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Vilniaus dieną minint Savaitė Lietuvoje
Nauji laikai, nauji vardai, naujos datos. Kai kurios senos 

skubančio laiko nešamos užmarštin. Viena tokių - spalio 9-toji, 
liūdesio ir vilties diena, Vilniaus ir jo krašto praradimas klastos 
pinklėse.

K
OVOJANČIŲ lietuvių ir lenkų sutartis buvo pasirašyta 
Suvalkuose 1920 m. spalio 7 d. ir tuoj po to lenkų sulau
žyta gen. Želigovskio armijai staiga užėmus Vilnių ir ver
žiantis tolyn į Lietuvos teritoriją. Lietuvių kariuomenė atsilaikė, 

Lietuva nebuvo okupuota, bet Vilniaus kraštas liko lenkų pusėje, 
įsikišus vakariečiams ir sustabdžius karo veiksmus. Išvesta admi
nistracinė siena išliko iki Lenkijos žlugimo prasidėjus Antrajam 
pasauliniam karui. Du nepriklausomo gyvenimo dešimtmečius 
Lietuva nesėkmingai bandė diplomatiniu būdu atstatyti teisingu
mą - atgauti klastingu būdu prarastą sostinę. Deja, buvom per 
maži, Vakarams nereikšmingi, kad dėl mūsų būtų kas drįsęs 
drumsti ramų pokarinį gyvenimą, pykinti didesnį mūsų kaimyną, 
turintį daugiau draugų. Mums tebuvo likusi moralinė jėga, kurią 
panaudojom dažnais atvejais pertempto tautinio auklėjimo reika
lams. Dainavom “Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim”, jau
nimą kyietėm “j kovą, į kovą visi, kas tik gali”, pajuokos dainelė
se lenkus lyginom su ant kalno tupinčiais velniukais... Ypač įvai
raus pobūdžio ir lygmens išpuoliai pasireikšdavo gavus naujų ži
nių apie lenkų persekiojamus lietuvius Vilniaus krašte, kur lietu
viai buvo laikomi neištikimais piliečiais, šnipais, pogrindžių vei
kėjais. Abipusis priešiškumas buvo ryškus. Jis ir dabar dar nėra 
išnykęs kai kuriuose anų laikų žmonėse, ypač nuo lenkų nukentė
jusiuose, nors šiandien, bent jau formaliai, lietuvių ir lenkų santy
kiai yra žymiai pasikeitę. O vis dar užkliūva nelygybė, kurios ne
beturėtų būti. Pasitaiko sprendimų, rodančių, kad kas Lietuvoje 
lenkui galima, lietuviui Lenkijoje negalima. Sunku spėti, ar kada 
nors bus kitaip, nors turėtų būti. Daug kas priklauso ir priklausys 
nuo to, kiek jautrūs būsime savo tautinėms apraiškoms ir kiek 
pasimetę beieškodami ko nors naujo ar kitoniško.

'Jt? IANDIEN gana populiaru pabrėžti, kad Vilnius yra Lietuvos 
mokslo, kultūros ir meno centras, kad jis šiaurės Jeruzalė, 

k-J kad miestas kone tarptautinis, kuriame jau nuo seniausių 
laikų šalia lietuvių noriai kūrėsi ir gyveno lenkai, gudai, žydai, 
rusai. Tai tiesa, kuri tam tikra prasme reikšminga ir dabarčiai, ir 
ateičiai. Tačiau žvelgiant į Vilnių ir jį apibūdinant reikėtų nepa
miršti vieno dalyko, kas mums, lietuviams, svarbiausia - būtent, 
kad Vilnius, įkurtas D.L. kunigaikščio Gedimino, jau nuo 1323 
metų yra mūsų tautinės vienybės jungtis, skatinusi ir skatinanti 
naujas kartas labiau pažinti savo tautos praeitį, kad stiprėtume 
atlikdami įsipareigojimus tėvynei. Jei prabiltų senamiesčio mūrai, 
daug ką pasakytų. O apie garbingą praeitį kalba jau atstatytos pi
lys. Šiuo metu vienas iš didžiųjų tautinės krypties užmojų - tai 
Valdovų rūmų atstatymas. Darbas jau pradėtas. Jokių kliūčių nė
ra, išskyrus lėšas, kurių šiandien beveik visiems projektams trūks
ta. Tačiau tikslo vieningai siekiant yra įveikiamos ir finansinės 
kliūtys. Kas kita, kai pasigirsta balsų, keliančių abejones dėl to 
užmojo reikalingumo. Bet leidžiantis į svarstymus, kas šiuo metu 
pirmiausia darytina, o kas ne - greičiausiai prieitume prie to, kad 
nesiryžtume nieko daryti. Pasaulio lietuvių bendruomenė kviečia 
išeivijos lietuvius lėšomis prisidėti prie Valdovų rūmų atstatymo. 
Kai kurie jau atsiliepė ir stambesnėmis sumomis. Tai tautinio so
lidarumo ženklai, tartum atspindžiai anų tragiškų dienų, kai dai
navom “mes be Vilniaus nenurimsim”. Šiandien viltys išsipildžiu- 
sios - Vilnius laisvas ir jis mums priklauso. Ir jo praeitis yra mūsų 
praeitis, ne kurių kitų. Pasauliui turime rodyti, kas buvome, kad 
jis geriau suprastų, kas esame. Gerbdami savo praeitį lengviau ir 
tiksliau orientuosimės kurdami ateitį. Užtat visa, kas tik mus stip
riau jungia, yra remtina. Č.S.

K A N A D OS ĮVYKIAI

Bilijonai Ontario viešam transportui
Ontario valdžia, prieš tre

jus metus perdavusi visą miestų 
ir tarpmiestinio viešo transpor
to sistemą savivaldybėms, paga
liau nutarė vėl iš naujo perimti 
viešą transportą savo žinion ir 
paskelbė skirianti $3 bilijonus 
per ateinančius 10 metų tos sis
temos tobulinimui ir plėtimui. 
Pasak premjero M. Harris, tai 
nėra atitaisymas politinės klai
dos, bet provincijos greito eko
nominio augimo pasekmė. To
ronto TTC (Toronto Transit 
Commission') sistema, jungianti 
požeminio traukinio, tramvajų 
ir autobusų tinklą, jau kuris lai
kas skundėsi pinigų stygiumi. 
TTC vadovas Brian Ashton tei
gė, kad šie nauji provincijos 
fondai padės ne tik išlaikyti da
bartinę sistemą geroje būklėje, 
bet dar ją galės praplėsti įsigy
jant naujų transporto priemo
nių bei pravedant daug naujų, 
jau seniai reikalingų, transporto 
linijų. Tarpmiestinio GO (Go
vernment of Ontario) traukinių 
susisiekimo tinklas, kurį pati 
provincija 1967 metais įsteigė, 
dabar galės atstatyti pastaruoju 
metu sumažintą biudžetą ir ap
karpytą traukinių tvarkaraštį 
bei planuoti ateities plėtrą. Taip 
pat provincijos prisiimta atsako
mybė už GO ateitį palengvins 
savivaldybių biudžetams sugrą
žinant į miestų fondus $100 mi
lijonų, kurie buvo skirti GO iš
laidoms. Otavos transporto mi- 

nisteris David Collenette kol 
kas dar nepažadėjo prisidėti fe
deraciniais pinigais, kol neišstu
dijuos provincijos plano detalių.

Toronto XII knygų mugė 
Word on the Street, kuri kasmet 
vyksta paskutinį rugsėjo sekma
dienį, šiais metais ypatingai ge
rai pasisekė. Pasitaikęs gražus 
oras pritraukė apie 150,000 lan
kytojų. Queen St. West gatvė 
buvo uždaryta automobilių bei 
tramvajų judėjimui nuo Univer
sity iki Spadina gatvių sankryžų. 
Gatvės viduriu baltavo palapi
nės, kuriose savo knygas, kultū
rines programas, žurnalus bei 
kitus leidinius reklamavo, de
monstravo bei pardavinėjo 252 
leidyklos bei kitos organizaci
jos, kaip CBC Radio, Canadian 
Opera Company, vokiškasis Go
ethe Institut, knygų prancūzų 
kalba, universitetų leidyklos bei 
knygynai. Buvo ir specialios pa
lapinės, kuriose vaikams buvo 
sekamos pasakos, autoriai skai
tė savo kūrinius (Margaret At
wood, Stevie Cameron bei Ca
therine Bush buvo pažadėję da
lyvauti), virėjai ir kepėjai maiti
no publiką. Įdomus buvo Aklų
jų instituto kioskas, kur praei
viai galėjo Braille rašomąja ma
šinėle (kuri teturi 6 spaudžius ir 
juos tenka po kelis vienu kartu 
spausti) po trumpo paaiškinimo 
parašyti savo vardą, ir jį netolie
se stovinti akla instituto narė 
perskaitydavo. (Nukelta į 6 psl.)

Sakralinis muziejus, skirtas a.a. arkiv. Teofiliaus Matulionio ir kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimui, 
Birštone. Prie muziejaus - kunigai, dalyvavę rekolekcijose, kurioms vadovavo kun. L. P. Zaremba (sėdi 
dešinėje). Viduryje - vysk. J. Matulaitis

Lietuva grumiasi kilimo linkme
Pokalbis su svečiu iš Lietuvos kunigu VACLOVU ALIULIU, MIC, apsilankiusiu Amerikoje 
ir Kanadoje. Lietuvos gyvenime okupacijų metais ir nepriklausomoje Tėvynėje jis yra 
pasižymėjęs relginiais, kultūriniais darbais ir pastabia įžvalga. Čia pateikiamos jo mintys 

dabarties klausimais, išreikštos dar prieš didžiąją Amerikos nelaimę
- Lankėtės Amerikoje, kuri 

šiuo metu yra vyraujanti pasaulio 
galybė politinėje, karinėje ir eko
nominėje srityje. Ar ji yra tokia ir 
moralinėje srityje? Ar Lietuva ga
li žvelgti į Ameriką kaip moralinę 
jėgą?

- Visame, kas žmogiška, 
pinasi šviesa su šešėliais, taip ir 
Amerikoje. Nežinau, pagal kokį 
bendrą vardiklį būtų galima 
sverti jos moralinį pajėgumą: 
pagal aukščiausios valdžios vir
šūnių pasirenkamą kryptį - kiek 
pasirinkimų motyvai moralūs, 
kiek grynai savanaudiški, utilita- 
ristiniai. Pavergtų tautų laisvės 
siekimą JAV tradiciškai rėmė ir 
remia, deja, ne visada nuosek
liai, pavyzdžiui, palestiniečių at
žvilgiu.

Pačioje amerikiečių visuo
menėje, nepaisant plataus seku- 
liariacijos masto, didelę morali
nę įtaką darė ir tebedaro įvai
rios religijos, ir aš tikiu, kai sa
koma, kad amerikiečiai, apskri
tai imant, religingesni už dauge
lį kitų tautų. Matau daug kilnu
mo, dosnumo pasaulio vargin
giesiems, - tuo pasižymi asme
nys ir organizacijos, bet tų pačių 
Amerikos žmonių vadovauja
mos didžiosios finansinės bei 
pramoninės korporacijos, kon- 
kuruodamos ir vienydamosi su 
kitų kraštų monopolijomis, iš
naudoja daugelio vargingų kraš
tų žmones ir gamtos turtus. Ne
reikia ieškoti šiame pasaulyje 
idealios tautos ir idealaus kraš
to. Linkėčiau Lietuvai išmintin
gai bendrauti ir su JAV, ir su 
NATO, ir su Europos sąjunga, 
bet nepulti aklai į jų glėbį, už
mirštant savas vertybes, šimtme
čiais protėvių sukrautas.

- Tikriausiai turėjote ryšių su 
lietuvių veiklos viršūnėmis Ame
rikoje. Ar lietuvių pajėgos tebėra 
pakankamai stiprios atsispirti nu
tautėjimui? Seniau tvirta lietuviš
kumo atrama buvo parapijos, 
vienuolijos, organizacijos, laik
raščiai. Koks jų pajėgumas da
bar? Kadaise apsilankęs Ameri
koje a.a. prel. M. Krupavičius pa
reiškė: “Avė, America, morituri te 
salutant” (Sveika, Amerika, 
mirštantieji sveikina tave).

- Per tas kelias rugpjūčio 
pradžios dienas, praleistas Či
kagoje, neturėjau progos susi
tikti su lietuvių veikėjais, o pus
ketvirtos savaitės Putname buvo 
skirtos vien dvasiniam Nekalto
jo Prasidėjimo seserų bendruo
menės susikaupimui bei atsi
naujinimui. Todėl šiuo klausi
mu taip pat galiu tik bendriau
siais bruožais samprotauti, pasi
remdamas savo giminaičių pa
tirtimi.

Mano pusseserė ir jos vyras, 
abu dideli patriotai, auklėjo sa-

Kun. VACLOVAS ALIULIS, MIC 

vo dukteris lietuviška dvasia, ir 
joms teko laimė gauti tokia pat 
dvasia išauklėtus šaunius lietu
vius vyrus. Nors šeimose buvo 
daugiausia kalbama lietuviškai, 
jų vaikams šia kalba kalbėti sun
ku ir kuo jaunesniems, tuo sun
kiau. Šios kartos mano giminai
čiai kuria mišrias šeimas, ir jų 
vaikai tik žinos, kad seneliai iš 
vienos pusės buvo lietuviai, bet 
lietuviškai nebemokės, ir Lietu
va jiems mažai rūpės.

Nėra jėgos, kuri šiame tau
tybių konglomerate kurią vieną 
tautinę grupę įtvirtintų šimtme
čiams. Lietuvių organizacijos, 
parapijos, vienuolynai, šeštadie
ninės mokyklos tik lėtina nutau
tėjimą, bet negali iš viso užkirsti 
jam kelią. Prieš pusę amžiaus 
nepaprastai sustiprino lietuvybę 
1944 m. karo pabėgėlių banga, 
kai pavyko jai suartėti su senai
siais ateiviais. Dabar yra gyvybi
nis reikalas, kad, nepaisant gau
to labai skirtingo auklėjimo, su
artėtų naujieji ateiviai su anks
tesniaisiais. Kap tik ankstesnieji 
turėtų ieškoti naujųjų ir skatinti 
jų telkimą į lietuviškus sambū
rius. Nors tai neužtikrins lietu
vybės gyvybingumo JAV-se ir 
Kanadoje šimtui ar porai šimtų 
metų, bet neleis jiems ištirpti 
itin greitai.

Žinau ir gerbiu “Lietuvos 
vyčių” sąjūdį. Lietuviškai nebe
mokantys, bet Lietuvą mylintys 
senųjų ateivių palikuonys yra 
daug gero padarę Lietuvai. 
Duok, Dieve, kad ir vėlesniųjų 
ateivių palikuonys liktų Lietu
vos draugai, nors ir neišlaikytų 
protėvių kalbos.

Savaime suprantama, kad 
tėvų atsineštoji tautybė geriau 
išsilaiko stambiuose tautiečių 
telkiniuose negu pavienėse šei
mose. Manau, šioje Atlanto pu
sėje mąstoma, kaip neleisti at
vykstamiesiems pabirti “kaip 
Grigo bitėms”.

- Zvilgterėkim į Lietuvą, at
gavusią laisvę po 50-čio nelais
vės. Ar per laisvės dešimtmetį ji 

atgimė visose srityse? Girdėti bal
sų, kad Lietuva, užuot pakilusi, 
smuktelėjo žemyn?

- Deja, daugelyje sričių at
gimimo pasigendama, bet, kita 
vertus, dažnai nebepastebime ir 
tų sričių, kur atgimimas yra. Dėl 
ekonominių sunkumų ir ypač 
nedarbo, dėl gausaus nusikals
tamumo ir kitų negerovių dau
gelis nebemato, kaip daug kur ir 
laisvai jaučiamės, ir laisvai ku
riame. Ir net neįsivaizduojame, 
kad galėtų būti kitaip, kaip buvo 
prieš keliolika metų. Nemanau, 
kad galima būtų braukšt nu
spręsti: “Lietuva kyla, Lietuva 
smunka”. Tik labai kategoriški 
žmonės lengva širdimi gali mė
tyti tokias replikas. Lietuva gy
vena, grumiasi su tikrais sunku
mais ir pati sau jų pasigamina, 
ir vis dėlto galima tarti: “Lie
tuvos vežimas braška, bet va
žiuoja!”

- Kas kliudo Lietuvai pakil
ti? Kokios kliūtys jai pastoja ke
lią?

- Kas kliudo pakilti? “Ir kū
no silpnybė, ir žemės puikybė, ir 
pragaro juoda dvasia į pražūtį 
stumia žmonijos daugumą...” 
Lietuva mums - ypatingas kraš
tas, ir iš tiesų savita jos istorija, 
savitas mūsų tautos charakteris, 
bet dar daugiau yra žmogiškųjų 
ir istorinių bendrybių su kitais 
kraštais. Daugelio mūsų bėdų 
šaknys glūdi nelaisvės penkias
dešimtmetyje, kuris palietė ke
liolika Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių bei tautų, ir visur pali
ko panašių nuosėdų - vienur 
skaudesnių, kitur lengvesnių. 
Manau, galėtume geriau išsiaiš
kinti kai kuriuos Lietuvos gyve
nimo reiškinius pasidomėję, 
kaip tie dalykai vyksta kituose 
komunistų valdytuose kraštuo
se. Lietuvos vardo kartais ven
giama dėl seno sovietinio pa
pratimo. Pvz. oro prognozėse 
sakoma: “Šalyje bus debesuo
ta... giedra ir pan., tarsi bijantis 
nurodyti, kad ta šalis yra mūsų 
Lietuva. Didžioji bėda senojo 
raugo prisigėrę mokyklų vado
vai ir mokytojai, bet yra ir viltin
gų ženklų mokyklose.

Bado mums akis tai, kad 
Lietuva, katalikiškų tradicijų 
kraštas, išsirinko (ex)komunistą 
prezidentą, paskui premjerą. 
Bet tokį patį prezidentą išsirin
ko (matyt, ir vėl išsirinks) Len
kija, turinti dar stipresnes kata
likiškas tradicijas. Lenkija nepa
tiria tokios žemos ūkio krizės 
kaip Lietuva, nes joje nebuvo 
kolūkių, vyravo privatūs šeimų 
ūkiai. Lenkų dvasininkai pripa
žįsta, kad daug didesnis yra nu- 
religėjimas ir labiau smukusi 
darbo kultūra tuose regionuose,

(Nukelta į 2-rą psl,)

Prezidentas Airijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus rugsėjo 24 d. išvy
ko į Airiją valstybiniam vizitui, 
skelbia ELTA/LGTIC. Su juo 
susitiko Airijos prezidentė Mary 
McAleese, Ministeris pirmi
ninkas Bertie Ahern, Atstovų 
bei Senato rūmų vadovai, Dub
lino meras. Susitikimuose buvo 
aptarti dvišaliai politiniai santy
kiai, ekonominio bendradarbia
vimo perspektyvos, kultūrinių 
mainų programos bei eurointe- 
gracijos klausimai.

V. Adamkus su delegacija 
taip pat aplankė Korko miestą, 
dalyvavo verslininkų susitikime, 
o Korko universitete, bendra
darbiaujančiu su Vilniaus uni
versitetu, aptarė bendradarbia
vimą lazerių tyrimo srityje.

Teigiamas EK įvertinimas
BNS/LGTIC skelbia, kad 

Europos parlamento ataskaitoje 
apie pasirengimą narystei Euro
pos sąjungoje (ES) Lietuva api
būdinama kaip gerą spartą išlai
kanti valstybė, pasižyminti stip
ria valia įsijungti į sąjungą. Do
kumente pabrėžiama Lietuvos 
teisė užsitikrinti savo saugumą 
jungiantis į euroatlantines sau
gumo institucijas, teigiamai ver
tinamas Lietuvos vaidmuo 
bendradarbiaujant su Karaliau
čiaus sritimi, pasisakoma už ak
tyvesnį ES dalyvavimą šiame 
dialoge. Lietuva raginama spar
tinti pasirengimą Ignalinos ato
minės elektrinės antrojo bloko 
uždarymui.

Civilinės saugos pasitarimas
Vilniuje rugsėjo 19 d. vyko 

pasitarimai dėl NATO bendra
darbiavimo politikos taikos me
tu atsirandančių kraštutinių si
tuacijų. Jame dalyvavo visų 44 
Euroatlantines partnerystės ta
rybos (EAPC) kraštų atstovai. 
Kaip rašo ELTA/LGTIC, buvo 
aptarti planavimo komiteto ir 
NATO veiklos pokyčiai, NATO 
Civilinės saugos komiteto vaid
muo.

Rugsėjo 20-21 d.d. taip pat 
buvo surengtas NATO Civilinės 
saugos komiteto rudens semina
ras Regioninis bendradarbia
vimas ekstremaliomis situacijo
mis, pagal patvirtintą 2001 m. 
Partnerystės taikos labui prog
ramą. Jo tikslas - suteikti šalims 
galimybę pasikeisti informacija 
ir pasidalinti patirtimi regioni
nio bendradarbiavimo srityje. 
Siekiama padėti kraštams rengti 
sutartis su kaimyninėmis valsty
bėmis ir tobulinti bendradar
biavimą, norint išvengti proble
mų, su kuriomis jau susidurta.

Apžiūrėjo sienos apsaugą
Rugsėjo 19 d. Europos ko

misijos Plėtros generalinio di- 
rektoriato vadovas Eneco Lan- 
daburu lankėsi Lietuvoje, su de
legacija apžiūrėjo pasienį su 
Gudija. Kaip rašo BNS/LGTIC, 
Medininkų pasienio kontrolės 
punkte EK pareigūnai buvo su
pažindinti su Lietuvos pasienio 
tarnybų veikla. Jiems buvo pri

Šiame numeryje
Vilniaus dieną minint 

Jo praeitis yra mūsų praeitis
Lietuva grumiasi kilimo linkme

Pokalbis su svečiu kunigu Vaclovu Aliuliu, MIC, iš Lietuvos
Amerika po didžiosios nelaimės

Pasaulis beveik vienbalsiai prisidėjo prie Amerikos
Žydų - litvakų kongresas

Iškelta Vilniaus - Lietuvos Jeruzalės - reikšmė žydų gyvenime
Rasizmas pasauliniu mastu

Įstatymu žmonių sulyginti neįmanoma
Pagerbtas lietuvių veikėjas

Solistas Stasys Baras apdovanotas žymiu Ellis salos medaliu
Atgimimo priešaušris

Išgyventi tautos prisikėlimo vaizdai 
Skrandžio ir širdies sindromas 

Dr. Vytauto Meškos sveikatos patarimai

statyta šiemet visuose Lietuvos 
pasienio kontrolės punktuose 
įdiegta Valstybės sienos apsau
gos tarnybos informacinė siste
ma (VSATIS), kuri buvo teigia
mai įvertinta, nes sutrumpintas 
vykstančių per sieną asmenų do
kumentų patikrinimo laikas. Taip 
pat pradėjus naudotis VSATIS, 
padvigubėjo pasieniečių sulaikytų 
nuo teisėsaugos besislapstančių 
asmenų skaičius.

