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Terorizmas
JAV istorijoje š.m. rugsėjo 11-toji - viena iš siau

bingiausių dienų. Teroristai pagrobtais keleiviniais lėktu
vais trenkė į du pasaulyje aukščiausius pastatus Niujorke, 
kuriuose veikė Pasaulio prekybos centras, ir į Pentagoną 
Vašingtone, vyriausiąjį krašto gynybos štabą. Žuvo savi
žudžiai teroristai, visi tuose lėktuvuose skridę keleiviai ir 
tūkstančiai žmonių, tą rytą buvusių tuose pastatuose arba 
netoli jų. Nuo baisaus karščio abu daugiaaukščiai pastatai 
subyrėjo kaip kortų nameliai.

A
MERIKOS prezidentas George W. Bush paskel
bė karą terorizmui. Tam pritarė dauguma pasau
lio valstybių, kurių vienos pasižadėjo tą kovą rem
ti morališkai, kitos aktyviu prisidėjimu. Paprastai skelbti 

karą - tai įprasta ir būdinga valstybėms, kai jokios kitos 
išeities nebelieka. Praeityje tai dažniausiai atsitikdavo dėl 
teritorinių ginčų, arba naujų idėjų dingstimi stipresnis 
mėgindavo pavergti silpnesnį ir jį išnaudoti. Kokios prie
žastys besukeldavo karą, priešai būdavo valstybės ar at
skiros teritorijos. Bet kai priešas nėra valstybė, kalbamu 
atveju - terorizmas, dalykas darosi painus ir sudėtingas. 
Kur frontas, kurioj pusėj priešas, kokiais ginklais ir ko
kiomis karinėmis ar kitomis priemonėmis galima jį įveik
ti, - klausinėja to siaubingo įvykio stebėtojai, svarsto poli
tikai, žurnalistai, terorizmo žinovai, akademikai. Laikan
tis civilizuotame pasaulyje priimtos ir nusistovėjusios 
sampratos, terorizmas yra nusikaltimas, ir kova su tuo 
reiškiniu yra nuolatinė, kaip ir su kitais nusikaltimais. 
Rugsėjo 11-tosios atvejis yra kitoks. Netikslu būtų jį pa
vadinti paprastu nusikaltimu, nes organizuotumas ir pasi
ruošimas šiam siaubingam smūgiui prašosi specialaus pa
vadinimo. Žiniasklaida stambiais pabraukimais tai pava
dino Amerikos užpuolimu. Kaip žinome, teroristiniai 
veiksmai, nukreipti prieš Ameriką jau ilgesnį laiką tai vie
nur, tai kitur pasireiškia. Nebėra paslaptis, kad kai ku
rioms arabų grupuotėms Amerika - visų blogybių šaltinis, 
ir jos savo teroristinius veiksmus vadina “šventąja kova”.

K
YLA klausimas, kodėl kai kurios Islamo grupės 
susidarė tokią neigiamą nuomonę apie Ameriką? 
Pasigirsta dvi dažniau kartojamos prielaidos: JAV 
ištikimai remia Izraelį, skriaudžiantį palestiniečius, arba 

Amerika savo globaliniu kapitalizmu kuria stiprią vien
valdystę, kuri nepriimtina Islamo išpažinėjams. Remian
tis šitokiomis prielaidomis, atrodytų, kad arabų vykdomas 
terorizmas turi aiškų idėjinį pagrindą. Užtat kova su 
tokiu terorizmu, kaip ir patys JAV vadovai pripažįsta, gali 
būti labai ilga. Tikima, kad ji bus laimėta. Vis dėlto, kai 
vieni tuos siaubingus veiksmus vadina terorizmu, o kiti 
didvyriškumu, - apibrėžimai susipainioja, ir žmonių pa
žiūros nebebūna vieningos. Pvz. čečėnai daugelio nuo
mone yra laisvės kovotojai, o rusų vadovai juos vadina te
roristais, kuriuos remia musulmonų kraštai. Panašiai bu
vo ir su mūsų laisvės kovotojais partizanais, kuriuos oku
pantai ir jų patikėtiniai vadino banditais. Dar aiškiau ne
pasisakyta ir apie terorizmą šiaurinėje Airijoje, kur kari
niai išpuoliai ir nekaltų žmonių žudymas tęsiasi jau dau
gelį metų. Panašių reiškinių netrūksta ir kitose pasaulio 
šalyse. Tiksliai ir teisingiau nustatyti jų priežastingumą 
nėra taip paprasta, juoba, kad klausimą “kodėl” tuoj pat 
uždengia koks nors baisus faktas, kurio nebegalima pa
keisti. Kaip ten bebūtų, rugsėjo 11-toji labai skaudžiai su
krėtė ne tik amerikiečius, bet ir visame pasaulyje gyve
nančius, laisvę ir demokratiją vertinančius žmones. Svars
tant apie paskelbtą kovą su terorizmu, pravartu būtų pa
nagrinėti ir priešo sudėtį. Mat daugeliu atvejų priešas nė
ra vien tik teroristas ar jo vadovas. Teroristiniams nusi
kaltimams vykdyti dažnai padeda atitinkamos sąlygos, ne
matomai talkina netikę įstatymai ar jų prižiūrėtojų aplai
dumas, talkina siauražiūriškumas, net ir moralinis nuo
smukis. Taigi tokioje kovoje frontų daug daugiau negu 
kartais manoma. Rugsėjo 11-tosios tragedija turėtų paža
dinti tuos, kurie per daug didžiavosi miegančio liūto 
įvaizdžiu. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Sustiprins apsaugą
Papildomi apsaugos nuo

statai, kuriais turės vadovautis 
oro ir jūrų uostų bei sienos pe
rėjimo vietų pareigūnai. Kelei
viai iš kai kurių musulmoniškų 
kraštų, su įvairiomis mokslinių 
darbuotojų ir techninėmis spe
cialybėmis bus atidžiau tikrina
mi, nes yra galimybė, kad tarp 
jų gali pasitaikyti teroristai. Iki 
šiol tokie asmenys Kanadoje 
laisvai galėjo apsigyventi. Bus 
įtariami turintieji lakūno, avia
cijos inžinieriaus, technikų spe
cialybes, lankantieji skraidymo 
mokyklas. Taip pat studijavę fi
ziką, chemiją, kompiuterių pri
taikymą, atominę energiją ir ry
šių palaikymą. Turės būti tikri
nami dirbę ginklų pramonėje, 
susipažinę su bakteriologinio ir 
cheminio kariavimo būdais. Bus 
aiškinamasi kur tie asmenys dir
bo, kokius kelionės dokumentus 
naudojo, kokiuose kraštuose 
lankėsi, ar buvo gavę, neturint 
pilietybės Alžyro malonės pa
sus? Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į keleivius iš 16 mu
sulmoniškų kraštų. Į sąrašą yra 

įtraukti ir Čečėnijos valstybės 
gyventojai. Žinoma, šie nuosta
tai susilauks priešininkų ir taip 
pat jų paskelbimas gali padėti 
teroristams juos apeiti.

Truputį sumažės asmeni
nės laisvės ir dėl to reikia kal
tinti tarptautinį terorizmą. Spė
jama, kad Kanados saugumas 
turės daugiau sekti telefoninius 
pokalbius, rašytinę ir elektroni
nę korespondenciją, taip pat ir 
per kompiuterius perduodamą 
informaciją. Bus atidžiau tikri
namas išdavimas įvairių doku
mentų, su kuriais yra lengviau 
gauti pasą. Gal ir teismams bus 
sunkiau, remiantis konstitucijos 
teikiamais asmens laisvės užtik
rinimais, pakeisti imigracijos 
pareigūnų sprendimus. Bus sie
kiama didesnės priežiūros lėk
tuvams ir laivams, kurie dažnai 
kerta tarpvalstybinę sieną. Nu
matoma labiau tikrinti pinigų 
plovimą ir teroristų finansavi
mą. Bus reikalaujama, kad už
slaptintų pranešimų, taip pat in
ternete, išaiškinimas būtų sau-

(Nukelta į 6 psl.)

Toronto gintariečiai, dalyvavę tarptautiniame folkloro festivalyje Meksikoje, su kitų tautų šokėjais

Toronto “Gintaro” šokėjai, dalyvavę tarptautiniame folkloro festivalyje Meksikoje, su jo rengėju GUSTAVO 
VAQUIRA. Jo dešinėje “Gintaro” vadovė RITA KARASIEJIENĖ

Mes mokomės gyvenimui
Vasario 16 gimnazija Vokietijoje susilaukė daugiau mokinių negu gali priimti. 
Mokslo metus pradėjo su 168 mokiniais - lietuviais ir vokiečiais. Lietuviai mokiniai 

dažnai pasirodo vokiečių visuomenei su tautiniais šokiais ir dainomis
Pasirodymai visuomenei
Lampertheimas šiais metais 

švenčia 50 metų miesto teisių 
sukaktį. Ta proga rugsėjo 2 d. 
Lampertheimo centrinėmis gat
vėmis vyko eisena, kurioje daly
vavo įvairių miesto draugijų, 
klubų, mokyklų ir kitų instituci
jų atstovai. Neapsileido ir lietu
viai. Prieš pat mokslo metų pra
džią ką tik į bendrabutį atvykę 
mokiniai apsirengė tautiniais 
drabužiais ir žygiavo kartu, at
stovaudami savo mokyklą.

Rugsėjo 27 d. gimnazijos 
ansamblis pasirodė Wieslocho 
miesto šventėje. Ta proga buvo 
oficialiai padėkota Wieslocho 
gimnazijai, kuri lietuvių gimna
ziją sušelpė mokyklos baldais ir 
knygomis. Dėl staigiai padidėju
sio mokinių skaičiaus ši parama 
buvo labai reikalinga.

Spalio 12 d. gimnazijos an
samblis vyksta į Weissenbrunn 
prie Bambergo. Čia vokiečių 
parapija ruošia labdaros kon
certą Lietuvai, kuriame gimna
zistai atliks meninę programą. 
Praeitais metais šis renginys ra
do didelį atgarsį vokiečių žinia- 
sklaidoje. Ypatingai buvo giria
mi lietuviški šokiai ir lietuviškos 
dainos. Todėl dar kartą kviečia
mi gimnazistai. Renginio pelnas 
bus skirtas kun. Hermano Šulco 
Lietuvoje kuriamo jaunimo 
centrui.

Spalio 2 d. kviečiami šokė
jai, o gruodžio 8 - gimnazijos 
dainų būrelis į Lorschą. Abu 
kartus mokiniai koncertuos Ka
ralių salėje, pirmą kartą Rytų 
vokiečių draugijai, o antrą kartą 
- seneliams per Kalėdų eglutę.

Pagerbtos teroro aukos
Pasklidus žiniai apie Pasau

lio prekybos centro ir Pentago
no užpuolimą, Vasario 16-osios 
gimnazija vėliavas nuleido ant 
pusės stiebo. Trečiadienį, rugsė
jo 12, vakare mokiniai susirinko 
trumpam pagerbimui į gimnazi
jos salę. Direktorius A. Šmitas 

painformavo apie įvykius, Niu
jorke gimusi M. Dambriūnaitė- 
Šmitienė papasakojo, kaip ji iš
gyveno šią žinią, ir kun. Alfon
sas Kelmelis sukalbėjo maldas. 
Po to gimnazistai prie gimnazi
jos kryžiaus padėjo degančias 
žvakes aukom atminti.
Veiklūs gimnazijos absolventai

Seinuose vykusiame Pasau
lio lietuvių bendruomenės val
dybos ir kraštų pirmininkų suva
žiavime rugpjūčio 12-15 d.d. da
lyvavo net 10 buvusių Vasario 
16-osios gimnazijos mokinių: 
PLJS pirm. M. Stanevičius iš 
Kanados, M. Kalainis ir V. Ja- 
sinskaitė iš Argentinos, M. Sa
vickaitė iš Australijos, o iš Vo
kietijos - gimnazijos direktorius 
A. Šmitas, Vokietijos LB pirmi
ninkas A. Šiugždinis, gimnazijos 
Kuratorijos pirmininkas V. J. 
Damijonaitis, Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso pirm. V. 
Lemkis ir Jaunimo sąjungos val
dybos nariai D. Lemkienė ir K. 
Žulys. Pasirodo, kad buvę gim
nazistai visame pasaulyje reiš
kiasi lietuvių veikloje.

Mokslo metų pradžia
Vasario 16-osios gimnazija 

naujuosius mokslo metus pra
dėjo su rekordiniu mokinių 
skaičiumi. Rugsėjo 3 d. susirin
ko 168 mokiniai. Tiek daug mo
kinių gimnazija Huettenfelde 
dar nėra turėjusi. 65 yra vokie
čiai, 103 lietuviai. Taigi ir lietu
vių mokinių skaičius pakilo. 60 
lietuvių kilmės vaikai yra atvykę 
iš Vokietijos, 2 iš Argentinos, 1 
iš Brazilijos, 1 iš Lenkijos, 1 iš 
Rusijos ir 38 iš Lietuvos.

Pirmąją mokslo metų dieną 
visi mokiniai su mokytojais ir 
svečiais iš ryto susirinko gimna
zijos vėliavų aikštėje. Buvo pa
keltos vėliavos ir sugrotas Euro
pos himnas bei sugiedoti Lietu
vos ir Vokietijos himnai. Po to 
visi susirinko ekumeninėm pa
maldom į vokiečių katalikų 
šventovę. Maldoms ir giesmėms 

vadovavo kun. R. Fuhr vokiškai, 
o katalikų kapelionas kun. A. 
Kelmelis - lietuviškai.

Po to visus mokinius bend
rabučio salėje pasveikino gim
nazijos direktorius A. Šmitas. 
Jis trumpai nusakė mokyklos 
tikslus, pristatė mokytojus ir 
klasių auklėtojus ir palinkėjo vi
siems sėkmingų ir darbingų 
mokslo metų. Abiturientai pa
sveikino pačius mažiausius mo
kinius - penktokus, įteikdami 
kiekvienam po dovanėlę. Po pa
mokos su klasių auklėtojais se
nieji mokiniai naujiesiems apro
dė visą mokyklą ir bendrabutį.

Pirmą kartą gimnazija nega
lėjo priimti visų gimnazijai tin
kamų mokinių. Net 60 vokietu
kų ir per 20 lietuvių reikėjo at
sakyti, nes klasėse arba bendra
butyje nebuvo pakankamai vie
tų. Į bendrabutį priimami tik 
lietuviai vaikai.

Jau antri metai gimnazija 
priima ir vokiečius mokinius. 
Jie gyvena pas tėvus. Jiems vis
kas dėstoma vokiečių kalba ir 
vietoje lietuvių kalbos jie moko
si prancūzų, bet daugelis jų pa
sirinko lietuvių kalbą papildo
mai. Jie taip pat supažindinami 
su Lietuva.

Lietuviams mokiniams dės
toma lietuvių kalba ir literatūra 
bei istorija. Šalia to, visose kla
sėse dėstoma muzika ir tikyba, 
o kai kuriose klasėse ir biologi
ja, geografija bei pasaulinė isto
rija dėstoma lietuvių k. Vokie
čiams tie patys dalykai dėstomi 
vokiškai. Žemesnėse ir viduri
nėse klasėse matematikos ir 
anglų k. mokytojai duoda paaiš
kinimus abiem kalbom.

Mokyklos programa
Vokietijoje dabar visos mo

kyklos privalo parašyti savo pro
gramas. Bendra mokslo progra
ma yra išleista atskirų žemių 
švietimo ministerių ir jos visos 
mokyklos privalo laikytis, o mo- 

(Nukclta į 3-čią psl. j

Atvėrė oro erdvę
Lietuvos ryto žiniomis, Lie

tuvos vyriausybė išdavė ilgalaikį 
diplomatinį leidimą JAV lėktu
vams skristi per jos oro erdvę 
vykdant atakas prieš teroristus. 
Lietuvos užsienio reikalų vice- 
ministeris, vyriausiasis Lietuvos 
įsijungimo į NATO koordina
torius Giedrius Čekuolis po su
sitikimo su JAV gynybos atašė 
Lietuvoje pulkininku leitenantu 
A. Zaccora, pranešė, jog Lietu
va tuo “demonstruoja savo poli
tinę valią ir elgiasi kaip ištikima 
NATO ir JAV sąjungininkė”

Lietuvos leidimas JAV avia
cijai buvo išduotas šiai valstybei 
paprašius. JAV kariškiams jau 
yra pranešta, kad gali naudotis 
Zoknių oro uostu netoli Šiaulių. 
Buvęs sovietinių karinių oro pa
jėgų oro uostas gali priimti bet 
kokios rūšies lėktuvus.

Užsienio reikalų ministeris 
Antanas Valionis rugsėjo pas
kutinę savaitę gavo JAV valsty
bės sekretoriaus Colin Powell 
laišką, kuriame raginama pa
rengti programą, numatant 
veiksmus prieš terorizmą. Viena 
programos dalis yra leidimas 
naudotis krašto oro erdve.

Prasidėjo rudens sesija
Rugsėjo 10 d. Lietuvos sei

mas pradėjo rudens sesiją. Pir
mąją dieną pristatytas darbų 
programos projektas, pateiktos 
patvirtinimui tarptautinės sutar
tys. Daugiausia dėmesio turėtų 
būti skirta Konstitucijos patai
sų, eurointegracinių įstatymų 
bei kitų metų biudžeto svarsty
mui, skelbia BNS/LGTIC. Taip 
pat bus svarstomi Civilinio pro
ceso, Baudžiamojo proceso ir 
Darbo kodeksai. Seimas kasmet 
renkasi į dvi eilines (pavasario 
ir rudens) sesijas, Neeilines se
sijas šaukia seimo pirmininkas 
ne mažiau kaip trečdalio visų 
seimo narių siūlymu.
Teismui perduoti omonininkai

Rugsėjo 14 d. generalinė 
prokuratūra baigė ir perdavė 
Vilniaus apygardos teismui bau
džiamąją bylą dėl buvusios 
TSRS vidaus reikalų ministeri
jos ypatingosios paskirties mili
cijos būrio, vadinamo OMON, 
darbuotojų nusikalstamų veiks
mų prieš Lietuvą. Kaip praneša 
BNS/LGTIC, į 15 tomų bylą yra 
sujungtos visos Lietuvos teisė
saugos baudžiamosios bylos, iš
keltos OMON smogikams nuo 
1991 m. sausio 14 d. iki 1991 
rugpjūčio 19 d. Prieš teismą stos 
du buvę OMON karininkai, 
Lietuvos piliečiai, gyvenantys 
Vilniuje - 39 m. Aleksandras 
Skliaras ir 42 m. Eduardas Pet
rauskas. Pirmajam pareikšti kal
tinimai dėl antivalstybinių orga
nizacijų kūrimo ir aktyvaus da
lyvavimo jų veikloje, kenkimo 
Lietuvai, diversijos, smurto 
prieš pareigūną, svetimo turto 
sužalojimo ar sunaikinimo tyčia 
ir kitų nusikaltimų. E. Petraus
kui yra pareikšti kaltinimai dėl 
antivalstybinių organizacijų kū
rimo, smurto prieš pareigūną ir 
svetimo turto sunaikinimo ar 
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Vasario 16-sios gimnazija Vokietijoje pradėjo mokslo metus
Ordinų įteikimo iškilmėje Vilniuje

Pokalbis su visuomenės veikėja Genovaite Dumčiūte-Breichmaniene
Visa Amerika gedule

Teroristų sukelta tragedija sukrėtė visą pasaulį
Kovotojų įamžinimo keliu

Laisvės kovų dalyviai nusipelno pagarbos ir dėkingumo
Anglai žvelgia į Baltijos valstybes 
Baltiečiai stiprina Vakarų saugumą

“Ir kelsis vėl iš tavo kraujo Lietuva”
Paminėtas J. Lukšos-Daumanto 50-metis

Lietuvos-Rusijos santykiai
Rusija neturėtų atidėlioti sienos sutarties patvirtinimo

sužalojimo tyčia.
Prokuratūros manymu, bau

džiamojoje byloje surinkta pa
kankamai įrodymų dėl jų kaltės 
prieš Lietuvos valstybę, jos įstai
gas, piliečius ir visuomeninę 
tvarką. Buvusius OMON Vil
niaus būrio vadovus Rusija atsi
sako išduoti. Kitų išvykusių iš 
Lietuvos OMON smogikų buvi
mo vietos nenustatytos.

Ministeris pirmininkas 
Maskvoje

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas rug
sėjo 20 d. vienos dienos vizitu 
lankėsi Maskvoje, praneša EL- 
TA/LGTIC. Jis susitiko su Ru
sijos ministerių pirmininku Mi
chailu Kasjanovu ir kitais parei
gūnais aptarti transporto ir 
tranzito, energetikos, dvišalio 
ekonominio bendradarbiavimo 
su Karaliaučiaus sritimi klausi
mus. Lietuvos ambasadoje 
Maskvoje vakare vyko priėmi
mas, skirtas diplomatinių santy
kių užmezgimo tarp Lietuvos ir 
Rusijos 10 metų sukakčiai.

Susitikime su M. Kasjanovu 
aptarta ilgalaikių sutarčių dėl 
dujų ir naftos žaliavos tiekimo, 
Lietuvos elektros energijos ek
sporto į Karaliaučiaus sritį gali
mybes. Kaip rašo BNS/LGTIC, 
A. Brazauskas pareiškė sutinkąs 
su Rusijos pageidavimu naujo
mis ilgalaikėmis sutartimis ga
rantuoti tranzitą į Karaliaučiaus 
sritį, tačiau mainais nori vyriau
sybinių Rusijos pusės įsiparei
gojimų dėl dujų ir naftos tieki
mo, geležinkelių transporto ta
rifų. “Tai abipusis interesas, kad 
politiniai pokyčiai neįtakotų eko
nomikos”, teigė A. Brazauskas.

Kinijos delegacija Kaune
Kinijos užsienio politikos 

komisijos pirmininkas Tian 
Zengpei su delegacija rugsėjo 
16-18 d.d. lankėsi Kaune. Šiuo 
vizitu minimos Lietuvos ir Kini
jos dvišalių santykių 10-sios me
tinės, valstybėms 1991 m. pasi
rašius diplomatinių santykių už
mezgimo sutartį. Kaunas - vie
nintelis Lietuvos miestas, pasi
rašęs bendradarbiavimo sutartį 
su Kinijos miestu Siamenu. Kol 
kas santykiai dar yra pažintinio 
pobūdžio, rašo ELTA/LGTIC. 
Susitikime su seimo pirmininku 
Artūru Paulausku, delegacijos 
vadovas pareiškė nuomonę, jog 
stojimas į NATO yra Lietuvos 
vidinis apsisprendimo reikalas.

Susitiko prezidentai
Rugsėjo 18 d. Taline susiti

ko Lietuvos, Latvijos, Suomijos 
ir Lenkijos prezidentai. Valdas 
Adamkus, Vaire Vykė-Freiber- 
ga, Tarja Halonen ir Aleksand
ras Kwasniewskis susitiko aptar
ti klausimus, susijusius su Euro- 
pos sąjungos ir ŠAS plėtra, san
tykius su kaimyninėmis valsty
bėmis ir bendradarbiavimą Bal
tijos jūros srityje. Taip pat buvo 
atsisveikinta su antrą kadenciją 
baigiančiu Estijos prezidentu 
Lennart Meriu. Prezidentai pa
sisakė už vieningą kovą su tero
rizmu, pasmerkė teroro aktus 
įvykdytus Amerikoje, pasirašy
dami bendrą pareiškimą. RSJ
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® RELIGINIAME GYVENIME

Ordinų įteikimo iškilmėje Vilniuje
Joje dalyvavusios Gedimino ordinu apdovanotos kanadietės visuomenės 
veikėjos GENOVAITĖS DUMČIŪTĖS-BREICHMANIENĖS įspūdžiai

Apaštalinė nunciatūra per 
Vilniaus arkivyskupą kardinolą 
Audrį Juozą Bačkį perdavė Lie
tuvos žydų kultūros centro vado
vui ir Lietuvos žydų bendruome
nei tokio turinio telegramą iš Va
tikano valstybės sekretoriato: 
“Gerbiamam ponui
Emanueliui Zingeriui, 
Vilnius-Lietuva

Popiežius trokšta dvasiškai da
lyvauti renginiuose minint 60-tą- 
sias skaudaus žydų holokausto 
Lietuvoje, palietusio daugybę be
ginklių šeimų, metines. Tikėdama
sis, kad šių liūdnų įvykių prisimi
nimas kiekvieno žmogaus sąžinei 
taps aiškiu priminimu, jog niekuo
met daugiau egoizmas ir neapy
kanta neturi sėti kančios ir mirties, 
Šventasis Tėvas mintimis jungiasi 
su žydų bendruomene Lietuvoje 
bei visais renginių dalyviais. Jo 
Šventenybė savo maldose prašo 
gailestingąjį Dievą ir toliau vesti 
žmoniją teisingumo bei taikos 
keliu.

