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Remkime ir saugokime
Ir išeivijoje, ir Lietuvoje kartkartėmis spaudoje 

rašoma apie spaudą. Kalbama apie dienraščius ir savait
raščius, ypač apie jų nykimą. Įvairiai apgailestaujama dėl 
spaudos lėkštumo, žlugimo, nekokybiškumo, neprincipin- 
gumo - galima pasirinkti būdvardžius jai apibūdinti pagal 
savo gyvenamą vietovę, pagal įsitikinimus arba lūkesčius. 
Nuomonių yra tiek, kiek ir jas išreiškiančių)ų.

B
ENT teorijoje, leidėjų tikslai turėtų būti panašūs. 
Leidžiama spauda turėtų teikti žinias teisingai, 
objektyviai, nenuspalvinant tikrovės arba teisybės 
savais ar savanaudiškais atspalviais. Nuomones reikia va

dinti nuomonėmis - su jomis galima nesutikti, bet anali
zės ir duomenys, įvykiai ir pranešimai turėtų būti tikslūs 
ir patikimi. Bet ne visada tokius idealus įmanoma įgyven
dinti, nes gyvenimas nėra toks paprastas, o žmonės lieka 
žmonėmis. Spaudos užkulisiuose atsiranda įvairūs sufle
riai, gundantys parduoti daugiau laikraščių, viliojant skai
tytojus sensacingais reportažais, teorijomis ir asmenybė
mis. Tai daugiausia paveikia vadinamus komercinius 
dienraščius, kurie todėl turi nustatyti savo veiklos liniją, 
išlaikyti gerą žurnalistinį lygį. Kaip ir kiekvienam rimtes
niam leidiniui, tenka nubrėžti ribą, kuri padeda spręsti, 
kas “eis”, kas “neis”. Klausimas lieka, ar spauda tos ribos 
laikosi, ar pataikauja savininkų godumui, skaitytojų 
smalsumui, leidėjų silpnybėms, ar skelbėjams, įtakin
giems veikėjams, organizacijoms? Tai sukelia nesibai
giančias diskusijas abipus Atlanto ir ne vien lietuvių 
tarpe.

I
ŠEIVIJOS lietuviška spauda visada buvo kitokio po
būdžio, veikdama idealistiniais, savanoriškais princi
pais - ne pelno siekdama ar asmeninės naudos. Vis 
dėlto jos leidėjų rūpesčiai panašūs, kaip ir komercinės 

spaudos. Be prenumeratorių, be skelbėjų neįmanoma iš
silaikyti. Bet mūsų išeivijos laikraščiai veikia šiauresniu 
mastu, negauna nei tiek skelbimų, nei tiek skaitytojų, 
kaip gyvenamojo krašto spauda, tad ir negali apmokėti 
bendradarbiams už straipsnius ar išlaikyti gausesnio per
sonalo. Laikraščiams, kaip Tėviškės žiburiai, tenka spaus
dinti tik tokią medžiagą, kuri gaunama iš geranoriškų 
bendradarbių. Nesusipažinę su leidybos sąlygomis taip 
pat nežino, kad laikraštį ruošia maža saujelė darbuotojų, 
dirbančių už mažas, palyginti su viešąja rinka algas. 
Mūsiškio laikraščio išleidimui prenumeratos teatneša vos 
pusę leidybai reikalingų lėšų. Skelbimai sudaro penktada
lį pajamų, aukos - kitą penktadalį. Likusią dalį nepasto
viai padengia palūkanos, palikimai, metinė loterija. Todėl 
leidėjams tenka kelti prenumeratų ir skelbimų kainas, to
dėl negali nuolaidų taikyti net labdaringoms organizaci
joms. Ir todėl, mieli skaitytojai, esate nuolat raginami au
koti, remti savąjį savaitraštį, dalyvauti loterijoje ir spau
dos vakaruose - kad būtų galima ir toliau tvarkingai siųsti 
Jums žinias, jomis jungti ir šviesti Kanados ir išeivijos 
lietuvius.

Kol buriasi lietuviai, kol domisi jaunimas savo 
šaknimis bei bendravimu, kol vyksta organizacinis gyveni
mas, galime spauda naudotis, prie jos prisidėti, didžiuotis 
taip ilgai ją išlaikę visų mūsų pastangomis. Neapleiskime 
šio savo kultūrinio sodelio - atidžiai jį saugokime, nuošir
džiai remkime. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ambasadorius užsirūstinęs
Paul Cellucci, JAV amba

sadorius Kanadoje, kovo 25 d. 
kalbėdamas Toronto ekonomis
tų klube papriekaištavo Kana
dai, kad ji neprisideda prie JAV 
karo Irake. “Kiekvienu pavo
jaus Kanados saugumui atveju, 
- kalbėjo jis, - JAV būtų pasi
ruošusi jai padėti; be jokių de
batų, be jokios dvejonės mes 
padėtume Kanadai kaip mūsų 
šeimos narei. Todėl daugelis 
amerikiečių yra prislėgti ir nusi
vylę, kad Kanada jos pilnai da
bar nepalaiko.” Šios jo pastabos 
susilaukė nemažai dėmesio ir 
atkirčių Kanados žiniasklaidojc. 
Pirmiausia, kad JAV neturėtų 
taip greitai užmiršti, kaip Ka
nada jai padėjo po 2002.IX.il 
tragedijos: priėmė visus lėktu
vus ir jų įgulas bei keleivius, ku
rių JAV kelias dienas nenorėjo 
įsileisti į savo erdvę; imigracijos 
įstatymų suvaržymais, pastiprin
ta pasienio apsauga, kariuome
nės ir laivyno daliniais Afganis
tane bei Persijos įlankoje prisi
dėjo prie JAV kovos su tero
ristais.

Istoriniai faktai taip pat ne
pateisina ambasadoriaus žo
džių. Pirmojo ir antrojo pasauli
nio karo metu JAV prie D. Bri
tanijos ir Kanados pastangų il
gai neprisidėjo - ji dvejojo kelis 
metus, nes amerikiečių daugu
ma tuo metu kariauti nenorėjo. 
Kanados min. pirmininkas Ma
ckenzie King savo dienoraštyje 

1939 m. rugsėjį rašė: “Aš buvau 
nepaprastai pritrenktas ir nu
stebintas, kai išgirdau F. D. 
Roosevelt pareiškimą spaudai, 
kad JAV turėtų išlikti neįsikišu
si į Europos karą.” Po 1945 m. 
vaidmenys pasikeitė: JAV mie
lai pradėjo siuntinėti karius į 
įvairias pasaulio nesutarimų 
vietas, tuo tarpu Kanadai pati
ko būti taikia. 1950 m. JAV vis- 
tik įtraukė Kanadą į Korėjos 
karą (pretekstas: sulaikyti ko
munizmo plėtrą), bet vėliau 
Vietnamo karo Kanada atsiža
dėjo. Už tai min. pirm. Lester 
B. Pearson patyrė JAV prezi
dento Lyndon B. Johnson rūstį 
(liudininkų žodžiais, LBJ pa
griebęs LBP už atlapų kaltino, 
kad “prišlapinai į mano ki
šenę”).

Buvęs užsienio reikalų min. 
Lloyd Axworthy spaudoje pa
stebėjo, kad šiuo atveju P. Ce
llucci elgėsi ne kaip ambasado
rius, bet kaip vice-karalius (vi
ceroy). Pasak LA tai nebuvo pa
ties ambasadoriaus idėja: tokių 
diplomatinių netaktų ambasa
doriai nedaro, nebent įsakius iš 
aukščiau. Kiti žurnalistai paste
bėjo, kad JAV ir Kanada, nors 
draugai, daugeliu atvejų nesuti
ko ir anksčiau: karinių minų 
klausimu (Kanada organizavo ir 
pasirašė sutartį, JAV jos atsisa
kė), Tarptautinio karo nusikal-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Toronto policijos būstinėje vykusiame priėmime kovo 18 d. Iš k. policijos vado pavad. Mike Boyd, KLB Tor. apyl. 
pirm. Danutė Garbaliauskienė, gen. konsulas H. Lapas, policijos projekto vadovas Ted Price, KLB pirm. Rūta 
Žilinskienė, Staff Superint. Bill Blair, VRM valstybės sekr. Mindaugas Mikaila, Superint. Kim Derry, serž. Juozas 
Gataveckas, vyr. kom. Vytautas Navickas, OPI* pareigūnė Rasa Malinauskaitė, mokymo centro vedėjas Ken 
Lawrence (žiūr. aprašymą 6 psl.) Nuotr. R. Jonaitienės

Daug pasiekta, daug ir neatlikta
Apmąstant metines Kovo 11-tosios, kuri yra Vasario 16-tosios tęsinys, 

ir žvelgiant Į dabartinę Lietuvą
DR. ARVYDAS VIDŽIŪNAS 
Lietuvos respublikos seimo 

narys
Vienas Lietuvos raidos eta

pas, galima sakyti, baigiasi. 
Tikslai, kurie buvo iškelti “Sąjū
džio” laikais ir atkuriant valsty
bę, daugiau ar mažiau įgyven
dinti. Tie tikslai buvo ir yra ne
priklausomybė, laisvas žmogus, 
rinkos taisyklėmis grindžiamas 
ūkis, integracija į Vakarus, dar 
konkrečiau - į NATO ir Euro
pos sąjungą. Šios strateginės 
Lietuvos valstybės kūrimo kryp
tys buvo pasiūlytos dešiniųjų 
politinio mąstymo ir veikimo jė
gų, šios kryptys buvo ir yra vie
nintelė galinti būti ir jau esanti 
rezultatyvi Lietuvos ateities vizi
ja. Per tuos trylika metų, nepai
sant vidinio pasipriešinimo ir 
kaimyninio užsienio iš Rytų 
spaudimo, šiomis linkmėmis pa
daryta labai daug; tie, kurie ap
lankote savo tėvų ar protėvių 
žemę, tuo tikrai galite įsitikinti. 
Atlaikytos blokados, nubrėžtos 
ir sutvirtintos, drąsių pasienio 
vyrų krauju pažymėtos valstybės 
sienos, stabilūs šalies pinigai ir 
bankai, vakarietiškais pagrin
dais kuriamas ir remiamas že
mės ūkis, švietimo sistema, pri
traukta šalies stabilumui svar
baus Vakarų kapitalo, bent jau 
iki šiol atsispirta ne visada šva
raus Rusijos kapitalo ir Rusijos 
diplomatijos (ir ne vien diplo
matijos) spaudimui ir 1.1.

Galima pasidžiaugti, kad pa
vyko bent iš dalies civilizuoti bu
vusius komunistų vadus. Patrio
tiškai nusiteikusių piliečių ir 
dešiniųjų partijų spaudžiami jie 
turėjo per maksimaliai trumpą 
laiką susitarti dėl okupacinės 
kariuomenės išvedimo; kad ir 
nenorėdami ir netikėdami (tai 
ne kartą yra prisipažinęs A. 
Brazauskas), Lietuvos vardu pa
davė prašymus stoti į NATO bei 
Europos sąjungą; kad ir nelabai 
ryžtingai ar vis atsigręždami į 
“šviesiąją” A. Sniečkaus Lietu
vą, važiuoja vakarietiška krypti
mi. Kito kelio Lietuva neturi.

Kad Lietuvoje būtų galuti
nai realizuoti Kovo 11-osios sie
kimai ir Lietuva negrįžtamai 
įstotų į laisvų ir demokratiškų 
valstybių klubą, reikia galutinai 
pabaigti keletą nebaigtų darbų 
ir moderniai pasinaudoti naujų
jų iššūkių galimybėmis.

Pirmiausia, baigti stojimo į 
NATO darbus. Visiems labai 
ačiū už paramą šiame kelyje. 
NATO yra stipriausia pasaulio 
gynybinė organizacija, ji suteiks 
Lietuvai saugumą. O tai ir gali
mybė pritraukti užsienio pinigų 
ir plėtoti ekonomiką. Ši organi
zacija padės apsiginti Lietuvai 
ne vien nuo karinės ekspansijos, 
ji padės apsiginti nuo įvairių 
formų žvalgybinių invazijų, nuo 
demokratiškai valstybei ypač ne

pageidautinų mėginimų iš “arti
mojo” užsienio paveikti Lietu
vos politikus ir visą valstybės 
politiką. Pagaliau ši organizacija 
griežčiau skatins Lietuvos vals
tybę imtis ryžtingų korupcijos 
prevencijos veiksmų. Ji nepaliks 
Lietuvos vienos naujos formos 
karų - karų su terorizmu aki
vaizdoje.

Viliuosi, Lietuva sėkmingai 
baigs likusius darbus, tik nerei
kia sustoti. Nors dauguma pilie
čių stojimą į NATO remia, nors 
tam pritaria kairioji dauguma, 
visa opozicija, ir apie 70% ap
klaustų Lietuvos piliečių, vis 
dėlto turime matyti galimas 
grėsmes. Štai JAV prezidentas 
G. W. Bush prieš pat preziden
to rinkimus Vilniuje, galima 
sakyti, apkabinęs prezidentą V. 
Adamkų, aiškiai pareiškė: Lie
tuvos priešai nuo šiol yra ir 
Amerikos priešai. Tai buvo lyg 
NATO krypties politikos, ku
rios vienas iš svarbių atstovų yra 
ir V. Adamkus, vainikavimas.

Tam tikrų problemų kelia ir 
dabartinė pasaulio situacija. 
Irako nuginklavimo klausimu 
Lietuva ir kitos Vidurio Euro
pos valstybės kartu su Didžiąja 
Britanija ir Ispanija yra Ameri
kos pusėje, bet Lietuvoje gal net 
daugiau Vokietijos, Prancūzijos 
ir Rusijos nuomonės šalininkų. 
O jų argumentai dažnai skirti 
primityviausiai mąstantiems žmo
nėms: jeigu remi Ameriką, tai esi 
už karą; jeigu atvirai esi už 
NATO, tai tesvajoji pasiųsti lie
tuvius karius į Irako dykumas, ir 
pan. Ir diskutuoji rankoves atsi
raitojęs su tokiais absurdiškais 
teiginiais. Supraskite, aš nesu 
joks pesimistas, tiesiog sakau: 
NATO darbai dar nebaigti.

Bet, dar svarbesnis uždavi
nys šiandien - garantuoti teigia
mus gegužės pradžios referen
dumo dėl Lietuvos stojimo į Eu
ropos sąjungą rezultatus. Čia 
jau tikrai darbas, vertas lyginti 
su valstybės atkūrimu 1990 m. 
kovą. Ir aš nuoširdžiai prašau 
jus, mielieji, per likusį iki balsa
vimo laiką tapti pačiais akty
viausiais Europos sąjungos am
basadoriais tarp Kanados lietu
vių, tarp jaunesnių atvykėlių iš 
Lietuvos ir visur kitur. Prašy
čiau laiškais ir kitaip skatinti ir 
savo kaimynus čia, ir savo gimi
nes bei artimus žmones Lietu
voje dalyvauti referendume ir 
pasakyti taip geresnei, saugesnei 
savo vaikų ateičiai.

Abi narystės - ir NATO, ir 
ES - Lietuvai labai svarbios, 
kaip žmogui abi rankos ar abi 
kojos. Lietuvos narystė Europos 
Sąjungoje garantuos Lietuvai 
vadinamąjį “minkštąjį” saugu
mą. Štai pažvelkime mintimis į 
Europos žemėlapį ir pamąstyki
me, kas būtų, jeigu būtume tik 
NATO, bet netaptume Europos

Dr. ARVYDAS VIDŽIŪNAS

sąjungos nariais. Iš vakarų - 
Karaliaučius, Rusijos Kalinin
grado sritis. Iš rytų - Baltarusi
ja. Ir tik siauras tarpelis Lietu
vos sienos su Lenkija. Jeigu bal
suotume prieš narystę Europos 
sąjungoje ir netaptume vienti
sos Šengeno vizų, laisvo judėji
mo ir bendrų sienų erdvės dali
mi, mes ne vien sau atimtume 
galimybę laisvai susisiekti su 
Vakarų Europa. Tokią galimy
bę atimtume ir iš Latvijos bei 
Estijos. Tokia atvira geopolitinė 
reikalo pusė.

Čia turiu aiškiai pasakyti sa
vo senelio žodžiais: Lietuva vi
sada buvo “ant tako”. Jai lemta 
būti šioje žemės vietoje, kur per 
amžius kryžiavosi Vakarų ir Ry
tų civilizacijų kardai. Mes visa
da liksime pasienyje, net įstoję į 
NATO ir Europos sąjungą. Ša
lia mūsų yra ir bus didžiulė Ru
sija, kuri, net ir be blogos valios 
verždamasi į Europą, eis per 
mūsų valstybę. Duok, Dieve, 
kad Rusijoje kada nors laimėtų 
demokratija, bet šiandien į Ru
siją reikia žvelgti atmerktomis 
akimis ir atvirai įvardyti daly
kus, kurie toje šalyje vyksta. V. 
Putinui tapus prezidentu, val
džia koncentruojama vienose 
rankose, lieka vien valdžios kon
troliuojama žiniasklaida. Rusija 
net neslepia, kad siekdama savo 
interesų, Baltijos valstybėse pa
geidautų turėti sau palankią val
džią. Rusijos politiką remiantys 
žmonės Lietuvoje organizuoja 
antiamerikietiškus mitingus, re
ferendumus prieš NATO, refe
rendumus, siekiančius sugriauti 
taip sunkiai kuriamą partinę po
litinės demokratijos sistemą. 
Jiems būtų palanku turėti ne 
seimą, o kokį seimelį, valdomą 
vieno ar dviejų žmonių. Jie ku
ria partijomis nevadinamus po
litinius darinius, užsiimančius 
vien politine veikla (kalbu pir
miausia apie V. Uspaskich, jo 
Verslo darbdavių konfederaciją 
ir jo stumiamą referendumą 
prieš partijas).

(Nukelta į 4-tą psl.)

Pirma patvirtino Kanada
BNS skelbia, kad Kanada 

tapo pirmąja ŠAS (NATO) 
valstybe, kuri ratifikavo Lietu
vos ir dar šešių Rytų, Vidurio ir 
Pietų Europos valstybių prisi
jungimo prie ŠAS protokolus. 
Kanados ministeris pirmininkas 
Jean Chretien dokumentus pa
sirašė kovo 28 d., pareikšdamas 
pasitenkinimą, kad Kanada bu
vo pirmoji. Jo teigimu, tai bus 
svarbus sąjungos žingsnis į prie
kį. “Šios septynios šalys drauge 
suteiks NATO daugiau pajėgu
mų, išplės geografinę aprėptį ir 
užtikrins saugesnę ateitį”. JAV 
senato komitetai jau yra pradė
ję svarstyti protokolus, ir mano
ma, kad senatas juos galėtų rati
fikuoti per artimiausius 2-3 mė
nesius.

Kova su narkotikais
Kovo 23 d. Vilniuje susirin

ko įvairių ministerijų ir kitų ins
titucijų atstovai Šiaurės ministe- 
rių surengtam pasitarimui apie 
kovą prieš narkotikų plitimą. 
Dalyvavo Teisingumo ministeri
jos, Vidaus reikalų, Sveikatos 
apsaugos, Švietimo, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijų, 
Kalėjimų departamento, Savi
valdybių sąjungos, valstybinės 
jaunimo reikalų tarybos, narko
tikų informacijos centro, Lietu
vos AIDS centro atstovai.

Siekiama efektyviau organi
zuoti darbą kovojant su narkoti
kų plitimu bei vartojimo augi
mu. Susitikime užmegzti tiesio
giniai ryšiai su Šiaurės ministe- 
rių tarybos bei jai pirmininkau
jančios Švedijos atstovais. Ap
tarti galimi projektai, vykdoma 
valstybinė programa narkotikų 
klausimais. Išskirtinis dėmesys 
skirtas strategijai, kaip palaikyti 
bendradarbiavimo ryšius tarp 
Šiaurės valstybių bei Lietuvos, 
taip pat su kitomis kaimyninė
mis valstybėmis.

Vyriausybės ataskaita
Balandžio 1 d. Lietuvos vy

riausybė pateikė seimui praėju
sių metų veiklos ataskaitą, ku
rioje pateikiama informacija 
apie nuveiktus darbus, valstybės 
finansų panaudojimą bei numa
tomi artimiausio laikotarpio dar
bai. Dvyliktoji vyriausybė veikia 
nuo 2001 m. liepos 12 d. Atas
kaitoje pažymėta, jog praėju
siais metais vyriausybė dirbo 
“stabiliai ir efektyviai”. Per 
šiuos metus nepasikeitė nė vie
nas ministeris. Priimta 2,100 
sprendimų, pateikti 332 įstaty
mų projektai, 26 seimo nutari
mų projektai ir 84 išvados dėl 
įstatymų projektų.

Ataskaitoje pabrėžiama, jog 
įsijungimo į ŠAS (NATO) srity
je būtina atlikti sutarties ratifi
kavimo procedūrą bei pertvar
kyti ginkluotąsias pajėgas taip, 
kad jos efektyviai veiktų narys
tės ŠAS sąlygomis. Jungimosi į 
Europos sąjungą darbų yra dau
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Kad niekados daugiau nebūtų tremiami mūsų tautiečiai

giau ir jie sunkesni, rašo ELTA/ 
LGTIC. Būtina atlikti ne tik su
tarties ratifikavimą, vykdyti de
rybų metu prisiimtus įsipareigo
jimus, bet būtina, kad gegužės 
mėnesį vyksiančiame referendu
me Lietuvos žmonės pasisakyų 
už įsijungimą į ES.

PMO pareigūno vizitas
Lietuvos muitinės vadovo 

Valerijno Valicko kvietimu, ko
vo 18 d. Vilniuje lankėsi Pasau
lio muitinių organizacijos 
(PMO) generalinis sekretorius 
Michel Danet. Tai trečias parei
gūno vizitas Lietuvoje. Ši kartą 
jo tikslas buvo susipažinti su 
Lietuvos muitinės pasirengimu 
šių metų gegužę vyksiančiai 
PMO organizuojamai tarptauti
nei konferencijai dėl tarptauti
nės prekybos saugumo ir supa
prastinimo, rašo ELTA/LGTIC. 
Svečias susitiko su Lietuvos pre
zidentu Rolandu Paksu, Pramo
nininkų konfederacijos, Lietu
vos prekybos, pramonės ir ama
tų rūmų organizacijos nariais.

Pasirašyta sutartis su JAV
Kovo 31 d. įsigaliojo nusi

kaltėlių perdavimo sutartis tarp 
Lietuvos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų, rašo ELTA/LGTIC. 
Lietuvos ambasadorius Vygan
das Ušackas ir JAV valstybės 
pasekretoriaus pavaduotoja Eu
ropos ir Eurazijos reikalams 
Heather Conley pasirašė proto
kolus dėl perdavimo sutarties 
įsigaliojimo bei pasikeitė ratifi
kacijos raštais. Sutartis buvo pa
sirašyta 2001 m. spalio 23 d. Vil
niuje. Pagal sutartį vienoje iš 
valstybių esantis asmuo perduo
damas kitai valstybei, jei joje 
tam asmeniui yra iškelta bau
džiamoji byla. Taip pat numaty
ta, kaip bendradarbiaus abiejų 
valstybių teisėsaugos pareigūnai.

Nesusitarė dėl Karaliaučiaus
ELTA/LGTIC žiniomis, Eu

ropos sąjungai (ES) ir Rusijai 
kovo 31 d. nepavyko užbaigti 
susitarimo dėl Karaliaučiaus sri
ties gyventojų teisių keliaujant 
už savo teritorijos ribų. Todėl 
gali būti nukeltas liepos 1-sios 
terminas, iki kurio buvo numa
tyta parengti kelionių tvarką. 
Kai Karaliaučiaus kaimynės 
Lietuva ir Lenkija taps ES narė
mis, Rusijos sritis bus apsupta 
ES teritorijos. Lapkričio mėnesį 
Rusijos ir ES vadovai pritarė 
planui, leidžiančiam rusams nuo 
2003 m. liepos keliauti tarp Ka
raliaučiaus ir Rusijos teritorijos 
su specialiais tranzito dokumen
tais. Tačiau Rusija reikalauja 
lankstesnių sąlygų savo pilie
čiams. Jeigu susitarimo nebus, 
Rusijos piliečiams teks prašyti 
vizų, o tai užtrunka kelias savai
tes. Pagal ES pasiūlymą, keliau
jantys per 24 valandas sužinotų, 
ar gali įvažiuoti į Lietuvos teri
toriją. Dar nenumatyti nauji de
rybiniai susitikimai.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Išeivija kovoje už Lietuvos laisvę

,. Nekaltai Pradėtosios Merge
lės Maruos seserų kongregacijos 
125-tasis ir kongregacijos provin
cijos 80-tasis jubiliejus paminėtas 
Panevėžyje š.m. vasario 8 d. Šven
tėje dalyvavo vyskupai: J. Boruta, 
SJ, Eug. Bartulis, J. Kauneckas, J. 
Preikšas. Atvyko kongregacijos 
seserų iš Lenkijos, Latvijos ir Gu
dijos. Per Mišias pamokslą pasa
kė vysk. J. Kauneckas. Po Mišių 
minėjime seserys dalyvius supa
žindino su kongregacijos veikla. 
Pabrėžta, kad seserys daug prisi
dėjo prie “Lietuvos Katalikų Baž
nyčios kronikos” ir kitos slaptos 
spaudos rengimo bei platinimo. 
Generalinė vyresnioji D. Wrobel 
pasidalino džiaugsmais ir rū
pesčiais.

Švenčiant Lietuvos valstybės 
atkūrimo 85-tąsias metines, Švč. 
Marijos Angelų Karalienės šven
tovėje, Kruonyje š.m. vasario 15 
d. buvo aukojamos Mišios už šio
se apylinkėse žuvusius laisvės ko
votojus, tremtinius bei jų arti
muosius. Meldėsi Kaišiadorių 
vysk. J. Matulaitis, dekanas ir kle
bonas kun. R. Jurkevičius, Kalvių 
parapijos administratorius kun. J. 
Ėakšys, Kruonio parapijos admi
nistratorius kun. R. Mikalauskas, 
pasakęs ir pamokslą. Giedojo 
choras “Margiris”. Minėjime kal
bėjo vysk. J. Matulaitis, meras Pr. 
Zaveckas, LPKTS pirmininkas 
Ant. Lukša ir kt. Koncertavo ku- 
dirkaičiai, jūrų skautai ir kitų jau
nimo organizacijų atstovai.

Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas š.m. kovo 1 d. įšven
tino į kunigus Vokietijos Erfurto 
kunigų seminariją bebaigiantį 
diakoną Kęstutį Palepšį. Dalyva
vo tos seminarijos vadovybės na
riai, seminaristai, kunigai ir Vil
niaus kunigų seminarijoje studi
juojantys Panevėžio vyskupijos 
klierikai.

Katalikų tikybos mokytojų 
pasirengimo dalyko atestacijai se
sija įvyko Kaune š.m. vasario 20- 
21 d.d. Dalyvavo 75 mokytojai iš 
visų Lietuvos vyskupijų. Klausė

Savaitė
(Atkelta iš J -mo psl.)
Lėšos NVO veiklai

ELTOS/LGTIC žiniomis, 
kovo 24 d. bendradarbiavimo 
memorandumą pasirašė Jungti
nių Tautų plėtros programos 
Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų 
projektų programos, Atviros 
Lietuvos fondo Baltijos-Ameri
kos bendradarbiavimo progra
mos ir Pasaulio banko Smulkių
jų projektų programos pareigū
nai. Sutartyje numatyta šiais 
metais Nevyriausybinių organi
zacijų (NVO) veiklai skirti 
573,000 JAV dolerių.

Tai pirmasis tokio pobūdžio 
oficialus susitarimas, kuriuo sie
kiama bendradarbiauti, finan
suojant jungtinius NVO ar ben
druomenių projektus, padedant 
šioms organizacijoms ieškoti pa
pildomo finansavimo. Sutartį pa- 
sirašusieji taip pat bendradar
biaus teikiant informaciją, svars
tant projektus finansavimui ir at
liekant projektų priežiūrą.

Svarstė indėlių grąžinimą
Lietuvos prezidentas Ro

landas Paksas kreipėsi į finansų 
ministerę Dalią Grybauskaitę 
kiek įmanoma greičiau parengti 
rublinių indėlių grąžinimo pla- 

paskaitų apie pedagogikos naujo
ves bei metodus, lytinio švietimo 
ir lytiškumo ugdymo priešpriešą, 
susipažino su homoseksualumo ir 
pedofilijos psichologiniais, teisi
niais bei sielovadiniais požiūriais. 
Dalyviai dalyko įskaitoms rengia
si remdamiesi išklausytomis pa
skaitomis ir nurodyta literatūra.

Katalikų bendruomenė “Gy
vieji akmenys” š.m. vasario 23 d. 
Kaune, Vytauto Didž. un-to di
džiojoje salėje, surengė Atsinauji
nimo dieną “Degu uolumu dėl 
Viešpaties”, skirtą Karmelitų or
dino istorijai ir dvasingumui. 
Kun. K.A. Droste, O. Carm., ap
žvelgė Karmelio ordino istoriją, 
kun. M. O’Neill, O. Carm., vado
vavo darbo grupei “Kaip veikia 
Dievas”. Aptarė Dievo veikimo 
būdus - teisingumą ir taikumą. 
Brolis D. Ch. Cassidy, O. Carm., 
vadovavo jaunimo grupei, kiti 
svečiai - atskiroms grupėms, ku
riose apžvelgta šv. Teresės veikla, 
draugystės dialogas su Dievu ir 
kt. Atsinaujinimo diena baigta 
Mišiomis. Koncelebracijai vado
vavo ir pamokslą pasakė arkiv. S. 
Tamkevičius.

