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Prisiminkime Kovo 11idealus Savaitė Lietuvoje
Istorija liudija, kad ramius laikus seka dideli per

versmai. Taip ir lietuvių gyvenime atėjo laikas, kada po il
go sovietmečio Sąjūdžio vėjas išjudino visus į vieningą 
kovą už nepriklausomybę, kurios atkūrimas paskelbtas 
1990 m. kovo 11 d. Tai buvo nepaprastas tautos valios 
proveržis, kurio niekas nesitikėjo. Apie jį daug rašyta, pa
sakyta mūsuose ir pasaulyje. Ir ne be reikalo. Pasiektas 
rezultatas buvo milžiniškas. Svarbu nepaliaujamai prisi
minti to laikotarpio nuotaikas, ryžtą ir didžiavimąsi savo 
tauta. Svarbu vėl pagerbti to judėjimo ir jo pergalės di
džiūnus, kurie sugebėjo ir išdrįso žengti lemtinguosius 
žingsnius, kaip ir jų pirmtakai darė 1918 metais.

K
ASDIENYBĖS rūpesčių, skuboto gyvenimo sū
kuryje, lengva yra pamiršti tuos idealus ir jų puo
selėtojų pastangas. O sunku, po visų nuostabių, 
ilgai lauktų ir svajotų įvykių, ypač iš tolo stebint, suprasti 

kiek yra kliūčių, istorinių priežasčių ir aplinkybių, kurios 
užstoja kelią į tobulos demokratinės valstybės įgyvendini
mą. Taip pat sunku suprasti kaip dažnai žmogiškos silp
nybės to siekiančius parklupdo. Tų silpnybių yra daug, 
bet yra jų visur. Jas nugalėti tenka prisimenant tautos 
šviesiuosius laikus ir asmenybes, pasistiprinant jų pa
vyzdžiu.

D
EJA, šiandienos visuomenėje rečiau beieškoma 
teigiamų pavyzdžių. Apgailėtina, kad ne tik so
vietinė, bet ir vakarietiška mąstysena skatina 
apatiją, siekia ne tik suvienodinti visus, bet ir ignoruoti, 

net žeminti geradarius, idealistus, ieškoti priekabių, klai
dų, juos tiesiog šmeižti. Koks pavyzdys jaunimui? Ką gi 
seka jaunimas? Roko muzikos ir sporto pasaulio “didvy
rius”, nustatančius madas, išreikalaujančius astronomines 
algas. Visur šiais materialistiniais laikais kreipiamas di
desnis dėmesys į turinčius, o ne darančius. Vartotojų vi
suomenėje beveik nieko nebėra švento, tik “aš”. O gal tai 
tik žiniasklaidos propaguojamas vaizdas, ieškojimas “sen
sacijos”, kuri parduoda laikraščius, pritraukia žiūrovą? 
Skleidžant visa, kas blogiausia, pataikaujama žmonių 
smalsumui, taipgi jų norui pajusti, kad jiems dar nėra taip 
blogai. Galima kaltinti žiniasklaidą, bet iš esmės ji tik tar
nauja tam, kuris ją remia. Žiniasklaidoje, kaip ir kitose 
srityse, vadovaujamasi pasiūlos ir paklausos principais. O 
vienas iš pagrindinių nepriklausomybės teisių, kaip ir pa
augliams, pasitraukiantiems iš tėvų globos, yra apsispren
dimas, teisė laisvai pasirinkti. Bet su ta teise kartu atiten
ka ir pareiga priimti to pasirinkimo pasekmes.

Visur ir visiems lengviau yra pasiduoti bendrajam 
nuomonių srautui, kaltinti, kas tik pakliūva į akiratį. 
Daug didesnių pastangų reikalauja išsaugojimas toleran
tiškumo ir teisybės, laikymasis tautos didvyrių ir tyliai ko
vojančiųjų įsitikinimų bei idealų. Tai yra darbas visų, ku
rie gyvena kartu su tauta. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI

Sėkminga olimpiada
XIX žiemos sporto žaidynės 

Kanadai baigėsi gana sėkmin
gai. Kanadiečiai sportininkai iš
kovojo net 17 medalių - dau
giau negu bet kurioje žiemos 
olimpiadoje. Šeši iš jų buvo 
aukso, trys sidabro ir aštuoni 
bronziniai. Tačiau pats svar
biausias žaidynių aukso medalis 
buvo iškovotas paskutinę dieną: 
vyrų ledo ritulio čempionatą lai
mėjo Kanada, palikdama savo 
rimčiausius varžovus JAV rink
tinę antroje vietoje rezultatu 
5:2. Baigmės statistika neparo
do tikros varžybų įtampos, ku
rią išgyveno ne tik žiūrovai sta
dione, bet ir visa Kanada. Vie
nu metu atrodė gana blogai. 
Kanada vedė 3:2, bet JAV žai
dėjų spaudimas norint išlyginti 
buvo tiesiog siaubingas, ir štai 
kanadiečiai gavo baudą, liko tik 
su 4 žaidėjais (ir vartininku). 
Bet stebuklingai rezultatas ne 
tik nebuvo išlygintas, o netru
kus pakilo iki 4:2. Vėliau buvo 
įmuštas ir penktas įvartis porą 
minučių prieš baigiantis rungty
nėms (gal čia padėjo ir “laimin
ga” $1 moneta, kurią kanadie
čiai darbininkai ruošdami sta
diono ledą į jį įšaldė).

Pagaliau, po ilgo laukimo 
(ištisus 50 metų, nuo 1952 m. 
olimpiados Oslo, Norvegijoje) 
Kanada, ledo ritulio gimtinė, 
vėl tapo pasaulio čempione. Ir 
ne tik vyrų rinktinė, bet taip pat 
ir Kanados moterų ledo ritulio 
komanda pasipuošė aukso me
daliais, įtemptose varžybose nu
galėjusi JAV 3:2. (Jas laimėti 
dar labiau paskatino, pasak vie
nos iš žaidėjų, kai sužinojo, kad 
JAV rinktinės persirengimo 

kambaryje Kanados vėliava bu
vo patiesta ant grindų - po lai
mėtų rungtynių kanadietės pa
siūlė ant tos vėliavos savo auto
grafus). Nagano 1998 m olim
piadoje, kur pirmą sykį moterų 
ledo ritulys buvo įtrauktas į 
olimpinių varžybų sąrašą, JAV 
baigmėje nugalėjo kanadietes. 
Sprendžiant iš triukšmingo 
džiaugsmo po ledo ritulio lai
mėjimų, atrodo, kad Kanada 
būtų buvusi laiminga ir paten
kinta gavusi tik šiuos du aukso 
medalius. Visoje Kanadoje šven
tiška nuotaika nesibaigė iki ki
tos dienos paryčių. Pirmadienį, 
vasario 25, sveikinimai ir pagy
rimai abiem Kanados ledo ritu
lio komandom, džiaugsmas ir 
pasididžiavimas šiais laimėji
mais girdėjosi ir Otavos parla
mento rūmuose.

Metinis Lenkijos filmų fes
tivalis prasidėjo vasario 21 d. 
dviejuose Mississaugos ir To
ronto filmų teatruose. Festiva
lyje buvo parodyta 10 filmų, 7 iš 
jų su angliškais įrašais. FENIKS 
bendrovė, kuri organizuoja 
šiuos festivalius, taip pat premi
juoja ir geriausią filmų režisie
rių. Šiais metais tą premiją lai
mėjo Jurek Bogajevicz, režisa
vęs filmą Edges of the Lord 
(Viešpaties ribos) apie katalikų 
žemdirbių šeimą, kuri slepia žy
dą berniuką nacių okupuotoje 
Lenkijoje. Festivalyje buvo dar 
vienas filmas apie holokaustą, 
Daleko od okna (Atokiai nuo 
lango), režisuotas Jan Jakub 
Kolski, ir vienas literatūrinis fil
mas Pan Tadeusz (Ponas Ta
das) pagal XIX š. Adomo Mic
kevičiaus poemą. (Nukelta į 8-tą psl.j

Adutiškiui 500 metų. Lazdinių-Adutiškio etnografinis ansamblis. Vadovė Palmira Krivickienė (dešinėje)
Nuotr. St. Tumėno

Ar už tokią Lietuvą kovojo partizanai? 
Partinės rietenos. Prezidento Valdo Adamkaus atostogos. Skaldomos dešiniosios 
jėgos. Išknisama prokuroro Betingio “kaltė”. Mėginama apkaltinti V. Landsbergį 

dėl Sausio 13-sios. Tremtiniai ignoruojami žiniasklaidoje
IGNAS MEDŽIUKAS

Iš žiniasklaidos, gaunamų 
laiškų ir lankydamiesi Lietuvoje 
patiriame, kokie keisti dalykai 
vyksta mūsų tėvynėje, praėjusia
me šimtmetyje antrą kartą atga
vusioje nepriklausomybę. Parti
jos, užuot užsiėmusios realiais 
kūrybiniais darbais piliečių ge
rovei, susiskaldę į partijėles. At
sirado naujų vadeivų, pranašų, 
žadančių tautai gerovę. Bet tos 
gerovės jau ir praėjus nepri
klausomybės dešimtmečiui vis 
nematyti. Atrodo, tartum kokia 
tamsi užkulisinė jėga veikia tuš
čiai eikvoti energiją tarpusavio 
rietenoms. Argi tam buvo siekta 
nepriklausomybės? Argi už to
kią Lietuvą partizanai žuvo miš
kuose? Iš jų tik nedaugelis išli
ko gyvi, perėję sovietinius lage
rius, šiandien netekę sveikatos 
ir seno amžiaus slegiami skursta 
su varganomis pensijėlėmis, 
laukdami, kad užjūrio broliai 
lietuviai juos sušelptų. Atrodo, 
norima atgaivinti kultą stribų, 
atlikusių negarbingą bolševiki
nio samdinio darbą, o partiza
nai, tremtiniai tampa antraei
liais žmonėmis.

Prezidentas Valdas Adam
kus paskutiniuoju metu, visuo
menės nuomonės tyrimo duo
menimis, vertinamas aukščiau
siai, negu bet kuris kitas val

M. ir M. Purvinų suprojektuotas tradicinis antkapinis kryžius 
Valteriui Kristupui Banaičiui Rambyno-Bitėnų kapinėse

Nuotr. M. Purvino

džios viršūnėje esantis pareigū
nas. Jam išvykus atostogų (į 
Meksiką) Lietuvoje blaiviai gal
vojamieji piliečiai spėliojo, ko
kių kliūčių neobolševikai mė
gina jam padėti ant tako, kol jis 
grįš. Rinkimai juk artėja, tai 
besitaikstantys į prezidento pos
tą stengiasi šalininkų pagalba 
savo konkurenti^sunickinti.

Visais įmanomais būdais 
skaldomos, dauginamos ir vėl 
dalijamos dešiniosios jėgos, ku
rių tampoma marionete padary
tas toks patiklus judrus politinis 
veikėjas Rolandas Paksas su 
grupe gudrių ir savanaudiškų 
moterų. Kiek dabar čia tų deši
niųjų, centrinių ir dar kažkokiij 
frakcijų, prie kurių dar prilipdo
ma šaknis “social.”... Ir taip iš
eina, kad Lietuvoje nebeliko jo
kių didesnių rūpesčių, išskyrus 
partijų interesus. Net ir miesto, 
net ir kultūros reikaluose. “Ne
seniai norėjau kreiptis į tokį 
šaunų vaikiną Vilniaus miesto 
merą Artūrą Zuoką, - rašo vie
na kultūros darbuotoja, - kad 
pagaliau mums padėtų atgauti 
valstybinę operą, atstatyti ope
ros tautinę savigarbą, kurią jau 
seniai pramiegojo murksantys 
valdininkai. Tuo pasinaudojo 
grupelė svetimtaučių. Man vie
nas kompozitorius pasakė, jog 
beviltiška dabar kreiptis į Zuo
ką, nes jis yra liberalas. O libe

ralai iš pasalų jau sukompromi
tuoti ir susiskaldę, taigi netekę 
autoriteto”.

Dabar vis drąsiau skelbia
mos žinios, kad netrukus “įsta
tymo vardu” bus atimtas as
mens sargybinis iš Landsbergio. 
Toliau dar gražiau. Valdančioji 
dauguma vėl įteisino kovo 8 so
vietų šventę. Ką daryti, kad 
Vasario 16 nebūtų gedulo die
na? - vėl neseniai tyčiojosi Lie
tuvos rytas. Tiesa, šiame laik
raštyje Rimvydas Valatka labai 
argumentuotai ir ne kartą Bra
zauską buvo išvadinęs veidmai
niu, melagiu ir t.t. Bet tai buvo 
prieš paskiriant Brazauską 
premjeru. Kai kurie juokavo, 
kad jis matyt kokiu kaulu nepa
sidalino su Brazausku, todėl jį 
užsipuolė. Bet dabar Valatkos 
rašinėliai jau retėja arba visai 
išnyksta, užtat didžiausios pak
lodės rašomos apie tai, koks 
siaubūnas yra tas prokuroras 
Kęstutis Betingis, kuris prieš 
dešimtį metų Kūčių vakarą, bū
damas išgėręs, turėjo avariją, 
nors niekas dėl to nenukentėjo. 
O kodėl nieko nepaiso seimo 
narys Rolandas Pavilionis, savo 
automobiliu pervažiavęs polici
ninkui koją? Net ir baudos ne
nori mokėti. Tebevadovauja sei
mo Mokslo, kultūros ir švietimo 
komitetui.

Šiemet per televiziją nebu
vo transliuojamas Sausio 13-sios 
minėjimas iš seimo, nors tai bu
vo daroma visą laiką, net ir 
sunkiausiu metu. Labai trumpai 
transliavo tiktai radijas, bet ne
spėjo nutraukti rašytojo Kazio 
Sajos pasisakymo tame minėji
me, kur jis priminė, kaip Lietu
vos radijas “Ryto garsuose” 
transliavo begėdišką šmeižtą V. 
Landsbergio adresu. Tos laidos 
redaktorius Juozapavičius po to 
buvo perkeltas į geresnį darbą. 
O minėtos laidos metu sausio 
11-tąją visi sutartinai sakė: “Jei 
ne Landsbergis, gal Sausio 13- 
sios tragedija nebūtų įvykusi”... 
Taip samprotavo Nepriklauso
mybės akto signatarai - B. Gen
zelis, K. Prunskienė, A. Butke
vičius, N. Medviedevas. Štai 
koks yra Lietuvos valstybinis ra
dijas, kuriam, sakoma, kad va
dovauja konservatorių žmonės.

Spaudoje buvo rašyta, kad 
vėl atimta teisė savininkams į jų 
išlikusius namus. Kai buvęs 
tremtinys Stašiškis mėgino dėl 
tokio įstatymo pasipriešinti, tai 
seime pirmininkavęs Andriukai
tis neleido jam pasisakyti. Kilo 
triukšmas, kone muštynės. Su 
tremtiniais nesiskaitoma. Iš ra
dijo programų šalinamos bet 
kokios užuominos apie tremti-

(Nukelta į 2-rą psl,)

ŠAS vadovas Lietuvoje
Baigdamas vizitų kelionę po 

ŠAS valstybes nares bei kandi
dates, ŠAŠ (NATO) generalinis 
sekretorius George Robertson 
Lietuvą aplankė vasario 22 d. 
Tą dieną prezidento Valdo 
Adamkaus surengtuose pietuo
se, kuriame dalyvavo aukščiausi 
valstybės pareigūnai, savo nuo
monę apie Lietuvos pažangą 
svečias išreiškė žodžiais “Lietu
vai sekasi gerai”.

Kalbėdamas su ministeriu 
pirmininku Algirdu Brazausku, 
G. Robertson gyrė Lietuvos už
tikrintą finansavimą krašto ap
saugos sistemai skiriant ne ma
žiau kaip 2% bendrojo vidaus 
produkto. Jis pabrėžė tinkamo 
lėšų panaudojimo svarbą bei 
pagrindines sritis, kurioms turi 
būti skiriamas ypatingas dėme
sys - būtent logistika, kariniai 
mokymai ir profesionalumo kė
limas.

Susitikime su parlamenta
rais svečias nepateikė konkre
čios formulės, kiek naujų valsty
bių bus pakviesta į ŠAŠ. Jis tei
gė negalįs garantijų dalyti, bet 
paskatino Lietuvą nepaleisti 
tikslo iš savo rankų iki paskuti
niosios dienos.
Lankėsi Švedįjos vicepremjere

Vasario 19 d. Vilniuje lan
kėsi Švedijos ministerio pirmi
ninko pavaduotoja Lena Hjelm- 
Wallen, rašo LGTIC. Ji susitiko 
su užsienio reikalų viceministe- 
riais Evaldu Ignatavičiumi ir 
Ryčiu Martikoniu aptarti įvai
rius klausimus, susijusius su Eu
ropos sąjungos plėtra, Lietuvos 
naryste bei santykius su kaimy
ninėmis valstybėmis.

Pareigūnai kalbėjosi apie 
Europos komisijos siūlymą dėl 
plėtros finansavimo 2004-2006 
metais. Taip pat aptartas tiesio
ginių išmokų ES narių ūkinin
kams klausimas. L. Hjelm-Wal- 
len pažymėjo, kad ateityje, į ES 
įstojus naujoms narėms, turės 
būti svarstoma nauja Bendro
sios žemės ūkio politikos re
forma.

Svečias iš Slovėnijos
Kaip rašo LGTIC, vasario 

21 d. oficialiu vizitu Lietuvoje 
lankėsi Slovėnijos užsienio rei
kalų ministeris Dimitrijus Ru- 
pelis. Su Lietuvos pareigūnais 
buvo aptartas abiejų valstybių 
pasiruošimas narystei euroat- 
lantinėse organizacijose bei dvi
šaliai santykiai. Pabrėžta, jog 
abiem valstybėm būtų naudinga 
dažniau pasitarti šiais klausi
mais bei derinti veiklą šioje sri
tyje-

Lietuvos ir Slovėnijos ini
ciatyva buvo įsteigta 9 kandida
čių į ŠAS (NATO), vadinama 
Vilniaus grupė, nes pirmas susi
tikimas vyko Vilniuje. Svečio 
nuomone, ši “V-10” grupė, ta
pusi dešimtuku prisidėjus Kroa
tijai, bus naudinga ir po kai ku
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rių valstybių pakvietimo į ŠAS, 
jų patirtis bus svarbi likusioms 
tautoms.

Sutartis su Portugalija
Vasario 14 d. Lietuvos ir 

Portugalijos užsienio reikalų 
ministeriai pasirašė sutartį dėl 
dvigubo apmokestinimo ir fiska
linių pažeidimų išvengimo, rašo 
LGTIC. Portugalijos pareigū
nas pabrėžė abiejų valstybių 
sėkminga santykių plėtojimą, 
nemaža Lietuvos pažangą jun
giantis į ŠAS ir Europos sąjungą 
ir jo valstybės paramą Lietuvos 
narystei jose.

Lietuvos URM Antanas 
Valionis vyko į Portugaliją kaip 
Europos tarybos ministeriu ko
miteto pirmininkas pasitarti su 
Portugalijos URM Jaime Ga
ma, kuris pirmininkauja Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo organizacijai (ESBO) dėl 
šių organizacijų bendradarbiavi
mo galimybių.

Lankysis generalinis 
sekretorius

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija praneša, kad Vilniu
je vasario 22 vizitą pradėjo ŠAS 
(NATO) generalinis sekretorius 
Lord George Robertson. Nu
matyti susitikimai su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
seimo pirmininku Artūru Pau
lausku, ministeriu pirmininku 
Algirdu Brazausku, užsienio 
reikalų ministeriu Antanu Va- 
lioniu, krašto apsaugos minis
teriu Linu Linkevičiumi bei sei
mo nariais. Vizito tikslas - ap
tarti ŠAS plėtros procesą artė
jant ŠAS viršūnių susitikimui 
Prahoje bei Lietuvos politinį ir 
praktinį pasirengimą narystei 
ŠAS-je. Tai yra trečias Lord 
Robertson apsilankymas Lietu
voje.

Premjeras Uzbekistane
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas vasario 18-19 d.d. oficia
liu vizitu lankėsi Uzbekistane, 
skelbia LGTIC. Susitikime su 
ministeriu pirmininku Utkiriu 
Sultanovu aptarė bendradarbia
vimo klausimus, pristatė Klaipė
dos uosto pajėgumą, terminalų 
bei laivybos linijų galimybes. 
Kalbėta apie dujų eksporto į 
Lietuvą galimybes.

Pasirašytos sutartys dėl in
vesticijų skatinimo ir apsaugos, 
dėl pajamų ir kapitalo dvigubo 
apmokestinimo ir fiskalinių pa
žeidimų išvengimo bei dėl 
bendradarbiavimo kovojant su 
nusikalstamumu.

A. Brazauskas su preziden
tu Islamu Karimovu aptarė san
tykius su Rusija, antiteroristinės 
koalicijos veiksmus. L Karimo
vas pareiškė palaikysiąs Lietu
vos siekį tapti ŠAS ir ES nare. 
Taškento tarptautinės ekonomi
kos ir diplomatijos institute sve
čiui buvo suteiktas Tarptautinės 
ekonomikos mokslų garbės dak
taro laipsnis. rsj
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9 RELIGINIAME GYVEMME
Kasmetinė krikščionių vieny

bės savaitė (sausio 18-25 d.d.) 
Lietuvoje savo programa buvo 
įvairi ir naudinga siekiant krikš
čionims suartėjimo. Vilniuje sau
sio 24 d. Šv. Jonų šventovėje eku
meninėms pamaldoms vadovavo 
kardinolas A. J. Bačkis, savo pa
moksle pabrėžęs bendros maldos 
reikšmę kaip didelę Dievo dova
ną. Pamaldose dalyvavo vysk. R. 
Norvilą, liuteronų vysk. J. Kalva- 
nas, stačiatikių arkivyskupo sek
retorius kun. V. Karikovas. Savai
tės temos šūkis “Tu esi gyvenimo 
šaltinis” sudarė pagrindą pasisa
kymams. Vysk. J. Kalvanas paste
bėjo, kad praeitų metų pasaulio 
sukrėtimai privertė daugelį su
klupti ir kelti rankas į dangų. 
Kun. V. Karikovas sakė, kad tiek 
Ryrų, tiek Vakarų krikščionys ap
sipratę gyventi atskirai, o esanti 
visų vienoda atsakomybė nešti 
meilės raugą į pasaulį. Po pasisa
kymų sukalbėtas Tikėjimo išpaži
nimas. Pamaldos baigtos kardi
nolo palaiminimu. Šiauliuose 
sausio 21 d. Šv. Jurgio šventovėn 
susirinko katalikai, liuteronai ir 
stačiatikiai. Šiaulių dekanas kun. 
G. Sakavičius kalbėjo apie krikš
čionių vienybės pagrindą - krikš
tą, liuteronų kun. R. Pukys sakė, 
kad krikščionių vienybės ryšys 
turėtų būti toks stiprus, koks 
stiprus esąs Jėzaus ir dangiškojo 
Tėvo meilės ryšys. Stačiatikių 
šventiko M. Žako žmona pabrė
žė, kad melsdamiesi galime tikė
tis sulaukti vienybės ir taikos.

Kaune ekumeninės pamaldos 
vyko sausio 23 d. stačiatikų Ap
reiškimo cerkvėje. Kiekvienos 
konfesijos atstovai skaitė Švento 
Rašto ištraukas, tarė sveikinimo 
žodžius ir vienybės linkėjimus. 
Lietuviams katalikams atstovavo 
kun. K. Rugevičius, liuteronams - 
kun. A. Malinauskas. Sausio 25 d. 
visų konfesijų atstovai meldėsi 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų šventovėje. Pamaldos pra
dėtos procesija, visi dalyviai atli
ko atgailos aktą. Po pamaldų aga- 
pės metu visi dalijosi mintimis, 
kaip diegti ekumenizmą kasdie-
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• Kai mirštame, turime savo 
delne tik lai, ką atidavėme kitiems.

(Peter Maurin>

1OO METŲ GIMIMO IR
60 METŲ MIRTIES SUKAKTYS

Velionis tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir pakilo iki 
viršilos laipsnio. Pasitraukęs iš kariuomenės 1931 m., 
įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą Radviliškio mieste, 
vėliau tarnavo Kaune. Jis dirbo garvežio mašinistu ir 
su žmona Ona (Mažutavičiūte) augino penkis vaikus: 
Veroniką-Aldoną, Algirdą, Vytautą, Romualdą ir 
Jūratę. Velionis buvo labai geras, susipratęs lietuvis 
ir išmokė savo vaikus sekti jo pavyzdžiu. Palaidotas 
Šančių kapinėse Kaune.

Sūnus Algirdas Arelis,
Medicine Hat, Alberta
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nybėje. Stačiatikų atstovai A. 
Stalbovskis ir I. Ursulas siūlė va
sarą organizuoti bendrą stovyklą 
visų konfesijų jaunimui. Klaipė
doje sausio 24 d. ekumeninėse 
pamaldose šv. Juozapo Darbinin
ko šventovėje meldėsi visų trijų 
krikščioniškų konfesijų kunigai 
bei tikintieji. Vadovavo Telšių 
kunigų seminarijos prefektas kun. 
D. Trijonis. Pasisakyta už visų da
lyvavimą skirtingų Bendrijų pro
jektuose, raginta įžvelgti vienybę 
įvairovėje.

Panevėžyje krikščionių vieny
bės pamaldos vyko sausio 27 d. 
naujai atstatytoje Panevėžio liu
teronų šventovėje. Dalyvavo ka
talikų kunigai B. Antanaitis, V. 
Masys, T. Skrudupis, A. Dauknys, 
stačiatikių - kun. A. Smirnovas, 
evangelikų reformatų - kun. Ju
lius Norvilą ir kiti. Sukalbėtas 
Tikėjimo išpažinimas, išsakyti vi
suotiniai maldavimai. Jonavos 
parapijos tikintieji sausio 24 d. 
ekumeninėse pamaldose dalyvavo 
Šv. Apaštalo Jokūbo šventovėje. 
Kartu su jonaviečiais pasimelsti 
buvo suvažiavę kunigai ir iš kitų 
vietovių, dalyvavo ir kunigų semi
narijos klierikai. Vadovavo klebo
nas kun. V. Grigaravičius. Kalbė
jo liuteronų kun. E. Laiconas, sta
čiatikių dvasininkas A. Stalbovs
kis. Sukalbėtas iškilmingas Nikė
jos Tikėjimo išpažinimas, uždeg
tos žvakutės, konfesijų atstovai 
vieni kitiems linkėjo ramybės.

Katalikų bendruomenė Lie
tuvoje “Gyvieji akmenys” alkstan
tiems Dievo žodžio leidžia žur
nalą Žodis tarp mūsų (populia
raus JAV leidžiamo žurnalo The 
World Among Us vertimas). Tai 
kiekvienos dienos Šventojo Rašto 
skaitiniai, papildyti meditacijomis 
ir straipsniais, kurie įveda į litur
ginį laiką kiekvieną norintį jį visa
pusiškai išgyventi. Leidinys pade
da ne tik evangelizuoti, bet ir dva
siškai atskiriems asmenims, grupe
lėmis, parapijoms augti. Tai puikus 
pagalbininkas kunigams ir kitiems. 
JAV ir Kanadoje Žodį tarp mūsų 
galima užsisakyti per Vincą Koly- 
čių, 86 Glenholme Avė., Toronto, 
ON M6H 3B1, Canada. Prenu
merata: JAV $25, Kaanadoje $35. 
Galima užsakyti giminėms Lietuvo
je-$10 JAV, $15 kan.

A+A 
LIUDAS ARELIS 
gimė 1902 m. kovo 1 d.
Panevėžio mieste.
Mirė Kaune 
1942 m. kovo 9 d.

Įspūdingas Vilniaus vaizdas, kuriame vyrauja šventovių bokštai

Tarptautinė Lietuvos būklė ir ateitis
DR DARIUS FURMONAVIČILS

Vasario 16-oji, Lietuvos ne
priklausomybės diena, yra bene 
tinkamiausia proga apžvelgti 
tarptautinę Lietuvos būklę ir 
panagrinėti netolimos ateities 
perspektyvas. Šią dieną 1918-ai- 
siais Lietuvos valstybės tarybos 
išminčiai paskelbė pasauliui, 
kad Lietuva vėl yra laisva nuo 
bet kokių priklausomybės ryšių 
su užsienio valstybėmis, demok
ratiniais pagrindais sutvarkyta 
respublika, su istorine sostine 
Vilniumi.

Šią dieną okupacijų metais 
šventėme su viltimi, kad kada 
nors Lietuva vėl atkurs savo ne
priklausomybę. Dabar šią dieną 
švenčiame su džiaugsmu, kad 
Lietuva vėl yra nepriklausoma 
valstybė, kad jos išmintingai ve
dama užsienio politika jau pra
deda teikti ateities saugumo vil
čių. Antra vertus-su liūdesiu pri
simename ir tautos kančias, 
valstybės okupacijas, trėmimus 
ir kalėjimus, persekiojimus ir 
žudymus, partizaninį karą ir di
sidentinį judėjimą, Katalikų 
Bažnyčios Kroniką ir Sąjūdžio 
dainuojančią revoliuciją. Lietu
va atgimė, tauta kyla, nors ir la
bai sunkiai naujam laisvam ir 
vėl demokratiniais pagrindais 
sutvarkytam gyvenimui.

