valdybos posėdis šaukia
mas balanžio 11 d., 7.30 v.v.

- Balandžio 1, sekmadienį, 2 
v.p.p. Lietuvių Namuose įvyks pa
skaita apie žemės ūkio reformą ir 
ateities perspektyvas. Skaitys agro
nomas J. Markevičius, dalyvavęs 
pertvarkymo veikloje.

- Kovo 22 d. Lietuvių Namų 
posėdyje valdybos nariai pasiskirstė 
pareigomis: pirmininkas - E. Ste
ponas, vicepirmininkas - dr. R. Za- 
bieliauskas, iždininkas - J. Slivins- 
kas, sekretorius - E. Pamataitis. Iš
rinkti komitetų pirmininkai: Visuo
meninės veiklos - A. Skilandžiū
nienė, LN statybos ir remonto - R. 
Sonda, Slaugos namų statybos - J. 
R. Juodis, Slaugos namų lėšų telki
mo - I. Pivoriūtė, Narių verbavimo 
- I. Pivoriūtė, Švietimo fondo - M. 
Balaišytė, Socialinių reikalų - M. 
Balaišytė, Bingo - E. Pamataitis, 
Baro “Lokys” - R. Sonda. Revizi
jos komisijos pirmininku išrinktas 
A. Aisbergas. Naujai išrinktai val
dybai linkime kūrybingo ir darnaus 
darbo.

- Nuo birželio 1 d. išnuomoja
mas 2-jų miegamųjų butas, priklau
santis Lietuvių Namams. Teirautis 
LN raštinėje arba skambinti tel. 
416 532-3311.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS

pianistė ILONA BERESNEVIČIENĖ

ir smuikininkas ATIS BANKAS

2001 m. balandžio 21, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštj!

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).

PASIVAIŠINSITE skaniais J. Gurklienės gamintais 
valgiais ir įvairiais baro gėrimais.

VAKARO PRADŽIA - 5.00 v.v., 
Meninės programos pradžia - 5.30 v.v.

STALUS (po 8 asmenis) bei vietasužsisakykite 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administ
racijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio 
parapijoje ir Lietuvių Namuose po pamaldų 
sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $25 asmeniui (koncertas ir 
vakarienė su vynu).
Visus dalyvauti kviečia - *

“Tėviškės žiburių” leidėjai

ANTTA VERTIM^
X XX AGENTŪRA

Vertimai dokumentų visose srityse 
(imigracijos, verslo, technikos, teisės) 
Į lietuvių, lenkų, ukrainiečių, gudų, 
rusų, anglų, prancūzų ir kt. kalbas

Tai 416-766-4921
Faksas: 416-766-3937
2230 Bloor St.W. - 2*™ aukšte 

prie Runnymede požeminio stoties
Darbo valandos: 10 v.r. iki 7 v.v.

Dr. Gina J. Ginčanskaitė 
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

Vasaros laikas prasideda 
sekmadienį, balandžio L Laik
rodžių rodykles galima pasukti 
viena valanda pirmyn šeštadie
nio vakare, kovo 31.

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblio “Gintaras” 45 metų 
sukaktuvinis koncertas įvyks ge
gužės 26, šeštadienį, 6 v.v. di
džiojoje Anapilio sodybos salė
je. Programoje - visos gintarie- 
čių grupės ir “Angeliukų” cho
ras, vad. N. Benotienės.

“Gintaro” vyriausioji šokėjų 
grupė yra pakviesta atstovauti 
Toronto miestui bei visai Kana
dai tarptautiniame festivalyje, 
kuris šiais metais vyks Zacate
cas mieste, Meksikoje nuo rug
pjūčio 17 iki rugpjūčio 27 d.d. 
Gintariečiai mielai sutiko daly
vauti festivalyje ir gausius žiū
rovus supažindinti su lietuvių 
tautiniais šokiais bei muzika. 
“Gintaro” vadovei Ritai Kara- 
siejienei rašytame “Folklore 
Canada International” laiške 
pasidžiaugta, kad lietuvių “Gin
taras” išrinktas atstovauti Ka
nadai. K.

Genovaitė Kuzmienė at
siuntė “Tėviškės žiburiams” 
$1,000 auką. Leidėjai nuošir
džiai dėkoja.

A. a. Marijos Karasiejienės 
dvejų metų mirties prisiminimui 
pagerbti Stasė Zavienė ir Geno
vaitė Gaižutienė “Tėviškės ži
buriams” aukojo $50.

A. a. A. Mikšienės šviesiam 
atminimui, užjausdama jos bro
lį, seserį ir artimuosius D. Bar- 
tulienė “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $20.

Donna ir Pranas Judickai 
iš Woodstock, Ont. paaukojo 
$2,000 - našlaičių kaimui prie 
Marijampolės ir $2,000 - “Trem
tinių grįžimo fondui” Vilniuje.