E. Landaburu teigiamai 
įvertino Lietuvos padarytą pa- 

> žanga, bet pažymėjo, kad dar 
laukia svarbių darbų, kol Lie
tuvos sienų, ypač busimųjų iš
orinių ES sienų apsauga ir kont
rolės pasienyje procedūros visiš
kai atitiks ES reikalavimus.

Brazauskas - populiariausias
Rugpjūčio pabaigoje rinkos 

ir viešosios nuomonės tyrimų 
firmos “Baltijos tyrimai” atlik
tos apklausos duomenimis, 65% 
apklaustų Lietuvos gyventojų 
palankiai vertina ministerį pir
mininką Algirdą Brazauską. Jo 
populiarumas per mėnesį suma
žėjo 1%, o tiek pat padidėjo 
prezidento Valdo Adamkaus 
vertinimas. Apie jį palankiai 
galvoja 62% apklaustųjų. Krikš
čionių demokratų vado Kazio 
Bobelio populiarumas dabar 
siekia 58%. Kaip praneša BNS/ 
LGTIC, Liberalų sąjungos va
dovu tapusį Eugenijų Gentvilą 
rugpjūčio mėnesį palaikė 45% 
apklaustųjų, o Naujosios de
mokratijos pirmininkė Kazimie
ra Prunskienė liko septintoje 
vietoje, su 44% rinkėjų parama.

Premjeras Latvijoje
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Algirdas Brazauskas rug
sėjo 27 d. viešėjo Latvijoje su 
oficialiu darbo vizitu, praneša 
ELTA/LGTIC. Susitikęs su Lat
vijos seimo pirmininku Janiu 
Straume buvo sutarta, kad dvi
šaliuose santykiuose “nėra neiš
sprendžiamų klausimų”. Aptar
ta derybų dėl narystės Europos 
sąjungoje ir NATO eiga, iš
reikšta viltis, kad abi valstybės 
2004 m. taps ES narėmis.

Latvijos seimo pirmininkas 
pripažino, kad Teritorinės jū
ros, eknominės zonos ir konti
nentinio šelfo sutarties patvir
tinimas užtrukęs, ir “būtina šį 
klausimą kuo greičiau iš
spręsti”. Sutarta, kad būtų nau
dinga, jei abi valstybės atnaujin
tų jūros seklumos žvalgybą ieš
kant naftos. Ketinama tartis dėl 
laisvo darbo jėgos judėjimo su
tarties.

Nemokės visų skolų
Lietuvos vyriausybė ketina 

savivaldybėms per trejus metus 
kompensuoti 208 milijonus litų, 
neišmokėtų per 1997-2000 me
tus, rašo LGTIC. To laikotarpio 
vyriausybės skolos siekia 600 
mln. litų. Skolos savivaldybėms 
susidarė delegavus joms papil
domų pareigų, bet neskyrus fi
nansavimo jų įgyvendinimui. 
Nors susitikime su ministeriu

(Nukelta j 3-čią psl.)
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9 RELIGINIAME GYVENIME

Lietuva grumiasi kilimo.

Vytauto Didžiojo universite
tas mokslo metus pradėjo rugsėjo 
3 d. pamaldomis Kauno arkika
tedroje bazilikoje. Mišias konce- 
lebravo arkiv. S. Tamkevičius, 
vysk. V. Michelevičius, Kauno 
kunigų seminarijos rektorius kun. 
E. Žukauskas, VDU Teologijos 
fakulteto dekanas kun. dr. V. S. 
Vaičiūnas, OFS. Pamokslą pasa
kė arkiv. S. Tamkevičius, linkėda
mas Dievo šviesos, kuri skatintų 
mokslą panaudoti gėriui, taipgi 
ragindamas augti išmintimi ir 
šviesa savo geru pavyzdžiu. Po 
Mišių visi dalyviai rinkosi į naujo
sios teologinės literatūros skai
tyklos atidarymą. Kauno arkivys
kupijos duotose patalpose univer
siteto lėšomis įsteigta kompiuteri
zuota skaitykla, pavadinta buvu
sio universiteto rektoriaus Stasio 
Šalkauskio vardu. Skaitykloje su
kaupta apie 50,000 teologinių 
knygų, taipgi gauna per 100 peri
odinių leidinių. Skaityklą iškil
mingai atidarė Kauno arkivysku
pas S. Tamkevičius ir VDU rek
torius prof. V. Kaminskas.

Lietuvos Kolpingo drauguos 
jaunimas rugpjūčio 14-21 d.d. 
organizavo tarptautinį jaunimo 
susitikimą tema “Asmeninės ver
tybės jaunimo veikloje ir moder
nioje visuomenėje”. Renginyje 
dalyvavo jaunimas iš Lietuvos, 
Italijos, Lenkijos ir Portugalijos. 
Buvo sutelktas įvairių tautų jauni
mas. Mat norėta patirti, ar skir
tingų visuomenių žmonės gali tu
rėti panašių vertybių. Pirmas die
nas jaunimas gyveno lietuvių šei
mose Vilniuje ir Kaune, kad 
galėtų artimiau susipažinti su Lie
tuvos aplinka. Vėliau susirinko į 
Troškūnų švietimo bei kultūros 
centrą pasidalinti savo įžvalgomis 
apie skirtingų kultūrų vertybes. 
Buvo susipažinta su jaunimo or
ganizacijomis ir jų veikla. Jauni
mas turėjo galimybių susipažinti 
su skirtingomis kultūromis pro
gramų metu ir laisvalaikiu ben
drauti. Vakarai pasižymėjo dai
nomis, spalvotų plakatų gausu
mu. Pabaigoje visi įsitikino, kad 
visų kraštų pamatinės jaunimo 
vertybės yra tos pačios.

Liepos pabaigoje ir rugpjū
čio pradžioje Lietuvoje su vie
nuolikos vaikų ir jaunimo grupe 
lankėsi misionierius iš Ruandos 
(Afrikoje) kun. H. Šulcas. Ši gru
pė liepos 26-29 d.d. dalyvavo Lie
tuvos evangelikų liuteronų jauni
mo centro organizuotoje evange
lizacinėje ekumeninėje stovykloje 
Būtingėje. Kun. H. Šulcas su sto
vyklautojais dalijosi savo išgyveni
mais apie anksčiau ištikusią tra
gediją Ruandoje. Taipgi kalbėjo 
ir apie dabartinę krašto politinę / 
padėtį. Dabar jo globojamoje sto
vykloje yra prisiglaudę 700 naš
laičių. Kun. H. Šulcas savo sene
lio žemėje, Kėkštų kaime (Kre
tingos raj.), steigia Jaunimo sody
bą. Čia jis lietuvių, ruandiečių ir 
vokiečių kalbomis aukojo pirmas 
Mišias. Jas filmavo viena Vokieti-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais 

jos televizija, kurios grupė jau 
septintus metus renka medžiagą 
filmui apie kun. H. Šulco misio
nierišką veiklą. Jis tikisi, kad į 
tėviškę dar sušpės sugrįžti ir jo 
mama. Pasižiūrėti afrikiečių atlie
kamų šokių į sodybą susirinko 
gausus būrys žemaičių. Ateityje 
šioje sodyboje bus organizuoja
mos jaunimo ir vaikų stovyklos.

Moksleivių ateitininkų są
jungos centro valdyba rugpjūčio 
6-16 d.d. Kirneilės kaime (Molė
tų raj.) prie Bebrusų ežero, ba
zėje “Rūta” surengė dvyliktąją 
moksleivių ateitininkų vasaros 
stovyklą “Ateities vasara”. Joje 
dalyvavo 70 (14-18) moksleivių iš 
įvairių Lietuvos vietovių. Progra
mai vadovavo E. Savickaitė. Su 
moksleiviais bendravo studentai 
ateitininkai. Pokalbiams buvo pa
sirinktos temos: “Aš ir kiti jauni 
žmonės”, “Aš pasaulyje - mano 
vertybės”, “Aš ir visuomenė”. 
Stovyklą finansiškai parėmė Lie
tuvių katalikų religinė šalpa, 
Valstybės jaunimo reikalų taryba.

Studentų ateitininkų vasaros 
akademija “Žmogaus orumas” 
rugpjūčio 16-26 d.d. ivyko Kark
lėse. Advokatas P. Kairevičius 
kalbėjo apie bausmę ir žmogaus 
orumą. E. Vareikis kėlė pilietinio 
orumo klausimą, prof. A. Žygas 
apžvelgė žmogaus orumą iš an
tropologijos mokslo perspekty
vos. G. Karoblis kalbėjo apie kū
no pardavimą ir sportines aukštu
mas. Vyko įvairios sporto varžy
bos, teatro, susikaupimo vakarai. 
Taipgi gvildenti istorijos, politi
kos, meno klausimai. Stovyklau
tojai taip pat tvarkė pajūrio ap
linką. Stovykloje svečiavosi Atei
tininkų federacijos dvasios vadas 
vysk. J. Kauneckas ir aukojo Mi
šias. Rugpjūčio 25-26 d.d. įvyko 
Studentų ateitininkų sąjungos su
važiavimas, kuriame išrinkta nau
ja valdyba: pirm. V. Girdzijaus
kas, Kauno Technologijos univer
siteto socialinės edukologijos ma
gistrantas, nariai - L Bendoriūtė 
ir L. Vaišnys.

Lietuvos ambasadorė prie 
UNESCO Ugnė Karvelytė (Kar
velis) rugpjūčio 21 d. Vilniuje 
kultūros ministerei R. Dovydė
nienei įteikė UNESCO generali
nio direktoriaus Koichiro Mat- 
suura pasirašytą pažymėjimą, 
patvirtinantį, kad Lietuvos kryž- 
dirbystė yra įtraukta į UNESCO 
žmonijos žodinio ir nemateria
laus paveldo sąrašą. Kultūrinės 
raiškos formą “Kryžių kūrimas ir 
jų simbolizmas” žmonijos pavel
do šedevru UNESCO paskelbė 
š.m. gegužės 18 d. Kryždirbystė 
Lietuvoje perduodama iš kartos į 
kartą kaip labai savita liaudies 
meno tradicija.

Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos vienuolijos seserys Putname po metinių rekolekcijų su jų vadovu 
kunigu V. Aliuliu, MIC (viduryje šalia sesers provincijolės Paulės Savickaitės)

N. Pradėtosios Mergelės Marijos vienuolijos narės Putname - sesuo MARGARITA BAREIKAITĖ ir sesuo 
PAULĖ SAVICKAITĖ, švenčiančios 50 metų vienuolystės sukaktį, eina atnešti aukojimo dovanų Mišių metu

Amerika po didžiosios nelaimės
POVILAS ŽUMBAKIS

Teisingumas, karas ir principui
Norint apsiginti nuo teroro, 

reiktų griežčiau tvarkytis viduje. 
O tai kaip tik pažeistų laisvės 
pamatus, kurie yra tokie svar
būs Amerikos demokratijai.

Svetimtaučiams dažnai yra 
keista ir nesuprantama, kad 
Amerikoje policija ar saugumas 
turi laikytis kietų disciplinos tai
syklių ir nepažeisti kaltinamo 
žmogaus teisių. Prieš keletą me
tų ta tema teko kalbėtis su vy
riausiu Lietuvos prokuroru. Jį 
paklausiau, kodėl Lietuvoje taip 
greitai buvo areštuotas, nuteis
tas ir sušaudytas žmogus, įtaria
mas žurnalisto Lingio nužudy
mu? Jis atsakė: jam (prokuro
rui) tik reikia su tokiu tipu pusę 
valandos pavažiuoti mašina, ir 
jis pats prisipažįsta.

Tie žodžiai daug kur ir daug 
kam būtų priimtini kaip gero 
prokuroro ryžtas arba veiklos 
metodika. Kai kurie netgi de
mokratiški kraštai, pvz. Izraelis, 
oficialiai toleruoja kankinimą 
tardymo metu. Tačiau Amerika 
to netoleruotų! O jei taip būtų, 
Amerika prarastų tai, kas skiria 
ją nuo visų kitų kraštų, nuo visų 
kitų civilizacijų! Tada teroristai 
galėtų' teisėtai skelbti, kad jie 
laimėjo!

Prabėgus daugiau kaip sa-

Lietuvos balsas Jungtinėse tautose
Melagingi Rusijos kaltini

mai Baltijos valstybėms buvo iš
samiai atremti Jungtinių tautų 
(JT) Žmogaus teisių puoselėji
mo ir apsaugos pakomitečio 
rugpjūčio mėnesį vykusioje 53- 
čioje sesijoje BATUN’ui (Baltic 
Appeal to the United Nations) 
ir Tarptautinei žmogaus teisių 
federacijai atstovavęs dr. Algis 
T. Geniušas. Jis taip pat apžvel
gė žmogaus teisių būklę visame 
pasaulyje.

Nors Estija, Latvija ir Lietu
va sėkmingai integruoja visus 
savo gyventojus - kalbėjo Ge
niušas, - Maskva tebetęsia savo 
“dezinformacijos politiką”. Ru
sijos užsienio reikalų ministeris 
“Pravdoje” (birž. 29 d.) tvirtino, 
jog Estijoje ir Latvijoje nuolat 
blogėja “humanitarinė padėtis” 
- trečdalis jų gyventojų neturi 
pilietybės ir yra nustumti į “vi
suomeninio ir politinio gyveni
mo nuošalę”. Geniušas priminė, 
jog Baltijos valstybės “skaudžiai 
tebejaučia 50 metų užtrukusios 
okupacijos” ir masinio gyvento
jų “perkėlimo” pasekmes. To
kiais kaltinimais Maskva siekia 
užblokuoti tų valstybių įstojimą 
į ŠAS (NATO).

Baltijos valstybėse, tęsė kal
bėtojas, mažumos turi teisę bur
tis į draugijas. Jų vaikai gali 
valstybinėse ir privačiose mo- 

vaitei nuo tų žiaurių įvykių Niu
jorke ir Vašingtone, dar neži
nai, prieš ką ir kaip Amerika 
kovos ir ką nubaus už šią di
džiulę tragediją. Daugiausia 
kaltinimų yra skiriama didžiau
siam teroristui Osama bin La
den, nors tikslių įrodymų dar 
nėra. Tačiau tas žmogus yra ap
kaltintas daugeliu barbariškų ak
tų prieš amerikiečius. Jis dažnai 
viešai pasisakydavo prieš Ame
riką ir jos gyventojus. Bet kas dar 
yra kaltas? Kurios valstybės glo
boja teroristus, prieš kurias prezi
dentas Bush skelbs karą?

Kas padės Amerikai?
Pirmomis dienomis po tra

gedijos prezidento Bush admi
nistracija klausė pasaulio val
džias: ar jūs su mumis, ar su te
roristais? Pasaulis beveik vien
balsiai prisidėjo prie Amerikos 
- netgi Rusija. Pirmą kartą per 
savo 50 metų istoriją NATO pa
skelbė, kad ji privalo ginti Ame
riką, su ja kartu kovoti prieš te
rorą. Taip turėtų būti, bet...

Bėgant laikui po įvykių, net 
Europos demokratinių šalių at
stovai pradėjo abejoti dėl to 
žingsnio, pradėjo statyti sąlygas. 
Kiekvienas kraštas ėmė skai
čiuoti, kiek jiems kainuos soli
darumas su Amerika, ypač fi
nansiškai.

Rusija turi sudėtingus san- 

mokytis savo gimtosios kalbos 
kyklose. Tačiau padėtis Rusijoje 
visai skirtinga - mažumos, kaip 
pvz. finaugriškos gentys tolimo
joje šiaurėje, dažnai neturi ele
mentarių teisių. Rusijoje gyvena 
apie 78,000 lietuvių, bet jie te
turi vieną valstybės išlaikomą 
mokyklą Maskvoje, kuri apsiri
boja 150 moksleivių, turi tris ly
giagretes klases (po 15 - 25 
moksleivių) trijuose miestuose 
ir vienintelį vaikų darželį Kali
ningrado srityje. Toksai mažu
mų traktavimas, paneigiantis 
tautinėms mažumoms jų esminę 
teisę puoselėti savo kultūras ir 
savo etninę bei kalbinę tapatybę 
grubiai pažeidžia visų Jungtinių 
tautų narių prisiimtus įsiparei
gojimus bei Europos žmogaus 
teisių apsaugos ir pagrindinių 
teisių sutartį.

Geniušas priminė, kad tau
tų apsisprendimo teisę užtikrina 
tarptautinės pilietinių, ūkinių, 
visuomeninių ir kultūrinių teisių 
sutartys. Valstybės, kurios pa
neigia tą teisę kitiems neišven
giamai užgniaužia laisvę savo 
viduje. Todėl nesiliaujantis če
čėnų naikinimas dešimtį metų 
po jų nepriklausomybės atstaty
mo yra didžiausias Jungtinių 
tautų, paskelbusių visų tautų 
teisę laisvai apsispręsti, išbandy
mas pabrėžė profesorius Ge
niušas. Inf. 

tykius su arabais ir Izraeliu. So
vietų Sąjungos laikais tie patys 
KGB agentai rėmė terorą prieš 
izraeliečius ir amerikiečius. Ru
sijos prezidentas, buvęs aukštas 
KGB pareigūnas, puikiai su
pranta arabų kraštų kovų ir šal
tojo karo strategijų intrigas. 
KGB buvo terorizmo auklė. 
Jiems yra sunkiau dabar, nes 
daug rusų imigrantų gyvena Iz
raelyje, prekiaujančių su Rusija.

Rusija turi gerus ryšius ir su 
Iranu, padedančiu statyti atomi
nę jėgainę, kuri galės gaminti 
kurą atominiams ginklams. So
vietai yra išžudę daugybę žmo
nių Afganistane, kuriame iki 
šiol jie turi daug priešų. Todėl 
to krašto puolimas jiems yra 
priimtinas.

Kai kurių Europos kraštų 
valdžių elgesys yra dar gėdin- 
gesnis (išskyrus Angliją). Socia
listų valdžios pareiškė pirmuo
sius užuojautos ir solidarumo 
žodžius ir pradėjo abejoti. Eu
ropiečiai nemėgsta amerikiečių 
(nors oficialiai to nepripažįsta; 
pagrindinė dingstis - pavydas). 
Tai ilga pavydo ir arogancijos 
istorija. Nors Amerikos kariuo
menė praeitame šimtmetyje du 
kartus išgelbėjo europiečius, ta
čiau pastarieji labai lengvai pa
miršo tas Amerikos pastangas. 
Nepagalvoja, kad be didžiulės 
Amerikos pagalbos Antrojo pa
saulinio karo metu ir Marshall 
plano po karo šiandien mask
viečiai kalbėtų vokiškai, o socia
listai “Vakarų” Europoje būtų 
ne kairieji socialistai, kaip da
bar, o nacių socialistai. Dabar 
europiečiai sako, kad amerikie
čiai neturi istorinės atminties, 
bet juk jie patys yra akli savo 
praeities klaidoms.
Amerikos kairiųjų pasimetimas

Amerikos kairieji (“libera
lai”), nors ir braukia ašaras nuo 
skruostų ir reikalauja keršto, ta
čiau nepraleidžia nė vienos pro
gos pulti prezidentą Bush. Jų 
akimis Bush nėra tikras prezi
dentas - nėra subrendęs. Jis kri
tikuojamas už tai, kad sudarė 
rimtą savo administracijos ko
mandą (mat nežino ką daryti, 
todėl prašo patarimų patyrusių 
tėvo draugų). Net kai kurie lie
tuviškos spaudos redaktoriai 
pamėgdžiojo tą kritiką... Bet 
dabar apsiramino, gal net pasi
metė (prezidentui Bush šiuo 
metu pritaria beveik 90% ame
rikiečių!) Šiuo metu tie patys 
kairieji puola Bush už tai, kad 
klauso tų patyrusių žmonių. Ta
čiau visi žinome, kad geresnės 
komandos amerikiečiai negalė
tų net tikėtis. Mūsų liberalai yra 
labai jautrūs žmonių nuomonei. 
Jie Amerikos vienybę mato taip, 
kaip ją mato visas pasaulis. Kai 
kada jų kritika yra ciniška, o 
kartais net sarkastiška.

Visa tai stebėdamas užkuli
siuose šypsosi Putin. Jis šią si
tuaciją žino dar iš KGB veiklos 
laikų. (Ar pasikeitė KGB per jo 
gyvenimą? Nedaug! Pasikeitė 
tik pavadinimas. Putino valdžia 
varžo Rusijos žmonių teises 
kasdien. O tai tiktai pradžia). 
Jis žino, kad kairieji Amerikoje 
yra jo geriausi draugai. Jis žino, 
kad jie padės suskaldyti Ameri
kos vienybę. Bet, aš manau, šį 
kartą jis klysta, kaip kad klydo te
roristai ir mūsų kairieji. Sudėtin
gą situaciją amerikiečiai supranta 
daug giliau nei rusai mano.

Išreikšdami krašto gedulą 
Amerikos vėliavos plevėsavo 
nuleistos iki pusės stiebo. Bet 
prieš kelias dienas prezidentas 
Bush įsakė kelti vėliavas kaip 
įprasta. Dabar vėl vėliavos ple
vėsuoja nuo stiebų viršūnių. Gal 
teroristai nežino ką tai reiškia? 
Jei nežino, neužilgo sužinos!

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kur daugiau buvo valstybinių 
ūkių, t.y. buvusiose vokiečių že
mėse. Religingiausi išliko pieti
niai regionai, kalnų ir priekal
nių ruožas, kurį mažiausiai pa
lietė urbanizacija. Greta su ka
talikiškomis tradicijomis Lenki
joje vyksta svarbi sekuliarizaci
ja, kunigams labai sunku dirbti 
miestų mokyklose.

Mūsų “brolių žemė” Latvija 
vargsta panašiai kaip Lietuva, 
netrūksta joje nusikaltimų, ko
rupcijos, valdžios pareigūnų 
skandalų. Estai laimingi, per
mainų metai izoliavo komunistų 
veikėjus iš politinio gyvenimo, 
todėl daugeliu atžvilgiu tvarkosi 
geriau už mus. Kita vertus, estų 
tauta nyksta biologiškai, nes dar 
nepatvaresnis šeimos ir mažes
nis gimstamumas negu Lietuvo
je. Didelis nureligėjimas neduo
da moraliai atsigauti.

Rytų Vokietija, buv. DDR 
(VDR) labai “susovietėjo”, nors 
buvo mažiau sovietinama negu 
Lietuva. Kartais pamanau, ar 
neprisidėjo tradicinis vokiečių 
klusnumas valdžiai (“Unterta- 
nentum”): jei valdžia sako, kad 
nereikia Dievo, tai ir nereikia... 
Turtingoji Vakarų Vokietija, 
taip labai troškusi Vokietijos 
suvienijimo, vos paveža buksuo
jančią Rytų Vokietijos ekono
miką, o vienos tautos rytiečių ir 
vakariečių bendravimo santy
kiai daug sunkesni negu Lietu
vos ir išeivijos tautiečių.

- Kokį vaidmenį atlieka Ka
talikų Bažnyčia dabartiniame 
Lietuvos atgimimo procese? Ar ji 
panaudoja visas savo moralines 
pajėgas tam tikslui? Kartais atro
do, kad ji pati išgyvena depresiją 
ir laikosi pasyviai?