Kardinolas Angelo Sodano, 
Valstybės sekretorius

Lietuvos vyskupų konferenci
jos pirm, arkiv. S. Tamkevičius, 
SJ, kardinolas A. J. Bačkis ir Lie
tuvos vyskupų konferencijos ge
neralinis sekretorius vysk. J. Bo
ruta, SJ, lankėsi rugpjūčio 23 d. 
pas premjerą A. Brazauską. Šios 
konferencijos atstovai paprašė 
ministerį pirmininką paspartinti 
Lietuvos ir Šventojo Sosto sutar
tyse numatytos komisijos darbų 
pradžią. Kaip vieną iš svarbių 
klausimų Vyskupų konferencijos 
atstovai nurodė patarėjo religijų 
klausimais skyrimą.

Pivašiūnuose rugpjūčio 12-18 
d.d. buvo švenčiami Didieji Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
(Žolinės) atlaidai. Pirmą kartą 
pagrindinės dienos atlaidų Mišios 
rugpjūčio 15 d. buvo transliuoja
mos per Lietuvos televiziją. Atlai
duose dalyvavo per 15,000 tikin
čiųjų. Nemažai pėsčiomis atvyko 
iš Kretingos, Klaipėdos, Alytaus, 
Onuškio ir kitur. Pirmąją atlaidų 
dieną, rugpjūčio 12, parapiją lan
kė Kaišiadorių vyskupas J. Ma
tulaitis. Jį su 8-niais lydinčiais ku
nigais prie ąžuolo vainikais pa
puoštų vartų sutiko Pivašiūnų pa
rapijos klebonas kun V. Baublys. 
Parapijai priklauso 60 kaimų ir 
vienkiemių, kuriuose gyvena apie 
3000 žmonių. Keturiose mokyk
lose mokosi 245 moksleiviai, iš 
kurių 201 lanko tikybos pamokas. 
Veikia penkios katalikiškos orga
nizacijos, yra senelių globos na
mai, įrengta Eičiūnų koplyčia. 
Per Mišių pamokslą vyskupas 
kvietė visus artimiau vienytis su 
Kristumi. Rugpjūčio 15, pagrindi
nių atlaidų dieną, Mišias koncele- 

PADĖKA
AtA

MYKOLUI REGINAI
mirus Lietuvoje, 2001 m. birželio 14 d.,

dėkojame Tėvams pranciškonams už visas atliktas apei
gas, Prisikėlimo parapijos klebonui kun. Augustinui Si
manavičiui, OFM, kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, ir 
kun. Liudui Januškai, OFM, už Mišių atnašavimą, muz. 
D. Viskontienei už vargonų muziką ir giesmes.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems, užprašiu
siems Mišias, aukojusiems parapijos statybai ir vėžiu ser
gantiems Lietuvoje. Padėka M. Povilaitienei ir B. Matu
laitienei už aukų rinkimą. Ačiū ponioms už pyragus ir B. 
Stanulienei už paruoštus pusryčius.

Sesuo Karolė Jukonienė su šeima, 
Testamento vykdytojos -

L. Murauskienė ir D. Steponaitienė

bravo Kauno arkivyskupas S. 
Tamkevičius, vyskupai J. Žemai
tis, MIC, J. Boruta, SJ, J. Kau- 
neckas, J. Matulaitis ir kunigai. 
Pamokslą pasakė arkiv. S. Tam
kevičius, kviesdamas kiekvieną 
apmąstyti savo gyvenimo kelią. 
Mokė pakelti Dievo Motinos pa
vyzdžiu visus trūkumus. Mišiose 
dalyvavo Magdeburgo vyskupijos 
parapijų pastoracinių tarybų 15- 
kos atstovų delegacija. Mišių pa
baigoje vyskupai suteikė ypatingą 
palaiminimą žemdirbiams ir vi
siems tikintiesiems.

Telšių vyskupuos tikybos mo
kytojams Telšių katedroje Kate
chetikos centras surengė vienos 
dienos rekolekcijas. Jas pradėjo 
kanauninkas dr. J. Šiūrys, iškelda
mas rekolekcijų reikšmę. Kun. V. 
Gedvainis aptarė tikybos dėstymo 
istorijos Lietuvoje atvejus, pri
mindamas, kad pirmaisiais nepri
klausomybės metais katechetais 
dirbti atėjo vyresnės kartos įvairių 
profesijų žmonės. Tačiau gyveni
mas ir šioje srityje reikalauja pe
dagogų, turinčių teologinių žinių. 
Dabar į tikybos mokymą įsijungė 
jaunoji karta. Kun. V. Viktoravi- 
čius pateikė statistikos apie kata
likų tikybos praktikavimą Lietu
voje. Krašte yra apie 80% pa
krikštytų katalikų, o praktikuo
jančių religinį gyvenimą tik 5-7%. 
Per didžiąsias šventes šventoves 
aplanko 17% tikinčiųjų. Kun. D. 
Trijonis kalbėjo apie Mišių pras
mę. Rekolekcijų pabaigoje buvo 
aukojamos Mišios. Per pamokslą 
Telšių mažosios seminarijos rek
torius mons. S. Brazdeikis kvietė 
mokytojus artintis prie Dievo 
meilės židinio, sėkmingai darbuo
tis Kristaus pasiuntinybėje.

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincija bei Vilniaus akademi
nis sielovados centras liepos 15- 
20 d.d. Kulautuvoje surengė kuni
gų jėzuitų aukštųjų ir aukštesnių
jų mokyklų dėstytojams rekolek
cijas. Šis centras buvo įsteigtas 
š.m. gegužės mėnesį kardinolo A. 
J. Bačkio pasirašytu dekretu. Pa
mirštą akademinės sielovados 
tradiciją Lietuvoje ryžosi atgai
vinti kun. A. Saulaitis, SJ, jėzuitų 
Lietuvoje ir Latvijoje provincijo
las. Jis yra ir šio centro vadovas. 
Šiose rekolekcijose dalyvavo 8 
kunigai ir per 20 dėstytojų. Jų 
vadovas buvo kun. G. Kijauskas iš 
Klyvlando (JAV). Susitelkime da
lyviai buvo kviečiami apmąstyti 
Jono Evangelijos nuo Žodžio įsi
kūnijimo iki Jėzaus mirties ant 
kryžiaus ir prisikėlimo tikrovės. 
“Jėzus žiūri į atvirą žmogaus šir
dį, jis nusileidžia iki pat jos gel
mių, iki visiško jos aklumo siau
bo” - sakė rekolekcijų vadovas.

Džiaugiamės, kad Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
įvertino Jūsų nuopelnus tauti
nių šokių srityje. S. m. liepos 6 
d. Mindaugo karūnavimo šven
tės proga Jus apdovanojo GE
DIMINO ordinu.

- Kaip ir kada sužinojote 
apie apdovanojimą?

- Apie apdovanojimą suži
nojau iš Jūsų, p. Irena Ross, kai 
birželio paskutinėmis dienomis 
paskambinote man iš Toronto ir 
pranešėte apie šį apdovanojimą, 
kuris man buvo netikėtas ir ne
lauktas, pabrėždama, kad ofi
cialus laiškas iš Lietuvos pasieks 
mane vėliau, nes jis yra pasiųs
tas paštu.

- Kaip jautėtės sužinojusi
apie apdovanojimą ir kokius ga
vote nurodymus apie dalyvavimą 
įteikimo iškilmėje? .

- Per keletą sekundžių ma
no gyvenimas prabėgo pasąmo
nėje. Ruošiausi mokytojos pro
fesijai. Lietuva man davė moks
lą, išsilavinimą ir paruošė mane 
gyvenimui. Visi mano kartos 
jaunuoliai buvome išauklėti pa
triotinėje dvasioje ir ruošėmės 
dirbti savo Tėvynėje - dirbti jos 
gerovei, kurti geresnį rytojų, 
auklėti jaunąją kartą. Deja, visa 
tai subyrėjo kaip gražus sap
nas... Tačiau atsidūrus ir toli 
nuo Tėvynės, šis jausmas manęs 
neapleido. Dirbau tai, kam bu
vau pasiruošusi, kaip įstengiau 
ir sugebėjau, niekados nesitikė
dama jokio atpildo ar atlygini
mo, galvodama, kad stengiuos 
atlyginti skolą Lietuvai už jau
nystėje patirtą jausmą gyventi 
laisvai, džiaugtis gyvenimu ir ti
kėti šviesiu rytojumi, už suteiktą 
man mokslą ir išsilavinimą. Ta
čiau buvau maloniai nustebinta, 
kad mano darbas yra pastebėtas 
ir įvertintas šiuo apdovanojimu.

Kai mane pasiekė oficialus 
laiškas iš Lietuvos prezidentū
ros su visais paaiškinimais ir ap
dovanojimo dokumentais, ten 
radau ir pakvietimą man ir ma
no vyrui dalyvauti Gedimino or
dino įteikimo iškilmėse prezi
dentūroje, o taip pat ir priėmi
me Valstybės dienos proga. La
bai maža laiko buvo likę iki nu
statytos datos - 2001 liepos 6 d. 
Mano šeima manė, kad ši diena 
yra svarbi mano gyvenime. Sū
nus Gediminas sutiko vykti kar
tu su manim ir po keleto dienų 
jau buvome pakeliui į Vilnių.

- Kaip atrodė ordinų įteiki
mo iškilmė?

- Ji vyko prezidentūros Bal
tojoje salėje, kuri yra puošni 
kaip ir visa prezidentūra, kurios 
galėtų pavydėti ir daug didesnės 
valstybės prezidentas. Viskas 
sutvarkyta puošniai, bet kukliai 
- sienos nišoje balta Lietuvos 
Laisvės statulos replika, šalia - 
prezidento vėliava. Tie rūmai 
daug kam atmintini. Vos atga
vus Vilnių 1939 m. rudenį, jie 
vadinosi Napoleono rūmais, o 
mes kasdieną pro juos skubėda
vome į universitetą. Sovietų 
okupacijos metu jie buvo pava
dinti Menininkų rūmais. Dabar 

Nužudyto a.a. kun. Ričardo Mikutavičiaus kapas ir paminklas Kauno
Petrašiūnų kapinėse Nuotr. L Ross

MIELAM UOŠVIUI, TĖVELIUI, SENELIUI

AtA
VYTAUTUI URBONUI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžią užuojautą jo žentui, tuntininkui MA
RIUI RUSINUI, dukrai RŪTAI, vaikaičiams - 
ANDRIUI ir AUDRAI bei visiems artimiesiems 
reiškia -

Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai

čia vyksta įvairūs posėdžiai, pa
sitarimai, svetimų valstybių va
dovų bei diplomatų priėmimai.

11 v.r. Baltoji salė buvo 
beveik pilna, nes susirinko ne 
lik asmenys, kuriuos preziden
tas turėjo apdovanoti, bet ir jų 
šeimų nariai, o taip pat, jeigu 
buvo vietos, galėjo dalyvauti gi
minės ar net ir draugai, kurie 
turėjo būti iš anksto užsiregis
travę ir gavę leidimą čia atvykti, 
būti sąrašuose, nes įeinant tikri
no visų dokumentus...

Labai punktualiai atsidarė 
durys, įėjo Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus ir jo kancelia
rijos vadovas Andrius Meškaus
kas. Jis trumpai paaiškino pro
cedūrą ir pradėjo šaukti pavar
des. Iššauktas asmuo prieidavo 
prie prezidento, o tuo pačiu me
tu iš kito šono mergina atnešda
vo ordiną ir su juo susijusius do
kumentus. Įsegęs ordiną, prezi
dentas ką nors asmeniškai kiek
vienam pasakydavo. Atrodė, 
kad jis kiekvieną pažįsta ir žino 
už ką jis yra apdovanojamas. Po' 
to prezidentas su kiekvienu nu
sifotografavo. Šias oficialias 
nuotraukas vėliau kiekvienas 
gavome paštu. Visa iškilmė už
truko valandą laiko. Visas ap
dovanojimų sąrašas prieš porą 
dienų buvo paskelbtas spaudo
je, bet kadangi nuvykome tik 
vieną dieną prieš, tai to sąrašo 
matyti man neteko, bet žinau, 
kad apdovanota buvo apie 50 
asmenų.

- Ne visi apdovanotieji galėjo 
nuvykti į Lietuvą. Kas iš jų daly
vavo?

- Tik įėjusi į salę sutikau 
Lietuvos generalinį garbės kon
sulą Harį Lapą su ponia iš To
ronto. Jie su broliu iš JAV buvo 
atvykę priimti Vyčio kryžiaus 
a.a. savo brolio Viktoro, kuris 
žuvo pirmąją dieną karo tarp 
Vokietijos ir Sovietų Rusijos. 
Jauni lietuviai sukilėliai jau bu
vo užėmę Kauno radiofoną ir 
atvirame sunkvežimyje važiavo 
Vytauto prospektu. Pakrikusi 
sovietų armija traukėsi, bet kai 
kurie rusai dar atsišaudė. Viena 
kulka atėmė gyvybę tik grįžusio 
iš užsienio ten baigusio mokslą 
jaunuolio Viktoro Lapo.

Daugiau lietuvių iš Kanados 
neteko sutikti, o pavardžių tų, 
kurie buvo pranešę, kad nedaly
vaus, prezidento kanceliarijos 
vadovas neiššaukė, išskyrus 
“Draugo” redaktorę Danutę 
Bindokienę, kurią pats prezi
dentas paminėjo, kad ji yra dar 
virš Atlanto ir ordinas jai bus 
įteiktas vakare priėmimo metu.

Iš JAV Gedimino ordinu 
apdovanota dar buvo man žino
ma dail. Magdalena Stankūnie
nė. Dauguma buvo iš svetimų 
valstybių ambasadų darbuoto
jai, keletas dvasiškių, Lietuvos 
Liaudies kultūros centro direk
torius Juozas Mikutavičius ir ki
ti asmenys, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu yra nusipelnę Lie
tuvai.

Po to dar sveikino savo ar
timuosius visi ten esantieji gimi
nės ir draugai. Tada visi išėjo į 
aikštę, kur prasidėjo Valstybės 

dienos paradas. Trumpu žodžiu 
visus gausiai susirinkusius vil
niečius ir svečius pasveikino 
prezidentas Valdas Adamkus. 
Orkestrui grojant lietuviškus 
maršus, kariuomenė žygiavo, 
sudarydama įvairias figūras. Iš
kilmėje dalyvavo ir kitų valsty
bių atstovai, ambasadoriai, nes 
tai buvo Valstybės diena - kara
liaus Mindaugo karūnavimo su
kaktis. Pagarbiai sustoję kariai 
sudainavo “Lietuva brangi”. Be
sibaigiant paskutiniam posmui, 
visi kariai priklaupė ant vieno 
kelio, lyg ir atiduodami pagarbą 
karaliui Mindaugui, garbingai 
Lietuvos praeičiai, laisvai Lietu
vai... Per minią nuėjo banga - 
patriotizmas grįžta į Lietuvą...

- Ar tuo viskas ir baigėsi?

- Ne, vakare įvyko priėmi
mas prezidentūros kieme. Pa
kvietimuose buvo paminėta, 
kad apranga turi būti formali, 
tačiau niekas neprotestavo, jei 
kas atvyko ir visai vasariškai ap
sirengęs. Kaip vilniečiai kalbėjo 
- dalyvių galėjo būti apie tūks
tantį žmonių. Vėl visi kviestiniai 
įvairių valstybių atstovai, amba
sadų darbuotojai, įvairių įmonių 
vadovaujantys asmenys, valsty
bės tarnautojai, seimo pareigū
nai ir kiti. Dienos metu, kai vy
ko paradas, saulutė maloniai šil
dė, bet miniai besiskirstant jau 
pradėjo lašnoti. Po pietų jau ir 
gerokai nulijo su griaustiniu ir 
žaibais, bet vakarop dangus pra
siblaivė ir vėl pasirodė saulė. 
Kai susirinkome prezidentūros 
kieme, jau buvo malonus vasa
ros vakaras. Labai gražiai buvo 
paruošti “Stiklių” restorano šilti 
ir šalti užkandžiai. Žmonės 
vaikštinėjo, susitiko pažįstamus 
iš Lietuvos ir užsienio, prezi
dentas ir p. Alma vaikštinėjo 
tarp žmonių, su vaisais pakalbė
dami ir tik visiems pradėjus 
skirstytis, mačiau, kad jie susė
do su artimiau pažįstamais prie 
vieno stalo pagaliau pailsėti, nes 
jie buvo šio vakaro šeimininkai 
ir stengėsi visus užimti. Viso šio 
vakaro nuotaika buvo šeimy
niška.

- Kas paliko didžiausią įspū
dį ir liks Jūsų atmintyje?

- Gal ta žinia, kurią išgir
dau iš Jūsų. Pirma mintis buvo, 
kad turiu šia žinia pasidalinti su 
savo tėvais, broliais ir seserimi. 
Deja, nors esu vyriausia dukra 
mūsų šeimoje, šioje žemėje esu 
viena palikusi. Žinau, kad mano 
tėvai būtų labai apsidžiaugę... 
Tad, aišku pasidžiaugiau su sa
vo vyru, vaikais ir vaikaičiais. 
Taip pat džiaugiausi, kad šį ap
dovanojimą priimsiu iš laisvos 
Lietuvos prezidento, kuris yra 
vienas iš mūsų, kartu keliavęs 
tais pačiais keliais, gerai supran
tąs išeivijos darbą, lūkesčius ir 
viltis.

- Kokius ryšius palaikote da
bar su Lietuva?

- Šiuo metu didžiausias rū
pestis - išsiųsti didelę dalį “Gy- 
vataro” archyvo į Klaipėdos 
universitetą, nes ten labai tuo 
domisi tiek profesūra, tiek stu
dentai - busimieji mokytojai, 
kurie stengiasi geriau suprasti ir 
pažinti mūsų darbą čia, toli nuo 
Tėvynės, nes vis tiek išeivijos 
įnašas į lietuvių tautos istoriją 
yra didelis ir jo pamiršti negali
ma. Taip pat tvarkau dalį archy
vo, kuris paliks Toronto lietuvių 
muziejuje.

Mūsų pokalbis baigiasi, tad 
ta proga noriu padėkoti Lietu
vos nepaprastam įgaliotiniui 
ambasadoriui Rimantui Šid
lauskui, Lietuvos ambasados 
Otavoje personalui, KLB krašto 
valdybai - pirm. Algirdui Vai
čiūnui, Kultūros komisijai ir 
Jums, p. Irena Ross, už Jūsų 
visų rūpestį pristatant mane 
šiam apdovanojimui.

Visą laiką su manim buvo 
didelis būrys gražaus Hamiltono 
lietuvių kolonijos jaunimo, ku
rių kiekvienas paliko savo įnašą 
“Gyvalaro” veiklos istorijoje. Su 
didele pagarba ir dėkingumu 
priėmiau iš Lietuvos prezidento 
Valdo Adamkaus D.L.K. Gedi
mino ordiną ne lik savo, bet ir 
Jūsų vardu. Ačiū visiems!

- Dėkojame Jums už pasida
linimą savo įspūdžiais su “TŽ” 
skaitytojais.

IRENA ROSS

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant jų 
keterų lūžta audros ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)

GENOVAITĖ DUMČIUTĖ-BREICHMANIENĖ su Lietuvos prezidentu 
VALDU ADAMKUMI prezidentūroje po Gedimino ordino įteikimo

Nuotr. K. Vanago

Visa Amerika gedule
AURELIJA M. 

BALAŠAITIENĖ

Ankstyvo rudens rugsėjo 11 
dienos saulėtą rytą Niujorko 
priemiesčio Manhattano krypti
mi atskrido du pagrobti keleivi
niai lėktuvai ir trenkė į pasauli
nio garso prekybos centro pa
status, juos sugriaudami ir lėk
tuvuose buvusio didoko kuro 
kiekio dėka sukeldami milžiniš
ką gaisrą. Aišku, lėktuvų pilotai 
ir keleiviai žuvo. Fanatiškų įsiti
kinimų vedami savižudžiai gro
bikai pasiryžo terorizuoti Ame
riką. Trečias pagrobtas lėktuvas 
pasuko Vašingtono link ir gero
kai apdaužė Pentagoną. Laimei, 
teroristams nepavyko pasiekti 
Baltųjų rūmų. Ketvirtas pagrob
tas lėktuvas, nukrito .netoli 
Pittsburgo su būriu nekaltų ke
leivių.

Iš žiniasklaidos teko patirti, 
kad keli teroristai, apsimetę 
“nekaltais keleiviais”, skrydžio 
metu įsakė keleiviams skambin
ti į namus ir pranešti, kad jie 
tuoj pat mirs. Jų tarpe buvo vie
na neseniai ištekėjusi jauna mo
teris, kuri su ašaromis savo vy
rui pakartotinai sakė: “Aš myliu 
tave ir visada mylėsiu”.

Pasirodo, teroristų tarpe 
būta asmenų, kurie mokėsi 
Amerikos aviacijos mokyklose. 
Jie, pirkdami numatytam skry
džiui bilietus, prisistatė kaip 
“atostogaujantys” pilotai.

Niuojorko mieste kilo pani
ka, o visa tauta, patyrusi trage
diją, skendo gedule ir ašarose. 
Iš Niujorko ir jo apylinkių at
skubėjo ugniagesiai, policijos 
pareigūnai ir medicinos perso
nalas. Deja, ir jų tarpe krito au
kos, bandžiusios gelbėti griuvė
siuose gulinčius ar bandančius 
išsigelbėti sugriauto ir degančio 
pastato tarnautojus. Jau yra nu
statyta, kad žuvusių bei dingusių 
asmenų skaičius peržengė 6,000.

Toji teroristų sukelta trage
dija sukrėtė visą pasaulį. Vokie
tijoje prie Brandenburgo vartų 
užuojautos išreikšti susirinko 
daugelio tūkstančių minia. Pa
ryžiuje apie Eifelio bokštą susi
rinko masės prancūzų. Jie mal
da ir giesme reiškė užuojautą 
Amerikai. Anglijos karalienė 
Londono katedroje dalyvavo 
gedulo pamaldose. Amerikos 
vyriausybę jau pasiekė daugybė 
užuojautos telegramų iš įvairių 
pasaulio kraštų, o Briuselyje 
NATO atstovai tarėsi dėl me
todų išaiškinti ir gal net sugauti 
teroristų vadus.

Amerikos vyriausybė ir FBI, 
remdamasi turimais duomeni
mis, mano, kad to teroro orga
nizatorius yra Afganistane gyve
nantis Saudi Arabijos kilmės 
bin Laden, jau anksčiau pasiro
dęs kaip Amerikos priešas, or
ganizavęs vienos Afrikoje esan
čių JAV ambasadų sprogdi
nimą.

To teroristų užpuolimo bu
vo labai pažeistas Amerikos gy
venimas, pradedant oro uostų 
uždarymu, lėktuvų sulaikymu. 
Tūkstančiai keleivių įstrigo oro 
uostų patalpose. Didžioji jų da
lis pasinaudojo traukiniais ar 
autobusais, o autobusų tarnau
tojai pasitenkino lėktuvų bilie

tais. Niujorke esantis oro uostas 
buvo uždarytas, taip pat dalis 
kitų oro uostų. Klyvlando 
“Hopkins” buvo beveik visą 
savaitę uždarytas, taip pat Čika
gos “O’Hare”.

Antra vertus, toji tragedija 
labai pozityviai nuteikė Ameri
kos piliečius. Kraujo rinkimo 
centruose susirinko ilgos eilės 
norinčių savo kraują paaukoti 
teroristų sužeistoms aukoms. 
Aukotojų buvo tiek daug, kad 
kai kuriems buvo pasiūlyta 
grįžti į namus.

Iš pagarbos tai tragedijai, 
buvo atšauktos Amerikoje po
puliarios sporto rungtynės, o 
Niujorko akcijų birža buvo už
daryta ištisą savaitę. Pramogi
nės televizijos programos savo 
vietas užleido reporterių prane
šimams ir vaizdajuostėms apie 
įvykusią tragediją.

