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Nauji žingsniai - naujos viltys
Šių metų ruduo atnešė ir lauktų, ir nelauktų įvy

kių. Anksčiau neįsivaizduojami buvo rugsėjo 11-sios iš
puoliai prieš JAV, nei jų pasekmės. Daug kas meldžiasi 
už žuvusius, jų šeimas, už vykstančius į šią 21-jo amžiaus 
kovą, už visą kartą, kuri nesitikėjo, kad teks iš arčiau pa
tirti karą. Nepaisant žiniasklaidos nuolatinio informacijos 
antplūdžio, jaučiamas nežinios slėgimas, baimė dėl atei
ties. Išryškėjo praraja, kuri anksčiau buvo gal ne tokia žy
mi, o gal ir nepaisoma. Rytų-Vakarų civilizacijų skirtu
mai, net ir vietinės politinių įsitikinimų priešingybės tapo 
itin akivaizdžios. Tačiau opiausias klausimas lieka ne jų 
aiškinimasis, bet tų pačiai žmonijai kenksmingų skirtumų 
suderinimas. Eilinis žmogus jaučiasi bejėgis prieš tokį už
davinį. Gal todėl šiais neramiais laikais, kaip ir kitų krizių 
metu, atsiranda didesnis susidomėjimas dvasiniu gyveni
mu. Patyrus siaubingą žiaurumą, atsidūrus prieš neaprė
piamą nežinią, baimę, ieškoma dvasinės paguodos. Tai 
pastebima parapijose, ir net žiniasklaidoje pastebimas 
toks visuomeninis reiškinys. Gaila, kad tik tokiais mo
mentais jis pasireiškia. Gerais laikais visiems ramu, min
tys sukasi apie save, apie žemišką kasdienybę, o ne “vir
šun”, nors yra žmogiška prašyti pagalbos tik pavojaus me
tu, kaip ir nerūpestingai žaidžiančiam vaikui natūralu ne
galvoti apie motinos, tėvo globojančią ranką.

N
ERAMIAIS laikais visiems tampa itin svarbu tu
rėti savą vietą, kur galima burtis, prisiglausti. To
dėl yra ypatingai džiugu ir reikšminga šį rudenį 
Toronto lietuviams sulaukti gražaus ir teigiamo įvykio - 

naujai perkeltos parapijos pastatų Šventinimo, kuriam su 
viltimi ruoštasi. Toronto Prisikėlimo parapija gyvuoja jau 
arti penkiasdešimt metų. Retesnis išeivijoje veiklos reiški
nys yra parapijos išsikėlimas į kitą miesto dalį, parodyta 
entuziastinga parama. Tai rodo didelį projekto sumanyto
jų idealizmą, parapijiečių .lojalumą, vadovybės pasišventi
mą. Puikus derinys su parapija bus slaugos namai, ku
riems parapija bus gera atrama. Tai jau antra Toronto 
lietuvių parapija, sėkmingai persikėlusi pagal kintančias 
gyvenimo sąlygas. Anapilyje, Mississaugoje, jau daugiau 
kaip 25 metus veikia Lietuvos kankinių parapija, vėliau 
įsteigtas KLB muziejus, o neseniai prisidėjo vaikų darže
lis ir sporto klubas. Toks parapijų gyvastingumas teikia 
viltį, kad vis dėlto dvasiniai namai yra svarbūs lietuviams, 
kad kol jų bus, jie stengsis išlaikyti tikėjimą, kuris dauge
liui rišasi su lietuvišku visuomeniniu gyvenimu. Sveikinti 
reikia persikėlimo iniciatorius ir vykdytojus už atliktus 
darbus, už nugalėtas kliūtis - biurokratines, fizines ir dva
sines. Toks užmojis reikalavo ištvermės ir kantrybės, gir
dint nepagrįstas kritikas bei gandus. Užbaigtasis darbas 
rodo, kad galima išvengti kenksmingos nesantaikos dar
niu bendradarbiavimu ir pasiekti savo tikslą. Linkėtina, 
kad persikėlusi parapija tokioje pačioje dvasioje ilgai gy
vuotų. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI_______

Naujas Ontario universitetas
Pirmas po 40 metų per

traukos universitetas steigiamas 
Ontario provincijoje Oshawa 
vietovėje, šalia Durham College 
teritorijos. Jis vadinsis Ontario 
Institute of Technology ir, pasak 
Gary Polonsky, Durham kolegi
jos ir busimojo universiteto rek
toriaus, “jo pagrindinis tikslas 
bus ruošti studentus gerai atly
ginamoms profesijoms”. Jame 
bus dėstomi ir universiteto, ir 
kolegijos tipo kursai, o taip pat 
bus suteikiami universiteto 
moksliniai laipsniai arba kolegi
jos baigimo diplomai. Šiuo me
tu yra jau nupirktas žemės skly
pas šalia Durham kolegijos, ir 
provincijos finansų ministeris 
Jim Flaherty paskyrė naujam 
universitetui $60 milijonų šių 
metų biudžete. Universitetas ti
kisi 600 pilnalaikių studentų 
2003 mokslo metų pradžioje 
(sutampa su data, kada bus 
įvesta keturių metų programa 
vidurinėse mokyklose). Studen
tų skaičius turėtų išaugti iki 
6,500 šio dešimtmečio pabaigo
je. Universitetas bus valdomas 
atskiros direktorių tarybos, bet 
patalpų administracija ir stu
dentų aptarnavimas, kaip pvz. 
maitinimas bei įdarbinimas, bus 
bendras. Pradžiai bus siūlomos 
aštuonios mokslo programos, 
tarp jų branduolinė technolo
gija, modernios gamybos pa
grindai bei bendruomeninis 
saugumas.

Teroristų antpuolis Niujor
ke palietė ne tik amerikiečių bei 
kitas - neišskiriant ir kanadie
čių - šeimas, kurių artimieji žu
vo Pasaulio prekybos centro 
griuvėsiuose, bet ir pakeitė, gal 

laikinai, o gal ir visam laikui, 
žmonių gyvenimo būdą bei po
reikius visame pasaulyje. Šiuo 
metu labiausiai nukentėjusi yra 
turizmo sritis. Keleiviai vengia 
skristi lėktuvais, atostogauti už
sienyje. Jei jau reikia būtinai 
skristi, žmonės renkasi užsako
mus {chartered) mažesnės tal
pos lėktuvus. Kanados turiz
mas, kuris paprastai per metus 
atneša $54 bilijonus pajamų, ir
gi nukentėjo. Lėktuvų bendro
vės atleido tūkstančius tarnau
tojų: Air Canada atleido 5,000, 
Transai A. T. Ine. atleido 1,300, 
apie trečdalį savo tarnautojų. 
Tarptautinių ir vidaus skrydžių 
skaičius sumažintas, daug pra
bangių turistinių laivų stovi tuš
ti uostuose, svarbesnieji turiz
mo centrai, kaip Niagara Falls, 
Banff (Alberta), kuriuose ypač 
gausiai lankydavosi japonų tu
ristai, ištuštėjo, viešbučių tar
nautojams siūloma išeiti atosto
gų. Kanados viešbučių draugija 
maldauja federacinės valdžios, 
kad ji šiemet neprašytų $90 mi
lijonų kasmetinės duoklės turis
tinėms reklamoms užsienyje. 
Apskaičiuojama, kad Kanados 
turizmo pajamos šiais metais 
sumažės trisdešimčių nuošim
čių. Bet yra ir mažų, bet teigia
mų prošvaisčių: nors neseniai 
104 kambarių prabangus Keltie 
Lodge viešbutis (Cape Breton, 
N. Škotijoje) prarado 100 ame
rikiečių klientų, jį dabar prade
da užpildyti kanadiečiai, kurie 
galbūt anksčiau planavo praleis
ti rudens atostogas JAV.

“Hockey Night in Canada”, 
ledo ritulio žaidimų CBC televi- 

(Nukclta į 8-tą psl.)

Punske per Žolinių atlaidus procesijoje nešami kaimų vainikai. Viršuje - Agurkių kaimo, Kampuočių kai
mo. Apačioje (iš k.) - Žagariu kaimo ir Kauno meistrų vainikai Nuotr. J. Dzemionienės

Reikia suprasti laiko ženklus
DR. JONAS KUNCA

Jau kuris laikas šlubuoja pa
saulio ekonomika ir moralė. 
Rugsėjo 11d. atentatas parodė 
tos dvigubos krizės gilumą. 
Nors įvykiai vyksta toli nuo Lie
tuvos, negalvokim, jog jie mūsų 
nepalies.

Teroro aktai turi savo prie
žastis, kurios gali būti raciona
lios ar neracionalios. Dėl to ko
va su terorizmu nebus sėkmin
ga, jei kartu su kitom priemo
nėm nebus jos pašalintos. Deja, 
iš politikų lūpų ir informacijos 
šaltinių girdime vien apie kovą 
su terorizmu, o apie jo motyvus 
subtiliai nutylima. Vardan tie
sos mums vertą šį klausimą pa
nagrinėti, nes jis gali būti reikš
mingas ir mūsų šalies ateičiai.

Teroro aktų priežastys gana 
įvairios. Vieni tuo būdu kovoja 
dėl ekonominių sumetimų (ma
fija), kiti dėl religinių skirtumų 
(Š. Airija), treti dėl laisvės atga
vimo (kurdai), ketvirti tuo būdu 
bando atsikratyti svetimu oku
pantu (palestiniečiai). Taigi ir 
kova su terorizmu negali būti 

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos atstovai, dalyvavę PLB pirmininkų 
suvažiavime Seinuose, neša vainiką Žolinių šventės procesijoje Punske

Nuotr. J. Dzemionienės

vienoda. Vienur gali padėti tik 
kultūros pakėlimas, kitur gi lei
dimas laisvai gyventi arba už
baigti svetimų žemių okupaciją.

VaŠingtoifo paskelbta kova 
atrodo ribojasi tik antiamerikie- 
tišku-antiizraelišku terorizmu. 
Kiek teko girdėti, buvo numaty
ta “susitvarkyti” su Afganistanu, 
Iraku, Syrija, Libanu ir Libija, 
atseit, su tom šalim, kurios yra 
prieš palestiniečių teritorijų 
okupaciją, taigi ir prieš Izraelį ir 
JAV dėl jų vienašališkos politi
kos Vid. Rytuose. Teisingiau ir 
lengviau būtų buvę nustoti rem
ti Izraelio agresiją Palestinoje ir 
taip pašalinti pagrindinę prie
žastį. Taip pat būtų gera proga 
panaikinti sankcijas Irakui, dėl 
kurių jau mirė daugybė žmonių. 
Kad taip iki šiol neįvyko, rodo, 
jog Vašingtono politika yra ve
dama ne JAV ir pasaulio 
naudai.

Vašingtonas kviečia į bend
rą kovą su terorizmu visą pasau
lį, taigi ir buvusius priešus. Ru
sija naudojasi šia proga. Prez. 
Putin sutiko leisti vartoti rusų 

apleistas kareivines ir oro uos
tus Tadžikistane, Uzbekistane ir 
Turkmenistane. Kartu jis ir yra 
pareikalavęs atpildo už šią pa
slaugą. Naftotiekis neturi eiti 
per Afganistano teritoriją. NA
TO plėtimas į Baltijos valstybes 
turi būti sustabdytas. O dėl nu
siginklavimo bus vedamos de
rybos. Aišku, Rusijos skolų mo
kėjimas turės būti nutęstas, jei 
to pareikalaus Maskva. Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos įstojimas į 
NATO turėjo būti svarstomas 
netolimoje ateityje. Bet, pagal 
neskelbiamus susitarimus, jis 
greičiausiai bus atidėtas. Tik 
tvirtas Europos užtarimas gal
būt galėtų padėti išvengti to 
įstojimo atidėjimo. Gen. Powell 
berods jau bus įspėjęs Baltijos 
valstybes pagerinti jų santykius 
su Maskva. Taip tolimas karas 
su terorizmu bus pasiekęs ir 
Baltijos valstybes.

Čia reiktų pridėti, kad tų 
bazių buvusiose S. Sąjungos 
valstybėse panaudojimo vargu 
ar kiek prisidės prie kovos lai
mėjimo. Jis gali tik sugundyti 
invaziją į Afganistaną, kur rusai 
patyrė didžiulį pralaimėjimą. 
Taigi toks žingsnis ir amerikie
čiam galėtų būti gana nuosto
lingas.

Rugsėjo 11 d. atentatas pa
greitino ir ekonominį JAV nuo
smukį. Žmonės prarado pasiti
kėjimą akcijų verslu. Mėginimai 
dirbtinai išlaikyti jų vertę neža
da būti sėkmingi. Žymiai suma
žėjo oro kelionės. Lėktuvų 
bendrovės dirba nuostolingai, o 
kai kurios jau bankrotavo. Gy- 
ventojai taupo pinigus. Taigi 
prekybos apimtis irgi sumažėjo.

Blogiausia, jog amerikiečiai 
yra praradę pasitikėjimą savo 
saugumu. Kalbos apie masinio 
žudymo teroro galimybes dar 
baugina žmones. Karas su tero
rizmu dabartine forma gali iš
provokuoti naujus dar baises
nius atentatus. Norom nenorom 
reikia pamąstyti ir apie teroro 
priežastis bei jas pašalinti.

Baltijos valstybėm naudinga 
suprasti dabartinę padėti, jos 
galimas komplikacijas ir mėginti 
jų išvengti. Tokiu metu mums 
geriau uoliai tvarkytis šalies vi
duje ir atsargiau vesti užsienio 
politiką, kuri turėtų būti prezi
dento, min. pirmininko ir užs. r. 
ministerio rankose. Politikos 
mėgėjam geriau susilaikyti nuo 
neprotingų pareiškimų, kurie 
gali pakenkti kraštui.

“Lietuvos dujų” privatizavimas
Atsižvelgdama į Rusijos 

bendrovės “Gazprom” pageida
vimą, Lietuvos vyriausybė spalio 
1 d. nutarė po 34% “Lietuvos 
dujų” akcijų parduoti strategi
niam Vakarų investuotojui ir 
Rusijos dujų tiekėjui. Jam leista 
sudaryti konsorciumą (sandėrį) 
su savo partneriais Lietuvoje, 
rašo Lietuvos rytas. Seimo opo
zicijai skubotas nutarimo pri
ėmimas kelia abejonių ir ketina
ma pateikti skundą Konstituci
niam teismui. Taip pat seimo 
konservatorių frakcijos seniūno 
Andriaus Kubiliaus nuomone, 
toks sprendimas gali būti žalin
gas, sudarant įspūdį, jog “šitaip 
bandoma sudaryti sąlygas, kad 
ateityje valstybei priklausančią 
įmonės akcijų dalį nusipirks du
jų tiekėjas iš Rusijos. Tai gali 
pastebėti ir strateginis investuo
tojas iš Vakarų, todėl už perka
mų akcijų dalį siūlys mažą 
kainą”.

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus spalio 3 d. pareiš
kė nuomonę, kad vyriausybės 
patvirtintas “Lietuvos dujų” pri
vatizavimo modelis” gali suda
ryti prielaidas į šalies dujų ūkį 
pritraukti Vakarų investicijas, 
modernizuoti jį ir užtikrinti pa
tikimą dujų tiekimą palankio
mis sąlygomis”. Jis pabrėžė, kad 
būsimos vyriausybės sutartys su 
naujais akcijų valdytojais priva
lo užtikrinti efektyvų bendrovės 
valdymą ir visuomenės interesų 
apsaugą.

Atlanto-Eurazijos grupe 
Vilniuje

Vilniuje spalio 1-2 d.d. vyko 
Atlanto-Eurazijos grupės ŠAS 
(NATO) ir tarptautinio saugu
mo klausimams susitikimas, 
praneša LGTIC. Tai pirmasis 
kovo mėnesį įsteigtos grupės su
sitikimas, kuriame dalyvavo 20 
narių iš JAV, Kanados, Prancū
zijos, Vokietijos, Norvegijos, 
Suomijos, Rusijos, Bulgarijos, 
Rumunijos ir Latvijos. Aptartos 
ŠAS plėtros politikos galimybės, 
nagrinėjama JAV planų dėl 
priešraketinės gynybos įtaka 
Europos saugumui, taip pat vy
ko diskusijos Rusijos, SAS ir 
Europos saugumo tema.

Narystės galimybės - tikros
Lietuvoje rugsėjo 18 d. lan

kęsis Europos komisijos įgalio
tinis, atsakingas už Europos są
jungos plėtrą Gunter Verheu- 
gen pareiškė, kad Lietuva pa
darė labai didelę pažangą dery
bose dėl narystės ES ir yra tarp 
tikriausių kandidačių tapti ES 
nare su pirmąja plėtros banga. 
Kaip skelbia LGTIC, jis primi
nė, kad Lietuva ir ES jau 1999 
m. susitarė, jog antrasis Ignali
nos atominės elektrinės blokas 
turėtų būti uždarytas iki 2009 
m. Jo teigimu, prieš 18 mėnesių 
niekas nesitikėjo, kad Lietuva 
sugebės taip greitai pasivyti ki
tas kandidates.

Šiame numeryje
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Patyrus siaubingą žiaurumą, ieškoma dvasinės paguodos
Reikia suprasti laiko ženklus

Kova su terorizmu negali būti vienoda 
Bendruomenės veikėjų suvažiavimas Seinuose 

Aptarti įvairūs lietuvybės išlaikymui klausimai 
Rinkimai, kuriuos daug kas kritikuoja

Prezidento rinkimai Gudijoje nebuvo nei laisvi, nei teisingi
Jaunimas narkomanijos pinklėse 

Pakutuvėnuose įsteigtas pagalbos centras narkomanams
Nauja Jaunimo sodyba Lietuvoje

Kun. H. Šulcas įsteigė “Jaunimo sodybą” atgautoje tėvų žemėje
Atgimimo priešaušris

Išgyventi tautos prisikėlimo vaizdai
Solistės daina nutilo amžinai

A.a. sol. Ginos Čapkauskienės nekrologas
Istorija skaudžiai teisia neryžtinguosius 

Lietuva, turėjusi savo kariuomenę, vengė pasipriešinti

Nors Lietuvos diplomatai 
nesutiko, kad konkretus susita
rimas dėl IAE antrojo bloko 
uždarymo 2009 m. buvo priim
tas, svarbiausiu EK atstovo ap
silankymo rezultatu jie laiko jo 
pažadu, jog Lietuva gali tikėtis 
“ženklios finansinės paramos” 
iš ES biudžeto socialinėms-eko- 
nominėms IAE uždarymo prob
lemoms spręsti. Paramą Lietuva 
galėtų gauti įstojusi j ES per są
jungos struktūrinius fondus.

Danijos skundas Briuseliui
Lietuvos rytas skelbia, kad 

rugsėjo pabaigoje priimtas vy
riausybės nutarimas dėl mini
malių baltojo cukraus pardavi
mo iš fabrikų kainų nustatymo 
paskatino Lietuvos prekybinin
kus cukrų pabranginti beveik 30 
centų. Tokį rinkos suvaržymo 
būdą kritiškai įvertino Lietuvos 
verslininkai, o taip pat nepasi
tenkinimą pareiškė užsienio in
vestuotojai Europos komisijos 
(EK) pareigūnams, rengian
tiems pranešimą apie Lietuvos 
pasirengimą narystei Europos 
sąjungoje.

Užsienio investuotojų foru
mo vicepirmininkas bei Danijos 
bendrovės Danisco Sugar vice
prezidentas Michael Persson, 
įgaliotas Danijos pramonininkų 
federacijos, Briuselyje pranešė, 
kad “negeri ženklai yra Vyriau
sybės sprendimai nustatyti mini
malias grūdų supirkimo bei cuk
raus pardavimo kainas ir taip 
sugrįžti prie rinkos reguliavi
mo”. Jis apgailestavo, kad lėti
namos mokesčių ir pensijų re
formos. “Buvo nepalankiai įver
tinta nestabili teisinė aplinka 
bei investicinės aplinkos suvar
žymas.” Yra nuomonių, kad nu
statydama minimalias kainas vy
riausybė stengiasi išgelbėti be
veik bankrotavusią įmonę “Ma
rijampolės cukrus”.

Gerai įvertinta kariuomenė
ŠAS (NATO) Politinis kari

nis valdymo komitetas, susipaži
nęs su Krašto apsaugos ministe
rijos parengtu dokumentu apie 
kariuomenės struktūros peržiū
rą, nustatė, kad Lietuva pasirin
ko teisingą kryptį, pertvarkyda
ma savo ginkluotąsias pajėgas 
bei tobulindama vadovavimą 
joms, skelbia LGTIC. Komiteto 
posėdyje rugsėjo 19 d. buvo pa
brėžta, kad šioje srityje Lietuvos 
pasiekimai yra dideli ir akivaiz
dūs. Posėdyje dalyvavo krašto 
apsaugos ministerijos delegaci
ja, vadovaujama viceministerio 
Povilo Malakausko. Komiteto 
nariai - misijų prie NATO bei 
Tarptautinio ir Karinio štabų 
atstovai - gerai atsiliepė ir apie 
karių bazinį mokymą Mokoma
jame pulke Rukloje. NATO at
stovai siūlo dar labiau pamažin
ti Lietuvos kariuomenės rezer
vą, pagerinti pasirengimą priim
ti partnerių pajėgas, laikos pa
laikymo operacijoms siunčiamų 
padalinių aprūpinimą. Rgj
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SPAUDOS BALSAI
Lietuvos prezidentas - 

amerikietiškas politikas

Rinkimai, kuriuos 
daug kas kritikuoja

Varšuvos dienraštis Žyde 
Warszawy š.m. rugsėjo 5 d. lai
doje rašo: “Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus visą savo 
suaugusio žmogaus gyvenimą 
praleido JAV-se. Nežinomas 
emigrantas 1988 m. laimėjo LR 
prezidento rinkimus ir iš karto 
šis septyniasdešimtmetis sužavė
jo lietuvius ne tik šypsena bei 
sportine dvasia, bet ir ryžtingu
mu, išsilavinimu ir sprendimų 
blaivumu. Jis pasiūlė tautie
čiams amerikietišką politikos 
stilių - kreipti dėmesį į viešąją 
nuomonę ir atvirų kortų žaidi
mą. Šis amerikietiškumas ne vi
sada Lietuvos politikams, pri- 
pratusiems prie užkulisinių ko
vų, buvo suprantamas, todėl ne 
per geriausiai jam sekėsi bend
radarbiauti su vyriausybe ir sei
mu. Jis ypač pabrėždavo švarių 
rankų politiką. Už vandenyno, 
kur jis buvo tarp kitko JAV Ap
linkos Apsaugos agentūros sky
riaus šefu, įrodė, kad sugeba 
jungti sėkmingumą su sąžinin
gumu. ‘Vienišas riteris iš už 
okeano’ - kaip apie jį rašė lietu
vių spauda vis dėlto pasirodė 
esąs patyręs taktikas ir politinių 
žaidimų meisteris. Ne vieną 
kartą sugebėjo pasipriešinti sei
mo daugumai, kuri bandė jam 
priskirti vien tik reprezentavi- 
mą, vykdo rinkimų pažadus ir 
kovoja su korupcija. Apklausos 
rodo, kad nėra Lietuvoje popu
liaresnio ir labiau gerbiamo 
asmens”.

Adamkus vengia lenkams 
priminti jų pasienio kareivių į 
Punsko ambulatoriją įvedimą.

Gudai ieško savo istorijos
Ryšium su Gudijos (po 

1940 m. sovietų įtakoje - šis 
kraštas imtas vadinti Baltarusi
ja) prezidento rinkimais Londo
no savaitraštis The Economist 
š.m. rugsėjo 15 d. laidoje grįžta į 
krašto istoriją: “Dėl malonių 
prisiminimų reikia grįžti ne de
šimtmečius, bet šimtmečius at
gal. 50 km į vakarus nuo Miro 
yra Naugardukas, turintis Gudi
jai simbolinę reikšmę, kaip 
Šekspyrui Stratfordas, o Magna 
Chartai Runnymede lankos kar
tu paėmus. Prieš 700 su viršum 
metų jis buvo Didžiosios Lietu
vos kunigaikštystės ir slaviškai 
kalbančios Rusios dalies sosti
nė. Vėliau, kai didieji kuni
gaikščiai persikėlė į dabartinės 
Lietuvos sostinę Vilnių, Nau
garduko teismas savo bešališku
mu buvo plačiai Europoje žino
mas. Didieji kunigaikščiai, paly
ginti su dabartiniais Gudijos 
valdovais, buvo religijoms tole- 
rantingesni ir laikėsi įstatymų. 
Kraštas savo galybės viršūnėje 
buvo nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrų. Yra ginčytina, ar jo oficiali 
kalba buvo tikrai archaiška da
bartinės gudų kalbos forma. Po
puliarus opozicijos kalendorius 
skiria pagrindinį dėmesį didžia
jam kunigaikščiui Vytautui, ku
ris valdė nuo 1392 ligi 1430 me
tų. (...)

Nurodant A. Mickevičių 
kaip gudiško patriotizmo sim
bolį, yra šiek tiek perdedama: 
jis rašė lenkiškai, nors jo gar
siausias kūrinys prasideda (su
painiotai) žodžiais ‘Lietuva, ma
no tėvyne’ ir lenkai jį laiko savo 
tautiniu poetu. Galima drąsiai 

tvirtinti, kad gudų apie jį žinios 
yra gan miglotos ir dar mažiau 
yra žinoma, kad tolima bet šlo
vingiausia Gudijos praeitis buvo 
tada, kai ji buvo Lietuvos dalis. 
Oficiali propaganda dar vis iš
imtinai pabrėžia sovietų istori
jos versiją: Gudija yra dėkinga 
didelės broliškos Rusijos part
nerė”.

Adomas Mickevičius nesu
sipainiojo vadindamas Lietuvą 
savo tėvyne. Jis gimė XVIII a. 
pabaigoje Naugarduke, buvu
sios DLK teritorijoje, kuri tada 
ir beveik ligi pirmojo pasaulinio 
karo buvo vadinama Lietuva - 
Litva, o jos lenkai gyventojai, 
kad atskirtų save nuo Lenkijos 
lenkų, vadinosi “litvinais”, o žy
dai “litvakais”.

Kagėbistų pavardės
Lietuvos apžiūros komisija 

pradėjo skelbti tų buv. KGB 
tarnautojų pavardes, kurie nu
statytu laiku neprisipažino buvę 
sovietų saugumo tarnybos na
riais bei bendradarbiais. Vyriau
sybės žiniose yra atskleista pir
moji Algirdo Krasausko, Lietu
vos draudimo b vės “Baltijos 
garantas” tarnautojo pavardė. 
Jis buvo Krašto apsaugos ir lie
tuvių policijos valdininkas. Ap
žiūros komisijos pirmininkas 
Vytas Damulis painformavo 
lenkų spaudos agentūrą, kad ar
timiausiu laiku bus atskleistos 
pavardės kitų asmenų, kurie sa
vanoriškai neprisipažino bend
radarbiavę su KGB. Numato
ma, kad jų yra apie 2,000. Pa
vardžių atskleidimas nėra vie
nintelė bausmė už bendradar
biavimą su KGB. Asmeniui, ku
riam toks bendradarbiavimas 
įrodytas, bus 10 metų draudžia
ma dirbti valstybinėse įstaigose 
ir įmonėse, kurios gamina ryšių 
ir ginkluotės dirbinius. (...)

Ligi praėjusių metų rugsėjo 
mėn. buvę agentai turėjo gali
mybę savanoriškai prisipažinti 
bendradarbiavę su KGB. Tai 
padarė 1610 asmenų. Jų pavar
dės yra laikomos paslaptyje ir 
jiems jokios sankcijos nebus tai
komos. (Gazeta, 2001 m. rug
sėjo 28-30 d.) J.B.

PADĖKA

MINĖDAMI 10 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ

A+A
LEONARDO ŽILVYČIO, 

patyrėme daug nuoširdumo ir užuojautos. Nuoširdžiai 
dėkojame klebonui kun. Juozapui Žukauskui, OFM, už 
atnašautas Mišias, parapijos choro vadovei Darijai Deks- 
nytei ir visiems choristams už taip gražų giedojimą, so
listei Lilijai Turūtaitei už puikias giesmes, Jonui Rickui ir 
Ross DePalma už skaitymą Mišių metu, Elenai Daugu- 
vietytei-Kudabienei už tokius jautrius žodžius prisime
nant Lenio vaikystę, kaimynui Fern Citrigno už gražiai 
pasakytą kalbą.

Dėkojame draugamas ir pažįstamiems, taip gau
siai aukojusiems Mišioms, spaudai, įvairioms organizaci
joms, reiškusiems užuojautą raštu ir žodžiu, atsiuntusiems 
gėles. Ačiū p.p. Mačiams už taip skaniai paruoštus pietus. 
Niekada nepamiršim Jūsų visų nuoširdumo.