- Taip, panaudoja. Panau
doja tiek, kiek geba pasisemti iš 
tikėjimo ir malonės šaltinių. 
Manau, galėtų pasisemti jų 
daug daugiau.

Bažnyčios žmonių pasyvu
mas, depresija? - Iš dalies tiesa. 
Nuvargstame ilgainiui visi. 
Greičiausiai reikia mums inten
syvesnio maldos gyvenimo, kad 
galėtų daugiau gyvybingumo 
įkvėpti Šventoji Dvasia. Nepa
kanka išorinių, organizacinių 
priemonių. Nors jos reikalingos, 
bet Bažnyčią iš tiesų išjudina tik 
šventi žmonės.

Kaip jau esu pareiškęs kal
binamas Draugo redakcijos (iš
spausdinta 2001.VIII.9. nr.154), 
lemiamu veiksniu ir vilties 
žvaigžde laikau katalikiškos in
teligentijos gausinimą bei stipri
nimą. Atmintina palaimintojo 
Jurgio Matulaičio įžvalga ir ra
ginimas savo sekėjams: telkti 
geros valios pasauliečius, ugdyti 
jų religinį dvasinį gyvenimą ir 
tinkamai parengtus siųsti į vi
suomenės darbo dirvas, o dir
bančius toliau palaikyti bei ug
dyti.

Atsimename, kaip savo lai
ku Pranas Dovydaitis, Stasys 
Šalkauskis, Antanas Maceina, 
Juozas Girnius, Marija Peč- 
kauskaitė, Stefanija Ladigienė 
ir kiti plėtojo katalikiškąją veik
lą sėkmingiau už daugelį kitų. 
Persekiojimo laikais tautos dva
sią ir tikėjimą gaivino Kronikos 
talkininkai, “Eucharistijos bi
čiuliai”, “Motiejaus Valančiaus 
blaivystės sąjūdis”. Jonas Pau
lius II lemiama Naujojo evange- 
lizavimo užduotimi laiko kultū
ros evangelizavimą. Štai kur ke
lias ir dirva.

- Ar turi Lietuva pakanka
mai moralinių jėgų pati pakilti?

- O kas gi galėtų ją pakelti, 
jeigu pati nepasikels?! Taip at
sakome spręsdami pagal žmo
giškąsias jėgas. Dievo jėgai plis

PADĖKA
AtA

JUOZUI RAŠKAUSKUI
iškeliavus amžinybėn 2001 m. rugsėjo 16 d., 

reiškiame gilią padėką Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, kunigams - Edžiui 
Putrimui, Eugenijui Jurgučiui, OFM, ir Liudui Januškai, 
OFM, už atnašautas gedulines Mišias, maldas prie karsto 
laidotuvių namuose ir kapinėse.

Tariame nuoširdų padėkos žodį karsto nešėjams 
ir visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems dalyvavu
siems atsisveikinimo apeigose. Dėkojame už žodines ir 
raštiškas užuojautas, už gėles, už užprašytas Mišias ir už 
dalyvavimą laidotuvių apeigose. Ačiū M. Povilaitienei už 
aukų rinkimą ir J. Gurklienei už paruoštus pietus.

Žmona Adelė, sūnūs - Vygintas ir Gintaras 
bei jų šeimos

ti mumyse tam tikru mastu pa
deda iš svetur, ypač iš Prancūzi
jos ir Italijos, ateinantys katali
kiškojo atsinaujinimo sąjūdžiai. 
Taip pat gražių impulsų gauna
me iš Kanados ir JAV lietuvių. 
Matau, kad šen ten Lietuvos 
dvasininkai, vienuolės ir pasau
liečiai pradeda talkinti savie
siems kitoje Atlanto pusėje.

-Lietuvos žiniasklaidoje kal
bama apie valstybingumą, pilie
tiškumą, pilietinę visuomenę, bet 
tylima apie tautiškumą, patriotiz
mą. Ką reiškia tas pilietiškumas 
ir kodėl vengiama tautiškumo?

- Pilietiškumas ar tautišku
mas? Nematau priešpriešos. Te
gul bus kuo daugiau sąmoningų 
ir sąžiningų piliečių - Lietuva 
gyvuos. Man nepatinka, kai 
Lenkijos valstybės kartais ir 
Bažnyčios vadovai kreipiasi į sa
vo visuomenę: “Polacy, Pola- 
cy!”, tarsi kitų tautybių piliečių 
ir tikinčiųjų Lenkijoje nebūtų ar 
jie būtų nepageidaujami. Atgi
mimo metais Lietuvoje įsigyve
nęs kreipinys: “Lietuvos žmo
nės!” Nebus “Lietuva tik lietu
viams”. Sąjūdis siekia laisvo gy
venimo sąlygų visiems lojaliems 
Lietuvos gyventojams.

Tikiu, kad yra daug Kana
dos patriotų ne kanadiečių kil
mės, kaip yra Lietuvos patriotų 
nelietuvių. Kadaise man kalbėjo 
lietuviai, buvę karo pabėgėliai: 
“Šis kraštas (Kanada) buvo 
mums geras. Priėmė mus, nete
kusius Tėvynės, leido dirbti ir 
prasigyventi”. Galvojantys Lie
tuvos lenkai pripažįsta, kad 
šiandien nepriklausomoje Lie
tuvoje jie geriau jaučiasi su savo 
tautine kultūra ir bendromis 
laisvės sąlygomis negu soviet
mečiu. Beje, yra nemažai tauti
nio šovinizmo kurstytojų, bet ti
kėsimės, kad ne jie lems Lietu
vos lenkų visuomenės likimą. 
Taip pat ne visi Lietuvos rusai 
dairosi į Maskvą. Su Sąjūdžiu 
noromis bendradarbiavo Lietu
vos armėnai, totoriai, karaimai. 
Sąžiningas darbas, rūpinimasis 
ne tik savo bei šeimos, bet ir vi
so krašto gerove - taip aš su
prantu pilietiškumą. Šitaip nusi
teikę Lietuvos piliečiai nelietu
viai bus draugingi ir mūsų tau
tos siekiams.

Mūsų tautiniam gėriui 
kenksmingas yra ne pilietišku
mas, o kosmopolitizmas, “ten 
Tėvynė, kur gerai”. Neseniai 
kažkas paleido sparnuotą posa
kį, kad intelektualu galima pri
pažinti tik kosmopolitą, o savo 
tautos ar valstybės patriotą - 
daugių daugiausia inteligentu, 
tik ne intelektualu. Vadinasi, 
Šalkauskis, Maceina, Girnius, 
Maironis, Jakštas, Kuraitis - ne 
intelektualai...

- Žvelgiant į dabartinius Lie
tuvos sunkumus kyla klausimas: 
kokios jos ateities perspektyvos?

- Viltingos ir sunkiai įvyk
domos. Bendroji valstybės eko
nomika, sako, po truputį atsi
gauna. Po vienų kitų metų turė
tų pajusti pagerėjimą ir eiliniai 
piliečiai. Padaugės darbo vietų 
- sumažės bėgimas iš Tėvynės.

Permainų metais dalis jau
nimo metėsi ieškoti greito už
darbio, versdamiesi smulkia 
prekyba, pvz., Vilniaus Gariūnų 
turguje, bet “Gariūnų era” pasi
baigė. Jaunimas vėl įvertino 
mokslo bei išsilavinimo reikš
mę, veržiasi į studijas. Talentų 
Lietuvoje niekad netrūko, turiu 
viltį, kad jaunieji talentai, stip
rių vyresnių parengti, kietu triū
su ves mūsų Tėvynę pakilimo 
keliu. Reikia Bažnyčiai rasti są
lytį su jais, kad su kultūra bei 
ekonomika augtų ir dvasia.

- Dėkojame už apsilankymą, 
už pokalbį, linkime ir toliau sėk
mingai plušti laisvoje Tėvynėje.

mailto:tevzib@pathcom.com
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Tarptautinė konferencija Lietuvai padėti
Kanados lietuvių bendruomenė ir Šiaurės Atlanto 

sąjunga - NATO
A. K. VAIČIŪNAS

JAV ištiko skaudi nelaimė, 
kurią suplanavo teroristai toli
muose rytuose. Nekaltų žmonių 
aukų skaičius gali siekti 7,000. 
Tai didžiulė netektis taip dide
lei ir galingai valstybei, tačiau ar 
tai gali prilygti tai nelaimei, ku
rią atnešė Lietuvai Sovietų Są
junga ir kai vien tik 1941 m. 
buvo 50 kartų aršesnė. Netikslu 
būtų šioje skiltyje skaičiuoti ir 
lyginti tai, kas įvyko prieš 60 
metų, bet daugelis Kanadoje gy
venančių lietuvių yra gyvi tų 
įvykių liudininkai.

Sovietų Sąjunga pakeitė sa
vo vardą, tačiau tie patys KGB 
pareigūnai sėdi Maskvoje. Isto
rija vėl kartojasi. Iš 1990-1991 
metų perversmo išsilaisvinusių 
tautų kai kurios turėjo grįžti į 
Maskvos glėbį, o kitos yra vilio
jamos į vadinamąją “įtakos sfe
rą”. Lietuva yra viena iš tos 
“įtakos sferos” kandidačių, ypač 
kai ten ima vyrauti tos partijos, 
kurioms yra gerai pažįstamas 
tas lovys iš kurio mito prieš 11- 
12 metų. Tikėkimės, kad dabar
tinės Lietuvos vyriausybininkai 
neparsiveš iš savo dažnų kelio
nių į Maskvą panašios nelaimės 
(Stalino saulės ir draugiškų ba
zių), kaip tai įvyko 1940 m., tik 
šį kartą “Lukoil” ir karinių tran
zitų pavidalu.

Reikia tikėtis, kad prieš ke
letą metų Lietuvos vyriausybės

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pirmininku Algirdu Brazausku 
rugsėjo 18 d. merai siūlė įvairius 
sprendimus, vyriausybės vado
vas teigė, jog savivaldos reforma 
nebus vykdoma, nes mažai tiki
mybės, kad ji padėtų taupyti, o 
valstybės saugumas daug kai
nuoja. Jo manymu, palengvinti 
vyriausybės ir vietinės valdžios 
dialogą turėtų jo potvarkiu 
įsteigta darbo grupė iš savival
dybių organizacijos, vyriausybės 
administracijos, vidaus reikalų 
ir finansų ministerijų atstovų.

Naujas ūkio ministeris
Lietuvos žemės ūkio minis

teris Kęstutis Kristinaitis rugsė
jo 19 d. įteikė savo atsistatydini
mo pareiškimą. Jo nušalinimo 
reikalavo žemdirbių organizaci
jos bei įvairioms parlamento 
frakcijoms priklausančių seimo 
agrarininkų grupės nariai, tarp 
jų - nemažai socialdemokratų, 
kurie dabar su socialliberalais 
sudaro valdančiąją daugumą 
seime. Naujuoju žemės ūkio mi- 
nisteriu socialliberalai siūlė sa
vo seimo frakcijos narį ir parla
mento Kaimo reikalų komiteto 
pirmininką Jeronimą Kraujelį. 
Jo kandidatūra buvo patvirtinta 
ir spalio 3 d. neeiliniame seimo 
posėdyje pastarasis davė prie
saiką. RSJ 

išreikštas noras tapti Šiaurės 
Atlanto sąjungos (ŠAS), popu
liariai vadinama NATO, nare, 
bus ir toliau puoselėjamas. Ka
nados lietuvių bendruomenė 
(KLB) jau nuo 1995 m., Lietu
vos vyriausybės raginama ėmė 
spausti Kanados vyriausybę ir 
parlamentarus, kad jie pritartų 
SAS plėtrai, ypač po to, kai į 
ŠAS šeimą 1999 m. buvo priim
ta Lenkija, Čekija ir Vengrija. 
Su šių kraštų bendruomenėmis 
Kanadoje KLB glaudžiai ben
dradarbiavo ir šiuo laiku gana 
glaudžiai dirba. Rūpestį kelia 
Kanados valdžios įsipareigojimo 
delsimas dėl ŠAS plėtros.

KLB vicepirmininkė visuo
meniniams reikalams Natalija 
Liačienė, pasitelkusi pagalbon 
lenkų ir ukrainiečių bendruo
menių darbuotojus, surengė 
ŠAS plėtros peticijų, laiškų ir 
kortelių (per 50,000) rašymo va
jus Kanados ministeriams, sena
toriams ir parlamentarams. Per
eitą žiemą intensyviai pradėjo 
veikti “Centro ir Rytų Europos 
bendruomenių taryba Kanadoje 
(Canadian Council of Central 
and East European Communi
ties - CCCEEC)”, kuri viena ar 
kita forma bei pavadinimu eg
zistuoja jau apie 40 metų. Pir
mininku išrinktas Markus Hess, 
buvęs Juodojo kaspino dienos 
komiteto steigėjas ir pirminin
kas, o Natalija Liačienė - vice
pirmininke.

CCCEEC nesiriboja vien 
tik ŠAS plėtros reikalais, tačiau 
šiuo metu visas dėmesys yra 
kreipiamas į šios organizacijos 
rengiamą plataus masto konfe
renciją Toronte, kuri apims 
ŠAS plėtrą, terorizmą ir kitus 
kylančius pasaulinius saugumo 
rūpesčius. Šalia Kanados vy
riausybės atstovų, senatorių ir 
parlamentarų, dalyvaus atstovai 
iš JAV, Lenkijos Latvijos, Esti
jos, ŠAS štabo, Vengrijos, o 
Lietuvai atstovauti yra pakvies
tas ir jau sutiko dalyvauti prof. 
Vytautas Landsbergis.

Konferencija vyks Toronto 
universiteto patalpose Medical 
Sciences Building, 1 King’s 
College Circle, 2001 m. spalio 
20 d., 8 v.r. iki 4 v.p.p. KLB yra 
rezervavusi nedidelį skaičių pa
kvietimų, kuriuos galima gauti 
KLB raštinėje darbo metu arba 
pas KLB Krašto valdybos narius 
iki spalio 10 d.

Ši konferencija yra grynai 
CCCEEC renginys, todėl už vi
sas išlaidas yra atsakingos visos 
šioje organizacijoje dalyvaujan
čios bendruomenės. Tikimasi, 
kad rasis asmenų ar organizaci
jų, kurios šį renginį parems au
komis per KLB. Kanados lietu
viai niekada nebuvo abejingi 
padėti Lietuvai, šiandien mes 
negalime likti abejingi Lietuvos 
ateičiai ir jos užsitikrinimui likti 
nepriklausoma per ŠAS narystę.

Žydų -
GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Litvakai tai išeiviai iš Lietu

vos Didžiosios Kunigaikštystės 
(LDK). Palikę savo gimtąsias 
žemes XIX-XX š., kalbėję jidiš 
tarme, pasklido jie po visą pa
saulį; dabar niekas gerai nesu
skaičiuos, kiek jų yra - šimtai 
tūkstančių, o gal net milijonai. 
Užtat kongreso sumanytojo dr. 
Salomono Atamuko teigimu, 
gerai žinomos litvakų dvasinės 
savybės. Kvietimu dalyvauti 
kongrese dauguma pasaulio lit
vakų pritarė. (Nors Izraelyje bu
vo organizacijų, nusiteikusių 
priešiškai, kurios ragino nei pri
tarti tokiam kongresui Lietuvo
je, nei vykti j jį; jos kėlė mintį 
surengti jį kitur).

Vis dėlto kongresas įvyko 
Vilniuje rugpjūčio 24-30 d.d. 
Kongreso organizacinio komite
to pirmininkas - Lietuvos žydų 
bendruomenės pirmininkas dr. 
Simonas Alperavičius.

Į kongresą susirinko apie 
300 dalyvių iš 12 valstybių: Lie
tuvos, Izraelio, JAV, Kanados, 
Prancūzijos, Meksikos, Vokieti
jos, Nyderlandų, Didžiosios Bri
tanijos ir kt. Jo atidarymas įvy
ko anuomet žydų apgyvendinta
me rajone, Stuokos-Gucevičiaus 
statytoje Rotušėje, kur svečius 
ir šeimininkus pasitiko dalyvau
jančių šalių vėliavos.

Vilniaus reikšmė
Kongreso dalyviai pirmiau

sia tylos minute pagerbė dau
giau kaip 200,000 žydų, žuvusių 
per nacių okupaciją Lietuvoje. 
Po to, kalbėdamas susirinku
siems, S. Alperavičius iškėlė 
tiek litvakų, tiek Vilniaus - Lie
tuvos Jeruzalės - reikšmę žydų 
gyvenime. Jis teigė: “Litvakai - 
ne geografinė sąvoką, bet dvasi
nė visuma. Tai nacionalinė savi
monė, išsaugotos protėvių tradi
cijos, dvasingumas. Mūsų šalis 
nuo seno garsėjo kaip unikalus 
žydų religinis ir kultūrinis cent
ras. O Vilnius buvo vadinamas 
Lietuvos Jeruzale”.

Prisiminta taip pat, ką Lie
tuvos žydų bendruomenė davė 
pasauliui: Talmudo žinovą Vil
niaus Gaona, smuiko legendą 
Jašą Heifecą, dailininkus - 
Chaimą Sutiną, Žaką Lifšicą, 
įsaką Levitaną, Marką Anto- 
kolskį, Jidiš literatūros klasiką 
Mendelę Moiches Sforimą, ro
manų autorių Abrahamą Mapu, 
esperanto kalbos kūrėją Liudvi
ką Zamenhofą ir kitus.

Prezidento žodis
Pagerbdamas Lietuvos žydų 

bendruomenę, jos sukviestą 
kongresą, jame dalyvavo, jį svei
kino prezidentas Valdas Adam
kus. Jis palinkėjo, kad litvakų 
sugrįžimas į Lietuvą nevirstų 
vien kapų lankymu. Pabrėžė: 
šiandieninė Lietuvos piliečių 
karta “laukia bei sutinka jus ir 
jūsų vaikus ne kaip svečius, o 
kaip bendrapiliečius, bendros 
istorinės patirties žmones”. Su
stojęs prie abiejų okupacijų nu
sikaltimų tyrimo vyriausybės 
vaidmens, apgailestavo, kad šia
me svarbiame darbe “(...) kai 
kurie Lietuvos ir Izraelio išeivių 
atstovai grįžo prie sąskaitų su
vedinėjimo grįstos pozicijos”.

Kongreso kreipimasis
Kongreso dienomis buvo 

paskelbtas svarbus dokumentas 
- Lietuvos žydų bendruomenės 
kreipimasis į pasaulio žydų vi
suomenę, kuriame skelbiama: 
“Nepaisant tragiškos Lietuvos 
žydų žūties ir Lietuvoje neįsisą
moninto holokausto tragedijos 
mąsto, mes, (...) manome, kad 
Lietuva turi būti kuo greičiau 
priimta į NATO ir Europos są
jungą. Tai būtų kuriamos mo
dernios Lietuvos pilietinės vi
suomenės ir holokausto atmin
ties garantas”. Dokumentą pasi

Litvakų kongreso dalyvis sveikina Lietuvos prezidentą Valdą Adamkų
Nuotr. J. Staselio (Lietuvos ryas)

Pranešimas iš Vilniaus 
litvakų kongresas

rašė E. Zingeris ir S. Alperavi
čius. Už jį mūsų seimo NATO 
reikalų komisijos pirm. Vaclo
vas Stankevičius nuoširdžiai pa
dėkojo.

Iškilę klausimai
Kongreso metu buvo tartasi 

dėl turto grąžinimo žydų religi
nėms bendruomenėms, dėl įta
riamųjų žydų genocidu nuteisi
mo. Per susitikimus išryškėjo 
Lietuvos įstatymų prieštaringu
mas. Pvz. labai maža religinė 
žydų bendruomenė gali atsiimti 
jai priklausiusį turtą, tuo tarpu 
didžioji žydų bendruomenė - 
negali nieko atgauti. Pasaulio 
žydų restitucijos organizacijos 
vadovo Naftalio Lavie teigimu, 
tiek Vilniuje, tiek Lietuvoje žy
dų bendruomenėms priklausąs 
nekilnojamasis turtas - sinago
gos, visuomeniniai pastatai - tu
rėtų būti grąžintas arba už jį su
mokėta kompensacija. (Šiuo 
metu žydams jau grąžintos 28 
sinagogos; dėl konkrečių kom
pensacijų sumų nekalbėta).

Per pasitarimą iškilo taip 
pat tolesnis Mažvydo bibliote
koje saugomų torų likimas.

Antruoju klausimu tartasi 
dėl įtariamųjų žydų genocidu 
sąrašo, kurį Vyzentalio centro 
Jeruzalės skyriaus vadovas Ef
raimas Zurofas įteikė generali
nės prokuratūros specialiųjų ty
rimų skyriaus vyriausiajam pro
kurorui Rimvydui Valentukevi- 
čiui; sąraše įrašytos 97 pavardės. 
Pabėgusių į JAV - 39, Australi
ją - 22, Venezuelą - 14, Kanadą 
- 12, Kolumbiją - 8, Didžiąją 
Britaniją - 1, Argentiną - 1. E. 
Zurofo teigimu, jie tarnavo po
licijos daliniuose, kurie dalyva
vo žydų žudynėse Lietuvoje ir 
Gudijoje.

Paskutinę dieną svečiai ke
liavo po gimtąsias savo, tėvų, 
protėvių, kitas brangias vietas.

Domėjosi žiniasklaida
Kongresui nestigo dėmesio 

mūsų žiniasklaidoje. Dar prieš 
savaitę į radiją pakviesti E. Zin
geris, I. Lempertas nušvietė 
reikšmę kreipimosi į pasaulio 
litvakus, paaiškino žodžio “lit- 
vakas” kilmę, Lietuvos Jeruza
lės vardo prasmę - tai “pats, 
pats garbingiausias vardas”. Pri
pažino, kad dabar Vilniui tapti 
pasaulio litvakų sostine trūksta 
jėgų, nes Lietuvos žydų ben
druomenė teturi vos 5,000 na
rių.

Kongreso vertinimas
Kongreso sumanytojo dr. S. 

Atamuko nuomone, kongresas 
buvo puikiai organizuotas, rodo 
bendruomenės gyvybingumą, su
gebėjimą išsaugoti tradicijas, 
neįkainojamas dvasines verty
bes. Jis padės sustiprinti ne tik 
litvakų tarpusavio ryšius, bet ir 

Litvakas Lietuvoje darbo metu. 
Iš prof. D. Levino knygos A Short 
History of the Jews in Lithuania 
informacinio lapelio

ryšius su Lietuva. Apskritai, iš- 
vykusiems Izraelin kelia nuosta
bą, kad per dešimtį Lietuvos 
nepriklausomybės metų pavyko 
atkurti ir suformuoti turtingą 
žydų gyvenimą.

Kongresą reikšmingu įvykiu 
ne tik litvakų, bet ir Lietuvos 
gyvenime pavadino dr. S. Alpe
ravičius, organizacinio komiteto 
pirmininkas. Renginio lygį pa
rodo ir šalies vadovų dėmesys. 
Kaip minėta, jį sveikino V. 
Adamkus, pranešimą “Litvakai 
pasaulyje” perskaitė min. pirm. 
A. Brazauskas, per kongreso 
uždarymą istorinius žydų ir lie
tuvių ryšius apžvelgė seimo pir
mininkas A. Paulauskas.

