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Tarpusavio žmonių bendravime labai daug nesu
tarimų iškyla, kai daiktai pradedami vadinti netikrais var
dais, arba, kai obuoliai, bulvės ir pupos sumetami į vieną
maišą - atsirinkite, jeigu kam ko reikia.
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Įstatymų gniaužtuose gyvenant
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Pasaulio banko parama

ANAŠIAI atsitiko ir su Lietuvos seimo pirmininko
Artūro Paulausko viešai išsakytais išvedžiojimais
apie kolaboravimą. Kad kalbantysis tuo bandė
visus LTSR vadus ir vadukus surikiuoti kitoje šviesoje,
turbūt daugelis sutiktų. Bet kuo tada čia dėti visi kiti so
vietmečio gyventojai, gimdę vaikus, juos leidę į mokslus,
vertęsi kaip įmanydami, kad išsilaikytų? Juk tai normali
gyvenimo eiga, kurios nesulaiko nei okupacijos, nei lais
vės, nei politinės sistemos ar skirtingos pasaulėžvalgos.
Norėti gyventi, siekti įmanomos ekonominės gerovės,
kombinuoti, kad būtų lengviau nešti kasdienybės naštas negi tai kolaboravimas šalį užėmus svetimiesiems. O kas
gi iš tikrųjų tas kolaboravimas? Bostoniškėje Lietuvių en
ciklopedijoje nurodoma, kad kolaboravimas - tai bendra
darbiavimas, ypač su okupantu, politiniu priešu. Ten pat
Vilniaus miesto vaizdas, kurio centre matyti arkikatedra-bazilika, o dešinėje Šv. Onos šventovė
primenama, kad terminas atsiradęs Antrojo pasaulinio
karo metu, kai okupuotoje Prancūzijoje ėmė su naciais
bendradarbiauti kai kurie iškilūs ir tautoje populiarūs va
dovai. Turbūt nebus per daug suklysta galvojant, kad jie
tokiu bendradarbiavimu bandė švelninti okupacinius pa
Daug įstatymų, dar daugiau vykdytojų, kurie jų nesilaiko
darinius, neįprastu būdu gelbėti tautą. Ir vis dėlto jie bu
vo išdavikai kolaborantai ir kaip tokie, Prancūzijai išsi
mo nesilaiko, ir niekas už tai jų
mesnio lygio valdžios instituci
LEONAS RADZEVIČIUS
nebaudžia. Apie tai vėliau.
laisvinus, nubausti. Kas sakytų, kad prancūzai pasielgė
jos sprendime, ir tai turi pada
Pastaruoju metu Lietuvos
neteisingai? Kas pagaliau šiandien išdrįstų Prancūzijos
Oficialiai Lietuvoje žmo
ryti vieno mėnesio laikotarpyje
spaudoje buvo plačiai komen
parlamente aiškinti, kad visa tauta vienaip ar kitaip su
gaus teisių gynimo institucija
nuo tada, kai sužino apie spren
tuojama apie Štrasburgo teismo
okupantu kolaboravo?
yra “seimo kontrolierius”. Iš
dimą dėl kurio nori aiškintis.
sprendimus dėl žmogaus teisių
praktiškos patirties galiu pasa
Per ilgas susirašinėjimas su že
PAS mus nei iš šio, nei iš to - nemalonus pykštepažeidimų Lietuvos teisinėje
kyti, kad tai yra pagarbos verta
mesnio lygio pareigūnais gali bū
lėjimas, tarytum nebeatskirtume dalykų, būtume
sistemoje. Kelios bylos, viena
institucija, kuri su mažu perso
ti pražūtingas. Apie tai vėliau.
pasimetę arba nieko apie praeitį nebegalvojantys.
po kitos, baigėsi tuo, kad Lietu
nalu
priima ir kompetentingai
Vyriausybės nutarimas yra
Gal kas šitoje vietoje mėgintų aiškinti, kad vokiškoji nava
 buvo įpareigota išmokėti pi
ištiria
daug gyventojų skundų.
labai plačiai naudojama prie
cių ir rusiškoji komunistų okupacijos nėra tas pats. Gal
nigines kompensacijas, nes ne
Problema
yra ta, kad seimo
monė reglamentuojant net paly
buvo laikomasi teisinių normų,
kam knieti dar remtis Lietuvos “savanoriško prisijungi
kontrolieriaus
tyrimo išvados ir
ginti smulkius ūkinius reikalus.
kurias Lietuva įsipareigojo vyk
mo” prie Sovietų Sąjungos dokumentais, pagal kuriuos
rekomendacijos dar nereiškia
Pavyzdžiui, dėl pastatų šildymo,
dyti prisijungdama prie tarptau
Lietuvoje jokios okupacijos nebuvo. Visaip galima būtų
atsiskaitymo
už šilumą, skaitliu jog problema bus išspręsta. Aš
tinių
konvencijų.
Visuomenės
sukinėtis ir sau pagal reikalą meluoti, bet atsimintina vi
kų priežiūros ir t.t. šiuo metu padaviau skundą prieš porą me
apklausos tyrimai pakartotinai
siems, kad didžiosios Vakarų demokratijos Baltijos kraš
yra mažiausiai du vyriausybes tų dėl nelegalių mokesčių, ku
parodė, kad vos 17% Lietuvos
tų prisijungimo prie Sovietų Sąjungos niekada nepripaži
nutarimai, kelctAs ministerių riuos rinko “Senamiesčio ūkis”.
gyventojų pasitiki teismais. Pa
no. Taigi kraštai buvo sovietinių rusų okupuoti, politinis
įsakymų ir keletas miesto valdy Seimo kontrolierius nustatė,
sitikėjimas seimu, vyriausybe,
kolaboravimas vyko iki išsilaisvinimo ir Lietuvos valstybės
bos
sprendimų. Labai dažnai kad gyventojai už tuos pačius
savivaldybe yra irgi panašiame
atstatymo. Tokia ir tėra tiesa. Kitokie aiškinimai bandant
anksčiau
priimti nutarimai yra darbus yra apmokestinami du
arba žemesniame lygyje. Atsa
švelninti okupacinį režimą, nelemti išpuoliai tautoje susi
iš dalies pakeičiami taip, kad kartus, kad savivaldybės naudo
kyti į klausimą, kodėl taip yra,
laukia neigiamų atgarsių. O kaip toli dar bus einama pie
praėjus vieneriems metams jau jama mokesčių skaičiavimo me
reikia pažvelgti ne tik į įstaty
šiant lietuviškąjį kolaboravimą šviesiomis spalvomis, sun
negali žinoti, ar prieš metus įsi todika neatitinka vyriausybės
mus, bet ir į tai, kaip jie yra
gytas dokumentas yra panašus į nutarimo kriterijų ir t.t. Seimo
ku numatyti, juoba, kad daugelio iš valdančiosios daugu
praktiškai įgyvendinami.
šiuo
metu galiojantį reglamen kontrolierius pateikė tuometi
mos praeities patirtys skiriasi nuo eilinių Lietuvos pilie
Pirmiausia noriu skaitytoją
tą. Reikia daug pastangų ir lai niam Vilniaus merui Paksui ir
čių, jutusių sovietinės okupacijos gniaužtus. Nerimą kelia
trumpai supažindinti su teisės
ko sekti kas spausdinama Vals miesto tarybai rekomendaciją,
ir okupanto parankiniams palankių įstatymų projektai bei
aktų
struktūra:
aukščiausias
įs

tybės žiniose, nes net svarbūs pa kad mokesčiai būtų sugrąžinti
jų svarstymai, tos netolimos praeities įvykių “užmirši
tatymas yra konstitucija, po jo keitimai yra daromi be “Public per kreditus už ateities mokes
mai”, sąmoningi tautai svarbių dalykų nubraukimai. Kaž
įstatymai, vyriausybės nutari
Hearing”, kaip yra įprasta Ka čius. Jis taip pat pateikė reko
kaip lyg bandoma pratęsti buvusią anų “gerų laikų” res
mai,
ministerių
įsakymai.
Ar
nadoje. Taigi daugeliui gyvento mendacijas tuometiniam min.
publikinę kryptį. Žinoma, mes ne prancūzai ir ne norve
įstatymas, vyriausybės nutari
jų
lieka tik viena išeitis: tikėti ką pirmininkui Kubiliui. Tačiau iki
gai, nubaudę savuosius kolaborantus po išsilaisvinimo. Be
mas neprieštarauja konstituci
jam sako koks valdininkas. šiol nei Vilniaus savivaldybė,
to, šių aprimusių laikų nebegalima lyginti su anais pokari
jai, sprendžia konstitucinis teis
Prieštarauti valdininkų sprendi nei Kubiliaus vyriausybė, nei
nio įkarščio metais. Tačiau kas ir kaip valdo nepriklauso
Pakso vyriausybė, nei dabartinė
mas. Į tą teismą gali kreiptis kiti
mams yra neįprasta.
mybę atgavusią valstybę, kas ir ką kalba, kaip ir kur tautą
Brazausko vyriausybė į tai ne
teismai, prezidentas, ir ne ma
Apginti žmogaus teisėms kreipia dėmesio.
veda - turėtų visiems rūpėti. Nereikėtų leisti neapgalvo
žesnė kaip vieno penktadalio
yra Viešojo administravimo
tais (ar apgalvotais?) išpuoliais apsunkinti kuriamos lais
seimo narių grupė.
Kadangi mano skundas sei
įstatymas. Jis nurodo, kad prak
vo valstybinio gyvenimo ateities. C.S.
mo
kontrolieriui nedavė rezul
Ar ministerio įsakymas ne
tiškai visų valdžios institucijų
prieštarauja konstitucijai bei ki
(išskyrus seimą, teismus, ka tatų, 2001 m. įteikiau skundą
tiems įstatymams, gali spręsti
riuomenę) veikla yra viešasis Vilniaus apygardos administra
KANADOS ĮVYKIAI
tik Aukščiausias administracinis
administravimas. Į tą apibūdini ciniam teismui. Teismas skundą
teismas. Kreiptis į tą teismą dėl
mą įeina ir apskričių, ir savival atmetė: atsisakė nagrinėti, mo
ministerio įsakymo teisėtumo
dybių veikla. Pats įstatymas yra tyvuodamas tuo, kad tai komer
gali tik seimo nariai, prokuro
beveik be priekaištų: jo pirmas cinis ginčas, kuris turi būti nag
rinėjamas bendros kompetenci
rai,
valstybės
kontrolės
pareigū

straipsnis
akcentuoja, kad visos
Prieš 20 metų, 1982 metų
žįsta konstitucijos, bet atsiskyri
jos teisme.
nai,
apskričių
viršininkai.
Eilinis
valdžios
institucijos
tarnauja
balandžio 17 dieną, karalienė
mo sąjūdis praranda savo įtaką:
pilietis tai daryti neturi teisės.
žmonėms, kad piliečiai turi teisę
Tą nuosprendį apskundžiau
Elzbieta II ir ministeris pirmi
kadaise stipri federacinė Kve
(Pasirodo, prieš įstatymą ne visi
j nešališką ir teisingą administra Aukščiausiam administraciniam
ninkas Pierre Trudeau Otavoje
beko bloko partija, vienu metu
lygūs - kai kurie “lygesni”).
cinį reglamentą (antro straipsnio teismui. Tas pripažino mano ar
pasirašė dokumentą, kuriuo bu
buvusi oficialia opozicija parla
antras punktas) ir t.t. Problema, gumentus, jog tai administraci
Eilinis
pilietis,
norėdamas
vo įgyvendinta Kanados konsti
mente, ir provincinė Kvebeko
glūdi detalėse (“The devil is in nių teismų kompetencijos reika
apginti
savo
teises
per
teismo
tucija ir joje įrašytas žmogaus
partija po truputį mažėja. Pas
the details”): valdininkai įstaty lai ir bylą grąžino Vilniaus apy
procesą, turi rasti priežastį že
teisių ir laisvių statutas. Tame
taroji neseniai pralaimėjo visus
gardos teismui nagrinėti iš
statute buvo apibrėžta religijos
tris specialius apygardų rinkimus.
esmės.
ir žodžio laisvė, moterų teisės ir
Min.pirmininkas Jean Chre
Tas teismas nurodė, kad aš
įteisinta vyrų ir moterų lygybė,
tien, kalbėdamas šios sukakties
privalau skundą suformuluoti
piliečių apsauga nuo priespau
proga 1700 studentų Otavos
kitaip ir prašyti teismą panai
dos, neteisingo teismo ar perne
National Arts Centre salėje, pa
kinti Vilniaus miesto valdybos
lyg žiauraus teismo sprendimo.
brėžė, kad statutas buvo ne vie
sprendimą, kurio pagrindu yra
Per tuos 20 metų Kanados vy
no žmogaus idėja, bet “Žmo
renkami mokesčiai. Padariau.
riausias tribunolas padarė per
gaus teisių statutą mes turime
Gavau sprendimą, kad byla nu
400 sprendimų, pagrįstų teisių
todėl, kad kanadiečiai jo troško.
traukiama, nes skundas buvo
ir laisvių statutu. Kvebeko to
Jie buvo jam pribrendę, jie bu
įteiktas praėjus daugiau negu
meto premjeras Rene Levesque
vo jam pasiruošę. Tai paprasta
vienam mėnesiui po to, kai suži
nojau, jog mokesčiai yra renka
ir tikra tiesa. Pierre Trudeau
atsisakė pripažinti konstituciją,
mi remiantis valdybos sprendi
genijus pajuto žmonių troškimą
protestuodamas, kad konstitu
mu. Dėl mokesčių grąžinimo
ir išnaudojo tą momentą”. Jean
cijos ir statuto detalės buvo ap
skundas laikomas nepagrįstu, nes
tartos min. pirmininko ir kitų
Chretien tuo metu buvo P. Tru
teismas nenustatė, ar valdybos
devynių premjerų tarpe, ir rei
deau kabinete teisingumo mi
sprendimas viršija jos kompe
kalaudamas specialių privilegijų
nisteris, ir buvo vienas iš teisi
tenciją.
Kvebekui kaip prancūzakalbių
ninkų, kurie prisidėjo prie sta
Nuosprendį apskundžiau.
vyraujančiai provincijai. Tada ir
tuto paruošimo.
Ką
tik
gavau Aukščiausio admi
keliose konferencijose po kons
Keturi kanadiečiai kariai
nistracinio teismo sprendimą:
titucijos įgyvendinimo buvo
žuvo Afganistane ir aštuoni bu
Vilniaus apygardos adminis
bandoma nesėkmingai tartis su
vo sužeisti, kai per naktinius
tracinis
teismas padarė teisingą
Kvebeku. Pagaliau 1995 metais
pratimus netoli Kandahar oro
sprendimą
nutraukti bylą dėl
Kvebeke buvo vykdytas referen
uosto amerikiečių kovos lėktu
pavėluoto
skundo.
Dėl mokes
dumas atsiskyrimo nuo Kana
vas per klaidą numetė 500 svarų
čių
grąžinimo,
kadangi
jie neat
dos klausimu, kuriame buvo pa
bombą ant jų pozicijų. Visi jie
skiriamai
surišti
su
valdybos
sisakyta prieš atsiskyrimą, bet
buvo Princess Patricia pėstinin
sprendimu, tai ir ta skundo dalis
labai maža balsų dauguma. Šiuo
kų pulko, 3-čio bataliono kariai:
Prisimenant Kovo 11-ąją ir Kristaus Prisikėlimo šventę. Nuotr. S.
(Nukelta į 2-rą psl.)
metu Kvebekas vis dar nepripa
(Nukelta į 6 psl.)
Birgelio Lenkijos lietuvių “Aušros” š.m. 6 nr.
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Savaitė Lietuvoje

Klaidinančios painiavos

O

CANADA

Prezidentas Valdas Adam
kus balandžio 11 d. susitiko su
Pasaulio banko (PB) direktoriu
mi Baltijos valstybėms Michael
Carter, rašo LGTIC. Svečio
teigimu, PB ketina skirti didesnį
dėmesį Lietuvos socialinėms
problemoms, sveikatos apsau
gai, švietimo sistemos moderni
zavimui. Jis taip pat pažymėjo,
jog PB požiūriu labai svarbios
yra mokyklų kompiuterizavimo
bei atnaujinimo programos, ir
kad Lietuva turėtų skirti dau
giau lėšų švietimui.
M. Carter pateikė informa
cijos apie PB rengiamą bendra
darbiavimo pranešimą, kuriame
bus pateikta Lietuvos ūkio ana
lizė ir pasiūlymai tolesniems
sprendimams. Balandžio pabai
goje Varšuvoje vyks Lietuvos ir
PB derybos dėl Švietimo pro
jekto finansavimo, kuriam įgy
vendinti PB numato suteikti
Lietuvai 25 min. JAV dolerių
paskolą.
Lankėsi Austrijos prezidentas
Lietuvoje balandžio 22-24
d.d. pirmuoju oficialiu vizitu
lankėsi Austrijos prezidentas
Thomas Klestil. Su Lietuvos
prezidentu Valdu Adamkumi jis
kalbėjo apie abiejų valstybių
bendradarbiavimą švietimo ir
kultūros srityse, apie euroatlantinio jungimosi procesus, santy
kius su kaimyninėmis valstybė
mis, Europos saugumo politiką
ir kitus aktualius klausimus.
Austrijos prezidentas pa
reiškė manąs, jog Lietuva
įstengs pirmąjį Ignalinos atomi
nės elektrinės bloką uždaryti
2005 metais, o antrąjį - iki 2009
metų, siūlė savo krašto žinovų
pagalbą vykdant šį Europos są
jungos reikalavimą, rašo LGT
IC. Lietuvos prezidentas laikėsi
nuostatos, kad IAE uždarymas
yra sudėtinga problema, kuri
negali būti išspręsta per trumpą
laikotarpį, negalima įsipareigoti
be konkretaus pagrindo. Toks
įsipareigojimas iškelia dideles
finansines, socialines ir techni
nes problemas, kurias reikia sis
temingai spręsti.

T. Klestil taip pat susitiko
su seimo pirmininku Artūru
Paulausku. Svečias pasiūlė būti
Baltijos valstybių “advokate” jų
kelyje į ES. A. Paulauskas pažy
mėjo, kad Lietuva ir Austrija
galėtų daugiau bendradarbiauti
verslo ir turizmo srityse.
Prezidento vizito metu vyko
Austrijos-Lietuvos verslininkų
susitikimas, kuriame užmegzti
ryšiai prekybos plėtrai. Lietuva j
Austrija eksportuoja tekstilės
gaminius, medieną, maisto pro
duktus, o importuoja mechani
nių įrenginių, chemijos pramo
nės gaminių, plastiko dirbinių.
Lietuvos ir Austrijos prekybos
metinė apyvarta buvo apie 59
min. JAV dolerių.
Pažanga derybose su ES
Balandžio 22 d. Briuselyje
vykusiame vyriausiųjų euroderybininkų susitikime Lietuva

baigė derybas su Europos są
junga (ES) dėl dar dviejų skyrių
- Bendradarbiavimo teisingumo
ir vidaus reikalų srityse bei Ins
titucijų, praneša LGTIC. Šiuo
metu Lietuva su ES yra suside
rėjusios dėl 26 iš 31 derybų sky
riaus. Iki šių metų pabaigos Lie
tuva tikisi suderėti ir likusius 5
skyrius - dėl žemės ūkio, ener
getikos, regioninės politikos, fi
nansinių ir biudžetinių nuosta
tų. Trisdešimt pirmasis skyrius
apima specifinius Lietuvai klau
simus, kurie liko neišnagrinėti
kituose derybų skyriuose.
Pagal suderėtas sąlygas
Bendradarbiavimo teisingumo
ir vidaus reikalų srityse Lietuva
ypatingą dėmesį turės skirti ko
vai prieš korupciją ir organizuo
tą nusikalstamumą, narkotikų
platinimą, nelegalią migraciją.
Ji taip pat turės suderinti vizų
politiką bei užtikrinti veiksmin
gą policijos tarptautinį bendra
darbiavimą.
Į ES priėmus dvylika naujų
narių, Europos parlamente Lie
tuva turės 12 vietų iš 732 (tiek
pat, kiek ir Airija), o ES tarybo
je Lietuva turės 7 balsus iš 345 tiek pat, kiek Airija, Suomija,
Danija ir Slovakija. Europos ko
misijoje dirbs po vieną komisarą
iš visų valstybių narių, Lietuva
taip pat turės savo atstovą Eu
ropos Teisingumo teisme, Revi
zijos rūmuose ir kitose instituci
jose. Lietuvių kalba bus pa
skelbta oficialia ES kalba. Tiki
masi, kad Lietuva taps pilna
teise ES nare 2004 metais.
TVF vertinimas
Tarptautinio valiutos fondo
(TVF) ir Pasaulio banko (PB)
pavasario sesijoje trys Baltijos
valstybės buvo paminėtos kaip
vienas iš didžiausių ekonominės
plėtros galimybių turinčių pa
saulio regionų-krašlų-dalių-vietų.
Šios įtakingos tarptautinės or
ganizacijos numato, kad šiais me
tais Baltijos kraštų ūkio prieaugis
sudarys 4%, o ateinančiais metais
- 5.3%. Sėkmingos ūkio plėtros
šiais metais gali tikėtis ir Rusija,
kurios ūkis gali paaugti 4%.
Glaudūs Baltijos valstybių
ryšiai su Šiaurės kraštais galėjo
joms pakenkti, nes ir Suomija ir
Švedija sumažino savo ūkio
plėtros pramatymus maždaug
1.5%, ir todėl 2001 m. pabai
goje Baltijos valstybių eksporto
apimtys pradėto mažėti, tačiau
vėl pradėjo spartėti pirmąjį šių
metų ketvirtį. Žinovai stebisi
Baltijos valstybių sugebėjimu
atsigauti, mano, kad šiais me
tais jų BVP augimas bus di
džiausias visame Baltijos jūros
pakraštyje. Praėjusiais
metais
didžiausią metinį BVP augimą
patyrė Latvija (7.6%); po to Lat
vijoje buvo 3.2%, Lietuvoje - 2%.
Valstybės tarnybos įstatymas
Lietuvos seimas balandžio
23 d. priėmė naują Valsytbės
tarnybos įstatymą, kuris nuo lie
pos 1 d. pakeis iki šiol galio
jusįjį. Šis teisės aktas nustato
pagrindinius valstybės tarnybos
(Nukelta į 2-rą psl.)

