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Mokykla - ne rojus
Rudenėjant dažnai mintimis lydime jaunimą, 

grįžtantį į mokyklų suolus. Rugsėjo pirmasis - ’’Darbo” 
savaitgalis daugeliui yra ženklas, jog laikas atsisveikinti su 
vasaros malonumais, stovyklomis, kelionėmis, imtis jau
nystės svarbiausio darbo - mokslo. Dideliems ir mažiems 
tenka prisitaikyti, sugrįžti prie tvarkos ir drausmės moks
lo institucijose.

V
IENI noriai eina, kitus reikia prikalbinti, juk ten 
ras gerus klasės draugus, įdomius užsiėmimus. 
Tačiau ne visiems yra lengva, ne visiems mokslo 
dienos yra patrauklios. Suaugusiems kartais sunku pati

kėti, bet dėl to gali būti įvairių priežasčių. Yra vaikų, ir vi
sada buvo, kurie ne tokie imlūs, kaip kiti. Jiems šiais lai
kais yra nemažai pagalbinių priemonių, sudaromos palan
kios sąlygos pasiekti įvairias mokslo pakopas, net tiems, 
kurie anksčiau būtų buvę specialiose mokyklose. Pasta
raisiais dešimtmečiais visiems švietimas yra tapęs prieina- 
mesnis. Akademiniai reikalavimai mokyklose yra sulygin
ti taip, kad didžioji dauguma vaikų žengia kartu ir beveik 
be išimčių visi baigia gimnazijas, ir tai laikoma visuome
nės pažangumu. Gali būti, kad šiais laikais mokyklose vy
rauja ne akademinės, bet socialinės problemos. Vis išgirs
tame apie narkotikų, ginklų vartojimą, pinigų išreikalavi- 
mą prievarta, kitokias skriaudas, smurtą. Ar tikrai tokie 
dalykai vyksta, ar tai yra išskirtini atvejai, žiniasklaidos 
sensacijų kūrimas? Deja, jų pasitaiko dažniau, negu nori
ma pripažinti.

ENAIS laikais to nebuvo,” tars vyresnieji. O vis tik 
tada ir gyventi buvo paprasčiau. Įvairiose srityse yra 

KJ akivaizdi tokia techninė ir socialinė pažanga, kurios 
net prieš du dešimtmečius nebuvo įmanoma įsivaizduoti. 
Jos pasekmės yra plačios, siekiančios, aišku, ir mokyklas. 
Visuomenės raida negali neliesti vaikų, ir kai kuriais at
žvilgiais yra apgailėtinas jų dėl to per greitas, net forsuo
jamas brendimas. Visais laikais buvo skriaudėjų ir nu
skriaustųjų, tik nebuvo tiek laisvės, tokios tolerancijos 
smurtui, nepagarbiam elgesiui. Kintanti visuomenė, šei
mos santvarka, pasaulio tempas - kokia bebūtų priežastis, 
gyvenimo tikrovė yra tokia, kad nei vadinamose viešose, 
nei katalikiškose mokyklose aplinka nėra tokia saugi, nei 
tokia ideali, kaip kadaise. Patys mokiniai neatskleidžia 
tamsesnių užkulisių, išskyrus žiauriausiais atvejais, pasa
ko tik, kad “visko būna”. Nėra priimtina skųstis, linksta
ma būti visų priimtiems, nebūti atmestiems ar skriaudžia
miems. Atrodytų, kad daugelio bene svarbiausias tikslas 
yra būti cool. O tai suderinti su tėvų, mokytojų ir savais 
lūkesčiais - vaikams yra keblus uždavinys. Kažkuriomis 
proto ląstelėmis jie nori būti pareigingi, patenktinti tėvus, 
gauti gerus pažymius, tačiau, ypač paaugliams, šis noras 
susikerta su troškimu priklausyti bendraamžių grupei, 
kartu išmėginti ir įtvirtinti savo individualumą bei sava
rankiškumą. Šioje kovoje jie kartais ir pasimeta, pasiduo
da draugų įtakai, pagundai, pavojingiems įpročiams, el
giasi priešingai, negu šnibžda sąžinė ar moko tėvai. Jeigu 
jie patenka blogon įtakon, save skriaudžia arba būna kitų 
skriaudžiami, aiškiai nukenčia mokslas, ryšiai su “gerai
siais” draugais, tėvais, mokytojais. Kelias atgal gali būti 
painus.

Nėra konkrečios formulės ar atsakymo, kaip ap
saugoti vaikus nuo aplinkinių grėsmių, kaip palengvinti jų 
mokyklinio gyvenimo keblumus. Tik atviru dialogu, pa
vyzdžiais, pakantumu galima juos paremti ir tikėtis įtikin
ti juos, jog mokslas vis dėlto yra esminis tikslas, plačiau
siai atidarantis visakeriopas duris gyvenime, vertas visų 
galimų pastangų. RSJ
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KANADOS ĮVYKIAI

Ar bus “MEKSI-KANAD-USA” ir “Amero”?

Savaitė Lietuvoje

Šiaurės Amerikos konti
nente po įvairių karų, derybų, 
sutarčių bei sukilimų nusistovė
jo trys valstybės: liko Kanada, 
didžiausia plotu, JAV (USA) 
gausiausia gyventojais ir Meksi
ka, daugeliu aspektų atsilikusi 
nuo pirmųjų dviejų. Trys skir
tingos valstybės su skirtingomis 
kultūros, socialinėmis bei politi
nėmis vertybėmis. Neseniai pa
sirašyta Šiaurės Amerikos lais
vos prekybos sutartis (NAFTA) 
mėgina apjungti jas ekonominė
je plotmėje. Bet vis daugiau pa
sigirsta balsų, daugiausia iš 
JAV, kad reikėtų apjungti visą 
kontinentą glaudesniais ryšiais. 
Tik ką pasirodžiusi Emory uni
versiteto (Atlanta, Georgia) 
tarptautinių santykių prof. Ro
bert Pastor 207 psl. knyga To
ward a North American Com
munity, kurią išleido įtakingas 
Tarptautinis ekonomijos insti
tutas (jo direktorių taryboje fi
gūruoja ir JAV federacinio ban
ko pirmininkas Alan Green
span), net mėgina nustatyti to 
apjungimo rėmus ir pradines 
gaires. Pirmiausia joje siūloma 
sudaryti visų trijų valstybių spe
cialistų (ne politinį) komitetą, 
kuris valdžioms patartų kaip ge

riau įgyvendinti glaudesnius sai
tus. Svarbiausių pradinių užda
vinių tarpe: sudaryti bendrą 
kontinentinį planą greitkelių 
bei geležinkelių transporto tink
lui, įsteigti bendrą muitų ir imi
gracijos tarnybą, kuri kontro
liuotų nelegalių imigrantų, nar
kotikų, ginklų bei prekių tran
sportą, sudaryti bendrą energi
jos planą, sulyginti Meksikos 
švietimo lygį su JAV ir Kana
dos, bei įvesti Šiaurės Amerikos 
pasą tiems, kurie dažnai keliau
ja visose trejose valstybėse dar
bo reikalais.

Bendrą piniginį vienetą, 
knygoje pastebima, būtų gal 
sunkiausia įgyvendinti. Sekant 
Europos sąjungos pavyzdžiu 
(naujai įvedamu Euro~), jį tiktų 
pavadinti Amero. Gera pradžia 
jau gyvuoja: šiuo metu konti
nente vyrauja JAV doleris. 
Duota pavyzdžiai, kad ir Kana
doje, ir Meksikoje prekybos sri
tyje, ypač didelėse tarptautinėse 
bendrovėse, daugiausia remia
masi JAV doleriu. Kanados 
bankuose 1998 metais 52% visų 
indėlių buvo JAV doleriais 
(1995 m. jų buvo tik 27%). To
dėl knygoje siūloma netrukus

(Nukelta į 6-tą psl.).

Klojimo teatrų festivalis įvyko Lietuvoje vyskupo Motiejaus Valančiaus tėviškėje Nasrėnuose. Dalyvavo daug 
teatrinių grupių iš įvairių Lietuvos vietovių ir iš Punsko. S. Birgelio nuotraukoje - punskiečių grupė

Švietimas - tautos kultūrinio lygio kėlimas
DR. JONAS KUNCA

Švietimo tikslas - paruošti 
asmenį kuo sėkmingesniam ir 
laimingesniam gyvenimui. Lie
tuvos atveju jis ypač svarbus, 
kad kuo greičiau būtų galima 
atstatyti ilgos okupacijos sužalo
tą mąstyseną, bei elgesį ir prisi
taikyti prie staigiai besikeičian
čio šių dienų pasaulio

Švietimas plačiąja prasme 
prasideda vaikystėje, pirmieji 
mokytojai yra tėvai, ypač moti
na. Vaiko smegenys greitai auga 
per pirmuosius 6 jo gyvenimo 
metus. Nuo aplinkos, atseit auk
lėjimo, daug priklauso jų bren
dimo laipsnis. Kadangi yra ne
mažai šeimų su nepalankiom 
auklėjimui sąlygom, naudinga 
kuo ąnksčiau vaikučius siųsti į 
vaikų darželius, kur jie yra kom
petentingų auklėtojų priežiūro
je ir kur pripranta bendrauti su 
savo bendraamžiais.

Tiesa, vaikai gimsta su ne
vienodais gabumais. Apie 5% jų 
turi prigimtą didelį gabumą, 
10% visai negabūs. Likusieji - 
vidutinių gabumų. Auklėjimas 
ir mokyklos prigimties pakeisti 
negali, bet gera švietimo siste
ma padeda kiekvienam kuo ge
riau išnaudoti savo prigimtą 
protinį potencialą.

Humanistinė mokymo dalis 
apima istoriją, geografiją, litera
tūrą, filosofijos pradmenis, reli

Perlojoj pastatytas paminklas Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui 
Vytautui. Įrašas: “Vytaute Didysai! Gyvas būsi kol gyvas nors vienas 
lietuvis” Nuotr. J. Staškevičiaus

giją, etiką, kritinę mąstyseną ir 
bent vieną svetimą kalbą. Tai 
pagrindas tolimesniam asmeny
bės brendimui. Žmonijos istori
joje svarbu ne tik, kas ir kada 
įvyko, bet ir kokios buvo to įvy
kio priežastys ir pasekmės.

Matematika, fizika, chemija 
ir biologija kartu su biotechnika 
įgalina asmenį toliau ruoštis ku
riai nors specialybei-profesijai. 
Biotechnologija yra daug ža
dantis dabarties ir ateities 
mokslas, į kurį TWta atkreipti 
dėmesį. Lietuvoje jau veikia 
įmonė, kuri gamina pasaulyje 
brangiausius vaistus: interfero
ną ir augimo hormoną. Tai ga
lėtų būti pradžia tos specialybės 
institutui, kuris paruoštų tos rū
šies mokslininkų būrį. Genetika 
įneš daug naujovių į medicinos 
mokslą, žemdirbystę ir gyvuli
ninkystę.

Švietimo programos privalo 
suderinti profesinį ugdymą su 
bendruoju ugdymu - auklėjimu. 
Tik taip jis suteiks asmeniui 
kiek galima didesnes galimybes 
subrandinti jo protinį ir dvasinį 
potencialą ir pakels bendrą tau
tos kultūros lygį. O nuo visuo
menės narių kultūros priklauso 
ir pačios valstybės klestėjimas.

Balansuotos švietimo pro
gramos neužtenka. Reikia gerai 
paruoštų mokytojų, kurie ją įgy
vendintų. Reikalinga ir minima-

(Aušra, 2001 m., 14 nr.)

Ii tvarka bei drausmė mokyklo
se. Reikia objektyviai įvertinti 
egzaminų rezultatus. Valstybė 
turi nuspręsti, kiek ir kokių pro
fesionalų jai reikia, kad neeik
votų lėšų pertekliui specialistų, 
kurie vėliau neturės darbo. Lie
tuva turi 15 universitetų. Tai 
tikrai per daug mūsų mažai 
valstybei. Geriau sumažinti bent 
per pusę jų skaičių ir aprūpinti 
geriau likusius lėšomis ir kom
petentingais dėstytojais. Be to, 
mūsų universitetų programos 
privalo susilyginti su Vakarų 
Europa, kad gavę diplomus pro
fesionalai prilygtų savo pasiruo
šimu ES kolegoms. Tik tada jų 
diplomai bus pripažįstami užsie
nyje. Lietuvoje galioja įstaty
mas, atleidžiąs nuo studijų mo
kesčio pusę studentų. Šia privi
legija turėtų pasinaudoti tik ne
turtingieji, bet su sąlyga, jei jie 
gerai mokosi. Dėl to reikalingi 
specialūs patikrinimo egzaminai 
prieš suteikiant jiems šią nemo
kamų studijų privilegiją. Baigia
mieji egzaminai privalo būti pa
ruošti taip, kad nė vienam nega
lėtų būti daromos išimtys ar pa
slaugos. Egzaminų programas 
turi paruošti speciali komisija, ir 
jos turėtų būti išdalinamos tik 
egzaminų metu. Taigi nei stu
dentai, nei profesoriai jų turinio 
prieš tai sužinoti negali.

Švietimo lygiui pakelti rei
kia kiek galima geriau paruošti 
mokytojus. Tokių trūksta. Spe
cialiuose vasaros atostogų kur
suose reikėtų jų pasiruošimą 
darbui tobulinti. Pedagogikos 
institutai privalėtų naujus mo
kytojus žymiai geriau paruošti 
šiai svarbiai švietimo misijai, at
sižvelgdami į nepriklausomos 
valstybės poreikius.

Universitetai gali išleisti ge
rai paruoštus profesionalus ir su 
turimomis dėstytojų jėgomis, jei 
bus prisilaikoma tarptautinio ly
gio programų. Pramokę svetimą 
kalbą studentai gali naudotis 
Vakaruose vartojamais leidi
niais. Dabartinį ekonominį ir 
politinį slogutį tikrai persirgsi- 
me. Jei ne valdžios, tai pati pri
vačių žmonių iniciatyva padės 
mūsų kraštui atsigauti. Bet švie
timas yra bene sunkiau spren
džiama problema, nuo kurios 
vykusio sprendimo priklausys 
mūsų krašto ir tautos ateitis. 
Dėl to laikas šį klausimą pradėti 
racionaliai spręsti.

Baigiant reikia pridėti, kad 
kompiuteriai, Internetas ir kiti 
nauji aparatai yra naudingi, bet 
jie tikro auklėjimo niekad neat
stos. Perankstyvas jų vartojimas 
gali net pakenkti vaiko kritinės 
mąstysenos brendimui. Aišku, 
tai šio straipsnio autoriaus nuo
monė, kurią patirtis gali patvir
tinti ar atmesti.

Apdovanojimai ordinais
Minint Juodojo kaspino - 

Baltijos valstybes tarp Vokieti
jos ir Rusijos padalijusio Molo
tovo-Ribentropo pakto pasira
šymo dieną, prezidentas Valdas 
Adamkus penkis kovotojus už 
Lietuvos laisvę apdovanojo 5- 
ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus or
dinais. Po mirties ordinas skir
tas buvusiam Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos bendradar
biui, pogrindinės kunigų semi
narijos dėstytojui Jonui Lauriū- 
nui. Taip pat po mirties ordinu 
apdovanotas Šarūnas Žukaus
kas. Jis su Vyčio Kryžiaus or
diną irgi gavusiu Vidmantu Po- 
vilioniu buvo įsteigęs pogrindi
nę organizaciją, skirtą priešintis 
sovietinei okupacijai. Jie įrengė 
pogrindinę spaustuvę, leido ir 
platino pogrindinę spaudą ir pe
riodinius leidinius. Kiti apdova
notieji buvo Stasys Stungurys, 
buvęs politinis kalinys, pogrin
džio spaudos bendradarbis, ir 
Albertas Žilinskas, bendradar
biavęs pogrindinėje spaudoje ir 
rėmęs politinių kalinių šelpimo 
fondą, vienas iš Lietuvos politi
nių kalinių sąjungos kūrėjų. 
Juodojo kaspino diena Lietuvo
je paminėta iškėlimu trispalvių, 
perrištų juodu kaspinu.

Susitiko su premjeru
Pasaulio lietuvių bendruo

menės (PLB) atstovai rugpjūčio 
23 d. susitiko su Lietuvos minis- 
teriu pirmininku Algirdu Bra
zausku, skelbia BNS/LGTIC. 
Jam buvo padėkota už jo dėme
sį Valdovų rūmų atstatymui, iš 
Vyriausybės rezervo fondo ski
riant 300,000 Lt PLB įsteigtam 
fondui. PLB pirmininkai Sei
nuose, Lenkijoje posėdžiavo 
rugpjūčio viduryje ir A. Bra
zauskui pranešė apie jų priim
tus sprendimus bei pareiškimą 
JAV, Lenkijos ir Lietuvos pre
zidentams dėl paramos Lietu
vos narystei ŠAS (NATO) 2002 
metais. Premjeras buvo pakvies
tas į spalio mėnesį Čikagoje 
vyksiantį JAV lietuvių bendruo
menės 50-metį.

Prezidentas Švedijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus rugpjūčio 15-17 
d.d. lankėsi Švedijoje darbo vi
zitu, dalyvavo Stokholmo tarp
tautinio vandens instituto sim
poziume. Kaip rašo BNS/LG- 
TIC, V. Adamkus skaitė prane
šimą apie vandens politikos 
skirtumus Vakarų ir pereina
mojo laikotarpio valstybėse. 
Prezidentas susitiko su Švedijos 
prekybos ministeriu Leif Pa- 
grodskiu, kuris teigė, jog Švedi
ja ir toliau aktyviai rems Balti
jos kraštus. Ji įvairiems projek
tams jau yra skyrusi apie 390 
mln. litų. Sutarta, kad dalis pa
ramos galėtų būti skirta aplin
kosaugos projektams, ypač Bal
tijos jūrai, kuri, kaip aptarė V. 
Adamkus, ateityje taps ES vi
daus jūra. Jo teigimu, ji vis dar 
yra tarp labiausiai užterštų.

Švedija yra viena didžiausių 
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Nuo visuomenės narių kultūros priklauso ir pačios valstybės klestėjimas
Gudijos prezidento rinkimai

Demokratinės jėgos gali laimėti rinkimus
Lenkų priekaištai vyskupui Reiniui

Ir lietuviai kaltinami dėl vokiečių lenkų kunigų varžymo
Ką rašo kitataučiai apie Lietuvą 

Nepramatomi pasikeitimai užsienio politikoje
Kankinių sąsaja su dabartimi

Pamokslas, sakytas Kanados kankinių šventovėje Midlande 
Daina ir giesmė Mažojoje Lietuvoje II 
Klaipėdos krašto lietuviškų chorų veikla

investuotojų Lietuvoje. Metinė 
abiejų kraštų apyvarta sudaro 
417 mln. dolerių per metus. 
Prekybos ministeris pažymėjo, 
kad Baltijos valstybių finansinio 
sektoriaus modernizavimas yra 
vienas Švedijos užsienio ekono
mikos svarbiųjų uždavinių.

Nuosavybė saugomose 
teritorįjose

Lietuvos seimas rugpjūčio 3 
d. priėmė prezidento Vlado 
Adamkaus pateiktas pataisas 
įstatymui, valdančiam piliečių 
nuosavybės teises į išlikusį ne
kilnojamą turtą. Jame numato
ma, jog žemės sklypai ar miško 
plotai valstybiniuose parkuose 
ir valstybiniuose draustiniuose 
negalės būti perduodami kaip 
lygiaverčiai turėtiesiems kitose 
vietovėse. Pataisose patikslinta, 
jog valstybės saugomose terito
rijose žemės ar miško nuosavy
bę galės susigrąžinti piliečiai tik 
ten gyvenantys arba turintys šio
se saugomose teritorijose nekil
nojamo turto. Iki šiol galėjo jį 
gauti ir niekada jose negyvenę 
piliečiai. Seimas taip pat priėmė 
Žemės įstatymo pataisas, kurio
se atkartojama Saugomų terito
rijų norma, draudžianti saugo
mose teritorijose atidalyti že
mės sklypus nuosavybės bendri
ninkams.

Lankėsi ES pareigūnas
Vilniuje liepos 19-20 d.d. 

lankėsi Europos komisijos narys 
Michel Barnier, atsakingas už 
regioninę politiką ir institucijų 
reformą. Pirmasis aukštas ES 
pareigūnas, atvykęs į Lietuvą 
valdant naujai vyriausybei susi
tiko su prezidentu Valdu 
Adamkumi, ministeriu pirmi
ninku Algirdu Brazausku bei ki
tais pareigūnais, su kuriais buvo 
tariamasi dėl pasirengimo na
rystei paramos ir ISPA (investi
cijų aplinkosaugai ir transpor
tui) programos valdymo.

Svečias V. .Adamkui primi
nė apie tinkamą panaudojimą 
specialių ISPA fondų lėšų ir 
kuo platesnį visuomenės infor
mavimą apie Lietuvoje vykdo
mus Europos sąjungos projek
tus. Jo teigimu, Lietuva gali ti
kėtis didesnės pagalbos iš ES 
jeigu galės įrodyti, kad Ignali
nos elektrinės uždarymas yra ne 
vietinis, o europinis projektas. 
Europa, jo manymu, turėtų 'da
lyvauti IAE uždarymo projekte 
iki pat jo pabaigos. Šiuo metu 
Lietuva iš įvairių ES fondų per 
metus gauna apie 125 mln. eu
rų, o jai tapus ES nare parama 
gali siekti 4 bin. litų. (įskaitant 1 
bin. Lietuvos įnašą).

Atsistatydino sporto 
direktorius

Rugpjūčio 9 d. Kūno kultū
ros ir sporto departamento di
rektorius Rimas Kurtinaitis at
sistatydino iš pareigų, praneša 
BNS/LGTIC. Jis sakė pasitrau
kęs po ministerio pirmininko

(Nukelta į 2-rą psl'.)
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Ką rašo kitataučiai apie Lietuvą?

SPAUDOS BALSAI

Lenkų priekaištai vyskupui Reiniui

Gudijos prezidento rinkimai
Pastangos nurungti Lukašenką

JUOZAS VITĖNAS
Gudijoje opozicija dabartinį 

šalies prezidentą Aleksandrą 
Lukašenką vadina diktatoriumi, 
tačiau jis laiko save demokratu. 
Tai rodo rugsėjo 9 d. numatyti 
šalies prezidento rinkimai, ku
riuose greta Lukašenkos bandė 
kandidatuoti septynių politinių 
partijų bei susivienijimų atsto
vai. Keturiems jų negavus savų
jų grupių reikiamo balsų skai
čiaus, rugpjūčio 14 d., greta Lu
kašenkos, oficiliai buvo kandi
datais įregistruoti: Gudijos pro
fesinių sąjungų vadovas ir so
vietmečiu buvęs Gomelio rajo
no komunistų partijos antrasis 
sekretorius Uladzimir Hanča- 
rik; buvęs Gardino srities gu
bernatorius ir buvęs seimo pir
mininkas Semion Domaš; libe
ralų demokratų partijos vadas 
Syarhey Haydukevič.