Rugsėjo 14 dieną, Vašing
tono tautinėje katedroje vyko 
iškilmingos gedulo pamaldos. 
Šalia altoriaus stovėjo vaikučių 
choras, Amerikos kariuomenės 
atstovai įžygiavo su vėliavomis. 
Netrukus atvyko JAV preziden
tas George Bush su žmona ir tė
vais, buvę prezidentai bei kiti iš
kilūs asmenys.

Po trumpo vargonų muzi
kos įvado prasidėjo religinė 
programa. Jautrius. maldos žo
džius tarė katalikų kardinolas, 
žydų rabinas, metodistų bei liu
teronų ir kitų tikybų dvasiškiai, 
taip pat musulmonų atstovas, 
kuris su pasididžiavimu pareiš
kė esąs musulmonas, bet taip 
pat Ameriką mylintis jos pilie
tis. Garsusis pamokslininkas 
Billy Graham graudžiai kalbėjo 
apie Ameriką ištikusią neužtar
nautą tragediją. Tarp kalbų ir 
maldų berniukų choras, lydimas 
vargonų muzikos, giedojo religi
nes giesmes, o gražiabalsė solis
tė sugiedojo America the Beauti
ful. Pagaliau prie mikrofono 
prisiartino prezidentas Bush. Jis 
savo turiningą žodį pradėjo įsiti
kinimu, kad, su Dievo pagalba, 
jam pavyks surasti kaltininkus. 
Jis jaučiasi esąs bendrame ge
dule su visa Amerika, skatino 
piliečius iškelti Amerikos vėlia
vas ir jas išlaikyti iki rugsėjo 22 
dienos. Jo kalbos dėka visos vė
liavos buvo išpirktos. Jam bai
gus kalbėti, berniukų choras vėl 
sugiedojo vieną giesmę, o solis
tė pamaldas baigė, su vargonų 
palyda sugiedodama Tėve mūsų.

Po pamaldų prezidentas nu
vyko į nelaimės vietą Vašingto
ne ir per mikrofoną ilgokai kal
bėjo susirinkusiems ugniage
siams bei kitiems, nelaimėje pa- 
dėjusiems talkininkams. Žo
džiu, visa Amerika skendo ge
dule ir vėliavos plevėsavo be
veik virš kiekvieno namo.

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optonietristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

mailto:tevzib@pathcom.com


Kovotojų
ANTANINA GARMUTĖ

Kiek rovė - neišrovė.
Kiek skynė - neišskynė.
Todėl, kad Tu - šventovė, 
Todėl, kad Tu - Tėvynė!

Justinas Marcinkevičius
Atminties sunaikinti nelei

džia lietuvis. Jisai stengiasi žy
mėti faktus, asmenybes ir aplin
kybes. Įamžinti. Palikti ateinan
čioms kartoms. Paminklais. 
Kryžiais. Atminties ženklais. 
Tai - istorinė drauda! Ji būtina. 
Juk rymo Lietuvoje baudžiavos 
Rūpintojėlis, o prisikėlęs Kris
tus tiesia laiminančias rankas į 
žmogaus širdį!

Lietuvių kryždirbystė įtrauk
ta į UNESCO nematerialaus 
žmonijos paveldo sąrašą. Uni
kalus palikimas kuriame atsi
spindi mūsų kultūra ir gyvoji is
torija. Mūsų kryžiai - dvasinė 
apsauga. Padėka. Pasiaukoji
mas. Ir nemarioji viltis.

Lietuvos partizanų kova at
vėrė naują puslapį istorinės at
minties įamžinimo kelyje. At
gimstanti tauta spontaniškai, 
masiškai stato paminklus savo 
didvyriams. Juose - tautos mei
lė, didesnė už visus ordinus ir 
medalius. Galingesnė už visą 
panieką ir patirtas kančias. En
tuziastai, paskyrę savo jėgas ir 
lėšas ištisų memorialų, atmin
ties parkų įsteigimui neretai ir 
patys būdami Laisvės kovų daly
viai, - nusipelno tautiečių pa
garbos ir dėkingumo.

Viena iš tokių asmenybių 
Vidurio Lietuvoje - miškininkas 
Vladas Kavaliauskas. Jis gimė 
1927 m. Kėdainių apskrities, 
Josvainių valsčiaus ūkininko šei
moje. Baigęs Josvainių pradžios 
mokyklą mokėsi Kėdainių gim
nazijoje. Įstojo į P. Plechavi
čiaus rinktinę. 1944 m. rudenį 
su savo draugu Algirdu Čepo- 
niu buvo priimti ryšininkais- 
žvalgais į Josvainių partizanų 
būrį. (Vadas-Liudvikas Grigai
tis). Slapyvardis - Plechavičiu- 
kas. Informavo partizanus apie 
Josvainių stribų ir enkavedistų 
veiksmus. Rinko būriui ginklus. 
1945 m. balandį susikovė su stri
bų patruliais Josvainių gatvėse. 
Traukdamiesi per ledonešį per
plaukė Šušvės upę. Būrio vado 
josvainiečio L. Grigaičio (g. 
1912) liudijimu, patikėtas už

Mes mokomės gyvenimui 
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kyklos programoje paaiškina
ma, kaip mokslo programa vyk
doma, koks yra mokyklos profi
lis, kokie mokiniai ir mokytojai, 
kokia yra užklasinė veikla ir 
pan. Hesseno žemėje visos mo
kyklos iki š.m. rugpjūčio 1 d. tu
rėjo apskričių švietimo skyriams 
pristatyti savo programas. Vasa
rio 16-osios gimnazijos mokyto
jai taip pat dvejus metus kūrė 
šią programą. Daugiausia triūsė 
redakcinė komisija, vadovauja-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

AtA
JUOZUI RAŠKAUSKUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ADELĘ, 
sūnus - VYGINTĄ, GINTARĄ su šeimomis bei 

visus artimuosius -
E. S. Kuzmickai A. J. Gudavičiai

PADĖKA

AtA
JUOZUI BUIVYDUI 

mirus 2001 m. rugsėjo 16 d. Otavoje, 
reiškiu nuoširdžią padėką kun. Viktorui Skilandžiūnui už 
atnašautas Mišias ir Rožinį laidotuvių namuose, taip pat 
kun. L. Januškai, OFM, už palydėjimą į amžino poilsio 
vietą ir paskutinį patarnavimą.

Nuoširdžiai dėkoju Otavos lietuvių bendruomenei 
už tokį gausų dalyvavimą visose apeigose bei visiems arti
miesiems ir draugams, taip gražiai prisidėjusiems gėlėmis, 
aukomis vėžiu sergantiems vaikams Lietuvoje bei kitais 
būdais atsisveikinant su mano vyru Juozu.

Liūdinti žmona Ada Buivydienė

įamžinimo keliu
duotis atlikdavo stropiai. Būryje 
kovojo ir jo vyresnysis brolis Al
fonsas.

Josvainių miestelis, įsikūręs 
kairiajame Šušvės krante netoli 
Kėdainių, išaugo prie dvaro; bu
vo žymus prekybinis centras. 
Caro laikų sukilimų metu jame 
aktyviai reiškėsi priešrusiškos 
nuotaikos. Religinė atspara 
prieš Kėdainių reformatus. 
Apylinkėse į ištremtų gyventojų 
vietą buvo atkelta ir apgyven
dinta rusų kolonistų. Pokaryje 
jie sudarė okupantų talkininkų- 
stribų branduolį.

1945 m. liepos mėn. Josvai
nių partizanų būrį apsupo Vėt
ravo NKVD divizijos baudėjai. 
Mūšyje žuvo 20 partizanų. Iš 
apsupties išsiveržė tik nedidelė 
grupė. Po to būrys persiorgani
zavo. Septyniolikmečius V. Ka
valiauską ir A. Čeponį vadovybė 
nutarė demobilizuoti ir pareika
lavo tęsti nutrauktus mokslus. 
V. Kavaliauskas išvyko į Vilnių, 
kur 1948 m. baigė Aukštesniąją 
miškų mokyklą, tapo miškinin
ku. Dirbo Švenčionių miškų 
urėdijoje. O nuo 1955 m. iki pat 
pensijos 1990 m. V. Kavaliaus
kas - Kuršėnų miškų urėdas, so
vietiniais terminais - miškų 
ūkio direktorius, generalinis di
rektorius.

Išdirbęs 45 metus miškų ži
nyboje, V. Kavaliauskas ne be 
pagrindo turi kuo pasididžiuoti. 
Bet kas gi paskatino miškininką 
tokį didelį dėmesį skirti partiza
nų atminimui?

“Kodėl statau Lietuvos lais
vės kovotojams paminklus? - 
klausimu į klausimą atsako miš
kininkas, ir toliau aiškina: - Ma
no paauglystės ir jaunystės arti
miausi draugai žuvo Laisvės ko
voje. Kentėjo gulaguose. Dar 
kiti, vengdami bolševikinio ‘iš
laisvinimo’, pasitraukė į Vaka
rus ir ten ištirpo. O aš, pavely
tas ir pamėtytas, Aukščiausiojo 
apsergėtas, likau gyvas. Netgi 
sulaukiau visų mūsų svajonės - 
laisvos Lietuvos! Todėl jaučiu 
skolą šį tą nuveikti...”

Kuršėnuose gyvenantis mi
nėtas miškininkas sakė: “Mano 
svarbiausias darbas ir rūpestis - 
Lietuvos miškai ir žmonės, ku
rie juose dirbo”.

ma direktoriaus pavaduotojos 
L. Manss. Jai padėjo komisijos 
narės A. Vilčinskienė, A. Alla- 
hyar-Parsa, E. Meikienė ir R. 
Buechsenstein. Jie tam reikalui 
paaukojo pusę vasaros atosto
gų, bet už tai paruošė gražų lei
dinį - 87 puslapių teksto ir 52 
puslapių dokumentacinių priedų.

Rugpjūčio 1 d. gimnazijos 
direktorius A. Šmitas kartu su 
redakcine komisija perdavė mo
kyklos programą švietimo sky
riaus atstovei dr. Bordon. Ji pa
sidžiaugė, kad lietuvių gimnazi
ja buvo antra mokykla visoje 
apskrityje, kuri atidavė užbaigtą 
mokyklos programą. Ji nustebo 
jos apimtimi ir susipažinusi su ja 
pagyrė, kad ji lengvai skaitoma 
ir labai įdomiai paruošta. Tikrai 
galima susidaryti pilną vaizdą 
apie gimnazijos darbą. Inf.

Miškininkas V. Kavaliaus
kas nenuolaidžiavo nomenkla
tūrininkams, aprūpindavo dar
bu grįžtančius iš vergovės polit
kalinius ir tremtinius, pabėgė
lius iš kolchozų. Taip pagelbėjo 
500 žmonių. 1958 m. pradėjo 
zampolitų - pavaduotojų politi
niam darbui - etatų panaikini
mą Lietuvos urėdijose. 1972- 
1975 m. dalyvavo remontuojant 
gimtųjų Josvarnių šventovę. To
dėl net atsikūrus Nepriklauso
mybei patyrė buvusių komunis
tų provokacijas. Liko tradiciškai 
ištikimas miškininkų numylėtai 
Tėvynei Lietuvai.

Atgimimo pradžioje V. Ka
valiauskas talkino kunigui A. 
Pakamaniui, atstatančiam Mei- 
laičių senkapius Agailių miške, 
ir koplyčią. Pastatė miškininkų 
koplytstulpį. 1991 m. Tryškių 
miške kryžių ir relikvijų naiki
nimo vietoje - paminklinį ak
menį. Taip pat restauravo kry
žių aušrininko St. Šliūpo žuvimo 
vietoje. Auksučiuose.

Minint partizaninių kovų 50 
metų sukaktį žuvusiems ir nie
kintiems Ariogalos ir Josvainių 
partizanams pagerbti miškinin
ko Vlado Kavaliausko iniciatyva 
ir rūpesčiu buvo pastatytas pa
minklas.

1996 m. Šiluvos klebono L. 
Kalinausko pakviestas talkon, 
V. Kavaliauskas pastatė koplyt
stulpį su bareljefu partizaninio 
karo vadui generolui Jonui Že
maičiui-Vytautui. Ir paminklinį 
akmenį Šiluvos partizanams. Pa
minklinius akmenis Svilės miške 
ir Pakapės bažnytkaimyje, Kuršė
nų tremtinių memoriale.

Miškininkas dalyvavo pagal 
jo projektą atstanant partizanų 
žeminę-bunkerį Gulbinų miške. 
Užrašas ant kryžiaus, pastatyto 
greta šio bunkerio, skelbia: “Čia 
1952 m. kovo 19 d. žuvo kuni
gaikščio Žvelgaičio rinktinės va
das Boleslovas Kriščiūnas-Kla- 
jūnas, štabo nariai - Izidorius 
Mickūnas-Barzda ir Stasys Šep- 
kus-Šernas.

Statant paminklus, kryžius, 
sodinant ąžuolus jam talkino 
daugybė Lietuvos žmonių. V. 
Kavaliauskas rašo: “Dėl pinigi
nės paramos buvo kreiptasi į 
Kuršėnų, Šiaulių, Telšių, Rasei
nių, Tauragės, Radviliškio, Ty
tuvėnų, Jurbarko urėdus - A. 
Kundrotą, S. Pališkį, B. Banį, J. 
Eismuntą, S. Vaitiekūną, A. 
Kilčiauską, F. Bakį ir P. Marti
navičių. Nė vienas neatsisakė 
padėti. (...) Partizaninio karo 
metu miškas - svarbiausias stra
teginis plotas. Miškininkai savo 
giriose priglaudė apie 40,000 
kovotojų ir faktiškai patys daly
vavo kovose. Todėl NKVD bau
dėjai metodiškai persekiojo tų 
laikų miškininkus. Šiluvos kop
lytstulpyje išskobta ir miškinin
ko emblema”.

Sergsti Lietuvą tautos kan
čios ir vilties simboliai. Lietu
viui Tėvynė - tai šventovė po at
virais Dievo dangaus sklautais.

Prie pašventinto kryžiaus-koplytstulpio a.a. kun. Antano Skelčio tė
viškėje Žalvėderių kaime, Šakių rajone

Griškabūdyje prie a.a. kun. ANTANO SKELČIO kapo. Viduryje - or
ganizatorius Stanislovas Poniškaitis, už jo - Aleknavičių šeima, deši
niau - klebonas kun. S. Matusevičius, kairėj kampe - Ant. Poniškaitis,
dešinėj kampe - Alb. Vaičiūnas

Laisvės kovų Atminties memorialas Josvainiuose, 1995.VII.6. Iš kairės: 
partizanų sesė V. Čeponytė, miškininkas V. Kavaliauskas, Josvainių 
partizanų vadas L. Grigaitis, tautodailininkas J. Grinius

Žuvusių laisvės kovotojų kūnų niekinimo vietoje pašventinus pamink
linį akmenį, prisiminimus skaito kovų dalyvis V. Kavaliauskas 

Neužmirštamassaleziečiųpradininkas
Paminklas a.a. kunigui ANTANUI SKELČIUI, SDB, 

uoliam Don Bosco apaštalui Lietuvoje
Deramai įamžinti savo dė

dės kunigo Antano Skelčio, sa
leziečio, atminimą jauniausiam 
sūnėnui St. Poniškaičiui pernai, 
minint 40-asias šio tauraus dva
sininko mirties metines, nepa
vyko svarbiausia dėl pinigų sty
giaus. Dievo ir geradarių pagal
ba viskas išsisprendė š.m. rug
pjūčio 25-ąją.

Gausiai dalyvaujant žmo
nėms iš įvairių vietovių, šv. Mi
šias Griškabūdžio šventovėje at
našavo klebonas kun. S. Matu
sevičius, pasakęs pritaikytą pa
mokslą, paraginęs nuoširdžiai 
melstis už a.a. kun. Antano vėlę. 
Vieningai susikaupta prie jo ka
po čia pat esančiose kapinėse.

Automobilių vora nusku
bėjo į Žvirgždaičius, kur palai
doti kun. A. Skelčio tėveliai ir 
kiti artimiausieji giminės. Sukal
bėjus atitinkamas maldas, par
grįžta į Žalvėderių kaimą prie 
saulės nutvieksto pridengto kry
žiaus tėviškės prieigose. Puslan
kiu čia sustojo dešimtys atvyku
siųjų.

Nudengti kryžių paprašytas 
šių eilučių autorius, vėliau skai
tęs savo eiles “Paminklas”. Prie
kinėje dalyje įręsti tautiniai sim
boliai bei įrašai “Kun. Antano

Skelčio, SDB, saleziečių pradi
ninko Lietuvoje Tėviškė” ir 
“Neapleisk, Aukščiausias, mūsų 
ir brangios Tėvynės”.

Žvirgždaičių seniūno A. 
Baubono rūpesčiu sutvarkyta 
aplinka. A. Teresiaus pagamin
tą įspūdingą koplytstulpį su sau
lute bei kryžiumi viršuje (ir ati
tinkamomis statulėlėmis) pa
šventino svarbiausio organizato
riaus sūnus kun. Arūnas Poniš
kaitis.

Rėmėjas salezietis A. Vai
čiūnas nušvietė kun. A. Skelčio 
vingrų kelią ligi Don Bosco 
įkurtojo centro Italijoje, išvardi
jo ten plušėjusius svarbiausius 
lietuvius saleziečius: po J. Bal
trušaičio A. Skeltys buvo antra
sis. Teresė Aleknavičiūtė jaus
mingai atliko kompoziciją “Bu
dėkite”. Jos mama, kelių knygų 
autorė E. Aleknavičienė, įmer
kusi rožes iš savo darželio, kvie
tė visus budėti, kad negrįžtų lai
kai, kuriuos iškentėjo šviesaus 
atminimo kunigas A. Skeltys. 
Kad su savo tėveliais jam pa
dėjo slapstytis, pasidžiaugė aly
tiškė A. Janavičiūtė-Matonienė. 
Druskininkietis A. Valentą pa
sakojo, kaip jo tėvelis ir gimi
naitis slapstė kun. Antaną.

Apie kun. A. Skelčio pasi
aukojimą, sumanumą Vytėnuo- 
se pasisakė iš ten atvažiavusios 
anuometinės liudininkės E. 
Zebleckienė ir O. Abramikienė, 
užbaigdamos pačių sukurtais 
prasmingais posmais. Apie dė
dės gerumą kalbėjo seselė sale
zietė Stanislova Poniškaitytė ir 
su dviem broliais bei seserimi 

. uždėjo ąžuolo lapų vainiką jau
niausiajam broliui Stanislovui 
už iniciatyvą ir didžiules pastan
gas. St. Poniškaitis sielvartavo, 
kad ir šiemet neatvyko nė vie
nas Lietuvos kunigas salezietis.

Buvę auklėtiniai vytėniškiai 
užvedė “Marija, Marija”. Nu
skambėjo Lietuvos himnas. Visi 
patraukė sudėtinėms vaišėms 
prie stalų kieme priešais išliku
sią istorinę trobą.

Paminklas
Parimo koplytstulpis - kryžius 
Žalvėderių kaimo laukuos. 
Pavasarį ankstų sugrįžus 
Maldas jam gegutė kukuos.

Ženkli taps sodyba, kur gimė 
Vienuolis Antanas Skeltys. 
Karklynai, derlingi arimai 
Jo darbus kaip knygą skaitys.

Pašventintas medyje menas 
Dėkingiems praeiviams bylos, 
Kad Kunigas šičia gyvenęs - 
Žibintas brangios Lietuvos!

Jeronimas Salčiūnas
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Anglai žvelgia į Baltijos valstybes
Baltijos valstybių pastangos ir kliūtys įsijungti į 

Europos sąjungą ir Šiaurės Atlanto sąjungą
JUOZAS VITĖNAS

Visos trys Baltijos valstybės 
siekia įsijungti į Šiaurės Atlanto 
sąjungą (ŠAS) ir Europos są
jungą (ES), stengdamosi išpil
dyti jų reikalavimus: gynybos 
reikalams jos skiria net 2% savo 
bendro produkto ir ruošia savo 
karines pajėgas pagal ŠAS stan
dartus, o greta to vyksta dery
bos dėl jų priėmimo į Europos 
sąjungą pildant jos reikalavimus.

Britų verslo žurnalas The 
Economist svarsto, kokią naudą 
viena ar kita pusė turės Baltijos 
šalims įsijungus į šias sąrangas.

Pasak žurnalo, Baltijos vals
tybės šiuo metu ne tik naudojasi 
Vakarų saugumo globa, bet ir 
stiprina Vakarų saugumą. Kaip 
pavyzdys minima “Baltnet” si
stema, kuri, paspaudus mygtu
ką, prisijungia prie panašių ra
darų Suomijoje ir ŠAS gynybos 
sistemų pietuose. Taip pat Bal
tijos valstybės dalyvauja ŠAS 
veikloje.

Tačiau yra būkštaujančių 
dėl Baltijos valstybių priėmimo į 
ŠAS ir dėl Rusijos reakcijos. 
Pasak žurnalo, prez. Putinas 
apie ŠAS plėtrą kalba ne taip 
griežtai, kaip jo pirmtakas, ta
čiau jis sako negalįs suprasti 
ŠAS galvosenos. Yra teigiama, 
kad Rusija sustiprintų savo kari
nes pajėgas Baltijos ruože ir gal 
įrengtų branduolinius ginklus, 
jei Baltijos valstybės būtų priim
tos į ŠAS.

Pasak žurnalo, Rusijos nusi
statymas dėl Baltijos valstybių 
priėmimo į ŠAS yra prieštarin
gas: iš vienos pusės ji sako, kad 
Rusija nekelia jokios grėsmės 
Baltijos valstybėms, o iš kitos 
pusės reikalauja, kad būtų ne
pažeidžiami Rusijos interesai 
šiame ruože, kuris anksčiau pri
klausė Sovietų Sąjungai. Pri
verstinė pagarba ir nepageidau
jama įtaka, anot žurnalo, ir yra 
tos grėsmės, nuo kurių norėda
mos apsisaugoti Baltijos šalys ir 
siekia S AS narystės.

Baltijos valstybių pastangos
Narystė ES, žurnalo nuo

mone, yra svarbi Baltijos valsty
bėms, kurios per paskutinį de
šimtmetį yra padariusios gražią 
pažangą, bet tebeturi rimtų sun
kumų. Daugeliui jų įmonių ne
pavyksta sėkmingai varžytis pa
saulio rinkose. Nedideli ūkiai, 
pakeitę kolchozus, atrodo gerai,

Rugpjūtis Lietuvoje
Kelios akimirkos iš kelionės po gimtąjį kraštą

ALĖ RŪTA
Rugpjūtis, 2001. Su ilgesiu 

atvykus - graži Lietuva. Be galo 
gražus dangus: debesėliai, vėl 
saulė, kartais - juodi, lietumi 
grūmoją debesys... Per tris vie
šėjimo savaites - vos keletą kar
tų palynojo. Vilniuje buvo staigi 
ir stipri liūtis, bet mes tada - pa
keliui iš pajūrio, sausi.

Šilta ir drėgna - lyg Čika
goj... Niaukstantis, žmonės ne
šasi lietsargius.

Praktiški lietuviai! Jau mo
ka priimti turistus: švarios išvie
tės, patarnavimai restorane ir 
visur - spartūs, mandagūs; dau
gelis jaunų moka angliškai, vo
kiškai ir kitaip. Valgyklose sąra
šą valgių gali pasirinkti: lietuviš
kai ar angliškai.

Mokosi prekybos! Seniau 
lenda automobiliai į bet kurią 
laisvą erdvę, stato kreivai... Da
bar - stovi užsitvėręs aikštes 
žmogelis... Nori įvažiuot? - 
Atidarys užtvarą ir... “du litai 
už valandą...”

- Bet mes pusvalandžiui ar 
trumpiau...

- Nesvarbu, skaitoma už 
valandą...

Vilniuje Pilies ir Didžiojoj 
gatvėj - šaligatviuose tikras tur
gus... Gintaras, paveikslai, reli
giniai išdirbiniai, statulėlės, ir 
daugybė kitokių prekių... Yra ir 
meniškų, vertingų. Dailininkų 
nemažai - per dienas su savais 
iškabintais ir išguldytais pa
veikslais.

Jau ir Kryžių kalnas - iš
plėstas į šalis staleliais su roži
niais, gintarinėm dėžutėm, reli
ginėm ir kitokiais suvenyrais. 
Tai atitraukia turistą nuo Kry
žių kalno mistikos. Bet... Juk 
reikia žmonėms ir gyventi... 

bet jų savininkai nepajėgia susi
kurti gero gyvenimo. Nedide
liuose miesteliuose vyrauja 
skurdas ir bedarbystė.