Programą pagyvino kultūri
nė dalis, atliekama tiek mūsų, 
tiek svečių. Ji buvo labai aukšto 
meninio lygio, kupina pagarbos 
ir žydų ir lietuvių tautinei kultū
rai. Jau vien puikus Šolom Alei- 
chemo mokyklos mokinių kon
certas! Kaip nepadėkoti vai
kams, kupiniems gyvenimo 
džiaugsmo, šokio (tiek žydų, 
tiek lietuvių) prasmės suprati
mo, jų mokytojams, diegian
tiems geriausias senojo Vilniaus 
tradicijas.

Kaltinamųjų sąrašas
Deja, E. Zurofo laikysena, 

žodynas sukėlė kitokių minčių. 
Dėl pristatyto 97 įtariamųjų są
rašo E. Zurofas pats sutiko, kad 
dalis įrašytų jau gali būti mirę. 
Tokia yra ir vyriausiojo proku
roro R. Valentukevičiaus nuo
monė. Be to, jis pridūrė: iš viso 
sąrašo “žinojome gal kokias 
penkias šešias pavardes, bet šia
me sąraše yra ir paskalų lygio 
informacijos - nei nusikaltimo 
vieta aiški, nei įtariamojo as
mens veikla”. Tad kaip paruoš
tas sąrašas? Kokių minčių su
kėlė E. Zurofo laikysena, žo
dynas, parodo vilniečio Alfonso 
Mažono laiškas “Lietuvos rytui” 
(208 nr.). Be atmestinai pareng
to sąrašo, dar įžeidesnis buvo E. 
Zurofo siūlymas “uždaryti vals
tybės kromelį”, t.y. - likviduoti 
Lietuvos nepriklausomą valsty
bę, jeigu ji nesugeba nuteisti vi
sų E. Zurofo sąrašo įtariamųjų. 
Kažkodėl į šį įžeidžiantį E. Zu
rofo pareiškimą nereagavo šalia 
jo sėdėjęs Kovo 11-osios akto 
signataras E. Zingeris.

Pirmasis litvakų kongresas 
vis dėlto nusipelno linksmesnės 
pabaigos. Juk taip malonu vėl 
prisiminti Šolom Aleichemo 
mokyklos vaikus, mūsų ateitį, ir 
palinkėti: teugdo, tebrandina 
juos senoji “Jerušolaim d’Lita”, 
tenepraranda jie niekuomet 
brangiųjų savo tautos savybių - 
išminties, bendravimo meno, 
orumo ir pagarbos kitam.

Kai imperija griuvo, Lietuva iškilo
B. STUNDŽIA

Kažkaip tylomis praėjo ne
prisimintas įvykis 1991 m. tuo
metinėje Rusijos sovietinėje im
perijoje maištas, kurio dėka eilė 
tautų tapo laisvos, o kitos pu
siau laisvos.

1990 m. kovo 11d. buvo tei
siškai atstatyta Lietuvos nepri
klausomybė, kurios įgyvendini
mą stengėsi sutrukdyti Gorba
čiovas ir jo valdžios pareigūnai. 
Netrukus sekė blokada, siekian
ti valstybę užsmaugti ekonomiš
kai. 1991 m. sausio 13 d. Sovie
tų Rusijos imperialistai bandė 
pavartoti jėgą ir su vietinių 
Maskvai ištikimų, užkietėjusių 
komunistų pagalba nuversti de
mokratiškai išrinktą Lietuvos 
valdžią. Tą dieną, ginant televi
zijos bokštą ir seimo rūmus, žu
vo 14 žmonių.

Bandymas sustabdyti di
džiulės raudonosios imperijos 
byrėjimą buvo 1991 m. rugpjū
čio 18-21 d.d. Tai buvo sąmoks
las, kurį organizavo Gorbačiovo 
neva patikimi asmenys, sudary
dami 8 žmonių “Gelbėjimo ko
mitetą”. Iš tikro tai buvo savo
tiška grupė, mėgstanti dažnai 
pagerti. Maištininkai paskelbė, 
kad Gorbačiovas negaluoja ir 
veikiančiu prezidentu buvo pa
rinktas viceprezidentas G. Jona- 
jev pagal sovietinę konstituciją. 
Kiti grupės nariai buvo - tuo
metinis min. pirm. V. Pavlov, 
KGB vadovas V. Kručka, vidaus 
reikalų min. B. Pugo, aukščiau
siosios tarybos pirm. A. Lukia- 
nov, Gorbačiovo karinis pata
rėjas maršalas S. Akromejev, 
gynybos min. D. Jazov ir sausu
mos ginkluotų pajėgų vadas
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Prancūzija ir Baltijos valstybės
Prancūzijos rytų politika ir jos prezidento kelionė

JUOZAS VITĖNAS

Prancūzijos prezidentas 
Jacques Chirac liepos pabaigoje 
buvo atvykęs į tris Baltijos vals
tybes. Kiek anksčiau prieš tai 
min. pirm. Lionel Jospin lankėsi 
Rumunijoje. Apie tai rašo Ost- 
preussenblatt laikraštyje, VIII. 
11. Turkija, pasak laikraščio, se
niai yra Siaurės Atlanto sąjun
gos narė, tačiau šia proga reikia 
paminėti, kad tame krašte 
trumpai buvo apsilankiusi pran
cūzų diplomatų delegacija, va
dovaujama užsienio reikalų mi- 
nisterio Hubert Vedrine. Pasak 
laikraščio, galima kalbėti apie 
Prancūzijos rytų politikos at
naujinimą. Tai rodo ir 2002 m. 
rugsėjo mėn. planuojamas ŠAS 
vadovų pasitarimas Prahoje, kur 
bus svarstoma tolimesnė ŠAS 
plėtra.

Prancūzijos užsienio reikalų 
ministerija, pasak laikraščio, iš 
tikro laikosi santūriai ir tik rei
kalui esant kalba apie prancūzų 
rytų politiką. Kontaktai su va
dovaujančiais politikais šalių, 
kurios ribojasi su Rusija, tęsiasi 
nuo to laiko, kai sugriuvo Sovie
tų Sąjunga.

Tačiau buvusiems gaulis- 

gen. V. Varenikov. Šio generolo 
įsakymu, sausio 13 d. Vilniuje jo 
kariai parėmė norinčių būti Ru
sijos globoje komunistų siekimą 
perimti valdžią.

Lietuvos laimei, maištinin
kams nepasisekė ir tos sumaiš
ties išdava buvo ta, kad Gorba
čiovas prarado valdžią, o iškilo 
Jelcinas, kuris netrukdė atsiskir
ti carinės ir sovietinės Rusijos 
pavergtiems ir okupuotiems 
kraštams. Jis pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę ir po ilgesnių 
derybų buvo sutarta kada Rusi
jos kariuomenė išsikraustys. Tas 
maištas sovietinėje Rusijoje bu
vo Lietuvai lyg ir dovana, nes 
antraip kova dėl pilnos nepri
klausomybės nežinia kaip ilgai 
būtų vykusi. Gal ir šiandien Ru
sijos kariuomenė, kaip kad Gru
zijoje ar kitur, dar Lietuvoje 
stovėtų.

Iš apmaudo du maišto va
dovai nusižudė, o kiti, trumpai 
pabuvoję kalėjime, dabar yra 
Putinio bendrakeleiviai. Jie įsi
jungę į “Patriotinį sambūrį”, 
siekiantį atstatyti buvusią Rusi
jos imperiją su jos didybe.

Iš pradžių Jelcinas buvo pa
lankus Baltijos valstybėms, bet 
vėliau, matyt, komunistinių 
nuotaikų paveiktas tapo abejin
gas. Pažymėtina, kad derybose 
dėl sovietinės kariuomenės išve
dimo dalyvavo ir lietuvių kilmės 
Jelcino bendradarbis G. Burbu
lis, kurio dabar nebesigirdi. 
Labai niršo prieš Baltijos valsty
bes Žirinovski, bet dabar atro
do, kad savo įtaką iš dalies pra
rado. Kompartija negali užmirš
ti raudonosios imperijos subyrė
jimo ir kaltę dėl to primeta ir 
Lietuvai. 

tams tai netrukdo teigti, kad 
Chirac, stengdamasis puoselėti 
suartėjimą tarp atsikūrusių šalių 
ir Prancūzijos, veikia kaip JAV 
“pasiuntinys”. JAV nori, kad 
Paryžius palaikytų glaudesnį ry
šį su Maskva ir savo diploma
tams užtikrintų didesnę veiklos 
galimybę. Kiekvienu atveju, pa
sak laikraščio, Prancūzijos už
sienio politikoje po prezidento 
rinkimų ateinančių metų gegu
žės mėn. neturėtų įvykti per
versmas. Tie rinkimai turėtų ro
dyti, kad Paryžius ir Vašingto
nas plaukia tuo pačiu laivu, ir 
Prancūzija nedarys nieko, kas 
kenktų JAV interesams Euro
poje.

Prancūzijos spauda, ypač du 
pirmaujantys dienraščiai - kon
servatyvusis Le Figaro ir libera
lus Le Monde su dideliu atsar
gumu pranešė apie minėtas 
prancūzų politikų keliones. Tik
tai valstybinis, užsieniui trans
liuojantis Radio France Interna
tional pareiškė nuostabą, kad 
prez. Chirac, lankydamasis Bal
tijos valstybėse, atvirai pasisakė 
už Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
narystę ŠAS. Chirac pareiškė, 
kad rusų veto nėra kliūtis Balti
jos valstybėms įsijungti į ŠAS, 
nes jos turi teisę pasirinkti savo 
saugumo priemones. Pažymėti
na, anot straipsnio, kad Rusijos 
ambasada Paryžiuje visiškai ne
reagavo į šį Chirac pareiškimą.

Kelionėje po Baltijos valsty
bes prezidentą lydėjo ministeris 
Europos reikalams Pierre Mos
covici ir prancūzų verslininkų 
delegacija. Ekonominių santy
kių tarp Prancūzijos ir Baltijos 
valstybių beveik nėra. Paryžiuje 
tikimasi prekybos padidėjimo 
Baltijos valstybėms įsijungus į 
Europos sąjungą. Yra numato
ma, kad Lietuva, kurios ekono
mika yra sėkmingiausia, galės į 
šią sąjungą įsijungti 2002 m. ga
le. Pasak prezidento, yra pagei
dautina, kad kandidačių į SAS 
bruto gamyba siektų 3000 dol. 
asmeniui, kai jų priėmimo klau
simas bus svarstomas.

Straipsnį baigiant pažymi
ma, jog, nepaisant aiškaus Chi
rac pritarimo Baltijos valstybių 
priėmimui į Vakarų gynybos są
jungą, atrodo, kad jo kelionės 
svarbiausias tikslas buvo savo 
krašte dar kartą pasirodyti atsa
kingu Prancūzijos užsienio poli
tikos vadovu, tik devyniems mė
nesiams belikus iki prezidento 
rinkimų. (Vokiško laikraščio 
tekstą atsiuntė LeKro)

MąriusĘJusįnas. 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
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® LAISVOJE TEVYffiJE O LIETUVIAI PASAULYJE
PAKILO PIENO KAINA

Vidutinė pieno supirkimo 
kaina šių metų rugpjūčio mėn. iš
augo 13.9%, nuo 414.9 iki 472.5 
Lt už toną, palyginti su 2000 m. 
rugpjūčiu, praneša Valstiečių laik
raštis (nr. 77). Už aukščiausios rū
šies pieną vidutinė kaina buvo 
523.6 Lt, už antros - 411.8 Lt 
Įvairios pe "dirbimo bendrovės 
mokėjo nuo 353 iki 720 Lt už to
ną. Aukščiausią kainą mokėjo 
“Vikeda” - ledus gaminanti 
bendrovė Kėdainiuose.

KYŠIŲ STATISTIKA
Didžiosios Britanijos ir Lie

tuvos visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų firma “Baltijos tyri
mai” šių metų liepos-rugpjūčio 
mėnesiais apklausė 1005 įmonių 
vadovus bei 2028 kitus gyventojus 
nuo 15 iki 74 metų tyrimui, kuris 
panaudotas geografiniams ir ins
tituciniam “Lietuvos korupcijos 
žemėlapiui 2001” sudaryti. Kaip 
rašo Lietuvos rytas (spalio 3 d.), 
didžiausias vidutinis paprastų gy
ventojų duoto kyšio dydis yra 811 
litų, verslo atstovų - 8031 litas. 
Maždaug 70% visų kyšių tenka 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos ap
skritims. Daugiausia kyšių tenka 
duoti policijai, muitininkams. 
Verslininkai dar išskiria Mokes
čių inspekciją, o paprasti gyvento
jai - ligonines, “Sodrą”. Kaip ro
do apklausos rezultatai, kyšiai 
dažniausiai duodami žemiausio 
lygio - savivaldybių valdininkams. 
Antroje vietoje - apskrities tar
nautojai, o paskutinėje - valstybi
nio lygio valdininkai. Net 72% gy
ventojų mano, kad kyšiai padeda 
spręsti iškilusias problemas, o 
61% gyventojų esant reikalui yra 
pasirengę duoti kyšį. Per pasta
ruosius 5 metus 36% gyventojų ir 
37% verslo atstovų teko duoti ky
šį. Tarptautinės organizacijos 
Transparency International Lietu
vos skyriaus valdybos pirmininko 
Aleksandro Dobrynino teigimu, 
tikimasi, kad apklausos rezultatų 
tyrimas leis numatyti praktines 
priemones, kurios padėtų kovoti 
su korupcija ateityje.

GRIEŽTINS GYVULIŲ VEŽIMĄ
Valstybės maisto ir veterina

rijos tarnyba patvirtino naują gy
vulių supirkimo tvarką, kuri pa
dės įgyvendinti Lietuvos derybi
nės pozicijos su Europos sąjunga 
“Žemės ūkio” skyriaus įsipareigo
jimus. Kaip rašo Valstiečių laik
raštis (nr. 77), nauja tvarka numa
tyta sugriežtinti supirkėjų kontro
lę, tuo stabdant gyvulių vagystes, 
užkertant kelią vogtų ir sergančių 
gyvulių supirkinėjimui. Šiemet 
įregistruotas didžiausias vagysčių 
skaičius - 693 per 7 mėnesius. 
Vežėjams taip pat bus taikoma 
sugriežtinta kontrolė - apskaita, 
apmokymas ir žinių patikrinimas. 
Gyvūnus bus galima vežti tik spe
cialiai paruoštu transportu, skir
tingų rūšių; sužeisti arba sužaloti

''Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 
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gyvuliai turi būti vežami atskirai. 
Tarptautiniu gyvūnų pervežėjai 
turi įsigyti oficialius leidimus.

CIGAREČIŲ KONTRABANDA
Klaipėdos uoste, Malkų įlan

kos posto teritorijoje buvo sulai
kytas kontrabandinių cigarečių 
krovinys, praneša Valstiečių laik
raštis (nr. 77). Vilkiko, kuris tu
rėjo būti gabenamas j Vokietiją, 
puspriekabėje rasta apie 7.8 mln. 
vienetų - beveik 90,000 pakelių 
Didžiojoje Britanijoje gaminamų 
cigarečių “Superkings” su Rusijos 
federacijos banderolėmis. Kont
rabandos vertė - daugiau kaip 
200,000 litų. Vilkikas priklausė 
Vilniuje registruotai UAB “Soni- 
ra”, kuri ne pirmą kartą pateko į 
muitininkų akiratį. Dokumentuo
se buvo įrašyta, jog gabenama 17 
tonų trijų rūšių instaliacinių lai
dų, kurių vertė - beveik 30,000 
eurų.

MOKOSI LAKŪNAI
LGTIC žiniomis, spalio 3-4 

d.d. vyko mokomieji Lietuvos ka
ro lakūnų skraidymai sraigtaspar
niais Mi-2 ir Mi-8, Karinių oro 
pajėgų Antrojoje aviacijos bazėje 
Pajuostyje (Panevėžio rajone) bei 
virš Kupiškio marių. Paieškos ir 
gelbėjimo procedūrų mokėsi šeši 
lakūnai. Karinės oro pajėgos turi 
tris suremontuotus sraigtaspar
nius gelbėjimui su šiuolaikine na
vigacine įranga, lokatoriais ir ki
tais prietaisais. Šiemet karinių 
oro pajėgų lakūnams teko gelbėti 
žvejus jūroje, gabenti širdies do
norą ir ieškoti pagrobto Estijos 
automobilio. Didesni paieškos ir 
gelbėjimo mokymai vyks spalio 
23-24 d.d. prie Baltijos jūros.

MAŽIAU VYRŲ
Statistikos departamentas iš

leido rinkinį Moterys ir vyrai Lie
tuvoje 2000, kuriame pranešama, 
jog Lietuvoje yra 211,000 daugiau 
moterų negu vyrų. Šimtui vyrų 
tenka 112 moterų, rašo Valstiečių 
laikraštis. Krašte iš viso yra 1,951, 
000 moterų ir 1,740,000 vyrų. Ap
skaičiuota, kad vyrų mirtingumas 
aukštesnis negu moterų. Pagrin
dinės mirtingumo priežastys yra 
tuberkuliozė, piktybiniai augliai, 
transporto įvykiai, savižudybės, 
apsinuodijimai alkoholiu. Mote
rys dažniau miršta nuo kraujota
kos sistemos ligų, kai kurių pikty
binių auglių. Moterų vidutinė gy
venimo trukmė yra 10 metų ilges
nė negu vyrų, kuri vidutiniškai gy
vena 68 metus. Leidinyje taip pat 
pateikiama darbo statistika: mo
terų nedarbo lygis 2000 m. buvo 
13.3%, vyrų - 17.3%. Moterų vi
dutinis darbo užmokestis sudaro 
82.2% vidutinio vyrų darbo už
mokesčio.

SUGRĄŽINO 3,000
Šiais metais į Lietuvą iš įvai

rių užsienio valstybių buvo sugrą
žinti 2985 nelegaliai ten vykę ar 
nelegaliai dirbę Lietuvos piliečiai, 
skelbia BNS/LGTIC. Daugiausia 
buvo grąžinta iš Didžiosios Brita
nijos - 882. Iš Vokietijos išsiųstas 
681, iš Švedijos - 221 asmuo, iš 
Danijos 202, iš Norvegijos - 194. 
Per tą patį laikotarpį 2000 m. iš 
užsienio į Lietuvą sugrąžinti buvo 
2572. RSJ
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Member Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

Parduodant, perkam 
ar lik 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

CANDLE kursuose Lietuvoje praėjusią vasarą: Aušra Baršauskienė taria atsisveikinimo žodį; sėdi (iš k.): 
Mažeikių rajono švietimo min. pavaduotoja Daliuta Domarkienė, Mažeikių raj. švietimo min. direktorius
Edvardas Eicinas, Adriana Karkaitė, Rauda Rautinš

CANDLE kursų dėstytoja V. Petrašiunaitė anglų kalbos pamokos metu 
Lietuvoje praėjusią vasarą

Rasizmas pasauliniu mastu
DR. JONAS KUNCA

Durbano P. Afrikos uosta
miestyje susirinko viso pasaulio 
šalių atstovai dalyvauti JT kon
ferencijoj, skirtoje rasizmo pro
blemos svarstyti. Rasizmo klau
simas paskutiniu metu žymiai 
suaktualėjo. Nors jis dar nelie
čia Lietuvos dėl buvusios geleži
nės užtvaros ir dėl dabartinės 
sunkios ekonominės būklės, 
ateityje, kai įsijungsime į ES, 
padėtis gali pasikeisti. Dėl to 
verta šį klausimą jau dabar pa
nagrinėti.

Rasizmas tai nusistatymas 
prieš kitų rasių, tautybių bei re
ligijų žmones. Jis aktualus JAV, 
kur gyvena milijonai palikuonių 
buvusių vergų, atvežtų iš Afri
kos žemyno. Nors įstatymai ir 
laiduoja visų piliečių lygybę, 
praktikoje juodukai yra laikomi 
lyg ir žemesnės rasės žmonėmis. 
O įstatymu žmonių sulyginti nė
ra įmanoma. P. Afrikoj vyravo 
baltieji gyventojai ir tik neseniai 
valdžią perėmė vietiniai afrikie
čiai. Vis dėlto, trintis tarp abiejų 
rasinių klasių dar nepasibaigė. 
Zimbabvėje (Rodezijoj) jau be
veik 20 metų valdžia yra juo
dųjų rankose. Deja, ten prasi
dėjo baltųjų žemdirbių užpuo
limai, žemės atėmimas ir 1.1. 
Tuo tik padidės ir taip jau šalį 
apėmęs skurdas. P. Amerikos 
šalyse indėnai reikalauja savo 
teisių. Kai kuriose valstybėse 
vyksta dėl to partizaninis karas. 
Pačioje Europoje, Balkanuose, 
vyko ir dar vyksta kovos dėl tau
tinių ir religinių skirtumų. Kon
fliktas ten dar nesibaigia. Tik 
NATO įsikišimo dėka laikinai

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
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Petras Brasas
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atstovas)

Jurgis Jurgutis
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ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

yra atstatyta šiokia tokia taika. 
Filipinų salose musulmonai už
puldinėja krikščionis, taip pat 
Indonezijoje.

Afrikiečių-azijiečių Euro
pos antplūdis darosi vis proble- 
matiškesnis. Panašiai yra ir su 
Australija. Būtų didelis apsiriki
mas manyti, kad įsileisdami šim
tus milijonų kitarasių į Europą, 
JAV, Kanadą ir Australiją iš- 
spręstumėm atsilikusių šalių 
skurdo problemą. Geriau pakel
ti ten gyvenimo lygį mokant tų 
kraštų žmones geriau organi
zuoti administraciją, dirbti že
mę, išnaudoti gamtos turtus, pa
gerinti švietimą. Dabar nuskur
dę kraštai kenčia dažniausiai 
dėl jų valdžių nekompetentin
gumo. Štai, turtinga Argentina 
yra prie bankroto ribos kaip tik 
dėl tos priežasties.

Durbano rasizmo konferen
cijoj jau pirmą jos dieną buvo 
iškelta Palestinos problema ir 
Izraelio agresyvi bei kartu rasis
tinė laikysena palestiniečių at
žvilgiu. Dauguma siūlė priimti 
rezoliuciją, pasmerkiančią Izra
elį kaip rasistinę valstybę. Žydų 
delegacija paliko posėdžių salę. 
Amerikiečiai, aišku, ja pasekė, 
įrodydami dar kartą savo šališ
kumą. Tik po 9 dienų diskusijų 
ta rezoliucija buvo sušvelninta. 
Vis dėlto pabrėžta, jog palesti
niečiai turi teisę turėti savo ne
priklausomą valstybę, o anglo
saksai privalo atsiprašyti už 
praktikuotą vergų prekybą.

Durbano konferencija bai
gėsi, bet jos aidai nuskambėjo 
po visą pasaulį. Atrodo, juos 
aiškiai išgirs Izraelis ir Vašing
tonas. Žydai bene pastebės, jog 
jų Išgyventas holokaustas ne
duoda jiems teisės naikinti 
palestiniečių sodybas, jose apgy
vendinti savo kolonistus, šau- 
dytis iš automatų į juos mėtan
čius akmenukus palestiniečių 
vaikus. Tel Aviv ir jo globėjas 
Vašingtonas jau turėtų suvokti, 
jog taika Vid. Rytuose yra gali
ma tik tada, kai Izraelis grąžins 
okupuotas arabų žemes ir ati
trauks iš ten savo karo dalinius. 
Vašingtono pareiga tai priminti 
p. Sharon, o priešingu atveju su
stabdyti jam finansinę ir milita- 
rinę paramą.