Kokia gi yra dabartinė ne
priklausomos Lietuvos tarptau
tinė būklė? Kokia gi jos netoli
mos ateities pespektyva? Lietu
va šiuo metu yra kryžkelėje. 
Matyti tik du keliai. Kelias deši
nėn, kuriuo jau dabar ir einame, 
demokratinių valstybių sąjun
gos, ŠAS (NATO) narystės link 
ir kelias kairėn, Rusijos ir Gudi
jos link, palaipsniui atsisakant 
savo europinės, vakarietiškos

Ar už tokią...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nius. Jau panaikinta ketvirtadie
niais skirta laida, o laidos re
daktorius perkeltas į žemės 
ūkio skyrių. Panaikintos ir Lie
tuvių godos, kuriose dažnai buvo 
skaitoma tremtinių kūryba. Ir 
įdomiausia, kad dabartinėje ra
dijo vadovybėje - konservato
riais apsimetę buvusios sovieti
nės nomenklatūros palikuonys. 
Net jau kai kurie brazauskinin- 
kai sako, kad mūsų radijuje 
vyksta “genocidas”.

Lygiai tokie keisti dalykai 
vyksta ir su radijo bei televizijos 
kultūros laidomis. Jos niekingai 
diskriminuojamos ne tik iš pasa
lų, bet kartais ir atvirai. Iš ten 
jau pasitraukė geriausi tos sri
ties žurnalistai. Sklando mintis 
nusipirkti radijo panaikintos 
klasikinės programos dažnius ir 
drauge su rėmėjais ją savaran
kiškai atkurti kaip alternatyvą 
dabar esančiai, kuri daugiau pa
naši į Gariūnų turgų.

Dabar Lietuvoje kalbama, 
kad stengiamasi kuo skubiau 
geromis valstybinėmis pensijo
mis aprūpinti stribus, nes jie 
greit gali išmirti... Tai ar ne ko
medija? Kaip ten bebūtų, Lie
tuvoje daugelis galvoja, kad lai
kas dirba dabartinių neobolševi- 
kų nenaudai. 

tautinės tapatybės, užleidžiant 
išmintingųjų vietą komunisti
niams šaukliams ir netikriems 
pranašams apie artėjantį šviesų 
lietuvių tautos rytojų.

Kaip prezidentas Valdas 
Adamkus sulaukė Vašingtone 
aukščiausiųjų Lietuvos pasiren
gimo ŠAS (NATO) narystei 
ivertinimų, ir ji buvo pavadinta 
ŠAS (NATO) šalių kandidačių 
pirmaujančia, tai tuo pačiu me
tu įtakinga seimo partija siekia 
pašalinti puikų kariuomenės va
dą, pakritikavusį Los Angeles 
tebctvirtą komunistinę nomenk
latūrą, spaudžiančią smulkųjį 
verslą, Lietuvos gyventojus bei 
jų kontroliuojamą spaudą, ku
rioje negali pasireikšti kitaip 
mąstantieji, nesutinkantieji su 
dabartinės vyriausybės vykdoma 
vidaus politika.

O Lietuvoje vyksta antroji 
nacionalizaciją, leidžianti nuo
mininkams išpirkti savininkų 
namus. Europos vardu priminė- 
jama konstitucinė pataisa, sutei
kianti Rusijos, Gudijos ir ki
tiems ne Europos Sąjungos pi
liečiams ir asmenims be piliety
bės galimybes balsuoti ir būti iš
rinktiems. į savivaldybes.

Gerbiamieji, ar tai tikroji 
demokratija, jeigu, vakarietišku 
terminu, centro - dešiniosios 
politinės jėgos negali pristatyti 
visuomenei savo planų ir suma
nymų nei spaudoje, nei radijuje, 
nei televizijoje. Lietuva, tai tarsi 
vežimas, tempiamas į dvi puses 
- į Vakarus ir į Rytus. Ačiū Die
vui, vakarietiškas arklys šiek 
tiek stipresnis, o ir didesnė tau
tos dalis jo pusėje. Tačiau, bėda 
gi ta, kad, artėjant ŠAS (NA
TO) viršūnių konferencijai Pra
hoje š.m. lapkričio mėnesį, Ru
sija tampo ir dar stipriau tam
pys visas galimas vadeles, kad 
rytietiškas arklys taip pat su
spurdėtų.

Arba būsime drauge su Va
karais, su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis, Jungtine Ka-

A+A
STEFA ŠAKIENĖ,

mūsų mylima Mama ir Bobutė, 84 m. amžiaus, 
mirė 2002 m. vasario 3 d.

Nuoširdžiai dėkojame prelatui Jonui ir kunigui 
Vytui Staškevičiams, bei diakonui dr. Kaziui Ambrozaičiui 
už laidotuvių apeigas. Nuoširdžiai dėkojame visiems, da
lyvavusiems maldose, Mišiose ir palydėjusiems a.a. Stefą į 
Sv. Jono lietuvių kapines Mississaugoje.

Dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems už gėles bei pareikštas užuojautas. Taip pat karsto 
nešėjams, vargonininkei Danguolei Radikienei ir solistui 
Rimui Paulioniui už taip gražiai ir jautriai atliktas 
giesmes.

Didelis ačiū už užprašytas Mišias ir už tokias gau
sias aukas Slaugos namams. Nuoširdus ačiū Birutei Sta
nulienei už skaniai paruoštus pietus ir malonioms po
nioms už iškeptus pyragus.

Tegul Jus lydi Dievo palaima!
Sūnus Gedas ir žmona Dana, 
duktė Dalia ir vyras Gediminas, 
vaikaičiai - Rita, Kristina ir Indrė, 

Paulius ir Glorija

Diplomatija kelia nerimą VYTAUTAS RADŽVILAS

Ambasadoriaus V. A. Dam- 
bravos kalba (Lietuvos prezi
dentūroje ambasadorių konfe
rencijoje, TŽ red.) iš tiesų yra 
neįprasta ir atrodo šiek tiek ne
tikėta. Taip yra todėl, kad Lie
tuvoje nėra įprasta plačiai ir iš 
principo kelti fundamentalius 
klausimus. Tiesą sakant, tai bū
dinga ne vien Lietuvai, bet ir vi
sam pasauliui, nes šiuo metu 
vadinamasis techninis profesio
nalumas dažniausiai viską užgo
žia. Tačiau kalbant apie diplo
matiją Lietuvoje šitą klausimą 
kelti iš tiesų būtina, ir ambasa
doriaus žingsnis yra labai sava
laikis. Tai lemia kelios priežas
tys. Pirmiausia, jei kalbama apie 
diplomatiją apskritai, reikia tu
rėti omenyje, kad šiuo metu vi
same pasaulyje diplomatija išgy
vena savotišką apatumo krizę. 
Todėl dažnai keliamas klausi
mas: kas apskritai mūsų dieno
mis yra diplomatas?

Kalbant konkrečiau, šitas 
klausimas turi labai gilią pras
mę. Iš jo neišvengiamai kyla bū
tinybė svarstyti jeigu ne tobulo, 
tai bent jau priimtino diplomato 
modelį. Iš principo mūsų laikais 
yra labai įvairių diplomatų, to
dėl klausti derėtų taip: ar diplo- 

ralyste, Prancūzija, Vokietija, 
Šiaurės Europos kraštais, Šiau
rės Atlanto Sąjunga bei pakeis
ta ir išplėsta Europos Sąjunga, 
arba - su Rytais. Arba Lietuvos 
ekonomika kils, bus kuriama su
sipratusi visuomenė ir europinė 
gerovės valstybė, kovojama su 
nusikalstamumu, arba turėsime 
besitęsiantį komunistinį lietuvių 
tautos išnaudojimą, skurdą, nu
sikalstamumą ir neišvengiamą 
emigraciją.

Šį pasirinkimą nulems artė
jantys Lietuvos prezidento ir 
ateinantys seimo rinkimai, taigi 
patys Lietuvos piliečiai. Lietuvai 
yra būtina nauja vyriausybė, pa
jėgi vykdyti minėtus euro-atlan- 
tinės integracijos uždavinius, 
spręsti šalies vidaus ekonomi
kos ir socialines problemas, ko
voti su katastrofiškai išaugusiu 
nusikalstamumu.

Neslėpsiu, kad galvoju apie 
naują min. pirmininką Andrių 
Kubilių ir stiprią centro-dešinės 
politinių jėgų vyriausybę. Ta
čiau, dar prieš tai vyks preziden
to rinkimai. Arba - mūsų prezi
dentas, arba - jų komunistas. 
Kiti besiveržiantieji Bobeliai, 
Paulauskai ir skrajojantys Fak
sai tėra smulkūs dar vis galingos 
rusiškos komunistinės rankos 
stumdomi pėstininkai šioje vals
tybinėje šachmatų lentoje. Lai
mės arba Lietuva, arba Rusija, 
ar kokia kita Artimųjų Rytų 
valstybė. Lietuva turi laimėti, 
nes kito kelio jai nėra. Tad vei
kime kaip veikėme jau daugelį 
metų! Turėkime viltį ir ją įžieb
kime kitiems! Informuokime 
apie šio pasirinkimo svarbą. Bū
kime drauge su Lietuva, drauge 
su lietuvių tauta! Tegul Vasario 
16-osios dvasia pasklinda po vi
są skurdo ir komunistinės prie
spaudos bei išnaudojimo iškan
kintą kraštą! Tegul “Saulė Lie
tuvos tamsumus prašalina! Te
gul meilė Lietuvos dega mūsų 
širdyse! Vardan tos, Lietuvos 
vienybė bežydi!” 

matas mūsų dienomis turėtų 
būti politikas, ar jis viso labo 
tėra vienos ar kitos valstybės į 
kitą šalį atstovauti pasiųstas val
dininkas?

Manyčiau, kad iš to, kas pa
sakyta ambasadoriaus V. A. 
Dambravos kalboje, yra akivaiz
du, jog jis remiasi klasikine ir 
laiko patikrinta diplomatijos ir 
diplomato samprata. Tai ryškiai 
atsiskleidžia, kai jis kalba, kad 
vis dėlto visais laikais vienas 
svarbiausių diplomato bruožų, 
kurio negali pakeisti ar kom
pensuoti jokios vadinamosios 
techninės žinios, yra ir privalo 
būti kuo platesnis akiratis.

Kalbant apie mūsų diplo
matijos būklę, reikia atsiminti, 
kad diplomatija Lietuvoje atsi
kūrė beveik nuo nulio, jei netu
rėtume omenyje tų negausių 
diplomatijos likučių iš pirmo
sios nepriklausomos Lietuvos 
respublikos. Kuriant diplomati
ją nuo nulio, visas darbas vyko 
gana stichiškai, ir aiškiau api
brėžti kriterijai, parenkant žmo
nes į diplomatinę tarnybą, retai 
kada buvo taikomi.

Įdėmiau pažvelgę į Lietuvos 
diplomatinį korpusą galime pa
grįstai suabejoti daugelio mūsų 
šalies diplomatų, net atstovau
jančių mūsų valstybei nepapras
tai įtakingose ir Lietuvai svar
biose šalyse, išsilavinimu, kom
petencija ir apskritai galimybė
mis atlikti savo pareigas.

Lietuva yra palyginti nedi
delė šalis, o daugeliu atveju mū
sų diplomatai turi susidurti su 
tuo, ką aš pavadinčiau pasaulyje 
susiklosčiusiais prietarais apie 
tokias mažas šalis, todėl Lietu
vos atstovas, gal labiau nei ko
kios didelės šalies diplomatas, 
pirmiausia turi būti politikas ir 
kovotojas dėl savo šalies reika
lų. Jis privalo sugebėti nepap
rastai atsakingai ir rimtai argu
mentuoti Lietuvos poziciją ypač 
tais atvejais, kai mano minėtos 
Lietuvai svarbios šalys mums 
yra nepalankios. Šito klausimo 
aktualumas itin akivaizdus da
bar, kai artėja lemiamų sprendi
mų dėl Lietuvos narystės Euro
pos Sąjungoje ir NATO laikas.

Manau, kad Vytauto A. 
Dambravos pastaba apie diplo
matui būtiną akiratį yra dau
giau negu savalaikė, nes, mano 
įsitikinimu, tokios šalies kaip 
Lietuva diplomatas mažų ma
žiausiai privalo turėti rimto po
litologo kvalifikaciją. Iš to, ką 
pasakė ambasadorius, matyti 
akivaizdus jo susirūpinimas pa
dėtimi, ir manau, kad didele da
limi šis susirūpinimas galėjo kil
ti todėl, kad jis savo darbe ne 
kartą susidūrė su tuo, ką aš va
dinu diplomatijos valdininkais, 
t.y. žmonėmis, kurie galbūt su
geba palyginti kruopščiai atlikti 
jiems pavestą darbą, tačiau ne
turi to akiračio, fantazijos ir, 
svarbiausia, vidinės jėgos bei 
politinės valios, kuri padėtų 
įbrukti - gerą to žodžio prasme 
- Lietuvos poziciją pašnekovui 
iš kitos šalies.

Antras labai svarbus ir ver
tas dėmesio ambasadoriaus kal
bos momentas, be abejonės, yra 
jo pabrėžta ištikimybės ir lojalu
mo valstybei problema. Jei kal
bame apie dabartinę Lietuvos 
respubliką ir lyginame ją su 
prieškarine Lietuvos respublika, 
drįsčiau teigti, kad šiandien 
mūsų padėtis mažų mažiausiai 
nėra tokia tikra. Paprasčiau 
šnekant, anos 1940 m. įvykusios 
nelaimės atveju neatsirado nė 
vieno Lietuvos diplomato, kuris 
būtų pripažinęs aneksijos ir 
okupacijos faktą. O šiandien 
Lietuvos diplomatinės tarnybos 
problema neabejotinai yra ta, 
kad mano minėtas stichiškumo 
principas, be abejonės, trukdė 
ne tik deramai įvertinti į diplo
matinę tarnybą priimamų žmo
nių kvalifikaciją, bet ir neleido 

Suniokotos Mažosios Lietuvos kapinės — menkos liekanos rusų 
valdomos Pilkopos kapinėse Nuotr. M. Purvino

rimčiau panagrinėti jų asmeni
nio lojalumo valstybei.

Nors ir turime vadovautis 
nekaltumo prezumpcija, negali
me nematyti akivaizdaus fakto, 
kad didžiulę mūsų diplomatinio 
korpuso dalį sudaro žmonės, 
kurie dar visai neseniai aktyviai 
veikė okupacinio režimo struk
tūrose. Todėl kalbant apie 
lojalumo valstybei problemą, 
ypač matant kai kurių diploma
tijos atstovų pareiškimus ir 
veiksmus, nėra tokio tikrumo, 
koks buvo prieš 60 metų, kad, 
neduok Dieve, atsitikus didelei 
nelaimei tie žmonės neiškeistų 
Lietuvos diplomatinių postų į 
kokios nors valstybės pasiūlytas 
tolygias ar panašias pareigas.

Šitas klausimas Lietuvoje 
nėra net atvirai nagrinėjamas, 
jis yra savotiškas tabu, bet dėl to 
jis nepraranda aktualumo. Yra 
didžiulis skirtumas, ypač kai 
valstybė turi didelių sunkumų, 
ar jos atstovai formaliai ir abe
jingai vykdo savo pareigas, neva 
atstovaudami savo valstybei, ar 
jie tiesiogine to žodžio prasme 
neriasi iš kailio, kad būtų pa
siekti valstybės tikslai.

Trečioji labai svarbi amba
sadoriaus kalboje išdėstyta min
tis, be abejonės, yra ta, kad dip
lomatinėje tarnyboje, ypač am
basadoriams, reikalingas vadi
namasis moralinis integralumas, 
arba, paprasčiau kalbant, ele
mentarus sąžiningumas. Many
čiau, kad ir šiuo atžvilgiu Lie
tuvos diplomatinės tarnybos pa
dėtis nėra pati geriausia. Mano 
minėtas diplomatinio korpuso 
kūrimo nuo nulio ir stichiškumo 
veiksnys lėmė ir tai, kad pati 
diplomatinė tarnyba nebuvo 
kuriama remiantis kokiais nors 
aiškiais ir skaidriais atrankos 
principais. Lietuvos diplomati
nėje tarnyboje yra nemaža Lie
tuvos valstybės pareigūnų (taip 
pat ir diplomatinių) vaikų, gimi
naičių ir t.t. Čia irgi veikia ne
lemtas “švogerystės” principas, 
o ką jau kalbėti apie tai, kiek jis 
trukdo kelti diplomatinės tarny
bos profesionalumą.

Dėl šios aplinkybės diplo
matinėje tarnyboje atsiranda sa
votiškas korupcijos elementas. 
Nemanau, jog žmogus, kuris pa
žinčių dėka įbrukamas į diplo
matinę tarnybą, kad galėtų ma
loniai pagyventi užsienyje, sun
kiu ir atsakingu momentu pada
rys tai, ko iš jo reikalaujama. 
Tokiomis sąlygomis į diplomati
nę tarnybą priiminėjant naujus 
žmones savaime menkėja ir 
reiklumas tų žmonių atžvilgiu.

Ambasadoriaus kalba yra 
savotiškas paraginimas ar mėgi
nimas išjudinti mūsų diplomati
ją ir šiuo požiūriu jį galima tik 
sveikinti. Aš abejoju, bent jau 
kol kas, šios kalbos veiksmingu
mu ir manau, jog nėra atsitikti
numas, kad dėl vieno nelemto 
nesusipratimo, kurio aplinkybės 
pašaliniam žmogui nėra net aiš
kios, ambasadorius V. A. Dam- 
brava tapo skubotos ir gana 
tiesmukiškos kritikos objektu. 
Sunku pasakyti, ką toji kritika 
reiškia, tačiau, turint omenyje 
dabartiniu metu valstybėje vy
raujančias tendencijas, tai gali
ma traktuoti ir kaip savotišką 
dirvos rengimą, kad iš Lietuvos 
diplomatijos arenos galutinai 
būtų pašalinti didžiulę patirtį 
turintys ir sunkiausiomis aplin
kybėmis ištikimybę valstybei 
įrodę jos diplomatiniai atstovai. 
Norėčiau tikėti, kad to neįvyks. 
Užuot pasakojus kažkokias isto
rijas, kurioms gana daug vietos 
skiriama Lietuvos laikraščiuose, 
būtų labai gerai, jei šituose laik
raščiuose ir apskritai žiniasklai- 
doje pasirodytų bent vienas ki
tas rimtas analitinis straipsnis, 
mėginantis įvertinti realią Lie
tuvos diplomatijos būklę. (Teks
tas - iš Dienovidžio, TŽ redak
cijos nežymiai sutrumpintas).

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Tradicinėms šventėms reikia organizatorių

“Ne veidu į Lietuvą, bet su Lietuva ”
Š. m. vasario 17 d. kalbėdamas 

KLB Toronto apylinkės surengta
me Nepriklausomybės šventės mi
nėjime Anapilyje, Mississaugoje, 
PLB atstovas Lietuvoje GABRIE
LIUS ŽEMKALNIS papasakojo 
apie kelią į Vasario 16-ąją, tą dieną 
pradėtus žingsnius ir jų pasekmėje 
lietuviams kilusius įpareigojimus. 
Jis citavo Vytauto Landsbergio 
knygą Jono Basanavičiaus politika, 
kurioje surinkti Vasario 16-tosios 
signataro Petro Klimo atsimini
mai. Čia pateikiama jo kalbos san
trauka.

Į nepriklausomybę Lietuvą 
atvedė Jonas Basanavičius, nie
kada savęs nevadinęs politiku. 
Lietuva buvo užgožta, paniekin
ta, nutautinama. Pradėjo jis 
1874 metais, kada būdamas 23 
metų išleido elementorių Dėl 
Lietuvos kaimo mergaičių. Šis 
pirmasis jo darbas, kuriame ska
tinamas mergaičių raštingumas, 
buvo Vargo mokyklos pradžia.

Lietuviai pradėjo įsisąmo
ninti J. Basanavičiaus teigimą, 
jog “kalbai išnykus, nebus Lie
tuvos, nebus lietuvių” ir jo Auš
roje (1883 m.) paskelbtą tautos 
norą naudotis lygiavertėmis tei
sėmis, kaip ir kaimynai. Vincas 
Kudirka ir kiti susipratę lietu
viai pradėjo eiti Basanavičiaus 
programos keliu - tėvynės lais
vės, meilės tautai, žemei ir savo 
kalbai. Susiorganizavę demok
ratai varpininkai paskelbė, jog 
jų idealas - laisva ir nepriklau
soma Lietuva, išvaduota iš sveti
mų ir savų prispaudėjų.

Basanavičius, užsienyje vei
kęs 25 metus, grįžo į Lietuvą 
1905 m., pradėjo organizuoti 
Didįjį Vilniaus seimą. Jame da
lyvavo apie 2000 atstovų, kurie 
rezoliucijoje pareikalavo Lietu
vai autonomijos. Iš seimo sugrį
žę atstovai ragino gyventojus 
elgtis pagal seime nutartus prin
cipus, daug kur buvo panaikinta 
rusų administracija. Rusija už
gožė autonomijos viltis, bet sei
mo dvasia neužgeso.

Nepriklausomybės artėjimas 

Vokiečių okupacijos - Pir
mojo pasaulinio karo metu, Lie

i«ww«Į «•*»>

Nuotr. M. PranevičiausDabartinės Lietuvos pašto ženklas

tuvos veikėjai gavo leidimą ir 
sušaukė Vilniuje lietuvių konfe
renciją 1917 m. rugsėjo mėnesį. 
Pirmininkaujant J. Basanavi
čiui, išrinko Tautos tarybą, kuri 
vėliau tapo Lietuvos taryba, 
pradėjo spręsti reikalus Lietu
vos vardu. Tų metų lapkričio 
mėnesį Vokietijos kancleris pri
pažino Lietuvos gyventojų apsi
sprendimo teisę. Taryboje buvo 
20 įvairių partijų atstovai. Suda
rytas prezidiumas su pirmininku 
Antanu Smetona. Po įvairių ne
sutarimų, ypač dėl pirmininka
vimo, vasario 16 d. Tarybos na
riai nusprendė paskelbti Lietu
vos nepriklausomybę Vokietijai, 
Rusijai ir kitoms valstybėms. 
Nepriklausomybės skelbimo ak
tas apibūdintas kaip bendras 
“visiems lietuviams, kokių pa
žiūrų jie bebūtų, jei tik nenutolę 
nuo savo tėvynės, ir kurie bran
gina tėvų ir protėvių palikimą, 
trokšdami savitos laisvės”.

Pirmieji Tarybos darbai bu
vo ir praktiški, ir principiniai - 
teko spręsti įvairius reikalus, 
nuo kėdžių ir rašomų stalų pir
kimo iki Rusijoje gyvenusių lie
tuvių sugrąžinimo, nuo leidinių 
įsigijimo iki teritorinių klausi
mų. Protokoluose surašyti viso
kiausi nutarimai, kurie panašūs 
kai kuriais atžvilgiais į sprendi
mus, kuriuos darė Aukščiausioji 
taryba prieš 12 metų.

Vokietijos kapituliacijos die
ną, 1918 m. lapkričio 11, Taryba 
patvirtino pirmąją Lietuvos vy
riausybę, kurios pirmas viešas 
posėdis įvyko lapkričio 14. Nuo 
tos dienos valstybės reikalai bu
vo tvarkomi ministerių kabi
neto.

Vasario 16-tosios įpareigojimai
Valstybės atstatymui po va

sario 16-tosios lietuvių išeivijos 
įnašas buvo itin žymus. Iš caro 
armijos sugrįžę lietuviai kariš
kiai sukūrė Lietuvos kariuome
nę, kiti grįžę svetur uždirbtais 
pinigais pirko žemę ir kūrė 
ūkius. Kūrėsi ir naujoji Lietuvos 
inteligentija, supratusi mokslo 
reikšmę. Išeivija Amerikoje 
siuntė stambią finansinę paramą.

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

ELĖ KAKANAUSKIENĖ

Ir senais, ir mūsų laikais 
masinės šventės neapsieina be 
organizatorių. Užgavėnių persi- 
rengėlius kažkas turėdavo su
burti į grupę, jai vadovauti. Or
ganizuojant Jonines ar net pa
prasčiausią gegužinę irgi kažkas 
turėdavo imtis iniciatyvos. Ne
būna taip, kad žmonės vien tik 
įpročio vedini susiburtų ir atliki
nėtų vienokius ar kitokius ri
tualus.

Kažkas turi žmones organi
zuoti. Senais laikais tai darė en
tuziastai visuomenininkai. Da
bar - kultūros darbuotojai pro
fesionalai. Jurgis pastebėjo, kad 
entuziastai visuomenininkai pa
prastai būna pranašesni už val
diškai dirbančius tarnautojus. 
Tačiau tuoj pat galime pridurti, 
kad tokių nėra daug. Geriausia, 
kai Kultūros centre ar kaimo 
Kultūros centre, ar kaimo Kul
tūros namuose įsidarbina spe
cialistas, “sergantis” dėl gimtojo

GABRIELIUS ŽEMKALNIS 
Nuotr. K. Baliūnaitės

1990 m. kovo 11-tąją atsta
čius nepriklausomybę, išeivija 
buvo stipresnė ir intelektualiai, 
ir materialiai, nepaprastai rei
kalinga. Tačiau dėl įvairių prie
žasčių daug mažiau išeivių su
grįžo į Lietuvą.

Būtina grįžti į tėvynę, nebū
tinai fiziškai - bet darbais, kūry
ba, patirtimi, švietimu, materia
line parama. Išeivijos veikla turi 
būti neatsiejama nuo Lietuvos, 
negalima veikti vien sau. Reikia 
pasirinkti - būti neišvengiamo 
išnykimo kelyje, ar būti Lietu
voje. O ta Lietuva gali būti ir 
Kanadoje, ir Amerikoje, ir 
Australijoje, ir - tai svarbiausia 
- kiekviename lietuvyje.

Tremtiniai grįžta į Lietuvą 
siųsdami savo vaikaičius moky
tis “Lietuvių namuose” Vilniu
je. Vakarų išeivija irgi gali siųsti 
vaikus ir vaikaičius į stovyklas, 
ekskursijas. Norisi tikėtis, kad 
naujai išvykę į Vakarus sugrįš į 
Lietuvą užsidirbę pinigų, įgavę 
naujos darbo patirties, įsigiję 
profesijas.

Kanada pavyzdingai padėjo 
Lietuvai sutelkdama lėšas am
basados pastatui Briuselyje. Du 
dabartiniai projektai, kuriems 
reikalinga parama, yra Lietuvos 
genocido centro leidžiama Lie
tuvos pokario rezistencijos isto
rija ir Lietuvos archyvų departa
mento rengiamas partizanų ko
vų dokumentų ir nuotraukų al
bumas.

Vasario 16-toji mus įparei
goja, kaip įpareigojo Kovo vie
nuoliktosios signatarus - atsta
tyti nepriklausomą Lietuvą, to
liau ją kurti. Jeigu tas įpareigoji
mas tikrai taps mūsų kasdienio 
gyvenimo neatskiriama dalimi, 
jeigu mes mąstysime kaip Jonas 
Basanavičius, galėsime kartoti 
jo žodžius: “Kada mes jau in 
dulkes pavirsim, jei per mūsų 
darbus Lietuvos dvasia atsikvo
šės ir lietuvių kalba bus tvirta 
pastojus, tada mums ir kapuose 
bus lengviau, smagiau ilsėtis”.

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 

krašto kultūros ir tradicijų iš
saugojimo.

Joana pasakojo, kad ilgus 
metus vadovadama Luokės et
nografiniam ansambliui “Šatri
ja” turėjo tikrai daug darbo. 
Kaimo žmonės uždari, nelengva 
juos įtikinti dalyvauti kultūrinė
je veikloje. Su kai kuriais tekda
vo pasikalbėti net po dešimtį ar 
daugiau kartų, kaip sako pati J. 
Misiūnienė, reikėdavo net į 
“kojas nusilenkti”.

Repeticijos, pasiruošimas 
šventėms, pačių švenčių organi
zavimas. Visas šis darbas yra ne
lengvas, reikalauja daug kantry
bės, laiko ir gabumų, išsamių ži
nių. Tad yra naivu tikėtis, kad 
šiais laikais į kaimą ar Žemaiti
jos miestelį “iš dangaus” nukris 
specialistas etnokultūrininkas ir 
visuomeniniais pagrindais, t.y. 
be atlyginimo, imsis kurti folk
lorinį ar etnografinį ansamblį 
bei organizuoti gyventojams 
šventes.

Gerbiama Joana mano, kad 
kultūros namai ir biblioteka Že
maitijos kaime yra būtini. Šių 
įstaigų darbuotojai turi galimy
bę traukti senus ir jaunus žmo
nes iš liūno, į kurį pamažu 
grimzta mūsų kaimai. Ir mūsų 
laikais tai yra gana nelengva.

J. Misiūnienė prisimena, 
kad dar prieš kelis dešimtme
čius visi Luokės krašto jaunikai
čiai ir merginos gerai šoko že
maitiškus šokius, puikiai daina
vo, daugelis grojo įvairiais muzi
kos instrumentais. Kurdama an
samblį, ji rinkosi gabiausius, ge
riausius. Dabar sąlygos visai ki
tokios. Dažnas šauniai atrodan
tis vyras bijo ateiti į šventę Kul
tūros namuose dėl paprastos 
priežasties - pakvies jį kokia pa
dykusi mergiotė sutrypti žemai
tišką polką ir paaiškės, kad tas 
šaunuolis šokti nemoka...

Taigi ansamblio vadovui 
tenka ne tik suburti žmones, bet 
ir juos mokyti. Tad gerbiama 
Joana neabejoja, kad kaimuose 
būtinai reikalingi kultūros dar
buotojai profesionalai, kurie 
privalo ieškoti entuziastų visuo
menininkų ir su jais bendradar
biauti.