Besitęsiančios ekonominės 
bėdos, žurnalo teigimu, iškėlė 
nemažai politinių problemų. 
Naujieji valstybės vadovai pasi
rodė visiškai nepasirengę spręsti 
iškilusių uždavinių, o buvę so
vietiniai pareigūnai atsinešė į 
valdžią savo įpročius - godumą, 
norą viršininkauti, kyšininkavi
mą. Tai pakirto žmonių pasiti
kėjimą valdžia, o kai kurių as
menų nuostabus praturtėjimas 
daugelį žmonių pavertė cinikais. 
Nesitikėdami susilaukti geres
nio gyvenimo žmonės pradėjo 
vykti į kitas šalis. Vieno aukšto 
Lietuvos pareigūno tvirtinimu, 
po nepriklausomybės atgavimo 
iš Lietuvos užjūrin išvyko apie 
200,000 gyventojų, kurių di
džiausią dalį sudaro jaunimas.

Žurnalo nuomone, Baltijos 
valstybių prisijungimas prie ES 
turėtų išspręsti jų vidaus proble
mas, o įstojimas į ŠAS - išori
nes. Šiuo metu narystei atrodo 
geriausiai pasirengusi Estija, ją 
sparčiai vejasi Latvija, o pras
čiausiai iš trijų Baltijos valstybių 
sekasi Lietuvai. Tačiau, pasak 
žurnalo, visas šias tris šalis rei
kėtų priimti kartu, nes vieną ku
rią priimti anksčiau neturėtų 
prasmės. O jei jų priėmimas į 
ES būtų delsiamas, tai ir jų įsto
jimas į ŠAS būtų neįmanomas.

Žurnalo nuomone, didžiau
sią problemą Baltijos valsty
bėms sudaro sovietinis pavel
das. Iš visų valstybių, siekiančių 
ES narystės, tik jos yra priklau
siusios Sovietų Sąjungai ir gyve
nusios jos santvarkoje. Todėl 
vienas lietuvių veikėjas apie 
paskutinio kurso studentus taip 
atsiliepė: jų mąstymas 80% yra 
socialistinis, jiems labai svarbi 
yra valstybė, kuri už viską atsa
kinga, o asmeninė jų atsakomy
bė labai silpna.

Įveikti šią problemą bus la
bai sunku, pažymima Economist 
straipsnio pabaigoje. Tačiau ši 
užduotis būtų žymiai lengvesnė, 
jei Baltijos valstybės būtų pri
jungtos prie Vakarų demokrati
nių valstybių bloko. Jos jau artė
ja prie šio tikslo, ir atsižvelgiant 
į jų sudėtingą istoriją ir rizikin
gą geografinę padėtį, tai yra 
daug daugiau negu didžioji dalis 
žmonių galėjo tikėtis prieš de
šimt metų.

Keliai Lietuvoje tvarkingi, 
greitis mums atrodo per didelis, 
bet nematėm nelaimių. Vairuo
tojai pakeliui nė neragauja 
alaus, nors karšta...

Palanga - kiek perkrauta 
žmonėmis; bet viešbučiai pato
gūs, švarūs, paplūdimys irgi - 
daug džiaugsmo vasarotojams.

Dėl ko nuliūdau Palangos 
viešbuty? Televizijoje vos suran
di stotį lietuviškai, dauguma sto
čių - rusiškai, vokiškai, gudiškai, 
dar kažkokia slavų kalba...

Žmonės, kaip visados, drau
giški, malonūs, nuoširdūs. Ne 
vien giminės! Gatvėj užklaustas, 
ar Gedimino kalne ar kokioje 
meno galerijoje, - vis mėgins 
tau patarnauti... Tik jau prak
tiškesni: pasitinkant ir išlydint 
nebeužverčia gėlėmis, kurios 
yra brangios.

t
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GRŪDŲ DERLIUS

Žemdirbiai šių metų derliaus 
grūdų 135,400 tonų pardavė per
dirbėjams, dar 234,500 tonų laiki
nai atidavė saugoti grūdų įmo
nėms, rašo Valstiečių laikraštis. 
Supirkta 17,000 tonų pirmos ir 
22,700 antros klasės kviečių; 
13,100 tonų rugių ir 100 tonų gri
kių. Pašarinių grūdų iš viso su
pirkta 82,100 tonų. Grūdų augin
tojai šiemet žada prikulti 2.5-2.7 
mln. tonų grūdų, dalį jų sunaudos 
savo reikmėms, praneša Lietuvos 
žemės ūkio ir maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūra.

SUKČIAUJA KORTELĖMIS
Lietuvos rytas rašo apie daž

nėjantį sukčiavimą VISA kortelė
mis. Pastaruoju laiku tai patyrė 
prekybininkai Kauno, Šiaulių, Pa
nevėžio bei Mažeikių parduotu
vėse. Sukčiai stengėsi atsiskaityti 
suklastotomis mokėjimo kortelė
mis, kuriomis pinigai pagrobti iš 
užsienio piliečių, gyvenančių Di
džiojoje Britanijoje, Šveicarijoje 
ir kituose kraštuose, sąskaitų. Po
licijai kol kas nepavyko suimti nu
sikaltėlių, tačiau Mažeikiuose vie
noje parduotuvėje padėjo juos at
pažinti apsaugos vaizdo aparatai, 
iškelta baudžiamoji byla.

BARAVYKŲ KONTRABANDA
Raigardo kelio poste buvo 

patikrintas automobilis, vairuoja
mas Ukrainos piliečio, gabenan
čio baravykus iš Lucko miesto į 
Kauno bendrovę “Arčia”. Jo turi
muose dokumentuose pareikšta, 
kad gabenama 312 statinių sūdytų 
baravykų - apie 12.5 tonos, kurių 
vertė - 100,000 litų. Pasvėrus kro
vinį paaiškėjo, kad automobilyje 
yra 4.5 tonos baravykų daugiau 
negu nurodyta deklaracijoje. Aly
taus te., korinės muitinės parei
gūnai iškėlė vairuotojui baudžia
mąją bylą už daugiau kaip 40,000 
litų vertės vežamą kontrabandą.

MOKYMAI ŠVEDIJOJE
BNS/LGTIC žiniomis, Švedi

joje rugsėjo 17-19 d.d. vyko tarp
tautinės gelbėjimo pratybos Ba
rents Rescue 2001, kuriose dalyva
vo Lietuvos atstovai - ugniage
siai, krašto apsaugos, sveikatos 
apsaugos bei aplinkos ministerijų 
atstovai. Pratybose buvo imituo
jamas atominės elektrinės sprogi
mas, matuojamas grunto ir aplin
kos užterštumas. Pratybomis sie
kiama mokytis derinti tarptauti
nes gelbėtojų pajėgas branduoli
nių ir kitų avarijų metu, vieningai 
dirbti su gelbėtojais, kariniais da
liniais, civilinėmis ir visuomeninė
mis organizacijomis. Pratybose 
dalyvavo 2000 įvairių organizaci
jų, susijusių su gelbėjimo darbais 
atstovų iš 26 valstybių.

PASKYRIMAI IŠ REZERVO 
FONDO

Lietuvos vyriausybė rugsėjo 
19 d. paskirstė 204,100 litų iš savo 
rezervo fondo, praneša BNS/ 
LGTIC. Žemės tarnybai prie Že
mės ūkio ministerijos - Lietuvos 
valstybinės sienos su Lenkija ap
žiūros ir parengiamiesiems geo
deziniams kartografiniams dar
bams apmokėti paskirta 124,000

FOUR SEASONS 
TŠI//V IBft. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

PĖDOS SPECIALISTAS
chiropodist ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

litų. Botanikos institutui paskirta 
60,000 litų (Verkių architektūri
nio ansamblio pastatų išorės su
tvarkymo darbams). Kultūros mi
nisterijai skirta 9,100 litų dailinin
ko Vytauto Kalinausko ir kompo
zitoriaus Juliaus Juzeliūno laido
tuvių išlaidoms padengti. Lietu
vos televizija gavo 5,800 litų pa
dengti dalį išlaidų vaizdajuostės 
“36” apie 1991 metų sausio 13- 
sios naktį sužeistą ir vėliau dėl to 
mirusią dailininkę Reginą Žiups- 
nytę. Vilniaus apskrities viršinin
ko administracijai skirta 5,200 li
tų, už kuriuos bus remontuo
jamas Vilniaus 3-sios internatinės 
mokyklos stogas.

KARIAI Į KOSOVĄ
ELTA/LGTIC praneša, kad 

rugsėjo 27 d. Didžiosios kuni
gaikštienės Birutės motorizuotas 
pėstininkų batalionas Alytuje išly
dėjo dar vieną savo karių būrį j 
NATO vadovaujamą taikos įvedi
mo operaciją Jugoslavijos Kosovo 
provincijoje. Tai bus jau penkta
sis Lietuvos karių būrys, tarnau
siantis NATO vadovaujamoje tai
kos įvedimo misijoje Kosove. Jis 
pakeis kitą - KFOR 4 - Alytaus 
bataliono būrį, jau pusę metų ten 
tarnavusį. Šis grįžo į Lietuvą rug
sėjo 30 d.

KARTOGRAFIJOS CENTRAS
Lietuvos kariuomenės karo 

kartografijos centras Domeikavo
je, Kauno rajone, baigtas remon
tuoti, rašo ELTA/LGTIC. Spalio 
1 d. bus bandoma žemėlapių lei
dybos įranga, kurią teikia Vokie
tijos firma Heidelberg, taip pat ap
mokanti Lietuvos specialistus. 
Karo kartografijos centras galės 
priimti užsakymus spausdinti ir 
kitų Baltijos valstybių topografi
nius bei kitus žemėlapius. Atei
nančiais metais tikimasi įsigyti 
kompiuterinę, programinę bei ki
tą kartografinę įrangą, kuria bus 
galima atlikti tikslius matavimus 
kariniuose poligonuose bei kitose 
kariuomenei svarbiose vietose, 
kaupti duomenis, sudarinėti ir at
naujinti NATO standartinius bei 
kitus specifinius karinius žemėla
pius ar atskirus žemėlapių 
sluoksnius ir pan. Numatoma 
2002-2003 m. įsigyti įrangą, lei
džiančią dirbti su kosminiais vaiz
dais, atlikti taktinę vietovės anali
zę bei išleisti jos rezultatus. Cent
rui buvo skirta 3.95 mln. JAV do
lerių iš Varšuvos iniciatyvos fon
do, padedančio kandidatėms į 
NATO derinti savo veiklą su na
rėmis.

SAUGESNĖ SOSTINĖ
Kaip rašo BNS/LGTIC, dau

giau kaip pusėje sostinės seniūni
jų rugpjūtį pastebėta nusikalsta
mumo sumažėjimas. Vilniaus sa
vivaldybė ir policija tęsia projektą 
“Saugus miestas”, pagal kurį nu
statomos saugiausios ir pavojin
giausios seniūnijos, ir vilniečiams 
nuolat teikiama informacija apie 
gyventojų saugumą mieste. Nepa
aiškinta, ar tik dėl to sumažėjo 
nusikalstamumas. Daugiausia nu
sikaltimų užregistruota Sena
miestyje, bet beveik trečdaliu ma
žiau negu pernai tuo pačiu laiku. 
Daugiau kaip dvigubai išaugo nu
sikalstamumas Žvėryne, labai pa
didėjo ir Verkių seniūnijoje. Ta
čiau mažiau nusikaltimų užregist
ruota nuolat saugiausioje Pilaitės 
seniūnijoje, net perpus mažiau 
Fabijoniškėse, Karoliniškėse ir 
Lazdynuose.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Visuomenės veikėjai, dalyvavę Lietuvių fronto bičiulių studijų savaitėje Dainavos stovyklavietėje. Iš kairės: 
dr. K. Ambrozaitis, dr. P. Kisielius, J. Urbonas, J. Ardys

Hamilton, Ont.
PADĖKA

Gyvenimo sąlygoms pasikeitus, 
teko apleisti taip mielą Hamiltono 
miestą, kuriame išgyvenome apie 
50 metų.

Dėkojame visiems prisidėju- 
siems prie išleistuvių popietės orga
nizavimo ir joje dalyvavusiems. 
Taip pat nuoširdžiai dėkojame vi
siems už tartus atsisveikinimo žo
džius, kurių buvo gana daug. Ypa
tinga padėka buvusioms “Aido” 
choristėms, kurios negailėjo laiko ir 
atvyko į išleistuvių popietę. Dėkoja
me ir toms, kurios negalėjo atvykti, 
bet atsiuntė atsisveikinimo atviruką.

Mums buvo labai malonu pra
leisti laiką draugų ir pažįstamų tar
pe. Visų parodytas nuoširdumas 
pasiliks ilgai su mumis.

Jūsų - Roma ir Jeronimas 
Piciniai

HAMILTONO APYLINKĖJE 
rinkimai atstovų į KLB tarybą šiais 
metais susilaukė didelio skaičiaus 
balsuotojų. Hamiltono apylinkei 
reikėjo išrinkti aštuonis asmenis, 
kandidatų buvo trylika. Pagal balsų 
daugumą išrinkti šie asmenys: A. 
Žilvytienė, St. Dalius, Fr. Povilaus- 
kienė, J. Stankus, A. Venslovas, St. 
Kareckas, Al. Lukavičius, J. Skais- 
tys. J.K.

HAMILTONO LIETUVIŲ PEN
SININKŲ KLUBO “ĄŽUOLAS” val
dybos posėdis įvyko rugpjūčio 29 d. 
parapijos salėje. Pirmininkas P. 
Šidlauskas pasveikino grįžusius po 
vasaros poilsio. Buvo aptarti atei
ties darbai iš kurių daugiausia dar
bo ir sumanumo pareikalaus tradi
cinis žiemos balius. Valdybos nariai 
pritarė, kad būtų remiama lietuviš
ka jaunimo veikla. Pavasario ba
liaus pelnas pasiųstas - M. Valan
čiaus lietuviškai mokyklai ($400) ir 
sporto klubui “Kovas” ($100).

Valdyba yra dėkinga visiems 
darbu ar dalyvavimu, patarimais pri
sidedantiems prie klubo veiklos. D.G.

Edmonton, Alta.
EDVARDAS MALIKAUSKAS 

iš Cherhill, Alberta, atsiuntė auką 
$200 Tremtinių grįžimo fondui ir 
$200 benamių vaikų kaimui Vaiko 
tėviškės namai Marijampolėje pa
remti. Gerajam aukotojui nuošir
džiai dėkoja - KLK moterų dr-jos 

centro valdyba 

Sault Ste. Marie, Ont.
KLK MOTERŲ DR-JOS CENT

RO VALDYBA, mūsų apylinkės 
$500 auką skirtą Žemaitijos tremti
niams, per Lietuvos Žemės ūkio 
banką, Jurbarko skyrių pasiuntė 
Lietuvos Politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos Jurbarko skyriui. 
Skyriaus pirmininkas Petras Gervy- 
lius atsiuntė Sault Ste. Marie apy
linkės valdybos pirmininkui pateisi
namuosius dokumentus ir išmokėji
mo žiniaraštį, nurodantį kaip ir ko
dėl auka buvo padalinta būtiniau
siai reikalingiems ligoniams. LPK- 
TS Jurbarko skyriuje yra 826 nariai, 
visi daugumoje solidaus amžiaus ir 
silpnos sveikatos. Vyčio Kryžiaus 
kavalierius, politinis kalinys, parti
zanas Petras Gervylius visų narių 
vardu padėkojo ir palinkėjo mūsų 
bendruomenei geros sveikatos, iš- 
tvemės ir Dievo palaimos.

A.a. ONA OKMANIENĖ-JU- 
REVIČIŪTĖ mirė š.m. rugsėjo 14 
d. General ligoninėje, sulaukusi 87 
m. amžiaus. Velionė buvo pašarvo
ta Sault Ste. Marie O’Sullivan-Don
nelly laidotuvių namuose. Palaidota 
rugsėjo 17 d. po gedulinių Mišių St. 
Jerome’s šventovėje Sault Ste. 
Marie Holy Sepulchre kapinėse ša
lia vyro a.a. Juliaus, mirusio 1985 
metais. Liūdi jos trys sūnus - Liu
das su žmona Gayle ir šeima (Pic- 
ton, Ont.), Arnoldas su žmona Ma
rian (Sault Ste. Marie) ir Sigitas su 
žmona Maryse ir šeima (Spragge, 
Ont.), bei kiti giminės Lietuvoje. 
Atsisveikinti ir palydėti į kapines 
susirinko daug žmonių, kurie buvo 
pakviesti į St. Jerome’s parapijos 
salę užkandžiams. Velionė Sault 
Ste. Marie mieste išgyveno 51 me
tus. V. V.

Ottawa, Ont.
A.a. JADVYGA JURKŪNIE- 

NĖ, 96 m. amžiaus, 2001 m. rugpjū
čio 17 d. mirė Sarsfieldo slaugos 
namuose. Buvusi vilkaviškietė, at
vykusi į JAV, 39 metus gyveno Det
roite, o 1989 m. persikėlė gyventi 
pas dukterį į Otavą. Rugpjūčio 21 
d. laidotuvių namuose kun. dr. V. 
Skilandžiūnui sukalbėjus Rožinį, 
kūnas buvo sudegintas ir pelenai 
rugsėjo 26 d. palaidoti Anapilio ka
pinėse, Mississaugoje, šalia anks
čiau mirusio vyro Kazio Jurkūno.

Velionės atminimui, užjausda
mi dukrą Ireną Priščepionkienę su 
šeima, Otavos, Montrealio ir To
ronto lietuviai, Vilkaviškio katalikų 
parapijos išlaikomai vargšų valgyk
lai suaukojo $850. Aukotojai: V. S. 
Balsevičiai, R. O. Barisos, J. Blauz- 
džiūnienė, J. A. Buivydai, B. R. Če- 
ponkai, E. Dalmotienė, S. Danai-

Naujo pobūdžio kursai Kaune
Vytauto Didžiojo universi

tete Kaune sociologijos fakulte
tas pradėjo naują seriją kursų šį 
rudens semestrą. Atsižvelgiant į 
pasaulinius įvykius rugsėjo mėn. 
JAV-bėse bei kitur pasaulyje, 
šie kursai įrodys Lietuvos ir Ry
tų Europos studentams bei dės
tytojams, kad reikia pažvelgti į 
šių dienų visuomenės atsakomy
bę - sau, savo aplinkai ir ki
tiems visuomenės nariams. Pa
gal dėstytoją sociologijos dakta
rę sės. Daivą Kuzmickaitę, jau 
pradėtas vienas iš serijos naujų 
universitetinių kursų - socialinė 
politika viešojo administravimo 
studentms. Labdaros ir akade
minio pobūdžio kursai taip pat 
patvirinti Lietuvos mokslo tary
bos. Tai reiškia, kad bus inten
syvus rengimasis paskaitom vi
sus šiuos mokslo metus.

Šalia viso to, dėstytojai 2002 
m. žada organizuoti tarptautinę 
vasaros mokyklą Rytų Europos 
socialinio darbo universitetų 
dėstytojams. Tai bus tąsa šios 
praėjusios vasaros tarptautinės 

Iš Kanados lietuvių šeštadieninių mokyklų mokytojų suvažiavimo. 
Kairėje: Rūta Kamaitytė - Hamiltono Vysk. Valančiaus mokyklos 
vedėja, Vida Stanevičienė - KLB Švietimo komisijos pirmininkė, 
Aldona Šimonėlienė - Toronto Maironio mokyklos vedėja

tienė, J. D. Daniai, A. B. Eimantai, 
A. Gudžiūnienė, L. Harridge P. E. 
Jurgučiai, L. Jurjonienė, KLB Ota
vos apylinkės valdyba, J. M. Kandi- 
žauskai, R. R. Kličiai, J. Knechtel,
A. Lapenat, R. McDonald, G. S. 
Mitalai, V. Plečkaitis, V. I. Prišče- 
pionkos, V.V. Radžiai, A. Ramū
nas, A. A. Savickai, dr. A. Šidlaus
kaitė, kun. dr. V. Skilandžiūnas, A. 
R. Ulbos su šeima, J. H. Valiuliai,
B. Vilčinskienė.

A.a. LIUDA PLEČKAITIENĖ, 
82 m. amžiaus, mirė ligoninėje 
2001 m. rugpjūčio 21 d., po ilgos 
kovos su vėžio liga. Kilusi iš Pane
vėžio apskrities, velionė nuo 1948 
m. gyveno Otavoje. Kūnas buvo pa
šarvotas Kelly laidotuvių namuose 
ir per St. Elizabeth šventovę palai
dota Hope kapinėse, netoli nuo 
Otavos. Visas laidotuvių apc'gas at
liko kun. dr. V. Skilandžiūnas. Liū
di vyras Vladas Plečkaitis, sūnūs - 
Arvydas, Arūnas ir Petras su šei
momis. Pagerbdami velionės at
minimą, Otavos ir Toronto lietuviai 
bei nemažas skaičius ir nelietuvių 
a.a. Liudos brolio kanauninko Bro
niaus Antanaičio vadovaujamai 
Švč. Trejybės parapijai Panevėžyje 
suaukojo $1800. Aukojo: E. Ali
šauskienė, V. S. Balsevičiai, R. O. 
Barisos, J. A. Buivydai, B. R. Če- 
ponkai, E. Dalmotienė, S. Danai- 
tienė, J. D. Daniai, A. Gudžiūnie
nė, P. E. Jurgučiai, L. Jurjonienė, J. 
M. Kandižauskai, R. R. Kličiai, A. 
Lapenat, G. S. Mitalai, Dan Pleč
kaitis, Jeffrey Plečkaitis, Ryan Pleč
kaitis, V. Plečkaitis, Tony Pratapas su 
šeima, V. I. Priščepionkos, J. Ra- 
džius, V. V. Radžiai, kun. dr. V. Ski
landžiūnas, dr. A. Šidlauskaitė, To
mas ir Elena Šilimos, J. Staniulis, J. 
H. Valiuliai, B. Vilčinskienė. vip 

mokylos. Pagal organizatorius, 
2001 m. kursai buvo sėkmingi.

Per naujus kursus savo stu
dentams ir Rytų Europos socia
linio darbo dėstytojams Vytauto 
Ddidžiojo universiteto sociali
nių mokslų fakultetas perduoda 
studentams ir dėstytojams 
mokslinių žinių bei duomenų 
apie gyvenimą demokratiniame 
pasaulyje. Tų naujų kursų apim
tyje Vytauto Didžiojo universi
teto Sociologijos katedra kvie
čia bendradarbiauti sociologus 
ar socialinio darbo profesorius 
iš Šiaurės Amerikos. Pageidau
tina, kad atvykstantis profeso
riauti asmuo galės įsidarbinti 
pirmaeilėse pareigose.

Vytauto Didžiojo universi
teto prorektorius tarptauti
niams ryšiams prof. Kęstutis 
Pūkelis. Kontaktinis asmuo: So
cialinių mokslų fakulteto prode- 
kanė doc. dr. Jolanta Kuzneco- 
vienė. Tel +370 7 323 777. El:- 
Jolanta_Kuznecovienė@fc.vdu.lt 

---- --------------------------- Inf.

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Zentos Strolienės 50 metų 
mirties sukaktis paminėta Mišiomis 
liepos 8 d. Lemonte, Palaimintojo 
J. Matulaičio lietuvų katalikų misi
jos šventovėje. Žentą Grubaitė- 
Strolienė gimė 1902 m. Taliūnų 
viensėdyje, Panevėžio apskr. Per 
Pirmąjį pasaulinį karą su šeima bu
vo atsidūrusi Rusijoje, Saratovo gu
bernijoje. Ji 1921 m. grįžo į Lietu
vą. Pajutusi meilę dainai bei muzi
kai, įstojo į Klaipėdos konservatori
ją ir baigė dainavimo klasę. Čia ji 
susipažino su kitu konservatorijos 
smuiko klasės studentu Juozu Stro- 
lia ir vėliau susituokė. Baigiantis 
Antrajam pasauliniam karui, Stro- 
lios pasitraukė į Vokietiją. Uchtėje 
ji turėjo savo muzikos studiją. Dai
na ir giesme dalyvavo įvairiuose pa
bėgėlių renginiuose. Ji mirė 1951 
m. liepos 10 d., pakirsta vėžio ligos.