Dėkingi - tėvai Alina ir Kazys, 
Algis ir Irena

PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavimo dalyviai Seinuoso.2001.VIII.13 Nuotr. R. Žilinskienės

Bendruomenės veikėjų suvažiavimas Seinuose
Vadovaujantys veikėjai iš daugelio pasaulio kraštų svarstė įvairius klausimus, 

susijusius su lietuvybės išlaikymu svetimoje aplinkoje

A. VAIČIŪNAS
Daugiau kaip mėnesiui pra

bėgus nuo Pasaulio lietuvių 
bendruomenės ir Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjungos kraštų pir
mininkų suvažiavimo Seinuose 
yra smagu žvilgterėti į tai, kas 
buvo pasiekta.

Nemanau, kad būtų įmano
ma parinkti tinkamesnę vietą 
tokiam suvažiavimui. Nors ir po 
Lenkijos dangum, galėjai jausti 
lietuviškos žemės šilumą, lietu
višką vaišingumą ir dvasinį atsi
gaivinimą. O ką jau bekalbėti 
apie Žolinių atlaidų iškilmes 
Punsko šventovėje, miestelyje, 
turgavietėje ir visoje apylinkėje.

Dauguma suvažiavimo daly
vių į Seinus vyko per Vilnių. 
Autobusas patogus, palydovas 
supažindino su apylinkių gamta, 
istorija, o stabtelėjus galėjo pa
tarti, į kurią miško pusę turėtų 
eiti vyrai ir kur moterys. Nurodė 
kada ir kam atiduoti pasus, ku
riuos, mūsų laimei, gavome at
gal, o kurie neturėjo, tiems teko 
grįžti į Vilnių.

Seinuose mus pasitiko ma
lonūs Lenkijos lietuvių bend
ruomenės ir Seinų Lietuvių na
mų darbuotojai. Iš Kanados su
važiavime dalyvavo kun. Edis 
Putrimas, PLB valdybos vicepir
mininkas, Rūta Žilinskienė 
PLB Kontrolės komisijos narė, 
Matas Stanevičius PLJS pirmi
ninkas, Algirdas Vaičiūnas KLB 
Krašto valdybos pirmininkas, ir 
Vytas Ruslys KLJS pirmininkas.

Pirmiausia reikėjo regist
ruotis, kur atrinko tuos, kurie 
knarkia nuo tyliai miegančių ar 
visai nemiegančių. Aišku, nie
kas dar nesiruošė miegoti, nes 
visų laukė sutiktuvių vaišės. Po 
jų sukilom dainuoti. Koks gi ten 
dzūkas be dainos, tad visi tapo
me dzūkais devynbalsiais ir iš
dainavome visas dainas.

Nieko nuostabaus, kad pir
madienį, rugpjūčio 13, ramiai 
papusryčiavę dalyviai, taikiai ir 
tyliai nukulniavo iki vysk. A. 
Baranausko paminklo, kur PLB 
pirm. Vytautas Kamantas pa
klojo gėles, o mes, sugiedoję 
Lietuvos himną, vėl tyliai grįžo
me į Seinų Lietuvių namus.

Pirmasis posėdis pradėtas 
beveik visa valapda anksčiau nei 
buvo numatyta. Vysk. Paulius 
Baltakis invokacijoje priminė 
musų tautos kančias ir tuos lie
tuvius, kurie kovose, tremtyje ir 

išeivijoje aukojosi savo tėvynei 
gyvybe ir darbu.

Lietuvių išeivija ir Lietuva. 
Tai pirmo posėdžio tema. Vy
tautas Kamantas užtikrino, kad 
bus griežtai laikomasi darbo
tvarkėje nustatytų laiko ribų ir 
smagu buvo matyti, kad 30 mi
nučių pranešimą padarė per 30 
minučių. Gaila, kad po to leido 
sau pratęsti laiką su papildomu 
pranešimu. Po to sekė PLB 
kraštų pirmininkų pranešimai. 
Jų pranešimams buvo duotos 3 
minutės laiko. Lengva įsivaiz
duoti, kad atstovai, atkeliavę po 
kelis tūkstančius kilometrų, ne
sidavė ir negalėjo būti įsprausti 
į tokius trumpus rėmus. Buvo 
drąsesnių pirmininkų, kurie ti
kėjosi posakiu “kas tinka žąsi
nui, tas tinka ir žąsiai” ir reika
lavo tiek pat laiko kaip kad ir 
pirmininkas leido sau su papil
domu pranešimu.

Viskas baigėsi laimingai, vi
si pasisakė ir buvo prieita prie 
trečiojo posėdžio klausimo - dr. 
Remigijaus Motuzo, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento prie LR vyriausybės ge
neralinio direktoriaus praneši
mo. Dauguma lietuvių bendruo
menių gauna paramą per šį de
partamentą kultūros, švietimo, 
statybos ir veiklos leidinių rei
kalams. Apyskaitoje buvo pami
nėta ir Kanados lietuvių bend
ruomenė. Iš šio departamento 
biudžeto buvo imti pinigai tauti
nių šokių ansambliui “Žilvitis” 
kelionei į XI Tautinių šokių 
šventę Kanadoje 2000 metais. 
Teko aiškinti, kad visos grupės 
ir visi ansambliai turėjo susimo
kėti savo keliones, o KLB TŠŠ 
komitetas davė visą išlaikymą, 
aprodė Torontą ir apylinkes bei 
aprūpino dovanėlėmis.

Ketvirtasis posėdžio klausi
mas PLB vice-pirm. Mildos 
Lenkauskienės pranešimas - 
PLB - lietuviškumo palaikymo ir 
ugdymo šaltinis diasporoje. (Ir 
vėl tas nelemtas žodis, kurio net 
ir 2000 m. išleistame Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos instituto 
žodyne nėra. Rodos graikams 
tai reiškia pasaulyje išblaškytą 
tautą).

Pagaliau sulaukėme pietų 
pertraukos. Na gi tų valgių ska
numėlis! Visai kaip Toronto 
Lietuvių Namuose. Gaila, teko 
tuoj grįžti prie darbo į antrąjį 
posėdį.

Gabrielius Žemkalnis, PLB 
valdybos vicepirmininkas, pada
ręs trumpą pranešimo įvadą 
Krašto valdybos vaidmuo savo 
bendruomenėje, kvietė kai ku
riuos kraštų valdybų pirminin
kus tuo reikalu pasisakyti. Koks 
kraštas ir galimybės, toks ir 
vaidmuo. Gaila, kad ta tema te
ko kalbėti asmenims, kuriems iš 
anksto nebuvo pranešta. Be tin
kamo pasiruošimo ar plano, su
sidarė paviršutiniškumo vaizdas 
ir buvo prarasta galimybė dau
giau iš kitų bendruomenių pasi
mokyti.

Sekanti posėdžio dalis buvo
X PLJS kongreso apibendrini
mas, kuriame pranešimus pa
darė PLJS valdybos pirm. Ma
tas Stanevičius ir kun. Edis Put
rimas, PLB vicepirmininkas. Po 
to kalbėjo Vytautas Lemkė apie
XI PLJS kongreso ruošą. Sma
gu buvo stebėti kaip realiai ir 
priekin yra žiūrima į lietuvybės 
išlaikymą vadinamoje diasporo
je. KLJS kraštų pirmininkų pa
sisakymai ir klausimai buvo ver
ti dėmesio ir turiningi.

Viskam trūko laiko. Veidą 
apšlakstę vandeniu, pasigriebę 
foto aparatus skubėjome į auto
busus koncertui į Punską. Ten 

jau sutiko mus su orkestru ir 
daina. Koncertavo trys ansamb
liai. Kai kur ir mes svečiai prisi
dėjome prie dainos. Ne tik dai
na mus stebino punskiečiai. Jie 
pasiskyrė sau po kelis svečius ar 
viešnias ir nusivežė į savo šeimų 
ratelius pavaišinti grybais, 
paukštiena, stumbriena, čiobre
lių ir mėtų arbata, o nuo pyragų 
kalnų lūžo stalai. Akys didelės, 
tačiau visko net išragauti nespė
jom ir nepajėgėm. Teko vėl 
grįžti į Seinus nakvynei, nes mū
sų laukė dar viena darbo diena.

Antradienis (VIII. 14). Nuo
gąstavome, kad dzūkai mus veš 
rugių kirsti ar juos rišti ir į gu
bas nešioti, nes pursryčiai buvo 
tikrai ne tokiems darbininkams 
kaip mes. Jei jau leido rinktis ir 
patiems į lėkštes krautis, tai ir 
vaišinomės kaip laukų darbi
ninkai.

Ketvirtojo posėdžio tema 
Lietuviškas švietimas ir kultūra. 
Algis Uzdila (punskietis) savo 
paskaitoje nagrinėjo lietuviškos 
išeivijos švietimą. Tai tikrai pui
ki ir išsami studija ir pamoka. Ją 
galime pasiskaityti Pasaulio lie
tuvio puslapiuose. Gaila, kad 
jam pritrūko laiko, nes išgvilde
nęs temą turėjo nutraukti jos 
nesusumavęs.

Regina Kučienė, PLB Švie
timo komisijos pirmininkė, gana 
suglaustai perbėgo per švietimo 
problemų skirtumus tarp į Ry
tus nuo Lietuvos esančių bend
ruomenių ir Vakarų kraštuose 
esančių. Tai patvirtino ir LB 
kraštų pirmininkai savo pasisa
kymuose švietimo ir kultūros 
reikalais. Gal būtų galima dau
giau pasiekti, jei būtų pasiskirs
tyta interesų grupėmis ir vėliau 
padarytas apibendrinimas. Pri
eitos išvados realiau nušviestų 
galimybes ir numatytų gaires 
toms sritims, kurioms tai būtų 
tinkamiausia.

Ketvirtas posėdis apėmė 
tris temas. Pasaulio lietuvio lei
dybos ir finansavimo reikalus 
aptarė Regina Kučienė, redak
torė, ir Viktoras Kučas - kolegi
jos narys ir žurnalo administra
torius. Buvo siūloma, kad dau
giau pasiturinčiųjų kraštų bend
ruomenės prenumeruotų Pa
saulio lietuvį Rytų kraštų bend
ruomenėms. Kanados lietuvių 
bendruomenė praeitame posė
dyje jau nutarė užsakyti kelioli
ka prenumeratų.

PLB labai entuziastingai re
mia Valdovų rūmų projektą. 
PLB vicepirm. Gabrielis Žem
kalnis pristatė Valdovų rūmų 
atstatymą, kaip viso pasaulio 
lietuvių projektą. Jis buvo pa
tvirtintas vienoje iš X PLB sei
mo razoliucijų kaip Lietuvos 
valstybingumo simbolis, kuris 
ateityje taptų visų lietuvių pasi
didžiavimu. Suvažiavimo daly
viai matė tai kaip vieną kortos 
pusę. Yra sunku pateisinti Val
dovų rūmų atstatymą kaip pri
oritetinį projektą, kai Lietuvoje 
siaučia įstatymų nesilaikymas, 
teisėtvarkos institucijų finansinė 
ir moralinė krizė, kai mokyto
jams ir valstybės darbuotojams 
neišmokamos algos, šis projek
tas tampa ne antra kortos puse, 
bet žaidimas žvilgučiais. Gal rei
kėtų atstatyti pasitikėjimą vals
tybininkais, vadovais ir tarnau
tojais.

Algis Rugienius, PLB valdy
bos vicepirmininkas, turėjo tik 
10 minučių pasisakyti apie NA
TO ir Lietuva. Labai sumaniai 
išryškinęs NATO reikalingumą 
Lietuvai, jis spėjo pateikti tuo 
reikalu rezoliuciją, kurią pasira
šė visi atstovai tik su viena išim
timi. (Nukelta į 3-čią psl.)

JUOZAS VITĖNAS

Gudijos prezidentą Alek
sandrą Lukašenką jo priešinin
kai vadina paskutiniu diktato
rium Europoje. Kai kas tikėjosi, 
kad jis nebebus perrinktas. Ta
čiau rugsėjo 9 d. jis pasiekė aiš
kią pergalę prieš du kitus kandi
datus: pagal oficialius galutinius 
duomenis jis gavo 75.65% bal
sų, o jo varžovai Vladimiras 
Gončarik - 16.65%, Sergej Gai- 
dukevič - 2.48%. Rinkimuose 
dalyvavo 83.86% registruotų 
balsuotojų.

Rinkimus stebėti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacija (ESBO) Europos 
taryba ir Europos parlamentas 
buvo atsiuntę apie 200 stebėto
jų, kurie turėjo savo postus viso
se Gudijos apygardose. Lietuvos 
ryto manymu, iš viso į Gudiją 
buvo atvykę apie 1,000 tarptau
tinių organizacijų stebėtojų.

Iš Lietuvos oficialiai buvo 
nuvykę trys seimo nariai kaip 
Europos tarybos ir ESBO atsto
vai. Buvo nuvykęs ir Lietuvos 
rinkimų komisijos pirm. Z. Vai- 
gauskas, narė Z. Verbylaitė. Ta
čiau lietuviai nebuvo svetingai 
priimti. Vienoje Minsko rinkimų 
apylinkėje nepageidautinais bu
vo paskelbti du Lietuvos seimo 
nariai o Vaigauskas išvarytas.

Rinkimus stebėti Gudijos 
valdžia buvo pakvietusi tris Lie
tuvos Socialdemokratinės koali
cijos frakcijos narius - M. 
Pronckų, S. Dmitrijevą, V. Ore- 
chovą ir frakcijoms nepriklau
santį J. Veselką. Jie visi buvo 
Gudijos valdžios išlaikomi ir 
pareigūnų nuolat lydimi. Jie 
liaupsino Lukašenką ir teigė, 
kad rinkimai buvo demokratiš
ki. Tokie pareiškimai, pasak 
dienraščio Lietuvos žinios, nu
stebino Lietuvoje reziduojan
čius diplomatus. Seimo užsienio 
reikalų komiteto pirm. G. Kirki
las pranešė, kad jam skambino 
keli Vilniuje dirbantys užsienio 
diplomatai ir teiravosi, ar kai 
kurių seimo narių pareiškimai 
atitinka oficialią Lietuvos politi
ką. Jis jiems atsakęs, kad Vesel
ka atstovavo ne Lietuvos sei
mui, bet sau pačiam.

Apie prezidento rinkimus 
Gudijoje taip pat pasisakė 
ESBO pirm. Micea Geoana pa
reiškime, kuriame apgailestavo, 
kad Gudijos prezidento rinki
mai neatitiko ESBO reikalavi
mų ir pasiūlė pasitarimus tarp 
Gudijos valdžios ir ESBO.

Europos sąjunga (EB) rug
sėjo 14 d. pareiškime pritarė 
ESBO rinkimų Gudijoje įverti
nimui ir pažymėjo, kad jie ne
buvo nei laisvi, nei teisingi. ES 
ypač apgailestaujanti opozicijos 
atstovų, vietinių stebėtojų, ne

PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavime Seinuose dalyvavę Kanados at
stovai (iš k.): KLB pirm. A. Vaičiūnas, PLJS pirm. M. Stanevičius, Ka
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iškeliavus Amžinybėn, nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo 
parapijos klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, 
kun. Pijui Šarpnickui, OFM, už jautrų pamokslą, visiems 
kunigams už atnašautas Mišias, maldas prie karsto ir 
kapinėse.

Dėkojame visiems draugams, kaimynams, pažįsta
miems, giminėms Toronte ir Amerikoje už maldas, gėles, 
užuojautas ir aukas. Padėka Danguolei Radtkei už gražų 
giedojimą, Adolfui Kanapkai už atsisveikinimo žodžius. 
Ačiū karsto nešėjams, Janinai Gurklienei už paruoštus 
pietus.

Liūdintys - žmona Marija ir vaikaičiai

priklausomos žiniasklaidos ir vi
suomeninių organizacijų baugi
nimą.

Amerikos valstybės depar
tamento atstovas R. Boucher 
dar prieš balsavimą sakė, kad 
Lukašenkos pareigūnai nuolat 
trukdo rinkimų eigą ir tuo kelia 
abejonę, ar rinkimai bus laisvi 
bei teisingi.

Minske buvo išplatintas 
Amerikos valstybės sekretoriaus 
C. Powell specialus rugpjūčio 25 
d. pareiškimas Gudijos nepri
klausomybės dešimties metų su
kakties proga, kuriame jis pažy
mėjo: JAV yra pasirengusios at
naujinti gerus abišalius santy
kius, jei Gudijos pareigūnai 
įvykdys laisvus ir demokratiškus 
rinkimus, gerbs žmogaus teises 
ir atstatys teisinę santvarką. Esą 
apgailėtina, kad nuo 1992 m. 
Gudijos valdžia nebesiekia įgy
vendinti demokratijos, todėl ji 
trukdo JAV ir kitoms ESBO 
šalims turėti normalius santy
kius.

Šį Powell pareiškimą Luka
šenka, kalbėdamas su žurnalis
tais, pavadino apgailėtinai įžūliu 
ir gudų tautos įžeidimu.

Rusijos prez. Putin porą 
dienų prieš balsavimus žurna
listų paklaustas apie Gudijos 
rinkimus, atsisakė juos vertinti, 
bet pasakė: “Mums ne vis tiek, 
kas vyksta Gudijoje, nes mes 
kuriame demokratinę valsty
bę... Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
kad Lukašenkos pozicija yra 
nuoširdi, ir tai mes labai bran
giname”.

Pasak Washington Times, 
Maskva, valdžiusi Gudiją du 
šimtus metų, turi didžiulį povei
kį Gudijos gyventojų galvosenai 
ir jų ekonomikai. Ji yra visiškai 
priklausoma nuo Rusijos naftos, 
dujų, pusė jos eksporto eina į 
Rusiją. Lukašenka seniai yra 
laikomas Maskvos statytiniu. Jis 
vadovauja pastangoms sujungti 
Rusiją ir Gudiją į vieną valsty
bę. 1997 m. buvo numatytos 
struktūros šiai valstybei valdyti, 
bet mažai kas buvo padaryta, iš
skyrus tai, kad sienos buvo ati
darytos, sukurta muitų unija ir 
pernai buvo pasirašytas planas 
2005 m. išleisti bendrus pinigus. 
Abi šalis taip pat jungia slaptos 
tarnybos ir kariniai santykiai. 
Gudijos sienas saugo Rusijos 
sargybiniai, o Baranovičy vieto
vėje įrengta vakarinės Rusijos 
orinės gynybos sistema.

Pasak Minsko universiteto 
prof. Kivel, šiuo metu yra su
stabdytas bendros valstybės stei
gimas, bet po Lukašenkos išrin
kimo gali būti šios pastangos 
pagreitintos. Klausimas yra, ko
kia bus ta valstybė. Ji gali būti 
kaip Sovietų Sąjunga - Gudija 
gali būti suvirškinta ar likti šiek 
tiek nepriklausoma.

mailto:tevzib@pathcom.com


Prisikels ar išnyks Lietuva?
Labai seniai, bekalbant apie 

šeimas, mama paaiškino: “Jei 
šeima augins tik po du vaikus - 
tauta išnyks”. Šie žodžiai pasa
kyti paprastos kaimo moters.

Šiandien mūsų tautai gresia 
pavojus. Mirimų skaičius viršija 
gimimų skaičių. Ir tai kas metai 
progresuoja. Nemaža dalis jau
nų žmonių emigruoja į svečias 
šalis. Gal ir nebesugrįš...

Skurde atsidūrė žmonės, 
ypač daugiavaikės šeimos. Tai 
skaudi tiesa.

Pirmiausia dėl viso kalti val
džios vyrai. Tautos likimas jiems 
nerūpi. Svarbiausia Jiems šian
diena - nenuskriausti savo “ber
niukų”, Maskvos “Gazpromui” 
priklausančių jų valdų Lietuvoje.

Posovietinių “berniukų” - 
dabartinės valdžios vyrų ranko
se jau dešimt metų visas Lietu
vos turtas.

Taip pat yra ir su ne taip 
garsiai triukšmaujančiu kaimu. 
Tik ten mažiausiai šaukia jų pa
čių įkurti trihektarininkai - 
“grytelninkai”. Garsiausiai rė
kia, visais varpais skambina, 
suvažiuoja, puotauja, piketuoja 
buvę kolchozų šulai - pirminin
kai ir jų parankiniai. Tai patys 
didžiausi “vargšeliai”.

Jie už skatikus prisigožę 
šimtus hektarų Lietuvos žemės. 
Tik jiems daugiausia nubyra 
“centų”, iš žemės ūkiui remti, 
valstybės skirto fondo. Ir toliau

ĮSPŪDŽIAI IR PASTABOS

Penkios savaitės Lietuvoje
ALFA MYKOLĖNAS

Buvau apsistojęs Panevėžy, 
bet aplankiau Biržus, Druski
ninkus, Nidą ir Palangą. Mieste 
žmonės apsirengę neblogai iš 
užsienio įvežamų pigių drabužių 
dėka. Važiuojant į Nidą iš abie
jų kelio pusių buvo miškas. Ne
ringoj nebuvau buvęs. Iš nuo
traukų, atrodė, kad miškas ir tik 
kai kur yra smėlio kopos. Susto
jus miške, tuoj pat prisistatė 3 
šernienės su šerniukais. Senės 
laikėsi toliau, o šerniukai labai 
drąsūs ir ateina prie pat auto
mobilio.

Pakely daug kur reklamuoja 
rūkytą žuvį. Pirkom 2 l/z pėdų 
rūkytą ungurį už 50 litų ir kito
kių žuvų. Ungurys yra skani žu
vis, bet ne visada ir ne visur ga
lima gauti.

Palangoje pagrindine gatve 
einant į jūros tiltą daug alaus 
barų ir kavinių, net kelios dide
lės palapinės paplūdimyje, kur 
pardavinėja alų ir kitokius gėri
mus. Valgėm cepelinus. Du di
deli cepelinai (nelabai skanūs) 8 
litai. Dvigubas stiklelis brandy 
taip pat 8 litai. Baltijos jūra už
teršta, vanduo šiek tiek gelsvas.

Prieš 5 metus Panevėžyje 
buvo naujai atidaryta IKI mais
to parduotuvė. Atrodė, kad par
duotuvė neišsilaikys, nes per 
daug tarnautojų ir per mažai 
pirkėjų, bet dabar yra 4 labai 
modernios IKI parduotuvės ir 
viena MAXIMA parduotuvė, 
kur gali gauti visokiausių rūkytų 
dešrų, kumpių, skilandžių, mari
nuotų ir visokių silkių, rūkytų 
žuvų (labai skani rūkyta skumb
rė), lietuviškų ir užsienietiškų 
sūrių. Labai gero rūgpienio. 
Daug rūšių ruginės duonos. 
Skani Močiutės duona, kepama 
Vilniuje. Lietuvoje yra labai ge
ro maisto ir mums yra mažiau
siai perpus pigesnis negu Ame
rikoje. Maistą galėtų ir turėtų 
eksportuoti, bet valdžios dėme
sys nukreiptas kitur.

Panevėžyje yra pastatytas 
modernus bankas - 4 aukštų, 2 
sienos stiklinės. Vilniaus bankas 
yra atleistas nuo pelno mokes
čio. Tokia lengvata Vilniaus 
bankui suteikta 5 metams. Bu
vusio finansų ministerio Vytau
to Dudėno 1999 m. pasirašyta 
sutartis lėmė, kad į biudžetą ne
patektų maždaug po 20 mln. li
tų per metus (apie 100 mln. 
litų).

Druskininkuose teko aplan
kyti brolius Račiūnus ir praleisti 
kelias valandas jų vaišingoje ir 
malonioje draugystėje. Inž. Ka
zys Račiūnas gyveno Beverly 
Shores, IN. Prieš kelerius metus 
persikėlė į Druskininkus.

Teko pravažiuoti pro Grūto 
parką. Nesutinku su bankininku 
ekonomistu Antanu Grina, ku
ris mano, kad apie Grūto parką 
gali kalbėti tik tie, kurie yra ja
me buvę. Aš esu prieš Grūto 

jie šaukia: negalima žemės par
duoti užsieniečiams - dar per 
anksti.

Kodėl valdžios vyrams visai 
nerūpi mūsų žmonių-vaikų liki
mas? Tautos likimas? Jų nu
alinamos pačios svarbiausios vi
sų blogybių priežastys... Jie ne
sijaudina, kad veikiant alkoho
lizmui, narkomanijai, siaubingai 
korupcijai, bedarbystei, badui - 
nyksta tauta, žūsta žmonės. Ne
kalbant apie senelius, kuriems 
iš menkos pensijos nelieka nuo 
išlaidų už butus nei maistui, nei 
vaistui... Ir iš tų trupinių jie dar 
maitina savo vaikus ir vaikai
čius. Iš ko mokės dirbantis 
“Sodrai”, jei jų algos 200 - 300 
litų?

Šiandien Lietuvos vaikus - 
jaunimą reikia gelbėti iš dvo
kiančio liūno. Jau per toli nu
eita diegiant į mūsų vaikų dva
sią blogį, kuriame vyrauja nar
kotikai, alkoholis, seksas, 
homoseksualizmas bei kitos 
blogybės. Vyksta sąmoningas 
tautos pamatų griovimas!

Liūdna, kad patys gyvybiš- 
kiausi valstybės reikalai valdžios 
vyrų palikti nuošalyje.

Kas ištrauks mūsų Lietuvą 
iš nuosmukio, skurdo liūno? 
Kas atves mūsų tautą į šviesos, 
tiesos - gerumo kelią?!

Regina Stakėnaitė- 
Prascevičienė

parką, nes jis supriešina daug 
žmonių, o supriešinimo Lietu
voje ir taip yra per daug.

Tą patį turiu pasakyti ir 
apie Juliaus Janonio paminklą, 
kuris tebestovi Biržų miesto 
centre. Prieš kelerius metus Bir
žų miesto valdžia norėjo Jano
nio paminklą iš miesto centro 
pašalinti. Pasipriešino Sovietinių 
paminklų mylėtojai, įskaitant ir 
mano buvusį klasės draugą 
mons. Kazimierą Vasiliauską. 
Janonis buvo savižudis komu- 
nistas-revoliucionierius. Ką ge
ro padarė Lietuvai? Ar Bir
žams? Janonio paminklas turi 
būti nugriautas, nes jis daro Bir
žams gėdą.

Landsbergis yra visiškai 
praradęs žmonių pasitikėjimą. 
Jis po taip skaudžiai pralaimėtų 
seimo rinkimų turėjo pasitrauk
ti iš konservatorių vadovo parei
gų. Gal kas kitas iki kitų seimo 
rinkimų sugebėtų partijos padė
tį pagerinti.

Adamkus prieš rinkimus 
prisistatė kaip geras, patyręs ad
ministratorius. Žmonės jį išrin
ko, tikėdami, kad “amerikonas” 
padarys tvarką - sureguliuos 
valdininkų išpūstus atlydinimus, 
sutvarkys prokuratūrą ir teis
mus, policiją, muitines, bet iki 
šiol jis to nepadarė. Draugo vyr. 
redaktorė rašė: “Prez. Adamkus 
ištvėrė atverdamas savo tautai 
daug plačių kelių į saugesnę de
mokratinę ateitį”.

Bet ar tikrai taip yra? Lietu
va pirmauja žmogžudystėmis, 
100, 000 žmonių tenka 82 žmog
žudystės, JAV - 20, Italijoje - 
10. Muitininkai kaip ėmė taip ir 
toliau ima kyšius. Valstybė pra
randa milijonus litų.

Ką prez. Adamkus padarė? 
Per 3 metus 60 kartų važiavo į 
užsienį. Tos kelionės valstybei 
kainavo milijonus. Kiek iš to 
naudos valstybei? Prez. Adam
kus sako, kad Lietuva turi su 
Rusija gerus santykius. Juk mes 
su Rusija niekad neturėjom ge
rų santykių. Jie vis tebesako, 
kad Lietuva savanoriškai įstojo į 
Sov. Sąjungą. Rusija negrąžina 
Lietuvos ambasadų Paryžiuje ir 
Romoje. Per 11 metų dar nepa
tvirtinta Lietuvos siena su Kara
liaučiaus kraštu. Nenori net kal
bėti apie atlyginimą už padary
tas Lietuvos žmonėms skriau
das. Ar tai galima vadinti gerais 
santykiais?

Po 11 nepriklausomybės 
metų komunizmo išplautos 
smegenys dar vis nesupranta, 
kad svarbiausia valstybėje yra 
ekonomija: žemės ūkis, amatai, 
pramonė, eksportas, o ne krep
šinis, opera, teatras, festivaliai, 
Čiurlionio paveikslų parodos. 
Jauni žmonės, kurie nori dirbti, 
bėga iš Lietuvos. Jeigu prezi
dentas, seimas ir vyriausybė da
bartinės politikos nepakeis, ge
resnės ateities nesulauks.