Šiame numeryje
Klaidinančios painiavos
Kas ir kaip valdo nepriklausomą valstybę, turėtų visiems rūpėti
Įstatymų gniaužtuose gyvenant
Prieštarauti valdininkų sprendimams yra neįprasta
Vengia minėti Baltijos valstybes
Vokietijos un-te dar ir dabar naudojami seni žemėlapiai
Organizuotai prieš dorinį nuosmukį
Ugdomi ne piliečiai, o vartotojai, siekiantys tik savo naudos
Kultūros kongresas Lietuvoje
Skleidžiamos žinios dažnai būna prastos kokybės prekė
Amūro strėlių priedangoje
Sukčiams padeda jų neeilinė drąsa ir cinizmas
Klasikinė opera Čikagoje
Gerai, kad pasitraukusiųjų vietas užima nauji, jauni žmonės
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9 RELIGMAME GWEMME
Valdas Adamkus, Lietuvos
prezidentas, savo metiniame pra

nešime š.m. balandžio 2 d. seime,
kur dalyvavo ir vaikų globa besi
rūpinančių organizacijų atstovai,
pabrėžė bendrų pastangų reikšmę
stengiantis įveikti socialines nege
roves. Prezidentas padėkojo ir
pasveikino Kauno miesto įstaigos
“Pastogė” darbuotojus bei Vil
niuje su gatvės vaikais dirbančius
Šv. Jono vienuolius ir jų talkinin
kus. Prisimintina, kad gatvės vai
kus pradėjo globoti Šv. Jono vie
nuolyno broliai ir kiti jiems pade
dantys savanoriai 1996 m. Nuo to
laiko vadinamieji “Švento Jono
vaikai” gali prie vienuolyno esan
čioje “Pastogėje” pernakvoti, pa
tirti visapusišką globą. Sudaroma
jiems galimybė prisiglausti “Šei
mos židinio sodyboje” netoli Tra
kų, kur šiuo metu dirba trylika
auklėtojų. Iki šiolei šia pagalba
pasinaudojo apie 80 berniukų iki
14 metų amžiaus. Į gimtąsias šei
mas grįžo 10, dar 20 gyvena sody
boje.
Skaistgirio Šv. Jurgio švento
vės originalių Kryžiaus kelio sto

čių sutiktuvės įvyko š.m. kovo 21
d. Lietuvos dailės muziejuje. At
vyko Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, Šiaulių vyskupijos bei
Kauno arkivyskupijos kancleriai.
Kun. R. Čekavičius dėkojo skulp
tūrų atnaujintojui ir šį darbą rė
musiam Kultūros vertybių depar
tamentui, perdavė Šiaulių vysku
po E. Bartulio sveikinimus.
Skulptūras išlaikė ir atnaujino žy
musis restauratorius Adolfas
Šiaulys. Jos buvo sukurtos XVIII
š. pabaigoje. Tai vertingi Lietuvos
religinės ir meninės reikšmės kū
riniai.
“Kryžiaus kelias tęsiasi...
žmonių kančioje” - tokia tema vy

ko Vilniaus arkivyskupijos aukš
tosiose ir aukštesniosiose mokyk
lose gavėninis susikaupimas. Kun.
A. Saulaitis, SJ, kvietė visus giliau
pažvelgti į šių dienų žmonijos ne
šamą kryžių įvairiuose pasaulio
kampeliuose, apmąstyti Gyvojo
Kristaus kančią. Giesmės ir skaid
rės padėjo pažvelgti į Lietuvos

nueitą kelią, paženklintą Kražiais,
LKB Kronikos bendradarbių lage
riais, išniekintais partizanų kū
nais. Vilniaus pedagoginiame
universitete giedojo Jaunesnio
sios choro studijos merginos, se
novės kantičkas pamėgę giesmi
ninkai. Susikaupimo vakaruose
dalyvavo apie 130 krikščionių
dėstytojų; studentai lipdė šių lai
kų Kryžiaus kelią vaizduojančias
žurnalų bei laikraščių iškarpas,
kurios buvo sukabintos šalia Kry
žiaus kelio paveikslų.
Palendrių Šv. Benedikto vie
nuolyne š.m. kovo 23 d. buvo su

rengtos susikaupimo valandos
Šiaulių gydytojams ir jų šeimoms.
Dalyvavo apie 50 medikų. Pernai
priešvelykinės rekolekcijos gydy
tojams buvo surengtos Kryžių
, kalno vienuolyne. Palendrių vie
nuolyne šiuo metu gyvena dvylika
brolių - astuoni prancūzai ir ke
turi lietuviai.
Jonavos klebonas dekanas
Vytautas Grigaravičius Didįjį

ketvirtadienį, kovo 28, susodinęs
dvylika senelių prie altoriaus, plo
vė jiems kojas, aiškino apie tridie
nio prasmę, organizavo velykinę
labdarą. Didįjį penktadienį didelė
minia ir apie 200 Ruklos moko
mojo pulko karių susirinko Ruk
los koplyčioje, iš kur buvo neša
mas 9 km. per Skarulius į Jonavą
kryžius. Pirmasis su kryžiumi ant
pečių išėjo klebonas, toliau pa
mainomis kryžių nešė kariai, jau
nimo atstovai, šventovės patar
nautojai. Apmąstant Kristaus
Kryžiaus kelią Jonava buvo pa
siekta per pusketvirtos valandos.
Kauno Šv. Arkangelo Mykolo

(Įgulos) šventovėje Didįjį ketvir
tadienį, kovo 28, dvidešimt du
jauni kariai priėmė Pirmąją Ko
muniją. Karių kapelionas kun.
Tomas Karklys jautriai pasidžiau
gė šiuo įvykiu. Po Mišių Pirmąją
Komuniją priėmusiems buvo
įteikti specialūs pažymėjimai. Di
dįjį šeštadienį trims kariams buvo
suteiktas Krikšto sakramentas.
Didžiąją savaitę I-jo pulko kariai
dalyvavo vakarinėse Mišiose.

Bernardinų šventovė Vilniuje ir Adomo Mickevičiaus paminklas, sukurtas skulptoriaus G. Jokūbonio

Įstatymų gniaužtuose gyvenant
(Atkelta iš 1-mo psl.)
automatiškai nutraukiama. “Nu
tartis kasacine tvarka neskun
džiamą”. Pasirodo, teismams vi
siškai neįdomu, kad savivaldybė
renka neteisėtus mokesčius.
Teismas nurodė, kad turiu pra
šyti panaikinti valdybos spren
dimą, o po to mano skundą
atmetė, nes per ilgai žinojau
apie tą sprendimą. Mano pasiti
kėjimas Lietuvos teismais nu
krito žemiau 17%.
Prižiūrėti, kad savivaldybės
laikytųsi visų įstatymų, vyriausy
bės nutarimų, ministerių įsaky
mų yra įsteigta institucija “Vy
riausybės atstovas prie apskri
ties”. Ši institucija praktiškos
naudos gyventojams neduoda,
nes visus gyventojų skundus nu
siunčia ištirti tai savivaldybės
įstaigai, kuri yra skundžiama.
Savaime suprantama, gyvento
jas gauna paaiškinimą iš tos sa
vivaldybės įstaigos, kad viskas
yra daroma teisėtai. Taigi vy
riausybės atstovo institucija yra
tik tam, kad sudarytų darbo vie
tų vyriausybės bičiuliams.
'
Per sovietinį laikotarpį labai
daug daugiabučių namų mies
tuose buvo pastatyta ir prižiūrė
ta nekokybiškai. Po nepriklau
somybės atstatymo dauguma gy
ventojų gavo tų butų nuosa
vybės teises. Seimo priimtas
Daugiabučių namų bendrijų įs
tatymas nustatė, kad tie butų
savininkai dabar yra ir tų namų
bendro naudojimo patalpų ir
įrengimų savininkai, ir kad jie tą
bendrą turtą (kiauri stogai,
griūvantys balkonai, užkalkėję
ir surūdiję vamzdynai...) valdo
darydami sprendimus balsų
dauguma.
Valdymui savininkai gali
pasirinkti vieną iš trijų formų:
steigti bendriją (panašiai kaip
Condominium Corp.), sudaryti
jungtinės veiklos sutartį, arba
laukti, kol savivaldybė paskirs
administratorių (už paslaugas

reikia mokėti). Šiuo įstatymu ir
valstybė, ir savivaldybė atsikratė
finansinės atsakomybės už susi
dėvėjusio turto ir technologiškai
neekonomiškų įrenginių prižiū
rėjimą bei pakeitimą.
Tačiau savivaldybės nepra
rado noro juos valdyti tik pagal
savo nuožiūrą. Kadangi savival
dybės aparatas yra didelis ir jam
reikia rasti darbo, išlaikyti pas
tatų valdymo funkcijas jiems la
bai rūpi. Kai kurie aukšti parei
gūnai turi ryšių ir su statybos
bei remonto įmonėmis. Tos
įmonės lengvai laimi visus “kon
kursus”.
Miesto savivaldybės organi
zacinės struktūros viršūnėje yra
taryba. Ji, tarp kitų funkcijų,
skiria bei atleidžia merą, vyriau
sią finansininką, tvirtina miesto
biudžetą, steigia ir naikina savi
valdybės įmones, tvirtina tų
įmonių kainas ir tarifus už jų
teikiamas paslaugas...
Savivaldybės administraci
niam aparatui vadovauja valdy
ba su meru psiešakyje. Vilniaus
savivaldybėje yra daug departa
mentų ir trylika seniūnijų, ku
rios turi seniūną su administra
ciniu personalu ir bent vieną
įmonę (Senamiesčio ūkis, Anta
kalnio ūkis ir f.t.). Formaliai se
niūnas neturi jokios tiesioginės
atsakomybės (sprendimai daro
mi departamentuose), išskyrus
“tarpininkavimą su gyventojais”.
Anksčiau minėjau, kad dau
giabučiuose pastatuose namo
valdymo teisę turi butų savinin
kai. Pažvelkime kaip ta teisė yra
“gerbiama” Vilniaus savivaldy
bėje.
Vilniaus miesto valdyba sa
vo sprendimu nr. 1581V
(1998.VII.30) patvirtino šilumos
ir karšto vandens tiekimo įrangos
namų butuose tvarką, pagal ku
rią bet koks pakeitimas bute tu
ri būti “suderintas” (gautas lei
dimą) su visomis miesto įmonė
mis (Vilniaus šilumos tinklai,
Vilniaus elektros tinklai, Vil-

! Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl?
principus, darbo užmokestį, so
cialines garantijas, valstybės tar
nybos valdymo teisinius pagrin
dus. Naujasis įstatymas yra aiš
kesnis, geriau reguliuos valsty
bės tarnybą, skatins valstybės
tarnautojus veiksmingiau dirbti,
didins jų atsakomybę.
Kaip rašo LGTIC, seimo
opozicinių Konservatorių ir Li-

beralų frakcijų atstovai nauja
jam įstatymui nepritarė dėl per
didelių atlyginimų, socialinių
garantijų valstybės tarnauto
jams, jų išskirtinumo darbo rin
koje. Opozicijos nuomone, ne
skaidrią tvarką gali sudaryti vy
riausybei suteikta teisė nustatyti
valstybės tarnautojų atlygini
mus, juos keiti pagal darbo įver
tinimus.
2003 - Neįgaliųjų metai

Garsieji Vilniaus Trys kryžiai, nugriauti sovietmečiu, atstatyti 1989 m.
LAIDOTUVIŲ NAMAI
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iškeliavus amžinybėn,
jos dukrą SABINĄ GOTCEITIENĘ bei jos šeimą
nuoširdžiai užjaučiame Romas ir Vytas Vaitkevičiai su šeimomis
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LGTIC žiniomis, balandžio
18 d. seimas paskelbė 2003 me
tus Neįgaliųjų metais Lietuvoje.
Nutarimas priimtas atsižvel
giant į Europos sąjungos tary
bos nutarimą šiuo klausimu ir
Lietuvos invalidų reikalų tary
bos prie vyriausybės kreipimąsi.
Pagrindinis Neįgaliųjų metų
Lietuvoje tikslas - užtikrinti ne
įgaliųjų apsaugą nuo diskrimi
nacijos, lygias teises ir galimy
bes naudotis priemonėmis, skir
tomis jų nepriklausomumui, so
cialiniam ir ekonominiam įsi
jungimui bei dalyvavimui visuo
menės gyvenime užtikrinti. Pla
nuojama sudaryti Neįgaliųjų
metų Lietuvoje koordinacinį
komitetą, kuris parengtų veiks
mų planą neįgaliųjų teisėms
stiprinti ir lygioms galimybėms
užtikrinti.
RSJ

niaus dujos, Vilniaus planas).
Jeigu norima nuimti vieną šildy
mo radiatorių, vidinės sienos su
kaimynais turi būti apšildomos,
o tam gauti leidimą reikia atlikti
pagrindinių namą laikančių
konstrukcijų ekspertizę ir gauti
Valstybinės teritorijų ir statybos
inspekcijos leidimą. 1999.V.13
valdyba priėmė dar vieną spren
dimą nr. 856V, kuriuo nustatė,
kad papildomai viską reikia “su
derinti” su miesto Plėtros de
partamentu, Sveikatos ir Socia
linės apsaugos departamentu ir
su Aplinkos ministerija. Tuo
pačiu sprendimu valdyba įparei
gojo miesto Plėtros departa
mentą išlaikyti statinių esamą
šilumos šaltinį.
Sunku įsivaizduoti, kaip ga
lima būtų sukurji palankesnę
dirvą valdininkų korupcijai plė
toti. Kaip matote, iš butų sa
vininkų teisės valdyti liko tik
teisė rašyti “prašymus”. Visi
supranta, kad prašymas be pate
pimo rezultatų neduoda. Dabar
paskaičius Viešojo administra
vimo įstatymo straipsnį, kad vi-.
sos valdžios institucijos tarnauja
žmonėms, norisi kad jos tarnau
tų ne taip uoliai.
Vilniaus miesto valdyba
2001 m. padarė sprendimą, ku
riuo “laikinai” miestui pavaldūs
“ūkiai” buvo paskirti adminis
truoti daugiabučius namus, ku
riuose nėra bendrijos (85%
namų jų neturi). Pasiteiravus,
kokiu tikslu buvo tai padaryta,
Vilniaus miesto administrato
rius savo laiške paaiškino: tuo
“buvo norima išvengti adminis
tracinių kliūčių keičiant patalpų
paskirtį”. (Įstatymas nurodo,
kad reikia gyventojų sutikimo).
Pastate, kuriame gyvenau buvo
greitai sušaukti butų savininkų
susirinkimai, sudaryta Jungtinės
veiklos sutartis, išrinktas įgalio
tas atstovas, priimtas spren
dimas atsisakyti “Senamiesčio
ūkio” paslaugų. Tai labai nepa
tiko Vilniaus savivaldybei, nes ji
turėjo tikslą, kuriam įgyvendinti
reikėjo kad “Senamiesčio ūkis”
atstovautų savininkams. Prasi
dėjo nepripažinimo politika, ku
ri tęsiasi iki šiol. Butų savininkų
teisės savivaldybei yra “adminis
tracinės kliūtys”.
Išvados
Šiame rašinyje buvo palies
tos tik tos gyventojų ir valdžios
santykių sferos, kurios neišven
giamai paliečia visus gyventojus:
tai būsto, šildymo, mokesčių už
paslaugas kasdienybės. Iš pa
teiktų faktų galima daryti išva
dą, kad Vilniaus miesto valdyba
taip apribojo gyventojo teisę ap
sispręsti, kiek ir kaip jis šildys
savo butą, kad tai galima paly
ginti su baudžiavos laikų įstaty
mais, kurie žemdirbį pririšo prie
pono žemės.
Neseniai valstybė sukūrė
dar vieną instituciją, į kurią
žmonės gali kreiptis su skun
dais. Pasirodo, dauguma skun
dų yra dėl šildymo ir dėl telekomo paslaugų. Vyriausybė tų
problemų nesprendžia - sudaro
sąlygas duoti skundus, į kuriuos
niekas nekreipia dėmesio. Taigi
nereikia stebėtis, kad tie šešėli
nio pasaulio atstovai, kurie turi
finansinį pajėgumą kreiptis į
Štrasburgo teismą, ten ir eina.
Eilinis pilietis yra pasmerktas
apsiprasti su padėtimi.
Šie pavyzdžiai iš gyvenimo
patirties Vilniuje turbūt nesiski
ria nuo valdžios ir gyventojų
santykių ir kituose miestuose.

Rusijos-Vokietijos pasitari
muose Veimaro mieste (čia pa
laidoti J. W. Goethe ir F. Schil
ler) buvo aptarti ne tik tų vals
tybių bendradarbiavimo klausi
mai, bet ir pajudintas Baltijos
valstybių įjungimo į ŠAS(NATO) klausimas. Šykšti tuo rei
kalu buvo vokiečių žiniasklaida,
tik trumpai, keliais sakiniais su
minėjo V. Putino nusistatymą,
kuris, aišku, buvęs neigiamas.
Taip pat ir Europos są
jungos užs. reik, ministerių pasi
tarimuose buvo paliestas jau ke
letą kartų minėtas Lietuvos,
Latvijos, Estijos noras įsijungti į
šią transatlantinę karinę sąjun
gą. Vokietijos žiniasklaida tik
keliais sakiniais, be jokių ko
mentarų išspausdino pasitarimų
informaciją, pastebėdama, kad
šis klausimas atidedamas ru
dens posėdžiui Prahoje.
Veimaro posėdžio pasek
mėmis džiaugėsi V. Putin, nes
Vokietijos kancleris ir geras
Rusijos prezidento draugas G.
Schroder be parlamento sutiki
mo “nurašė” 7.1 bilijonus eurų
Rusijos skolą Vokietijai! (1 JAV
dol. = 1,14 euro). Pasipiktino
vokiečiai, ypač stipri “Bundesta
go” (parlamento) opozicija, rei
kalaudama kanclerio pasiaiški
nimo. Jos nuomone, vokiečiai
už tokią milžinišką skolą galėjo
reikalauti bent grąžinimo pa
grobtų meninių turtų, nemoka
mo dujų ir alyvos tiekimo. Tei
singai krikščionys demokratai ir
liberalai (FDP) pareiškė, kad
G. Schrbderiui tie bilijonai eurų
yra tik “peanuts” (taip milijonus
markių pavadino Vokietijos
banko direktorius, nors juos ga
lima būtų panaudoti krašto rei
kalams, švietimui, nes pvz. dar
ir šiandieną ne viename Vo
kietijos un-te dar ir dabar nau
dojami seni žemėlapiai, nepai
sant Europoje pasikeitusios
geopolitinės padėties.
O gal G. Schroder pažadėjo
V. Putinui kokias nors politines
nuolaidas? Kalbama, kad vokie
čiai galės daugiau investuoti į
Rusijos pramonę, tačiau tylomis
taip pat kalbama apie Baltijos
valstybes, nes JAV daro didelį
spaudimą Vokietijai. Taigi gal
tie pinigai eina į Baltijos valsty
bių sąskaitą?
G. Schroderį ypač “spau
džia” krikščionys demokratai
pajuokiančiai sakydami: “Už
būsimų rinkimų garsinimo nuo
trauką su V. Putinu turi apmo
kėti mokesčių mokėtojai”. Vo
kietijos parlamento ir kanclerio
rinkimai įvyks š.m. rugsėjo 22 d.
Daugumą balsų gavusi partija
Bundestrage kancleriu išrenka
savo partijos pirmininką. Prieš

ketvertą metų rinkimus laimėjo
socialdemokratai, tad G. Schro
der buvo išrinktas kancleriu.
Paskutiniai apklausos duome
nys parodė, kad krikščionys de
mokratai ir liberalai turi aiškią
persvarą, tačiau simpatiškesniu
kancleriu gyventojai laiko G.
Schroderį už kandidatą bavarą
Edmund Stoiber.
Kaltinamas šveicaras
Sensacingas atvejis iškilo su
Šveicarijos ambasadoriumi Vo
kietijai Tomas Borer-Fielding.
Persijos kilmės grožio reikmenų
pardavėja žiniasklaidai pateikė
naujieną, esą ambasadoriaus
žmonai išvykus į Šveicariją, arba
jai nesant rūmuose, ji su amba
sadorium praleisdavo keletą va
landų miegamajame. Spaudai
graži Djamile Rowe nurodė pa
klodžių spalvas, įvairius amba
sadoriaus žmonos vartojamus
kvepalų pavadinimus ir 1.1. Tuos
visus kaltinimus atmetė ne tik
ambasadoriaus asmens sargybi- ,
nis, bet ir pats šveicaras, pa
traukdamas persę į teismą.
Šveicarijos užs. reik, ministeris
Tomą Borer-Fielding atšaukė iš
einamų pareigų, greičiausiai pa
skirdamas jam kitas pareigas
Berne. Labai graži žmona
Shawne yra JAV pilietė, vieneriais metais išrinkta Tekso gra
žuole. Ji stipriai išgyveno šį įvy
kį, prarasdama negimusį kūdikį.
Persės nuotraukos randamos
“Ievos aprangoje” pornografi
niuose leidiniuose. Didelės
krautuvės valdyba tuoj pat at
leido ją iš darbo. Ji gerai žinojo,
kokius kvepalus, kokią kosme
tiką pirkdavo ambasadoriaus
žmona, kadangi ji dirbo grožio
reikmenų skyriuje.
Vagių gauja
Lenkų vagių gauja, apsiren
gusi policijos uniforma, kelyje į
sostinę sustabdė sunkvežimį su
televizijos aparatais, iki sąmo
nės netekimo sumušė vairuoto
ją, o patį sunkvežimį nuvairavo į
netolimą vienkiemį. Policija,
sužinojo vietovę ir su šešiais pa
reigūnais išvažiavo patikrinti
vagių grobio. Tuo pačiu metu
įvažiavo trys automobiliai. Iš jų
pasipylė kalašnikovų ugnis. Po
licininkai telefonu paprašė pa
galbos, tačiau užpuolikai greitai
paspruko.
Tokie užpuolimai Lenkijoje
dažni, nes Varšuva yra BerlynoMaskvos, Dancigo-Krokuvos, Vilniaus-Prahos kryžkelėje. Atskiros
mafijos grupės yra pasidalinu
sios “darbais”. Lenkų-ukrainiečių gaujos daugumoje užpuola
ukrainietiškus, rusiškus, gudiš
kus sunkvežimius, atima prekes.