Nors rasizmo konferencija 
baigėsi neva kompromisu, ji vis 
dėlto parodė pasaulio nusistaty
mą prieš bet kokią rasistinę ag
resiją. Dėl to šią konferenciją 
reikia laikyti reikšminga.

Hamilton, Ont.
ATEITININKAI pradės 2001/ 

2002 veiklos metus su Šv. Mišomis 
spalio 21 d., 8.30 v.r. Po pamaldų - 
užkandžiai ir kavutė Jaunimo cent
re. Kviečiame visus - narius ir 
draugus, jaunus ir vyresnius - kartu 
pabendrauti, pasidalinti vasaros 
įspūdžiais ir aptarti ateinančių me
tų veiklą. Jaunimas jau dalyvauja 
susirinkimuose ir nuoširdžiai kvie
čia besidominčius prisijungti. Dau
giau informacijos teikia Felicija 
Gudinskienė, 905 547-4536; jaunu- 
čiai/jauniai skambina Žibutei Vai
čiūnienei, 905 689-7464; mokslei
viai - Daliai Trumpickienei, 905 
628-8962. Hamiltono ateitininkai

A.a. LEONARDO ŽILVYČIO
10 metų mirties minėjimas įvyko 
rugsėjo 22 d. Aušros Vartų švento
vėje. Dalyvavo daug žmonių. Prie 
šventovės durų ateinančius pasitiko 
a.a. Leonardo mamytė - Alina, 
kiekvieną pasveikindama ir padė
kodama už atsilankymą. Gedulo 
Mišias atnašavo klebonas kun. J. 
Žukauskas, OFM. Lietuvių ir anglų 
kalba pasakė tai dienai pritaikytą 
pamokslą. Skaitinius atliko šeimos 
nariai. Gražiai skambėjo parapijos 
choro giesmės vadovė muz. D. 
Deksnytė. Sklido garsai giesmių, 
kurias atliko sol. L. Turūtaitė. Po 
pamaldų visi rinkosi į Jaunimo 
centro salę, kur laukė D.B. Mačių 
skoningai ir puošniai paruoštas pie
tų stalas. Kalbėjo aktorė E. Daugu- 
vietytė-Kudabienė. Ji vaizdžiai ap
sakė velionies vaikystę. Toliau 
(angliškai) kalbėjo šeimos draugas. 
Jis matė kaip jo kaiminystėje augo 
ir brendo jaunuolis, kuris mylėjo 
žmones. Jis skraidė padangėj pievų 
drugeliu, tik kartą palūžo plieninai 
sparniai, nusinešdami jauno lakūno 
gyvybę. Jis perskaitė prasmingą 
skaitinį “Laiškas iš dangaus”. Šei
mos vardu brolis Algis padėkojo vi
siems už maldas ir dalyvavimą mi
nėjime. M. Biekšienė

PARAPIJOS SUSIRINKIMAS. 
Rugsėjo 16 d. buvo neeilinė. Para
pijos moterys paruošė parapijos 
pusryčius ir turtingą loteriją. Salė 
šventiškai išpuošta, puikavosi ru
dens gėlėmis. Žmonių susirinko 
daug, ypač buvo džiugu matyti 
daug jaunų veidų. Po pusryčių ir lo
terijos prasidėjo parapijos narių su
sirinkimas, kurį pradėjo parapijos 
klebonas kun. Juozapas Žukauskas, 
OFM, malda. Valdybos pirm. J. 
Krištolaitis padarė trumpą praneši
mą apie v-bos veiklą, dėkojo valdy
bos nariams ir parapijiečiams už 
pagalbą darbe. Ižd. J. Stankus pa
darė pranešimą apie finansinę pa
rapijos būklę. Šlapti balasavimai. Į 
parapijos v-bą išrinkti: pirm. Ma
rius Gudinskas, ižd. ir ekonominės 
sekcijos pirmininkas Jonas Stankus, 
liturginės sekcijos pirm. Dalia 
Trumpickienė, visuomeninės sekci
jos pirm. - Regina Choromanskytė, 
Jaunimo sekcijos pirm. Gailius 
Senkus, Labdaros sekcijos pirm. - 
Magdalena Vaitonicnė, sekr. - Vir
ginija Lukavičienė. Į parapijos ta
rybą išrinkti: Stasys Kareckas, Ze
nonas Stanaitis, R. Bartninkas, Pet
ras Brasas, Algis Enskaitis, Motie
jus Jonikas, Antanas Kamaitis, Al
inis Lukavičius, Bernardas Mačys, 
Irena Vasiliauskienė, Algis Venslo- 
vas, Alfredas Zorkus, Irena Zubie- 
nė. Linkime naujajai valdybai ir ta
rybai sėkmės puoselėjant mūsų lie
tuvišką parapiją. D.G.

A.a. LEONARDO ŽILVYČIO 
dešimtąsias mirties metines minint, 
giminės ir artimieji aukojo “Pa
galba Lietuvos vaikams”: $50 - G. 
J. Kažemėkai, F. A. Povilauskai, T. 
J. Povilauskai; $25 - D. A. Enskai- 
čiai, E. K. Gudinskai, E. Jasevičie
nė ir šeima, D. M. Jonikai; $20 - O. 
A. Budininkai, A. Kažcmėkienė, F.
Pinkevičiūtė; $10 - T. Enskaitienė, 
F. M. Gudinskai.

A.a. P. PLEINIO vienerių me
tų mirties prisiminimui S. Matukai- 
tienė aukojo $20 “Pagalba Lietuvos 
vaikams”.

A.a. KAZEI TIRKSLEVIČIE- 
NEI mirus, užjausdami likusias 
dukras - Dalią, Rūtą, Ireną ir jų 
šeimas “Pagalba Lietuvos vaikams” 
aukojo: $20 - L Vaičionienė, A. 
Volungienė.

Dėkojame už aukas -
PLV komitetas

JA Valstybės
Švč. Mergelės Marijos varg

dienių seserų vienuolyne Putname, 
kaip rašoma lietuvių spaudoje, rug
pjūčio 15 d. 50 metų vienuolystės 
sukaktį šventė sesuo Irena Marga
rita Bareikaitė ir sesuo Zita Paulė 
Savickaitė, JAV-se ir Kanadoje 
plačiai pasireiškusios religinėje bei 
visuomeninėje veikloje. Jos abi 
prieš 50 metų atvyko iš Vokietijos į 
Ameriką ir įstojo į vienuolyną. Šiuo 
metu sės. Paulė yra vienuolių Put
name vyresnioji, šiose pareigose 
buvusi ir anksčiau. Sės. Margarita 
vienuolyno vyresniąja yra buvusi 
dvi kadencijas. Abi seselės yra gy
venusios Toronte ir čia uoliai dar
bavosi religinėje bendruomeninėje 
veikloje. Sės. Paulė darbavosi ir 
Montrealio lietuvių telkiny. Šiuo 
metu sės. Margarita katechizuoja 
Putnamo apylinkės lietuvių vaikus, 
priklauso JAV LB valdybai, vado
vaudama Religijos tarybai. Sukak
ties minėjimas vyko per Žolinės at
laidus. Prieš tai vienuolyne vyko 8 
dienų uždaros seselių rekolekcijos, 
kurioms vadovavo kun. Vaclovas 
Aliulis, MIC, iš Lietuvos. Jis taipgi 
vadovavo ir seselių šventės iškil
mėms. Abi seselės atnaujino vie
nuolyno įžadus, gavo iš kun. V. 
Adiulio palaiminimą. Iškilmėse da
lyvavo vienuolių giminės, apylinkės 
gyventojai, taipgi Matulaičio slau
gos namų bei Vila Maria namų gy
ventojai. Mišias koncelebravo 7 ku
nigai. Po pamaldų vykos vaišės ir 
sveikinimai.

Brazilija
A. a. Vera Petrokienė, 80 metų 

amžiaus, mirė gegužės 18 d. Sao 
Paulo mieste. Velionė gimė 1920 
m. Užpalių kaime, netoli Utenos. 
Būdama dar maža mergaitė su tė
vais atvyko į Braziliją. Anksti pra
dėjo dirbti siuvimo įmonėje, išmo
ko audėjos darbo. Ištekėjo už Juo
zo Petroko, kuris daugelį metų dar
bavosi Lituanikoje, lietuvių Vila 
Zelina poilsio vietovėje. Petrokai 
gyveno Vila Beloj, užaugino du sū
nus ir dukrą. Vera Petrokienė buvo 
didelė lietuvių mokyklos Vila Ze
lina talkininkė. Kalėdų eglutėms ji 
sėkmingai išplatindavo daugybę pa
kvietimų. Ji pasižymėjo socialinėje 
veikloje, ypač jai rūpėjo lietuviukų 
vaikų priežiūra, kai jų mamos tu
rėjo dirbti. Ji lietuvių parapijos kle
boną kun. J. Šeškevičių paprašė sa
lės ir virtuvės, įsteigė vaikų darželį, 
kad galėtų priglausti dirbančių mo
tinų vaikus. Vienu laiku ji globojo 
apie 200 tokių vaikų. Ilgai buvo šio 
darželio vadovė, vėliau pareigas 
perleido kitiems. Bet visą laiką iš
buvo vaikų priežiūros rėmėja. Savo 
testamente buvo užrašiusi - nori 
kuo paprasčiausio karsto, nenori 
nei gėlių, nei vainikų, o pinigus ati
duoti vaikų darželiui. (Mūsų Lietu
va, 2001 m. 9 nr.)

Australija
Lietuvių Šv. Kazimiero para

pijos bei Lietuvių “Caritas” Ine. 
narių susirinkimas įvyko rugpjūčio 
5 d. parapijos patalpose. Lietuvių 
“Caritas” Ine. organizacija yra įre
gistruota valdžios įstaigose. Šios or
ganizacijos įstatuose pabrėžta, kad 
jos turtas priklauso lietuvių parapi
jai, o ne vyskupijai. Likvidacijos at
veju nuosavybė paliekama Lietuvos 
kunigų seminarijai Telšiuose, o 
pastarajai neveikiant - bet kuriai 
kitai kunigų seminarijai Lietuvoje. 
Susirinkimą malda ir įvadiniu žo
džiu pradėjo kleb. kun. J. Petraitis, 
MIC, pakviesdamas V. Baltutį pir
mininkauti, E. Lomsargienę sekre

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

«TAT LIETUVIŲ KREDITO
* KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........1.50%
santaupas................................ 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................2.00%
180 dienų indėlius...................2.00%
1 m. term, indėlius..................2.50%
2 m. term, indėlius..................3.00%
3 m. term, indėlius..................3.40%
4 m. term, indėlius..................3.60%
5 m. term, indėlius..................4.00%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................. 2.25%
1 m. ind..................................... 2.50%
2 m. ind..................................... 3.00%
3 m. ind..................................... 3.40%
4 m. ind..................................... 3.60%
5 m. ind..................................... 4.00% 

toriauti. Klebonas savo pranešime 
paminėjo, kad praeitais metais 
koplyčioje buvo pakrikštyti du nau
jagimiai, palaidota 12 Adelaidės 
lietuvių. Šiuo metu yra lankoma 40 
ligonių. Mišios šiokiadieniais laiko
mos 8.30 v.r., o sekmadieniais 9 ir 
11 v.r. Po antrųjų pamaldų salėje 
galima pavalgyti pietus ir atsigai
vinti gėrimais. Kun. J. Petraitis dar 
teikia religinius patarnavimus ir is
panų bendruomenei. Lietuvių “Ca
ritas” Ine. tarybos pirm. V. Baltutis 
apžvelgė šios organizacijos veiklą. 
Surengtas Užgavėnių balius, para
pijos 40 m. sukaktuvinis minėjimas, 
taipgi įvairios popietės, ypač tel
kiant lėšas lietuvių katalikų spaudai 
bei veiklai paremti. Ižd. V. Vencius 
pranešė, kad pajamų buvo $24,294, 
o išlaidų - $31,380. Ižde yra $120, 
276. Ankščiau pajamos viršydavo, 
pastaruoju laiku yra atvirkščiai. 
Mat nuostolinga pasidarė “Balti
jos” vasarvietė, Christies Beach vie
tovėje. Dar pranešimus padarė 
Adelaidės Lietuvių katalikių mote
rų draugijos pirm. S. Vasiliauskie
nė, šventovės choro vardu - V. 
Opulskis, ateitininkų - V. Rupins- 
kienė, bibliotekos vedėjas A. Kubi
lius, savaitgalio mokyklos - R. San- 
kauskienė. Dvejų metų kadenci
jai į “Caritas” organizacijos tarybą 
išrinkti: P. Gasiūnas, L. Kazlaus
kas, A. Kubilius, V. Nekrošius ir V. 
Vencius. Susirinkimas baigtas 
malda.

Lenkija
Valinčių kaimo žmonių pa

stangomis kankintiems ir nužudy
tiems Seinijos lietuviams nuo Puns
ko pusės kryžkelėje į Valinčius ir 
Burokus buvo pastatytas pamink
las. Prie to kelio iškastame Vinco 
Vaznelio sodybos rūsyje pokario 
metais lenkų pasieniečiai buvo įsi
rengę areštinę. Čia lietuviai buvo 
tardomi ir mušami šautuvų buožė
mis, o, netekę sąmonės, gaivinami 
netoli esančioje pelkėje. Paminklo 
šventinimas įvyko liepos 28 d. pava
kary. Iškilmėse dalyvavo Valinčių ir 
kaimyninių kaimų gyventojai, 
kviesti svečiai, Balstogės televizijos 
ir Aušros laikraščio atstovai. Jas 
pradėjo Punsko klebonas kun. Čes
lovas Baganas, kreipdamasis į daly
vius: “Pasimelskime už visus tuos, 
kuriems šis paminklas paaukotas, ir 
tuos, kas jį pastatė”. Po maldos kle
bonas paminklą pašventino. Visi 
susirinkusieji sugiedojo Marija, Ma
rija. Po šventinimo buvo bendra va
karienė prie laužo.

Per vaišes kalbėjo Kazimieras 
Vaznelis, pirmiausia pažymėdamas, 
kad paminklas pastatytas prie jo se
nelio Vinco Vaznelio tėviškės griu
vėsių. Šioje sodyboje po II Pasauli
nio karo kelerius metus gyveno pa
sieniečiai, kurie engė niekuo nenu
sikaltusius lietuvius. Čia 1946 m. 
buvo kankinamas Juozas Vaznelis 
ir daug kitų tautiečių. Caro laikais į 
Sibirą buvo ištremtas Vincas Vaz
nelis. 1919 m. Juozo Baranausko 
laukuose nušautas Kazimieras Vaz
nelis. 1939 m. Burokų kaime pasie
niečiai nušovė Jurgį Bansevičių ir 
Jurgį Savicką. 1920 m. Punske buvo 
suimtas, tardomas ir mušamas kle
bonas kun. Simonaitis, o taip pat 
Punske nužudytas Jonas Muraus
kas. Tais pačiais metais kareiviai 
apiplėšė ir užmušė Joną Leončiką. 
Vokiečių okupacijos metu Kara
liaučiaus koncentracijos stovykloje 
žuvo Jonas Raguckas iš Ramoniš- 
kių ir Jonas Karmalavičius iš Slaba
dos. Po II Pasaulinio karo į Sibirą 
buvo ištremti Jonas Bansevičius ir 
Vitas Ivoška. Savo kalbos pabaigo
je K. Vaznelis sakė, kad minimi 
liūdni įvykiai ne dėl keršto, bet pri
simenamas skausmas, kuris nėra 
pradingęs (Aušra, 2001 m. 15 nr.) 
---- J. And r.

PASKOLAS 
Asmenines nuo........... 7.80%
nekiln. turto 1 m...........5.25%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.talka.net


Pagerbtas lietuvių veikėjas 
Solistas STASYS BARAS apdovanotas “Ellis Island 

Medal of Honor”
□ KULTŪRINĖJE VEIKLOJE

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Apdovanojimo iškilmės vy
ko gegužės 11-12 d.d. Niujorke 
ir Ellis saloje. Jas surengė “The 
National Ethnic Coalition of 
Organizations Foundation, Inc.”, 
trumpai NECO.

Nuo 1986 m. “Ellis Island 
Medal of Honor” medaliais yra 
apdovanojami žymūs amerikie
čiai imigrantai, kilę iš įvairių ša
lių ir pasižymėję savo įnašu į 
Amerikos ir savo tautinės gru
pės gyvenimą.

Pavarčius didelę, puikiai iš
leistą 311 psl. leidinį “Ellis Is
land Commemoration Journal, 
May 12, 2001”, džiugu matyti 
apdovanotųjų tarpe pirmoje ei
lėje Stasį Barą - “Lithuanian”. 
O NECO organizacijų tarpe 
smagu skaityti tarp daugybės 
įvairių tautybių organizacijų ir 
PLB “World Lithuanian Com
munity”. Iš kitų Baltijos kraštų 
yra “American Latvian Associ
ation” ir “Consulate of Esto-
nia”. Tarp daugybės sveikinimų,

Solistas Stasys Baras, apdovano
tas garbės žymeniu - medaliu 
“Ellis Island Medal of Honour”

Solistas STASYS BARAS po ap
dovanojimo Ellis salos muziejuje. 
Jo dešinėje Elena Barienė, kai
rėje - Rita Kisielienė

Matematiko ir poeto sutiktuvės
ČESLOVO MASAIČIO poezijos knygos “Nuotaikų pėdsakai” ir “Sugrįžki 

niekad neišėjęs” Kėdainiuose
RASA STANKEVIČIENĖ
Jonušavoje - ypatingas ren

ginys. Tokiais žodžiais prasidėjo 
Česlovo Masaičio, JAV gyve
nančio matematiko, astronomo, 
NATO karinės programos kūrė
jo, balistikos tyrimų laboratori
jos vadovo, poeto knygų Nuotai
kų pėdsakai (1993 m.) ir Sugrįžki 
niekad neišėjęs (1994 m.) sutik
tuvės Kėdainių M. Daukšos VB 
Jonušavos filiale. Renginys, anot 
pranešėjos, visų pirma ypatingas 
dėl to, jog bus kalbama apie la
bai žinomą žmogų, apie kurį kė
dainiečiai... beveik nežino!

Greta išvardintų pareigų, 
kuriose per įtemptą gyvenimą 
turėjo Č. M., galima išvardinti 
dar daug aktyvių: VLIKo daly
vis, lietuvių katalikų akademijos 
narys, pilotas-mėgėjas, išvietin- 
tųjų stovyklos vadovas... alaus 
statinių vokiškame bravore plo
vėjas... Nuo jo - iki plačiai ži
nomo mokslininko, kurį paskai
tų skaityti kviečiasi garsūs uni
versitetai, kurio pavardė mirga 
moksliniuose leidiniuose, kurį 
teko matyti bei girdėti ir Lietu
vos aukštųjų mokyklų stu
dentams.

Nors Č.M. gimė Kaune, o 
gimnaziją baigė Biržuose, su 
Kėdainiais jį sieja artimos gimi
nystės ryšys. Josvainiuose gyve
no jo seneliai, čia pat palaidota 
ir mama. Kėdainiuose šiuo me
tu gyvena jo giminės, o Sičionių 
dvarą ant Barupės upelio kran
to, netoli Labūnavos, 1940 m. 
įsigijo jis pats, neseniai vedęs, 
mokslus baigęs ir sėkmingai 
dirbantis Vilniaus universiteto 
astronomijos katedros laboran
tu, jėzuitų gimnazijos mokytoju, 
randančiu laiko dar ir priva- 

nuolraukų ir programos atlikėjų 
neradau lietuvių tautinių šokių 
šokėjų. Gal kitais metais?

S. Baras šioje iškilmėje da
lyvavo su žmona Elena ir dukra 
Rita Kisieliene.

S. Baras papasakojo apie tų 
dviejų dienų programą. Gegu
žės 11 d., 6 v.v. įvyko susipaži
nimo vakaras. Gegužės 12 d. 
iškilmė vyko Šv. Patriko kated
roje. Dalyvavo vienuolika įvai
rių religijų dvasininkų, giedojo 
katedros choras, grojo styginis 
kvartetas. “Waldorf-Astoria” vieš
butyje buvo iškilmingi priešpie
čiai. S. Baras sėdėjo prie vieno 
stalo su gen. George Jou Liwan 
ir viceadm. Michael P. Kellers. 
Generolas, sužinojęs, kad S. Ba
ras yra lietuvis, pasveikino jį ir 
sakė, kad jau porą kartų yra 
buvęs Lietuvoje NATO reika
lais ir sakė, kad jam didelį įspū
dį paliko lietuvių pastangos įsi
jungti į NATO bei Europos są
jungą ir jų vaišingumas.

Popiet autobusais buvo nu
vežti prie krantinės, kur keltais 
persikėlė į Ellis salą. Čia š.m. 
139 pakviestieji apdovanojimui 
buvo labai iškilmingai sutikti. 
Dalyvaujant JAV kariniams da
liniams su paradinėmis unifor
momis ir sudarančioms garbės 
sargybą, grojant maršus, visi 139 
kas penki žingsniai vienas nuo 
kito žygiavo raudonu kilimu į 
jiems paskirtąsias vietas didžiu
lėje palapinėje, kur vyko iškilmė.

S. Baras pasakojo, kaip šil
tai jam širdį glostė didelė Lietu
vos vėliava, kabėjusi antroji ir 
puikiai apšviesta. S. Baras sėdė
jo pirmoje eilėje. Netoli jo - 
Niujorko meras Rudolph Giu
liani ir Metropolitan operos 
žvaigždė Renee Fleming, su ku
ria St. Baras ir pasikalbėjo.

Medalių įteikimo iškilmėje 
dalyvavo daug garbingų svečių. 
Medaliai buvo teikiami su per
traukomis - įteikus 10 medalių 
muzikinė programa.

Po medalių įteikimo - vaka
rienė. Po to laivai svečius nuve
žė prie laisvės statulos, kur vyko 
įspūdingi feierverkai. Pagaliau 
visi grįžo į viešbutį.

Iki šiol Ellis salos medaliais 
yra apdovanoti: vysk. Paulius 
Baltakis, Stasys Baras, dr. Vy
tautas Bieliauskas, dr. Kazys 
Bobelis, dr. Juozas Kazickas, 
kun. Kazimieras Pugevičius, dr. 
Antanas Razma ir Aleksandras 
Vakselis.

čioms pamokoms. Perdengiant 
dvaro trobesius, ant vienos čer
pės Č. Masaitis išraižė raides 
ČM, vargu ar galėdamas nu
jausti, jog tą čerpę 1988 m. ras 
buvusio dvaro vietoje.

Skaudūs 1944-ieji sulaužė 
ne tik Č.M., bet ir daugelio lie
tuvių likimus. Vieni buvo įdėjų 
suklaidinti, kiti tas idėjas pikt
džiugiškai pritaikė sąskaitoms 
suvesti. Vieni patyrė tiesioginį 
“taikdarių” smurtą, kiti pasi
traukė į Vakarus.