Jurgio nuomone, be kvalifi
kuotų specialistų kontrolės mū
sų krašto tradicinės šventės gali 
prarasti savo esmę ir tapti “nei 
šiokiomis, nei tokiomis”. Joana 
pasakojo, kad nors luokiškius iš
judinti ir suburti būna sunku, 
tačiau, kai šventes organizuoja 
vietos kultūros darbuotojai, kul
tūros namai būna pilni. Tad vi
siems įdomu ir gera, kai kas 
nors padaro, tačiau patys dau
guma laikosi pasyviai ir dirbti 
nenori. Pasak abiejų kalbintų 
kultūrininkų, dėl to labiausiai 
kaltas televizorius. Jis patenkina 
pasyvaus žmogaus kultūrinius 
poreikius ir net formuoja pasy
vų abejingą stebėtoją. Anksčiau 
žmogus veržėsi į įvairius rengi
nius, nes jautė kultūros poreikį, 
poreikį bendrauti. Dabar visa 
tai patenkina televizorius. Kam 
eiti į kultūros namus ar į gatvę 
gėrėtis renginiais, ar dalyvauti 
spektaklyje, jei ši dėžutė įgalina

Nediplomatiška diplomatų kalba
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ

“Lietuvos švietimo ministe
rija yra labiausiai nacionalistinė 
iš visų Lietuvos ministerijų”, - 
sakė Lenkijos seimo Ryšių su 
užsienyje gyvenančiais lenkais 
komisijos posėdyje visuomeni
nės organizacijos “Lenkų bend
rija” (Vspolnota Polska) pirmi
ninkas prof. Andrzej Stelma- 
chovski. Šis įtakingas politikas 
praėjusiame dešimtmetyje yra 
buvęs aukštesniųjų Lenkijos 
parlamento rūmų-senato pirmi
ninkas ir Lenkijos švietimo mi- 
nisteris.

Lenkijos parlamentarai jau 
ne pirmą kartą kaltina Lietuvą 
lenkų diskriminavimu. Šįkart 
komisijos akiratyje buvo Lietu
vos lenkų švietimo reikalai. Pa
sak minėto prof. Stelmachovs- 
kio, “Lietuvoje nuolat blogėja 
lenkų švietimo padėtis”. Politi
kas teigia, kad Vilnius nuolat 
siekia lietuvinti lenkus. “Lietu
viai stato lietuviškas mokyklas 
ten, kur nėra lietuvių. Antai, 
viename kaime pastatyta lietu
viška mokykla 160 vietų, į kurią 
atėjo tik trys mokiniai, o vienas 
po keleto dienų, susigėdęs, grį
žo į lenkišką mokyklą” - ironi
zuodamas sakė “Lenkų bendri
jos” pirmininkas. Lenkų parla
mentarai piktinosi Lietuvos 

mėgautis vaizdais net neišeinant 
iš kambario. Be to, dalyvavimas 
šventėje ar renginyje dažnai pa
reikalauja tam tikrų sugebėji
mų, aktyvumo. O kam? Tai ne
reiškia, kad tokie pasyvaus aps- 
nūdėlio negalima ištempti į 
šventę. Galima, tačiau kažkas 
turi “tempti .

Paruošti mokyklose
Ir Jurgis, ir Joana mano, 

kad etninės kultūros būtina mo
kytis. Pradedant nuo darželių ir 
baigiant aukštąja mokykla. Et
ninę kultūrą vaikai paprastai 
perima iš senelių. Šie, bendrau
dami su vaikaičiais perteikia 
jiems iš protėvių paveldėtas tra
dicijas. Taip būdavo ir senaisiais 
laikais. Deja, mūsų dienomis tik 
nedaugelis vaikų turi galimybę 
gyventi kartu su “bočiais” ir mo
kytis iš jų. Tėvai dažniausiai bū
na paskendę darbuose ir kultū
riniam vaikų auklėjimui neturi 
laiko._______________

Prieš keletą metų buvo kal
bama apie etninės kultūros fa
kultatyvų atsiradimą bendrojo 
lavinimo mokyklose. Galima 
naudoti etninės kultūros ele
mentus pamokų, užklasinių už
siėmimų metu, organizuojant 
žaidimus vaikų darželiuose. 
Įstatymai to nedraudžia. Net 
skatina. Tačiau tarp mokytojų 
beveik nėra specialistų etnokul
tūrininkų, o kai iniciatyvos ima
si entuziastai ne specialistai, et
ninė kultūra dažnai iškraipoma. 
Tiesa, specialistai turėtų ruošti 
metodines priemones, kuriomis 
naudodamiesi eiliniai mokytojai 
išvengtų klaidų. Joanos ir Jurgio 
nuomone, norint kad padaugė
tų mokytojų ir darželio auklėto
jų, naudojančių savo darbe etni
nės kultūros elementus, specia
liosiose ir aukštosiose mokyklo
se būtinas etninės kultūros kur
sas ir įskaita, o dar geriau - eg
zaminas. Etninės kultūros ele
mentai pamokose turėtų atitikti 
tą etninį regioną, kuriame vai
kai gyvena.

Teko pabendrauti su moky
toja suvalkiete, kuri Žemaitijoje 
vaikus mokė pamokose naudo
dama aukštaitiškos, suvalkietiš
kos, dzūkiškos bei žemaitiškos 
etninių kultūrų elementus. Mat 
būdama objektyvi nei vienam 
etnosui neteikė pranašumo.

Tokia etninių kultūrų anali
zė ir apibendrinimas galimi stu
dijuojant universitete. Tačiau 
pradinukų galvelėse panašus 
derinys gali sukelti tik beviltišką 
sumaištį. Žemaitijos mokyklose 
ir darželiuose užsiėmimų metu 
be jokios abejonės turėtų būti 
naudojami tik žemaičių etninės 
kultūros elementai. Jeigu etni
nės kultūros nebus mokoma, 
tiek Joana, tiek Jurgis mano, 
kad žemaičiams gresia nutautė
jimas. Kompiuteris, televizorius, 
sutrikę santykiai šeimose ir va
karietiškos kultūros masinis 
antplūdis - visa tai yra veiksniai, 
į kurių poveikį negalima numoti 
ranka. Kažin ar Žemaitiją ir že
maičius pavyks išsaugoti vien tik 
kultūros entuziastų pastango
mis. Tam reikalinga atitinkama 
vyriausybės politika ir lėšos.

švietimo ministerijos ketinimu 
neversti lenkų mokyklų aukš
čiausiųjų klasių XI ir XII vado
vėlių į lenkų kalbą. Tai Lietu
vos-Lenkijos sutarties ir Euro
pos tautinių mažumų konvenci
jos pažeidimas - teigė lenkų 
parlamentarai. Komisija kreipė
si į Lenkijos užsienio reikalų 
ministerį, reikalaudama, kad 
lenkų diplomatijos vadovas 
“priverstų” Lietuvą laikytis 
tarpvalstybinės sutarties.

Tuo tarpu pati Lenkija ne
vykdo to, ko reikalauja iš Vil
niaus. Lenkijoje lietuvių mokyk
lose nuo ketvirtos pradinės mo
kyklos klasės iki abitūros visi 
mokiniai mokosi tik iš lenkiškų 
vadovėlių. Visoje Lenkijos švie
timo istorijoje nei karto nebuvo 
išversti vyresniųjų klasių moki
nių matematikos, fizikos, che
mijos ir likusiųjų dalykų vado
vėliai. Vyriausiųjų klasių moki
niai turi tik vieną jiems skirtą 
lietuvių kalba vadovėlį išleistą 
Lenkijoje - tai Lietuvos istorija. 
Ir viskas. Šiuo vadovėliu naudo
jasi visų licėjaus klasių mokiniai 
- aiškino Lenkijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkė Ire
na Gasperavičiūtė.

Ryšių su užsienyje gyvenan
čiais lenkais komisija pasiūlė, 
kad sekantis Lietuvos-Lenkijos 
parlamentarų grupės posėdis
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Bitėnų kapinaitės, kuriose palaidoti Vydūnas, Martynas Jankus, Val- 
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Ko nori Lietuvos lenkai?
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Š.m. sausio 16 d. dienraštyje 
Rzeczpospolita pasirodė straips
nis Diskriminuojama gimtoji kal
ba apie Lietuvos švietimo minis- 
terio potvarkį neversti vyriau
siųjų klasių (XI-XII) vadovėlių į 
tautinių mažumų kalbas bei abi
tūros egzaminų gimtąja kalba 
pasirinkimo galimybę. Dabar 
pats abiturientas galės pasirink
ti - laikyti ar nelaikyti gimtosios 
kalbos abitūros egzaminą. Prieš 
porą metų toks potvarkis jau 
buvo priimtas, tačiau lenkų vi
suomenei užprotestavus minis
terija priėmė kitą nutarimą, lei
džiantį pačiai mokyklų pedago
gų tarybai spręsti. Taryba yra 
toks organas, kurio du trečda
lius sudaro tėvai ir mokiniai, o 
vieną trečdalį mokytojai. “Da
bar tėvai ir mokytojai prarado 
teisę spręsti apie taip svarbų 
kalbos prestižui reikalą”, - rašė 
Rzeczpospolita. “Švietimo minis- 
terio potvarkis numato, kad XI 
ir XII klasių vadovėliai nebus 
verčiami į tautinių mažumų kal
bas. Vyriausiųjų klasių mokiniai 
bus priversti naudotis lietuviškais 
vadovėliais” - rašoma straipsnyje.

Lenkų visuomenė pabrėžia, 
kad nori turėti tokias teises, ko
kias turi Lenkijos lietuviai. 
“Lietuviškose Suvalkų ir Seinų 
mokyklose lietuvių kalbos egza
minas yra privalomas. Leidžiami 
lietuviškų mokyklų mokiniams 
vadovėliai, jų vis daugėja. Man 
atrodo, kad jie yra net nemoka
mi”, - sakė J. Kwiatkowski.

Dėl tokio Macierz Szkolna 
pirmininko J. Kwiatkowski pa
geidavimo Punske pradėta net 

būtų skirtas Lietuvos lenkų švie
timo reikalams ir lenkų pavar
džių rašysenos klausimams, jei
gu iki to laiko su lietuviais nepa
vyks suderinti šio klausimo. 
Lenkai reikalauja, kad Lietuvo
je gyvenančių lenkų vardai ir 
pavardės Lietuvos piliečio pase 
ir kituose dokumentuose būtų 
rašomos pagal lenkų kalbos gra
matiką, su visais diakritiniais 
ženklais. Tačiau Lenkijoje to
kios galimybės kitataučiai netu
ri, nes pasų išdavimo centras 
neturi techninių galimybių rašy
ti lietuviškas raides, tokias kaip 
“ž”, “ė” ir t.y. 

Monika Lambertienė (dešinėje) 2002 m. sausio 23 d. Santa Monikoje, 
Kalifornijoje, atšventusi 100 metų amžiaus sukaktį

juokauti. Sakoma, kad Lietuvos 
lenkai patys nori pabloginti sa
vo padėtį. Juk Suvalkuose nėra 
nė vienos lietuviškos mokyklos, 
lietuvių kalbos ten mokoma tik 
po pamokų fakultatyvinėse 
tarpmokyklinėse grupėse. Sei
nuose lietuvių švietimo tik už
uomazgos. Seinų 2-ojoje gimna
zijoje yra lygiagrečios lietuviš
kos klasės. Čia dauguma dalykų 
mokoma lietuviškai, tačiau dalis 
dėstoma lenkiškai, nepaisant 
2001 metų rugsėjo mėn. tėvų 
prašymo. Joje vis dar nepaskir
tas lietuviškai kalbantis mokyk
los direktoriaus pavaduotojas.

Vadovėliai
Lenkijoje labai užsitęsia va

dovėlių tautinėms mažumoms 
leidyba. Nuo ketvirtos pagrindi
nės mokyklos klasės neverčiami 
į gimtąją kalbą jokių dalykų va
dovėliai. Pagrindinių mokyklų 
vyresniųjų klasių, gimnazijų ir 
licėjaus mokiniai visų dalykų 
mokosi iš lenkiškų vadovėlių. 
Lietuvių švietimo Lenkijoje is
torijoje nei karto nebuvo išvers
ti šių klasių moksleivių vadovė
liai. Tik kartą (1995-1999 m ) iš
versti vadovėliai pradinių klasių 
mokiniams. Iki to laiko net pir
mokėliai, kurie neturi lenkų 
kalbos, mokėsi iš lenkiškų kny
gų. Vyriausiųjų klasių (licėjaus) 
moksleiviai turi tik vieną jiems 
skirtą vadovėlį, išleistą Lenkijo
je lietuvių kalba. Tai B. Ma
kausko Lietuvos istorija. Niekad 
nebuvo išleista šių klasių moks
leiviams lietuvių kalbos ir litera
tūros ar Lietuvos geografijos va
dovėlių. Šių dalykų mokytojai 
dirba be vadovėlių, kaip pagal
bine priemone jie kartais nau
dojasi Lietuvoje išleistais (ski
riasi mokymo programos, Len
kijoje visos pagrindinės moky
mo priemonės turi būti patvir
tintos Edukacijos ir sporto mi
nisterijos). Matematika, chemi
ja, fizika, biologija, informatika, 
muzika, dailė ir kiti dalykai dės
tomi lietuviškai iš lenkiškų va
dovėlių nuo IV pagrindinės mo
kyklos klasės. AUŠRA

• Ne nuo kitų peikimo, niekinimo, 
žeminimo reikia pradėti Kristuje at
naujinimo darbų, bet nuo įėjimo į 
patį save, gilesnio įsižiūrėjimo į sa
vo gyvenimą ir pasielgimą, nuo sa
vęs išsižadėjimo...

ARKIV. JURGIS MATULAITIS

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
KLESTI VADYBOS MOKYKLA

Kaune veikianti privati Tarp
tautinė vadybos mokykla {Inter
national School of Management) 
pernai gavo daugiau kaip 4 mln. 
litų pajamų - išaugusios dvigubai, 
palyginus su 2000-siais. Beveik 
pusę miliijono litų 2001 m. mo
kykla skyrė mokslinės-techninės 
bazės plėtojimui bei mokyklos 
skyriui Vilniuje. Rektoriaus dr. 
Virginijaus Kundroto manymu 
šiais metais mokyklos pajamos di
dės dar 60%, nes turėtų dar padi
dėti skaičius norinčiųjų joje mo
kytis. Bakalauro studijos (4 m.) 
kainuoja 28,800 litų (3600 litų per 
semestrą). Magistrantai turi su
mokėti 25,200 litų už dvejus me
tus. Vadybos ir verslo administra
vimo bakalauro studijose studen
tų skaičius, pradėjus antruosius 
mokslo metus, buvo daugiau kaip 
200. Magistrantų padaugėjo 
2000-2001 m. nuo 66 iki 130. Šios 
nevalstybinės mokyklos steigėjas 
- Norvegijos vadybos institutas, 
kuris pernai pripažintas vienas 
geriausių aukštųjų verslo mokyk
lų Europoje. Biznio mokymo 
centro pagrindu ISM veikia nuo 
1995 m., prieš 3 metus pradėjo 
mokytis pirmoji magistrantų, o 
2000 m. pirmoji bakalaurų laida, 
skelbia LGTIC.

APDOVANOTA MERGAITĖ
Lietuvos prezidento Valdo 

Adamkaus Vasario 16-tosios pro
ga įteikiamų valstybės apdovano
jimų iškilmėse daugiausia dėme
sio susilaukė Žūvančiųjų gelbė
jimo kryžių gavusi aštuonerių me
tų Monika Jonikaitė iš Tauragės. 
Ji sausio 12 d. išgelbėjo skęstan
čią 7 m. mergaitę, kuri įkrito 
vaikščiojusi ant tvenkinio ledo. 
Įkritusios pusseserė irgi įkrito, 
mėginusi ją gelbėti. M. Jonikaitė 
padavė jai ranką ir ją ištraukė, 
prašė rogučių iš pašalinių žmonių 
skęstančiomis gelbėti. Prie tvenki
nio susirinkę suaugusieji neskubėję 
jai padėti, rašo Lietuvos rytas. Ap
dovanotosios motina tikisi, kad po 
dukters apdovanojimo, miestiečiai 
pradės “kitaip žiūrėti”.

MONIKA JONIKAITĖ iš Taura
gės pagerbta Žūvančiųjų gelbėji
mo kryžiumi Nuotr. L.R.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, md dch

► 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 
INDĖKIAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

BRANGIAU Į NERINGĄ
Neringos savivaldybės taryba 

nusprendė nuo š.m. vasario 18 d. 
sunkvežimiams padidinti kainas 
už įvažiavimą į Kuršių nerijos 
valstybinio parko teritoriją, pra
neša LGTIC. Tuo tikimasi riboti 
tranzitu vykstančių sunkiasvorių 
mašinų srautą, kuris gali stipriai 
padidėti panaikinus mokestį už 
perkėlimą keltais per Kuršių ma
rias. Nuo šiol už krovininio auto
mobilio įvažiavimą, priklausomai 
nuo jo masės, teks mokėti nuo 50 
iki 700 litų. Maždaug dvigubai 
padidėjo mokestis už autobusų 
įvažiavimą. Lengviesiems auto
mobiliams kaina liko 15 litų.

PIRMOJI PULKININKE
Vilniuje iškilmingos ceremo

nijos metu pulkininkės leitenan- 
tės laipsnis buvo suteiktas pirma
jai moteriai Lietuvos kariuome
nėje. Iš majorės į pulkininkės lei- 
tenantes buvo pakelta Krašto ap
saugos ministerijos Finansų ir 
biudžeto departamento direktorė 
45 metų Lina Lajauskienė. Krašto 
apsaugos ministeris Linas Linke
vičius ir sausumos (lauko pajėgų) 
vadas brig. gen. Valdas Tutkus jai 
įteikė pulkininkės leitenantės ant
pečius. Šis laipsnis moteriai su
teikiamas pirmą kartą per visą 
Lietuvos kariuomenės istoriją 
nuo 1918 metų. Be L. Lajauskie- 
nės, šiuo metu Lietuvos kariuo
menėje yra dar 71 pulkininkas lei
tenantas, tarnauja 222 moterys 
karininkės, iš jų šešios turi ma
jorės laipsnį.

KEISIS FINANSAVIMAS
Sveikatos apsaugos ministeris 

Romualdas Dobrovolskis vasario 
viduryje pasirašė ligoninių finan
savimo tvarką, kuri gali pakeisti 
jų veiklos taisykles. Nuo šiol ligo
ninių finansavimo dydį lems gy
domų ligų sunkumas. Už sunkes
nių ligonių gydymą bus mokama 
daugiau negu iki šiol, o už tas pa
slaugas, kurios galėtų būti teikia
mos ambulatoriškai, bet jos buvo 
suteiktos ligoninėje, gydymo įstai
gai bus sumokama tik pusė kai
nos. Nauja tvarka siekiama pri
versti gydytojus ligonius gydyti, o 
ne vien guldyti į ligoninę, kaip 
būdavo iki šiol, rašo Lietuvos ry
tas. Tikimasi, kad tokia tvarka iš
judins įstrigusią sveikatos apsau
gos reformą. Tačiau nėra numa
tyta pinigų nuosekliam gydymo 
įstaigų pertvarkymui. Ambulato
riniam gydymui lėšos nepadidės, 
bet sumažės, o didesnę gydymo 
naštą neš pirminėje sveikatos 
grandyje dirbantys - šeimos gydy
tojai. Susidariusios lėšos bus ski
riamos trečiajam gydymo lygiui - 
universitetinėms ligoninėms. Sei
mo konservatorių frakcija ragina 
ministerį atšaukti pasirašytą do
kumentą.

SĖKMINGA BENDROVĖ
Vilniaus siuvimo bendrovė 

“Rožė” pernai pasiekė 7.7 mln. li
tų apyvartą ir padarė 1.1 mln. litų 
gryno pelno, iš kurio planuoja 
mokėti dividendus, rašo LGTIC. 
Daugiausia į Didžiąją Britaniją ir 
Prancūziją ekportuojanti bendro
vė pernai iš viso pagamino 
241,000 vienetų siuvinių, iš kurių 
eksportui buvo 230,000. Daugiau 
kaip trečdalį “Rožės” akcijų val
do įmonės vadovė N. Filipova, 
ketvirtadalį turi baldų audinių 
bendrovė “Audėjas”. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu “Union Gas” /m
atstovas) jlt;

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Jaunimas Nepriklausomybės šventėje
EDVARDAS ŠULAITIS
Per Čikagą ir jos apylinkes 

baigė praūžti Lietuvos Nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mai, kurių šiemet buvo net dau
giau negu anksčiau.

Vasario 3-sios savaitgalį jų 
įvyko ne tik Čikagoje, bet ir 
Lemonte (šeštadienį ir sekma
dienį). Vienos jų čia buvo gana 
prabangios: su vaišėmis ir ne
bloga menine dalimi. Čikagoje 
minėjimai buvo kuklesni. Čia iš
skirtinas Brighton Parko apylin
kėje surengtasis, sutraukęs ne
mažą tautiečių būrį.

Palyginti nemažai žmonių 
sukvietė Jaunimo centro vado
vybė į tradicinį minėjimą, kiek
vienais metais rengiamą vasario 
16-ją. Gerai, kad šiemet ši data 
išpuolė šeštadienį,-taigi savait
galio dieną, kai žmonės yra lais
vi nuo darbų.

Sis minėjimas buvo įdomus 
tuo, kad jo programą (išskyrus 
paskaitininką dr. Petrą Kisielių) 
atliko išimtinai jaunieji, prade
dant 4 metų amžiaus vaikais. 
Tai Meno mokyklėlės mokiniai 
- įvairaus amžiaus dainininkai ir 
šokėjai.

Meninei daliai čia vadovavo 
mokyklėlės vedėja Ligija Taut- 
kuvienė su mokytojomis Loreta 
Umbrasiene ir kitomis. Kiek vy
resnio amžiaus buvo kanklinin
kė Renata Kanclerienė, jau ge
rokai pažengusi savo srityje.

Programoje pasirodė apie 
20 vaikų ir jaunimo, kurie čia 
šoko ir dainavo. Todėl atėjo ir 
jų jauni tėvai bei kiti artimieji. 
Tokiu būdu čia ir buvo apie 150 
dalyvių; pusė buvo naujai iš 
Lietuvos atvykusių jaunų veidų, 
kuriuos rečiau pastebime pana
šiuose renginiuose kitur. Kita 
pusė dalyvių buvo seniau šiame 
krašte atsiradusieji tautiečiai, 
jau sulaukę savo gyvenimo sau
lėlydžio.

Brazilijos lietuvių procesija Velykų rytą 2001 metais Nuotr. A. Rudžio

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Šiame minėjime pavyko iš
vengti trafareto, be kurio ne
įmanoma išsiversti kitur. Čia 
pakako trumpos atidarymo kal
bos (Jaunimo centro valdybos 
pirm. Milda Šatienė) ir himno 
bei antruoju himnu tapusios 
dainos Lietuva brangi.

Gana įdomią minėjimo pas
kaitą (palyginti neilgą) davė vi
suomenininkas, lietuviškos veik
los veteranas dr. P. Kisielius. 
Pažvelgė į kai kuriuos Lietuvos 
istorijos momentus, rado ma
žiau žinotų faktų. Daugeliui mi
nėjimo dalyvių, augusiųjų tary
binėje santvarkoje, kurioje ne
vienas Lietuvos istorijos tarps
nis būdavo nutylimas. Si paskai
ta buvo kaip nauja, širdžiai mie
la medžiaga.

Paskaitininkas savo apžval
gą baigė ties Lietuvos persitvar
kymo sąjūdžio įsisteigimu. Jis 
nurodė svarbiausius lietuvių 
tautos pasirinktus atramos stul
pus, kuriais buVo:

1. Pasirinkimas kovai ne 
ginklu o tiesa (Ghandi meto
das), 2. Paskelbimas, kad Lietu
vos įstatymai yra virš sovietinių 
įstatymų, 3. Išgautas iš Sovietų 
prisipažinimas, kad Lietuva ne 
savo noru įsijungė į Sovietų Są
jungą, o buvo okupuota; 4. Bal
tijos kelias, 5. Paskelbimas ne
priklausomybės prieš sovietų 
valią, 6. Lietuva įveikė sovietų 
kariuomenę prie televizijos 
bokšto Vilniuje (psichologinis 
laimėjimas), kuris turėtų likti 
Lietuvos istorijoje kaip didelio 
mūšio laimėjimas, 7. Išvedimas 
rusų kariuomenės iš Lietuvos.

Pabaigoje dar buvo JC klu
bo suruoštos kuklios vaišės, ku
rių metu minėjimo dalyviai dar 
valandėlę galėjo pratęsti tarpu
savio bandravimą. O to, ypač 
naujai į šį kraštą atvykusieji la
bai pasigenda.

Sudbury, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sudburio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje kovo 
16, šeštadienį. Išpažintų bus klauso
ma 6.30 v.v., o Mišios bus 7 v.v. Su
sikaupimą ves kun. Vytautas Staš
kevičius.

Sault Ste. Marie, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
kovo 17, sekmadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios bus 
3 v.p.p. Susikaupimą ves kun. Vy
tautas Staškevičius.

Hamilton, Ont.
ELENA IR ZENONAS ŠAR

KOS iš Klaipėdos, kun. Audriaus 
Šarkos, OFM, tėvai, dėkoja Aušros 
Vartų parapijos klebonui kun. Juo
zapui Žukauskui, OFM, už malonų 
priėmimą jų viešnagės metu Hamil
tone. Laiške rašoma, kad “jūsų ti
kinčiųjų Hamiltone bendruomenė 
yra tikėjimo ženklas ir tikros artimo 
meilės nešėja, mes tuo įsitikinome 
būdami ir bendraudami su Jūsų pa
rapijiečiais”.

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ 
BLYNŲ VAKARAS vasario 12 d. 
Jaunimo centre praėjo su dideliu 
pasisekimu. Darbščiųjų šeimininkių 
blynai ir kiti patiekalai buvo skanūs 
ir gausūs. Smagu, kad dalyvavo 
daug jaunų šeimų su vaikučiais Bu
vo gausi loterija, kuri ypač pradžiu
gino mažuosius, nes daug laimikių 
atitiko jų norus ir svajones. D.G.

DVASINIS ATSINAUJINIMAS 
įvyko Aušros Vartų parapijoje. Per 
8 vakarus (pradedant sausio 30 d.) 
kun. Gediminas Numgaudis, OFM, 
vadovavo susikaupimo vakarams. 
Nepaisant žiemos šalčio ir audrų, 
kiekvieną vakarą buvo beveik pilna 
šventovė žmonių. Temos buvo skir
tingos kiekvieną vakarą. Jos buvo 
labai įdomiai ir suprantamai gvilde
namos. Teko ne kartą nusišypsoti ir 
pajusti draugiškumo dvasią tarp pa
rapijiečių. Vakaro susikaupimai 
būdavo pradedami giesmėmis, ku
riom gitara akompanavo kun. Aud
rius Šarka, OFM. Paskutinį vakarą 
dalyvavo svečiai iš Toronto - Vin
cas Kolyčius ir brolis Petras su gi - 
tara. Tai buvo pirma mūsų parapi
joje tokia dvasinio atsinaujinimo 
savaitė. Dėkojame kun. Gediminui 
už kantrybę aiškinant mums Dievo 
veikimą. M.V.

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

tevzib@pathcom.com.

FOUR seasonsKSZSv IHCV REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

St. Petersburg, FL, lietuvių 
telkinio veikla sukasi apie Lietuvių 
klubą. Š.m. sausio 9 d. klubo patal
pose įvyko Lietuvių klubo Kultūri
nio būrelio metinis susirinkimas. 
Būrelio pirm. A. Kamiene apžvelgė 
metinę ir tolimesnę jo veiklą. Kovo 
mėnesį numatoma surengti litera
tūrinę popietę, kurios programoje 
dalyvaus rašytoja N. Jankutė-Užu- 
balienė iš Čikagos. Numatoma taip 
pat iš Čikagos pasikviesti “Daina
vos” ansamblį. Ir toliau bus vykdomas 
finansinis vajus paremti Vytauto 
Didžiojo universiteto studentams 
Kaune. Žiemos mėnesiais St. Pe- 
tersburge gyvena iš Lietuvos atvy
kęs prof. Br. Vaškelis, buvęs Vy
tauto Didžiojo universiteto rekto
rius. Jis šiame susirinkime kalbėjo 
apie dabartinį Lietuvos gyvenimą. 
Kokį nors apibendrinimą sunku pa
daryti. Kraštą valdė ir konservato
riai, ir kairieji. Šiuo metu valdžioje 
vyrauja kairiosios jėgos. Šiuo metu 
sunku susivokti ir balsuotojai daž
nai klaidinami. Pvz. per rinkimus 
kandidatas gražiai kalba, daug pa
žada, moka peikti kitus ir yra išren
kamas, nors apie darbą, kuriam iš
rinktas, neturi jokio supratimo. 
Taip žmonės besigaudydami paža
dų, praranda daug energijos nerea
liems dalykams. Daugelis nori re
formų, bet joms tinkamai įvykdyti 
trūksta ir valios, ir išmanymo. Ap
skritai, ūkinė būklė nesanti beviltiš
ka. Ji gerėjanti, bet dar reikia ne
mažai laiko, kol gyvenimas įeisiąs į 
normalias vėžes {Lietuvių žinios 
2002 m. 308 nr.).