Punske per Žolinių atlaidus procesijoje nešamas Burokų kaimo vainikas Nuotr. J. Dzemionienės

Jaunimas narkomanijos pinklėse
Pakutuvėnuose įsteigta speciali pagalbos sodyba, reikalinga išeivijos paramos
MIELI MUSŲ DRAUGAI!

Drįstame vėl kreiptis į jus 
prašydami pagalbos. Pastaruo
sius dvejus metus Lietuvoje ka
tastrofiškai didėja narkomanų 
skaičius. Statistika rodo, kad 
ypač didėja kvaišalus vartojan
čių moksleivių skaičius, jų am
žius labai jaunėja. Narkomanų 
skaičius auga ligoninėse, švirkš
tų keitimo punktuose, psicholo
ginės pagalbos tarnybose. Dau
gėja mirčių, susijusių su narkoti
kų vartojimu ar perdozavimu.

Vartojantys narkotikus žmo
nės greitai tampa asocialiais, 
netenka pragyvenimo šaltinio, 
nuskursta, praranda būstą. Ka
dangi priklausomybė nuo kvai- 
šalų yra labai sunkiai išgydoma 
liga, tėvai, išbandę visokius gy
dymo būdus, dažnai praranda 
viltį ir atsisako bet kokios pagal
bos narkotikus vartojantiems 
vaikams. Tuomet šie atsiduria 
gatvėje ir valkatauja. Pinigų 
narkotikams ir maistui įsigyja 
vogdami, apiplėšdami praeivius 
bei darydami kitus nusikal
timus.

Norėdami Klaipėdos krašte 
šiems įvykiams “užbėgti už 
akių”, jau nuo 1995 m. organi
zuojame paskaitas, susitikimus, 
seminarus, teminius vakarus, 
diskusijas, koncertus, festiva
lius, misterijas, stovyklas, žy
gius, kitas programas, skirtas 
jaunimui. Renginių metu kal
bame apie gyvenimo vertybes, 
gyvenimą su Dievu, tikėjimą. 
Jaunimas turi progą išgirsti savo 
bendraamžių liudijimą, pažinti 
ir priimti krikščioniškas verty
bes. Pastebėjome, jog jaunuo
liai, kurie turiningai praleidžia 
laisvalaikį, turi kuo užsiimti, 
kuo nors domisi, - daug rečiau 
pakliūva į narkomanų pinkles. Į 
mūsų renginius atvyksta jauni
mas iš visos Lietuvos.

Klaipėda yra vienas labiau
siai narkomanijos pažeistų 
miestų Lietuvoje. Čia esantis 
detoksikacijos skyrius suteikia 
tik pirminę pagalbą, t.y. išvalo 
organizmą nuo toksinių medžia
gų. Dažniausiai narkomanai iš
ėję iš šio skyriaus grįžta į seną 
gyvenimą. Jauni žmonės, norin
tys išsivaduoti iš priklausomybės 
kvaišalams, neturi kur kreiptis 
pagalbos, nes Klaipėdos pri
klausomybės ligų centras nepa
jėgia priimti visų norinčių. To
dėl, žinodami, kad Kretingos 
vienuoliai jau dirba ta kryptimi, 
narkomanai masiškai atvyksta į 
vienuolyną prašydami pagalbos.

Po brolių pranciškonų ir 
Kretingos jaunimo misijų Kali
ningrado srityje (1992 metais) 
pradėjome aktyviai dirbti su ri
zikos grupių žmonėmis, kurie 
atvykdavo į Kretingos vienuoly
ną ieškoti išsigelbėjimo. Taigi 
mūsų veikla šiuo metu yra dvie
jų krypčių: prevencinė ir reabili
tacinė pagalba.

Remdamiesi nemaža darbo 
šioje srityje patirtimi, suprato

Pakutuvėnai, kur įsteigtas pagalbos centras narkomanams “Susitaiki
nimo sodyba”

me, kad būtina turėti vietą, kur 
jauni žmonės galėtų apsistoti 
kuriam laikui (toliau nuo senos 
aplinkos ir draugų), gauti kvali
fikuotų žmonių psichologinę, 
dvasinę pagalbą, išmokti būti 
atsakingais už save ir savo elge
sį, išmokti priimti kitus, pabūti 
vienumoje, per bendrą darbą, 
maldą ir poilsį atstatyti santy
kius su savimi, aplinkiniais, savo 
šeima.

Nuošaliame Pakutuvėnų 
kaime (Plungės raj.) įsikūrusios 
“Susitaikinimo sodybos” tikslas 
- padėti žmonėms, kenčian
tiems nuo gyvenimo klaidų. 
Nuo 1995 m. čia atvyksta ir gy
vena žmonės, turintys problemų 
su narkotikais bei alkoholiu ir 
norintys pakeisti savo gyvenimo 
būdą. Nuo 2000 metų rudens 
norinčių išsivaduoti iš šios ver
gijos “Susitaikinimo sodyboje” 
vis daugėja (buvo 4, dabar - 
10), tačiau dėl patalpų, perso
nalo ir lėšų trūkumo visų norin
čių nepajėgiame priimti. Kol 
kas esame neįgalūs išsilaikyti 
patys, todėl ieškom geradarių ir 
fondų, paremiančių tokią mūsų 
veiklą.

Reabilitacijos darbui idea
liai tinka Pakutuvėnų kaimo Šv. 
Antano Paduviečio šventovė ir 
jos apylinkės. 1995 metais Kre
tingos Pranciškoniškojo jauni
mo tarnyba 50-čiai metų išsi
nuomojo 50 ha žemės aplinkui 
šią šventovę ir ėmė kurti “Susi
taikinimo sodybą”.

Gyvenimas “Susitaikinimo 
sodyboje” organizuojamas bend
ruomenės principu. Jaunuoliai 
pratinasi gyventi su kitais žmo
nėmis, kartu dirbti, kartu valgy
ti, padėti tiems, kurie ką tik at
vyko. Reabilitacijos laikas “Su
sitaikinimo sodyboje” - vieneri 
metai su galimybe laiką pratęsti 
pagal poreikį arba pasilikti dirb
ti bendruomenėje padedant ki
tiems.

“Susitaikinimo sodyboje” gy
venantys jaunuoliai jau nebeke
lia pavojaus visuomenei: nebe- 
vagiliauja, neplėšia, nevalkatau
ja gatvėse, netraukia kitų į nar
komanijos liūną. Čia gyvendami 
jie išmoksta elementarių daly-

Bendruomenės veikėjų...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Po visų posėdžių ir papieta
vus, turėjome malonią staigme
ną, - ekskursiją po Suvalkiją. 
Nuostabiai gražus tas kraštas ir 
pilnas istorinių vietovių. Aplan
kėm Lietuvos partizanų žuvimo 
vietą, ir takus ryšiams su Vaka
rais palaikyti, kur partizanas 
Juozas Lukša persikėlė per Ro
mintos upę. Užsukome į Vygrių 
ežero salą ir apžiūrėjome nuo 
XVII amžiaus išlikusio vienuo
lyno pastatus ir šventovę. Matė
me ir mažą šaltinėlį, kuris yra 
Maironio išdainuotos^ Šešupės 
pradžia, Suvalkijos Šveicariją, 
aukščiausią geležinkelio tiltą, 

kų: higienos, asmeninės tvarkos, 
buities darbų, gyventi šeimoje ir 
bendruomenėje; psichologinio 
poveikio dėka suvokia praeities 
gyvenimo klaidas, deda pagrin
dus ateičiai, kad galėtų grįžti į 
visuomenę kaip pilnaverčiai 
žmonės.

Bendruomenė kuriasi tuš
čioje vietoje. Trūksta papras
čiausių dalykų: nuo darbo ir 
buities įrankių iki gyvenamų pa
talpų žiemai. Taip pat dar nepa
jėgiame patys išsimaitinti. Že
mė, kurią nuomojame, buvo la
bai apleista ir dabar reikia daug 
darbo ir laiko, kol ji duos gerą 
derlių. Tačiau jau po kelių metų 
tikimės išsilaikyti savo darbu.

Esama situacija yra tokia, 
kad Pakutuvėnų “Šusitaikinimo 
sodyba” jau nebepajėgia priimti 
visų norinčių. Norėdami plėstis 
ir padėti kuo daugiau kenčian
čiųjų, privalome pasistatyti bent 
minimalias gyvenamas patalpas 
(kol kas gyvename iš krovininių 
konteinerių suręstame pastate), 
įsigyti darbo ir buities priemo
nių. Galime, ir jau pradėjome, 
auginti gyvulius: avis, ožkas, na
minius paukščius. Pradėjome 
statyti tvartą, tačiau jo staty
boms kol kas turime tik $3,000 
iš reikiamų $12,000. Šio tvarte
lio pastatymas mums yra labai 
svarbus, kad galėtume plėsti 
avininkystę, kuri yra ekonomiš
kiausias ir mūsų sąlygomis rea
liausias pragyvenimo būdas.

Bet kokia Jūsų auka mums 
bus brangi parama. Savo aukas, 
paminėdami Pakutuvėnų “Susi
taikinimo sodybą”, mums galite 
pervesti Kanadoje per Tėvus 
pranciškonus savo parapijoje, 
bankuose “Talka” (Hamiltone) 
AC/NO 1552178; Prisikėlimo 
parapijos kredito kooperatyve 
(Toronte) AC/NO 173871.17 
arba į mūsų Lietuvos banko są
skaitą: AB Vilniaus bankas, Vil
nius SWIFT: CBVI LT 2X, 
Dresdner Bank, Frankfurt, 
SWIFT: DRES DE FF, Kretin
gos pranciškoniškojo jaunimo 
tarnybai (“Susitaikinimo sody
bai”), Sąskaita Nr. 760/109070101.

Br. Gediminas Numgaudis, OFM, 
ir Pakutuvėnų broliai bei seserys

kuris vokiečių buvo pastatytas 
tik kaip turistinė vilionė prieš 
Antrąjį pasaulinį karą. Grįžome 
į Seinus su daina ir gera nuo
taika.

Trečiadienį PLB valdybos 
pirmininkas apibendrino suva
žiavimo darbą. Sugiedoję Lietu
vos himną, leidomės kelionėn į 
Punsko Žolinių atlaidus. Iškil
mingas Mišias ir pamokslą pa
sakė PLB valdybos vicepirm. 
kun. Edis Putrimas; PLB ir 
PLJS nešė vainikus žolynų ir 
derliaus pašventinimui, o vėliau 
jie buvo nešami apie šventovę, 
kartu su daugeliu originalių vai
nikų ir altorėlių iškilmingoje 
procesijoje.

Suvažiavimo dalyviai ir sve
čiai buvo pavaišinti klebonijos 
kieme ir Punsko gimnazijos val
gykloje. Meninę programą 
miesto aikštėje atliko Suvalkų 
krašto saviveiklininkai.

Atėjo laikas atsisveikinti su 
šeimininkais ir vėl pro Seinus 
pravažiuojant susirinkti savo 
mantą ir leistis kelionėn į Lie
tuvą ir jos sostinę Vilnių. Aišku, 
grįžti į tėvynę visiems buvo ma
lonu ir linksma. Išryškėjo, kad 
PLIS valdybos pirmininkui jau
nuomenė iškėlė gimtadienio su
tikimą su dainomis ir šampanu. 
Dainos nenutilo iki pat Vil
niaus, kurį pasiekėm tik prieš 
pat vidurnaktį.
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Nauja Jaunimo sodyba Lietuvoje 
Kunigą misionierių Hermaną Šulcą pažįsta daug žmonių 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Dar daugiau yra girdėję apie 
jo misionierišką 30 metų darbą Ruandoje ir gražias idėjas 
įsteigti “Jaunimo sodybą” ir savo gimtinėje Lietuvoje, 

kurios jau pradėtos įgyvendinti
AUŠRA KAMARAUSKA1TĖ

Dabartinė Lietuvos jauni
mo būklė seniai prašosi dėme
sio ir pagalbos. Vartydami sta
tistikos lenteles su pasibaisėji
mu kraipom galvas ir stebimės, 
kaip kiekvienais metais skaičiai 
lentelėse vis didėja: daugėja sa
vižudybių, nusikaltėlių, nelan
kančių mokyklos ir pan. Labai 
dažnai iš gyvenimo patirtį turin
čių žmonių galima išgirsti: “Kas 
bus su Lietuva, kai toks jauni
mas? Daugelis dar nebaigę mo
kyklos girtauja, rūko ir negali 
gyventi be narkotikų...’”

Ir beveik visada, daugumos 
pritarimu, toks jaunimas pa
smerkiamas, be žodžių atskiria
mas nuo visuomenės. Mažai ką 
domina, kad dauguma tokių 
jaunuolių užaugo be tėvų mei
lės, nuo mažų dienų patyrė 
prievartą ir agresiją, nežino, ką 
reiškia turėti namus, jaustis sau
giam ir reikalingam.

Kun. Hermanas Šulcas 
daug metų svajojo apie sodybą 
Lietuvos jaunimui, kurioje jauni 
žmonės jaustųsi saugūs, reika
lingi, galėtų patirti dvasines ver
tybes, su jomis kartu augtų ir to
bulėtų. Dar prieš keletą metų 
svajonė turėti tokią jaunimo so
dybą Lietuvoje atrodė labai toli
ma ir nereali. Jai įgyvendinti 
reikėjo daug jėgų, daugelio 
žmonių pagalbos ir paramos, su- 
prantingumo ir geranoriškumo.

Praėjusių metų pavasarį at
gautoje kun. H. Š. tėvų žemėje 
Kretingos rajone nieko nebuvo. 
Tačiau per keletą mėnesių išdy
go 8 mediniai nameliai, o liepos 
pradžioje buvo surengta pirmoji 
tarptautinė jaunimo stovykla, 
kurioje dalyvavo jaunimas iš 
Lietuvos, Vokietijos, Lenkijos ir 
net Ruandos. Nors tuo metu 
nebuvo elektros, o geriamo van
dens duodavo šalia gyvenantys 
žmonės, sodybos dvasia ir aplin
ka jaunimui paliko didelį įspūdį, 
norą sugrįžti dar kartą ir taip 
savo darbu prisidėti prie jos kū
rimo ir grąžinimo.

Rudenį jaunimas iš Kauno 
ir aplinkinių kaimų sodino Jau
nimo sodyboje medelius, tvarkė 
mišką, buvo baigti kasti šuliniai 
ir įvesta elektra. Šią vasarą jau
nuoliai iš Lietuvos ir Vokietijos, 
besimokantys staliaus profesi
jos, dvi savaites sodyboje gami
no baldus - kėdes, stalus, lovas. 
Sodyboje apsilankė 11 jaunuo
lių iš Ruandos, kurie kartu su 
vietiniu jaunimu dirbo, dalinosi 
tarpkultūrine patirtimi. Į Sody
bą buvo atvykusi ir vokiečių 
grupė iš Weissenbrunn miesto 
kartu su organizacijos “Huma
nitare Hilfe fūr Menschen in 
Not” organizuotu “Spielmobil”
- pedagoginiais žaidimais vai
kams, kurie sulaukė didelio su- 

• Vaikams reikia mažiau kritikos, 
daugiau pavyzdžiu (Joubert).

sidomėjimo jaunų žmonių tarpe.
Daoar Jaunimo sodyba -

Kun. HERMANO ŠULCO įsteigtoje Jaunimo sodyboje Lietuvoje: po 
dviejų savaičių nuoširdaus bendravimo Lietuvos ir Ruandos jaunimui 
buvo sunku atsisveikinti

rį’lO? AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

jaunimo iš skirtingų šalių susi
būrimo vieta. Tarptautinių susi
tikimų metu jaunimas iš kitų ša
lių ne tik aplanko žymiausias 
Lietuvos vietas, susipažįsta su 
Lietuvos istorija bei kultūra, bet 
ir kartu dirba, gamina valgį, lei
džia laisvalaikį.

Kaip paprastai, tokių tarp
tautinių jaunimo susitikimų me
tu, visus klausimus ir iškilusias 
problemas jaunuoliai sprendžia 
grupėje. Vakare vyksta grupės 
pokalbiai, kurių metu kiekvie
nas gali pasidalinti savo minti
mis, dienos įspūdžiais, išsakyti 
savo nuomonę apie tai, kas pa
tinka ar nepatinka. Kaip rodo 
patirtis, jaunuoliai susitikimo 
metu išmoksta labiau pasitikėti 
savimi, nebijo atsiskleisti, išsa
kyti savo nuomonę, mokosi 
bendrauti, būti grupėje ir priim
ti žmones tokius, kokie jie yra.

Darbas padeda susitikimų 
dalyviams lengviau jungtis į gru
pę. Dirbdami jaunuoliai labiau 
suartėja, padeda vienas kitam, 
turi galimybę patys daryti spren
dimus. O tai skatina juos į dar
bą žiūrėti atsakingai. Be to, dar
bo pabaigoje matomi rezultatai, 
kad tai jaunuoliai atliko patys, 
kelia pasitikėjimą savo jėgomis.

Ateityje “Jaunimo sodyba” 
nenusigręš ir nuo bedarbystės 
problemos, kuri yra ypač aktuali 
jaunimo tarpe. Tai viena iš pa
grindinių jaunimo dvasinio nuo
smukio, nepasitikėjimo savimi, 
susvetimėjimo, narkotikų ir al
koholio vartojimo priežasčių. 
Todėl po keleto metų “Jaunimo 
sodyboje” jaunuoliai galės įgyti 
profesiją (staliaus, dailidės, sta
tybininko). Taip pat turėtų būti 
įsteigtas ir ūkis, kuriame būtų 
auginamos tik ekologiškai šva
rios daržovės. Netrukus “Jauni
mo sodyba” bus kaimo jaunimo 
užimtumo ir laisvalaikio cent
ras, kuriame kaimo jaunimas 
galės turiningai praleisti laisva
laikį, turės galimybę tobulėti ir 
save išreikšti.

Jaunimas, pabuvojęs Sody
boje, nori į ją sugrįžti. Išsiskyri
mo ašaros ir šilti apsikabinimai, 
tai geriausias atlygis žmonėms, 
prisidedantiems prie Jaunimo 
sodybos gyvavimo. Jaunų žmo
nių entuziazmas, atvirumas ir 
nuoširdumas skatina kun. Her
maną ir kitus nesustoti, toliau 
kovoti su sunkumais, įdėti dar 
daugiau pastangų, kad sodyba 
gyvuotų ir taptų jaukiais namais 
jaunimui.

Norintys prisidėti prie Jau
nimo sodybos išlaikymo aukas 
gali siųsti: Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvui Toronte, 
Rev. H. Šulco fondas, sąsk. nr. 
1686241; kred. kooperatyvui 
“Talka” Hamiltone, H. Schulz
- Jaunimo sodyba, sąsk. Nr. 
150507.37-8848.
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SVEIKA KOALICIJA

Koaliciją už sveiką ir saugų 
vaikų ir jaunimo gyvenimą sudaro 
Lietuvos moksleivių parlamentas, 
Lietuvos liberalus jaunimas, Pa
nevėžio rajono jaunimo organiza
cija “Sniego gniūžtė”, Paramos 
vaikams centras, UAB “Philip 
Morris Lietuva”, grupė “Skamp”, 
Švietimo ir mokslo ministerija, 
Vaiko teisių informacijos centras, 
Vilniaus miesto Antakalnio bib
lioteka bei Panevėžio rajono poli
cijos komisariatas. Kaip skelbia 
LGTIC, ši koalicija 2000 m. lie
pos mėn. pradėjo projektą “Aš 
galiu”. Projekto tikslas - padėti 
jaunimui atsisakyti tabako, alko
holio ir narkotikų vartojimo. Jo 
pirmoje dalyje 620 mokyklų ko
mandų, keliasdešimt švietimo 
skyrių, vaikų globos namų atstovų 
buvo supažindinti su ankstyvąja 
žalingų įpročių išankstine apsau
ga, grįsta socialinių įgūdžių ugdy
mu ir vaikų atsparumo žalingiems 
įpročiams stiprinimu. Koordina
torius, Pilietinių iniciatyvų centro 
direktorius Girvydas Duoblys tei
gė, jog pirmoji projekto dalis bu
vo labai sėkminga, parodė, kad 
būtina tęsti, plėsti ir gilinti pro
jektą.

PROJEKTAS “AŠ GALIU”
Antroji dalis projekto “Aš 

galiu”, kurio rengėjai yra koalici
ja “Už sveiką ir saugų vaikų ir 
jaunimo gyvenimą”, prasidėjo ru
dens švente Druskininkuose rug
sėjo pabaigoje. Mokyklų tarybų 
atstovams bus surengti seminarai, 
kurių metu bus mokomasi, kaip 
rengti žalingų įpročių išankstinių 
apsaugos strategijas. Tuo tikslu 
Vilniaus universiteto mokslinin
kai atliks tyrimą. Taip pat bus 
rengiama socialinių įgūdžių pro
grama bendrojo lavinimo mokyk
loms, kuria remiantis bus para
šyta mokymo priemonė “Socia
linių įgūdžių ugdymas”. Bus ku
riami 80-tyje mokyklų moksleivių 
klubai, padėsiantys mokiniams 
turiningai praleisti laisvalaikį.

AUKSU - 75-toje VIETOJE
Valstiečių laikraštis (nr. 79) 

rašo, kad Lietuva turi 5.8 tonas 
aukso atsargų, kurios sudaro 
3.2% šalies tarptautinių oficialių
jų atsargų, ir pagal šį rodiklį ji yra 
74-ta pasaulyje. Duomenis pa
teikia tarptautinė organizacija 
World Gold Council, kuri apskai
čiavimus vykdo pagal valstybių 
pateiktas žinias. Latvijos aukso 
atsargos siekia 7.7 tonos, ir ji už
ima 67-tą vietą sąraše. JAV turi

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

S“

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurj 

Jis mums duoda“

LougheedFuneral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

195 King Street West 
Dundas 627-7452

didžiausias atsargas - 8137 tonas 
Australija - 34-oje vietoje su 80 
tonų, Kanada - 44-oje, su 36 to
nomis.

DEGINO TORTUS
Lietuvos ryto žiniomis, saldai

nių fabriko “V & M Trakai” ga
mintų 7.6 tonos tortų - įpakuotų 
23,000 dėžučių krovinys buvo su
stabdytas rugpjūčio mėnesį Kal
varijos muitinėje, pareigūnams 
įtarus, kad tarp dėžučių paslėpta 
cigarečių kontrabanda. Nors 
sunkvežimis buvo peršviestas, ir 
nieko nerasta, muitininkai iš
kraustė dėžės ant žemės, laikė vi
są dieną 30 laipsnių temperatū
roje. Kontrabandos nerasta, ga
miniai apgadinti, o Vokietijos pir
kėjai nepriėmė prekių ir nutraukė 
sutartį. Fabriko vadovas A. Dob- 
rovolskas turėjo grąžinti jiems 
avansu sumokėtus 14,000 JAV 
dol. Sumanyta pigesne kaina par
duoti tortus Rusijai, tačiau kol 
krovinio tvarkymo formalumai 
buvo atlikti, tortai visai sugedo. 
Verslininkui liko tik sudeginti 
tortus savo fabriko katilinėje, ne
galint jų išmesti į sąvartyną.

MEDICINOS PARODA
Rugsėjo 25-28 d.d. Vilniuje 

vyko didžiausia Baltijos kraštuose 
tarptautinė medicinos paroda 
“BaltMedica 2001”, praneša Vals
tiečių laikraštis. Tai devintoji spe
cializuota medicininės ir labora
torinės įrangos, farmacijos, sto
matologijos ir optikos paroda, su
rengta “Litexpo” kartu su Vokie
tijos bendrove IEG-GIMA. Daly
vavo 96 Lietuvos, 7 Vokietijos at
stovai, po 2 Latvijos ir Rusijos ir 
po vieną Suomijos, Čekijos ir 
Lenkijos, iš viso 110. Net 410 fir
mų iš 34 valstybių pristatė savo 
gaminius. Vyravo vokiški gami
niai iš 118 firmų, buvo atstovau
jamos 58 JAV firmos, 34 iš Itali
jos, 22 iš Prancūzijos.

BALSAVIMO STATISTIKA
LGTIC rašo, kad rugsėjo 21

d. seimo nutarimu, po paskelbtais 
naujai priimtais įstatymais Vals
tybės žiniose bus spausdinama ir 
lentelė, parodanti kaip už tą įsta
tymą balsavo kiekvienas seimo 
narys. Balsavime dėl šios nuo
statos dalyvavo 33 nariai. Kiti 108 
nei svarstyme, nei balsavime ne
dalyvavo. Duomenis apie seimo 
posėdžius, parlamentarų lanko
mumą, svarstytus klausimus, dis
kusijų stenogramas bei balsavimų 
rezultatus pagal atskirus parla
mentarus arba frakcijas internete 
galima rasti adresu 
http://www3.lrs.lt/pls/inter/w3 sal
e. ses pos. rsj

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu “Union Gas” 
atstovas) >14'

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

DUZMKV four seasons Kiz/r Inft. realty limite

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slayncrio 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

Toronto lietuvių šeimų praėjusios vasaros stovykloje “Kretingos” stovyklavietėje vaikai ruošia prėskučius 
(sližikus) Kūčių vakarienei Nuotr. V. Zubrickienės

Parapija - musų tvirtovė
Hamiltono parapijos steigėjas 

prel. J. Tadarauskas atliko sunkiau
sią parapijos organizavimo darbą. 
Jam viską reikėjo pradėti iš nieko. 
Visi parapijiečiai buvo naujakuriai 
šiame krašte. Sakoma, kad per pir
mąsias lietuviams Mišias buvo su
rinkta aukų tik $5.75. Tai buvo 
prieš 52 metus. Nors lietuviai buvo 
neturtingi, bet pilni energijos. Jie 
padėjo savai parapijai norėdami čia 
įsteigti lyg mažą tėvynę - Lietuvą. 
Daug valandų savanoriai kasė pa
matus, gilino rūsį, nešiojo plytas. Ir 
tai daugiausia grįžę iš fabriko dar
bo, vakarais ar laisvomis nuo fabri
ko darbo dienomis. Prel. J. T. daug 
pasiekė pasiaukojusių tautiečių ir 
jo paties apsukrumo dėka. Įtemptas 
klebono darbas ir noras visur būti 
pirmuoju pakenkė jo sveikatai. Pra
dėjęs parapiją su 20 lietuviškų “dū
šių”, išugdė ją į vieną iš lietuviškoje 
veikloje centrų. Taip po 32-jų darbo 
metų nepajėgė toliau klebonauti...

Tada Hamiltono vyskupas lie
tuvių religinį aptarnavimą pavedė 
pranciškonams. Taip kun. Juvenalis 
Liauba perėmė Aušros Vartų para
pijos klebono pareigas. Jis buvo 
energingas dvasiškis, kartais net 
smarkus. Buvo didelis patriotas, 
nors visada mėgo priminti, kad jis 
gimęs Amerikoje ir Žemaitijoje tik 
užaugęs. Amerikon atvažiavęs dar 
karui nepasibaigus. Hamiltoniečiai 
dar ilgai nepamirš jo patriotinių pa
mokslų, skiepijančių tautos meilę. 
Jo klebonavimo metais parapija 
buvo savo pajėgumo aukštumoje. 
Dauguma parapijiečių turėjo jau iš
mokėtus namus, ateičiai aprūpinę 
savo vaikus. Kai kurie jau ir į užtar
nautas pensijas pradėjo išeiti.

Pagaliau Anapilis pradėjo re
tinti mūsų gretas. Per 7-rius metus 
ten išlydėjom du šimtus parapijie
čių. Kun. Juvenalis, fiziškai stiprus 
vyras, paklausus kaip jo sveikata, 
atsakydavo: “Palaidosiu jus visus”. 
Aukščiausiojo keliai buvo kitokie. 
Būdamas 83 metų, pradėjo sirgti ir 
išėjo į pensiją.

Trečiasis Hamiltono AV para
pijos klebonas yra pranciškonas 
Juozas Žukauskas. Mokslus baigė 
Lietuvoje ir prieš metus buvo kuni
gu įšventintas Toronte. Lietuvių 
pranciškonų vyresnieji atsiuntė jį į 
parapiją, kur visas vietos lietuviškas 
veikimas telkiasi parapijos pasta
tuose, nors parapijiečių skaičius pa
lengva mažėja. Klebonui kun. Juo
zui gal pasiseks pritraukti po apy
linkę pabirusias jaunas lietuvių šei
mas, gal pritrauks trečios bangos 
lietuvius emigrantus, nes jis pats tik 
keleri metai atvykęs iš Lietuvos.