Išvietintųjų stovykloje, pui
kiai mokėdamas anglų kalbą, 
Č.M. tapo lietuvių, o vėliau ir 
visos stovyklos vadovu, dar vė
liau - Lietuvių komiteto pirmi
ninku. Po patirtų sukrėtimų ne
išgyveno mažas Masaičių sū
nelis.

1949 m. šeima apsigyveno 
Kentucky valstijoje. Č.M. dėstė 
matematiką Nazareto kolegijo
je, vėliau - Kentucky universite
te. Reikėjo ruoštis doktorantū
rai, tačiau Lietuvoje likusio dip
lomo taip ir nepavyko atgauti. 
Universiteto dekanas po pokal
bio su Č.M. suvokė, jog bend
rauja ir su diplomo, ir su dokto
rantūros vertu žmogumi. Atro
do, jog aktyvumas, entuziazmas, 
domėjimasis ir meilė savo šei
mai buvo varomosios jėgos. Kad 
dukrelė galėtų mokytis lietuviš
kai, šeima persikėlė į Marylan- 
do valstiją. Darbas - balistikos 
tyrimų laboratorijoje, paskaitos 
Marylando, Delaware universi
tetuose. Laisvalaikiu - pilotas- 
mėgėjas.

C.M. nebuvo kada dejuoti 
dėl sugaištų metų, nes daug dir
bo. Tą ypatingą darbingumą pa
brėžė ir renginyje dalyvavę

Medžio skulptūra - burinė valtis Raganų kalne Juodkrantėje Nuotr. V. Balionienės

IŠ ŽURNALISTĖS DIENORAŠČIO

Atgimimo priešaušris
Išgyventos istorinės reikšmės dienos - tautos prisikėlimo vaizdai

BIRUTĖ JONELIENĖ

Be galo dėkinga Aukščiau
siam, kad leido man gyventi tuo 
laiku, dalyvauti 1988-1991 m. is
toriniuose įvykiuose, matyti sa
vo akimis, jausti savo širdimi tą 
ypatingą laiko dvasią, kuri jau 
niekada nepasikartos.

Iki 1988 m., atrodo, nė ne
gyvenau. To laikotarpio nė ne
pateiksiu skaitytojams, manyda
ma, kad jis niekuo nesiskiria 
nuo kitų sovietinių vaikų.

Vaikystė Sibire, Irkutsko 
srityje, grįžimas į Lietuvą 1959 
m., mokslas Veiverių vidurinėje 
mokykloje, vėliau - Vilniaus 
valstybiniame universitete, dar
bas kaimo bibliotekoje, vėliau - 
rajono laikraštyje. Štai į vieną 
sakinį sutalpinta biografija iki 
Atgimimo.

Tikrasis gyvenimas prasidė
jo tada, kai padvelkė Laisvės vė
jas. Tegul apie jį pasakos dieno
raščio puslapiai.

1988 sausio 23, šeštadienis
Gyveni, gyveni - pilkas, 

menkas, o staiga pajunti stebuk
lą. Tai atsitiko trečiadienį, kai 
nuvažiavom į Maironio 125-ųjų 
metinių minėjimą Kauno filhar
monijoje. Laimonas Noreika 
skaitė eiles, dainavo choras. Mi
nėjimas - kaip visi minėjimai. 
Pabaigoje skaitė ištrauką iš Jau-

Č.M. artimieji. Dukterėčia Bi
rutė Šimonienė prisiminė susiti
kimus su “mūsų dėdule”, visuo
met pasiruošiusiu padėti, mokė
jusiu nuoširdžiai ir paprastai 
bendrauti. Žmogui, turinčiam 
aukštą išsilavinimą ir svarbų 
darbą, nebuvo brangesnių žmo
nių už dukrelę ir žmoną, nebu
vo nieko svarbesnio už meilę 
joms ir Tėvynei. “Negaliu jums 
paskaityti kurio nors vieno eilė
raščio, norėčiau jums paskaityti 
visus”, - sakė Birutė. Jei susi
rinkusieji stebėjosi Č.M. talen
tu, įvairiapusiais pomėgiais, tai 
sūnėnas Jurgis Algis Balčiūnas 
pabrėžė neeilinį kasdieninį dė
dės darbštumą.

Matematika, anot Č.M., ne
siderina savo tvirta logika su 
žmogaus prigimtimi. Gal todėl 
net artimiesiems buvo staigme
na tokio užimto žmogaus prisi
pažinimas, jog kuria eiles.

Č.M. poezijoje, be vyrau
jančių temų - Tėvynė, mylimie
ji, jaučiamas gilus religinis jaus
mas, kuris puikiai dera su pa
saulietiška mąstysena. Atrodo, 
lemtis šiam žmogui tikrai smogė 
- teko palikti tėviškę, netekti 
mažo sūnelio, užaugintos duk
ters, mylimos žmonos. “Skaus
mas mojo grįžti atgalios”, “tavų 
rugiagėlių šaukiuos”, “ak, tėviš
ke, ak tėviške, argi gyvenimas 
tikresnis už tave?” Tai tik trum
pos užuominos apie gilų ilgesį, 
kurį jaučia autorius.

Antra vertus, likimas Č.M. 
buvo dosnus: jis atseikėjo jo 
protui, valiai ir jausmui didelę 
dovaną. Švelniu, visa apimančiu 
liūdesiu - tikėjimu - meile ji 
plūstels iš dviejų neplonų kny
gų. Sugrįžusių. Niekad neiš
ėjusių. 

nosios Lietuvos, choras pradėjo 
niūniuot Lietuva brangi melodi
ją, o baigus skaityti pradėjo dai
nuoti. Tada visi atsistojo, staiga 
lyg bedugnė atsivėrė, lyg dangus 
žemėn nusileido - kažkas didin
go, stulbinančio. Tokio jausmo 
niekada neteko patirti. Širdis 
pradėjo smarkiai daužytis, aša
ros pabiro. Apsidairiau - verkė 
visi. Ir žilagalvio kaimiečio 
krūpčiojo pečiai, ir daili išsida
žiusi dama plūdo ašaromis, ir 
jaunuolis rijo ir negalėjo nuryti 
gerklėje įstrigusį kamuolį. Tai 
buvo kažkas antgamtiško. Visi 
pajutom, kad esam vienos tau
tos vaikai. Visi - tikiu - jautėm 
tą patį.

Nuleidęs galvą stovėjo akto
rius. Tarsi nebyliai sakė: ger- 
biam ir gedim. Nutilo paskutinis 
akordas. Visi tylėjo lyg apmirę. 
Tik po kokios minutės pradėjo 
ploti. Plojo ilgai - niekas neno
rėjo išsiskirstyti. O kai ėjo iš sa
lės - visi tokie geri, tylūs, pa
slaugūs - lyg naujai pakrikštyti, 
lyg po Komunijos nešdami prie 
krūtinės prispaustas rankas. Ne
tikėjau, kad tokią galią turi me
nas - prikelti, atgaivinti mirš
tančią tautą. Tai buvo sebuklas 
- MAIRONIS. Tėvynės dainius.

1988 vasario 21, sekmadienis
Neseniai man suėjo 35-eri, 

o tik dabar jaučiuosi subrendu
si. Deja, tik dabar. Tiek klaidi
no, tiek dūmė akis visi niekšai, 
kad pusės gyvenimo reikėjo, kol 
supratau paprastą tiesą. Sujudi
no lyg požeminis ugnikalnis Lie
tuvą Vasario 16-oji. Aš ir galvo
jau - po tokių Maironio minėji
mų, kurie nubraukė dulkes nuo 
žmonių širdžių, nušveitė rūdis, 
tauta bailiai netylės kaip iki šiol.

Kaunas gal dar labiau negu 
Vilnius paminėjo Nepriklauso
mybės 70-metį. Anksčiau jau
nesni nė nežinojo, o dabar jų 
“agresyvi, įžūli, be saiko” (B. 
Sruoga) propaganda jau prieš 
mėnesį pradėjo kalti per žinia- 
sklaidą - nebuvo jokios Nepri
klausomybės. Dešimt dienų vi
siems įstaigose įsakė budėt, su
varė draugovininkų būrius - gė
da. Ypač po to, kai skelbiamas 
viešumas ir demokratija. Tokios 
priespaudos dar niekada nėra 
buvę. Bet niekad anksčiau ir lie
tuviai taip nebuvo galvas pakėlę 
kaip dabar, kumščiui šiek tiek 
atsigniaužus.

Bjauru, kai darbe (Tada 
dirbau rajono laikraštyje Naujas 
gyvenimas) reikia “kurt” žmonių 
laiškus, smerkiančius ekstremis
tus. Juk žmonės nerašo patys, 
sukuria žurnalistai ir parašo iš
galvotą pavardę. Aš dariau tik 
dvi informacijas iš sueigų, ku
riose partija perspėja būti bud
riems. Ir dar jie nori, kad nesi
jaustų jų vadovavimo, atseit 
žmonės savo iniciatyva susirin
ko. Aš rašiau, kad tai jų iniciaty
va. Vienur taip ir praėjo, kitur - 
ištaisė.

Tiesiog norisi išeit iš darbo, 
nedalyvauti toje šlykščioj melo 
mašinoje. Štai koks tas mano iš
svajotas darbas iš arti. Argi gali 
dirbt kūrybinį darbą žmogus ne
laisvoje šalyje. Jis turi būti arba 
pakalikas ir parsidavėlis (dau
guma), arba tylėt, arba.... Da

bar jau yra ir tokių. Iš kur jie ir 
atsirado?

Visą laiką auklėti baimės ir 
muštro dvasioje nežinau, ar iš- 
drįstume kovoti. Įdomu, kaip 
čia toliau dėtis. Tauta atbudo. 
Tik kam nuo to geriau? Tega
lini verkt sustoję dainuodami 
Lietuva brangi - lyg prie jos ka
po. Ne tik dabar - daug anks
čiau: lenkų, rusų, vokiečių prie
spaudoje, įtakoje, globoje... Di
dingų ainių menki palikuonys. 
Kas iš rašytojų galėtų atskleisti 
šitą mažytės tautos tragediją? 
Pavaizduot Vytautą, Gediminą, 
Žalgirį - ir pankus, alkoholikus, 
narkomanaus... Iki ko nusi
rista...

1988 vasario 26, penktadienis
Šiandien su drauge buvom 

teatre. Žiūrėjom Erelnyčią. 
Nuostabu! Kaip menas gali pro 
visas užtvaras prasiskverbti, lyg 
žolė pro asfaltą. Tėvynė - tokia 
pagrindinė idėja. “Lietuvos nė
ra, bet buvo ir bus” - tai bepro
čio riksmu išrėkiama nuo sce
nos - ir tai ne ekstremizmas. Ti
ronai neįeina į meno šventovę - 
nors ta paguoda. O draugė ne
suprato, vos tramdė žiovulį. To
kio amžiaus ir aš gal būčiau ne
supratusi. O vis tik liūdna — iš
augu draugus, lyg paauglys dra
bužius. Kur ieškot kitų?

Kiek dar liko gyventi - no
rėčiau tuos metus pašvęsti di
džiam tikslui - savo Tėvynei. 
Norėčiau būti kaip Sadūnaitė - 
bebaimis Don Kichotas, skel
biąs pasauliu, kad mes dar gyvi 
esam, neišsigimėm. Tikiu - šir
dy daug kas taip mąsto, o vis 
tiek diktatoriai stumdo lyg ma
rionetes.

Pasako dabar visi daug tie
sos. Tik nepamiršta pridurti: 
“Padarėm kai kurių klaidų”. O 
reikėtų visu balsu šaukti - supu
vus šita biurokratijos, melo, 
priespaudos mašina, ir ją ne re
montuoti reikia, o versti, šluoti 
nuo žemės paviršiaus. Lenino 
socializmas - utopija, kurią ne
regėtu košmaru pavertė niekšai, 
sukčiai, linginiai. Po 70 metų ki
tas “revoliucionierius” (Gorba
čiovas) supuvusiam namui taiko 
naujus pamatus. Kaip nesu
pranta, kad nieko iš to neišeis.

1988 liepos 6, trečiadienis
Savaitgalį buvom Vilniuje, 

Studentų dainų šventėje Gau- 
deamus. Žinojau, kad studentai 
su tautinėm vėliavom į repetici
jas eina, todėl labai norėjau į 
Vilnių. Ir neapsirikau: ir žiūro
vai, ir atlikėjai laikė vėliavas. 
Pirmą dieną jų buvo mažiau, o 
antrą - gal 20. Nors buvo dau
gybė kareivių ir milicijos, bet jie 
nieko nedarė. Ir Himną choris
tai giedojo pabaigoje, nors nela
bai mokėjo. Pirmą kartą mačiau 
laisvai plevėsuojančias trispal
ves! Nepakartojama ta atmosfe
ra, ta trijų vienodo likimo tautų 
draugystė. Lietuviai, latviai, es
tai - visi su savo tautinėmis vė
liavomis, visi vieningi. “Štai tau 
ir komunizmo dvasia auginti 
vaikai” - sakė Danutė. Iš tiesų 
džiugu, kad yra jaunimo, kurio 
nepajėgė sužaloti “blogio impe
rijos” mechanizmas. Kokia did
vyrė ta mergaitė, kuri tris valan
das sėdėdama ant vaikino pečių 
laikė ir siūbavo iškėlusi rankose 
trispalvę! Su kokia meile ji į ją 
žiūrėjo! (Bus daugiau)

Kraštotyros knygų apie įvai
rias Lietuvos vietoves ir valsčius 
lentyna netrukus pasipildys knyga 
Betygalos žemė, apie vieną seniau
sių Žemaitijos vietovių. Gražiame 
Dubysos slėnyje įsikūrusi Betyga
la buvo minima seniausiuose isto
riniuose padavimuose ir XIII š. 
Mindaugo dokumentuose. 1592- 
1600 m. joje klebonavo garsiosios 
Postilės autorius kanauninkas Mi
kalojus Daukša; netoliese esan
čiame Pasandravio dvarelyje 1862 
metais gimė poetas Maironis. Iš 
Betygalos krašto yra kilę ir dau
giau žymūnų - jie visi pristatomi 
knygoje atskiru skyriumi. Knyga, 
kurią parengė vietinė mokytoja 
M. B. Navakauskienė, iliustruota 
daugiau kaip 140 nuotraukų ir ki
ta vaizdine medžiaga. Ji bus pri
statoma vėliau rudenį Vilniaus 
mokytojų namuose.

Vilniuje žadama įamžinti žy
maus rusų spaustuvininką Petrą 
Mstislavecų atminimo lentele pa
puošiant Didžiosios gatvės nr. 19 
namą, kuriame spėjama, kad bu
vusi jo spaustuvė. Prašymą spaus
tuvininką pagerbti Lietuvos Kul
tūros ministerijai pateikė Kara
liaučiaus srities atstovai. P. Mstis- 
lavecus 1569 metais atvyko į Vil
nių ir įsteigė spaustuvę, kurioje 
išspausdino rusų kalba Evangeliją 
su keturiomis graviūromis, Psal
myną ir Horariumą. Ant to paties 
namo sienos jau kaba atminimo 
lenta skirta XVI š. gudų švietėjui 
Pranciškui Skorynai. Dabar tame 
pastate įsikūrę grožio salonas Prie 
rotušės ir kavinė Amatininkų už
eiga.

Katyno miške 1943 m. vokie
čiai rado didžiulį kapinyną, kuria
me buvo palaidoti 1941 m. pava
sarį NKVD sušaudyti lenkų kari
ninkai, karo metu pakliuvę į so
vietų nelaisvę. Tas faktas buvo 
plačiai išgarsintas ir žinomas kaip 
lenkų tragedija. Tačiau 2001 metų 
6-me Kultūros barų numeryje 
Vladas Terleckas paskelbė gana 
plačią studiją teigdamas, kad toje 
tragedijoje žuvo ne vien lenkai, 
bet ir visa eilė vilniečių lietuvių. 
Sušaudytųjų karininkų sąrašų ne
rasta, tačiau yra žinoma, kad jie 
buvo prieš sušaudymą laikomi 
specialiose belaisvių stovyklose 
Kozelske (Smolensko srityje), 
Ostaškove (Kalinino srityje) ir 
Starobelsko (Charkovo srityje). 
Rastuose tų stovyklų sąrašuose 
tarp 14,800 kalinių 196 buvo Vil
niaus krašto gyventojai. Straips
nyje pateikta daug lietuviškomis 
pavardėmis Lenkijos karininkų ir 
Vilniaus krašto inteligentų, Ste
pono Batoro universiteto dėstyto
jų ir t.t. Nors visų vardai sulen
kinti, bet pavardės lietuviškos, 
kaip Bartys, Burba, Dagilis, Ju
ras, Niemunis, Mitkus, Boruta, 
Klimas, arba bent ištariant skam
ba lietuviškai - Bojarunas, Indru- 
nas, Palukajtis, Rajszys, Wirszy- 
llo, Szatas, Petruszka, Gajda ir t.t. 
Autorius nesiima spręsti ar tie su
šaudyti lietuviškomis pavardėmis 
belaisviai buvo veiklūs susipratę 
lietuviai. Kiti šaltiniai nurodo, 
kad lietuviai (ar ir kitų mažumų 
nariai), kurie pildydami Lenkijoje 
reikalaujamas anketas ar doku
mentus pasisakydavo, kad na
muose kalba lietuviškai ir jų gim
toji kalba yra lietuvių, paprastai 
nebūdavo priimami į karininkų 
mokyklas. Taip pat ir nemažai 
tikrų lenkų, nieko bendro su lie
tuviais neturinčių ir nemokančių 
kalbos, turėjo lietuviškai skam
bančias pavardes, kaip pvz. pieti
nėje Lenkijoje gimęs generolas 
M. Janulaitis, paminėtas ir V. 
Terlecko straipsnyje.
(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Lite
ratūros ir meno, LGTICinf.)

Punskiečių lietuviškos dainos sambūris “Gimtinė”
Nuotr. S. Birgelio (Aušra 2001 m. 16 nr.)

Semeliškių miestelis, įsikūręs 
prie Dabintos ir Strėvos upių ne
toli Elektrėnų, šiais metais mini 
725 metų jubiliejų, o miestelio 
Šv. Lauryno šventovė - 500 metų 
sukaktį. Semeliškių vietovė, žino
ma nuo kryžiuočių laikų, buvo ne 
kartą jų nusiaubta. 1501 metais 
Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Aleksandras čia pastatydino pir
mą katalikų šventovę; 1772 me
tais šventovė buvo atnaujinta ir 
įvesti garsūs Šv. Roko atlaidai. 
Stebuklingu laikomas šv. Roko 
paveikslas sutraukdavo per atlai
dus tūkstančius maldininkų. Pa
rapijai, be miestelio ir dvaro, pri
klausė 42 kaimai, prie parapijos 
veikė pradžios mokykla. Jubilieji
nės iškilmės prasidėjo rugpjūčio 
12 d. kaimyninių saviveiklininkų 
grupių koncertais, baigėsi rugpjū
čio 19 d. Šv. Roko atlaidais, kurių 
metu Kaišiadorių vyskupas Juo
zapas Matulaitis teikė Sutvirtini
mo sakramentą, buvo šventina
mas jubiliejaus kryžius.

Gudijos kino studija “Belo- 
rusfilm” pradėjo filmuoti vaidybi
nį filmą Anastasija Slucka, kuria
mą pagal istoriko ir dramaturgo 
Anatolijaus Delendiko scenarijų. 
Filmas bus vyriausybės finansuo
jamas (skirta 1.4 bin. gud. rublių, 
arba maždaug 3 mln. litų), pra
bangiai statomas, vaidins žymūs 
aktoriai, masinėse scenose daly
vaus apie 10,000 žmonių. Filmo 
veiksmas vyksta XVI š. pradžioje. 
Didžiosios Lietuvos kunigaikšti
jos valdas puldinėja Krymo toto
riai, krinta viena po kitos tvirto
vės. Tarp kelių nenugalėtų miestų
- Sluckas, valdomas kunigaikščio 
Simono Olekaičio. Šį labai ger
biamą Gediminaičių šakos atsto
vą Lietuvos kunigaikštijos didikai 
buvo išstatę kandidatu į DLK vie
toj Kazimiero Jogailaičio. Karuo
se su totoriais žuvus Simonui, fil
mo herojė jo žmona Anastasija, 
jautri ir romantiška moteris, tapo 
valdove ir turėjo skubiai išmokti 
diplomatijos ir karo meno. Jos 
vedami sluckiečiai nugalėjo Kry
mo totorius ir kunigaikštienė 
Anastasija sėkmingai valdė Sluc- 
ką kol suaugo sūnus Jurgis. G.K.

Atsiųsta paminėti
LITUANISTIKA, 2001 nr.l 

(45). Redakcinė kolegija. Pagrindi
nė redaktorė - D. Mėlynienė. Lie
tuvos mokslų akademijos leidykla 
(A. Goštauto 12, Vilnius 2600). Per 
metus išeina 4 numeriai.

Vilius Stakėnas, LIETUVIŠKI 
METAI. Profesoriaus Kubiliaus 
gyvenimo trajektorija. Redaktorė - 
Genovaitė Savickienė. Dailininkas
- Alfonsas Žvilius. Leidėjas -Margi 
raštai (Laisvės pr. 60, Vilnius 2056). 
Vilnius, 2001 m., 304 psl.

LITHUANIAN HERITAGE, 
July/August 2001. Magazine. Publi
sher - Editor - Vai Ramonis. Pub
lished bimonthly by Baltech Publi
shing (P.O. Box 225, Lemont, IL 
60439-0225). Subscription rates per 
year in the US: $29.95; Canada: US 
$41.95; other countries: US $57.95.

Jonas Kubilius, ANTANAS 
BARANAUSKAS IR MATEMATI
KA. Iš Lietuvos matematikos istori
jos I. Redagavo redaktorių taryba - 
Jonas Kubilius (pirmininkas), Eval
das Gečiauskas, Mifodijus Sapago- 
vas. Išleido Matematikos ir infor
matikos institutas. (Akademijos 4, 
Vilnius 2000). Tiražas - 800 egz. 
Vilnius, 2001 m., 92 psl.

PENSININKAS, 5/01 (XVII 
metai). Redaktorius - Karolis Mil- 
kovaitis, administratorė - Elena Si
rutienė. Leidėjas - JAV LB Sociali
nių reikalų taryba (2711 W. 71 
Street, Chicago, IL 60629, USA). 
Išeina 8 kartus per metus. Metinė 
prenumerata: JAV 15 dol., Kana
doje ir kitur - 25 JAV dol.
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PRISIKĖLIMO
pARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:

90-179 d. term, ind.....................1.95%
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 
mortgičius Iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai I NT E R AC-P LŪS kortelė
Mūsų 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 
STANULIUI

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS 

3'/z% 
IŠ VISO 
+ GST

Victor Rudinslcas, 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)

A 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

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

“Vaiko tėviškės namų” Marijampolės augintiniai laisvalaikiu 
žaidžia krepšinį

Kanados įvykiai
(Atkleta iš 1-mo psl.)