Petro Kriaučiūno viešosios 
bibliotekos salėje, Marijampolė
je, š.m. vasario 19 d. įvyko Ginta
rės Adomaitytės knygos apie pa
laimintąjį Jurgį Matulaitį “Kelio 
dulkės, baltos rožės” sutiktuvės. 
Kalbėjo istorikė Genovaitė Gus
taitė, įvertinusi J. Matulaitį kaip 
europinio lygio asmenybę. Sės. 
Igne Marijošiūtė, palaimintojo 
įsteigtos Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo vienuolijos 
vyresnioji, atkreipė dėmesį, kad 
knygą parašiusi pasaulietė rašyto
ja, tai tarsi žvilgsnis iš šalies su
rasti J. Matulaičio asmenyje nau
jų dalykų. Pati autorė sakė, kad 
jai rūpėjo iš palaimintojo asmeny
bės sklindančią jėgą perteikti 
skaitytojo nenuvarginant. Buvo 
skaitomos Palaimintojo dienoraš
čio ištraukos, giedojo kun. V. Si- 
korsko vadovaujamas klierikų 
choras.

ną. Jo nuomone, šių metų biu
džete numatyta galimybė antra
jai indėlininkų grupei grąžinti 
po 500 litų yra reikšmingas 
žingsnis sprendžiant šią prob
lemą. Susitikime su prezidentu 
kovo pabaigoje finansų ministe- 
rė bei kitų institucijų vadovai ta
rėsi dėl indėlių grąžinimo tvar
karaščio sudarymo. D. Grybaus
kaitės teigimu, pagrindinė kliū
tis nuvertėjusių rublinių indėlių 
grąžinimo paspartinimui yra ko
va su mokesčių nemokėjimu, 
kontrabanda, šešėline ekonomi
ka, rašo ELTA/LGTIC. Indėlių 
grąžinimo paspartinimas yra 
vienas iš R. Pakso rinkimų pro
gramos pažadų. RSJ

PROFESORIUI

a.a. ADOLFUI DAMUŠIUI
mirus, jo žmonai JADVYGAI ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą -

Giminaičiai - Adelė ir Vytautas Čiuprinskai 

Marija ir Viktoras Palaikiai 
Eleonora ir Vytautas Raguckai

JUOZAS vn ĖNAS

“XX amžiaus antroje pusėje 
po demokratinius Vakarų kraš
tus pasklidusios naujosios lietu
vių išeivijos, dar vadinama lais
vąja išeivija, svarbiausiu politi
nės veiklos baru tapo Lietuvos 
laisvinimo veikla. Tai vienas 
mažiausiai nušviestas naujųjų 
laikų Lietuvos istorijos puslapis. 
Norėdami bent iš dalies užpil
dyti šią spragą, bandysime ap
žvelgti Lietuvos laisvės bylos ke
lią nuo Helsinkio akto pasirašy
mo 1975 m. iki nepriklausomy
bės atkūrimo akto paskelbimo 
Vilniuje 1990 m.”, rašoma Juo
zo Banionio knygos Lietuvos 
laisvės byla Vakaruose 1975- 
1990 pratarmėje.

1975 m. yra data, kai Hel
sinky baigėsi 1973 m. liepos 3 d. 
prasidėjusi Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija 
(ESBK) ir buvo paskelbtas jos 
Baigiamasis aktas (Final Act). 
Jame buvo išdėstytos jį pasira
šiusių 35 valstybių pažiūros bei 
bendradarbiavimo principai.

Lietuva, kaip pavergtas 
kraštas, negalėjo šioje konfe
rencijoje oficialiai dalyvauti, bet 
ją stebėti į Helsinkį buvo atvykę 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvini
mo komiteto (VLIKo), Ameri
kos lietuvių tarybos (ALT) ir 
Jungtinių Amerikos valstijų Lie
tuvių bendruomenės atstovai 

' (JAVLB), kurie bandė infor
muoti konferencijos dalyvius 
apie pavergtos Lietuvos padėtį.

Baigiamasis aktas krašte ir 
išeivijoje susilaukė prieštaringų 
vertinimų: vieni teigė, kad da
bar Lietuvos laisvės byla galuti
nai sužlugdyta, o kiti džiaugėsi, 
kad Baltijos valstybių įjungimas 
į Sovietų Sąjungą buvo nepripa
žintas.

Nuogąstavimams sumažinti 
prez. G. Ford 1975 m. liepos 25 
d. pasikvietė į Baltuosius rūmus 
Baltijos kraštų išeivijos bei kitų 
Rytų Europos tautinių grupių 
atstovus ir jiems pareiškė, kad 
Baigiamasis aktas jokiu būdų 
nekeičia jų valstybių aneksijos 
nepripažinimo.

Taip pat JAV valstybės de
partamentas atsiuntė VLIKo 
pirm. K. Valiūnui adresuotą 
laišką, kuriame patvirtino, kad 
JAV politika sovietų okupuotų 
Baltijos šalių atžvilgiu nepasi
keitė (54 psl.).

Kitas laimėjimas kovoje dėl 
laisvės buvo 1976 m. JAV kong
rese sudaryta Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo komisija 
sekti ESB konferencijos Baigia
mojo akto vykdymą (55 psl.). 
Jon įėjo po šešis senatorius ir 
atstovų rūmų narius bei valsty
bės departamento atstovas. Ji 
pradėjo rengtis ESB konferen
cijai Belgrade, kur ji prasidėjo 
1977 m. spalio 4 d. Išeivijos lie
tuviai tikėjosi, kad joje bus iš
keltas Baltijos tautų laisvės 
klausimas ir atskleisti žmonių 
teisių pažeidimai. Tokią viltį 
ypač kėlė, kai buvo sužinota, 
kad sen. R. Dole pakvietė Ame
rikos lietuvių tarybos pirm. dr. 
K. Bobelį savo patarėju etninių 
grupių klausimais Amerikos de
legacijoje. Be to, sen. Dole lap
kričio 25 d. konferencijos posė
dyje, pareiškė, kad JAV nieka
da nepripažino Baltijos valsty
bių įjungimo į Sovietų Sąjungą 
(76 psl.). Tai buvo pirmas kar
tas po Antrojo pasaulinio karo, 
kai tarptautiniame forume tai 
buvo viešai pasakyta (77 psl.).

Konferencija Belgrade tru
ko septynis mėnesius ir, nepai
sant nesutarimų tarp Vakarų ir 
Rytų bloko šalių, buvo nutarta 
tęsti ESB konferencijos Helsin
kyje pradėtą darbą ir vėl susi
rinkti 1980 m. Madride (78 
psl.).

SAMOGTĮ1A' Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Šios pertraukos metu lietu
vių išeivijos rūpinimasis Lietu
vos laisvės reikalais nebuvo su
stojęs. 1978 m. Niujorke buvo 
įsteigtas lietuvių informacijos 
centras, pradėta steigti VLIKo 
atstovybės Vakarų šalyse. 1979 
m. Baltimorėje įvykusiame VLI
Ko seime buvo nutarta siekti, 
kad Lietuvos klausimas būtų 
įtrauktas į būsimą ESBK Madri
de darbotvarkę.

Po Belgrado konferencijos į 
Lietuvos laisvės bylą įsitraukė ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenė 
(PLB), bet iškilo ginčai su VLI- 
Ku. Buvo atšauktas PLB atsto
vas iš VLIKo ir 1980 m. birželio 
8-9 d. Vašingtone buvo sureng
ta PLB, JAV ir Kanados LB 
konferencija, kurioje buvo ap
tarti svarbiausi PLB uždaviniai 
ir numatyti konkretūs darbai.

Tų pačių metų birželio 21 d. 
VLIKas ir Lietuvos diplomatinė 
tarnyba, bandydami išspręsti ki
lusius nesutarimus ir pasirengti 
artėjančiai Helsinkio susitarimų 
peržiūrai Madride, surengė 
Niujorke lietuvių organizacijų 
konferenciją, kurioje PLB atsi
sakė dalyvauti. Nesutarimai 
tarp VLIKo ir PLB atslūgo 1983 
m., kai jų atstovai priėmė bend
rą pareiškimą laikytis “White 
Plains” 1974 m. konferencijos 
nutarimų (101 psl.).

Tuo metu į baltiečių laisvės 
pastangas įsijungė 1981 m. įsi
steigusi Amerikos baltiečių lais
vės lyga (“Baltic American 
Freedom League”). 1982 m. jai 
kartu su JAV LB pavyko Ame
rikos kongrese priimti rezoliuci
ją, kuria remdamasis prez. R. 
Reagan tų metų birželio 14 d. 
paskelbė Baltijos šalių laisvės 
dieną (“Baltic Freedom Day”) 
(108 psl.). Po to ji buvo skelbia
ma kasmet iki Baltijos šalių ne
priklausomybės atkūrimo.

Kitas laimėjimas prieš Mad
rido konferenciją buvo JAV LB 
tarybos nario Rimo Česonio 
įtraukimas į JAV delegaciją šio
je konferencijoje. Šį jo dalyvavi
mą prez. Reagan įvertino jam 
parašydamas atskirą laišką (121 
psl.).

Konferencijos posėdžiuose 
Lietuvos vardą ne kartą minėjo 
JAV ir Kanados atstovai, pri
mindami Sibire kalinamus lietu
vius ir laisvės suvaržymus Lietu
voje. Bet didžiausio dėmesio 
Europos ir Amerikos spaudoje 
susilaukė 1980 m. lapkričio 11 
d. Madrido senamiestyje su
rengta demonstracija.

Madride konferencija bai
gėsi 1983 m. rugsėjo 9 d., su 
pertraukomis trukusi 96 savai
tes (125 psl.). Tai įvyko dėl Va
karų ir Rytų šalių atstovų nesu
tarimo, kaip vertinti Helsinkio 
baigiamojo akto vykdymą. Hel
sinkio baigiamojo akto paskel
bimo dešimtmečio proga VLI
Kas ir atitinkamos latvių bei es
tų organizacijos Kopenhagoje 
sudarė tarptautinį tribunolą So
vietų Sąjungai teisti už Baltijos 

MIRTIES PRANEŠIMAS

AtA
JONAS MICKEVIČIUS

gimė 1908 m. spalio 14 d., mirė 2003 m. kovo 14 d. na
muose, Mississaugoje, Ont., savo šeimos apsuptyje. Pa
laidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse kovo 18 d. Jo žmona 
Irena mirė 1997 m., sūnus Jonas 1998 m. Liko liūdintys 
sūnūs - Algimantas ir Rymantas su žmona Carol ir marti 
Mary Lee, vaikaičiai John Edward, Raymond Allen su 
žmona Francine ir Randy, provaikaitis Owen.

Jonas buvo statybininkas Lietuvoje, atsakingas už 
daugelio ligoninių, pašto įstaigų ir paminklų statybą. Jis 
atvyko į Kanadą 1948 m., dirbo geležinkelyje, atsikvietė 
savo žmoną Ireną ir tris jaunus sūnus 1950 m. Daugelį 
metų dirbo statyboje ir čia, Kingsway rajone pastatė įvai
rių pastatų. Visada buvo veiklus lietuvių bendruomenėje, 
prisidėjo prie Šv. Jono parapijos pastatų praplėtimo.

Visi, kurie jį pažinojo, prisimins jį su meile ir 
pagarba.

ŠEIMA

valstybių okupaciją. Teisėjais 
buvo pakviesti penki žymūs as
menys iš Europos šalių. Posė
džiai truko dvi dienas, buvo ap
klausinėta 17 liudininkų ir 1985 
m. liepos 26 d. buvo paskelbtas 
manifestas, kuriuo Sovietų Są
junga pasmerkta už sutarčių 
laužymą ir tarptautinės teisės 
pažeidimus.

Ta proga buvo surengtas 
Baltiečių taikos ir laisvės žygis 
laivu Baltijos jūroje iš Stockhol- 
mo į Helsinkį. Dalyvavo apie 
360 Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
išeivijos atstovų iš įvairių šalių. 
Helsinkyje prie laisvės pamink
lo buvo surengta demonstracija.

Sekanti Helsinkio baigia
mojo akto peržiūros konferenci
ja buvo surengta Vienoje. Jos 
išvakarėse 1986 m. lapkričio 3 
d. buvo surengta spaudos kon
ferencija, kurioje dalyvavo Šve
dijos politikas P. Ahlmark, No
belio premijos laureatas E. 
Wiesel ir Amerikos delegacijos 
narys W. Zimmerman.

Konferencijos atidarymo 
dieną Vienos gatvėse buvo su
rengta eisena ir mitingas miesto 
centre. Demonstracija baigėsi 
ekumeninėmis pamaldomis Šv. 
Stepono katedroje.

Konferencijos posėdžiuose 
ne kartą buvo paminėta Lietu
vos laisvės byla. JAV delegaci
jos narys S. Wise savo kalboje 
paminėjo kalinamus lageriuose 
ar laikomus tremtyje. Vatikano 
delegacijos antrasis pirmininkas 
prel. A. Bačkis (dabar kardino
las) savo žodyje nors neminėjo 
Lietuvos vardo, bet buvo galima 
suprasti, kad jis kalbėjo apie 
sunkią tikinčiųjų būklę Lie
tuvoje.

Vienos konferencija baigėsi 
1989 m. sausio 19 d., trukusi il
giau kaip dvejus metus (195 
psl.)

Vykstant Vienos konferen
cijai, VLIKas tęsė savo veiklą: 
1986 m. lapkričio 8-9 d.d. Lon
done buvo surengtas eilinis sei
mas. Po to seimai įvyko Mont- 
realyje ir Bostone, kuriuose dė
mesys buvo nukreiptas į laisvėji
mo įvykius Lietuvoje, o pagaliau
1989 m. lapkričio 4 d. VLIKo 
seime Baltimorėje oficialiai pa
sirodė iš Lietuvos atvykę vei
kėjai.

Taip Lietuvai laisvėjant ir
1990 m. kovo 11 d. paskelbus 
nepriklausomos valstybės atkū
rimą, Čikagoje 1991 m. lapkri
čio 1-2 d.d. įvykęs VLIKo sei
mas oficialiai paskelbė savo 
veiklos užbaigimą.

Knygoje pateikiami doku
mentai, šaltiniai bei literatūra 
229-281 psl., knygos santrauka 
angliškai 282-293 psl., rusiškai - 
294-304 psl.

Juozas Banionis, LIETUVOS 
LAISVĖS BYLA VAKARUO
SE 1975-1990. Istorinė apžval
ga. Išleido Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri
mo centras. Vilnius, 2002 m., 
320 psl.

Prūsų ir jotvingių sodyba Šilainėje Lenkijos teritorijoje. Nuotrauka iš 
2003 m. 4 nr. Aušros

Ir džiugu, ir skaudu
Lietuvoje yra reiškinių, kuriais verta pasidžiaugti, bet 

dar daugiau tokių, dėl kurių reikia susirūpinti
DR. DOC, VIKTORAS 

BAŠKYS

Lietuvos žmonės šiandien 
turėtų labai džiaugtis: esame 
pakviesti į NATO, greitai įstosi
me į Europos sąjungą. Lietuvą 
aplanko daug žymių žmonių - 
lankėsi neseniai net Amerikos 
prezidentas G. W. Bush. Įstoju
si į Europos sąjungą Lietuva 
gaus dideles išmokas: gaus pini
gų verslininkai, ūkininkai ir kiti.

Seimo nariai, žiniasklaida 
dirba didelį aiškinamąjį darbą. 
Seimo nariai vyksta j kaimus, 
miestus ir miestelius, aiškina 
žmonėms apie stojimo į ES nau
dą, ragina dalyvauti gegužės 
mėnesį vyksiančiame referendu
me ir balsuoti už stojimą į Eu
ropos sąjungą. Apie įstojus gau
tas visokias gėrybes kalbama ne 
tik suaugusiems, bet ir moki
niams. Taigi reikėtų džiaugtis, 
nors kartais iš Rytų pasigirsta 
grasinimų, bet dabar jie mums 
atrodo primityvūs ir mūsų ne
baugina (dėl transito į Karaliau
čių).

Netiki pažadais
Daugelis sunkiai besiver

čiančių Lietuvos žmonių netiki 
saldžiais valdžios vyrų pažadais. 
Netiki, nes valdininkai dažnai 
apgauna, siekia tik sau naudos, 
todėl Europos sąjungos skiria
mų išmokų gali jiems ir netekti.

Tokį nepasitikėjimą kelia 
šiandien Lietuvoje labai papli
tusios vagystės. Vagia, kas tik 
gali. Paprasti vagys arba vagių 
“šaikos” užpuola žmones gatvė
je, apiplėšia butus, išvagia par
duotuves ir 1.1. Jie dažnai paten
ka į kalėjimus.

Nepaprasti vagys, žmonių 
vadinami “mokytais”, dirba ban
kuose, ministerijose, akcinėse 
bendrovėse ir ten vagia. Jie be
veik nepatenka į kalėjimus, nes 
moka labai gražiai apdailinti va
gystę teisiniais pagrindais, nepa
žeidžia įstatymų. Dar yra tech
niški vagys, kurie specializuojasi 
automobilių vagystėse. Štai 
Šiaulių naujienose rašoma, kad 
tik per vienerius metus Lietuvo
je vagys pavogė automobilių už 
51 milijoną litų. Dar kiti vagys iš 
Lietuvos garsino mūsų respubli
ką Švedijoje, Anglijoje, Vokieti
joje ir kitur. Tačiau juos ten 

greitai pagauna.
Galima būtų pateikti daug 

pavyzdžių. Štai ministerijos val
dininko žmona įsigijo 12 žemės 
sklypų prestižinėse Vilniaus ir 
kitų miestų vietose, tačiau valdi
ninkas nekaltas, nes su žmona 
išsiskyręs, nors gyvena viename 
bute. Visdėlto ministeris valdi
ninką atleido iš darbo už viešųjų 
ir asmeninių reikalų nederinimą. 
Štai kitas valdininkas neleistino
je vietoje prie ežero iškirto miš
ką ir pasistatė vilą, bet jis nekal
tas, nes savivaldybė jam čia skyrė 
sklypą, o to kuris skyrė, jau ne
bėra čia, nebedirba. Ir t.t.

Daug visokių vagysčių su
galvoja “mokyti” vagys, kurie 
dirba bankuose, uždarose akci
nėse bendrovėsi ir kitose įstai
gose. Jos dažniausiai esti patei
sinamos. Todėl paprasti žmonės 
ir netiki valdininkais, netiki val
džia.

Net mirusiems kapuose ne
bėra ramybės: metalo vagys api
plėšinėja kapus, vagia metali
nius kryžius ir parduoda metalo 
supirktuvėse. Apgavikai vilioja 
jaunas merginas ir veža jas į Va
karų Europos viešnamius. Plin
ta narkomanija, alkoholizmas, o 
žiniasklaidoje, LNK televizijos 
laidose diskutuojama apie leidi
mą laisvai vartoti ir pardavinėti 
lengvuosius narkotikus, namuo
se gaminti ir pardavinėti gerą 
samagoną su licenzija, mokant 
valstybei pajamų mokestį. Tar
tum Lietuvoje trūktų degtinės, 
nors jos pilna kone kiekvienoje 
maisto prekių parduotuvėje.

Nedžiugina stojimas į Euro
pos sąjungą, nes jau prisijun
gėme prie jos kanalizacijos. Blo
giausia, kad brudas per mokyk
las patenka mūsų jaunimui. Va
karėliuose labai interesyviai pla
tinami narkotikai.

Švietimo reforma
Jau daug metų Lietuvoje 

vykdoma švietimo reforma. Re
formuotos į pagrindines, profili
nes, gimnazijas, buvusios viduri
nės mokyklos. Reformuotas 
mokymo turinys. Rengiamos 
naujos švietimo gairės. Vyriau
sybė rūpinasi mokyklų materia
liniu gerinimu, kompiuterizavi
mu, kaimo mokinių vežiojimu į 
mokyklas ir kitais materialiniais 
klausimais, tačiau mažai kas te
sirūpina mokinių dvasingumo 
ugdymu, tėvynės meilės, patrio
tizmo diegimu. Patriotizmo są
voka suprantama iškreiptai 
(skaičiuojama, kiek lietuvis žais
damas užsienio komandoje 
įspyrė įvarčių, kiek kartų įmetė 
kamuolį krepšin ir t.t.).

Mokiniai beveik nedalyvau
ja valstybinių švenčių susiėji
muose. Daugiausai laisvalaikio 
praleidžia interneto svetainėse, 
kariaudami kompiuteriais. Ma
žai teskaito knygų. Žinoma, kad 
mokykloje ir sienos turi ugdyti 
mokinius. Tačiau pavaikščioję 
po Šiaulių miesto mokyklas ma
žai terasime paveikslų, šūkių, 
ugdančių mokinių patriotizmą.

Žiniasklaida vaizdžiai patei
kia įvairių nusikaltimij medžia
gą. Iš to daug pasimoko ir patys 
ima dalyvauti nusikaltimuose 
paaugliai. Šiauliuose šiemet 
daug šiurpių nusikaltimų pada
rė 12 - 16 metų mokiniai.

mailto:tcvzib@patlicom.com
http://www.tzib.com
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Lietuvos prezidentas ir aiškiaregė
Kardinolas A. J. Bučkis apie prezidentą Rolandą 

Paksą ir jo ryšius su Lena Lolišvili

Kam rupi Lietuvos ateitis?

VYTAUTAS ŠEŠTOKAS

Rengiant šj straipsnį Tėviš
kės žiburiams, dalis medžiagos 
buvo panaudota iš Lietuvos 
dienraščio Lietuvos rytas, kad 
skaitytojai susidarytų ryškesnį 
vaizdą apie pranašų bei aiškia
regių skirtingą galvoseną.

Štai Lietuvos kardinolo žo
džiai: “Man aiškus atsakymas - 
čia yra šėtono darbas”, - pareiš
kė Lietuvos vyskupų konferen
cijos pirmininkas, Vilniaus arki
vyskupas metropolitas kardino
las Audrys Juozas Bačkis.

Taip Lietuvos katalikų 
aukščiausias hierarchas atsakė į 
klausimą, ką mano apie asme
nis, teigiančius, jog jie turi aiš
kiaregystės dovaną ir antgamtiš
kų gydomųjų galių, tokių, kaip 
Lietuvoje gyvenanti gruzinė Le
na Lolišvili.

Ankščiau šalies vadovas ir 
jo žmona prisipažino, jog iš tik
rųjų tikėti Dievu jie pradėjo tik 
pabendravę su L. Lolišvili. Štai 
R. Pakso žodžiai: “Susitvarkė 
ne tik sveikata, įvyko svarbiau
sias dalykas - pasikeitė mąsty
mas”.

L. Lolišvili pokalbyje Lietu
vos rytui teigė prieš kelerius me
tus išgydžius R. Paksą nuo sun
kios ligos ir išpranašavo jam po
litinę karjerą - mero, premjero 
ir prezidento.

Anot kardinolo Bačkio, yra 
požymių, kurie leidžia atpažinti 
šarlatanus arba piktavalius, nuo 
kurių katalikybė griežtai atsiri
boja ir ragina tikinčiuosius jų 
saugotis.

Vienas ryškiausių tokių po
žymių - kai asmuo save gretina 
su Jėzumi, sako turįs Jėzaus da
rytiems stebuklams prilygstan
čių galių. Tai šėtoniška preten
zija. Gerai, kad tokio aukšto 
rango hierarchas - kardinolas — 
išdėsto katalikų požiūrį.

Seimo narys socialdemokra
tas Juozas Olekas paneigė tarpi
ninkavęs Vilniuje gyvenančiai 
gruzinei aiškiaregei Lenai Loliš
vili gauti licenziją gydyti 
žmones.

Baigiant verta pažymėti dar 
dviejų Lietuvos žiniasklaidos 
korespondentų pasisakymus 
Lietuvos ryte 2003.III. L A. Ur
bonaitė rašo: “Štai ir Lietuva 
turi savo Grigorijų Rasputiną - 
Leną Lolišvili. Tos gruzinės 
nuotraukos jau kelintą dieną 
neišnyksta iš pirmųjų laikraščių 
puslapių.

Užgavėnės Vilniuje Nuotr. Ž. Beliausko
------------------------------------------i------------------------------------------------------------------------------

PADĖKA
A+A

dr. ALEKSAS VALADKA
mirė 2003 m. vasario 25 d., palaidotas

SŠv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, Ont.
Dėkojame prel. J. Staškevičiui už maldas laidotu

vių namuose ir už šv. Mišias, koncelebruotas su Prisikė
limo parapijos klebonu kun. A. Simanavičiumi, OFM, ir 
kun. E. Putrimu. Dėkojame karsto nešėjams; už atsisvei
kinimo žodį Lietuvių gydytojų dr-jos vardu dr. O. Gustai
nienei, draugų vardu S. Grigaliūnui ir giminių vardu P. 
Stripiniui. Dėkojame už užprašytas šv. Mišias, už dosnias 
aukas “Labdarai”, ponioms už skanius pyragus, už gražias 
gėles ir nuoširdžias užuojautas, pareikštas mums žodžiu 
bei raštu, stiprinant mus netekties metu. Dėkojame vi
siems, padėjusiems mums atsisveikinti su velioniu.

VALADKŲ ŠEIMA

.. “Nieko čia naujo ir nuosta
baus. Tikėjimas ir politika šiuo 
atveju labai panašūs. Įvairiausio 
plauko tikėjimo pranašams vi
suomet buvo reikalinga kvailių 
minia, ir jie jų turėjo ir dar ilgai 
turės”.

“Politikos pranašai savo 
agitacijose visada taikosi į mi
nios kvailumą, bet ne į protą. 
Taigi pagrindinis žmonijos evo
liucijos variklis yra minios kvai
lumas. Nuo šalies prezidento 
sveikatos būsenos ir jo daromų 
sprendimų ko.kybės, gali pri
klausyti ir kartu visų šalies gy
ventojų piliečių gyvenimas.”

Lietuvos ryto 2003.III.04 ki
ta korespondentė Gudavičiūtė 
rašo: “100 procentų pritariu A. 
J. Bačkio žodžiams. Baisu, kad 
turim aiškiaregiais tikintį Prezi
dentą. Gal jis ir sprendimus pri
iminės pasitaręs su burtininke? 
Tačiau Prezidentui vis dėlto ne
valia taip atvirai rodyti, kad yra 
priklausomas nuo aiškiaregės. 
Toks prisirišimas turi kelti neri
mą. L. Lolišvili jau keliolika me
tų gyvena Lietuvoje ir vis dar 
neišmoko lietuviškai. Keista - 
juk stebukladarė.

R. Pakso įvaizdis ir taip 
daug prastesnis už V. Adam
kaus, ypač Vakaruose ir tarp 
Lietuvos intelektualų, o čia dar 
ta pranašė, kaip koks Rasputi
nas. Tai tik parodo R. Pakso ne
tvirtumą ir abejojimą savimi.

R. Paksas arogantiškai pa
reiškė, kad šio dalyko nekomen
tuos, nes tai esą jo asmeninis 
reikalas. Tai kam tuomet asme
ninius ryšius ir reikalus viešai 
demonstruoja visai Lietuvai ir 
taip erzina žmones?”

Red. prierašas. The Nor
thern European Express 2003. 
III.20-26 laidoje išspausdino in
formaciją apie Lietuvos prezi
dentą Rolandą Paksą. Esą jis 
sušaukęs spaudos konferenciją 
Vilniuje ir pareiškęs, kad savo 
sprendimuose nesiremia aiškia
regės patarimais. Ji nebuvusi jo 
gydytoja, o tiktai įkvėpėja vil
ties, kad jo pašlijusi sveikata su
sitvarkys. Viltis esanti geriausias 
vaistas. Jį (Paksą) pagydęs 
Austrijos chirurgas prof. Hans 
Waclawichek, padaręs labai su
dėtingą operaciją. Po dviejų 
mėnesių jis sustiprėjęs ir galėjęs 
tęsti skrydžius lėktuvu. Aiškia
regei L. Lolišvili esąs dėkingas 
užjos poveikį atgavime tikėjimo 
į Dievą.

Vaizdas iš š.m. vasario mėn. pabaigoje Vilniuje įvykusios knygų mugės “Litexpo” - Lietuvos parodų centre
Nuotr. I. Ross

Vasario 16 gimnazija sėkmingai gyvuoja Vokietijoje
ANDRIUS ŠMITAS, 

direktorius
Vargų ir rūpesčių niekas iš 

mūsų savo gyvenime neišvengia, 
neišvengia jų ir gimnazija. Kai 
gimnazija kūrėsi, trūko lėšų ir 
patalpų. Su dideliu vargu pasi
sekė Vokietijos LB valdybai tuo 
metu lietuvių pabėgėlių auko
mis nupirkti gimnazijai Renn- 
hofo sodybą. Trūko lėšų mokyk
lai išlaikyti, nes lietuvių aukų 
neužteko. Pasisekė išprašyti pa
galbos iš vokiečių valdžios. Nors 
ir pavyko gauti valdžios paramą, 
sumažėjo mokinių skaičius. At
rodė, kad gimnaziją greitai rei
kės uždaryti, tačiau, pastačius 
naują modernų bendrabutį ir po 
gaisro atremontavus pilį, moki
nių skaičius vėl pakilo. Bet su 
Lietuvos nepriklausomybe Vo
kietijos lietuviai prarado pabė
gėlių statusą ir tuo pačiu para
mą, teikiamą iš vokiečių val
džios pabėgėlių fondų, iš kurių 
gimnazija gyveno. Gimnazija to
kiu būdu prarado 90% savo pa
jamų. Bet nepasidavėm. Persi
organizavome į lietuvių-vokie
čių dvikalbę mokyklą, gavome 
Hesseno valstybės pripažinimą 
ir gyvuojame toliau, kad ir fi
nansiškai kukliau.

Gyvuojame, nes esame rei
kalingi. Sprendžiant iš mokinių 
skaičiaus, esame reikalingesni 
negu anksčiau, nes mokinių 
skaičius nuolat auga. Mes labai 
džiaugėmės, kai mokinių skai
čius pakilo nuo 87 1999 metais 
iki 123 2000 metais, dar daugiau 
džiaugėmės, kai 2001 m. atvyko 
168 mokiniai, bet išsigandome, 
kai 2002/2003 mokslo metams 
užsiregistravo daugiau, negu ga
lėjome priimti. Priėmėme 187. 
Bet nežinojome, kur juos dėti. 
Atsirado nauja bėda. Bet radom 
išeitį. Dar vasaros atostogų metu 
buvo pertvarkytas barakas, buvo 
perstatyta viena klasė mokyklos 
pastate, kad joje tilptų daugiau 
mokinių, ir pilies priestate iš 
dviejų sandėlių buvo įrengta graži 
klasė. Be to, dažniau naudojamos 
patalpos pilyje.

Taigi pradėjome mokslo 
metus ankštai, bet tvarkingai. 
Būtinai ateityje reikės pastatyti 
dar keletą klasių. Ne tam, kad 
dar daugiau mokinių galėtume 
priimti, bet tam, kad su tokiu 
mokinių skaičiumi, kurį dabar 
turime ir kuris reikalingas mo
kyklos išlaikymui, galėtume 
tvarkingai dirbti. Yra padidėję 
mokslo reikalavimai: reikalin
gos papildomos klasės paraleliai 
dėstomiems kursams vokie
čiams vokiškai, lietuviams lietu
viškai, reikalingi kompiuterių 
kabinetai, ir, padidėjus vyres
nėms klasėms, per maži chemi
jos, fizikos ir net muzikos kabi
netai ir pan. Šią problemą būti
nai reikės išspręsti.