Hamiltonas turi Lietuvoje išsi
mokslinusį kleboną ir padėjėją 

J. B. M/\]<l A r I
The J.B. Marlatt Funeral Homes 

(1985) Limited
G'

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

paslaugas Hamiltono lietuviu, bendruomenei.

Andrew W. Swan 
Direktorius

pranciškoną Audrių Šarką, kuris 
jau yra diakonas ir gal bus įšventin
tas kunigu Hamiltone. Naujas jau
nas klebonas su entuziazmu įsijun
gė į parapijos darbus. Visuotiniame 
parapijos susirinkime buvo išrinkta 
visai nauja parapijos valdyba ir ta
ryba. Nuolatiniai parapijos darbuo
tojai įėjo į naujos tarybos sudėtį, o 
kurie nebuvo išrinkti yra pasiruošę 
visada ateiti į pagalbą.
, Tik per meilę savo tautai - kal
bai išaugo ši maža lietuvių tvirtovė, 
kad bendras tikslas jungtų brolius ir 
seses. J.K.

Hamilton, Ont.
VYSK. M. VALANČIAUS mo

kykla mokslo metus pradėjo įprasta 
tvarka. Pamokos vyksta šeštadie
niais St. Joseph’s mokyklos patal
pose. Vedėja Rūta Kamaitytė, mo
kytojos - Ievutė Godelytė, Rasa 
Pruden ir Virginija Lukavičienė. 
Visos jos linki mokiniams bei jų tė
vams sėkmingų bei darbingų moks
lo metų. Vedėjos telefonas 905 
529-5747.

“GYVATARO” TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ REPETICIJOS vaikams 
prasidėjo spalio 6 d. ir vyksta 9 v.r. 
prieš lietuvių mokyklos pamokas 
St. Joseph’s mokyklos patalpose. 
Daugiau informacijos teikia Almis 
Lukavičius, tel. 905 549-8042.

PENSININKŲ KLUBAS, va
dovaujamas P. Šidlausko, Vysk. M. 
Valančiaus mokyklą parėmė $400 
auka. Mokykla nuoširdžiai dėkoja 
už tokią stambią paramą lietuvybės 
išlaikymui. G.S.

Šeimų stovykla Vasagoje
Šeimų stovykla Vasaroje 

rengiama jau 19 metų. Šiais 
metais šeimų stovykloje poil
siavo 19 šeimų. Diena prasidė
davo 7.30 v.r. stovyklos komen
danto Romo Olekos pasveikini
mu “Labas rytas, stovyklauto
jai”. Po to pusryčiai, vėliavų pa
kėlimas, Lietuvos himnas ir vi
sos dienos įvairi programa vai
kams bei suaugusiems.

Esame dėkingi stovyklos 
vadovams Linui ir Virginijai 
Zubrickams, kun. E. Putrimui 
už įdomiai suorganizuotą pro
gramą.

Buvo prisimintos lietuviš
kos katalikiškos tradicijos - šį 
kartą Kūčios. Vaikučiai, pade
dami tėvelių, kepė kalėdaičius 
(šližikus), šeimininkės suruošė 
tikras lietuviškas Kūčias. Tai

DIANA MARIJA MEŠKAUSKAI- 
TE, Liucijos ir Kosto vaikaitė, 
baigė Toronto universitetą ir gavo 
Master’s Degree in Education and 
Environmental Studies. Sveikina ją 
seneliai, sesutė, giminės ir 
draugai.

A.a. EUGENIJAI KAIRIENEI 
(Latauskaitei) mirus, Hamiltono 
lietuviai, jos atminimui pagerbti ir 
reikšdami užuojautą jos šeimai, Ka
nados lietuvių fondui aukojo po 
$20 - J. Stankus, Z. Čečkauskas, P. 
Armonas, N. Z. Stonkai, G. J. Kriš
tolaičiai. J.K.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

buvo tikrai įspūdingas vakaras, 
kada prie didžiulio stalo susėdo 
visa didžiulė šeima. Nuoširdus 
ačiū šeimininkėms Gražinai 
Valintienei, Violetai Zaleckai- 
tei, Anelei Klučininkienei už 
įvairų ir skanų lietuviškai paga
mintą maistą.

L. ir V. Zubrickai suorgani
zavo ekskursiją į Blue Moun
tains Scenic Caves muziejų. 
Nors buvo karštas oras, pagy
venę ir maži energingai kopė į 
kalnus, o leistis žemyn netrukdė 
dideli ir slidūs akmenys. Papie
tavę gražiame slėnyje, įsigiję su
venyrų, pavargę, bet laimingi 
grįžome į stovyklą.

Smagu, kad į šeimų stovyk
lą atvyksta vis daugiau naujų 
ateivių.šeimų iš Lietuvos.

S. Pabricienė

JA Valstybės
A. a. Irena Kaunaitė-Tamošai- 

tienė, po sunkios ligos sulaukusi 70 
m. amžiaus, mirė Los Angeles 
mieste. Velionė gimė 1931 m. kovo 
28 d. dr. Izidoriaus ir Reginos Kau
nu šeimoje Vilkaviškyje. Seimą, pa
sitraukusi į Vokietiją, apsigyveno 
Tiubingene ir čia Irena baigė Pran
cūzų karinės valdžios gimnaziją. 
Vėliau visa šeima išvyko į Australi
ją. Irena studijavo Melburno uni
versitete, įsigijo bakalauro laipsnį. 
Ji čia taipgi ištekėjo už Vytauto Ta
mošaičio, išvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Los Angeles mieste, Kali
fornijoje. Čia ji studijas tęsė toliau 
ir jas baigė magistrės laipsniu. Ji 
aktyviai reiškėsi, kai Los Angeles 
muziejuje buvo rengiama folklorinė 
lietuvių paroda. Su savo vyru taipgi 
savo lėšomis surengė M. K. Čiurlio
nio 100 metų gimimo sukakties mi
nėjimo proga šio menininko darbų 
(reprodukcijos) parodą. Mirus gen. 
St. Raštikio žmonai Elenai, dukte
rys buvo atvykusios į motinos laido
tuves. Irena ir Vytautas Tamošai
čiai rūpinosi pastarųjų viešnage 
Los Angeles mieste. Taip pat pasi
stengė, kad Raštikio dukterų pokal
bis būtų transliuojamas per vietos 
televiziją. Velionės liūdi vyras Vy
tautas, sūnus Algis su šeima ii' mo
tina Regina Kaunienė Australijoje.

Argentina
Lietuvių informacijos biuro 

10-ies metų sukakties proga sveiki
nimus ir geriausius linkėjimus pa
siuntė Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, min. pirm. Algirdas Bra
zauskas, Užsienio reikalų ministeri
jos Amerikos šaulių skyrius, seimo 
nariai prof. Vytautas Landsbergis ir 
dr. Kazys Bobelis, Lietuvos garbės 
konsulas Argentinoje dr. Jonas 
Daujotas, Argentinos lietuvių 
bendruomenė, Buenos Aires dien
raščių La Nacion, Clarin, La Prensa 
ir Cronica redakcijos, TELAM ži
nių agentūra, televizijos Las Noti- 
cias ir Noticiero žinių programos. 
Nuo pat įsteigimo LIBA pagrindi
nis žinių šaltinis yra “tėvelių gimto
jo krašto, dabar laisvo, skleidimas 
Pietų Amerikoje, palaikant gyvą ry
šį su Tėvyne Lietuva”. LIBA įsteigė 
ir vadovauja Artūras Mičiūdas (gi
męs Argentinoje), 1996 m. apdova
notas Vyčio kryžiaus ordinu “Už 
pasižymėjimą ir ištvermę ginant 
Lietuvos respublikos laisvę ir nepri
klausomybę” einant VLIKo atstovo 
1978-1990 Pietų Amerikoje parei
gas. 1997 m. A.M. nuvežė į Lietuvą 
buvusio Krašto apsaugos ministe- 
rio, diplomato, politinio kalinio ge
nerolo Teodoro Daukanto urną su 
pelenais (gen. T. Daukantas mirė 
1960 m. Argentinoje). 1993 m. 
A.M. organizavo Šarūno Marčiu
lionio krepšinio mokyklos jaunių 
krepšininkų atvykimą į Argentiną 
rungtynėms su vietos komandomis.

Australija
Melburno lietuvių katalikių 

moterų draugija rugpjūčio 18-19 
d.d. parapijos patalpose atšventė 
savo veiklos 50 metų sukaktį. Šešta
dienį, rugpjūčio 18, įvyko iškilmin
gos vaišės-pietūs. Maldą sukalbėjo 
kun. E. Arnašius, prisimindamas 
mirusias draugijos nares ir palai
mindamas vaišių stalą. Po vaišių su
kaktuvininkes sveikino kun. E. Ar
našius, Australijos lietuvių katalikų 
federacijos pirm. R. Mačiulaitienė, 
Melburno LB apylinkės valdybos 
vardu K. Bačkytė, Soc. globos mo
terų draugijos pirm. I. Zalkauskie- 
nė, Lietuvių klubo pirm. V. Bosikis, 
Lietuvių parapijos tarybos pirm. H.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iinpAT Tf LIETUVIŲ KREDITO
A 2A1-/IVZA KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......1.50%
santaupas...............................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.......1.25%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................... 2.00%
180 dienų indėlius................. 2.00%
1 m. term, indėlius..................2.25%
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)................................1.75%
1 m. ind....................................2.25%
2 m. ind....................................3.00%
3 m. ind....................................3.40%
4 m. ind....................................3.60%
5 m. ind....................................4.00% 

Antanaitis, Lietuvių pensininkų 
valdybos pirm. S. Tomkevičius, 
Australijos lietuvių fondo pirm. A. 
Šimkus, Lietuvių parapijos choro 
vadovė Z. Prašmutaitė, Tautinių 
šokių ansamblio “Gintaras” vadovė
D. Antanaitienė, Lietuvių kredito 
kooperatyvo “Talka” direktorius V. 
Alekna.

Draugija yra atlikusi reikšmin
gų darbų. Pinigais šelpė našlaičius, 
ligonius, daugiavaikes šeimas, rėmė 
šventovių remontus, mokyklas Lie
tuvoje, taipgi pasiuntė daugybę lab
daros siuntinių. Draugijai 30 metų 
vadovauja H. Statkuvienė. Buvo 
sveikinimų raštu iš kitur. Taipgi bu
vo gautas sveikinimas ir dovana 
(medžio drožinys-Rūpintojėlis) iš 
Šiaulių vyskupo E. Bartulio. Meni
nėje dalyje visus gerai nuteikė kun.
E. Arnašius, padainuodamas, gita
ra pritariant, dainą O sena Žemaiti
ja. Pianinu skambino jaunas muzi
kas P. Petraitis, solo dainavo B. Ky- 
mantienė ir S. Levickis, duetą B. 
Kymantienė ir R. Mačiulaitienė. 
Sekmadienį, rugpjūčio 19, Švč. Ma
rijos jūrų žvaigždės šventovėje Mi
šias atnašavo ir įspūdingą pamokslą 
pasakė kun. E. Arnašius. Katalikės 
moterys dalyvavo organizuotai su 
savo vėliava. (Tėviškės aidai 2001 
m. 18 nr.)

Karaliaučiaus kraštas
Šiame krašte veikia Karaliau

čiaus srities Lietuvių tautinė-kultū- 
rinė autonomija, vienijanti apie 
1,500 narių. Prie jos š.m. pavasarį 
prisijungė šio krašto lietuvių moky
tojų sąjunga. Karaliaučiaus srities 
gubernatorius nusiteikęs ryšius pa
laikyti su Lietuvių tautine-kultūrine 
autonomija, kuriai vadovauja Alvi- 
das Muliolis. Šiame krašte lietuvių 
kalbos mokosi daugiau kaip 750 
mokinių, su jais dirba 39 mokytojai, 
iš kurių 26 gyvena Lietuvoje. Vei
kia 7 lietuvių bibliotekos. Per trejus 
metus tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentas prie Lietuvos val
džios Karaliaučiaus krašto lietu
viams skyrė per 200,000 litų. Pasau
lio lietuvis 2001 m. 8 nr. rašoma, 
kad šiame krašte problemų ne
trūksta. Vietos lietuvių organizaci
jos pasigenda paramos iš vietinės 
valdžios, ypač dėl patalpų, lietuviš
kų mokyklų steigimo, mokytojų re
gistracijos ir jų gyvenamųjų patal
pų, lietuvių istorinio paveldo sau
gojimo. Buvęs Rusijos prezidentas 
B. Jelcinas yra pasirašęs dokumen
tą apie paramą lietuvių mažumai.

Gudija
Apso krašto Pelekų ir Vainiū

nų lituanistinių mokyklų mokiniai 
šią vasarą su ekskursija aplankė 
Lietuvą. Vilniuje moksleiviai buvo 
sužavėti miesto šventovių grožiu 
bei jų didingumu, neužmirštamą 
įspūdį palikusi arkikatedra. Pasi
melsta Aušros Vartuose, užkopta į 
Gedimino ir Trijų kryžių kalnus. 
Įspūdingai atrodžiusi Galvės ežere 
Trakų pilis, kartu primindama pra
eitį, lietuvių sumanumą ir drąsą. 
Moksleiviai džiaugėsi, kad galėjo 
Lietuvos istorijos pasimokyti ir be 
vadovėlio. Pasaulio lietuvis 2001 m. 8 nr.

Šių metų pavasarį Pelesos vi
durinę mokyklą baigė keturi abitu
rientai: Irena Oleinikaitė iš Rodū
nios, Diana Rakickaitė iš Minsko, 
Andrius Selila ir Stasys Vaitiekūnas 
iš Pelesos. Pasak mokyklos direkto
riaus Stasio Paparčio, abiturientai - 
darbštūs ir ryžtingi jaunuoliai, ža
dantys tęsti mokslą toliau. Praėju
siais metais šią mokyklą baigė pir
mieji trys moksleiviai: Malina Gri- 
šanaitė, Teresė Raginytė ir Vitalius 
Polovinka. Visi trys studijuoja Vil
niaus pedagoginiame universitete. 
Mūsų godos 2001 m. 5-6 nr. J. Andr.

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

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w3_sal
mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Vokiečių repatriacijos sukaktis
Vokiečių iš Lietuvos laikraščio “Die Raute” (Rūta) (Nr. 32001 - 52 
Jahrgange) pagrindinis straipsnis skiriamas 60-ties metų repatriacijos iš 
Lietuvos sukakčiai. Jo autorius - studijų patarėjas Ernst Kemschies
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Ilgai statoma šventovė
Seniai pradėti darbai eina į pabaigą, laukdami 

ypač išeivių paramos

IGNAS MEDŽIUKAS

Jau ankstyvesniame laikraš
čio nr. buvo rašoma, kad didieji 
Lietuvos kunigaikščiai kvietė 
vokiečius pirklius ir amatinin
kus atvykti ir apsigyventi krašte, 
kur jiems buvo teikiamos privi
legijos. Nuo XVIII š. vokiečiai, 
atsikėlę iš Brandenburgo, Ryt
prūsių, Pomeranijos, Salzburgo 
ir Švabijos, kūrėsi kaip ūkinin
kai. Jie buvo užėmę 90,881 ha 
žemės.

Lietuvai patekus sovietų 
valdžion, kilo judėjimas šūkiu 
Heim ins Reich. Jei kurie iš pra
džių dar abejojo, ar verta viską 
palikus keltis į Vokietiją, pama
tę sovietų tvarką apsisprendė iš
vykti, nors Vokietija buvo įsivė
lusi į karą.

Repatriacijos centras buvo 
vokiečių gimnazija Kaune, kur 
reikėjo užsiregistruoti. Čia buvo 
dokumentai verčiami į vokiečių 
kalbą. Buvo 52,000 asmenų, 
kuriuos reikėjo trumpiausiu lai
ku paruošti su jų kilnojamu tur
tu transportui.

Gyvenimo sąlygos blogėjo. 
Išnyko prekės krautuvėse. Pa
našiai buvo ir su maisto gami
niais. Normaliais laikais maisto 
produktų, kiaulių ir žąsų buvo 
perteklius. Vyko juokingi reiški
niai, kai iš Ukrainos buvo veža
mi arbūzai su propagandiniu 
užrašu Badaujančiai Lietuvai!

Įmonės buvo nusavintos. Iš 
“Maisto” mėsa naktimis buvo 
išvežama. Mums ne tiek rūpėjo, 
kas čia vyksta, bet mūsų ateitis.

Pas mano gimines, rašo 
straipsnio autorius, buvo apgy
vendintas politrukas, kuris gir
davo gyvenimą Sovietijoj, “kur 
taip laisvai gali kvėpuoti žmo
gus”. Pamatęs, kad mes rengia
mės išvykti į Vokietiją, jis pata
rė geriau pasilikti čia, nes jei iš
važiuosime, tai pasimatysime 
Berlyne. Mano motina sakė: 
“Kaip jūs savo ausų negalite 
matyti, taip jūs ir Berlyno ne
matysite”. Šiandien reikia pri
pažinti, kad jis kalbėjo tiesą. 
Rusai įžengė į Berlyną ir iškėlė

Po tėviškės dangum sugrįžęs...
Iš Australijos sugrįžo išeivis į tėviškę amžinam poilsiui

VALERIJA VILČINSKIENĖ

Šakių rajone, tyliajame Pa
partynų kaime, 1865 m. birželio 
10 d. gimė Baltrušaičių Antanu
kas, visą gyvenimą pasislėpęs po 
Antanėlio slapyvardžiu. Garsu
sis knygnešių administratorius, 
nuo 1885 m. Suvalkijoje aktyviai 
platinęs lietuvišką spaudą. Sun
kiaisiais laikais gabeno ją į Kau
ną, siuntinėjo į įvairius Rusijos 
imperijos miestus. XX amžiaus 
pradžioje patyrė žandarų perse
kiojimus, kalinimo kančias, re
presijas. Priklausė Artojų drau
gijai, aktyviai reiškėsi Ūkininke, 
Kovoje, Žarijoje.

Keliaudavo per varganus 
Lietuvos kaimus Antanėlis, pil
ką kaimiečio sermėga dėvintis, 
niekieno neįtarimas knygnešiu 
esąs.

Dažnas, pajutęs rašto 
džiaugsmą, su dėkingumu lydė
davo tolyn keliaujantį gerąjį se
nelį, dažnas apsilankydavo jo 
krautuvėlėje K. Naumiestyje. 
Tada gerasis knygnešys, nuo 
žmonos nuslėpęs slapčia švie
suoliui dovanai įbrukdavo tai 
pieštuką, tai knygelę... Juk ir 
savo žmoną, jaunas būdamas,

Nors gyveno svetimoje žemėje, toli nuo tėvynės, meilė 
Dievui ir Tėvynei spindėjo jos gyvenime. 

Tegul ilsisi ramybėje!

AtA
ONAI RINKIENEI

iškeliavus amžinybėn, jos sūnui PLB pirmininkui 
VYTAUTUI KAMANTUI gilią užuojautą reiškia ir 

kartu liūdi PLB valdybos nariai -

Milda Lenkauskienė
Regina Kučienė
Dr. Bronius Makauskas
Kun. Edis Putrimas 

Matas Stanevičius, PLIS pirm.

savo vėliavą ant Reichstago 
rūmų.

Besiruošdami išvykti Vokie
tijon, per Visus šventus aplan
kėme kapines ir atsisveikinome 
su savo mirusiais. Per Kalėdas 
šventovės buvo perpildytos.

1941 m. sausio 10 d. buvo 
pranešta: Vokiečių Reicho val
džia ir Sovietų respublikų val
džia susitarė, kad vokiečių kil
mės žmonės, kurie norės, be jo
kių kliūčių galės išvykti į Vo
kietiją.

1941 m. sausio 23 d. įgalio
tinis repatriacijai su savo štabu 
įsikūrė Kaune. Ūkininkams bu
vo leidžiama pasiimti du arklius, 
vieną karvę, dvi kiaules, dvi avis 
ir dešimt sparnuočių. Gyvas in
ventorius buvo sukrautas į pre
kinius traukinius ir išvežamas į 
Vokietiją. Be to, rankinis baga
žas (25 kg.) leidžiama pasiimti 
kiekvienam asmeniui ir kiekvie
na šeima galėjo pasiimti 7 kubi
nius metrus baldų, indų, dra
bužių.

Trumpu laiku 52,000 asme
nų su savo judomu turtu gele
žinkeliu ar arklių traukiamais 
vežimais buvo paruošti perva
žiuoti sieną. Sieną pervažiavo 
3,850 vežimų su 5,890 arklių, 
4,000 galvijų, 5,000 kiaulių, 
7,000 avių ir su 52,795 kubinių 
metrų namų reikmenų. Buvo 
palikta 90,881 ha žemės su visu 
inventorium, kuris įvertintas 
211,200,530 reichsmarkių. So
vietai įsipareigojo šią sumą pa
dengti javais ar žibalu.

Pasirūpinta maistu, rūkytais 
kumpiais ir dešromis, nes Vo
kietijoje buvo įvestos maisto 
kortelės.

1941 m. vasario 8 d. buvo 
mūsų išvykimo diena. Tėvas už
rakino duris ir paliko raktą. 
Taksi nuvežė mus į prekinių 
traukinių geležinkelio stotį. So
vietų muitininkai ir pasieniečiai 
ieškojo žiedų, papuošalų, pini
gų, kailių ir kitų vertingų daik
tų, kurių buvo leidžiama pasiim
ti tik nustatytą kiekį.

Apie dabartinę Lietuvą
Alfred Franzkeit savo 

prie šios knygnešio dalios pri
traukė, šeimą sukūrė...

Vienturtė knygnešių dukra 
Valerija ištekėjo už Antano 
Igaunio, Rokiškio apskrities 
ūkininkaičio, 1891 m. Antanas, 
paimtas į carinės Rusijos ka
riuomenę, 1914 m. dalyvavo ka
re su austrais - vokiečiais iki 
1915 m. Jam suteiktas jaunes
niojo karininko laipsnis. 1917- 
1918 m. - štabo karininkas 
Rumunijos fronte. Nuo 1919 m. 
iki 1924 m. - Lietuvos kariuo
menėje. Nuo 1924 m. iki 1936 
m. - Lietuvos-Vokietijos pasie
nio apsaugos policijos baro vir
šininkas. Priklausė “Lietuvos 
jaunimo” sąjungai, sukarintai 
šaulių organizacijai. Nuo 1936 
m. Lietuvos geležinkelio polici
jos viršininko padėjėjas iki 
1940.X.7 - arešto dienos. Anta
nas Igaunis SSSR ypatingojo 
pasitarimo pagal baudžiamojo 
kodekso okupacinės valstybės 
58 str. nuteisiamas 8-niems me
tams pataisos darbų Kojos lage
ryje Pečioroje. 19 lagerio metų, 
ilgesio skausme, alinančios ne
žinios apie žmoną, dukrą, tris 
sūnus, žmonos tėvus, jų likimą. 
O šeima 1944 m. traukėsi į Va
karus, pasimetė karo audrose,

Algis Rugienius 
Marytė Šmitienė 
Gabrielius Žemkalnis 
Laima Žliobienė

“Žvilgsnyje pro langą”, stebi, 
kas vyksta buvusioje tėvynėje 
Lietuvoje.

1. Lietuvos seimas nubalsa
vo priimti įstatymą dėl azartinių 
lošimų. 72 seimūnai balsavo už, 
22 prieš, 12 susilaikė. Konserva
torių vadovas V. Landsbergis ir 
9 kiti seimo nariai kreipėsi į 
prezidentą V. Adamkų, kad jis 
vetuotų įstatymą. Nutarta mo
kesčiams skirti 15% pajamų ir 
50% laimikio turi eiti mokyklų 
kompiuterizavimui.

2. Lenkai išrado naują daly
ką, kad šalia turimos Lietuvos 
pilietybės, jie turėtų ir Lenkijos 
pilietybę.

3. Vilniaus meras Artūras 
Zuokas aplankė Salzburgo me
rą, su kuriuo vasario 23 d. tarėsi 
kultūriniais ir ūkiniais reikalais. 
Be to, jis aplankė Vilniaus gatvę 
Salzburge.

4. Vilniuje 1923 m. buvo 
167,454 gyventojai. Tautybėmis 
taip skirstėsi: lenkų 100,830 
(60.2%), žydų 56,168 (33.5%), 
rusų 4,669 (2.3%), lietuvių 1, 
445 (0.9%) ir likusieji kitų tau
tybių. 1937 m. lenkų buvo 70, 
600 (50.1%), žydų 61,350 (43. 
7%), rusų 3,700 (2.6%), vokie
čių 1,000 (0.7%) ir kiti! Skaičiai 
rodo, kieno Vilnius buvo Jeru
zalė.

5. Mykolas Žilinskas, Lietu
vos meno rinkėjas, Berlyne tu
rėjo namus, kuriuos jis testa
mentu paliko Amerikos lietuvių 
fondui. Jis mirė 1992 m., dar 
prieš tai pardavęs dalį savo na
mų. Bet kita dalis tebėra nuosa
vybė Amerikos lietuvių, dabar 
verta apie vieną milijoną mar
kių. Planuojama čia įrengti Lie
tuvos pasiuntinybės svečių na
mus, kurie ypač pasitarnautų 
mokslininkams ir menininkams, 
iš Lietuvos atvykstantiems apsi
lankyti ar studijų reikalais.

6. Vaidevutis Garalevičius, 
Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje 
nuo 2000 m. kovo 29 d., gimęs 
Pakruojyje 1952 m. rugpjūčio 13 
d., yra baigęs Vilniaus univer
sitetą su pasižymėjimu ekono- 
mikoje-kibernetikoje ir dirbo iki 

Su velioniu NORBERTU IGAUNIU, grįžusiu pelenų pavidalu iš Aust
ralijos, atsisveikina klasės draugai Gelgaudiškio šventovėje

po negandų laimingai susitiko 
Vokietijoje.

Vokietijos žemėje amžina
jam poilsiui atgulė 1949 m. 
kuklus zanavykas, garsusis 
knygnešių administratorius An
tanas Baltrušaitis (Antanėlis). 
Jo dukra Valerija su mama, 
dukrele Julyte, sūnumi Antanu 
emigravo į JAV. Mylinti žmona 
nenurimsta nežinioje palikusi 
vyrą tremties kančioms. Gimi
naičių dėka sužinojo vyro trem
ties vietą. JAV pažadėjo, jei 
neprieštaraus rusai, Antanui 
Igauniui išduoti įvažiavimo vizą. 
1957.IV.10 ši viltis išsipildė. 
Vašingtono “International” oro 
uoste artimieji, Lietuvos konsu
las Simutis, dr. J. K. Valiūnas 
pasitiko iš tremties grįžtantįjį. 
Džiaugsmo, skausmo ašaros...

Sibiro kančių keliai, skau
dūs, jų pėdsakai Antano Igau
nio sieloje, kūne paliko negrįž
tamą brydę: 1961 m. kovo 25 d. 
jį pakvietė Amžinybėn. Nepil
nus dvejus metus ši šeima 
džiaugėsi buvimo kartu laime.

Sūnus Leonas Vokietijoje 
pakluso visada pirmaujančio 
brolio dvynio Norberto sprendi
mui vykti Australijon. Abu ten 
įsikūrė. Vėl nepralenkiamas 
brolis Norbertas, mokantis net 
septynias kalbas, puikus daini
ninkas, kulinaras, Australijoje 
įsigijo aukštąjį išsilavinimą, ėjo 
aukštas vadovo pareigas. Kartu 
su žmona Liudele parvažiuoda
vo Lietuvon.

Antano Baltrušaičio (Anta
nėlio), knygnešių administrato-

Berniukų ir jaunuolių choras ĄŽUOLIUKUAS, vad. Vyt. Miškinio, 
pasiruošęs atlikti du koncertus Kanadoje: Otavoje - spalio 26 d. ir 
Mississaugoje spalio 28 d.

1996 m. Mokslų akademijoje. 
Jis buvo gavęs Humboldto sti
pendiją tobulintis Bonos univer
sitete, vėliau tame pat univer
sitete dėstė kaip svečias profe
sorius.

7. Šių metų balandžio 7 d. 
Kaune buvo iškepta kiaušinienė 
iš 748 kiaušinių, 3 kg lašinių, 
pusės kg druskos ir pusės kg 
taukų. Iškepta 1.5 metro pločio 
keptuvėje ir truko 14 min., kol 
buvo paruošta valgiui.

Poilsio vietovė Nida
Skyriuje Baltijos kraštai taip 

pat yra Europa. Poilsio vietovė 
Nida yra mėgstama vieta vasa
ros lankytojų. Nida prie Kuršių 
nerijos išaugo į kultūrinį centrą. 
Sovietų laikais čia buvo rašytojų 
namai, kurie talpino apie 100 
asmenų. Dabar - viešbutis.