Opozicija suprato, kad ji su
siskaldžiusi negali rinkimų lai
mėti prieš Lukašenką ir ėmė 
vienytis. Rugpjūčio 11 d. Han
čarik ir Domaš pasirašė susitari
mą, pagal kurį, jei demokratų 
jėgos laimės rinkimus, Hančarik 
taps prezidentu, o Domaš - mi- 
nisteriu pirmininku. Po poros 
dienų (rugpjūčio 13 d.) septy
nios Gudijos politinės partijos 
bei susivienijimai pasirašė kitą 
susitarimą, kuriuo pritarė Han- 
čarik’o ir Domaš’o sutarimui, 
sutiko savo rinkimų štabus su
jungti į vieną bendrą štabą, ku
rio politinės tarybos pirmininku 
sutiko būti Domaš.

Taip susirikiavus demokra
tinėms jėgoms manoma, kad jos 
gali rinkimus laimėti prieš Lu
kašenką, jei jo šalininkams ne
pavyks rinkimų rezultatų su
klastoti. Tačiau Amerikos vals
tybės departamentas rugpjūčio 
15 d. pareiškė, kad yra nerimą 
keliančių ženklų, kurie rodo, 
kad prezidento rinkimai Gudi
joje nebus nei laisvi nei teisingi. 
O tai yra pastaruoju metu pada
rytos kratos organizacijų rinki
minėse būstinėse, paimti ameri
kiečiams priklausę įrengimai, 
nepriklausomos žiniasklaidos 
suvaržymai ir stoka opozicijos 
atstovavimo rinkimų komisijose.

Pasak Washington Post, Lu
kašenka pastaruoju metu buvo 
sustiprinęs savo politinių prieši
ninkų persekiojimą ir baugini
mą: kai kurie jų yra suimti ar 
dingę. 1999 m. dingusių keturių 
Lukašenkos priešininkų pa
veikslai dabar yra nešiojami de
monstracijose ir apie juos pla
čiai rašoma Den laikraštyje, ku
rio kompiuterius įsibrovėliai yra 
du kartus sugadinę, o laikraščio 
nebeleidžiama spausdinti val
diškoje spaustuvėje.

Lukašenka tebėra populia
rus tarp senesnių Gudijos gy
ventojų. Jie džiaugiasi, kad pen
sijos jiems išmokamos, gydymas 
ir mokslas nemokami, o komu
nalinės paslaugos pigios.

Tokiai padėčiai esant, pa
sak Washington Post, rinkimus 

AtA
LIŪDAI PLEČKAITIENEI

mirus, brangiam vyrui VLADUI, sūnums - DAVID, 
ARŪNUI ir PETER su šeimomis bei visiems 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą -

KLB Otavos apylinkė

Gudijoje gali nulemti Maskva, 
kuri kontroliuoja televizijos 
programas į Gudiją. Iki šiol ji 
laikosi atokiai nuo Lukašenkos 
ir jo opozicijos. Lukašenka ban
dė gauti prezidento Putino pri
tarimą, tačiau jis jam davė su
prasti, kad jo kandidatūros ne- 
parems.

JAV požiūriu Lukašenka 
laikosi valdžioje neteisėtai. Jos 
nepripažįsta 1996 m. Lukašen
kos referendumo, kuriuo buvo 
panaikintas demokratiškai iš
rinktas seimas ir pratęsta Luka
šenkos kadencija dvejiem me
tam. Todėl JAV norėtų, kad 
Lukašenka būtų nušalintas, ta
čiau neskiria tiek pastangų, kiek 
pernai skyrė Miloševičiaus var
žovui Kostunicai paremti. Luka
šenka sako, kad JAV yra pasky- 
rusios pusę milijardo dolerių 
jam nušalinti ir planuoja atsiųsti 
10,000 vyrų prezidentūrai užim
ti, kai paaiškės, kad jis išrinktas. 
Tačiau, sako Lukašenka, Gudi
joje nebus jokio Kostunicos, 
žmonės gerai žino, kad aš gin
siuos, kad nesėdėsiu bunkeryje, 
kaip darė Miloševičius, aš nieko 
nebijau, aš nieko nepavogiau iš 
savo žmonių, specialūs daliniai 
gins prezidentą, ir aš niekada 
nepasiduosiu.

Vis dėlto Lukašenka, yra 
aiškiai susirūpinęs, kad jo neiš
tiktų Jugoslavijos buvusio prezi
dento Miloševičiaus likimas. 
Todėl jis griebiasi visokių prie
monių laimėti rinkimus. Pvz. 
Gudija tiktai rugpjūčio 15 d. pa
kvietė Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
Demokratijos institutų bei žmo
gaus teisių biuro atstovus stebė
ti prezidento rinkimus. Tačiau, 
pasak Gudijos komunistų parti
jos, šis pakvietimas yra labai pa
vėluotas, ir todėl apie balsavimo 
stebėtojų atvykimą negali būti 
kalbos.

• Gudijos užsienio reikalų 
ministerija teigia, kad Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija nėra savarankiškas 
organas priimti sprendimus ir 
pareiškė abejonę dėl jos nešališ
kumo prezidento rinkimuose.

Gudijos teisingumo minis
terija pranešė, kad pasirašytas 
susitarimas dėl Hančarik, kaip 
kandidato į prezidentus ir opo
zicijos plačios koalicijos sudary
mas prieštarauja konstitucijai. 
Taip pat šis susitarimas neturįs 
jokios teisinės galios, nes jį pasi
rašė kelių neįregistruotų organi
zacijų atstovai.

Kitame teisingumo ministe
rijos pareiškime teigiama, kad 
nepriklausomų grupių iniciatyva 
skaičiuoti balsus greta rinkimų 
komisijos yra neteisėta ir bus 
laikoma rinkimų nuostatų pa
žeidimu. Pasak ministerijos, rin
kimų stebėtojai negali daryti jo
kių balsuotojų apklausinėjimų, 
jiems atėjus balsuoti ar pabalsa
vus. Pažeidę šį nuostatą bus 
baudžiami iki dešimties mėne
sių atlyginimo bauda arba iki 
dviejų mėnesių pataisos darbų.

Vilnius, generolo J. Žemaičio aikštė, 2001 metų gegužės 20 d. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir 
visuomenės vienybės dienos proga Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Vyčio Kryžiaus ordinu apdovanojo 
partizaną Praną Runą (po mirties). Jam skirtą apdovanojimą priėmė jo seserys Irena Belickienė ir Birutė 
Šidlauskienė Nuotr. D.G. Barysaitės

VYTAUTAS P. ZUBAS
Per 11 nepriklausomo gyve

nimo metų Lietuvoje tiek pat 
kartų keitėsi vyriausybės, sukel
damos paniką išeivijoje ir iš da
lies krašte. Apžvalgininkai prisi
mena pokario Italiją, kai fašiz
mo atsikratęs kraštas vyriausy
bes keitė net dažniau kaip da
bar Lietuvoje. Ar atsitiko kas 
baisaus? Nieko. Italija turtėjo ir 
neatsiliko nuo kitų Vakarų Eu
ropos kraštų.

Rimtų ir objektyvių apžval
gininkų nei krašte, nei išeivijoje 
pertekliaus niekada neturėjom. 
Ir suprantama, nes okupacinės 
sąlygos laisva mintis krašte ne
buvo įmanoma, o išeivijoje gy
venom iš Lietuvos išsivežtom 
prieškarinėm ideologijom. Ne
pastebėjom, kad gyvenimas ir 
sąlygos aplink mus keičiasi, nes 
konservatyvus lietuvio būdas 
neleido daryti eksperimentų. 
Pripažinom tik juoda ir balta, 
be jokių tarpinių spalvų. Pažiū
rėkim, kaip svetimoje spaudoje 
Lietuva atrodo.

Anglų kalba Rygoje išei
nantis savaitraštis “The Baltic 
Times" yra laisvas nuo partinės 
ir tautinės politikos, su redakci
niais biurais Taline, Rygoje ir 
Vilniuje. Š.m. liepos 12-18 nr. 
yra 9 Lietuvą liečiantys straips
niai. Rokas M. Tracevskis, Vil
niaus biuro vedėjas, rašo apie 
įtartiną liepos 6 traukinio nulei
dimą nuo bėgių ir apie naują 
ministerių kabinetą, kuriame iš 
13 pasiliko 6 buvę Pakso kabi
nete.

Brent W. Walsh rašo apie 
lito prijungimą prie Euro 
2002.11.2. Virgilijaus Savicko 
ilgas pokalbis su laisvos rinkos 
instituto (Lithuanian Think 
Tank) pirmininke Elena Leont
jeva, kuri mano, kad naujasis 
kabinetas stiprus ir investuoto
jai žiūri į žmonių kvalifikacijas, 
o ne į jų politinę praeitį.

Edvinas Butkus iš “Baltic 
Business Weekly" rašo, kad nau
joji vyriausybė atsisako popu
lizmo ir mano, kad sėkmingos 
įmonės, kaip “Utenos trikota
žas”, pasiliks kaip buvę. Nė 

Kapucinas TĖVAS STANISLOVAS-DOBROVOLSKIS, klebonavęs 
Dotnuvoje ir sulaukęs 83 metų amžiaus perkeltas į Paberžės parapiją. 
Lietuvoje jis garsėja originalia sielovada ir dideliu paslaugumu

vienas autorius nepramato pasi
keitimų užsienio politikoje.

Liepos 19-25 nr. R. M. Tra
cevskis pateikia Brazausko 
programą, ketinančią pagreitin
ti Lietuvos integraciją į ŠAS 
(NATO) ir Europos sąjungą. 
Brent W. Walsh, norėjęs suži
noti iš kur toks didelis Brazaus
ko populiarumas, visą puslapį 
skiria pokalbiui su nauju min. 
pirmininku. “Mes nieko abso
liučiai nedarysim skirtingo nuo 
liberalų”, sakęs Brazauskas.

Mark Uribe per du gausiai 
iliustruotus puslapius aprašo 
pokalbį su Klaipėdos meru ir 
alaus darykla “Švyturys”.

Priešpaskutiniame puslapy
je savaitraščio vedamasis, pa
puoštas V. Landsbergio šaržu 
su raginimu “Behave Yourself” 
ir pirmu sakiniu pradeda rimtą 
perspėjimą: “Būtų nelaimė Lie
tuvai, jei konservatorių partijos 
vadovas ir nepriklausomybės ju
dėjimo legenda tęstų senus iš
puolius prieš savo politinį priešą 
Brazauską”. Savo laiku už veik
lą 1989-1991 nų vertas Nobelio 
premijos, žmogus iš tikrųjų būtų 
protingai padaręs pasitrauk
damas savo populiarumo viršū
nėje. Tačiau susirgo Napoleono 
sindromu ir daro niekuo nepa
grįstus pareiškimus. Paskutinis 
praeitą savaitę buvo, esą Bra
zauskui valdant narkotikų pla
tintojai nebus baudžiami... 
“Lietuvoje, kur politinė sistema 
stabilesnė ir brandesnė kaip kai
myniniuose kraštuose tai ne
įmanoma, nes teismai atskirti 
nuo vyriausybės. Krašte vis ma
žėjantis jo rėmėjų ratelis švais
tosi ‘Maskvos agento’ epitetais, 
kai tuo tarpu žmonės pradeda 
galvoti, kad Landsbergis geriau
siai atitinka tas kvalifikacijas. 
Lietuva vis dažniau minima 
kaip greitai pateksianti į NA
TO. Landsbergis turėtų būti 
atsargus su žodžiais. Kas žino, 
kokia dešiniųjų ekstremistų gru
pė gali būti paskatinta tokiom 
neatsargiom kalbom? Konser
vatoriai turėtų jį pakeisti vaka
rietišku Andrium Kubiliumi - 
solidžiu ir mažiau isterišku”.

Nuotr. H. Paulausko

Liepos 26-rugpjūčio 1 nr. 
Brent W. Walsh kalbasi su buv. 
min. pirmininku Andrium 
Kubiliumi, konservatorių parti
jos vicepirmininku. Kubilius 
abejoja naujosios vyriausybės 
integralumu ir švelniai kritikuo
ja neaiškius Brazausko ryšius su 
Rusija. Kitu sakiniu užgiria 
naują finansų ministerę Dalią 
Grybauskaitę, nepriklausančią 
jokiai partijai, kaip labai gerą 
pasirinkimą.

Virgilijus Savickas aprašo 
Brazausko spaudos konferenci
ją, kur jis pasisakęs už pelningą 
valstybės biudžetui privatizaciją. 
“Bus žiūrima dviejų sąlygų: pir
miausia valstybė turi gauti aukš
čiausią kainą, antra, įmonė, per
ėmusi bendrovę, galėtų dirbti 
be nuostolių”.

Geofrey Vasiliauskas išsa
miame straipsnyje rašo: “Nafta 
ir politika neturėtų maišytis 
Lietuvos kelyje į NATO”. Čia 
išryškėja tituliniame puslapyje 
pastabėlė “Man of Letters” prie 
prez. Bush nuotraukos. Iš 
straipsnio aiškėja, kad ne tik 
JAV prezidentas ir valstybės 
sekretorius Colin Powell rašė 
laiškus “Williams” ir “Jukos” 
reikalu, bet ir dar keturi žinomi 
amerikiečių politikai. Atviriau
sias buvęs senatorius Gordon 
Smith, vardu paminėjęs “Wil
liams”, kad jis negalėsiąs pri
tarti Lietuvos priėmimui į ŠAS, 
jei “Williams” ir “Jukos” sandė
ris nebus patvirtintas. Toks 
Amerikos vyriausybės dėmesys 
skatina “Williams” slaptumą ir 
aroganciją Lietuvoje. Vasiliaus
kas rašo, kad Vilniuje nerasi jų 
adreso, o Mažeikiuose darbo
vietėje žuvus darbininkui, parei
gūnai dvi dienas nematę reikalo 
informuoti valdines įstaigas.

Rugpjūčio 9-15 nr. R. M. 
Tracevskis praneša, kad seimas 
padaręs reikalingus pakeitimus 
ir “Williams” bei “Jukos” tam
pa lygiateisiais ekonominiais 
partneriais su 26.85% įnašu 
kiekvienas. Lietuvos dalis iš 
59.3% nukrito iki 40.67%. Kon
servatoriai džiūgauja, kad so
cialdemokratai seka dešiniųjų 
politiką. “Lietuva tapo tik ste
bėtoja. Mūsų rankos yra suriš
tos. Ir šis reikalas yra daugiau 
politinis kaip ekonominis”, kal
bėjo Brazauskas.

Iš šalies žiūrint atrodo, kad 
nuo meškos bėgdami ant vilko 
užbėgo ir dabar abu labu turi.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Toronto lenkų savaitraštis 
Glos Polski š.m. rugpjūčio 8-13 
d. laidoje išspausdino straipsnį 
apie lenkų katalikų sunkumus 
Antrojo pasaulinio karo metu 
Lietuvoje, kuriame, tarp kitko, 
minimas arkiv. Mečislovas Rei
nys: “1942 m. kovo 22 d. arkiv. 
Jalbžykovskis buvo išvežtas į 
Marijampolę, kur jis ligi karo 
pabaigos buvo internuotas. Jo 
vietą užėmė Vilniaus sufraganas 
kun. Mečislovas Reinys. Nepai
sant to, kad jis buvo tik gyvo ir 
teisėto ordinaro pavaduotojas, 
surengė valdžios perėmimo pro
ga iškilmingą ingresą į Baziliką 
kaip arkivyskupas. (...) Oku
pantų proteguojamas vysk. Rei
nys siekė tokio tikslo: atlenkinti 
Vilniaus žemę nepaisant Bažny
čios teisės potvarkių ir prigimti
nės teisės. (...) Dėl lenkų dva
siškuos varžymo žymiame laips
nyje kartu su vokiečiais buvo at
sakingas ir vysk. M. Reinys, net 
jeigu įsakymai buvo vokiečių 
valdžios, nes jis jiems visai nesi
priešino. Apie jo neapykantą 
lenkams gali liudyti faktas, kad 
gavęs informaciją, jog kalėjimo 
kapelionas lietuvis Balrušaitis 
buvo slaptas gestapo agentas, 
visai nereagavo. Vyskupas M. 
Reinys, 1944 m. sovietams vėl 
įžengus, kurį laiką liko, bet vė
liau buvo išvežtas į Sov. Sąjun
gos gilumą ir ten mirė. Dabar 
Vilniaus katedroje jis yra pa
gerbtas paminkline lenta ir lie
tuviai jį laiko didvyriu”.

Straipsnio autorė Halina 
Pasierbska nieko naujo nepara
šė. Tokią “informaciją” iš lenkų 
dvasiškuos Vatikanas gaudavo 
kai arkiv. M. Reinys dar buvo 
Vilniuje. Apie tai rašoma 1977 
m. Čikagoje išleistoje knygoje 
Arkivyskupas Mečislovas Reinys. 
Arkiv. M. Reinio beatifikacijos 
byloje Advocatus diaboli turi uo
lius talkininkus.

Prezidento limuzinas
Maskvos dienraštis Izvestia 

š.m. rugpjūčio 2 d. laidoje rašo: 
“Pas Lietuvos prezidentą Valdą 
Adamkų atsirado naujas limuzi
nas - keturių metrų ilgio BMW. 
Salone yra telefonas, du televi
zoriai, video. Tiksliau pasakius, 
mašina nėra nauja - ji už 300, 
000 litų (75,000 JAV dolerių) 
nupirkta dėl ypatingai svarbių 
svečių, pavasarį dalyvavusių Vil
niuje ŠAS (NATO) atstovų sesi
joje. Prezidento kanceliarijos 
vadovybė pareiškė, kad anksty
vesnis valstybės vadovo automo
bilis Audi Lang V-8 1993 metų 
produkcijos jau atidirbo ir pas
taruoju metu dažnai buvo re
montuojamas, o naujam repre
zentacinės klasės limuzinui šiuo 
metu nėra pinigų”.

Stipri parama Lietuvos 
lenkams

Toronto lenkų dienraštis 
Gazeta š.m. rugpjūčio 17-19 d. 
laidoje išspausdino savo kores
pondento pokalbį su Šalčininkų 
rajono savivaldybės švietimo 
skyriaus vadovu A. Jankowski’u, 
kuris papasakojo apie iš Lenki
jos gaunamą lenkiškoms mo
kykloms paramą: “Pinigų, ku
riuos turime savo žinioje, tikrai 
yra nedaug ir jeigu nebūtų pa
galbos iš Lenkijos, negalėtume 
savo postų išlaikyti. Ir taip iš 
krašto gauname valdiškus pini
gus per senatą ir ‘Lenkų bendri
jos’ organizaciją. Praėjusiais 
metais gavome rajonui milijoną 
lenkų zlotų aštuonių mokyklų ir 
ambulatorijų stogų remontams. 
Gauname taip pat vaizdines 
priemones, lentų transportus, 
sporto inventorių, visokias vaiz
dajuostes. 2000 m. rugsėjo 1 d. 

PADĖKA
AtA

EUGENIJAI RAMANAUSKIENEI, 
mirus 2001 m. birželio 7 d.,

nuoširdi padėka Aušros Vartų parapijos klebonui kun. J. 
Liaubai, OFM, ir kun. J. Žukauskui, OFM, už atnašautas 
Mišias, Rožinį laidotuvių namuose ir velionės palydėjimą 
į amžino poilsio vietą. Dėkojame muzikei L. Marcinkutei 
už vargonavimą ir giesmes. Taip pat karsto nešėjams ir 
M. Vaitonienei už gražų atsisveikinimo žodį.

Dėkojame už užprašytas Mišias ir gausų dalyva
vimą laidotuvėse ir pareikštą užuojautą. Dėkojame p.p. 
Mačiams už puikius pusryčius ir malonioms ponioms už 
skanius pyragus.

Giliame liūdesyje likę -
sūnus Sigitas, duktė Genė, 
sesuo Konstancija su šeimomis

gavome visiems mūsų pirmo
kams kuprines su visokiomis 
dovanomis. Tokios kuprinės 
taip pat buvo perduotos visoms 
Lietuvos lenkiškoms mokyk
loms.

Daug mums duoda taip pat 
tiesioginiai ryšiai su valsčiais, 
apskritimis bei konkrečiomis 
mokyklomis. Tais kanalais gau
name jaučiamą paramą. Taip 
pat keičiamės delegacijomis. 
Važinėjame pas juos ir priima
me juos pas save. Praėjusiais 
metais turėjau mūsų vaikams 
900 atostogavimo vietų Lenkijo
je. Beveik kas penktas mokslei
vis galėjo tuo būdu pabūti gim
tajame (?J.B.) krašte ir išmokti 
taisyklingai kalbėti lenkiškai”.

Nors Lenkijos biudžete yra 
keturių milijardų JAV dolerių 
“skylė”, jos valdžia suranda mi
lijonus Lietuvos lenkiškų mo
kyklų stogų lopymui.

Rūpesčiai dėl Karaliaučiaus
Vokietijos žurnalas Der 

Spiegei š.m. liepos 31 d. laidoje 
rašo: “Maskva rūpinasi priėjimu 
prie savo strategiškai svarbiau
sio atramos taško: prezidentui 
Vladimirui Putinui pirminin
kaujant Rusijos saugumo taryba 
svarstė tik vieną klausimą - gali
mybes išgelbėti Karaliaučių. 
Maskva baiminasi, kad Lenkiją 
ir Lietuvą priėmus į Europos 
sąjungą Karaliaučiaus aptvara ir 
jos dujų tiekimas bei gintaro 
prekyba gali būti izoliuota. Puti
no saugumo patarėjas maršalas 
L Sergejev mano, kad sugriežti
nus transporto taisykles ‘vado
vavimo ir aprūpinimo’ pavojaus 
atveju ten esančiam Baltijos lai
vynui seksis gerai. Putinas, aiš
ku, Karaliaučiuje mato bendra
darbiavimo Rusijos su ES 
orientyrą. Pirmuoju žingsniu tu
rėtų būti mokesčių sumažinimas 
(‘Karaliaučiaus išlyga’), nes ten 
pragyvenimo lygis yra 30% že
mesnis negu Rusijoje.” J. B.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) ■ 

Algirdo Brazausko pareiškimų, 
esą jam derėtų pasitraukti iš de
partamento vadovo pareigų. Ši 
pozicija buvo aiškinama tuo, 
kad kelios Lietuvos sporto fede
racijos yra pareiškusios nepasi
tenkinimą R. Kurtinaičio veikla.

Buvęs krepšininkas buvo 
paskirtas į departamento vado
vus 1997 m., kada vyriausybės 
vadovas buvo konservatorius 
Gediminas Vagnorius. Kaip ra
šo Lietuvos rytas, “...Kurtinaičio 
ištarti prakeiksmai Seimo rinki
mus laimėjusiems kairiesiems 
atsisuko prieš jį patį”.

Lankėsi Danijos pareigūnas
Lietuvoje rugpjūčio 30 d. 

oficialiu vizitu lankėsi Danijos 
užsienio reikalų ministeris Mo- 
gens Lykketoft. Jis pranešė mi- 
nisteriui pirmininkui Algirdui 
Brazauskui, kad Danija Ignali
nos atominės elektrinės uždary
mo fondui per dvejus metus 
numačiusi skirti 20 min. kronų 
(9.6 min. litų), skelbia ELTA/- 
LGTIC. Dar 100 min. kronų (48 
min. Lt) paskirtų energetikos sri
ties atnaujinimui bus išmokėti 
per artimiausius pora metų.

Lietuva su Danija sėkmin
gai bendradarbiauja vykdydama 
įvairius projektus, kurių finan
savimui praėjusiais metais buvo 
skirta 250 min. kronų.