Per Mišias vargonavo sūnus 
Faustas, smuikavo sūnus Herkulis, 
kontrabosu grojo vaikaitis Tomas ir 
giedojo jo brolis Povilas. Be tradi
cinių giesmių, skambėjo A. Stra- 
dellos Pieta Signore, ne kartą gie
dota velionės Z. Strolienės, taip pat 
jos vyro Juozo Strolios giesmė Par
vesk!, Viešpatie". Paminėjimą su
rengė sūnus muz. Faustas Strolia, 
turintis gausią muzikų šeimą - ke
turis sūnus ir devynis vaikaičius, 
kurie visi dalyvavo Mišiose. Po pa
maldų per pusryčius Stasė Peterso
nienė apie velionę pasidalijo prisi
minimais.

Urugvajus
Urugvajaus lietuviai stengiasi 

ir toliau išsaugoti lietuvių kalbą. 
Šeštadieniais lietuvių kalbos pamo
kos vyksta Urugvajaus lietuvių kul
tūros draugijos patalpose Montevi
deo mieste. Tarpusavy stengiamasi 
kalbėti lietuviškai. Į Lietuvą buvo 
išsiųsta viena šeštadieninės mokyk
los mokytoja dalyvauti lietuvių kal
bos kursuose Vilniaus universitete. 
Labai vertinama Vasario 16-tosios 
gimnazija Vokietijoje. Beveik visi, 
kurie aktyviai reiškiasi lietuviškoje 
veikloje, yra buvę tos gimnazijos 
auklėtiniai. Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimas kasmet organizuoja suva
žiavimus, kuriuose sustiprinama 
tautinė dvasia. 2002 m. toks jauni
mo suvažiavimas įvyks sausio 4-13 
d.d. Buenos Aires mieste, Argenti
noje. Tame suvažiavime su savo pa
sirodymu žada dalyvauti Urugva
jaus lietuvių tautinių šokių ansamb
lis. Šio krašto lietuviai yra dėkingi 
Lietuvių fondui, Pasaulio lietuvių 
bendruomenei ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungai už finansinę para
mą. Pasaulio lietuvis 2001 m. 8 nr.

Australija
Viktorijos teritorijoje, Jungti

nėms Tautoms paskelbus šiuos me
tus Tarptautiniais savanorių me
tais, Daugiakultūrių reikalų komisi
ja įsteigė naują darbuotojų savano
rių premijų programą. Tų premijų 
įteikimas įvyko liepos 25 d., Vikto
rijos gubernatoriaus rūmuose, Mel
burne. Iškilmes pradėjo gubernato
rius J. Landy, po kurio kalbėjo Vik
torijos valdžios aukšti pareigūnai, 
visi pabrėždami savanoriškų darbų 
reikšmę visuomenės gerovei. Trys 
premijų laimėtojai buvo LB Mel
burno apylinkės valdybos pasiūlyti 
kandidatai. Žymiausia Viktorijos 
speciali premija buvo suteikta Mel
burno lietuvių chorui “Dainos sam
būris”. Ją choro vardu iš Viktorijos 
premjero Bracks priėmė choro diri
gentė Birutė Prašmutaitė. Daliai 
Antanaitienei už vadovavimą 25- 
rius metus tautinių šokių ansamb

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT lietuvių kredito
1 žA-L/IV/Y KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.50% Asmenines nuo........... 7.80%
santaupas.......................... .... 2.25% nekiln. turto 1 m........... 5.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.... 
INDĖLIAI:

.... 1.75%

90 dienų indėlius............... .... 2.00% • Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............
1 m. term, indėlius.............

.... 2.00%

.... 2.50% apmokėjimai.

2 m. term, indėlius............. .... 3.00% • Narių santaupos
3 m. term, indėlius............. .... 3.40% apdraustos TALKOS 

atsargos kapitalu4 m. term, indėlius............. .... 3.60%
5 m. term. Indėlius.............
RRSP ir RRIF

.... 4.00%
3 mil. dol. ir Kanados

(Variable)........................... .... 2.25% valdžios iki $100,000.00
1 m. ind............................... .... 2.50% sumos draudimu
2 m. ind............................... .... 3.00%
3 m. ind.............................. .... 3.40%
4 m. ind............................... .... 3.60%
5 m. ind.............................. .... 4.00%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

liui “Gintaras” suteikta Individo sa
vanorio premija. Vytas Brazaitis 
gavo Jaunimo premiją. Jis vadovau
ja Australijos Lietuvių jaunimo są
jungos veiklai. Jis taipgi sukūrė in- 
ternetinį tinklą ir išleido informaci
nį lankstinuką apie prieš pusmetį 
Australijoje vykusį X Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresą. Iš viso to
kių laimėtojų buvo 30 iš 200 pasiū
lytų asmenų bei organizacijų. (Tė
viškės aidai, 2001 m. 17 nr.)

Lenkija
Didelis susidomėjimas yra ne

toli Punsko, prie kelio Punskas-Se- 
nai, lietuvių senoviška sodyba. Jos 
apžiūrėti atvyksta pavieniai turistai 
ir ekskursijos. Ji pastatydinta XIX 
šimtmečio pabaigoje. Visi pastatai 
yra mediniai, suręsti iš rąstų ant ak
meninių pamatų. Stogai dengti 
šiaudais. Prie vartų stovi kluonas su 
dvejomis durimis. Kadaise jame lai
kė ūkio padargus ir spragilais kūlė 
javus. Pastaruoju laiku kluonas tar
nauja kitai paskirčiai. Jame įrengti 
suolai ir scena. Čia kasmet vyksta 
koncertas, vaidinimai ir tradicinis 
Klojimų teatrų festivalis. Prieš 
kluoną stovi gyvenamasis namas iš 
dviejų dalių ir priemenės. Vienoje 
dalyje yra virtuvė, turinti aukštą 
molinę krosnį, o kertėje tarp langų 
- didelis sunkus medinis stalas, o 
prie jo pasieniais sudėti suolai. Dar 
yra ratelis, lovys mėsai ir kiti daik
tai. Čia susirinkdavo visa šeima: 
moterys verpdavo ir dainuodavo, 
vyrai kortuodavo. Priemenė didelė, 
iš jos kopėčiomis galima užlipti į 
palėpę. Šalia gyvenamojo namo pa
statytas nedidelis tvartas, suskirsty
tas į tris dalis. Kiaulės, karvės ir 
arkliai buvo laikomi atskirai. Prieš 
tvartą yra klėtis. Tarp gyvenamo 
namo ir klėties - šulinys su svirtimi. 
Visus pastatus jungia medinė tvora.

(Aušra 2001 m. 14 nr.)

Gudija
Viktoras Vilčinskas, kovotojas 

už Lietuvos laisvę, politinis kalinys, 
tremtinys, jaunystėje vadovavęs Ly
dos lietuvių komitetui, siekiant Ly
dos kraštą prijungti prie Lietuvos, 
Gudijos lietuvių laikraštyje Lietuvių 
godos 2001 m. 5-6 nr. rašo, kad 
Gardino, Lydos, Pelesos, Gervėčių 
likimas turėtų rūpėti visai lietuvių 
tautai, o ypač ten gyvenantiems lie
tuvių visuomenės veikėjams: moky
tojams, parapijų klebonams, lietu
vių bendruomenių vadovams. Lie
tuvių etninėse žemėse visiems rei
kalinga vienybė, pagarba ir meilė to 
krašto žmonėms, kurie šimtmečius 
gyveno be savo motinos Tėvynės. Iš 
jų daug išlaikė savo gimtąja kalbą, 
papročius, tikėjimą. Kovotojai dėl 
lietuvybės džiaugiasi, kad etninėse 
žemėse vis daugiau įsižiebia mo
kyklinių žiburėlių, bręsta ir auga 
naujas atžalynas, teikiantis vilčių 
ateičiai. Jis taipgi ragina nekelti 
tarpusavio ginčų, atsimenant kiek 
daug dėl Vilniaus krašto padėta au
kų. Verčiau visiems vieningai budė
ti, puoselėti ir dirbti šventą darbą 
savo tėvynės Lietuvos labui.

(Lietuvių godos, 2001 m. 5-6 nr.)
J. And r.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus .

(Esu “Union Gas” 
atstovas) Jjų

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

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


“Ir kelsis vėl iš tavo kraujo Lietuva”
Paminėjo J. Lukšos-Daumanto žūties 50-metį. Spektaklis laisvės kovai pagerbti 

Kauno dramos teatro scenoje
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□ KULTŪRllVEJE VEIKLOJE
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

“Anglis, tūkstančius metų 
išgulėjusi po žemėm, į paviršių 
iškelta, virsta šildymo, kaitini
mo, deginimo priemone. Gyve
nimo faktai, kai juos iškeli aikš
tėn, gali taip pat šildyti, kaitinti 
ir net deginte deginti - jei jie 
ras dvasią, galinčią kaisti ir deg
ti”, - rašė Juozas Brazaitis, vie
nas lietuviškosios rezistencijos 
autoritetų, savo knygoje Vienų 
vieni.

Dvasią šildančių, kaitinan
čių ir net deginančių istorijos 
faktų, sunertų į vientisą kompo
zicinę grandinę, parinko režisie
rius ir Lietuvių folkloro teatro 
vadovas Povilas Mataitis, sukū
ręs “apeiginių bylojimų” spek
taklį Ir kelsis vėl iš tavo kraujo 
Lietuva, apie Juozo Lukšos- 
Daumanto ir visos Lietuvos par
tizanų laisvės kovą. Praėjusį 
antradienį, rugsėjo 11, šiuo 
spektakliu Kauno dramos teatre 
buvo gražiai paminėta vieno iš 
partizanų vadų Juozo Lukšos- 
Daumanto žuvimo 50-mečio su
kaktis. J. Lukša, išduotas savo 
bendražygio J. Kukausko, žuvo 
nuo enkavedistų rankos 1951 m. 
rugsėjo 5 d. prie Pažėrų, netoli 
Garliavos. Toje vietoje dabar 
pastatytas atminimo kryžius.

J. Lukšos-Daumanto žūties 
50-mečio minėjimas sutapo su 
teroristų išpuoliu prieš JAV. 
Tarp sausakimšai Kauno dra
mos teatrą užpildžiusių minėji
mo dalyvių ne vienas buvo su 
portatyviniu radijo imtuvu ran
kose. Prisidėję prie ausies, iki 
paskutinės akimirkos kol salėje 
užgeso šviesa, jie klausėsi radijo 
pranešimų apie įvykių raidą 
Niujorke ir Vašingtone.

Juozo Lukšos-Daumanto 
gimnazijos Garliavoje direkto
rius istorikas Vidmantas Vit
kauskas prieš vaidinimą, minėji
mo dalyvius supažindino su J. 
Lukšos biografija ir svarbiau
siais jo rezistencinės kovos eta
pais. Sveikinimo žodį tarė spe
cialiai iš JAV atvykusi jo žmona 
Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė-Pa- 
ronetto. Taip pat kalbėjo spau

Vaizdas iš spektaklio Ir kelsis vėl iš tavo kraujo Lietuva. Dešinėje - Regiman
tas Adomaitis (Bylotojas), kairėje - Diana Anevičiūtė (Mylimosios vizija)

ČESLOVAS VALDEMARAS OBCARSKAS
O taip norėčiau dar sugrįžti 
į žydinčias poezijos lankas, 
kur už horizonto šviesi saulė teka, 
Ir Laisvės takas veda jau į aukštumas skaidrias. 
2001.V.7

Naktis be vėjo
Kristalinės mintys mus lydėjo, 
Kai mes ėjom jūros poakiais žaliais, 
O naktis plati, be vėjo,

Paveikslas be rėmų
Aš piešiu šį vienintelį paveikslą, 
Minčių šviesoje kalbantį krauju, 
Ir jo detalėse imu klausytis, 
Kaip ošia spalvos sielvartu giliu. 
Jame nuliūdę genijai ir modernistai, 
Ir žmonės tylūs buityje pilkoj. 
Nenuoramos vėl vieškeliais išklysta... 
Ir verkia akys kažkieno nakty akloj.

Paveikslas didelis, platus, be rėmų, 
Kaip veidas, pilnas skausmo ir kančių. 
Aš jį ant rankų sužeistų paėmęs, 
Prieš mirštantį saulėlydį dangun keliu. 
Ir taip mąstydamas begęstančiu krauju, 
Juntu, kaip artinas nakties šešėliai, 
Ir šąla kraujas, tapdamas ledu.

Buvo mirusi, - ir taip

Mes keliavome ilgom alėjom 
Kol mus priglaudė rudens miškai, 
Ir, neradę žodžių, vėl tylėjom 
Vien tik širdys plakė neramiai...

Ir sapnuodami mylėt pradėjom 
Nerealius žmones ir vaizdus, — 
Vis kentėdami vienatvėje tylėjom, 
Degdami nežemišku džiaugsmu!

O po to ir vėl klajojom
Mes - nemirštamos poezijos draugai, 
Ir į žemę sielvartus sukloję, 
Naktyje ant pelkių mirėme ramiai.
1962 m., Liverpulis

Ir ima snigt. Ir stingsta kūnai 
Žmonių ir genijų visų.
Širdim nustoja skausmas sruvęs, - 
Ir puošias akys mėlynu šerkšnu. 
Peizažai apsnigti. Ir pasakų miškai. 
Tik spindi marmuru nakty veidai, 
Nurimę miegu amžinai tyliu.
1963 m., Liverpulis, Anglija

Paukščių takas
Jau mano laimę paukščiai vagia, 
Ir skrenda naktyje padangių keliais, 
Kur erdvės plačios, žvaigždės dega, 
Ir spindi sidabm dangaus ežerai.
Jau mano kraują žemė geria,
Ir ošia juo medžiai žaliuos paupiuos, 
Ir teka juo vandenys saulėj, ir kelias 
Į šviesą žiedai Paukščių tako krantuos.

Jau mano sielą pavergti ima 
Bekraštėj aukštybėj naktį žėrintis žvyras. 
O paukščiai vis skrenda ir skrenda 
Pro jį, ir degančios plunksnos jų byra

Į ežerus mėlynus, žvaigdžių nušviestus, 
Ir žvilgančius jų atspindžiais.
O erdvės plačios, bekraštės
Vis žėri ir spindi Paukščių tako žiedais. 
1961, Rainhill, Britų salynas

dos apžvalgininkas ir publicistas 
Vilius Bražėnas iš Floridos, po
litinių kalinių ir tremtinių sąjun
gos vadovas, Juozo Lukšos bro
lis, rezistentas Antanas Lukša.

Pagrindinis minėjimo ak
centas vis dėlto buvo minėtasis 
Povilo Mataičio spektaklis, ku
riame pagrindinius vaidmenis 
atliko Regimantas Adomaitis 
(Bylotojas), Sonata Paliulytė 
(Bylotoja) ir Diana Anevičiūtė 
(Mylimosios vizija). Nors spek
taklio premjera įvyko 1997 m. ir 
su šiuo vaidinimu jau apkeliauta 
nemaža dalis Lietuvos (vaidinta 
Alytaus, Garliavos, Naujamies
čio, Aukštadvario, Šiaulių, Mo
lėtų, Ukmergės, Birštono, Prie
nų, Jiezno, Tytuvėnų, Alantos, 
Veiverių, Pažėrų, Kauno įgulos 
šventovėse, Biržuose, Valdovų 
rūmuose Vilniuje, Rusų dramos 
teatre ir daugelyje kitų vietų), 
kūrinys tebėra gyvybingas, ak
tualus ir įtaigus.

Režisierius ėmėsi nelengvo 
uždavinio: iš gana statiškų ele
mentų - J. Lukšos-Daumanto 
atsiminimų knygos “Partizanai” 
bei jo laiškų savo mylimajai Ni
jolei Bražėnaitei ištraukų, taip 
pat partizanų dainų bei šerme
nų giesmių fragmentų - sukurti 
dramatiško išgyvenimo spektak
lį. Didele dalimi režisieriui tai 
pavyko, sumaniai parinktų įsi
mintinų teksto fragmentų dėka, 
tinkamai apjungtų ryškiais gie
dojimais, skausmingomis parti
zanų dainomis (giesmių ir dainų 
užvedėja Janina Armonaitė), iš
kilminga rimtimi ir adoracija 
dvelkiančios scenografijos (dai
lininkė Dalia Mataitienė), na, ir 
žinoma, aktoriaus Regimanto 
Adomaičio (visų pirma!) talen
to. R. Adomaičiui partizaninė 
problematika ir partizanų žmo
giškosios egzistencijos drama
tizmas, atrodo, nėra svetimas ne 
tik tematine prasme, bet ir dra
matinio išgyvenimo amplitude, 
kuri gabiems aktoriams teikia 
plačių galimybių. Galima prisi
minti, kad ir savo aktorinės kar
jeros pradžioje Regimantas 
Adomaitis suvaidino įsimintiną 

personažą partizaninės proble
matikos V. Žalakevičiaus kino 
filme Niekas nenorėjo mirti. 
Nors ideologinės kontrolės sąly
gomis kurtą filmą buvo mėginta 
panaudoti ir kaip politinės pro
pagandos instrumentą, siekiant 
parodyti partizaninės rezistenci
jos istorinį pasmerktumą ir pa
siaukojimo neprasmingumą, 
Regimanto Adomaičio aktori
nio talento dėka filmo kūrėjams 
pavyko tada atskleisti ir žmogiš
kojo dramatizmo gelmę, atsidū
rus rezistencinio apsisprendimo 
akistatoje.

Gal todėl ir P. Mataičio 
spektaklyje Ir kelsis vėl... Regi
manto Adomaičio Bylotojas, at
rodytų, nieko “nevaidina”, jis 
tik ramiai taria reikšmingus ir 
prasmės kupinus žodžius. Visa 
jo “vaidyba” ir dramatizmas - 
aktoriaus balse, intonacijose, 
reikšminėse pauzėse. Natūrali 
drama vyksta aktoriaus sieloje, 
ir žiūrovas tai puikiai jaučia, šir
dimi ir pats įsijungdamas į tą 
pačią istorinę dramą. Regint 
dabartinėse teatro scenose vy
raujantį psichodelinį klyksmą, 
isterijos tampomų aktorių dar- 
kymąsi, tyčiojimąsi iš būties ir 
skonėjimąsi visa ko beprasmy
be, sukauptas, tylus, bet drama
tiškas ir prasmės kupinas žodis 
šiandien taip pat yra labai aiški 
rezistencija prieš tai, ką popie
žius Jonas Paulius II yra įvardi
jęs “mirties kultūra”. Rezisten
cija - todėl, kad teigti pozityvų 
turinį, liudijantį etinius pagrin
dus ir humanistines vertybes, 
šiandien jau reikia sąmoningo 
apsisprendimo, drąsos ir vidinės 
jėgos, sutinkant masinės sąmo
nės pašaipą bei prisiimant jos 
pasipiktinimo naštą.

Spektaklis būtų dar įtaiges
nis, jeigu ir Bylotoja būtų tokia 
pat jautri žodžio prasmei, jo tu
riniui, kaip ir jos partneris. Mo
ters vaidmeniu, deja, čia nepa
kilta aukščiau buitinės plotmės 
ir savojo vaidmens “išvaidini- 
mo” tiesiogine to žodžio pras
me. Bylotojos tekstai čia ėjo 
sau, o gestikuliacija, sceninis ju
desys, ypač intonacijos - sau. 
Kartais susidarydavo įspūdis, 
kad sakomas tekstas turi maža 
ryšio su aktorės mizanscenomis. 
Toks charakteris tikriausiai ga
lėtų neblogai atrodyti, tarkim, 
televizijos laidoje Duokim garo, 
tačiau šiame spektaklyje jis nuo
lat slopino tą dramatinę gaidą, 
kurią pavykdavo išgauti Regi
mantui Adomaičiui.

Nepaisant šių pastabų, apei
ginių bylojimų vaidinimas Ir kel
sis vėl... yra turiningas ir dėme
sio vertas kultūros ženklas, ku
riuo tinkamai ir pagarbiai buvo 
pažymėta šviesaus žmogaus, kil
naus ir besąlygiškai savo tėvynei 
įsipareigojusio rezistento Juozo 
Lukšos-Daumanto 5O-tųjų žū
ties metinių sukaktis.

Hamiltono mėgėjų teatro “Aukuro” steigėja aktorė ir režisierė ELENA 
DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ dalinasi mintimis su gausia grupe 
aukuriečių, kurie džiaugėsi kartu su ja Gedimino ordino įteikimo 
vakare rugsėjo 15 d. Nuotr. I. Ross

Rugsėjo 15 d. Gedimino ordino įteikimo vaišėse Hamiltono “Hillcrest” 
restorane iš dešinės linksmai nusiteikusi Gedimino ordinu 
apdovanotoji “Aukuro” steigėja-režisierė ELENA DAUGUVIETYTĖ- 
KUDABIENĖ, Lietuvos ambasadorius RIMANTAS ŠIDLAUSKAS, 
atstovavęs prezidentui Valdui Adamkui, KLB krašto valdybos kultūros 
vicepirmininkė IRENA ROSS

Kaimo mokyklų spindesys ir skurdas
REDA ULINSKAITĖ

Jau nuo rudens Lietuvos 
keliais rieda geltonieji autobu
siukai, vežantys atokiau gyve
nančius moksleivius į mokyklą. 
Džiugina ir tokie Rokiškio bei 
Plungės savivaldybių įstatymai 
neduoti socialiai remtinoms šei
moms pinigų, o būtinas mokyk
lai reikmes patikėti nupirkti 
mokytojams. Gal prezidento pa
galba bus imtasi griežtesnių 
įstatymų, kurie rūpintųsi vai
kais. Tačiau kaimo mokyklose 
dar yra nemažai problemų. Paš
nekovai tikina, kad jas gali iš
spręsti tik jaunos kartos peda
gogai, kuriems, deja, kelias į 
mokyklą būna užkirstas.

Kaimo mokykloje dirbanti 
Rima Jukėnaitė pasakoja, kad 
jos auklėjamojoje klasėje dau
gelis vaikų yra iš asocialių šei
mų. Sunkios gyvenimo sąlygos, 
nesantaika ir tėvų abejingumas 
kiekvieną dieną atsispindi jau
nosios mokytojos darbe.

Į mokyklą vaikai ateina ne
prižiūrėti. Jei mano mokiniai 
neparuošė pamokų, dažniausiai 
išgirstu tokį atsakymą: tėvas gir
tas triukšmavo, išbėgau nakvoti 
pas tetą, nebuvo kada išspręsti 
uždavinių. Kartą pasidomėjau, 
kodėl mano mokinys keletą die
nų nelanko pamokų, nors prie 
miestelio parduotuvės jį galima 
sutikti nuolat. Mama ramiai at
sakė, kad padeda jai dirbti ūkio 
darbus. Kadangi esu užaugusi 
didmiestyje, tad tokios kaimo 
būklės nežinojau. Iš pradžių bu
vo sunku dirbti, net galvojau 
mesti šį darbą. Tačiau pripratau 
ir kaime mokytojauju antrus 
metus. Per šiuos metus išmokau 
tai, ko neduoda nė vienas uni
versitetas. Įsitikinau, kad moky
tojo duona tikrai sunki. Neaki
vaizdžiai studijuoju socialinę 
pedagogiką, tad kartais tenka 
išvažiuoti į studijas. Širdį su
spaudžia, kai mano auklėtiniai 
pasako - gaila, jog manęs ne
bus. Pamenu, vieną atvejį, kai 
klasė nustebo, jog iš Vilniaus 
jiems parvežiau lauktuvių. Visi 
nuščiuvo. Bijojo imti saldainių 
maišelius. Vaikai nejaučia tėvų 
šilumos ir meilės. Įsidrąsinę jie 
sėdasi ant kelių, pasakoja savo 
svajones ar net paprašo, kad au
tomobiliu juos pavėžėčiau iki 
namų. Lėkti kaimo keliukais su 
mokytoja jiems įdomus jausmas, 
- šnekėjo ji.

Rima Jukėnaitė, pasakojo, 
kad kaimo mokytojo kasdienybė 
gana niūroka. Jos klasėje yra tik 
vienas moksleivis, kurio šeimos 
negalima pavadinti asocialia. 
Visų kitų tėvai girtauja, sėdi ka
lėjime. Tačiau ji mano, kad to
kiais vaikais turėtų labiau rūpin
tis ir pedagogai.