Mokiniui
Per p’raeitus trejus mokslo 

metus gimnaziją lankė mokiniai 
iš šių kraštų:
_______2000/01 2001/02 2002/03 
Vokietijos 87 131 141

PADĖKA
MANO SESUTEI

a.a. DANUTEI ŠERELIENE1 
iškeliavus į amžinybę, dėkojame visiems už pareikštas užuo
jautas sunkios netekties valandą. Nuoširdus ačiū Prisikėlimo 
parapijos klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, ir 
visiems dvasiškiams už gražias religines apeigas; Janinai 
Gurklienei už skanaus maisto paruošimą ir Linai Einikienei 
už skanų “Napoleono” tortą. Nuoširdi padėka visiems už 
gražias gėles ir pinigines aukas.

Lėna Baumgardienė ir šeima

Lietuvos 37 31 37
Lenkijos - 1 1
Rusijos - 1 1
Brazilijos 3 2 4
Urugvajaus - 1 -
Argentinos - 1 3

127 168 187
2000/01 mokslo metais

turėjome 35, 2001/02 mokslo 
metais - 68, o 2002/03 mokslo 
metais - 82 vokiečius mokinius. 
Lietuvių mokinių skaičius per 
trejus metus taip pat pakilo nuo 
82 iki 105.

Klasėmis mokiniai pasi
skirstė taip:

2000/01 2001/002 2002/03
5 kl. 17 21 15
6 kl. 13 16 19
7 kl. 10 15 15
8 kl. 16 14 16
9 kl. 20 23 18
10 A kl. 16 23 13

Iš užsienio kalbų (rusų,
prancūzų) arba informatikos,
dauguma pasirenka informati
ką. Lietuviai mokiniai visi mo
kosi lietuvių kalbos ir literatū
ros. Taip pat jiems dėstoma lie
tuviškai katalikų tikyba, muzika, 
Lietuvos istorija ir kai kuriose 
klasėse lietuviškai dėstoma ir 
geografija, biologija, istorija.

Pagal vokiečių valdžios rei
kalavimus yra paruošta lietuvių 
kalbos programa ir abitūros eg
zaminų reikalavimai, kurie pa
tvirtinti Hesseno švietimo mi
nisterijos.

Vokiečiams nėra privaloma 
mokytis lietuvių kalbos, tačiau 
kai kurie lanko pradines lietu
vių k. pamokas. Bet ir tie vokie
čiai, kurie nesimoko lietuviškai, 
daug sužino apie Lietuvą, nes 
istorijos, geografijos, politikos ir 
ekonomikos pamokose svarsto
mos ir lietuviškos temos.

Užklasinė veikla
Labai svarbus auklėjimo 

darbas vyksta po pamokų. Mo
kiniai savo veikla padeda for
muoti teigiamą Lietuvos įvaizdį.

Praeitais metais gimnazija 
Hesseno vyriausybės ir Europos 
federalistų vardu paruošė pro
gramą Europos savaitės atidary
mui, kuris įvyko gegužės 4 d. 
Hiutenfclde. Tikslas buvo pri
statyti Lietuvą, kaip būsimą Eu
ropos sąjungos valstybę. Dr. G. 
Hoffmann’ienės vadovaujami 
mokiniai paruošė simuliuotas 
derybas dėl Lietuvos priėmimo į 
Europos sąjungą. Šių derybų re
zultatus mokiniai pateikė “tele
vizijos laidoje”, išryškindami 
žmonių lūkesčius ir baimes dėl 
Europos plėtros. Šia lema vyko 
ir politikų diskusijos su moki
niais. Prie diskusijų stalo susėdo 
net trys Europos parlamento 
nariai, Europos teismo narys, 
Hesseno ministeris ir Lietuvos 
užsienio reikalų ministerio pa
vaduotojas J. Paleckis. Mokiniai 
paruošė parodą apie Lietuvą, 
jos istoriją, ekonomines proble
mas. Padedant Lietuvos ke
lionių biurui, buvo pristatytos 
Lietuvos turistinės įžymybės. 
Gimnazijos ansamblis grojo, šo
ko ir dainavo, mokiniai vokiškai 
deklamavo lietuvių poetų eilė

raščius. Visi svečiai buvo pavai
šinti lietuviškais skanumynais. 
Renginyje dalyvavo Hesseno 
parlamento pirmininkas, daug 
parlamento narių, šiaip įtakingų 
vokiečių - iš viso apie 250 žmo
nių. Apie šį renginį plačiai rašė 
vokiečių regioninė spauda, pra
nešinėjo radijas, televizija trans
liavo reportažą. Renginio metu 
gimnazijai buvo įteikta Europos 
premija. Įdomu, kad į šį renginį 
labai aktyviai įsijungė ir mūsų 
vokiečiai mokiniai, kurie tokiu 
būdu patys labai daug sužinojo 
apie Lietuvą.

2002 m. balandžio 24 d. Ba- 
den-Badeno radijo stotis trans
liavo tiesioginę laidą iš gimnazi
jos. Birželio 8 d. grupė mokinių 
dalyvavo Europos federalistų 
suvažiavime. Birželio 21 moki
niai Wetzlaro bibliotekos paro
doje Hessenas ir Lietuva paruo
šė stendus apie gimnaziją ir 
apie Lietuvos integraciją į Eu
ropos struktūras. Spalio mėnesį 
mokiniai aplankė Frankfurto 
knygų mugę, kurioje Lietuva šį 
kartą buvo garbės viešnia. Dalis 
mokinių visuomeniniais pagrin
dais dirbo knygų mugėje. Knygų 
mugės metu Frankfurto katali
kų akademija paruošė informa
cinį vakarą apie Lietuvą ir Lie
tuvos Bažnyčią. Mūsų choras ta 
proga giedojo šventovėje ir dai
navo vakarinėje programoje. 
2002 lapkričio 18 gimnazijos šo
kėjai ir orkestras pasirodė 
Schwalbache, kur Europos par
lamento narys Thomas Mann 
pravedė diskusijas apie Europos 
plėtrą. Lapkričio 23-24 gimnazi
jos ansamblis pasirodė Europos 
parlamente, kur tą savaitę prisi
statė kandidatės šalys.

Lapkričio 19 d. vyresnių 
klasių mokiniai, liberalų frakci
jos kvietimu, aplankė Hesseno 
parlamentą ir diskutavo su par
lamento nariais. Šių metų vasa
rio 10-12 Hesseno atstovybės 
prie Europos sąjungos kvietimu 
jie lankėsi Briuselyje ir susipaži
no su ES parlamento ir komisa
riato darbu.

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiais mūsų ansamblis atliko 
meninę programą centriniame 
Vasario 16-osios minėjime. Šalia 
viso to įstengėme su įdomia 
programa surengti Jonines, gra
žią didelę prieškalėdinę šventę, 
talentų vakarą, kuklų Kovo 11 
minėjimą ir prasmingą Trėmimų 
minėjimą. Jo proga gimnazija 
išleido Dalios Grinkevičiūtės 
prisiminimus Lietuviai prie Lap
tevų jūros vokiečių kalba.

Mokinių šokių grupėms va
dovauja Audronė Ručienė, cho
rui ir orkestrams - Gintaras Ru- 
čys. Mokiniai gali mokytis groti 
muzikos instrumentais. Yra 
įrengtas roko kambarys, turime 
gimnazijos vyresniųjų, jaunes
niųjų ir jaunučių mokinių or
kestrus, dvi šokių grupes, dainų 
būrelį ir chorą.

Ansamblis ruošiasi dainų 
šventei Vilniuje. Ta proga nuo 
birželio 30 iki liepos 7 dalis gim
nazijos vokiečių mokinių su tė
vais ir mokytojais vyks susipa
žinti su Lietuva.

Ne tik muzika ir politika, 
bet ir sportas mūsų gimnazijoje 
nepamirštas. Turime savo krep
šinio, tinklinio ir futbolo aikš
tes. Bendrabutyje visus metus 
mokiniai mankštinasi moderniai 
įrengtame sporto kambaryje. 
Keletas mokinių sportuoja 
krepšinio komandoje Heppen- 
heime ir futbolo komandoje 
Hiutenfelde. Mokiniai dalyvavo 
keliuose turnyruose ir pasiekė 
gerų rezultatų. Pačioje gimnazi
joje vyko stalo teniso, krepšinio 
ir biliardo turnyrai.

ANTANINA GARMUTĖ
Vaikai - patys gležniausi ir 

mažiausiai apsaugoti tautos išli
kimo užtikrintojai. Rūpi. Tik ar 
tiems, kurie valdžia ir šlove ap
svaigę? Ar vos ne valstybinį 
rangą įgijusiems, nežinia iš kur 
ir ko atsibasčiusiems aiškiare
giams, pranašams ir magams? 
Abejotina...

Kauno vaikų darželyje “Vo- 
lungėlė”, kuriame veikia ir pra
dinė mokykla, per šventines iš
kilmes įteikdama knygelę vie
nam rimtam pirmokėliui, pa
klausiau:

- Kuo būsi užaugęs?
- Profesorium! Tik reikia 

gerai mokytis ir viską labai gerai 
daryti! - žvaliai atsakė mažasis 
mokslinčius. - Aš stengiuosi, - 
patvirtino.

Be didelio noro, ko dar 
šiam vaikučiui reikia? Sąlygų. 
Čia ir sveikata priklauso. Juk 
šiurpu, kai greta matai 3-jų me
tukų pipirą su nugraužtais, išlū
žusiais visais dantukais.

Vietinė žiniasklaida mėgsta 
kartoti apie neva mirtinai prasi
gėrusį kaimą. Skuba smerkti 
daugiavaikes šeimas, dažnai pri
skirdama jas ir asocialioms tarsi 
gimdančioms vien dėl pašalpų - 
kaip būdavo sovietiniais laikais. 
Didesnę nesąmonę sunku besu- 
galvoti. Įvertinant tų pašalpų 
dabartinius dydžius, sunku įsi
vaizduoti motiną, kuri ryžtųsi 
gimdyti kūdikį dėl to, kad 2-3 
dienas su šeima pragyventų (ar 
nusigertų?). Juk tos pašalpos 
net neatperka paprasčiausių 
vaistų ir vaiko priežiūros prie
monių. Pavyzdžiui, vien lašiukai 
nuo slogos: suaugusiam kainuo
ja 2 Lt, o kūdikiui - 17 Lt. Jam 
gi sloga - pavojingiau.

Nors dažnai lankausi kai
muose, bet dar neteko matyti 
prasigėrusių, ypač daugiavaikių, 
šeimų. Atvirkščiai - kur daug vai
kų, ten daug ir tėvų meilės bei 
rūpesčio jais, mažųjų draugiš
kumo ir džiaugsmo vieni kitais. 
Tokios šeimos Lietuvoje visą 
laiką buvo tradiciškos. Jos ir 
prieškaryje sudarė pagrindines 
Lietuvos gynėjų ir patriotų gretas.

Žinia dabar, kai seimas 
“didvyriškai” legalizuoja nami
nės varymą (kas buvo draudžia
ma ir tarpukary, ir pokaryje!), 
vaizdas kaime gali pasikeisti...

Spaudoje yra duomenų 
(Lietuvos žinios 2003.III.5, nr. 
53), jog valstybė dar numatė ir 
priemonių, kaip sumažinti para
mą daugiavaikėms šeimoms. 
Esą jų vaikų sąskaitą bedarbių 
rėmimui sutaupytų apie 20 mln. 
litų per metus. Teisingai spauda 
pastebi: “Valstybė, sugebėjusi 
per trumpą laiką panaikinti kol
chozus, patyrė triuškinamą

Nepriklausomai Lietuvai Giedrė 
Pečiulienė pagimdė ir augina 4 sū
nelius. Nuotraukoje - Žygimantas

Nuotr. A. Garmutės

Gediminas, Mindaugas ir Mantas-Kazimieras Nuotr. A. Garmutės

smūgį, susidūrusi su kolchozine 
sveikatos apsaugos sistema(...) 
tai, kad jokia reforma nevyksta, 
matyti iš pačios Sveikatos ap
saugos ministerijos skelbtų sis
temos finansavimo prioritetų” 
(R. Valatka, Lietuvos rytas 
2003.III.10d., nr. 57).

Aštrius tikrovės nagus paju
to ir mano neseniai aprašytoji 
Pečiulių šeima, auginanti 4 ber
niukus. Iki šiol vaikučiai buvo 
žvalūs, linksmi. Bet štai mažiau- 
siajam - Žygimantui - gydytojai 
netikėtai nustatė klubo sąnarių 
išnirimą. Neišsivystymą. Giedrę 
ištiko šokas: juk berniukas atro
dė toks sveikutėlis, gražutėlis! 
Dabar gi jo laukė vadinamoji 
Freiko pagalvėlė ir gipso “kel
naitės”. Jas augančiam kūdikiui 
reikės keisti kas dvi savaitės. Ir 
tokiu būdu išskėsdintas vaikutis 
turės kentėti gal kokius 4-8 
mėnesius. Negydant vaikas bus 
invalidas (šlubas).

Medicina nurodo, jog ši 
anomalija pasireiškia neišnešio
tiems, per anksti gimusiems kū
dikiams. (Žygimantas gimė sa
vaitę “pernešiotas”). Antroji 
priežastis - gali būti nepilnavertė 
besilaukiančių motinų mityba.

Giedrė dar kartą nustebo, 
kai su kūdikiu nuvykusi į orto
pedinę įstaigą čia su tokiomis 
pačiomis bėdomis sutiko... bene 
pusę kartu su ja gimdžiusių 
motinų. Jos visos buvo apsiverku
sios dar ir dėl to: jeigu pernai šią 
procedūrą atlikdavo nemokamai, 
tai dabar jau pačios motinos turi 
susimokėti apie 50 litų kaskart. 
Pirmąjį “balnelį” uždeda ne
mokamai. O toliau - žinokis. 
Nors ir invalidą augink. “Kas 
svarbiau? - karčiai svarsto Giedrė,
- maistas ar invalidumas? Be 
maisto - mirs badu. Taigi augin- 
sim... nežinia ką ir kam?”

Mažylio nelaimę skaudžiai 
išgyvena broliukai. Ypač vyriau
siasis Mantas Kazimieras, ku
riam neseniai sukako 11 metų. 
Berniukas nuolat jaučiasi jau
nesniųjų globėju. Dar Mindau
gėlį mokė vaikščioti - vis su
griebdavo, sulaikydavo, kad ne
parpultų, neužsigautų. Pats la
bai džiaugėsi, kai pernai savo 
amžiaus moksleivių grupėje (vi
soje Kauno apskrityje!) bėgimo 
varžybose laimėjo antrą ir trečią 
vietas - sidabro ir bronzos me
dalius. “Ko tu toks laimingas?”
- paklausiau. - “Ogi kai būsiu 
policininkas, užaugęs, nusikaltė
lius greičiau pagausiu!” - atsakė.

Dabar vaikšto berniukas 
liūdnas. Atsisako ir savo svajo
nės turėti dviratį, o kada nors 
gal ir kompiuterį - kad tik bro
liukas būtų sveikas... “Na, jeigu 
jam reikėtų, pavyzdžiui, inksto, 
tai aš savo vieną atiduočiau” - 
neabejoja vaikas. O dabar? Be
lieka tikėtis, kad Dievulis leis 
atsirasti užjūriuose kokiam nors 
geram Pasakos seneliui, kuris 
atkreips dėmesį į jo didžiausią 
rūpestį ir pagelbės (motinos ad
resu: Giedrė Pečiulienė, Novos 
km., Zapyškio paštas, Kauno 
rajonas). Ir tas gerasis žmogus 
tegul žino, kad tada jo mažylis 
broliukas “bėgios ne blogiau ne
gu jis pats, Mantas”... Tokios 
tarsi nevaikiškos vienuolikme
čio svajonės.

Ir iš tiesų. Valstybę val
dančiųjų abejingumas vaikų 
sveikatai rodo akivaizdų nesirū
pinimą tautos ateitimi. Gyveni
mo tikrovė jau ne kartą įrodė, 
kad lietuvių tautos ateitis la
biausiai rūpi jautrios širdies 
žmonėms iš senosios mūsų kar
tos. Vakarų tremtiniams, garbė 
ir ačiū Jiems - už neblėstančią 
meilę Tėvynei!
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PRAMONĖS GAMYBA DIDĖJO

Statistikos departamento duo
menimis, vasario mėnesį, palyginti 
su sausiu, daugiau parduota rafi
nuotų naftos produktų (33.3%), 
kitos transporto įrangos - 30.4%, 
medicinos, tiksliųjų ir optinių 
prietaisų - 8.8%, kitų ne metalo 
mineralinių gaminių - 4.2%, me
dienos ir medienos gaminių (iš
skyrus baldus) - 3.1%, radijo, te
levizijos ir ryšių įrangos bei apa
ratūros - 3%, chemikalų ir che
mijos pramonės gaminių - 1.6%. 
Mažiau parduota guminių ir plas
tikinių gaminių (1.4%), mašinų ir 
įrangos gaminių (2.3%), maisto 
produktų ir gėrimų (4.5%), odos 
ir jos dirbinių (5.7%), elektros 
mašinų ir aparatūros (6.9%), dra
bužių siuvimo, kailių išdirbimo ir 
dažymo (8.8%), plaušienos, po- 
pieraus ir popieriaus gaminių 
(12.9%), tekstilės gaminių (20.7%).

LRT ATASKAITA
Lietuvos radijo ir televizijos 

(LRT) tarybos pirmininkas Mar
celijus Martinaitis kovo 25 d. sei
mui pateikė ataskaitą apie 2002 
m. LRT veiklą. Jo nuomone, bu
vusi LRT administracija padėjo 
gerą pagrindą būsimų visuomeni
nio transliuotojo vadovų veiklai. 
Tą dieną baigėsi konkursas LRT 
generalinio direktoriaus vietai už
imti, kovo pradžioje atsistatydi
nus Valentinui Milakniui.

BUVUSI PREMJERĖ TEISME
Vilniaus apygardos teismas 

kovo 14 svarstė bylą, kurioje tiria
mas buvusios ministerės pirmi
ninkės Kazimieros Prunskienės 
bendradarbiavimas su KGB. Bu
vusiam seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui perdavus tyri
mui dokumentą, esą įrodantį K. 
Prunskienės bendradarbiavimą su 
sovietiniu saugumu, Aukščiausia
sis teismas 1992 m. rugsėjo 14 d. 
patvirtino juridinį faktą, kad ji są
moningai bendravo su KGB. V. 
Landsbergis gavęs iš KAM žval
gybos darbuotojo jos pasižadėji
mą, kuris buvęs ištirtas ir auten
tiškas, nors ji jį laiko falsifikuotu. 
Kaip skelbia ELTA/LGTIC, V. 
Landsbergis teismui teigė, jog jos 
ryšius su KGB liudija ne tik tas 
dokumentas, o “net 25 įvairūs do
kumentai, tarp kurių - ir buvusio 
Žemės ūkio ekonomikos instituto 
darbuotojų - KGB agentų - sąra
šas”. Tokie dokumentai, anot jo, 
buvo “plačiai publikuojami”.

PRASTAI VERTINA VALDYMĄ
Nuomonės ir rinkos tyrimų 

bendrovės “Spinter” atliktos ap
klausos duomenimis, 39.4% ap
klaustųjų prastai vertina Lietuvos 
valdymo meną, 22.3% teigė, kad 
Lietuva valdoma patenkinamai, 
19.5% - labai prastai. Esmine 
prasto valdymo priežastimi ap
klaustieji įvardino neišmanymą. 
Antroje vietoje minėta interesų 
grupių ardomoji veikla, trečioje -

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus
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valdininkų ir pareigūnų savanau
diškumas, ketvirtoje - korupcija.

SAVIŽUDYBIŲ STATISTIKA

ELTA/LGTIC praneša, kad 
per 12 pastarųjų metų Lietuvoje 
nusižudė 20,000 gyventojų, Vals
tybinio psichikos sveikatos centro 
duomenimis, seime balandžio 2 
d. surengta tarptautinė konferen
cija savižudybės išankstinės ap
saugos klausimais. Lietuva pagal 
savižudybių skaičių jpirmauja tarp 
Europos valstybių. Sį reiškinį ska
tina alkoholizmas, nedarbas, nei
giami socialiniai poveikiai. Tarp 
savižudžių yra 7 kartus daugiau 
vyrų negu moterų. Savižudybes 
tyriančios organizacijos pirminin
ko Algirdo Navicko teigimu, ne 
vien skurdas verčia žmones nusi
žudyti, nes pvz. Armėnijoje ir 
Gruzijoje, kur gyvenimo sąlygos 
daug sunkesnės, savižudybių skai
čius yra gerokai mažesnis. Lietu
voje parengtoje savižudybių iš
ankstinės apsaugos programoje 
numatytos trys pagrindinės veik
los kryptys - informacijos visuo
menei teikimas, organizuota pa
galba rizikos grupės asmenims, 
krizių centrų steigimas, judančios 
pagalbos komandų sudarymas, 
mokslo tyrimai ir analizė.

NUSTATYTA PIENO KAINA

Lietuvos vyriausybė nustatė 
žemiausią pagrindinių rodiklių 
rūšinio pieno supirkimo kainą 
kovo 24 d., praneša ELTA/LGTIC. 
Nuo š. m. balandžio 1 iki spalio 1 
d. ta kaina bus 350 litų už toną. 
Taip nutarta atsižvelgiant į nepa
lankią pieno produktų vietą vi
daus ir užsienio rinkose, dėl ku
rios toliau mažėja pieno supir
kimo kainos. Iš Kaimo rėmimo 
programos skiriama 52 mln. litų 
tiesioginėms išmokoms už kiek
vieną karvę ūkiams, pardavu- 
siems pieną perdirbti. Žemdirbių 
atstovai pareiškė, jog pieno ga
mintojų tai nepatenkins, nes jų 
patirti nuostoliai bus gerokai di
desni negu jiems skiriama para
ma. Jie gali prarasti apie 200 mili
jonų litų pajamų. Vasarą mini
mali pieno supirkimo kaina turė
tų būti apie 0.50 et. Skiriama pa
rama pieno ūkio padėčiai stabi
lizuoti užteks tik 4 mėnesiams.

RŪPI MOKYKLOS LENKIJOJE
Vilniaus meras Artūras Zuo

kas kovo 27 d. susitikime su Len
kijos ambasadoriumi Lietuvoje 
Jerzy Bahr supažindino svečią su 
lenkiškų mokyklų Vilniuje padė
timi, pabrėždamas, kad miestas 
visiems tautinių mažumų vaikams 
sudaro sąlygas mokytis jų gimtąja 
kalba. Jis taip pat išreiškė susirū
pinimą dėl lietuviškų mokyklų li
kimo Suvalkuose ir Seinuose bei 
prašė ambasadorių tarpininkauti, 
kad lietuviškos mokyklos Lenki
joje nebūtų uždaromos. Lenkijos 
ambasadorius padėkojo A. Zuo- 
kui, kad Vilniaus lenkiškose mo
kyklose nuolat gerėja mokymosi 
sąlygos, auga mokymo lygis, ir 
teigė, kad Vilniaus miestas yra 
geras pavyzdys kitiems miestams 
ir vietovėms. Šiuo metu Vilniuje 
yra 19 mokyklų, kuriose dėstoma 
lenkų kalba. RS.J

I FOUR seasons
1 IxJ/Zr irxv REALTY LIMITED 
I Associate Broker, 67 First Street

Collingwood, Ontario L9Y 1A2
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Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
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JONUI ŠIDLAUSKUI

Lietuvoje mirus, jo seserį STASĘ JANKAUSKIE
NĘ, Hamiltono “TS” valdybos narę, nuoširdžiai už
jaučiame ir kartu liūdime -

Hamiltono “Tėvynės sąjungos”grupės valdyba

Daug pasiekta, daug ir...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Prieš savaitę grįžau iš Rusi
jos, kur parlamentiniu lygiu kar
tu su Europos sąjungos šalių at
stovais svarstėme Rusijos pilie
čių tranzito į Karaliaučiaus/Ka- 
liningrado sritį reikalus, šian
dieninę situaciją ir situaciją, ku
ri susiklostys, kai Lietuva 2004 
m. taps Europos sąjungos nare. 
Šešti metai važinėju į Rusiją ir 
turiu pasakyti, kad pirmą kartą 
jaučiausi ramus, mat Lietuvos 
delegacija sėdėjo vienoje stalo 
pusėje kartu su Europos sąjun
gos derybininkais. Tranzito ir 
kitų dalykų taisykles jau kartu 
nustatinėja Lietuva ir Europos 
sąjunga. Rusijos atstovai grės
mingus ir neobjektyvius pareiš
kimus gali daryti daugiau savo 
žiniasklaidai: žiūrėkite, kaip 
mes kovojame už Rusijos inte
resus, bet iš tiesų jie negali pa
keisti sutartinės Europos pozici
jos. Europa baigia priversti Ru
siją iki šių metų liepos 1 d. 
ratifikuoti Lietuvos ir Rusijos 
sienų sutartį; Rusija turi iki to 
laiko pasirašyti su Lietuva read- 
misijos sutartį (kad į Lietuvą iš 
Rusijos patekę nelegalai būtų 
vėl grąžinami Rusijai); Rusija 
turėjo sutikti, kad Lietuvos sie
nos nebus galima kirsti be paso, 
kad negalios visokie karininkų, 
žvejų ar medžiotojų bilietai, ir 
t.t. Su Lietuva Rusija priversta 
kalbėtis kaip su Europos sąjun
gos dalimi. Ir tai mes turime 
galutinai sutvirtinti per referen
dumą.

Europos sąjunga - vieninte
lis būdas greičiau įveikti skurdą 
ir regionų atsilikimą. Mat visi 
miestai ir miesteliai, gyvenantys 
blogiau už Europos sąjungos vi
durkį, turės galimybę gauti di
džiules pinigų sumas tų mieste
lių gyvenimui tobulinti ir darbo 
vietoms kurti. Maksimali suma 
visoms Lietuvos ūkio ir gyveni
mo sritims per metus gali siekti 
iki 2 bin. litų (visas Lietuvos 
biudžetas šiandien yra per 10 
bin. litų). Žinoma, tam turime 
organizaciškai, vadybiškai pasi
rengti, bet jau galime remtis ki
tų valstybių patirtimi. Airija, Is
panija, buvo gana skurdžios ša
lys, Portugalija net skurdesnė, 
negu Lietuva šiandien. O raski

Suvalkų krašto išeivijos sambūrio kaimo kapela š.m. kovo 22 d. atlieka 
muzikinę programą Delhi Šv. Kazimiero parapijos salėje Kovo 11-sios 
minėjimo metu Nuotr. Pr. Pargausko

J SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

me tose šalyse bent kelis žmo
nes, kurie pasakytų, kad Euro
pos sąjunga nereikalinga. Jie 
pakilo iš dugno per narystę Eu
ropos sąjungoje.

Naudojuosi šia miela proga 
padėkoti Kanados lietuvių ben
druomenei už ligšiolinę žmogiš
kąją, organizacinę ir finansinę 
paramą Lietuvai, už paramą 
Lietuvos politinėms jėgoms, ats
tovaujančioms vakarietiškaįai ver
tybinei krypčiai. Kviečiu negai
lėti savo patirties, proto ir pa
triotinių nusiteikimų ir su nau
jais planais, nauja perspektyva 
įsijungti į šį naujos kokybės pi
lietinį, o kartu ir politinį bendrą 
darbą.

O pabaigoje prašyčiau leisti 
perskaityti Jums vieną mūsų di
džiojo ambasadoriaus Lotynų 
Amerikoje (šiandien Ispanijoje) 
Vytauto Dambravos pasakoji
mo fragmentą, rodos, iš šeštojo 
praėjusio amžiaus dešimtmečio.

“Vienoje ‘Amerikos Balso’ 
transliacijoje į Lietuvą kalbėjo 
senas knygnešys. Tasai ‘miško 
brolis’ buvo gal 80 metų. Radijo 
pasikalbėjime senukas pasisakė 
išvažinėjęs Ameriką nuo Atlan
to iki Pacifiko. Jis skundėsi nie
kur negirdėjęs lakštingalos čiul
bėjimo. ‘Amerikoje tik varnos ir 
kuosos’ - kritiškai pastebėjo. Ir 
bulvės, kiaušiniai jam Ameriko
je buvo be skonio, ir obuoliai 
kaip reikia nekvepėjo. Ne tas, 
ne Lietuva! Nepriklausomos 
Lietuvos nematęs knygnešys di
džiavosi savo tėvyne, kaip Vaiž
gantas: ‘Vyžota, lopyta mano 
Lietuvėlė, bet mano’!

Baigiant pasikalbėjimą, jis 
buvo paprašytas tarti žodį bro
liams tėvynėje. Ilgai tylėjo. ‘Ne
galiu kalbėti, - sakė, - aš nemo
kytas, ne koks sekretorius’. Vėl 
tylėjo akis įsmeigęs į tolį, dre
bančia ranka stuksendamas laz
dele į grindis. Paskui, lyg prašvi- 
tęs, sako: ‘Aš lietuviams padek
lamuosiu tautiškas eiles’. Ir jis 
pradėjo: ‘Lietuva, Tėvyne mūsų, 
tu didvyrių žeme, iš praeities 
tavo sūnūs te stiprybę semia’.

Išbalusiu knygnešio veidu 
riedėjo gilios ašaros, o man per 
kūną ėjo šiurpuliai” - baigė V. 
Dambrava...

Hamilton, Ont.
A.a. Jurgiui Jurgučiui mirus 

Hamiltone, reikšdami užuojautą 
mirusiojo šeimai, KL fondui aukojo 
po $20 - V. Svilas, Z. Čečkauskas, 
G. J. Krištolaičiai. J.K.

VAIKŲ DIENOS CENTRAMS 
Lietuvoje aukojo: a.a. Janinos Ka- 
žemėkienės atminimui: $25 - Z. A. 
Stanaičiai; $20 - Eug. Lesevičius; 
a.a. Kazimiero Milerio atminimui: 
$100 - Gedrimų šeima; $30 - A. Z. 
Stanaičiai; po $20 - K. Zanon, J. K. 
Januškevičiai, I. Repečkienė, Z. 
Čečkauskas, A. Kamaitis, R. Bulo
vas; po $10 - J. Juozaitienė, R. Bart- 
ninkienė ir N.N.; a.a. Janinos Ber
notienės atminimui: $10 - Reg. Bart- 
ninkienė; aai. Jurgio Jurgučio atmi
nimui: $100 - Gedrimų šeima; $25 - 
Z. J. Rickai; $20 - V. Kežinaitis.

Nuoširdžiai užjaučiame miru
siųjų artimuosius ir labai dėkojame 
už aukas - VDC komitetas

A.a. Jonui Šidlauskui Lietuvo
je mirus, sesuo Stasė Jankauskienė 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” auko
jo $20.

A.a. Nijolės Beniušytės-Mur- 
phy penkerių metų mirties sukaktį 
minint, tėvai Vladė ir Vytas Be- 
niušiai “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo $100.