Svečias patikino A. Brazaus
ką, jog Danija remia Lietuvos 
siekį tapti ŠAS (NATO) ir Eu
ropos sąjungos nare, ir tiki, kad ji 
gali būti priimta kitais metais. RS J



Vilniaus senamiesčio vaizdas, kuriame vyrauja šventovių bokštai

Lietuvos prezidento kelionės
Naujas V. Adamkaus kelionių planas, apimantis

Kankinių sąsaja su dabartimi
Pamokslas, sakytas 2001.VIII.5 Kanados kankinių šventovėje Midlande, 

minint Lietuvos kankinių auką ui tėvynę
KUN. RIČARDAS DOVEIKA

Gyvenimo bėgsmas ir kelias 
visus mus šią valandą suburia 
būti kartu čia, šioje didingoje ir 
prasmingoje šventovėje... Šavo 
mintimis ir širdimi prisiliečiame 
prie Tėvynės slėpinio, prie kan
kinių būties prasmės... kasmet 
susirenkame į šią šventovę, kad 
čia, Dievo artumoje, prisimintu
me Tėvynę, tautos kankinius, 
sustiprėtume ir atsigautume sa
vo dvasioje bei toliau kiekvienas 
darbuotumės Dievo ir Tėvynės 
labui...

Šią valandą noriu į Jus pra
bilti ir kaip kunigas, ir kaip jau
nas valstybės pilietis. Pasidalinti 
šiandienos realijomis ir kartu su 
Jumis pamąstyti kaip tinkamiau 
įvertinus Tautos kankinių auką, 
kuo prasmingiau prisidėti prie 
tautos ėjimo pirmyn.

Šiemet minėjome dar vie
nus savo Nepriklausomybės me
tus, minime 60-ties metų sukak
tį nuo trėmimų į Sibirą. Iš tau
tos istorijos matome, kad kiek
viena tautos pergalė, kiekviena 
kova už laisvę, kiekvienas lais
vas atokvėpis pareikalavo dau
gybės kankinių kainos, kurie sa
vo gyvastį sudėjo už tautą, vals
tybę, laisvę, Dievą, už vertybes. 
Šiandien ir šią valandą jų gyve
nimo istorijos, jų kova, jų iš
vaikščioti Sibiro miškai, iškęstas 
šaltis ir alkis, jų tyli kančia ir 
budelių žiaurumas, jų kraujas ir 
meilė Dievui bei Tėvynei vėl 
PRABYLA į mus ir liudija 
kiekvienam iš mūsų, kokia 
kaina yra sumokėta už galimybę 
kalbėti sava kalba, turėti savą 
kraštą, už galimybę laimingai 
gyventi...

Yra labai svarbi ir pras
minga kankinių sąsaja su dabar
timi. Šiandien vėl susitinka mū
sų širdyse ir mintyse PRAEITIS 
ir ŠIANDIENA, KANČIA ir 
LAISVĖ... ir visa tai vardan 
tos... vardan Lietuvos!

Turime prisiminti vėl kas 
yra Tėvynė? Palaimintasis arki
vyskupas Jurgis Matulaitis labai 
prasmingai atsako į šį klausimą: 
“Tėvynė - ar tik toji žemė, kur 
mes gimę?... Ne, nes pirm 
visko, tai jos dvasiški turtai, jos 
tiesos, laisvė, papročiai, padavi
mai ir toji kalba, kurios mus 
motina išmokino, ir tie broliai 
tarp kurių gyvename, ir toji ka
talikų tikybą, kurią mums po sa
vo galvos tėvai paliko. Ar krikš
čionis gali mylėti Tėvynę? Ne 
tik gali, bet ir turi, nes Dievas tą 
meilę įpylė širdysna...” - rašo 
Palaimintasis.

Kokia ta tėvynė šiandien, 
prabėgus dešimčiai Nepriklau
somybės metų? Dviguba realy
bė. Škaudi ir viltinga. Ir visi tai 
matome. Galime klausti, ar ji

Knygu rišykla 
“SAMOG1TIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

jau tokia, apie kokią svajojo 
tautos kankiniai?, ar ji jau tokia, 
tokią sapnavo Sibiro tremti
niai?, ar ji jau tokia, už kurią 
plikomis rankomis žmonės stojo 
prieš tankus?... Ir tokia, ir ne... 
ji ir laisva, bet dar ir surakinta. 
Tik gaila, kad šį kartą iš vidaus, 
mūsų pačių rankomis... Realy
bė kalba pati už save.

Gyvenu Lietuvoje. Mačiau 
vieningą tautą lemtingu metu, 
didžiavausi, o jausmas, kuris ta
da valdė visus mus, yra nenusa
komas jokiais žodžiais... Bet, 
taip pat pamačiau, kaip kovo
janti už laisvę tauta įeina į dra
matišką periodą - kovoja viduje 
vienas prieš kitą... vyrauja bai
mė sutikti žmogų vakare gat
vėje, nepasitikėjimas vienas ki
tu, gimstantis nesveikas darbo 
žmogaus išnaudojimas už gra
šius, kai daugybė žmonių priver
čiami dirbti nelegaliai, klestintis 
egoizmas ir pavydas, savos “lai
mės” kūrimas svetimų ašarų 
sąskaita... susvetimėjimas, de
presijos, kurios gimdo savižudy
bes... vagystės, besaikis girtuok
liavimas ir viską apimanti nevil
tis... klestinti korupcija, kyši
ninkavimas. Vaikai nepasidalin
dami tėvų palikimu vienas kitą 
tampo po teismus. Sūnus nepa
sidalinęs su tėvu meilužės - iš
drasko tėvui akis. Pilnėjantys 
vaikų namai, augantis smur
tas... Kasdien susiduriame su 
šimtais tokių pavyzdžių ir klau
siame kodėl? Kas atsitiko? Kas 
kaltas? Kur dingo darbštus, sve
tingas, dosnus, Dievą ir tėvynę 
mylintis lietuvis?

Man peršasi vienas atsaky
mas - visa tai, kaip ir kuo šian
dien gyvena Lietuva, yra sovieti
nio vėžio augliai, tai palikimas, 
kuris išdraskė visus tautos kul
tūrinius, religinius ir tautinius 
pamatus, atėmė vertybes, pasė
jo nesantaiką. Ir per kelis metus 
šito neįmanoma taip lengvai iš
naikinti.

Todėl kovos laikas už tėvy
nę, jos valstybingumą nepasibai
gia su Nepriklausomybės dienos 
paskelbimu, bet visapusiškas rū
pestis turi būti tęsiamas. Esu įsi
tikinęs, kad žmonių karta, gi
musi ir išaugusi sovietiniu laiko
tarpiu, yra LABIAUSIAI nu
kentėjusi karta. Tai apvogta 
karta, išnaudota ir apgauta 
karta. Iš jos buvo stengiamasi 
atimti ir Dievą, ir tikėjimą, 
pilietiškumo sampratą ir tauti
nes vertybes. Tai suskaldyta ir 
vienas prieš kitą nustatyta kar
ta... įskiepytas nepasitikėjimas 
vienas kitu, baimė, sužlugdytas 
darbštumas. Tai kasdien krau
juojanti žaizda, kuriai reikia 
ypatingos slaugos, reikia Mo
tinos meilės. Šiandien nemaža 
tautos dalis su didelėm vidinėm 
žaizdom ir randais...

Egoistinis įsikibimas į mate
rialinius dalykus skatina pamirš
ti praeitį, istoriją. Kiekvienas 
rimtesnis tautos išmėginimas, 
sunkumai ir reikalaujama atsa
komybė bei sąžiningumas paža
dina tautos “ilgesį” ilgėtis senų
jų rusų laikų, kuomet bent pi
gios “šlapios” dešros buvo gali
ma prisivalgyti, iš kolūkių prisi

penkias
J. P. KEDYS

Prezidento spaudos tarnyba 
pranešė apie V. Adamkaus ke
lionių planą į 5 valstybes. Pir
moji kelionė į Švediją - rugsėjo 
15 d. Ten prezidentas skaitys 
paskaitą Vandens politikos skir
tumai Vakarti ir pereinamojo lai
kotarpio valstybėse. Švedijoj pre
zidentas užtruks dvi dienas.

Rugpjūčio 17 d. V. Adam
kus atvyks į Rygą, kur dalyvaus 
šio miesto 800 metų įsteigimo 
šventėje. Užtruks tris dienas.

Rugsėjo 5-6 d.d. preziden
tas V. Adamkus vyks į Lenkiją, 
kur vyks Lietuvos-Lenkijos dip
lomatinių santykių atkūrimo de
šimtosioms paminėti skirti ren
giniai. Iš Varšuvos V. Adamkus 
vyks į Krymicos druskos kasyk
las, kur iš praėjusių metų prezi
dentas Adamkus turi įdomų pri
siminimą. Tai buvo pernai: šios 
lenkų druskos kasyklos viršinin
kas dešinėje rankoje laikė kardą 
ir paprašė prezidentą V. Adam
kų dešine koja priklaupti. Ka
syklos viršininkas uždėjo savo 
kardą ant V. Adamkaus peties 

vogti, kai dirbtinai visi buvom 
lygūs... Buvau labai nustebin
tas, kai vaikai mokykloje, gimę 
jau Nepriklausomybės laikotar
piu, sako, kad prie ruso buvo 
geriau. Ir kai paklausi, iš kur 
žinai, atsako, kad taip tėvai 
pasakojo! Tik ar tėvai pasakoja 
savo vaikams kokia kaina yra už 
tai sumokėta?

Tauta, kuri pamiršta savo 
praeitį, tai tauta be ateities, tai 
tarsi namas be kertinio akmens, 
tai nykstanti tauta. Šiandien ne
drąsu eiti prie didvyrių kapų, 
nes GĖDA pažvelgti į kapų 
kauburėlius... O juk kankiniai - 
tai kertinis tautiškumo ir valsty
bingumo akmuo!!! Tai mūsų 
šaknys, mūsų tautinio medžio 
syvai, kurie kalbėte kalba 
mums, o mes ramia sąžine 
dažnai tai nukertame...

Kiekvienais metais mažėja 
žmonių Lietuvoje įvairiuose 
valstybiniuose renginiuose, susi
renka didžioji dauguma tik se
nukai... o kur jaunimas? Jie 
dažniausiai naktiniuose klubuo
se ieško savos “laisvės” - narko
tikų ir prostitucijos laisvės. 
Jiems nėra įdomi vakar dienos 
tautinė TIESA, nes arba jiems 
apie tai niekas nepasakojo, arba 
tų vertybių neįskiepijo. Mokyk
lose didesnis rūpestis kaip vaiką 
išmokyti naudoti prezervatyvą, 
o ne įskiepyti tautines vertybes! 
Šiandien mes dar neturime tik
ro ir rimto valstybinio mąsty
mo!, tautinės vertybės nustu
miamos į šalį. Ištraukėm savo 
ranką iš Dievo delno, o Jį patį 
“sukišome” tik į tradicijos išlai
kymo rėmus - taip reikia, tokia 
mada... neturime regimai savo 
gyvenimu paliudijamo santykio 
su Dievu. Tikrai išgyvename 
vertybių krizę.

Daug protingų žmonių išva
žiuoja į užsienius, nes nėra įver
tinami jų gabumai, dar gyva bai
mė, kad mokinys gali praaugti 
mokytoją. Matomi tautinio 
orumo krizės požymiai. Dažnai 
pamirštame ir nežinome nei kas 
šventa ir neliečiama, o kas gali
ma. Nebėra šventa nei gyvybė, 
nei tėvai, nei tikėjimas, net ka
pai tampa pasipelnymo šaltiniu. 
O tautos kankiniai ŽINOJO kas 
yra šventa ir tą šventumą jie 
mokėjo saugoti ir ginti. Pati 
valstybė, tėvynė jiems buvo 
šventa - Marijos žemė. Dabar 
šis posakis dažnai lieka tik 
pajuokos objektu...

Tačiau tai tik viena tautos 
realybės pusė. Yra ir kita. Švie
sioji, VILTIES pusė. Gėrio yra 
labai daug. Gerų žmonių, my
linčių tėvynę, ieškančių vertybių 
yra. Ir šia gerumo pergale aš net 
neabejoju! Yra labai daug, ku
rie savo kasdieniu triūsu, darbu, 
o ne žodžiais myli tėvynę. Todėl 
visų mūsų užduotis padėti jiems 
patekti į dienos šviesą! Mes tu
rime kalbėti ir rodyti gerumą! 
Gėris, gyvas rūpestis šalia esan
čiu žmogumi, besidalinanti ir 
besidovanojanti artimo meilė 
turi pagaliau užgožti spaudos 
pabrėžtinai iškeliamą smurtą, o 
ir pati spauda turėtų rūpintis, 
kad gėrio balsas vis plačiau

(Nukelta į 4-tą psl.)

valstybes
ir paskelbė jį Krynicos riteriu. 
Ten dalyvavę žurnalistai prami
nė prezidentą “druskos riteriu”.

Rugsėjo 9-16 d.d. V. Adam
kus vyks į JAV Wašingtoną 
skaityti paskaitą: Lietuvos aplin
kosauga tarp tradicijų ir XXI am
žiaus iššūkių”. Prezidento spau
dos tarnyba nemini, ką V. 
Adamkus veiks per likusias sep
tynias dienas.

Rugsėjo 24-26 d.d. V. 
Adamkus praleis Airijoj, kur su
sitiks su politikais ir skaitys pa
skaitą (tema nenusakyta). Tai 
tiek pasakė prezidento naujoji 
spaudos taryba apie jo išvykas į 
5 valstybes. Po šio pranešimo iš
kyla visa eilė klausimų, į kuriuos 
nėra jokių atsakymų.

1. Ar prezidentas V. Adam
kus yra aptaręs savo 18 dienų iš
vyką, truksiančią pusantro mė
nesio, su seimo pirm. A. Pau
lausku? Mat Seimo p-kas taip 
pat turi teisę išvykti ir gali atsi
tikti taip, jog Lietuva gali pasi
likti be teisėto asmens, atsto
vaujančio valstybei. Taip jau bu
vo įvykę praeityje prezidento A. 
Brazausko ir seimo p-ko V. 
Landsbergio metais.

2. Ar prezidentas V. Adam
kus į šią 18 d. kelionę vyks vie
nas, ar su pagalbininkais ir kiek 
jų bus?

3. Kokios bus minėtų valsty
bių aplankymo išlaidos?

4. Kas minėtų 5 valstybių 
aplankymo išlaidas apmokės?

5. Kokia yra valstybės kont
rolės nuomonė apie šias iš
laidas.

6. Anksčiau prezidento 
spaudos atstovė buvo Gaižaus
kaitė. Kiek asmenų dabar yra 
naujai sudarytoje spaudos tary
boje?

7. Ši prezidento išvyka į 5 
valstybes tiesiogiai nieko bend
ro neturi su Lietuvai rūpimais 
politiniais ir ūkiniais klausimais 
- ŠAS ir Europos s-ga.

Keista, kad prezidentas 
gaišta apie pusantro mėnesio la
bai brangaus laiko Lietuvai ir 
eikvoja valstybės lėšas, taip la
bai reikalingas ūkiškai suvargu
siai valstybei.

Būrelis Kauno “Vaiko tėviškės namų” auklėtinių prie savo būstinės

Europiečiai nepatenkinti Amerika 
VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Praslinkus beveik pusme
čiui po prez. G.W. Bush prezi
dentavimo, daugelis Amerikos 
laikraščių ir vidaus politinių 
partijų pradėjo pasisakyti ir 
apie esamas neigiamybes.

Šiuo atveju, ypač prez. Bush 
veiksmais per 70% apklaustųjų 
keturių didžiųjų Europos valsty
bių gyventojų pareiškė nepasi
tenkinimą jo vedama vienašališ
ka užsienio politika, kurios pa
grindiniai sprendimai daromi tik
tai Amerikos naudai, ignoruojant 
likusio pasaulio poreikius.

Paskutinių dienų apklausa 
4,000 gyventojų Anglijoje, Pran
cūzijoje, Vokietijoje ir Italijoje 
parodė, kad esama užtvara turi 
būti panaikinta. Tik taip pavyks 
įtikinti europiečius, artimiausius 
JAV sąjungininkus, paremti 
Amerikos iniciatyvą branduoli
nių ginklų ir globalinės šilumos 
klausimais.

Europiečiai pritaria Ameri
kos demokratų partijos vado
vams kongrese, kaltinantiems 
Bush administraciją vykdymu 
vienašališkos politikos, ignoruo
jančios pagrindinius sąjunginin
kus Europoje.

w II

Beglobių vaikų kaimas prie Marijampolės “Vaiko tėviškės namai”, kur šiuo metu gyvena apie 100 vaikų

“Vaiko tėviškės namų” kreipimasis į užsienio lietuvius. Paremkime Lietuvos 
našlaičių gelbėjimo pastangas

su Katalikų Bažnyčia susijusi 
organizacija. Jos tikslas yra na
šlaičių bei tėvų globos netekusių 
vaikų šeimyninė globa ir jų ug
dymas pagal paties Dievo duotą 
natūralios šeimos modelį.

VTN sistemoje beglobis vai
kas suranda tai, ko yra netekęs: 
motiną, šeimą, namų židinį. Čia 
yra gydomos jo psichologinių 
traumų pasekmės, padedama 
skleistis brandžia asmenybe per 
žaidimus, mokymąsi, darbą, kū
rybą, maldą. Naujoje šeimoje 
pasijunta mylimas, reikalingas, 
naudojasi jos globa tol, kol su
bręsta ir pasirengia savarankiš
kam gyvenimui.

Pirmosios VTN šeimynos 
įsistengė Kaune prie Benedikti
nių vienuolyno esančiose Vaikų 
darželio patalpose. Čia įreng
tuose panaudos sutartimi nuo
mojamuose butuose yra įkur
dinti 34 beglobiai vaikai. Maž
daug prieš dešimtmetį Kanados 
lietuvis Petras Regina (R.R. 2, 
Gananoque, Ont.) kūrė projek
tą Kaune pastatyti didelį vaikų 
kaimą, su Kanados valdžios pa
galba planuodamas atgabenti 
surenkamus namus. Kauno 
miesto savivaldybė jau buvo pa
skyrusi atitinkamą sklypą. Deja 
P. Regina sunkiai susirgo ir mi
rė. Visi jo planai žlugo. VTN iki 
šiol neturėjo galimybės Kaune 
pastoviau įsikurti ir išsiplėsti.

VTN globos sistema galėjo 
būti plačiau realizuota vaikų 
kaime prie Marijampolės. Kai
mas buvo pastatytas užsienio 
lietuvių, Italijos verslininkų, 
“Caritas Bresciana” ir kitų už
sieniečių lėšomis. Vieną namelį 
čia savo lėšomis pastatė Pranas 
ir Elena Bernotai iš Montrealio, 
kitus du kaimui padovanojo Ka
nados lietuviai Katalikių mote
rų draugijos surinktomis auko
mis. Tai išliekanti Kanados lie
tuvių parama Tėvynės dvasinio 
atkūrimo pastangoms. Vieną na
melį finansavo rašytojas Algir
das Gustaitis iš Los Angeles. 
Dabar VTN kaimelyje prie Ma
rijampolės yra 15 naujų gražių 
šeimyninių namų (vienas iš jų 
dar nebaigtas). Juose šiuo metu 
gyvena apie šimtą vaikų. Ateity
je čia būtų galima sutalpinti 
apie 120 vaikų ir jaunimo centrą 
paaugliams. Ziniasklaida Lietu
voje keletą kartų mėgino nu
vertinti “Vaiko tėviškės na
mus”, su padidinamu stiklu ieš
kodama įvairių “pažeidimų” ir . 
skleisdama dezinformaciją. De- 
zinformatorių piktybiškus tiks
lus atskleidžia objektyvūs ste
bėtojai, kuriems tikrai rūpi be
globių vaikų gerovė ir jų intere
sai. Štai kaip apie “Vaiko tėviš
kės namus” atsiliepia kompe
tentingi specialistai. Iš daugelio 
laiškų cituojame du paskutinius.

Gegužės pradžioje Mari
jampolės vaikų kaimą aplan
kiusi Šiaulių pedagoginio uni
versiteto docentė dr. Jūra Dau
lenskienė rašo: “Lankantis na
meliuose esminis ir svarbiausias 
šios globos įstaigos bruožas — 
meilė vaikams, tarpusavio san
tykių šiluma, vaikų atvirumas ir 
betarpiškumas, tikras motinų 
rūpestis vaikais ir džiaugsmas jų 
pasiekimais. Tikra šeimyninė at
mosfera... Buvo malonu patirti 
motinų susirūpinimą mažųjų 
auklėtinių kalba, sveikata. Šiau
lių universiteto Specialiosios 
pedagogikos fakulteto Medici
nos pagrindų katedra ir Sociali
nės pedagogikos ir psichologijos 
katedra pasiryžusios organizuoti 
Marijampolės vaiko tėviškės na
muose seminarą motinoms auk
lėjimo problemų tematika, vai
kų sveikatos klausimais... III 
kurso studentų praktiką rudens

Viena iš didžiausių ir skau
džiausių nepriklausomos Lietu
vos problemų yra beglobiai vai
kai ir smurtas prieš vaikus ne
darniose šeimose. Į šią proble
mą neseniai atkreipė dėmesį ir 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Jis pabrėžė: “Nedarnių šeimų 
Lietuvoje nemažėja, šiurpios 
tragedijos rodo, kad vaikai gali 
būti asocialių tėvų nukankinti 
abejingos ir bejėgės visuomenės 
akivaizdoje”.

Iš tikrųjų lietuvių visuome
nėje, ypač Lietuvos kaime, yra 
labai daug abejingumo, bejėgiš
kumo, beviltiškumo. Dėl to kal
ta ne tik sunki ekonominė 
padėtis, bet ir visas sovietinio 
laikotarpio auklėjimas kuris ug
dė pasyvumą, žlugdė asmeninę 
iniciatyvą, kūrybingumą, pasiti
kėjimą ir religinį tikėjimą. Su
klestėjo girtavimas, abejingumas, 
nesąžiningumas, šeimų nedar
numas, dorovinis palaidumas.

Dėl to sunkiai sau skinasi 
kelią dorovinis, religinis ir tauti
nis atgimimas, šeimų stiprini
mas, tautos blaivinimas.

Labai sudėtingame Lietu
vos atgimimo fronte jau dešimti 

metai drauge su daugeliu kitų 
veiksnių dirba ir kovoja “Vaiko 
tėviškės namai” (VTN). Tai ne 
vyriausybinė, pelno nesiekianti,
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Paskutinės apklausos rezul
tatai nebuvo naujiena. Jau buvo 
žinoma prez. Bush politikos kri
tika Europos spaudoje. Ten kai 
kurie politikai pažymi, kad ma
žai pasitikėjimo turi Amerikos 
prezidentas Europoje.

Dauguma Prancūzijos, Vo
kietijos ir Anglijos gyventojų 
pasisakė, kad prez. Bush ma
žiau supranta Europos reikalus 
negu jo pirmtakai. Prez. Bush 
nuosprendis laikyti Amerikos ka
riuomenę Kosove rado visų Eu
ropos sąjungininkų pritarimą.

Dauguma apklaustų euro
piečių pasisakė neigiamai apie 
prez. Bush sugebėjimus. Tai ro
do, kad pasikeitė europiečių 
nuomonė. Prez. W.J. Clinton 
būnant Amerikos prezidentu, 
tuolaikiniai europiečiai - 66% 
pritarė jo užsienio politikai. Ši 
apklausa buvo atlikta Internatio
nal Herald Tribune ir Council of 
Foreign Relations.