Brazilija
Lietuvių jaunimo dienos įvyko 

2001 m. spalio 27 - 28 d.d. Sao 
Paulo lietuvių “Lituanikos” sody
boje. Programa pradėta šeštadienį, 
spalio 27, jaunimo vakaru. Buvo 
vakarienė, o po jos laužas ir disku
sijos lietuvių jaunimo reikalais. 
Pastebėta, kad yra nepakankamas 
bendradarbiavimas tarp atskirų 
jaunimo grupių. Nuspręsta šią būk
lę pagerinti. Ieškota galimybių su
rasti pastovesnes patalpas jaunimo 
susirinkimams, repeticijoms bei 
pramogoms. Planuojama surengti 
jaunimo šventę, gal net ir su vaidi
nimu. Po diskusijų vyko pasilinks
minimas - šokiai. Sekmadienį, spa
lio 28, iš Vila Zelina vietovės 
atvyko du autobusai svečių. Mišias 
atnašavo kun. P. Rukšys, giedojo 
Šv. Juozapo bendruomenės choras. 
Jose dalyvavo Jaunimo sąjungos 
nariai, skautai, “Rambyno” an
samblio nariai. Po pamaldų paskai
tą skaitė Lietuvos konsulas Brazili
joje J. Valavičius, pažymėdamas, 
kad Lietuva yra gražus kraštas, 
verta jį aplankyti ir su juo susi
pažinti. Jis taip pat ragino ne tik 
jaunimą, bet ir suaugusius mokytis 
lietuvių kalbos, priimti Lietuvos 
pilietybę. Kun. P. Rukšys pranešė,_ 
kad netrukus pasirodys lietuvių- 
portugalų kalbų žodynas, ir prašė 
jaunimą, užsisakyti lietuvių laikraštį 
Mūsų lietuva, kuriame daug rašoma 
ir portugalų kalba. Prel. J. Šeškevi
čiaus pageidavimu ir buvo sureng
tos šios Jaunimo dienos. Jis dienų 
dalyvius pavaišino gardžiais lietu-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT A” lietuvių kredito A /Vl-JIV/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 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki.........0.75%
santaupas................................. 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius......................1.25%
180 dienų indėlius........... ........ 1.25%
1 m. term, indėlius................... 1.60%
2 m. term, indėlius................... 2.35%
3 m. term, indėlius................... 3.10%
4 m. term, indėlius................... 3.35%
5 m. term, indėlius................... 3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)i................................. 1.00%
1 m. Ind...................................... 1.60%
2 m. ind...................................... 2.35%
3 m. ind...................................... 3.10%
4 m. ind...................................... 3.35%
5 m. Ind...................................... 3.85% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

viškais valgiais. Po pietų pertraukos 
vyko meninė programa: “Rambyno” 
ir “Nemuno” ansamblių šokėjai 
pašoko tautinių šokių, Šv. Juozapo 

'bendruomenės choras padainavo. 
Jaunimo dienas finansavo Lietuvos 
konsulas J. Valavičius. Jis taip pat 
jaunimui padalijo savo parengtą 
informacinį leidinuką apie Lietuvą 
(“Mūsų Lietuva” 2001 m. 11 nr.).

Švedija
Švedų lietuvių bendruomenėje 

šiuo metu yra apie 180 narių, tarp 
jų - medikų, fizikų, inžinierių, pe
dagogų, kitų profesijų. Pastaruoju 
metu į Švediją atvyksta dirbti ir stu
dijuoti jaunų žmonių iš Lietuvos. 
Bendruomenės vadovybę taipgi su
daro jauni žmonės: pirm. Ramutė 
Motytė, sekr. Eugenija Griff, ižd. 
Virginija Lambakk, narys Antanas 
Romas. Valdybai talkina vyresnės 
kartos tautiečiai: K Gamauskas 
(buvęs ilgametis valdybos pirminin
kas), prof. E. Varnauskas, dr. K 
Čeginskas, dr. A. Batvinis ir kiti. 
Valdybos veiklos pagrindinės gai
rės: palaikyti lietuviškas tradicijas, 
skleisti Švedijoje teisingą Lietuvos 
įvaizdį, skatinti bendradarbiavimą 
tarp Švedijos ir Lietuvos. Stockhol- 
me veikia lietuvių sekmadieninė 
mokykla, kurioje mokosi 21 moki
nys. Joje mokytojauja: Lilija Baka- 
rauskaitė, Zita Ohrstrom, Audronė 
Vodzikaitė-Sehgal, Giedrė Matuse
vičiūtė. Lietuvos ambasadorius 
Švedijoje Vytautas Naudužas su 
žmona Vida surengė mokyklos vai
kams Kalėdų eglutę. Kalėdų senelis 
juos apdovanojo dovanėlėmis. 
Renginiu džiaugėsi vaikai, o taip 
pat ir jų tėvai. Lietuvių bendruo
menė neturi savo patalpų. Jas nuo
moja Estų Namuose. Bendruome
nės narių susitikimai vyksta kas 
antrą neporinio mėnesio penkta
dienį Lietuvos ambasados patalpo
se. Valdyba rengia susitikimus su 
vadovaujančiais asmenimis iš Lie
tuvos. Kasmet yra rengiamas Vasa
rio 16-tosios minėjimas, kuriame 
programą atlieka ir mokyklos mo
kiniai. Tokie minėjimai baigiami 
tradicine vakariene {Pasaulio lie
tuvis 2002 m. 1-2 nr.).

Australija
A. a. Kostas Bagdonavičius, 

dantų gydytojas, 82 metų amžiaus, 
mirė 2001 m. gruodžio 4 d.- Royal 
Prince Atred ligoninėje, Liverpool 
vietovėje. Velionis gimė 1919 m. 
balandžio 19 d. Krivadin mieste 
Rusijoje. Po Rusijos revoliucijos 
Bagdonavičių šeima grįžo į Lietuvą. 
Tėvas Rusijoje buvo įsigijęs vaisti
ninko profesiją ir, grįžęs į Lietuvą, 
Palangoje turėjo savo vaistinę. Sū
nus Kostas baigė Joniškio gimna
ziją ir Kauno Vytauto Didžiojo uni
versitete studijavo farmaciją. Karui 
baigiantis Kostas Bagdonavičius 
pasitraukė į Vakarus. Austrijoje, 
Graz mieste, toliau studijavo far
maciją. Čia jis 1946 m. susituokė su 
Irena Gumeliukaite. Vėliau persi
kėlė į Vokietiją ir Reutlingene mo
kėsi dantų techniko specialybės. 
1949 m. jauna Bagdonavičių šeima 
išvyko į Australiją. Jis čia, atlikęs 
darbo prievolę, darbavosi kaip dan
tų technikas. 1957 m. odontologiją 
pradėjo studijuoti Sidnio universi
tete. Studijas baigė 1962 m. įsigy
damas dantų gydytojo diplomą. 
Kaip gydytojas darbavosi Liverpool 
ir Paramatta vietovėse. Jis buvo ge
rai žinomas lietuvių bendruomenė
je. Nuo jaunystės mėgo sportą, 
ypač krepšinį, o Australijoje - gol
fą. Abu su žmona mėgo ir pake
liauti. Jo liūdi žmona Irena, sūnus 
Viktoras su šeima {Mūsų pastogė 
2002 m. 3 nr.). J- Andr.

Asmenines nuo........... 6.50%
neklln. turto 1 m...........4.30%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Mados ateina ir praeina Viešnagė Kaltinėnuose
ANTANINA GARMUTĖ
Taip dažniausiai kalbama 

apie drabužius ir apavą. Tačiau 
laiko skersvėjai verčia suklusti. 
Mūsuose be didelių apmąstymų 
labai tikima viskuo, kas parašyta 
ir pasakyta. Neseniai pilietė N. 
atpasakojo girdėtą per radiją 
pokalbį. Jame žurnalistas kalbi
no gan solidų kandidatą į Lietu
vos prezidentus:

- Žinome apie jūsų amžių, 
profesiją ir partiškumą. Bet no
rėčiau paklausti, kaip jūs žiūrite į 
melą, kuris taip plačiai paplitęs...

- Kaip žiūriu? - žvaliai atsi
liepė užklaustasis. - Normaliai. 
Gyvenimiškai!

- Nustėrau, - tarė pašneko
vė. - Pamaniau, jog jis arba ne
nugirdo klausimo, arba nesuvo
kė tikrosios lietuviško žodžio 
“melas” prasmės. Matyt, tą patį 
pajuto ir radijo žurnalistas, ku
ris tuoj pat klausimą patikslino:

- Tai meluoti, Jūsų many
mu, galima?

- O taip! Jei toks reiškinys 
visuotinis, nieko čia blogo - dip
lomatija reikalinga.

Žurnalistas pakeitė pokal
bio temą.

O minėtoji pilietė dar ilgai 
piktinosi, kad štai už tokį, anot 
jos, “sumautą” radiją mes greitai 
turėsime mokėti abonentinį mo
kestį. Žurnalistas net nesistengė 
išaiškinti kandidatui į prezidentus 
mūsų protėvių išminties: melo 
trumpos kojos, su melu toli 
nenuvažiuosi, kas meluoja, tas ir 
vagia, o kas vagia, tas ir žudo. Ir 
taip toliau, ir panašiai.

O abonentinį mokestį šiaip 
ar taip mokėti teks. Juk moka
me už galimybę naudotis dujo
mis, telefonu. Numatomi paja
mų mokesčiai nuo palūkanų už 
indėlius bankuose. Ir dar, die- 
vaižin, kokie atsiras.

Iš tolimo Lietuvos miestelio 
atvyko bičiulė - partizanų sesė 
ir ryšininkė. O dabartiniais lai
kais - tik paprasta žmonių gel
bėtoja - medikė. Pavadinsiu ją 
Brone.

- Pernai žiemą vos galo ne
gavau, kol tokį paramos fondą 
suradau. Nei tikslaus adreso, 
nei iškabų, kažkur užmiesty už
kištas, - pasakoja Bronė. - Sa
kė, jei viduryje miesto ir labai

Helsinki

St. Petersburg Toronto

Stockholm

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

www.finnair.com 

žinoma tokia įstaiga būtų, tai ki
lometrinės eilės nutįstų... Už ši
lumą neišsimoka, pensininkai 
badauja, daugiavaikės šeimos 
šiukšlynuose kapstosi...

- Kaip sekėsi?
- Na, gavau aš tuos pinigė

lius. Už save ir už žuvusius bro
lius. Išleidau rimtiems reika
lams. Ir jau pamiršau. Bet, va, - 
šaukia mane į vietos policiją! Iš
sigandau. “Vyrai, sakau, - už 
ką? - Aš gi nieko blogo niekam 
nepadariau, visą gyvenimą visus 
gelbėjau, ir jus, vyručiai...” Vis 
dėlto nuėjau. Prieš mane paklo
jo 4 tuščius lapus ir liepė man 
parašus dėti. Ekspertizei. Nes 
tame fonde vagys pinigus išvogė 
- surašė po kelis tų pačių žmo
nių pareiškimus, parašus suklas
tojo. Jiems bylą ruošė. Paskui 
tyliai, kaip pas mus įprasta tą 
bylą numarino...

- Keisti dalykai dedasi. Ir 
politikoj, ir gyvenime. Dešinieji 
pabiro kaip Grigo bitės. Užtat 
kairieji vienijasi.

- Bet vagys? Argi gali būti 
kairieji arba dešinieji vagys? 
Vagys visur yra vagys! Arba 
“dešinioji” ir “kairioji” korupci
ja? Geras ir blogas, pateisina
mas ir nepateisinamas nusikalti
mas? Savi ir svetimi aferistai ir 
sukčiai?

- Vagystę įteisina ir dabarti
nis seimas, priimdamas nuosavy
bės negerbiančius įstatymus, ku
rie leidžia privatizuoti pavogtą ki
tą žmonių turtą. Tarp jų ir 
tremtinių, kurie negali grįžti į nuo
savus namus. Taip jų reabilitacija 
nubraukiama, panaikinama...

- Prieš 60 metų raudonieji 
okupantai įvykdė pirmąją nacio
nalizaciją. Šio jubiliejaus proga 
mūsų socialdemokratai vykdo 
antrąją nacionalizaciją. Jie vis 
dar ištikimi Lenino šūkiui 
“grobk, kas pagrobta!” Žinoma, 
taip jie renkasi sau balsus atei
nančiuose rinkimuose: už juos 
balsuos ne tik naivuoliai, bet ir 
vagių pulkai.

- Kol nuosavybė nebus 
šventa, tol valstybėje nieko 
švento nebus. Temidė nebus vi
są laiką akla ir neleis tyčiotis iš 
nuosavybės šventumo. Bet jau 
vien tai, jog ir liberalų dauguma 
palaikė kairiuosius_seime šiuo

Lietuvos Kryžių kalno detalė Nuotr. J. V. Tamušausko

Žiema, žiema,
Pagal lietuvių tradicinius 

papročius žiemą varydavo per 
Užgavėnias. Lietuviai nuo se
niausių laikų patys kviesdavosi 
pavasarį. Persirengdavo gervė
mis, vilkais, meškomis, ragano
mis, velniais, žydais, čigonais 
net elgetomis ir giltinėmis su 
dalgiais. Kokios buvo jų siau
bingos kaukės: iš medžio žievės, 
linų pluošto, pakulų, samanų, 
avikailio. Kokios kreivos nosys, 
kokie išsikišę ir reti kaip tvora 
dantys! Persirengėliai važinėda
vo rogėmis, raičiodavosi ant 
sniego ir degindavo “Morę”. 
More tai ant koto padaryta bai
dyklė, kuri simbolizavo piktą 
dievybę, neleidžiančią gamtai 
atgimti. Atsikratę Morės-bai- 
dyklės, tai yra ją sudeginę, per- 

klausimu, yra gėdos dėmė de
šiniųjų vėliavose. Ypač prieš sto
jant į ŠAS ir Europos sąjungą. 
Ateiname į civilizuotą pasaulį pli
ki, nuogi ir amoralūs...

- O gal čia specialiai taip 
daroma, kad mūsų ten nepri
imtų?

Nežinomi Viešpaties keliai, 
nežinomi ir Tėvynės priešų už
mačios. Viena aišku: laikinos 
mados ateina ir praeina.

FinnniR

lauk iš kiemo!
sirengėliai eidavo po namus ir 
kvailiodami krėsdavo pokštus. 
Per Užgavėnias niekam nevalia 
būt surūgusiam ar piktam, net 
jei velnias tave išsuodintų. Jei 
persirengėlius pakviesi, pavai
šinsi - bus geri visi metai, na, ir 
žiema iš kiemo iškrapštyta. Vie
nais iš pagrindinių Užgavėnių 
veikėjų buvo storas Lašininis ir 
liesas Kanapinis. Lašininis sim
bolizavo maistu pertekusį laiko
tarpį iki Užgavėnių, o Kanapi
nis - pasninko šešių savaičių lai
ką iki Velykų...

Tokiu žodiniu įvadu prasi
dėjo š.m. vasario 10 d. Suvalkų 
krašto lietuvių išeivijos sambū
rio (SKLIS) organizuota Užga
vėnių popietė Anapilio muzie
jaus salėje. Džiaugėmės maty
dami atsilankiusias šeimas, no
rinčias kartu su vaikučiais pasi
linksminti, pasivaišinti, pasi
džiaugti, na, ir užsigavėti prieš 
ilgą Gavėnios laikotarpį iki Ve
lykų.

Visada smagu, kai progra
moje dalyvauja pačios jauniau
sios atžalos - vaikučiai. Šešia
metė Julija Degutytė sklandžiai 
padeklamavo eilėraštį apie pa
sakišką žiemą:
Apšerkniję mūsų žiemos, 
Balta, balta, kur dairais 
Ilgas pasakas mažiesiems 
Seka pirkioj vakarais...

Nors Kanadoje apšerkšniju
sių žiemų nebematome, kaip gera 
nusikelti į vaikystės pasaulį, 
prisiminti gimtinėje matytą šerkš
nu pasipuošusį žiemos vaizdą.

Po to į salę įėjo įvairaus am
žiaus vaikų grupė. Jie dėvėjo 
įvairiaspalves kaukes. Barškin
dami, tarškindami, švilpaudami 
ir triukšmaudami skelbė žiemai 
galą: “Žiema, žiema, bėk iš 
kiemo!”

Pirma vaikų grupė kalbėjo: 
Kas tenai ant stogo niurna?
Gi žiema pikčiurna.

Antra grupė klausinėjo: 
Kas tai žiemai atsitiko?
Ant saulytės ji supyko?

Trečia grupė pritarė: 
Ak labai, labai supyko 
Iš pusnies bala tik liko.

Visi kartu:
Pažiūrėkim, pažiūrėkim 
Kas tenai ateina.

Į salę įėjo du pagrindiniai 
Užgavėnių veikėjai: storas Laši
ninis, kurį vaidino Dainius Ra
manauskas, ir liesas Kanapinis, 
kurio vaidmenį atliko Vytautas 
Dzemionas.

Lašininis:
Lašininis aš esu
Pats gražiausias iš visų: 
Apvalus, kaip obuolys 
Labai greitas, kaip vėžlys.

Kanapinis:
Kanapinis vadinuos 
Ir labai, labai gailiuos 
Kad mane visi užmiršo, 
Lašininis prisipiršo.

Lašininis:
Kviečiu visus kartu 
Pavalgyt lašinių.

Kanapinis:
Gana tau girtis, gana.
Šiandien Tavo paskutinė diena.

Lašininis, vaizduodamas sa
ve labai išvargusį, pridūrė: 
Aš jau visas sukaitau 
Pailsėt užsimaniau.

Kanapinis įsidrąsinęs ragi
no:
Tad kviečiu visus į būrį, 
Lašininis tegul žiūri.

Po šio pakvietimo vaikai su
sibūrė ratelin ir atliko žaidimą: 
Šiaudų batai, šakaliniai padai... 
ir Gražus mūsų jaunimėlis šian
dien susirinko.

Ir taip buvo iškilmingai pra
dėtas liesas Gavėnios metas: 
“...be mėsos, bet lašinių, be šo
kių ir be dainų...” SKLJS

ANTANAS KAKANAUSKAS
I

1. Reginos idėja - padovanoti 
koncertą

Žemaičių plentu per Kalti
nėnus važiavau daugybę kartų. 
Paskutinį dešimtmetį akys vis 
užkliūva už balto gražaus kry
žiaus virš miestelio kalvos šlaite 
pakilusio. Tik sustoti, užeiti, pa
būti ir pajusti šio Žemaitijos 
miestelio “dūšią” vis nepasitai
kydavo progos. Kaip sako že
maičiai “nebova reikalą”.

Gal ir nebūtų atsiradę, jei 
ne tokia nenuorama Telšių 
“Ateities” vidurinės mokyklos 
mokytoja Regina Rakštienė. 
Baigiantis krikščioniškosios eros 
trečiojo tūkstantmečio pirmie
siems metams ji ėmė aktyviai 
agituoti mus ir dar keletą savo 
bičiulių apsilankyti Kaltinėnų 
sveikatingumo centre. Ten esąs 
puikus baseinas, kuriame gali
ma šauniai išsimaudyti. Ruo
šiantis į Kaltinėnus ji užsiminė, 
kad miestelyje šalia bažnyčios 
veikia senelių globos namai, ku
riuos įsteigė ir prižiūri klebonas 
Petras Linkevičius. Tad reikėtų 
nusivežti dovanų. Ką gali pado
vanoti būrelis inteligentų, kurie 
patys gana sunkiai verčiasi? Pa
sitarę nusprendėme, kad galime 
padovanoti koncertą. Muzika, 
daina, eilėraštis - tie trys daly
kai jau seniai šildo širdis mums 
patiems, tad gal patiks ir seno
liams?

Trys repeticijos - visi rinko
mės pas Romualdą ir Ireną 
Miškinius. Romualdas, kuris yra 
gana neblogai Žemaitijos sosti
nėje žinomas dainininkas, pats 
kuria savo dainoms tekstus ir 
melodijas, savaime tapo koncer
to meniniu vadovu, programą 
“sustatė” poetė Elė Kakanaus- 
kienė. Na, o visi kiii? Kartu su 
Regina dainavo jos dukra Justė, 
Romualdo žmona Irena (ji yra 
gydytoja) ir dukra Marija, dar 
viena gydytoja - stomatologė 
Vitalija Bagdonienė. Elė į pro
gramą įtraukė visą savo šeimą - 
dukrą Moniką, sūnų Simoną ir 
vyrą Antaną. Ko gero mus visus 
puikiai galima apibūdinti Elės 
žodžiais. Kreipdamasi į kon- 
certan susirinkusius klausytojus 
ji sakė taip: “Mes esame kelios 
telšiškių šeimos, kurioms mu
zika, daina ir poezija jau seniai 
tapo neatskirama gyvenimo 
dalimi. Šie trys geri dalykai su
šildo mus, padeda įveikti vie
natvę, liūdesį, gyvenimo pilku
mą. Tai ir yra turtai, kuriais 
norime pasidalinti”.

Nuvykus į Kaltinėnus kon
certuoti teko du kartus. Senelių 
globos namuose ir Senelių slau
gos namuose. Mat slaugos na
muose gyvena senukai, kurie 
jau nebegali toli vaikščioti. Kon
certą pradėjome Martyno Maž
vydo sukurta giesme Gyvenimą 
tas turės. Žodžius ir melodiją tai 
giesmei parašė pats pirmosios 
lietuviškos knygos autorius. 
Monika pagrojo fleita Č le 
Tiero Romansą, po to dvi savo 
sukurtas dainas pritardamas 
gitara padainavo Romualdas. 
Senukai iš pradžių atrodė kiek 
sutrikę, matyt, nedažnai tokio . 

Užgavėnių programoje Lašininis - Dainius Ramanauskas ir Kanapinis 
Vytautas Dzemionas Nuotr. J. Dzemionienės

pobūdžio dovanų jie sulaukia.
Itin jautriai ir nuoširdžiai 

dainų ir muzikos klausėsi senu
kai, gyvenantys slaugos namuo
se. Susikaupę klausytojų veidai 
pasipuošė šypsenomis, kai jau
niausias koncerto dalyvis, šeše- 
rių metų Simonas, labai rimtai 
padainavo dainelę Katinėlis rai- 
nakėlis. Koncerto “vinimi” rei
kėtų laikyti Zauerveino eilėraštį 
Paukščiai, kuriam melodiją su
kūrė ir pavertė jį daina Kostas 
Smoriginas. Labai gražiai 
Paukščius padainavo Romual
das ir Regina. Ši daina kaip se
nas geras vynas šildo daugelio 
kartų širdis. Daliai klausytojų 
daina buvo žinoma, sava. Klau
santis dainų Vėjų valanda, Ke
liavo medžiai, Gera Lietuvoj net 
ir ašarą vienas kitas nubraukė. 
Romualdas kartu su žmona ir 
dukra padainavo savo paties su
kurtą dainą Būkime geri. Paskai
čiau keletą savo eilėraščių. Ir 
koncertas baigėsi. Sėdėdamas 
jaučiau, kad melodijų šiluma 
palietė klausytojų sielas, kad 
visų mūsų širdis apglobė šilto 
gerumo aura.

2. Klebonas ir nenuorama 
Giedrius

Į Kaltinėnus mes atvažia
vome 2002 m. sausio 5 d. Tru
putį vėlavome, mat Regina bu
vo tiksliai susitarusi dėl valan
dos, kuri atiteks mums tame 
Sveikatingumo centre. Paplau
kiojus baseine ir pasimankštinus 
mus “perėmė” energingas vyru
kas Giedrius. Vėliau jis pats 
prisipažino, kad yra kilęs iš 
Zarasų krašto, dirba tikybos 
mokytoju Kaltinėnų vidurinėje 
mokykloje, kartu yra vargoni
ninkas, etnokultūrininkas ir mu
zikos mokytojas. Vėliau, jau po 
koncerto, Giedrius pasakė, kad 
klebonas apie tą mūsų koncertą 
per darbus ir rūpesčius buvo pa
miršęs ir telšiškių vizitas jį už
klupo netikėtai. Paskui Giedrių 
nuskubėjome į Kaltinėnų baž
nyčia. Tai viena seniausių baž
nyčių Žemaitijoje. Vytauto nu
rodymu ji pastatyta dar 1416 m., 
matyt, po žemaičių bajorų krei
pimosi į popiežių bažnytinio 
Konstancos susirinkimo metu. 
Bažnyčia kelis kartus sudegė. 
Paskutinį kartą - neseniai, bene 
prieš trylika metų. Atstatymo 
darbų ėmėsi klebonas P. Linke
vičius. Jo iniciatyva įsteigtas pa
rapijoje globos ir rūpybos cent
ras, kurį sudaro senelių globos 
ir senelių slaugos namai. Tuose 
namuose šiuo metu gyvena 70 
senų žmonių. Vietoj sudegusios 
bažnyčios pastatyta nauja. Kle
bonas kun. P. Linkevičius, kuris 
mus pasitiko bažnyčioje, kalbė
damas sakė, kad jo tikslas ir no
ras yra, kad bažnyčia būtų rei
kalinga vietos bendruomenei, 
kad vietos žmonės, tiek jauni, 
tiek seni, turėtų joje savo vietą, 
sau brangų kampelį. Pokalbio 
metu klebonas prisipažino, kad 
pats nuoširdžiai myli muziką. Ir 
daug nelaukęs prisėdo prie var
gonų. Klebonas grojo, o mes 
klausėmės.

Vėliau, kalbėdami su Ro
mualdu apie klebono vargonavi

mą, sakėme, kad tik gyvenantis 
muzikos pasaulyje ir giliai jau
čiantis bei mylintis žmogus gali 
taip groti. Kad mes gavome 
dovaną, vertą bajorų ar net ka
ralių. Tiesiog žmogus, prisėdęs 
prie vargonų, padovanojo mums 
tai, ką jis turėjo geriausio, gra
žiausio ir kilniausio sukaupęs 
savyje. Giedrius mums pasako
jo, kad klebonas groja intuity
viai, iš klausos ir nepažįsta na
tų... Beje, klebono paprašytas 
Giedrius mūsų koncertą įrašė 
garsajuostėje, tuoj pat ir mums 
padarė to įrašo kopiją, kurią 
sugrįžę į Telšius “išstudijavo
me” dar tą patį vakarą. Žiūrint 
įrašą iš karto pasijuto nemažai 
to mūsų koncertėlio trūkumų. 
Profesionalumo stoką atpirko 
nuoširdumas.

3. Šis tas apie Kaltinėnus
Kaltinėnai - sena Žemaiti

jos gyvenvietė. Kronikose mini
mas kryžiuočių antpuolis, įvykęs 
1375 metais. Tada Švč. Merge
lės Marijos ordino riteriai 
žiauriai nusiaubė šį Žemaitijos 
kraštą. Tačiau žemaičiai pasivi
jo užpuolikus ir atkeršijo - mū
šyje krito 21 ordino riteris, dar 
vienas, paimtas į nelaisvę, buvo 
paaukotas dievams...

Miestelio kapinėse ilsisi že
maičių bajoras, rašytojas ir pir
mojo mūsų krašto muziejaus 
įsteigėjas Dionizas Poška. Kuta- 
lių kaime, netoli Kaltinėnų, gi
mė ir užaugo vienas nepriklaų^ 
somos Lietuvos prezidentų 
(1920-1926n m.) Aleksandras 
Stulginskis.

Mūsų laikais Kaltinėnų že
maičiai nebesibijo kryžiaus 
ženklo. Priešingai, dauguma 
miestelio žmonių, kuriuos pa
kalbino LTV korespondentė, 
sakė, kad geriausias ir kilniau
sias miestelio žmogus yra kle
bonas kun. Petras Linkevičius. 
Kodėl? Todėl, kad be jo Kal
tinėnai tagtu pilku, tokiu pat 
kaip kiti Žemaitijos miesteliai 
ar kaimai - paskęstų alkoholyje 
ir abejingoje neviltyje. Pasak 
paties P. Linkevičiaus, parapijos 
bendruomenę jam pavyko su
burti atstatant sudegusią baž
nyčią. Daugelis vietos žmonių 
dalyvavo talkose. Dabar parapi
jiečiai talkomis ir maisto pro
duktais remia senelių globos ir 
rūpybos centrą. Buvo malonu 
išgirsti, kad vienas iš rimtesnių 
to centro rėmėjų yra AB “Že
maitijos pienas”. Jis parūpina 
parapijos globotiniams pieno 
produktų. Remia globos ir rūpy
bos centrą Šilalės rajono savi
valdybė, įvairūs labdaros fondai.

Parapija - didelė. Maždaug 
tūkstantis šeimų. Kaip sakė 
Giedrius, klebonas stengiasi 
bendrauti su žmonėmis, sužino
ti jų bėdas bei rūpesčius, pagal 
galimybes padėti. Giedrius pa
pasakojo, kad klebonas sugebė
jo nemokamai apsirūpinti van
deniu. Kalvos šlaite, ten kur virš 
miestelio stovi kryžius, trykšta 
daug šaltinių. Jų vanduo natū
raliai renkasi viename to šlaito 
sklype. Reikėjo tik tą šaltinių 
vandenį atvesti žemyn, prie 
žmonių. P. Linkevičiaus dėka 
vandeniu dabar nemokamai 
naudojasi ne tik globos bei rū
pybos centras, bet ir nemažas 
būrys miestelio gyventojų.