Nuolatiniai “Tremtinių grį
žimo fondo” rėmėjai aukojo: 
Stasys Jakaitis - $1,000 ir Julius 
ir Stefa Sinkevičiai - $100. Dos
niems aukotojams nuoširdžiai 
dėkoja -

KLKM dr-jos c. valdyba
Kostas Zolpis (iš Edmon

ton, Alta.) atsiuntė $200 auką 
našlaičių kaimui prie Mari
jampolės paremti. Nuoširdžiai 
dėkoja — KLKM dr-jos c. valdyba

Kovai su vėžio liga Lietu
voje sergantiems vaikams ir 
tremtiniams aukojo: $200 - 
Anapilio moterų būrelis. M.P.

A. a. Kazimiero Ališausko 
atminimui vėžiu ir džiova ser
gantiems vaikučiams ir tremti
niams aukojo: $50 (JAV) Danu
tė ir Justinas Prasauskai; $50 - 
Zita Didžbalienė. M.P.

Anapilio sodybai $100 au
kojo B. Lunas.

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo J. Gribulis.

Pakalnių sudegusiai šven
tovei $500 aukojo O. Raubienė.

KLB žinios
- KLB valdybos švietimo sekci

jos pirm. V. Stanevičienė praneša: 
lituanistinių mokyklų mokytojams 
vienos savaitės pasitobulinimo kur
sai įvyks Dainavoje š.m. rugpjūčio 
5-12 d.d. Kursuose dalyvaujantiems 
mokytojams KLB apmokės kelio
nės išlaidas.

Ateinančiais mokslo metais 
įvyks šeimos istorijos konkursas.

. Šeštadienį, rugsėjo 8, Hamilto
ne, 9.30 v.r.-4 v.p.p. “St. Charles 
Mountain School” patalpose šau
kiamas Kanados lit. mokyklų mo
kytojų suvažiavimas.

Š.m. birželio 3 d. “Bronte 
Creek Conservation Park” (į šiaurę 
nuo QEW, Burlington-Oakville sie
na) įvyks Šeimos šventė. Yra pasto
gė. Šuaugusiems 4 doL, vaikams - 2 
dol. Žaidimus ves KLJ sąjungos na
riai. Dėl smulkesnės informacijos ir 
registracijos skambinti tel. 905 827- 
6911. Inf.

Maloniai kviečiame jus dalyvauti 

lykiniuose pietuose 
2001 m. balandžio 22, sekmadienį, 1 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namų
Karaliaus Mindaugo menėje (1573 Bloor St. W., Toronto)

ŠILTAS MAISTAS, VYNAS, TORTAI, KAVA
Įdomi programa ir Velykų senelė su dovanėlėmis
Bilietus galite įsigyti iš anksto LN raštinėje arba 

sekmadienio popietėse.
įėjimas: suaugusiems - $23, vaikams 6-12 m. - $8, 

vaikams iki 5 m. nemokamai
Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis ir Uetuvių Namai

Lietuvių kredito kooperatyvas

MMM
PARAMA 

praneša, kad metinis 

narių susirinkimas 
įvyks š.m. balandžio 8, sekmadienį,
3 v.p.p., Toronto Lietuvių Namuose.
* Narių registracija prasidės 2 valandą po pietų
* Prašome atsinešti nario knygutes

Primename, kad kandidatų nominacijos priimamos iki 
balandžio 2 d., penkias dienas prieš metinį susirinkimą!

L VALDYBA

1573 Bloor SLWest, Toronto, OnL M6P 1A6

Fondas ieško:
ADMINISTRATORIAUS/RĖS

Darbas nepilnu laiku (maždaug 12 vai. į savaitę). Asmuo 
turi mokėti knygvedybą, raštinės administracijos darbą, anglų ir 
lietuvių kalbas ir naudoti kompiuterio programas.

Besidomintys prašomi siųsti išsilavinimo/darbo patirties 
santrauką (resume) į Fondo raštinę. Santraukos bus priimamos 
iki š.m. balandžio 10 d.

Lietuvos miško savininkų 
sąjunga nori susirašinėti su išei
vijos tautiečiais, besidominčiais 
miškų ūkiu. Adresas: A. Pivo
riūnas, Saulėtekio 9, 1-606, LT- 
2055 Vilnius, Lithuania.

Jaunimo kultūros ir para
mos centras “Versmė” Svėda
suose prašo išeivijos pagalbos. 
Ši organizacija rūpinasi kaimo 
jaunimo pozityvia veikla, ati
traukiančia nuo alkoholio ir 
narkotikų. Svėdasuose yra vidu
rinė mokykla, kurioje mokosi 
300 moksleivių. Trūksta spalvo
to ir piešimo popieriaus, pieštu
kų, dažų, lipdinio priemonių, 
maisto gaminių. Adresas: Biru
tė Astrauskienė, J. Tumo-Vaiž
ganto 16, Svėdasai 4932, Anykš
čių rajonas. Lithuania.

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

Atitaisymas. “TŽ” 12-ame nu
meryje, 10 psl. kronikos žinutėje 
apie lietuvaičių laimėjimus Kiwanis 
muzikos festivalyje Sabinos pavar
dė turėjo būti Šilininkaitė, ne Šilin- 
kaitė. Už klaidą atsiprašome.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė 4 mėnesių vaikučiui, kuri gy
ventų kartu su mumis. Skambinti 
tel. 905 771-5012 arba 416 567-0173.