Po šių apklausos rezultatų, 
buvęs Amerikos užsienio reika
lų aukštas pareigūnas Morton 
H. Halperin pareiškė: neatrodo 
kad Europos valstybių vyriausy
bės pasiduos Amerikos spaudi
mui įrengti raketinę gynimo si
stemą, jeigu tai turės likviduoti 
ABM sutartį. 

semestre. Reikalui esant, kated
ros darbuotojai gali teikti indivi
dualias konsultacijas”.

Svečias iš Austrijos, didelis 
Lietuvos bičiulis kun. Jacob 
Forg (Salzburg) po ilgesnio ap
silankymo “Marijampolės vaiko 
tėviškės namuose” rašo: “Daug 
svarbių susitikimų turėjau Lie
tuvoje, bet Jūsų vaikų kaimas 
man gyvai pasiliko atmintyje. 
Nors Lietuvoje jau esu lankęsis 
keletą kartų, man neįprasta čia 
užtikti tokias pagal vakarietiš
kus standartus sukurtas globos 
įstaigas... Visa ta kultūrinė ap
linka, rūpestinga priežiūra ir 
meilė, tėviškės namų šiluma ir 
šeimos dvasia, kurią išgyvena 
našlaičiai, jiems suteiks galimy
bę susikurti gražią ateitį. Visa 
tai, savaime aišku, sudaro pa
grindą ir religijai, kuri vaikams 
perteikia esmines vertybes, ku
rios yra nepamainomos jų as
meniniam ir bendruomeniniam 
gyvenimui... Su visais geros 

. valios žmonėmis aš tikiuosi, kad 
Jūsų svarbus, rūpestingai atlik
tas- darbas bus reikiamai pripa
žintas. Linkiu, kad šis Jūsų kū
rinys taptų padrąsinimo ir 
orientacijos švyturiu daugeliui 
kitų socialių užmojų...”

Šiai vakarietiškus standar
tus pasiekusiai našlaičių globos 
įstaigai ir VTN šeimyninei naš
laičių globos sistemai Lietuvoje 
reikia užsienio lietuvių pasto
vios pagalbos. Pagal praėjusių 
metų pabaigoje įsigaliojusį įsta
tymą valdžia beglobių vaikų iš
laikymui skiria tik 2/3 būtinai 
reikalingos sumos, t.y. kiekvie
nam vaikui 500 Lt per mėnesį. 
Šią valdžios subsidiją griežtai 
draudžiama panaudoti auklėto
jų ir administracijos darbuotojų 
atlyginimams. Visiems aišku, 
kad vaikų negalima palikti vie
nų - be auklėtojų ir administra
torių priežiūros. Dėl to neišven
giamai reikia iš kitų šaltinių 
gauti per mėnesį 250-300 Lt 
kiekvienam vaikui, kad būtų ga
lima išlaikyti būtiniausią peda
goginį ir administracinį perso
nalą.

Vakarų pasaulyje panašios 
našlaičių globos įstaigos visada 
turi rėmėjų ar globėjų organiza
cijas, kurios pastoviai rūpinasi 
jų išlaikymu. Esame tikri, kad ir 
užsienio lietuviai neliks abejingi 
jų iniciatyva ir rūpesčiu susikū
rusiai ir jau aukštų vakarietiškų 
išsivystymo standartų pasieku
siai našlaičių gelbėjimo organi
zacijai “Vaiko tėviškės na
mams”. Kanados lietuvių katali
kių moterų draugijos pavyzdžiu 
reiktų visur Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Australijoje, Ka
nadoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Vokietijoje ir kitur steigti VTN 
rėmėjų grupes, klubus, kurie 
pravestų rinkliavas ir ieškotų ki
tų galimybių paremti šias našlai
čių gelbėjimo pastangas.

Investuoti į paramą vaikams 
reiškia investuoti į Lietuvos 
ateitį.

Jūsų solidaraus atsiliepimo 
laukiame šiuo adresu: “Vaiko 
tėviškės namai”, Druskininkų g. 
4-1, LT-3000 Kaunas, Lithua
nia. Tel/faks: +370 7 228224, 
EI. Paštas: vtn(a>lcn.lt 
Lithuanian Savings Bank, Vil
nius, SWIFT: TAUP LT 2X, 
Account No. 60104/946006095, 
“Vaiko tėviškės namai”.

Mons. Vytautas Kazlauskas, 
VTN pirmininkas-generalinis 

dvasios vadovas
Kun. Rimas Skinkaitis, 

VTN kapelionas
Medardas Juršėnas,

Marijampolės VTN direktorius
Asta Strumskytė

Kauno VTN administratorė
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® LAISVOJE TEVYNEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
KUR SVIESTAS?

Lietuvos rytas/LGTAC rašo, 
kad šiais metais lietuviškas svies
tas beveik išnykęs iš parduotuvių 
lentynų. Jį pakeitė “tepus riebalų 
mišiniai”, nuo šių metų sausio įsi
galiojus naujiems privalomie
siems kokybės reikalavimams, ku
rie yra suderinti su Europos są
jungos normomis. Žodį “sviestas” 
galima vartoti tik tuose produk
tuose, kurių sudėtyje pieno rieba
lų yra mažiausiai 75 nuošimčiai.

NAUJA ĮVAIKINIMO TVARKA
Nuo š.m. liepos 1 d. įsigalio

jusiuose Civilinio proceso kodek
so pakeitimuose nustatyta, kad jei 
įvaikinti prašo užsienio valstybės 
pilietis, Įvaikinimo tarnyba teis
mui turi pateikti išvadą, kad yra 
įvykdyta įvaikinimo procedūra iki 
teismo. Senąja tvarka nebuvo rei
kalaujama, kad Vaikų teisių ap
saugos tarnyba arba Įvaikinimo 
tarnyba ištirtų, ar asmenys atitin
ka įtėviams keliamus reikalavi
mus, ir dėlto kildavo nesusiprati
mų. Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija dabar yra parengusi 
naują Įvaikinimo apskaitos tvar
kos projektą. Vyriausybei jį pri
ėmus, įvaikinimo procedūra bus 
paspartinta.

AUKŠTOS TELEFONO KAINOS

Lietuvos ryto/LGTIC žinio
mis, po to, kai “Lietuvos teleko- 
mas” nusprendė nuo rugpjūčio 1 
d. dar kartą padidinti paslaugų 
kainas, Lietuvoje padaugėjo gy
ventojų, atsisakančių telefono. 
Įvestas naujas 12 centų sujungi
mo mokestis bei nuo 17 iki 19 litų 
padidintas abonentinis mokestis. 
Per liepą ir pirmąsias rugpjūčio 
dienas vien Vilniaus apylinkėje 
atsisakė apie 2000 abonentų, 
Kaune - 500.

DOMISI KLAIPĖDOS UOSTU

BNS/LGTIC žiniomis, liepos 
27 d. Klaipėdoje lankėsi vieninte
lio Kazachstane Aktau prekybi
nio jūrų uosto rinkodaros ir kro
vimo skyriaus viršininkas ir to 
skyriaus vyriausias specialistas. 
Jie aptarė galimybes per Klaipė
dos uostą siųsti daugiau Kazach
stano krovinių. Svečiai teigė, jog 
galėtų gabenti savo krašto meta
lus, naftos produktus, grūdus ir 
medvilnę, jei tarifai dėl krovinių 
transporto per Rusijos teritoriją 
būtų palankūs. Taip pat per Lie
tuvą galėtų keliauti ir Uzbekijos 
medvilnė, nes Aktau uoste stato
mas didelis terminalas priimti to 
krašto medvilnei. Jei Rusijos ge
ležinkelių tarifai bus nepalankūs, 
manoma, jog Kazachstano bei 
Uzbekijos kroviniai galėtų būti 
gabenami Volgos-Baltijos kanalu 
arba per Ukrainą. Pernai per 
Klaipėdos uostą buvo perkrauta 
1.06 mln. tonų Kazachstano kro
vinių, daugiausia geležies lydinių.

POPULIARĖJA DONORYSTĖ
BNS/LGTIC skelbia, kad per

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

PFD0J SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d,d.ch.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANC ASTER, 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

pusantrų metų, kai įsigaliojo nau
ja Žmogaus audinių ir organų do
norystės ir persodinimo įstatymo 
redakcija, apie 800 žmonių sutiko 
po mirties paaukoti savo audinius 
ar organus persodinimui. Seimas 
1999 m. priėmė pakeitimus, įtvir
tinančius nuostatą, jog kiekvienas 
asmuo, ne jaunesnis kaip 18 me
tų, turi teisę pareikšti sutikimą ar 
nesutikimą, kad jo audiniai ir or
ganai po mirties būtų panaudoti. 
Vadinamas “Nacionalinis organų 
transplantacijos biuras” (NOTB) 
kasdien gauna apie 3-6 pareiški
mus dėl donorystės, išduoda kor
teles. Š.m. liepos 10 d. vyriausy
bės nutarimu ši įstaiga buvo 
įtraukta į valstybės valdžios, val
dymo ir savivaldybės institucijų 
sąrašą.

KURŠIŲ NERIJA - UNESCO 
SĄRAŠE

Kaip praneša BNS/LGTIC, 
rugpjūčio 17 d. Nidoje Lietuvos 
ministeriui pirmininkui Algirdui 
Brazauskui buvo įteiktas UNES
CO pažymėjimas, patvirtinantis 
Kuršių nerijos įtraukimą į pasau
linį UNESCO kultūros ir gamtos 
paveldo sąrašą. Kuršių nerijos 
įtraukimas į sąrašą buvo bendra 
Lietuvos ir Rusijos iniciatyva, 
apimant abipus sienos esančias 
Kuršių nerijos dalis. Tuo tikslu 
veikė speciali dvišalė darbo gru
pė, kuri rengė medžiagą, derino 
dokumentus su UNESCO reika
lavimais. Tai antrasis Lietuvos 
objektas Pasaulio paveldo sąraše. 
1994 m. į sąrašą buvo įtrauktas 
Vilniaus senamiestis. Šių metų 
gegužės mėnesį UNESCO pa
skelbė pirmuosius pasaulyje gar
sius nematerialius ir žodinio pa
veldo šedevrus, tarp kurių buvo ir 
Lietuvos kryždirbystės tradicija.

PADIDĖJO EKSPORTAS

Valstiečių laikraščio/BNS ži
niomis, pieno produktų eksportas 
šiemet per septynis mėnesius iš
augo 14.6%. Importas sumažėjo 
daugiau kaip trečdaliu. Iki liepos 
pabaigos sūrių ir varškės išvežta 
7.4% daugiau negu pernai, jogur
tu eksportas išaugo 5.1 karto. Le
dų šiemet įvežta 82.3% daugiau 
negu pernai. Lietuviški pieno ga
miniai daugiausia eksportuojami į 
Latviją, Estiją bei Europos sąjun
gą. Lietuvoje yra 18 pieninių, tu
rinčių leidimus gamybą ekspor
tuoti į ES.

KINIEČIŲ KOMPIUTERIAI
Kinijos ambasadoriui ir Lie

tuvos ūkio viceministeriui Gedi
minui Miškiniui pasirašius dvišalę 
sutartį, Kinija Lietuvos mokyk
loms dovanojo naujus kompiute
rius ir įrangą už beveik 1.5 mln. 
Lt, rašo Valstiečių laikraštis. Iš vi
so 40 pagrindinių mokyklų gaus 
po kompiuterių klasę, t.y. 5 kom
piuterius ir programinės įrangos. 
Mokyklos parinktos pagal savi
valdybių švietimo skyrių siūlymus 
ir mokyklų dalyvavimą švietimo ir 
mokslo ministerijos pagrindinių 
mokyklų stiprinimo projekte,

Į BPL Import/Export

/ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Tel 905 383-9026
154 Darlington Dr.

Hamilton, Ontario L9C 2M3

Edmontono lietuviai su tautiečiais iš Lietuvos, dalyvavusiais Pasaulio lengvosios atletikos primenybėse. Iš k.: 
Irina Krakoviak, Rita Ramanauskaitė, Esther Garbenčius (Edm.), Zana Minina, Helen Papley (Edm.); že
miau: Edmontono lietuviai su sportininke iš Lietuvos Austrą Skujyte (II iš kairės)

Amerikos lietuvių
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

JAV LB Kr. v-bos pirm. Al
gimantas Gečys sudarė 50 metų 
veiklos minėjimo garbės komi
tetą, kurio pirmininkas yra Lie
tuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, nariai: vysk. Paulius 
A. Baltakis, premjeras Algirdas 
M. Brazauskas, ev. vysk. Hansas 
G. Dumpys, PLB pirm. Vytau
tas Kamantas, LF pirm. Povilas 
Kilius, ALTos pirm. Saulius V. 
Kuprys, Seimo pirm. Artūras 
Paulauskas, LF tarybos pirm. 
Antanas Razma, ambasadorius 
Gediminas Šerkšnys, ambasa
dorius Vygaudas Ušackas, TF 
pirm. Jurgis Valaitis.

A. Gečys pakvietė dr. Petrą 
Kisielių sudaryti sukakties ren
gėjų komitetą ir būti jo pirmi
ninku. Į komitetą įeina 20 as
menų, kurių tarpe yra Čikagos 
ir jos artimesnių LB apylinkių 
pirmininkai.

Minėjimas įvyks tuoj po 
JAV LB XVI tarybos sesijos 
š.m. spalio 11-13 d.d. “Radisson 
Hotel” Alsip, Illinois. Sesiją 
rengia JAV LB tarybos prezi
diumas, talkinamas LB Vidurio 
Vakarų apygardos, kurios pir
mininkė yra Birutė Vindašienė. 
Spalio 11d. vakare - registraci
ja ir susipažinimo vakaras, spa
lio 12 d. - sesijos posėdžiai, vakare 
- iškilminga vakarienė, spalio 13 
d. iki 2 v.p.p. posėdžiai, o po to 
minėjimo renginiai.

5 v.p.p. Jaunimo centre, 
Čiurlionio galerijos patalpose, 
įvyks nuotraukų iš JAV LB 
veiklos ir kai kurių svarbių do
kumentų parodos atidarymas. 
(Paroda rūpinasi Leonas Nar- 
butis). 6 v.v. įvyks JC didžiojoje 
salėje akademinė dalis.

Spalio 14 d. bus iškilmingos

Kankinių sąsaja su dabartimi
(Atkelta 3-čio psl.) 

skambėtų! Pagaliau turime at
gaivinti ir puoselėti vertybes - 
tikėjimo ir tautines vertybes. 
Mokytis būti pilnaverčiais pilie
čiais, ugdyti valstybinį mąstymą! 
Skiepyti jaunajai kartai tikrą 
auklėjimą ir teisinga laisvės 
sampratą. Turime atsigręžti į 
Dievą! Tikėjimas - vienintelis 
ramstis nevilties naktyje! Per
žengti vidinį susiskaldymą, pa
vydą, susvetimėjimą ir perdėtą 
materialumo kultą. Tik blaivi, 
tikinti ir dirbanti tauta - tai lais
va ir visapusiškai nepriklausoma 
valstybė!!!

Štai čia ir Jūsų, išeivijos lie
tuvių, bet tos pačios Tėvynės 
vaikų - dideli veiklos ir darbo 
barai! Jūs turite savyje išsaugoję 
tėvynės ilgesį ir meilę, žinote 
kančios skonį, Jumyse gyvos 
tautinės vertybės. Tuo įsitikinau 
daugybę kartų bendraudamas 
su Jumis, vaikštinėdamas lietu
viškų kapinių takeliais, kur be
veik visi paminklai paženklinti 
tautiniais ženklais. Jums rūpi 
Lietuva! Tuo net neabejoju! 
Tad labai svarbu yra nenuilstan
čiai skatinti, kurti ir remti įvai
rias programas, projektus, kurie 
skiepytų ir ugdytų tautinę savi
monę bei tikėjimo vertybes. Ne 
drabužių ar duonos mums rei
kia Lietuvoje - visa tai mes turi- 

bendruomenei 50 
pamaldos Švč. M. Marijos gimi
mo parapijos šventovėje, daly
vaujant ir vysk. Jonui Kaunec- 
kui iš Telšių vyskupijos, lietuviš
koms organizacijoms su vėliavo
mis, giedant “Dainavos” an
sambliui. (J. Polikaitis rūpinasi 
pamaldų eiga). Iškilmingos pa
maldos vyks ir lietuvių evan
gelikų liuteronų “Tėviškės” pa
rapijos šventovėje, dalyvaujant 
vysk. Hansui Dumpiui.

3 v.p.p. garsaus vaikų ir 
jaunuolių choro “Ąžuoliukas” 
koncertas Marijos aukštesnio
sios mokyklos auditorijoje. 
“Ąžuoliukas” yra pakviestas 
amerikiečių dalyvauti spalio 14- 
21 d.d. tarptautiniame festivaly
je Utah valstijoje. Koncertuos ir 
lietuviškuose telkiniuose: Wash
ington, DC, New York, New Jer
sey, Cleveland, Chicago ir spalio 
21-29 d.d. Kanadoje. Koncertų 
koordinatorė yra JAV LB Kul
tūros tarybos pirm. Marija Re
inienė.

Po “Ąžuoliuko” koncerto 
bus vaišės ir pabendravimas su 
ąžuoliukais Seklyčioje. “Ąžuo
liuko” renginiu rūpinasi M. Re
inienė.

Lėšų telkimu rūpinasi Biru
tė Jasaitienė. Jau yra išsiunti
nėti laiškai, kviečiantys savo au
ka prisidėti prie minėjimo sėk
mės, atsiųsti sveikinimus pro
graminiam leidiniui.

Yra ruošiamasi išleisti du 
leidinius šiai sukakčiai žymėti: 
Bronius Nainys ruošia leidinį 
apie JAV LB įsteigimą, reika
lingumą, svarbą, o Jūratė Bud
rienė - programinį leidinį, ku
riame bus ne tik minėjimo ren
ginių programos, sveikinimai, 
bet ir JAV LB apygardų ir apy
linkių istorijos trumpi aprašy
mai bei nuotraukos.

me. Bet mums reikia padėti iš
mokti Tėvynę mylėti, už Ją gul
dyti savo galvą. Išmokti būti gy
vais tautos vaikais, duodančiais, 
o ne tik imančiais ir reikalau
jančiais. Ir šiame tautiniame au
gime Jūsų indėlis nenuginčija
mai svarbus ir reikalingas. Rem
ti kiekvieną gerumą ir valstybin
gumą ugdantį projektą! Tik visi 
kartu, kaip viena šeima, dirb
dami mes pasieksime tai, už ką 
tautos kankiniai paguldė galvas 
- dirbančią, tikinčią ir laisvą 
Lietuvą!

Štai tokias mintis man suža
dino ši šventė, šis prisilietimas 
prie tautos kankinių ir šventųjų, 
prie praeities ir ateities slenks
čio dabartyje. Ši šventė ir kanki
nių pavyzdys teįkvepia mus įvai
riems darbams, tegaivina viltį ir 
meilę.

Turiu vieną pasiūlymą bei 
prašymą, iškeliu mintį tolimes
niam Jūsų apmąstymui ir įgy
vendinimui. Matau didelį reika
lingumą, kad mumyse - išeivijo
je ir Lietuvoje gimtų galingas ir 
gyvas maldos sąjūdis už Lie
tuvą! Sąjūdis, kuris apimtų mal
dą ir konkrečias akcijas, kurio
mis būtų skatinamos, puoselėja
mos ir ugdomos vertybės - tikė
jimo ir tautiškumo vertybės. 
Maldos sąjūdis už Tėvynę! 
Vardan tos... vardan Lietuvos!

Edmonton, Alta.
LIETUVOS SPORTININKAI. 

Rugpjūčio 3-12 dienomis Edmon- 
tone vyko Pasaulio lengvosios atle
tikos pirmenybės, kuriose dalyvavo 
sportininkai iš 205 valstybių; jų tar
pe buvo per 20 atstovų ir iš Lietu
vos. Edmontono lietuviai gausiai 
ėjo pasižiūrėti įvairių sporto šakų 
varžybų, ypač tų, kuriose varžėsi 
Lietuvos atstovai. Nors buvo labai 
sunku surasti tinkamą Lietuvos 
sportininkams laisvesnę dieną, bet 
pavyko nors dalį sportininkų atvežti 
į Edmontono Lietuvių Namus ir 
juos ten priimti.

Nors Edmontono Lietuvių 
Namų valdyba turėjo tik 24 valan
das pasiruošimui, viskas buvo grei
tai ir gražiai sutvarkyta. Didelis bū
rys Edmontono lietuvių (ypač buvo 
malonu matyti daug jaunesnės kar
tos žmonių), susirinkę nekantriai 
laukė atvažiuojant svečių. Gaila, 
kad dėl klaidingai duoto viešbučio 
adreso, pasamdyti transporto auto
busiukai sportininkus atvežė 30 mi
nučių vėliau, negu buvo numatyta. 
Tuoj po svečių atvykimo, dr. Vin
cas Kadis pakvietė svečius atsisėsti 
scenoje ir paprašė jų vyriausią tre
nerį dr. Aleksą Stanislovaitį prista
tyti visus sportininkus. Jis trumpai 
apibūdino kiekvieno atleto jų gyve
namas Lietuvoje vietoves, ir papa
sakojo apie jų jau pasiektus sporto 
laimėjimus. Vėliau svečiai buvo pa
sveikinti visų Edmontono lietuvių 
vardu, Lietuvių Namų pirmininko 
Kosto Žolpio. Jis savo sveikinime 
džiaugėsi, kad Lietuvos sportinin
kai ne tik garsina Lietuvos vardą 
pasaulyje, bet ir gražiai atstovauja 
Lietuvos išeiviams įvairiuose pa
saulio kraštuose. Todėl Edmonto
no lietuviams yra labai malonu, kad 
jie mus aplankė mūsų namuose ir 
įgalino su jais pabendrauti.

Atrodo, kad didžiausio dėme
sio susilaukė Virgilijus Alekna, ku
ris atvežė savo naujai laimėtą si
dabro medalį. Kiekvienas norėjo 
užsidėti jo medalį ant kaklo ir nusi
fotografuoti su Virgilijum. Jis buvo 
labai kantrus, taip, kad beveik visi 
vaikai (ir kai kurie suaugę) turės 
gražią nuotrauką ir jo autografą il
gam atminimui.

Kadangi jų laikas buvo ribotas, 
visi dalyviai pasivaišinę gėrimais, 
lengvu maistu ir specialiai iškeptu 
tortu su užrašu “Sveikiname Lie
tuvos atletus”, su kava, ir gražiai 
porą valandų pabendravę, sporti
ninkai buvo nuvežti atgal į jų vieš
butį. Dvi sportininkės dar pasisve
čiavo kiek ilgiau ir buvo nuvežtos į 
jų viešbutį vėliau. Visi dalyvavę Ed
montono lietuviai labai džiaugėsi 
gavę progą pabendrauti su Lie
tuvos sportininkais ir kitą dieną vėl 
ėjo į stadioną ploti besivaržantiems 
lietuviams. Mes linkime jiems daug 
sėkmės sekančiose tarptautinėse 
varžybose. V.K.