A.a. Kazimierui Mileriui mi
rus, užjausdami dukras Ramoną, 
Dalią, jų šeimas bei visus gimines 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” auko
jo: $40 - E. M. Klevas; $30 - I.J.J. 
Zhivko-Kažemėkas, O. V. Keziai; 
$25 - E. J. Bubniai, E. K. Gu- 
dinskai; $20 - G. Agurkienė, T. J. 
Andriukaičiai, K. Gelžinienė, M. J. 
Gimžauskai, S. A. Jankauskai, D. 
M. Jonikai, A. A. Petrauskai, B. J. 
Staniai, B. B. Venslovai, A. Volun- 
gienė; $15 - A. S. Urbonavičiai; 
$10 - J. Astas, M. Borusienė, D. 
Garkūnienė, F. M. Gudinskai, M. 
Rybienė, V. P. Šidlauskai, Z. Vai
nauskienė, D. Vaitiekūnienė.

A.a. Janinai Bernotienei mi
rus, reikšdami užuojautą jos vyrui 
Vladui, dukroms Donna, Viktori
jai, seseriai Stasei Aušrotienei ir jų 
šeimoms “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo: $50 - L. A. Kuzmic
kai; $20 - E. Grajauskienė, E. K. 
Gudinskai; $10 - J. Astas, A. S. Ur
bonavičiai, Z. Vainauskienė, A. 
Volungienė; $5 - F. M. Gudinskai.

Delhi-Tillsonburg, Ont.
GAVĖNIOS SUSIKAUPIMAS 

Delhi Šv. Kazimiero lietuvių šven
tovėje vyko kovo 17 d., 3 v.p.p. Jį 
vedė Panevėžio vyskupas J. Kau- 
neckas dalyvaujant kun. V. Staške
vičiui. Po susikaupimo parapijos sa
lėje moterys suruošė kavutę su už
kandžiais. Vyskupas sukalbėjo mal
dą, o vėliai! pakalbėjo apie padėtį, 
rūpesčius ir ateities planus jo va
dovaujamoje vyskupijoje bei Lietu
voje, atsakinėjo į klausimus.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS ATSTATYMO ŠVENTĖ. 
Kovo 22 d., 3 v.p.p. Delhi Šv. Kazi- 
mierio lietuvių šventovėje nebe
gausiai susirinkusį apyl. lietuvių bū
relį puikiai papildė svečiai iš Mis- 
sissaugos ir Toronto. Mišias aukojo 
ir tautinę dvasią keliantį pamokslą 
pasakė vysk. J. Kauneckas, dalyva
vo prel. J. Staškevičius ir kun. Vy
tautas Staškevičius. Aukas nešė se
sutės Jordan ir Alina. Giedojo 
parapijos choras, vargonavo D. 
Norkutė. Pamaldas užbaigė visų 
sugiedotu Tautos himnu. Susirin
kusius šventiškai išpuoštoje parapi
jos salėje KLB apyl. v-bos vardu su 
tą dieną apylinkėje švenčiama Ko
vo 11-ąją ir ateinančiu Lietuvos 
valstybės 750 m. jubiliejumi pasvei
kino KLB apyl. pirm. T. Pargaus- 
kienė. Invokaciją sukalbėjo vysk. J. 
Kauneckas. Apie Kovo 11-tąją ir 
artėjantį garbingą Lietuvos jubilie
jų, kuris bus iškilmingai švenčiamas 
Vilniuje liepos 6 d., pakalbėjo KLB 
apylinkės pirmininkė. Tylos minute 
pagerbti visi, kurie kentėjo ir žuvo, 
kad gyva išliktų Lietuva.

Meninė programą atliko Su
valkų krašto lietuvių išeivijos sam
būrio kaimo kapela dainininkai, va
dovaujami D. Grigutienės ir muzi
kantai, vad. V. Balytos. Programai 
vadovavo humoro niekada nesto
kojantis V. Pečiulis. Pabaigai visi 
šventės dalyviai sugiedojo Lietuva 
brangi. Po linksmos dalies vyko vai
šės, kurias sunešė apylinkės mote
rys. Pirmininkė padėkojo vysk. J. 
Kauneckui, atgaivinusiam tautinius 
jausmus ir paruošusiam Prisikėlimo 
šventei mūsų dvasią. Ypatinga pa
dėka mūsų gerb. dvasiškiams prel. 
Jonui Staškevičiui ir kun. Vytautui 
Staškevičiui, už nuolatinę dvasinę 
globą ir nuoširdžią paramą tauti
niuose reikaluose. Tik geri atsilie
pimai ir nuoširdus ačiū tenka prog
ramos atlikėjams, pradžiuginusiems 
ne tik savo jaunyste, bet ir skam
biomis dainomis, puikia lietuviška 
muzika. Jų dėka turėjome tikrą 
džiaugsmo šventę. T.P.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI] LIETUVĄ
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Petras Brasas
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St. Petcrsburgo, FL, lietuvių 
bendruomenė Vasario 16-tąją šven
tė vasario 15-16 d.d. lietuviškomis 
pamaldomis ir minėjimu Lietuvių 
klubo patalpose. Pastarosiose šeš
tadienį, vasario 15, vyko minėjimo 
programa. Ją pradėjo klubo pirm. 
L. Kynienė, pasveikindama gausius 
šventės dalyvius ir pakviesdama 
šaulius ir Lietuvos vyčius įnešti į 
salę vėliavas. Invokaciją sukalbėjo 
Šv. Kazimiero misijos vadovas kun. 
G. Numgaudis, OFM. Klubo miš
rus choras ir lituanistinės mokyklos 
mokiniai kartu sugiedojo Amerikos 
bei Lietuvos himnus ir, prisimenant 
žuvusius dėl laisvės, Vanagaičio - 
Nuliūdo kapais apsiklojusi tėvynė. 
Nepriklausomybės paskelbimo aktą 
skaitė V. Juška. Minėjime dalyvavo 
JAV kongreso atstovas B. Young ir 
pasakė nuoširdų sveikinimo žodį. 
Paskaitą skaitė Lietuvos garbės 
konsulas Vakarinei Floridai A. 
Karnavičius, pateikdamas daug is
torinių duomenų ir pasidžiaugda
mas, kad Lietuva gavo pakvietimą į 
ŠAS (NATO). Po paskaitos dar 
sveikinimo žodį tarė St. Petersbur- 
ge besisvečiuojantis Lietuvos gar
bės konsulas Detroite J. Jurgutis. 
Svečių tarpe buvo ir Lietuvos kari
ninkai - pik. J. Kačergis bei pik. N. 
Rimkevičius, kurie tarnybos reika
lais atkelti į CENTCOM (JAV ka
riuomenės vadovybės centrą), esan
tį netoli Tampos miesto. Meninę 
programos dalį atliko klubo choras, 
vadovaujamas dr. B. Kazėno, pa
dainuodamas keturias dainas ir už
baigdamas Lietuva brangi. Vasario 
16, sekmadienį, Šv. Vardo švento
vėje Mišias atnašavo ir gražų pa
mokslą pasakė kun. G. Numgaudis, 
OFM. Giedojo klubo choras, orga
nizacijos dalyvavo su vėliavomis. Po 
pamaldų vyko iškilmingi pietūs.

(Lietuvos žinios, 321 nr.)

Brazilija
Lietuvių choro Sao Paulo 

mieste metinis koncertas įvyko lap
kričio 24 d. Vila Zelinoj seselių mo
kyklos patalpose, susilaukęs daug 
žiūrovų. Patalpos tokiam susibūri
mui atrodė per mažos. Šiame kon
certe taipgi dalyvavo Lietuvos kon
sulas Sao Paulo mieste J. Valavi
čius su žmona, Brazilijos lietuvių 
bendruomenės pirm. A. V. Tatarū- 
nienė, prel. J. Šeškevičius ir kun. P. 
Rukšys. Chorui vadovauja muz. A. 
P. Tatarūnas. Be choro, programo
je pasirodė “Palangos” skautai, 
“Nemuno” ir “Rambyno” ansamb
liai. Susilaukta ir staigmenos - bra
zilų styginis ansamblis “Acordes” 
taipogi įsijungė į programą. Šiame 
ansamblyje dalyvauja lietuvaitė D. 
Braslauskaitė. Šolo dainavo M. Sa- 
taitė de Azzuda ir broliai Lipai. 
Žiūrovus sužavėjo, kaip rašoma 
Mūsų Lietuvos, 2002 m. 12 nr., Se- 
liokas, kuris, pritariant gitara, pa
dainavo gražių lietuviškų dainų. Jis, 
pasak korespondento, turėtų pasi
rodyti visuose lietuviškuose rengi
niuose.
Karaliaučiaus kraštas

Šio krašto lietuviai gruodžio 
26 d. suvažiavo į Karaliaučiaus kū
rybos namus švęsti šv. Kalėdų. Te
legrama šį tautiečių susirinkimą 
sveikino Lietuvos prezidentas V. 
Adamkus su žmona, Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos vyriausybės generalinis 
direktorius A. Petrauskas. Lietuvos 
konsulas šiame krašte V. Žalys sa
vo žodyje džiaugėsi šiais Lietuvai 
sėkmingais metais - Lietuva pa
kviesta į ŠAS (NATO) ir Europos 
sąjungą. Linkėjo čionykštiems tau

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” 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 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 0.7,5%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................... 1.55%
180 dienų indėlius.................. 1.55%
1 m. term, indėlius.................. 2.50%
2 m. term, indėlius.................. 3.00%
3 m. term, indėlius.................. 3.35%
4 m. term, indėlius.................. 4.00%
5 m. term, indėlius.................. 4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................ 1.00%
1 m. ind....................................2.50%
2 m. ind....................................3.35%
3 m. ind....................................3.60%
4 m. ind....................................4.25%
5 m. ind....................................4.75% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

tiečiams nepamiršti savo tėvynės, 
meilės jos kultūrai, o svarbiausia - 
meilės tarpusavyje. Kan. A. Gau- 
ronskis prašė Dievą pagalbos, kad 
taikiu būdu būtų sprendžiami visi 
iškylantys klausimai. Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento at
stovas A. Kairys dėkojo šio krašto 
lietuviams už jų pasiaukojimą lietu
vybės išlaikyme. Lietuvių kultūrinės 
autonomijos valdybos pirm. A. Mu- 
liolis padėkojo visiems, prisidėju- 
siems suorganizuoti prasmingą 
Kristaus gimimo šventę. Sveikino 
svečius ir tautiečius kviesdamas vi
sus prasmingai darbuotis visų ge
rovei. Šia proga sveikino ir Kara
liaučiaus krašto bei miesto vadovy
bių atstovai. Karaliaučiaus klubo 
verslo pirm. S. Jusius džiaugėsi, 
kad galėjo prisidėti prie šios šven
tės suorganizavimo. Po kalbų buvo 
įteikti padėkos raštai, dovanėlės 
bendruomenių pirmininkams, an
samblių vadovams. Po to vyko sve
čių ir lietuvių ansamblių koncertas, 
o po jo - dainos ir šokiai.

(Pasaulio lietuvis, 2003 m., 3 nr.)

Gudija
Nuo praėjusių metų rudens 

Usoniuose, Breslaujos rajone, vei
kia J. Leko lietuvių_sekmadieninė 
mokykla buvusio Usonių kaimo 
klubo patalpose. Ją lanko 23 moki
niai labai skurdžiose sąlygose. Pas
tatas senas ir apleistas, sunku jį 
apšildyti. Mokiniai sėdi su apsiaus
tais, užsimovę pirštines. Nėra tin
kamų nei stalų, nei kėdžių. Labai 
stinga ir mokymo priemonių. Mo
kykla turi tik keletą vadovėlių ir jo
kių pratimų sąsiuvinių. Kai kurie 
vaikai ateina į mokyklą iš vargingų 
šeimų, nepajėgdami įsigyti rašymo 
priemonių. Šiaip vaikai labai geri ir 
noriai mokosi. Praėjusių metų 
gruodžio 29 d. įvyko mokykloje va
karonė, kurioje mokiniai pasirodė 
su trumpa programėle. Jie labai 
džiaugėsi sulaukę Kalėdų senelio 
su pilnu maišu dovanų. Vakaronėje 
vaikai ir tėvai kartu žaidė, dainavo 
ir visiems buvo smagu. Taipgi visų 
akis džiugino Kalėdų eglutė, pa
puošta vokiškais žaislais. Apie šią 
mokyklą Lietuvių godose 2003 m., 1 
nr. rašo mokytoja J. Mikulėnienė, 
norėdama atkreipti kitų dėmesį ir 
susilaukti mokyklai paramos.

Australija
Tarp Melburno Viktorijos ir 

Kauno technologijos universitetų 
2002 m. liepos 9 d. pasirašyta ben
dradarbiavimo sutartis dėl pasikei
timo studentais. Į Lietuvą buvo nu
vykęs Europos - Australijos institu
to prie Viktorijos universiteto di
rektorius prof. R. Adams. Pastara
sis Kaune susitiko su Kauno tech
nologijos universiteto (KTU) pro
rektoriumi prof. P. Baršausku. Pir
muoju kandidatu iš Australijos stu
dijuoti Lietuvoje tapo Viktorijos 
universiteto komercijos trečio kur
so studentas J. Rutkauskas, gerai 
kalbantis ir lietuviškai. Jis šių metų 
pradžioje išvyko tęsti studijų Kau
no technologijos universitete. Lie
tuvoje jį pasitiko iš Šiaulių giminės, 
kurių tarpe praleido pirmąją sa
vaitę. Laisvalaikiu žada įsijungti ir į 
KTU šokėjų grupę. Stud. J. Rut
kauskas gavo Viktorijos universite
to stipendiją, taipgi jį parėmė ir 
lietuviškos organizacijos: Australi
jos lietuvių fondas, Melburno so
cialinės globos moterų draugija, 
Melburno lietuvių katalikių moterų 
draugija, Australijos lietuvių katali
kų federacija, Melburno sporto klu
bas “Varpas”. Minėta sutartis su
teikia galimybę vienam kitam Lie
tuvos studentui studijuoti Melburno 
Viktorijos universitete. (Tėviškės ai
dai, 2003 m., 3 nr.). J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
neklln. turto 1 m...........4.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Jis daugiau neberašys...
Atsisveikinant su ilgamečiu lietuviškos spaudos bendradarbiu 

a.a. Kaziu Milerių
Nebesulaukęs pavasario 

ankstyvojo gamtos pabudimo, 
naujam žydėjimui ir gyvybės pri
sikėlimui, po pabodusios užsitę- 
susios ilgos žiemos šalčių, 2003 
m. kovo 22 d. ankstų .ytą iške
liavo iš mūsų tarpo neilgai sir
gęs Kazys Mileris, palikęs ryš
kius savojo gyvenimo pėdsakus, 
kurių laiko dulkės taip greit ne- 
išdildys ir mūsų prisiminimuose 
liks kaip šviesus spindulys, 
blykstelėjęs Hamiltono lietuvių 
tarpe.

Tai mokytojas, bendruome- 
ninkas, kooperatininkas, visuo
menės veikėjas, rašto žmogus, 
kuris savo plunksna gražiais re
portažais savo laiku žavėjo mus 
visus.

Velionis gimė 1920 m. ba
landžio 1 d. Dimitravos dvare, 
Kretingos valšč. ir apskr. Ten 
baigė Dimitravos pradžios mo
kyklą. Įstojo į Kretingos pran
ciškonų gimnaziją, kur 1938 m. 
baigęs 6 klases įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. Nestojo į ar
timą Žemaitijoje Telšių semina
riją, nes jį viliojo Kauno kunigų 
seminarija, kurios rektorius bu
vo poetas prel. Maironis. Mat 
jau gimnazijoje besimokydamas 
Kazys turėjo gabumų literatū
rai, bet tuo laiku jo dėmesys bu
vo nukreiptas į poeziją, kurią 
vykusiai kūrė dalyvaudamas tais 
laikais gimnazijų rengiamuose 
literatūros vakaruose. Rašinė
damas poeziją yra laimėjęs pre
mijų, ir jo eilėraščiai buvo 
spausdinami ne tik Kretingos 
pranciškonų gimnazijos leidžia
mam laikraštėlyje Mokslo die
nos, bet ir Ateityje 1938 m. Kar
tu su Vytautu Mačerniu, Henri
ku Nagiu ir kitais yra skaitęs sa
vo kūrybą.

Kauno kunigų seminarijoje 
neužsibuvo, po metų grįžo į 
pranciškonų gimnaziją ir baigė 
1940 m. Vokiečių okupacijos 
metu 1942 m. įstojo į Vilniaus 
universitetą studijuoti teisės ir 
po metų, vokiečiams uždarius 
universitetą, grįžo į namus. Ka
dangi prie Šiaulių mokytojų se
minarijos jau buvo įsigijęs jau
nesniojo mokytojo cenzą, buvo 
paskirtas mokytoju Lenkimų 
bažnytkaimyje. Ten sukūrė šei
mą su Stase Stuokaite. 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją ir dirbo 
pas ūkininką.

Karui pasibaigus, apsistojo 
Oldenburge, kur “Unterm 
Berg” lietuvių stovykloje 1945- 
1947 m. mokytojavo pradžios 
mokykloje, vėliau - jos vedėjas. 
Į Kanadą atvyko su “Hydro” su
tartim 1948 m. gegužės mėn. 
Pradėjo dirbti prie Sauk Ste. 
Marie užtvankos darbų. 1949 m. 
baigęs sutartį atvyko su šeima 
gyventi į Hamiltoną. Įsidarbino, 
kaip dauguma lietuvių, “Stelco”

Ambasados pranešimas
Referendumo balsuotojams
Gerbiamieji Lietuvos 
Respublikos piliečiai,

Lietuvos Respublikos seimo 
nutarimu šių metų gegužės 10- 
11 dienomis vyks referendumas 
dėl Lietuvos Respublikos narystės 
Europos sąjungoje.

Lietuvos Respublikos am
basada Kanadoje kviečia Lietu
vos Respublikos piliečius, kurie 
laikinai ar nuolat gyvena Kana
doje, dalyvauti referendume ir 
šiuo tikslu užsiregistruoti amba
sadoje.

Jeigu gyvendami Kanadoje 
buvote įrašyti į rinkėjų sąrašus 
ir dalyvavote Lietuvos Respub
likos prezidento rinkimuose, 
prašome telefonu, faksu, paštu 
arba elektroniniu paštu (c-mail) 
patvirtinti arba patikslinti savo 
gyvenamosios vietos adresą, ku
riuo atsiųsime balsavimui reika
lingus dokumentus.

Jeigu gyvendami Kanadoje 
nedalyvavote prezidento rinki
muose, neseniai atvykote į Ka
nadą arba rinkimų teisę įgyjote 
ar įgyjate dabar, t.y. referendu
mo dieną Jums bus sukakę 18 
metų, prašome pranešti apie sa
ve šiuos duomenis:

- pavardę, vardą;
- gyvenamosios vietos adre

są Kanadoje;
- gyvenamosios vietos Lie

tuvoje adresą (jei ten gyvenate 
nuolat, bet balsavimo metu bū
site Kanadoje);

plieno gamykloje. Po 36 metų 
tarnybos, kaip metalurgijos la
boratorijos technikas, 1984 m. 
išėjo į pensiją.

Ryškius pėdsakus paliko 
lietuviškoje veikloje, kai vos at
vykęs į Hamiltoną įsijungė dirb
ti su ateitininkais. Stipriai prisi
dėjo prie Vysk. M. Valančiaus 
lituanistinės mokyklos dirbda
mas mokytoju nuo 1962 m., kur 
išdirbo 16 metų. 1977-1982 m. - 
mokyklos vedėjas, perėmęs pa
reigas iš ilgamečio vedėjo Jono 
Mikšio. Aktyviai dalyvavo mo
kytojų suvažiavimuose ir savo 
laiku lietuviškojo švietimo dar
be. Už darbą lituanistinėje mo
kykloje gavo KLB valdybos pa
žymėjimo lapą ir PLB valdybos 
pažymėjimo lapą su medaliu.

Bendruomenės veikloje bu
vo bent keliose KLB Hamiltono 
apylinkės valdybose ir valdybos 
pirmininkas 1970-71 m. Čia yra 
daug kalbėjęs įvairiomis progo
mis ir vadovavęs lietuviškiems 
renginiams.

Prisidėjęs prie lėšų telkimo 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
dalyvaudamas Tautos fondo 
Hamiltono skyriaus valdybos 
nariu ir pirmininku 1967-1970 
m. Kooperatinėje veikloje - lie
tuvių kredito kooperatyvo “Tal
ka” Paskolų komitete 1979- 
1991 m. eidamas sekretoriaus ir 
pirmininko pareigas. Pensinin
kų klubo “Ąžuolas” valdybos 
narys ilgus metus.

Kanados ir Amerikos lietu
vių žurnalistų sąjungos narys. 
Aktyviai dalyvavo Kanados lie
tuvių žurnalistų sąjungoje ir 
1988 m. buvo sekretorius. Taip
gi narys kultūros draugijos “Ži
buriai”, kuri leidžia mūsų sa
vaitraštį. Tuo laikotarpiu daug 
rašė į lietuvišką spaudą - Tėviš
kės žiburius ir Draugą, paruoš
damas plačius reportažus. Buvo 
po mirusių pirmųjų Hamiltono 
korespondentų Stasio Bakšio ir 
Kazio Barono stipriausias Ha
miltono korespondentas.

Velionis dainavo Toronto 
vyrų chore “Aras” ir daugelį

- Lietuvos Respublikos pi
liečio paso numerį;

- asmens kodą, įrašytą pase.
Duomenis galima pateikti 

asmeniškai, atvykstant į amba
sadą ir pateikiant galiojantį Lie
tuvos Respublikos piliečio pasą, 
paštu arba faksu. Registruojan
tis paštu arba faksu, reikia at
siųsti paso puslapių, kuriuose 
yra aukščiau nurodyti duome
nys, kopijas. Užsiregistravę pi
liečiai bus įrašyti į rinkėjų sąra
šus ir jiems bus atsiųsti balsavi
mui reikalingi dokumentai.

Laukiame jau dabar Jūsų 
ambasadoje, laiškų, skambučių 
ir aktyvaus dalyvavimo referen
dume.

Ambasados adresas: 130 Al
bert St., Suite 204, Ottawa, On
tario KIP 5G4. Tel. (613) 567- 
5458, faksas (613) 567-5315, 
litemb@storm.ca, 
romanasm@storm.ca 

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

metų Hamiltono Aušros Vartų 
parapijos chore. Jam paliko la
bai gražius prisiminimus choro 
“Aras” išvyka į D. Britaniją, 
apie kurią su malonumu pasa
kodavo.

Su velioniu mano pažintis 
siekia Vokietijos laikus, kai 
1945-47 m. gyvenom kartu Ol
denburge “Unterm Berg” lietu
vių stovykloje, kai jis mokytoja
vo stovyklos lietuvių pradžios 
mokykloje, o man teko dirbti 
stovyklos administracijoje. Ap
sigyvenus Hamiltone nuo 1952 
m. mūsų keliai vėl kryžiavosi, 
kai dažnai teko dirbti tose pat 
organizacijų valdybose, bet dau
giausia mus rišo rašinėjimas lie
tuviškoje spaudoje apie lietuvių 
gyvenimą Hamiltone.

Be organizacinio darbo, Ka
zys Mileris paliko ryškiausią 
pėdsaką nepamirštamą savo ly
riniais ir nostalgiškais rašiniais 
spaudoje. Visi mes mėgom jo 
rašinius ir vis laukdavom naujų. 
Vienas tokių spausdintas Tėviš
kės žiburiuose apie Šv. Jono lie
tuvių kapines, kur lyriškai atsi
sveikina su gyvenimu, tai lyg ne
krologas pačiam sau. Cituoju 
gražiausią poetiškiausią dalį:

nebeturėsiu šalia to pu
šyno, prie kurio užaugau, to di
delio pušyno su vėjuje linguo
jančiom aukštom pušim, su kve
piančiais uogienojais ir lazdy
nuose krykštaujančiais paukš
čiais. Yra kampe pasodinta jau
na ilgais spygliais pušaitė. Jų yra 
ir daugiau pasodintų kapinėse. 
Susirūpinęs žiūriu į pernykštį 
savo pušelės paūgėjimą. O ji 
tiek mažai per tuos metus teuž
augusi. Ir aš žinau, kad man pu
šis jau nebespės užaugti... Taip 
norėjosi, kad mane laidotų po 
didele plačiašake pušim. Ji su
laikytų ir apsaugotų mane nuo 
žvarbių žiemos vėjų, suteiktų 
paunksmę, deginant karštai vi
durvasario saulei, o pavasariais 
pušies sakų kvapas vis primintų 
man Darbėnų šventovėje per 
pakylėjmą pajuntamą tą patį 
smilkalų kvapą. Pušis ir mano 
antkapio kryžiaus išskėstos ak
meninės rankos sveikins ir lai
mins kiekvieną praeinantį. Jos 
pasitiks naujos dienos patekėji
mą, sutiks darbo įniršiu įsibėgė
jusį vidurdienį, o vakare laimins 
saulėlydį, atnešusį visiems die
nos įtampos pabaigą ir vakaro 
ramybę”.

Ilsėkis ramybėj, Kazy, už
baigęs žemiškąją kelionę, o ve- 
lionies dukroms - Ramonai ir 
Daliai nuoširdi užuojauta nuo 
ateitininkų, buvusių mokytojų, 
bendruomenės, pensininkų klu
bo, “Talkos” kooperatyvo ir 
mano netekus šio brangaus 
žmogaus.

Velionis buvo pašarvotas 
“Marlatt” laidotuvių namų kop
lyčioje, kur kovo 25 d. vakare 
atliktos trumpos pamaldos. Už
darytas karstas buvo apsuptas 
gėlių vainiku, ateitininkų ir Lie
tuvos vėliavų. Dalyvavo pilna 
koplyčia tautiečių. Po Rožinio 
maldų, kurias atliko kun. Juoza
pas Žukauskas, OFM, su velio
niu atsisveikino organizacijų 
vardu Stasys Dalius, nušvietęs 
mirusiojo gyvenimo kelią.

Kovo 26 d. iš laidotuvių na
mų karstas buvo atlydėtas į 
Aušros Vartų parapijos švento
vę, kur laidotuvių šy. Mišias au
kojo kun. Audrius Šarka, OFM, 
dalyvaujant gausiam būriui Ha
miltono lietuvių. Giedojo AV 
parapijos choras, vadovaujamas 
Darijos Deksnytės.

Po pamaldų karstas buvo 
atvežtas į Šv. Jono lietuvių kapi
nes Mississaugoje, kur prie tos 
pušaitės, jo taip nostalgiškai ap
rašytos, palaidotas.

Kapinėse maldas atliko 
kun. Audrius Šarka, OFM, da
lyvaujant gerokai per 100 Ha
miltono ir Toronto lietuvių, ku
rie pakviesti į parapijos salę pie
tums susėdę prie stalų buvo pa
gal velionies pageidavimą aptar
naujami padavėjų, o skanius 
pietus paruošė p.p. Mačiai.

Stasys Dalius

2002.V1I.4 Šakių rajone, Nosiedų kaime siautusi audra išvertė 
šimtametes pušis, bet kieme B. Marmos pastatytas kryžius išliko

Liko ilsėtis Kanados žemėje
A.a. Aleksas Valadka, dirbęs gydytoju 50 metų
Š.m. vasario 25 d. Toronto 

lietuviai neteko šviesaus ir kil
naus a.a. gydytojo Alekso Va- 
ladkos.

Jis gimė 1920 m. liepos 17 
d. Kauno priemiestyje Šančiuo
se. Jo tėvai Mykolas Valadka ir 
motina Teklė Majauskaitė turė
jo dar vieną sūnų dr. Bronių, 
kuris prieš kelerius metus mirė 
Čikagoje, ir dukterį Eugeniją, 
kuri buvo ištekėjusi už Alfonso 
Čižiko, gyvenusio ir mirusio To
ronte.

Velionis mokėsi Kaune. 
1938 m. baigė jėzuitų gimnaziją, 
kur jau tada pasireiškė kaip ga
bus mokinys ir išskirtinai pasižy
mėjo kaip kalbų, ypač lotynų 
kalbos, žinovas. Įstojo į Vytauto 
Didžiojo universiteto medicinos 
fakultetą ir priklausė “Gajos” 
korporacijai, dainavo studentų 
chore.

Studijas baigė 1943 m. ir 
buvo paskirtas į Kaišiadoris gy
dytojo praktikai. Deja, besiarti
nanti Sovietų Sąjungos grėsmė 
vertė jį trauktis iš Lietuvos. 
Taip 1944 m. su seserimi Euge
nija ir broliu Broniumi per Len
kiją išbėgo į Vokietiją. Ten, 
dirbdamas Wuerzburg’o ligoni
nėje, įsigijo medicinos daktaro 
teises.

1949 m. atvyko į Kanadą, 
kur, pagal Kanados imigracijos 
potvarkį, turėjo atitarnauti 1 
metų sutartį aukso kasyklose 
Ontario šiaurėje. Ten dirbda
mas išgelbėjo vietinės moters 
gyvybę ir nuo to laiko jau nerei
kėjo dirbti požemyje.

Atvykęs į Torontą Šv. Juo
zapo ligoninėje kurį laiką dirbo 
sanitaru, bet neužilgo, išlaikęs 
reikiamus egzaminus, toje pa
čioje ligoninėje pradėjo gydyto
jo praktiką ir ten ją tęsė ištisus 
35-rius metus. Savo profesijoje 
dirbo 50 metų. 1950 m. dr. 
Aleksas Valadka buvo pirmasis 
iš pokario lietuvių, atidaręs gy
dytojo kabinetą Toronte.

1949 m. vedė farmacininkę 
Aldoną Stripinytę. Užaugino 
tris sūnus, kurių pirmasis - 
Andrius dirba švietimo srityje. 
Sūnus Mikas pasekė savo tėvo 
pėdomis ir palaipsniui perėme 
savo tėvo praktiką. Sūnus Rai
mondas yra Kanados imigraci
jos ir muitų tarnybos pareigū
nas. Dr. A. Valadka, taip pat,
turėjo progos pasidžiaugti savo 
dviem vaikaičiais, šešiomis vai
kaitėmis ir vienu provaikaičiu.

Dr. A. Valadka priklausė 
Kanados lietuvių gydytojų są
jungai ir buvo pareigingas Pa
saulio lietuvių gydytojų draugi
jos narys, uolus tų organizacijų 
susirinkimų, posėdžių bei semi
narų dalyvis.

Velionis buvo giliai tikintis 
katalikas ir uolus Lietuvos kan
kinių parapijos narys. Savo sun
kią ligą priėmė ramiai, nesiskųs
damas. Ir kančioje jis sugebėjo 
šypsotis. Jis nemokėjo įžeisti nei 
vieno asmens.