Kanados min. pirmininkas, 
aštuoniolikai dienų praėjus po 
Niujorko Pasaulio prekybos 
centro dangoraižių tragedijos, 
lankėsi Niujorke. Ten jis apžiū
rėjo dangoraižių griuvėsius, su
sitiko su Niujorko burmistru 
Rudolph Giuliani, pareiškė už
uojautą žuvusiųjų artimiesiems 
bei visiems amerikiečiams, susi
tiko su šioje tragedijoje žuvusių 
kanadiečių artimaisiais, padė
kojo kanadiečiams, prisidėju- 
siems prie gelbėjimo darbų. 
Min. pirmininką J. Chretien ly
dėjo visų Kanados federacinių 
partijų vadovai: konservatorių 
Joe Clark, nauj. demokratų 
Alexa McDonough, sąjungiečių 
Stockwell Day, Kvebeko Gilles 
Duceppe. Niujorko vizito metu 
J. Chretien susitiko su Jungtinių 
tautų generaliniu sekretoriumi 
Kofi Annan ir pažadėjo $5 mili
jonus Afganistano pabėgėlių 
šelpimui.

Ontario premjeras M. Har
ris spalio 1 dienos popietę pa
skelbė, kad mokesčių sumažini
mas planuotas ateinančių metų 
1 dienai įsigalios trimis mėne
siais anksčiau. Tuo norima pa
spartinti provincijos ekonominį 
augimą, kuris jau buvo pradėjęs 
lėtėti dar prieš Niujorko tragiš
ką įvykį. Šis mokesčių sumažini
mas palies asmeninius pajamų 
mokesčius mažiausiai uždirban
tiems (iki $31,000 pajamų gru
pei), o daugiau uždirbantiems 
mokesčiai bus sumažinti nuo 
pirmųjų $62,000. Šie sumažini
mai sieks maždaug 5%. Verslo 
bendrovėms mokesčiai bus su
mažinti nuo 14% iki 12.5%, ga
mybos mokesčiai nuo 12% iki 
11%, smulkiųjų verslininkų nuo 
6.5% iki 6%. Visa tai kainuos 
provincijai $175 milijonus. Ta 
pačia proga premjeras pasisakė 
už su JAV suderintą muitinių 
procedūrą JAV - Kanados pa
sienyje; naujai paskirti provinci
jos saugumo patarėjai, buvęs 
raitosios policijos (RCMP) virši
ninkas Norman Inkster ir dimi
sijos generolas Lewis MacKen- 
zie nurodys kaip pasiruošti te
rorizmo antpuoliams.

Kvebeko specialiuose rinki
muose, vestuose keturiose rin
kimų apygardose, Parti Quebe
cois (PQ) pralaimėjo dvi parla
mento vietas. Ypatingai skau
dus PQ pralaimėjimas buvo 
Jonquiere apygardoje, kuri bu

vo laikoma PQ tvirtove ir kuriai 
penkerius metus atstovavo Lu
cien Bouchard, buvęs provinci
jos premjeras ir PQ vadovas. 
Toje apygardoje nemaža daugu
ma laimėjo liberalė Francoise 
Gauthier. Laviolette apygardo
je, kurioje PQ viešpatavo 25 
metus, laimėjo irgi liberalė Julie 
Boulct. Labelle apygardoje PQ 
kandidatas Sylvain Page laimėjo 
labai maža, vos 0.2% balsų per
svara (44.6 - 44.4%), prieš li
beralų kandidatą Jean-Pierre 
Miljours; laukiama balsų per
skaičiavimo. Tik vienoje Blain- 

ville apygardoje PQ kandidatas 
Richard Legendre, buvęs teniso 
meisteris ir sporto bei turizmo 
ministeris, laimėjo, bet mažesne 
balsų dauguma negu ankstyves
niuose rinkimuose. Prieš šiuos 
specialius rinkimus Kvebeko 
parlamento sudėtyje buvo 70 
PQ narių, 48 liberalai, 1 Action 
democratique du Quebec narys 
ir 1 vieta neužimta.

Scenos meno (Performing 
Arts') apdovanojimus šiais me
tais Karalienės atstovė Adrien
ne Clarkson įteikė aktoriui 
Christopher Plummer, 71 metų 
amžiaus (labiausiai pagarsėju
siam savo vaidmeniu The Sound 
of Music filmoje), CBC dikto
riui Max Ferguson, IT metų 
(linksminusiam kanadiečius sa
vo sukurtu Rawhide tipu), Kve
beko dainininkei Diane Dufres
ne, Karališkojo Vinipego baleto 
balerinai Evelyn Hart ir filmų 
režisierei Anne Claire Poirier.

Eva Strachniak, Sheridan 
kolegijos Oakvilėje (Ontario) 
ryšių technikos instruktorė, lai
mėjo $5,000 Amazon.com/ 
Books in Canada premiją, kas
met skiriamą pradedančiam ra
šytojui, už savo pirmąjį romaną 
Necessary Lies apie lenkę mote
rį, gyvenančią Kanadoje ir jos 
praeities apmąstymus. E. Stra
chniak pati atvyko iš Lenkijos į 
Kanadą 1981 metais studijuoti 
McGill universitete ir pasiliko 
čia gyventi dėl tada Lenkijoje 
paskelbtos karo padėties. G.K.

Skautų veikla
• Skautininkių-ų sueiga yra 

šaukiama spalio 16, 7 v.v. J. K. Ba
tūrų namuose, 1 Burkston Place, 
Etobicoke, tel. 416 239-8986. Ap
tarsime metų veiklą. Dalyvaus vy
riausias skautininkas Romas Otto.

• Didelis skautiškas ačiū A. 
Augaitienei, padovanojusiai skau
tėms stakles. J.B.

“Šatrijos” tunto vyr. skautės, davusios įžodį šią vasarą “Romuvos” stovyk
loje. Iš kairės: ADELĖ RADŽIŪNAITĖ, LORETA BRAŽUKAITĖ, ARIJA 
BATŪ RAITĖ, MICHELLE THORNE. RAMUTĖ GEČAITĖ (iš Ročeste- 
rio), VILIJA NARUŠYTĖ, KRISTINA YČAITĖ ir VERONIKA LEMON

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.

Sportas
PPSK “Aušros” žinios

Klubo vadovybė sveikina užsi
registravusius 108 sportininkus. 
Treneriai praneš, kur ir kada vyks 
treniruotės. Jei kas dar neužsire
gistravo, gali tai padaryti skambi
nant Rūtai Jaglowitz tel. 416 622- 
9919.

Lietuviai Kanados 
sporte

Kartais atsiranda lietuvis spor
tininkas, kuris yra pajėgus atsto
vauti Kanadai tarptautinėse ar 
olimpinėse žaidynėse. Džiugu, kad 
šią vasarą turėjome net kelis tokius 
sportininkus.

Sean Sepulis (Guelph, Ont.), 
plaukikas, dalyvavo tarptautinėse 
varžybose (Goodwill Games) Aust
ralijoje ir 100 m plaukime nugara 
laimėjo pirmą vietą (57.11 sek.). S. 
Sepulis dažnas Kanados plaukimo 
varžybų dalyvis ir šiuo metu studi
juoja Škotijoje.

Juozas Stankevičius (Dundas, 
Ont.), irkluotojas, priklauso Kana
dos aštuonvietės valties įgulai. Da
lyvavo pasaulio irklavimo pirmeny
bėse Šveicarijoje. Jo valtis po pir
mo užplaukimo buvo pirma, tačiau 
baigminio užplaukimo laimėti ne
pavyko.

Dana Elis (Morkytė), lengva
atletė (Toronto, Ont.), Londone 
vykusiose žaidynėse šuolyje su kar
timi laimėjo pirmą vietą. Peršoko 
3.25 m.

Andrea Makūnaitė, golfininkė 
mėgėja, kartais žaidžia profesiona
lų tarpe. Ypatingai gerai žaidė pra
ėjusiais metais. Studijuoja JAV- 
bėse.

Alanu Juzėnaitė (Oakville, 
Ont.), krepšininkė, Ontario prem
jero buvo pagerbta kaip iškili spor
tininkė. Mokyklų paskelbtame iški
lių sportininkų sąraše Alana pažy
mėta kaip visapusiška sportininkė: 
žaidžia krepšinį, tinklinį, futbolą, 
badmintoną ir pasižymi bėgimuose 
ir slidinėjime.

Kristina Valiūnaitė (Toronto, 
Ont.), krepšininkė, mokyklų iškilių 
sportininkų sąraše pažymėta kaip 
daug žadanti St. Thomas Aquinas 
mokyklos krepšinio žaidėja.

Reikia tikėtis, kad čia suminėti 
sportininkai pasieks dar didesnių 
laimėjimų. A.S.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Šiaulių vyriau

siam treneriui Antanui Streikai, ku
ris keletą metų dirbo J. Kazlausko 
asistentu, buvo pasiūlyta Lietuvos 
rinktinės trenerio vieta, bet jis tos 
pozicijos atsisakė dėl gautų grasi
nimų.

ŠACHMATAI: Minske (Gudi
ja) pasibaigusiose Europos moterų 
šachmatų žaibo partijų pirmenybė
se tarptautinė didmeisterė šiaulietė 
Viktorija Čmilytė iškovojo sidabro 
medalį, o prieš žaibo partijų turny
rą ten pat vykusiose greitųjų šach
matų Europos pirmenybėse V. 
Čmilytė iškovojo bronzą. Šiaulietės 
bendras abiejų turnyrų prizas - 
3650 markių.

IMTYNĖS: Pasaulio jaunių ir 
jaunimo sambo imtynių čempiona
te Kishinev (Moldova) telšiškė L 
Beglecovaitė (iki 75 kg) jaunių var
žybose iškovojo aukso medalį. Uk
mergiškė D. Pranckūnaitė (iki 52 
kg) pelnė bronzos medalį.

JOJIMAS: Vilniuje vykusių 
dailiojo jojimo pasaulio neakivaiz
dinių varžybų tarp Lietuvos jojikų 
pirmąją vietą, sunkesnėje ir leng
vesnėje rungtyje, laimėjo “Prospe
ro” jojimo centro (Vilniaus r.) narė 
S. Drobyševskaja. Antrąsias vietas 
užėmė atitinkamai vilnietės A. Si- 
sojeva ir R. Sabonienė, trečiąsias - 
klaipėdietė M. Sapiežko ir vilnietė 
A. Krikštaponytė.

TENISAS: Kaune vykusiame 
Lietuvos teniso čempionate nugalė
tojais tapo šiaulietis Paulius Jurkė- 
nas ir kaunietė Ilona Jarkova. Si
dabro medaliai teko kauniečiui To
mui Seliukui ir vilnietei Eglei Pet
rauskaitei. v.P.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 126 milijonus dolerių

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

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

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

- su keičiamu 
nuošimčiu..................5.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) 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 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪ8U TINKLALAPĮ: www.parama.net

■■■■■■■■■■■■■lillllll llllllll llllll 
ROYAL
■■■■■■■■■■■■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 

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

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

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

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

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

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

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti 
Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau 
X-PRESS paštu.
ALGIS (a) 133 Roncesvalles Avė.

"“K. TORONTO, Ont. M6R 2L2

EaI]Syrena| Tel. 416 531 -4800

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

Visos paslaugos alsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I 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 1: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


Skrandžio ir širdies sindromas
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Sveikos mitybos klausimais 
išleista daug modernių vadovė
lių, monografijų, straipsnių rin
kinių. Prie viso to pridėti beveik 
nėra ir ko. Galima tik patarti 
laikytis ten pateiktų patarimų, 
kurie yra paremti gausiais klini
kiniais stebėjimais ir gausiais 
mokslinių tyrimų rezultatais.

Tačiau skrandžio - širdies 
(gastrokardialinis) sindromas, 
nors kliniškai ir dažnai sutinka
mas, plačioje visuomenėje žino
mas dar nepakankamai. Todėl 
keli žodžiai apie jį.

Visi mūsų fizinio kūno (t.y., 
apvalkalo) fiziologiniai organai, 
audiniai, ląstelės sudaro vienin
gą atvirą biologinę sistemą, ku
rios paskirtis yra tarnauti žmo
gaus sielai. Įvykus dvasinei mir
čiai, pvz. dėl negrįžtamo zom- 
bizmo proceso arba susirgus 
sunkia, nepagydoma psichine li
ga, fiziologiniai organizmo pajė
gumai taip pat sumažėja, bet jei 
ir nesumažėtų, tai jų vaidmuo 
nebetektų prasmės.

Bet grįžkime kiek atgal. 
Taigi visi mūsų organai sudaro 
vieningą sistemą. Ją reguliuoja 
vegetacinė nervų sistema. Ta
čiau, nesilaikant higieninių ir fi
ziologinių nuostatų, tarp atskirų 
organų atsiranda tam tikri “ne
sutarimai”, tiksliau sakant, jų 
veiklos nedarna.

Skrandžio - širdies sindro
mas pasireiškia tada, kai, iš vie
nos pusės, arba dėl įgimtų (ge-

netinių) priežasčių, arba dėl gy
venimo eigoje įgytų sutrikimų 
(visų pirma dėl skrandžio žarny
no ligų, o taip pat išsiderinus 
neurovegetacinei reguliacijai) 
išsivysto skrandžio nepakanka
mumas, jo nuovargis. Iš kitos 
pusės, šiam sindromui pasi
reikšti gerą dirvą sudaro įvairūs 
širdies susirgimai, privedantieji 
prie širdies nuovargio (žr. TZ, 
2001, 36 nr.).

Tokios situacijos metu net 
ir lengvas skrandžio veiklos su
trikimas, atsiradęs kiek nukry
pus nuo reguliaraus maitinimosi 
arba dietinio režimo, esant neti
kusiai emocijų ir jausmų būklei 
(skubėjimas, susinervinimas, 
depresyvi nuotaika, nervinė 
įtampa), o taip, pat valgant fiziš
kai arba psichiškai nuvargus, su
kelia visų pirma širdies ritmo 
sutrikimą (širdies plakimų pa
dažnėjimą, sulėtėjimą, aritmiją, 
kylančią dėl ekstrasistolių arba 
dėl širdies prieširdžiu virpėjimo 
priepuolio). Čia pat prisideda 
skausmas po krūtinkauliu, 
bendras silpnumas, šaltas pra
kaitas, atsiranda baimė. Jeigu 
asmuo yra jauno amžiaus, toks 
liguistas epizodas praeina be jo
kių pasekmių ir, laikantis svei
katos priežiūros taisyklių, jis už
mirštamas. Kitas dalykas esti ta
da, kai toks asmuo yra pagy
venęs.

Pirmoji pagalba namų sąly
gomis tokia. Pacientui reikia at
sigulti, iš lėto išgerti 1/3 arbati-

Buvęs “ąžuoliukas”, tapęs “ąžuolu” 
Iš pokalbio su buvusiu “Ąžuoliuko” choristu, 

studijuojančiu Kanadoje
Dešimt metų išbuvęs Vil

niaus berniukų choro “Ąžuoliu
kas” choristu Darius Braziūnas, 
dabar gyvenantis Toronte, suti
ko pasidalinti savo patirtimi per 
tą laikotarpį. Šiuo metu jis gili
na savo studijas Toronto uni
versitete.

- Kada tapote “Ąžuoliuko" 
choristu?

- “Ąžuoliuku” tapau būda
mas penkerių, metais jaunesnis 
nei įprasta. Visi dabar dainuo
jantys “Ąžuoliuke” jame pradė
jo dainuoti nuo mažens.

- Kaip patekote į šį chcrą to
kiame jauname amžiuje?

- Kiekvienais metais yra 
skelbiama vieša perklausa, į ku
rią kviečiami muzikinių sugebė
jimų turintys 6-7 metų berniu
kai. Geriausiai pasirodę tampa 
“mažyliais” - tai jauniausieji 
“ąžuoliukai”, o vėliau - į pa
grindinį chorą (iš viso “Ąžuoliu
ką” sudaro net aštuoni chorai).

- Apibūdinkite akademinio 
ir muzikinio išsilavinimo progra
mą jauniems berniukams ir pa
augliams šiame chore.

- Septynių klasių muzikos 
mokykla yra visiems privaloma. 
Be chorinio dainavimo, vaikai 
čia išmoksta groti muzikos inst
rumentu, diriguoti, įgyja teori
nių muzikos žinių. Daugelis to
liau tęsia muzikines studijas 
konservatorijoje, tampa garsiais 
meno vadovais, solistais.

- Maždaug kiek berniukų 
lanko muzikos mokyklą? Kiek 
ten mokytojų?

- Muzikos mokykloje dirba 
50 mokytojų, o iš viso nuo choro 
įsteigimo 1959 metais “Ąžuoliu-

ke” yra dainavę 6000 choristų.
- Kas buvo meno vadovas- 

dirigentas, kai Jūs priklausėte 
“Ąžuoliukui”?

- Pagrindinis vadovas, kuris 
jau kurį laiką “Ąžuoliukui” va
dovauja, yra Vytautas Miškinis, 
“Ąžuoliuko” steigėjo Hermano 
Perelšteino įpėdinis.

- Kuriuose užsienio kraštuo
se teko su choru gastroliuoti?

- Su “Ąžuoliuku” gastrolia
vau jau būdamas devynerių me
tų. Tuo metu keliaudavom po 
Lietuvą, buvusias Sovietų Są
jungos respublikas. “Ąžuoliukas 
iš tiesų buvo vienas pirmųjų, 
pralaužęs Rytų bloko sienas ir 
išvykęs koncertuoti į Vakarų 
Europą. Jau 1988 gastroliavome 
Vakarų Vokietijoje, visur dai
nuodavom su lietuviška trispal
ve (tais laikais tai buvo negirdė
tai drąsus poelgis). Po to dar te
ko dukart aplankyti Prancūziją. 
Ten, Nantes mieste, laimėjom 
“Grand Prix” prestižiniame 
tarptautiniame vaikų chorų fes
tivalyje.

- Ar “Ąžuoliukas” populia
rus Lietuvoje?

- “Ąžuoliukas” Lietuvoje 
yra jau senokai tapęs bendrinės 
kalbos žodžiu. Kai dainavau 
“Ąžuoliuke”, beveik niekuomet 
neturėdavau nė minutės laisvo 
laiko. Mes visą laiką arba kon
certuodavome, arba vykdavom į 
gastroles, arba įrašinėdavom 
plokšteles, dainuodavome radi
juje ir televizijoje.

- Ačiū Jums už pasidalinimą 
savo patirtimi su TZ skaitytojais. 
Linkime dabartiniam “Ąžuoliu
kui” sėkmingos koncertų kelionės 
Kanadoje ir JAV-se. Irena Ross

nio šaukštelio sodos, ištirpintos 
pusėje stiklinės vandens su ke
liais krisleliais citrinos rūgšties, 
po 10-15 min. išgerti raminamų 
vaistų (pavyzdžiui, valerijono su 
konvalijomis lašų, sunkesniais 
atvejais - tabletę diazepamo), 
lengvai patrinti krūtinkaulį ir 
širdies plotą spiritiniu mentolo 
tirpalu, prie kojų pridėti termo- 
forą. Psichologinė namiškių ap
linka turi būti natūraliai rami, 
tačiau ne bereikšmė, o užjau
čianti. Laikas nuo laiko pravar
tu suskaičiuoti pulso dažnį per 
minutę (norma: 60-80 k/min.), 
kreipiant dėmesį į jo ritmiškumą.

Jeigu panašūs priepuoliai 
kartojasi, patartina patikrinti 
širdies būklę ir, jaučiant, kad jai 
pakenkta, taikyti atitinkamas 
gydymo priemones (vaistus, fi- 
zioterapines, klimato ir kinezi- 
terapijos procedūras, plaukymą 
baseine ir kt.).

Apie skrandžio užgaidų įta
ką organizmui vaizdingų pavyz
džių yra grožinėje literatūroje. 
Štai anglų rašytojas Jerome K. 
Jerome savo knygoje Three Men 
in a Boat rašo: “Keista, bet mū
sų protas yra valdomas virškini
mo organų. Mes negalime dirb
ti, negalime galvoti, jeigu mūsų 
pilvas to nenori... Prisivalgius 
šoninės su kiaušiniene, jis sako 
‘dirbk’! Po jautienos kepsnio ir 
vyno jis sako ‘miegok’! Išgėrus 
puoduką arbatos, jis sako sme
genims: ‘Dabar stok ir parodyk 
ką gali. Būk iškalbingas, gilus, 
švelnus. Žiūrėk tyromis akimis į 
gamtą ir gyvenimą”.

Tai, deja, nėra skrandžio ir 
maisto patiekalų įtakos perver
tinimas. Istorija pateikia daug 
pavyzdžių, kada dėl skrandžio 
užgaidų kildavo labai rimti, net 
pasaulio masto įvykiai, kurių 
tragiškos pasekmės tęsdavosi 
dešimtmečiais. Tačiau gydytojo 
kompetencija tokių siaubų ver
tinti neleidžia. Vis dėlto reikia 
pasakyti, kad skaudžios skran
džio užgaidų tenkinimo pasek
mės gali ne tik sukelti širdies su
trikimus, bet ir psichologiškai 
sugniuždyti. Tai vaizdingai ap
rašo prancūzas H. De Balzac sa
vo knygoje Le cousin Pons.

Išvada viena ir nenuginčija
ma: venkime skrandžio vilionių. 
Valgome tam, kad gyventumė
me, bet ne atvirkščiai.

Londono Anglijoje naujieji 
lietuviai ateiviai pradėjo leisti 
savaitraštį Londono žinios. Vyr. 
redaktorius - Virgaudas Korze- 
niauskas. Prenumerata Europo
je - 40 svarų; JAV-se, Kanado
je, Pietų Amerikoje, Singapūre, 
Australijoje - 52 svarai. Norint 
užsiprenumeruoti, reikia banko 
pavedimo su laikraščio informa
cija: Lithuanian Newspaper 
Channelsea House, Canning 
Road, Abbey Lane, Stratford 
E15 3ND, London, Great Bri
tain. Tel. (+44) 0208 434 2411, 
faksas (+44) 0208 434-2578, el. 
paštas londonz@londonz.co.uk

Inf.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

Toronto policininkai rugsėjo 24-29 d.d. dalyvavę policijos mokymuose Lietuvoje. Viduryje sėdi projekto 
sumanytojas TED PRICE, šalia jo (iš k.) DANUTĖ STYRA Pirmas iš kairės stovi ALGIS MALINAUSKAS, antras 
iš dešinės - JUOZAS GATAVECKAS

Lietuvos respublikos prezidentas VALDAS ADAMKUS 2001 m. liepos 6 d. 
Vyčio kryžiaus ordinu po mirties apdovanojo a.a. VIKTORĄ LAPĄ, 1941 
metų birželio 23 d. sukilimo dalyvį. Velioniui skirtų Lietuvos valstybės 
apdovanojimą priėmė jo broliai EDVARDAS LAPAS (kairėje) ir HARIS 
LAPAS, Lietuvos gen. garbės konsulas Kanadoje.