Dėl “žodžio laisvės” sovieti
niais laikais dailininkas Eduar
das Jonušas turėjo 4 metus Sibi
ro tremtyje praleisti, nors jo 
motina vokietė, o tėvas - švedų 
tautybės.

riaus sielos šviesa, išdalinta za
navykams, peržengusi Lietuvos 
sienas, pasiekusi Rusijos guber
nijas, sudygo dukros Valerijos, 
žento Antano Igaunio, vaikaičių 
Julytės, Antano, Norberto, Leo
no, tėviškėnų, svetimosiose 
Amerikos, Australijos padangė
se. Žeme praeina trapus, neti
kėtai skaudžiai išeinantis žmo
gus, menkas, mažutis ir tiek 
daug galintis savo sielos švie
sa...

Švelniai biraus smėlio kal
nelio viršūnėje, alyvų paunks
nėje, lyg ant delno atsiveria ža
lioji Gelgaudiškio miestelio pa
norama. Amžinajam poilsiui sa
vo paties troškimu, žmonos 
Liudelės rūpesčiu iš tolimosios 
Australijos sugrįžo Norbertas 
Igaunis. Čia pat jo senelio An-
tano Baltrušaičio (Antanėlio) 
gimtasis namas K. Naumiestyje, 
jo artimųjų, tėviškėnų gyva at
mintis. Birios Gelgaudiškio pa
rapijos kapinaičių smiltys, palai
mintos parapijos klebono kun. 
Vlado Jackūno, palydėtos jo 
mylinčios žmonos, artimųjų, 
klasės draugų, pro pirštus tyliai 
gula ant pelenų dėžutės su 
brangaus žmogaus palaikais. 
Viešpaties angelo giesmė, Ed
garo Pilypaičio palydėta, pleve
na virš žvakelių šviesos, apglė
busios kapą, susikaupusiųjų šir
dies maldą...

Vieninteliam šios šviesios 
šeimos nariui paminklinės len
tos žodžiai amžinai bylos: “Mi
ręs gyvenimui, po tėviškės dan
gum sugrįžęs...”

Nuo 2000 metų sudaryta gi
minystė tarp miestų Nidos (prie 
Kuršių nerijos) ir Burg (Feh
marn). Jau šiemet numatytas 
mokinių apsikeitimas, o lap
kričio mėn. Burg miesto delega
cija pakviesta apsilankyti Nido
je. Pažymėtina, kad 2002 m. ba
landžio - birželio mėn. Burg 
mieste bus išstatyti dailininko 
Eduardo Jonušo kūriniai, pažy
mint jo 70 metų sukaktį.

Tomo Mann namas - buvu
si rašytojo Nobelio laureato va
saros buveinė tapo kultūrinių 
santykių centras, nuo 1995 m. 
įsteigtas Kultūros ministerijos, 
Klaipėdos universiteto ir Nidos 
miesto savivaldybės. Centras re
miamas Soros fondo, Danų kul
tūros instituto ir Vokietijos pa
siuntinybės Lietuvoje. Vadovė - 
Vitalija T. Jonušienė. Ir šiemet 
liepos mėn. buvo surengtas To
mo Mann festivalis. Skaitomi jo 
veikalai, vyko koncertai ir kiti 
kultūriniai renginiai. Birželio 22 
d. buvo V. Jonušienei perduoti 
penki tomai rašytojo Tomo 
Mann veikalų. Juos paskyrė 
Ewald Hein fondas.

Aprašoma kelionė iš Frank
furto per Karaliaučiaus sritį. 
Įvažiuojant rusų kontrolė labai 
griežta. Gatvių grindinys ir na
mai apleisti. Per Klaipėdą, Šiau
lius ir Rygą iki Talino Estijoje. 
Kelionė iš Dūsseldorfo iki Tali
no 2000 km truko 21 vai.

Laikraštyje aprašytas repat
riacijos į Vokietiją 60 m. sukak
ties paminėjimas Miunchene. 
Pamaldos šventovėje, vaišės. 
Pasveikinti atvykę svečiai iš Lie
tuvos pranešė, kad valdžia grą
žina sovietų laikais nusavintas 
šventoves. Tikimasi atgauti ir 
vokiečių gimnaziją Kaune, ku
rioje šiuo metu yra rusų mo
kykla.

Laikraštį leidžia vokiečių iš 
Lietuvos bendrija, Bahnstrasse 
14, 46147 Oberhausen, Vokieti
ja (Germany).

Aukojo “TŽ”
$5,000 - N.N.; $100 - J. Bakis; $80
- S. V. Vaštokas; $60 - B. Petrušai- 
tis; $55 - M. Leparskas, V. Šipelis; 
$50 - N.N., J. Variakojis, V. Naru
šis, S. Gotceitas; $15 - J. Astas; $10
- V. Ripskis, J. Žadeikis, N. Niel
sen, G. Montvilienė, V. Razanaus- 
kas, P. Gluoksnys, S. Smetona, Z. 
J. Saurazas, E. Budelskis, E. M. 
Trečiokas, J. Palys; $5 - J. Mani- 
kauskas, R. Šidlauskas, B. Brakas, 
V. Lėverienė, K. Keciorius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$61 - Z. Žilinskas; $60 - V. Žu- 
rauskas; $55 - A. Zukowski, A. 
Ambraška, A. Augustinavičius, 
prof. R. Mureika, J. Katkauskas, A. 
Baltkois, B. Jacka, E. Kazlauskas,
E. Skiotys, A. B. Samsonas, J. Gas- 
peras, J. Kamaitis, P. Yonelinas, Č. 
Žilionis, E. Kudžma, D. Mitkienė,
J. B. Ščiuckas, M. Pike, O. Yčas, S. 
Žiemelytė, J. Palys, dr. A. Valiulis, 
V. Jomantas, J. Nešukaitis, B. Lu
košius, V. Gulbinas, S. Markus.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: B. Petrušaitis.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - V. Grenke; $85 - V. Grige- 
lytė; $70 - L. Vaitonis, E. Purtulis, 
A. Petrauskas, A. Indrulaitis; $65 - 
G. Stonkus, J. Zdanys, S. Styra, dr.
K. G. Ambrozaitis, K. Meškauskas, 
S. Gotceitas, dr. V. Gotceitas, L. 
Baumgard, K. Norkus, R. Pilipavi
čius.

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

JUSTINAS BALTRUŠAITIS

Turbūt nė viena parapijinė 
Lietuvos šventovė nebuvo taip 
ilgai statoma, kaip nedidelė Švč. 
M. Marijos Belaisvių vaduoto
jos Šakių rajone, Sutkų parapi
joje. Buvo pradėta statyti 1939 
m. sustojo 1944 m., atnaujinta 
šiemet. Iki užbaigimo ir kon
sekravimo dar gali užtrukti de
šimtmetį.

Sutkų kaimas pirmą kartą 
istorijos šaltiniuose paminėtas 
1621 m., kai Veliuonos girių že
mėse pradėjo kurtis kaimai. 
Sutkai iš pradžių priklausė Ve
liuonos, paskui Seredžiaus, vė
liau vėl Veliuonos parapijai. 
Šventovė buvo toli, kitoje Ne
muno pusėje. Sulkiečiai 1763 m. 
pasistatė koplyčią. 1770 m. prie 
Sutkų koplyčios Žemaičių vys
kupas Jonas Lupucinskis leido 
įsteigti kapines. Pastačius Ilgu
voje 1765 m. šventovę, 1785 m. 
buvo paskirtas nuolatinis kuni
gas Steponas Žakevičius, kuris 
aptarnaudavo ir Sutkų gyvento
jus. Įsteigus Ilguvoje 1794 m. 
parapiją, Sutkų koplyčia pri
klausė Ilguvai. 1825 m., sutkie- 
čiai pasistatė erdvesnę koplyčią, 
kuri išliko iki mūsų dienų.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
sutkiečiai pradėjo rūpintis savo 
parapijos steigimu. Darbo ėmė
si čia karo metais apsigyvenęs 
kun. Vladas Tautkevičius, kuris 
parengė dokumentus. Jis buvo 
paskirtas pirmuoju Sutkų koply- 
čos rektoriumi. Nesulaukė para
pijos įsteigimo, neilgai sirgęs 
1919 m. sausio mėnesį mirė. Pa
rapijos reikalus baigė tvarkyti 
paskirtas į Sutkus kun. Stasys 
Riauba. Parapijos steigimo aktą 
pasirašė 1921 m. pradžioje Sei
nų vyskupas Antanas Karosas. 
Pirmuoju Sutkų parapijos kle
bonu tapo kun. St. Riauba. Jis 
pastatė kleboniją ir ūkinius pa
status. Per visą nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpį Sutkuose 
dirbo 6 kunigai. Tuo melu para
pijos teritorijoje gyveno 1072 ti
kintieji. Mažojoje koplyčioje ne
sutilpo visi tikintieji, todėl 1935 
m. imta rūpintis šventovės staty
ba. Buvo patvirtintas architekto 
Stasio Federavičiaus parengtas 
projektas. Paruošiamaisiais sta
tybos darbai rūpinosi čia nuo

Teroristiniai išpuoliai
Amerika - Izraelio satelitas?

Rugsėjo 19 d. Čikagoje 
“Seklyčios” patalpose surengto
je programoje buvo paliesta ak
tuali ir skaudi tema - teroristi
niai išpuoliai Niujorke ir Va
šingtone.

Tuo reikalu pranešimą pa
darė visuomenininkas bei spau
dos darbuotojas, dabar aktyvus 
“Draugo” dienraščio bendra
darbis, Bronius Nainys. Jis prisi
pažino nesąs šios temos specia
listas, reiškiantis tik savo nuo
monę, kurią susidarė iš ameri
kiečių spaudoje pateiktos infor
macijos.

Rugsėjo 11 dieną Amerika 
apvirtusi aukštyn kojom. Niu
jorke ir Vašingtone buvo su
griauti didžiuliai pastatai ir ap
griautas pats JAV gynybos cent
ras - Pentagonas, paraližuotos 
viso oro linijos.

Paskaitininkas prisiminė iš 
Rusijos į Ameriką 1990-siais pa
bėgusį buvusį KGB agentą ir 
šnipą pulkininką Stanislav Lu
nev, kuris vėl prabilo apie jo jau 
anksčiau skelbtus Rusijos pla
nus prieš Ameriką. Jis turįs įro- 

BRONIUS NAINYS - Draugo ir 
kitų laikraščių bendradarbis kal
ba Čikagos “Seklyčioje” apie te
rorizmą Nuotr. Ed. Šulaičio

1934 m. ketverius metus dirbęs 
kun. Andrius Senkus, o nuo 
1939 m., atkėlus į Sutkus kun. 
Juozą Pilypaitį, prasidėjo staty
bos darbai. Kertinį akmenį pa
šventino Vilkaviškio vyskupas 
koadjutorius Mečislovas Rei
nys. Statyba buvo tęsiama ir ka
ro metais. Nors nelengvos buvo 
sąlygos, bet pastatė sienas. Su
vežtos čerpės, gegnės ir lentos 
stogui pokario metais buvo iš
grobstytos.

Apie šventovės statybos at
naujinimą buvo sušnekta 1994 
m. kai sutkiečiai per šv. Roko 
atlaidus paminėjo savo parapi
jos 75-metį. Susidarius palan
kiom sąlygom, paruošiamųjų 
darbų ėmėsi Sutkų parapiją ap- 
tarnujantis Plokščių klebonas 
kun. Antanas Urbanavičius, ku
ris paruošė atstatymo projektą 
ir sąmatą. Nemažai paramos jis 
tikėjosi iš tarptautinių organiza
cijų, ypač iš SAPARD progra
mos, kuri remia ES kandidates į 
nares. Kol kas pagrindinė para
ma tikinčiųjų aukos, kurios lei
do pradėti atnaujintos statybos 
darbus.

Kraštietis A. Vaičiūnas per 
šv. Roko atlaidų iškilmes kvietė 
padėti atstatyti šventovę. “Turė
kime vilties, kad, Aukščiausia
jam padedant, naujoji šventovė 
po kelerių metų pakvies parapi
jiečius ir čia apsilankiusius kraš
tiečius maldai ir susikaupimui”. 
Žmonės nuoširdžiai aukojo sta
tybai, turtingesni kraštiečiai 
stambesnes sumas, kaimyninių 
parapijų tikintieji - kas kiek ga
lėjo. A. Vaičiūnas net dviem sa
vo pensijom prilygstančią sumą 
paklojo.

Šventovės statyba juda į 
priekį. Kun. A. Urbanavičius 
dėkingas visiems rėmėjams. Da
bar turi didžiausią rūpestį - už
dengti stogą. Uždengus nesiga- 
dina pradėto viršaus medinės 
konstrukcijos. Po stogu bus gali
ma dirbti vidaus darbus esant 
bet kokiam orui. Daug dar rei
kės lėšų, bet tikisi paramos iš 
geros valios katalikų, ypač išei
vių. Štai adresas aukotojams: 
Šakių taupomasis bankas, kodas 
60139, Sutkų statomai bažnyčiai 
remti, Valiutinė sąskaita nr. 
241005492.

Žymioji Čikagos lietuvių veikėja 
BIRUTĖ JASAITIENĖ kalba 
“Seklyčioje” Ntr. Ed. Šulaičio

dymą, kad rusai jau seniai buvo 
sudarę savo karo planus, pa
remtus terorizmu ir sprogdini
mu iš vidaus. Esą rusai visada 
palaikė arabus.

Br. Nainys taip pat aiškino: 
nors Amerikos žvalgybos agen
tūra - ČIA išleidžia apie 30 bili
jonų dolerių, tačiau jos darbuo
tojai neatlieka savo darbo rei
kiamai. Amerika labiau užsi
imanti savo priešų gamyba, o ne 
teigiamo įvaizdžio apie save su
darymu. Kai kurie žmonės, ypač 
Artimuosiuose Rytuose, mano, 
kad ne Izraelis yra Amerikos sa
telitas, bet priešingai.

Po pranešimo vieni tautie
čiai reiškė savo mintis diskutuo
jamais klausimais, o kiti bandė 
paskaitininką dar pakamantinė
ti. Edvardas Šulaitis

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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



Baltasis angelas Petrašiūnų kapinėse mena žuvusius Lietuvos laisvės 
kovotojus. Jį ten pastatydino Lietuvos politkalinių ir tremtinių 
sąjungos Kauno skyrius

Istorija skaudžiai teisia neryžtinguosius
Žvilgsnis į praeitį: Lietuva kaip valstybė, turinti savo kariuomenę, vengė 

pasipriešinimo ir dėl to daug pralaimėjo. Tai pamoka dabarčiai

IS ŽURNALISTES DIENORAŠČIOAtgimimo priešaušris
Išgyventos istorinės reikšmės dienos - tautos prisikėlimo vaizdai

BIRUTĖ JONELIENĖ
(Tęsinys iš praėjusio nr.) 

1988 liepos 11, pirmadienis
Na, dabar galiu jau ir mirti. 

Dėkoju Dievui, kad sulaukiau 
liepos 9-osios, kad nuvažiavau į 
Vilnių. Vadinau visas drauges, 
bet nė viena nesutiko. Važiavau 
viena traukiniu.

Tai jau ne Gaitdeamus, tai 
jau istorinis įvykis, kurį minės 
būsimos kartos. Gaitdeamus bu
vo tik nebyli repeticija. Apie 
100,000 žmonių Vingio parke, 
trispalvės, Vytys, Gedimino 
stulpai. Jau parko prieigose sto
vėjo vyrukai su žaliais raiščiais 
ant rankovių - tvarkdariai. Nors 
jų ir nereikėjo - žmonės buvo 
visi paslaugūs, geri, atviri vienas 
kitam - lyg giminės, lyg sienos 
tarp visų subyrėjusios, abejingu
mo kaukės nukritusios. Susipa
žinau su visai nepažįstama vil
niete, su ja stovėjom visas 4 va
landas. Ir kalbos drąsios, esamą 
santvarką kritikuojančios, nors 
ir atiduodančios duoklę “vyres
niajam broliui”. Aš visai nebu
vau galvojus rašyti straipsnį, bet 
kai ką pasižymėjau. Neišken
čiau. Grįžau naktį traukiniu. Vi
sas vagonas dainavo patriotines 
dainas. (Sėk, sesute, žalią rūtą, 
kad Lietuva laisva būtų) ir kt. O 
iš Kauno grįžau taksiu.

Grįžau naktį ir jau negaliu 
nei ramiai gyventi, nei miegoti. 
Įdirginta, sukrėsta. Pavargus, 
bet laiminga.

1988 liepos 11, pirmadienis
Vakar rašiau straipsnį - nu

sprendžiau, kad būtinai reikia 
apie tai papasakoti visiems 
žmonėms, nes kaimuose nė ne
įsivaizduoja, kokie dalykai sosti
nėje dedasi. Žiniasklaida tyli. Ir 
labai bijojau, jaudinausi, kad re
daktorius nepraleis. Juk negir
dėtas dalykas, kad LKP organas 
spausdintų tokias mintis ir žo
džius. Buvau pasiryžusi bet ko
kia kaina kovoti. Buvo viena vil
tis - kad redaktorius tuoj išeina 
į pensiją, nebijos darbo prarasti. 
Net nustebau, kai sutiko iškart, 
netgi liepė išimt iš pirmo pusla
pio ne tokį svarbų straipsnį. Ry
toj 11 tūkstančių rajono skaity
tojų perskaitys mano straipsnį 
“Ar buvai Vingio parke?” Pir
mą sykį per šito laikraščio gyva
vimo laikotarpį bus juodu ant 
balto išspausdinti tokie žodžiai 
kaip Trispalvė, Lietuvos him
nas, Vytis. Aš kuriu istoriją! Gal 
kada nors kur nors bus pami
nėta: “Apie įvykį rašė ir kai ku
rių rajonų laikraščiai”. Nors aš 
labai abejoju, ar kitų rajonų ra
šė. Nuo to svaigsta galva. Nuo 
to negaliu miegoti. Nieko nebi-

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 

jau. Gal šituos “viršplaninius” 
mano gyvenimo metus Viešpats 
tam ir davė, kad galėčiau nors 
mažą grūdą menkam rajone nu
veikti Tėvynės naudai.

1988 liepos 21, ketvirtadienis
Šiandien, kai valdžia mini 

okupacijos 48 metines, išspaus
dino mano straipsnį Kur baltos 
meškos - apie Sibiro tremtinius. 
Irgi pirmą kartą rajone. Net ko
lega mane perspėja: “O jeigu 
pasikeis laikai?” Jei pasikeistų - 
tegul veža. Ten jau sykį buvau. 
Ten gimiau.

Labai keistas laikotarpis da
bar - pasako daug tiesos apie 
praeitį, trėmimus, pripažįsta, 
kad suniokojo žmonių dvasią, ir 
vis tiek giria “šviesų komunizmo 
rytojų”. Juk nėra pusės tiesos 
kaip ir pusės laisvės. Arba kal
bėti tiesą, arba tylėti.
1988 rugpjūčio 22, pirmadienis

Ryt važiuosim į mitingą 
Molotovo-Ribentropo pakto 
metinėms. Pernai šitaip klykė - 
“ekstremistai” - kai būrelis prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo 
susirinko, o šiemet visa Lietuva 
suplūs, bus priversti pripažinti.

Nuo pavasario vis ateina 
gandai iš Vilniaus, kad įsisteigė 
Sąjūdis, kad telkiasi grupelės 
miestuose ir rajonuose. Aš ne 
kartą kolegoms sakiau: “Telkim 
ir mes”. Jie klausia: “O kas eis į 
tą grupę?” Bijo. Kiek daug 
žmonėse baimės! Juk negalėsim 
likt pusiaukelėje: pusė tiesos, 
pusė melo. Arba turės viskas 
grįžti į senąsias vėžes, arba eiti 
iki tikros tiesos - Laisvės.

Kaip dabar įdomu dirbti, 
rašyti. Temos visos naujos, ak
tualios, taip norisi kuo geriau 
parašyti. Čia kiekvienas žodis 
turi degti, o man kartais atrodo
- tik drungna. O žmoneliai, geri 
kaimo žmoneliai vis tiek verti
na, su ašaromis akyse dėkoja. 
Kiek daug žmonėse susikaupę 
meilės Tėvynei. Juk tik apie Tė
vynę prabilai - jų akyse jau did
vyris.

1988 rugsėjo 7, trečiadienis
Pagaliau ir Prienų rajone 

įsteigėm Sąjūdžio iniciatyvinę 
grupę. Buvo atvažiavęs rašytojas 
Vytautas Petkevičius. Nesuprasi
- iš knygų atrodo toks komunis
tas buvęs, o dabar šneka lyg pa
triotas. Tai kuris veidas tikrasis? 
Jis sakė, kad Vilniuje mūsų laik
raštį laiko geriausiu. Žmonės gi
ria ir džiaugiasi. O šeštadienį 
važiavom apkabinti Baltijos jū
ros redakcijos “žiguliais”. Va
žiavo didžiulė kolona mašinų, 
apsikaišiusių trispalvėmis. Žmo
nės mojavo rankomis ir mėtė 
ant kelio gėles. Nors paskui su
lijo ir pavargom, bet buvo gera.
1988 rugsėjo 15, ketvirtadienis

Vakar įvyko mažas mitingas 
III vidurinėje mokykloje. Buvo 
keturi sąjūdžio lektoriai: Pruns
kienė, Saudargas, Aukštikalnie- 
nė ir Patackas. Įsisteigė plates
nė Sąjūdžio grupė. Buvo iš par
tijos komiteto (bent tris aš ma
čiau). Ir stojosi, ir himną giedo

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, grįžęs iš JAV, 
kur teroristiniai išpuoliai nelei
do jam užbaigti itin svarbaus 
valstybinio vizito, pasakė kalbą 
per televiziją. Tarp kita ko jis 
pastebėjo: “Šiandien turime im
tis daugiau atsakomybės už 
bendrą ateitį. Iki šiol buvome 
linkę manyti, kad tik Amerika 
turi saugoti mus. Tačiau kai 
Amerika kviečia mus ginti de
mokratijos, per dažnai imame 
galvoti tik apie savo interesus. 
Todėl mūsų valstybė jau dabar 
privalo būti pasiruošusi kartu su 
NATO šalimis gintis ir ginti de
mokratinį pasaulį, veikti kaip 
Amerikos ir NATO sąjunginin
kė. Turime įvertinti, kiek ištek
lių turime ir galime skirti tokiai 
gynybai sustiprinti. Trapiame 
dabarties pasaulyje yra pažei
džiama ir Lietuva”. ’

Prezidento nužymėta gairė 
yra vienintelė įmanoma blaivi ir 
nuosekli Lietuvos pozicija da
bartinėje situacijoje. Mes netu
rime kito pasirinkimo, kaip tik 
aiškiai ir vienareikšmiškai atsi
stoti krikščioniškosios civilizaci- 

jo. Šnipai? Ką jie širdyje jaučia?
1988 spalio 24, pirmadienis

Vos gyva po dviejų dienų 
Vilniuje, Sąjūdžio suvažiavime. 
Nenusakoma nuotaika, didingu
mas, džiaugsmas. Čia susikon
centravo visos per šią vasarą 
brandintos idėjos. Nuovargis ir 
džiaugsmas. Neaprašinėsiu vis
ko, aprašys istorikai. O aš daug 
dvejojau, kai pasiūlė Sąjūdžio 
grupės susirinkime delegatės 
mandatą. Dėl sveikatos bijojau 
- ar atlaikysiu. Bet vis tik ryžau
si, nes žinojau, kad čia istorinis 
šansas, kuris nepasikartos. Iš 
Prienų rajono buvo 5 delegatai 
ir tiek pat svečių. Davė autobu
są, su gėlėm išlydėjo. Mes, dvi 
moterys, buvom apsirengusios 
tautiniais drabužiais.

Namuose likusieji pasakojo, 
kad dvi dienas ir gyvuliai nešerti 
liko - negalėjo atsitraukt nuo 
televizoriaus, nes transliavo visą 
suvažiavimą. Po šito Sąjūdis jau 
ne pogrindinis judėjimas, bet vi
sų pripažintas, lemiantis veiks
nys.

1988 spalio 29, šeštadienis
Nespėjau atsigauti po Vil

niaus, šiandien vėl didžiulis ren
ginys Kaune, Sporto halėje - vi
sos Lietuvos tremtinių suvažia
vimas. Gavom didelį autobusą, 
daug tremtinių važiavo. Halė 
buvo pilnutėlė žmonių. Už šir
dies griebiančios dainos, eilės. 
Norėdami susitikti su kartu 
tremtyje buvusiais, laikė ranko
se plakatus su vietovės pavadi
nimais. Pamačiau - Artiomovs- 
kas. Priėjau. Nors tada dar ma
ža buvau, nė vieno neprisimenu, 
bet pasijutom kaip giminės.

1988 lapkričio 5, šeštadienis
Tapom populiarūs, lyg iš to

limų kelionių grįžę - kviečia į 
susitikimus įmonių kolektyvai. 
Susitikime su partijos komiteto 
darbuotojais vienas pasakė 
komplimentą, kad per televiziją 
gražiai atrodžiau su tautiniais 
drabužiais. Aš atsakiau, kad 
kiekvienas žmogus gražiau atro
do su tautiniais drabužiais, negu 
su svetimų užvilktais.

Beveik kiekvieną penkta
dienį važiuoju į Kauną, j Trem
tinio klubą. Pats pirmasis Sąjū
džio šauklys mūsų rajone - tau
todailininkas Algis Sakalauskas 
parnešdavo visas žinias iš Kau
no. Jis dar vasarą pasakė, kad 
Kaune įsisteigė Tremtinio klu
bas. Patarė nuvažiuoti. Ten įdo
mu, daug informacijos. Įdomūs 
žmonės renkasi. Vadovauja toks 
jaunas vaikinas Audrius Butke
vičius. Net keista, kad ne trem
tinys pasišventė šiam darbui. O 
gal tremtinio vaikas?

Taryboje daugiausia vyrai: 
Romo Kalantos brolis Antanas, 
paprastas, visada besišypsantis 
Povilas Varanauskas, išmintin
gas žilagalvis Juozas Enčeris, in
teligentiškas Rimas Mikalaus
kas ir kt. Iš moterų kartais atei
na Intoj gimusi Birutė Nedzins- 
kienė. (Bus daugiau) 

jos vertybių pusėje, nepaisant 
to, kad mūsų pačių galimybės 
įtakoti besiklostančią situaciją 
pasaulyje praktiškai yra lygios 
nuliui. Kaip jos buvo lygios nu
liui ir Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse, kada Lietuva aiškiai 
pajuto, kad globaliai sprendžia
mi pasaulio perdalijimo klausi
mai neišvengiamai palies ir ją.

Jau dabar aiškiai matyti 
principiniai geopolitinės sanklo
dos ir Lietuvos politinės vado
vybės laikysenos skirtumai 
anuomet ir šiandien.

Geopolitinė Lietuvos padė
tis Antrojo pasaulinio karo išva
karėse buvo kur kas sunkesnė 
nei dabar. Tada gyventa nacisti
nės Vokietijos kaimynystėje, su 
kuria santykiai po Neumanno- 
Sasso bylos - pirmojo pasaulyje 
nacių teismo, įvykdyto Lietuvo
je 1935 m. - buvo smarkiai įsi
tempę ir baigėsi Klaipėdos kraš
to aneksija. Su diktatoriška 
Lenkija, okupavusia beveik 
trečdalį Lietuvos teritorijos, iki 
1938 m. gyventa faktiškai karo 
stovyje. Su Stalino valdomos 
Sovietų Rusijos totalitariniu re
žimu santykiai iki 1939 m. for
maliai nebuvo blogi, bet nesu
derinami vertybių išpažinimo 
prasme, tad pirmai progai pasi
taikius, sovietai pateikė ultima
tyvius reikalavimus ir įkurdino 
Lietuvoje savo karines bazes, 
kaip busimosios okupacijos pre
liudiją. Tuo tarpu ryšiai su de
mokratinio pasaulio valstybėmis 
buvo silpni tiek dėl ribotų to 
meto komunikacijos galimybių, 
tiek dėl Lietuvos sąmoningai 
pasirinktos neutralumo politi
kos, tiek dėl menko Vakarų de
mokratijų dėmesio Baltijos vals
tybių regionui.