FOUR seasons 
fXJZ/rln^. REALTY LIMITED

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

Parduodam, perkam 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius. ūkius, žemes 
Wasagos, Slayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428 

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

JA Valstybės
Detroito lietuviai liepos 15 d. 

prisiminė prieš 68 metus įvykusią 
tragišką Dariaus ir Girėno žūtį. Šv. 
Antano parapijos šventovėje kleb. 
kun. A. Babonas žuvusiųjų intenci
ja atnašavo Mišias ir pasakė šiai 
progai pritaikytą pamokslą. Giedo
jo parapijos choras, vadovaujamas 
muz. St. Sližio. Minėjimas, kurį su
rengė Dariaus ir Girėno klubas, va
dovaujamas L. Petronio, vyko para
pijos patalpose. Jį įvadiniu žodžiu 
pradėjo klubo pirmininkas, invoka- 
ciją sukalbėjo kleb. kun. A. Babo
nas. Apie lakūnų skrydį ir jo reikš
mę Lietuvai kalbėjo Lietuvos gar
bės konsulas Detroite J. Jurgutis. 
Po klubo pirmininko padėkos vyko 
vaišės ir vienų su kitais pabend
ravimas.

Australija
Melburno lietuviai Gedulo ir 

vilties dienos minėjimą birželio 17 
d. pradėjo pamaldomis Švč. Mari
jos Jūrų Žvaigždės šventovėje. Mi
šias atnašavo ir pamokslą pasakė 
kleb. kun. E. Arnašius. Giedojo 
Melburno lietuvių parapijos cho
ras, diriguojamas Z. Prašmutaitės, 
vargonuojant R. Mačiulaitienei. 
Minėjimo programa vyko Lietuvių 
Namuose. Jis pradėtas Australijos 
ir Lietuvos vėliavų įnešimu. “Dai
nos” sambūrio choristės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais, sugie
dojo Australijos himną. Invokaciją 
sukalbėjo kun. E. Arnašius. Sveiki
nimo žodį tarė Lietuvos garbės 
konsulas Melburne A. Žilinskas. 
Paskaitą skaitė prof. P. Kabaila, 
Melburno LB apylinkės valdybos 
pirmininkas. M. Geštautienė, Tė
viškės aidų redaktorė, skaitė savo 
prisiminimus bei pergyvenimus iš 
sovietinės okupacijos Už ką iš ma
nęs atėmė tėvą? Ji gimė Sibire ir iki 
aštuonerių metų augo rusų šeimo
je, kol pagaliau su motina grįžo į 
Lietuvą. Meninės programos dalyje 
eilėraščius skaitė R. Sadauskaitė, 
M. Vaitkus, M. Sodaitienė. “Dai
nos” ansamblis, diriguojamas B. 
Prašmutaitės akompanuojamas Z. 
Prašmutaitės, padainavo keletą 
dainų. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Programos pranešėja - K. 
Baškytė. Dar buvo rodomas filmas 
Mes nemirę. (Mūsų pastogė, 2001 m. 
27 nr.)

Britanija
Boltone birželio 9 d. lietuviai, 

latviai ir estai Ukrainiečių klube 
paminėjo trėmimų į Sibirą 60 metų 
sukaktį. Trumpas religines apeigas 
atliko latvių ev. kun. A. Putce. Pa
grindinį žodį anglų kalba tarė Bol- 
tono lietuvių bendruomenės pirm. 
H. Vaineikis, priminęs tūkstančių 
sužalotų žmonių likimus, išblaškytų 
Sibiro platybėse, kartu ragindamas 
jaunąją kartą nepamiršti tragiškų 
Baltijos tautų įvykių. Estas N. 
Kullet ir latvis J. Pocs pasveikino 
minėjimo dalyvius. Minėjimas baig
tas 3-jų Baltijos kraštų himnais.

Bradforde gegužės 6, sekma
dienį, įvyko Motinos dienos minė
jimas. Jis pradėtas kan. V. Kamai- 
čio aukojamomis Mišiomis St. Pat
rick šventovėje. Po pamaldų minė
jimo programa įvyko “Vyčio” klu
be. Tylos minute prisimintos žuvu
sios, nukankintos, mirusios moti
nos. Paskaitą skaitė R. Karalius, 
pažymėdamas, kad tik motinų 
pagalba visuomenė pasiekia aukšto 
moralinio lygio. O lietuvės motinos 
vaidmuo kritiškuose tautos įvykiuo
se ypač buvo reikšmingas. Moti
noms buvo įteikta gėlių. P. ir G. 
Pucevičiai padeklamavo eilėraščių,

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT lietuvių kredito
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.25%
santaupas...............................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................... 2.75%
180 dienų indėlius.................. 2.75%
1 m. term, indėlius.................. 3.20%
2 m. term, indėlius.................. 3.60%
3 m. term, indėlius.................. 3.75%
4 m. term, indėlius.................. 4.10%
5 m. term, indėlius.................. 4.50%
RRSPirRRIF
(Variable)................................2.50%
1 m. ind....................................3.20%
2 m. ind....................................3.60%
3 m. ind....................................3.75%
4 m. ind....................................4.10%
5 m. ind....................................4.50% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

pritariant akordeonu. P. Pucevičius 
parodė vaizdajuostę iš 1998 m. 
vykusios Dainų šventės Vilniuje. 
Oficialioji dalis baigta giesme “Ma
rija, Marija” (“Europos lietuvis” 
2001 m. 7 nr.).

Lenkija
Punsko etninės kultūros an

sambliai “Gimtinė”, “Alna” ir “Šal- 
cinėlis” gegužės 26-27 d.d. dalyvavo 
Gumbinėje vykusioje septintoje 
Karaliaučiaus srities lietuvių kultū
ros šventėje. Joje buvo dalyvių iš 
Gumbinės, Būdaviečių, Gastų, Laz
dynų, Eitkūnų, Tilžės, Stalupėnų, 
Karaliaučiaus ir Kauno. Šventė 
prasidėjo iškilminga eisena nuo 
Pergalės aikštės iki Gumbinės kul
tūros namų. Vėliau vyko koncertas. 
Pirmiausia eilėmis susirinkusiuo
sius pasveikino trys seserys Genytės 
iš Būdaviečių kaimo. Po to vyko 
oficialios kalbos. Ilgos ir, kaip rašo
ma Aušros 2001 m. 11 nr., nuobo
džios. Bet taip esama Rusijoje. Kal
bėjo ir Karaliaučiaus srities guber
natoriaus pavaduotojas. Iš kalbų 
paaiškėjo, kad Karaliaučiaus srityje 
gyvena 18,000 lietuvių, veikia 17-ka 
lietuvių draugijų, kurias vienija sri
ties lietuvių tautinė autonomija. 
Dvidešimt aštuoniose mokyklose 
lietuvių kalbos mokosi 750 vaikų, 
darbuojasi 40 mokytojų, susibūru
sių į Lietuvių kalbos mokytojų są
jungą. Taipgi veikia 11 suaugusių ir 
3 vaikų meno vienetai. Tikintieji 
priklauso 14-kai katalikų parapijų.

Po visų kalbų vyko koncertas, 
visiškai nemažo lygio, nors, kaip ra
šoma minėtame Aušros numeryje, 
kultūrinio gyvenimo sąlygos Kara
liaučiaus srityje esančios žymiai 
blogesnės negu Seinijos krašte. 
Koncerto programoje dalyvavo ir 
punskiečiai, susilaukdami ilgų ir 
garsių plojimų, nors publikoje buvę 
daug rusų. Po koncerto punskiečiai 
aplankė šio krašto istorines vieto
ves. Pirmiausia aplankytas Lazdy
nėlių kaimas, kur gimė didysis poe
tas Kristijonas Donelaitis. Ten dar 
tebėra ir paminklinis akmuo. Iš 
Lazdynėlių nuvykta į Tolminkiemį, 
aplankyta šios vietovės šventovė, 
kurioje ilsisi Kristijono Donelaičio 
palaikai. Prieš dvejus metus dar 
veikė klebonijoje muziejus, o dabar 
jis rastas užrakintas 4-iais užraktais. 
Mat vis mažiau ir mažiau Tolmin
kiemį aplanko žmonės iš Lietuvos, 
nes labai trukdo pervažiuoti sieną 
ilgos eilės. Kitą dieną, sekmadienį, 
gegužės 27, ekskursantai pasuko į 
Karaliaučių. Pirmiausia sustojo ka
talikų šventovėje, kur vyko lietuviš
kos pamaldos. Po jų punskiečiai su
giedojo “Marija, Marija”. Aplankė 
Gintaro muziejų, garsiąją Karaliau
čiaus katedrą, filosofo Kanto mu
ziejų ir jo kapą-mauzoliejų.

Lietuvos ambasada Lenkijoje 
ir generalinis konsulatas Varšuvoje 
surengė karaliaus Mindaugo karū
navimo - Valstybės dienos minėji
mą. Į ambasadą gausiai susirinko 
Varšuvoje ir kitose vietovėse gyve
nantys lietuviai. Iš Punsko buvo 
atvykusi Lenkijos lietuvių bendruo
menės pirm. I. Gasperavičiūtė, 
Punsko viršaitis V. Liškauskas. Lie
tuvos ambasadorius Lenkijoje D. 
Degutis padėkojo užsienio lietu
viams už lietuvybės saugojimą, pa
brėždamas, kad nepriklausomai 
Lietuvai rūpi ir rūpės lietuvių po
reikiai visame pasaulyje. Varšuvoje 
daugiau kaip dvidešimt metų gy
venantis lietuvių gydytojas E. Že- 
romskis sakė, kad tautiečių susitiki
mai yra labai reikalingi, nes padeda 
jiems jų kasdieniniuose rūpesčiuo
se (BNS). j. Andr.

Asmenines nuo.........10.50%
nekiln. turto 1 m...........5.75%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu
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Anglų kalbos kursai Lietuvoje 
Juose dėstė Kanados lietuvaitės mokytojos, 

priklausančios CANDLE organizacijai
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m KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
AUŠRA KARKIENĖ

Nors šių metų liepos mėnuo 
Lietuvoje buvo neįprastai šiltas, 
125 vietinių rajono pedagogų ir 
švietimo ministerijos atstovų su
sirinko dalyvauti Toronte vei
kiančios organizacijos CANDLE 
(Canadian Dialogue with Lithu
anian Educators) profesiona
liuose kursuose Mažeikiuose. 
Tai jau šešti metai, kai Kanados 
lietuvės pedagogės vadovavo 
kursams įvairiomis temomis pa
gal Lietuvos švietimo ministeri
jos pageidavimus.

Anksčiau Lietuvos pedago
gams bei administratoriams bu
vo rengiami kursai daugiau lietė 
dėstymo metodiką, šiuo laiku 
buvo pageidauta kitokio pobū
džio temų, kaip pvz. drausmė ir 
konfliktų sprendimas. Lietuvoje 
tai yra labai aktuali tema, nes 
šiandieninė Lietuvos situacija 
labai palanki didelių įtampų 
atsiradimui, agresijos protrū
kiams ir vaikams bei mokyto
jams nuolat tenka spręsti šias 
problemas. Taipgi ministerija 
pageidavo kursų apie įvairių su
gebėjimų lavinimą ir ugdymą 
(multiple intelligences); anglų 
kalbos dėstymo metodologiją, 
ypač ruošiant mokinius aukštes
niųjų mokyklų baigiamiesiems 
egzaminams.

Šiems seminarams vadova
vo Kanados pedagogės, dėstyto
jos - Aldona Aušrotaitė-Šimo- 
nėlienė, Aušra Baršauskienė, 
Aušra Karkienė, Vida Petrašiū- 
naitė iš Vankuverio, Rauda 
Rautinš, Vida Juozaitytė (gru
pės vadovė). Ypatingas Lietu
vos švietimo ministerijos pagei
davimas buvo, kad šių metų 
kursuose būtų pateikta medžia
ga apie mokinių su negalia švie
timą, nes tai labai naujas daly
kas Lietuvos mokyklose. Švie
timas dabar turi aktyvias visuo
menines organizacijas, besirūpi
nančias tokių vaikų ir neįgalių 
žmonių įjungimą į visuomenę. 
Šiuos kursus vedė neįgaliųjų 
vaikų specialistė kanadietė Ad
riana Karkaitė, kuri sugebėjo 
įtikinti savo klausytojus, kad jų 
profesinis uždavinys yra pats 
svarbiausias iš visų švietimo 
darbų.

Pagal dalyvavusių kursų 
klausytojų atsiliepimus, šie kur
sai praėjo labai sėkmingai. Savo 
įvertinimuose Lietuvos mokyto
jai ypač pabrėžė kanadiečių mo
kytojų pateiktą konkrečią me
džiagą, kurią bus galima pritai

Kanados lietuvaitės mokytojos, dėsčiusios anglų kalbų Lietuvos mokyto
jams specialiuose kursuose Mažeikiuose. Iš k. I eilėje: Aušra Karkienė, 
Adriana Karkaitė, Vida Petrašiūnaitė, Aušra Baršauskienė; II eilėje: 
Aldona Aušrotaitė-Šimonėlienė, Rauda Rautinš, Vida Juozaitytė (vadovė)

Ateik
Ateik! Ne iš debesuotų tolių, bet iš mano vaikystės pievų, kur Tave 

palikau, besivaikydama margą drugelį.
Ateik! Tau nereikia atvirų langų nė dun{, tik... atviros širdies.
Ateik! Depresija kėsinasi į mano laisvę - gelbėk iš vergovės!
Ateik! Rašiklis ir popierius guli ant stalo, o mintys kažkur 

pasiklydusias kapstosi. Ateik - išvesk iš klampynės!
Ateik! Apsunko molis ir pančioja mano žingsnius, o aš taip noriu 

išbėgti Tave pasitikti.
Ateik! Košmariški sapnai prislėgė it betono luitai ir niekas - be Tavęs - 

negali pasakyti: “Pabusk!"
Ateik! Susiaurėjo žvilgsniai, ieškantys Tavęs: noriu prisiglausti prie 

Tavo meilės...
Ateik! Dairaus aplink (lyg narve sugauta paukštė) ir kviečiu, šaukiu 

Tave...
O tu?! Tu šypsaisi ir kantriai lauki, kol išgirsiu Tavo tylų kuždesį: 

“Sugrįžk iš miglotų tolių į savo širdį: Aš ten turiu buveinę nuo tada, kai tu 
spurdėjai po savo motinos širdim, kai kepemojaisi lopšy ir didelėm 
“pastangom" meknojai pirmąjį žodį; kai dar niekas garsiai tau neištarė 
Mano Vardo... ”

Ak, tai - Tu! Ačiū Tau!
Teofilija Žemaitytė, Marijampolė

WILLIAMS F. DAVNIE, paskir- 
tas JAV ambasados vadovo 
pavaduotoju Vilniuje, š.m. liepos 
mėn. Pedagogų profesinės rai
dos centre pasakė kalbų Lietu
vos mokytojams, A.P.P.L.E. 
kursantams, gera, aiškia lietuvių 
kalba ir sulaukė labai šiltos ir 
pozityvios reakcijos iš auditorijos

Nuotr. L Ross

kyti tiesioginiame darbe. Spe
cialiai parinktų moksleivių gru
pei kasdien buvo duotos pamo
kos, kurios akivaizdžiai parodė 
mokytojams, kaip vartojama an
glų kalbos metodika. Daugelis 
džiaugėsi patarimais ir prakti
niais užsiėmimais, nes teorijos 
tekstai jiems yra lengviau priei
nami. Jiems patiko gyvos disku
sijos, originalios idėjos, nuošir
dus bendradarbiavimas su Ka
nados mokytojom ir švietimo 
darbas Kanados mokyklose. 
Daug kas stebėjosi Kanados 
dėstytojų rūpesčiu vaikams, 
ypač vaikams su negalėmis, ir jų 
taip nuoširdų norą padėti Lietu
vos pedagogams, savo kraštui.

Kursus organizavo ir juos 
tvarkė Daliuta Domarkienė - 
Mažeikių rajono apylinkės Švie
timo ministerijos atstovė ir Ed
vardas Eicinas - Mažeikių rajo
no Švietimo ministerijos direk
torius.

Mūsų kolegėms ši patirtis 
Mažeikiuose buvo taipgi labai 
įdomi. Buvo aiškiai jaučiama 
Lietuvos švietimo pažanga vai- 
ko/mokinio vispusiškame lavini
me, mokytojo mažiau autorite
tinis dėmesys vaikui klasėje, 
didesnis mokytojo pasitikėjimas 
savimi, Lietuvos valdžios didelis 
rūpestis savo jaunimo ateitimi. 
Tačiau dar yra trūkumų švie
timo sistemoje. Sunki ekonomi
nė padėtis, trūkumas praktinės 
švietimui medžiagos, menki mo
kytojų atlyginimai slopina peda
gogo darbą. Jiems yra labai rei
kalingos papildomos lėšos. Mo
kytojai turi patys savomis prie
monėmis ruoštis pamokoms, 
nes trūksta vadovėlių, kurie, 
ypač iš užsienio, yra labai bran
gūs. Pvz. Mažeikių rajono neį
galių vaikų internatas neturi 
muzikinių priemonių (pvz. kil
nojamo pianino), kuris padėtų 
lavinti vaiko emocinį bei fizinį 
brendimą.

Lietuvos švietimo ministeri
ja, įvertinusi Kanados mokytojų 
įnašą į svarbų švietimo darbą, 
jau iš anksto pakvietė CAN
DLE grupę kitiems metams 
rengti panašius kursus Prienuo
se. Tęsti šiam svarbiam darbui 
reikia lėšų ir paramos. CAN
DLE labai dėkoja visiems, kurie 
supranta šį svarbų reikalą ir iki 
šiol rėmė lėšomis: Toronto Pri
sikėlimo bankeliui, Kanados lie
tuvių bendruomenei, Tautos 
fondui.

Š.m. liepos mėn. vienuoliktų vasarą iš eilės Vilniuje vyko A.P.P.L.E. švietimo organizacijos surengti 
metodikos ir žinių praturtinimo kursai devyniose specialybėse. Lankė per 300 Lietuvos pradžios ir vidurinių 
mokyklų mokytojų. Nuotraukoje - kursantai, anglų kalbos mokytojai. Pirmoje eilėje trečia iš dešinės jų 
dėstytoja torontietė Irena Ross ‘ Nuotr. L Ross

Daina ir giesmė Mažojoje Lietuvoje II
Klaipėdos krašto lietuviškų chorų veikla 1923-1939 metais

Dr. DAIVA KŠANIENĖ

“Aukuro” draugija ir 
“Vaidilutės” choras

Ypatingai svarbų vaidmenį, 
koordinuojant atskirų kultūros 
ir švietimo organizacijų darbą, 
stiprinant jų materialinę bazę, 
keliant lietuviškąją kultūrą ir 
meną Klaipėdos krašte suvaidi
no 1922 m. sausio 25 d. Klaipė
doje įsteigta “Aukuro draugija 
tautos kultūrai kelti”. (Draugija 
veikė iki 1939 m. kovo 22 d.). 
“Aukuro” iniciatoriai ir steigė
jai buvo J. Stikliorius, A. Bra- 
kas, J. Brakas, J. Sauga, V. Pet
rulis, M. Taleikis, J. Meikis, V. 
Gaigalaitis, G. Juozupaitis. 
Draugijos darbe aktyviai dalyva
vo krašto inteligentai, žinomi 
kultūros veikėjai - M. Jankus, 
E. Simaitis, Jonas ir Martynas 
Purvinai, M. Šlaža, V. Bajoras, 
gubernatūros darbuotojai - V. 
Gailius, M. Anysas ir kt. “Auku
ro” ir visos Klaipėdos muzikinės 
kultūros panoramoje ypač išsi
skyrė J. Stiklioriaus, pirmojo il
gamečio (ir vienintelio) draugi
jos pirmininko, rūpestingo lietu
vių kultūros gyvenimo organiza
toriaus, kilni, pasiaukojanti as
menybė.

“Aukuras” darbą pradėjo 
nuo šviečiamojo pobūdžio pa
skaitų visuomenei. Jas skaitė 
garsūs lietuvių meno ir mokslo 
žmonės: Maironis, J. Tumas- 
Vaižgantas, J. Balčikonis, A. 
Žmuidzinavičius, V. Jakubėnas, 
Mykolas ir Vaclovas Biržiškos, 
V. Lašas, M. Rbmeris, P. Tara
senka, J. Stikliorius, S. Čiurlio
nienė, Vydūnas ir kt.

Netrukus draugija ėmė rū
pintis bibliotekų steigimu, paro
dų, spektaklių rengimu, lietuviš
kų knygų platinimu, pedagogi
nės spaudos leidimu ir kt. “Au
kuras” suorganizavo kelias Kau
no valstybės operos, baleto ir 
dramos gastroles Klaipėdoje, 
daug prisidėjo prie Klaipėdos 
konservatorijos steigimo 1923 
m., o nuo 1930 m. iki 1939 m. 
kartu su miesto direktorija išlai
kė privačią muzikos mokyklą. 
1926 m. “Aukuras” atidarė kny
gyną, 1930 m. - skaityklą, 1934 
m. įsteigė Klaipėdos operą.

Sudėtingam, visaapiman
čiam draugijos darbui vydyti ir 
organizuoti buvo sudarytos ke
lios komisijos: mokslo, meno, 
paskaitų, knygyno ir moksleivių 
šelpimo. Jose dirbo žinomi 
krašto kultūros veikėjai: Butkų 
Juzė, J. Žilevičius, P. Mašiotas, 
A. Bruožis, M. Šlaža, M. Bud- 

riūnas, V. Jauniškis, A. Baltris, 
A. Bajoras, L Prielgauskas, J. 
Purvinas, M. Brakienė, S. Še- 
merys-Šmerauskas ir kt.

1932 m. prie “Aukuro” 
draugijos įsisteigė meniniu at
žvilgiu vienas stipriausių Klai
pėdos krašto mišrių chorų “Vai
dilutė” (pradžioje buvęs “Ai
dos” skyriumi), vadovaujamas 
talentingo muziko, operos solis
to, Klaipėdos muzikos mokyk
los mokytojo S. Sodeikos. Atsi
skyręs nuo “Aidos”, choras te
turėjo 12 dainininkų, tačiau jo 
gretos greitai augo. Jau pirmai
siais savo gyvavimo metais 
“Vaidilutė” daug koncertavo, 
dalyvavo įvairiuose renginiuose 
Klaipėdoje ir kitose vietovėse. 
1932-1933 m. choras surengė 
net 22 koncertus. Ir vėliau jo 
veiklos intensyvumas nemažėjo. 
Per metus 80-ties dainininkų 
choras parengdavo po tris nau
jas dideles programas.

1934 m. “Vaidilutė” tapo 
įsteigtos Klaipėdos operos 
choru.

Labai palankiai “Vaidilutę” 
vertino Klaipėdos operos spek
takliuose dainavę garsieji daini
ninkai - K. Petrauskas, A. Ku
čingis ir kt. 1935 m. Klaipėdos 
Šaulių salėje koncertavęs įžy
musis solistas F. Šaliapinas, ap
silankęs choro repeticijose, bu
vo sužavėtas jo skambesiu, dai
navimo kultūra ir “širdingais žo
džiais ‘Vaidilutės’ menišką išsi
lavinimą pagyrė”. Spauda taip 
pat negailėjo pagyrimų šiam 
chorui.

“Vaidulutės” choras iš tiesų 
buvo meniškai pajėgus kolekty
vas. To meto spaudoje sutinka
mi tik palankūs, susižavėjimo 
kupini atsiliepimai apie choro 
dainavimą ir jo veiklą. Aukštą 
meninį lygį, skambesio kultūrą 
choras pasiekė savo nuolatinio 
vadovo S. Sodeikos dėka. Ta
čiau jo tobulėjimu rūpinosi ir 
prie užtarnautos sėkmės daug 
prisidėjo muzikas, dirigentas J. 
Kačinskas, Klaipėdoje, “Vaidi
lutei” dalyvaujant, statęs ir diri
gavęs operas - G. Verdi La Tra
viatą ir Ch. Gounod Faustą. J. 
Kačinskas buvo laikomas ne
atskiriamu “Vaidilutės” choro 
nariu ir jo dvasiniu įkvėpėju.