Kokią Karaliaučiaus krašto
viziją mato Lietuva?
Karaliaučiaus kraštas Lietu
vai - ne tik ekonominis partne
ris, bet ir karinę, ekologinę, kri
minalinę, epidemiologinę grės
mę keliantis kaimynas. Krašte,
valdomame už 1500 km esan
čios Maskvos, akivaizdžiai nio
kojamas lietuvių istorinis paliki
mas, pažeidžiamos ten gyvenan
čių lietuvių kultūrinės teisės.
Krašto statusas iki šiol nėra
apibrėžtas jokiais tarptautiniais
aktais. Mums, lietuviams, ne vis
tiek, kokia bus šio krašto ateitis.
Kokį Karaliaučiaus krašto atei
ties modelį, paisydami Lietuvos
interesų, turėtų remti mūsų po
litikai?
1. Kad Karaliaučiaus kraš
tas būtų įteisintas kaip nedalo
ma Rusijos dalis (be jokio iš
skirtinio statuso Rusijos sudė
tyje).
2. Kad Karaliaučiaus kraš
tas įgautų didelę autonomiją
Rusijos valstybės sudėtyje ir
taptų jos bendradarbiavimo su
Europos sąjunga forpostu.

Dr. Gilta 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

3. Kad Karaliaučiaus kraš
tas taptų demilitarizuota rusa
kalbe Baltijos respublika, susi
jusia su Rusijos valstybe federa
ciniais ar konfederaciniais ry
šiais.
4. Kad Karaliaučiaus kraš
tas būtų įteisintas kaip nepri
klausoma rusakalbė Baltijos res
publika, kurios santykiai su Ru
sija ir Lietuva būtų reglamen
tuojami tarptautinių sutarčių.
5. Kad Karaliaučiaus karšte
būtų įvestas Baltijos jūros šalių
kondominiumas (bendras Lie
tuvos, Latvijos, Švedijos, Lenki
jos ir Vokietijos valdymas).
6. Kad Karaliaučiaus kraš
tas būtų pavestas Lietuvos glo
bai (50 metų autonomija Lietu
vos valstybės sudėtyje) su įtei
sinta dvikalbyste ir krašto gy
ventojų įjungimu į Lietuvos
valstybės gyvenimą.
7. Kad Karaliaučiaus kraš
tas, kaip etninė lietuvių žemė,
būtų besąlygiškai perduotas
Lietuvos valstybei, o visiems ko
lonistams, negalintiems ar ne
norintiems tapti Lietuvos pilie
čiais, būtų sudarytos sąlygos per
trumpą laiką išvykti iš jo (kaip
buvo 1945-1948 m. su to meto
gyventojais).
Maloniai prašome pasirink
ti vieną iš galimų Karaliaučiaus
krašto ateities modelių variantų
ir parašyti mums į Mažosios
Lietuvos reikalų tarybą paštu:
MLRT, A. Jakšto 9 - 203,
Vilnius 2001; faksu - 624646.
Mažosios Lietuvos reikalų taryba

Kultūros kongresas Lietuvoje

Tėviškės žiburiai

•
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Daugiausia dėmesio sulaukė žiniasklaida - spauda, radijas, televizija
VIKTORAS ALEKNA

Kanadiečių H. Mališauskienės, E. Paulauskaitės, A. Mikėnienės pa
minklas Lietuvos Kryžių kalne. Įrašas: “Lietuva, brangi mūsų tėvyne”
Iš leidinio Kryžių kalnas

Pirmoji kongreso diena bu
vo Kaune, antroji - Panevėžyje,
o pabaiga įvyko kovo 22-23 d.
Vilniuje. Kovo 22-osios dienos
konferencija buvo skirta Lietu
vos žiniasklaidai.
Žiniasklaida Lietuvoje šian
dien apima labai plačiai paskli
dusias sritis: ne tik laikraščius
bei žurnalus, bet ir radiją bei te
leviziją, kuri vis didesnį gyven
tojų skaičių glemžia iš radijo bei
spaudos.
Konferencijoje buvo per
skaityti net 25 pranešimai. Per
vieną darbo dieną - tai labai
daug, todėl jie negalėjo būti iš
samūs, nors pati konferencija
truko beveik aštuonias va
landas.
Įsidėmėtina pranešėjų pa
žiūra į šiuolaikinę lietuvių žiniasklaidą; visi iki vieno matė, kad
lietuviška žiniasklaida šiuo me
tu išgyvena didžiausią nuosmu
kį. Blogiausia, kad ji nesilaiko,
nepaiso žurnalisto etikos ir rašo
vien juodą melą. Ir ne tik dėl to,
kad žiniasklaida darosi vis la
biau verslu ir jos skleidžiamos
žinios dažnai būna prastos ko

Organizuotai prieš dorinį nuosmukį
NATALIJA LIAČIENĖ

Po Pirmojo pasaulinio karo
grįžę į Tėvynę lietuviai ir vieti
niai greit atstatė kraštą. Per ke
letą metų buvo sukurta švietimo
sistema, atidarytas universitetas,
atlikta žemės reforma, sukurta
tvirta valiuta. Per 20 nepriklau
somybės metų padaryta labai
daug. Lietuva įstojo į Vakarų
pasaulio gretas kaip lygiavertė
valstybė. Deja, dabar Lietuva
yra visai kitokia.
Dabar joje vaikai sėdi prie
televizoriaus ir stebi tą visą
smurtą, seksą, vartotojiško gy
venimo reklamą, kuri kasdien
Lietuvai yra brukama. Šeimoje,
mokykloje ir per TV jie daug
girdi apie pinigus, ir materiali
nes gėrybes, tačiau daugumas
nieko negirdi ir nepatiria apie
pareigą Dievui, šeimai, visuo
menei, Tėvynei. Daugelis tėvų
ir net senelių patys nėra tam pa
ruošti. Taip ugdomi ne piliečiai,
o vartotojai, siekiantys tik savo
naudos. Tokia nuostata jau yra
įsitvirtinusi didelėje Lietuvos
jaunimo ir visuomenės dalyje, o
ypač valdžioje ir valdininkijoje.
Didėja žymios visuomenės
dalies skurdas ir nusivylimas sa
vo valstybe ar net nepriklauso
mybe. Plinta nusikalstamumas,
narkomanija, savižudybės, masi
nė emigracija į užsienį. Mažina
mos lėšos mokslui, švietimui,
sveikatos ir aplinkos apsaugai.
Apie patriotizmą kalbėti mo
kykloje tapo “senamadiška”.
Griaunama tautos kultūra ir
tradicijos. Trūksta moralinių,
socialinių ir dvasinių vertybių,
kurias sunkiausia atkurti, nes vi
sų pirma reikia giliai suprasti
esamų blogybių priežastis. De
javimai tik didina visuomenės
nusivylimą ir skatina minėtą
blogį, plačiai reklamuojamą
“nepriklausomoje” spaudoje.
Daug žmonių, net ir sunkio
mis sąlygomis, tyliai dirba įvai
riose srityse. Ieškodami išeities
iš susikaupusio blogio, jie pra
deda burtis į visuomenines or
ganizacijas ar sambūrius. Kol
kas jie dažnai yra izoliuoti nuo
platesnės visuomenės, ir jų po
veikis nėra didelis. Kyla svarbus
uždavinys jų visų pastangas
jungti, siekiant visuomenės, tau
tos ir valstybės esminės pa
žangos.

Lietuvių pilietinių
organizacijų forumo
komunikatas
Lietuva sparčiai integruoja
si į Europos sąjungą ŠAS (NA
TO), taip pat ir į informacinę
visuomenę. Tačiau globalizaci
jos spartėjimo ir negatyvių jos
palydovų slinkties akivaizdoje
dori Lietuvos piliečiai negali ne
sijaudinti dėl visuotinio dorovi
nio nuosmukio, nepakankamai
stabilios vidinės valstybės padė
ties, valstybės pamato - lietuvių
tautos ir jos savasties tęstinumo
perspektyvų. Ypač akvaizdus
bendruomeninio sutarimo, tau
tinės vienybės, pilietinio veiks
mo ir politinės kultūros stygius.
Piliečių pasitikėjimas valstybės
institucijomis pavojingai suma
žėjęs.
Visa tai įvertindami, 32 Lie
tuvos visuomeninių organizacijų
bei pilietinio veiksmo klubų va
dovai praėjusių metų pabaigoje
nusprendė sujungti pajėgas. Pa
grindinis tokio jungimosi ir koordinuotesnės veiklos tikslas
yra: pilietiškumą, pilietinį veiks
mą sieti su tautine savimone,
patriotizmu ir tuo sumažinti
Lietuvoje istoriškai susiforma
vusį (skirtingai nuo kitų Euro
pos šalių) visuomenės ir valsty
bės institucijų tarpusavio ato
trūkį (susipriešinimą).
Lietuvių pilietinių organiza
cijų forumas - politinės valdžios
nesiekiantis ir politinių partijų
bei oligarchinių grupių neįtakojamas susibūrimas. Tokia nuo
stata leidžia telkti įvairių politi
nių pažiūrų organizuotas grupes
formuojant pilietinę visuomenę
ir stiprinant jos vaidmenį valsty
bės gyvenime.
Organizacijos, įeinančios į
Forumo sudėtį, ir toliau lieka
savarankiškos ir atsakingos už
savo veiksmus. Išrinkta koordi
nacinė Forumo taryba, veiklos
krypčių koordinatoriai stengsis
jungti visuomeninių organizaci
jų bei klubų pajėgas tik tose sri
tyse ir sprendžiant tik tas prob
lemas, kurios lietuvių tautai ir
valstybei yra aktualiausios.

Lietuvių pilietinių organiza
cijų forumo koordinacinė tary
ba tikisi, jog Lietuvos miestų ir
rajonų visuomeninės organiza
cijos bei pilietinio veiksmo klu
bai vienysis Forumo programi
nių nuostatų pagrindu ir savo
veikla prisidės prie tautinės vie
nybės bei pilietinio visuomenės
įtvirtinimo.
Mes viliamės, kad valdžiai
atstovaujančios institucijos bus
nusiteikusios pozityviam bend
radarbiavimui, lietuvių tautos ir
jos valstybės ateities labui.
Forumo iniciatyvinė grupė:
prof, habil. dr. Antanas Andri
jauskas - Lietuvos estetikų
asociacijos prezidentas; dr. Va
cys Bagdonavičius - Vydūno
draugijos pirmininkas; prof, ha
bil. dr. Arimantas Dumčius Lietuvos žmogaus teisių gynimo
asociacijos prezidentas; prof,
habil. dr. Romualdas Grigas Lietuvos sociologų draugijos
garbės prezidentas; prof, habil.
dr. Vytautas Kubilius - Lietu
vos piliečių chartijos tarybos
pirmininkas; dr. Julius Šalkaus
kas - “Santakos” klubo pirmi
ninkas; prof, habil. dr. Vytautas
Šernas - Žiemgalos draugijos
prezidentas; Leopoldas Tarakevičius - diskusijų klubo “Gaub
lys” prezidentas; doc. habil. dr.
Alfonsas Vaišvila - Lietuvos
pilietinės bendruomenės centro
tarybos pirmininkas
2002.1.30

Vienos operos solistas ir Vienos konservatorijos
profesorius J. Nesterenko prisimena Lietuvą
Maskvos Didžiajame teatrepo 17 metų pertraukos vėl dai
navo solistas Jevgenijus Neste
renko, kurį teatro kritikai vadi
na F. Šaliapino pasekėju ir įpė
diniu. Dainavęs garsiausiose pa
saulio scenose J. Nesterenko iš
garsėjo įstabiu Boriso Godunovo vaidmeniu M. Musorgskio
operoje Borisas Godunovas. Šį
vaidmenį J. Nesterenko prieš 15
metų atliko Lietuvos valstybi
niame operos ir baleto teatre.

refrigeration

AIR CONDITIONING &
APPLIANCES

Skambinti

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

• Kai turėsi apsispręsti, pasi
klausk patarimo pareigos, o ne
aistros. Kas tik gera pasaulyje pa
daryta, atlikta klausant pareigos
balso, o kiek yra blogio, - tai savi
meilės vaisiai.
(J. B. Lacordaire)

Tarptautinio masto solistas, dainavęs Lietuvoje

Tuo tikslu susibūrė LIETU
VIŲ VISUOMENINIŲ OR
GANIZACIJŲ
FORUMAS
(LPOF), kurio komunikatas čia
pateikiamas.

LEDAS

kybės prekė, bet ir dėl to, kad
daug žiniasklaidos darbininkų
neturi žiniasklaidos darbuotojui
reikalingo pasirengimo. Net
aukštąją mokyklą baigęs žinia
sklaidos darbininkas nieko neiš
mano apie psichologiją, polito
logiją, filosofiją, net ekonomiką,
valstybės teoriją, o ką ten kalbė
ti apie stilistiką ar net lietuvių
kalbos kultūrą, paprasčiausią
etiką ir religijotyrą.
Į laikraštį dirbti ateina daž
nai vos pramokęs paprasto raš
tingumo, ir toks jaunuolis, toks
žalias žiniasklaidininkas mėgina
būti ketvirtosios valdžios karve
džiu, visai nemokėdamas vaiz
duojamų reiškinių ar įvykių ap
žvelgti analitiškai. Vienas pra
nešėjas (Sigitas Babilius) savo
kalboje ir klausė: “Kodėl Lietu
voje nėra analitinės žiniasklai
dos?”, savo mintis "mėgindamas
pagrįsti spaudos ar kitų žinia
sklaidos sričių darbuotojų pro
fesiniu nemokšiškumu.
Buvo pranešimų, kurie ir
konkrečiai nagrinėjo atskiras ži
niasklaidos sritis. Minėtini Inijos Trinkūnienės pranešimas
Etninė kultūra žiniasklaidoje,
kur didesnis dėmesys buvo skir
tas radijo ir ypač televizijos įta
kai šiuolaikinei lietuvių etninei
kultūrai. Artima Eugenijos Krukauskienės tema buvo Masinės
kultūros apraiškos televizijoje ir
jų poveikio sfera.
Tų visokių masinių renginių
šiuo metu yra labai daug, jų ir
prastų labai daug. O gal todėl ir
prasti, kad tie masiniai renginiai
kartu su pelais, tarp kurių sun
ku įžvelgti tikrą grūdą.
Kongresą rengė Lietuvos
kultūros politikos institutas. Jo
parinktos temos rodo, ką šis ins
titutas laiko Lietuvos kultūros
politikos dalyku. Vadinasi, ži
niasklaida taip pat yra Lietuvos
kultūros dalis.
Bet rengėjai užmiršo vieną
dalyką: lietuvių kalbą. O juk ži
niasklaidos nėra be kalbos. La
biau išprusęs skaitytojas mato,
kokia skurdi yra dabartinė mū
sų žiniasklaidos kalba. Ji skurdi
nama ir laikraščiuose, ir per te
leviziją bei radiją. Ir šios konfe
rencijos pranešėjai nenumatė,
kad kartais ir jų pranešimų te
mos nusakytos netinkamais žo
džiais. Pavyzdžiui, viena tema
buvo Žiniasklaidos mutacija ir
šventumo ilgesys. Kito pranešėjo
tema nusakyta taip: Kultūra ži
niasklaidoje, žiniasklaidos kultū
ra. Juk žiniasklaida yra viena

J. Nesterenko (viduryje) šventiko Zacharijo vaidmenyje D. Verdi
operoje “Nabucco”

Tada prof, ir rež. Rimanto Sipario režisuotoje operoje, lietuvių
žiūrovus žavėjo J. Nesterenko
išgyventą nelaimingo kenčian
čio caro vaidmuo.
J. Nesterenko, užkalbintas
po G. Verdi operos “Nabucco”
spektaklio (rež. M. Kisliarovas)
Maskvos Didžiojo teatro užkuli
siuose labai šiltai prisiminė lie
tuvių solistus - V. Daunorą, A.
Stasiūnaitę, S. Dirsę ir legendinį
Rimantą Siparį, kurio balsą ir
. vaidybinį talentą jis ypač šiltai
vertino.
J. Nesterenko ne tik žino
geriausius scenos meistrus, bet
ir lietuvių literatūros bei meno
žinovus. Žino mūsų grafikus,
dailininkus ir rašytojus.
Pastaruoju metu J. Neste
renko, jau eilę metų gyvenantis
Vienoje (Austrija), ypač daug
dainuoja klasikiniuose pastaty
muose ir ruošia jaunuosius dai
nininkus garsiojoje Vienos kon
servatorijoje. Įvairių tarptauti
nių apdovanojimų turintis solis
tas yra išleidęs ir prisiminimų
knygą. O pasaulinę šlovę jam
pelnė pirmas darbas su rež. B.
Pakrovskiu M. Glinkos operoje
“Ruslanas ir Liudmila”. Rusla
nas (J. Nesterenko) atnešė tarp
tautinį pripažinimą ir praskynė
kelius į pasaulio scenas.
Valerija Dabrovolskytė

kultūros sritis, o antraštėje kul
tūra įjungta į žiniasklaidą, tary
tum dalis į visumą. Kita temos
dalis - žiniasklaidos kultūra, pa
tį žodį “kultūra” vartoja perkel
tine - buitine reikšme.
Pagaliau Jono Grigo prane
šimas, šiaip jau labai geras, pa
vadintas Mokslas, kultūra ir ži
niasklaida, sako, kad ir konfe
rencijos programos sudarytojai,
ir pats pranešėjas kultūrai sutei
kė siauresnę, kažokią mokslo ir
žiniasklaidos kaimynės vardą.
Tą pačią klaidą kartojo ir Vy
gintas Gontis, savo kalbos temą
pavadinęs Kultūros ir švietimo,
žiniasklaidos rėmimas ir sklaida.

Nors konferencijos rengėjai
nenumatė, kad laikas tokio po
būdžio konferencijoje kalbėti ir
apie tą žalą, kurią žiniasklaida
daro lietuvių kalbai, bet apie tai
gana griežtai kalbėjo tik prof.
Br. Genzelis. Jo tema buvo Inte
lektualai ir žiniasklaida. Gaila,
kad jis savo kalboje mažai dė
mesio skyrė intelektualams, ku
rie pastaruoju metu yra labai
nusigręžę ir nuo valstybinių, ir
nuo visuomeninių reikalų, taigi
ir nuo žiniasklaidos. Šiek tiek
daugiau šia tema kalbėjo jau
minėtas J. Grigas, bet ir jis be
veik nerado žodžių mokslininkų
įnašui į lietuvišką žiniasklaidą.
Visos kalbėtojų ietys smigo
į vadinamąją didžiąją Lietuvos
žiniasklaidą: radiją, televiziją,
didžiuosius spaudos ryklius. O
juk šalia tos vadinamosios “purvasklaidos”, arba “mėšlasklaidos”, kaip šiuolaikinę žiniasklai
dą apibūdino, rodos, jau minė
tas J. Grigas, yra dar ir kitokios
spaudos, kuri vykdo savo parei
gas skaitytojui pranešti, šviesti,
auklėti. Tai visų pirma visa reli
ginė katalikiška spauda, taip pat
tokie laikraščiai kaip XXI am
žius, Voruta, kai kurių rajonų
laikraščiai, taip pat Žemaičių
saulutė, iš dalies Valstiečių laik
raštis, Ūkininko patarėjas ir kai
kurie kiti, kurie savo skaitytoją
siekia ne mulkinti, ko siekia va
dinamoji didžioji spauda, o jam
papasakoti, kas darosi Lietuvoje
ir pasaulyje, jį apšviesti naujau
siais žmonijos laimėjimais, jį pa
mokyti, kaip elgtis naujomis gy
venimo sąlygomis. Tik ši žmo
nių mažiau ar net visai mažai
skaitoma spauda sugeba žmogui
diegti, kad nėra kaip gyventi be
Dievo, nėra kaip gyventi ir be
kultūros.
Kadangi beveik visi prane
šėjai savo mintis dėstė iš rašto,
todėl galima tikėtis, kad jų pra
nešimai greitai atsidurs laikraš
čių ar žurnalų puslapiuose, o
vėliau galbūt bus išleisti ir atski
ra knyga. Tada kiekvienas lietu
viškai skaitantis žmogus galės
pasidžiaugti tuo minčių ir pažiū
rų derliumi, kurį šioje konferen
cijoje išgirdo joje nuo pirmo iki
paskutinio pranešimo klausę jos
dalyviai.