Šiandien geopolitinė Lietu
vos aplinka yra visiškai kita. 
Kaip niekad anksčiau istorijoje, 
geri santykiai su Lenkija, tapu
sia' NATO nare ir strategine 
Lietuvos partnere. Su Vakarų 
demokratijomis palaikomi glau
dūs ryšiai ir toli pažengta inte
gracijos procesuose į Europos 
sąjungą ir ŠAS (NATO). Santy
kiai su Rusija nėra blogesni ne
gu prieš 1939-uosius, tik su tuo 
skirtumu, kad Rusijai vadovauja 
jau nebe totalitarinis Stalino re
žimas, o vakarietiškas demokra
tijos vertybes deklaruojanti pre-

Lietuvių bendruomenės žinios
Pasaulio lietuvių bendruome

nės valdyba posėdžiavo rugpjūčio 
10 d. Vilniuje PLB atstovybėje sei
mo rūmuose. Dalyvavo visi 10 PLB 
valdybos nariai: pirm. V. Kaman- 
tas, vicepirmininkai - R. Kučienė, 
M. Lenkauskienė, dr. B. Makaus
kas, kun. E. Putrimas, A. Rugie
nius, M. D. Šmitienė, G. Žemkal
nis, L. Žliobienė ir PLIS pirm. M. 
Stanevičius. Kalbėta apie finansinę 
padėtį, X PLB siemo nutarimų vyk
dymą, švietimo bei kultūros reika
lus, Pasaulio lietuvio žurnalą, PLB 
istorijos knygą, naujų LB-nių stei
gimą, ŠAS ir ES reikalus, XI Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą.

Posėdžio metu PLB valdybos 
nariai pasveikino ir įteikė prof. Vy
tautui Merkiui 2,000 dol. premiją 
už jo parašytą išsamią knygą apie 
vyskupą Motiejų Valančių (M Va
lančius - tarp katalikiško universa
lizmo ir tautiškumo). Premijos me
cenatas yra dr. Jonas Adomavičius 
iš Čikagos, JAV.

Taip pat valdyba pasveikino ir 
apdovanojo jaunavedžius Dovilę ir 
Vytautą Lemkes. Vytautas yra XI 
PLJ Kongreso ruošos komiteto pir
mininkas, o Dovilė - komiteto na
rė. Abu yra Vasario 16-osios gim
nazijos absolventai.

Nutarta, kad PLB istorijos 
knygą toliau redaguos istorikė Vi
talija Stravinskienė. Tikimasi, kad 
knyga bus išleista 2003 m. vasarą. 
Dar ne visi kraštai yra atsiuntę savo 
krašto LB istorinę apžvalgą su 
nuotraukomis.

Sekantis PLB ir PLIS pirmi
ninkų suvažiavimas įvyks 2002 m. 
liepos mėn. pradžioje Vilniuje prieš 
Dainų ir šokių šventę.

III Pasaulio lietuvių dainų 
šventė įvyks Lietuvoje 2002 m. lie
pos 4-7 d.d. Vilniuje. Išeivijos 
chorų dalyvavimu rūpinasi Darius 

zidento V. Putino administraci
ja. Mažiau apibrėžta ir sunkiau 
prognozuojama padėtis Gudijo
je, kurios vadovybė remiasi jė
gos struktūromis, neslepia savo 
neigiamo nusistatymo Vakarų 
vertybėms, ir su kuria Lietuva 
turi daugiau kaip 600 km ilgio 
sieną.

Po vadinamojo Miuncheno 
suokalbio 1938-aisiais, kai Va
karų demokratijos, nuolaidžiau- 
damos Hitlerio spaudimui, suti
ko su Čekoslovakijos okupacija, 
vėliau - Austrijos prijungimu 
prie Vokietijos, pagaliau - Klai
pėdos krašto aneksija, tapo ma
toma valstybių slinktis į globali
nį konfliktą.

Nors Lietuva galimybių tą 
procesą įtakoti, kaip minėjome, 
neturėjo, tačiau nebūtų tikslu 
sakyti, kad ji neturėjo pasirinki
mo. Pasirinkimų jį turėjo: jung
tis j prasidėjusį procesą kaip 
subjektui, prisimant kartu ir at
sakomybę už subjektui tokiais 
atvejais tenkančias pasekmes, ar 
pasyviai stebėti procesą, pasilie
kant objektu, kurio vaidmenį ir 
vietą tuomet jau apsprendžia ki
ti procese dalyvaujantys sub
jektai.

Lietuva anuomet rinkosi 
pasyvų, vadinamąjį neutralumo 
ir nesikišimo kelią, ir už tai su
mokėjo žinomą istorinę kainą. 
Nors sakoma, kad istorija nepri
pažįsta tariamosios nuosakos, 
tačiau galima įsivaizduoti, kad 
Lietuvos istorija tikriausiai būtų 
buvusi kitokia, jeigu kai kurie 
lemiami sprendimai būtų buvę 
skirtingi nuo tų, kuriuos padarė 
anuomet Lietuvai vadovavę po
litikai. Tarkim, jeigu Lietuva 
nebūtų priėmusi Lenkijos ulti
matumo 1938 m. ir ginklu pasi
priešinusi numatytam įsiverži
mui. Tiesa, kad Lenkija tikriau
siai be didesnio vargo Lietuvą 
būtų nugalėjusi ir per trumpą 
laiką okupavusi jos teritoriją. 
Bet Lietuva Antrąjį pasaulinį 
karą būtų pasitikusi kaip agresi
jos auka ir ryžtingai pasireiškęs 
istorijos subjektas, kurio likimą 
neišvengiamai būtų aptarinėjusi 
Potsdamo konferencija 1945 m.

Lietuva turėjo ir daugiau 
pasirinkimų. 1939-aisiais, kai

(Nukelta į 7-tą psl.)

Polikaitis, o ryšininkė su šokių gru
pėmis yra Audra Lintakienė.

Pasaulio lietuvio žurnalas dar 
vis turi skolų ir todėl nutarta žurna
lą leisti kas du mėnesius, jeigu pa
dėtis nepagerės. Žurnalą redaguoja 
PLB švietimo komisijos pirm. R. 
Kučienė. Jį administruoja jos vyras 
V. Kučas. Abu dirba be algos. 
Vieno numerio išleidimas kainuoja 
5,000 dolerių. Redaktorė prašo, 
kad visi daugiau rašytų į Pasaulio 
lietuvį apie tai, kas vyksta kraštų 
bendruomenėse.

PLB seimas įpareigojo PLB 
valdybą sudaryti ypatingą komisiją, 
kuri moraliai ir materialiai remtų 
Valdovų rūmų atstatymo projektą. 
Tačiau dar vis nesiseka valdybai šią 
komisiją sudaryti, nors ne vienas 
jau buvo prašytas. Ypač pasigen
dama PLB seimo narių užsiangaža
vimo šiam projektui. Jeigu kas su
tiktų būti tokioje komisijoje, prašo
mas kreiptis į PLB valdybą.

PLB valdyba su Lietuvių fondo 
parama išleido 5 informacinius 
lankstinukus - PLB, Lietuvių Char- 
ta, Konstitucija, Valdyba, Garbės 
teismas, Kontrolės komisija, Kraštų 
lietuvių bendruomenės.

PLB atstovybės ir Lietuvos sei
mo kompiuterinių duomenų tvar
kymo skyriaus darbuotojų pastan
gomis nuo 1997 m. internete yra 
PLB puslapiai, kuriuose yra nau
dingos informacijos apie PLB. Tie 
puslapiai yra LR seimo svetainėjp. 
Reikia žiūrėti: www.lrs.lt/plb/. PLB 
valdybos talkininkų Gražinos Ka- 
maitienės ir Prano Pranckevičiaus 
pastangomis 1999 m. buvo sukurti 
dar kiti PLB puslapiai internete. Jų 
adresas yra www.pasauliolb.org. 
Tie puslapiai kas mėnesį atnaujina
mi. Juose yra informacija apie visų 
kraštų lietuvių bendruomenes.

(Nukelta į 8-tą psl.)
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Memorialinis paminklas Petrašiūnų kapinėse Lietuvos laisvės kovo
tojams bei rezistentams, žuvusiems 1940-1957 metais. Paminklas pa
statydintas Lietuvos politkalnių ir tremtinių sąjungos Kauno skyriaus 
pastangomis

A. a. sol. GINA ČAPKAUSKIENĖ

Solistės daina nutilo amžinai
SLAVA Ž1EMELYTĖ

Rašai todėl, kad popieriui neskauda, 
O graudulio netalpini širdy, 
Kai rankom sieki dieną finalą graudų, 
Pats savo žodžių negirdi

Klemensas Jūra
Skaičiau spaudoje, kad sol. 

Gina Čapkauskienė sunkiai ser
ga. Pasiekusi žinia iš Montrealio 
rugsėjo 19 dieną, kad Gina jau 
baigė šios žemės kelionę, sukrė
tė mane ir tartum scenoje pasi
rodė prisiminimai - jos gyveni
mo muzikinė kelionė.

Kai atvykau iš Vokietijos į 
Kanados Montreal) 1948 me
tais, jau buvo nemažai atvykusių 
lietuvių. Atsirado taip pat ir mu
zikų: St. Gailevičius, pianistas K. 
Smilgevičius, Lietuvos operos 
solistė Elzbieta Kardelienė.

Lietuvių vis daugėjo Mont- 
realyje, muzikai steigė muzikos 
studijas, o sol. E. Kardelienė 
įsteigė dainavimo studiją, kur ir 
susipažinau su Gina Čapkaus- 
kiene, pradėjusia studijuoti bal
so techniką.

Pirmieji scenoje pasirody
mai buvo E. Kardelienės ren
giamuose mokinių koncertuose. 
Dainavome su Gina ir keletą 
duetų. Nors mūsų balsai nelabai 
tiko - Gina - koloratūra, o ma
no balsas - kontraltas.

Mūsų keliai išsiskyrė, kai 
persikėliau gyventi ir mokintis 
muzikos konservatorijoje To
ronte. Ginelė pasiliko Monrea
lyje ir tęsė dainavimo studijas 
pas prof. Pauline Donaldą ir Li
na Narduci.

Reikia daug laiko pasiruošti 
ir suprasti dainavimo techniką. 
Dainininkas niekuomet nesi
liauja studijavęs. Dainoms ir ope
rų arijoms vien tik technikos ne
užtenka, svarbi yra interpretacija 
- meniškas kūrinių atlikimas.

Gina pasižymėjo dideliu 
darbštumu, vis ruošdavo naujas 
koncertines programas, įjung
dama naujų, dar negirdėtų dai
nų, jaunų kompozitorių - kaip 
Jono Govėdo, Aleksandro Stan
kevičiaus ir kitų. Jos gerai pa
ruoštas koloratūrinis sopranas 
skambėjo dideliuose ir mažes
niuose lietuvių telkiniuose. Jos

Ir iškėliau rankas aš į dangų, -
Pilnos rankos prikrito žvaigždžių!
Ir jas jums dalinu, broliai brangūs, -
Jums dainuoju, ką amžiuos girdžiu.

( Bernardas Brazdžionis)

Lakštingalai
AtA

GINAI ČAPKAUSKIENEI
išskridus į Amžinąsias Dausas, jos gyvenimo drau
gui MIROSLAVUI ČAPKAUSKUI paguodos 
žodį taria -

Lietuvių operos vienetas Čikagoje;
dirigentai, kuriems vadovaujant GINA dainavo:

Aleksandras Kučiūnus Alvydas Vasaitis
Arūnas R. Kaminskas;

solistai, kurie dalyvavo 
GINA:
Stasys Baras 
Audronė Gaižiūnienė 
Paul Gudas
Nerija Linkevičiūtė 
Roma Mastienė 
Genovaitė Mažeikienė 
Vaclovas Momkus 
Pranas Olis
Marius Prapuolenis 
Aldona Stempužiene 
Jonas Vaznelis 

meilė muzikai skatino ją aplan
kyti kuo daugiau lietuvių, kad 
savo daina galėtų klausytojus 
guosti, raminti ar džiuginti. Su 
koncertais ji lankėsi net Austra
lijoje ir Lietuvoje.

Pagrindinis velionės daina
vimo laimėjimas buvo Lietuvių 
operoje Čikagoje - 1971 metų 
sezone debiutavo Verdi operoje 
La Traviata, atlikdama Violetos 
vaidmenį.

Lietuvių opera Čikagoje su
darė progą lietuvių daininin
kams pasirodyti scenoje, išmok
ti vaidmenis, daryti pažangą vai
dyboje ir dainavime. Gina taip 
pat dalyvavo pastatymuose ope
rų, sukurtų kompozitorių Bizet, 
Donizetti, Gounod ir kt. Su solis
tais D. Stankaityte, J. Vazneliu, 
Grigu, A. Stempužiene, St. Baru.

Paskutinis minėtinas Ginos 
Čapkauskienės pasirodymas 
įvyko 2000 m. rugsėjyje Mont- 
realyje Aleksandro Stankevi
čiaus kantatoje Kryžių ir Rūpin
tojėlių Lietuva, kurioje dalyvavo 
ir solistai - Jonas Vaškas, Anta
nas Keblys, Slava Žiemelytė. 
Velionė yra išleidusi dvi lietuvių 
ir tarptautinių kompozitorių 
dainų plokšteles.

Reiškiu nuoširdžią užuojau
tą Ginos vyrui Moriui, gimi
nėms ir draugams. Ilsėkis ramy
bėje!

spektakliuose kartu su

Algirdas Brazis 
Algis Grigas 
Bronius Kazėnas 
Bronius Mačiukevičius 
Kristina Milerytė 
Margarita Momkienė 
Daiva Mongirdaitė
Vytautas Paulionis 
Julius Savrinas 
Liudas Stukas 
Arnoldas Voketaitis

http://www.lrs.lt/plb/
http://www.pasauliolb.org
mailto:tom.senkus@sympatico.ca


Istorija skaudžiai teisia neryžtinguosius
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Ribentropas Berlyne įteikė ulti
matumą Urbšiui dėl skubaus 
Klaipėdos krašto perleidimo 
Vokietijai, jis pridūrė, kad ne
priklausomai nuo Lietuvos atsa
kymo, Vokietijos kariuomenė 
nustatytą valandą peržengs Lie
tuvos sieną. Skirtumas tik tas, 
kad neigiamo Lietuvos atsaky
mo atveju Vokietijos kariuome
nė, kaip pastebėjo nacių parei
gūnas, nesustos ties Klaipėdos 
krašto ribomis ir žygiuos gilyn į 
Lietuvą. Didelių įvykių išvaka
rėse Lietuva antrąsyk nusilenkė 
agresoriaus šantažui, iš politinių 
teroristų tikėdamasi išsipirkti 
sau malonių nuolaidžiavimais. 
Kaip būtų atrodęs pasaulio že
mėlapis ir kaip mes būtume bu
vę vertinami'po karo, jeigu 1939 
m. kovo mėnesį būtume pasi
priešinę agresoriui, tegu ir nesi
tikėdami prieš jį ilgiau atsilaiky
ti? Juk tada kova tikrai nebūtų 
buvusi tokia beviltiška istorinės 
perspektyvos prasme, kokia ji 
buvo jau 1944-1954 metais, kai 
buvome likę “vienų vieni”.

Lietuvai buvo duota progų 
rinktis ir dar keletą kartų. Prasi
dėjus Antrajam pasauliniam ka
rui, hitlerinė Vokietija siūlė 
Lietuvai būti jos sąjungininke, 
drauge su ja pulti Lenkiją ir at
siimti Vilnių. Naciai žadėjo pa
remti lietuvių žygį vokiečių karo 
aviacija, šarvuočiais ir sunkiąja 
artilerija. “Mūsen Šie rasch 
denken, rasch marschieren”, - 
ragino Vokietijos pasiuntinys 
dr. Zechlin Lietuvos užsienio 
reikalų ministerį Urbšį, jau

Iš šveicarų sudaryta lietuvių tautinių šokių grupė “Viltis” su savo va
dove Joana Stasiulienė (pirma iš dešinės) bendrame baltiečių sureng
tame Vasario 16 minėjime

Tautinių šokių sambūris “Viltis
Unikali tautinių šokių grupė Šveicarijoje - lietuvių 

kultūros skleidėja
Joana Stasiulienė, anais ka

ro metais atblokšta Šveicarijon, 
savo pastangomis išugdė, vien iš 
šveicarų aukšto meninio lygio 
lietuvių tautinių šokių grupę 
“Viltis”, kuri 1960-1987 m., 
daugelyje atvejų Lietuvos vardą 
iš užmaršties kėlė.

J. Stasiulienė pasireiškė čia 
išskirtiniais pedagoginiais ir 
nuostabiais choreografiniais su
gebėjimais, nuolat stegdamasi 
kuo autentiškesniais tautiniais 
drabužiais savo šokėjus aprengti 
ir, susisiekusi su mūsų liaudies 
šokių žinovu ir tyrinėtoju Juozu 
Lingiu Tėvynėje, išugdė ne tik 
judesiu, bet ir žodžiu mūsų liau
dies šokių vaizduojamą prasmę 
perteikiančią reprezentacinę 
grupę.

Savo meilę lietuvių liaudies 
šokiui, ji įdiegė ir ilgamečiams 
šokėjams, darniai grupei, ku
rioje buvo daugelis akademikų 
ir kelios vedusios poros.

“Viltis” prasiskynė sau kelią 
į viešumą, kai jos žydėjimo lai
kotarpiu savo paskaitomis apie 
mūsų tautą ir kraštą ją lydėjo le
gendinis lietuviškasis šveicaras 
prof. Juozas Eretas. Užjūriuose 
susikūrė daug mūsų tautinių 
šokių grupių, bet ši, žinovų nuo
mone, jaudino savo lietuviškos 
liaudies dvasios perteikimu. Zū- 
rich’o mieste įsisteigta grupė re
petavo reguliariai su entuziaz
mu ir grakščiai, lengvai, žais
mingai, su šypsena, be nuovar
gio ženklo pasirodydavo įvai
riuose didesniuose ir mažes
niuose, oficialiuose ir privačiuo
se renginiuose. Kelerių metų 
laikotarpyje dalyvavo Tarptauti
nėse tautinių šokių grupių die
nose Zūrich’e, Pabėgėlių minė
jimo dieną, Popiežiaus apsilan
kymo metu 1984 m. beveik visa
da buvo minima laikraščių skil
tyse su nuotraukomis. Ja žavė
josi ne tik svetimšaliai. Ji buvo 
pastebėta mūsų išeivijos ir ki
tuose kraštuose, buvo kviečiami 
į šventiškus renginius, į Vokieti
ją, Italiją, Europos lietuviškų 
studijų savaitę Austrijoje, į 
Šventųjų Metų lietuvių suvažia- 

vykstant karo veiksmams Lenki
jos teritorijoje 1939 m. rugsėjo 
pradžioje. Nors Lietuvos atsto
vas Berlyne Kazys Škirpa labai 
aktyviai rėmė tokį Vokietijos 
siūlymą, tikėjęsis, kad žygis į
Vilnių būtų įgalinęs Lietuvą “iš
vengti sovietų kilpos - 1939 m. 
spalio 10 d. sutarties su Sovietų 
Sąjunga - ir išsaugoti savo ne
priklausomybę bent iki Mask- 
vos-Berlyno ašies lūžio”, tačiau 
Lietuva ir šį kartą rinkosi “nesi
kišimo politiką”. Žinoma, sun
ku prognozuoti kokių pasekmių 
būtų turėjęs toks Lietuvos žygis 
prieš anglosaksų sąjungininkę. 
Politinės kompromitacijos tam 
tikru metu greičiausiai nebūtų 
išvengta. Bet antra vertus fak
tas, jog Lietuva nepasidavė Vo
kietijos vyliams ir nepuolė Len
kijos, kaip Lenkija buvo pada
riusi Čekoslovakijos atžvilgiu 
arba Sovietų Sąjunga tos pačios 
Lenkijos ir Baltijos valstybių at
žvilgiu, ir lietuvių tautos rankos 
liko nesuteptos agonijos kančio
se gulinčios lenkų tautos krauju, 
- šiandien prisimenamas kur 
kas rečiau ir vertinamas men
kiau negu buitinės plotmės lie
tuvių-lenkų problemos, sureikš
minamos iki politinio lygmens ir 
keliamos trumpažiūrių politikų 
tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje.

Pagaliau ultimatyviai sovie
tų primesta 1939 m. spalio 10 
d. “savitarpio pagalbos” sutar
tis, pagal kurią Lietuva sutiko 
su bolševikų karinėmis bazės sa
vo užnugaryje, irgi buvo pasitik
ta nuolankiai, be valios ir ryžto 
prisiimti istorijos iššūkį bei alsa

vimą Romoje.
Viena šokėja, meno istori

jos studentė, paruošė seminari
nį darbą Zūrich’o universitete 
apie lietuvių liaudies kultūrą. 
Kitas šokėjas, gimnazijos moky
tojas Zūrich’o kantono Wetzi- 
kon’o mieste, suorganizavo ir su 
vadove Joana Stasiulienė keletą 
metų vedė toje gimnazijoje mū
sų liaudies šokių kursą su Lie
tuvos istorijos įvadu.

Paūgėjus šokėjų vaiku
čiams, šokėja Ursula Sigg su
kūrė ir “Jaunąją viltį” - grupę iš 
jų pačių giminių ir draugų atža
lyno. Šveicarės mamytės ap
rengė ją gražiai pasiūdintais ir 
mūsų austais tautiniais raštais 
išmargintais drabužėliais. Ši 
grupelė pasirodė kelis kartus 
Tarptautiniame tautinių šokių 
vaikų grupių renginyje. Mažai, 
krašte išsisklaidžiusiai lietuvių 
bendruomenei stokojo ir lietu
viško jaunimo. Joanos Stasu- 
lienės įsteigta mūsų tautinių šo
kių grupė ir jos veikla liks vie
nas gražiausių žiedų ilgoje Švei
carijos lietuvių istorijoje.

J. Pečiulionytė 

Iš šveicarų vaikų sudaryta lietuvių tautinių šokių grupė “Jaunoji viltis” 
prieš pasirodymą Tarptautinėse tautinių šokių dienose Zūriche

komybę. Sovietų karinių bazių, 
kontigento skaičiumi beveik pri
lygstančių nepriklausomos vals
tybės reguliariai kariuomenei, 
įsileidimas į savo užnugarį fak
tiškai buvo tolygus atsisakymui 
ateityje ginti savo valstybingu
mą. Todėl 1940 m. birželio 14 d. 
Maskvos ultimatumas bei jo pa
sekmės jau buvo tik laiko ir 
technikos klausimas.

Istorija yra pamokanti tuo, 
kad ji skaudžiausiai teisia neryž
tinguosius, kritiškų išbandymų 
valandomis bandančius išvengti 
atsakomybės ir mėginančiuosius 
galimai saugiau užsiglausti už 
stipresniojo pečių, tikintis tokiu 
būdu pergudrauti likimą. Bet ši
tai yra neįmanoma, toks elgesys 
atpažįstamas ir atitinkamai ver
tinamas. Ar ne istorinis para
doksas, kad suomiai, kurie skir
tingai nuo lietuvių, priėmė na
cių pasiūlymą jungtis į bendrą 
kovą “už naują Europos tvarką” 
ir drauge su Vokietijos Ver
machtu puolė Sovietų Sąjungą 
1941 m. vasarą, dėl savo sąjun
gos su holokausto organizatore 
nėra persekiojami, tuo tarpu 
lietuviai, kurie vieninteliai Eu
ropoje sėkmingai pasipriešino 
nacių pastangomis sudaryti Lie
tuvoje SS batalioną, iki šiol 
vaizduojami kaip baisiausi karo 
nusikaltėliai dėl tikrų ar taria
mų nusikaltimų žmoniškumui. 
Šios istorinės reminiscencijos 
moralą labai taikliai yra api
bendrinęs išeivijos visuomenės 
veikėjas Stasys Barzdukas: ne- 
gynėm laisvės, kaip tai daryti 
privalėjom, turėdami savo vals
tybę ir tam parengtą kariuome
nę, bet išėjom dėl jos kovoti ta
da, kai likom neorganizuoti ir 
be vadovybės (cituota iš at
minties).

Nėra abejonės, kad pasaulis 
šiandien vėl yra didelių įvykių 
išvakarėse. Jie neišvengiamai 
palies ir Lietuvą, nepriklauso
mai nuo to, kaip būtų stengia
masi viso to išvengti. Net ir tuo 
atveju, jeigu Lietuva laimingu 
atsitiktinumu išvengtų tiesiogi
nių katastrofos pasekmių, mo
ralinės atsakomybės (o su ja su
sijusių - ir visų kitų) išvengti ne
bus galima, kaip niekam nebuvo 
galima išvengti atsakomybės ir 
už holokaustą. Net Bažnyčia, 
praėjus daugiau kaip pusšimčiui 
metų nuo tų makabriškų pra
ėjusio amžiaus nusikaltimų, jau
čiasi įpareigota tarti atgailos žo
dį už tai, kad buvo liudininkė to, 
kas anuomet vyko žemėje. Kai 
blogis pasireiškia su šėtoniška 
jėga ir stačiai nerealiu realistiš
kumu, niekas nebegali pasilikti 
nuošalyje: nei paskiri žmonės, 
nei tautos, nei valstybės. Todėl 
šiandieninis Lietuvos politinės 
vadovybės - tiek prezidento, 
tiek vyriausybės, tiek seimo va
dovų - nusiteikimas vienareikš
miškai apsibrėžti politines pozi
cijas artėjančių išbandymų aki
vaizdoje yra sveikintinas ir vi
suomenės visokeriopai .remti
nas. Negalima abejoti, kad pa
saulio saugumo architektūros 
samprata pasikeitė: per aki
mirksnį ir iš pagrindų. Dabar 
lengviau suprasti ką reiškė ŠAS 
(NATO) parlamentinės grupės 
delegatų žodžiai, pasakyti gegu
žės mėnesį Vilniuje, aptariant 
Lietuvos pasirengimą įsijungti į 
ŠAS: jūsų galimybės yra geros, 
bet labai svarbu paskutinėje sta
dijoje nepadaryti klaidų. Tada 
žurnalistai labai atkakliai bandė 
kvosti toliau: kas turima galvo
je, kokios galimos klaidos čia 
turimos omenyje? Nuo tiesiogi
nių atsakymų svečiai tąsyk man
dagiai susilaikė. Dabar tuos at
sakymus jau duoda pats gyve
nimas.

Filmų ir televizijos aktorius VYTO RUGINIS

Lietuvis aktorius televizijoje
VYTO RUGINIS vaidina “Citizen Baines” dramoje

EDVARDAS ŠULAITIS

Lietuvis, scenos, filmų ir te
levizijos aktorius Vyto Ruginis, 
vaidino rugsėjo 29 d. per CBS 
(Čikagoje II kanalą) pradėtame 
rodyti vienos valandos drami
niame seriale - Citizen Baines 
(Pilietis Baines'). Tai nauja dra
ma apie buvusį JAV žymų poli
tikos veikėją - senatorių, kuris 
po 25 metų darbo Vašingtone, 
pralaimėjęs rinkimus, grįžta į 
namus ir pradeda gyvenimą 
kaip eilinis pilietis.

Mums yra įdomus faktas, 
jog šiame seriale galima matyti 
lietuvį aktorių Vytautą Ruginį 
(kurio profesinis vardas yra Vy
to), gimusį 1957 m. Anglijoje ir 
užaugusį Cicero lietuvių telkiny
je. Jis yra jauniausias iš trijų 
brolių Ruginių, baigusių Šv. An
tano parapijos mokyklą dar tais 
laikais, kai čia reguliarios pa
mokos buvo dėstomos lietuvių 
kalba.

Tad Vytautas dar ir šian
dien gerai kalba lietuviškai, 
nors jau ilgas laikas gyvena Ka
lifornijoje ir dirba įvairių filmų 
vaidyboje Holyvude.

Baigęs lietuvių parapijos 
mokyklą, Vytautas mokėsi Sv. 
Ignaco gimnazijoje Čikagoje. 
Vėliau studijavo Ilinojaus uni
versitete, kur gavo BA laipsnį 
teatro srityje. Tada jis įstojo į 
garsiojo Yale universiteto dra
mos mokyklą, kur įsigjo MFA 
laipsnį vaidyboje. Čia jo aktori
nį pasiruošimą formavo garsūs 
mokytojui: Andre Belgrader, 
Walt Jones, John Madeen, Ear
le Gister...

Vaidinti jis pradėjo dar bū
damas studentu, dalyvaudamas 
universitetų teatrų scenose. Ta
da savo sugebėjimus išbandė va
dinamuose Off- Broadway teat
ruose. Po to jam pasisekė pa
kliūti į patį Broadway, kur sėk
mingai vaidino The Real Thing 
dramoje. Šis jo pasirodymas bu
vo gerai įvertintas didžiojoje 
JAV spaudoje. Tačiau to nepa
kako įsitvirtinti scenoje. Tada 
jis nusprendė pereiti į vaidybi
nius filmus bei pasirodymus te
levizijoje. Iki šiol mūsiškis yra 
jau vaidinęs 21 pilno metražo 
vaidybiniame filme, o televizijai 
skirtuose veikaluose jį matėme 
22 kartus (kai kuriuose seria
luose jis vaidino kaip “Guest 
Artist”, o kai kuriuose - daž
niau).