Velionis Viktoras Lapas gimė 1918 m. rugpjūčio 15 d. Ukrainoje. Su 
tėvais į Lietuvą grįžo 1921 m. Mokėsi Kupiškyje, 1935 m. baigė Kėdainių 
gimnaziją. Studijavo technologiją Vytauto Didžiojo universitete, buvo veik
lus Vyrijos “Plienas” narys. Gavęs Krašto apsaugos ministerijos stipendi
ją, Prancūzijoje studijavo laivų inžinerijų. Baigęs studijas ir Karo mokyk
loje atlikęs karinę prievolę, buvo paskirtas į karo laivų “Prezidentas Sme
tona”. Sovietams okupavus Lietuvą, įsijungė į laisvės kovotojų gretas. Ki
lus vokiečių ir sovietų karui, kaip atsargos jaunesnysis leitenantas vadova
vo partizanų būriui prie Aleksoto tilto. Ten sunkiai sužeistas mirė nuo 
žaizdų. Palaidotas Kauno miesto kapinėse greta kitų tos kovos draugų.

10 TORON T©"
Monika Povilaitienė, ren

kanti aukas Lietuvoje sergan
tiems vėžiu bei džiova sergan
tiems vaikams, palaiko nuolatinį 
ryšį su sės. Nijole Sadūnaite, be
sirūpinančia vargšais ir ligo
niais. Pastaroji laiške iš Vilniaus 
(2001.IX.12) praneša, kad P. ir 
B. Sapliai atvežę 2,000 dolerių, 
surinktų M. Povilaitienės. Dė
koja visiems aukotojams, pami
nėdama ir kai kuriuos gerada
rius. Jų tarpe - A. Stepaitienė, 
I. Ignaitienė, Z. Didžbalienė, 
Anapilio lietuvių moterų būre
lis, R. Celejewska, D. Barkaus
kienė, Vasagos lietuvių moterų 
būrelis, B. Stalioraitienė, Gr. Ig- 
naitytė, B. Matulaitienė, D. 
Keršienė ir kt.

A.a. Juozui Buivydui mirus 
Otavoje, draugai užjausdami jo 
žmoną Adą “Kovai su vėžiu ir 
džiova sergantiems vaikučiams 
ir tremtiniams” Lietuvoje auko
jo $405. M.P.

Toronto policininkų delega
cija rugsėjo 24-29 d.d. lankėsi 
Panevėžyje, Šiauliuose ir Klai
pėdoje Lietuvos policininkų ap
mokymui. Projekto sumanytojas 
Ted Price, buvęs policininkas, 
dėstęs anglų kalbą Lietuvoje, 
Kanados vyriausybei (CIDA) 
projektą pristatė 1998 metais, o 
šių metų gegužės mėnesį vyko į 
Lietuvą atlikti organizacinį dar
bą. Dabartinėje delegacijoje bu
vo 12 Toronto policininkų, trys 
jų - lietuviai (Juozas Gatavec- 
kas, Danutė Styra, Algis Mali
nauskas). Apmokymuose daly
vavo 150 Lietuvos policininkų, 
kurie buvo supažindinami su 
Community Policing sąvoka - 
policijos bendradarbiavimo su 
aptarnaujama bendruomene, 
stengiantis ugdyti piliečių pasiti
kėjimą policija, policijos atsa
kingumą piliečiams. Ateinan
čiais metais dalis projekte daly
vavusių Lietuvos pareigūnų lan
kysis Kanadoje tolimesniam ap
mokymui.

Prieš išvykdami, Kanados 
pareigūnai, turintys aukštas pa
reigas ir mokymo patirtį įvairio
se srityse, buvo pakviesti į infor
macijos sesiją Prisikėlimo para
pijoje, kurią surėngė kun. Edis 
Putrimas, Klaipėdos jaunimo 
centro steigėjas bei globėjas. 
Apie Lietuvos kelią iš okupaci
jos į demokratiją ir apie kultūrų 
skirtumus jiems išsamiai aiškino 
adv. Joana Kuraitė-Lasienė, pa
ti kelis kartus Lietuvoje moky
mams vadovavusi teisės srityje. 
Dalis policininkų grįžo į Kana
dą spalio 6 d., kiti vyko į Rusiją 
susitikimams su to krašto parei
gūnais. Dienraštis The Toronto
Sun rugsėjo 21 d. išspausdino 
trumpą aprašymą apie polici
ninkų misiją. Inf.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

REeJVIKK West Fiealty Ine.

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 (Į vakarus nuo Hurontario)

Tei. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas ė-

OATODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526
Klaipėdos choras “Auku

ras” (29 choristai-tės), vadovau
jamas dirigento muz. Alf. Vil
džiūno, atvykęs gastrolėms į Ka
nadą, praeitą sekmadienį, spalio 
7, papildydamas Prisikėlimo pa
rapijos naujų pastatų šventini
mo programą, giedojo per Mi
šias šventovėje ir po to ten pat 
atliko apie pusantros valandos 
trukusį koncertą, sutraukusį 
daug klausytojų. Pastarieji pasi
gėrėjo aukšto vokalinio lygio 
pasirodymu, sudarytu daugiau
sia iš šiuolaikinės muzikos kom
pozicijų, reikalaujančių gero 
muzikinio išsilavinimo. Prieš 
koncertą choristus pasveikino 
Prisikėlimo parapijos tarybos 
pirmininkė J. Neimanienė. Bai
giantis koncertui, chorvedžio 
pakviesta, vieną dainą padiriga- 
vo “Volungės” vadovė muz. D. 
Viskontienė, o M. Sungaila sve
čiams palinkėjo geros kelionės ir 
įteikė dovaną. Svečiai atsisvei
kindami linkėjimus parapijai iš
reiškė sugiedodami Ilgiausių me
tų. Dauguma koncerto dalyvių 
skirstėsi sutardami, kad tokio ly
gio pasirodymų mūsų salėse ne- 
taip jau dažnai pasitaiko. S.

Toronto burmistro Mel 
Lastman metinis susitikimas su 
etninės spaudos atstovais įvyko 
Holiday Inn on King patalpose 
š.m. rugsėjo 25 d. Ontario pro
vincijos parlamento narys (Da
venport) Tony Ruprecht prista
tė burmistrą, kuris susirinku
siems per 60 spaudos atstovams 
pakalbėjo apie didžiuosius savi
valdybės statybos projektus ir 
darbų padaugėjimą. Jis minėjo 
didžiausią, 20 metų truksiantį 
46 km paežerės gerinimą, kai
nuosiantį $12 bin. Taip pat pa
žymėjo Sheppard požeminio, 
Yonge gatvėje “Dundas Square” 
statybą ir “Union Station” re
montą. Jis pasidžiaugė miesto 
daugiakultūriškumu, pabrėžda
mas, kad 52% torontiečių nėra 
čia gimę, o atvyko gyventi į To
rontą iš kitų pasaulio kraštų. 
Baigdamas skatino spaudos at
stovus ir toliau dalintis savo kul
tūra, naujai atvykusioms teikti 
informaciją apie šį miestą. Po jo 
kalbos buvo klausimų apie ky
lančius mokesčius, viešo susisie
kimo kainas, į kuriuos jis atsakė 
teisindamasis, kad negaunama 
lėšų iš provincijos. Taip pat, jo 
teigimu, nėra pinigų skelbi
mams etninėje spaudoje. Jis pri
ėmė atstovų siūlymus, kvietė 
pristatyti platesnę informaciją 
jo padėjėjams. Po diskusijų da
lyviai dar valandėlę pabendravo 
prie kuklių vaišių. RSJ

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

DEIXITZXL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

Advokatas
ALG/S S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. IV.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 102

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

MARGUTIS
PYSANKA - V.I.M. Inc.

4134 Dun+as St. West, 
Toronto. ON, M8X 1X3 

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai j Vilnių.

uK Greitas ir garantuotas 6 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

R0 Tel: (416) 233-4601 E

mailto:londonz@londonz.co.uk
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rlfl TORONTO TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS
Anapilio žinios

- Spalio 6 ir 7 dienų savaitgalį 
turėjome svečią - kun. Hermaną 
Šulcą, SDB. Jis pamokslus sakė ir 
Mišias aukojo šeštadienį - Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje, o sekmadienį 
- Lietuvos kankinių šventovėje.

- Spalio 2, antradienį, palaido
ta a.a. Loreta Rutkauskienė, 78 m. 
amžiaus.

- Spalio 6, šeštadienį, susituo
kė Kristina Zakaraitė su Stewart 
Elliott.

- Tuoktis ruošiasi Algis Ankus 
su Inga Venclovaite.

- Solistės a.a. Ginos Čapkaus- 
kienės palaikai bus laidojami Šv. 
Jono lietuvių kapinėse spalio 13, 
šeštadienį, tuojau po Lietuvos kan
kinių šventovėje atnašautų įprasti
nių 8.30 v.r. Mišių.

- Per ateinančias Sekmines 
Lietuvos kankinių šventovėje bus 
teikiamas Sutvirtinimo sakramen
tas. Sutvirtinimo sakramento pasi
ruošimui visi prašomi jau dabar re
gistruotis parapijos klebonijoje tel. 
905 277-1270.

- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos bus pradedamos šį 
rudenį. Pamokoms prašome vaiku
čius registruoti klebonijoje tel. 905 
277-1270.

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

- Spalio 14, ateinantį sekma
dienį, bus paskutinė proga Anapily
je užsisakai bilietus į “Ąžuoliukų” 
koncertą, įvyksiantį spalio 28, sek
madienį, 3 v.p.p. Mississauga mies
to “Living Arts Centre” koncertų 
salėje. Vėliau bilietus bus galima 
įsigyti tik “Living Arts Centre” 
kasoje šiokiadieniais tapr 10 v.r. ir 
6 v.v. arba užsisakyti tel. 905 306- 
6000.

- Rudeninė Kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus lapkričio 4, 
sekmadienį. Pamaldos bus 3 v.p.p. 
Lietuvos kankinių šventovėje. Au- 
toaikštėje bei kapinėse tvarką pri
žiūrės Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai. Mokyklinis autobusas į pa
maldas veš maldininkus nuo Isling
ton požeminių traukinių stoties
2.30 v.p.p., o nuo Anapilio atgal 
išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapilio auto- 
busėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Mišios spalio 14, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Mariją Kronienę ir 
Jurgį Bendoraitį; 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 10 v.r. už Feliksą Kasperavi
čių; Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
spalio 13, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Stasį ir Rožę Augustinavičius.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos šį sekmadienį, spa

lio 14, įvyks 9.30 v.r.; jas laikys kun. 
Algimantas Žilinskas.

- Padėkos šventės pamaldos su 
Šv. Komunija įvyks spalio 21 d., 
11.15 v.r.; po jų Lietuvių Namuose 
apie 12.45 v.p.p. įvyks moterų drau
gijos tradicinė Padėkos puota. Bi
lietus platina A. Langienė, tel. 416 
233-0511.

- Mirusiųjų minėjimas ir Šv. 
Jono lietuvių kapinių lankymas 
įvyks Visų Šventųjų sekmadienį, 
lapkričio 4, 11.15 v.r. Po pamaldų 
vyksime į kapines, kur apie 1 v.p.p. 
bus trumpas susikaupimas.

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 7 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 150 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN moterų būrelio narė A. 
Byskiewicz. Svečių knygoje pasirašė 
J. Budrevičiūtė iš Kauno.

- LN valdybos posėdis įvyks 
spalio 17 d., 7 v.v.

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

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. A. 

Jagėlos atminimui žmona A. Jage- 
lienė aukojo $500; a.a. M. Iškaus- 
kienės atminimui A. P. Kaziliai - 
$50. Slaugos namų komitetas dėko
ja visiems aukotojams už nuoširdų 
dosnumą ir paramą Slaugos na
mams. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvusoe arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W. 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

- Slaugos namams aukojo per 
1000 žmonių. 25 geradariai paau
kojo per $5,000, o 530 - po $500.

A. a. Aldonos Gelažnikienės 
atminimui Kovai su vėžio liga 
Lietuvoje aukojo: $50 - V. E. 
Baleišos, B. H. Wareing.

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.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo Klaipėdos cho
ras “Aukuras”, vadovaujamas Alf. 
Vildžiūno, tuo pradėdamas parapi
jos šventovės ir pastatų pašventini
mo iškilmių savaitę.

- Parapijos trečiojo ordino na
riai Šv. Pranciškaus Asyžiečio šven
tės proga praeitą sekmadienį visus 
parapijiečius pavaišino kava.

- Spalio mėnuo yra skirtas Ro
žinio kalbėjimui. Rožinis kalbamas 
šventovėje šiokiadieniais 6.30 v.v. 
prieš vakarines Mišias, o po 7 v.v. 
Mišių visi dalyviai yra kviečiami 
kartu su kunigais kalbėti vakarinę 
maldą iš brevijoriaus.

- Ryšium su parapijos šven
tovės ir pastatų šventinimu šį ket
virtadienį ir penktadienį vakare 
Mišių nebus. Ketvirtadienio vakare 
vyks specialios pamaldos, kurios 
pabrėš savanoriškos tarnybos svar
bą parapijai, o penktadienį 8 v.v. 
vyks “roko” religinės muzikos kon
certas jaunimui.

- Parapijos šventovės ir pasta
tų šventinimo apeigos vyks šį sek
madienį, 3 v.p.p. Kadangi tikimasi, 
kad žmonių bus daugiau negu gali 
sutalpinti šventovė, bus naudojami 
televizijos aparatai kavinėje ir salės 
prieangyje, kad visi galėtų matyti ir 
girdėti kas vyksta šventovėje. Šven
tinimo apeigas atliks vysk. John 
Boissoneau, su juo Mišias koncele- 
bruos vyskupai P. Baltakis, OFM, ir 
R. Norvilą. Dalyvaus ir pranciško
nų provincijolas B. Jurčys, OFM, 
bei visa lietuvių pranciškonų vado
vybė. Po šventinimo iškilmių vyks 
vaišės ir pastatų apžiūrėjimas.

- Vokietijoj mirė a.a. Ignas Va
liulis, J. Augėnienės brolis; Punske 
mirė a.a. Vytautas Samulevičius, V. 
Samonio tėvelis; Lenkijoj mirė a.a. 
Magdalena Matulionytė-Misevičie- 
nė, dr. J. Čuplinskienės teta.

- Parapijos statybos vajaus ko
mitetas šventovės pašventinimo pro
ga nukaldino medalį, kurį bus gali
ma įsigyti šeštadienį parapijos vaka
rienės metu ir sekmadienį. Statybos 
vajaus komitetas iki šiol surinko 
$724,762 (dar reikia $595,237).

- Parapijos vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimą, rengia para
pijos tarybos labdaros sekcija, spa
lio 27 d., nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. Pa
siruošimo darbus pradės trečiadie
nį, spalio 24. Tą dieną prašoma 
daiktus vežti į salę pro duris nuo 
autoaikštės pusės. Bus pardavinėja
mi ir pyragai, vakuoti vaisiai bei 
daržovės. Jei kas turi ar gali ką nors 
pagaminti labai prašomi jų atvežti. 
Bus reikalinga daug darbininkų. 
Kas gali padėti, prašomi skambinti 
Z. Stravinskienei tel. 416 604-4729 
arba G. Kuchalskienei 416 233-4791.

- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus susirinkimas įvyks 
lapkričio 11 d. po 10.30 v.r. Mišių. 
Programoje apie Vasario 16-tosios 
gimnaziją Vokietijoje kalbės KLK 
moterų dr-jos centro valdybos pir
mininkė Birutė Biretienė.

- Mišios sekmadienį, spalio 14: 
8 v.r. už a.a. Bronių Genčių; 9.15 
v.r. už a.a. Eleną Gegužienę; 10.30 
v.r. už a.a. Oną Beresnevičienę (IV 
metinės), už Alseikų ir Zulonų 
šeimų mirusius ir už Pranskevičių 
šeimos mirusius, 3 v.p.p. Šventovės 
pašventinimo Mišios ir apeigos.

PROF. VYTAUTO LANDS
BERGIO susitikimas su visuo
mene įvyks sekmadienį, spalio 
21, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje. Jį rengia KLB valdyba.

Dienos šviesos taupymo lai
kas baigiasi spalio 28 d. Naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį laikro
džių rodyklės atsukamos vieną 
valandą atgal.

A. a. Albinui Sungailai mi
rus Australijoje, užjausdamos 
brolį dr. J. Sungailą su šeima, K. 
Kubilienė ir M. Povilaitienė pa
aukojo $50 Tremtinių grįžimo 
fondui.

KLKM dr-jos centro valdyba
A.a. Leonardo Žilvyčio 10 

metų mirties prisiminimui Tė
viškės žiburiams aukojo: $50 - 
Jonas ir Onutė Kareckai; $20 - 
Petras ir Vanda Lukošiai.

A. a. Albinui Sungailai mi
rus Australijoje, nuoširdžiai už
jausdami brolį dr. Juozą Sungai
lą su šeima, S. J. Andruliai Tė
viškės žiburiams aukojo $20.

Ilonos Beresnevičienės
MUZIKOS

Akompanavimas ir 
privačios pamokos 

(mokiniams nuo 5 m. amžiaus ) 
PARUOŠIMAS ROM EGZAMINAMS 

Tel. (416) 766-9959

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TARYBOS
A SUVAŽIAVIMAS

A įvyks 2001 m. spalio 27 d.
Ač Anapilio parodų salėje, Mississaugoje

8.30 v.r. - REGISTRACIJA (tarybos nariams ir svečiams $20)
9 v.r. -ATIDARYMAS

PROGRAMOJE - RINKIMAI (Krašto valdybos, Revizijos komisijos, 
Garbės teismo), X PL jaunimo kongreso įspūdžiai, apylinkių rūpesčiai

5.30 v.p.p. - UŽDARYMAS
KLB KRAŠTO VALDYBA

Ateinantį sekmadienį, SPALIO 14, bus paskutinė proga
PARAPIJOSE ir LIETUVIŲ NAMUOSE užsisakyti bilietus j

“ĄŽUOLIUKO” KONCERTĄ 
įvyksiantį spalio 28, sekmadienį, 3 v.p.p.

Po to iki koncerto dienos bilietai gaunami tik LIVING ARTS CENTRE 
(4141 Living Arts Dr., Mississauga) teatro kasoje šiokiadieniais nuo 10 v.r. iki 6 v.v. arba 
užsakant telefonu 905-306-6000.

Montrealio Aušros Vartų parapijos choristės, giedojusios Šv. Juozapo 
oratorijoje Nuotr. A. J. Mickaus

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

Dail. Silvija Saplienė spalio 
12-14 d.d. dalyvauja “Lakeshore 
Art Trail” meno parodoje. Jos 
darbai bus rodomi Lome Park 
bibliotekoje, 1474 Truscott Dr., 
nuo 10 v.v. iki 5 v.p.p. penkta
dienį ir šeštadienį, nuo 1 v.p.p. 
iki 5 v.p.p. sekmadienį.

Š.m. rugsėjo mėn. 30 d. bu
vo sėkmingai pravesti rinkimai į 
KLB tarybą. Lapkričio mėnesį 
torontiečiai turės išsirinkti vieti
nę valdžią. Visi Toronto lietu
viai, kuriems rūpi Toronto veik
la ir kurie gali paskirti dalį savo 
laisvalaikio visuomenės labui 
kviečiami kandidatuoti į Toron
to apylinkės valdybą bei tarybą. 
Susidomėję kandidatai prašomi 
skambinti rinkimų komisijos 
pirmininkui B. Sapliui tel. 416- 
622-5898. Laukiame gausaus at
siliepimo.

KLB Toronto apyl. valdyba
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

aukojo: $150 - O. Balsienė; 
$100 - A. Kerberienė, J. Bakis.

ŠVENČIA 45 VEIKLOS METUS
2001 m. lapkričio 1O, šeštadienį

Prisikėlimo parapijos salėje, I Resurrection Rd.,Toronto

Vakaro programoje
6 v.v. KOKTEILIAI IR UŽKANDŽIAI • 7 v.v. IŠKILMINGA ŠILTA 

VAKARIENĖ SU VYNU • V. RAMANAUSKO ORKESTRAS 
ŠOKIAI • "ARKLIŲ LENKTYNĖS"

Įėjimas- $100 (užsimokant čekiu - “KLB/Gintaras”, duodamas $70 atleidimas nuo mokesčių). 
Bilietus užsisakyti skambinant J. Vingelienei - 416 233-8108.

Bus ypatingas pokylis - nuostabus vakaras! Dalyvaukime visi!
Rengia "Gintaro" tėvų komitetas

M MONTREAL

A.a. Febronijai Petronienei 
mirus Montrealyje, jos atmini
mui, nuoširdžiai užjausdami šei
mą, Dalindųlr Indreikų šeimos 
“Vėžiu ir džiova sergantiems 
vaikučiams ir tremtiniams” au
kojo $200. M.P.

Užjausdama V. Augėnienę, 
liūdinčią Vokietijoje mirusio 
brolio Igno Valiulio, L. Karbū- 
nienė paaukojo $100 Tremtinių 
grįžimo fondui.

KLKM dr-jos centro valdyba

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai Lietuvių Namai Vilniuje au
kojo: $100 - dr. J. ir R. Bir- 
giolai; $40 - A. Mašalas.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

V 
£

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui V. Ottienė au
kojo $100.

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.

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

“Žodis tarp mūsų” - kasdienių 
pamąstymų ir maldelių knygutes 
galima įsigyti pas seseles. Kaina - 5 
doleriai. Knygutes leidžia Lietuvos 
charizmatinis judėjimas “Gyvieji 
akmenys”. Be išeivijos paramos lei
dyba turbūt sustotų. Pirkdami kny
gutes, paremsite jų leidybą.

Medžiotojų-žvejotojų klubas 
“Nida” visus kviečia į sezono užda
rymo vakarienę, kuri įvyks š.m. spa
lio 20, šeštadienį, 6 val.v. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Bus linksma 
nuotaika, šokiai ir žaidimai Jono 
Rimeikio muzikai skambant.

Garsusis berniukų choras 
“Ąžuoliukas”, vadovaujamas Vy
tauto Miškinio, yra atvykęs iš Lie
tuvos į šį žemyną. Aplankęs kaimy
nus, atvažiuos ir į Otavą bei To

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

PARDUODU ir PERKU Lietuvos 
ženklus ir kolekcijas. Dėl kainos ir 
informacijos skambinkite Baliui 
tel. 416-439-8115

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 

rontą. “Rūtos” klubas organizuoja 
autobusą į Otavą pasiklausyti to 
koncerto. Tai bus spalio 26, penk
tadienį. Koncertas įvyks St. Ma- 
ttheus anglikonų šventovėje. Iš 
Montrealio išvažiuojama 4 v.p.p. 
nuo seselių namų ir ten pat grįžta
ma apie 1 vai. naktį. Kaina - 20 
dol., įskaitant kelionę ir koncerto 
bilietą. Registruotis pas seselę Ju
ditą. Smulkesnę informaciją teikia 
ir kiti klubo valdybos nariai.

A. a. Julian (Julius) Vaupshas, 
77 m. amžiaus, mirė 2001 m. rugsė
jo 29 d. Buvo pašarvotas Urgel 
Bourgie Funeral Complex, 1255 
Beaumont, Town of Mount Royal, 
Que. Liko žmona, trys dukterys, sū
nus, brolis, sesuo su šeima ir dau
gelis giminių. B.S.

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.

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

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.
Associate Broker

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

E-mail: kraudys@idirect.com

www.homedestlnations.com

mailto:kraudys@idirect.com
http://www.homedestlnations.com