Šnekinti jauni pedagogai 
kalbėjo, kad dirbti ir auklėti 
jaunąją kartą kaimo mokyklose 
labai sunku. Mokytojas Gedas 
sakėsi pastebėjęs, kad augesnio 
amžiaus pedagogai į savo darbą 

žiūri neatsakingai.
“Mes, jaunoji karta, į mo

kyklą ateiname dirbti, o ne gerti 
kavos ar aptarinėti, vakarykščio 
koncerto. Nesuprantu, kaip mo
kytojas gali būti abejingas to
kiam atvejui, jei moksleivis į 
mokyklą ateina mėlynu paakiu. 
Jiems neįdomu, kad vaiko tėvas 
jį talžo prie mokytojo kambario 
langų”. Anot pašnekovo, ap
maudu, jog į jaunus pedagogus 
nepalankiai žiūri vyresnieji ko
legos. Jaunų mokytojų iniciaty
va ir geri norai yra slopinami.

“Esu baigęs istoriją. Tačiau 
mieste nepavyko rasti darbą. 
Visiems mokyklų vadovams už
kliūna mano jaunas amžius. Tad 
kaimo mokykloje pavyko rasti 
šiokį tokį darbą. Pradėjęs dirbti 
nustėrau, sužinojęs, kad daugu
ma mokytojų neturi aukštojo 
pedagoginio išsilavinimo. O 
biologiją vaikams dėsto buvusi 
miestelio akušerė, kuri po kiek
vienos pamokos verkia, kad vai
kai yra blogi. Apie kokią išsila
vinusią valstybę galime kalbėti? 
Gal pasirodysiu per griežtas, bet 
manau, kad senos kartos moky
tojų, mokančių tik rašyti planus, 
reikėtų atsisakyti. Mokykloje 
turėtų palikti dirbti trisdešimt
mečiai, ir neseniai universitetus 
pabaigęs jaunimas”.

Pradinių klasių mokytoja 
Lina Jakutytė mano, kad kaimo 
mokyklose reikėtų steigti vaka
rines grupes, mokyti ne vaikus, 
o jų tėvus.

Daugiau nei pusė kaimo 
žmonių yra menko išsilavinimo. 
Jie neturi specialių psichologi
jos, etikos, žinių. Tėvams reikia 
aiškinti, kad vaikui nupirktų 
dantų šepetuką, nuvestų pas 
akių gydytoją. Daugelis gyvena 
iš vaikų pašalpų, tad vaikai at
lieka savotišką maitintojų funk
ciją. Tėvai visai nesirūpina savo 
vaikų ateitimi. Vienas mano 
mokinys, niekaip neišmoksta 
nosinių raidžių rašybos. Kartą 
griežtai paklausiau: “Aurimai, 
kada tu pradėsi mokytis”. Mano 
nuostabai, trečios klasės mokinu
kas atsakė: “Mokytoja, nepykite, 
kam man mokytis. Mano tėvas 
visą gyvenimą griovius kasa ir aš 
kasiu, ten juk rašyti nereikia”.

Penktokų auklėtoja Kristina 
jau keletas metų dirba vienoje iš 
Siaurės Lietuvos kaimo mokyk
lų. Kartais ji pagalvojanti, jog 
mieste dirbantys mokytojai jau
čiasi laimingesni. Jie važinėja 
su ekskursijom, kartu su vaikais 
lanko teatrus.

Kaimo vaikai neturi net lito 
į miestelį nuvažiuoti. Nors ap
link jų namus dirvonuoja žemė. 
Tėvai girtuokliauja, ir tik de
juoja, kad kaime sunku gyventi. 
Manau, jog trūksta pačių žmo
nių iniciatyvos. Padėtis pasi
keistų, jei kaimuose gyventų 
daugiau jaunų žmonių. Kaimo 
mokyklose reikia jaunų specia
listų. Tačiau dėl mažų atlygini
mų niekas nevažiuoja.

Iš tarptautinių moksleivių 
olimpiadų lietuviai ir šiais metais 
parsivežė eilę apdovanojimų. 
Maskvoje vykusioje X tarptauti
nėje moksleivių rusų kalbos olim
piadoje, kurioje dalyvavo 258 
moksleiviai iš 39 valstybių, aukso 
medalius laimėjo Ana Šlikaitė 
(Biržų Saulės gimn.), Danielė 
Vasilavičiūtė (Mažeikių Merkelio 
Račkausko gimn.), Algis Malic- 
kas (Panevėžio Juozo Balčikonio 
gimn.), Inga Oršauskaitė (Širvin
tų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus 
vid. mok.) ir Ivanas Šiklo (Jona
vos Jeronimo Ralio vid. mok.). A. 
Šlikaitei atiteko ir stipendija stu
dijuoti vienoje iš Rusijos aukštųjų 
mokyklų. XXXII tarptautinėje 
moksleivių Jizikos olimpiadoje 
Turkijoje sidabro medalį laimėjo 
Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir tech
nikos mokslų licėjaus dvyliktokas 
Jurgis Pašukonis, bronzos medalį 
laimėjo Visagino Atgimimo gimn. 
dvyliktokas Jevgenijus Solovjo
vas, o Vilniaus (tgtm) licėjaus vie
nuoliktokas Vytautas Liuola ap
dovanotas pagyrimo raštu.

Lietuvos kryždirbystė įtrauk
ta į UNESCO pasaulinį žodinio ir 
nematerialaus paveldo šedevrų 
sąrašą. UNESCO komisijos narė 
ambasadorė Ugnė Karvelis įteikė 
kultūros ministerei Romai Dovy
dėnienei tai patvirtinantį pažymė
jimą. Į sąrašą, pabrėžė U. Karve
lis, įrašyti ne kryžiai, o kryždirbys
tė - jos raida, tradicijos gyvybin
gumas ir perdavimas iš kartos į 
kartą. Šis pradinis naujo tipo pa
veldo sąrašas, kuris bus vis papil
domas, turėjo 60 kandidatų iš 
kurių komisija išrinko 19. Kandi
datinė byla Kryždirbystė Lietuvoje 
į UNESCO būstinę Paryžiuje bu
vo išsiųsta š.m. sausio mėn. 19 d. 
Ją sudarė tekstas, du albumai su 
kryžių, darbo eigos ir meistrų fo
tografijomis, vaizdajuostė Kryždir
bystė Lietuvoje ir videomontažas 
Kryžius kalendorinėse šventėse. 
Vaizdajuostės kūrėjai įtraukė 466 
kryžius prie sodybų, pakelėse, ka
pinėse bei kitose vietose. Nufil
muoti aštuoni meistrai medžio 
drožėjai, kryžių šventinimo apei
gos bei itin gyvybingas tradicijas 
tebeturintys Vėlinių papročiai. 
Kryždirbystės, kaip plačios apim
ties liaudies kultūros reiškinio, 
tradicijų perdavimas yra sudėtin
gas, apimantis jo visumą - papro
čių, pamaldumo ir meninių formų 
tęstinumą.

Hamiltono “Aukuro” administra
torė REGINA CHOROMANSKYTĖ 
dėkoja dalyvavusiems aktorės- 
režisierės Elenos Dauguvietytės- 
Kudabienės Gedimino ordino 
įteikimo šventėje-vaišėse ir 
įvairiai prisidėjusiems prie šio 
jaukaus pobūvio Nuotr. I. Ross

Lietuvių tautodailės instituto ir Muziejaus surengtoje a.a. dail. 
Anastazuos Tamošaitienės darbų parodoje Anapilio muziejaus salėje. 
Iš kairės: A. Veselkienė ir Nora Kulpavičienė, redaktorė leidinio 
“Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje” Nuotr. A. M. Kazlauskienės

Lietuvių kalbos institutas iš
leido trečią metinio filologijos 
mokslo leidinio Archivum Litua- 
nicum tomą, kurį rengė Lietuvių 
kalbos instituto, Vilniaus, Klaipė
dos, Šiaulių ir Kauno Vytauto Di
džiojo universitetų mokslininkai. 
Leidinys skiriamas senųjų bei vė
lesnių lietuvių kalbos tekstų filo
loginei ir tekstologinei analizei, 
vertimo bei redagavimo, bendri
nės kalbos idėjų, socialinės kalbos 
ir kalbos tyrimo istorijai. Trečia
sis tomas yra didesnės apimties 
už abu pirmuosius. Iš aštuonių 
straipsnių du skirti lietuviškų 
giesmynų tekstologijai, dr. Gied
rius Subačius (žurnalo vyr. redak
torius) apžvelgia spaustuvininkų 
veiklą XVI-XIX š. Didžiojoje bei 
Mažojoje Lietuvoje, dr. E. Patie- 
jūnienė - Didžiosios Lietuvos 
knygų renesansinių ir barokinių 
antraščių analizę. Šis tomas buvo 
pristatytas Vilniaus rotušėje rug
pjūčio 13 d. Pristatyme dalyvavo 
Lietuvos ir Vokietijos mokslo ir 
kultūros atstovai. Archivum Li- 
tuanicum leidžia viena garsiausių 
mokslo darbų leidyklų Otto Har- 
rassowitz Vokietijos Wiesbadene.

Poetui Czeslaw Milosz, šie
met atšventusiam savo 90-ties 
metų jubiliejų, Vilniaus burmist
ras Artūras Zuokas įteikė Vil
niaus miesto garbės piliečio rega
lijas bei brangią dovaną - Sv. 
Kristoforo statulėlę pagamintą iš 
vientiso gintaro luito. Įteikimo 
ceremonija vyko poeto namuose 
Krokuvoje, nes dėl silpnos sveika
tos jis negalėjo vykti į Vilnių. Va
landą trukusiame susitikime bur
mistras ir Nobelio premijos lau
reatas kalbėjosi apie politines ir 
kultūrines Lietuvos aktualijas, 
poetas parodė savo šiuo metu 
ruošiamą fotografijų albumą apie 
Vilnių. Cz. Milosz gimė netoli 
Kėdainių, Šateiniuose (dabar ten 
veikia poeto muziejus ir kūrybos 
centras). Jaunystę praleido Vil
niuje, kur sukūrė savo pirmuosius 
eilėraščius. Po Antrojo pasaulinio 
karo emigravo į JAV, 1980 m. bu
vo pagerbtas Nobelio literatūros 
premija. Po komunizmo žlugimo 
atvyko į Lenkiją ir gyvena lenkų 
intelektualų sostinėje Krokuvoje.

Lietuvos astronomai Kazi
mieras Černis, Vygandas Lauga- 
lys ir Kazimieras Zdanavičius 
š.m. liepos 27/28 d. naktį atrado 
naują 3 km skersmens asteroidą, 
kuris vėliau buvo Tarptautinės 
astronomų sąjungos atradimų 
biuro D. Britanijos Cambridge 
patvirtintas ir laikinai pavadintas 
2001 OM65. Šis asteroidas skrieja 
aplink saulę 1,155 dienų periodu 
asteroidų juostoje tarp Marso ir 
Jupiterio planetų orbitų.

Pirmas Knygų pasaulio nume
ris išleistas Kaune birželio pabai
goje 8,000 egzempliorių tiražu. 
“Per mėnesį Lietuvoje išleidžia
ma 200-300 naujų pavadinimų 
knygų, knygynai užversti literatū
ra, todėl žmonėms sunku susio
rientuoti toje leidinių masėje”, 
teigė naujojo žurnalo vyr. redak
torius Egidijus Skarelis. Šiame 
mėnesiniame žurnale bus prista
tomos naujos knygos, spausdina
mos jų recenzijos, pokalbiai su 
rašytojais, supažindinama su lei
dyklų ir knygynų darbu. Redakto
rius tiki, kad žurnalas galės išsi
laikyti Lt 1.95 kaina, tikisi sulauk
ti reklamų ir rėmėjų. G.K.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Lite
ratūros ir meno, LGTIC inf.)
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PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.......................1.95%
180-364 d. term.lnd......................1.95%
1 metų term, indėlius.................1.95%
2 metų term, indėlius.................2.75%
3 metų term, indėlius.................3.25%
4 metų term. Indėlius.................3.50%
5 metų term. Indėlius.................3.80%
1 metų GlC-mėn.palūk...............2.00%
1 metų GlC-met. palūk...............2.20%
2 metų GlC-met. palūk...............2.95%
3 metų GlC-met. palūk...............3.50%
4 metų GlC-met. palūk...............3.80%
5 metų GlC-met. palūk...............4.10%
RRSP, RRIFIr OHOSP

"Variable"............................... 1.95%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.Ind.... 2.45% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 3.20% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.05% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.65%
Taupomąją sąskaitą Iki.............1.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.50%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki..........1.50%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 2.00%

Asmenines paskolas 
nuo...................6.25%

Sutarties paskolas 
nuo...................6.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 4.95%
2 metų....................... 6.00%
3 metų.......... .............5.45%
4 metų....................... 6.25%
5 metų....................... 6.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............5.25%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

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

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

BLOOR-QUEBEC 2 miega
mųjų “condominium”, 2 mi
nutės iki High Park ir pože
minio. Užmirškit laiptus, 
naudokit keltuvą. Prašo 
$239,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANIULĮ UI

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 

W KAINUOS 

į 3'/z% 
aS* iš viso 

+GST
Victor Rudinskas, Broker

Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

stra Travel______
& Services Inc

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

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

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Suvalkų krašto lietuviai jaunuoliai stovyklautojai darbuojasi “Romu
vos” stovyklavietės virtuvėje Nuotr. V. Pečiulio

Sportas
2001 metinis visuotinis

ŠALFASS-gos 
suvažiavimas

Metinis visuotinis 2001 m. 
ŠALFASS-gos suvažiavimas įvyks 
2001 m. lapkričio 17 d., Klyvlando 
Lietuvių Namuose, 877 East 185th 
Street, Cleveland, Ohio. Tel. 216- 
531-2131. Suvažiavimo pradžia - 11 
v.r. Remiantis ŠALFASS-gos statu
tu, suvažiavime sprendžiamuoju 
balsu dalyvauja sporto klubų rink
tieji atstovai, sporto klubų pirmi
ninkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS- 
gos rinktieji bei skirtieji pareigūnai 
ir ŠALFASS-gos garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami 
dalyvauti sporto darbuotojai, fizi
nio auklėjimo mokytojai, sporto ve-

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 126 milijonus dolerių

Kanados įvykiai
(Atkleta iš 1-mo psl.) 

gurnui prieinamas. A. Borovoy, 
atstovaujantis Kanados laisvių 
priežiūros draugijai, ginčina 
naujų nuostatų reikalingumą sa
kydamas, kad saugumas ir da
bar turi prieš teroristus pakan
kamai priemonių.

Kanados užduotys. Po apsi
lankymo Vašingtone J. Chre
tien tikisi, kad sugriežtintas sie
nų perėjimas nepakenks preky
bai su JAV. Kanados kovai su 
terorizmu reikės skirti daugiau 
jėgų ir išteklių. Spėjama, kad 
saugumo sustiprinimo oro uos
tuose neužteks, reikės įvesti ge
resnį tikrinimą įsileidžiant pa
bėgėlius. Užsienio reikalų mi- 
nisteris J. Manley sieks sugriež
tinti pasų išdavimo taisykles ir 
kad Kanados pasai būtų sunku 
padirbti ir taptų saugiausi pa
saulyje.

Kanados saugumo tarnybos 
CSIS pareigūnai stebisi, kad te
roristų veikla šiame krašte yra 
gan plati. Praeitą gegužės mė
nesį saugumo tarnyba apytikriai 
nustatė, kad Kanadoje veikia 
apie 50 židinių teroristų, kurių 
tikslas atlikti tam tikrus uždavi-
nius vietoje ir užsienyje. Tero
ristai į Kanadą yra atvykę iš 
Pundžabo, Izraelio okupuotų 
sričių, Egipto, Alžyro, Sudano, 
Libano, Turkijos, Siaurinės Ai
rijos, Balkanų, Šri Lankos ir Af
ganistano. Žymesni susibūrimai 
yra Hetzbolah, Hamas, Suni 
kraštutiniai, Tamilių tigrai, Kur
distano kovotojai ir Sikai. Di
džiausias nusikaltimas buvo su
sprogdinant Air India lėktuvą 
su 330 keleivių. JAV ambasado
rius P. Celinei pataria Kanadai 
derintis su JAV imigracijos 
nuostatais ir abiejose pusėse su
stiprinti sienų apsaugą. Pareigū
nų iš abiejų valstybių nuomonės 
nesutampa dėl įsileidimo asme
nų be tapatybę įrodančių doku
mentų. Yra žinoma, kad kai ku
rie imigrantai sunaikina turimus 
dokumentus nes tas matomai 
padeda pavaizduoti pabėgėlį. 
Ministeris pirmininkas J. Chre
tien ir imigracijos ministerė E. 
Caplan pareiškė nepritarimą 
amerikiečių pasiūlymams.

Musulmonai skundžiasi, 
kad už teroristinis nusikaltimus 
dabar kaltė metama visiems 
musulmonams, todėl nukenčia 
niekuo dėti žmonės. Jie yra at
vykę į Kanadą iš įvairių arabiš
kai kalbančių kraštų arba iš Pa
kistano. Tokie žmonės, po rug
sėjo 11d. įvykių nejaukiai jau
čiasi darbovietėse ir nukenčia jų 
verslas. Imamas (musulmonų 
kunigas) Hamid Slimi, Tarptau
tinės musulmonų sąjungos dva
sinis vadovas, gyvenantis Toron
te, yra sujaudintas, kad jų tikėji
mas yra siejamas su terorizmu, 
tuo tarpu jie puoselėja taiką. Jis 
sako, kad Kanadoje yra apie pu
sė milijono musulmonų, kurie 
yra geri piliečiai. Kai kuriems 
asmenims musulmonai dabar 
yra taikinys, nes daugybėje vie
tovių jų mečetės buvo apnaikin
tos, o kitiems teko grąsinimus 
patirti. Ministeris pirmininkas J. 
Chretien apsilankė vienoje Ota
vos musulmonų mečetėje ir ten 
užtikrino susirinkusiems, kad 
nebus leidžiama skriausti žmo-

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

nes dėl jų tikėjimo ir pasmerkė 
įvairius išpuolius bei išsišokimus.

Buvo Kanados laivyne. 
Prieš keletą savaičių buvo atsi
sveikinta su labiausiai pasižymė
jusiu Antrame pasauliniame ka
re Kanados jūrininku admirolu 
H. De Wolf, kuris mirė sulau
kęs 97 metų. Į laivyną per Pir
mąjį pasaulinį karą jis įstojo bū
damas 15 metų ir mokėsi Angli
jos ir Kanados jūrų karo mo
kyklose. Prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui jis vadovavo 
naikintojui St. Laurent ir Pran
cūzijai ir Anglijai pralaimėjus 
kautynes, jis nepaisant vokiečių 
aviacijos puolimo, perkėlė ne
mažai karių į Angliją. Vėliau 
vadovavo žinomam naikintojui 
Haida, kuris buvo laikomas ka
ringiausiu ir sėkmingiausiu Ka
nados karo laivu. Po karo tapo 
laivyno štabo viršininku ir buvo 
pakeltas į viceadmirolo poziciją. 
Buvo gavęs daugelį apdovanoji
mų - pasižymėjimo tarnyboje 
ordinu, Britų imperijos ordinu, 
Prancūzijos garbės legiono kry
žiumi, JAV legiono ir Norve
gijos išsilaisvinimo žymenimis 
ir kt.

teranai, lietuviškų organizacijų bei 
spaudos astovai ir visi lietuvių spor
tiniu judėjimu besidomintys as
menys.

Smulkios informacijos prane
šamos ŠALFASS-gos sporto klu
bams ir ŠALFASS-gos pareigū
nams. Organizacijos ar asmenys 
norintieji gauti smulkesnių infor
macijų ar pateikti pasiūlymų, pra
šomi kreiptis į ŠALFASS-gos cent
ro valdybos pirmininką Audrių Ši
leiką, 150 Colbeck St., Toronto, 
Ont. M6S 1V7, Canada. Tel. 416- 
767-6520. Faksas: 416-760-9843. E- 
mail: hrc@idirect.com

Šalia einamųjų ŠALFASS-gos 
kasmetinių reikalų vienu iš svarbes
nių darbotvarkės punktų bus ŠAL
FASS-gos organų (Centro valdy
bos, Revizijos komisijos ir Garbės 
teismo) rinkimai. Sporto klubai, 
ŠALFASS-gos pareigūnai ir sporto 
darbuotojai prašomi visu rimtumu 
atsižvelgti į mūsų sportinio gyveni
mo gyvybinius reikalus ir pasisteng
ti suvažiavime gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos centro valdyba

2001 m. Š. Amerikos 
baltiečių ir lietuvių 

plaukimo pirmenybės
2001 m. Š. Amerikos baltiečių 

plaukimo pirmenybės įvyks 2001 m. 
spalio 27, šeštadienį, Etobicoke 
Olympium, 590 Rathburn, Etobico
ke, Ont. Rengia - Baltiečių sporto 
federacijos plaukimo komitetas. 
Varžybų pradžia - 4.30 v.p.p. Re

MOKAME
1.95% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.95% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.95% už 180-364 d. term. Indėlius 
1.95% už 1 m. term. Indėlius 
2.75% už 2 m. term. Indėlius 
3.25% už 3 m. term, indėlius 
3.50% už 4 m. term, indėlius 
3.80% už 5 m. term, indėlius 
2.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.20% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.95% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.80% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.10% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.95% už RRSP ind. (var.rate) 
2.45% už RRSP 1 m. term. Ind. 
3.20% už RRSP 2 m. term. ind. 
4.00% už RRSP 3 m. term. Ind. 
4.05% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.65% už RRSP 5 m. term. ind.
1.95% už OHOSP (variable rate) 
1.75% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
2.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

nuo............................... 6.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metu........................4.95%
2 metų..................... ...6.00%
3 metų.................... ....5.45%
4 metų..................... ...6.25%
5 metų.................... ...6.00%

- su keičiamu 
nuošimčiu____ ___...5.25%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

[MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪ8U TINKLALAPĮ: www.parama.net

Nepritaria eiliniam karui. 
Kanados spauda smerkia tero
rizmą, bet daugumoje neprita
ria tokiam karui su Afganista
nu, kokį įvedė rusai. Kovai su 
teroristais reikia ieškoti naujų 
būdų, o ne vykdyti miestų grio
vimo, kur nukentėtų eiliniai gy
ventojai ir tuo sukeltų pasipikti
nimą musulmonų kraštuose, net 
tuose, kurie smerkia teroristų 
išpuolius. Sakoma, kad vien tik 
kerštas teroristų judėjimo neiš
naikins. B.St.

Žinios iš Lietuvos
IMTYNĖS: Pasaulio jaunių ir 

jaunimo, sambo imtynių čempiona
te Kishinev (Moldova) utenietė Š. 
Dragūnaitė (iki 56 kg) ir klaipėdie
tis V. Pocius (iki 65 kg) jaunių var
žybose iškovojo bronzos medalius.

BOKSAS: Sarajev (Bosnia- 
Hercegovina) Europos jaunimo 
bokso čempionate D. Šemiota (iki 
75 kg) laimėjo pusbaigmės kovą ir 
iškopė į baigmę, kur kovos dėl auk
so medalio. M. Narkevičius (57 kg) 
dėl ligos negalėjo kovoti pusbaig- 
mėje, bet jam teks bronzos medalis.

ORIENTAVIMASIS: Paskuti
niame šių metų šalies čempionate 
Einorių miške (Alytaus rajonas) 
elito grupėje trečius metus iš eilės 
laimėjo panevėžietė Vilma Ru- 
dzinskaitė (klubas “Lėvuo”) ir vil
nietis Edgaras Voveris (“Ąžuo
las”). Vicečempionai Asta Misiū
naitė (“Lėvuo”) ir Mantas Rimkus 
(Kauno “Takas”). Bronzos medali
ninkai - Giedrė Voverienė (“Ąžuo
las”) ir Henrikas Paužas (Alytaus 
“Dainava”). Stipriausiųjų grupėje 
moterys įveikė per 15 km, vyrai - 
per 20 km.

STIPRUOLIAI: Šiauliuose vy
kusiame čempionate - statinaitės 
metime į aukštį, karučio vežime, 
automobilių laikyme, sunkumų kė
lime ant platformų ir svarmenų ne
šime - čempionu tapo mažeikietis 
stipruolis Antanas Abrutis, antras - 
biržietis Žydrūnas Savickas ir tre
čias - birštonietis Vidas Blekaitis.

FUTBOLAS: Lietuvos jaunių 
futbolo rinktinė laimėjo prieš Rusi
jos rinktinę 1:0 bei Kipro 2:0 ir už
sitikrino pirmąją vietą atrankos tur
nyro 3-iojoje grupėje.