Lietuvos moterys, pasipuošusios tautiniais drabužiais ir su vėliava
iškilmingoje šventėje
Nuotr. V. Kapočiaus

Amūro strėlių priedangoje
ANTANINA GARMUTĖ

Viename laikraštyje, keliuo
se numeriuose, buvo išspausdin
ta eilė laiškų iš kalėjimo. Savo
neakivaizdinei - dar niekada
neregėtai ir nesutiktai mylima
jai rašė už kriminalinį nusikalti
mą nuteistas kalinys. Nuoširdūs,
išmąstyti jo laiškai atskleidė tokį
gilų ir turtingą dvasinį žmogaus
pasaulį, kad moteris “neatsilai
kė” ir atsakė jam tuo pačiu.
Amūro strėlės skriejo į abi pu
ses. Laikraštis spausdino ir mo
ters laiškus. Jie buvo ne mažiau
nuoširdūs ir jautrūs. Beliko
laukti, kada dvi širdys susijungs
visam laikui. Gyvenimas abiem
pasikeis. Moteris įgis patikimą
gyvenimo draugą, o vyriškis, iš
ėjęs iš kalėjimo, gal pirmąkart
per savo amželį turės jaukius ir
šiltus namus.
Neaiškiomis aplinkybėmis
įvykdęs nusikaltimą, jis atkentė
jo už savo tamsią praeitį, padarė
išvadas ir daugiau - saugok Die!
- nenusikals. Jų laukia graži
kaip spalvotas sapnas ateitis...
Laiškų jiems ėmė nebepa
kakti. Reikėjo susitikti. Jis ėmė
atsiprašinėti, kad negali pa
skambinti draugei - neturi mo
biliojo telefono. O kalėjimo
draugas - už ačiū - neleidžia
pasinaudoti savuoju. Moteris iš
siuntė pinigų telefono pokal
biams, vokams, ženklams ir ki
tokioms smulkmenoms. Bet te
lefono skambučio iš kalėjimo
vis tiek nebuvo. Laiškai ėjo kaip
ėję. Taiklusis Amūras laidė strė
les toliau.
Moteris ryžosi. Nuvažiavo į
kalėjimą. Čia įvyko atomazga.
Kokia? Skaitytojas negalėjo jos
numatyti. O moteris... Tai, ką ji
išvydo, jai pakirto kojas, atėmė
žadą. Subjekto, kurį ji pamatė,
veide, jo kreivoje šypsenoje atsi
spindėjo tipiško nusikaltėlio recidyvisto bruožai. Jo “intelek

tą” rodė vos kelios kalinių žar
gono frazės. Surezgti normalaus
sakinio jis nemokėjo. Jokio
laukto švelnumo ir nuoširdu
mo...
Laiškus rašė ne jis, jie buvo
nupirkti čia pat, kalėjime iš to
kiu būdu uždarbiaujančio rašei
vos. Ši kūryba buvo skirta nai
vioms moterėlėms į spąstus įvi
lioti. Masalas. Šiuo atveju Amū
ro strėlės sulūžo ir savo tikslo
nepasiekė. Moteris džiaugėsi
laimingai ištrūkusi iš jai rez
gamo tinklo.
Vis dėlto atsiranda mergi
nų, kurios išteka už kalinių.
Skyrybos tarp tokių santuokų
siekia 95%.
Pokomunistinėje Lietuvoje
kol kas gana sėkmingai veikia
įvairaus plauko sukčiai. Jų afe
ras perprasti sunku. Pasinaudoti
žmonių patiklumu ir naivumu
sukčiams padeda jų neeilinė
drąsa ir cinizmas. Prisimena ru
sų patarlė: nachališkumas - an
tra laimė. Deja, ir mūsuose, ji
labai tinka.
Mūsų akyse prieš kelerius
metus griuvo komerciniai ban
kai. Juos steigė neretai vos ke
lias klases baigę mechanikai, te
kintojai, sandėlininkai, inžinie
riai ir kiti plataus profilio suk
čiai. Žlugo milijoninės žmonių
lėšos. Išplaukė į užsienius.
“Bankininkai” - ne visi! - atsė
dėjo kalėjimuose, kurie prime
na ne Stalino lagerius, bet sana
torijas. Išėjo “uždirbę” milijo
nus, nes turtas buvo apdairiai
užrašytas kitų asmenų vardu.
Namai, primenantys Disneylando pasakų pilaites, išdygo di
džiųjų miestų pašonėse ir net
draustiniuose, gamtos rezerva
tuose.
O kokios įsisteigė “įdarbini
mo” agentūros, faktiškai eks
portuojančios lietuvaites prosti
tučių darbui į užsienį! Neaiškio
mis aplinkybėmis dingusių žmo
nių skaičius Lietuvoje jau per
sirito per dešimtį tūkstančių
(žiniasklaidos duomenimis). Ir
ne Amūro strėlių paveiktos legalizuojasi prostitutės, fiktyviai
ištekėdamos, pavyzdžiui, Vokie
tijoje. Amūru čia ir nekvepia.

Įvairios žinios
Suomijos aviacijos istorikai
Kalevi Keskinen ir Kari Stenman
yra išleidę daugiau kaip 20 Suo
mijos aviacijos istorijos tomų bei
keletą kitų knygų ir albumų. TŽ
pasiekė 9 psl. atspaudas Suomijos
aviacija žiemos kare, iliustruotas
istorinėmis nuotraukomis bei dia
gramomis. Pateikta daug infor
macijos apie Suomijos karą su
Sovietų Sąjunga, pabrėžta, kad
“oro pajėgos sugebėjo pakanka
mai sutrukdyti, susilpninti ir apri
boti puolamąją sovietinių oro pa
jėgų veiklą”. Straipsnį, paruoštą
Plieno sparnams, iš anglų kalbos
išvertė S. Štulas. Inf.
Knygų rišykla
j
“SAMOGITIA”
meniškai i riša
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
Jauna lietuvaitė, pasipuošusi tautine apranga, tautinėje šventėje
Nuotr. V. Kapočiaus

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

4 psi.
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ATIDARYTA KLINIKA

LGTIC praneša, kad Vil
niaus Antakalnio poliklinikoje
atidarytas Bendrosios praktikos
gydytojų skyrius, įrengtas Lietu
vos sveikatos projekto lėšomis.
Jame dirbs dvidešimt praktikuo
jančių gydytojų. Įrengta 10 bend
rosios praktikos gydytojų, akuše
rijos ginekologijos, 6 slaugytojų, 3
procedūrų kabinetai, poilsio kam
barys, pagalbinės patalpos, sani
tarinius reikalavimus atitikantys
ir pritaikyti pacientams su negalia
tualetų kambariai. Antakalinio
poliklinikoje lankosi apie 82,000
gyventojų. Pagal pirminės sveika
tos priežiūros programą remonto
darbai iš Pasaulio banko paskolos
lėšų buvo pradėti 2001 m. pabai
goje. Darbų sąmatinė vertė 248,388 lt. Ši programa bus vyk
doma dar 4 metus, numatoma
įrengti dar keletą bendrosios
praktikos gydytojų kabinetų poli
klinikoje ir kituose miesto rajo
nuose.
ALUS “VALDOVŲ RŪMAI”

Balandžio 11 d. Vilniaus
miesto savivaldybės svečių kam
baryje pasirašyta Valdovų rūmų
paramos fondo ir AB “Vilniaus
Tauras” paramos sutartis, rašo
LGTIC. Pagal sutartį, “Vilniaus
Taurui” bus suteikiama teisė ga
minti specialų proginį alų “Val
dovų rūmai” bei juo prekiauti.
Įsipareigota nuo parduoto alaus
nustatytą dalį lėšų pervesti Val
dovų rūmų paramos fondui. Nu
matoma, kad per 2002 metus
“Vilniaus Tauras” Valdovų rūmų
paramos fondui gali pervesti apie
150,000 litų. PLB pirmininko V.
Kamanto pranešimu, “Valdovų
rūmų projektas...sistematingai ir
gerai eina į priekį, vis daugiau
žmonių prie jo prisideda. Vis
daugiau lietuvių organizacijų ir
biznio firmų tampa rėmėjais.”
VR paramos fondo steigėjų susi
rinkimas įvyko balandžio pabai
goje. Valdybos pirmininkas - Ed
mundas Kulikauskas.
TURIZMO POLICIJA

LGTIC žiniomis, Vilniaus
savivaldybė ir sostinės policija
imasi ypatingų priemonių tvarkai
mieste palaikyti. Prasidedant va
saros sezonui, siekiant užtikrinti
saugumą ir sustiprinti patruliavi
mą, “karščiausiuose” Vilniaus
miesto taškuose pasirodys vadi
namoji turizmo policija. Jos sėk
mingai veiklai užtikrinti, Vilniaus
miesto savivaldybė numato skirti
keturis “motorolerius”, o dar

BPL Import/Export
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

OLANDŲ PARAMA

VERSLO APLINKOS VERTINIMAI

LGTIC praneša, kad tarp
trijų Baltijos valstybių verslo ap
linką blogiausiai vertina Lietuvos
prekybininkai. Statistikos de
partamento duomenimis, šių me
tų pradžioje Lietuvoje prekybos
pasitikėjimo rodiklis sudarė - 7
punktus. Svarbiausiais veiksniais,
ribojančiais prekybinių įmonių
veiklą, Lietuvos prekybininkai
laiko nepakankamą paklausą ir
dideles išlaidas darbui. Šiemet
sausio mėnesį Latvijoje prekybos
pasitikėjimo rodiklis buvo aukš
čiausias ir sudarė 10 punktų, Es
tijoje buvo 2 punktai.
PROTESTAVO ŽALIEJI

Balandžiio 11 d. ekologinis
klubas “Žvejonė” ir Lietuvos ža
liųjų judėjimas prie Klaipėdos ap
skrities viršininko administraci
jos, surengė protesto vajų, kuriuo
siekiama užkirsti kelią neteisėtam
pajūrio miškų naudojimui, rašo
LGTIC. Protestuoti susirinko
apie 50-100 netikrais kirviais ir
pjūklais apsiginklavusių žmonių.
Jie siekė atkreipti visuomenės dė
mesį į tai, kad Klaipėdos ap
skrities viršininko administracija
neteisingai, kaip kompensaciją už
turėtą žemę, skirsto pajūrio poil
sio miškus. Įstatymuose numaty
ta, kad į valstybinius miškus 7 ki
lometrų pločio juostoje nuo Bal
tijos jūros ir Kuršių marių nuo
savybė neatkuriama. Nepaisant
to, iki šiol paruošta privatizavi
mui daugiau kaip 340 hektarų
Šventosios girininkijos miškų.
Nustačius pažeidimus, grąžinimo
procesas šiuo metu sustabdytas.

SKAMBINTI

PERKA LIETUVIŠKĄ MAISTĄ

Petras Brasas

Ūkio ministerijos atliktos
praėjusių metų ūkio apžvalgos
duomenimis, Lietuvos gyventojai
daugiausia perka Lietuvoje paga
mintus maisto produktus, tačiau
kitas prekes dažniausiai renkasi
užsienietiškas. 2001 metais vidaus
rinkoje parduota 73% krašto
įmonėse pagamintų maisto pro
duktų ir tik 29% lietuviškų ne
maisto prekių. Alkoholinių gėri
mų rinkoje importuotos gamybos
dalis nėra didelė, išskyrus vynuo
ginius vynus, tačiau skaičiuojant
vienetais, tų gėrimų importas per
nai padidėjo pusantro karto.RSJ

(905) 545-8868

"Dievas teikia mums meilę,

kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus
Sudbury

Ontario

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
,
(Esu “Union Gas"
atstovas)

^14;

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026
154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Brazilijos lietuvių procesija Velykų rytą Sao Paulo mieste

Lietuvių kalbos
Atsisveikinant su a.a. R. Bagdonu
kursai Kaune
Jam gyvenimo saulė patekė
jo 1925 m. rugsėjo 8 d. Kauno
Žaliakalnyje, o staiga nusileido
2002 m. balandžio 9 d. Hamilton,
Ont. - pasibaigė a.a. Rimo Bag
dono įdomaus gyvenimo kelias.
Mes praradome savo šei
mos vyrą, tėvelį, senelį, prose
nelį. Jis buvo Rimas, tėvelis; ki
tiems jisai buvo Jack; savo vai
kaičiui buvo “Opa”, o man “Pops”. Vis galvojau, ką jis šian
dien apie save parašytų? Tie,
kurie jį gerai pažinojo, žino, kad
jis visą savo gyvenimą daug va
landų praleido rašydamas. O
tie, kurie jį pažinojo “Dofasco”
firmoje, laikė jį sumaniu ir
darbščiu žmogumi. Jis gerai iš
manė apie blast furnaces ir coke
ovens. Firmos reikalais daug
kartų buvo siųstas į Europą ir
du kartus į Japoniją. Su Kana
dos delegacija 1976 m. lankėsi
Maskvoje. Ten būnant, jam pa
vyko gauti leidimą nuvykti į Vil
nių ir po daugelio metų susitikti
su mama ir seserimi.
Kai augau tėvų namuose,
vis sakydavau, kad tėvelis turėtų
mums parašyti knygą apie savo
gyvenimą. Ir jis tai padarė - tai
buvo Bagdonų šeimos istorija
prieš karą. Jis tarp kitko rašė:
“Prie to kryžiaus aš atsisveiki
nau su mama, atsiklaupiau,. ir
mama man ant kaklo uždėjo
mažą auksinės spalvos Aušros
Vartų Marijos medalikėlį”. Kiek
pavažiavęs “sušukau - Mama,
aš dar grįžiu! Tai buvo 1944 m.
liepos 15 d.”. O 1948 m. gegu
žės mėnesį į Sibirą buvo išvež
tos tėvo mama, sesutės Renė ir
Živilė. Tremtyje jos išvargo 20
metų.
Atsisveikiname su Rimu.
Prisiminkime jo gyvenimą, šyp
seną, meilę muzikai ir šokiui. Jis
skambino pianinu, grojo akor
deonu, smuikavo, Lietuvoje šo
ko tautinius šokius, buvo sporti
ninkas, žaidė krepšinį Vokieti
jos “Šarūno” komandoje, kuri
tuoj po karo buvo laimėjusi Eu
ropos čempionatą. Iš Vokietijos
atvyko į Kanados Sudbury, Ont.,
vargonavo per lietuvių pamal
das. Kai persikėlė gyventi į Ha-

Hamilton, Ont.
A.a. RIMUI BAGDONUI mi
rus, reikšdami užuojautą jo šeimai,
“Vaiko tėviškės namams” aukojo:
$30 - J. ir V. Pilkauskai; $20 - R.
Choromanskytė; $10 - M. Vaitonienė. KLKM dr-jos Hamiltono sk.

OrZMKV
Ivjz/r Inft.

four seasons
REALTY LIMITED

Member Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
Parduodant, perkant
ar lik dėl informacijos
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes
Wasagos, Slayncrio ir
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST

ROBERTAS NEKRAŠAS,

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► JAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR
CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

m d dch

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS
♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS
♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E.
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST.
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W.

TEL 648-9176
TEL 388-3541
TEL 523-7944

Belgijos LB metiniame susirin
kime išrinkta tokios sudėties valdy
ba: pirm. A. Norienė, dr. D. Oliškevičius, R. Pauliukovaitė-Sorolea,
R. Januškaitė, K Bradaitė, Rita ir
Natalija Vaesen. Bendruomenė pa
mažu auga, pasipildydama naujais
nariais, atvykusiais iš Lietuvos. Ar
tėjant Lietuvos įstojimui į Europos
sąjungą, didėja Lietuvos diplomatų
tarnyba (Briuselis - Europos sąjun
gos sostinė). Užtinkamos lietuviškos
pavardės Briuselio, Liuveno ir
Gento universitetuose. LB valdyba
įsteigė lietuvišką kavinę. Kartą per
mėnesį lietuviai renkasi šioje kavi
nėje pabendrauti. Praėjusių metų
Kalėdas lietuviai šventė senajame
Liuvene. Susitikimas pradėtas Mišiomis vienoje katalikų šventovėje.
Belgijos lietuviai pasigenda lietuvio
kunigo. Po Mišių buvo pasiūlyta
pasivaikščioti po įdomų senamiestį.
Liuvenas yra gilių universitetinių
tradicijų miestas, lyginamas su
Anglijos Oksfordu. Pagrindinė
šventės dalis buvo vakaronė su gau
siomis suneštinėmis vaišėmis, karš
tu vynu, šokiais ir žaidimais. Vaka
ronę pradėjo PLB valdybos pirm.
Aurelija Norienė, pakviesdama pa
sidalinti kalėdaičiais (plotkelėmis).
Vaikai sulaukė ir Kalėdų senelio,
kuris juos apdovanojo saldumynais.
Jaunimas pasinėrė į šokius, o se
nesnieji šnekučiavosi prie šventiš
kai papuoštų stalų. (Pasaulio lietuvis
2002 m. 3 nr.)
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dviem
naudosis
savivaldybės
Tvarkos palaikymo ir priežiūros
skyriaus pareigūnai. Priemones
padovanojo UAB “Krasta Auto”,
tačiau nepaaiškinta, kokia yra ši
transporto priemonė.
Olandijos žemkasių laivyno
firma “Boskalis” padovanojo Lie
tuvos jūreivystės kolegijai dau
giau kaip 100,000 litų vertės įran
gą naujai daugialypės aplinkos
klasei, kurioje yra 15 kompiuterių
ir elektroninė biblioteka, skirta
jūrininkų specialybės ir jūrinės
anglų kalbos mokymui. Firma
taip pat skyrė lėšų kompiuterių
bei anglų kalbos mokymo klasių
įrengimui Laivininkų mokykloje.
Olandijos laivyno firma irgi pri
ima studentus atlikti plaukiojimo
praktiką. Pernai ją atliko 30 stu
dentų, šiemet tiek pat bus atrink
ta. Galima būtų jų priimti daugiau,
bet kandidatai turi gerai mokėti
angliškai. Todėl ir nuspręsta pado
vanoti kalbos žinių tobulinimosi
techniką, rašo LGTIC.

Belgija

JA Valstybės

Darbo tel.
Namų tel.

705-445-8500
705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.coni

Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

Lietuvių kalbos ir kultūros
vasaros kursai Kaune, Vytauto
Didžiojo universitete, pradėjo
veikti 1999 m. vasarą. Šiais me
tais nuo liepos 23 iki rugpjūčio
20 d.d., trijų lygių kalbos kursai
vyks kasdien nuo 9 v.r. iki 1 v.p.
p. Po pietų būna paskaitos ang
lų arba lietuvių kalba istorijos,
politikos, ekonomikos, kultūros
bei meno temomis.
Rengiamos išvykos į istori
nes Kauno vietas, muziejus, taip
pat į Vilnių, Trakus, Palangą,
Šiaulius ir kitas vietoves.

A.a. RIMAS BaGDONAS

miltoną, Ont., buvo išrinktas
KLB tos apylinkės pirmininku.
Rėmė skautus, talkino tautie
čiams įvairiuose darbuose ir rei
kaluose, mękėjo vokiečių, rusų
ir anglų kalbas. Prisiminkime
velionį, kuris į Kanadą atvažia
vo 1947 m. lapkričio 15 d. turė
damas kišenėje tik 10 centų. At
sisveikiname prisimindami ir jo
mylimiausią dainą Stoviu aš pa
rimus. .. Ačiū tau už viską, laba
naktis...
Nuliūdusi duktė, skausme
pasilikę visi šeimos nariai
*
Velionis Lietuvoje baigė
Kauno “Aušros” berniukų gim
naziją, Vokietijos Braunšveige
po karo studijavo inžineriją,
reiškėsi sportiniame gyvenime.
Sukūręs šeimą su žmona Regi
na, skaučių veikėja, užaugino
dvi dukras ir sūnų, susilaukė
vaikaičių. Velionis bendradar
biavo ir Tėviškės žiburiuose ra
šydamas trumpas aktualaus gy
venimo apybraižas. S.

Kursų kaina - 525 eurų ar
ba 1800 Lt. Registracijos mo
kestis - 30 eurų, arba 100 Lt.
Registruotis galima iki birželio
24 d. Priimami 18 m. amžiaus ir
vyresni. Registracijos mokestis
siunčiamas su registracijos lapu.
Mokestį už kursus reikia sumo
kėti pirmos vasaros kursų savai
tės metu. Registracijos formą
galima rasti interneto puslapyje
adresu www.vdu.lt/lkkvk, arba
kreiptis į Tarptautinių ryšių sky
rių, VDU, Donelaičio 58, LT3000 Kaunas. Telefonas +370 7
323294, faksas +370 7 323296.
Baltistikos studijų koordinatorė
- Asta Ambrasaitė.
Vasaros kursų dalyviai gali
pasirinkti
gyventi -studentų^'
bendrabutyje (kaina 35-46 EUR
/120-160Lt), nuomotis kambarį
arba butą (nuoma - 232-348
EUR/800-1200Lt), kurį kursų
rengėjai padeda surasti.
Vietinio transporto, maisto
ir kitos išlaidos per mėnesį gali
sudaryti dar 174 EUR/600LL
Kursų metu galima naudotis
universiteto biblioteka ir kom
piuteriais. Dalyviams suteikia
ma galimybė turėti el.pašto ad
resą VDU. Inf.

Išvyka pas karmelites Paštuvoje
Tą rytą Marijampolės sene
lių globos namų direktorė S.
Požarskienė ne tik skyrė autobusėlį mūsų aštuonetui vykti į
rekolekcijas Paštuvoje, bet ir
pati sėdo prie vairo. Ties Batniava pavijome pilną maldininkių autobusėlį, kurį vairavo Ma
žosios bazilikos vargonininkas
M. Radzevičius.
Nelyginant gulbė subaltavo
daugiaaukštis basųjų karmeličių
vienuolynas. Viską palikę asfal
tuotame kiemelyje, nuskubėjo
me į erdvią modernią koplyčią.
Seselės su baltais apsiaustais
ant savo tamsių abitų jau sken
dėjo mąstymuose. Tik pasaulie
čiams leidžiamoje dalyje su suo
lais be atlošų pasekėme mielu
pavyzdžiu. Po šv. Mišių dar
skambėjo seselių psalmės, gar
siai skaitomos maldos. Mėgino
me ir mes jungtis.
Netrukus buvome apgyven
dinti ir pakviesti pusryčių pus
rūsyje su panašiu į švedišką sa
vitarnos stalu. Čia viskuo rūpi
nosi ta pati seselė, kuri skirstė
kambarius. Visos kitos maitina
si bei gyvena joms skirtoje
pastato dalyje. Maistą gamina
kasdien vis kita seselė. Tiekimu
rūpinasi vyriausioji, vairuojanti
automobilį.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI { LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905®271®8781
PETRAS ŠTURMAS
Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono,
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