Buvo labai pasišventęs gy
dytojo profesijai, tačiau rasdavo 
laiko nuo jos atitrūkti ir pasilsė-

A.a. dr. ALEKSAS VALADKA

ti “Vanagynėje” (Hawkestone) 
- savo vasarnamyje. Prie gra
žaus Simcoe ežero, savo draugų, 
giminių ir artimųjų tarpe, rasda
vo progą sąmojingiems anekdo
tams, kuriuos pritaikydavo savo 
pokalbių temose. Buvo nuošir
dus, vaišingas ir žinodavo saiką 
valgyme ir gėrime. Labai mėgo 
skaityti, darbuotis savo sodelyje, 
o pramogai žiūrėdavo senuosius 
komedijų ir kelionių filmus. Do
mėjosi fotografija ir mėgo fil
muoti savo aplinką.

Išėjęs į pensiją (1998 m.) 
žiemas leido Floridoje, o pašli
jus sveikatai nuolatos gyveno 
Toronte, arti savo vaikų ir vai
kaičių.

Buvo Kanados lietuvių ka
talikių moterų draugijos Lietu
vos kankinių parapijos vėliavos 
krikštatėvis ir tautinių šokių an
samblio “Gintaras” ilgametis 
rėmėjas bei krikštatėvis. “Ginta
ro” gretose šoko ir dar tebešoka 
vaikai, marčios, vaikaičiai ir vai
kaitės.

Taurus, ramus ir Toronto 
visuomenei gerai žinomas dr. 
Aleksas Valadka buvo savo gi
minių, artimųjų ir gausios visuo
menės atlydėtas į Šv. Jono lietu
vių kapines Mississaugoje. Balti
jos jūros gintarėliais apibarstyta
me karste, visų lietuvių pamėgtos 
Marija, Marija giesmės aidais 
atsisveikinus, velionis Valadka 
liko ilsėtis svetimoje, bet sve
tingoje Kanados žemėje. AKV

Lietuvių kalbos žiemos kursų dalyviai Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune
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Lietuviai skriaudžiami savoje parapijoje 
Keisti dalykai dedasi lietuvių įsteigtoje Šv. Antano 

parapijoje Cicero mieste
Jau daugiau kaip 90 metų 

Cicero lietuviai įsteigė Šv. Anta
no parapiją. Ilgą laiką lietuviai 
čia ramiai lietuviškai meldėsi, 
kaip ir kada jie norėjo, turėjo 
norimas sales lietuvių kultūros 
ir sporto reikalams plėtoti.

Kai maždaug prieš porą de
šimtmečių Cicero lietuvių skai
čius sumažėjo ir jų vietą užėmė 
žmonės iš kaimyninės Meksi
kos, reikalai gerokai pasikeitė. 
Tačiau lietuviai vis tiek kurį lai
ką buvo šeimininkai, nors para
pijai vadovavo nelietuviai kuni
gai. Reikalai visai pablogėjo, kai 
čia klebonu buvo paskirtas ame
rikietis kun. James Kastigar.

Tuoj pat buvo pakeistas lie
tuviškų pamaldų laikas, nuo 
šventovės kertinio akmens “ste
buklingu” būdu pranyko anglų 
kalba įrašas, kad čia yra lietuvių 
šventovė, ant parapijos pastato 
uždėti įrašai tik anglų ir ispanų 
kalbomis. Dar neseniai keistu 
būdu įvykęs gaisras sunaikino 
arkivyskupo (dabartinio palai
mintojo) Jurgio Matulaičio pa
veikslą bei jo šventovėje buvu
sias relikvijas.

Ir kas labai keista, kaip da
bar sužinota (apie tai pranešė 
parapijietis Robert Lukštą, ku
rio tėvai buvo Šv. Antano para
pijos steigėjai, bendraujantis su 
Čikagos arkivyskupijos vyskupu 
Jakubowski) klebonas nieko 
apie šį gaisrą nepranešė vysku
pijai. Jis labai šaltai per sekma
dienio Mišias paskelbė apie tai 
tikintiesiems, net nepaminėda
mas, kad buvo sunaikintos lietu
vio palaimintojo relikvijos.

Per septynerius Šv. Antano 
parapijoje šeimininkavimo me
tus šis klebonas stengėsi men
kinti lietuvių įnašą į šią parapiją 
(jis ilgą laiką net viešai neigė, 
kad ji yra lietuvių parapija).

Kai šiemet Cicero lietuviai

Lietuvių kalbos žiemos kursai Kaune
Šių metų sausio 14-28 d.d. 

Vytauto Didžiojo universitete 
antrą kartą surengti lietuvių kal
bos žiemos kursai užsienie
čiams. Iš 13 ketinusių atvykti 
dalyvių net 10 nepabūgo šaltos 
lietuviškos žiemos ir sėkmingai 
pradėjo lietuvių kalbos studijas. 
Lietuvių kalbos paskaitos vyko 
kiekvieną dieną: dvi paskaitos 
ryte, viena po pietų. Paskaitų 

. metu studentai mokėsi sudėtin
gos lietuvių kalbos gramatikos, 
mėgino įsisavinti praktinę šne
kamąją kalbą žaidimų būdu, 
dirbo su kalbai mokyti pareng
tais kompaktiniais diskais, žiū
rėjo lietuviškus meninius filmus.

Kursų dalyviai - įvairiausių 
profesijų, pomėgių, amžiaus, 
kultūrų žmonės: gydytojas, ver
tėjas, vokiečių kalbos dėstytoja, 
statybų projektų vadovas, stu
dentai. Šioje palyginti nedidelė
je grupėje - net 7 šalių atstovai: 
Venezuelos, Danijos, Olandijos, 
JAV, Suomijos, Vokietijos, 
Lenkijos.

Pirmą kursų šeštadienį buvo 
organizuota Meno diena Rum
šiškėse. Kursų dalyviai piešė ant 
šilko ir stiklo. Profesionalios 
dailininkės puikiai įvertino visų 
meninius gebėjimus. Traukdami 
lietuviškas dainas, pasivažinėjo
me arklio traukiamu vežimu po 
muziejaus teritoriją, pietums 
kepėme šašlykus. Laisvalaikiu 
kartu su studentais žaidėme 
kėgliais klube “Straikas”, ėjome 
į čiuožyklą, organizavome vaka
rienes.

Šilti užsieniečių atsiliepi

minėjo Lietuvos Nepriklauso
mybės 85-sias metines ir į šią 
šventę apsilankė Lietuvos am
basadorius Vygaudas Ušackas. 
Rengėjai taip pat pakvietė ir Ci
cero miesto merą Ramiro Gon
zalez, kuris pakeitė susikompro
mitavusią ir kalėjimu nuteistą 
lietuvių kilmės Betty Loren- 
Maltese. (

Niekas čia neįžiūrėjo jokios 
“politikos”, o tik Lietuvos am
basadoriaus galimybę susitikti 
su Cicero miesto galva, prekybi
nių bei kitokių ryšių užmezgi
mą. Cicero aukšto pareigūno 
oficialus sveikinimas buvo tikrai 
santūrus, visai neliečiantis jo 
perrinkimo artėjančiuose rinki
muose.

Tačiau visiškai kitaip šį įvy
kį interpretavo minėtasis klebo
nas. Jis, atėjęs į sekmadieninį 
lietuvių susibūrimą po lietuviš
kų pamaldų šventovėje, davė pi
pirų minėjimo organizatoriams. 
Kai Cicere gimęs ir Šv. Antano 
parapijos pradžios mokyklą bai
gęs advokatas Saulius Kuprys 
(jis yra ir ALTos pirmininkas) 
bandė klebonui visą reikalą pa
aiškinti, šis neleido jam kalbėti. 
Kaip ir visada taip ir šį kartą 
klebonas jautėsi kaip tikrasis ir 
vienintelis teisuolis.

Kovo 6 d. vakare klebonas 
pas save pasikvietė tris lietuvių 
atstovus, ir dar kartą perspėjo 
mūsiškius dėl šio didelio “nusi
kaltimo”. O Lietuvių Bendruo
menės Cicero apyl. pirmininką 
Mindaugą Baukų klebonas net 
grasino bausme.

Apie šį klebono išpuolį bu
vo pranešta per sekmadieninį 
lietuvių susibūrimą kovo 9 d. 
Susirinkusieji tautiečiai kraipė 
galvas dėl tokio amerikiečio 
dvasiškio elgesio.

Edvardas Šulaitis

mai, drąsiai tariami lietuviški 
žodžiai ir šypsenos buvo geriau
sias atpildas Žiemos kursų or
ganizatoriams ir dėstytojams už 
intensyvų darbą auditorijose ir 
kartu po paskaitų praleistą lais
valaikį. Kursų pabaigoje daly
viams buvo įteikti kursų baigi
mo pažymėjimai. Atsiminimui 
apie kursus ir VDU kiekvienas 
dalyvis gavo marškinėlius ir ka
lendorių su lietuvių kalbos pa
mokėlėmis kiekvienam mėne
siui. Asta Ambrasaitė,

Lietuvių kalbos kursų 
koordinatorė

Lietuvių kalbos 
ir kultūros
vasaros kursai
Įsibėgėjant pavasariui VD 

universitete Kaune, jau pradėta 
registracija į Lietuvių kalbos ir 
kultūros vasaros kursus. Tai ke
turių savaičių lietuvių kalbos 
kursai, kurių metu dalyviai ne 
tik pramoks ar tobulins lietuvių 
kalbą, bet ir klausys paskaitų 
apie meną, kultūrą, istoriją, o 
savaitgaliais lankysis gražiausio
se Lietuvos vietose. Kursai 
truks nuo 2003 m. liepos 22 d. 
iki rugpjūčio 19 d. Daugiau in
formacijos apie juos lietuvių, 
anglų ir ispanų kalbomis galima 
rasti interneto puslapyje 
http://www.vdu.lt/Ltcourses/

Taip pat galima teirautis ei. 
paštu: baltic@trs.vdu.lt ar siųsti 
klausimus faksu:+370 37 323296. 
Visiems besidomintiems kursais 
bus atsakyta į rūpimus klausi
mus. Kursų dalyvių amžius neri
bojamas, juose gali dalyvauti vi
si sulaukę 18 m. Kiekvienas, no
rintis užsiregistruoti į kursus, 
turi užpildyti formą ir siųsti ją 
kartu su kitais dokumentais 
paštu iki š.m. birželio 24 d. ad
resu: Lietuvių kalbos ir kultūros 
vasaros kursai, Tarptautinių ryšių 
skyrius, Vytauto Didžiojo univer
sitetas, Donelaičio 58, LT-3000, 
Kaunas, Lietuva-Lithuania.

Mielai laukiame jūsų at
vykstant šią vasarą į Kauną. Jei
gu nusprendėte kartu su mumis 
praleisti vieną vasaros atostogų 
mėnesį, būkite mūsų svečiai!

Asta Ambrasaitė, 
Lietuvių kalbos kursų 

koordinatorė

mailto:litemb@storm.ca
mailto:romanasm@storm.ca
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.vdu.lt/Ltcourses/
mailto:baltic@trs.vdu.lt
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Šių metų kovo 22 d. iš Ka
nados grįžo į Lietuvą paskutinė 
delegacija, dalyvavusi vadina
mame Lietuvos-Kanados polici
jos projekte, vykdomame nuo 
2001 m. Kaip anksčiau buvo ra
šyta įvairiais tarpsniais, projekto 
sumanytojas ir vadovas yra ka
nadietis, buvęs Toronto polici
jos superintendentas Ted Price, 
kurio vardas jau žinomas Kana
dos lietuviams.

Jo projektas tapo įgyvendi
nama programa. Į jos raidą ver
ta dar kartą pažvelgti, dar ir to
dėl, kad jis ją sukūrė Lietuvai, 
pats nebūdamas lietuvis. Tai ge
radaris, kuris išėjęs į pensiją su 
savo žmona Alice ėmėsi labda
ringų darbų įvairiuose pasaulio 
kraštuose. 1997 m. dėstydamas 
anglų kalbą Klaipėdos krikščio
niškoje kolegijoje, jis pastebėjo, 
kaip veikia atsikuriančios Lietu
vos policija, pagalvojo, kad Ka
nados policija gal galėtų padėti 
Lietuvai pagreitinti teisėtvarkos 
brendimo procesą, padidinti vi
suomenės pasitikėjimą policija.

Grįžęs į Kanadą jis užmez
gė ryšius su Toronto miesto ir 
Ontario policijos vadovais, pa
teikė prašymus CIDA (Cana
dian International Develop
ment Agency) dėl finansinės pa
ramos, ir 2001 m. gegužės mė
nesį su kai kuriais Kanados po
licijos pareigūnais vyko į Lietu
vą sudaryti sąlygų delegacijos 
kelionei tų metų spalio mėnesį. 
Iškeliavo 13 Toronto ir OPP po
licininkų delegacija vesti semi
narų penkiuose Lietuvos mies
tuose apie “Community-based 
Policing”. Tai yra policinė tar
nyba, ugdanti visuomenės pasi
tikėjimą, gyventojų bendradar
biavimą, humanitarinę pažiūrą 
ir didesnį dėmesį į nusikaltimų 
aukas, smurtą šeimose ir pan.

Delegacijoje buvo trys lietu
viai, kurie pastoviai ryšininkavo 
ir vertėjavo to vizito ir vėlesnių

POLMO
AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMAS
Visiems darbams pasiruošęs 

aptarnavimo centras

Marek Januszewicz
KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS

tel. (905) 896-8585
3545 Hawkestone Rd. Unit #1 

Mississauga, ON L5C 2V1

KELIAUTOJO UŽRAŠAI

Rudenėjančioje Europoje pasižvalgius
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Potvynio paliestoje Prahoje
Iš ryto apsiniaukę, bet nely

ja, tačiau drėgna ir šalta. Tem
peratūra atrodo nedaugiau kaip 
5°C. Važiuojam per miesto 
centrą ir arčiau upės, kuri buvo 
patvinusi prieš kelias savaites - 
kai kurios miesto dalys buvo ap
semtos iki 2 metrų gylio. Perva
žiavę per upės tiltą kylame 
aukštyn į kalną prie Hradcany 
pilies, kur Bohemijos karaliai 
gyveno, o dabar yra įsikūrusios 
Čekijos prezidento įstaigos, bet 
jis čia negyvena. Išlipę iš auto
buso pėsti ateinam prie pilies 
vartų. Prie jų stovi kareivių gar
bės sargyba, kuri kas valandą 
pasikeičia.

Pilies rūmai užima gan di
delį plotą. Apeinam kelias rūmų 
apsuptas aikštes, kur stovi pa
minklai. Toje dalyje pagrindinių 
rūmų, kur pro sargybą ateinam, 
yra Čekijos prezidento raštinės, 
ir publika neleidžiama įeiti. Ta
čiau tris kartus per metus lei
džiama publikai įeiti pasižiūrėti 
visiems žmonėms, kur dirba 
valstybės prezidentas. Šiaip 
šiuose rūmuose yra sutinkami 
svetimų valstybių vadovai, am
basadoriai ir kiti oficialūs asme
nys, kurie lanko valstybę.

Aikštelėje stovi pirmajam 
Čekoslovakijos kūrėjui ir prezi
dentui Masaiykui paminklas. 
Tačiau miesto vadovė puikiai 
angliškai kalbanti su humoru 
priminė, kad komunistų laiko
tarpiu anei žodelio nebuvo apie 
Masaryką, atrodė, kad toks as
muo Čekoslovakijos istorijoje 
visai nefigūravo. Priminė ir apie 
sūnų Masaryką, kuris buvo už
sienio reikalų ministeris ir mirė 
iškritęs per langa; manoma, kad 
buvo išstumtas ir taip nužudy
tas, nes jis nebuvo komunistas.

Pilies rajone bevaikščiojant 

mainų metu - tai Ontario poli
cijos serž. Algis Malinauskas, 
Toronto policijos serž. Juozas 
Gataveckas ir Toronto policijos 
pareigūnė Dana Styra. Be jų 
įnašo šio projekto nebūtų buvę 
įmanoma įgyvendinti. Visas de
legacijos keliones apmokėjo CI
DA, o Kanados policininkų al
gas mokėjo jų vadovybės (To
ronto Police Services ir Ontario 
Provincial Police).

Pirmoji Lietuvos delegacija, 
kurią sudarė keturiolika įvairių 
miestų policijos komisarų ir kitų 
pareigūnų, pvz. iš Teisės univer
siteto, atvyko 2002 m. vasario 
mėnesį, kartu su generaliniu ko
misaru Vytautu Grigaravičiumi. 
Buvo aplankyta Otava, RCMP 
būstinė, Lietuvos ambasada bei 
įvairios OPP ir Toronto polici
jos mokymo bei tyrimo įstaigos, 
susipažinta su įvairių sluoksnių 
darbo eiga, nusikaltimų tyrimo 
technika ir kt.

Projektas turėjo šiais apsi
mainytais vizitais ir baigtis. Ta
čiau Kanados policininkai, vado
vaujant Ted Price, patyrė, jog rei
kėtų ne tik įtvirtinti pasiektus re
zultatus, bet ir stengtis paskleisti 
žinias kuo didesniam skaičiui 
policijai vadovaujančių parei
gūnų, įtikinti aukštesnius po
litinių ir visuomeninių plotmių 
veikėjus, kad norint sumažinti 
smurtą, korupciją bei kitus nu
sikaltimus, yra gyvybiškai svarbu 
įdiegti policijos demokratinio- 
visuomeninio bendradarbiavimo 
principus ir programas.

Todėl nuspręsta, šalia dar 
vieno seminarų rato, surengti 
simpoziumą, kurin susirinko su 
Kanados policijos pareigūnais 
žiniomis pasidalinti 70 Lietuvos 
policijos komisarų bei Teisės 
universiteto profesorių. Šiam 
simpoziumui rengti lėšas suau
kojo Kanados lietuviai. Komite
tas, vadovaujamas Toronto apy
linkės valdybos pirmininkės Da
nutės Garbaliauskienės, per po
rą savaičių surinko net 23,000 
dolerių. Komiteto ir aukotojų 
pastangomis buvo įmanoma iš
nuomoti simpoziumui patalpas, 
aprūpinti dalyvius nakvynėmis 
ir maistu, apmokėti instrukto
rius ir paruošti dalyviams reika
lingą medžiagą, vertimus.

Trijų dienų simpoziumą 
pradėjo generalinis komisaras 
V. Grigaravičius ir Toronto po
licijos viršininkas Chief Julian 

pradeda lynoti ir greit sueinam į 
Sv. Vito katedrą, prisiglaudusią 
prie pilies šono. Katedra yra ke
liais atskirais atvejais statyta. 
Tai didelė trijų navų su storo
mis kolonomis šventovė. Joje 
vyko pamaldos, galingai gaudė 
vargonai ir giedojo choras. Besi
meldžiančių žmonių nedaug bu
vo, daugiau buvo vaikščiojančių 
turistų. Tai labai, ilga, aukšta, 
nešviesi, pilkų sienų ir kolonų 
be paveikslų šventovė. Turi 
daug šoninių altorių.

Sulaukėm ir sargybų apsikei
timą, kai valandai pasibaigus at
žygiavo trys kareiviai su šautu
vais ant peties pakeisti stovinčių.

Karinė tarnyba Čekijoje 
jauniems vyrams privaloma - 

Praha: sargybos pasikeitimas pilyje

Čekįja: Prahos pilies rūmai

Fantino, vėliau padaręs svarbų 
pranešimą apie vadovavimą ir 
etiką. Renginys buvo įvertintas 
kaip visapusiškai sėkmingas dar 
ir todėl, kad įvyko naudingi 
aukščiausių policijos ir politinių 
pareigūnų susitikimai. Tikimasi, 
kad tokio pobūdžio simpoziu
mai bus rengiami ir ateityje. J. 
Fantino siūlymu ir su jo parama 
tęsiami tolimesni mažesnių de
legacijų apsilankymai žinių mai
nams įvairiose srityse, ne tik 
“Community Policing” tęsti.

Š.m. vasario mėnesį Toron
te lankėsi Lietuvos policijos mo
kymo centro viršininkas vyr. ko
misaras Raimundas Skibarka ir 
profesinio ugdymo skyriaus va
dovas, komisaras Valdas Sera
pinas susipažinti su tos srities 
pareigūnais Kanadoje. Giminin
gu, nors ne tuo pačiu tikslu at
vyko ir generalinio prokuroro 
pavaduotojas Gintaras Jasaitis. 
Vasario pabaigoje taip pat poli
cijos komisaras Aleksandras 
Aleksandravičius dalyvavo 17- 
toje tarptautinėje “Forensic 
Identification” konferencijoje 
Toronte, kurioje jis padarė išsa
mų pranešimą apie odorologiją 
- Kanadoje dar nežinomą bet 
Lietuvoje, Olandijoje, Danijoje 
vartojamą nusikaltimų tyrime. 
Tai buvo šio projekto plėtros 
pavyzdžiai.

Paskutinis, bet ne galutinis 
apsilankymas šio projekto rė
muose buvo kovo 15-22 d.d. 
aukštų Lietuvos pareigūnų - Vi
daus reikalų ministerijos valsty
bės sekretoriaus Mindaugo Mi
kailos su generalinio komisaro 
pavaduotoju, Viešosios policijos 
vyr. komisaru Vytautu Navicku 
ir Lietuvos seimo Gynybos ir 
apsaugos komiteto pirmininku, 
seimo nariu Alvydu Sadecku. 
Jie susitiko su Chief J. Fantino, 
OPP vadove Commissioner 
Gwen Boniface, Apsaugos mi- 
nisteriu Robert Runciman bei 
kitais policijos vadovybės ir va
dybos pareigūnais.

Bendram supratimui apie 
įvairias policijos bendravimo su 
visuomene programas jiems 
svarbūs buvo pasimatymai su 
Frances McCague (Policing 
Services Branch), John McMa
hon (Regional Director of 
Crown Attorneys), Councillor 
Lindsay Luby (Toronto Police 
Services Board Vice Chair), Bill 
Cameron (Insurance Bureau of 

vieneri metai. Tarnyba nėra po
puliari, - aiškino vadovė. Nu
matoma turėti profesionalinę 
gerai apmokamą kariuomenę.

Sienamiestyje
Vltava upė, kurios potvynis 

tiek daug nuostolio padarė Pra
hos miestui, yra labai plati, gal 
net platesnė už Dunojų, per ku
rios vieną tiltą pervažiuojam 
nuo pilies į senąjį miestą. Tiltų 
per upę yra per dešimt. Čia vėl 
pėsti einame per senojo miesto 
gatves. Praeiname per buvusį 
žydų geto, kur yra senoji sina
goga, žydų kapinės, kurios buvo 
potvynio pasiektos, o sinagoga 
buvo potvynio plugdoma ir te
bėra uždaryta - nelankoma.

Toronto policijos būstinėje lankęsi pareigūnai kovo 19 d. Iš k. projekto 
vadovas Ted Price, Lietuvos viešosios policijos vyr. komisaras Vytautas 
Navickas, seimo gynybos komiteto pirm. Alvydas Sadeckas, serž. Juozas 
Gataveckas, VRM valstybės sekretorius Mindaugas Mikaila

Nuotr. R. Jonaitienės

Canada), Murray Chitra (Inde
pendent Complaint Commis
sion Chair), Robin Breen (On
tario Civilian Commission on 
Policing Services), Peter Len
nox ir Jim Lawson (Community 
Policing Management Pro
gram). Tolimesniam bendradar
biavimui nusikaltimų tyrimo sri
tyje buvo užmegzti ryšiai su at
stovais iš “Combined Forces 
Special Enforcement” skyriaus.

Svečiai taip pat susitiko su 
lietuvių bendruomene Kovo Il
sios minėjime bei priėmime, ku
rį surengė Toronto policijos va
dovybė savo būstinėje (40 Col
lege St.) kovo 18 d. Lietuvos pa
reigūnai išreiškė Lietuvos vardu 
padėką Kanados policijai už su
teiktą paramą ir pagalbą sten
giantis šią programą įgyvendin
ti, taip pat Kanados lietuviams 
už finansinę paramą simpoziu
mui ir rūpestį Lietuvos būkle. 
Pakartotinai dėkota už bendra
darbiavimą policijos vadui 
Chief Julian Fantino, kurio da
lyvavimas perkėlė šį projektą į 
kitą lygmenį.

Pokalbiuose Lietuvos parei
gūnai apibūdino programos 
svarbą Lietuvos kaime, kur 
vyksta daug apiplėšimų ir žmog
žudysčių, kur policijos buvimas 
būtinas apsaugojimui senų kai
miečių, likusių vienų. Ji jau yra 
diegiama, įvesta nemažai pre
vencinių programų, stengiamasi 
keisti policijos vadovų mąstymą. 
Yra įrodymų, kad plečiasi skai
čius žmonių ir pareigūnų, norin
čių prisidėti, išmokti, dirbti šiuo 
“kanadišku” būdu su jaunimu, 
su savanoriškomis organizacijo
mis. Nusikaltimų skaičius suma

Praha: plaukiant laivu vietos upe

Ateiname į Vaclovo aikštę, 
kur glaudžias kelios šventovės ir 
stovi didelis masyvus paminklas 
Husui. Sustojam prie astrono
minio laikrodžio, prieš 500 me
tų padalyto ir įmūryto bokšte. 
Jame daug įvairių rodyklių ir 
ženklų, bet niekas dabar nesisu
ka. Šiam rajone daug įvairių 
krautuvių, restoranų. Tomis 
gatvėmis grįžtant atgal prie Vl
tava upės tilto, kur netoliese 
stovi “Hilton” viešbutis. Jis pot
vynio buvo apsemtas virš metro 
gylio ir dabar, vandeniui nuslū
gus, tebėra uždarytas, nes reika
lingas didelio remonto. Nuo pa
tiltės nusileidžiamc žemyn prie 
upės, kur stovi laivas. Juo turim 
dviejų valandų kelionę Vltava 
upe ir jos šliuzais kartu su pie
tumis ir vynu. Upe plaukioja 
daug įvairaus dydžio laivų su tu
ristais. Nors oras šaltas, bet bū
riai turistų su vadovais vaikščio
ja po pilies rajoną, senojo mies
to gatves bei žydų geto rajoną, o 
po to į laivus kelionei upe.

Kelionė upe
{domi buvo kelionė upe ir 

praplaukimas per šliuzus, kur 
vandens lygis buvo apie 10 met
rų skirtumo. Mieste ir laive tu
rėjom labai iškalbingą vadovę, 
kuri pasakodama apie didelius 
senus namus priminė, kad po 
bolševikų nusavinimo dabar 
nuosavybės grąžintos savinin
kams. Tačiau pasilikusioms na
muose seniems gyventojams, 
kurie mokėjo nedideles nuo
mas, dabar valstybė kontroliuo

žėjęs, padidėjusi išaiškintų nusi
kaltimų statistika. Padaryta 
svarbi pažanga - palaužtas pa
vojingiausių nusikalstamų gru
puočių stuburkaulis.

Didžiausios kliūtys dar vis 
yra finansinės. Apie programos 
naudą ir būtinumą dar reikia įti
kinti visuomenės atstovus savi
valdybėse, kad būtų skiriama 
daugiau lėšų šiems darbams. 
Taip pat esminė užduotis yra iš
laikyti policijos savarankiškumą.

Su šiomis išvadomis sutinka 
programos kūrėjas Ted Price. Jo 
manymu, būtina išsaugoti po
licijos veiklą nuo politinių vėjų. O 
lėšų klausimas priklauso ne tik 
nuo naujų biudžetinių paskyrimų, 
bet ir nuo veiksmingesnio pa
naudojimo, pvz. mažinant poli
cininkų skaičių net trečdaliu, bet 
jų apmokėjimo lėšas skiriant 
likusių dviejų trečdalių algoms, 
kad policininkai jaustų, jog jų 
darbas svarbus, gerai vertinamas 
ir nėra reikalo pragyvenimui 
leistis į korupcinę veiklą.

Programos pagrindai jau 
paruošti, tolesnės atsakomybės 
už jos vykdymą imasi patys lie
tuviai. Sekantis svarbus žingsnis 
būtų įsteigimas atskiros policijos 
mokymo institucijos, ne tik fizinio 
auklėjimo ir ne tik teisinės srities 
žinių diegimui, bet ir stiprinant 
visų dabar įgytų ir įgyjamų 
įgūdžių bendrauti su visuomene, 
su jaunimu, su spauda.

Ted Price žada šį rudenį 
grįžti į Lietuvą “draugystės” vi
zitui, pasidairyti, pasiteirauti, 
kaip vyksta programa, kur ir 
kaip galima dar padėti. Tai 
žmogus, kurio pavyzdys tešvie
čia visų lietuvių širdyse. RSJ 

ja nuomas ir neleidžia jų kelti. 
Nuomos kaina paliekama ta pa
ti mokant už kvadratūrą, bet ne 
už vietovę. Tačiau savininkai už 
tą mažą nuomą nepajėgia daryti 
remontų. O savininkai apačioje, 
jei išnuomoja verslui, gali pakel
ti kainą. Iš nuomos negalėtų 
jokio pagerinimo padaryti, nes 
ta pati nuomos kaina ir miesto 
centre ir priemiesčiuose. Taip 
savininkai su nuomininkais turi 
problemą.

Laivui plaukiant netrukus 
atidaromas bufetas, kur buvo 
neblogas pasirinkimas maisto: 
įvairios mėsos, daržovių ir vai
sių. Einam ir renkamės dėda
miesi į lėkštes, sėdam prie stalų. 
Išgeriam po kelis stiklus vyno ir 
jau apšylam. Kas nori alų, gau
na alaus. Visiškai smagiai pra
leidom porą valandų laivu ke
lionę, bet išėjus ant atviro denio 
vėjas traukia kaip reikiant ir 
šalta, nors jau nelyja.

Grįžtam j viešbutį 2 v.p.p. 
Šios dienos išvykos baigtos. 
Taipgi ir miesto apžiūrėjimas 
baigtas. Dabar vakare, kas no
rėjo, tai mieste pasiliko po 
krautuves pasiausti, o dalis se
nesniųjų susitraukę liekam vieš
butyje.

Kapinės
Prie “Don Giovanni” vieš

bučio antroje gatvės pusėje - 
kapai. Kai po pietų grįžome, tai 
buvo laiko ir nuėjau ten. Labai 
daug juose paminklų iš marino- 
ro, cemento ir daug kur padėtos

Šiaulių “Saulė” Amerikoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Kovo 21-23 d.d. Čikagoje ir 
jos apylinkėse koncertavęs Šiau
lių miesto studentų liaudiškos 
muzikos ansamblis “Saulė” žiū
rovams pažėrė tikrosios Lietu
vos saulės spindulių.