Viename iš bažnyčiai pri
klausančių pastatų įsteigtas de
šimties vietų viešbutukas - nak
vynės kaina, kaip šiais laikais, 
simbolinė. Penki litai už parą. 
Jeigu pridėsite dar penkis litus, 
būsite ir tris kartus pavalgydin
tas. Po bažnyčia įrengta erdvi 
parapijos salė, kurioje dažnai 
įvairias šventes švenčia vietos 
jaunimas. Aišku, be alkoholinių 
gėrimų. Pasak Giedriaus, jis 
leidžia išgerti nebent simbolinį 
butelį šampano. Sveikatingumo 
centras buvo įsteigtas galvojant 
apie globos namuose gyvenan
čius senukus.

http://www.finnair.com


Vasario 16-tosios minėjime Anapilyje, Mississaugoje (02.11.17) dainavo jungtinis “Angeliukų”, “Aro” ir 
“Dainos” choras, vadovaujamas muz. Lilijos Turūtaitės Nuotr. K. Baliūnaitės

Istorija - gyvenimo mokytoja
Lietuvoje, Žaliosios vietovėje, pagrindinė mokykla š.m. 
vasario 15 d. buvo pavadinta vardu žymaus veikėjo Vinco 
Žemaičio, kuris kadaise toje mokykloje mokėsi. Ta proga jo 
sūnus ambasadorius Algirdas Žemaitis, dalyvavęs toje 
iškilmėje, pasakė kalbą, kurioje išryškino savo tėvo 

asmenybę ir atskleidė platesnius horizontus

Persekiotas laisvoje ir okupuotoje Lietuvoje
Vinco Selioko pomirtiniai atsiminimai, kuriuose atsispindi to laikotarpio Lietuvos istorija

JUOZAS VITĖNAS
Atsiminimai pradedami nuo 

Vinco Selioko vaikystės. Jis bu
vo gimęs 1904 m. rugpjūčio 10 
d. Gudelių-Padvarių kaime, kur 
jo tėvas Matas turėjo tris hek
tarus žemės ir vertėsi šaltkalvys- 
te. Šeimoje jis buvo jauniausias, 
aštuntas vaikas. Mokyklą pradė
jo lankyti Vilkaviškyje caro lai
kais, tęsė mokymąsi vokiečių 
okupacijos metais. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, lankė 
“Žiburio” vakarinius kursus, įsi
jungė į pavasarininkų organiza
ciją. 1920 m. Lenkijai sulaužius 
Suvalkų sutartį, bandė įstoti į 
Lietuvos kariuomenę, bet kaip 
šešiolikmečio nepriėmė. Įsijun
gė į šaulius ir 1923 m. dalyvavo 
Klaipėdos užėmime.

Baigęs karinę tarnybą Klai
pėdoje, grįžo į tėviškę, privačiai 
pasimokęs išlaikė keturių klasių 
egzaminus ir įstojo į Aukštes
niąją technikos mokyklą Kaune. 
Tuo metu tautininkų valdžia 
buvo uždraudus ideologines 
moksleivių organizacijas, bet 
neviešai veikė ateitininkai, ku
riems jis vienerius metus pir
mininkavo.

Po penkerių metų baigęs 
Aukštesniąją technikos mokyklą 
padavė prašymą į universitetą ir 
ieškojo darbo. 1930 m. pabaigo
je jam buvo pranešta, kad ski
riamas telefono ir telegrafo 
dirbtuvių direktoriaus pavaduo
toju. Tuo metu tautininkų val
džia kaip tik buvo pradėjus 
studentų ateitininkų tardymus ir 
suėmimus. Todėl jam netrukus 
buvo pranešta, kad darbą jam 
gali duoti kitur, bet ne Kaune. 
Jis pasirinko Klaipėdą. Bet čia 
jis negalėjo nurimti: jam rūpėjo 
studijos. Todėl atsisakė darbo ir 
persikėlė į Marijampolę, kur po 
kurio laiko gavo darbą cukraus 
fabrike kaip pagalbinis prakti- 
kantas. Tačiau jam sėkmingai 
sutaisius fabriko gedimus, di
rektorius pažadėjo jį paskirti 
fabriko elektros skyriaus vedė
ju. Tuo metu kaip tik ateitinin
kų veikėjai - dr. J. Leimonas, 
prof. Pr. Dovydaitis ir kiti buvo 
ištremti, studentai ateitininkai 
kalinami. Todėl cukraus fabriko 
bendrovės valdyba kreipėsi į 
saugumo departamentą žinių 
apie jį. Buvo pranešta, kad jis 
yra “aktyvus krikščionis demo
kratas” (97 psl.). Fabriko direk
torius pareiškė, kad jei jo nepri-

ALGIRDAS VAIČIŪNAS, 
ilgametis KLB krašto valdybos 
pirmininkas, Vasario 16-tosios 
proga 2002 m. vasario 17 d. įvy
kusiame minėjime pagerbtas Pri
sikėlimo parapijos kredito ko
operatyvo skiriama kasmetine 
1,000 dol. visuomenininko-kultū- 
rininko premija
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A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
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ims, tai tokį specialistą turės 
pasikviesti iš užsienio. Tuo ir 
buvo išspręstas jo naujas pasky
rimas.

Sovietų kariuomenei 1940 
m. birželio 15 d- įžengus į Lie
tuvą buvo pakeista Marijampo
lės cukraus fabriko vadovybė. 
Netrukus sugedus vienam fabri
ko vamzdžiui, buvo pradėtas 
tardymas. 1940 m. spalio 14 ir 
jis buvo iškviestas į saugumą. 
Klausinėtas penkias valandas ir 
pasiūlyta “bendradarbiauti”. Lap
kričio 7 d. vėl buvo pakviestas į 
saugumą, klausinėtas apie vieno 
tarnautojo neatėjimą į darbą ir 
pagrasintas sušaudyti, bet nieko 
iš jo neišgavę, paleido.

Gresiant vokiečių ir sovietų 
karui, žmonių iš Marijampolės 
išvežimas prasidėjo 1941 m. bir
želio 13 d. Jis su šeima išvyko į 
kaimą, iš kur sugrįžo vokiečiams 
atėjus. Tuomet buvo sudaryta 
Marijampolės miesto laikinoji 
taryba, kuri jam pavedė pasirū
pinti elektros tiekimo sutvar
kymu.

Apie savo dalyvavimą lie
tuvių sukilime 1941 m. birželio 
mėn. jis nieko nemini, bet pa
pasakoja savo įspūdžius apie 
žydų naikinimą Marijampolėje 
(167-170 psl.). Vokiečių okupa
cijos metais jis dalyvavo Lietu
vių fronto veikloje Marijampo
lės apygardoje, daugiausia pla
tindamas iš Kauno gautą infor
maciją (170-173 psl.).

1944 m. vokiečiams trau
kiantis iš Lietuvos, jis su šeima 
išvyko į kaimą, kur sulaukė ru
sų. 1944 m. rugsėjo 13 d. jis nu
vyko į cukraus fabriką patvar
kyti jo griuvėsių ir čia buvo su
imtas, nuvestas į saugumo įstai
gą ir pradėtas tardyti apie tau
tininkų ir jaunalietuvių organi
zacijas, reikalavo pasakyti, ką 
žino apie ateitininkų Kęstučio 
organizaciją, Lietuvių frontą. 
Po dvidešimties parų tardymo 
buvo išvežtas į Vilnių ir uždary
tas saugumo rūsy įrengtoj ka
meroj ir toliau tardomas. Ka
meroj buvo 33 žmonės. Jis su 
šešiais lietuviais sudarė būrelį, 
kuris rytą ir vakarą sugiedodavo 
Marija, Marija giesmės po kelis 
posmelius.

1945 m. vasario 2 d. jis buvo 
apkaltintas laiškų rašymu ir nu
baustas karceriu, tačiau kitą 
dieną vietoj karcerio jam buvo 
pranešta, kad jis paleidžiamas.

Nuvyko į Pasvalį, kur susiti
ko su žmona ir vaikais, aplankė 
tėviškę prie Vilkaviškio, kurią 
rado visai sudegusią, užsuko į 
Marijampolę ir pasiekė Kauną. 
Važinėdamas po šalį, matė par
tizanų išniekintus lavonus, gy
ventojų trėmimus. Jautė, kad 
negali likti abejingas tautos 
kančioms, tačiau neskubėjo įsi
jungti į organizuotą pasiprieši
nimą, nors žinojo apie Vilniuje 
veikiantį Bendro demokratinio 
pasipriešinimo sąjūdžio komite
tą. Bet netrukus pas jį atvyko 
“Tauro” apygardos partizanų 
vadas pik. A. Baltušis- Žvejys ir 
prašė jį sudaryti Informacijos 
centrą (IC) bei jam vadovauti 
(282 pis.). Jis nenoromis sutiko 
būti jo vicepirmininku ir eiti 
pirmininko pareigas. Buvo ap
tarta IC programa ir sudaryta jo 
vadovybė. Tuo metu IC pasiek
davo įtartinos žinios apie J. 
Markulio-Erelio vadovaujamą 
Bendro demokratinio pasiprie
šinimo sąjūdžio (BDPS) komi
tetą. Todėl buvo nutarta nuo jo 
atsiskirti ir pasivadinti Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjūdžiu 
(LLKS). Bet 1946 m. išryškėjus 
Erelio išdavystei, buvo nutarta 
toliau veikti BDPS prezidiumo 
(ne komiteto) vardu (286 psl.).

Kai iš Vakarų atvyko J. 
Deksnys-Hektoras ir V. Stanei- 
ka-Lokys, jie apie IC nieko ne
žinojo, tačiau keli jų atvežti do
kumentai jį pasiekė.

1947 m. rugsėjo 22 d. 

sovietų kariai įsibrovė į jo namą 
ir suėmę nuvežė į saugumo 
įstaigą Kaune, kur mušant iki 
sąmonės netekimo buvo reika
laujama pasakyti, kur yra A. 
Vabalas-Gediminas. (Šis sovie
tų paieškomas žmogus buvo 
prieškary Lietuvos pasiuntiny
bės tarnautojas Paryžiuje, grįžo 
į sovietų okupuotą Lietuvą, kur 
buvo suimtas, bet pabėgo ir 
įsijungė į partizanus). Po dviejų 
savaičių tardymo, siūlė “bendra
darbiauti”, bet nieko nelaimėję 
perkėlė tiktai į kitą kamerą, kur 
kaliniai kas vakarą bendrai su
kalbėdavo Tėve mūsų ir maldą 
Už tėvynę ir po to kiekvienas 
atskirai pasimelsdavo (328 psl.).

1948 m. sausio mėn. jo byla 
buvo baigta rengti ir jis buvo 
išvežtas į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimą, kur tardytojas jam pa
rodė A. Baltušio ir kitų parti
zanų lavonų fotografijas ir klau
sė, ar juos pažįsta. Jis neigė, bet 
suprato, kad “Tauro” apygardos 
partizanų štabas sunaikintas. 
Kaip BDPS vicepirmininkas bu
vo taip pat klausinėjamas apie 
sąjūdžio ryšius su užsieniu ir 
Sovietų Sąjungos šmeižimą.

1948 m. liepos 2 d. jam bu
vo pranešta, kad jis nubaustas 
25 metais ypatingo režimo lage
ry ir 5 metais tremties. Netru
kus pėsčias su kitais kaliniais 
buvo nuvarytas į Kauno geležin
kelio stotį, kur traukiniui paju
dėjus, poetas Antanas Miškinis 
užgiedojo Dievas mūsų prieglau
da..., įsijungė ir kiti kaliniai ir 
nesiliovė giedoję ar dainavę iki 
Vilniaus (365 psl.). 1948 m. 
rugsėjo 24 d. buvo atvežti į In
tos lagerį, kur jis po kelių dienų 
buvo paskirtas į barakų statybą 
ir kelių lyginimą (383 psl.).

1955 m. jam buvo leista už 
lagerio gyventi laisvai. Kitais 
metais pas jį atvyko žmona su 
sūnumi ir dukterim iš tremties 
Irkutske. Susitaupę pinigų pa
sistatė namelį Intos upės pa
krantėje. Po kokio pusmečio 
jam buvo pranešta, kad gali iš
vykti iš Intos, bet į Lietuvą grįžti 
neleidžiama. Nepaisydamas šio 
nuostato, jis pardavė savo na
melį ir daiktus pasiuntė į Pane
vėžį, kur geležinkelio stotyje su
tiko buvusį tremties draugą, 
gyvenantį Daugpilyje, kuris jam 
pasiūlė pas jį apsistoti. Pagyve
nęs pas jį, įsigijo pastogę Daug
pilio miesto pakraštyje. Bet ir 
čia neturėjo ramybės: saugumas 
sekė, tardė, kratė jo namus.

Knygos pradžioje pateiktas 
D. Kuodytės įžanginis straipsnis 
“Bendro demokratinio pasiprie
šinimo sąjūdžio prezidiumas ir 
Vinco Selioko atsiminimai”, o 
jos pabaigoje Raimondo Vaba
lo “Pabaigos žodis” (461-466 
psl.), kur jis pasakoja apie kny
gos rengimą ir papildo kai ku
riuos autoriaus pasakojimus.

(Vincas Seliokas, Atsimini
mai. Atsakingas redaktorius 
Raimondas Vabalas. Išleido 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrinėjimo centras. 
Vilnius, 2001 m., 480 psl.).

Buvęs čikagietis kun. Antanas Saulaitis, OFM, dabartinis Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas, Čikagos 
“Seklyčioje”. Čia dar matomi žymesnieji Čikagos lietuvių veikėjai: Birutė Jasaitienė, Eglė Juodvalkė, 
Antanas Juodvalkis Nuotr. Ed. Šulaičio

Kas buvo mano tėvas Vin
cas Žemaitis? Gabus moksleivis 
ateitininkas, baigęs Voronežo 
(Rusijoje) gimnaziją sidabro 
medaliu. Visuomenininkas, nuo 
jaunystės ėjęs vadybines parei
gas įvairiose organizacijose. Pir
mas lietuvis, gavęs aukštąjį miš
kininkystės išsilavinimą Vaka
ruose ir įvedęs Lietuvos miš
kuose daug reformų, už kurias 
buvo pažymėtas jau 1930 metais 
Gedimino trečiojo laipsnio or
dinu. Organizatorius, vienas iš 
pagrindinių Miškininkų sąjun
gos steigėjų ir išrinktas dviem 
kadencijom jos pirmuoju pirmi
ninku. Administratorius, nuo 
1926 metų sausio 1 dienos Kaz
lų Rūdos urėdas ir vienas iš 
penkių Lietuvos miškų ūrėdų- 
revizorių, atsakingų už beveik 
visus Suvalkijos miškus. Moksli
ninkas, parašęs daug knygų bei 
straipsnių miškininkystės, etno
grafijos ir istorijos. Svarbiausiai 
- lietuvis, kurio meilė ir pagar
ba savo tautai buvo jo gyvenimo 
pagrindas.

Jis mane mokė ne žodžiais, 
bet savo gyvenimo pavyzdžiu. 
Ne mažesnis pavyzdys buvo ir 
mano motina (jos motina Ceci
lija Tumaitė buvo Tumo-Vaiž
ganto pusseserė, kuri už lietu
višką veiklą lenkų buvo ištremta 
iš Vilniaus). Šalia mokytojavi
mo, ji administravo šeimos 
ūkius. (...)

Namuose lankydavosi daug 
iškilių svečių. Tėvas skatindavo 
mane “tyliai dalyvauti”. Tas 
man padėjo suprasti Lietuvos 
politinį ir kultūrinį gyvenimą. 
Visai mažą veždavosi į revizijos 
keliones jam pavaldžiose urėdi
jose. Mačiau, kad apsileidu- 
siems pavaldiniams jis buvo la
bai griežtas, ir jo žodis lėmė jų 
ateities karjeras, bet klystan
tiems bei pasitaisantiems jis bu
vo atlaidus. Nepaisydamas dide
lio “senųjų” miškininkų pasi
priešinimo, panaikino stataus 
miško pardavimą ir varžytinėse 
miško medžiagą parduodavo 
daugiausiai mokantiems pirk
liams, nepaisydamas jų tauty
bės, nes tai buvo valstybės tur
tas. Žydai už tai jį labai gerbė. 
Girdėjau, kad 1940 m. jo bylą 
pas NKVD Kaune “nukišo” 
vienas žydų tautybės tarnauto
jas, nes iš savo tėvo atsiliepimų 
žinojo apie urėdo Žemaičio 
dorumą ir toleranciją.

Garbės netroško - jam buvo 
siūlytos žemės ūkio ministerio 
pareigos, bet jis norėjo likti prie 
savo numylėtų miškų. Tautinin
kų režimo jis nemėgo dėl neto
lerancijos kitiems ir Lietuvai 
nepriimtinos vadistinės santvar
kos. Beveik be išimties visi jo 
lygio valstybės tarnautojai pri
klausė tautininkų partijai, bet 
ne Vincas Žemaitis. Vėliau jis 
man sakydavo, kad už tokį “ne- 
prisiderinimą” galėjo būti at
leistas iš tarnybos, bet tada būtų 
grįžęs ūkininkauti į savo gimtąją 
Suvalkiją prie Žaliosios, kurios 
mokyklą pradėjo lankyti praėju
sio šimtmečio pradžioje.

1944 m. Kazlų Rūdos urėdi
joje ant rašomojo stalo jis pali
ko oficialų savo atsistatydinimo 
raštą su pareigų perdavimu savo 
pavaduotojui. Išėjęs į pensiją 
būtų darbavęsis ūkininku gim
tuose Andriškiuose. Buvo pa
ruošęs detalius planus, kaip tė
viškės žemės ūkį su moderninti. 
Vasaros atostogas praleisdavo 
besidarbuodamas savo žemėse 
ir mane nuo vaikystės mokė že
mės ūkio darbų. Liepdavo net 
po rugienas lakstyti basam, nes, 
kaip Antėjus, žmogus įgauna jė
gų palietęs savo tėvų žemę.

Tarp kitų man tėvo dedi
kuotų knygų turiu vieną su įra
šu: “Mano brangiausiam Algir
dui. Istoria * magistrą vitae ėst. 
Autorius - Čikaga, IX.30.1970”. 
Jis man įkvėpė meilę Lietuvai 
bei jos istorijai, o savo pavyz
džiu mane mokė tarnauti savo 
tautai. Savo išeivijos etnografi
nius bei istorinius raštus jis sky
rė dabarties ir ateities Lietuvos 
kartoms, kad jos iš istorijos pa
simokytų ir praeities klaidų ne
kartotų. Šiais klausimais dažnai 
pasikalbėdavome - paskutinį 
kartą diskutavome iki paryčių 
1982 m. gruodžio viduryje ir jis 
buvo tiek pilnas energijos bei 
planų, kad aš net nepagalvojau, 
jog už dviejų mėnesių jis užges, 
ir kiek galėdamas prie jo darbų 
prisidėdavau.

Į Ameriką Vincas Žemaitis 
atvyko būdamas jau 53 metų 
amžiaus, nemokėdamas anglų 
kalbos ir be fizinio darbo paty
rimo. Iš pradžių dirbo valyda
mas raštines. Tačiau norėjo būti 
nepriklausomas. Su motina nu
sipirko daugiabutį namą, kurio 
patalpas nuomodavo darbinin
kams ir išmoko atlikti visus re
monto darbus. Broliui ir man 
nežinant, gavo amerikiečių gim
nazijos baigimo diplomą.

Motinai mirus, su broliu nu- 
sivežėm jį į Klyvlandą atsigauti. 
Bet jau po poros dienų jis sėdo į 
autobusą ir grįžo į Čikagą, nes 
turėjo nebaigtų knygų, straips
nių ir t.t. Paskutinius metus gy
veno savo namo pusrūsyje, nes 
viršutinį aukštą turėjo nuomoti 
namo išlaikymui, o savo labai 
kuklią pensiją išleisdavo lietu
viškai veiklai.

Tai buvo žmogus, kuris visą 
gyvenimą dirbo ir gyveno Lie
tuvai. Pasižiūrėjęs į daugumos 
dabartinių mūsų valstybėje gy
venančių lietuvių dejavimus, jis 
tikrai sušuktų “O tempora, o 
mores!” (O laikai, o papročiai!).

Jis gal manęs būtų išsižadė
jęs, jeigu būčiau vedęs svetim
tautę. Vedžiau nelietuvę, bet 
senos giminės žemaitę, su kuria 
užauginom penkis lietuvius vai
kus, kurie visi baigė aukštuosius 
mokslus. Sekdamas tėvo pavyz
džiu, prisiėmiau vadybines pa
reigas eilėje lietuviškų ir pasau
linių organizacijų, kuriose galė
jau ginti tuo laiku okupuotos 
Lietuvos interesus. Studijavau 
politinius mokslus ir tarptautinę 
teisę Bonos universitete Vokie
tijoje ir, pasak Lietuvos ministe
rio Londone Broniaus Balučio, 
buvau pirmas lietuvis, baigęs 
Oksfordo universitetą magistro 
laipsniu iš filosofijos, politikos 
ir ekonomikos pasaulinio garso 
1263 metais įsteigtoje Baliolo 
kolegijoje.

Po dvidešimt ketverių metų 
darbo, nesulaukęs pensijos am
žiaus, Lietuvos vyriausybės pra
šomas, 1992 metais atsistatydi
nau iš Jungtinių Tautų Maisto ir 
žemės ūkio organizacijos, kad 
galėčiau tarnauti Lietuvai kaip 
Lietuvos respublikos nepapras
tasis ir įgaliotasis ambasadorius 
prie šios organizacijos. 1999 
metų viduryje šis darbas buvo 
netikėtai nutrauktas. Tačiau ir 
toliau stengiuosi darbuotis kaip 
ambasadorius, patarėjas žemės 
ūkio reikalams prie Lietuvos 
ambasados Italijoje. Jeigu mano 
tėvo gimtinė būtų nesunaikinta, 
gal ir aš, kaip mano tėvas, tap
čiau ūkininku ir įsijungčiau į 
Žaliosios bendruomenę.

Taigi už viską, ką padariau 
ir pasiekiau, turiu dėkoti savo 
tėvui Vincui Žemaičiui ir moti
nai Bronei Ruseckaitei-Žemai- 
tienei.
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Lietuvos kurortologija II
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Lietuvoje kurortine temati
ka kasmet sistemingai rengiami 
moksliniai kongresai, konferen
cijos, gydytojų seminarai. Su
laukdavome kolegų ir iš užsie
nio (Vokietijos, Lenkijos, Če
koslovakijos, Rusijos, Ukrainos, 
Š. Kaukazo, Užkaukazės). Lie
tuvos kurortologai su praneši
mais taip pat dalyvauja Vakarų 
kurortologų kongresuose. Ypač 
glaudžius ryšius palaikėme su 
italų kurortologais, kurių vado
vas prof. Enrico Kostri, gyve
nantis Neapolyje, taip pat kartą 
svečiavosi Lietuvos kurortuose.

Lietuvoje kurortologija ir 
kurortinis gydymas pradėtas sis
temingai tyrinėti nuo XX š. pra
džios. Tai susiję su Vytauto Di
džiojo universiteto mokslinin
kais, kaip pvz. profesoriais J. 
Bagdonu, M. Kaveckiu, S. Ko
lupaila, taip pat praktikos gydy
tojais: J. Venckūnu, B. Matu
lioniu ir kt.

Dar 1816 m. žymus Euro
pos fizikochemikas T. Grotus 
ištyrė Likėnų (Smardonės) ku
rorto mineralinius vandenis ir 
nustatė, kad jie yra tinkami 
gydymui. Po Antrojo pasaulinio 
karo kurortinio gydymo proble
mas plačiai nagrinėjo Kauno 
medicinos instituto (dabar Kau
no medicinos universiteto) ir 
Lietuvos Mokslų akademijos 
medicinos instituto darbuotojai.

Didžiulį indėjį į Lietuvos 
kurortologiją įnešė žymus higie
nistas ir fiziologas prof. dr. J.

Kanados lietimų Bendruomenės žinios
Aukos Kanados lietuvių bend

ruomenės krašto valdybai Vasario 
16-tosios proga: $500 - R. L. Kulia- 
vai; $300 - V. Montvilas; $200 - R. 
P. Kūrai, A. Bumbulis, Tėvai pran
ciškonai, E. J. Čuplinskai; $150 - 
dr. J. Yčas; $100 - E. Ginčauskas, 
S. E. Čepai, dr. M. Arštikaitytė, R. 
E. Stravinskai, E. H. Stepaičiai, Vi. 
V. Nausėdai, B. Stalioraitis, G. Ig- 
naitis, dr. J. A. Sungailos, E. Šle
kys; $75 - A. Kalendra, kun. A. ir
R. Žilinskai; $70 - J. Z. Dabrowski; 
$60 - L. Balsys; $50 - E. Simonavi- 
čienė, J. Morkūnas, S. Steigvilienė, 
V. Jasinevičienė, Z. Stančikas, S.
V. Piečaičiai, A. Kazilis, VI. P. Mel- 
nykas, A. Zubrickas, B. B. Tamo
šiūnai, VI. A. Ramanauskai, I. 
Meiklejohn, V. O. Taseckai, J. Jo
naitis, P. B. Sapliai, A. A. Vaičiū
nai, M. S. Putrimai, prel. P. Gaida,
S. Kėkštas, J. B. Banaičiai, A. E. 
Abromaičiai, A Mašalas, V. V. Ba
lionai, Z. O. Girdauskai.

$40 - R. G. Paulioniai, V. L. 
Sendžikai, J. Lapavičius, Br. J. Lu
koševičiai, A. Marcis, B. D. Vaidi
los, U. Paliulytė, A. Puteris, S. Cip
lijauskas; $35 - T. B. Stanuliai; $25 
- L. G. Matukai, V. K. P. Gapučiai, 
Pr. Čeponkus, L. Rudaitis, V. O. 
Narušiai, B. Čepaitienė, V. Keco- 
rienė, V. V. Paškai, V. Kolyčius; 
$20 - R. V. Tiriliai, L. J. Adomavi
čiai, R. A. Šileikos, V. S. Aušrotai, 
E. Underys, A. Morkūnas, F. P. 
Pabrėnas, M. Povilaitienė, A. Vai
tonis, F. Mockus, R. Celejewska, 
A. D. Barkauskai, K. Balyta, E. 
Ališauskienė, R. Bekerienė, N. Bal
čiūnas, A. Sagevičius, P. Jonikas,
VI. Butkys, E. Kripas, V. V. Balio
nai, P. Kraveckas, B. Galinis, J. 
Rinkūnienė, G. Jocas, E. V. Stepo
nai, VI. Vytas, J. Bartnikas, J. Pet
ronis, A. E. Bubuliai, I. Ross, S. 
Krasauskas, H. I. Matušaičiai, J. 
Andrulis, S. Bartusevičius, M. Ru
sinas, I. Mačiulytė-Guilford, A. Le
das, A. M. Pranevičiai, S. Janavi

Šopauskas, taip pat 10 metų 
Lietuvoje vadovavęs kurortine 
tematika vykdomiems darbams 
prof. dr. H. Guobys. Nuo 1967 
m. iki 1992 m. šį darbą sėkmin
gai vykdė Lietuvos kurortologi- 
jos mokslinio tyrimo laboratori
ja, paruošusi ir nemažai gabių 
specialistų. Laboratorijai teko 
22 metus vadovauti šių eilučių 
autoriui. Buvo paruošta ir ap
ginta 18 disertacijų moksliniam 
daktaro laipsniui gauti. Joje 
drauge su gydytojais dirbo ir kiti 
specialistai (biologai, psicholo
gai, elektronikai). Tai įgalino 
nagrinėjamas problemas spręsti 
kompleksiškai.

Laboratorijoje tyrimais nu
statyta, jog kurortiniai veiksniai 
ir procedūros daugiau veikia ne 
tik susirgimo procesą, bet ir fi
ziologinį organizmo pajėgumą 
(sanogenezę).

Pradėjome gilintis ir į este- 
toterapiją (gydomosios muzi
kos, knygų, gamtovaizdžių, spal
vų ir kvapų), jos platesnį panau
dojimą kurortų sanatorijose ir 
kai kuriuose poilsio namuose. 
Gauti rezultatai buvo džiugi
nantys. Tokios klinikinės - tera
pinės estetoterapijos sėkmės 
priežastis yra ta, kad šios pro
cedūros padeda atsipalaiduoti 
nuo slegiančios, blogos nuotai
kos, kurią sukelia chroniškas 
sirgimas, padidina pasitikėjimą 
savo jėgomis, iniciatyvą, socialu
mą, praplečia interesų ratą. Vi
sa tai turi didžiulę reikšmę gy
dant bet kurį kūno ar dvasinį 
susirgimą.

čius, H. Sukauskas, O. Juodišienė, 
V. Palilionis, Z. Didžbalienė, J. Žu- 
lienė, P. Čiurlys, A. P. Skilandžiū- 
nai, V. A. Dubickai, V. Puodžiū
nas, A. Laurinavičius, B. Sriubiškis, 
dr. A. A. Valadkos, J. Lelis, A Pet
kevičius, A. Radžiūnas, J. J. Kuli
kauskai; $10 - S. Čeponis, J, Paš- 
kauskienė, O. Jurėnas-Polyak, J. 
Linkūnaitis, V. Karnilavičius, V, 
Poškaitis, K. Žukauskas; $5 - A. 
Gineitis.

Aukos Toronto apylinkei: $50
- E. Šlekys, B. Stalioraitis; $40 - L. 
Balsys; $25 - J. Stravinskas, E. Si- 
monavičienė.

KLB Hamiltono apylinkė: 
$250 - St. Dalius; $100 - G. J. Kriš
tolaičiai; $50 - R. Bulovas Z. P. Sa
kalai; $30 - Z. Stankus; $25 - P. 
Kareckas, V. Kazlauskas, K. Gu- 
dinskas; $20 - R. Choromanskytė, 
D. Garkūnienė, A. Erštikaitis; $10
- A. Parėštis, L. J. Stungevičiai; $5
- M. Vaitonienė.

KLB Rodney apylinkė: $35 - 
O. J. Statkevičiai; $30 - L. Z. Moc- 
kai; $20 - K. G. Gapučiai, T. Cipa- 
rienė, kun. K. Kaknevičius, O. V. 
Naruševičiai; $15 - S. Paketūras; 
$10 - O. P. Gaidauskai, V. Jakubai- 
tis, L. Rastapkevičius, T. Rastapke- 
vičienė.