Susipažinę su dienotvarke,
ėjome į susitikimą su sesele Te
rese. Ji supažindino su vidaus
tvarka, tikslais, ordino bei Paštuvos istorija. Šį vienuolyną
įsteigė lietuviško kraujo turinti
vyriausioji Kūdikėlio Jėzaus se
suo Marija Juozapa iš Airijos.
Tam labai pritarė a.a. kardino
las V. Sladkevičius. Kol buvo
statomas naujasis korpusas, se
selės galudėsi klebonijoje, kuri
ir dabar laukia naujo parapijos
administratoriaus.
Vienuolių paskirtis - tyloje
bendrauti su Dievu ir Jam tar
nauti. Ne veltui visur korido
riuose užrašai: “Tyla” ir “Klau
zūra” (įeiti galima tik seselėms).
Visa tai kėlė ir mūsų dvasią.
Daiktėjantį pasaulį pamiršti la
bai padėjo ir kas 6 valandas
klūpant giedamas Viešpaties an
gelas, mintys iš rinkinių Dievo
tautos liturginės valandos, liturgi
nis maldynas, Psalmynas, Romos
Katalikų apeigynas.
Stengėmės susikaupti, mąs
tyti apie mūsų Viešpaties kan
čią. Pavyko susipažinti su aplin
ka, kapinėmis aplink jaukią me
dinę šventovę, arti kurios kapas
- milžinkapis baudžiauninkų da
lią supratusiam grafui L Karpiui
(1780 - 1809). Lovose radome
pūkinę patalynę.
Iš ryto jungėmės su Eucha
ristiniu Jėzumi šv. Mišiose, ku
rias čia aukoja Kulautuvos kle
bonas kun. J. Kalulis, SJ. Apė
jome Kryžiaus kelią, palikome
auką, padėkojome už sielų tur
tinimą. Vyriausioji kiekvienam
įteikė savo nuotrauką bei Dievo
Motinos paveikslą. Atsisveiki
nome seseles prie patvinusio
Nemuno. Jos pasiruošusios vi
sus maloniai priimti.
Jeronimas Šalčiūnas

tąją šventė sekmadienį, vasario 17.
Pamaldos vyko Atsimainymo para
pijos šventovėje. Mišias koncelebravo vysk. P. Baltakis, OFM, klebo
nas kun. J. T. Roney ir vikaras kun.
V. Volertas. Po pamaldų parapijos
salėje vyko vaišės, paruoštos Lietu
vos vyčių 110 kuopos narių. Minėji
mo programai persikelta į Union
Congregational parapijos salę Rich
mond Hill vietovėje, gausiai lietu
vių apgyventoje apylinkėje. Minėji
mą surengė LB Niujorko apygardos
valdyba, Tautos fondas ir Amerikos
lietuvių tarybos nariai. Jį įvadiniu
žodžiu pradėjo LB Niujorko apy
gardos valdybos pirm. dr. G. Kumpikaitė. Invokaciją sukalbėjo vysk.
P. Baltakis, OFM. Sveikinimo žodį
tarė Lietuvos gen. konsulas Niujor
ke dr. R. Morkvėnas. P. Balys per
skaitė Vasario 16-tosios Nepriklau
somybės atstatymo aktą, o V. Morkvėnienė — Kovo 11-tos aktą. Minėji
me dalyvavo Niujorko miesto ir
valstybės atstovai, perskaitydami
savo sveikinimus bei proklamacijas.
Pagrindinę kalbą pasakė dr. E.
Vaišnienė. Meninę programą atli
ko muzikai iš Lietuvos: pianistas
Aidas Puodžiūnas, studijuojantis
Juilliard muzikos mokykloje Niu
jorke, ir jo brolis smuikininkas Dai
nius Puodžiūnas, studijuojantis
Bostono universitete. Publikos bu
vo gerai įvertinti ir palydėti ilgais
plojimais. Po minėjimo pasivaišinta
skanėstais ir kava. (Darbininkas
2002 kovo mėn. laida)

Lenkija
Vasario 16-tosios minėjimą
Seinuose surengė Lietuvos konsu
las šiame mieste J. Kindurys. Jame
dalyvavo svečiai B. Makauskas, Pa
saulio lietuvių bendruomenės vice
pirmininkas, Elko vyskupas E.
Samsel, Seinų viršaitis M. Luto,
Seinų miesto ir valsčiaus atstovai.
Pats konsulas pasakė kalbą, pir
miausia pažymėdamas, kad lietu
viai švenčia tris valstybingumo bei
nepriklausomybės simbolius reiš
kiančias šventes: Mindaugo karū
navimo dieną, Vasario 16-tąją ir
Kovo 11-tąją. Pirmoje šventėje pri
simenamas pirmas Lietuvos valsty
bės pripažinimas europiniu mastu,
1918 m. vasario 16 d. atstatyta mo
derni Lietuvos valstybė, c 1990 m.
kovo 11d. Lietuva išsilaisvino iš so
vietinės okupacijos. Senovinė Lie
tuva ypač pasižymėjusi teisinėje sri
tyje, sukūrusi Lietuvos statutą,
esantį deimančiuku europinės tei
sėtvarkos tradicijoje. Suminėjo tau
tinį siekimą, atgimimą ir žūtbūtines
kovas praėjusiame šimtmetyje. Da
bar Lietuva kurianti savarankišką
gyvenimą, puoselėdama gerus san
tykius su kaimyninėmis valstybė
mis, tarp jų ir Lenkija. Meninę
programą atliko ansamblis “Run
gą” iš Elektrėnų, tapęs 2001-mųjų
metų konkurso “Duokim garo” lai
mėtoju. (Aušra 2002 m. 4 nr.)
Varšuvoje gyvenantys, dirban
tys ir studijuojantys lietuviai Kovo
11-tąją šventė pamaldomis Šv.
Onos šventovės koplyčioje ir minė
jimu Lietuvių būstinėje “Lituani
ka”. Jame paskaitą skaitė Lenkijos
lietuvių draugijos Varšuvos sky
riaus pirm. B. Makauskaitė. Lietu
vos konsulas Varšuvoje G. Mackelis įteikė Lietuvos pilietybę gavu
siems Lietuvos pasus Laisvosios
Europos radijos korespondentei
Varšuvoje Ž. Makauskienei ir jos
vyrui - Lenkijos mokslų akademi
jos istorijos instituto moksliniam
bendradarbiui Br. Makauskui. Mi
nėjime dalyvavo ir Lietuvos amba
sadorius Lenkijoje D. Degutis.

Australija
Vasario 16-tosios šventę Mel

burno lietuviai minėjo sekmadienį,
vasario 17. Mišias Švč. Marijos Jū
rų Žvaigždės šventovėje atnašavo
klebonas kun. E. Amašius ir kun. J.
Petrauskas. Pamaldose organizuo
tai su vėliavomis dalyvavo šauliai,
skautai, ramovėnai ir katalikių mo
terų draugijos narės. Giedojo pa
rapijos choras. Minėjimas vyko Lie
tuvių Namuose, vadovaujant D.
Lynikienei. Įžanginį žodį tarė LB
Melburno apylinkės valdybos pirm,
dr. P. Kabaila, invokaciją sukalbėjo
kun. E. Arnašius, sveikinimo žodį
tarė Lietuvos garbės konsulas A.
Žilinskas. Paskaitą skaitė A. Kara
zijienė, suminėdama visus Nepri
klausomybės atstatymo akto signa
tarus ir apibūdindama jų likimus.
Australijos lietuvių fondo pirm. A.
Šimkus įteikė jaunimui premijas už
rašinius, pasirodžiusius Tėviškės ai
duose. Apdovanoti piniginėmis pre
mijomis ir lietuvių mokyklą baigę
mokiniai: L. Zareckaitė, N. Skeivytė ir R. Stakus. Meninę programą
atliko “Gintaro” ansamblio šokėjai,
vadovaujami D. Antanaitienės, su
šokdami tris tautinius šokius.
“Dainos sambūris”, vadovaujamas
B. Prašmutaitės, akompanuojant Z.
Prašmutaitei, padainavo tris dai
nas: Atsisveikinimas su giria, Jūra ir
Dievo dovana. Minėjimas baigtas
Tautos himnu. (Mūsų pastogė 2002
m. 10 nr.).
Isoldai Požėlaitei-Davis, šven

čiant Vasario 16-tąją (vasario 17
d.) Sidnio mieste, Lietuvos gen.
garbės konsulas Viktoras Šliteris
Įteikė DLK Gedimino ordiną. Lie
tuvos prezidento Valdo Adamkaus
dekretu šis ordinas žinomai Austra
lijos lietuvių veikėjai paskirtas už
nuopelnus, remiant Lietuvos švieti
mą, ypač mokyklas. L PožėlaitėDavis daug kartų į Lietuvą yra nu
vežusi premijų bei dovanų ir iš ge
radarių gautos stambios finansinės
paramos.

——And r.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.,
įsikūręs nuosavuose namuose ii'T’ĄT K" A”
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LIETUVIŲ KREDITO
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:
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.................. 1.90%
2 m. term, indėlius.................. 3.10%
3 m. term, indėlius.................. 3.35%
4 m. term. Indėlius.................. 4.10%
5 m. term, indėlius.................. 4.60%
RRSP Ir RRIF
(Variable)................................ 1.00%
1 m. Ind................................... 2.35%
2 m. ind....................................3.35%
3 m. ind................................... 3.60%
4 m. Ind................................... 4.35%
5 m. Ind................................... 4.85%

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m...........5.30%

• Nemokami čekių sąskaitų
apmokėjimai.
• Narių santaupos
apdraustos TALKOS

atsargos kapitalu

3 mil. dol. ir Kanados
valdžios Iki $100,000.00
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLALAPIS: www.talka.net

Tėviškės žiburiai

Kino juostoje - diplomatas Dambrava
VIDMANTAS VALIUŠAITIS
Lietuvos televizija balan
džio 10 parodė 45 min. trukmės
televizijos filmą Ambasadorius.
Tai dokumentinė juosta apie
Lietuvos nepaprastą ir įgaliotąjį
ambasadorių Ispanijos karalys
tei Vytautą Dambravą. Filmą
sukūrė režisierius Tomas Ribaitis, scenarijaus autorius - Stasys
Kašauskas.

Filme ryškinama ambasado
riaus asmenybė, jo dramatiška
gyvenimo istorija, didelis ir pla
tus veiklos baras, įspūdinga dip
lomatinio darbo patirtis, tar
naujant Jungtinėms Valstijoms
ir nepriklausomai Lietuvai. Lie
tuva neturi kito ambasadoriaus,
kuris savo profesine patirtimi
prilygtų V. Dambravai. Jo gyve
nimo kelias atkurtas iš mozaikiškai sumontuotų epizodų, ku
riuose persipina paties ambasa
doriaus pasakojimai su kitų jį
pažįstančių asmenų pasakoji
mais bei asmenybės apibūdini
mais, taip pat - istoriniais doku
mentiniais kadrais. Tarp filme
pasirodžiusių asmenybių - pre
zidentas ir dabartinis Lietuvos
premjeras Algirdas Brazauskas,
atkuriamojo seimo pirmininkas
Vytautas Landsbergis, buvęs už-

sienio reikalų ministeris Povilas
Gylys, žinomi išeivijos visuome
nės veikėjai Antanas Rudis,
Juozas Kojelis, diplomato bro
liai, sesuo, mokslo draugai ir kt.
Juosta Ambasadorius sukur
ta rūpestingai, atsakingai, su ątsidėjimu ir pagarba filmo hero
jui. Ji atskleidžia stiprią, kūry
bingą, veiklią, savo kraštui iš
skirtinai įsipareigojusią asmeny
bę. O šalia to - dar ir jautrų, kil
nų, spontanišką ir atvirą žmogų.
Filmo pasirodymas TV ek
rane - tai savotiška moralinė
kompensacija ambasadoriui ir jį
asmeniškai pažįstančių žmonių
ratui po to, kai praėjusių metų
pabaigoje ir šių metų pradžioje
Lietuvos spaudoje per nesusi
pratimą buvo pasirodę keletas
straipsnių, klaidingai interpreta
vusių ambasadoriaus kalbą me
tinėje diplomatų konferencijoje
Lietuvoje Kalėdų išvakarėse.

lomato atstovo apibūdinimą
randame XVI š. išleistoje kny
goje De Legato, kurioje, anot
kalbėtojo, idealus ambasadorius
‘turi suprasti Aristotelį ir Plato
ną, išmanyti teologiją, turi būti
matematikos, architektūros ir
muzikos ekspertas, geras poezi
jos žinovas, turi kalbėti ir rašyti
lotyniškai, mokėti graikų, ispa
nų, prancūzų, vokiečių ir turkų
kalbas. Turi žinoti istoriją, nusi
manyti apie geografiją ir, aišku,
būti politinis ekspertas, suge
bantis išsipainioti iš kebliausių
situacijų, teisingai naudodamas
dialektinį metodą’”.

“Koks turėtų būti idealus
Lietuvos ambasadorius?”, Lietuvos prezidento, seimo pir
mininko ir premjero akivaizdoje
2001 gruodžio 17 Vilniuje reto
riškai klausė V. Dambrava ir su
jam būdingu žaismingumu ir
humoro jausmu dėstė: “Pirmąjį
surašytą idealaus valstybės dip-

Kai kas nesuprato ambasa
doriaus inteligencijos bei po
tekstės, jo žodžius priėmė už
gryną pinigą ir pasipiktino: vy
riausias amžiumi ambasadorius
vadovaujasi XVI a. diplomatijos
vadovėliais, pageidauja matyti
Lietuvos diplomatinį korpusą,
kalbantį turkiškai ir siūlo pasi
tikrinti savo atitikimą parei
goms pajėgumu gerti praktiškai
neribotais kiekiais ir neprarasti
pusiausvyros... Tai buvo ženk
las, kaip vis dėlto atsargiai Lie
tuvoje reikia juokauti, nes žmo
nės čia neįpratę prie humoro, iš
kurio juokiasi britai.

Atsiųsta paminėti

Maskvos Didžiojo teatro scenoje ne kartą dainavę menininkai - A.
KOTOVA (mezzo sopranas) ir S. M. POLIŠČIUKAS (bosas)

Lietuvių kilmės muzikologas
Rusijos menotyros ir muzikologijos akademijos
rektorius lietuvis
S. M. Poliščiukas Vitoldas
yra senų lietuvių kunigaikščių ir
Vytauto giminės palikuonis.
“Mano kraujuje nėra net rusiš
ko kraujo, - sako Sergėjus Po
liščiukas Vitoldas, - norėčiau
savo giminės pasididžiavimui
Lietuvos didžiajam kunigaikš
čiui Vytautui Lietuvoje pastatyti
paminklą”.
Sergėjus yra baigęs du uni
versitetus. Iš pradžių įsigijo res
tauratoriaus profesiją universi
tete, o vėliau baigė solinio dai
navimo studijas. Gražaus, stip
raus boso savininką netrukus
pastebėjo Maskvos Didžiojo
teatro vadovai ir pakvietė lietu
viškos kilmės dainininką dai
nuoti didžiausio Sovietų Sąjun
gos teatro scenoje.
Tačiau netrukus jauną ir ga
bų solistą prisiviliojo Prahos
opera. S. M. Poliščiuko tėvas
taip pat iš buvusios Lietuvos di
džiosios kunigaikštystės teritori
jos, Gudijoje esančių lietuviškų
salų, kur ir šiandien gyventojai
kalba lietuviškai ir yra katalikai.
S. M. Poliščiukas apgynęs

daktaro laipsnį iš dailės istori
jos, ruošiasi savo akademijos
patalpose atidaryti galeriją jau
nų talentingų dailininkų ir
skulptorių darbams. “Kur bebū
čiau, visada jaučiuosi kitoks, nei
dauguma Maskvos gyventojų, pasakoja akademijos rektorius.
- Gaudau kiekvieną žinutę apie
Lietuvą. Sausio 11d. laikiau su
gniaužęs kumščius ir išgyvenau
dėl agresijos aukų. Lietuviai
darbštūs ir geri žmonės. Šalis
atsigaus iš didžiosios depresijos
ir atsities”.
S. M. Poliščiukas norėtų pa
dėti lietuviams menininkams,
kurie norėtų įsijungti į platesnį
Maskvos lietuvių bendruome
nės sąjūdį. Reikia tik noro ir
iniciatyvos. Žmogus gyvas, anot
rektoriaus, kol jo dvasia neriasi
gėrio ir grožio idealų link.
“Esu giliai tikintis žmogus ir
manau, kad menas, muzika yra
taip pat šventovė”, - pasakojo
Sergėjus. “Ar Jūs matėte meno
mokyklų, konservatorijų absol
ventus kriminalinėse kroniko
se? Ne! Aš taip pat tokių nesul*^au
Nikolė-Kimaitė

m KULT Wi ll: VEIKLOJE

Negana to. Išstudijavęs isto
rinius analus, V. Dambrava dar
pastebėjo, kad Olandijon ar Vo
kietijon siunčiamiems atsto
vams buvo keliamas dar ir kitas
reikalavimas - “būti pajėgiems
daug išgerti ir išsilaikyti ant
kojų”.
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PSALMYNAS. Vertė iš hebra
jų kalbos, įvadą ir paaiškinimus pa
rašė prel. prof. Antanas Rubšys.
Poetinę psalmyno kalbą tikslino
poetė Aldona Puišytė, viršelio dai
lininkas - Alfonsas Žilius. Išleido
Katalikų pasaulis. (Domininkonų g.
6, Vilnius 2001). Tiražas - 1700
egz. Spausdino UAB Adomo Jakš
to spaustuvė Kaišiadoryse. Vilnius
2002 m., 284 psl.
Įvadiniame žodyje kardinolas
Audrys Juozas Bačkis rašo: “Nauja
sis Psalmynas - dovana visai Dievo
tautai. Tikimės, kad krikščionys mie
lai ją naudos ir asmeniškai melsda
miesi, ir rūpindamiesi liturgija sie
lovadoje. Muzikos kūrėjai galės
šiuolaikiškai prakalbinti lietuviškus
psalmių žodžius, pritaikydami juos
giedojimui. Tegul ši knyga tampa
jūsų kasdienybės dalimi, tegul ji
įkvėpia jūsų maldas ir lydi jūsų dar
bus. Tepadeda pažinti Kūrėjo ir sa
vo pačių širdis”.

PENSININKAS, 1-02 (XVIII
metai). Redaktorius - Karolis Milnovaitis. Administratorė - Elena
Sirutienė. Leidėjas - JAV LB so
cialinių reikalų taryba (2711 W. 71
Street, Chicago, IL 60629, USA).
Metinė prenumerata JAV - 15 dol.,
Kanadoje ir kitur - 25 JAV dol.
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Anuomet (1994), kai ambasadorius dr. V. A. Dambrava (kairėje),
darbavosi Venezueloje. Valstybės panteone Vasario 16-tosios šventėje
specialiu vainiku buvo pagerbtas krašto išlaisvintojas Simon Bolivar.
Dešinėje - inž. Br. Deveikis

Klasikinė opera Čikagoje
Gegužės 12 d. matysime G. Donizetti Lucia diLammermoor
EDVARDAS ŠULAITIS
Čikagos lietuvių operos ko
lektyvas savo 46-jo veiklos sezo
no apvainikavimui stato vieną iš
pasaulinio garso kūrinių - G.
Donizetti Lucia di Lammer
moor.
Šios operos pastatymas jau antrasis ČLO veikloje. Pir
masis įvyko 1979-jų pavasarį,
kai Marijos aukšt. mokyklos au
ditorijoje Marquette Park buvo
suvaidainti trys spektakliai.
Čia matysime tą patį diri
gentą Alvydą Vasaitį ir šalutinio
vaidmens atlikėją Julių Savrimą.
Pagrindinių vaidmenų atlikėjai
1979 m.: Gina Čapkauskienė ir
Stefan Wicek jau yra iškeliavę
amžinybėn. Kiti tų metų pasta
tymo solistai - Jonas Vaznelis,
Algirdas Brazis ir Roma Mastienė ČLO veikloje jau senokai
nedalyvauja. Iš tuomet operos
chore buvusių 56 choristų šį kar
tą girdėsime tik 12. Tačiau gerai,
kad pasitraukusiųjų vietas užima
nauji, jauni žmonės.

Svečiai solistai iš Lietuvos
Šios operos solistų gretose
matysime bei girdėsime svečius
iš Lietuvos. Pagrindinį moters
vaidmenį šiemet atliks Irena Zalenkauskaitė-Brazauskienė, kuri
nuo 1992 m. dainuoja Lietuvos
operos ir baleto teatre Vilniuje.
Ji yra plačiai koncertavusi ir už
sienyje. Be to, yra pasirodžiusi
ir Latvijos valstybinėje operoje
Rygoje G. Verdi operos Kaukių
balius pastatyme.
Kitas solistas iš Lietuvos Jonas Valuckas, dainuojantis

Tautos garbė
Tu išdidi buvai, kai Tave varžė pančiai,
Kai tavo sūnūs kraujuose gulėjo.
Pilnais vagonais vežė šiaurėn - kančiai,
Už tai, kad jie Tave labai mylėjo.
Nepajėgė Tavo vaikams surišti rankų,
Nes juos dvasia Pilėnų ėmė šaukti.
Didvyriškai jie gulėsi po tankais!
Ar gali kas pasauly tiek išaugti?
O, Viešpatie, ar buvo mums kovot tiek verta,
Kad laisvę vėl galėtumėm atgauti,
Nes viskas nuniokota, išvogta, pragerta,
Liko troškimas - plėšti ir apgauti.
Tu, Viešpatie, apšviesk aptemdytą mūs protą,
Prikelk tautos mums šlovę vėl iš kapo.
Išmokyk saugot laisvę krauju iškovotą,
Tegul pasaulis ją garbingą mato.

nuo 1977-jų. Jis yra sukūręs
apie 90 operos vaidmenų.
Taip pat iš Lietuvos: Aud
rius Rubežius, Arūnas Malikėnas ir Liudas Norvaiša. Jie yra
pasirodę ir ankstesniuose ČLO
kolektyvo pastatymuose.
Tenoras Rubežius prieš po
rą metų sėkmingai atliko Alfre
do vaidmenį ČLO statytoje G.
Verdi Traviatoje. Baritonas A.
Malikėnas 1998-siais Čikagoje
pasirodė J. Strauso Čigonų ba
rono operoje.
Bosas L. Norvaiša ilgiausiai
bendrauja su čikagiečių kolekty
vu. Šis solistas pirmą kartą čia
gražiai užsirekomendavo V.
Klovos Pilėnų operos pastatyme
1994 m. Jis čia atvyko ir 1995tais, dainavo G. Bizet operoje
Perlų žvejai.
Girdėsime ir dabar Čikago
je gyvenančią 1991 m. Lietuvos
muzikos akademiją baigusią so
listę Genovaitę Bigenytę. Ši atli
kėja ČLO kolektyve yra pasiro
džiusi 1999 ir 2000 m. (ją girdė
jome Carmen ir Traviatos ope
rose).
Matysime ir Vilniaus ope
ros ir baleto teatro režisierių
Eligijų Domarką, kuris jau ne
pirmą kartą atvyksta pagelbėti
ČLO kolektyvui.

Ilgų pastangų vaisius
Paminėti reikia ir operos
chorą, kuris jau nuo praėjusio
rudens aktyviai dirba muzikų
Alvydo Vasaičio ir Gitanos
Snapkauskaitės priežiūroje. Šim
tus valandų jie turi darbuotis,
kad operos klausytojai galėtų
kelias valandas pasidžiaugti jų
darbo vaisiais.
Žinoma, reikia nepamiršti
ir ČLO valdybos su pirmininku
Vaclovu Momkųmi priekyje.
Šie žmonės irgi aukoja daugelį
poilsio valandų bendram lietu
viškam reikalui.
Operos premjera (ir kartu
vienintelis spektaklis) bus gegu
žės 12 d., 3 v.p.p. Morton East
H.S. auditorijoje, Cicero (prie
Austin ir 24-tos gatvės). Bilietai
jau gaunami “Seklyčioje”, 2711
W. 71 St., arba paštu rašant:
Lithuanian Opera Co. Inc.,
3222 W. 66th Place, Chicago, IL
60629. Telefonas pasiteiravimui
- 773 925-6193.