Iš Lietuvos kovo 20 d. atvy
kusi 28 atlikėjų grupė jau sekan
čią dieną pasirodė į šiaurę nuo 
Čikagos esančio Waukeegano 
miesto scenoje. Šeštadienį sve
čiai turėjo pagrindinį pasirody
mą Jaunimo centre Čikagoje, 
sutraukusį didžiausią žiūrovų 
būrį. O sekmadienis buvo pra
dėtas koncertu Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salėje Brigh
ton Parke, o baigtas tos dienos 
vakare Beverly Shores lietu
viams kaimyninėje Indianos 
valstijoje.

Visur šis kolektyvas buvo 
šiltai priimtas. Ne be reikalo 
“Saulės” ansamblis, kuris gy
vuoja daugiau negu 30 metų 
(įsteigtas 1972), buvo pripažin
tas geriausia Lietuvos liaudiškos 
muzikos kapela ir jai 2000-siais 
buvo įteiktas žymuo - “Aukso 
paukštė”.

Teko stebėti šiauliečių pasi
rodymą Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje Brighton Parke, 
į kurį sugužėjo arti 200 tautie
čių. Daugiau negu valandą tru
kusią programą čia pradėjo Ed
mundas Verpetinskas (choreo
grafas, šokėjų grupės vadovas), 
kuris pristatė svečius iš Lietu
vos. Jis vėliau kartu su ansamb
lio vokalo grupės vadove Rasa 
Stočkuviene įsiterpdavo su žo
diniais, tarmiškai nuspalvintais 
komentarais.

Kadangi “Saulės” ansamb
lyje reiškiasi dainininkai, muzi
kantai ir šokėjai, programa bu
vo tikrai įvairi ir nenuobodi. 
Ansamblio meno vadovo Da
riaus Daknio ranka čia buvo 
labai pastebima.

Jeigu 4 šokėjų poros šoko 
mikliai, dainininkai gerai traukė 
liaudies dainas, tai muzikantai 
stengėsi būti ansamblio viršūne. 
O įdomiausias momentas buvo, 
kai visi ansamblio nariai pasiro
dė su keisčiausiais instrumen
tais (puodais, keptuvėmis ir 
pan.) ir sudarė šaunų orkestrą.

Ansambliečiai pakvietė ne 
vien tik susirinkusius dainuoti. 
Programos pabaigoje ansamblio 
merginos išvedė arčiau prie sce- 

žvakutės dega, gėles neša žmo
nės. Kapai labai gerbiami ir 
prižiūrėti, daug lankytojų su 
gėlėm rankose vaikščiojo nepai
sant šalto oro. Pavaikščiojęs ka
pinių takais, išėjau į gatvę ir 
patraukiau keletą kvartalų tolyn 
nuo viešbučio, kur pastebėjau 
keletą restoranų su iškabintom 
kainom. Užėjęs viename užsisa
kiau rusiškų barščių sriubos. 
Didokas puodukas kainavo 20 
kronų, kavos puodukas 30 kro
nų, o keičiant pinigus už JAV 
dolerį gauni 17.5 čekų kronų. 
Prisivaikščiojęs grįžau atgal į 
viešbutį, o prie viešbučio stovė
jo bent dešimt didelių turistams 
skirtų autobusų. Pasirodo, nors 
ir rudens metas, bet Prahą turis
tai lanko nežiūrėdami šaltesnio 
oro.

Kelionę per vidurio Europą 
baigiam

Paskutinę kelionės dieną iš 
Prahos į Frankfurtą, Vokietijo
je, teko keliauti 590 km autobu
su. Išvažiuojant nelijo, nors dan
gus apsitraukęs, o išvažiavus iš 
Prahos miesto net saulė bandė 
išlysti pro debesis. Prasimušam 
iš miesto per nemažą spūstį tie
siai į vakarus iki pat Frankfurto. 
“Globus” du autobusai tuo pa
čiu laiku išvažiuoja Vokietijon.

Važiuojam per kalvotas vie
tas, po to per lygumas su daug 

Prahoje seno skvero šventovė ir Paris gatvė

nos sėdėjusius vyrus ir pašokti. 
Čia į šokio sūkurį buvo įtrauktas 
ir vienas iš koncerto rengėjų - 
kun. Jaunius Kelpšas, kurį vėliau 
ansambliečiai ir apdovanojo.

Ansamblio dovanos susilau
kė ir LB Brighton Parko apylin
kės valdybos pirm. Salomėja 
Daulienė. Buvo paskaitytos ir 
pavardės tų geraširdžių lietuvių, 
kurie ansambliečius priėmė, ap- 
nakvydino, juos globojo. Taip 
pat padėka išreikšta pagrindinei 
koncertų Čikagoje organizato
rei, buvusiai Šiaulių universiteto 
studentei Astai Buračaitei.

“Saulės” vienas pagrindinių 
žmonių, teikiančių galimybę 
vykti užsienin, yra jo vadybinin
kas Zenonas Ripinskis. Su šiuo 
veikliu vyru besikalbant paaiš
kėjo, kad ši jau yra trečioji an
sambliečių kelionė į JAV (prieš 
tai - 1997 ir 1999 metais). Leis
tis per Atlantą “Saulę” pastū
mėja kultūrinių mainų projek
tas, sudarytas tarp Omahoje 
esančio Nebraskos ir Šiaulių 
universitetų. Šie ryšiai palaiko
mi pagal susigiminiavusiųjų 
miestų - “Sisters Cities” progra
mą. Jis nurodė, kad birželio mė
nesį į Lietuvą atvyks Nebraskos 
universiteto džiazo orkestras.

Kovo 25 d. “Saulė” iš Čika
gos pajudėjo į pagrindinę savo 
vizito JAV vietą - Omahą. Kaip 
Z. Ripinskas mus informavo, iš 
ten ansambliečiai dar važiuos 
koncertuoti į Colorado, New 
Mexico, Texas, Oklahoma, 
Kansas miestus. Pagal dabartinį 
planą, išvyka turėtų tęstis iki 
balandžio 8 d.

Su šiuo liaudiškos muzikos 
ansambliu taip pat keliauja ir 
trys oficialūs Šiaulių universite
to pareigūnai. Universiteto pro
rektorius Juozas Pabrėža, edu
kacijos fakulteto dekanė Aušri
nė Gumulevičienė ir kvalifikaci
jos instituto direktorė Lidija 
Užeckienė.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis KulieSius

medžių, matosi sodybos, platūs 
išdirbti laukai. Pravažiuojant 
miestelius matosi bokštai. Pra
slenka ir “Pilsen” alaus gamy
bos sostinė, kur alus gaminamas 
jau nuo vidurinių amžių. Kyšo 
dideli dūmtraukiai ir eilėmis iš
rikiuotos lauke metalinės stati
nės alui. Prie fabriko prisiglau
dę aukšti apartamentai, kur gy
vena “Pilsen” darbininkai, bet 
namai pilkos spalvos, labai neiš- 
vaizdingi.

Netrukus pasiekiame Vo
kietijos sieną. Čekijos pusėje 
užtrukom pusvalandį, kol pra
leido, pervažiavus į Vokietijos 
pusę prie muitinės nei sustabdė, 
nei tikrino. Pietums sustojam 
Rotherburgo mieste, aptverta
me apsigynimo siena 7 mylių il
gio. Viduryje - aikštė, miesto 
rotušė, šventovė ir daug krautu
vių. Čia stovim dvi valandas ir 
vaikščiojam pėsti po tas gatve
les, nes autobuso neįleidžia į vi
dų - paliktas stovėti už apsigy
nimo sienos. Čia ir saulė pasiro
do, tad smagiau vaikščioti, nors 
nėra šilta.

Be įdomesnių nuotykių to
liau keliaujam iki pasiekiam 
Frankfurt am Main, ir 6 v. vaka
re “Arabela” viešbutyje jau 
kraustomės į paskirtus kamba
rius. O sekančią dieną, spalio 
15, išskrendam atgal j Torontą.

(Pabaiga)



Kernavė - pasaulinės reikšmės paveldas?
V. A. JONYNAS

Kaip praneša Atgimimas š. 
m. sausio 25 d. nr., naujai pa
skirtoji Lietuvos pasiuntinė 
UNESCO organizacijai Ina 
Marčiulionytė atvyko Paryžiun 
pilna ryžto ir optimizmo. Vilčių 
teikia šios institucijos prioritetų 
bei programų pastebima kaita. 
Kalbama, jog šiuo metu kur kas 
palankiau žvelgiama j mažų tau
tų kultūras, pripažįstami jų savi
tumai ir įvairovė. Net ir projek
tų finansavime esama permai
nų. Užuot lepinę intelektualus, 
kurie mėgsta sulėkti į trumpa
laikius seminarus bei konferen
cijas, vis labiau linkstama pa
remti ilgalaikius projektus. Sa
vaime aišku, paramos prašan
tiems pridera užsitikrinti vieti
nių verslininkų tvirtą įsipareigo
jimą prisidėti prie projekto sa
vuoju įnašu. Užsienio fondai at
siveria tik tada, kai yra įtikima, 
jog pati valstybė skirs pakanka
mai dėmesio ir lėšų saugoti
niems objektams.

Tokiu į Pasaulio paveldą 
įrašytinu objektu yra Inai Mar
čiulionytei nuostabus Lietuvos 
kampelis - Kernavės piliakalnių 
grandis. Vietovė, truputį į šiau
rę nuo Vievio, kurią daug žmo
nių laiko legendine Voruta, se
nąja mindaugine Lietuvos sosti
ne. Ne visi tačiau lietuvių ir len
kų istorikai sutinka su šia prie
laida.

Lietuvių enciklopedijoj siū
loma laikyti Kernavę buvus ap
sauginio pilių žiedo kompleksu, 
kurin atvykdavęs protarpiais pa
buvoti Mindaugas ir kiti. Vien 
Traidenio laikais Kernavės 
reikšmė padidėjusi. Iš kitos pu
sės, ši tvirtovė niekad nėra bu
vus priešų sugriauta. Pavojų bū
ti jai nusiaubtai kėlė veikiau 
mėgėjai archeologai, rausioję 
jos gūbrius (jų iškasenos mini
mos enciklopedijoj). Siekiant 
užtikrinti Kernavės išsaugojimą 
ir tyrimą, 1989 m. buvo įsteigtas 
Kernavės archeologijos ir istori
jos muziejus-rezervatas 196.2 ha 
plote.

Atgimimo bendradarbė Ne
ringa Lašienė cituoja Jono 
Glemžos, restauratorių sąjun
gos ir pirmininko UNESCO ko
misijos nario nuomonę, kad 
stambia dalimi Kernavės įtrau
kimą į pasaulio kultūros pavel
dą galįs lemti faktas, kad toji
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Prisiminimų vieškelis
Prisiminimų vieškeliu einu: 
balti beržai iš tolo moja, šaukia. 
Čia daug pažįstamų, mielų veidų, 
ir plačiašakis ąžuolas palaukėj.

Gimti namai boluoja, dvelkia 
pelenais,

takai užžėlę, kur vaikystė braidė, 
Lakštingala iš trelių kraitį nešė 

vakarais,
jurginai saulėje po langu žaidė.

Kaimynas atkrypuoja, sukdamas 
ūsus,

sugrįžta tėvas parugės ežia, 
Prie vartų ošia uosis išlakus, 
mama su meile priglaudžia mane.

Einu prisiminimų vieškeliu plačiu, 
širdis suvirpa ir iš laimės šaukia, 
Kiek daug pažįstamų brangių 

veidų!
Vieni išėję, o kiti vis laukia.

Vida Vosylienė 

Lietuvos skulptoriaus Kęstučio Pa
tamsio bronzos skulptūra Rugsėjo 
11-sios aukoms JAV paminėti. Pa
vyzdinis modelis - 77cm aukščio. 
PLB pastangomis ieškoma vieta 
Niujorke arija Vašingtone pamink
lui pastatyti. Internete skulptūros 
nuotrauka rodoma tinklapyje 
www.americantribute.us

sritis nėra besaikiai iškasinėta. 
Kernavėje, pasak jo, atidengta 
vos apie 6% teritorijos ir esą, to 
pakanka. Mat UNESCO reika
laujanti, kad būtų išsaugota au- 
tentika, o tai laimima vien tyri
nėjant labai atsargiai, mažais 
gabalėliais ir paliekant ateities 
archeologams nekasinėtų plotų. 
Ta strategija skiriasi nuo sovie
tinės archeologijos, kuri reikala
vusi ištirti viską iš karto.

Tekste nepasakoma, ar Lie
tuvai tos sąlygos galėtų būt ne
priimtinos. Šiaip visos valstybės 
yra suinteresuotos patekti į 
UNESCO saugotinų objektų, 
kuriems gresia pavojus sunykti, 
sąrašus. Tai tarsi kokybės ženk
las, nes atitinka pasaulinius 
standartus. Kuo daugiau valsty
bė tokių objektų turi, tuo ji 
esanti patrauklesnė turizmui. 
Žodžiu, reikia stengtis prasi
mušti į tuos sąrašus, o prasimu
šus įrodyti, kad lėšos administ
ruojamos racionaliai, neprasi
žengiant susitarimo nuostatams. 
Priešingu atveju netikusiai pri
žiūrimas objektas patenka į va
dinamąjį “Danger List”. Tuo
met jam iš UNESCO pusės ski
riama ypatinga kontrolė, ir vals
tybė raginama susitvarkyti. Yra 
didžiulė negarbė valstybei įkliū
ti į tuos nemalonės sąrašus.

Atgimimo reporterės nuo
mone, toks pavojus šiuo metu 
gresiąs Lietuvai ryšium su palai
da Vilniaus senamiesčio prie
žiūra. Pasak Jono Glemžos, ten 
egzistuojanti visiška sauvalė: tai 
kažkas prasimano išsikirsti sto- 
gialangius, tai kasamas prospek
tas ir atrandama (ir nugvelbia
ma?) vertingų, istorikų požiūriu 
objektų, tai dygsta nauji pasta
tai, kurie paprasčiausiai per 
aukšti. Vilniaus senamiestyje, jo 
manymu, kaunasi nuolatos tar
pusavyje paminklosaugininkai 
su verslininkais ir ne visada pa
minklosaugininkai laimi. Vei
kiau priešingai, nes kontrolė 
eanti nepaveiki.

Senamiestyje investicijų net 
per daug. Atsirado pastatų, ku
rie žeidžia savivaldybės patvir
tintą bendrąjį planą. Sakykim, 
Vingrio gatvėj namas pastatytas 
per aukštas, jis uždengia apie 
trečdalį Vilniaus panoramos iš 
Mindaugo gatvės, nors toji vieta 
oficialiai buvo numatyta kaip 
apžvalgos aikštė. Apskritai ap
žvalgos aikštelių, kurių buvo nu
matyta jrengti bent šešias iki 
šiol nėra. Nėra ir stendų, kur 
būtų nurodytos senamiesčio, 
kaip pasaulio paveldo, ribos.
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“Per kryžių ir kalaviją”
Aštuntoji Antano Paulavičiaus knyga apie 

pasiaukojančius tėvynės darbuotojus
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Daug Amerikos lietuvių pri
simena patriotinių ir partizanų 
dainų sambūrio “Girių aidas” 
koncertus daugelyje Š. Ameri
kos miestų 1996 ir 1998 m. “Gi
rių aidas” 1999 m. koncertavo ir 
Australijoje. Visur, kur tik pasi
rodydavo šaunūs dainininkai, 
buvo entuziastingai sutinkami. 
Koncertinių kelionių įspūdžius 
maestro Antanas Paulavičius 
yra parašęs knygą Už jūrų 
marių.

Šiomis dienomis talentinga
sis maestro išleido naują (jau 
aštuntą) knygą Per kryžių ir ka
laviją (Leidybos centras prie 
Krašto apsaugos ministerijos, 
2002, 1000 cgz., 240 p.). Pratar
mėje autorius pateikia kelis sa
kinius iš skyrelio “Vizijos”: 
“Greitai sueis lygiai 1000 metų, 
kai mūsų istorijos aušroje para
šytas žodis LIETUVA tapo kū
nu. Greitai sueis 750 metų, kai 
ant Lietuvos galvos buvo uždėta 
karaliaus karūna.

Pradedame lemtingą posė
dį, kad niekados daugiau nebū
tų tremiami mūsų tautiečiai iš 
gimtųjų namų, kad miestelių 
aikštėse nebūtų guldomi vyrai, 
kad nebūtų niekinamos mūsų 
šventovės ir niekas niekados ne
nugriautų nė vieno kryžiaus ne 
tik nuo pakelės koplytėlių, bet 
ir nuo aukščiausio Lietuvos kal
no - KRYŽIŲ KALNO”.

Leidinio pratarmėje rašo
ma: “Knygoje plazda drąsių ir 
Tėvynei pasiaukojusių realių 
herojų širdys, jų didelė meilė 
gimtajam kraštui, jo Nepriklau
somybei ir laisvei. Prieš skaity
tojų akis praslenka arkivyskupo 
S. Tamkevičiaus, vyskupo P. A.

Kai daug auklių, lemia pini
gai... Kai vyriausybė 1997 m. 
pradžioje patvirtino Vilniaus se
namiesčio atgaivinimo planą, 
buvo įsteigtas Vilniaus sena
miesčio priežiūros komitetas. 
Numatyti du pirmininkai - me
ras ir kultūros ministeris. Deja, 
komitetas veikia, o pareigos ne
labai vykdomos. Į komiteto na
rių pastabas menkai reaguoja
ma, o posėdžiuose pirmininkai 
praktiškai nedalyvauja, piktinasi 
J. Glemža.

Pastarasis sako, kad pa
minklosaugos požiūriu nėra pa
skirstytos pareigos ir atsakomy
bė tarp savivaldybės, Plėtros de
partamento ir Kultūros ministe
rijos padalinio - Kultūros verty
bių apsaugos departamento. 
Neaišku, kas už ką atsako. Tuo
met kontrolė irgi nesaveiki. Yra 
Plėtros departamento klaidos 
senamiestyje: tai per didelės vit
rinos, iškirsti langai ten, kur jų 
niekada nebuvo. Yra pastatų, 
kurie nėra paminkliniai, bet su
daro istorinį foną. Tačiau ir 
jiems keliami tam tikri reikala
vimai. Blogiausia yra tai, kad 
net paminkliniai pastatai, kurie 
yra atskiri kaip vertybės, yra ne
saugomi. Bet kita vertus, didelė 
atsakomybės dalis krinta ant sa
vivaldybės. Joje išduodami leidi
mai rekonstukcijai ir statyboms. 
Deja, kai daug auklių, vaikas 
lieka be galvos, laimi pinigai. 
Vietoj buvusio “Vaiko pasau
lio” iškilo 7 aukštų Verslo cent
ras 2000. Vietoj buvusio “Palan
gos” restorano atsiranda 9 aukš
tų, viešbutis. Pasirodo, šiame 
sklype buvo projektuota statyti 
tik iki 7 aukštų pastatai, tačiau 
visi leidimai duoti, viskas sude
rinta, bet pastatas per aukštas. 
Kyla klausimas, kas ir už kokius 
pinigus pasirašė tuos leidimus?

Kai buvo pradėta svarstyti šį 
klausimą, užsakovai sutiko sta
tyti žemesnį viešbutį, bet parei
kalavo kompensacijos už du 
“nuimtus” aukštus. Mat visi lei
dimai, t.y. juridiniai argumentai, 
buvo jų pusėje. Paminklosaugi
ninkai turėjo iš anksto neleisti 
tokių dalykų.

Tai, kas padaryta, sako J. 
Glemža, verčia susimąstyti. 
Taip galima sunaikinti sena
miestį. Beje, meras reagavo į 
kritiką ir dėl požeminių aikšte
lių, kurias buvo norėta statyti iki 
Katedros aikštės. Laimei, apsiri
bota erdve iki Centrinio pašto. 
Mūsų valstybei būtų labai nepa
ranku patekti į Pasaulio pavel
dui keliamo pavojaus sąrašą.

Baltakio, generolų J. Kronkai- 
čio ir J. Andriškevičiaus, nar
suolių partizanų, sukilėlių ir 
plechavičiukų gyvenimai, papa
sakoti jų pačių lūpomis. Nenu
ilstantis šių dokumentinių apy
braižų autorius kruopščiai ren
ka ir publikuoja reikšmingus 
mūsų tautos patriotų gyvenimų 
faktus, nuoširdžiai ir paprastai 
juos pateikia skaitytojams, ne
leisdamas laiko ir užmaršties 
dulkėms nusėsti ant tų žmonių 
ir įvykių, kurių pareiga - liudyti, 
atskleisti ir grumtis už tiesą ir 
teisybę”.

Knyga parašyta paprastu ir 
vaizdingu, autoriaus mėgstamu 
pokalbių stiliumi, įdomi ir leng
vai skaitoma, priverčia skaityto
ją susimąstyti apie jo paties vie
tą šurmulingame nūdienos gy
venime, pareigą tautai ir tė
vynei.

Atsiųsta paminėti
ŠIAURIETIŠKI ATSIVĖRI

MAI. Pasvalio krašto istorijos, kul
tūros žurnalas, 2002/2 (13). Leidžia 
visuomeninė redakcija (Vytauto 
Didžiojo a. 611. LT-5250 Pasvalys, 
Lithuania).

Albinas Slavickas, KLEVUI 
ŽYDĖJIMO VILTĮ. Poezija. Re
daktorius - Vytautas Venclovas. 
Viršelio dailininkas - V. Cechana- 
vičius. Petronio leidykla. Kaunas, 
1997 m., 143 psl.

ŽIEMGALA, 2002/2/10, istori
jos ir kultūros žurnalas, 60 psl. ir 
viršeliai, leidžiamas du kartus per 
metus, remiamas “Žiemgalos” dr- 
jos, Kanados lietuvių fondo, Spau
dos, radijo ir televizijos fondo. Re
daguoja redaktorių kolegija, atsak. 
redaktorius ir sudarytojas Vyt. 
Didžpetris. Leidžia “Žiemgalos”

2003 m. kovo 2 d. Karaliaus Mindaugo minėjime Jaunimo centre Čika
goje. Iš k.: muz. Raigardas Tautkus, JAV LB Kultūros tarybos pirm. 
Marija Remienė, istorikė Rūta Kuncienė ir akt. Egidijus Stancikas

Nuotr. Zigmo Degučio

2003 m. kovo 2 d. Karaliaus Mindaugo minėjime Čikagoje. Iš k.: kun. 
dr. Kęstutis Trimakas, Marija Remienė ir Egidijus Stancikas

Nuotr. Zigmo Degučio

“Mindaugas - 750 Lietuva”
Mindaugo vainikavimo sukaktis minima Amerikos 

lietuvių telkiniuose
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Mindaugo karūnavimo ir 
Lietuvos valstybės 750 metų su
kaktis buvo paminėti Čikagoje, 
Jaunimo centre įvykusioje šven
tėje - minėjime š.m. kovo 2 d. 
Minėjimas buvo fengiamas JAV 
LB Kultūros tarybos (pirm. Ma
rija Remienė). Tai keliaujantis 
renginys, aplankęs 8 lietuvių tel
kinius nuo Floridos iki Kalifor
nijos. Čikagos renginys buvo jau 
devintasis, o po Čikagos dar bus 
lankoma 10 lietuvių telkinių.

Minėjimą pradėjo ir pilną 
salę susirinkusių įvairių kartų ir 
“bangų” žmonių pasveikino M. 
Remienė ir pakvietė istorikę 
Rūtą Kuncienę kalbėti apie 
Mindaugo laikų Lietuvą. Ji 
trumpame ir gerai paruoštame 
pranešime žvelgė į anų laikų 
Lietuvos istoriją ir Mindaugą - 
Karalių - Lietuvos valstybės kū
rėją.

Po to programą atliko akto
rius Egidijus Stancikas ir muzi
kas Raigardas Tautkus. (Jie ke
liauja po įvairius lietuvių tel
kinius).

Programa - ori, iškilminga, 
kelianti meilę, pasididžiavimą 
savo tauta, savo karaliumi Min
daugu, Lietuvos valstybe per 
šimtmečius praėjusią labai ilgą 
ir sunkų kelią. Tai buvo muz. R. 
Tautkaus sukurta muzika, paly
dėta jo padainuotų savo kūry
bos dainų apie Tėvynę ir akto
riaus E. Stanciko talentingai 
perduota įvairių Lietuvos poetų 
eilių ir pamąstymų pynė apie 
Mindaugą. Akt. E. Stancikas 
buvo ne vieną kartą pertrauktas 
spontaniškų gausių plojimų. 
Žmonių nuotaika buvo rimta,

leidykla, V. Krėvės pr. 111-66, LT- 
3041 Kaunas; spausdina “Morkū
nas ir Ko”, Draugystės g. 17, LT- 
3031 Kaunas. Tiražas 600 cgz. Kai
na sutartinė.

LITUANUS, The Lithuanian 
Quarterly, Volume 49; 1 (2003). 
Editorial Office: Lituanus, Violeta 
Kelertas. Administration: Lituanus, 
Arvydas Tamulis, 47 West Polk 
Street, Suite 100-300. Chicago, IL 
60605-2000, USA. Individual subs
criptions - $20 per year, library and 
institutions - $30 per year.

NUO ŠEIMENOS KRANTŲ: 
Vincas Žemaitis - miškininkas, et
nologas, visuomenės veikėjas. Kęs
tučio ir Algirdo Žemaičių dovana. 
Vyriausias redaktorius - Jonas Švo
ba. Sudarytojas - Bernardas Šak
nys. “Valstiečių laikraštis”. Vilnius, 
2002 m.. 304 psl. 

šventiška, pakili. Tai buvo pir
moji koncerto dalis.

Po pertraukos prasidėjo an
troji dalis, visiškai skirtinga savo 
nuotaika ir turiniu. Tai buvo 
linksma programa.

Pradžioje E. Stancikas įtei
kė gėlių puokštę, Rūpintojėlį ir 
dainų diską M. Remienei. Po to 
abu programos atlikėjai trum
pai prisistatė.

O toliau sekė estradinių 
dainų, tarmiško-žemaitiško hu
moro ryšium su meile ir pasipir
šimu, pasakojimų ir eilių pynė, 
neužmirštant ir vaikų, kurių mi
nėjime irgi buvo, papasakojant 
jiems vaizdžiai apie Bremeno 
miesto muzikantus: asilą, šunį, 
katiną ir gaidį ir sudainuojant 
kartu su klausytojais vieną vai
kišką dainelę. Kelios dainos bu
vo sudainuotos su visais, o už
baigta Žemėj Lietuvos ąžuolai 
žaliuos, kuri buvo dainuojama 
visiems atsistojus.

Ir ši programos dalis buvo 
pertraukta ir palydėta gausiais 
plojimais, o juokėsi iš gyvai per
teiktų vaizdelių net ir tie, kurie 
rečiau juokiasi.

Atlikėjams buvo įteikta gė
lių, o JAV LB Kultūros tarybos 
pirm. M. Remienė visus pakvie
tė į JC kavinę vaišėm.

Scena buvo skoningai pa
puošta dail. Vinco Luko. Abiejų 
dalių atlikėjai - akt. E. Stanci
kas ir muz. R. Tautkus savo už
duotis atliko labai gerai. Tai 
jauni, talentingi žmonės, ypač 
akt. E. Stancikas, sugebėjęs sa
vo puikiai perduotu gyvu lietu
višku žodžiu pavergti klausyto
jus, kurie jį labai šiltai sutiko.

Toronto Maironio mokyklos III skyriaus mokiniai, dalyvavę vaidybinėje programoje Nuotr. D. R. Puterių
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K li r ililH JI VEIKLOJE
Kauno valstybinis muzikinis 

teatras š. m. sausį gastroliavo Vil
niuje su trimis veikalais: Gied
riaus Kuprevičiaus dviejų dalių 
opera Bona, Johann Strausso 
operete Naktis Venecijoje ir Zitos 
Bružaitės operėle-parodija vai
kams Grybų karas ir taika. Opera 
Bona pernai buvo sėkmingai pa
rodyta Kauno žiūrovams. Bonos 
vaidmens atlikėja Sabina Marti
naitytė buvo apdovanota Kultū
ros ministerijos premija ir Kauno 
teatralų Fortūnos prizu. Fortūnos 
diplomais buvo apdovanoti ir Bo
nos režisierius Gintas Žilys bei di
rigentas Virgilijus Visockis. Ope
ros siužetas iš istorinės Lietuvos 
praeities; garsių, didžių, stiprių 
asmenybių - karaliaus Žygimanto 
Augusto, jo motinos karalienės 
Bonos ir jo pasirinktosios Barbo
ros Radvilaitės gyvenimo, meilės 
ir aistrų drama, kurioje susipynę 
tautos, kalbos, papročiai. Spek
taklyje, be Sabinos Martinaitytės, 
dainavo Rita Preikšaitė, Vytautas 
Juozapaitis, Audrius Rubežius, 
Linas Sprindys, Tomas Ladiga, 
Kauno muzikinio teatro choras ir 
orkestras, Kauno pantomimos te
atro artistai.

Johann Strausso Naktį Veneci
joje režisavo G. Žilys, dirigavo Ju
lius Geniušas, pagrindinius vaid
menis atliko Aušra Cicėnaitė, 
Laimonas Pautienius, Kęstutis 
Alčauskis, Gitana Pečkytė, Gedi
minas Maciulevičius. Operėlė-pa- 
rodija vaikams Grybų karas ir tai
ka, kurioje pasakojama apie Gry
bų respubliką, prezidentą Baravy
ką ir jo paskelbtą karą miško žvė
rims, tai kaunietės kompozitorės 
Z. Bružaitės ir “Keistuolių teat
ro” vadovo režisieriaus Aido Gi- 
niočio sumanyta žinomos poeto 
Justino Marcinkevičiaus poemė
lės Grybų karas versija.

Poetas Petras Gaulė (1923- 
1993) buvo Antazavėje pagerbtas 
jo gimimo 80-mečio proga. Jo 
gimtinės - Rokėnų kaimo gyven
tojai, antazaviškiai ir zarasiškiai 
bendromis jėgomis suruošė minė
jimą, kuriame savo atsiminimais 
pasidalino poeto žmona Eugeni
ja, sūnus Vidmantas. Šventė buvo 
pradėta P. Gaulės eilėraščiu, ku
ris galbūt tiktų ir mums išeiviams: 
Gelsvi laukai, miškai žali, žali,/ 
Liekni berželiai prie kelelio balto... 
/ Tu be manęs, šalie, gyvent gali, / 
Man be tavęs ir neramu, ir šalta... 
Poeto žodžiais mėgo pasinaudoti 
ir kompozitoriai, sukūrę daug 
dainų, kurių visą eilę padainavo 
moterų vienetas: Myliu (muz. B. 
Garbulskio), Sodo obelėlė (muz. 
M. Vaitkevičiaus), Baltų beržų 
kalva (muz. V. Telksnio), Kur 
aukštas klevas (muz. A. Raudoni
kio), Dar širdyje ne sutema (muz. 
A. Raudonikio). Daugiausia pub
likos simpatijų susilaukė trečiokė
lis Mindaugas Tumėnas, sudaina
vęs kaip tikras solistas dainą Bu
vau ar sapnavau (muz. V. Telks
nio). Šventė buvo užbaigta poeto 
eilėraščiais, kuriuos deklamavo 
poeto gerbėjai, šventės organiza
toriai.