Jo vaidmenys filmuose ir te
levizijos veikaluose nebūdavo 
pirmaeiliai. Ir dabar jo vaidybą 
dažnokai galima matyti pilna- 
metražinių filmų ar televizijai 
skirtų veikalų kartojimuose te
levizijoje.

Iš pilnametražinių filmų, 
kuriuose matėme Vytautą, rei

Po tavo rankų šiluma
“Viskas tik rūkas ir vėjų gaudymas” 
atrodė Koheletui - tik jam vienam.
Kitom spalvom Tu juostą atidi man: 
takais Tėvynės eiti su daina.

Po žemės saule viskas šilta ir prasminga, 
tik mes daugsyk tarytum vabalai 
nuo Tavo rankų nusigręžę rūpestingų, 
tik šliaužtam ir darom viską atbulai.

Blankumas mūs ir aplinką užtemdo, 
o visi visi tik trokštame šviesos!
Nematome savų klaidų, keiksnojam lemtį: 
gyvenimas esąs ir pilkas, ir grasus.

Pažvelgę atidžiau į savo vidų 
Pamatom, kad pilkumas mūs pačių 
Aptemdo ir šalia keliaujančiojo veidą...

Nesistebėkim, kad po saule daug beprasmiškų kančių.

Teofilija Žemaitytė, Marijampolė

kia paminėti Broken Arrow, 
Cliffhanger, Lover Like That, 
Made in Heaven, The Fast and 
Furious, The Glass House, What 
Planet are you From. Pilno met
ražo filmuose jis daugiausia at
lieka vaidmenis, kuriuose yra 
daug veiksmo ir žiaurumo. Tai, 
žinoma, nėra mūsiškio, bet pa
čių statytojų parinkimas.

Naujame veikale - Citizen 
Baines Vytautas atlieka advoka
tų firmos vadovo Tony Keaton 
vaidmenį. Šioje firmoje kaip tik 
darbuojasi viena iš veikalo he
rojaus, buvusio kongresmano ir 
senatoriaus Elliot Banes (vaidi
na žymusis aktorius James 
Cromwell) viena iš trijų dukrų - 
Ellen Baines Croland (aktorė 
Embeth Davidtz). Šis veikalas 
rodo į privatų gyvenimą sugrį
žusį politiką ir jo tris dukras. 
Drama yra filmuojama Warner 
Bros studijose Holivude ir Seatt
le mieste bei jos apylinkėse Va
šingtono valstijoje. Veikalo kū
rėja - šioje srityje viena iš ge
riausiųjų Amerikoje - Lydia 
Woodward. Beje, pagrindinio 
vaidmens atlikėjas - James 
Cromwell už savo pasirodymą 
Babe filme buvo parinktas Os- 
caro premijai kaip pagalbinis 
aktorius.

Citizen Baines debiutas įvy
ko rugsėjo 29 d. per CBS tinklą. 
Kaip V. Ruginis telefonu iš Ka
lifornijos sakė, pirmąjį vakarą 
jis turės tik vieną sceną. Toliau 
jo pasirodymų daugės, ir jis bus 
matomas dažniau. Sužinojome, 
kad vienoje atkarpoje jo visai 
nematysime, bet vėliau, kaip ti
kimasi, jo scenų skaičius šiame 
veikale gali žymiai padidėti.

Pradžioje yra numatyta pa
ruošti 13-16 valandos ilgumo se
rijų. O tolimesnis programos li
kimas priklausys nuo žiūrovų 
bei kritikų atsiliepimų.

Tie, kurie gyveno Cicero 
lietuvių telkinyje, gerai atsime
na Vytuką Ruginį, kuris čia po
rą dešimtmečių gyveno: žaidė 
krepšinį su kitais lietuvių vai
kais, dalyvavo organizacijose. 
Tačiau pačioje jaunystėje, kai 
jam buvo tik 8 metai, jo gyveni
mą aptemdė nelemta motinos 
mirtis. Tačiau tėvas Ignas vienas 
jį ir kitus du sūnus išleido į 
mokslus. Kai prieš porą metų 
Cicero mieste mirė jo tėvas, Vy
tautas šventovėje atsisveikinimo 
metu jam nepagailėjo gražių žo
džių.

Čikagos apylinkėse gyvena 
kiti du broliai - dantistas Algi
mantas ir chiropraktikas Rai
mundas. Čia yra likusių daug 
Vytauto jaunystės draugų bei 
pažįstamų, o taip pat būriai kitų 
tautiečių, kurie jo aktorinę veik
lą jau seka keli dešimtmečiai.
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□ KULTŪRINE JE VEIKLOJE
Klaipėdos universitetas už

mezgė bendradarbiavimo ryšius 
su Katalonijos provincijos Ispani
joje Barcelonos universitetu. Šis 
universitetas yra vienas iš seniau
sių Europoje, savo bibliotekoje 
sukaupęs per du milijonus knygų 
ir leidinių. Pasirašyta ilgalaikė 
bendradarbiavimo sutartis, kuri 
vėliau turės būti smulkiau aptar
ta, suteiks progą klaipėdiečiams 
mokslininkams bei dėstytojams 
jame stažuoti, abiems universite
tams mainytis studentais.

Sakuros - japoniškų vyšnių 
medžiai spalio pradžioje buvo so
dinami Vilniuje pagerbiant Japo
nijos diplomatą Chiune Sugihara, 
kuris Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje Kaune padėjo gelbėti 
Lietuvos žydus, išduodamas per 
6,000 vizų, kurios leido jiems per 
Sovietų Sąjungą patekti į Japoniją 
ir išvengti ateisiančio holokausto. 
Sakuras sodino ir 88 metų sulau
kusi diplomato našlė Yukiko Su
gihara, Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, Vilniaus mokslei
viai bei miesto pareigūnai ir 200 
politikų, valdininkų bei meninin
kų grupė, ta proga atvykusi iš Ja
ponijos. Buvo pasodinta Vilniuje 
prie Neries ir prie prezidentūros, 
Kaune sodelyje prie buvusio Ja
ponijos konsulato 108 sakuros, 
dar 92 sodinukai pasimetė kažkur 
oro uostuose ir bus atsiųsti į Vil
nių vėliau. Sodinimo šventę vaini
kavo lakūno Jurgio Kairio, gerai 
žinomo ne tik Lietuvoje, bet ir Ja
ponijoje, akrobatinis skrydis paly
dint japoniškai muzikai. Y. Sugi
hara ta proga aplankė namą Kau
ne, kur ji su vyru prieš 6 dešimt
mečius gyveno.

Valstybinis dramos teatras 
Vilniuje savo 62-rą kūrybinį sezo
ną pradėjo rugsėjo 26 d. teatro di
džiojoje scenoje dramaturgo Her
kaus Kunčiaus pjese Sučiuptas 
velnias. Šis veikalas parašytas re
miantis literatūros klasikės Že
maitės apsakymais Topylis ir Su
čiuptas velnias. Pjesę režisavo 
Valdas Pranulis, scenografiją ir 
kostiumus paruošė Galius Kli- 
čius, muziką - kompozitorė Snie
guolė Dikčiūtė. Spektaklyje vaidi
no Jolanta Dapkūnaitė, Arūnas 
Sakalauskas, Ramūnas Rudokas, 
Monika Bičiūnaitė ir kiti. Vėles
niame sezono repertuare žiūrovų 
laukia staigmena - aktoriaus Ša
rūno Puidoko dramaturginis ir re
žisūrinis debiutas pjesėje Patėvis. 
Po ilgesnės pertraukos į VDT su
grįžta režisierius iš užsienio, kroa
tas Lary Zappia, kuris statys šiuo
laikinio- britų dramaturgo Ho
ward Barker pjesę Europiečiai. 
Panevėžietis režisierius Julius 
Dautartas perkels į teatro sceną 
lietuvių literatūros veikalą, Ma
riaus Katiliškio romaną Užuovėja. 
Mažojoje teatro salėje jau repe
tuojama prancūzo Eric-Emma- 
nuel Schmitt pjesė Svečias, kurio
je vaidins Vytautas Grigelis ir 
Romas Ramanauskas. Po Naujų
jų metų planuojama statyti Ber
nard Shaw Sudužusių širdžių na
mai, Jean Anouilh pjesė Bamba, 
kurią režisuos Vilniaus rusų dra
mos teatro režisierius Jurijus Po
povas ir kurioje vaidins Vytautas 
Rumšas ir Adolfas Večerskis. Ti
kimasi, kad pasiseks išlyginti F. 
Dostojevskio kūrinio Nelabieji 
inscenizacijos detales ir jį režisuo
ti sutiks Oskaras Koršunovas. 
Spalio 8-18 d.d. teatro išvykoje į 
Cervantino festivalį Meksikoje 
bus vaidinami trys W. Shakespea
re dramos Ričardas III spek
takliai.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Literatūros ir meno, LGTIC informacija)

Toronto “Gintaro” kapela Meksikoje: kairėje T. Pabrėža, V.
Ramanauskas, J. Atkočiūnas atvykęs iš Lietuvos, stovi - G. Sinskaitė

Albumą apie Vilnių išleido 
Varšuvoje lenkų fotomenininkai. 
Jo išleidimą finansavo leidyklos 
“Exlibris” savininkas, Čikagoje 
gyvenąs lenkas Andrzej Frukacz, 
kurio tėvas gimė ir gyveno Vilniu
je. Kaip A. Frukacz teigė, jo tiks
las “buvo ne parodyti lenkų nos
talgiją Vilniui, o supažindinti vi
same pasaulyje išsiblaškiusius vil
niečius - lietuvius, lenkus, žydus 
- su nepakartojamo grožio Lietu
vos sostine”. Šią mintį pratęsė al
bumo nuotraukų autorius, kroku- 
vietis fotomenininkas Pawel Jaro- 
szewski. “Tai miestas, - sakė jis - 
į kurį visada norisi grįžti”. Išsamų 
įžanginį tekstą albumui parašė 
Lenkijos generalinis konsulas Vil
niuje, vadovo po Vilnių autorius 
ir geras lietuvių literatūros žino
vas prof. Mieczyslaw Jackiewicz. 
Albumas, išleistas trimis - lietu
vių, lenkų ir anglų - kalbomis, 
buvo sutiktas spalio 2 d. Lietuvos 
ambasadoje Varšuvoje.

Klaipėdos muzikinis teatras 
pradėjo savo XV sezoną Isaak 
Osipovič Dunajevskio operete 
Laisvasis vėjas. Tai veikalas apie 
meilę ir jūrą, jūreivius ir jų mergi
nas - uostamiesčio temomis. 
Operetę pastatė Stasys Domar
kas, režisavo Nerijus Petrokas 
(Vilnius), scenografija įvaro No- 
viko (Ryga), kostiumai Vidos 
Leonavičiūtės-Insodienės (Vil
nius), baletmeisteris Alfredas 
Kondratavičius (Vilnius), chor
meisteris Vladimiras Konstanti
novas. Sezono metu bus taip pat 
statoma G. Bizet opera Carmen, 
bus atgaivintas senokai matytas J. 
Strausso Žydrasis Dunojus, gerų 
įvertinimų sulaukęs muzikinis 
veikalas Smuikininkas ant stogo. 
Vaikai taip pat nebus užmiršti: jie 
galės pamatyti V. Kuprevičiaus 
muzikinę pasaką Batuotas kati
nas, režisuotą Rimos Sasnauskai
tės. Rugsėjo 29 d., Tarptautinės 
muzikos dienos proga, teatre 
koncertavo Mažosios Lietuvos 
simfoninis orkestras, vadovauja
mas Stasio Domarko, atlikęs An
tonio Vivaldi, Antonin Dvorak, 
Balio Dvariono bei Eduardo Bal
sio kūrinius.

Lietuvos valstybinio simfoni
nio orkestro tryliktojo sezono pir
mąją pusę orkestro meno vadovas 
ir vyriausias dirigentas Gintaras 
Rinkevičius pristatė rugsėjo 11 d. 
spaudos konferencijoje. Iki šių 
metų pabaigos numatoma su
rengti aštuoniolika koncertų: ke
turi skirti vaikams, trys - kameri
niai, o visi kiti simfoniniai. Su or
kestru koncertuos ir garsūs užsie
nio solistai, kaip pianistė iš JAV 
Bela Davidowich, smuikininkas iš 
Vokietijos Kolia Blacher, violon
čeliste iš Rusijos Natalija Gut
man. Viename iš koncertų diri
guos Stockholmo karališkosios 
operos ir Helsinkio filharmonijos 
vyr. dirigentas Leif Segerstam. 
Gruodžio 14 d. Arnold Schoen
berg Pragiedrėjusią naktį ir kitus 
kūrinius atliks jungtinis Latvijos 
valstybinės operos ir Lietuvos 
valstybinis simfoninis orkestrai. 
Scenoje, kaip sakė G. Rinkevi
čius, bus beveik šimtas styginių 
instrumentų. Koncertuose taip 
pat dalyvaus ir žymūs Lietuvos 
solistai bei Kauno valstybinis cho
ras. Pirmasis naujojo sezono kon
certas įvyko rugsėjo 18 d., kuria
me buvo atliekama P. Čaikovskio 
simfonija Manfredas. Ją diriguo
damas Maskvoje 1983 metais ma
estro pelnė sąjunginio dirigentų 
konkurso laurus. G.K.
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PRISIKĖLIMO 
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

Kanados įvykiai

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind...................... 1.95%
180-364 d. term.Ind..................... 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, RRIF ir OHOSP

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

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

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

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

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

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

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS” kOTt&B
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BLOOR-QUEBEC 2 miega
mųjų “condomini' \^ 2 mi
nutės iki Highir pože
minio. U^.idt laiptus, 
naudcį ^Aeltuvą. Prašo 
$239,9uu.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI

tel. 416-769-1616

(Atkleta iš 1-mo psl.) 
zijos transliacijos Kanadoje, šio 
sezono pradžioje šventė 50 me
tų sukaktį. Ši populiariausia 
šeštadienio vakaro programa 
prasidėjo 1951 metų spalio 6 
dieną. Programos pranešėjai, 
kaip Dave Hodge, Don Cherry, 
Danny Galivan, Howie Meeker, 
Ward Cornell, Foster ir Bill 
Hewitt, netruko tapti žvaigždė
mis lygiateisiais su iškiliaisiais 
žaidėjais; kiekvienas kanadietis 
atpažindavo jų balsus, jaunuo
liai pamėgdžiodavo jų kalbos 
stilių. Daug kas pasikeitė per 
tuos 50 ledo ritulio sezonų: 
NHL lyga padidėjo nuo 6 klubų 
(Montrealis, Torontas, Detroi
tas, Čikaga, Bostonas ir Niujor
kas) net iki 30-ties (6 iš jų Ka
nadoje, kiti JAV), o žaidėjų at
lyginimai nuo keliolikos tūks
tančių net iki $1.12 bilijono. 
Žaidėjai, kurių dauguma ilgą 
laiką buvo kanadiečiai, dabar 
atkeliauja ir iš Čekijos, Rusijos, 
Suomijos, Švedijos, du iš Lietu
vos, taip pat ir iš JAV universi
tetų.

Pasaulinė sveikatos organi
zacija (World Health Organiza
tion - WHO) naudos Mississau- 
gos miestą (Ontario) XXI šimt
mečio sveiko miesto modelio 
formavimui. Kobe miesto (Ja
ponijoje, kuris yra suporuotas 
su Mississauga Sister Cities pro
gramos rėmuose) sveikatos to
bulinimui centro direktorius dr. 
Yuji Kawaguchi pradėjo šį pro
jektą 1997 metais ir pakvietė 
Mississaugos burmistrę Hazel 
McCallion jam pirmininkauti. 
Šio projekto idėja, pasak H. 
McCallion, yra “įgyvendinti 
sveikatos ir gerovės pradus į 
kiekvieną miesto planavimo ir 
administravimo etapą ir išvysty
ti modelį, kuris būtų naudoja
mas kaip sveiko miesto pavyz
dys visame pasaulyje”. Apie 40

Toronto universiteto Erindale 
skyriaus studentų, prižiūrimi 
prof. B. Murch ir prof. A. 
Wensley, rinks šiam projektui 
duomenis iš visų miesto admi- 
ninstracijos departamentų. Dr. 
Y. Kawaguchi pradėjo šį pro
jektą pamatęs, kad pasaulio 
miestai vis daugiau atsilieka gy
venviečių aprūpinime, viešo 
transporto, vandens ir kanaliza
cijos sistemos tampa perkrau
tos, oras vis labiau teršiamas. 
Bet, nepaisant to, pusė pasaulio 
gyventojų, apie 3 bilijonai, gy
vena miestuose ir kasdien net 
po 160,000 jų prisideda prie to 
skaičiaus. 2050 metais 80% pa
saulio gyventojų atsiras mies
tuose ieškodami geresnio gyve
nimo. Todėl ir svarbu išvystyti 
idealesnio miesto modelį, ku
riuo galėtų naudotis miestų pla
nuotojai ir administratoriai.

Jei ledo ritulio pradininke 
laikome Kanadą, tai beisbolo 
tėvyne turėtume laikyti JAV. 
Juk ir Beisbolo muziejuje (Hali 
of Fame) Cooperstown, NY, 
skelbiama, kad beisbolo pradi
ninkas buvo amerikietis Abner 
Doubleday, civilinio karo metu 
buvęs generolas, kuris pradėjo 
žaidimą 1839 metais Coopers- 
towne. Taip nustatė speciali ko
misija, beisbolo lygos sudaryta 
1906 metais. Vėliau pasirodė, 
kad 1839 metais A. Doubleday 
buvo ne Cooperstown, NY, bet 
West Point karo akademijoje. 
Taip pat neseniai paaiškėjo, kad 
vieneriais metais anksčiau, t.y. 
1838 m., Beachville (Ontario) 
beisbolą žaidė Beachville ir 
Zorra-North Oxford rinktinės 
panašiomis į dabartines taisyk
lėmis: devini kėliniai (innings), 
po tris “outs” kiekviename kėli
nyje. Tiesa, buvo ne trys, bet ke
turios bazės. Bet kažin ar verta 
dabar dėl to ginčytis su ameri
kiečiais? G.K,

Kanados lietuviu bendruomenės žinios

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 

3V2°/o
IŠVISO 
+GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

Kanados lietuvių bendruo
menės XVIII-tosios krašto tary
bos pirmoji sesija įvyks š.m. spa
lio 27 d. Anapilio parodų salėje, 
Mississaugoje. Registracija (ta
rybos nariams ir svečiams $20) - 
8.30 vai. ryto. Sesijos pradžia - 
9 v.r. Darbotvarkėje - krašto 
valdybos, revizijos komisijos, 
garbės teismo rinkimai, X Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so dalyvių, KLB apylinkių bei 
kiti pranešimai ir pasisakymai 
organizaciniais klausimais. Sesi
jos pabaiga - 5.30 v.p.p.

KLB vyriausia rinkimų ko
misija dėkoja Hamiltono ir To
ronto apylinkėms, sėkmingai

įvykdžiusiems XVIII krašto 
tarybos rinkimus; Delhi, Londo
no ir Montrealio apylinkėms 
pajėgusioms surinkti joms nu
matytą atstovų skaičių. Visoms 
kitoms apylinkėms linkime pa
sistengti surasti atstovus, kurie 
galėtų dalyvauti Krašto tarybos 
suvažiavime. Užbaigdama savo 
darbą, komisija linki visiems kuo 
geriausios sėkmės rūpinantis 
mūsų bendruomenės reikalais.

KLB vyriausia rinkimų komisija

KLB vyriausia rinkimų ko
misija, peržiūrėjus visus atsiųs
tus duomenis, skelbia, kad į 
KLB XVIII-tą krašto tarybą yra 
išrinkti šie asmenys: Adamonie- 
nė Julija, Adamonis Petras,

str a 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 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

NIJOLĖ B. BATES

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

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

Tel. (416) 763-5 161
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Adomonis Jonas, Baziliauskas 
Leonas, Čuplinskienė Judita, 
Čuplinskas Eugenijus, Dalius 
Stasys, Eimantas Algimantas, 
Empakeris Algis, Garbaliaus- 
kienė Danutė, Gedrikas Donal
das, Gedvilaitė Lilė, Gocentas 
Evaldas, Hermann Zina, Jonai
tienė Ramūnė, Karasiejus Juo
zas, Kareckas Stasys, Kurienė 
Rasa, Lapienis Petras, Liačienė 
Natalija, Lukavičius Almis, Ma
žeikaitė Rasa, Mitalas Romas, 
Nagienė Birutė, Niedvaras Bro
nius, Pacevičius Algis, Pargaus- 
kas Pranas, Paulionienė Giedra, 
Pečiulis Vytautas, Petrašiūnas 
Andrius, Piečaitienė Silvija, Pie- 
čaitis Juozas, Pocauskaitė-Ru- 
dinskienė Rūta, Povilauskienė 
Frances, Putrimas Edmundas, 
Ross Irena, Skaistys Jonas, Stan
kus Jonas, Staškevičius Bronius, 
Staškevičius Jonas, Varaškevičie- 
nė Aldona, Venslovas Algis, Ži
linskienė Rūta, Žilvitienė Alina.

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.
Associate Broker

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

E-mail: kraudys@idirect.com

www.homedestinations.com

Sportas
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: “Šiaulių” klubo 
treneris Antanas Sireika persigal
vojo ir apsisprendė tapti Lietuvos 
vyrų krepšinio treneriu. Savo padė
jėjais pasirinko Permės “Ural 
Great” trenerio padėjėją Valdema
rą Chomičių ir Kauno “Žalgirio” 
trenerio padėjėją Gintarą Krapiką. 
Po metų pertraukos į Šiaurės Euro
pos krepšinio lygą (NEBL) sugrįžu
si Alytaus “Alita” savo aikštėje 73: 
70 nugalėjo Suomijos čempionę Es- 
po “Honka”, bet po atkaklios ko
vos 72:75 nusileido Talino “Kalev” 
(Estija). Kauno “Žalgiris” tragiškai 
net 36 taškais (54:90) pralaimėjo 
pirmąsias Eurolygos rungtynes Bo
logna “Kinder” (Italija) klubui.

DVIRAČIAI: Lisabonoje (Por
tugalija) aštuoniolikmetė Lietuvos 
dviratininkė Diana Elmentaitė iš
kovojo pasaulio čempionato jaunių 
(17-18 metų) asmeninių lenktynių 
bronzos medalį, o grupinėse 72.6 
km lenktynėse užėmė septintąją 
vietą. Lisabonoje (Portugalija) vy
kusiose planetos pirmenybių 121 
km moterų lenktynėse lietuvės dvi
ratininkės padarė istorinį įvykį. 31 
metų Rasa Polikevičiūtė laimėjo 
aukso medalį ir 25 metų Edita Pu
činskaitė - sidabro. Be lietuvių, vie- 
neriose lenktynėse gauti aukso ir si
dabro medalius, nepavyko jokios 
kitos šalies dviratininkėms.

BOKSAS: Lietuvos boksinin
kai įveikė Latvijos rinktinę Šiaurės 
Vakarų Europos bokso lygos rung
tynėse 15:13.

SKRAIDYMAS: Kėdainiuose 
vykusiame Lietuvos akrobatinio 
skraidymo reaktyvinių lėktuvų kla
sės čempionate absoliučioje įskai
toje nugalėjo jauniausias dalyvis 25 
metų Karinių oro pajėgų lakūnas 
M. Matulaitis. Antras - Kėdainių 
skraidybos mokyklos pilotas V. 
Kurbedis, trečias - karo lakūnas A. 
Kudžmaitis.

IMTYNĖS: Pirmajame pasau
lio kovinių sambo imtynių čempio
nate Prancūzijoje vienintelis Lietu
vos atstovas vilnietis E. Zinevičius 
(iki 90 kg) iškovojo bronzos medalį.

BURIAVIMAS: Vienuoliktoje 
“Rudens vėjo” regatoje Kauno ma
riose, dalyvaujant 150 sportininkų 
iš šešių valstybių, buvo pateikta di
džiausia staigmena - 18-metės kau
nietės G. Volungevičiūtės pergalė 
olimpinėje “Europa” jachtų klasė
je. Ji nugalėjo olimpietes M. Bro- 
nick (Lenkija) ir T. Drozdovskaja 
(Baltarusija). V.P.

Rankų lenkimas
Š. Amerikos lietuvių rankų 

lenkimo sporto pirmenybes rengia 
Čikagos LSK “Aidas” 2001 m. 
gruodžio 8, šeštadienį, Jaunimo 
centre, 5600 South Claremont 
Ave., Chicago, IL. Varžybos vykdo
mos dešine ir kaire ranka, vyrams ir 
moterims, įvairiose grupėse pagal 
svorį ir amžių. Tiksli programa ir 
pradmės mokestis bus nustatyti vė
liau. Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės varžovai. Daugiau infor
macijos teikia to sporto koordina
torius Saulius Rakauskas, 6100 
South Keeler Ave., Chicago, IL 
60629, USA, tel. 773 581-6771.

ŠALFASS-gos centro valdyba

Lietuvių...
(Atkelta iš 6-to psl.)

Didžioji, pirmutinė Lietuvių 
fondo dr. Antano Razmos vardo 
premija - 25,000 dolerių liepos mė
nesį paskirta Vasario 16-osios gim
nazijai. Vienkartinė švietimo pre
mija buvo skiriama organizacijai 
arba asmeniui, kuris 2000 m. ypa
tingai pasitarnavo lietuvybės išlai
kymui užsienyje, Lietuvoje, Kara
liaučiaus krašte, steigiant lietuviš
kas mokyklas ir Lietuvos universi
tetuose tobulinant valstybinę lietu
vių kalbą bei švietimą Lietuvoje. 
Premijai apsvarstyti buvo pakviesti 
šeši žinovai: trys iš Lietuvos (prof, 
dr. E. Aleksandravičius, dr. D. 
Kuolys ir dr. R. Motuzas) ir trys iš 
išeivijos (Draugo dienraščio redak
torė D. Bindokienė, R. Kučienė ir 
prof. dr. V. Kelertienė). Komisijai 
vadovavo PLB švietimo komisijos 
pirm. R. Kučienė. Buvo gauta 14 
paraiškų. Iš jų pirmavo 5. Po kelių 
balsavimų Vasario 16-osios gimna
zija tapo laimėtoja. Premijos įteiki
mas bus š.m. lapkričio 3 d. Čika
goje, Lietuvių fondo metinio poky
lio metu. 1>r „ ,. . . ,PLB valdybos inf. 

(M. D. Šmitienė)

• Kam svarbi lietuviška veikla, 
tam svarbi ir lietuviška spauda

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
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortglčlus

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 KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į 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

MasterCard

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

■■■■■■■■■■■■i mini n m m imu 
royal lepage 
■■■■■■■■■■■■■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

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

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

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

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

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

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

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

ĮSyrenaĮ Tel. 416 531-4800

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

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

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

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

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

mailto:kraudys@idirect.com
http://www.homedestinations.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


TO R.O N T ©»T
Tėviškės žiburiai • 2001.X.16 • Nr. 42 (2693) • psl. 9

A. a. solistė Gina Čapkaus- 
kienė-Butkutė, mirusi Monrea
lyje š.m. rugsėjo 19 d., palaidota 
spalio 20 d. Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississaugoje, kur anks
čiau buvo palaidota jos motina. 
Velionės solistės palaikai-pele- 
nai buvo palaidoti su religinė
mis apeigomis, dalyvaujant prel. 
J. Staškevičiui ir būreliui tautie
čių iš Montrealio, Toronto, 
Mississaugos ir apylinkių. Ve
lionė yra gimusi 1930 m. lap
kričio 4 d. Joniškyje. Kanadon 
atvyko po II Pasaulinio karo su 
tėvais būdama jauna mergaitė. 
Dainavimo pradėjo mokytis 
Montrealyje pas sol. E. Karde
lienę. Išaugo į aukšto lygio so
listę, kuri koncertavo daugelyje 
pasaulio kraštų ir plačiai reiškė
si muzikiniame gyvenime, iškil
dama ypač operose. Pažymėti
nas jos dalyvavimas misterijoje- 
operoje Magnus Dux, kurios li
bretą parašė poetas K. Bradū- 
nas, muziką - D. Lapinskas. Jo
je velionė atliko net du vaidme
nis. Plačiau apie muzikinę jos 
veiklą žiūrėti TŽ 2001 m. 42 nr.