Nepaprastai puikių atgarsių 
susilaukė “Vaidilutės” choro 5 
metų sukakties proga surengtas 
koncertas, kuriame kolektyvas 
nepriekaištingai atliko daug lie
tuvių bei kitų autorių dainų, 
tarp jų - S. Sodeikos Oi kaip 
mes jojom. Daugelį šiame kon
certe nustebino ir nudžiugino 
tik prieš porą metų įsisteigusio 
(1935) “Vaidilutės” vyrų choro 
pasirodymas. Jis, diriguojant S. 
Sodeikai, atliko J. Strolios dainą 
Tykus buvo vakarėlis, J. Žilevi
čiaus Vaikščiojau, ištraukas iš A. 
Rubinšteino operos Demonas, 
Ch. Gounod operos Faustas ir 
kt. Koncerto programą papuošė 
klaipėdiškių solistų A: Damb
rauskaitės ir V. Ivanausko dai
navimas. Chorui ir solistams 
sklandžiai ir jautriai akompana
vo J. Kačinskas.

1938 m. pavasarį “Vaidilu
tės” mišrus choras, visada linkęs 
į stambių formų atlikimą, ėmėsi

Atsiųsta paminėti
ŠIRVINTOS. Iš serijos Lietu

vos valsčiai. Redaktoriai -Venantas 
Mačiekus ir kiti. Dailininkas Alvy
das Ladyga. Knyga išleista Širvintų 
rajono savivaldybės užsakymu. Lei
dykla “Versmė” (Geležinkelio g. 6, 
LT-2030 Vilnius). Tiražas - 2100 
egz. Vilnius, 2000 m., 775 psl. 

ruošti teatralizuotą J. Mikuckio 
misteriją Didvyriai su dekoraci
jomis, kostiumais, scenine vai
dyba ir choreografija. Deja, jos 
pastatyti jau nebespėjo.

“Aukuro” draugija, savo vi- 
saapimančia organizacine, švie
tėjiška, menine ir kt. veikla da
rė didžiulį kultūrinį poveikį 
Klaipėdos krašto lietuviams. Ši 
draugija 1923-1940 m. atliko 
svarbiausias muzikinio gyveni
mo funkcijas, kurias įprastinė
mis sąlygomis vykdo tokios ins
titucijos kaip operos teatras, fil
harmonija, aukštoji muzikos 
mokykla ir pan. Draugijos išug
dytas vienas geriausių Klaipėdos 
mišrių chorų “Vaidilutė” atitiko 
visus profesionaliam meniniam 
kolektyvui keliamus reikalavi
mus.

Klaipėdos krašto giedotojų 
draugijų sąjungos chorai
Meniškai pajėgiausi krašte 

buvo Klaipėdos giedotojų drau
gijų sąjungos chorai. Ši sąjunga 
įsisteigė 1926 m. A. Vaičiūno 
iniciatyva. Jis pats vadovavo 
Klaipėdos giedotojų mišriam ir 
vyrų chorams.

Šie abu geriausi Klaipėdos 
chorai nuolat gastroliuodavo 
Lietuvos miestuose, dažnai pa- 
sirodydami prestižinėse Kauno 
koncertų salėse. Klaipėdos Gie
dotojų draugijos mišrus ir vyrų 
chorai ne kartą buvo kviečiami 
rengti bendras programas su 
Kauno valstybės operos teatro 
bei radiofono simfoniniais or
kestrais. Po mišraus choro pasi
rodymo Kaune 1937 m. J. Šve
das, apibūdindams šį koncertą 
kaip svarbų įvykį, rašė: “Choras 
gražus, apie aštuoniasdešimt as
menų, moterys gražiais Klaipė
dos lietuvaičių drabužiais pasi
dabinusios. Beveik visa progra
ma sudaryta iš didelių naujųjų 
Šimkaus dainų: Vėjo dukra, Tu 
pasakyki man, saulužėle, Kodėl, 
dainele, mylimoji, Kai mes au
gom du broliukai. Choras gerai 
išmokytas ir klusnus/...) Vargu 
kuris kitas mėgėjų choras Lie
tuvoje dabar geriau jas atliktų”.

Kauno muzikos kritikai pa
lankiai įvertindavo ir kitus šio 
choro pasirodymus Kaune, gyrė 
gan sudėtingą jo repertuarą, ku
rį sudrė modernios, sudėtingos 
J. Gruodžio (Žvejai, Skauda, 
skauda), J. Naujalio (Pavasaris), 
J. Šimkaus (Oželis, kantata Atsi
sveikinimas su tėvyne), J. Žilevi
čiaus (Anoj pusėj ežero), A. Vai
čiūno (Išbėg, išbėg), D. Bort- 
nianskio (Didysis pagarbinimas) 
ir kt. dainos bei giesmės.

Puikiai buvo vertinamas ir 
Klaipėdos Giedotojų draugijos 
vyrų choras. 1937 m. Kauno 
“Metropoliteno” salėje įvykusiu 
vyrų choro pasirodymu, origina
lia programa (“M. Petrausko 
Gaudžia trimitai, J. Kačinsko 
Tykiai, tykiai Nemunėlis teka, V. 
Marijošiaus Pasėjau kanapę, J. 
Švedo Lygioj lankelėj, A. Ra
čiūno Draugai, pakelkim taures, 
J. Karoso Ąžuolėlis, J. Strolios 
Valio, dalgeli ir kt.) žavėjosi J. 
Švedas: “Tai kažkas nauja mūsų 
chorinėje intepretacijoje, teisin
ga ir patrauklu. (...) Čhoras iš
lyginto skambesio ir dinamiškai 
jautrus”. Apie vyrų choro meni
nį brandumą rašė įvairių laik
raščių muzikos apžalvigininkai, 
netgi reiklus muzikos kritikas J. 
Kačinskas pabrėžė, kad jis užsi
rekomendavo puikiomis atliki
mo savybėmis: “Choras turi aiš
kią tarseną, lankstus dinamiš
kai, be to, skiriasi nuo bet kurio 
Lietuvos choro savotiškai šiltu 
ir temperamentingu išpildymu”.

Žurnalistikos stipendjjos. 
JAV Lietuvių žurnalistų sąjungos 
valdyba šiuo metu globoja žur
nalisto Henriko Blazo ir žurnalis
tės Salomėjos Narkėliūnaitės žur
nalistikos fondus, iš kurių kasmet, 
Lietuvos žurnalistikos instituto 
vadovybei rekomenduojant, yra 
skiriamos gabiausiems studen
tams vienkartinės stipendijos po 
300 dolerių. Šių metų stipendijos 
atiteko: H. Blazo - III kurso stu
dentei Rūtai Evelinai Šutinytei, o 
S. Narkėliūnaitės - II kurso stu
dentei Vandai Morkūnaitei.

Stefanija Nosevičiūtė-Čepai- 
tienė, Lietuvos valstybinio teatro 
veteranė, aktorė, režisierė ir pe
dagogė birželio 7 d. mirė sulau
kusi 75 metų amžiaus. Gimė 
Šiauliuose, 1948 m. baigė Dra
mos teatro vaidybos studiją Vil
niuje, 1956 m. Vilniaus universi
tetą. Nuo 1947 m. teatre sukūrė 
visą eilę ryškių charakterinių 
vaidmenų. Jaunoji karta dar ją 
prisimena kaip energingą Rūtienę 
ilgai ėjusiame B. Dauguviečio 
Žaldokynės vaidinime. S. Nosevi- 
čiūtė daug prisidėjo prie lietuvių 
literatūros populiarinimo, įrašė 
daug lietuvių literatūros klasikų 
skaitinių. Savo kūrybinių pastan
gų skyrė ir darbui su vaikais - 
kaip radijo redaktorė ji parengė 
daug laidų vaikams ir režisavo 
vaikiškus spektaklius. Pedagoginė 
jos veikla prasidėjo 1955 metais; 
konservatorijos docentė nuo 1978 
metų. Parašė knygas Raiškusis žo
dis ir Scenos kalba, eilę straipsnių 
apie vaidybos problemas bei atsi
minimus apie savo kolegas akto
rius.

Baroko epochos šedevrą, mo
ters kompozitorės Francesca Ca- 
ccini (1587-1640) operą La libe- 
razione di Ruggiero (Rudžiero iš
laisvinimas, parašyta 1625 m., pir
ma itališka opera pastatyta už Ita
lijos ribų, Varšuvoje 1682 m.) at
liko Kauno muzikiniame teatre 
(kaip Pažaislio festivalio progra
mos dalį) ir Vilniuje Žemutinės 
pilies Valdovų rūmų kasinėjimų 
vietoje jungtinė tarptautinė atli
kėjų grupė. Kūrinys originaliai 
buvo skirtas Lenkijos karaliaus ir 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vladislovo Vazos ir Toskanos ku
nigaikštytės sužieduotuvių iškil
mėms. Projektą įgyvendino Baro
ko kelias Lietuvoje įstaiga su Itali
jos ambasada ir Italų kultūros 
institutu Vilniuje. Pastatymo me
no vadovas buvo garsus Italijos 
baroko epochos muzikos kūrinių 
atlikėjas ir interpretatorius Ro
berto Gini. Jam talkino režisierė 
ir choreografė Jūratė Širvytė, mu
zikinis vadovas Darius Stabins- 
kas, kostiumus sukūrė Lina Ber
notaitė, Lietuvos dailės akademi
jos magistrante. Svarbesnes soli
nes partijas atliko tenoras Min
daugas Zimkus (Rudžieras), sop
ranas Gintarė Skerytė (Alčina), 
altas Liora Grodnikaitė (Melisa); 
dalyvavo Vilniaus “Camargo” 
grupės šokėjai (vad. J. Širvytė), 
Vilniaus savivaldybės choras 
“Jauna muzika” (vad. V. Augusti
nas) ir unikalus senosios muzikos 
ansamblis, kurį sudarė muzikan
tai iš Latvijos, Estijos, Italijos, 
Vokietijos ir Lietuvos.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Literatūros ir meno, LGTIC informacija)

Kanados lietuvaitės mokytojos anglų kalbos kursuose Mažeikiuose 
atsisveikinimo metu. Iš k.: A. Baršauskienė, R. Rautinš, V. 
Petrašiūnaitė; žemiau: Rauda Rautinš pamokos metu

Pasaulio litvakų kongresas 
Vilniuje rugpjūčio 24-30 d.d. su
traukė apie 300 dalyvių iš dvyli
kos pasaulio valstybių. Litvakais 
vadinami žydai, kurie gimė ir gy
veno Lietuvos didžiosios kuni
gaikštystės ribose. Bet, pasak Lie
tuvos žydų bendruomenės pirmi
ninko Simono Alperavičiaus, 
“Litvakai - ne geografinė sąvoka, 
bet dvasinė visuma. Tai tautinė 
savimonė, išsaugotos protėvių 
tradicijos, dvasingumas. Mūsų ša
lis nuo seno garsėjo kaip unikalus 
žydų religinis ir kultūrinis cent
ras, o Vilnius buvo vadinamas 
Lietuvos Jeruzale”. Kongresą ati
darant tylos minute buvo pagerbti 
apie 200,000 Lietuvos žydų Ant
rojo pasaulinio karo metu tapę 
nacių holokausto aukomis. Kong
reso metu buvo prisiminti ir litva
kai tapę pasaulinio masto garse
nybėmis, kaip Talmudo moksli
ninkas Vilniaus Gaonas, Elijah 
(1720-1797), smuiko virtuozas Ja
scha Heifetz (1901-1987), daili
ninkai Chaim Soutine (1893- 
1943), Jacques Lipchitz (1891- 
1973), Isaac Levitan (1861-1900), 
skulptorius Mark Antokolski 
(1842-1902), jidiš literatūros kla
sikas Mendele Mocher Sefrim 
(1836-1917), rašytojas Abraham 
Mapu (1805-1867), esperanto 
kalbos kūrėjas Lazarus Ludwig 
Zamenhof (1859-1917) bei šiuo
laikiniai žinomi aktoriai Barbra 
Streisand, Woody Allen, filmų re
žisierius Steven Spielberg, Nobe
lio premijos laureatė rašytoja 
Nadine Gordimer.

Kongreso dalyvius pasveikino 
ir Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, linkėdamas, kad šis lit
vakų sugrįžimas į Lietuvą nebūtų 
susijęs vien su kapų lankymu: 
“Šiandieninė Lietuvos piliečių 
karta laukia bei sutinka jus ir jūsų 
vaikus ne kaip svečius, o kaip 
bendrapiliečius, bendros istorinės 
patirties žmones”. Pagrindinis 
kongreso tikslas - skatinti litvakų 
tarpusavio bendradarbiavimą ir 
ryšius su protėvių žeme, aktyvinti 
jų dalyvavimą Lietuvos ekonomi
niame ir kultūriniame gyvenime. 
Taip pat buvo nagrinėjami ir nū
dienos klausimai, kaip restitucija, 
karo nusikaltėlių ieškojimas, kul
tūrinio paveldo išsaugojimas, 
švietimas ir pan. Kongreso metu 
buvo Prancūzijos ir Lietuvos reži
sierių filmo Atminties diena prem
jera, Lietuvos žydų šiuolaikinės 
dailės darbų paroda, kompozito
riaus Anatolijaus Šenderovo, 
Valstybinės premijos laureato, 
kūrinių koncertas, konferencija 
“Villon” viešbutyje tema Litvakai 
pasaulyje su žymių mokslininkų 
bei žydų organizacijų vadovų pa
skaitomis.

Tradicinis Lenkuos lietuvių 
draugijos renginys Sąskrydis 2001 
įvyko birželio gale Seinų lietuvių 
namų patalpose. Perpildytą žiūro
vais salę linksmino 14 vietinių 
sambūrių, kaip kad naujai atgai
vintas Aradnykų, “Galadusio”, 
Seinų kapela “Šaltinis”, Suvalkų 
mišrusis choras, Punsko Kovo 11 
licėjaus choras ir kiti žinomi ko
lektyvai. Didžiausia sąskrydžio 
staigmena buvo iš Klaipėdos atvy
kęs “Žilvino” sambūris, kuris vi
sus sužavėjo ir buvo išgirtas kaipo 
geriausias iki šiol šiuose namuo
se. (Aušra 2001 m. nr.12) G.K,
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pRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Y*--------------------------------------FAX: 416 532-4816
*T* Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.......................2.90%
180-364 d. term.ind......................2.95%
1 metų term, indėlius.................3.05%
2 metų term, indėlius.................3.50%
3 metų term, indėlius.................3.70%
4 metų term. Indėlius.................4.00%
5 metų term, indėlius.................4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.05%
1 metų GlC-met. palūk...............3.30%
2 metų GlC-met. palūk...............3.75%
3 metų GlC-met. palūk...............4.10%
4 metų GlC-met. palūk...............4.50%
5 metų GlC-met. palūk...............4.65%
RRSP, RRIF IrOHOSP

“Variable”...............................2.90%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd.... 3.55% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.70% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 5.35%
Taupomąją sąskaitą iki.............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 2.25%

Asmenines paskolas 
nuo...................7.00%

Sutarties paskolas 
nuo...................7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................... ..5.75%
2 metų.......................6.60%
3 metų.......................6.25%
4 metų.......................6.90%
5 metų.......................6.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............6.00%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Pasaulio lengvosios atletikos pirmenybėse Edmontone dalyvavęs meti
kas iš Lietuvos VIRGILIJUS ALEKNA, laimėjęs sidabro medalį. Su juo 
edmontoniečiai - Ben Bartkus ir Meghan Bartkutė

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

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

Žinios iš
KREPŠINIS: Ankara (Turki

ja) vykstančiose 32-ose Europos 
čempionato pirmenybėse Lietuvos 
krepšininkams nepavyko tiesiu ke
liu įžengti į ketvirtfinalį. Po perga
lių prieš Ukrainą (82:60) ir Izraelį 
68:59) suklupo prieš Prancūzijos 
rinktinę (59:68) ir A grupėje užėmė 
antrąją vietą. Pekine (Kinija) vyks
tančioje XXI universiadoje Lietu
vos studentai medalių neiškovojo. 
Geriausiai pasirodė Lietuvos stu
dentės, pasiekusios ketvirtfinalį ir 
kovoje dėl trečios vietos 71:91 pra
laimėjo čekėms. Studentai vyrai li
ko penktoje vietoje. Lietuvos rink
tinės bei Vilniaus Lietuvos ryto vi
durio puolėjas Robertas Javtokas 
sulaukė kvietimo į NBA San Anto
nio Spurs klubą.

FUTBOLAS: Europos čem-

Lietuvos
pionato aštuntoje atrankos grupėje 
Šiauliuose, Lietuvos futbolo jauni
mo rinktinė 0:3 pralaimėjo Italijos 
ekipai. Pasaulio pirmenybių Euro
pos zonos atrankos turnyre Lietu
vos futbolininkai padarė staigmeną, 
sužaisdami su Italija 0:0. Tačiau lie
tuviams tas nepadėjo ir jie vis tiek 
liko grupės paskutinėje vietoje.

LENGVOJI ATLETIKA: Pe
kine (Kinija) universijadoje penk
tąsias vietas laimėjo bėgikė Žana 
Minina, plaukikas Darius Grigalio- 
nis, dziudo atstovas Marius Paške
vičius.

DVIRAČIAI: Lietuvos dvirati
ninkas M. Gončaras, atstovaujantis 
Belgijos komandai Zetelhallen, lai
mėjo 197.4 km lenktynes Dwars 
Door Gendrigen Olandijoje. V.P.

RONCESVALL rJo'ilGH 
PARK

Skubiai par ..amas 6 kamb. 
namas. rRitinis pardavimas. 
Kaina įS d,900.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

tel. 416-769-1616
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street. Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3’/2%
IŠVISO 
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

Kanados įvykiai

stra Travel______
& Services Inc.

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

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

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
atidaryti JAV centrinio valstybi
nio banko skyrius Toronte ir 
Meksikos mieste. Knyga, turbūt 
norint pabrėžti, kad ne tik JAV 
ir Meksika nori kontinentinio 
apjungimo, cituoja ir The To
ronto Star žurnalistą David Cra
ne: “Vertėtų sudaryti Šiaurės 
Amerikos bendruomenę, kuri 
įžiūrėtų prekybinių ir investaci- 
nių galimybių svarbą nepaauko- 
jant kultūrinių tapatybių bei 
svarbiausių tautinių institucijų 
bei vertybių”.

West Nile virusai, tris metus 
gąsdinę Niujorko miesto ir apy
linkių gyventojus, per žiemryčių 
JAV atkeliavo į Kanadą. Rasti 
keli negyvi paukščiai Ontario 
provincijoje, Windsoro, Toron
to ir Hamiltono apylinkėse, pa
sirodo, turėjo šių virusų. Viru
sus nešioja uodai (patelės, ku
rios minta krauju), kurie juos 
gauna įsisiurbę į paukščio kūną 
ir vėliau gali perkelti žmonėms 
įkandimu. Virusai žmonėms yra 
pavojingi, nes gali sukelti sme
genų plėvelės sutinimą ir baigtis 
mirtimi. Nuo 1999 metų Niujor
ke tuo būdu mirė 10 žmonių. 
Tačiau kaimyninėje New Jersey 
valstijoje, kur buvo rasta šimtai 
šiais virusais užkrėstų paukščių, 
neužregistruota nė vieno žmo
nių susirgimo. Ontario sveika
tos tarnyba pataria saugotis uo
dų įkandimo, bet taip pat teigia, 
kad tik apie vienas nuošimtis 
žmonių įgavę West Nile virusų 
sunkiai suserga - visi kiti per
serga lyg lengvu gripu. Pavojin
giausia virusai yra senesniems 
žmonėms ir tiems kurių kūno 
imunitetas yra susilpnėjęs.

Pickering (Ontario), netoli 
jau seniau pastatytos atominės 
elektros jėgainės, pastatytas di
džiausias Šiaurės Amerikos 
kontinente vėju varomas elekt
ros generatorius. Ant 117 metrų 
(30-ties aukštų) bokšto užkeltas 
trijų menčių, kurių kiekviena 39 
metrų ilgio, propeleris sukda
masis 15.7 kartų per minutę ga
lės pagaminti iki 1.8 megavatų 
energijos. Jos užtektų aprūpinti 
elektra apie 600 gyvenamų na
mų. Bokštas ir propeleris buvo 
atgabenti iš Danijos. Vėju varo
mi elektros generatoriai, nors ir 
brangūs, bet populiarėja, nes 
nenaudoja orą bei aplinką ter
šiančių medžiagų. Ontario pro

vincijoje planuojama kasmet 
per sekančius 5 metus didinti 
tokiu švariu būdu gaminamos 
elektros po 500 megavatų (0.5 
bin. vatų).

Ontario provincįja paskyrė 
$10 mln. požeminių geriamo 
vandens šaltinių apsaugos page
rinimui. Apie 200 provincijos 
gyvenviečių ir 90% gyventojų 
retai apgyvendintuose rajonuo
se, iš viso apie 3 mln. žmonių, 
naudojasi požeminiais vandens 
šaltiniais. Tai lietaus ir ištirpu
sio sniego vanduo persisunkęs 
per viršutinius žemės sluoksnius 
ir susigėręs į giliau esančias aky
tas uolienas {aquifers') lyg į di
džiulę kempinę. Bet požeminiai 
vandens šaltiniai, kaip aiškiai 
parodė Walkerton (Ontario) 
užkrėsto E.coli bakterijomis 
vandens atvejis, gali tam tikrais 
atvejais būti pavojingai užteršia
mi. Dalis šio naujo fondo bus 
panaudota studijuoti požeminių 
vandens šaltinių taršos galimy
bes ir kaip nuo jų apsisaugoti.

Federacinis transporto mi- 
nisteris David Collenette kritiš
kai vertino Ontario premjero 
idėją pravesti daugiau greitkelių 
pietinėje provincijos dalyje, 
ypač aplink Torontą, kad suma
žinus autovežimių kamščius. 
Pasak jo, pastačius daugiau ir 
didesnių greitkelių, juos žmonės 
vėl greit pripildys automobiliais, 
kaip jau įrodė Los Angeles 
(JAV) atvejis. D. Collenette, 
vietoj to, mėgina prikalbinti 
sunkvežimių transporto ir gele
žinkelių bendroves, kad susitar
tų pervežti, kuo daugiau krovi
nių geležinkeliu tarp Montrea- 
lio ir Windsoro ir atituštintų 
perkrautą sunkvežimiais 401 
greitkelį. Taip pat jis sakosi mė
ginąs gauti federacinių fondų 
viešojo miesto transporto page
rinimui Toronte, Vankuveryje 
bei Montrealyje.