DVIRAČIAI: Saulius Šar-

gistracija - nuo 4 v.p.p. Pirmenybės 
vykdomos šiose klasėse: vyrų ir mo
terų (17-24 metų imtinai); senjorų 
vyrų ir moterų (25 m. ir vyresnių); 
berniukų ir mergaičių - 15-16 m., 
13-14, 11-12, 9-10 m., 7-8 m. ir 6 
metų ir jaunesnių. Lietuvių pirme
nybės išvedamos iš baltiečių. Pro
grama apima visus stilius. Šuolių į 
vandenį nebus. Amžiaus klasifika
cija - pagal dalyvio amžių varžybų 
dieną. Dalyvauti kviečiami visi lie
tuvių, latvių ir estų kilmės plau
kikai.

Dalyvių registracija iki š.m. 
spalio 13, šeštadienio, šiuo adresu: 
Modris K. Lorbergs, 73 North 
Heights Rd., Etobicoke, Ont. M9B 
2T7, Canada. Tel. 416 626-7262. 
Faksas: 416 395-3346. E-mail: 
Modris_Lorbergs@ntel.tdsb.on.ca 
Lietuviams informaciją galima gau
ti ir pas ŠALFASS plaukimo komi
teto narius: Algirdą Bielskų tel. 216 
486-0889, Arvydą Barzduką tel. 703 
560-1410 (JAV rytuose); Algį 
Norkų tel. 630 466-4661 (Čikagos 
apylinkėse) ir Catherine Jotau- 
tienė, 35 Cumberland Dr., Bramp
ton, Ont. L6V 1W5, tel. 905 457- 
7664 namų, faksas: 905 457-5932; 
E-mail: Caromire@aol.com C. Jo- 
tautienė koordinuoja lietuvių daly
vavimą varžybose. Išsamią informa
ciją gauna sporto klubai ir mums 
žinomi plaukikai. Varžybos vyks 
puikiame 25 m baseine. Lietuviai 
plaukikai skatinami šiose varžybose 
kuo gausiau dalyvauti.

ŠALFASS-gos centro valdyba

PPSK “Aušra” žinios
- Krepšinio klinikoje dalyvavo 

per 100 vaikų. Labai ačiū tėveliams 
ir treneriams, kurie kliniką atliko.

- Dar galima registruoti jau
nimą j klubo veiklą, skambinant 
Rūtai Jaglowitz tel. 416 622-9919.

- Tėveliai ir sportininkai kvie
čiami dalyvauti parapijos šventės 
renginiuose spalio 7-14 d.d. Inf.

kauskas, atstovaujantis “LA-Pecol” 
klubui “GD Pad” daugiadienėse 
lenktynėse Portugalijoje, laimėjo 
pirmąją vietą.

ŠOKIAI: Vengrijoje vykusia
me Lotynų Amerikos šokių an
samblių Europos čempionate, Klai
pėdos universiteto sportinių šokių 
kolektyvo “Žuvėdra” šokėjai laimė
jo aukso medalį, antrieji - vengrai, 
tretieji - čekai. V.P.

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.

ROV7XL LePAGE
1111111111111111111111

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Turime naujas rudens ir žiemos kainas. Užsisakykite jau dabar savo 

Kalėdinę arba Naujametinę kelionei Lietuvą!
Pasiieškokite, nesvarbu kur, Jums tinkamiausią datą ir geriausią 

kainą ir tada skambinkite man asmeniškai - ir nuo tos “geriausios” kai
nos gausite nuolaidą!

Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Hiriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Jei žiemą skrendate atostogų j šiltuosius kraštus - pas mane 

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

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

Queen

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

ĮSyrenaĮ Tel. 416 531 -4800

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

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

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

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

mailto:hrc@idirect.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
mailto:Modris_Lorbergs@ntel.tdsb.on.ca
mailto:Caromire@aol.com


Spaudos balsai
Lietuvos-Rusijos santykiai

Maskvos dienraščio Izvestia 
korespondentė kalbėjosi su Lie
tuvos min. pirmininku A. Bra
zausku, kuris apie Lietuvos pas
tangas prisijungti prie ŠAS ir jos 
santykius su Maskva taip pasi
sakė: “Nereikia nubrėžti tokios 
paralelės - Lietuvos santykiai su 
Rusija ir Lietuvos pastangos pa
tekti į ŠAS. Čia nėra ryšio. Ru
sija - mūsų kaimynė. Mes esa
me suinteresuoti dėl visos eilės 
priežasčių turėti su ja gerus san
tykius. Rusija - tai didelė rinka, 
turtingas turintis unikalius dujų 
ir naftos klodus kraštas, kuriais 
ir mes naudojamės. Mes esame 
suinteresuoti rusiškų krovinių 
apimtimi, kurie eina per Balti
jos uostus. Tai ekonominis as
pektas. O dėl saugumo tai viena 
jo garantijų - geri kaimyniniai 
santykiai. Kalbant apie ŠAS na
rystę, reikia pasakyti, kad mes 
visi gyvename pagal bendrus 
pasaulio nuostatus. Kiekviena 
valstybė turi teisę turėti savo 
saugumo užtikrinimo metodus. 
Rusijos vyriausybė tai pripažįs
ta. Tai yra dogma - čia Lietuva 
nėra išimtis. Šiuo metu 10 vals
tybių veržiasi į ŠAS. Lenkija jau 
ten pateko ir nieko neatsitiko. 
Kwasniewski (Lenkijos prezi
dentas) man neseniai pasakė, 
kad Rusijos ir Lenkijos santy
kiai nepasikeitė - jie yra geri. 
Taip bus ir su Lietuva. Netei
singa būtų jungti tarpvalstybi
nius santykius su ŠAŠ naryste. 
Nematau jokios galimos iš Rusi
jos pusės grėsmės Lietuvos sau
gumui. Manau, kad anksčiau ar 
vėliau Rusija taps ŠAS nare”. 
(Izvestia 2001 m. rugpjūčio 25 d.).

Gera kaimynė Rusija netu
rėtų atidėlioti sutarties dėl Lie
tuvos-Rusijos sienos ratifikavi
mo.

Lietuva padeda ŠAS
Londono savaitinis žurnalas 

The Economist š.m. rugsėjo 1 d. 
laidoje rašo: “Didžiulis apga
dintas satelito dubuo ir grupė 
be priežiūros paliktų antenų 
nuošalioje Lietuvos kaimo vie
tovėje Linksmadvaryje yra vie
nintelė iš užsilikusių buv. Sov. 
Sąjungos slapto klausymo siste
mos žymių Baltijos valstybėse. 
Vietos gyventojai sako, kad ka
daise čia dirbo šimtai žmonių, 
ieškančių Vakarų Europos oro 
bangose paslapčių. Ligi šios die
nos pareigūnai negali (ar neno
ri) tiksliai pasakyti kas ten vyko.

Už kelių mylių daug elek
troniškų paslapčių rinkėjų 
smarkiai dirba, tačiau kita kryp
timi. Baltijos vasltybėse visur 
yra radarų, kurie stebi Rusijos

tas liūdi dėl jo krepšinio rink
tinės pralaimėjimo savo grupėje 
ne tik prancūzams, bet ir, kas 
svarbiausia, latviams. Todėl ji 
nepateko į Europos pirmenybių 
ketvirtbaigmę. (...) Pagal IT
AR-TASS pranešimą, Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus, 
didelis krepšinio sirgalius, savo 
antradienio spaudos konferen
ciją pradėjo šiais žodžiais: ‘Aš 
stebėjau per TV trejas rungty
nes. Kai jie žaidė prieš prancū
zus rungtynių pabaigoje mano 
nervai sutriko, tačiau nesiryžau 
nusižudyti’. Į žurnalistų klausi
mą, ar po pralaimėjimo lat
viams nepablogės Vilniaus san
tykiai su Latvija, prezidentas 
rimtai atsakė: ‘Nemanau, kad 
taip bus. Mes eisime kitu keliu - 
sekantį kartą žaisdami su lat
viais juos triuškinančiai nugalė
sime’.

Trečiadienį Lietuvos rinkti
nė grįžo iš Turkijos. Sirgaliai 
juos sutiko, atvirai sakant, labai 
blogai - švilpimu”.

Apie šį pralaimėjimą Lietu
vos lenkų dienraštis Kurier Wi- 
lenski š.m. rugsėjo 5 d. laidoje 
rašo: “Lietuvos krepšinio rink
tinė atsisveikino su Europos 
pirmenybėmis Turkijoje tragiš
ku stiliumi. Jų kaip favoritų pa
sirodymą tenka apibūdinti kaip 
katastrofą. Susikrauti lagaminus 
mūsų atstovus privertė mūsų 
šiaurės kaimynė Latvijai Lemia
mos rungtynės dėl patekimo į 
ketvirtbaigmę pasibaigė resulta- 
tu 76:94”.

Šios “katastrofos” kaltinin
kai ilgai dar bus ieškomi, grei
čiausiai ligi svarbesnio laimė
jimo.

Lietuvos lenkų kivirčai
Lietuvos lenkų savaitraštis 

Nasza Gazeta š.m. rugpjūčio 2-8 
d. laidoje rašo: “Pastaruoju me
tu Lietuvos lenkų rinkimų akci
jos vadas ir Kurier Wilenski re
dakcija labai džiaugiasi, kad Z. 
Balcewicz, sovietų laikais politi
nis specialių tarnybų (KGB, Mi
licija, Prokuratūra ir pan.) koor
dinatorius, sugebėjo susitarti ir 
išlaikė Vilniaus apskrities admi
nistracijos vicešefo postą vien 
lik tvirtindamas, kad jis atsto
vauja lenkų visuomenei. Deja, 
esame visai kitokios nuomonės, 
nes toks ‘atstovavimas’ Lietuvos 
lenkams garbės nedaro. Prisi
minkime kaip jis elgėsi su len
kais, kada už gerą tarnybų koor
dinavimą jam buvo patikėta da
linti Vilniaus gyventojams butus 
ir garažus. Lenkiškas žodis per 
jo gerklę tada nepraeidavo”. J.B.

Tarptautiniame folkloro festivalyje Meksikoje, kur dalyvavo ir Toronto “Gintaras”, V. Benotaitė neša 
Lietuvos plakatą parado metu miesto gatvėmis Nuotr. N. Benotienės

Naujas “Laisvės kovų archyvo” numeris
KAZYS BLAŽEVIČIUS

Neseniai Lietuvos knygy
nuose pasirodė istorinio žurnalo 
Laisvės kovų archyvas 30-tasis 
numeris. Pirmas nr. išėjo 1991 
m. Tada žurnalo redakcinė ko
legija rašė: “Šio leidinio proble
matika - tautinio pasipriešini
mo istorija Laisvės kovų archy
vas atspindės Lietuvos istoriją 
Nepriklausomybės praradimo 
metais, {storinių įvykių ir juose 
veikusių jėgų įvairovę. Pagrindi
nė šio leidinio tema bus pokario 
rezistencija, tačiau daug vietos 
skirsime ir pirmajai antibolševi- 
kinei bei antinacinei rezistenci
joms, o taip pat disidentiniam ir 
moraliniam sąjūdžiams, kilu
siems palaužus ginkluotą parti
zanų kovą”.

Redakcija liko ištikima savo 
programai ir per 30 nr. skaityto
jams pateikė daug nepaprastai 
vertingos istorinės medžiagos. 
Džiugu, kad nuo kuklučio pir
mojo numerio žurnalas išaugo į 
solidų publicistinį-mokslinį lei
dinį.

Aptariamame žurnalo nu
meryje bendrojo pasipriešinimo 
skyriuje pateikti du straipsniai: 
Petro Girdzijausko Laisvės gy
nėjas. Petro Paulaičio biografijos 
bruožai (24 psl.) ir Balio Ga
jausko Nuteisti už Lietuvos ne
priklausomybės siekimą (26 psl.)

Pirmasis straipsnis papildo 
Laisvės kovų archyvo 18-tame 
nr. pateiktą informaciją apie P. 
Paulaičio-Aido pasipriešinimo 
rudajam ir raudonajam marui 
plačiašakę organizacinę veiklą. 
Jo viso gyvenimo veikla rėmėsi 
humanizmo ir krikščioniškosios 
moralės principais. Matyt, todėl 
P. Paulaitis buvo didžiulis auto

ritetas jo bendražygiams, jį ger
bė netgi jo priešai. Didžiausias 
mūsų tautos istorijoje judas 
Juozas Markulis-Erelis P. Pau- 
laitį vadino Krištoliniu idealistu.

Straipsnio autorius P. Pau- 
laitį apibūdino taip: “Petras 
Paulaitis - unikali asmenybė, 
paskyrusi visą dvasinę ir fizinę 
energiją Lietuvos valstybės ir 
jos žmonių labui. Gindamas 
Lietuvos valstybingumą, siekda
mas jos nepriklausomybės atkū
rimo, jis šiems idealams paau
kojo visą savo gyvenimą, pa
miršdamas asmeninius intere
sus”. Už šventus idealus jis gu
laguose praleido 35-rius metus! 
P. Paulaitis mirė 1986.11.19, pa
laidotas Kretingos kapinėse.

Antrame straipsnyje gulagų 
rekordininkas B. Gajauskas pa
teikia nemažai visuomenei neži
nomų faktų apie pasipriešinimo 
veiklą paskutiniaisiais okupaci
jos dešimtmečiais, savąją veiklą, 
kalėjimuose praleistus metus, 
įvardija jį gynusias užsienio or
ganizacijas ir asmenis.

Referatų-straipsnių skyriuje 
pateikti du straipsniai: doc. Ka
zio Strazdo Balninkiečių rinkti
nės Nikodemo Liškausko-Beržo 
būrio laisvės kovos (24 psl.) ir 
Gražinos Marijos Stanionytės- 
Zujienės Komunizmo nusikalti
mai Lietuvos Raudonojo kry
žiaus organizacijai (17 psl.).

Pirmojo straipsnio autorius 
buvo N. Liškausko-Beržo ryši
ninkas. Jo tėvo klojime įrengto
je slėptuvėje apsistodavo būrio 
partizanai. Todėl straipsnio au
torius pateikia skaitytojams ir 
istorijai daug vertingos informa
cijos. Antrame straipsnyje pa
teikta Lietuvos Raudonojo kry
žiaus likvidavimo istorija Lietu-

S. Mačiulis buvo teisiamas 
sovietinio karinio tribunolo 
slaptame uždarame posėdyje 
1950.XI.22-24 dvylikos žmonių 
grupėje. Prokuroras kalbėjo: 
“Šie Lietuvos liaudies išdavikai, 
pamynę po kojomis šviesaus so
cializmo idealus, nuėjo sovieti
nės išdavystės keliais, todėl pra
šau karinį tribunolą nubausti 
juos visus aukščiausia, išimtine 
bausme - sušaudyti”. S. Mačiu
liu! buvo atseikėta 25 metai la
gerių ir 5 metai be teisių. Jam 
pavyko - išgyveno pragarą, grį
žo į Tėvynę ir sulaukė jos 
laisvės.

Atsiminimų, liudijimų sky
riuje pateikti du straipsniai: Iš 
partizano Liudo Sudeikio prisi
minimų Už Lietuvą atidavė vis
ką. Rytų Lietuva (45 psl.) ir Pet
ro Čepkausko Čepkauskų šeima 
(4 psl.).

Pirmame straipsnyje pateik
tas L. Sudeikio gyvenimo ir 
veiklos aprašymas. Jo gyveni
mas daug kuo panašus į tūks
tančių Tėvynės gynėjų. L. Su- 
deikis-Klajūnas mirė 1997 m. 
Čepkauskų šeimos straipsnelyje 
pateikta 1919-1922 m. laisvės 
kovų savanorio, šaulių organiza
cijos nario Rapolo Čepkausko 
šeimos istorija, doros šeimos, 
kurios gyvenimą sudarkė bolše
vikiniai okupantai ir vietiniai iš
davikai.

Pranešimų, konferencijų 
skyrelyje pateikti keturi straips
neliai: Augustino Švenčionio 
Skleidęs šviesą (6 psl.), Andriaus 
Rondomauskio ir Kęstučio 
Plusčiausko Lietuvos Laisvės Ar
mijos politinė mintis ir valstybės 
idėja (3 psl.), Zigmo Juozo Ta- 
makausko Jaunimo tautinės sa
vimonės pasireiškimas sovietinės
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Irto.

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

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

ir Gudijos gilumoje šimtus my
lių ir perduoda duomenis ga
lingam kompiuteriui buv. Sov. 
Sąjungos atominiame bunkery
je. Kontrolės kambaryje milži
niškame ekrane yra rodomi re
zultatai: skrydžiai ir identifika
cija kiekvieno regione ar netoli 
jo esančio lėktuvo. (...) Tai pa
rodo, kad baltiečiai ne tik nau
dojasi Vakarų saugumu, bet ir 
jam padeda”.

Tautinė “tragedija”
Kanados rusų savaitraštis 

Kanadskij Kurier š.m. rugsėjo 7 
d. laidoje rašo: “Lietuvoje - 
tautinis gedulas: krepšinio kraš-

SKAITimi P4SISAKX)
LEIDINIAI UNIVERSITETUI

Aš ir mano žmona Dalia esa
me dovanoję Toronto universiteto 
bibliotekai apie tūkstantį tomų li
tuanistinių knygų, ne 5000 per pas
kutinius 10 metų. Iš viso Toronto 
universiteto bibliotekose, daugiau
sia pagrindinėje Robarts bibliote
koje, yra apie 5000 tomų lituanisti
kos, įskaitant pilnus įrištus Aidų, 
Metmenų, Pergalės - Metų ir Litua- 
nus žurnalų, komplektus. Bibliote
koje yra ir apypilniai žurnalų Kultū
ros barai ir Nemunas komplektai. 
Kas turi paskirų žurnalo Nemunas

Tarptautiniame folkloro festivalyje Meksikoje š.m. rugpjūčio men. reKo pa
bendrauti su kitų tautų šokėjais. Viduryje - Toronto “Gintaro” vadovė Rita 
Karasiejienė; dešinėje — mkt. Gintarė Sinskaitė, kairėje - viešnia iš Lietu
vos, choreografė Laima Kisielienė

ir jau nepriklausomybe atgavus 
pradėtų leisti - Santara ir Lithuania 
in the World ir gali juos perleisti, 
prašau paskambinti man bet kuriuo 
laiku tcl. 416 466-8659. Sudaryčiau 
šių žurnalų komplektus ir perduočiau 
Toronto universiteto bibliotekai.

Toronto universitetas yra se
niausias ir žymiausias Kanados uni
versitetas, jo Rytų ir Vidurio Euro
pos knygų rinkiniai yra vieni iš di
džiausių visoje Šiaurės Amerikoje. 
Mūsų, lietuvių, interesas - kad li
tuanistika jose augtų ir plėstųsi.

Nuo Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo lituanistinių knygų 
skaičius Robarts bibliotekoje pa
daugėjo maždaug 100%. Tas padi
dėjimas yra pasidalinęs tarp lietu
vių orginaliosios grožinės literatū
ros, jos analizės bei kritikos, lietu
vių kalbos veikalų ir I.ietuvos isto
rijos. ypač sovietinės priespaudos 
laikotarpio. Pradeda gausėti infor
macinės literatūros apie šiandieni
nę Lietuvą. Univeristetas užsako ir 
perka Lietuvos mokslinių instituci
jų tęstinius leidinius, kaip pvz. Vy
tauto Didžio univ. Darbai ir dienos, 
Lietuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro Genocidas 
ir rezistencija ir eilę kitų.

Toronto univ. bibliotekoje yra 
tik kelios dešimtys knygų, išleistų 
Lietuvoje 1918-1940 laikotarpyje. 
Jei kas turėtų to laikotarpio dar 
gerai išlaikytų knygų ir norėtų jas 
dovanoti Kanados seniausiam ir ge-

vą bolševikams okupavus pirmą 
kartą.

Kalėjimų, lagerių skyriuje 
pateikta Stasio Mačiulio apy
braiža Keturių valandų mirties 
šokis. (Tankų ataka) (71 psl.). 
Pratarmėje autorius rašo: “ (...) 
Beribiai Sibiro toliai, platybės 
Kazachstano stepių ir dykumų 
su vario rūdos, akmens anglių 
bei kitokiomis kasyklomis 
mums buvo katorginio darbo, 
badavimo, čekistų pasityčiojimo 
vieta. (...) Šį trumpą pasakoji
mą skiriu kovose už Tėvynės 
laisvę žuvusių, kovojusių, kan
čių kelius praėjusių raudonųjų 
žmogėdrų kalėjimuose, stovyk
lose bei tremtyje amžinam atmi
nimui...”

okupacijos metais (7 psl.) ir 
Andriaus Dručkaus Paminėta 
Vytauto apygardos vado Balio 
Vaičėno-Pavasario žūtis (3 psl.).

Skyrelyje Rezistencijos-En- 
ciklopedijos puslapiuose pateik
ta informacija apie partizaną 
Adomą Bartusevičių-Narsuolį 
(parengė Vitalija Jakučiūnaitė). 
Laiškų skyrelyje R. Strazdas ra
šo apie Itn. Mykolą Kazaną ir 
kitus.

Žurnale pristatytos keturios 
knygos: Vytauto Juodsnukio 
Suvalkijos partizanų takais, I d., 
Živilės Baltės Amžių kanklės, 
Leono Paleckio-Kaktavičiaus 
Pasaulio pabaiga atidedama ir 
Antano Jaskausko Stalinizmo 
pragare.

TORONTO

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..ol.s,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

riausiam universitetui, prašau susi
siekti su manim, su mielu noru pa
tarsiu ir nurodysiu kaip tai pada

A. a. Regina Verbylaitė- 
Stirbienė, 37 m. amžiaus, stai
giai mirė Vankuveryje. Laidotu
vių apeigos įvyko rugsėjo 25 d. 
Ladner laidotuvių namuose. 
Velionė kadaise buvo Toronto 
“Gintaro” ansamblio dainos 
vieneto narė. Liko liūdinti duk
ra Melissa.

A. a. Juozo Raškausko at
minimui, užjausdami žmoną 
Adelę, sūnus Vygintą ir Gintarą 
rą su šeimomis, brolius Sigitą, 
Justiną, Vitą ir Klemensą, ser
gantiems vaikučiams ir tremti
niams Lietuvoje aukojo: $50 - 
dr. E. ir R. Birgiolai; $20 - M. 
Obelėnienė, D. A. Keršiai, M. 
S. Petrylos, A. J. Gudavičiai, A.

ryti. Visas priimtas dovanotas kny
gas biblioteka identifikuoja lapeliu, 
pvz. “Gift of Antanas Protas” ar 
“In Memory of Marija Pranaitė” ar 
panašiai ir atsiunčia piniginį dova
nos įvertinimą nurašomą nuo me
tinių valstybinių mokesčių.

Genius Procuta,
Toronto, Ont.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

R. Tumpos, A. K. Ivanauskai, J. 
E. Ivanauskai, V. Lėverienė, dr. 
B. ir dr. Č. Joniai, Z. Didžbalie- 
nė, P. S. Užbaliai, P. Čiurlys, A. 
Raškauskienė, P. J. Raškaus
kas; $10 - V. Gudaitis, N. 
Campbell, V. S. Jurevičiai, E. 
Bočkienė, E. S. Kuzmickai, J. T. 
Kiškūnai, J. D. Didžbaliai, I. A. 
Pūkai, R. Juknevičius. Aukas 
surinko B. Matulaitienė ir M. 
Povilaitienė.

KLB žinios
- Į CCCEEC rengiamą konfe

renciją, tema NATO plėtros pers
pektyvos, kuri vyks Toronto univer
siteto patalpose, iš Lietuvos at
vyksta V. Landsbergis. Bilietai gau
nami pas KLB valdybos narius ir 
KLB raštinėje. Raginame tautie
čius gausiai dalyvauti.

- Ieškomas asmuo, kuris galė
tų naujiems ateivams kartą per sa
vaitę pravesti anglų kalbos pa
mokas. Kreiptis į KLB raštinę.

- Naujų ateivių sambūris “San
taka” turi savo WEB-site - 
www.santaka.ca, kuriame telpa 
įvairios žinios, liečiančios naujųjų 
ateivių įsikūrimą Kanadoje. Inf.

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

MARGUTIS
PYSAN^AKWm. Inc.