KLB Vasagos apylinkė:. $200 - 
Vasagos Lietuvių moterų būrelis; 
$50 - M. Gaivelis, B. Ignatavičius, 
Č. Javas, A. Kanapka, V. E. Krikš
čiūnai, I. A. Kusinskiai, M. Lauri
navičius, A. Pakarna, A. T. Seko- 
niai, A. Vitkus; $40 - V. Abromavi
čius; $30 - R. J. Dūdos, M. Juozai
tis, J. S. Petkevičiai, E. Tribinevi- 
čius, J. A. Vaškevičius; $20 - A. 
Babeckas, M. Bernotas, B. Gata- 
veckas, J. Gelažius, B. Jacka, B. 
Kasperas, V. Kryžanauskas, J. La
pavičius, A. Masionis, C. Pakštas, 
V. Rukšys, T. D. Tarvydai, S. Valic- 
kis; $5 - M. Civiero, A. Gatavec- 
kas, M. Noreikienė.



Šakotas meno žmogus
Menotyrininkui ir literatūrologui Jonui Griniui -100 

VIDMANTAS VALIUŠAITIS
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Vasario 21 d. suėjo 100 me
tų, kai gimė meno ir literatūros 
kritikas, publicistas ir dramatur
gas, pedagogas ir visuomenės 
veikėjas dr. Jonas Grinius 
(1902-1980). Šis pirmosios ne
priklausomybės laikais Lietuvo
je ir Prancūzijoje išsiugdęs žmo
gus, Vytauto Didžiojo universi
teto profesorius ir senato sekre
torius, 1944 m. pasitraukęs į 
Vakarus, ten ir miręs, paliko 
reikšmingą pėdsaką lietuvių 
kultūros istorijoje, o jo darbai 
ir veikla yra verti atitinkamo dė
mesio.

“Jonas Grinius yra tiksliai 
sijojantis kritikas, reikalaujantis 
naujų motyvų, minties gilumo, 
kietas tiek sau artimiems rašyto
jams, kaip ir tolimiems. Tai gi
laus literatūrinio išsilavinimo 
mokslininkas, reiškiąsis kaip 
krikščionis humanistas, besisie
lojus likiminėmis tautos proble-

Dr. JONAS GRINIUS

Su Marijos vardu
Su MARIJOS Vardu mūsų žemės 
Viltys eina spygliuotais takais.
Štai gimtinės dangus vėl aptemęs, 
Kas guos širdį rytais - vakarais?..

Sodų žiedus jau vėjai išbarstė 
Ir išpustė su pūgom baltom... 
Virpa ašara motinos skruoste, 
Dreba rankos sudėtos maldon.

Jau nutilo ir paukščiai parskridę, 
Gluosnių šakos nusvirę žemai. 
Prieš akis atsistojo Temidė, - 
Lyg apakus jautiesi ūmai...
Vienoj rankoje kardas pakilęs 
Ir likimo svarstyklės - kitoj... 
Ką sakys kraujo lašas prabilęs 
Tėviškėlėj ar taigoj šaltoj?...

Vėlei stingsta tau žodis tarp lūpų, 
Nors lyg paukštė balsinga esi - 
Vėlei dienos miglose suklupo, 
Tirpsta tirpsta svajonė šviesi...

Šitiek daug akmenų ant to kelio, 
Čia pridygę lyg usnių laukuos. 
Gali perklupt, nerasi takelio, 
Smala pragaras taškos - kas bus?...

Su MARUOS Vardu dienos eina - 
Aušros Vartuos - takais Šiluvos...
JI ištvėrė SŪNAUS Kryžiaus auką, 
Mus prikels- nepaliks LIETUVOS!

Ateik, Sugrįžk!
Ateik, sugrįžk, RŪPINTOJĖLI, 
Kodėl taip toli išėjai?- 
Išbloškė vėtros vieversėlį, 
Be tavęs blėsta židiniai. 

Dalis radinių gintaro parodoje, kuri veiks Gatineau-Hull miesto rotu
šėje iki š.m. kovo 17 d. Nuotr. I. Ross

momis, estetine kultūra, reika
laująs kūrybinės pažangos”, - 
rašoma K. Bradūno ir R. Šilba- 
jorio redaguotame veikale Lie
tu vių egzodo literatūra 1945- 
1990, kurį 1992 m. Čikagoje iš
leido Lituanistikos institutas.

Jonas Grinius gimė 1902 va
sario 21 (lotyniškuoju kalendo
riumi kovo 5) Šiaurės Lietuvoje 
- Giminėnų kaime, Joniškio 
valsčiuje, Šiaulių apskrityje 
amatininko šeimoje. Baigęs Lie
tuvos universitetą Kaune 
(1926), studijas gilino Sorbonos 
ir Grenoblio universitetuose 
Prancūzijoje (1926-1929). Pary
žiuje susipažino su poetu Oska
ru Milašium, iš jo kūrybos para
šė ir apgynė daktaro disertaciją 
O. Milašius poetas (1929). Pro
fesoriavo Vytauto Didžiojo uni
versitete, dėstydamas čia esteti
ką, meno teoriją, prancūzų lite
ratūrą.

Patyręs politinio emigranto 
dalią, J. Grinius savo kūrybin
giausią gyvenimo dalį praleido 
ne Lietuvoje, atplėštas nuo aka
deminio darbo ir lietuviškosios 
kultūros šaltinių. Tačiau egzodo 
kultūriniame gyvenime reiškėsi 
aktyviai - įdėmiai sekė literatū
ros ir kultūros procesą tiek išei
vijoje, tiek okupuotoje Lietuvo
je, skelbė straipsnius spaudoje, 
skaitė paskaitas, rašė lietuvių, 
vokiečių, prancūzų enciklopedi
niuose leidiniuose, dalyvavo 
Baltų tyrimo instituto Bonoje 
veikloje, mokslo darbų serijoje 
Actą Instituti Baltici skelbė kai 
kurias savo studijas vokiškai. Už 
mokslo darbus 1956 m. buvo 

- Pusšimtį metų išrymojau 
Takuos ir kryžkeliuos senuos, - 
Čia mane spardė, trypė kojom, 
Kenčiau už grotų - sibiruos...

Dabar, nors pakelės platesnės, 
Tačiau atšalęs oras čia. 
Lakštingalos kažko tylesnės, 
Šešėliai šnabžda paslapčia...

Žmogaus širdis mane užmiršo, 
Jo mintys šliejas su migla... 
Žiaurumas, pyktis ėmė viršų 
Ir veriasi pati pekla...

Saulėtų dienų aš tikėjaus, 
Šiltuos gimtinės pakeliuos. 
Visas viltis į ją sudėjau, - 
Šiandien tik VIEŠPAČIU

tikiuos. v
Sofija Sviesaitė,

Mažeikiai

Vienišas beržas
Stovi, vienišas berže, toks liūdnas 
prie gimtųjų takų.
Tavo kietas lietuviškas būdas - 
nebenori išeit iš namų.
Rugių lauką šakom apkabinęs, 
tarsi motina mielus vaikus. 
Saugai tėviškės žalią lopšinę, 
lauki grįžtant savų į namus.
Jie sugrįžta, kai pateka saulė, 
pabėgioti rasota lanka, 
Paslpatingas jaunystės pasaulis 
tau mojuoja mėnulio skara.
Čia motulė prie vartų parimus 
kaip ir tu - laukia grįžtant visų, 
Tėvo vagos nubėga arimais, 
ir sugrįžusiems sotu, skalsu.

Vida Vosylienė 

idų, o 1977 m. - 
St. Šalkauskio premijomis. DP 
laikotarpiu, neturėdamas sąlygų 
dirbti mokslinio darbo, buvo at
sidėjęs draminei kūrybai. Už 
dramą Gulbės giesmė (apie Bar
borą Radvilaitę) 1963 m. J. Gri
niui buvo paskirta Lietuvių ra
šytojų draugijos premija. Jo dra
mos veikalai (Žiurkių kamera, 
Stella maris, Gulbės giesmė, etc.) 
buvo statomi įvairių išeivijos 
dramos vienetų JAV, Australi
joje, Vokietijoje.

Svarbiausieji J. Griniaus 
darbai - pirmoji lietuviška me
no filosofijos knyga Grožis ir 
menas (1938, II laida 1983), me
notyros studijos Vilniaus meno 
paminklai (1940, 1992), Lietuvių 
kryžiai ir koplytėlės (1970), lite
ratūrologuos darbai O.V. Mila
šius poetas (1930), Putino lyrika 
(1932), Visuotinė literatūra (kar
tu su J. Ambrazevičium ir A. 
Vaičiulaičiu) I ir II t. (keturios 
laidos prieškario Lietuvoje, 
penktoji - 1991), Veidai ir prob
lemos lietuvių literatūroje (I t. 
1973, II t. 1977) ir kt. Periodi
koje ir rankraščiuose yra likę 
dešimtys straipsnių bei studijų, 
netilpusių į knygas. Dėmesio 
nusipelno turiningas ir kultūros 
istorijai vertingas J. Griniaus 
epistolinis palikimas.

Lietuvos vyriausybės ir 
Kauno savivaldybės rūpesčiu, 
Jono Griniaus ir jo žmonos Ali
nos palaikai, 1998 metais buvo 
perkelti į Lietuvą ir palaidoti 
Kauno Petrašiūnų kapinėse.

Jono Griniaus palikimu ati
džiau teko susidomėti studijų 
Vilniaus universiteto Kauno hu
manitariniame fakultete (1983- 
1987) metais. Iš J. Grinių paži
nojusiųjų asmenų anuomet už
rašiau ir pluoštą atsiminimų, su
rinkau kitokios vertingos ir uni
kalios medžiagos. Vėliau turė
jau progos keletą kartų (1990, 
1994, etc,) ilgesnį ar trumpesnį 
laiką padirbėti J. Griniaus ar
chyve Miunchene, jo našlei Ali
nai Grinienei (1916-1998) pa
kvietus. Esu sukaupęs daug me
džiagos J. Griniaus monografi
jai, kurią buvau pradėjęs rašyti 
dar Atgimimo priešaušryje, bet 
dėl įvairių aplinkybių ligi šiol 
negalėjau jos pabaigti. J. Gri
niaus 100-metis tapo paskata 
sugrįžti prie pradėto ir ligi šiol 
nebaigto darbo.

Pažymint apvalią menotyri
ninko ir literatūros kritiko su
kaktį, čia skelbiami rašytojo 
Juozo Paukštelio žmonos Bro
nės Paukštelienės atsiminimai 
apie J. Grinių, V. Valiušaičio 
užrašyti 1983 m., taip pat 1940 
m. rašytas J. Griniaus laiškas J. 
Paukšteliui. Galbūt kas nors iš 
Tėviškės žiburių skaitytojų turė
jo progos bendrauti su J. Gri
nium, galbūt dar turi išsaugoję 
jo asmenybę liudijančių doku
mentų - laiškų, nuotraukų, senų 
spaudos iškarpų, galbūt kas 
nors iš jį pažinojusiųjų būtų lin
kęs vieną kitą žodęlį užrašyti 
popieriuje ir jam atsiųsti. Jis bū
tų labai dėkingas visiems, kurie 
galėtų parūpinti turimos me
džiagos apie Joną Grinių ir pri
sidėti prie jo autentiško asme
nybės atvaizdo atkūrimo. Laiš
kus galima būtų siųsti adresu: 
V. Valiušaitis, Č. Sasnausko g. 
50, Kaunas LT-3005, Lietuva.

Atsiųsta paminėti
LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKS

LO AKADEMIJOS METRAŠTIS 
XIX. Spaudai parengė J. Kardelytė 
ir L. Sidarienė. Leidėjas - Katalikų 
akademija (A. Jakšto 9, Vilnius). 
Vilnius, 2001 m., 672 psl. Tiražas — 
300 egz.

Aldona Eugenija Kezytė, AJC, 
ESAME NENAUDINGI TARNAI. 
Misijų darbo žingsniai. Redaktorė 
- Regina Petkevičienė. Išleido Lie
tuvos kultūros fondo Šiaulių krašto 
leidykla “Saulės delta”. (Vilniaus g. 
118, 5400 Šiauliai). Tiražas — 
25,000 egz,

Vytautas Vitkus, PULKININ
KAS KAZIMIERAITIS. Pietų Lie
tuvos partizanų srities vado Juozo 
Vitkaus gyvenimas, veikla, šeimos 
likimas. Atsakingas redaktorius - 
Aleksas Dabulskis. Dailininkas - 
Romas Dubonis. Leidėjas - Lietu
vos gyventojų genocido ir rezisten
cijos tyrimo centras (Didžioji g. 
17/1, LT-2001 Vilnius). Vilnius, 
2001 m., 216 psl.

M.K. Čiurlionis, Kenčiantis Kristus (1905). Aliejus, drobė 78.8x61.5 cm

Jėzaus mokinys - Judas Iskariotas
KUN. DR. V. SKILANDŽIŪNAS

Biblinis Judo Iskarioto as
muo krikščioniškoje tradicijoje 
tapo pikto figūra: išdavikas, pi
nigų goduolis, apgaulus, presti
žo trokštantis, savižudis ir 1.1. 
Dantės Dieviškoje komedijoje jis 
yra pavyzdys visiško nutolimo 
nuo Dievo. Abraham a Santa 
Clara pavaizduoja jį kaip apsigi- 
musį juokdarį, į kurį krypsta vi
sa nelemtis. Biblinėje poezijoje 
ir liaudies vaidinimuose prasi
veržia neapykanta Judui.

Su laiku Judo įvaizdis kei
čiasi. Klopstock’o veikale Mesi
jas buvo jau tik tariamas išda
vimas. Heine perėmė biblinį 
šabloną, jį iškreipdamas: “Kiek
vienas turtuolis yra Judas Iska
riotas”. Panašiai vaizduojamas 
ir Leo Perutz romane Leonardo 
Judas. Walter Jens visus pra
eities Judo figūros teologinius 
aiškinimus štai kaip suglaustai 
išreiškia: 1. Judas kaip niekšiško 
gobšumo įtaigojamas išdavikas, 
pinigų vergas, garbėtroška, 
veidmainis, pavyduolis ir neap- 
kentėjas, 2. Judas kaip uolus 
sekėjas, nusivylęs Kristumi ir 
bandantis sukelti liaudies są
mokslą Getsemanėje, 3. Judas 
kaip mesijanizmo advokatas, 
kuris su tariama išdavimo pa
galba norėjo tapti pasaulio val
dovu.

Viename Thomas-Morus - 
Akademijos suvažiavime Bens- 
berg’e Judo problema buvo iš 
naujo diskutuojama: Be Jėzaus 
nėro Judo. Iš vienos pusės se
nasis Judo įvaizdis turėtų būti 
atmestas, iš kitos pusės, negali
ma padaryti jo šventuoju. Judo 
asmenyje ir veikloje atsispindi 
tikėjimo bedugnė tarp judaizmo 
ir krikščionybės, kaip didžiausia 
Jėzaus mokytinių problema.

Kur tik Jėzaus gyvenimo is
torija yra pasakojama, neišven
giamai prisimenamas ir Judas, 
klausiant, kodėl jis išdavė Jėzų, 
parduodamas jį priešams. Be
veik visi remiasi šv. Raštu ir ma
no, kad jis tai padarė dėl ‘tris
dešimt sidabrinių’. Tikriausiai 
pinigai turėjo įtakos - didelė su
ma, ritinys. Bet Judas nusviedė 
mamoną, 30 sidabrinių, šven
tykloje. Už tą sumą buvo nu
pirkta kraujo dirva laidoti sve
timšaliams. Tačiau Judas nebu
vo brangenybių maišas, nors jis 
ir tvarkė apaštalų finansinius

SIETYNAS, Marijampolės li
teratų klubo almanachas 3 nr. Klu
bo pirmininkė - Aldona Muraus
kienė. Viršelis - Nerijaus Pango- 
nio. Leidykla - “Ramona” (Vytau
to g. 32, LT-4520 Marijampolė). 
Leidinyje - 27 autorių kūriniai (ei
lėraščiai ir apysakos). Tiražas - 250 
egz. Marijampolė, 2001, 108 psl.

Vytautas Žalys, KOVA DĖL 
IDENTITETO. Kodėl Lietuvai ne
sisekė Klaipėdoje tarp 1923-1939 
m. Ringen um Identitaet. Warum 
Litauen zwischen 1923 und 1939 im 
Memelgebiet keinen Erfolg hatte - 
Verlag Nordostdeutsches Kultur- 
werk. Lueneburg 1993.

TILTAS, Journal of the Bri
tish-Lithuanian Society, Volume 3, 
Number 1, January 2002. Published 
three times a year. Editor - Maria 
Lenn (Tiltas, c/o The Embassy of 
Lithuania, 84 Gloucester Place, 
London W1H 3HN. 

reikalus. Jis labai supykdavo, 
kai pinigais buvo švaistomasi - 
pvz. kai apsiverkusi, atgailau
janti nusidėjėlė išpylė brangų 
tepalą ant Kristaus kojų ir jas 
bučiavo. Kristus jai tarė: “Atlei
džiamos tau nuodėmės... Tavo 
tikėjimas išgelbėjo tave. Eik sau 
rami!”

Judas buvo Jėzaus mokinys, 
vienas iš ištikimiausių ir dėl to 
tik jis galėjo atlikti išdavimą. 
Nelaimingas išdavimas, dėl ku
rio jis nusižudė. Šalia Nukry
žiuotojo - pakaruoklis. Po Kris
taus Išganytojo mirties krikščio
nija Judą demonizavo, pa
smerkdama jį į pragaro gelmes 
visam laikui ir amžinybei.

Dažnai Jėzus palikdavo sa
vo pasekėjus vienus, pasitrauk
davo į nuošalumą melstis. Tada 
jie susėsdavo ir užkandžiaudami 
bei girkšnodami kalbėdavo apie 
tai, ką Jėzus pasakė savo pa
moksluose. Judas kalbėdavo 
apie jį taip laisvai ir dažnai, kad 
kiti išsigąsdavo. Tačiau vėlyvais 
vakarais jis tylėdavo ir intensy
viai galvodavo apie Jėzų. Jis lai
kė kitus mielais prisiplakėliais, 
kurie daug suprato, tik ne jį.

Judo Iskarioto dramatiškai 
konfliktinė - dvasinė savityra 
yra įdomiai, bet kartu ir šiurpu
lingai išreikšta Šv. Rašto eks
pertų, ypatingai W. Gossman- 
n’o, Judo monologe skamban
čiais šiais žodžiais: “Kažkas yra 
manyje, kas mane stumia, kas 
mane juodina, gena, ragina ir 
pasiduoda. Nuo to laiko, kai jį 
seku, kad tai privalau daryti. 
Tas mane žudo. Jame dvelkia 
ramybė, o manyje sukyla visas 
pasaulis. (...) Ar Dievo dvasia 
mane apleido? Bet aš nesu 
pranašas, man trūksta žodžių, 
visa nugalinčios kalbos dovanos. 
Aš jį seku, bet meilė, pavydas, 
savanaudiškumas, varžosi ma
nyje. Mano būsena - nėra Ap
reiškimo būsena. Ir vis dėlto aš 
viską matau aiškiai ir teisingai. 
Dabar tik iš skausmo ateina 
Dievo pažinimas, pažinimas sa
vo skausmo virš viso pasaulio. 
Esu skausmų ir jo kančios tar
nas. Jis arba aš. Mumyse abie
juose įvyks teismas. Aš - pradi
ninkas, jis - aukos avinėlis”.

Jėzaus įvaizdžio pasikeiti
mas įvyko - Judo įvaizdis su
stingo. Bibliniai pasakojimai 
apie tai yra žinomi. Prieš pasi
kardamas Judas sakoma ištarė 
šiuos žodžius: “Mano Dieve, 
mano Dieve, kam mane ap
leidai!” Tai tuos pačius žodžius, 
kuriuos Jėzus ištarė ant kry
žiaus. Jėzus ir Judas Iskariotas - 
tyrimais neišsemiamas krikš
čionių tikėjimo vaizdas. A. Terleckas knygų mugėje Vilniuje su savo leidiniais Ntr. Ž. Bieliausko

Knygų mugė Vilniuje, kuria domisi gausūs lankytojai Nuotr. Ž. Bieliausko

KULTQEIAIE JE VEIKLOJE
Valdovų rūmų, arba Žemuti

nės Vilniaus pilies, atkūrimo su
manymas (pasak kai kurių šalti
nių) gimė dar sovietiniais laikais. 
A. Brazauskas knygoje apie savo 
prezidentavimo metą teigia, kad 
ir jis rėmė šią mintį, kuri buvo pa
kartotinai iškelta 2000 m. Pasau
lio lietuvių bendruomenės seimo 
metu. Pradžioje turėta nedaug ži
nių apie šiuos rūmus: architekto 
P. Rossi piešinys, P. Smuglevi
čiaus akvarelės, kuriose dailinin
kas galėjo daugiau pridėti savo 
fantazijos, negu pateikti realų rū
mų vaizdą, ir pilies pamatų lieka
nos. Pradėta paieška rusų istori
niuose archyvuose: praėjusį rude
nį buvo pasirašyta bendradarbia
vimo sutartis tarp Lietuvos istori
jos instituto ir Rusijos visuotinės 
istorijos instituto, dalyvaujant ir 
abiejų valstybių archyvų darbuo
tojams. Šių metų vasarį gauta ži- . 
nia iš Rusijos archyvų direkto
riaus pavaduotojos Tatjanos Pav- 
lovos, kad archyvuose rasti svar
būs dokumentai, atskleidžiantys 
Lietuvoje nežinomus Vilniaus 
Žemutinės pilies požiūrius. Lietu
vos istorijos instituto Alvydo Nik- 
žentaičio nuomone, tai galėtų bū
ti matmenys, aprašymai ir planai, 
kurie XVIII š. pabaigoje buvo 
rengiami Rusijoje, aprašant visus 
didžiausius imperijos karinius ir 
strateginius objektus. Lietuvos 
specialistų vizitas į Rusijos archy
vus numatytas š. m. kovo mėn. 
pabaigoje. Pasak T. Pavlovos, do
kumentų perdavimas ketinamas 
surengti iškilmingoje aplinkoje 
Maskvos Kremliuje.

Istorinių dokumentų apie Val
dovų rūmų pradžią nedaug. Že
mutinė pilis, su kunigaikščių ir di
dikų namais, apjuosta stipriomis' 
gynybinėmis sienomis, bokštais, 
vartais, užtvankomis, tiltais ir 
grioviais buvo kryžiuočių apgriau
ta 1394 metais, bet atlaikė jų-puo- 
limą. Didžiųjų kunigaikščių Gedi
mino, Algirdo, Vytauto laikų pilį 
XVI š. pradžioje Žygimanto Se
nojo (1467-1548) žmonos Bonos 
Sforcos atsivežti italų architektai 
perstatė renesanso stiliumi. Jo sū
naus Žygimanto Augusto (1520- 
1572) laikais Valdovų rūmuose 
buvo turtingiausia Europoje bib
lioteka, paveikslų bei brangeny
bių rinkiniai. Po 1610 m. gaisro 
rūmai atstatyti baroko stiliumi. 
Karaliaus Vladislovo Vazos 
(1632-1648) rūmų teatre vyko 
pirmieji operos spektakliai. 1655 
m. Rusijos kariuomenė užėmusi 
Vilnių rūmus apiplėšė, apgriovė 
ir nuo to laiko jie nebuvo at
statyti.

1998 m. Lietuvos prezidentai 
A. Brazauskas ir V. Adamkus iš
kilmingai pasirašė Vilniaus pilių 
globos aktą, o 2000.X.17 Lietuvos 
seimas priėmė įstatymą rūmams 
atkurti iki 2009 metų - Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečio. 
Atkūrimui dalį pinigų skiria vals
tybė ir likusias lėšas renka Valdo
vų rūmų paramos fondas. Ne visi 
Lietuvoje tam pritaria. Yra nuo
monių, kad Aukštutinė Vilniaus 
pilis geriau tiktų valstybingumo 
simboliu, o taip pat, kad tokias 
dideles pinigų sumas išleisti rūmų 
atkūrimui, kai daug lietuvių gyve
na skurde, yra netikslu ir nekrikš
čioniška.

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

Čikagos M. K. Čiurlionio 
dailės galerijos 300 kūrinių rinki
nys 2001 m. pabaigoje buvo pado
vanotas Kauno Valstybinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejui. Čika
goje nuo 1957 metų veikusi gale
rija kaupė įvairių žanrų lietuvių 
dailininkų, gyvenančių įvairiuose 
pasaulio žemynuose, meno kūri
nius. Kaunui padovanotas rinki
nys pirmiausia buvo apžiūrėtas 
Vilniuje, Radvilų rūmuose. Vasa
rio vidury jis buvo perkeltas į 
Kauną , Valstybinio MKČ dailės 
muziejaus Paveikslų galeriją, kur 
planuojama jį pastoviai laikyti. 
Paroda pavadinta Čikaga-Kau- 
nas: galerijos sugrįžimas, ir joje 
bus išstatyti tik vertingiausi dar
bai. Muziejaus direktoriaus pava
duotoja menotyrininkė Eglė 
Komkaitė padovanotą rinkinį 
taip apibūdino: “Nors ne visi kū
riniai yra aukščiausio lygio, ta
čiau vertingas yra pats rinkinys 
kaip istorinė svetur išblaškytų 
dailininkų kūrybos sankaupa”.

Tarptautinė Vilniaus knygų 
mugė, šiemet jau trečioji, vyko va
sario 7-10 dienomis “Litexpo” pa
rodų centre. Stengdamasi tapti 
plataus kultūrinio vaizdinio rengi
niu bent Baltijos valstybių mastu, 
ji kasmet pritraukia vis daugiau 
dalyvių, pateikia daugiau rodinių, 
naujų knygų pristatymų bei rengi
nių. Nuo savo pradžios 2000 m. 
mugė padvigubėjo dalyvių skai
čiumi nuo 85 iki 180, rodinių plo
tu nuo 484 iki 976 kv. metrų, taip 
pat užsienio leidyklų dalyvavimu 
- prancūzų šiemet dalyvauja 77, 
lenkų 7 leidyklos. Be to, po kelias 
leidyklas iš Rusijos, Belgijos, Vo
kietijos, Slovakijos, Suomijos ir 
JAV. Kultūrinėje programoje bu
vo įvairių naujų knygų pristaty
mai, susitikimai su Lietuvos ir už
sienio rašytojais, paskaitų, kon
certų, dailininko Stasio Eidringe- 
vičiaus ir pirmoji autorinė knygų 
iliustratoriaus Kęstučio Kaspera
vičiaus parodos, knygų meno pa
roda Puslapiai, vaikų kūrybos 
kampelis Tu gali sukurti knygą, 
kuriame mažieji mugės lankytojai 
ruošė rekordinio ilgio knygą, kuri 
vėliau bus nusiųsta į centrinę 
UNESCO būstinę.

Iš žymesnių svetimtaučių rašy
tojų, dalyvavusių mugėje, pami
nėtini lenkų Jerzy Pilchas, Nikės 
premijos laureatas, čekas Michal 
Viewegh, vokietė Ulla Rachauer, 
kuri keliaudama po Vakarų Lie
tuvą sutiko įdomią kaimo moterį 
(Eleną Kondratavičienę), ir jų 
pokalbių užrašai, savotiškas Ma
žosios Lietuvos metraštis, tapo 
knyga Rojaus kelias. Knyga buvo 
populiari Vokietijoje, lietuvių 
kalba ją išleido leidykla “Baltos 
lankos”. Kita knyga, pristatyta 
mugėje, apie Lietuvą buvo ameri
kiečio Wendell Mayo In Lithua
nian Wood. Jai medžiagą autorius 
rinko gyvendamas kurį laiką Lie
tuvoje. Keturių dienų mugės pir
moji diena buvo skirta specialis
tams, leidėjams, knygų prekybi
ninkams, bibliotekininkams, ant
roji - Lietuvos pristatymui Frank
furto knygų mugėje, trečioji - 
mokytojams ir moksleiviams ir 
paskutinioji, sekmadienis, šei
moms su vaikais. G.K.
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 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 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.....................1.10%
180-364 d. term.ind....................1.10%
1 metų term. Indėlius............... 1.15%
2 metų term, indėlius................1.90%
3 metų term, indėlius............... 2.60%
4 metų term, indėlius............... 3.20%
5 metų term, indėlius............... 3.55%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 1.25%
1 metų GlC-met. palūk..............1.55%
2 metų GlC-met. palūk..............2.50%
3 metų GlC-met. palūk..............2.95%
4 metų GlC-met. palūk..............3.55%
5 metų GlC-met. palūk..............3.90%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”............................. 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.... 2.30% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd.... 3.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.... 3.70% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 4.30% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 4.65% 
Taupomąją sąskaitą iki...........1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 1.25%

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

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

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

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

Duodame komercinius 
mortgičius

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

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS” kOftdė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3Vz%
IŠ VISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

(f)

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

©bSPOKTAS
Žinios iš

OLIMPIADOS ATGARSIAI: 
2002 m. vasario 24 d. pasibaigė 
XIX-toji ir pati triukšmingiausia 
olimpiada. Pirmas triukšmas kilo 
dėl šališko teisėjų sprendimo čiuo
žime suteikiant rusams aukso me
dalį, o kanadiečiams - sidabro. Ka
nadiečiams padavus dėl to skundą, 
ir jį IOU peržiūrėjusi pakeitė kana
diečiams skirtą sidabro medalį į 
aukso. Tai buvo pirmas olimpiados 
istorijoj įvykis suteikiant du aukso 
medalius tam pačiam pasirodymui. 
Antrą didelį triukšmą sukėlė lietu
vių ledo šokėjų M. Drobiazko ir P. 
Vanago pateiktas protestas dėl ša
liško teisėjavimo. Deja, jų protestas 
buvo atmestas. Tačiau pirmą kartą 
istorijoje ne sportininkai, bet žur
nalistai (apie 40) pakvietė juos į 
konferenciją pasikalbėti ir buvo la
bai jiems palankūs. P. Vanagas bu
vo taip pat pakviestas pasikalbėti į 
garsiąją CNN televizijos stotį (jis 
gerai kalba angliškai). Po to pasau
lio spaudoje pasipylė kritika dėl tei-

Lietuvos
sėjų šališkumo ir reikalavimai keisti 
teisėjavimo sistemą. Vieni siūlė 
samdyti apmokamus teisėjus, kiti 
net siūlė tas sporto šakas, kur vyks
ta žmonių teisėjavimas, o ne elekt
roninis, visiškai išimti iš olimpia
dos. Anglų spauda labai kritikavo 
ledo čiuožimo teisėjus, o garsioji 
anglė J. Torvill, 1984 m. ledo šokių 
aukso medalininkė, pareiškė, kad 
lietuviai turėjo gauti bronzos medalį 
ir negavo dėl to, kad teisėjai neatėmė 
0.2-0.3 balo už italų ir kanadiečių le
do šokėjų padarytas klaidas.