HAMILTONO PENSININKŲ NA- 
MAI “Rambynas” išnuomoja 1 mie
gamojo butą. Kaina $566 mėn. (įskai
tant elektrą ir šildymą). Skambinti 
tel. 905-526-8281.

SIŪLAU žemės verslininkams ar
ba investitoriams bendroms įmo
nėms ir bendradarbiavimui bio
energetikos gamyklos steigimo, bio- 
energetinių dujų gamybos, šilt
namių statybos ir ekologiškai šva
rių žemės ūkio produktų augini
mo ar kitokios gamybos srityse. 
Susisiekti telefonu 370-7-710945 
arba e-paštu szigmas@centras su 
Zigmu Shlapiku, Kaunas, Lietuva.

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 
Skambinti

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

MONTREAI?116
Rokas Zubovas, pianistas ir 

muzikologas, atvyksta į Montrealį 
ir balandžio 8 d., 12 vai. Aušros 
Vartų parapijos salėje supažindina 
su savo prosenelio M. K. Čiurlionio 
muzikine bei dailės kūryba. KLB 
Montrealio apylinkės valdyba kvie
čia visus pasiklausyti muzikos bei 
paskaitos, iliustruojamos paveiks
lais. Auka -10 dol.

Montrealio lietuvių žvejotojų- 
medžiotojų klubas “Nida” kovo 18 
d. sušaukė metinį susirinkimą Auš
ros Vartų parapijos salėje. Susirin
kimui vadovavo Albinas Urbonas, 
sekretoriavo Linas Slikas. Praneši
mus padarė klubo pirmininkas Jo
nas Rimeikis, su iždo būkle supa
žindino iždininkas Antanas Račins- 
kas. Nutarta pasiūlyti visoms lietu
vių organizacijoms pasinaudoti klu
bo sklypu, kuris beveik nemokamai 
įsigytas. Norintieji apie tai smulkes
nių žinių, turėtų kreiptis į klubo 
valdybos narius. Klubas dar stipriai 
laikosi - tori beveik devyniasdešimt

narių. Valdyba liko ta pati: pirm. J. 
Rimeikis, vicepirm. Edis Vaiče
kauskas, II vicepirm. Antanas Žiū
kas, sekr. L. Slikas, ižd. A. Račins- 
kas, renginiams - Genė Rimeikie
nė. Revizijos komisiją sudaro Dana 
Urbonavičienė, Aleksandras ir Al
fredas Piešinos.

A. a. Zigmas Barysas, 92 m. 
amžiaus, mirė kovo 12 d. Limoges, 
Ont. Po gedulinių Mišių Montrea
lio Aušros Vartų šventovėje kovo
16 d. palaidotas Notre Dame dės 
Neiges kapinėse, šalia anksčiau mi
rusios žmonos. Liko duktė su šei
ma, giminės ir bičiuliai.

A. a. Monika Dabkienė-Dzeta- 
veckaitė, 74 m. amžiaus, mirė kovo
17 d. Po gedulinių Mišių Aušros 
Vartų šventovėje kovo 21 d. palai
dota Mount Royal kapinėse. Liko 
vyras, penkios seserys su šeimomis 
Kanadoje, JAV, Prancūzijoje ir 
Lietuvoje; taip pat daug giminių ir 
bičiulių. B.S.

Iš Užgavėnių baliaus Montrealio Aušros Vartų parapijos salėje

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

NAUJIENA
AUTOMOBILIŲ APDRAUDOJE

vApdraudžiame automobilius naujo pirkimo verte 
net 4 metams

sApdraudžiame naudotus automobilius 1997-2000 m. 
irgi 4 metams pirkimo kaina

sApdraudos kainos žemesnės negu garažuose

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
TeL514-722-3545

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.

Neužmirškime spaudos
Rašant testamentą kyla klau

simas, kam palikti savo santaupas. 
Neužmirština, kad tarp įvairių fon
dų, lietuviškų institucijų bei orga
nizacijų yra jau 50 metų sulaukę 
“Tėviškės žiburiai” - plačios apim
ties savaitraštis. Iškeliauja tautie
čiai į anapus vienas po kito, o “Tė
viškės žiburiai” lieka šviesti ir to
liau. Mažėjant tautiečių skaičiui, 
jie reikalingi vis didesnės paramos, 
ypač nuolat kylant paruošimo ir 
spausdinimo išlaidoms. Testamen
tinis palikimas “Tėviškės žibu
riams” bus prasminga parama ir 
visai lietuviškai veiklai. Adresas: 
“Tėviškės žiburiai”, 2185 Stave- 
bank Rd., Mississauga, Ont., L5C 
1T3, Canada. “TŽ” leidėjai

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.

LORNE PARK MUZIKOS
MOK IKIA

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://mcmbcrs.pla-ncteer.com/%7Elitn/
ican.net