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

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

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

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

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.santaka.ca
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Anapilio žinios
- Rugsėjo 30, sekmadienį,buvo 

atšvęsta Lietuvos kankinių šventė.
- Ateinantį savaitgalį bus ren

kama antroji rinkliava Kanados 
vyskupų reikalams Anapily, Vasa- 
goje ir Delhi.

- Rugsėjo 28, penktadienį, pa
laidota a.a. Aldona Gelažnikienė, 
75 m. amžiaus.

- Tuoktis ruošiasi Kristina Za- 
karaitė Su Stewart Elliott, Algis 
Ankus su Inga Venclovaite.

- “Anapilio” sporto klubo na
rių registracijos ir visais kitais klau
simais prašome kreiptis į Praną 
Vilkelį tel. 905 279-1867.

- Spalio 5 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios bus 7 
v.v., o po Mišių - Šventoji Valanda 
prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Anapilyje esančio Kanados 
lietuvių muziejaus-archyvo lanky
mo valandos sekmadieniais: nuo
10.30 v.r. iki 11 v.r. ir nuo 12 v.d. iki 
6 v.v.; pirmadieniais: nuo 1 v.p.p. 
iki 8 v.v. Muziejaus vedėja - dr. 
Rasa Mažeikaitė. Muziejaus tel. 
905 566-8755.

- Paramos prašo vaikučių, sa
vaitraštis Kregždutė. Tai visos Lietu
vos mažiesiems skirtas krikščioniš
kos ir tautinės dvasios laikraštėlis. 
Redakcijos adresas: J. Biliūno g-vė 
20 - 15, LT4930 Anykščiai, Lietu
va. Aukoj antiems per mūsų parapi
ją išduodami nuo valstybinių mo
kesčių atleidimo pažymėjimai.

- Mišios spalio 7, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Juozą Ališauską (II 
metinės); 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 10 
v.r. už a.a. Vaclovą Vaitkų; Delhi 
Šv; Kazimiero šventovėje spalio 6, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už parapiją.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, spalio 7, 11.15 

v.r. pamaldas praves tarybos narys 
Ričardas Hiršas. Pamaldų metu 
vyks sekmadienio mokykla vaiku
čiams.

- Pamaldos sekantį sekmadie
nį, spalio 14, įvyks 9.30 v.r.; jas at
laikys kun. Alg. Žilinskas.

- Sekmadienį, spalio 21, Padė
kos šventės pamaldos su Šv. Komu
nija, po kurių 12.45 v.p.p. Lietuvių 
Namuose įvyks tradicinė moterų 
draugijos ruošiama Padėkos puota. 
Bilietus platina A. Langienė tel. 
416 233-0511.
Lietuvos kankinių šventė

Anapilio parapija metinę 
Lietuvos kankinių šventę at
šventė sekmadienį, rugsėjo 30, 
iškilmingomis pamaldomis Lie
tuvos kankinių šventovėje ir 
vaišėmis Anapilio salėje. Mišias 
koncelebravo parapijos klebo
nas prel. J. Staškevičius ir kiti 
septyni dvasiškiai: Londono pa
rapijos klebonas kun. K. Kakne
vičius, Hamiltono klebonas kun. 
J. M. Žukauskas, OFM, kun. E. 
Jurgutis, OFM, kun. P. Šarpnic- 
kas, OFM, kun. E. Putrimas, 
kun. H. Šulcas, svečias iš Afri
kos ir kun. V. Staškevičius. Pas
tarasis pasakė šventei pritaikytą 
pamokslą. Giedojo parapijos ir 
“Angeliukų” chorai, diriguoja
mi muz. J. Govėdo. Mišių skai
tinius atliko V. Pečiulis. Aukų 
nešime dalyvavo “Angeliukų” 
choro mergaitės ir parapijos 
moterų dr-jos atstovės. Vaišes 
salėje įvadiniu žodžiu pradėjo 
parapijos tarybos pirm. R. Pau- 
lionis, kartu pristatydamas ir 
garbės svečius. Gražią meninę 
programą atliko “Angeliukų” 
choras, vadovaujamas N. Beno- 
tienės. Jos padainavo nuotaikin
gų dainų ir susilaukė publikos 
įvertinimo ir ilgų plojimų. Po 
programos buvo pasivaišinta 
šeimininkės J. Gurklienės ir jos 
padėjėjų skaniais valgiais. Pa
baigai padėkos žodžius visiems 
šventės dalyviams ir rengėjams 
tarė parapijos tarybos pirm. R. 
Paulionis bei parapijos klebonas 
prel. J. Staškevičius. Šventę su
rengė parapijos taryba, ypač ad
ministracinė bei renginių sekci
ja, vadovaujama V. Narušio. Bi
lietų platinimu ir tuo susijusiais 
reikalais, kaip visada, rūpinosi 
Regina Celejewska. D.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
E. Bersėnienė aukojo $100.

A. a. Jono Brazlausko atmi
nimui Vita ir Vytas Radžiai Tė
viškės žiburiams aukojo $20.

Marius E. Rusinas, CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo parapijos jauni
mo choras. Pamokslus per visas 
Mišias sakė iš Ruandos misijų atvy
kęs kun. Hermanas Šulcas, SDB.

- Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no narių Mišios ir susirinkimas 
įvyks Šv. Pranciškaus dieną, spalio 
4, “Vilnius Manor” patalpose, 10 v.r.

- Spalio mėnesį Bažnyčia pa
gerbia Mariją Rožinio kalbėjimu. 
Parapijoj Rožinis kalbamas kiek
vieną dieną 6.30 v.v. prieš vakarines 
Mišias, kurios nuo pirmadienio iki 
penktadienio yra laikomos 7 v.v.

- Pakrikštyti: Danielius Albi
nas, Onos (Žukauskaitės) ir Tado 
Slivinskų sūnus; Andrea Marija, 
Editos (Sarbanaitės) ir Jono Putri
mų dukrelė.

- Parapijos šventovės ir pasta
tų šventinimo iškilmės prasidės 
sekmadienį, spalio 7, per 10.30 v.r. 
Mišias. Dėl tolimesnės iškilmių ei
gos prašome atkreipti dėmesį į spe
cialų parapijos skelbimą.

- Vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimą organizuoja parapijos 
tarybos labdaros sekcija š.m. spalio 
27, šeštadienį. Daiktus prašo atvež
ti dieną prieš išpardavimą, nes ne
turi kur per anksti atvežtus daiktus 
laikyti.

- Mišios sekmadienį, spalio 7 d.: 
8 v.r. už a.a. Ramutę Grigonienę (5 
metinės); 9.15 v.r. už a.a. Joną 
Baltrūną ir Joną Vitkūną; 10.30 v.r. 
už a.a. Vladą ir Bronių Rickevičius, 
už a.a. Alfą Tutlienę, už a.a. Joną ir 
Edvardą Stankaičius.

Maironio mokyklos žinios
- Rugsėjo 29 d. buvo pirmoji 

Lituanistinių kursų diena. Juose 
dėsto Nijolė Benotienė, Rima Že
maitytė ir Vaida Petrauskienė.

- Mūsų mokyklą rugsėjo 29 d. 
aplankė kun. H. Šulcas, gyvenęs 
Afrikoje. Jis pasikalbėjo su kursų 
moksleiviais.

- Spalio 6 d. (Padėkos savait
galį) pamokų nebus. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 30 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 275 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN kultūros komisijos narė 
L. Balsienė. Svečių knygoje pasira
šė: pramoginės muzikos atlikėjai iš 
Lietuvos - L Starošaitė ir Ž. Žva
gulis, Z. Motiejūnienė iš Kauno, V. 
Butkevičius iš Pakruojo raj., B. 
Česiūnienė iš Ont.

- LN posėdis įvyks trečiadienį, 
spalio 17, 7 v.v.

- Rugsėjo 29 d. Lietuvių klu
bas “Santaka” surengė “Vasaros 
palydų” pobūvį, kuris sutraukė per 
230 žmonių. Programoje dalyvavę 
muzikos atlikėjai Ž. Žvagulis ir L 
Starošaitė susilaukė šilto ir audrin
go susirinkusių svečių plojimo. Po 
skanios vakarienės ir loterijos sve
čiai pasišoko. Vakaras praėjo su 
gera nuotaika ir pasisekimu. Kas 
negalėjo pamatyti Ž. Žvagulio ir L 
Starošaitės, kviečiame į jų koncertą 
ketvirtadienį, spalio 4, 8 v.v. Lietu
vių Namuose. Dėl platesnės infor
macijos skambinti Gintui tel. 416 
532-3311.

- Spalio 9 d., Lietuvių Namų 
Gedimino menėje A. Abromaitienė 
skaitys paskaitą ir pamokys, kaip 
padaryti paveikslus iš džiovintų gė
lių. Dėl platesnės informacijos 
skambinti Marytei tel. 416 533-9880.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai $500 

($4,155) aukojo J. Rovas. Slaugos 
namų komitetas dėkoja visiems 
aukotojams už nuoširdų dosnumą 
ir paramą. Slaugos namams aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bioor St. W., 
Toront, ON, M6P 1A6.

- Slaugos namams jau aukojo 
per 1,000 žmonių.

A. a. Leonardo Žilvyčio de
šimties metų mirties prisimini
mui Amalija ir Juozas Gedriai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Nijolei Kličiūtei-Kel- 
ler mirus, užjausdami jos brolį 
Raimundą su šeima, Tėviškės 
žiburiams aukojo $50 - Elena 
Dalmotienė ir $20 - Vita ir Vy
tas Radžiai.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė J. Kairiūnaitė aukojo $100.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui V. Ottienė auko
jo $100.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams J. Kairiū
naitė aukojo $100.
PARDUODU ir PERKU Lietuvos 
ženklus ir kolekcijas. Dėl kainos ir 
informacijos skambinkite Baliui 
tel. 416-439-8115
PRIEINAMOMIS kainomis įren
giu rūsius, atlieku dažymo bei ki
tus namų remonto darbus. Skam
binti Viktorui tel. 416 617-0350.

Kanados lietuvių šeštadieninių mokyklų mokytojai dalyvavę savo suvažiavime Hamiltone. Viršutinėje eilėje, iš k.: 
Rita Byra, Viki Vingelytė, Julija Tumelytė, Janina Dzemionienė, Virginija Ruškienė, Vida Valiulienė, Žibutė 
Vaičiūnienė, Jolanta Stasiulevičienė, Virginija Zubrickienė, Liucija Petrašiūnaitė; vidurinėje eilėje: Regina 
Simonaitienė, Ingrida Likienė, Rūta Kamaitytė, Vida Stanevičienė, kun. Juozapas Žukauskas, OFM, Aldona 
Šimonėlienė, Živilė Šelmienė: sėdi: Šarūnas Balsys, Karia Gruodytė, Agnė Varatinskaitė, Caroline Bates, Virginija 
Lukavičienė. Organizavo KLB švietimo komisija. Pirmininkė - V. Stanevičienė

* Maloniai kviečiame dalyvauti

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS NEEILINĖJE SVENTEJE
2001 m. spalio 7,11,12,13,14 dienomis

SPALIO 7, sekmadienį, 12.30 v.p.p. - KONCERTAS - Klaipėdos mišrus choras 
"AUKURAS", vad. Alf. Vildžiūno. Bilietai prie įėjimo $1 5.

SPALIO 11, ketvirtadienį, 7 v.v. - PADĖKOS PAMALDOS.
SPALIO 12, penktadienį - JAUNIMO VAKARAS: 6.30 v.v.-8 v.v. - šokiai vaikams (iki 

11 metų amžiaus su tėveliais), "pizza" vaišės; 8 v.v.-9 v.v. - roko muzikos koncer
tas šventovėje. Po koncerto - šokiai ir "pizza" vaišės jaunimui daugiau kaip 12 me
tų amžiaus. Šokiams muziką parūpins Chad Harris, tėveliams veiks kavinė. Bilie
tai - vaikams su tėveliais - $8, jaunimui 12 metų ir daugiau - $10,šeimoms- $25. 
Vakarą organizuoja Kretingos stovyklos vadovai.

SPALIO 13, šeštadienį, 5 v:p.p. - TRADICINĖ PARAPIJOS VAKARIENĖ. Meninę 
programą atliks parapijos talentai.

SPALIO 14, sekmadienį, 3 v.p.p. - IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS ir NAUJOS ŠVENTOVĖS bei 
PASTATŲ ŠVENTINIMO APEIGOS. Dalyvaus: vysk. John Boissonneau, vysk. P. Balta
kis, OFM, Kauno vysk. Rimantas Norvilą, Lietuvos pranciškonų provincijolas kun.T. Be
nediktas Jurčys, OFM, ir daugybė svečių. Po iškilmių bus proga apžiūrėti pastatus, pa
bendrauti bei pasivaišinti.

Rengėjai - PARAPIJOS TARYBA .

Vidurio ir Rytų Europos bendruomenių tarybos Kanadoje (CCCEEC) rengiama

KONFERENCIJA

“NATO PLĖTROS PERSPEKTYVOS”
įvyks š.m. spalio 20, šeštadienį

Toronto universitete - Medical Sciences Building, 1 King’s College Circle

PROGRAMA
8.30 v.r. - Registracija
9.00 v.r. - Atidarymas: Sen. Raynail Andreychuk, Senato užsienio reikalų komiteto vicepirmininkė
9.15 v.r. - Pirmoji sesija: “NATO plėtros svarba Kanadai”

Sesijos pirm.: David Rudd, Canadian Institute of Strategic Studies direktorius
Kalbėtojai: Nick Etheridge, Kanados užsienio reikalų departamento Šiaurės Amerikos ir Euroatlantinio 
saugumo bei gynybos reikalų skyriaus direktorius; Admirolas John Anderson, buvęs Kanados 
ambasadorius prie NATO; Graham Green, Ottawa Citizen redaktorius

10.30 v.r. - Pertrauka
10.45 v.r. - Antroji sesija: “NATO narystės politinės ir ekonominės pasekmės”

Sesijos pirm.: Paul Goble, Ryšių vedėjas, Radio Free Europe/Radio Liberty
Kalbėtojai: Radoslaw Sikorski, Lenkijos užsienio reikalų viceministeris; Mihaly Varga, Vengrijos 
finansų ministeris; Yves Brodeur, NATO būstinės atstovas

12.00 v.d. - Pietūs
1.00 v.p.p. - Įvadas: Yvonne Bogorya Buczkowski, Kanados lenkų kongreso vicepirm.

Pa s ka i t a: Brian Tobin, Kanados pramonės ministeris
2.00 v.p.p. - Pertrauka
2.20 v.p.p. - Trečioji sesija: “NATO kandidatu perspektyvos”

Sesijos pirm.: Anne Leahy, buv. Kanados ambasadorė Rusijoje
Kalbėtojai: Harri Tiido, Estijos užsienio reikalų ministerijos sekretoriaus pavaduotojas
Vytautas Landsbergis, buv. Lietuvos aukšč. tarybos pirm.; Indulis Berzins, Latvijos užsienio 
reikalų ministeris

3.45 v.p.p. - Uždarymo žodis: Brian MacDonald, Atlantic Council of Canada pirmininkas
Bilietai ($50, studentams - $15) gaunami KLB raštinėje iki spalio 10 d. Skambinti tel. 416 533-3292

KLB Toronto apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja “Para
mos” kredito kooperatyvui už 
$2,000 čekį paremti Toronto 
apylinkės veiklai.

Mažosios Lietuvos fondui 
aukojo: Enciklopedijos rengi
mui: $1,300 - V. Pėteraitis (iš 
viso $16,965); $1,200 - M. G. 
Šernas ($2,720); $200 - A. Ston
kus; $133.82 - M. Tydeks, Vo
kietija; $100 - P. Vilutis ($4, 
676), A. Veselkienė ($425), A. 
Bumbulis ($1,850); $50 - D. 
Giedrikas. Karaliaučiaus krašto 
mokykloms: $500 - Toronto 
senjorų klubas ($2,500); $200 - 
Wasagos moterų būrelis; $100 - 
B. Laučys ($580), prel. P. Gaida 
($1,050), P. Vilutis ($4,676). 
Aukos be specialios paskirties: 
$100 - H. Lapas ($500); $32 - 
E. Steponas ($242). Nuoširdžiai 
dėkojame visiems už aukų pa
pildymus. Sveikiname naujus 
narius - Martyną Tydeką iš Vo
kietijos, Aldoną Stonkus iš 
Sask., Donaldą Giedriką iš 
Montrealio. Esame maloniai 
nustebinti Wasagos moterų bū
relio dėmesio atkreipimu į mū
sų veiklą, nuoširdus ačiū Jums!

MLF valdyba

A. a. Vytauto Rimšos atmi
nimui pagerbti dr. J. Rimšaitė 
Caritas federacijai lietuvoje pa
aukojo $500. Caritas federacijai 
remti komitetas Toronte už au
ką nuoširdžiai dėkoja. O.G.

Laiške iš Lietuvos Šėtos se
nelių globos namų direktorė Z. 
Kapitonovienė rieškia nuoširdžią 
padėką Alfonsui Pilipavičiui, gy
venančiam Kaune, paaukojusiam 
1,500 Lt kelionei autobusu į Kry
žių kalną ir Baltijos jūrą.
ATLIEKAME KRAUSTYMO DAR- 
BUS. Butų, namų, įstaigų baldus 
išardom, surenkam, dirbame be 
pertraukų, 24 valandas per parą. 
Prieinamos kainos. Skambinti tel. 
416 804-9736 arba 647 287-1314.

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 
Skambinti

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

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

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

LORNE PARK MUZIKOS^ 

MOKYKLA
įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje
PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

DEIMANTEI GRIGUTIENEI
tel. (D.) 905-278-3309

(N) 905-848-9628

Kun. Paulius Mališka iš Brazi
lijos atostogoms buvo parvykęs į sa
vo gimtinę - Montreal}.

Silvija Akstinaitė ir Arūnas 
Staškevičiai, minėdami dvidešimt 
penkerių vedybiilio gyvenimo metų 
sukaktį, buvo išvykę į Kvebeko 
miestą. Esant gražiam orui, dar pa
važiavo pagal Sv. Lauryno upę to
liau pasižiūrėti banginių.

Olimpiniame stadijone vyk
siančioje tarptautinėje parodoje 
pakviesti dalyvauti ir lietuviai. Spa
lio 19-21 d.d. lietuviams atstovaus 
Montrealio tautodailės grupė “Vai
vorykštė”. Parodos lankymo laikas: 
spalio 19, penktadienį, 5 v.p.p. iki 
10 v.v., šeštadienį 10 v.r. iki 6 v.v. ir 
sekmadienį 10 v.r. iki 5 v.p.p.

A. a. Gina Čapkauskienė-But- 
kutė, pasak laikraščio Gazette, Lie

Montrealio Aušros Vartų parapijos choro nariai, dalyvavę gegužinėje
Cap St. Jacques parke Nuotr. D. Juro

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Kanados šeštadieninių mokyklų
mokytojų suvažiavimas

VIRGINIJA RUŠKIENĖ
Šiais metais mokytojų konfe

rencijos, įvykusios Hamiltone, St. 
Charles Adult Education Centre 
patalpose, tradicine nepavadinsi 
nei savo tematika, nei gausiu daly
vių skaičiumi. Šiais metais nematė
me mokytojų nei iš Otavos, Mont
realio, nei iš Kalgario.

Iškilmingą atidarymą pradėjo 
KLB Švietimo komisijos pirminin
kė Vida Stanevičienė. Ji buvo ir pa
grindinė konferencijos vadovė. Po 
atidarymo sekė Aušros vartų para
pijos klebono kun. Juozapo Žu
kausko invokacija.

Pagrindinį pranešimą apie To
ronto Maironio mokyklos veiklą 
skaitė jos vedėja Aldona Šimonė
lienė, kuri tarp paminėtų gausybės 
mokyklos renginių, laimėjimų, atei
ties planų, ypač pabrėžė didžiulį vi
sų mokytojų pasišventimą lietuviš
ko žodžio, kultūros, tradicijų bei 
dainos puoselėjimui ir skiepijimui 
mokinių širdyse. Pati mokyklos ve
dėja Aldona Šimonėlienė savo kū
rybiškumu sėkmingai tobulina Mai
ronio mokyklos veiklą. Tai viena 
didžiausių Kanados lietuviškų mo
kyklų, kuri labai aktyviai puoselėja 
savo daugiametes tradicijas. Jos 
mokinių skaičius kiekvienais metais 
didėja. Mokykloje sėkmingai dirba 
38 mokytojai ir jų padėjėjai. Veikia 
ir lituanistiniai kursai (vadovė Nijo
lė Benotienė), kuriuos praėjusiais 
metais baigė 16 moksleivių. Veikia 
mokyklos biblioteka, kuriai daug 
metų vadovauja Živilė Šelmienė.

Apie Hamiltono lietuvių mo
kyklos veiklą išsamiai pasakojo mo
kyklos vedėja Rūta Kamaitytė: 
“Nors mokykloje nėra daug moki
nių, kultūrinis gyvenimas čia yra 
gana aktyvus. Tam labai padeda 
mūsų mokytojai ir tėvų komitetas. 
Mes kartu ruošiame įvairiausius 
renginius ir paminime beveik visas 
lietuviškas šventes. Hamiltoniečiai 
turi savo mokyklos tradicijas, ku-

Destination 
Real Estate Inc.

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.
Associate Broker

Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 
(416) 231-2367 namų 

E-mail: kraudys@idirect.com
www.homedestinations.com 

tuvos lakštingala iš Šv. Lauryno pa
krantės, mirė 2001 m. rugsėjo 19 d. 
Rugsėjo 21 d. gedulines Mišias 
koncelebravo klebonas kun. Ričar
das Birbilas ir kun. Paulius Mališ
ka. Pamaldų metu giedojo sol. An
gelė Kiaušaitė ir parapijos choras. 
Atsisveikinimo žodį tarė choristė 
Aldona Morkūnienė. Po pamaldų 
kūnas nuvežtas į Cote dės Neiges 
krematoriumą. Vėliau pelenai bus 
palaidoti Šv. Jono lietuvių kapinė
se, Missisauga, Ont., šalia anskčiau 
mirusios motinos. Liūdi vyras ir 
daugybė bičiulių per keturis konti
nentus.

A. a. Leonas Čečkauskas, 96 
m. amžiaus, mirė 2001 m. rugsėjo 
23 d. Po gedulinių Mišių Aušros 
Vartų šventovėje rugsėjo 25 d. pa
lydėtas į Cote dės Neiges kremato
riumą. Liko bičiuliai. B.S.

rias sėkmingai puoselėja ir toliau”.
Konferencijos pagrindinė tema 

“Tikrosios spalvos” buvo pagrįsta 
naujausia psichologine interpreta
cija, apibūdinanti moksleivių cha
rakterius ir grupuojanti juos pagal 
spalvas. Tema buvo skirta giles
niam mokytojų supratimui savo 
studentų psichologijos, kuri daž
niausiai būna motyvuota įvairiau
siomis charakterio spalvomis. Šią 
temą išsamiai išgvildeno Vida Sta
nevičienė, pasitelkdama į pagalbą 
naujausią mokslinę literatūrą.

Po pagrindinės temos užbaigi
mo mokytojai aptarė lietuvių mo
kyklų problemas, laimėjimus bei iš
reiškė padėką Krašto bendruome
nei ir Švietimo komisijai už pagal
bą mokykloms.

Baigiantis konferencijai, To
ronto Maironio mokyklos vedėja 
Aldona Šimonėlienė pasveikino ir 
nuoširdžiai pasidžiaugė, kad mo
kyklos kolektyvą papildė nauji mo
kytojai - Šarūnas Balsys, Karia 
Gruodytė, Agnė Varitinskaitė, Vik
torija Benotaitė, Dainius Šileika. 
Taip pat vedėja pasveikino Juliją 
Tumelytę, kuri šiais metais mokyk
loje atliks vicevedėjos pareigas.

Baigę konferenciją mokytojai 
išsiskirstė su atnaujintu ryžtu tęsti 
darbą šeštadieninėse mokyklose

ADVOKATAS IŠ LIETUVOS 
konsultuoja ir praveda bylas susi
jusias su nuosavybės teisių atkūri
mu į neteisėtai nusavintą (konfis
kuotą) iki 1941 m. žemę, pastatus 
ir kitą nekilnojamąjį turtą Lietu
voje. Adv. Aleksandras Doroševas, 
Pramonės pr. 43-44, Kaunas 3036, 
Lietuva. Tel. +3708751806, E-mail 
alexd@one.lt

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

mailto:kraudys@idirect.com
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