Lenkų institute Vilniuje ba
landžio 15 d. buvo pristatytas is
torijos mokslo straipsnių rinkinys
Nacionalizmas ir emocijos. Lietu
va ir Lenkija XIX-XX š. Knygą su
darė istorikai Vladas Sirutavičius
ir Darius Staliūnas, išleido tęsti
nio leidinio Lietuvių atgimimo is
torijos studijų redakcinė kolegija.
Knygoje aptariama, kaip Lietuvo
je ir Lenkijoje intelektinis ir poli
tinis eiitas, pasitelkęs įvairius kul
tus, mitus, ritualus, ceremonijas,
bandė atgaivinti ar įdiegti tautiš
kumą bendrataučiams ir bendra
piliečiams. Joje paliečiamos to
kios temos, kaip Jozef Pilsudskio
ir Žalgirio mūšio kultas Lenkijo
je, Vytauto ir Nežinomojo karei
vio kultas Lietuvoje ir 1.1. Straips
nių autoriai - Lietuvos, Lenkijos
ir Vokietijos istorikai, literatūros
istorikai, etnologai. Straipsniai
buvo originaliai paruošti praneši
mams, skaitytiems 1998 m. Klai
pėdos universiteto Vakarų Lietu
vos ir Prūsijos istorijos centro bei
Vidurio Rytų Europos instituto
surengtoje to paties vardo konfe
rencijoje.
Devintasis Jaunos muzikos
festivalis Vilniuje vyko balandžio
13-18 dienomis. Ankstyvesnių
festivalių programose atsispindė
jo naujosios muzikos repertuaro
įvairovė, jose daugiausia dėmesio
buvo skiriama jaunesniosios kar
tos kompozitorių kūrybai, buvo
atliekama daug plačiai pripažintų
užsienio ir lietuvių autorių kūri
nių. Šiame festivalyje buvo pirmą
kartą Lietuvoje pristatomos elekt
roninės ir elektroakustinės muzi
kos kompozicijos, sukurtos nau
dojant šiuolaikines technologijas,
“gyvi” atlikėjai, įvairi garso trans
formavimo technika. Didžioji dau
guma kompozicijų sukurtos spe
cialiai šiam festivaliui - autoriai
dirbo įvairiose studijose Lietuvo
je, Norvegijoje, Latvijoje, Ukrai
noje, Olandijoje ir Švedijoje. Fes
tivalio koncertai vyko Valstybinio
dramos teatro Mažojoje salėje,
Valstybinio operos ir baleto teat
ro Kamerinėje salėje ir Kompozi
torių namuose.

Krzysztof Penderecki, žymus
lenkų kompozitorius ir dirigentas,
pasaulinė garsenybė, balandžio 13
d. Vilniuje dirigavo Lietuvos vals
tybinį orkestrą. Koncerto progra
moje buvo Felix MendelssohnBartholdy Škotiškoji simfonija ir
paties Pendereckio Antrasis kon
certas smuikui ir orkestrui Meta
morfozės. Solo partiją atliko jau
nas smuikininkas Julianas Rachlinas. K Penderecki yra operų, stam
bių vokalinių-simfoninių bei ma
žesnių kamerinių kūrinių auto
rius, 7 universitetų garbės dakta
ras, 8 muzikos akademijų garbės
narys, gavęs eilę reikšmingų tarp
tautinių apdovanojimų. Metamor
fozės buvo pripažintas kaip ge
riausias 1999 m. klasikinis šiuolai
kinis kūrinys. Smuikininkas J.
Rachlinas gimė Vilniuje, muzikų
šeimoje, su tėvais 1978 m. išemig
ravęs į Vieną (Austriją); būdamas
šešerių metų pradėjo groti smui
ku, o 14 metų sulaukęs laimėjo
Amsterdame vykusį Eurovizijos
konkursą, pelnė Jaunojo metų
muziko titulą ir buvo pakviestas
groti su įvairiais simfoniniais or
kestrais; šiuo metu dėsto Niujor
ke ir Vienos konservatorijoje. Ma
estro Penderecki spaudos konfe
rencijoje padėkojo orkestro vado
vui J. Domarkui už pakvietimą ir
pagyrė orkestrą kaip “labai gerą
ir lankstų” muzikinį vienetą.

Edmundas Kuodis, ilgametis
Vilniaus operos solistas, lyrinis
tenoras, po ilgos ir sunkios ligos
mirė Vilniuje eidamas 64-sius sa
vo gyvenimo metus. Gimė 1939
m. kovo 1 d., mokėsi Vilniaus J.
Tallat-Kelpšos muzikos mokyklo
je, vėliau Lietuvos valstybinėje
konservatorijoje. Beveik prieš 40
metų pradėjo savo kūrybinį kelią
- Lietuvos operos scenoje sukūrė
apie 60 vaidmenų, iš kurių svar
biausi Alfredo (La Traviata), Her
cogo (Rigoletto), Fausto (Faust),
Lenskio (Evgenij Onegin), grafo
Almavivos (II barbiere di Seviglia).
Populiariame duete su Jonu Girijotu išdainavo net 35 metus; kon
certavo Lietuvos radijuje ir televi
zijoje, įvairiose Lietuvos vietovė
se. Solistas yra dainavęs su visais
Lietuvos simfoniniais orkestrais.
E. Kuodis išgarsėjo ne tik kaip
muzikas - 1953-1955 m. jis buvo
ir Lietuvos greitojo čiuožimo ab
soliutus čempionas.
Ernst Wichert, prūsų rašyto
jo ir teisėjo iš Isrutės (Insterburg), 100 metų mirties sukaktu
ves ilgu straipsniu paminėjo vo
kiečių kalba leidinys Das Ostpreussenblatt (2002.1.19, nr.3). E.
Wichert gimė 1831 kovo 11 Isrutėje juristo šeimoje. Buvo pro
duktyvus rašytojas, išleisdinęs per
18 daugiatomių romanų, apie 60
novelių, pasakų ir padavimų, jų
tarpe ir novelių rinkinį vardu Litauische Geschichten (Lietuviškos
pasakos). Jame surinkti kaimo
pasakojimai, kurie tuo metu buvo
labai populiarus literatūrinis žan
ras, o ir dabar rinkinys gali pasi
tarnauti XIX š. gyvenimo būdo
tyrinėjimui. Dr. Helmut Motekat
savo leidinyje Ostpreussische Llteraturgeschichte (Rytprūsių litera
tūros istorija), išleistame 1977 m.
Muenchene, rašo, kad “iki to lai
ko nežinomą Rytprūsių šiaurės
rytų sritį, senovėje lietuvių apgy
vendintą, E. Wichert savo Lietu
viškomis pasakomis atvėrė XIX š.
literatūroje platesnei visuomenei”.
(LeKro)

Juozo Pakalnio, žymaus kom
pozitoriaus, fleitininko ir dirigen
to/ 90‘tosios gimimo dietinės bus
švenčiamos šių metų rudenį (rug
pjūčio 4), bet jau kovo mėnesį jas
pradėjo švęsti J. Pakalnio gimtojo
Pakruojo rajono savivaldybė. Ko
vo 20-22 d.d. vyko J.P. muzikos
dienos, rengtos kartu su Lietuvos
muzikų rėmimo fondu. Per tris
dienas įvyko dešimt koncertų ra
jono mokyklose bei Linkuvos kul
tūros namuose, kuriuose dalyvavo
dainininkė Natalija Katilienė, flei
tininke Laima Šulskutė ir pianistė
Eglė Perkumaitė. Jos atliko ne tik
J. Pakalnio, bet ir jo amžininkų
kompozitorių - Giedros Gudaus
kienės (gyvenančios Los Angeles,
t CA) ir Aleksandro Kačanausko
vokalines miniatiūras. Paskutinia
me koncerte Linkuvoje prisidėjo
ir dainininkai Judita Leitaitė, Ed
uardas Kaniava, pianistė Audro
nė Juozauskaitė su operečių iš
traukomis ir aktorė Barbora Abramavičiūtė (Kaniavienė). Ta pro
ga buvo aplankyta ir J. Pakalnio
gimtoji sodyba Veselkiškių kaime
netoli Linkuvos. Per savo neilgą
gyvenimą (1912-1948) J.P. sukūrė
baletą Sužadėtinė, kūrinių simfo
niniam orkestrui, pjesių fleitai,
smuikui, maršų pučiamųjų orkest
rui, chorams dainų ir romansų,
harmonizavo lietuvių liaudies dai
nų; opera Milda bei viena simfo
nija liko nebaigtos. Jo kūrybai bū
dinga spalvinga instrumentuotė, me
lodingumas, romantinis pobūdis.
--- -------------------- ~~s~.G.K.

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

Ąžuolas prie vienkiemio

Toronto Maironio mokyklos vaikų darželio mokytoja V. Valiulienė Lie
tuvių kultūros muziejuje Anapilyje aiškina vaikams mokinių darbelius
Lietuvos tema
Nuotr. R. Bumbulytės-Dornfeld

Žaibų, perkūnų degintas, trankytas,
Tu nepabūgai vėtrų ir audrų.
Dėl to tu ąžuolu ir pavadintas,
Nes nebėra vardų galingesnių.
Nes tu esi kančių čia daug patyręs,
Kaip šeimininkai sodybėlės šios,
Bet tu vis stovi stipriai a įsispyręs,
Tartum karys po priesaikos šventos.
Juk buvo čia labai graži sodyba,
Čia buvo sodas, prūdas, šulinys,
Tik nutarė štai kolūkio valdyba,
Ir liko vien tik tavo šlamesys.
Žlegėjo, cypė vikšrai “staliniečių ”,
Vaitojo medžiai, verkė pastatai.
Ir iš sodybos nieko nebeliko,
Tik vienas tu paminklu čia likai.
Stasys Ramanauskas

Toronto choras “Volungė”, vad. muz. Dalios Viskontienės, š.m. balandžio 27 d. Prisikėlimo parapijoje
surengė koncertą-subatvakarį “Nuskink man žvaigždę nuo dangaus” su tautiška kapela “Sutaras” ir
folkloriste iš Lietuvos Zita Kelmickaite. Buvo širdies dainų, kramstukų, gražių anų laikų suknių ir
skrybėlaičių, šokių ir juokų
Nuotr. D. Puterienės

6 psl.
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

SIKELIMO
Parapijos kredito kooperatyvas

PARAMA

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

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.

MOKAME

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term, ind...................... 1.15%
180-364 d. term.ind..................... 1.15%
1 metų term, indėlius.................1.35%
2 metų term, indėlius................ 2.50%
3 metų term, indėlius................ 2.75%
4 metų term, indėlius................ 3.50%
5 metų term, indėlius................ 4.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............... 1.60%
1 metų GlC-met. palūk............... 1.85%
2 metų GlC-met. palūk............... 3.00%
3 metų GlC-met. palūk............... 3.25%
4 metų GlC-met. palūk...............4.00%
5 metų GlC-met. palūk...............4.50%
RRSP, RRIFirOHOSP
“Variable”............................... 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 2.10%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 3.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.25%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.75%
Taupomąją sąskaitą iki............. 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk....................... 1.00%

Asmenines paskolas
nuo................... 5.00%

Sutarties paskolas
nuo................... 5.00%
Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų....................... 4.00%
2 metų....................... 5.45%
3 metų....................... 5.60%
4 metų....................... 6.25%
5 metų....................... 6.45%
Su keičiamu
nuošimčiu
1,2,3 metų.............4.00%

Duodame komercinius
mortgičlus

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 kortelė

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE

ltd.

ADVOKATAS

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

VICTOR RUDINSKAS

JUMS TIK
KAINUOS

Tel. 416 240-0594

3'/2°/o

27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4

IŠVISO

+ GST
Victor Rudinskas, Broker

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

Tel.: 416 249-7829

DR. STASYS DUBICKAS
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.

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS
AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS
PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD
(I PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3

MARGUTIS

4134 Dundas St. West. Toronto, ON, M8X 1X3
Fax:(416)233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: 1416) 233-4601

Laimingi žvejai: (iš kairės) Alfonsas Burbulevičius su draugais Burt ir Yvan Masse, žuvaudami Timmins,
Ont., kovo 14 d., sugavo eršketą 70 sv. ir lydeką 10 sv.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)
ketvirčio darbų skaičius - di
Sgt. Mare D. Leger, 29 m. am
džiausias nuo 1987 metų.
žiaus, iš Lancaster (Ontario),
Charles Dutoit, ilgametis
Cpl. Ainsworth Dyer, 25 m., iš
(nuo 1977 m.) Montrealio sim
Toronto, Pte. Richard A.
foninio orkestro dirigentas ir
Green, 22 m., iš Mill Cove (N.
meno vadovas, pasitraukė iš
Scotia) ir Pte. Nathan Smith, 27 . tarnybos dėl Kvebeko muzikų
m., iš Tatamagouche (N. Sco
gildijos vadovo “priešiškų pa
tia). Šio nelaimingo įvykio ap stabų”, kurioms pritarę ir or
linkybes tiria ir Kanados, ir
kestro muzikantai. Pastarieji
JAV karinės komisijos. Pradi
kaltino dirigentą įžeidžiančiu
niai duomenys rodo, kad JAV
elgesiu ir pagarbos stoka. Šis di
kovos lėktuvo pilotas, pamatęs
rigento ir orkestrantų nesutari
netoli oro uosto šviečiančių kul
mas jau tęsėsi gana ilgai, vienu
kų trajektorijas, pranešė savo
metu jie norėjo savo dirigentą
vadovybei ir gavo leidimą “laze
už šiurkštų ir paniekinantį elge
riu paženklinti taikinį”, bet ne
sį atiduoti teisman. Montrealio
gavo leidimo jį atakuoti. Kovos
simfoninis orkestras laikomas
lėktuvo F-16 pilotas priklauso
vienu geriausių Kanadoje; žino
183-čiam naikintuvų pulkui, tai
vai, atsižvelgdami į repertuarą
kos metu dislokuotam Spring
ir orkestro muzikinį lankstumą,
field, IL, National Guard (NG)
skiria jį į dešimties pasaulio ge
oro bazėje. NG vienetai būna
riausių tarpą. Charles Dutoit su
valstijų žinioje, jų vadovai būna
Montrealio simfoniniu orkestru
valstijos politikų skiriami. Jie
yra įrašęs daugybę muzikinių
nepriklauso tiesioginiai Penta
kūrinių į plokšteles ir garso disgonui (t.y. JAV karinei vadovy
ketes.
bei), kaip aktyvūs ir atsargos
Ontario provincija yra nu
kariniai daliniai, kol jie nebūna
mačiusi išleisti po $10 mln. kas
pašaukti į aktyvią tarnybą karo
met per ateinančius penkerius
atveju. Yra skirtingų nuomonių
metus Didžiųjų ežerų apvaly
apie NG dalinių drausmingumą
mui, kad “jie būtų vėl tinkami
ir jų karinį pasiruošimą.
maudytis ir žuyauti”. Pirmiausia
Kanadiečius jaudino ne vien bus stengiamasi išvalyti 17 už
jų karių žūtis nuo “draugiškų terštų vietovių ežerų pakrantė
šaudmenų”, bet ir vėluotas ne se, kurias jau 1985 metais Tarp
jautrus JAV prezidento G. W. tautinė gamtosaugos komisija
Bush atsiprašymas bei užuojau išrinko kaip pavojingas aplinki
ta žuvusiųjų artimiesiems, kurią nių gyventojų sveikatai ir gero
tik vėliau jis papildė. Žuvusieji vei. Tik viena vietovė iš to meto
buvo atgabenti su garbės palyda išrinktų valymui (Collingwood
į Kanadą, pagerbti pagrindinėje uostas) buvo išvalytas. Parla
pulko buveinėje Edmontone mento liberalai teigia, kad tų
(Alberta) ir vėliau palaidoti su fondų neužteks nei porai už
kariškomis apeigomis savo šei terštų vietovių apvalyti, ir turė
mų gyvenvietėse. Sužeistieji bu tų būti skiriama žymiai daugiau
vo išsiųsti į karo ligoninę provincijos pinigų gamtosaugai.
Landstuhl (Vokietija) amerikie
Otavos tulpių festivalis šie
čių oro bazėje. Ten juos netru met švenčia 50-sias sukaktuves,
kus aplankė ir paguodė Karalie todėl jis bus pratęstas nuo gegu
nės atstovė Adrienne Clarkson.
žės 3 iki 20 dienos. Tulpės, kar
Žūtys nuo “draugiškų šaudme tu su svogūnais, česnakais, španų” nėra reti atsitikimai vėliau ragais, porais, priklauso lelijų
siuose susirėmimuose: Persijos
šeimai. Šios ypač populiarios
įlankos karo metu iš 148 žuvu gėlės jau prieš 1000 metų buvo
sių JAV karių 35 žuvo tuo būdu.
kultyvuojamos dabartinės Tur
kijos teritorijoje. Vienos amba
Naujų darbų skaičius Ka
sadorius Turkijai 1551 metais
nadoje šių metų kovą nustebino
atgabeno jas į Europą, kur jas
daugelį ekonomistų, kurie pra
pamėgo
olandai. Jie atgabeno
našavo ekonominį atgimimą, ta
tulpes
1660
metais į Siaurės
čiau nesitikėjo jo taip greitai. Iš
88,000 naujų darbų kovo mėne Amerikos kontinentą. Antrojo
pasaulinio karo metu Olandijos
sį 40,000 buvo pilnalaikiai ir
48,000 nepilnalaikiai. Kovas se karališkoji šeima prisiglaudė
Kanadoje. Otavoje tada gimė
kė sėkmingą sausį, kada buvo
įvesta 75,900 naujų darbų. Va Olandijos princesė Margriet.
sario mėnuo nebuvo toks sėk Kanadiečiai kariai daug prisidė
mingas - vos 5,900 naujų darbų. jo laisvinant Olandiją iš nacių
okupacijos. Todėl 1945 metų
Kovo mėnesio naujų darbų
rudenį olandai atsiuntė 100,000
skaičius buvo didžiausias nuo
tulpių svogūnėlių dovaną Ota
1976 metų, o pirmojo šių melų
vai, kurie buvo pasodinti ant
parlamento kalvos; 1946 metais
princesė Juliana atsiuntė dar
20,000 tulpių svogūnėlių atsidė
kodama už kanadiečių vaišingu
mą karo melu. Karalienė Beat
rix kasmet vis atsiunčia į Otavą
po 10,000 tulpių svogūnėlių.
NIJOLĖ B. BATES Šiuo metu Otava turi per milijo
ną tulpių, pasodintų įvairiose
Tel. (416) 763-5 161
sostinės vietose. Kanados paš
Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
tas, minėdamas šią gražią su
pirkimo-pardavimo reikalais.
kaktį, gegužės 3 išleidžia 4 paš
Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų
to ženklus su tulpių žiedais. G.K.

s‘MARGIS PHARMACY
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

“IR TAI NE TAS, KĄ MES MOKAM, BET KAIP
JUMIS RŪPINAMĖS!”
♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus
for 1 parcel
* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KLIENTŲ ŠEIMOS!

Tel.: (416) 535-1944

Faksas: (416) 536-6268

[ Sporto žinios
ŠALFASS žinios
- 52-sios ŠALFASS-gos sporto
žaidynės vyks Čikagoje š.m. gegu
žės 17-19 d.d. Iki šiolei jau yra užsi
registravusios dalyvauti 29 krepši
nio ir 18 tinklinio komandų. Be šių
sporto šakų, žaidynėse dar varžysis
šachmatininkai, stalo teniso žaidė
jai ir plaukikai.
- Jaunučių krepšininkų pirme
nybės vyks š.m. gegužės 4-5 d.d.
Detroite. Dalyvauti užsiregistravo
47 komandos - 19 berniukų, 13
mergaičių ir 15 mišrių. Iškilmingas
žaidynių atidarymas ir žaidėjų pa
radas bus šeštadienį, 9 vai. ryto
“Ladywood High School” patalpo
se, Livonia, MI. Specialios sporti
ninkų Mišios bus aukojamos tos
dienos (geg. 4) popietę Dievo Ap
vaizdos lietuvių šventovėje. Susipa
žinimo vakaronė, - tos parapijos
salėje; taipgi ir baigminės rungty
nės bei žaidynių uždarymas, amb

ŠALFASS varžybos
- Stendinio šaudymo pirmenybės
įvyks š.m. gegužės 11 d. LMŽK
Giedraičio šaudykloje, netoli nuo
Hamiltono, ON. Daugiau informa
cijų teikia varžybų vadovas Kazys
Deksnys, 1257 Royal Dr., Burling
ton, ON, L7P 2G2, Canada; tel.
905-332-6006; faksas 905-547-5556;
E-paštas: kdeksnys@sprint.ca.
- Lauko teniso pirmenybės numa
tomos š.m. liepos 27-28 d.d. Klyvlande, OH. Šių varžybų reikalu pra
šoma kreiptis į Algį Dudėną, 104 E.
199 St., Euclid, OH, 44119; tel.
216-481-0465;
E-paštas:
linrik@core.com. Inf.

“Vytis” - nugalėtoja
Toronto “Vytis” iškovojo Ka
nados vyrų B čempionatą, rezultatu
55:48 nugalėjęs Hamiltono “Kovo”
II komandą praeitą sekmadienį ba
landžio 28, Humber College (Lake
shore) patalpose.