LENGVOJI ATLETIKA: JAV 
studijuojantis bėgikas V. Kancleris 
pagerino Lietuvos 60 m. barjerinio 
bėgimo uždarose patalpose rekor
dą, varžybose Flagstaf (JAV) nuo
tolį įveikęs per 7.87 sek. Ankstesnis 
rekordas 7.89 sek. (1989 m.).

KREPŠINIS: JAV studentų 
krepšinio pirmenybėse D. Songaila 
pasiekė asmeninį rekordą įmesda
mas 30 taškų (11/12 dvitaškių, 8/8 
baudų). V.P.

Lietuvos dailiojo čiuožimo (ledo 
šokių) pora POVILAS VANAGAS 
ir MARGARITA DROBIAZKO, 
Salt Lake City žiemos olimpinėse 
žaidynėse laimėję V vietą ir ne
sėkmingai protestavę dėl teisėjų 
šališkumo Nuotr. N.P.

Kanados įvykiai

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 1 30 milijonų dolerių

Galvojat parduoti ar pirkti 
nuosavybę?

Mielai atsiųsiu į Jūsų 
namus informacines 

knygutes be jokių Jūsų 
Įsipareigojimų

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI.ba

Associate Broker

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

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.

Dėmesio! Organizuojama kelionė į Lietuvą rugpjūčio 26 - rugsėjo 10 d.d.
Tel: 416 538-1748 1-866-566-1366 (nemokamas) 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

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Toronte ir apylinkėse gyvena 

apie 150,000 lenkų kilmės kana
diečių. Lenkų bendruomenė lei
džia du dienraščius, penkis ki
tus periodinius leidinius, turi 
tris radijo programas, keturias 
reguliarias TV programas, mė
gėjų orkestrą, lenkų apgyven
dintoje Roncesvales gatvėje se
nelių namus, daug restoranų, 
maisto, knygų ir muzikos krau
tuvių, ruošia metinę Lenkų die
ną Ontario Place ir metinį Len
kijos filmų festivalį. Lenkai pra
dėjo imigruoti į Kanadą XVIII 
š. ir 1875 m. jau sugebėjo išrink
ti savo tautietį Charles Auguste 
Globenski į federacinį parla
mentą. Bene žymiausias iš Ka
nados lenkų yra Sir Casimir 
Stanislaus Gzowski, atkeliavęs 
1841 m. iš JAV, kurį karalienė 
Viktorija pažymėjo už ypatingus 
nuopelnus karinėje, verslinėje ir 
visuomeninėje veikloje.

Rogers Cable Ine., Ontario 
kabelinės televizijos bendrovė, 
nuo š.m. birželio mėn. žada pra
dėti naują paslaugą (VOD - Vi
deo on Demand): klientai galės 
užsisakyti vaizdines programas 
tiesiogiai iš savo gyvenvietės. Iš
sirinkus norimą programą iš te
levizijos ekrane rodomo katalo
go, ji bus skubiai perrašyta iš 
bendrovės į specialią kliento 
aparatūrą. Klientas galės tada 
programą žiūrėti tuojau, ar vė
liau, ją laikinai sustabdyti, at
sukti atgal, žodžiu, su ja elgtis, 
kaip ir su krautuvėje išnuomota 
kasete. Kaina irgi bus panaši. 
Pradžioje šia palauga galės nau
dotis apie trečdalis visų 800,000 
Ontario kabelio klientų, o 2003 
m. jau apie 90%. Pradžiai Ro
gers kataloge bus apie 70 pro
gramų, vėliau tarp 300 ir 500 
programų, kurių dalis bus kas 
mėnesį keičiama.

Toronto nekilnojamo turto 
mokesčiai 2002 metais pakils 
4.62%. Tai truputį daugiau ne
gu praeitų metų 5% padidėji
mas. Apskaičiuojama, kad už 
$261,000 įkainotą namą savinin
kas šiais metais turės mokėti 
$84 daugiau negu pernai.

Kvebeko premjeras Ber
nard Landry ir Cree indėnų gen
ties vyriausias vadas Ted Moses 
pasirašė penkiasdešimties metų 
$3.4 bin. sutartį. Ja leidžiama 
provincijai statyti užtvankas 
hidroelektrinėms jėgainėms 
Eastmain ir Rupert upėse, ku-

HOMELIFEi
—r--------------------------- ----- 1

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W.

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

rios yra Cree genties teritorijo
se, o provincija mokės indė
nams $23 mln. šiais metais, $46 
mln. 2003 metais ir po $70 mln. 
kasmet per 48 ateinančius me
tus. Tuo buvo išspręstas 26 me
tus trukęs ginčas, ir pirmą sykį 
provincija ir indėnų gentis susi
tiko prie derybų stalo kaip lygus 
su lygiu. Ted Moses atstovauja 
13,000 indėnų, iš kurių 70% 
pritarė šiai sutarčiai. Hidro
elektrinių jėgainių statybai rei
kės 10,000 darbininkų, ir apie 
20,000 darbų prisidės pagalbi
niuose versluose.

Ministeris pirmininkas va
sario vidurį buvo nuvykęs ketu
rioms dienoms į Maskvą su 
Team Canada grupe, kurią su
darė provincijų premjerai, teri
torijų vadovai bei verslo ir pra
monės atstovai, ieškoti naujų 
prekybinių ryšių. Skelbiama, 
kad buvo pasirašytos 77 investa
vimo, prekybos bei mainų sutar
tys $337 mln. vertės. Iškilmingi 
pietūs buvo suruošti garsiojoje 
Lužniki arenoje, kur kadaise 
rungėsi Kanados ledo ritulio 
Team Canada rinktinė su rusų 
sportininkais. Juose dalyvavo ir 
grupė ledo ritulio veteranų iš 
abiejų komandų. Vėliau min. 
pirmininkui buvo aprodytas ru
sų M ir erdvės stoties, kuri 15 
metų skriejo erdvėse iki 2001 
m. kovo mėn., pilno dydžio mo
delis ir kosmonautų apmokymo 
centras Zvezdnyj gorodok vieto
vėje netoli Maskvos, kur nese
niai astronauto/kosmonauto 
“mokslus išėjo” kanadietis 
Chris Hatfield. J. Chretien pa
dėjo vainiką ant paminklo pir
majam kosmonautui Juri Ga
garin.

Jean Chretien, paklaustas 
Maskvoje per bendrą su V. Pu- 
tin’u spaudos konferenciją, ar 
Kanada planuoja prisidėti prie 
JAV prezidento organizuojamo 
karo prieš “blogio ašį” (Iraką, 
Iraną ir Siaurės Korėją), atsakė, 
kad Kanada kartu su JAV ko
voja prieš teroristus ir tas karas 
vyksta Afganistane. Kol nėra 
įrodymų, kad Iranas ar kitos 
valstybės aktyviai prisidėjo prie 
2001.IX. 11 teroristų antpuolio 
prieš JAV, Kanada nesiruošia 
jų pulti. Afganistane Kanada 
dalyvauja kaip NATO narė - 
jos įstatai reikalauja, kad puoli
mas vieno NATO nario yra lai
komas puolimu visų narių. Tą 
patį jis pakurtojo Berlyne, ten 
sustojęs penkioms dienoms su 
Team Canada tuo pačiu tikslu, 
kaip ir Maskvoje.

Kanados Windsoro univer
siteto (Ontario) mokslininkai 
savo pranešime Tarptautiniam 
gamtosaugos susirinkimui, įvy
kusiam Tromso (Norvegija), 
pastebėjo, kad Arktinėje srityje 
daug gyvūnų savo kūnuose turi 
didelį kiekį įvairių kenksmingų 
žmogaus gaminamų chemikalų, 
kaip PCB, DDT ar PFO (dė
mėms valyti) ir BDE (degamu-

“Aušros” žinios
- “Paramos” kred. kooperaty

vo remiamos komandos “Aušra- 
Raptors” nugalėjo “Magic-Aušra” 
27:20 rezultatu. Sekmadienių rung
tynes organizavo V. Stončius.

- Klubo sezono užbaigimo po
kylis ir premijų įteikimas įvyks bir
želio 9 d. Klubo nariai dalyvaus Mi
šiose 5 v.p.p.

- Sportininkai nuo 16 m. am
žiaus yra skatinami registruotis Pa
saulio jaunimo dienos įvykiams, ku
rie vyks liepos 22-28 d.d.

- Visi kviečiami paremti “Auš
ros” klubo veiklą renkant “Domi
nion”, “A&P” ir “Ultramart” pirki
nių pakvitavimus ir įmetant juos į 
dėžę, kuri padėta Prisikėlimo para
pijos šventovės prieangyje.

Skautų veikla
• Į pasaulio skaučių Susimąsty

mo dienos sueigą š.m. vasario 21 d. 
susirinko 9 Hamiltono skautininkių 
“Šatrijos Raganos” būrelio narės. 
Sueiga vyko pas sesę A. Stanaitie
nę. Buvo uždegta žvakė, minutės 
tyla prisimintos visos, kurių jau ne
bėra mūsų gretose. Pakartojome 
įstatus ir mintyse sugrįžome į dar 
vaikystėje duotus pirmuosius įžo
džius. Sueigoje kalbėta, iš kur kilo 
tas žodis “Lietuva”? Sueigą baigė
me su “Ateina naktis”. Po sueigos 
sesė A. Stanaitienė pavaišino ska
niais saldumynais ir kava. Kita suei
ga bus balandžio 10 d., 2 v.p.p.

• Vasario 23, šeštadienį, būre
lio narės dalyvavo Kaziuko mugės 
pasiruošime. Tą dieną buvo ir v.s. 
D. Gutauskienės gimtadienis. Ta 
proga ji buvo pasveikinta, sugiedo
ta “Ilgiausių metų”, įteiktas tortas, 
kuriuo ji su ten buvusiais pasida
lino.

• Kaziuko mugė Hamiltone 
įvyko vasario 24 d. Po abejų Mišių 
mugę aplankė nemažai hamiltonie- 
čių tuo paremdami skautų-čių veik
lą. Buvo smagu matyti vis didėjantį 
į skautus stojančių vaikų skaičių. 
Skautininkių būrelis, be nuolatinės 
mugei paramos, vėl paruošė jaunie
siems menininkams piešimo varžy
bų stalą; gražiausių darbų autoriai 
buvo apdovanoti. Reg.B.

• Šv. Kazimiero, Lietuvos jau
nimo globėjo, šventę “Šatrijos” ir 
“Rambyno” tuntai paminėjo Prisi
kėlimo parapijoje praeitą sekma
dienį, kovo 3, Mišiomis, kurių metu 
kun. E. Putrimas pasakė gražų, ati
tinkamą pamokslą, ir tradicine Ka
ziuko muge, sutraukusia labai daug 
lankytojų, kurie dalyvavimu loteri
jose bei pirkdami suvenyrus ir ska
nėstus parėmė draugovių veiklą.

mui sumažinti). Dr. Rob Let
cher pastebėjo, kad baltosios 
meškos virto “kailiu apdengtu 
cheminiu fabriku”, perdirban
čiu žmonių pagamintus PCB 
chemikalus j giminingas PCB 
medžiagas ir jas sandėliuojančiu 
savo kūne, tuo sumažinant at
sparumą visokioms ligoms. 
Naujų perdirbtų cheminių me
džiagų randama ir kituose šalto 
klimato zonų gyvūnuose, kaip 
banginiuose, ruoniuose, elniuo
se. Europos sąjungos valstybės 
jau tvarko kai kurių pavojingų 
gyvūnams chemikalų gamybą, 
tačiau Kanada ir JAV vis dar 
reikalauja daugiau įrodymų. 
Windsoro universiteto tyrimai 
buvo atlikti su $40 mln. federa
cinių sveikatos ir gamtosaugos 
ministerijų parama. g.K.

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 

Skambinti

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

MOKAME
1.10% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.10% už 180-364 d. term, indėlius 
1.15% už 1 m. term. Indėlius 
1.90% už 2 m. term. Indėlius 
2.60% už 3 m. term. Indėlius 
3.20% už 4 m. term, indėlius 
3.55% už 5 m. term. Indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.55% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.95% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.55% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.90% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
1.00% už RRSP Ind. (var. rate) 
2.30% už RRSP 1 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.70% už RRSP 3 m. term. ind.
4.30% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.65% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.00% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................. 4.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų.......................3.35%
2 metų...................... 4.45%
3 metų.......................4.75%
4 metų.......................5.55%
5 metų.......................5.75%

- su keičiamu 
nuošimčiu..................3.75%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

[MasterCard] IT
APLANKYKITE MŪ9LĮ TINKLALAPI: www.parama.ca

DR. STASYS DUBICKAS
^^dantų gydytojas

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

FfcCZXV'A.L LePAGE

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

KELIONĖS I VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Šiuo metu 2002 m. keliones į Lietuvą dar galite užsisakyti 2001 

m. kainomis!
Naudokitės proga, skambinkite man asmeniškai!
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo 

data!
Tūriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Jei žiemą skrendate atostogų i šiltuosius kraštus - pas mane 

pirksite už geresnę kainą. Jūsų pasirinktoji vietovė turi 
išparduodamų laisvų vietų - aš jas Jums gausiu! Teiraukitės!

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti
Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau
X-PRESS paštu.

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė. 
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 alsikviečiant 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. |
1 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._________________________________________________________________________________________________ i___ f - ...ii

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Pakeliaukime po Lietuvą
Atsakymai kryžiažodžio praeitame TŽ nr.
Vertikaliai
(I) Likėnai (2) Zarasai (5) Linkuva (7) Apsuona (8) Biržai (10) Troškūnai
(II) Panevėžys (12) Skaudvilė (13) Kavarskas (15) Salakas (16) Eglaitė (21) 
Prienai (22) Vievis (23) Elizava (27) Vilnius (28) Molėtai

Horizontaliai
(3) Visaginas (4) Klaipėda (6) Šiauliai (9) Raseiniai (14) Kriukai (17) 
Skuodas (18) Palanga (19) Tverai (20) Pagada (24) Patiltė (25) Papilys (26) 
Širvintos (30) Mickūnai (31) Svėdasą (32) Jurbarkas

© SKAITYTOJAI PASISAKO
PATIKSLINIMAS

Autorius straipsnio “Jų dainos 
nenutyla” (TŽ š.m. 2 nr.) nepami
nėjo, kad Toronto pensininkų klu
bo choras įsisteigė 1992 metais. Va
dovu buvo A. Juozapavičius. Tik 
vėliau, 1994 metais, perėmė muz. 
L. Turūtaitė, pakviesdama dainuoti 
daugiau pensininkų klubo narių. 
Taigi ne muz. L. Turūtaitė įsteigė 
tą chorą, tik jį pagerino. Nuo tada 
choras buvo remiamas “Vilniaus 
Manor” pensininkų klubo, ir po šiai 
dienai vadinasi Toronto pensininku 
klubo choras “Daina”. Valdyba

TŽ LIETUVOJE
Tėviškės žiburius Švenčionėlių 

biblioteka gauna. Aš visada paskai
tau, pasidomiu. Mačiau, pavarto, 
paskaitinėja ir daugiau kai kas. 
Nors, akivaizdu, daugelį labiau 
traukia Lietuvos ryto, Respublikos, 
Lietuvos žinių ir kitų spausdinami 
nusikaltimai ir visas kitas blogis, lyg 
pragaro derva. Taip ir prilimpa 
mintys, taip ir tamposi iš paskos vi
sokiausi prievartos, žudynių, smur
to perskaityti vaizdai.

Tėviškės žiburiai išsiskiria iš kitų 
laikraščių tautiška lietuviška dvasia, 
rūpinimusi mūsų valstybės ateitimi 
ir panašiai. Aiškiai matyti, kad lei
dėjų, straipsnių korespondentų nei
giamai nepaveikusi sovietinė, ko
munistinė blogio šmėkla.

Valdas Striužas,
Švenčionėliai

2002 m. sausio 27 d. Putname, vienuolyno patalpose visą dieną posėdžiavo 
jaunimo stovyklos “Neringa” direktorių taryba. Posėdyje dalyvavo seselės 
- direktorės Bernadeda Matukaitė, Eugenija Lukošiūtė ir Laimutė Kabi- 
šauskaitė, tarybos pirmininkė, Amerikos lietuvaitė, buvusi stovyklautoja, 
Regina Jagminienė ir tarybos direktoriai, buvę stovyklautojai, o dabar 
vadovai: Linas Banevičius, Leonas Bernotas, Andrius Dilba, Dana Gra- 
jauskaitė, Vitas Mačiūnas, Aldona Lingertaitienė, Sandra Simonavičiūtė, 
Karolis Šimkus ir Antanina Žmuidzinaitė. Jaunų žmonių tarybos sudėtis 
rodo kokią stiprią įtaką stovyklavusių tarpe paliko “Neringa”, kad jie nori 
“Neringą” išlaikyti gyvą ateinančiai jaunimo kartai ir todėl angažuojasi 
rimtam darbui.

Buvo svarstoma stovyklos finansinė padėtis, administravimas, va
dovų skaičius. Tarybai buvo pranešta, kad Amerikos rytinio pakraščio se
selių rėmėjai organizuoja piniginį vajų ir koncertą balandžio 14, sekmadie
nį, “Neringos” kasai papildyti. Koncerte programą atlikti sutiko pianistas 
Gabrielius Alekna ir solistė Danutė Mileikienė. Abu menininkai koncer
tuoja amerikiečių ir lietuvių scenose. Taryba džiaugiasi, kad seselių rėmė
jai jau 4-ti metai savo pastangų vaisius skiria “Neringai”. Koncertas įvyks 
vienuolyno patalpose. Po koncerto bus vaišės, kurių metu svečiai turės pro
gą pabendrauti su menininkais. Nuotraukoje (iš k.) sėdi - sės. Eugenija 
Lukošiūtė, Antanina Žmuidzinaitė, Sandra Simonavičiūtė; stovi - Leonas 
Bernotas, Aldona Lingertaitienė, Vytas Mačiūnas, sės. Bernadeta Matu
kaitė, Karolis Šimkus, Dana Grajauskaitė, Regina Jagminienė, sės. Laimu
tė Kabišauskaitė ir Linas Banevičius. Trūksta Andriaus Dilbos.

Aldona Prapuolenytė

Mississaugos burmistre Hazel McCallion (kairėje) pirmininkaus naujai sudarytai patarėjų komisijai
“Smart Growth Panel”. Komisija įsteigta Ontario premjero Mike Harris (dešinėje) ir Savivaldybės reikalų 
bei būsto ministerio Chris Hodgson iniciatyva. Jos tikslas - spręsti didžiąsias problemas, kylančias dėl 
Ontario provincijos vidurinės dalies spartaus augimo Nuotr. Frank lusi

NEPALANKUMAS AMERIKAI
TŽ š.m. sausio 22 d. išspausdino 

Rūtos Gajauskaitės straipsnį “Poli
tiniai dabarties smūgiai”. Autorė 
gyvena Lietuvoje, rašo apie Ameri
ką savo mentaliteto požiūriu. Dalis 
R. Gajauskaitės straipsnio turi daug 
tiesos apie dabartinį gyvenimą Lie
tuvoje su jos negerovėmis. Bet ra
šydama apie Amerikos gyvenimą jo 
nepažindama, reiškia savo palanku
mą teroristui bin Laden ir jo šali
ninkų valdomam Afganistanui.

Kodėl ji savo straipsnyje nei 
vienu žodžiu nepaminėjo, kad šis 
bin Laden ir jo šalininkų teroras 
pareikalavo trijų tūkstančių civilių 
nekaltų amerikiečių gyvybių, su
bombarduojant du Niujorko dan
goraižius ir Wašingtono Pentagoną.

Dėl to ir kilo šis amerikiečių 
vedamas karas, siekiantis sustabdy- 
ti prieš Ameriką vedamą terorą. 
Štai jos žodžiai:

“Tai tokia yra liberalioji de
mokratija, kai viena galingiausių 
valstybių sumušė ‘gulintį’ - 10 metų 
anglų bei 10 metų rusų okupacinių 
karų nualintą Afganistaną. Tiesa, 
pateikus pasaulio visuomenei mo
tyvą - vieno teroristo paiešką. Pan
doros skrynios atidarymui užteks 
vieno paprasto burtažodžio - ‘tero
ristas’.”

Šių R. Gajauskaitės žodžių ma
no komentarai nereikalingi.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA

Tradiciniame mažlietuvių “Šiupinyje” Toronto Lietuvių Namuose š.m. vasario 12 d. su sukaktuviniu tortu at
švęstas šio renginio 40-metis. Iš k. Rūta Baltaduonytė-Lemon, Išganytojo parapijos klebonas kun. Alg. 
Žilinskas, ilgametė mažlietuvių veikėja Ieva Adomavičienė, LN pirmininkas Ernestas Steponas, Mažosios 
Lietuvos moterų draugijos pirmininkė Kristina Dambaraite-Janowicz Nuotr. R. Jonaitienės

Mažlietuvių šiupinys
IEVA ADOMAVIČIENĖ

Šiupinys Toronte verdamas 
jau 40-tą kartą. Patiekalas “šiu
pinys” - tai pagardinta žirnių ir 
bulvių košė, prūsų lietuvių iš se
novės verdama, mūsų klasiko 
Kristijono Donelaičio labai jau 
išgirta, ne tik kaip gardus, bet ir 
sveikas valgis.

Anot jo, valgydami šiupinį 
vyžoti lietuvininkai “neprivalo 
kentėti poniškas ligas” taip, 
kaip atsibastę prancūzpalaikiai 
ir šveicarai, kurie “visokių rinč- 
vynų prisikošę ir varlių bei ru- 
puižių prisiriję dūsaudami dak
taro šaukia”.

Poetas ragina savo būrus 
nesivaikyti atėjūnų papročių, 
nei maitinimo, nei apsirengimo 
srityje, ragina apsėti didelius 
plotus žirniais, kad nepritrūktų 
jų gardžiam šiupiniui. Matyda
mas ne vieną prisiplakėlį, poe
tas ir vėl aimanuoja: “Kur din
got jūs lietuviškos gadynės, kaip 
dar prūsai vokiškai kalbėti ne
mokėjo!”

Būdamas ganytojas jam pa
tikėtos parapijos, poetas-kuni- 
gas ypač rūpinosi savo avelių 
paklusnumu ir dėkingumu Die
vui, ragino kiekvieną “viešlybai” 
(sąžiningai) atlikti pareigas, ten
kintis tuo, ką Dievas jam skyręs 
ir niekad nepamiršti dosningo 
Dievo, kaip “tuls lietuviškas pa- 
teikūnas jau daro”.

Ištikimi lietuvininkai, “kaip 
tėvai jų kytri, kai šiupinį išvirda
vo karštą ir lašinių duodavo 
priedui, už ką bernai girdavo 
gaspadorių”, būrėsi aplink tą 
košę. Virė ją šeimai, giminėms, 
kaimynams, smagiai pabendrau
dami ta proga. Džiaugėsi, kad 
turi kažką savito, net atėjūnų 
pamilto, kurie šiaip jau visuo
met su panieka į juos žvelgdavo. 
Taip su laiku šiupinio virimas 
išsiplėtė į tradicinius linksmus 
pobūvius, tarpukario laikais pla
čiai rengiamus Mažojoje Lietu
voje.

Pagarsėjo savo renginiais 
Klaipėdos Lietuvių moterų 
draugija. Ji kasmet sukviesdavo 
Klaipėdos lietuvių visuomenę į 
šaulių namus pasigardžiuoti šiu
piniu, pabendrauti, pasilinks
minti ir padrąsinti vienas kitą.

Paskutinis toks renginys bu
vo 1939.11.21 su iškilminga pro
grama - vaidinimu, “Aidos” 
choru, solo dainomis, kupletais, 
loterija ir šokiais. Šis šiupinys ir 
buvo paskutinis Klaipėdoje. Po 

mėnesio atėjo lemtinga kovo 22 
d., kai Hitleris laivu atplaukė į 
Klaipėdą. Tuo ir baigėsi bet 
koks lietuviškas veikimas Klai
pėdos krašte.

Sovietų laikais “šiupinio” 
tradicija nebuvo atgaivinta Klai
pėdoje. Prieš 4 metus Klaipėdos 
lietuvininkų bendrijos “Mažoji 
Lietuva” moterys nusprendė at
gaivinti garbingą “šiupinio” tra
diciją; pradėjo labai kukliai - 
virdavo šiupinį privačiuose bu
tuose. Dabar jos jau išėjo į savo 
būstinę su programėle.

Iniciatorė ir skatintoja virti 
šiupinį ne vien šeimyniniame 
ratelyje buvo Elzė Jankutė. Jai 
pritarė entuziastingai Greta 
Buntinienė, Erika Šernienė, 
Valerija Anysienė, Marelė Kun- 
kienė - visos kadaise aktyvios 
dalyvės “šiupinio” Klaipėdoje.

Neseniai įsteigtos Mažosios 
Lietuvos moterų draugijos var
du 1959 m. Toronto visuomenė 
buvo kviečiama pabendrauti Už
gavėnių proga pagal mažlietu
vių paprotį. Visi svečiai, kartu 
su rengėjom, susėdo Šv. Jono 
Krikštytojo par. salėje vienam 
kampe prie vieno puikiai pa
dengto pailgo stalo, apie 25 
žmonės. Uoliausi pagalbininkai 
buvo Buntinų ir Kunkių šeimos.

Šiupinys buvo skanus, sve
čių skaičius kasmet daugėjo; 
įvedus loteriją, net pelno turėjo
me. Moterys įsidrąsino, pasirū
pino receptų iš Čikagos 100 
žmonių, išplėtė kuklią progra-

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
$200 - J. V. Margis; $102 - A. 
Štreimikis; $100 - P. Kuras, V. Ku
likauskas; $75 - J. Astrauskas, H. 
Stepaitis; $55 - L. Brūzga, O. Bak- 
ša, D. Augaitis, A. Siriūnas; $52 - 
J. Butkus, A. K. Margis, L. Baltrū
nas, B. Dženkaitis; $50 - V. Balsys, 
G. Venskaitis, J. Kairienė, L Nace- 
vičius, A. Kazilis, J. Tanner, J. Rin- 
kūnas, A. Mašalas; $47 - J. Pliop- 
lys; $45 - J. Lukša; $42 - A. Ki- 
kilas; $40 - K. Gaputis; $35 - L. 
Razgaitis; $30 - I. Meiklejohn, M. 
Žyvatkauskas; $25 - F. Mockus, S. 
Danaitis, S. Baršauskas, B. Stalio- 
raitis, V. A. Simonavičius, L. Laffit- 
te, C. Grubinskas; $20 - V. Prišče- 
pionka, Z. Lapinskas, E. Ginčaus- 
kas, B. E. Liškauskas, L. Smitas, B. 
Pivoriūnas, S. Bartusevičius, J. Ku
liešius, S. Prekeris, Z. Griganavi- 
čius; $17 - L. Radzevičius, A. Mor
kūnas; $15 - J. Gatautis, G. Rep- 
čys, E. Narbutytė, J. Kojelis; $12 - 
M. Janeliūnas, B. Urbanavičius, J. 
Baronaitis, J. Gaižutis; $10 - A. R. 
Žukauskas, J. Peleckis, P. Krave- 
cas, D. Šablinskas, M. Gelažius, 
kun. A. Babonas, A. M. Balašai- 
tienė, S. Mackevičius; $7 - P. Kri-1 
vinskas, A. Petrulis, Z. Burkšaitis, 
A. Bačkaitis, J. Sakalauskas, V. Ra- 
džius, B. Vileita; $6 - E. Bačiulis, I. 
Girdzevičius; $5 - J. Jonynas, M. 
Gaputytė, J. Mickus, K. Graudienė; 
$2 - V. Pakalniškienė, J. Švilpa, J. 
Ruslys, J. Juodis.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$62 - J. Kvosčiauskas; $60 - J. Bau
žys, A. Kiškis, D. Puzeris, M. Ber- 
notaitis, J. Sakevičius, V. Vaitkus, 
V. Kukoraitis, K. Stirbys, V. Šilas, 
A. Tarvydas, M. Linkus, V. Augė- 
nas, J. Andrukaitis; $57 - P. Vilutis, 
A. Kaminskas, A. Urbonas, J. Lin- 
takas, A. Budininkas, E. Laukys, S. 
Janušas, Z. Stanaitis, A. Žėkas; $56 
- D. Garkūnas; $55 - J. Balaišis, J. 
Dransutavičius, R. Narbutas, P. 
Šidlauskas, J. Juodikis, Z. Dobilas, 
J. Jauneika, B. Saulėnas, dr. J. Sa
kalauskas, V. Girčys, E. Senkus, L. 
Rzesauskas, S. Poška, E. Sonda, L. 
Bigauskas, E. Indriliūnas, H. Ado
monis, A. Bacevičius, J. Poška, V. 
Paulionis, Z. Glinskas, G. Mikalo
nis, O. Ropienė, B. Šerkšnas, A. 

mą ir pagal paprotį tėviškėje 
baigdavo “šiupinį” šokiais su 
plokštelių muzika. Prie darbų 
aktyviai prisidėjo Dambarų, La- 
sių, Baltaduonių, Šernų ir Ste
ponų šeimos; uoliai talkino Iš
ganytojo parapijos moterys. Šv. 
Jono krikštytojo salė pasidarė 
per ankšta. Tuomet tėvai pran
ciškonai priglaudė mažlietuves 
savo erdviose patalpose. Pasi
kvietėme “Aro” chorą, kuris pa
sidarė lyg ir “šiupinio” dalis. 
Tokiu būdu iš kuklių šeimyninio 
pobūdžio vaišių išaugo renginys, 
savo laiku Tėviškės žiburiuose 
pripažintas vienu didesnių lietu
viškų kultūrinių renginių To
ronte.