Aleksandro Fromo-Gužučio, 
dramaturgo ir prozininko, 180- 
sios gimimo metinės buvo pami
nėtos Raseiniuose, viešojoje bib
liotekoje surengta jo knygų paro
da. Vienas iš pirmųjų lietuvių 
dramaturgų, A. Fromas, pasiraši
nėjęs Gužučio slapyvardžiu, gimė 
Raseiniuose, dirbo Raseinių že
mės teisme, ūkininkavo Girkalnio 
valsčiuje, palaidotas Girkalnio 
kapinėse. Parašė apysakas Varg
dieniai, Patėviai, dramas Ponas ir 
mužikas, Baisioji gadynė, Gedimi
no sapnas, Kauno pilies išgriovi- 
mas ir kt

Panevėžio Juozo Miltinio 
vardo teatre, pasibaigus porą sa
vaičių trukusiam valstybinių teat
rų festivaliui, Tarptautinės teatro 
dienos proga buvo apdovanojami 
pasižymėję Lietuvos teatralai. 
Laureatams . buvo įteiktos 5,000 
Lt. premijos ir Panevėžio savival
dybės prizai - skulptoriaus Algi
manto Bareikio sukurtos Arlekino 
skulptūrėlės. Premija dramos 
teatro srityje teko vilniečiui reži
sieriui Eimuntui Nekrošiui už 
spektaklį Pradžia. K Donelaitis. 
Metai. Geriausia aktore pripažin
ta kaunietė Viktorija Kuodytė už 
pagrindinį Portijos Koglen vaid
menį M. Carr pjesėje Portija Kog
len. Geriausias aktorius - vilnietis 
Dainius Gavenonis, vaidinęs Edi
pą spektaklyje Edipas karalius.

Kiti premijuotieji: aktorė Auš
ra Pukelytė, šiaulietis aktorius 
Pranas Piaulokas, panevėžietis 
režisierius Julius Dautartas, poe
tas Gintaras Grajauskas, kompo
zitorius Mindaugas Urbaitis, sce
nografe Jūratė Paūlėkaitė, chore
ografė Aira Naginevičiūtė, operos 
solistė Sigutė Stonytė, klaipėdietė 
operetės solistė Dalia Kudžmars- 
kytė, baleto šokėjas vilnietis Au
relijus Daraškevičius. Padėkos 
premija už viso gyvenimo nuopel
nus teatrui apdovanotas 76 metų 
amžiaus sulaukęs Laimonas No
reika. Nenumatytas apdovanoji
mas - Rusijos prezidento V. Puti
no teikimu kino aktorius Donatas 
Banionis apdovanotas ordinu.

Lietuvos valstybinis operos ir 
baleto teatras tapo Tarptautinės 
atlikėjų meno draugijos (ISPA - 
International Society for the Per
forming Arts) nariu. ISPA įsteigta 
1949 m. kaip nepelno organizaci
ja, vienijanti per 600 narių iš dau
giau nei 50 pasaulio valstybių: 
koncertinių organizacijų, festiva
lių, atlikėjų grupių, meno konkur
sų vadovų, direktorių, vadybinin
kų, valstybinių kultūros institucijų 
ir visų kitų suinteresuotų profe
sionalaus atlikėjų meno atstovų. 
Jos veiklą koordinuoja direktorių 
taryba. ISPA siekia plėsti tarptau
tinius ryšius, savitarpio supratimą 
ir bendradarbiavimą tarp profe
sionalų, priklausančių skirtin
goms meno šakoms, rengdama 
jiems programas, susitikimus ir 
teikdama įvairias kitas paslaugas; 
siekia stiprinti draugijai priklau
sančių organizacijų vadovavimo 
galias, teikti paramą kūrybingu
mo skatinimui ir intelektualinei 
pažangai konkrečioje meno šako
je, formuoti pozityvų požiūrį į at
likėjų meno svarbą ir būtinybę 
šiuolaikinėje visuomenėje.

Lietuvos centrinį valstybės 
archyvą pasiekė iš Romos atga
benti dr. Petro Karvelio archyvi
niai dokumentai. Ekonomistas, 
visuomenės ir valstybės veikėjas 
P. Karvelis (1897-1976) studijavo 
Petrapilio medicinos akademijo
je, Muencheno, Berlyno, Breslau 
universitetuose. Nuo 1923 m. bu
vo Lietuvos krikščionių demokra
tų sąjungos pirmininkas, įsteigė 
dienraštį Rytas, 1924 m. išrinktas į 
seimą. 1925-1927 m. buvo finansų 
ministeriu, 1924-1933 m. atstova
vo Lietuvai įvairiose tarptautinė
se ekonominėse konferencijose. 
1940 m. pasitraukė į Vokietiją. 
Nuo 1945 m. VLIKo ir jo Vykdo
mosios tarybos narys, delegatas 
prie Federacinės Vokietijos vyriau
sybės. Dokumentuose atsispindi 
sudėtingi VLIKo ir Lietuvos dip
lomatijos atstovų santykiai. Po dr. 
P. Karvelio mirties iki šiol jie bu
vo saugomi pas Romos Šv. Kazi
miero kolegijos rektorius. G.K.

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

http://www.americantribute.us
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje tel.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

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

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.............
180-364 d. term.ind............
1 metų term, indėlius.........
2 metų term, indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term, indėlius.........
5 metų term, indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk......
1 metų GlC-met. palūk......
2 metų GlC-met. palūk......
3 metų GlC-met. palūk......
4 metų GlC-met. palūk...... ,
5 metų GlC-met. palūk.......
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable”.....................
RRSP irRRIF-1 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą iki.....
Kasd. pal. taupymo sąsk....
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 0.60%
Duodame asmenines paskolas iki 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlai
das (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. 
ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spaus
diname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

1.25% 
1.55% 
2.00% 
2.60% 
3.00% 
3.25% 
3.65% 
1.60% 
2.25% 
2.85% 
3.35% 
3.85% 
3.95%

1.00% 
2.50% 
3.10% 
3.60% 
4.10% 
4.20% 
1.00%
1.00% 
1.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................5.75%

Sutarties paskolas
nuo.......................... 5.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų,
2 metų,
3 metų.
4 metų.
5 metų.

.4.35%

.4.85%

.5.25%

.5.65%

.5.85%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.. .4.75%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

$100,000 ir nekilnojamo turto

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPĮ: www.rpcul.com

ADVOKATAS
VICTOR RUČINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Ibi. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

INDIAN RD. - DUNDAS, atski
ras, 11 kambarių, priedo - rūsio 
butas, privatus įvažiavimas, 9 
vietos mašinoms pastatyti, arti 
prie susisiekimo, mokyklų ir 
apsipirkimo. Prašo $499,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIULba

Associate Broker

416-879-4937
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616 

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBiCKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

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

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai Į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$000* $000*
ooff for 1 l,artel fjBoff

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

Pokario metais (1945-46 m.) Vokietijos Augusburge būdavo rengiamos me
tinės baltiečių žaidynės. Nuotraukoje vienų tokių žaidynių atidarymo iškil
mėse žygiuoja Lietuvos lengvaatlečiai, krepšininkai, futbolininkai ir stalo 
tenisininkai. Priekyje sporto veteranai - J. Karosas, V. Bakūnas, L. Kal
vaitis, p. Kiaunė, V. Grybauskas. Šalia M. Tendžio žygiuoja busimasis Lie
tuvos prezidentas Valdas Adamkus Nuotr. A. Suprono

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-ųio psl.): 

tėlių tribunolo steigimo atveju 
(kanadietis jam pirmininkauja, 
JAV jo nepripažįsta), oro taršos 
klausimu (Kanada pasirašė 
Kyoto susitarimą, JAV žadėjo 
savaip klausimą spręsti). Iš ki
tos pusės, Kanados nesutarimai 
su JAV politikos linija savotiš
kai padeda amerikiečiams: 
Vietnamo karo laikais Kanado
je rado prieglaudą amerikiečiai 
jaunuoliai mėginę išvengti ne
norimos karo tarnybos; šaltojo 
karo ir dabartinio Irako karo 
metu, amerikiečių jaunimas ke
liaujantis ar studijuojantis Eu
ropoje gali prisistatyti kanadie
čiais ir taip išvengti anti-ameri- 
kietiškojo rūsčio (neseniai 
spaudoje taip ragino amerikie
čių studijų užsienyje programos 
vadovas), kurio kanadiečiai pa
prastai nepatiria.

Janet Ecker, Ontario pro
vincijos finansų ministerė, kovo 
27 d. pateikė ateinančių metų 
provincijos biudžetą - pirmą sy
kį ne parlamento salėje, kaip 
pagal tradiciją biudžetas būda
vo teikiamas iki šiol, bet auto
mobilių dalių gamybos firmos 
Magna International patalpose 
Bramptone, ant sienos kaban
čių metalinių auto sistemų fone. 
Daugiausia dėmesio sulaukė 
pažadas grąžinti senoliams 65 
metų amžiaus ir vyresniems jų 
sumokėtą nekilnojamo turto 
mokesčio dalį, skirtą švietimui. 
Tai paliestų beveik 1 mln. savi
ninkų, kuriems būtų grąžinta 
apie $475 kiekvienam. Mokes
čių mažinimas, kuris buvo žadė
tas 2003 metams, nukeltas į 
2004 metus. Antmokestis (sur
tax') bus panaikintas 2005 m. vi
siems uždirbantiems mažiau 
kaip $75,000. Taip pat naujame 
biudžete yra įvairių palengvini
mų neįgaliems ir jų globėjams, 
tėvams, siunčiantiems vaikus į 
privačias mokyklas, smulkiems 
verslovininkams, papildomi mi
lijonai švietimui, sveikatos tar
nybai, įvairioms žinyboms, vie
šam transportui, policijai, kovai 
su Vakarų Nilo virusų epide
mija.

SARS (ūminio kvėpavimo 
takų sindromo) epidemija ple
čiasi ne tik Tolimuose Rytuose, 
bet ir Kanadoje, ypač Toronto 
mieste ir apylinkėse, kur devyni, 
ta liga susirgę, mirė ir apie 200
įtariami užsikrėtę. Nors šiuo 
metu dar vis tikima, kad užsi
krėsti SARS galima tik artimai 
santykiaujant su sergančiais, li
goninės, kur šia liga sergantys 
buvo gydomi (Scarborough Gra
ce ir York Central), buvo izo
liuotos ir dezinfekuotos; lanky
tojai kurį laiką neįleidžiami į 
šias ligonines, o ir kitose Toron-

NAMO VERTĖ
Kiek vertas jūsų namas?

Antanas “Tony” Genys
Paskambinkite ir sužinosite 
rinkos kainą be jokių įsiparei
gojimų. Pardavimo ir pirkimo 
kainos viešai neskelbiamos.

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

Sportas 
Krepšinis

- Toronto “Vyčio komanda 
užėmė pirmą vietą Kanados apy
gardos vyrų B lygoje su 67-40 per
gale prieš Toronto “Aušros” antrą 
komandą kovo mėn. 26 d. Prisikėli
mo parapijos salėje. “Vytis” dabar 
stovi su puikiu 5-0 rekordu, o 
“Aušra” nukrito iki 3-2. “Aušra” II 
ir Toronto “Gintaras” eina lygio
mis trečioje vietoje. Paskutiniai at
rankos žaidimai prieš lygos čempio
natą bus šeštadienį, balandžio 12 d. 
Hamiltono Westdale gimnazijoje 
(700 Main St. West). Hamiltonas 1 
žais prieš “Aušrą” II, o “Gintaras” 
- prieš Hamiltono II, o “Anapilis” 
susitiks su “Vyčiu”. Hamiltono abi 
komandos kovos viena prieš kitą. 
Toliau žaidynės vyks balandžio 13 
d. ir balandžio 25 d. Prisikėlimo pa
rapijos salėje. Baigmės rungtynės

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

term, indėlius
term. Indėlius

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...........................5.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

.4.35%

.4.85%

.5.25%

.5.45%

.5.85%

.4.75%

to bei apylinkių ligoninėse lan
kymas labai apribotas. Dviejose 
minėtose ligoninėse lankęsi ar 
gydęsi žmonės buvo prašomi 
apie 10 dienų savanoriškai pa
būti izoliuoti savo namuose, kol 
paaiškės, ar jie nėra užsikrėtę. 
Kadangi ši liga atkeliavo iš Toli
mųjų Rytų - Kinijos, Honkon
go, Singapūro - Toronto kinie
čių apgyvendintuose rajonuose 
krautuvės ir restoranai pastebi
mai ištuštėjo. Kelionių į tuos 
kraštus taip pat sumažėjo. To
ronto oro uoste keleiviai būna 
apklausinėjami, ar nejaučia tos 
ligos simptomų (aukšta kūno 
temperatūra, apsunkintas kvė
pavimas), ar nesilankė paskuti
niu metu ligoninėse. Kol SARS 
epidemijos pavojus nepraėjęs, 
Ontario ir Toronto sveikatos 
tarnyba imasi įvairių atsargos 
priemonių su ja kovoti. Visame 
pasaulyje skaičiuojama apie 
1,700 užsikrėtusių SARS, apie 
60 nuo jos mirusių.

Kanados moterų ledo ritu
lio rinktinė Kalgaryje (AB) tre
niravosi Tarptautinėms 2003 m. 
žaidynėms Kinijos Pekingo 
mieste, kurios dėl SARS epide
mijos pavojaus paskutiniu mo
mentu buvo atšauktos, nors vo
kietės, rusės, šveicarės, kinietės 
ir švedės jau buvo atvykusios. 
Pačios stipriausios rinktinės - 
kanadietės, amerikietės ir suo
mės - vis dar delsė keliauti, kol 
Tarptautinė ledo ritulio sąjunga 
(IIHF, International Ice Hockey 
Federation') oficialiai žaidynes 
atšaukė. Kanada pasiūlė žaidy
nes nukelti į š. m. rugsėjį ar spa
lį; IIHF šį pasiūlymą svarstys 
birželio mėnesio susirinkime. 
Ateinančių metų Tarptautinės 
moterų ledo ritulio žaidynės 
vyks Kanados Halifakse (NS) ir 
į jį atvyks devintoji rinktinė - ja
ponės neseniai buvo perkeltos 
iš B lygos į aukščiausią tarptau
tinę lygą.

Priešteisminiam apklausinė
jimui pasibaigus, pirmininkau
jantis JAV aviacijos pik. Patrick 
Rosenow rekomendavo, kad JAV 
pilotai mjr. Harry Schmidt ir 
mjr. William Umbach, Afganis
tane puolę kanadiečių karių po
zicijas, nebūtų už tai karinio tri
bunolo teisiami. Jų puolimo 
metu žuvo keturi kanadiečiai 
kariai - Nathan Smith, Mark Le- 
ger, Ainsworth Dwyer ir Ricky
Green - ir aštuoni buvo sužeis
ti. Žuvusiųjų artimieji buvo 
įskaudinti tokio sprendimo - jie 
sakėsi nenorėję keršto, bet no
rėję teisybės. Minėti pilotai nu
sižengė karinių uždavinių tai
syklėms. Pilotų advokatas gal
vojo, kad toks sprendimas paro
dys JAV pilotams Irake, kad 
“jie nebus baudžiami, jei jie su
klys fronto chaose.” įdomiu su
tapimu, porą dienų po to, JAV 
kariai Patriot raketa numušė 
“draugišką” britų Tornado G4 
tipo kovos lėktuvą Irake. G.K.

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. 
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai

bus gegužės 4 d., 1 v.p.p. Humber 
College Lakeshore (3199 Lakesho
re Blvd. W., Toronte) patalpose.

Rimas Miečius

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Vilniaus “Lietu

vos telekomas” nesunkiai įveikė 
Helsinki “Pantterit” krepšininkes 
92:51 ir išsaugojo ketvirtą kartą iš 
eilės Baltijos moterų krepšinio ly
gos (BMKL) čempionių sostą. 
Kauno “Žalgirio” ir Lietuvos rink
tinės treneris Vladas Garastas iš
rinktas naujuoju Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) pirmininku ket
vertų metų kadencijai.

FUTBOLAS: Buvo beveik ste
buklas Lietuvos futbolo rinktinei 
sužaidus su vokiečiais lygiomis ir 
beveik kitas stebuklas, kai Kaune 
Lietuvos futbolininkai įveikė Škoti
jos vienuolikę 1:0 ir pakilo savo 
grupėje į trečiąją vietą. Europos 
jaunimo čempionato atrankos 
rungtynėse, po lygiųjų su vokie
čiais, Kaune pasiekė 2:1 pergalę 
prieš škotų jaunius.

ČIUOŽIMAS: Daug kas klau
sia, kur pradingo garsūs lietuviai le
do šokėjai - M. Drobiazgo ir P. Va
nagas? Jie jau pasitraukė iš pasauli
nių ledo šokių varžybų. Dabar vy
kusiose pasaulio dailiojo čiuožimo 
pirmenybėse Washingon (JAV) pa
sirodė jaunesnė lietuvių čiuožėjų 
karta. Aidas Rėklys - vyrų, o Gin
tarė Vostrecovaitė - moterų varžy
bose. Deja, abu neįveikė kvalifika
cinių varžybų reikalavimų. Ledo šo
kėjai Clover Zatzman (amerikietė) 
ir Aurimas Radišauskas užėmė 
priešpaskutinę 28-ąją vietą.

NAUJAS KLUBAS: Vilniuje, 
Konstitucijos prospekte iškilusiame 
milžiniškame sporto, pramogų ir 
verslo centre “Forum Palace” buvo 
oficialiai atidarytas iškilusio naujo 
centro sporto klubas. Šarūnas Mar
čiulionis, vienas iš naujojo centro 
savininkų, padėkojo visiems, kurie 
padėjo įgyvendinti šį projektą. 
Komplekso įkūrėjus pasveikino bu
vęs prezidentas V. Adamkus ir Vil
niaus meras A. Zuokas. Š. Marčiu
lionis V. Adamkui ir svečiui iš JAV 
Dennis Garrison įteikė pirmąsias 
“Forum Palace” sporto klubo na
rystės korteles. (D. Garrison, ketu
rių panašių klubų savininkas JAV, 
daug prisidėjo patardamas“Forum 
Palace” įkūrėjams.)

KERLINGAS: Lietuvos tauti- • 
nio olimpinio komiteto (LTOK) 
vykdomasis komitetas nutarė pri
pažinti Lietuvos kerlingo (carling) 
draugiją (LKA), kuri naudosis 
“Akropolio ledas” arena. Taip pat 
LTOK pritarė ilgų nuotolių bėgiko 
Petro Silkinio sprendimui apibėgti 
Europos valstybių sostines ir taip 
reklamuoti Lietuvos siekį stoti į 
Europos sąjungą. V.P.

Veikėjų gimtadieniai
(Tęsinys)

- Lietuvos kūno kultūros ir 
sporto departamento gen. direkto
rius, buvęs Sporto federacijų sąjun
gos pirmininkas Vytas Nėnius, va
sario 5 d. atšventė savo 55-jį gimta
dienį. Ta proga Vilniuje išeinantis 
Sporto laikraštis įdėjo su juo pasi
kalbėjimą ir daug sveikinimų iš 
įvairių Lietuvos sporto organizacijų 
bei klubų. Jis buvo apdovanotas 
aukščiausiu LTOK žymeniu - 
Olimpine žvaigžde. V. Nėnių turėjo 
progą pažinti ir Amerikos lietuviai, 
kai jis viešėjo Čikagoje ir čia bend
ravo su mūsų sportininkais bei 
sporto darbuotojais. Prie sveikini
mų V. Nėniui prisidedame ir mes. 
Linkime jam kuo geriausios sėkmės 
ir sveikatos ateityje! E. Šulaitis

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

a Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

a Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

a Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

MOKAME
1.00% už 30-89 d.
1.25% už 90-179 d.
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.60% už 2 m. term, indėlius 
3.00% už 3 m. term, indėlius 
3.25% už 4 m. term, indėlius 
3.65% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.25% už 1 m. GIC invest. 
2.85% už 2 m. GIC invest. 
3.35% už 3 m. GIC invest. 
3.85% už 4 m. GIC invest.
3.95% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.50% už RRSP 1 m. term. Ind. 
3.10% už RRSP 2 m. term. Ind. 
3.60% už RRSP 3 m. term. ind. 
4.10% už RRSP 4 m. term. ind.
4.20% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk.
0.80% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.60% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

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 KITU KRAŠTŲ
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

[MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪ9U TINKLALAPĮ: www.parama.ca

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI!
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmė
ti, kad NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS YRA 905 290-9802.

st r g Travel
& Services Inc.

“Astra Travel” kelionių agentūros savininkė ir vadybininkė
ASTRA Skupaitė-Tatarsky

PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS
Naujas adresas: Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., 
(on Royal York, North of Eglinton) Etobicoke, ON, M9P 3B6. 

Pačios žemiausios kainos į Vilnių, pradedant nuo $750, kelionių 
draudimai, organizuojamos grupės į šiltus kraštus.

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad. nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v.

Tel: 416 538-1748 a-ba 416 249-7710 FAX: 416 249-7749

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!

I LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
Dar rasiu vietų birželio pabaigoje - liepos pradžioje.

ATOSTOGOS ŠILTUOSE KRAŠTUOSE? - dabar pats laikas!

MALDININKU KELIONĖS: Roma. Lordas, Fatima, daugiau! 
Pavasario paskutinioji: gegužės 17 d. - dviem savaitėm!

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

ai pie 133 Roncesvalles Avė.
MLUIO (f£) TORONTO, Ont. M6R 2L2

MEDELIS Tel. 416 531-4800

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


Montrealio slidinėtųjų žiemos stovykla
Tarp apsnigtų eglių ir medžių 

girdisi lietuvių kalba. Ant paties 
aukščiausio slidinėjimo kalno 
Kvebeke skamba lietuvių kalba! 
Ten š.m. kovo 6-9 dienomis įvyko 
Montrealio lietuvių slidinėtojų 
rengiama metinė žiemos stovykla 
mažame Saint Donat mieste. Šis 
miestelis įsiterpęs Laurynų kal
nuose apie 130 km nuo Mont
realio. Jau septinti metai, kai ši 
vieta traukia trijų kartų žiemos 
mėgėjus pasidalinti įpūdžiais ir 
sportavimu šiaurės gamtoje. Su
rengtoje stovykloje buvo slidinė
tojų nuo 3 metukų iki per 80 me
tų amžiaus.

Susirinko gana didelė grupė 
iš Montrealio, Toronto, New Jcr-

laukė šaltas ir šiltas bufetas. Prie 
kiekvienos vietos buvo prisimini
mas stovyklos: plunksna su įrašu. 
Po vakarienės organizatorius Ry
tis Bulota su žmona Vilija pa
skelbė varžybų laimėtojus ir vedė 
mažą loteriją. Po to vyko links- 
mavakaris su muzika, šokiais ir 
juokavimais.

Nuoširdų ačiū tariame Mont
realio lietuvių kredito unijai “Li
tas”, Petro Adamonio draudos 
agentūrai ir Aleksandrui Stankevi
čiui (Coffragants) už įvairias dova
nas, laimikius ir suvenyrus, kurie 
buvo išdalinti visiems stovyklos da
lyviams. Laukiame dar daugiau sli
dinėtojų ateinančią žiemą! Iki tada 
linkimi BON SKI visiems baigiant 
šių metų slidinėjimo sezoną. Lietuviai slidinėtojai, susirinkę į žiemos stovyklą Saint Donat, Que., š.m. kovo 6-9 d.d. Nuotr. R. Otto
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Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
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&A/IKK Woat Ftoaltv Ine.

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

JUOZAS (JOSEPH)

sey. Net ir iš Lietuvos dalyvavo 
Itn. Donatas Palevičius. Penkta
dienį slidinėjo apie 25 lietuviai 
garsiame Mont Tremblant Ski 
Centre. Tikrai buvo smagu, kai 
įėjus į “Le Grand Manitou” res
toraną buvo galima pamatyti būrį 
lietuvių kartu valgant po gero ry
tinio slidinėjimo. Tą vakarą be
veik 40 žmonių susirinko į “Le 
Cuisto du Nord” restoraną Saint 
Donat centre kartu pavakarie
niauti. Visi slidinėtojai buvo ap
dovanoti šalikais su išsiuvinėtu 
stovyklos “Logo”. Nuotaikos ne
trūko ir net vienu tarpu linksmai 
skambėjo lietuviškos dainos per 
visą restoraną.

Šeštadienį suvažiavo dar dau
giau slidinėtojų j Mont LaRėser- 
ve Ski centrą. Dalis bandė slidi
nėti pirmą kartą, buvo įsirašę į 
“Iniski” programą. Mont LaRė- 
serve slidinėjimo mokyklai pri
klauso penki lietuviai. Dauguma 
stovyklos naujokų gavo net pa
mokas iš lietuvių slidinėjimo inst
ruktorių. Po pietų įvyko varžybos. 
Adrenalino netrūko, kai dalyviai 
bandė ko greičiau nusileisti tarp 
slalom vartų.

Po to įvyko broomhall žaidi
mas. Komandas sudarė daugiau
sia Montrealio ir Toronto gyven
tojai. Tėveliai žaidė su vaikais, o 
mamytės žiūrėjo ir stebėjo. Bai
gėsi lygiomis. Vakare (po koktei
lio) stovyklos dalyviai susirinko 
viešbučio valgomajame, kur jų

Mkmtrealio slidinėtojų žiemos 
stovyklos š.m. kovo 8 d. varžybų 

rezultatai (SLALOM)
(Iš viso dalyvavo 22 slidinėtojai)

Vyrų bendras laikas. 16-29 
metų: 1) Marius Bulota 55.68, 2) 
Vincas Liačas 63.91, 3) Dalius Bu
lota 65.41; 30-49 metų: 1) Audrius 
Vaidila 60.04, 2) Rainer Gente- 
mann 67.69; 50-64 metų: 1) Rytis 
Bulota 74.80, 2) Alenas Pavilanis 
77.50, 3) Rimas Kuliavas 35.56 
(vienas kartas); 65+metų: 1) Arū
nas Dailydė 55.64 (vienas kartas).

Moterų bendras laikas. 16-29 
metų: .1) Sofija Bulotaitė 74.63, 2) 
Indrė Sakutė 81.95, 3) Jūra Gedvi- 
la-Landry 83.08; 30-49 metų: 1) 
Rasa Pavilanienė 82.80, 2) Vilija 
Bulotienė 88.90.

Snieglentė: Tomas Liačas 
93.08. V. Bulotienė

LAIKAS

Feljetoniški atvejai
L. STANKEVIČIUS

Visas mūsų gyvenimas yra 
sutvarkytas pagal laiką: laikas 
gimti, laikas gyventi, laikas mir
ti. Niekas nežino savo mirties 
valandos, bet kai kuriais atvejais 
teisėjas gali tai žinoti. Jei pavyz
džiui, žmogžudys yra pasmerk
tas mirčiai, tai teisėjas tiksliai 
žino to pasmerktojo dieną ir va
landą kada jis mirs.

Žmonės labai mėgsta žinoti 
apie savo ateitį, tai kai kurie ei
na pas burtininkes, kad jiems 
atspėtų ateitį. Bet kaip jinai tau

Vilija Bulotienė ir Rimas Kuliavas, susitikę š.m. kovo 6-9 d.d. sureng
toje lietuvių slidinėtojų stovykloje Saint Donat, Que. Nuotr. R. Otto

gali atsakyti į tavo klausimą, jei
gu kai eini pas ją ir baladoji į 
duris, jinai klausia: “Kas čia?”

Jauniems žmonėms laikas 
atrodo labai ilgas, o seniems 
žmonėms jis atrodo labai trum
pas. Nebent jie pakliūva į ligo
ninę, tuomet ten jiems laikas at
rodo labai ilgas.

Laikas bėga, todėl jo ir nė
ra. Štai mano senelis turėjo 
auksinį kišeninį laikrodį, kuris 
buvo prikabintas prie grandinė
lės, bet laikas vis tiek bėgo. Tik 
pažiūrėję į savo vaikus pastebi
me, kaip greit bėga laikas.

Pats žodis “laikas” yra labai 
praktiškas. Pavyzdžiui, jei tave 
kas nors prašo pagalbos ir tu ne
nori, tai lengviausias būdas at
sisakyti tariant “neturiu laiko”.

Yra sakoma, kad laikas tai 
pinigai, bet gi laiko negali su
taupyti juodai dienai, taip kaip 
pinigus, kuriems išleisti laiko vi
suomet pakaks. Žmonės kartais 
sako, kad laikas gydo žaizdas, 
betgi randai vis tiek pasilieka. 
Tie žmonės, kurie yra labai už
siėmę, kaip tyčia yra trukdomi 
tų, kurie neturi ką veikti.

Daug žmonių skundžiasi, 
kad neturi laiko. Žinoma, laikas 
negali būti nuosavybė, todėl 
mes jo ir neturime, o gyvenimas

iš mūsų atima labai daug laiko. 
Prisimenu, kai Lietuvoje mo
kykloje, jei mokinys paklausda
vo kitą mokinį, kiek laiko, tai vi
suomet gaudavai atsakymą: 
“Du laiko, vienas muša”.

Konferencijoje kartais pasi
taiko tokių kalbėtojų, kurie ne
žino kada nustoti kalbėjus. O jei 
jam pasakai, kad jis per ilgai 
kalbėjo, tai teisinasi, kad netu
rėjo laikrodžio. Na, o ar jis ne
matė ant sienos kabančio dide
lio laikrodžio.

Juo dažniau žiūri į laikrodį, 
juo mažiau lieka laiko. O pasu
kus laikrodžio rodykles atgal, 
praeitis negrįžta. Jau tokia gy
venimo ironija, kad visi žmonės 
turi laikrodžius, bet niekas ne
turi laiko.

Mūsų gyvenime yra labai 
svarbu turėti laikrodį, o jo netu
rint pasitaiko ir nemalonumų. 
Pavyzdžiui, vienas vyrukas eida
mas gatve, paklausė praeivį: 
“Gal galėtumėte man pasakyti, 
kiek dabar laiko? Tasai atsakė: 
“Aš jums nesakysiu, nes jei pa
sakysiu, man padėkosite. Tai 
matydamas, kad esate gerai iš
auklėtas, mandagus, vyrukas, 
pasikviestu pas save į svečius. Ir 
jei jūs ten susipažinsite su mano 
gražia dukra, ir jinai jums pa
tiks, tai pradėsite dažnai ateidi
nėti pas mane ir vieną dieną pa
prašysite mane jos rankos. Bet 
aš nesu kvailas ir savo dukters 
neišleisiu už vyro, kuris negali 
sau nusipirkti laikrodžio!”