Ontario greitkeliuose, kaip 
provincijos 1999 metų statistika 
rodo, įvyko 374,073 judėjimo 
nelaimės. Vairuotojų leidimus 
turėjo 7.9 mln. provincijos gy
ventojų. Skirstant pagal amžių, 
vairuotojų daugiausiai buvo 35- 
44 metų amžiaus grupėje (1.9 
mln.), netoli atsilikę 25-34 m. 
(1.58 mln.) ir 45-54 m. (1.47 
mln.) grupės. Pensininkų am
žiaus sulaukusių vairuotojų bu
vo 65-74 m. grupėje 639,500 ir

Sportas
LSK “Anapilis” žinios

Dėmesio! Metinis narių susi
rinkimas įvyks š.m. rugsėjo 10 d.
5.30 v.p.p. Anapilio parapijos salė
je. Visus sportininkus ir tėvelius 
kviečiame dalyvauti. Bus renkama 
valdyba ir aptariama ateities veikla.

2001-2002 metų sezonas prasi
dės rugsėjo 10 d., 6.30 v.v - vaikų,
7.30 v.v. - suaugusių tinklinis, vado
vai - M. Leknickas ir A. Gatveckas. 
Rugsėjo 10 d., 6.30 v.v. - vaikų,
7.30 v.v. - suaugusių stalo tenisas, 
vadovai - B. Plučaitė-Guhl ir A. 
Salanki. Rugsėjo 11 d., 6.30 v.v. - 
vaikų, 7.30 v.v. - suaugusių krepši
nis, vadovas - G. Jurkus. Rugsėjo 
11 d., 6.30 v.v. - vaikų, 7.30 v.v. - 
suaugusių šachmatai, vadovai - L. 
Jonuška ir P. Vilkelis. Šachmatinin
kams, kurie po daugelio metų per
traukos vėl atstovaus lietuviams 
Ontario provincijos šachmatų lygo
je (Greater Toronto Chess Legue), 
vadovybė linki sėkmės ir gerų re
zultatų. Dėl registracijos ir visais 
klausimais prašom kreiptis į Praną 
Vilkelį tel. 905 279-1867.

“Aušros” sporto klubo 
žinios

Naujo sezono veiklą klubas 
pradės rugsėjo 18 d., 7 v.v. su narių 
registracija ir tėvų susirinkimu Pri
sikėlimo parapijos salėje. Regist
ruojami sportininkai nuo 4 iki 19 
metų amžiaus. Daugiau žinių apie 
klubo veiklą teikia Rūta Jaglowitz 
tel. 416 622-9919.

Kroso varžybos 
Klyvlande

Lietuvių “Cross-Country” (lau- 
ko/miško) bėgimo varžybos įvyks 
rugsėjo 30, sekmadienį, University 
School, 2785 S.O.M. Center Road, 
Pepper Pike, Ohio (rytinis Klyvlan- 
do priemiestis). Lietuvių varžybos 
vyks “Over The Hill Track Club” 
atvirų varžybų rėmuose. Varžybų 
pradžia - 11 v.r.; registracija - nuo
9.30 v.r. Distancija - 5 km visoms 
klasėms. Varžybos vyks vyrams ir 
moterims šiose klasėse: 14 metų ir 
jaunesniems, 15-29 m., 30-34 m., 
35-39 m; ir 1.1, kas 5 metai iki 95-99 
m. Lietuvių klasifikacija bus nu
spręsta vietoje, atsižvelgiant į daly
vių skaičių bei amžių. Lietuviams 
tikrai bus A (17-19 m.) ir B (15-16 
m.) klasės. Pradinis mokestis: $8 
asmeniui, užsiregistruojant iki rug
sėjo 27 d. imtinai, $10 - užsiregist
ruojant vietoje. Čekis rašomas: 
Over The Hill Track Club. Išanksti
nė registracija iki rugsėjo 27 d. im
tinai šiuo adresu: Mr. Jeff Gerson, 
5091 Hickory Drive, Lyndhurst, 
OH 44124. Lietuvių dalyvavimą ko
ordinuoja ir informacijas suteikia 
Algirdas Bielskus, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117-2122, USA; 
tel. 216-486-0889; faksas 216-481- 
6064. Šios varžybos yra laikomos 
ŠALFASS-gos varžybinės progra
mos dalimi. Visi lietuviai, ilgesnių 
nuotolių bėgikai/kės kviečiami da
lyvauti.

ŠALFASS lengv. atletikos 
komitetas

Lengvosios atletikos 
varžybos jaunučiams

Rugsėjo mėnesį, 15 d. ar 22 d., 
Klyvlande, Ohio yra planuojamos 
vienos dienos lietuvių lengvosios 
atletikos varžybos jaunučiams, B 
(15-16 m.), C (13-14 m.), D (11-12 
m.), E (9-10 m.) ir F (8 m. ir jau
nesnių) klasėse. Daugiau informa
cijų bus pranešta. Varžybas rengia 
Klyvlando LSK “Žaibas”.

LSK “Žaibas”

Visuotinis ŠALFASS-gos 
suvažiavimas

Metinis ŠALFASS-gos suva
žiavimas įvyks 2001 m. lapkričio 17 
d. Klyvlande, Ohio. Daugiau infor
macijų bus vėliau.

ŠALFASS centro valdyba

vyresnių kaip 75 m. amžiaus 
354,600. Bet j judėjimo nelai
mes patekusių vairuotojų nuo
šimčiai rodo, kad dažniausiai 
pateko 18-mečiai (8.2%), 19- 
mečiai (7.8%), 20-mečiai (7.5%) 
ir 17-mečiai (7.3%), rečiausiai - 
pensininkų grupės: 65-74 m. 
2.8% ir vyresni kaip 75 m. 2. 
7%. Bendras visų grupių vidur
kis buvo 5.1%. G.K.

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!

Homėlife
HomeUfe Realty Plus Ltd. 

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

NIJOLĖ B. BATES
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Tci. (416) 763-5 161
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

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.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 122 milijonų dolerių

MOKAME
2.55% už 30-89 d. term, indėlius 
2.60% už 90-179 d. term, indėlius 
2.65% už 180-364 d. term, indėlius 
2.80% už 1 m. term, indėlius 
3.30% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term, indėlius 
4.00% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
2.90% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.05% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.55% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.95% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.90% už RRSP ind. (var.rate) 
3.30% už RRSP 1 m. term. Ind.
3.80% už RRSP 2 m. term. ind. 
4.70% už RRSP 3 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP 4 m. term. ind. 
5.35% už RRSP 5 m. term. ind.
2.90% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 7.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 5.65%
2 metų........................ 6.60%
3 metų........................ 6.25%
4 metų........................ 6.90%
5 metų........................ 6.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................5.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

SI
1573 Bloor St.W., Toronto ON
2975 Bloor St.W., Etobicoke C

5P 1A6
M8X1C8

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

Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

lllllllll Illi IUIIIIIII L-EPX6E 
11111111111111111111111

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

t 

patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

DĖMESIO! Rugsėjo mėnesį Medelis atostogauja!
Visus ketinančius į Lietuvą skristi rugsėjo ar spalio mėnesiais 

kviečiu pasinaudoti mano nupiginimais ir naujomis rudeninėmis 
kainomis. Užsisakykit pramatytas keliones iki rugpjūčio galo, tik 
pas mane asmeniškai, - gausite garantuotai geriausias 
kainas! Dar vis turiu metus galiojančių bilietų su veltui pakei
čiamomis grįžimo datomis. TEIRAUKITĖS!
Toronto įstaigoje būsiu vėl trečiadieniais nuo rugsėjo 26 d, tarp 11 ir 17 vai. 
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus 
pristatau X-PRESS paštu. Man nesant prašom kreiptis į Margaret.
ALGIS @ 133 Roncesvalles Ave. I

|C5 TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 

DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.
* * *

Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.
Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.

+Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 
arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


Dienraščio gegužinė Čikagoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Vienintelis už Lietuvos ribų 
leidžiamas dienraštis Draugas 
surengė metinę gegužinę sode
lyje prie Draugo patalpų. Ren
gėjus bei lankytojus gerokai iš
gąsdino lietutis, kuris beveik iki 
pietų krito iš dangaus. Vėliau 
tie nelemti tamsoki debesys pra
nyko, o saulutė švietė ir džiugi
no iki vakaro. O lankytojų tarpe 
daugiau negu pusė buvo žmo
nės iš trečiosios bangos.

Nežinia, kur didesniųjų ge
gužinių rengėjai sekančiais me
tais galės jas ruošti, nes PL 
centro šeimininkai sumanė apri
boti svečių skaičių iki 500.

Gerai, kad Draugo geguži
nės rengėjai sugalvojo būdą, 
kaip pritraukti šeimas su vai
kais. Visų pirma buvo pakviesta 
meno mokyklėlės vadovė Lidija 
Tautkuvienė su jaunųjų moki
nių programa. Čia pradžioje 
dainavo pačių mažiausių grupė, 
o vėliau ir vyresniųjų. Pasirodė 
ir dvi jaunosios solistės - Justi
na Kairytė ir Dagna Banytė.

Antroje meninės programos 
dalyje sekė vis didėjančios Sta
sės Jagminienės vadovaujamos 
“Tėviškėlės” kapelos muzika ir 
dainos, o po to prasidėjo brolių 
Virgio ir Eimunto šokių muzi
ka, kuri visus linksmino iki va
karo.

Jauniesiems dalyviams ir po 
meninės dalies pramogų netrū
ko. Vyko piešinių ant asfalto 
konkursas, kur savo gabumus 
rodė 30 vaikų, suskirstytų į tris 
amžiaus grupes. Vaikams ne
maža pramoga buvo Joe Kulio 
pakviesti arkliai su raitosios po
licijos atstovais. “Transpak” 
bendrovės savininkas Romas 
Pūkštys buvo pasamdęs arkliu
kų, kuriais galėjo jodinėti jau
nieji. Buvo ir linksmintojų, ku
rie vaikams dalino įdomius oru 
pripūstus balionėlius su keisto
mis figūromis. Buvo ir policinin
kų su gerai išdreseruotais šuni
mis, kurie traukė ne vien tik vai
kų dėmesį.

Tie, kurie rūpinasi savo 
sveikata,. čia irgi nebuvo nu
skriausti. Kraujo spaudimą ma
tavo ir savo geranoriškus nuro
dymus teikė dr. Jonas Adoma
vičius.

Lauke buvo palapinė su

Bedarbio laimėjimas
(Humoreska)

PETRAS ZLATKUS
Taip jau likimas lėmė, kad 

aš papildžiau populiariausios 
šiuo metu visuomenės gretas - 
tapau bedarbiu. Ir dabar kiek
vieną dieną varstau įvairiausių 
įstaigų, akcinių bendrovių duris 
ir visur išgirstu vieną ir tą patį: 
“Ne, nereikės”. Bet vieną gražią 
dieną laimė man nusišypsojo.

Įeinu į UAB “Kontaktas” 
kadrų skyrių. Skyriaus viršinin
kas, įkritęs į minkštą fotelį ir už
metęs koją ant kojos, gardžiuo- 
jasi kubietiško cigaro dūmeliu.

- Ko tamstele norėtumėt? - 
meistriškai paleistas iš jo burnos 
dūmas apsiveja apie mano kaklą 
ir ima smaugti.

- Dirbti, - pralemenu dus
damas ir pasigiriu: - Stagnacijos 
laikais teko susidurti su elektro
nine skaičiavimo mašina ir visų 
markių kompiuteriais.

- Tokie kadrai mums nerei
kalingi. Jeigu jūs nieko nemokė
tumėte ir norėtumėte nieko ne
dirbti, tuomet...

- Kaip tai, - pertraukiau 
viršininką, - nieko nedirbti!

- Taip. Ką tik, prieš jums 
ateinant aš priėmiau jaunuolį, 
baigusį Vytauto Didžiojo uni
versitetą. Tai jis išmokytas nie
ko nedirbti ir “raudoną” diplo
mą turi.

Ir vėl paptelėjo cigarą, aiš
kiai primindamas, jog audienci
ja baigta.

Prie manęs prisigretina 
spalvota kaip velykinis atvirukas 
kadrų skyriaus inspektorė. Vei
do nematyti, vien tik brangių 
dažų sluoksnis.

- Jūs man simpatingas, - 
pakuždomis prisipažįsta ji, ryda
ma mane daug žadančiomis aki
mis. - Bandykite dar kartą. Tik 
pakeiskite fizionomiją, nes po
nas viršininkas turi fenomenalią 
atmintį.

Išeinu už durų. Persirengiu 
išvirkščiu megztiniu. Kairį batą 
užmaunu ant dešiniosios kojos, 

medicinos darbuotojais, dau
giausia iš Cook County ligoni
nės Guos irgi suorganizavo tos 
ligoninės tarnautojas, minėtas J. 
Kulys). Čia stovėjo ir greitosios 
pagalbos mašina, tačiau jai dar
bo nebuvo.

Daug ir kitokių įdomybių 
čia buvo: buvo galima ir paval
gyti bei išgerti, savo laimę lote
rijoje išbandyti. Prie specialių 
stalų netrūko prekiautojų įvai
riomis gėrybėmis. Jų tarpe ma
tėsi ir “Galerijos” savininkas 
Algimantas Kezys su savo gau
siais leidiniais.

Svečių tarpe sukinėjosi tur
būt tolimiausias Garliavos Juo
zo Lukšos vardo gimnazijos di
rektorius Vidmantas Vitkaus
kas, kuris mums sakė, jog tik 
trumpai galės šiame krašte pa
buvoti, nes reikia grįžti, nes ne
trukus prasideda mokslo metai 
Gis dar važiavo į Dainavos sto
vyklą prie Detroito).

Iš Klyvlando buvo atvažia
vęs Draugo ir Amerikos lietuvio 
bendradarbis Linas Johansonas, 
kuris yra žinomas kaip “Gijos” 
sambūrio vadovas, neseniai 
Klyvlande surengęs gausią savo 
grupės gegužinę. Matėsi ir dr. 
Gediminas Balukas, prieš porą 
dienų sugrįžęs iš Lietuvos, ten 
Klaipėdoje dalyvavęs jo inicia
tyva Lietuvių Fondo nupirkto 
dail. Prano Domšaičio meno 
rinkinio perdavimo Lietuvai iš
kilmėse.

Gegužinėje teko sutikti ir 
neseniai iš Lietuvos sugrįžusią ir 
ten DLK Gedimino ordiną ga
vusią Čikagos lietuvių kultūri
ninkę dail. Magdaleną Stankū
nienę, kurios paveikslai puikuo
jasi daugelyje Lietuvos muziejų 
bei galerijų. Ji čia atsivedė ma
žametę sesers dukrą Ramoną 
Butkutę. Dalyvavo ir kita liepos 
mėnesį DLK Gedimino ordiną 
gavusi čikagietė - Draugo vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė.

Daug darbų šioje gegužinė
je turėjo atlikti vyriausia jos šei
mininkė - Marija Remienė su 
gausybe talkininkų ir talkinin
kių. Labai susirūpinęs atrodė 
Draugo administratorius Valen
tinas Krumplis, ypač tada, kai 
dar padangė buvo apsiniaukusi 
ir lietutis krito iš dangaus. Ta
čiau jo ir kitų nuotaika pasitai
sė, kai pasirodė saulė.

dešinį - ant kairiosios. Įeinu.
Kadrų skyriaus viršininkas - 

pirmykštėje padėtyje. Vėl dūmų 
kilpa, dusulys ir girdėta frazė:

- Ko, tamstele, norėtumėt?
Kiek luktelėjęs.
- Jūs kažkur man matytas...
Aš išsižioju.
- Palaukite! - rankos jude

siu sustabdo mane. - Turiu fe
nomenalią atmintį, - jis primer
kia akis. - Pas - Antanienę?

Aš pataikaujamai linkteliu 
galvą.

- Tai ko norėtumėt?
- Noriu, kad mane priimtu

mei nieko nedirbti.
- Aha, - pagyvėja viršinin

kas. - Tarkime, jūs - priimtas.
- Tuomet koks atlyginimas?
- Tai priklausys nuo to, 

kaip gerai mokėsite nieko ne
dirbti.

- Aš nežinau, - susidroviu, 
- bet pabandyti galima.

- Štai dabar mes ir paban
dysime, - viršininkas minutėlę 
susimąsto. - Pavyzdžiui, jūs sė
dite prie kompiuterio...

- O kokia kompiuterio mar
kė? - vėl pertraukiu smalsumo 
pagautas.

- Kam jums tai? Juk jūs vis 
vien nieko neveiksite - tik sė
dėsite.

- Yra skirtumas, - aš nutai
sau rimtą veido miną. - Vienas 
dalykas sėdėti ir nieko neveikti 
prie paprasto kompiuterio, o ki
tas - prie paskutinės markės ja
poniško. Beje prie butelio kon
jako draugams galima pasigirti: 
“Sėdžiu ir nieko neveikiu prie 
paskutinės markės japoniško 
kompiuterio”. Jaučiate - koks 
efektas?..

- Štai, matote, kaip greitai 
jūs perpratote naują profesiją, - 
pagyrė kadrų skyriaus viršinin
kas ir pastūmė man popieriaus 
lapą:

- Rašyk pareiškimą.

Draugo gegužinėje Čikagoje. 1. A. Kezys, fotomenininkas, pasirašinėja ant savo išleistų knygų. 2. Dr. J. 
Adomavičius matuoja kraujo spaudimą. 3. J. Lukšos vardo gimnazijos direktorius V. Vitkauskas iš Garlia
vos su vietiniu dr. K. Ambrozaičiu. 4. K. Laukaitis pardavinėja savo bityno medų
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juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Woat Realty Ino.

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

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Širdies nuovargis
Kaip jau esame rašę (TŽ, 

2000 m. 46 nr., esant žmogui 
sveikam, širdis nepailsta, nes jos 
skilvelių diastole (raumens atsi
palaidavimas, poilsis) yra beveik 
dvigubai ilgesnė už darbą (sisto- 
lę). Vadinasi, širdis moka ir 
dirbti, ir ilsėtis.

Bet, apskritai, širdies atlie
kamas darbas yra didžiulis, sun
kus. Būdama maždaug kiekvie
no individo kumščio dydžio, ji 
per parą pervaro per organizmo 
audinius bei organus vidutiniš
kai 15,000 litrų kraujo, taigi 
apie 1,500 kibirų. Įsivaizduoki
me, kad mums duotas uždavinys 
pro virtuvės čiaupą prileisti ki
birą vandens ir, nunešus jį vo
nios kambarin, išpilti į kriauklę. 
O per parą taip reikėtų pakar
toti 1,500 kartų! Nors skeleto 
raumenys sudaro apie 40% 
žmogaus kūno masės (taigi pvz., 
60 kg sveriančio asmens raume
nys svers 24 kg), toks kasdien, 
nuolatos ir nesunkiai širdies at
liekamas darbas mums būtų la
bai sunkus. O raumenų (taigi ir 
jėgų) organizmas turi juk kele
riopai daugiau negu širdis.

Taip yra su širdimi tada, kai 
žmogus sveikas. O kaip būna 
organizmui arba jai pačiai susir
gus? Bet prieš tai tenka nors 
trumpai paminėti pagrindines 
širdies pakenkimo priežastis. 
Štai pvz., arterinės hipertenzijos 
metu viso organizmo arterijos 
bei arterioles yra spazmuotos, 
jų spindis yra sumažėjęs. Vadi
nasi, širdis (raumenų variklis) 
per parą (pagaliau ir per visą 
laiką) turi minėtus 15,000 litrų 
kraujo pervaryti pro dvigubai ar 
trigubai susiaurėjusius “vamz
džius” (arterijas, arterioles), o 
tai lygiai tiek pat kartų padidina 
širdies darbą ir, suprantama, ve
da prie jos nuovargio.

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

MarįusE. 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

Lygiai tas pats esti ir susir
gus inkstų uždegimu. Šių orga
nų pagrindinės kraujagyslės yra 
labai smulkios, čia daugiausia 
arteriolių ir kapiliarų, kurie ap
raizgo nefronų kanalėlius. O 
nefronų (pagrindinis inkstų 
struktūrinis ir funkcinis elemen
tas) abu inkstai turi apie 2-2.3 
mln. Nesunku įsivaizduoti, kaip 
pasunkėja širdies darbas, kada 
dėl inkstų uždegimo šios arte
rioles ir kapiliarai susiaurėja. 
Kita nereta širdies pervargimo 
priežastis yra turint antsvorį 
(“nutukėlių širdis”), nes, padi
dėjus organizmo audiniams, sa
kykim, ketvirtadaliu arba net 
per pusę, taip pat tiek kartų pa
didėja ir širdies darbas. Širdis 
pervargsta ir tada, kai padidėja 
kraujo tūris. Vidutiniškai suau
gęs žmogus turi apie 5 litrus 
kraujo. Tačiau, jeigu žmogus 
pripratęs vartoti daugiau skys
čių, kaip pvz. kurdamas savo ei
les vokiečių poetas J. F. Schiller 
(tas dienas jis vadindavęs die 
lange Limonade), tada širdies 
darbas taip pat padidėja.

Širdis gali pervargti ir dėl 
staiga padidėjusio fizinio krūvio 
(taigi “didysis” sportas yra tik 
žala), ūmaus intelektinio - emo
cinio įtempimo.

Tą patį, kasdieninį krūvį šir
džiai atlikti tampa daug sun
kiau, kada ji pati suserga (pvz. 
alerginiu arba reumatiniu šir
dies raumens uždegimu - mio- 
karditu, išsivysčius ją maitinan
čių koronarinių kraujagyslių 
aterosklerozei, taigi susiaurėjus 
jų spindžiui, esant pirminei lėti
nei širdies raumens degeneraci
jai, vožtuvų ydai ir kt.). Beje, 
pastarajai patologijai atsirasti 
ypač “padeda” nikotinas, alko
holis, narkotikai. Tačiau (koks 
paradoksas!), jeigu susirgęs 
žmogus atsigula lovon, sumaži
na savo aktyvumą, tai susirgusi 
širdis iš visų savo jėgų vis dar 
stengiasi atlikti organizmui rei
kalingą darbą. O štai tada ji ir 
pavargsta.

“Pavargo” širdis - daugiau 
metaforinis išsireiškimas. Nuo
vargio metu visų pirma patolo
giškai (liguistai) pasikeičia mio
kardo (širdies raumens) miofib- 
rilių (skaidulų - ląstelių) subtili- 
lūs medžiagų apykaitos biofizi- 
niai, biocheminiai, energetiniai 
procesai. Stebint pavargusios 
širdies miofibriles mikroskopu, 
matyti, kad jų apimtis yra padi
dėjusi, tačiau jų kiekis išlieka 
toks pats. Šis miofibrilių padi
dėjimas (hipertrofija) padidina 
širdies raumens masę ir iš pra
džių padidina jo jėgą. Taigi, jei
gu gydytojas praneša pacientui, 
kad jo širdis yra išsiplėtusi dėl 
miokardo sustorėjimo, tai dar 
nėra bloga, nors ir liudija, kad 
širdis keičiasi (normaliu atveju 
ir šio reiškinio neturėtų būti). 
Tačiau, jeigu širdį veikiančios li
guistos priežastys veikia ir to
liau, sustorėjusių miofibrilių jė
ga ima silpnėti, širdis dar labiau 
išsiplečia, bet šiuo atveju jau ne 
dėl miokardo masės padidėjimo

DR. VYTAUTAS MEŠKA 

(hipertrofijos), o dėl jos ertmių 
(pagrindinai širdies skilvelių) 
padidėjimo (dilatacijos). Tai bė
dos pradžia.

Ko griebiasi taip pakenkta 
širdis? Lygiai to paties, ką dary
tumėm ir mes. Pavyzdžiui, jeigu 
negalėtumėm normaliu žingsnių 
tempu nueiti per dieną 40 km (o 
nueiti būtinai reikėtų!), tada im- 
tumėm pėdinti sparčiau. Štai čia 
širdis, nors ir gero organizmui 
norėdama, ima kenkti pati sau.