Pranciškonų patalpomis nau
dojomės ligi jų išsikėlimo iš 
College gatvės. Kėlimosi metu 
mus priglaudė Lietuvių Namai, 
kur ir pasilikome.

Jau kuris laikas Mažosios 
Lietuvos moterų draugijos val
dybą sudaro jaunesnės kartos 
mažlietuves. 1990 m. Kristina 
Dambaraite-Janowicz perėmė 
draugijos pirmininkės pareigas 
ir kartu su savo vienmetėmis 
sėkmingai tęsia tėvų puoselėtas 
tradicijas. Iš pradžių jos dar rė
mėsi veteranių pagalba ir pata
rimais, buvo net kelerių metų 
pertrauka; dabar jaunosios 
mažlietuves visiškai savarankiš
kai tvarkosi, daro nutarimus ir 
pakeitimus pagal reikalą. 
Mums, veteranėms, kiek mūsų 
ir beliko, tik lieka pasidžiaugti 
jų darbu ir palinkėti sėkmės su
darant Toronto lietuviams pro
gą linksmai praleisti Užgavėnių 
vakarą mažlietuvių renginyje.

Stonkus, J. Lukša, V. Laurinaitis, 
V. Paškus, A. Povilonis, R. Bagdo
nienė, A. Lesčius, D. Peddle, A. 
Svirplys, V. Žalnieriūnas, V. Štui- 
kys, A. Vapsva, B. Šiliūnas, P. Ar- 
monas, R. Barisa, V. Čepėnas, E. 
Dambriūnas, V. Dubickas, V. Ge
čas, N. Gutauskas, A. Kisielius, P. 
Kučinskaitė, V. Kuprevičius, J. Lu
koševičius, A. Markevičius, R. G. 
Paulionis. T. Zailskas, J. Bieliūnas, 
E. Dalmotas, L. Laffitte, R. Mita
las, K. Rašytinis, V. Rociūnas, V. 
Staškus, V. Stabačinskas, A. Tamo
šiūnas, B. Valančius, G. Zarkis, E. 
Alšėnas, dr. E. Birgiolas, J. Januš
kevičius, E. Jasin, O. Hrajnik, E. 
Jasinevičius, V. Juška, S. Kiškis, L. 
Kosell, D. Paškus, A. Pintulis, A. 
Krausas, A. Kikilas, S. Lazdinis, S. 
Laniauskas, A. Dasys, V. Hanson, 
dr. V. D. Kvedaras, A. Šeškus, K. 
Meškauskas, M. Dambrauskas, 
kun. A. Babonas, J. Rinkūnas, G. 
Strimaitis, V. Vadauskas, I. Va- 
dauskienė, K. Šapočkinas, L Rauli- 
naitis, O. Senkus, G. Vyšniauskas, 
E. Stanevičius, H. Sukauskas, B. 
Blekys, B. Jurgutis, B. Kasperavi
čius, kun. R. Krasauskas, K. Kriau
čiūnas, A. Mikšys, J. Akelaitis, N. 
Ardavičius, O. Berentas, D. Buro
kas, J. Povilaitis, A. Čepėnas, V. 
Bražys, V. Biliūnas, V. Juška, dr. 
M. Valadka, B. Vileita, R. Vaičai
tis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - V. Balnis, A. Battiston, J. 
Pargauskas, V. Nakrošius, A. Em- 
pakeris, A. Valavičius, O. Giedriū- 
nas, L Mačiulytė-Guilford, Y. Ki- 
zis, J. Žemaitis; $97 - kun. A. 
Rubšys; $96 - L. Adomavičius; $83 
- J. Grabys; $80 - M. Lietuvninkas; 
$75 - V. Timošenko, A. Laugalys,
J. Greičiūnas; $72 - J. Mockevičius,
K. Čerškus; $70 - A. Dronsa, P. 
Pargauskas, B. Simonaitienė, E. 
Stahlkopf, L. Norvaiša, S. Gaidaus- 
kas; $68 - J. Karasiejus; $67 - J. 
Petronis, V. Žiaugra, J. Gelažius, 
G. Šutas; $65 - A. Masaitis, S. Pa
navas, dr. A. Laucis, dr. S. Sereika, 
dr. S. Čepas, B. Neverauskas, V. 
Biskys, P. Kariūnas, J. Butkus, M. 
Trečiokas, R. Cherry, S. Yokuby- 
nas, I. Kairys, dr. R. Stas, J. Kizas,
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

Wo«t Realty Ino-

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W. 

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

Fax: (416)233-3042
Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 

laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: 14161 *233-4601

♦ coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

IGROUR

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

OATODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

ANTANAS 
GENYS

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

M. R. Rusinas, Z. Mistautas, S. 
Juškevičius, J. Dabrowski, B. Saka
las, B. Tamulionis, J. Zonys, A. 
Zubrickas, A. Aschenbrener, E. 
Čuplinskas, A. Kilinskas, J. Kunčai- 
tis, J. Kuras, A. Sprein, dr. A. Šid
lauskas, J. Blekaitis, E. Olšauskas, 
V. Kulikauskas, dr. R. Saplys, A. 
Vitkus, V. Valaitis, D. Vasys, V. 
Balsys, dr. A. L. Čepulis, B. Kiau- 
lėnas, J. Kablys, V. Urbaitis, J. Z. 

Stravinskas, L. Strumila, G. Smols- 
kis, O. Svarinskas, J. Rugelis, R. 
Vaišvila, S. Gampp, Z. Griganavi- 
čius, A. Kiaupa, J. Mačiulaitis, P. 
Barbatavičius, A. Didžiulis, Č. Ja
vas.

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

- Kovo 3, sekmadienį, Lietu
vos kankinių šventovėje per 9.30 
v.r. Mišias vietoj “Angeliukų” gie
dojo choras “Daina”.

- Tikinčiosios Lietuvos diena 
bus švenčiama Lietuvos kankinių, 
Gerojo Ganytojo ir Šv. Kazimiero 
šventovėse kovo 9 ir 10 d.d., atei
nantį savaitgalį. Ta proga bus mini
ma ir Kovo 11-toji. Šventovėse bus 
renkama antroji rinkliava Tikinčia
jai Lietuvai.

- Delhi lietuvių apylinkėje pa
laidotas a.a. Viktoras Vitkauskas, 
62 m. amžiaus.

- Kovo 4, pirmadienį, palaido
tas a.a. Juozas Gribulis, 77 m. am
žiaus.

- Kovo 5, antradienį, palaidota 
a.a. Bronė Balsienė, 86 m. amžiaus.

- Gavėnios susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje bus 
kovo 12, antradienį, 3 v.p.p. Susi
kaupimą ves Lietuvos pranciškonų 
provincijolas kun. Benediktas Jur
čys, OFM.

- Gavėnios susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus nuo 
kovo 14 iki 17 dienos. Susikaupimą 
ves Lietuvių pranciškonų provinci
jolas kun. Benediktas Jurčys, OFM. 
Susikaupimo dienų tvarka: kovo 14, 
ketvirtadienį - Mišios su pamokslu 
11 v.r.; kovo 15, penktadienį - 
Mišios su pamokslu 11 v.r.; kovo 
16, šeštadienį - Mišios su pamoks
lu 11 v.r. ir 6 v.v; kovo 17, sekma
dienį - pamokslai ir Mišios įprasta 
sekmadienio tvarka. Išpažinčių su
sikaupimo vedėjas klausys kas die
ną prieš ir po Mišių.

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

- Gavėnios susikaupimas Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus kovo 17, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Susikaupimą ves Lietuvos pranciš
konų provincijolas kun. Benediktas 
Jurčys, OFM.

- Susikaupimo diena Sutvirti
nimo sakramento kandidatams bus 
kovo 9, šeštadienį, Vasagoje.

- Mišios kovo 10, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. dr. Norą Šimkutę; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
Stasį Ažubalį; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje kovo 9, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Liuciją Gurklienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, kovo 10, 11.15 

v. ryto ekumeninės pamaldos. Pa
mokslą pasakys svečias kun. Ed
mundas Putrimas, Prisikėlimo pa
rapijos kunigas. Visi kviečiami. Po 
pamaldų šventovės patalpose įvyks 
Moterų dr-jos susirinkimas.

- Kovo 19 d., 7.30 v.v. parapi
jos tarybos posėdis.

- Moterų ruošiamas Gavėnios 
apmąstymo vakaras įvyks šeštadie
nį, kovo 23, 6 v.v. Apmąstymo žodį 
tars Angelė Ambrazaitienė, Prisi
kėlimo parapijos religinės sekcijos 
pirmininkė. Giedos parapijos cho
ras. Visi kviečiami dalyvauti.

- Praeitą sekmadienį, kovo 3, 
pamaldose buvo prisimintos a.a. 
Marijos Gavėnaitės-Preikšaitienės 
mirties metinės. Marija mirė 2001 
m. vasario 26 d. Toronte, sulaukusi 
89 m. amžiaus. Palaidota kovo 2 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Missis- 
saugoje. Paliko liūdinčius: sūnų 
Romą Riverdale ligoninėje, vaikaitį 
Ronaldą ir tris provaikaičius, liū
dinčią draugę Teresę Gražulienę 
Toronte, ir Čikagoje giminaitį Jurgį 
Bendiką. Velionė buvo gimusi 1911 
m. rugsėjo 12 d. Tauragės apskr.

Muziejaus-archyvo žinios
- KLB muziejus-archyvas pa

deda mokslininkams ir tolimose ša
lyse. Neseniai buvo gautas padėkos 
laiškas iš Lietuvos aklųjų bibliote
kos, kur renkamos žinios apie žy
mius lietuvius neregius. Muziejus 
parūpino Kristupo Jankaus, pirmo
jo Kauno aklųjų instituto mokytojo, 
dokumentų kopijas. Bibliotekos 
personalas labai norėtų daugiau 
sužinoti apie K. Jankaus gyvenimą 
Kanadoje, prašo prisiminimų apie 
jo veiklą, ryšius su Kanados aklai
siais. Turintys žinių prašomi pra
nešti telefonu 905 566-8755.

- Juozas ir Janina Šarūnai au
kojo 200 dolerių vajui nupirkti nau
joms lentynoms muziejaus biblio
tekai.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $100 aukojo L. 
Morkūnienė.

Sporto klubui “Anapilis” 
aukojo: $500 - Anapilio moterų 
būrelis; $320 - N.N.; $50 - J. 
Gustainis.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
M. Bartuškienė nusiuntė drabu
žių siuntinį; H. E. Stepaičiai pa
aukojo $50.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Lietuvių ekumeninės pamal

dos vyks šios parapijos šventovėj šį 
trečiadienį, kovo 6, 7 v.v. Kun. Edis 
Putrimas kovo 10, sekmadienį, 11 
v.r. sakys pamokslą lietuvių liutero
nų Išganytojo šventovėje.

- Šį sekmadienį, kovo 10, bus 
daroma rinkliava Lietuvos religinei 
šalpai.

- Metinis parapijos susikaupi
mas, kurį ves pranciškonų provinci
jolas kun. Benediktas Bagdonas, 
OFM, prasidės kovo 21, ketvirta
dienį, baigsis su sekmadienio Mi- 
šiomis.

- 2002 metų aukų parapijai ir 
vienuolynui pakvitavimus galima 
pasiimti šį sekmadienį, kovo 10, pa
rapijoje.

- Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no narių Mišios ir susirinkimas 
įvyks kovo 14 d., 10 v.r. “Vilniaus 
rūmų” patalpose.

- Kun. Audrius Šarka, OFM, 
kovo 17 d. aukos Mišias ir pasakys 
pamokslą šios parapijos šventovėje.

- Sriubos vakaronė įvyks š.m. 
balandžio 21 d., 4 v.p.p. Bilietus 
platina V. Taseckas sekmadieniais 
parapijoj, kitu metu iš jo namų tel. 
905 824-4461.

- Kovo 1 d. palaidoti a.a. Stasė 
Mazlaveckienė, 91 m., palikusi sū
nų Romą, seseris Mariją Gudelienę 
ir Aleksandrą Bubelienę su šeimo
mis, ir a.a. Stasys Baibokas, 78 m., 
palikęs dukras Reginą su šeima ir 
Birutę.

- Išvyką į Lietuvą organizuoja 
parapija š.m. rugpjūčio 26 - rugsėjo 
10 d.d. Numatoma aplankyti Vil
nių, Kauną, Klaipėdą, Nidą, Šiau
lius, Kryžių kalną, Marijampolę, 
Pažaislio šventovę, Telšius, Žemai
čių Kalvarijos atlaidus ir kt. Dau
giau žinių galima gauti parapijoj 
tel. 416 533-0621.

- Mišios sekmadienį, kovo 10, 
8 v.r. už a.a. Jadvygą Zabilienę; 
9.15 v.r. už a.a. Leoną ir Eleną 
Gotceitus; 10.30 v.r. už a.a. Antaną 
Damašių, už a.a. Liudą Stadį, už 
a.a. Adolfą Šapoką, už a.a. Algi
mantą Tamošiūną; 12 v.r už gyvus 
ir mirusius parapijiečius.

Lietuvių Namų žinios
- Kovo 3 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 240 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN kultūros komisijos na
rys A. Kynas. Svečių knygoje 
pasirašė - R.L.P. Bveen iš Toronto, 
I.J.M. Birštonai iš Stayner, P. 
Wordall.

- Kovo 12 d., 7 v.v. Lietuvių 
Namų Gedimino menėje įvyks po
sėdis, kuriame bus tariamasi Lie
tuvių Namų 50 metų jubiliejinio 
leidinio reikalu. Tuo besidomintys 
prašomi dalyvauti.

- LN valdybos posėdis - kovo 
13 d., 7 v.v.

- Lietuvių Namų ir “Labda
ros” fondo narių metinis-visuotinis 
susirinkimas įvyks š.m. kovo 17 d., 
1 v.p.p. Lietuvių Namų Karaliaus 
Mindaugo menėje.

- Balandžio 7, sekmadienį, 1 
v.p.p. LN Karaliaus Mindaugo 
menėje įvyks tradiciniai velykiniai 
pietūs.

- Balandžio 13 d. LN Vytauto 
Didžiojo menėje vyks klubo “Tau
ras” metinis pokylis.

- Nuoširdžiai dėkojame Gedi
minui Kevalui, kuris padovanojo 
visą kompiuterinę įrangą “Lokiui” 
ir kurio dėka atidarytas interneto 
tinklapis “Lokyje”.

- Pasikeitė Lietuvių Namų 
elektroninio pašto adresas: litn@- 
rogers.com.

Slaugos namų žinios
- Dėl techninių statybos kliū

čių “Labdaros” slaugos namų už
baigimo data nukelta į š.m. gegužės 
mėnesio pradžią. Pirmiausia reikia 
surasti pakankamai darbuotojų, o 
jų reikės daugiau kaip 50. Norintys 
įsidarbinti slaugos namuose turi pa
rašyti savo darbo apybraižą ir pa
reiškimą ir siųsti adresu: MetCap, 
Cadillac Fairview Tower, 20 Queen 
St. W., Suite 2100, Box 36, Toronto, 
ON, M5H 3R3, Attn. Claire Annis, 
tel. 416 340-1600 ext. 304.

- Slaugos namų statybai auko
jo: M. Tamošiūnas - $500(1,213), 
M. S. Bušinskai - $200(620), J. J. 
Šarūnai - $200(3,400). Slaugos na
mų komitetas dėkoja už aukas. Jos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose, arba siųsti 
tiesiog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

A. a. Juozui Stankui iškelia
vus į amžinybę, užjausdami jo 
šeimą ir artimuosius, Leonas ir 
Lilė Abromoniai Tėviškės žibu
riams aukojo $50.

A. a. Aleksandrai Veimerie- 
nei mirus Los Angeles, CA, 
užjausdami seseris Polę Tum- 
pienę Toronte, Liusę Šiauliuose 
su šeimomis, Zosė, Bronius, 
Nijolė Styrai Tėviškės žiburiams 
aukojo $25.

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS 

“DAINAVOS” vyrų vienetas, 
vadovaujamas Dariaus Polikaičio. 

Šokiams gros “Major Music” orkestras

2002 m. balandžio 6, šeštadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta 
vakariene. Baras veiks nuo 6 v.v.

VAKARO PRADŽIA - 6.00 v.v., 
Meninės programos pradžia - 6.30 v.v.

STALUS (po 8 asmenis) bei vietas užsisakykite 
iš anksto šiokiadieniais “TŽ” administra
cijoje telefonu 905 275-4672 arba Anapilio 
ir Prisikėlimo parapijose po pamaldų 
sekmadieniais.
BILIETO KAINA - $30 asmeniui (koncertas ir 
vakarienė su vynu).
Visus dalyvauti kviečia -

“Tėviškės žiburių” leidėjai

Toronto Lietuvių Namų švietimo fondas “Labdara” skiria stipendijas jaunimui
TIKSLAS. Remti stipendijomis studijuojantį jaunimą, skatinti premijomis lietuvių kalbos ir kultūros 
pažinimą, ugdyti jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje veikloje ir remti visa tai, kas 
tarnauja lietuvių išeivijos siekiams.
KVALIFIKACIJOS: Komisija, skirstydama stipendijas, atsižvelgs į šias sąlygas: a) turi būti lietuviai arba 
lietuvių kilmės, b) studijuojantieji pilnu laiku (full time) aukštesniosiose mokslo institucijose, c) Vasario 
16 gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kursų ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų mokytojai 
bei studentai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos dėstymo metodiką, f) finansinių reikalavimų įrodymas.

Prašymą rašant duoti kuo daugiau žinių apie save, studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, dalyvavimą 
lietuviškose organizacijose, anksčiau gautas stipendijas ar premijas. Dėl smulkesnių informacijų kreiptis 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ont. M6P 1A6, Canada, darbo valandomis tel. 416 532-3311. 
Prašymai pristatomi iki 2002 m. kovo 12 d.

Stipendijos bus paskelbtos metiniame Toronto Lietuvių Namų susirinkime kovo 17 d. Pageidauja
me, kad jame studentai dalyvautų. Stipendijos bus paskirtos nuo rugsėjo 1-30/02 tuo atveju, jeigu bus 
įrodyta, kad studentai yra registruoti pilnam laikui (full time). TLN švietimo fondas “Labdara”

“Romuvos” metinis susirin
kimas įvyks š.m. balandžio mėn. 
24, trečiadienį, 7 v.v., Toronto 
Lietuvių Namuose. Kviečiame 
visus narius dalyvauti.

“Romuvos” komitetas
Eimunto Nekrošiaus, žy

maus Lietuvos režisieriaus pa
rengtas Šekspyro veikalas Ham
letas, premijuotas ir plačiai ži
nomas Europoje, bus rodomas 
Harbourfront centre vyksiančia
me “du Maurier World Stage 
Preview” festivalyje š.m. balan
džio 16-19 d.d. Bilietai parduo
dami nuo kovo 5 d. (kaina - $35 
arba $45) bilietų kasoje, kuri 
veikia nuo antradienio iki šeš
tadienio tarp 1 v.p.p. iki 8 v.v. 
Bilietus irgi galima užsisakyti 
Harbourfront centro tinklapyje 
www.harbourfront.on.ca.

Maironio mokyklos žinios
- Judita Gabrienė padovanojo 

mokyklai gražių pasakų ir dainų 
lietuviškų juostelių - Kitą kartą, 
Geltonų plytų kelias ir Vogtos dai
nos. Ačiū už dovanas, kurias Vely
kų senelė išdalins mokytojams ir 
pradiniams skyriams.

- Kovo 9 ir 16 d. nebus pamo
kų, nes oficiali mokslo pertrauka. 
Kovo 30 d. Velykų savaitgalį pamo
kų irgi nebus.

- Abiturientų tėveliai (aštunto
sk. mokinių bei aukštesniųjų lit. 
kursų paskutiniųjų metų mokslei
viai - OAC) prašomi susirinkti 
mokykloje kovo 23 d., 9 v.r. pasitar
ti mokslo metų užbaigimo iškilmių 
reikalais. Živilė

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $100 aukojo 
A. Klemkienė.

A. a. Liudmilos Ciplijaus- 
kienės-Stulpinienės atminimui 
Jūratė Tanner Tėviškės žibu
riams aukojo $50.

A. a. Mykolui Zabulioniui 
mirus, užjausdami jo žmoną 
Eleną su šeima ir visus gimines, 
Kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikučiams ir tremtiniams 
Lietuvoje aukojo: $50 - B. P. 
Daržinskai; $30 - A. Kavaliaus
kienė; $20 — E. Zabulionienė, 
E. Kripienė, A. J. Petrauskai, L. 
V. Balaišiai, J. Aukštaitis, A. J. 
Gudavičiai, P. J. Barakauskai, 
O. S. Kiršinai; $10 - A. Puterie- 
nė, V. Gudaitis, V. Lėverienė, 
E. S. Kuzmickai, G. Šutienė, S. 
Žutautienė; $5 - P. Skrupskas, 
A. Venslovaitienė. M. P.

PRANEŠIMAS
T3BP TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ ir 

LABDAROS FONDO narių 
metinis - visuotinis susirinkimas 
yra šaukiamas 2002 m. kovo 17, sekmadienį, 
1 v.p.p., Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje, 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario.
Dalyvaujančių registracija prasideda 12 vai.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Susirinkimo atidarymas;
2. Prezidiumo sudarymas: a) susirinkimo pirmininko ir sekretorių, 

b) mandatų, nominacijų ir balsų skaičiavimo komisijų;
3. Darbotvarkės tvirtinimas;
4. 2001 m. susirinkimo protokolo skaitymas ir tvirtinimas;
5. Valdybos pranešimai: a) pirmininko, b) iždininko, c) slaugos 

namų, d) statybos ir remonto, e) “Lokio" svetainės,
f) visuomeninės veiklos, g) švietimo fondo, h) bingo;

6. Revizijos komisijos pranešimas;
7. Revizoriaus (auditor) pranešimas;
8. Diskusijos dėl pranešimų;
9. 2001 m. apyskaitų tvirtinimas;

10. 2002 m. sąmatos tvirtinimas;
11. Revizoriaus (auditor) tvirtinimas;
12. Labdaros įstatų tvirtinimas;
13. Valdomųjų organų rinkimai: a) valdybos (3 nariai), 

b) revizijos komisijos (1 narys/ė);
14. Einamieji reikalai ir sumanymai;
15. Susirinkimo uždarymas.

Šiais metais j Lietuvių Namų valdybą bus renkami trys nariai. Val
dybos kadenciją baigia: E. Pamataitis, R. Puteris, A. Skilandžiūnienė. 
Bus renkami nariai j valdybą - 3 metams. Iš revizijos komisijos kaden
ciją baigia K. Petryla. Bus renkamas narys/ė į revizijos komisiją - 3 
metams. i

Lietuvių Namų valdyba siūlo, kad nariai gautų iš nominuojamo 
kandidato-ės raštišką sutikimą. Šiam reikalui yra paruoštos specialios 
anketos, kurias nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo metu. 
Be to, valdyba siūlo, kad kandidatų-čių siūlytojai (nemažiau kaip du 
nariai), pasirašytų nominacijos anketas ir įteiktų metinio susirinkimo 
nominacijų komisijai.

Nariai, norintys perleisti balso teisę kitam asmeniui, privalo laiky
tis korporacijų įstatymo (Corporations Act) reikalavimų ir įgaliojimus 
(proxy), patvirtinus jų parašus notarui (Notary Public), pristatyti j LN 
raštinę ne vėliau 2002 m. kovo 14 d., 10 v.r. Įgaliojimai, nepatvirtinti 
notaro ir gauti po minėtos datos, nebus pripažinti, teisėtais. Įgaliojimų 
anketas galima gauti LN raštinėje.

Toronto Lietuvių Namų valdyba

Nuotraukos, spausdinamos 
Tėviškės žiburiuose yra negrąži
namos, nebent siuntėjai paruo
šia voką su savo adresu ir 
atitinkamu pašto ženklu, arba 
susitarę su administracija patys 
nuotraukas atsiima iš redakcijos 
ne vėliau kaip per mėnesį po 
spausdinimo datos. Pateikiantys 
nuotraukas prašomi aiškiai pa
žymėti fotografo vardą ir pavar
dę, nuotraukoje esančių asme
nų vardus ir pavardes, įvykio 
vietovę, datą, visą informaciją, 
kuri būtų įdomi skaitytojui.

GAMINU KOLDŪNUS su mėsa, 
grybais ir varške. Pristatau į 
namus. 100 vnt. - $17. Skambinti 
Birutei tel. 416 233-5996.

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

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.

M MONTREAL
Gavėnios rekolekcijas Aušros 

Vartų šventovėje vasario 22-24 d.d. 
vedė atvykęs iš Lietuvos pranciško
nų provincijolas kun. Benediktas 
Sigitas Jurčys, OFM. Jo nuoširdūs 
pamokslai padėjo klausytojams gi
liau pažvelgti į save. Vasario 23, 
šeštadienį, po Mišių ir pamokslo, 
pamaldų dalyviai klebono buvo 
pakviesti į parapijos salę. Čia prie 
kavos ir pyragų rekolekcijų vedėjas 
papasakojo apie dabartinį Lietuvos 
gyvenimą. Vaizdas tamsokas. Buvo 
ir keletas klausimų. Tarp kitko 
kunigas sakė, kad pranciškonai prie 
Kretingos bando steigti kooperatinį 
avių ūkį. Tuoj pat čia esantys su
dėjo pinigų keturioms avims pirkti. 
Čia atsisveikinta su rekolekcijų va
dovu. nes sekmadienį po 11 vai. 
Mišių tuoj pat jis išvažiavo pas 
Otavos lietuvius. Sekmadienį kun. 
Benediktas, šalia sumos ir pa
mokslo, kalbėjo jaunimo Mišių 
metu, kada buvo susirinkę apie tris
dešimt vaikų ir tiek pat jų tėvų, ku

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 Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Sypsokimė s...
L. STANKEVIČIUS

- Kada vyrai susiranda sau 
idealią moterį?

-Tada, kai jie jau yra vedę.

- Ar tikrai arabų moterys ne
mato savo vyro iki pat vestuvių?

• -Tikrai. Bet čia nėra nieko 
nuostabaus, kadangi pas mus 
moterys kartais nemato savo vy
ro nuo pat vestuvių.

- Ar būna, kad vyras vedęs 
du kartus ir abu kartus būna ne
laimingas?

-Jei pirma žmona nuo jo 
pabėga, o antroji ne.

- Kaip žinoti, kuri musė yra 
moteriškos lyties ir kuri yra vy
riškos?

- Vyriškos lyties musė atsi
tupia ant alaus bokalo, o mote
riškos ant veidrodžio.

- Kai išeinu dienos metu iš 
namų, užrakinu duris. Ar naktį, 
MOTERIS IEŠKO DARBO, gali 
prižiūrėti ligonius, daro gydymo 
masažus (turi diplomą). Skambinti 
Marytei, tel. 416 652-7913.

REIKALINGA ateinanti moteris 
du kartus per savaitę prie vaikučiu 
Mississaugoje. Skambinti tel. 905 
278-3309 (prašome palikti žinutę).

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 

rie ne tik meldėsi, bet ir gražiai pa
giedojo turbūt stovyklose išmoktų 
giesmių.

Vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
gegužės 5 d. atvyks į Montreal) ir 
Aušros Vartų šventovėje teiks Su
tvirtinimo sakramentą jaunuoliams, 
kuriuos rengia seselės Judita ir Pal
mira. Ta pačią dieną bus teikiama 
ir Pirmoji Komunija.

Dr. Juozas Domarkas vasario 
viduryje iš Lietuvos atvyko į Mont
real). Dirbs McGill universiteto 
laboratorijose vėžio tyrimuose. Po 
kelių mėnesių žada atsikviesti ir 
žmoną, kuri atsiveš naujagimį sūnų.

KLK moterų dr-jos Mont- 
realio skyriaus valdyba šaukia na
rių susirinkimą kovo 10 d., po 11 
vai. Mišių seselių namuose. Bus 
smulkiau aptartas skyriaus penkias
dešimtmečio minėjimas, kuris nu
matomas per Atvelykį, balandžio 7 
d. Šiame susirinkime kviečiamos 
būtinai dalyvauti visos draugijos 
narės. B.S.

kai esu namuose irgi turėčiau1 
užrakinti duris?

- Ne, nes šiais laikais naktį 
niekas nevaikščioja, bijo išeiti į 
gatvę.

- Aš turėjau tris žmonas. 
Jei dabar mirsiu, ar galėsiu su 
jomis gyventi danguje?

- O kas jums sakė, kad pa- 
kliūsiteį dangų? (Bus daugiai?)i

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.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

rogers.com
http://www.harbourfront.on.ca