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171 rr
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

LIETUVOS ŽYDAI NEDINGO!
Jie buvo žiauriai išžudyti

Paneriuose (Vilnius), IX forte (Kaunas), Kužiuose (Šiauliai) 
ir dar daugiau nei šimte kitų vietų

SIMONO VYZENTALIO centras ir
FONDAS “TARGUM ŠLIŠI” siūlo

Montrealio skautų žiemos stovykloje St. Donat, Quebec, kovo 7 d. Iš 
kairės: Lina Jaugelytė-Zatkovic, Ariana Čičinskaitė-Castanheiro, 
Dainava Jurkutė-Blayney, Darius Jaugelis-Zatkovic, Anton Motivans, 
Antonina Pavilanytė, Claudia Pavilanytė Nuotr. L. Čičinskaitės

Norintiems pasijuokti
Laiškas anglakalbės marčios, pramokusios lietuvių 

kalbos, uošvei (mother-in4aw)

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

“NERINGOS” STOVYKLOS
LIETUVIŲ KALBA

birž. 29 - liep. 5 d.d. - šeimoms su mažais vaikais 
liep. 6-12 d.d. - vaikams 7-10 metų

* liep. 13-27 d.d. - vaikams10-16 metų
liep. 27 - rugp. 2 d.d. - vaikams 13-16 metų ~~

rugp. 23-29 d.d. - šeimoms su vyresniais vaikais
rugp. 29 - rugs. 1 d.d. - alumnų tautodailės savaitgalis

ANGLŲ KALBA - LIETUVIŲ KILMĖS . .
rugp. 3-16 d.d. - vaikams 7-16 metų M O / 

rugp.16-20 d.d. - šeimoms su mažais vaikais
INFO: 978-582-5592, info@neringa.org, www.neringa.org

Neringa Ine. su Nek. Pr. Marijos seserimis organizuoja 
ir praveda stovyklas“Neringos" stovyklavietėje, Vermonte

10,000 JAV DOLERIŲ ATLYGI 
už informaciją, leidžiančią apkaltinti 
ir nuteisti nacių karo nusikaltėlius

PADĖKITE PATRAUKTI 
teisminėn atsakomybėn žmones, 
atsakingus už šiuos nusikaltimus

RYŠIAMS:

Simon Wiesenthal Center
8 King St. East Suite 1300
Toronto, Ont. M5C 1B5
Tel: (416) 864-9735
Fax: (416) 864-1083

Simon Wiesenthal Center - Israel 
1 Mendele St. Jerusalem 92147 
Israel
Fax: (+972) 2 563-1273
El-paštas: swcjerus@netvision.net.il

Generalinė prokuratūra 
R. Smetonos g. 4 
Vilnius, Lietuva 
Tel: (370-5) 266-2350 
Fax: (370-5) 266-2317

Dr. Efraim Zuroff,
Simon Wiesenthal 
Center

Aryeh Rubin,
Targum Shlishi
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Brangi motina įstatyme,
Kada pajudinom čia gyven

ti, turiu labai mažą laiką ir galė
jau nerašyti. Todėl dabar para
šysiu labai ilgą raidę.

Mes jau išbaldavom mūsų 
naują namą ir įjudinom į vidų, 
nes susirgom stovėti tame mote
ly ir mokėti lokį sklypą pinigų.

Dariau namo šildymo bar
beque ir arti divorsinau Joną už 
našlės kaimynės. Matai aš neži
nojau kad esu iš pieno ir kavos, 
nes pamiršau; dar buvau žemai 
iš cukraus. Paėmiau karą ir be
gan pirkti. Kol atsiradau užpa
kaly, žiūriu našlė daro veršio 
akis mano Jonui. Aha, manau, 
pirma daro akis, o paskui mė
gins nugnybti mano vyrą. Aš da
bar sutikus gatvėje duodu jai 
šaltą petį. Tokios našlės ir mano 
vyras geriau tegul laikosi at
skirai.

Čia netoli gyvena mano teta 
ir dėdė su dviem kazinais. Jie vi
si riešutai. Pakviečiau vakarie
nės. Aš jiem sakiau, kad imtų 
geltoną bas ir eitų iki pėsčių 
kryžiavimo prie mūsų. O juos 
basas nulašino ant kryžiaus ke
lių už pusės mylios. Turėjo pa
imti kebą ir ant mūsų pajodi
nėti.

Teta gerai atrodo, o dėdė 
toks linksmas ir laimingas eina 
- visiems rauna koją ir kasa 
šonkaulius. Vaikai abu gerai 
dar, tik vienas yra beprotis ir te- 
bestudijuoja universitetą ant 
daktaro. Tas antras turi užsi
ėmęs pas labai gražią mergaitę 
ir vesis į 6 mėnesius. Tas vyres
nis turėjo trabelio pas policiją 
dėl drags. Teta skaičiuoja, kad jį 
draugai įdėjo į rėmus su polici
ja, kad patys nekentėtų. Drags 
yra beždžionių biznis.

Aš visą laiką turiu darbo 
name ir laikas skrenda, neturiu 
atšipusio momento. Kartais 
ateina kaimynės virš tvoros ir 
mes geriam kartu arbatos. Eina 
ant gatvės prekiauti, nes čia ne
toli aplinkui kampą yra mūsų 
centras. Vakar manęs paklausė 
kaip moterį iš gatvės kad pamė
ginčiau už 10 dolerių su sviestu 
ir margarinu ir pasakyti, kuris 
geresnis. Negavau 10 dolerių 
nes abudu geri.

Jonas nupirko tuziną vištų 
dėl kiaušinių, bet nenupirko viš
tos vyro, tai nebus vaikučių. Jis 
man liepia nerūpimi mano 
galvą, jis pats vėliau sutvarkys. 
Dabar sakė nupirks pusę persiš
ko tomo katę.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis
Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių
Su Jonu kartais baramės, 

nes jis labai tingi dirbti. Kada 
liepiu pajudinti pačiam, jis man 
liepia nulipti nuo jo nugaros ir 
nerankioti ant jo. Aš labai įdo
miuos Jono darbu ir esu ant da
tos su jo problemomis.

Gal būt reikia baigti šitą 
raidę, nes aš esu iš mėsos ir tu
riu bėgti pas vokietį bučerį. Jis 
yra Continental Delikatesas ir 
viskas importuota. Jonas sako, 
kad aš jau moku virti europie- 
tišką kelią.

Parašyk ir tu man greitai il
gą raidę. Parašyk, kaip tėvas da
ro? Ar jis visas dešinėj dėl savo 
širdies? Ar tu žinai, kad mano

sesuo turėjo nervų lūžimą že
myn ir yra ligoninėje? Duok 
mano meilės visiems. Aš labai 
noriu tau sveikatos ir tėvui, kad 
būtų geriausia.

Jūsų duktė įstatyme,
Jane

P.S. Aš manau, kad tu esi 
labai linksma, kaip aš moku lie
tuvišką kalbą?

TĖVIŠKES ŽIBURIŲ interneto 
tinklapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu -

tevzib@pathcom.com

mailto:info@neringa.org
http://www.neringa.org
mailto:swcjerus@netvision.net.il
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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TORONTO**
Anapilio žinios

- Balandžio 7, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Vytautas Tvardauskas, 
81 m. amžiaus, ilgametis Tėviškės 
žiburių redakcijos narys.

- Tikinčiajai Lietuvai aukos 
priimamos ištisą Gavėnios ir Vely
kų laikotarpį. Toms aukoms voke
liai padėti šalia žiniaraščio.

- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių klebonijos 
posėdžių kambary. Pamokas veda 
Janina Dzemionicnė. Pirmosios 
Komunijos iškilmės bus balandžio 
27, Atvelykio sekmadienį.

- Sąjūdis Už tradicijų, šeimą ir 
nuosavybę, kuris 1991 m. per įvai
rius pasaulio kraštus surinko dau
giau kaip 5 milijonus parašų už 
Lietuvos nepriklausomybę, dabar 
yra pasivadinęs Evangelijos šauk
liais (Heralds of the Gospel) ir 
2001 m. pop. Jono-Pauliaus II pri
pažintas popiežiškuoju vienetu. 
Ateinantį sekmadienį to naujojo 
vieneto atstovai dalyvaus Lietuvos 
kankinių šventovėje ir po abejų 
Mišių parapijos salėje padarys savo 
trumpą pranešimą.

- KLB Toronto apylinkės me
tinis solidarumo mokestis bus ren
kamas Anapilyje balandžio 27 d.

- Anapilio knygyne gauta nau
jų Lietuvos ir Vilniaus žemėlapių. 
Taipgi galima dar įsigyti velykinių 
atvirukų.

- Visose trijose mūsų švento
vėse renkami parašai trim petici
jom: Lietuvos prezidentui, Lietuvos 
seimo pirmininkui ir Lietuvos vy
riausybės ministeriui pirmininkui, 
kad jie pasirūpintų surasti ir Lietu
von pargabenti a.a. Adelės Dirsytės 
palaikus. Ji yra garsiosios Sibiro 
maldaknygės Marija, gelbėki mus 
autorė, kurią norima paskelbti 
šventąja.

- Mišios balandžio 13, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Alfonsą Dau- 
są (XXXVI metinės); 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už parapiją; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje ba
landžio 12, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
septynis žuvusius partizanus Straz
duose.

Išganytojo parapijos žinios
- Šeštadienį, balandžio 12, 6 

v.v. Išganytojo šventovėje įvyks Ga
vėnios apmąstymo vakaras, kurį ves 
Moterų draugijos narės. Apmąsty
mo žodį tars A. Langienė. Giedos 
choras. Surinktos aukos bus skiria
mos Moterų draugijos labdarai. Po 
pamaldų visi kviečiami pasivaišinti.

- Sekmadienį, 9.30 v.r. Verbų 
sekmadienio pamaldos.

- Didžiojo Penktadienio pa
maldos su Šv. Komunija įvyks 11 
v.r. Giedos choras. Velykų ryto pa
maldos su Šv. Komunija įvyks 9.30 v.

- Sekmadienį, balandžio 6, 8 
v.v. įvyko gedulinės pamaldos Išga
nytojo parapijos šventovėje prisi
menant a.a. Jurgį Usvaltą, kuris 
gimė 1924 m. lapkričio 10 d., Kara- 
pulio kaime, Tauragės apskrityje ir 
mirė 2003 m. sausio 23 d. Glendale, 
Arizonoje. Paliko liūdinčius brolius 
Andrių ir Juozą, seseris Ievą, Mag
dę ir Eleną bei daugelį sūnėnų ir 
dukterėčių. Velionies pelenai bus 
palaidoti Šv. Jono kapinėse, Missis- 
saugoje.

Maironio mokyklos žinios
- Mokykloje balandžio 5 d. 

lankėsi Panevėžio vysk. J. Kaunec
kas. susipažino su visom klasėm, 
truputį ilgiau sustodamas lituanisti
niuose kursuose, kur atsakinėjo į 
moksleivių klausimus. Svečią lydėjo 
kun. E. Putrimas.

- Balandžio 12 d. Velykų sene
lė žada mus aplankyti su pintine 
saldainių... Tą pačia dieną, p.p. 
Putcriai nufotografuos tuos moki
nius, kurie dar nenufotografupti; 
taip pat bus daromos atskiros nuo
traukos kiekvieno abituriento (8 sk. 
ir OAC). Prašom, kad tie mokslei
viai atvyktų į mokyklą tinkamai ap
sirengę.

- Balandžio 19 d. pamokų ne
bus - Šv. Velykų savaitgalis.

- Pagerbdami buvusios Mairo
nio mokyklos ilgametės mokytojos 
a.a. Marijos Gudaitienės atminimą, 
jos kolegos (vyresnio amžiaus mo
kytojai) surinko 345 dolerius mo
kyklos leidiniui paremti. Dėkojam 
A. Abromaitienei, B. Abromaity- 
tei-Verch, J. Andruliui, V. Biretai, 
M. Bušinskui, B. Čepaitienei, Z. 
Didžbalienci, D. Draudvilienei, D. 
Garbaliauskicnei, J. Gustainiui, P. 
Jurėnui, A. Kuolienei, S. Liuimie- 
nei, sės. Loretai M., L. Nakrošie- 
nei, D. Nausėdienei, L. Senkevičie- 
nei, L. Stosiūnui, V. Taseckui, R. 
Ulbienei, A. Vaičiūnui, Č. Joniui ir 
D. Vaidilienei. Živilė

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį baigėsi 

parapijos metinės rekolekcijos, ku
rias vedė vysk. Jonas Kauneckas. 
Per 10.30 v.r. Mišias giedojo “Vo
lungės” choro moterų grupė.

- Didžiosios savaitės pamaldų 
tvarka: Didįjį ketvirtadienį Paskuti
nės vakarienės ir Eucharistijos bei 
kunigystės įsteigimo Mišios ir pro
cesija su Švenčiausiu 7 v.v.; Didįjį 
penktadienį Kristaus kančios pami
nėjimo pamaldos 3 v.p.p. Pusę va
landos prieš pamaldas vyks religi
nės muzikos koncertas. Didįjį šeš
tadienį Velykų vigilijos pamaldos 
su Šv. Rašto skaitiniais, ugnies, 
vandens šventinimu ir Komunija be 
Mišių 7 v.v. Velykų dieną Prisikėli
mo apeigos ir Mišios 7.30 v.r. Kitos 
Velykų dienos Mišios 9.15 v.r., 
10.30 v.r. ir 12 v.d.

- Vaikučių, kurie ruošiasi Pir
mai Komunijai, išpažintis vyks po 
12 v.d. Mišių. Sutvirtinimo sakra
mento pamokos sekmadieniais 
vyksta įprasta tvarka. Sutvirtinimo 
sakramentui besiruošiantiems jau
nuoliams susikaupimą ves kun. Edis 
Putrimas antro oro uosto terminalo 
koplyčioje šį šeštadienį, 12 v.d.

- Šv. Pranciškaus Trečiojo pa
sauliečių ordino narių Mišios ir su
sirinkimas vyks šį ketvirtadienį 
“Vilnius Manor” patalpose 10 v.r.

- Šį sekmadienį KLKM dr-jos 
parapijos skyriaus narės rinks para
šus peticijai kreipiantis į Lietuvos 
valdžią, kad surastų ir į Lietuvą 
parvežtų Sibire parašytos maldak
nygės Marija, gelbėk mus autorės 
a.a. Adelės Dirsytės palaikus.

- Balandžio 4 d. palaidotas a.a. 
Vladas Simonaitis. Paliko žmoną 
Reginą ir dvi seseris su šeimomis 
Lietuvoje. Amerikoj mirė a.a. Juozas 
Kucinas, L. Senkevičienės svainis.

- Pakrikštytas Tomas Kajus, 
Kristinos (Baršauskaitės) ir Rimvy
do Gilvydžių sūnus.

- Parapijos 50-mečio paminėji
mo pirmas įvykis - Lietuvių tauto
dailės instituto Toronto skyriaus 
darbų paroda, kurios atidarymas 
parapijos salėj bus šį šeštadienį 1 
v.p.p. Atidarymo programoj “Vo
lungės” dainininkės, kanklių ir bir
bynės muzika, kava ir pyragai.

- “Kretingos” stovyklų regis
tracijos blankai buvusiems stovyk
lautojams jau išsiųsti paštu. Kiti 
gali juos gauti parapijos raštinėje - 
416 533-0621. Norintys būti stovyk
lų vadovais turi iki balandžio 13 d. 
paduoti prašymą raštu Linai Kulia- 
vienei (faksas 416 766-5537).

- Mišios sekmadienį balandžio 
13: 8 v.r. už a.a. Antaną ir Oną Pa
vaikius; 9.15 v.r. už a.a. Joną Jaci- 
ką; 10.30 v.r. už a.a. Joną Zalecką, 
už a.a. Joną ir Gudelių šeimos mi
rusius, už a.a. Apolinarą ir Gintą 
Beresnevičius; 12 v.d. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

A. a. Vytautas Kastytis - 
Tvardauskas, buvęs vienas iš 
TŽ redaktorių, mirė balandžio 3 
d. Toronte, Šv. Juozapo ligoni
nėje. Palaidotas balandžio 7 d. 
Šv. Jono lietuvių kapinėse Mis- 
sissaugoje po gedulinių Mišių 
Lietuvos kankinių šventovėje. 
Laidotuvių apeigas atliko vysk. 
J. Kauneckas, prel. J. Staške
vičius ir kun. V. Staškevičius. 
Vargonavo L. Turūtaitė. Laido
tuvėse dalyvavo TŽ darbuotojai, 
laikraščio leidėjų atstovai, KLK 
Kultūros draugijos Žiburiai na
riai. Velionis darbavosi TŽ re
dakcijoje nuo 1966 m. iki 1998. 
Pasitraukė iš to darbo sušluba
vus sveikatai. Kurį laiką pra
leido ligoninėje, o paskui gyve
no slaugos namuose, nes buvo 
reikalingas priežiūros. Paliko 
pluoštą nespausdintų eilėraščių. 
Plačiau apie velionį - kitoje TŽ 
laidoje.

Atitaisymas. TŽ 13 nr. aukų 
sąraše a.a. dr. A. Valadkos atmini
mui $50 aukojo J. Rimšaitė, ne J. 
Rimšienė, kaip rankraštyje buvo 
įrašyta.

TEVISKJES ŽIBURIŲ
SPAUDOS POPIETE

2003 m. balandžio 13, sekmadienį, didžiojoje Anapilio salėje
Dalyvaukime visi ir paremkime savo laikraštį!

MENINĘ PROGRAMA ATLIKS 
muz. Lilija Turūtaitė, “Angeliukai”, 

“Dainos” grupė ir 
“Vilties” vieneto skaitovai

DALYVAUSITE dviejose loterijose - didžiojoje ir 
mažojoje (su įėjimo bilietais).
PASIVAIŠINSITE skania J. Gurklienės pagaminta 
vakariene. Veiks baras.

POPIETĖS PRADŽIA - 4 v.p.p.
Meninės programos pradžia - 4.30 v.p.p.

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

“Tėviškės žiburių” leidėjai

A. a. Elenai Jankūnienei ir 
jos sūnui mirus Lietuvoje, už- 
jausdamos jos brolį Praną Če- 
ponkų su šeima, Džiova ir vėžiu 
sergantiems vaikučiams aukojo 
po $35 - Kristina Žutautienė ir 
Adelė Ledienė. M.P.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo Atvelykio pietūs įvyks 
trečiadienį, balandžio 23, 12 
v.p.p., III-čio aukšto menėje. 
Bus pietūs su vynu, tortai, “na- 
paleonas”, “babkos” ir t.t. Bi
lietas - $15. Gaunami pas T. 
Kobelskienę tel. 416 760-8003, 
A. Dobienę tel. 416 769-7550, S. 
Kuzmicką tel. 416 769-1351.

Architekto dr. Alfredo KuL 
pavičiaus, gyvenančio Burling
ton, Ont., jubiliejinė paroda vyks
ta Vilniuje (Šv. Mykojo g. 6), 
Architektūros muziejuje. Tai 
paskelbta laikraščio Literatūra ir 
menas š.m. kovo 21 d. laidoje.

Kanados lietuvių kunigų 
vienybės narių suvažiavimas įvy
ko š.m. balandžio 2, trečiadienį, 
Anapilio klebonijoje Mississau- 
goje. Dalyvavo: prel. Pr. Gaida, 
prel. J. Staškevičius, kun. V. 
Staškevičius, kun. E. Putrimas, 
kun. K. Kaknevičius, kun. E. 
Jurgutis, OFM, kun. Aug. Si
manavičius, OFM. Suvažiavimą 
pradėjo valdybos pirm. prel. J. 
Staškevičius, pakviesdamas da
lyvaujantį svečią vyskupą J. 
Kaunecką maldai. Suvažiavimo 
pirmininku buvo pakviestas 
prel. Pr. Gaida, sekretoriumi - 
kun. V. Staškevičius. Išsamų 
pranešimą apie religinę būklę 
bei sielovadą Lietuvoje padarė 
Panevėžio vyskupas J. Kaunec
kas ir atsakė į gausius klau
simus. Dalyviai, išklausę valdy
bos pranešimus, svarstė įvairius 
sielovados klausimus, susijusius 
su lietuviškomis parapijomis ir 
misijomis bei jų aptarnavimu 
visoje Kanadoje. Suvažiavimas 
baigtas šventovėje malda už 
Kanadoje dirbusius ir mirusius 
lietuvius kunigus, kurių yra 40. 
Dabartiniu metu Kanadoje gy
vena 22 lietuviai kunigai. Suva
žiavime buvo perrinkta ta pati 
valdyba, kuri taip pasiskirstė pa
reigomis: pirm. Aug. Simanavi
čius, OFM, ižd. prel. J. Staškevi
čius, sekr. kun. E. Putrimas. Inf.

A. a. dr. A. Valadkos švie
siam atminimui pagerbti, trem
tinių vaikaičių mokyklai “Lietu
vių Namai” Vilniuje V. A. Auš
rotas paaukojo $80, kurie buvo 
gauti pardavus velionies pado
vanotus pašto ženklus.

A. a. Alfonso Dausos 
XXXVI mirties metinių atmini
mui pagerbti (1967 m. balan
džio 15 d.) duktė Aldona ir žen
tas Mečys Empakeriai Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

A. a. Juozui Kizui mirus, 
nuoširdžiai užjausdama jo žmo
ną Adelę, dukterį Lilę ir jos šei
mą, Albina Buragienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $50 aukojo 
M. A. Empakeriai (a.a. Alfonso 
Dausos XXXVI mirties metinių 
proga).

PIRMĄ KARTĄ ŠIAURĖS AMERIKOJE RENGIAMAS 
Lietuvos valstybinės filharmonijos solistės, 

tarptautinių konkursų dalyvės

SKAIDROS JANCAITĖS
(sopranas)

š.m. balandžio 24, ketvirtadienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose

PROCRAMOĮE: ♦ G. Puccini, E. Grieg, H. Villa-Lobos, 
C. Saint-Saens ir kt. bei Lietuvos kompozitorių kūriniai; 
akompanuoja L. PAULAUSKAITĖ ♦ Muz. L. TURŪTAITĖS 
vadovaujamas vokalinis kvartetas.

Bilietai prie įėjimo $15, studentams $10
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

Rengia - LN kultūros komisija

Lietuvių Namų žinios
- Balandžio 6 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 245 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino Kultūros komisijos na
rė R. Paškuvienė. Svečių knygoje 
pasirašė D. Usvaltas iš Niujorko, 
NY, A. Usvaltas iš Aylmer, Ont., J. 
Meyer iš Madison, Wisconsin.

- LN ir Labdaros valdybos po
sėdis balandžio 10, ketvirtadienį, 7 
v.v. Lietuvių Namų “Seklyčioje”.

- Lietuvos filharmonijos solis
tės Skaidros Jancaitės koncertas, 
rengiamas Lietuvių Namuose, įvyks 
balandžio 24 d.-

- LN Kultūros komisija yra pa
ruošusi vaizdajuosčių katalogą, ku
riame galima rasti 160 filmų, kon
certų, spektaklių. Platesnę informa
ciją teikia S. Pabricienė, tel. 416 762- 
5419 arba ei.paštu vkulnys@aol.com.

- Toronto vyrų krepšinio klu
bas “Gintaras” nuoširdžiai dėkoja 
KLB Toronto apylinkės valdybai už 
finansinę paramą. Klubo pirminin
kas G. Stasiulevičius.

Slaugos namų žinios
- Dėl užkrečiamos ligos dau

gelis Toronto slaugos namų yra 
uždaryti. Taip pat ir lietuvių slau
gos namuose paskelbtas karantinas. 
Slaugos namų administracija pra
neš, kada vėl bus galima lankytis 
Slaugos namuose.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems aukotojams už aukas, 
kurios priimamos ir Toronto bei 
Hamiltono kredito kooperatyvuo
se, arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

Pašto patarnavimas spau
dos leidiniams nepasižymi spar
ta. Tėviškės žiburiai, savaitinis 
laikraštis, pasiekia skaitytojus 
po savaitės ar dviejų. Čikagiškis 
Draugas, dienraštis, savo skaity
tojus Kanadoje pasiekia po 
dviejų-trijų savaičių. Ateina iš 
karto po du-tris numerius, kar
tais po keturis-penkis numerius. 
Vienas Draugo numeris, būtent 
kalėdinis - gruodžio 24 dienos, 
atėjo kovo 31 d. Taigi keliavo 
net tris mėnesius!

PARDUODU naujus tautinius 
drabužius ir tautines juostas. Tel. 
416-233-5996.

MOTERIS iš Lietuvos ieško bet 
kokio darbo. Pageidautų prižiūrėti 
ligonį ir gyventi kartu. Skambinti 

' tel. 416-233-5996 Irenai.
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

M MONTREAL"6
Vyskupo J. Kaunecko viešnagė 

Aušros Vartų parapijoje. Buvo ma
lonu parapijiečiams susitikti su ger
biamu vyskupu š.m. kovo 29-30 d.d. 
Po šeštadienio 11 v. Mišių, buvo su
rengti pietūs parapijiečiams ir ger
biamam svečiui. Pirmiausia vysku
pas atsakinėjo į klausimus. Petras 
Adamonis klausė, kaip sekasi Lie
tuvoje išlaikyti kunigų skaičių? At
sakė, kad padėtis nėra gera. Pvz. 
praeitais metais palaidojo 12 kuni
gų, o nė vieno neįšventino. Viena 
parapijietė klausė apie jaunimo da
lyvavimą religiniame gyvenime Lie
tuvoje. Atsakė, kad Lietuvoje-jau
nimas veiklesnis negu čia, daugelis 
dalyvauja skautuose ir ateitinin
kuose. Jaunimas turi lankyti religi- 
nias pamokas, arba gali pasirinkti 
etikos klases vietoje religinių. Į 
klausimą apie seminarijų išlaikymą 
Lietuvoje atsakė, kad išlaikyti jas 
padeda aukos, valdžia, bet didelė 
dalis pagalbos ateina iš Vokietijos.

Algis Jurėnas
A. a. Regina Siniūtė-Ayre, mi

rusi Vilniuje 2002 m. gruodžio 30 
d., palaidota naujosiose Utenos ka
pinėse, buvo prisiminta kovo 23 d. 
šv. Mišiomis Aušros Vartų švento
vėje ir parapijos salėje jaukiomis 
vaišėmis, per kurias buvo apžvelg
tas velionės gyvenimo kelias ir jos 
nuveikti darbai.

Baltiečių menininkų tapybos 
paroda vyko Aušros Vartų parapi
jos salėje balandžio 4-6 d.d. Į paro
dos atidarymą balandžio 4, penkta
dienį, 5 v.v. susirinko apie 120 me
no mėgėjų, kurie .buvo pavaišinti 
vynu ir sūriu. Mažiau žiūrovų buvo 
šeštadienį dėl nepalankaus oro. Pa
rodoje dalyvavo 15 dailininkų: 6 
lietuviai, 5 latviai ir 4 estai. Skonin
gai iškabinti menininkų darbai lei
do laisvai juos apžiūrėti ir pasigė
rėti. Sekmadienį prie kavos, ir py
ragų vyko loterija, kurios pagrin
dinį laimikį - Alvyros Povilaitienės 
paveikslą - laimėjo Irena Vazalins- 
kienė. Puikiai pasisekusi paroda 
uždaryta 5 v.v.

Katalikės moterys, kaip ir kas
met, uoliai ruošiasi Velykų stalui: 
jau ruošiami kepsniai, aptariamas 
tortų skaičius ir rūšys, marginami 
margučiai bei tikimasi. gausaus 
montrealiečių atsilankymo į gražiai 
išpuoštą pavasariu dvelkiančią pa
rapijos salę. Per šį tradicinį trisde
šimtąjį Velykų stalą programą at
liks sekstetas “Melodija”. Šią gru
pę, sėkmingai koncertavusią To
ronte, Montrealyje išgirsime pirmą 
kartą. Renginį dar praturtins Silvija 
Staškevičienė savo tapybos ant me
džio darbų paroda. S.

Montrealio tinklapis: www.- 
montrealiolietuviai.org.

“BALTIC TREE SERVICE”- 
Žiema yra geriausias ir sveikiausias 
laikas nugenėti medžius ir krūmus. 
Nelaukit pavasario! Darbas garan
tuotas. Danius Lelis: 416 753-0790 
(pager) arba 905 692-9741.

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

Vysk. Jonas Kauneckas iš Panevėžio vedė rekolekcijas įviariose Kanados 
vietovėse Gavėnios laikotarpiu. Montrealyje dalyvavo ir klebono kun. R. 
Birbilo (dešinėje) gimtadienio šventėje Nuotr. A. Jurėno

Siti:

KLK Moterų dr-jos Montrealio skyriaus tradicinis 30-tasis

š.m. balandžio 27, sekmadienį, 12 vai.
Aušros Vartų parapijos salėje 

į ♦ VAIŠĖS ♦ LOTERIJA ♦ VYNAS ♦

Programą atliks Montrealio sekstetas “MELODIJA”, 
Ly -y akompanuoja Aleksandras Stankevičius

4. Auka $15, moksleiviams 8
KVIEČIAME GAUSIAI DALYVAUTI Rengėjos

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

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, 

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais doleriais)
Vardas, pavardė.......................... .....................................
Adresas.... .........................................................................

IT A Q Montrealio lietuvių 
LI I /vO kredito unija

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

Toronto lietuvių jaunimo grupė, dalyvavusi labdaros renginyje - 
maisto dalinime varganiems gyventojams 2003.II.7

Nuotr. O. Stanevičiūtės

Siunčiu prenumeratą......................dol., auką....
Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
L5C 1T3, Canada

Tinklapio adresas: www.tzib.com
El. paštas: tevzib@pathcom.com

dol.
REIKALINGA moteris 25-40 metų 
amžiaus, kuri gyventų kartu, 
atlikti) namų ruošos darbus ir 
prižiūrėtų 2 mokyklinio amžiaus 
vaikus. Tel. 416-704-4858.

• Maža garbė svetimom kalbom, 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai’ 
nemokėti

Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802
Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

siunčiami nemokamai šešias savaites

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.
• Jaunystė yra laiminga, nes ji gali 
matyti grožį. Bet kas, galįs matyti 
grožį, niekad nepasens.

(Franz Kafka)

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

mailto:vkulnys@aol.com
montrealiolietuviai.org
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com