Sveiko žmogaus širdis ra
mybėje susitraukia (dirba) 60- 
70 kartų per minutę. (Palyginki
me: dramblio širdis susitrauki- 
nėja 25-40 kartų, pelės - 500 ir 
skrendančio kolibrio - net 1,200 
kartų per minutę). Kadangi ser
gančios širdies jėga yra sumažė
jusi, ji, kaip minėta, stengiasi at
likti kasdieninį savo darbą daž
nindama susitraukimus.

Jeigu pulso dažnis būtų, pa
vyzdžiui, 60 kartų per minutę, 
tai sistolė užimtų 37% viso šir
dies ciklo (t.y. jos darbo ir poil
sio laiko). Plakant širdžiai 120 
kartų per minutę, sistolė, širdies 
poilsis yra beveik dvigubai ilges
nis už darbą, tai jai sergant poil
sio (diastoles) laikas sumažėja.

Taigi sugedęs vienas fiziolo
ginis mechanizmas kenkia ki
tam, o šis grįžtamojo ryšio prin
cipu dar labiau gadina pirmąjį. 
Kuo toliau, tuo labiau širdis ima 
vargti, atsiranda pirmieji jos ne
pakankamumo simptomai (bend
ras silpnumas, dusulys einant 
net ir lygiu keliu, į vakarą pa
tinsta čiurnos, atsiranda veido, 
ypač lūpų melsvumas, širdis ir 
ramybėje ima plakti 80-90 kartų 
per minutę, širdies plote jaučia
mas sunkumas, spaudimas, o 
vėliau ir skausmas).

Širdies nuovargį, reikia gy
dyti - šalinti priežastį, mažinti 
jos pasekmes. Ir kuo anksčiau, 
tuo šis gydymas yra veiksmin
gesnis. Bet reikalingi ne tik vais
tai: svarbiausia sumažinti gyve
nimo ritmą, bet kokį intelektinį 
- emocinį įtempimą, fizinį krū
vį, nevartoti skysčių daugiau 
kaip 1-1.5 litro, o valgomosios 
druskos - iki 5 gramų per parą, 
valgyti 4-5 kartus, atsisakyti rū
kytų, keptų, riebių, sunkiai virš
kinamų patiekalų, dažniau var
toti valgius, paruoštus iš žuvies, 
liesos vištienos, varškės, o ypač 
iš daržovių, vaisių, uogų. Kartą 
per savaitę naudinga panaudoti 
iškrovos dietą (pvz. per dieną 1 
litras rūgusio pieno arba 1 kg 
obuolių, bananų, vynuogių). 
Sergant širdimi, visada naudin
gas medus. Taip pat reikia ma
žinti rytinės higieninės mankš
tos bei vakarinių pasivaikščioji
mų intensyvumą, tačiau nuo jų 
atsisakyti. nedera, nes tai nau
dinga net ir pervargusiai širdžiai.

Apskritai kalbant, vertėtų 
prisiminti, kad 1 gramas saugos 
(profilaktikos) atitinka 1 kilo
gramą gydymo. Taigi, net ir fi
nansiškai gydymas kainuoja 
1,000 kartų brangiau, o tai turi 
reikšmės mūsų gyvenime.

ORTODONTAS 
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. IV.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

MARGUTIS 
pysankaJMm. Inc.

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

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

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

$000* $^oo*
For 1 parcel

HHH 'Coupon valid only at "Margutis-Pysanka" head office. ■■MH OFF



8 psi. • Tėviškės žiburiai • 2001.IX.4 • Nr. 356 (2687)

TORONTU"
Anapilio žinios

- Rugsėjo 1, šeštadienį, Delhi 
mieste palaidota a.a. Juzė Vitkaus
kienė, 82 m. amžiaus.

- Lietuvos kankinių šventovės 
choras po vasaros atostogų renkasi 
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 9, 
sekmadienį, 10 v.r. įprastiniame re
peticijų kambaryje Anapilio salės 
antrajame aukšte. Visi buvusieji 
nariai ir nauji kandidatai skatinami 
jungtis į choro eiles ir kuo iškilmin
giau garbinti Dievą giesmėmis.

- “Angeliukų” choras po vasa
ros atostogų pradės savo veiklą 
rugsėjo 9, sekmadienį, ir jau tą die
ną giedos Lietuvos kankinių šven
tovėje 9.30 v.r. Mišiose.

- Rugsėjo 7 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios bus 
vakare 7 vai., o po Mišių - Šventoji 
valanda prie išstatyto Švenčiau
siojo.

- Iš vidurinės Kanados 17 m. 
amžiaus lietuviui jaunuoliui tėvai 
ieško buto ar kambario lietuvių šei
moje galimai arčiau Bathurst ir St. 
Clair gatvių sankryžos, nes jis mo
kysis St. Michael’s College School. 
Skambinti tėvams tel. (403) 860-

<7 6394.
■' - Žodis tarp mūsų rugsėjo-spa

lio mėn. knygelių laidą jau platina 
Albina Augaitienė sekmadieniais 
parapijos salėje.

- Anapilio knygyne gauta nau
ja knyga apie žydų gelbėjimą Lietu
voje 1941-1944 metais.

- Mišios rugsėjo 9, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Albiną Sankaus- 
ką; 11 v.r. už parapiją; Vasagos Ge
rojo Ganytojo šventovėje 10 v.r. už 
a.a. Feliksą Noreiką; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje rugsėjo 8, šešta
dienį, 3 v.p.p. už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
- Rugsėjo 9, sekmadienį, 11.15 

v.r. pamaldos ir sekmadienio mo
kykla. Pamaldas ■ atlaikys tarybos 
narys Ričardas Hiršas. Skaitovė - 
Elena Delkuvienė.

- Rugsėjo 16, sekmadienį, 
11.15 v.r. pamaldos su Šv. Komuni
ja, po kurių įvyks moterų draugijos 
susirinkimas.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejuje iki spalio 14 d. ro

domi A. Tamošaitienės meno dar
bai. Parodos atidaryme dalyvavo 
daug svečių, ypač iš toliau atvažia
vusių.

- Muziejaus vedėja dr. R. Ma
žeikaitė bus konferencijoje Lietu
voje rugsėjo 16-29 d.d., tačiau mu
ziejus bus atidarytas įprastomis va
landomis

Maironio mokyklos žinios
- Po ilgų vasaros atostogų vėl 

laikas prie knygų, pieštukų bei 
draugų lietuvių mokykloje. Ji veikia 
Our Lady of Peace patalpose, tarp 
Mattice ir Botfield gatvių, Etobico
ke. Pamokos prasidės rugsėjo 15, 
šeštadienį, 9 v.r. Jeigu kas dar ne
užsiregistravo, prašome atvykti 9 
v.r., mokinius pristatyti auditorijoje 
9.30 v.r. Pamokos vyks iki 12 v.p. 
Klasės nuo jaun. darželio iki 8 sk. 
Vedėja - Aldona Šimonelienė, tel. 
416 626-1081.

- Veiks ir Lituanistiniai kursai, 
vadovaujami Nijolės Benotienės.

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 2 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 260 svečių. Bu
dėjo L. Matulevičius. Svečių knygo
je pasirašė: kun. V. Aliulis, MIC, iš 
Vilniaus, G.A.K.J. Petkų šeima ir 
A.A.R. Sviniūnai iš Čikagos.

A. a. Bronei Jonynienei mi
rus, vėžiu ir džiova sergantiems 
vaikams ir tremtiniams aukojo: 
$100 - V. Jonynas; $50 - J. P. 
Barakauskai; $20 - A. Lemežys, 
J. M. Astrauskai, A. K. Ivanaus
kai, E. Graibienė, R. Kairytė- 
Macintosh, V. Vaitkienė, P. 
Čiurlys; $15 - E. Bočkienė, B. 
Maziliauskienė; $10 - A. D. 
Keršiai. Aukas priėmė Birutė 
M. ir Monika P.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis yra mėnesio 

pirmasis. Pirmą mėnesio penkta
dienį kunigai lanko ligonius ir se
nelius namuose ir prieglaudose iš 
anksto susitarus. Parapijos švento
vėje 7 v.v. vyksta Šv. Valanda ir 
Mišios.

- Kitą sekmadienį, rugsėjo 9, 
KLKM dr-jos parapijos skyrius tu
rės pirmą susirinkimą-įkurtuves 
naujose patalpose - parapijos salė
je po 10.30 v. Mišių. Programoje B. 
Litvinienės paskaita apie Lietuvos 
gintarą, vaišės, loterija, kurios pa
grindinis laimikis bus vienam as
meniui kelionė lėktuvu bet kur Š. 
Amerikoje.

- “Žodis tarp mūsų” knygutės 
rugsėjo ir spalio mėnesiams yra pa
dėtos ant biuletenio staliuko. Kai
na - $5.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Lisa Kriščiūnaitė su Andrium 
Utz.

- Metinis parapijos susirinki
mas įvyks rugsėjo 16 d., 12 v. pa
rapijos salėje.

- Rugpjūčio 29 d. palaidota 
a.a. Zuzana Žebrauskienė, 90 m., 
rugpjūčio 31 d. - a.a. Bronė Jony- 
nienė, 91 m. amžiaus.

- Parapijos šventovės ir pasta
tų šventinimo iškilmės prasidės su 
Klaipėdos choro “Aukuras”, ku
riam vadovauja Alf. Vildžiūnas, 
koncertu spalio 7 d., 12.30 v.p.p. 
parapijos salėje. Tas pats choras 
giedos ir per 10.30 v.r. Mišias. Ket
virtadienį, spalio 11, 7 v.v. vyks 
specialos pamaldos, kuriose ap
mąstysime parapijiečių savanoriš
kos tarnybos svarbą parapijai. Spa
lio 12 d. jaunimo vakaras, spalio 13 
d. parapijos vakarienė su menine 
programa, o sekmadienį, spalio 14, 
per 3 v.p.p. Mišias vysk. John 
Boissonneau, vietoj kardinolo Am- 
brozic, kuris negalės dalyvauti, pa
šventins šventovę, dalyvaujant 
vysk. P Baltakiui, OFM, vysk. R. 
Norvilai ir daugeliui kitų svečių.

- Parapijos choro pirma repe- 
ticja po vasaros atostogų įvyks rug
sėjo 6 d., 7 v.v. muzikos kambaryje. 
Jaunimo choro registracija vyks 
sekmadienį rugsėjo 9, po 10.30 v.r. 
Mišių. Sol. Anita Pakalniškytė- 
Puodžiūnienė sutiko padėti vado
vauti jaunimo chorui.

- Mišios per televiziją anglų 
kalba perduodamos per Vision TV 
kanalą šiokiadieniais 8 v.r. ir 12 v. 
dieną.

- Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
2, 10.30 v.r. Mišias koncelebravo 
su kitais kunigais ir pamokslą pasa
kė svečias iš Lietuvos. Vaclovas 
Aliulis, MIC. Jis yra Lietuvos Bib
lijos draugijos pirmininkas, redaga
vo Č. Kavaliausko Naujojo Testa
mento vertimą, ilgą laiką redagavo 
žurnalą “Katalikų pasaulis”.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
9, 8 v.r. už a.a. Stasę Ročienę (II 
mirties metinės); 9.15 v.r. Aldonos 
ir Vyto Levišauskų intencija jų 40- 
ties vedybinio gyvenimo sukakties 
proga; 10.30 v.r. už a.a. Agotą ir 
Juozą Vainius, už a.a. Algį Strumi
lą ir už a.a. prel. Antaną Bungą.

A. a. Zuzanai Žebrauskie
nei mirus, vėžiu ir džiova ser
gantiems vaikams ir tremti
niams aukojo: $40 - V. Gudai
tis; $30 - V. Paulionis; $20 - B. 
Stalioraitienė, S. A. E. Štuopiai, 
A. L. Čepai, G. Ignaitytė, I. Ig- 
naitienė, A. Šlekys, A. Bumbu
lis, J. Bartninkas, B. Galinienė, 
R. Miltenienė, Z. Didžbalienė; 
$15 - V. Jesinevičienė; $10 - J. 
Dūdienė, O. S. Kiršinai, K. Pa- 
vilonienė; $5 - L Kulikevičienė, 
J. Janušas, L. Jūrėnienė. Aukas 
surinko Birutė M. ir Monika P.

Mirusių tėvų, vyro ir brolių 
atminimui N.N. Tėviškės žibu
riams aukojo $200.

F. Kantautienė apleistų vai
kų globai Lietuvoje aukojo 
$2,000.

Vasagos moterų būrelis 
“Vaikų dienos centrui” Kaune 
aukojo $200.

Nuotr. E. PetrusTėvynės sąjungos Toronto židinio rengtoje gegužinėje Ontario Vasagos vasarvietėje

Palangoje prie Baltijos jūros vasaros metu. Čia poilsiauti atvyksta daug žmonių iš kaimyninių kraštų
.    Nuotr. R. Puterio

A)ONTREAl9UE
Lietuvių tautodailės instituto 

2001 m. rugpjūčio 25 d. Anapilio 
Parodų salėje visuotiniame meti
niame susirinkime aktyviai dalyva
vo Montrealio Vaivorykštės narės: 
Regina Brikienė ir Birutė Nagienė. 
Svečio teisėmis naudojosi Petras 
Brikis. B. Nagienė šiame susirinki
me kalbėjo tema Prisimename dail. 
Anastaziją Tamošaitienę.

Aušros Vartų parapijos chorui 
vasarą atostogaujant, parapijiečiai 
džiaugėsi, turėdami solistą Antaną 
Keblį, kuris beveik kiekvieną sek
madienį per sumą pagiedodavo po 
kelias giesmes. O ir Antanas Mic
kus kartais iš garsajuostės paleisda
vo ar tai giesmę, ar šiaip rimtą mu
ziką. Ačiū jiems.

A. a. Nijolė Kličiūtė, anksčiau 
gyvenusi Montrealyje, rugpjūčio 9 
d. staiga mirė Niujorke. Kūnas su
degintas ir pelenai rugpjūčio 27 d. 
po Mišių kapinių Prisikėlimo kop
lyčioje palaidoti Montrealio Notre 
Dame dės Neiges kapinėse šalia 
anksčiau mirusio tėvo. Liūdi duktė, 
motina, du broliai su šeimomis ir 
kiti artimieji.

A. a. John (Jonas) Vaitekūnas, 
46 m. amžiaus, mirė rugpjūčio 19 d. 
Po maldų Mount Royal laidotuvių 
komplekse palaidotas rugpjūčio 23 
d. Liūdi tėvai dvi seserys ir kiti gi
minės bei bičiuliai.

A.a. dr. Ilona Gražytė-Mazi- 
liauskienė mirė 2001 m. rugsėjo 2, 
sekmadienį. B.S.

Sol. ANTANAS KEBLYS, atšventęs 80-metį birželio 9 d. (dešinėje). 
Kairėje - sol. Gina Čapkauskienė ir sesuo Palmira Ntr. A. J. Mickaus

Mažeikių rajono Švietimo ministerijos direktorius Edvardas Eicinas 
CANDLE anglų kalbos kursų atidaryme Mažeikiuose. Šalia jo - 
mokytojos Aušra Karkienė ir Aldona Šimonėlienė

Toronto vyrų choras “Aras” 
pradeda repeticijas rugsėjo 10, 
pirmadienį, 6.30 v.v. Toronto 
Lietuvių Namuose.

Kanados lituanistinių mo
kyklų mokytojų suvažiavimas 
įvyks rugsėjo 8, šeštadienį, 10 
v.r. - 3.30 v.p.p., St. Charles 
Adult Education Centre, 150 
East 5lh Street, Hamilton, Ont.

Toronto “Gintaro” an
samblis ir “Angeliukų” choras 
su vadovais rugpjūčio 23 d. lai
mingai sugrįžo iš Meksikos, kur 
dalyvavo tarptautiname folkloro 
festivalyje. Jie atstovavo visai 
Kanadai ir buvo sužavėti gerai 
surengtu ir pavykusiu festivaliu 
Zacatecas mieste, kuriame daly
vavo daug kitų tautybių šokių 
grupių. Pasirodymai vyko kas
dien, bet buvo laiko ir aplankyti 
daug įdomių vietovių. K.

Toronto universiteto vado
vybės suruoštame pramoginia
me pobūvyje Garden Party š.m. 
birželio 27 d. dalyvavo daug šio 
universiteto rėmėjų bei kviesti
nių svečių. Iš lietuvių dalyvavo 
Genius Procuta, Gedas Sakus ir 
Gytis Šernas su savo žmonomis. 
Dalia ir Genius Procutos jau 
dešimt metų remia Toronto 
universitetą knygomis apie Lie
tuvą. Tos knygos eina į pagrin
dinę Robarts biblioteką. Iki šiol 
jiedu padovanojo apie penkis 
tūkstančius lituanistinių leidi
nių. Jų tarpe yra keletas biblio
grafinių retenybių. Pastarosios 
sudėtos specialioje bibliotekoje 
- Thomas Fisher Rare Books 
Library. Kas domisi lituanistika, 
Toronto universitete galės rasti 
apsčiai atitinkamos literatūros.

Irena ir Donatas Černiai, 
praleidę savo atostogas Kana
doje, rugpjūčio 31 d. išskrido 
Saudi Arabijon. Iki šiol jiedu 
gyveno ir darbavosi Turkijos 
sostinėje Ankaroje, kurio uni
versitete ji dėstė anglų kalbą bei 
literatūrą. Ten gyvendama L 
Černienė parašydavo TŽ infor
macinių sraipsnių. Kai Turkijoje 
prasidėjo ekonominė krizė, p. 
Černių akys nukrypo į Saudi 
Arabiją, kur Donatas prieš kele
tą metų ten darbavosi kaip gat
vių apšvietimo koordinatorius. 
Gavę iš ten gerą darbo pasiūly
mą nusprendė ten persikelti 
bent kuriam laikui. I. Černienė 
ir ten dėstys anglų kalbą bei li
teratūrą krašto sostinėje Er 
Riad. Taip pat pažadėjo parašy
ti reportažų Tėviškiams žibu
riams. Lietuvių ten, turimomis 
žiniomis, nėra. Nėra nė Lietu
vos konsulato.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $300 - E. O. Spudai; 
$200 - M. Gaivelienė; $40 - A. 
Dobienė; $30 - J. Lapavičius.

Tautinių šokių grupė

“ATŽALYNAS”
KVIEČIA PRISIJUNGTI NAUJUS NARIUS 

nuo 6 iki 60 m. amžiaus
Repeticijos vyksta angių ir lietuvių kalbomis - 

patyrimas nereikalingas

REGISTRACIJA:

š.m. rugsėjo 11, antradienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W.

(Prie DUNDAS WEST požeminio stoties)

Registracijos kaina - $5 asmeniui, $10 šeimai 
Informacijai skambinti: Birutei Batraks tel. 905 271-1640

Paieškojimas
Konstancijos Sabeckaitės 

Degesienės, gimusios Anykš
čiuose, ieško vaikaitė Nijolė Lau
rinaitienė. Dvi tetos - Ona ir 
Uršulė, buvusios Sabeckaitės, gy
veno Kanadoje. Dėdė Antanas 
išvyko į JAV Filadelfiją, turi duk
terį Liuciją. Rašyti šiuo adresu: 
Buknaičių kaimas, Reivyčių paš
tas, Mažeikių rajonas, Lietuva.

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

IEŠKAU gyvenamos vietos netoli 
požeminio. Skambinti tel. 905 502- 
9614.

IEŠKAU DARBO. Galiu prižiūrėti 
senelius, ligonius bei atlikti namų 
ruošos darbus. Skambinti tel. 416 
762-1569.

IEŠKOM BUTO prieinama kaina 
pagyvenusiems, nerūkantiems 
žmonėms Toronte. Skambinti va
karais tel. 416 535-9918.

PRIEINAMOMIS kainomis įren
giu rūsius, atlieku dažymo bei ki
tus namų remonto darbus. Skam
binti Viktorui tel. 416 617-0350.

PARDUODAMAS butas 50 Quebec 
Ave., 2 miegamieji, 2 vonios, labai 
didelis balkonas. Pirtis, baseinas, 
arti požeminio. Skambitni tel. 416 
762-8414.

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Sypsok imės

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.
• Ar jau parėmei Kanados lie
tuvių kultūros muziejų?

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 
Skambinti

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

L. STANKEVIČIUS
(Tęsinys)

- Kodėl per grožio konkursą 
Lietuvoje netaisyklingai rašoma 
“Miss Lietuva”, būtent “Mis” su 
viena S?

- Todėl, kad niekas nekreipia 
dėmesio į raides, kai yra tiek daug 
gražuolių.

- Kodėl vyro plaukai pražyla 
anksčiau, negu barzdos plaukai?

- Kadangi jie turi 18 metų dau
giau už barzdos plaukus.

- Kaip geriausiai padalinti 
penkis obuolius šešiem žmonėm?

- Padarykite iš jų kompotą.

- Esu moteris ir kai noriu įlipti 
į autobusą, tai vyrai man neduoda 
pirmenybės. Ką turėčiau daryti?

- Dėvėkite mini sijonėlį.

- Ar žmonės galėtų gyventi be 
apendicito?

- Žinoma, tik ne gydytojai.

- Kiek yra žuvų rūšių?
- Trys rūšys: mažos, vidutinės 

ir didelės.

- Ar medicina padarė didelę 
pažangą?

- O, taip. Senais laikais, kai 
mano motina, kuri dabar yra 78 
metų, buvo jauna mergina, tai pas 
gydytoją reikėdavo jai nusirengti. O 
dabar jai užtenka parodyti gydyto
jui liežuvį.

- Mano sūnus mokykloje liko 
antriem metam. Ką turėčiau dary
ti?

- Tai džiaukitės, nes jam kitais 
metais nereikės pirkti naujų knygų.

- Koks geriausias būdas vasarą 
išlaikyti avino mėsą?

- Leidžiant avinui gyventi.

- Ar šiaurės poliuje yra pia
nistų?

- Ne, kadangi yra labai sunku 
skambinti su pirštinėmis.

- Kuris vyras niekuomet nega
lėjo kalbėti savo motinos kalba?

- Adomas, nes neturėjo mo
tinos.

- Kas niekuomet nemeluoja?
- Veidrodis.

- Kuris asmuo yra svarbiausias 
krikštynose?

- Kūdikis.
- Kai rusų Aeroflotas leidžiasi 

Maskvoje, ar pareigūnė sako, kaip 
ir Amerikos lėktuvuose: “Užsiseki
te apsaugos diržus”.

- O ne, jos sako: “Susiveržkite 
diržus!”

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

- Kada galima įeiti be jokio 
pavojaus į liūto narvą?

- Kai jo ten nėra.

- Kada matyti, kad senas vyras 
dar nėra pasenęs?

- Kai restorane padavėja atne
ša valgių sąrašą, jis daugiau žiūrį į 
padavėją negu į valgiaraštį.

- Kas visuomet bėga negalėda
mas sustoti?

- Laikas.
- Ką reikia daryti, kad gaidys 

negiedotų anksti sekmadienio ryte?
- Papjauti šeštadienio vakare.
- Ar manote, kad restorane sė

dėjimas 13 žmonių prie stalo atneš
tų nelaimę?

- Taip, jei jūs už juos visus tu
rėtumėte mokėti. (Bus daugiau)

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

mailto:tom.senkus@sympatico.ca