Žinios iš Lietuvos
ORIENTAVIMASIS: Mari
jampolės rajone ir Molėtuose su
rengtais pirmaisiais dviem tarps
niais prasidėjo šalies orientavimosi
sporto estafečių lygos varžybos.
Abiejuose rajonuose pergales šven
tė tos pačios komandos - Vilniaus
“Ąžuolo” moterys (K. Mickevičūtė,
G. Voverienė ir I. Valaitė) ir “Ta
ko” vyrai (A. Bartkevičius, S.
Krėpšta ir M. Rimkus).
KREPŠINIS: Lietuvos krepši
niui 80 metų. Lietuvos krepšinio
gimtadienis - 1922 m. balandžio
23-ioji. Dėl pinigų trūkumo jokių
iškilmių neįvyko. “Jeigu kryptis iš
liks tokia pati, tai po trejų metų
mes jau nebūsime valstybės finan
suojami” - pareiškė populiariausios
sporto šakos vadovas Algimantas
Pavilonis.
Lietuvos
krepšinio
(LKL) lygos pusbaigmėse kovos
Kauno “Žalgiris” su Šiaulių “Šiau
liai” ir Vilniaus “Lietuvos rytas” su
Alytaus “Alita”. Kovoje dėl teisės
žaisti Lietuvos krepšinio lygoje pas
kutinę vietą LKL užėmusi Panevė
žio “Preventa-Malsena” pirmame
susitikime namuose 81:58 įveikė
LKAL čempioną Kėdainių “Nevė
žį”. Vilniaus “Lietuvos rytas” Šiaurės Europos krepšinio lygos
(NEBL) čempionas. Baigmės rung
tynėse Vilniuje “Lietuvos rytas”
žūtbūtinėje kovoje 79:74 įveikė
NEBL čempionų titulą ginantį Ru
sijos Permės “Ural Great” klubą.
Trečiąją vietą iškovojo Latvijos
“Ventspils”.
DVIRAČIAI: Daugiadienėse
moterų lenktynėse “Vuelta Ciclista
Castilla y Leon” (Ispanija) trečiaja
me tarpsnyje - 86 km. D. Žiliūtė
užbaigė trečia, R. Polikevičiūtė devinta.
___ _
DISKAS: Olimpinis čempio
nas V. Alekna Vilniuje iškovojo
Lietuvos ilgų metimų čempionato
aukso medalį. Jis diską nusviedė 65
m 90 cm. 1992 metų Barcelonos
(Ispanija) olimpinių žaidynių čem
piono R. Ubarto abu tyrimai dėl
narkotikų buvo teigiami, ir apie tai
pranešta federacijos narkotikų tyri
mo komisijai. V.P.
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IMAME

už 30-89 d.
term. Indėlius
už 90-179 d. term. Indėlius
už 180-364 d. term. Indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 2 m. term. Indėlius
už 3 m. term, indėlius
už 4 m. term, indėlius
už 5 m. term, indėlius
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC Invest, pažym.
už 2 m. GIC Invest, pažym.
už 3 m. GIC Invest, pažym.
už 4 m. GIC Invest, pažym.
už 5 m. GIC Invest, pažym.
už RRSP Ind. (var. rate)
už RRSP 1 m. term. Ind.
už RRSP 2 m. term. Ind.
už RRSP 3 m. term. Ind.
už RRSP 4 m. term. Ind.
už RRSP 5 m. term. Ind.
už OHOSP (variable rate)
kasd. palūkanų čekių sąsk.
už JAV dolerių 1 metų GIC
už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

už asmenines paskolas
nuo............................... 5.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų........................ 4.00%
2 metų........................ 5.45%
3 metų........................ 5.60%
4 metų........................ 6.25%
5 metų........................ 6.45%
- su keičiamu
nuošimčiu................... 4.00%

DUODAME
• asmenines paskolas

• mortgičlus iki 95%
įkainoto turto
• riboto kredito paskolas
(Une of Credit)

• komercinius mortgičlus

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

APLANKYKITE MUGU TINKLALAPĮ: www.parama.ca

stra Travel
& Services Inc.
1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į 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

MHBMMMHMBMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LeRAlGE
it n linini u 111 imi
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 UNIJOMIS!
Į Lietuvą - patogūs persėdimai, su proga aplankyti ir įvairius kitus Europos
kraštus! Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!
TURIU DAR VIETŲ TURISTINĖSE/MALDININKŲ KELIONĖSE:
Įdomūs maršrutai, patogūs viešbučiai, kelionės vadovas!
Su pusryčiais ir vakariene. Prieinamos kainos! Teiraukitės!
12 gegužės, 12 dienų - Portugalija, Ispanija, Prancūzija (Fatima ir Liurdas).
2 birželio, 12 dienų-Austrija, Čekija, Vengrija, Lenkija;
17 birželio, 10 dienų - Montreal is, Quebec City, Rytų Kanada;
27 rugsėjo, 13 dienų - Austrija, Šveicarija, Prancūzija-Liurdas, Monte Cartlo
Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra būtina,
tik paskambinkit - sutvarkysiu!
Bilietus pristatau X-PRESS paštu.
133 Roncesvalles Avė.

ALGIS
MEDELIS
ALGIS ir STEFA MEDELIAI

TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800
@

MEDELIS CONSULTING

45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7

Tel. 1-905-666-9086

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

Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė į Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c,
arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

NEPANAUDOTA STUDIJA

Lietuvos “Sutaras” Siaurės Amerikoje

Gaila, kad dr. Aldona Vasi
liauskienė ir Vidmantas Valiušaitis,
rašydami dr. Jono Griniaus nuopel
nus mūsų tautai, panaudojo seno
kus šaltinius, aplenkdami a.a. Vin
co Natkevičiaus 1992 m. parašytą
leidinį Jonas Grinius, žydrojo ro
mantizmo besiilgint. Rinko ir spaus
dino Saleziečių spaustuvė Romoje,
tiražas - 1,000 egz. Šio leidinio įdo
mesnės ištraukos praturtintų straips
nių turinį.
K. Baronas, Vokietija

Toronte jis koncertuos gegužės 4, šeštadienį, Lietuvių Namuose
Tautiška kapela “Sutaras”
yra savarankiška, profesionali
folkloro grupė. Jos repertuare visa lietuvių liaudies instrumen
tinės muzikos panorama - nuo
senųjų apeigų, autentiškų pie
menų instrumentų iki XIX š.
pabaigoje, XX š. pradžioje Lie
tuvos kaimuose paplitusių bendratautinių ir klasikinių instru
mentų. “Sutaro” koncertuose
skamba unikalios daugiabalsės
sutartinės, atliekamos daudytėmis, rageliais ir skudučiais, pie
menų raliavimai lamzdeliais ir
rageliais, instrumentinės dainų
versijos. Smagūs Lietuvių liau
dies šokiai griežiami smuikais,
armonikomis, klarnetais, cim
bolais ir daugybe kitų instru
mentų. Kapelos muzikantai ne
vengia eksperimentų, ieško bū
dų sudominti klausytojus, paro
dyti liaudies kūrybos unikalu
mą. Klausydamas “Sutaro” mu
zikos, jauti kaimo muzikantų
tradiciją, susipynusią su profe
sionalams būdingu precizišku
mu. Artistai ne tik groja, bet ir
dainuoja, šoka, įtraukdami savo
klausytojus į pasirodymų sūkurį.
Visi muzikantai gerai valdo po
kelis instrumentus, todėl jų ka
pelos sudėtis labai mišri. Įvairių
Lietuvos vietovių muzika skam
ba jiems būdinga instrumentine
sudėtimi.

Per dvylika savo veiklos me
tų “Sutaras” turėjo daugiau nei
2,500 viešų pasirodymų. Tai
koncertai, vakaronės, TV ir ra
dijo laidos, pasirodymai festiva
liuose, parodose ir įvairiausiose
šventėse. “Sutaro” muzika skam
bėjo įvairių Lietuvos miestų ir
kaimų gyventojams, aludės “Stik
liai” ir restorano “Bočiai” lanky
tojams Vilniuje. Artistams plojo
tūkstančiai festivalio Porta 1991 (Čekijoje), Europoje gerai
žinomų Skageno - 1992, 1995
(Danijoje), Rudolštato - 1994
(Vokietijoje), Mistelbacho 1995 (Austrijoje) festivalių klau
sytojai.
“Sutaro” grojamų lietuviškų
šįokių bangose sukosi Smythsoman Folklife festivalio dalyviai

Vašingtone ir Woodford Folk
Festival -1998 žiūrovai Australi
joje. Lietuviškų instrumentų
gausmo atidžiai klausėsi Malai
zijos ir Ispanijos karaliai. Dau
gybė žiūrovų “Sutaro” pasirody
mus stebėjo parodose Expo-98
Lisabonoje ir Expo-2000 Hanoryje. Lietuvos muzikantų melo
dijas tiesioginėse dviejų valandų
trukmės radijo laidose ne kartą
girdėjo Olandijos, taip pat
Australijos, Euroradijo ir kitų
šalių radijo klausytojai. “Suta
ro” gerbėjų rastume įvairiose pa
saulio šalyse, o kapelos įrašų daugumoje didžiųjų radijo stočių.
“Sutaro” kūrybinė laborato
rija, prasidėjusi 1988 m. gruo
džio 30 d. pirmuoju pasirodymu
Vilniaus centrinės universalinės
parduotuvės kolektyvui, nusi
driekė iki pat Australijos, kur
lygiai po 10-ties metų “Sutaro”
klausėsi didžiausio Australijoje,
Vudfordo folk festivalio (Wood
ford Folk Festival) “Folcroric’os” scenos žiūrovai. Tas ilgas
kelias driekėsi per Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo įvykius,
svarbiausias valstybines šventes
ir šalies aukščiausio lygio rengi
nius. Per tą laiką kapeloje grie
žė daug muzikantų. Vieniems
tai buvo mokykla, meistriškumo
ir patirties kalvė, kiti mokė mus
pačius. Tai buvo nelengvas, ku
pinas ieškojimų, praradimų ir
pergalių kelias. Tikriausiai sim
boliška, kad “Sutaro” 10-mečio
koncertas įvyko kitoje žemės
rutulio pusėje, Australijoje. Tai
rodo platų “Sutaro” kūrybinės
veiklos užmojį ir tolimą, kape
los muzikantų garsinamą, Lietu
vos tradicinės muzikinės kultū
ros skambesį.
Ir štai pagaliau “Sutaras” Šiaurės Amerikos lietuvių svečias.
JAV-se jų klausysis Bostono, Fi
ladelfijos, New Haven, Los An
geles, San Francisco lietuviai.
O Toronto klubas “Santa
ka” visus Toronto ir apylinkių lie
tuvius kviečia klausytis šmaikš
čios ir linksmos “Sutaro” prog
ramos š.m. gegužės 4, šeštadie
nį, Toronto Lietuvių Namų Min
daugo menėje, 7 vai. vak. L.Š.

“NE TIK GRAŽU, BET IR
GARDU”

Pirmieji “Sutaro” pasirodymai Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse
1989 m.

SKAITYTOJAI PASISAKO
MOTINAI

MOTINĄ ir josios gerąją širdį
galime drąsiai palyginti su gražiau
sios rožės žiedu. Aš gerai atsimenu
ir niekuomet nepamiršiu, kuomet
paskutinį kartą Lietuvoje atsisveiki
nau su savo Motina. Ji nekalbėjo į
mane žodžiais, ji kalbėjo ašaromis,
kurias matau dar ir šiandien, o ypač
Motinos dieną.
Aš gerai žinau, jog Motina vi
suomet viską pamiršta ir atleidžia.
Motina, Tu esi jau amžinybėje,
bet aš ir šiandien Tave myliu ta pa
čia meile, kuomet buvome kartu.
Motinos dieną, lai skamba
šventovių varpai garsiais dūžiais,
primindami šią didžią dieną.
K. Ambrasas,

80-ties meti; sūnus,
Montreal, Que.
TREMTINIŲ NAMAI

Mus labai sujaudino š.m. kovo
26 d. Tėviškės žiburiuose išspausdin
tas laiško iš Lietuvos komentaras
apie gaunamą labdarą “Tremtinių
namams”. Informuojame Jus, kad
nurodyti faktai neatitinka tikrovės.
“Tremtinių namams” skirta pinigi
nė labdara yra griežtai apskaitoma
pagal buhalterinius reikalavimus.
Ataskaitos apie šių lėšų panaudoji
mą pateikiamos gyventojams. Šių
lėšų panaudojimą tikrina įvairios
kontroliuojančios organizacijos. Jo
kių piknaudžiavimų šiomis lėšomis
nenustayta.
Daiktinę labdarą (drabužius,
avalynę ir pan.) atsiveža ir dalina
mūsų namų Gyventojų tarybos na-

riai, dalyvaujant darbuotojams. Ap
gailestaujame, kad dėl senyvo am
žiaus, sveikatos būklės, nesuvokda
mi pateiktos informacijos, nenuro
dę konkrečių faktų, kad kurie mūsų
gyventojai paskleidžia abejones toli
už Lietuvos ribų, užuot išsiaiškinę
vietoje. Toks elgesys, užtraukiantis
nešlovę “Tremtinių namams”, pa
piktino šių namų gyventojus. Gy
ventojų tarybos susirinkime buvo
apsvarstytas ir pasmerktas toks
poelgis.
“Tremtinių namų” administracija
ir gyventojų taryba, Vilnius
DŽIAUGIAUSI JŪSŲ SPAUDA

Teko man laikinai gyventi Ka
nadoje vienerius metus. Pastoviai
skaičiau Jūsų leidžiamą laikraštį
Tėviškės žiburiai. Skaičiau ir džiau
giausi, kad Kanadoje yra tokia ob
jektyvi, Tėvynei Lietuvai beskleidžianti meilės dvasią, stipri dalyki
nėmis žiniomis, spauda. Jūsų hu
manizmui, patriotizmui lenkiu savo
nejauną galvą lietuviškam sodietiš
kam “ačiū”.
Julija Radžiūnaitė, Ukmergė
Red. pastaba. Autorė ilgame

savo laiške išreiškia nuoširdžią pa
dėką visiems ir visoms, kurie ją
globojo, ja rūpinosi, ją slaugė ligo
je, daug kuo pagelbėjo. Tą savo dė
kingumą išdėstė net eiliuotais
posmais.

Tauragės rajono Lauksargių
seniūnijos bendruomenės moterys
buvo pakviestos į savo kaimo bib
lioteką švęsti Atvelykio į popietę
Ne tik gražu, bet ir gardu. Bibliote
kos lankytojos, susipažinusios su
knygomis apie valgius, pridėjusios
savo išmonę, gali daug ko gražaus
ir gardaus pagaminti. Pirmoji į ren
ginį atėjo (jauna našlė, auginanti
dvi mergaites) Irena Noreikienė,
po jos - seniausia bibliotekos lan
kytoja Jadvyga Baltrušaitienė, pen
sininkė, perskaičiusi visas J. Žemai
tės, L Simonaitytės, A. Rūtos kny
gas. Mokytoja Onutė Aldukevičiūtė
atsinešė kankles ir gardų tortą
Saulė.
Susirinkus būreliui dalyvių, vi
sos išdėliojo ant stalų savo gami
nius. Valgių konkurse dalyvavo: I.
Noreikienė su sūriu Atvelykis, sau
sainiais su svogūnais Siurprizas, žagarėliais Gardėsis, V. Šimkienė - su
sumuštiniais Stebuklas, O. Alduke
vičiūtė - su persikų tortu Saulė, M.
Žebelienė - su gardžiomis spurgo
mis Fantazija, D. Gudjonienė - su
gražiais sumuštiniais Čiki-čiki. Mū
sų šeimininkės sutiktų pasidalinti
savo receptais ir su Kanados lietu
vėmis, jei būtų pageidaujančių.
Valgių konkurse vietos taip
pasiskirstė: I-oji vieta - sumuštiniai
Stebuklas V. Šimkienės, II-oji - tor
tas Saulė O. Aldukevičiūtės, IlI-oji
- sausainiai su svogūnais Siurprizas
- I. Noreikienės. Išdalijus prizus už
patiekalus, O. Aldukevičiūtė pa
skambino kanklėmis, papasakojo
apie Velykų papročius ir visi kartu
padainavo. Visi buvo patenkinti or
ganizuota popiete, pageidavo dau
giau renginių prisimenant senas
tradicijas.
M. Rutkauskienė,

Lauksargių kaimo biblioteka
5907 Tauragės rajonas, Lithuania
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NORKUS

Re/max West įstaigoje
ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.
R&ŽVISt West Realty Ine.

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„ DD s.
115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 (Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200
(Prie Jane gatvės)

416 769-2526
DENTAL CARE

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677
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

Sutltuc
' I
grour

PATYRĘS
NUOSAVYBIŲ
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS
Prašau skambinti šiandien

Lauksargių bibliotekoje (iš k.): I. Noreikienė, J. Baltrušaitienė, V. Šim
kienė, M. Žebelienė; stovi: M. Rutkauskienė, kaimo muzikantas B.
Šimkus
Nuotr. M. Rutkauskienės

Šypso
L. STANKEVIČIUS

- Koks yra skirtumas tarp
vyro ir kūdikio?
- Kūdikį galima palikti vie
ną su aukle.
- Ką reikia daryti, kad žmo
nės nešoktų nuo tilto bandyda
mi nusižudyti?
- Prikabinti iškabą “Nuo til
to šokti draudžiama”.

- Ar meilė amžina?
- Aišku, tik partneriai kei
čiasi.

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 16 d. iki
rugpjūčio 29 d. Norintys gauti daugiau informacijos ar užsakyti bilietus yra
prašomi skambinti savo kelionių agentui arba mums, "Finanir": tel. 416 222 0740,
arba nemokamai iš kitur 1 800 461 8651.
rnenibof ot

www.finnair.com

F/nnn/R

- Kodėl žuvys yra nebylios?
- Jeigu jos išsižiotų, tai jų
burna būtų pilna vandens.
- Koks geriausias būdas iš
laikyti vasarą avies mėsą, kad ji
nesugestų?
- Leisti aviai gyventi.
- Kodėl medžiotojas taiky
damas užmerkia vieną akį?
- Jei užmerktų abi akis, nie
ko nematytų.

- Kodėl daugelis vyrų, kai
jų žmonos numiršta, po metų
susituokia su savo žmonos sese
rimi?
- Kadangi jie nenori turėti
dar vieną uošvę.

k i m ė s...
- Ką daryti, kad gaidys ne
giedotų sekmadienio rytą?
- Papjauti šeštadienio va
kare.
- Kiek yra žuvų rūšių?
- Trys rūšys: mažos, viduti
nės, didelės.

- Kurie dantys žmogui atsi
randa vėliausiai?
- Dirbtiniai.
- Kokį gyvūną užmušant
Jūs išliejat savo kraują?
- Uodą.
- Kas įvyks su princu Čarliu, kai Anglijos karalienė nu
mirs?
- Jis taps našlaičiu.
- Koks skirtumas tarp uoš
vės ir meškos?
- Maždaug 25 kg.

- Per dešimtį Lietuvos ne
priklausomybės metų ar galima
pastebėti kokį pasikeitimą tarp
žmonių?
- Dabar žmonės užuot keikęsi rusiškai, keikiasi angliškai.
- Kada yra pavojinga būti
13 žmonių prie stalo?
- Tada, kai yra maisto tik
12-kai Žmonių.
(Bus daugiau)

tel.

416 236-6000

pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Į 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

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
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

- Balandžio 28, sekmadienį
Lietuvos kankinių šventovėje 9.30
v.r. Mišių metu Pirmąją Komuniją
priėmė: Rasa Aleknevičiūtė, Diana
Carranza-Pečiulytė, Alma Rama
nauskaitė ir Daina Vilkelytė. Vai
kučius paruošė Janina Dzemionienė, o jai padėjo Teresė Ramanaus
kienė.
- Ateinantį sekmadienį, gegužės
5, bus renkama arkivyskupijos įsakyta
antroji “Share Life” rinkliava.
- Balandžio 25, ketvirtadienį,
palaidotas Montrealyje miręs a.a.
Petras Gabrys, 79 m. amžiaus.
- Tikinčiajai Lietuvai aukos
priimamos per visą Velykų laiko
tarpį iki Sekminių.
- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių kleboni
jos posėdžių kambary.
- Gegužės 3 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios bus
7 v.v., o po Mišių - Šventoji valan
da prie išstatyto Švenčiausiojo.
- Gegužės 5, sekmadienį, tuoj
po 11 v.r. Mišių, Anapilio parodų
salėje bus KLK moterų draugijos
susirinkimas. Paskaitą “Pagarba
sau pačiam” skaitys A. Sungailienė.
Visi kviečiami dalyvauti.
- Jaunų šeimų sekcija maloniai
kviečia visus į Motinos dienos pie
tus, kurie įvyks gegužės 12, sekma
dienį, 12.30 v.p.p. Anapilio didžio
joje salėje. Bilietai bus pardavinė
jami gegužės 5 d. po pamaldų pa
rapijos salėje.
- Jaunimas, (16-35 m. am
žiaus), norintis dalyvauti Pasaulio
jaunimo dienose, liepos 22-28 To
ronte, turi užsiregistruoti iki gegu
žės 8 d. Registracijos lapai - prie
visų šventovės durų. Juos užpil
džius kartu su čekiais perduoti
Kristinai Baliūnaitei arba parapijos
kunigams.
- Mišios gegužės 5, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. muz. Stasį Gailevičių; 11 v.r. už parapiją; Vasagos
Gerojo Ganytojo šventovėje 2
v.p.p. už a.a. Raimundą Laurinavi
čių; Delhi Šv. Kazimiero šventovėje
gegužės 4, šeštadienį, 3 v.p.p. padė
ka Dievui Petro ir Vandos Lapie
nių 50 m. santuokinio gyvenimo su
kakties proga.

- Šis penktadienis ir šeštadie
nis, (gegužės 3-4), yra mėnesio pir
mieji. Penktadienį, 7 v.v. Mišios ir
Šv. valanda. Ligoniai ir seneliai lan
komi namuose ir prieglaudose iš
anksto susitarus, išpažinčių klauso
ma prieš Mišias. Šeštadienį, 10.30
v.r. Gyvojo rožinio dr-jos nariai
renkasi rožiniui ir Mišiom.
- Motinos dienos proga per vi
są gegužės mėnesį yra aukojamos
Mišios už gyvas ir mirusias motinas
šiokiadieniais 7 v.v., šeštadieniais 9
v.r., o sekmadieniais 10.30 v.r.
- Pirmos Komunijos iškilmės
vyks šį sekmadienį, gegužės 5, per
10.30 v.r. Mišias, o Sutvirtinimo
sakramento - kitą sekmadienį, ge
gužės 12, taip pat per 10.30 v.r.
Mišias. Sutvirtinimo sakramentą
suteiks vysk. P. Baltakis, OFM.
- Metiniame parapijos susirin
kime balandžio 28 d. buvo padaryti
visų parapijos tarybos sekcijų pra
nešimai ir išrinkti/perrinkti tarybos
nariai: B. Čepaitienė, dr. J. Cuplinskienė, R. Jaglowitz, Ž. Janeliūnienė, L. Kuliavienė, V. Kulnys, R.
Kurienė, J. Morkūnas, A. Puodžiū
nienė, J. Ruslienė, V. Ruslys, D.
Sonda, V. Taseckas, J. Vingelienė.
- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Saulė Kimša, vicepirm.
Irena Vibrienė, sekr. Birutė Pich
ler, ižd. Danguolė Baziliauskienė,
renginių vadovės Roma Breen ir
Daiva Vorps, ligonių lankymo ir so
cialinių reikalų vadovės Irena Bazi
liauskienė, Zita Klevinienė, Valeri
ja Siminkevičienė ir Gizela Šutienė.
- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas vyksta parapijos salėj šį
penktadienį nuo 10 v.r. iki 8 v.v. ir
šeštadienį nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p.
- Mišios sekmadienį, gegužės
5: 8 v.r. už a.a. Magdaleną ir Alfon
są Seliokus; 9 v.r. už a.a. Stasį Mer
kelį; 10.30 v.r. už a.a. Magdaleną ir
Krilavičių šeimos mirusius, už a.a.
Petronėlę ir Juozą Zakarauskus, už
a.a. Emiliją Baltrušaitienę; 12 v. už
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Tėveliai, norintys dalyvauti
abiturientų išleistuvių iškilmėse bei
vakarienėje Prisikėlimo parapijos
patalpose penktadienio vakare, ge
gužės 24 d., yra prašomi nusipirkti
bilietus pas Vidą Smailienę gegu
žės 4 d., 9 v.r., mokykloje. Jos
telefonas 416 231-8024.
- Jaunesniųjų bei vyresniųjų
darželiai maloniai kviečia visas ma
mytes ir seneles į Motinos dienos
minėjimą gegužės 11 d. mokyklos
auditorijoje. Vaikai pagerbs mamy
tes eilėraščiais ir dainomis.
- Pastabos visiems: vien prieki
nės mokyklos durys bus atidarytos
visą rytą šeštadieniais. Durys nuo
automobilių aikštelės bus užrakina
mos 9.05 v.r. Mokyklos prausyklo
mis tegali tik mokiniai naudotis.
Kiti į jas neįleidžiami.
Živilė

Aukos Tautos fondui Kanado
je 2002 m. Vasario 16 proga: $100 J. Bakis, L. Balsienė, J. Dervaitis,
St. Catharines, ON, V. Gudaitis, S.
Kliorikaitienė, Samia, ON, B. Lau
čys, G. A. Sakus, A. Vaidila, D. B.
Vaidila, F. Mockus (žmonos Vidos
atminimui); $50 - I. Adomavičienė,
V. Birštonas, Z. Didžbalienė, Ane
lė Dragašienė, J. Ignaiticnė, K. Ju
zumas, J. Krasauskas, B. Lunas, J.
Šimkus, S. J. Sinkevičius, M. Vait
kienė, J. Zenkevičius, S. Jokūbaitis,
J. Linkunaitis; $40 - J. Janušas; $25
- Š. Norvaiša, Boston, USA, B.
Saplys, B. T. Stanulis, A. J. Zalagėnas; $20 - K. J. Batūra, M. Barštikienė, V. Butkys, G. B. Čižikas, J.
Dimskis, S. Girčienė, R. Juknevi
čius, L Kulikevičienė, J. O. Kirvai
tis, J. Petrauskas, J. Rukšienė, E.
Steponas, I. Vadauskienė, V. Vai
dotas, V. Vaitkus; $15 - O. Krikš
čiūnienė, Nežinomas; $10 - G.
Meiluvienė, A. Pūkas; $5 - A. Kai
rienė.
Visiems aukotojams nuoširdus
ačiū - TF Kanadoje valdyba

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 28 d. Lietuvių Na
mų svetainėje pietavo 267 svečiai.
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN moterų būrelio narė
A. Skilandžiūnienė. LN pirminin
kas R. Juodis ir LN vicepirminin
kas dr. R. Zabieliauskas padarė
pranešimą apie Slaugos namų sta
tybos eigą, atsakė į klausimus.
- LN valdybos posėdis - gegu
žės 8 d., 7 v.v.
- Gegužės 5 d., 1 v.p.p. LN
seklyčioje įvyks LN vyrų būrelio su
sirinkimas. Kviečiame dalyvauti.
- Klubas “Santaka” šį šeštadie
nį, gegužės 4, 6 v.v. rengia Alaus
balių. Programą atliks “Sutaras” iš
Lietuvos. Dėl bilietų teirautis tel.
416 532-3312 arba 416 538-1748.
- LN moterų būrelis dėkoja
p.p. Lapams ir p.p. Garbaliauskams
' už auką.
- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima ne tik skaniai papie
tauti, bet ir pasiskaityti naujausių
žinių iš Lietuvos dienraščių, pasi
žiūrėti Lietuvos televizijos laidų,
pasinaudoti interneto tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko
jo: $200 - V. Žukauskienė, pagerb
dama seserį Stelių Gabinet jos 75erių metų sukakties proga. Slaugos
namų komitetas dėkoja visiems už
aukas. Jos priimamos Toronto ir
Hamiltono kredito kooperatyvuose
arba siųsti tiesiog adresu: Labdaros
fondas, Lietuvių slaugos namai,
1573 Bloor St. W. Toronto, Ont.
M6P 1A6.
- “Labdaros” slaugos namų
administratoriai jau pradėjo pasi
kalbėjimus su kandidatuojančiais
tarnautojais. Reikalingos lietuviš
kai kalbančios, diplomuotos ar tu
rinčios patirtį gailestingos seserys,
taip pat ir kiti tarnautojai. Darbui
gauti prašymus siųsti raštu: Mrs.
Joan Čiupek, c/o Lietuvių Namai,
1573 Bloor St. W. Toronto, Ont,
M6P 1A6 arba faksuoti 416 2335519.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $20 aukojo U. Paliulytė.

Toronto Maironio mokyklos mokiniai
parūpintame ugniagesio V. Šimkaus

žaidžia

oro

namelyje,

KLB Montrealio apylinkės
metinis susirinkimas įvyko 2002 m.
balandžio 21 d. Aušros Vartų para
pijos salėje. Susirinkus nemažam
būriui besidominčių bendruomenės
veikla žmonių, apylinkės valdybos
pirmininkas Arūnas Staškevičius
pradėjęs susirinkimą visus pasveiki
no. Paprašė vienos minutės susi
kaupimu pagerbti neseniai mirusį
aktyvų bendruomenės narį a.a. Jo
ną Adomonį. Susirinkimui pirmi
ninkauti pakvietė Petrą Adamonį ir
sekretoriauti - Vitaliją Keršulienę.
Praeito susirinkimo sklandų ir
aiškų protokolą perskaitė Joana
Adamonytė. Protokolas buvo pri
imtas be pataisų. Pirm. A. Staškevi
čius apžvelgė buvusią apylinkės
veiklą. Paaiškėjo, kad visus tradici
nius minėjimus bandoma atlikti
kaip galima įdomiau. Pasitaiko ir
kitokių kultūrinių renginių. Štai ir
dabar į Montreal} atvažiuoja To
ronto “Gintaras”.
Apylinkės valdybos iždininkas
Bronius Niedvaras pateikė smulkią
apyskaitą ir visų džiaugsmui prane
šė, kad kasoje yra apie 5,000 dol.
Montrealio lituanistinės mokyklos
vedėja Asta Staškevičienė pranešė,
kad mokytojauja keturios mokyto
jos ir viena pagalbininkė, mokosi
29 mokiniai, jų tarpe 13 yra 4-5 me
tų amžiaus; sunkiausia esą susitvar
kyti su mokiniais, kurių vieni moka
gerai lietuviškai, o kiti - nė žodžio;
mokykla finansiškai verčiasi neblo
gai. Vedėja ir Bendruomenės pir
mininkas pagarbiai minėjo “Litą”,
kuris žymia parama prisideda prie
šių institucijų veiklos. Revizijos ko
misijos vardu kalbėjęs Donatas
Baltrukonis pranešė, kad nerado
klaidų nei bendruomenės, nei mo
kyklos, nei Tautos fondo kasose.
Diskusijų nebuvo, tik vienas kitas
neesminis klausimėlis. P. Adamo

“Tėviškės žiburių” spaudos vakare su Lietuvos karininkais. Iš kairės sėdi: Kazimieras ir Anelė Pajaujai,
Gema ir Kazimieras Balytos, Antanas ir Stasė Zimnickai, Edvardas Valeška, Julija Čeplienė; stovi: pik. Itn.
Virginijus Vilkelis, mjr. Vidmantas Raklevičius, Irena Pečiulienė, kpt. Sigitas Mundris, mjr. Leonas Stonkus,
Vytautas Pečiulis ir pik. Itn. Česlovas Šlėgailis
Nuotr. Vyt. Pečiulio

Toronto choras “Volungė”
kartu su žymiąja Lietuvos kape
la “Sutaras” balandžio 27, šešta
dienį, 7 v.v. surengė koncertą
“Nuskink man žvaigždę nuo
dangaus”. Susirinko pilna salė
žiūrovų, kurie susėdę prie stalų
galėjo pasivaišinti patiektais už
kandėliais, saldainiais, nusipirk
ti alaus arba vyno. Programai
vadovavo tautosakininke Zita
Kelmickaitė, kuri įdomiais žo
džiais ir juokais supynė atliktas
“Volungės” dainas bei “Sutaro”
muziką, išjudino publiką šokti,
dainuoti ir rašyti įvairius sveiki
nimus, už kuriuos buvo įteiktos
premijos. Choras buvo įdomiai
apsirengęs senoviškais drabu
žiais bei skrybėlėm, kurie kartu
su dainų žodžiais sudarė links
mą nuotaiką ir sugrąžino mintis
į 1920-1930 laikotarpio romantiką. Programoje buvo atlikta
gražių solo dainų, duetų, įvairių
choro dalių derinių. Pianinu
akompanavo muz. J. Govedas.
Žiūrovams buvo atspausdinti
žodžiai kai kurių dainų, į kurias
visi smagiai įsijungė. Programa
baigėsi 10 vai. vak. įvairiais svei
kinimais ir apdovanojimais.
Toronto teatras “Aitvaras”
sekmadienį, balandžio 28 d., 1
v.p.p. suvaidino Kazio Sajos vei
kalą “Barakudos” Toronto Lie
tuvių Namuose. Režisavo Laisvis Sirvinskas, scenos dekora
cijas sukūrė Kęstas Keparutis,
grimas - Lilės Nakrošienės.
Vaidino Vytautas Štuikys, Vy
tautas Taseckas, “Aitvaro” va
dovė Aldona Dargytė-Byszkiewicz, Daiva Botyrienė, Darius
Stasiulevičius, Laisvis Širvinskas, Dalia Daugvainytė ir Elena
Valauskienė. Po vaidinimo, į kurį
susirinko arti 300 žiūrovų, “Ait
varą” veiklos 30-mečio proga
sveikino Hamiltono “Aukuro”
vadovė Elena Dauguvietytė-Kudabienė. Už atsilankymą visiems
padėkojo Laisvis Širvinskas ir
pakvietė vyno ir sūrio vaišėms,
suruoštoms sukakties proga.

A.a. Antanas Gurevičius
(Kalnius), 90 m. amžiaus, uolus
ir ilgametis Tėviškės žiburių
bendradarbis, ateitininkų veikė
jas, Kanados lietuvių žurnalistų
s-gos narys, paruošęs ir neseniai
išleisdinęs žydų gelbėjimo klau
simu knygą Gurevičiaus sąrašai,
mirė š.m. balandžio 27 d. Pa
laidotas iš Toronto Prisikėlimo
parapijos šventovės balandžio
29 d. Sv. Jono lietuvių kapinėse
Mississaugoje. Nuliūdime pali
ko sūnų Tadą, kitus gimines,
draugus bei bendradarbius.
A. a. Juozo Rastapkevičiaus
7 metų mirties atminimui žmo
na Teresė Tėviškės žiburiams
aukojo $50.
A. a. Rimui Bagdonui mi
rus, užjausdama žmoną Reginą
ir visą šeimą ,Nijolė Paulaitienė
Tėviškės žiburiams aukojo $50.
A. a. Marijai Miceikienei
mirus, nuoširdžiai užjausdama
dukrą Daivą ir sūnų Gintautą su
šeimomis, seserį I. Ignaitienę ir
šeimą, Teresė Rastapkevičienė
Tėviškės žiburiams aukojo $30.
A. a. Petronėlės Polgrimienės 19 metų mirties prisimini
mui Petras ir Ona Polgrimai Tė
viškės žiburiams aukojo $20.

A. a. Algirdui Draugeliui
mirus, užjausdami žmoną Stasę,
dukras Daivą, Rasą su šeimomis,
Irena ir Antanas Ambraškos Tė
viškės žiburiams aukojo $20.
Šv. Jono lietuvių kapinėms
aukojo: $1,000 - G. Kuzmienė;
$100 - F. Mockus (a.a. Vidos
Mockuvienės atminimui); $20 O. P. Polgrimai (a.a. Stasio Burdinavičiaus XX mirties metinių
proga).

Maloniai kviečiame dalyvauti

SNAIGĖS ŠILEIKIENĖS
meno parodos atidaryme
gegužės 4, šeštadienį, 12-4 v.p.p.

Fifth Street Gallery
145 Fifth Street, Toronto
(dvi gatvės į rytus nuo Lakeshore ir Islington sankryžos)

(416) 251-1337
PARODA TĘSIS IKI GEGUŽĖS 25 D.
Galerija atidaryta nuo trečiadienio iki šeštadienio, 1- 6 v.v.
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Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
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L/h o tiizos cLieiros fLietuL&LC <;
š.m. gegužės 12, sekmadienį, 12.30 v.p.p.,

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

TEL: (514) 722-3S45

j

LITAS

Anaoilio didžioioie salėje
PROGRAMOJE: ❖ Anapilio parapijos jaunimo ir vaikų an
sambliai ❖ Pietūs su vynu, veiks loterija.
BILIETUS galima įsigyti sekmadieniais po pamaldų Anapi
lyje arba kreiptis į Zitą tel. 905 608-1153; suaugusiems $18, vaikams nuo 6-12 metų -$8, iki 5 metų - nemokamai.
Rengia - Anapilio parapijos jaunų šeimų sekcija

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

Motinos dienos pietus
Lietuvių Namų Vytauto Didžiojo menėje
Visas atėjusias mamas su gėlyte ir gėrimu pasveikins LN vyrų
būrelis. Maloniai kviečiame visas mamas į Lietuvių Namus.

DARBAI SLAUGOS NAIVIUOSE
LIETUVIŠKAI KALBANTIEMS:
♦ Mitybos paruošimo pagalbininkai ir maisto tiekėjai ♦
♦ Virėjai, turintys patirties lietuviško ir vakarietiško maisto gaminime ♦

Norintys tuos darbus dirbti turi kalbėti lietuviškai, suprasti angliškai,
mokėti paruošti lietuvišką ir vakarietišką maistą, turėti darbo patirties
ilgalaikės globos ar pensininkų namuose. Dėl įsidarbinimo anksčiau
įteikusiems prašymus kreiptis dabar nebereikia.
Pristatyti darbo patirties aprašymą asmeniškai:
Para-Food Services Manager - Labdaros Slaugos Namai
5 Resurrection Road, Etobicoke, ON M9A 5G1

“BALTIC TREE SERVICE” Nupjaunam, genėjam ir tręšiam
(fertilize) visų rūšių medžius bei
krūmus. Darbas garantuotas. Skam
binti Daniui Lėliui: Hamiltone 905
692-9741 (iki 9 v.v.); Toronte 416
753-0790.

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

FAX: 766-1349

Priežodžiai

įvyks š.m. gegužės 12, sekmadienį, nuo 11 v.r.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje
L. V. Balaišiai paaukojo $100.
A. a. Vandos Dėmikienės
testamento vykdytojai persiuntė
tremtinių vaikaičių mokyklai
“Lietuvių Namai” Vilniuje skir
tą auką - $30,000.
A. a. Birutei Šalkauskienei
mirtis^ užjausdami vyrą dr. An
taną Šalkauską, Irena ir Anta
nas Ambraškos Tėviškės žibu
riams aukojo $20.
A.a. Elenos Vabalienės atmi
nimui pagerbti, užjausdami dukrą
Sabiną Gotceitienę su šeima,
Česlovas ir Judita Kavaliauskai
Tėviškės žiburiams aukojo $50.
Lietuvių
sporto
klubui
“Anapilis” $1,000 aukojo To
ronto lietuvių kredito koopera
tyvas “Parama”.
Patikslinimas. TŽ 2002 m. 11
nr. straipsnyje apie lietuviškąją
“Postilę” po nuotrauka turėjo būti
įrašyta, kad tai Petro Rimšos skulp
tūra, vaizduojanti lietuvaitės figūrą,
įteikta popiežiui Pijui XI.

nio iškelta mintis dėl Lietuvos Vie
tinės rinktinės (plechavičiukų) ka
rių kapų Ašmenoje aptvarkymo su
silaukė pritarimo. Montrealio Tau
tos fondo skyriaus pirmininko D.
Baltrukonio sutikimu, iš šio fondo
tam reikalui skirta 200 dolerių.
Vyko naujos apylinkės valdy
bos sudarymas. Buvusios valdybos
pateiktą sąrašą susirinkimas patvir
tino; naująją valdybą sudaro Lilė
Gedvilą, V. Keršulienė, Antanas
Mickus, B. Niedvaras, Juozas Piečaitis, Alfredas Piešina, Silvija Staš
kevičienė, A. Staškevičius ir Linas
Šlyka. Revizijos komisija: D. Balt
rukonis, Genovaitė Kudžmienė ir
Antanas Žiūkas. Susirinkimas baig
tas Tautos himnu. Prie kavos dar
buvo pasikalbėta įvairiais veiklos
klausimais.
Toronto “Gintaro” tautinių šo
kių jaunimo ansamblis atvyksta į
Montreal}. Muzikantai ir šokėjai
linksmins ir džiugins montrealiečius š.m. gegužės 11, šeštadienį, 7
vai. vak. Aušros Vartų parapijos sa
lėje. Įėjimas - $10. Koncertą rengia
KLB Montrealio apylinkės valdyba
ir kviečia visus gausiai dalyvauti.
KLB moterų draugjios Mont
realio skyriaus narių susirinkimas
šaukiamas š.m. gegužės 9, ketvirta
dienį, 4 v.p.p. seselių namuose. Tai
paskutinis susirinkimas prieš vasa
rą. Visos narės kviečiamos daly
vauti.
Jordanas Žilinskas ir Edita
Grigaitė susituokė š.m. balandžio
20 d. Aušros Vartų šventovėje.
A. a. Petras Gabrys, 80 m. am
žiaus, mirė 2002 m. balandžio 19 d.
Po gedulinių pamaldų Šv. Kazimie
ro šventovėje balandžio 23 d. išly
dėtas į Šv. Jono lietuvių kapines,
Mississauga, Ont. Ten balandžio
25d . palaidotas. Čia liūdi draugai,
o giminės Lietuvoje. B.S.

PADĖKA
Suvalkų krašto lietuvių išeivi
jos sambūriui $200 aukojo lietu
vių kredito kooperatyvas “Para
ma”. Dėkojame.

PADĖKA
Lietuvių sporto klubas “Ana
pilis” dėkoja lietuvių kredito ko
operatyvui “Parama” už $1,000
auką.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visom
rengėjom ir viešniom už atsilan
kymą mano mergvakaryje, at
neštą gražiai paruoštą maistą bei
puikias dovanas. Ačiū Linai Paulionytei už gražų šios popietės ve
dimą. Ypatingai noriu padėkoti
mergvakario ruošos komitetui ir
savo šaunioms pamergėms, ku
rios įdėjo daug laiko suruošdamos šią ypatingą šventę. Dėkoju
Č. Joniui ir D. Puterienei už ma
no mergvakario įamžinimą, kuris
ilgam liks mano ir Ričardo širdy.
Gintarė Sinskaitė

Turėdamas nykštuko norus
milžinu nebūsi.
Kam skųstis savo vargais - pa
saulis ir taip liūdnas, be mūsų
skundų.
Jaunystė - tai girtybė be vyno.
Kas sėja vėją, pjauna audrą.
Išeiname naujų žvaigždžių ieš
koti, o parnešame dulkes.
Pas mus žemaitis išgeria už
centą, o triukšmo padaro už litą.
Gražias idėjas turi idealistai,
jas pagauna spekuliantai, o užbai
gia kriminalistai.
Gyvenimas vien tik sau nėra
vertas nė minutės jį toliau tęsti.

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.

Neužmirškime spaudos
Rašant testamentą kyla klausi
mas, kam palikti savo santau
pas. Neužmirština, kad tarp įvai
rių fondų, lietuviškų institucijų
bei organizacijų yra jau dau
giau kaip 50 metų leidžiami Tė
viškės žiburiai - plačios ap
imties savaitraštis. Iškeliauja
tautiečiai į anapus vienas po ki
to, o Tėviškės žiburiai lieka šviesti
ir toliau. Mažėjant tautiečių
skaičiui, jie reikalingi vis stip
resnės paramos, ypač nuolat di
dėjant paruošimo, spausdinimo
ir pašto išlaidoms. Testamenti
nis palikimas Tėviškės žiburiams
yra ir prasminga parama visai
lietuviškai veiklai. Adresas: Tė
viškės žiburiai, 2185 Stavebank
Rd., Mississauga, Ont. L5C
1T3, Canada.
TŽ leidėjai

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, 8Sc..o.l.e..o.l.i.p
ONTARIO LAND SURVEYOR
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Juo daugiau pažįstu žmones,
juo labiau myliu šunis.
Moteris žino meilės prasmę, o
vyras - kainą.
Jei tau žalia akyse, nereiškia,
kad pavasaris atėjo.
Klausk arklį, jo galva didesnė.
Visada pirmoji meilė atrodo
paskutinioji, o paskutinioji - pir
moji.
Tokia tyla - nors vinį kalk į sie
ną; vieni miega po darbo, kiti - be
darbo.
Kai muša svetimas, skauda, kai
muša savas, labai skauda.
Vieni veržiasi į valdžią, kiti
veržiasi diržus.
Kiekviena moteris turi galvą
skrybėlei, pirštus - žiedams, rankas
- pirštinėm, o širdį - visiems.
Meilė greit ir lengvai gimsta,
bet ilgai ir skausmingai miršta.
Kas mylėjo ir buvo mylimas
bent vieną dieną, neturi keikti gyve
nimo.
Parinko Stasys Prakapas

IEŠKOME auklės dviejų vaikų
priežiūrai ir namų ruošai rytų Mi
ssissaugoje. Turi kalbėti lietuviš
kai ir angliškai. Skambinti dieno
mis tel. 905 282-6460 arba vakarais
tel. 905 282-9102.

S
p
A
U Atliekame visus paruošimo
S ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

U TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.
Savininkas Jurgis Kuliešius

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