“Angeliukų” chorui $20 
aukojo S. Sinkevičienė.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $1,000 - dr. M. ir dr. J. 
Uleckai; $300 - M. S. Petrylos; 
$100 - O. Ziminskienė (Winni
peg). A. S.

A. a. Eugenijai Kairienei 
(Latauskaitei) mirus, užjausda
mi sūnų Edvardą, dukrą Vitą, se
seris Nijolę, Gražiną, Daną ir jų 
šeimas bei visus gimines, Tėvynės 
sąjungai aukojo: $25 - Ida Ulbi- 
nienė; $20 - E. J. Bubniai, M. L. 
Paškai, A. J. Gedriai, S. Jan
kauskas, L. J. Stungevičiai. L.P.

Iškili parapijos šventė
Prisikėlimo parapijos naujų 

patalpų šventinimo iškilmės 
prasidėjo spalio 7 d. “Aukuro” 
choro iš Lietuvos koncertu 
12.30 v.d. Prisikėlimo šventovė
je. Dalyvavo gausus skaičius 
parapijiečių, kuriems choras pa
liko ypatingai gerą įspūdį. Visi 
gailėjosi, kad nebuvo kitos pro
gos jų paklausyti.

Šventinimo savaitgalis pra
dėtas susikaupimo vakaru šven
tovėje spalio 11, 7 v.v. Pamaldos 
buvo skirtos pabrėžti savano
riškos tarnybos svarbą parapijos 
gyvenime. Apeigas atliko visi 
parapijos kunigai, pamokslą 
sakė svečias kun. Astijus Kun- 
gys, OFM. Giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas Dalios 
Viskontiehės, prie giesmių pri
sidėjo ir visi dalyviai. Po pamal
dų buvo pasivaišinta ir pa
bendrauta kavinėje.

Penktadienį, spalio 12, buvo 
jaunimui skirtas vakaras. Jį su
rengė Kretingos stovyklos vado
vai ir parapijos jaunimo sekcija, 
kuriai vadovauja Ilona Paškaus- 
kaitė-Turczyn ir Gintas Neįma
nąs, jn. Visiems jauniems pa
rapijiečiams buvo proga susi
burti, pašokti ir pasižiūrėti 
“magikos”. Jaunučių buvo apie 
100, su 50 tėvelių. Religinį kon
certą šventovėje 8 v.v. atliko St. 
Charles Borromeo parapijos 
jaunimo ansamblis. Po koncerto 
paaugliams šokiai buvo surengti 
salėje. Buvo apie 150 visada šo
kius mėgstančio lankyti lietuviš
ko jaunimo.

Iškilmingas pokylis įvyko 
šeštadienio vakare, pradedant 
su kokteiliais 5 v.p.p. Vakaro 
programą 6 v.v. pradėjo naujai 
išrinkta parapijos tarybos pirmi
ninkė Jūratė Neimanienė, visus 
pasveikindama ir pristatydama 
garbės svečius. Sveikinimo žo
džius tarė vysk. Paulius Balta
kis, OFM, Kauno arkivyskupijos 
vysk. Rimantas Norvilą, Tėvų 
pranciškonų provincijolas Bene
diktas Jurčys, OFM, Lietuvos 
garbės generalinis konsulas Ha
ris Lapas. Anapilio parapijos ta
rybos pirmininkas Rimas Pau- 
lionis taipgi tarė sveikinimo 
žodį, ir įteikė dovaną - Mairo
nio varinį reliefą. Perskaičius 
sveikinimus, gautus raštu, meni
nę programą gražiai skaitytais 
eiliuotais sakiniais pristatė Vik
torija Valaitytė ir Tomas Kuras. 
Programoje skambėjo smagios 
dainos - “Volungės” choro, 
diriguojant vadovei D. Viskon- 
tienei ir akomponuojant J. Go- 
vėdui, jaunos solistės Indrės 
Viskontaitės, entuziastingų Kre
tingos stovyklos vadovų ir sto
vyklautojų. Taip pat pianinu 
skambino Ilona Damašiūtė-Be- 
resnevičienė ir Eglė Sakalaus
kaitė. Maldą prieš vakarienę su

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $1,000 - G. Kuzmienė 
(a.a. Stasio Kuzmo III mirties 
metinių proga); $300 - M. Gai- 
velienė.

Į Kanados kariuomenės ba
zę Camp Borden trumpesniam 
anglų kalbos kursui atvyko Lie
tuvos karo akademijos direkto
rius pik. Algis Vaičeliūnas. 
Anksčiau visam kursui yra atvy
kę mjr. Vytautas Gylys, mjr. 
Audronis Navickas, kpt. Aristi
das Gerasimavičius, kpt. Rai
mundas Vaikšnoras ir kpt. Vi
das Zabiela. Padėkos savaitgalį 
karininkai praleido su šauliais 
Toronto VI. Pūtvio kuopos sto
vykloje. Karininkai dalyvaus ka
riuomenės šventės minėjime 
lapkričio 25 d. Toronte.

PADĖKA
Nepaprastai buvo sunku apsi

spręsti palikti Vasagos mielus drau
gus, bet gyvenimo sąlygos privertė 
tai padaryti.

Nuoširdžiai dėkinga visiems už 
netikėtai suruoštas man puikiau
sias išleistuves ir gausų jose dalyva
vimą. Dėkinga prel. J. Staškevičiui 
ir kun. V. Staškevičiui už dalyva
vimą. Nuoširdi padėka A. Vaškevi
čienei, V. Ulbinienei ir p. Trumpic- 
kienei už įdėtą didelį darbą; dėkoju 
visoms ponioms už nuostabų gausių 
valgių stalą ir saldumynus. Sujau
dinta buvau gavusi gražias rožes ir 
dovanėles, išgirdusi gražius linkėji
mus, kuriuos tarė T. Sekonienė, A. 
Vitkienė ir A. Kanapka. Ypatinga 
padėka “linksmiesiems broliams” - 
A. Ulbinui ir A. Kusinskiui - už 
gražią programą bei humoristinį 
kupletą. Dėkinga A. Trumpickui už 
meniškai sukurtą “Sudie, sudiev...”, 
kuris primins jus visus, mano mieli 
draugai.

Nepamirštamai lieka dėkinga
Jūsų - Marytė Vaitkienė

kalbėjo buvęs parapijos klebonas 
kun. Placidas Barius, OFM. Po 
skanių vaišių, paruoštų B. Sta
nulienės, užbaigimo žodį tarė 
klebonas kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, visiems nuoširdžiai padėko
damas už įdėtą darbą ir paskatin
damas tolimesnei veiklai.

Sekmadienio iškilmės pra
ėjo ypatingai sklandžiai. Daly
vavo daugiau kaip 700 parapi
jiečių ir svečių - apie 420 tilpo 
šventovėje, o trys šimtai galėjo 
stebėti iškilmes per televizijos 
ekranus salėje ir kavinėje. Sta
tybos vajaus komitetas, vado
vaujamas R. P. Kuru, rūpinosi 
svečių susodinimu ir tvarkos pa
laikymu. Iškilmingas Mišias lai
kė Toronto arkivyskupo A. Am- 
brozic pavaduotojas vysk. John 
Boissonneau, su juo koncele- 
bravo išeivijos lietuvių vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, Kauno 
arkivyskupijos vysk. Rimantas 
Norvilą, Tėvų pranciškonų pro
vincijolas kun. Benediktas Jur
čys, OFM, klebonas kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM, ir 
daug kitų kunigų. Jiems talkino 
diakonas Tom McKeogh ir bro
lis Petras Šarka, OFM. Taip pat 
dalyvavo diak. dr. Kazimieras 
Ambrozaitis ir diak. Audrius 
Šarka, OFM. Skaitinius atliko 
Rūta Girdauskaitė ir Stasys Ku- 
liavas. Giesmes giedojo parapi
jos, jaunimo ir “Volungės” cho
rai, vadovaujami muz. Dalios 
Viskontienės, akomponuojant 
Danguolei Radtke ir Jonui Go- 
vėdui. Pamokslą pasakė vysk. 
Baltakis. Po Mišių buvo pri
statyti ir sveikinimo žodžius tarė 
Toronto burmistro Mel Last
man atstovas ir federacinės 
parlamentarės Jean Augustine 
atstovas. Vysk. Boissonneau bu
vo įteikta dovana - rūpintojėlis 
šiai progai prisiminti. Šioms ir 
visoms savaitgalio apeigoms 
atspausdintos programos su pa
rapijos nauju ženklu.

Iškilmėms pasibaigus, visi 
pasivaišino šampanu ir suneš
tais bei G. Kobelskienės pa
ruoštais užkandėliais parapijos 
salėje, pakilioje nuotaikoje 
džiaugėsi šia ypatinga švente. 
Persikėlimo vaizdus visi galėjo 
prisiminti, aplankydami Romo 
ir Dainos Puterių surengtą nuo
traukų parodą. Dlv.

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 
Skambinti

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

MetCap Living on behalf of
LABDARA FOUNDATION

is seeking a qualified ADMINISTRATOR for a new 90-bed licensed long-term care facility in 
Toronto. The successful candidate must have:
■ minimum 3 years ’ experience managing and motivating staff
■ good communication skills, to maintain good relationships with residents, families and 

the community; knowledge of Lithuanian is an asset
■ understanding of MOH funding and ability to work within budgets
■ ability to maintain high-quality care and service standards in compliance with MOH standards

Please forward resume to: LABDARA FOUNDATION, Attention: Hiring Committee
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6,

LABDAROS FONDAS per MetCap Living ieško ilgalaikės globos, 90 lovų slaugos namams
ADMINISTRATORIAUS/ĖS, kuris/i turėtų:
■ mažiausiai 3 metų vadovavimo personalui patirtį,
■ gerus bendravimo įgūdžius, jei įmanoma - lietuvių kalba, palaikant ryšius su slaugos 

namų įnamiais, jų šeimomis bei visuomene
■ sveikatos ministerijos finansavimo supratimą ir sugebėjimą laikytis nustatyto biudžeto
■ išlaikyti aukštą priežiūros ir paslaugų lygį pagal ministerijos reikalavimus
Siųsti asmens žinias aukščiau minėtu adresu. Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Nemokamas namų įvertinimas

juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei- • 
kalų specialistas.
R&TMKK.West Realty Ino.

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

Oro uoste nelaimės dieną
Pokalbis su kunigu E. Putrimu, kapelionu

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, o.s.. o o s.
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tel. 905 271-7171 rr-
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Rugsėjo 11-toji įsirėžė visų 
atmintyje kaip vienas ryškiausių 
pasibaisėjimo momentų. Daž
nas klausimas - kur buvai, ką 
veikei tą rytą? Apie tai su “TŽ” 
redaktore R. S. Jonaitiene kal
bėjosi Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kunigas Edis Putrimas, 
kuris, šalia pastoracinių ir vi
suomeninių darbų lietuvių ben
druomenėje, taip pat kasdien 
dirba Toronto oro uoste Air Ca
nada (AC) Terminal 2 kapelio
nu. Šiose pareigose jam tenka 
teikti dvasines paslaugas oro li
nijos tarnautojams bei kelei
viams ir dirbti kartu su oro 
uosto administracija (Greater 
Toronto Airport Authority - 
GTAA). Jis pamatė iš arčiau, 
kaip teroristų veiksmai paveikė 
daugybę žmonių.

- Kada sužinojote apie tero
ristinius išpuolius?

- Aš tą rytą pirkau pyragai
čius susitikimui su oro uosto ad
ministratoriais, su kuriais turė
jau dalyvauti tą dieną numatyta
me pasitarime apie avarijų pa
sekmių tvarkymą. Grįžęs į Prisi
kėlimo parapiją sužinojau, kad 
kažkas baisaus buvo įvykę. Ma
nęs jau ieškojo AC lakūnas Pet
ras Čeponis, kurio skrydis paki
lęs 9.30 v.r. turėjo skubiai grįžti 
į Torontą. Taip pat ir kiti laukė 
mano atvykimo. Suskubau atva
žiuoti į oro uostą. Besiruošda
mas žiūrėjau CNN, dar negalė
jau įsitikinti, kad tikrai toks da
lykas galėjo atsitikti.

- Ką radote oro uoste?
- Kai atsiradau oro uoste,

JONAS KAVALIAUSKAS, 
Česlovo ir Juditos Kavaliauskų 
sūnus, baigė Londono Western 
universitetą įsigydamas ekonomi
jos ir finansų srities bakalauro 
laipsnį (B.A.). Prieš tai mokėsi 
“St. Michael’s College” gimnazi
joje, kur dalyvavo sporte ypatin
gai domėdamasis futbolu, žaidė 
ir “St. Michael’s” ir “Western” 
komandose 4 metus. Jonas šoko 
Toronto lietuvių ansamblyje 
“Gintaras”, lankė Maironio mo
kyklą, dalyvavo “Aušros” sporto 
klube. Jis dabar dirba “Great 
West Life” ir planuoja mokslą 
tęsti toliau pradedant CFP (Cer
tified Financial Planner) kursais. 
Jono tėvai Česlovas ir Judita Ka
valiauskai, seneliai Otonas ir Ra
sa Berentai su Rasos seserimis - 
Aldona Skučaite ir Birute Pichler 
su šeima visi yra Toronto gyven
tojai. Šeima džiaugiasi Jono pa
siekimais ir linki jam sėkmės gy
venime ir darbe.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

jau buvo duotas įsakymas paki
lusiems lėktuvams grįžti į To
rontą, nusileisti., Jau buvo di
džiulė masė keleivių, daugybė 
policijos, visiškas chaosas. Nie
kas nežinojo, kas iš tikrųjų buvo 
įvykę. Oro uosto administraci
jos ir AC tarnautojai buvo pra
dėję darbą 5.30 v.r., negirdėję, 
nematę radijo ar televizijos. Vi
suose oro uosto restoranuose, 
laukiamuosiuose, baruose ad
ministracija buvo uždraudusi 
įjungti televizijas, kad išvengtų 
masinės isteriškos reakcijos. Vi
sur jau maišėsi žurnalistų, pvz. 
iš The Toronto Star dienraščio, 
680 News radijo stoties, klausi
nėjo, ką žinome, kaip apibend
rintume padėtį. Užklaustas pa
minėjau, kokia įtampa vyrauja 
žmonėse, po poros dienų mano 
papasakoti įspūdžiai pateko į 
680 News radijo programą.

- Koks buvo pirmas uždavi
nys?

- Buvau kviečiamas į visus 
administracinius (GTAA) dar
buotojų pasitarimus (briefings) 
ruoštis juos apraminti, padėti 
spręsti, kas svarbiausia, kas da
rytina. Visiems Šiaurės Ameri
kos lėktuvams gavus įsakymą 
kuo greičiau nusileisti artimiau
siame oro uoste, Toronte nusi
leido Australijos, Korėjos ir 
Singapūro skrydžiai, kurių du 
normaliai nusileidžia Toronte, 
du “Lufthansos” skrydžiai pake
liui į JAV. Kiekviename lėktuve 
buvo daugiau kaip 200 keleivių, 
iš viso atsirado daugiau kaip 
1,000 žmonių, kuriems nebuvo 
paaiškinta, kas vyksta ir koks 
yra pavojus, kodėl jie išlaipinti 
Toronte, o ne kitur. Juos reikė
jo raminti ir įtikinti, kad ir oro 
linijų bei oro uosto tarnautojai 
dar nežino kodėl, kaip, kada. 
Tai buvo tik pradžia. Sužinojo
me, kad Toronte turės nusileisti 
dar 30 skrydžių, o jau visi vieš
bučiai perpildyti. Svarbiausias 
klausimas buvo, kur patalpinti 
visus keleivius. Per vietines pa
rapijas ieškota geradarių. Užsa
kyta esminių daiktų - vystyklų 
vaikams, pieno ir vandens.

- Kokius sprendimus darė 
oro uosto administracija?

- Apie 12 vai. dienos nu
spręsta oficialiai uždaryti oro 
uostą. Atvyko Peel ir RCMP po
licija, visus varė iš oro uosto pa
talpų. Tuo laiku vis buvo mano
ma, kad teroristų sprogdinimai 
gali būti nepasibaigę. Buvau pa
kviestas į posėdį su AC pareigū
nais, kur reikėjo aptarti klausi
mus dėl keturių skrydžių, tuo 
laiku dar esančių virš Atlanto. 
Viename, iš Frankfurto, skrido 
Kanados užsienio reikalų minis- 
teris John Manley. Iš Italijos 
skrido naujasis Italijos ambasa
dorius Kanadai. Saugumo su
metimais šie du būtinai turėjo 
nusileisti Toronte oro uoste, ne 
kitur. Man teko padėti AC pa
reigūnams susitikti su užjūrio 
skrydžių tarnautojais, kurie visai 
nieko nežinojo apie įvykusią 
tragediją. Patiems lakūnams bu
vo tik pranešta, kad yra blogų 
žinių. Kai kuriuos tarnautojus 
ištiko nesuvaldoma panika, jie 
reikalavo pasikalbėti su kunigu. 

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601 1
'Galioja kai kurie apribojimai.

Ta pati maišatis virė ir pirma
jame terminale, bet vėliau pra
sidėjo, nes tik nuo 1 v.p.p. pra
deda nusileisti užjūrio skrydžiai.

- Ką dar teko atlikti?

- Pačiame terminale kelei
viai ir darbuotojai tiesiog prašė 
nuraminimo, dvasinės paguo
dos. Terminai 2 koplyčią paruo
šėme priimti vaikus ir senelius, 
nes pagal numatytą planą turėjo 
šiame oro uoste nusileisti apie 
30 lėktuvų; vėliau tas planas pa
sikeitė. Sudarėme sąrašą sava
norių, galėsiančių talkinti iki vi
durnakčio. Per sekančias dienas 
teko nuolat guosti, išklausyti, 
paremti, kartu melstis, vis pri
minti, kad vis dėlto gėris nuga
lės blogį. Liūdna buvo sutikti 
lėktuvo tarnautoją, dėl sustab
dytų skrydžių turėjusią likti 
Frankfurte tris dienas iki sugrį
žimo nežinojusią likimo savo vy
ro, kuris buvo World Trade 
Centre bokšte ir ten žuvo. Ap
skritai buvo nepaprastas išgyve
nimas, reikėjo padėti ieškoti 
žmonių toje didžiulėje nežinioje 
po sprogdinimų. Nepaprastai 
sunku buvo įtikinti žmones, kad 
viskas “bus gerai”.

- Kokios tarnautojų nuotai
kos?

- Galima sakyti, kad vyravo 
ir dar vyrauja baimė, įtampa. 
Įvairių oro linijų tarnautojai ir 
lakūnai gana glaudžiai bendrau
ja, todėl kas pažinojo žuvusius, 
jautėsi tragedijos paliesti. Dar
buotojai negali susitaikyti su 
mintimi, kad jų bendradarbius 
žudo teroristai, o jie patys savo
tiškai dėl to yra baudžiami, nes 
atleidžiami iš darbų. Kiti patys 
meta darbus, negali pakelti 
įtampos.

Tą penktadienį rugsėjo 15, 
buvo gedulinės Mišios oro uos
to koplyčioje (Term. 2), kuriose 
dalyvavo daug keleivių, oro uos
to ir AC darbuotojų. Rugsėjo 
20 d. buvo maldos, kuriose Pri
sikėlimo parapijos brolis Petras 
Šarka, OFM, maldas palydėjo 
gitara. Buvo nunešta gėlių prie 
Laisvės statulos, kuri stovi prie 
JAV imigracijos skyriaus.

Po tokios tragedijos oro 
uosto bendradarbiai, kaip ir pa
rapijiečiai bei platesnė visuome
nė, jaučia poreikį ieškoti dvasi
nio užnugario. Yra iš dalies na
tūralu, kad tik ištikus nelaimei 
atsirando stipresnis tikėjimas 
arba jo siekimas.

Oro uosto kapelionai būna 
apmokomi veikti nelaimių atve
jais (Emergency Disaster Trai
ning) kartu su oro uosto ir AC 
darbuotojais. Sugebėjome - ne 
viską, bet daug ką įvykdyti, kaip 
buvome parengti, tačiau daug 
išmokome ir apie tai, ko trūks
ta. Tikrai pajutau, kokia kape- 
lionavimo svarba tokiu atveju, 
kai žmonėms tampa reikalinga 
dvasinė pagalba.

Deja šių įvykių pasekmės 
dar ilgai ir plačiai bus jaučia
mos. Tai buvo labai brangi ir 
skaudi pamoka visiems, net ir 
tiems kurie tiesiogiai nenuken
tėjo.

- Ačiū už pokalbį. Linkime 
ištvermės ir įkvėpimo tolimes
niam dvasiniam darbui.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. IV.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
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
PYSAN^A^w:m. Inc. 

4134 DurtS^s St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.
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Anapilio žinios
- Sveikiname Toronto lietu

vius pranciškonus bei jų parapijie
čius naujosios Prisikėlimo švento
vės šventinimo proga.

- Spalio 14, sekmadienį, mūsų 
šventovėje Mišias laikė ir pamoks
lus sakė svečias iš Lietuvos vysk. 
Rimantas Norvilą.

- “Camp Borden” kariuome
nės bazėje, kurioje šiuo metu mo
kosi nemažai Lietuvos karininkų, 
spalio 18, ketvirtadienį, 6 v.v. bus 
įvairių tautybių paroda. Visi kvie
čiami atsilankyti, susitikti su Lie
tuvos karininkais ir apžiūrėti lietu
viškąjį kampelį.

- Ateinantį savaitgalį bus ren
kama antroji rinkliava pasaulio 
misijoms.

- Ateinantį sekmadienį tuoj po 
11 v.r. Mišių Anapilio parodų salė
je bus KLK moterų draugijos sky
riaus susirinkimas.

- Tuoktis ruošiasi Algis Ankus 
su Inga Venclovaite.

- 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.

- Anapilio knygyne gauta 
kompozitoriaus Algirdo Motūzos 
garsajuostė Širdy pasodinkime gėlę 
ir daug naujų vaizdajuosčių.

- 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.

- Spalio 28, sekmadienį, 
“Ąžuoliukų” choras giedos Lietu
vos kankinių šventovėje per 9.30 
v.r. Mišias.

- Mišios spalio 21, sekmadienį:
9.30 v.r. už Vaitkevičių šeimą; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 10 v.r. už a.a. 
Joną ir Mariją Senkus; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje spalio 20, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Laimą 
Ratavičiūtę.
Išganytojo parapijos žinios

- Sekmadienį, spalio 21, 11.15 
v. ryto iškilmingos Padėkos šventės 
pamaldos su Šv. Komunija, po ku
rių 12.45 v.p.p. Lietuvių Namuose 
įvyks tradicinė moterų draugijos 
ruošiama puota.

- Antradienį, spalio 23, 7.30 
v.v. įvyks parapijos tarybos posėdis 
Hertos ir Augusto Povilaičių na
muose.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio! Nuo ateinančio 

šeštadienio, spalio 20, prašome tė
vų vaikus iš mokyklos atsiimti 11.55 
v.r. (nuo darželio iki 8 sk.). Litua
nistiniai kursai ir toliau veiks iki
12.30 v.p.p.

- Spalio 13 d., garbingas sve
čias vysk. R. Norvilą iš Kauno ap
lankė Maironio mokyklą lydimas 
kun. E. Putrimo.

- Džiaugiamės naujomis dar
želio mokytojomis-padėjėjomis: 
Nora Jančiukaite ir Arija Batūraite.

- Visi darželio mokinukai pra
šomi dėvėti kaukes spalio 27 d., per 
kaukių balių.

- Darius Bražiūnas, buvęs gar
saus Lietuvos “Ąžuoliuko” choro 
dainininkas, aplankė mokyklos 7 ir 
8 skyrius bei lituanistinius kursus.

- Praeitą šeštadienį 5 sk. moki
niai, vadovaujami mokytojos Mo
nikos Rasčiauskienės, iškylavo 
“Echo” sode, netoli mokyklos. Bu
vo graži diena ir jie ten smagiai pa
žaidė. Živilė

Mylimos dukters a.a. Lai
mos Bulvičiūtės-Kurpienės tre
čiųjų mirties metinių (spalio 16 
d.)-prisiminimui, liūdinti mama 
Marija Bulvičienė Tėviškės žibu
riams aukojo $30. Draugai ir 
pažįstami prašomi prisiminti ją 
maldoje.

NATO KONFERENCIJA
įvyks spalio 20, šeštadienį

Toronto universiteto patalpose, Medical Sciences Building,
1 King’s College Circle, Toronto, nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p.

DALYVAUJA prof. V. LANDSBERGIS

Prof. V. Landsbergio susitikimas su visuomene spalio 21, 
sekmadienį, 4 v.p.p. Prisikėlimo parapijos salėje

Rengia KLB valdyba

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį vysk. 

John Boissonneau, dalyvaujant vys
kupams P. Baltakiui, OFM, ir R. 
Norvilai su dideliu būriu kunigų, 
pašventino Prisikėlimo parapijos 
šventovę. Mišių metu giedojo para
pijos, parapijos vaikų ir “Volungės” 
chorai. Po šventinimo Mišių visi 
dalyviai buvo pakviesti vaišėm į pa
rapijos salę.

- Šis sekmadienis Toronto ar
kivyskupijoje kardinolo Ambrozic 
yra paskelbtas Santuokos sakra
mento diena, atkreipti dėmesį į šio 
sakramento svarbą ir jo šventumą 
krikščionių gyvenime.

- Šią ir ateinančią savaitę visi 
Toronto arkivyskupijoje dirbantys 
kunigai privalo dalyvauti mokslo 
dienose (seminare). Pirmą savaitę 
dalyvaus šie parapijos kunigai: Eu
genijus Jurgutis, OFM, ir Edis Put
rimas; ateinančią savaitę - Augus
tinas Simanavičius, OFM, ir Pijus 
Šarpnickas, OFM.

- Pirmos Komunijos pasiruoši
mui 2002 metams vaikučiai regis
truojami parapijos raštinėje. Pirmas 
susitikimas vaikučių kartu su tėvais 
bus lapkričio 11 d., po 10.30 v.r. Mi
šių. Pirmos Komunijos iškilmės 
įvyks ateinančių metų gegužės 5 d.

- KLK moterų draugijos šios 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks lapkričio 11 d., 11.30 v.r.

- Spalio 16 d. palaidota a.a. 
Zosė Martinaitienė, 86 m. Paliko 
brolį Juozą Žadeikį ir seserį Teo
dorą Tamulienę.

- Parapijos statybos vajaus ko
mitetas šventovės pašventinimo 
proga nukaldino medalioną, kurį 
galima įsigyti parapijos raštinėje.

- Parapijos biblioteka jau pra
deda veikti. Ji yra Genovaitės Kuz- 
mienės auka parapijai jos a.a. vyro 
Stasio Kuzmos atminimui. Vaida 
Petrauskienė (Kuprevičiūtė) yra 
bibliotekos vedėja.

- Parapijos vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimą rengia para
pijos tarybos labdaros sekcija spalio 
27 d. nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. Pasi
ruošimo darbus pradės trečiadienį, 
spalio 24. Tą dieną prašoma daik
tus vežti į salę pro duris nuo auto- 
aikštės pusės. Bus pardavinėjami ir 
pyragai, konservuoti vaisiai bei dar
žovės. Jei kas jų 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 tel. 416 233-4791.

- Mišios spalio 21, sekmadienį: 
8 v.r. už a.a. Alfą Tutlienę; 9.15 v.r. 
už a.a. Vytą Vingelį; 10.30 v.r. už 
Murauskų ir Šmigelskių šeimų mi
rusius, už a.a. Danutę Bražienę ir 
a.a. Petrą ir Magdaleną Tamošai
čius, už Jašinskų ir Stulginskų šei
mų mirusius.

Š. m. spalio mėn. 21, sek
madienį, Prisikėlimo parapijoje 
bus renkamas solidarumo mo
kestis. Tautiečiai dar nesusimo
kėję 2001 m. mokesčio kviečia
mi atlikti šią pilietinę pareigą.
KLB Toronto apylinkės valdyba

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 14 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 225 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN moterų būrelio narė G. 
Butkienė.

- Svečių knygoje pasirašė: A. 
A. Staškai iš Klyvlando, Ohio, A. 
V. Ulbinai ir J. A. Vaškevičiai iš 
Vasagos, S. Ališauskienė iš Mont- 
realio.

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

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai M. 

Vaitkienė aukojo $500. Slaugos na
mų komitetas dėkoja visiems auko
tojams už nuoširdų dosnumą ir pa
ramą Slaugos namams. Slaugos na
mams aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W. Toronto ON M6P 1A6.

Ilonos Beresnevičienės
MUZIKOS

Pg
^'Akompanavimas ir 

privačios pamokos
(mokiniams nuo 5 m. amžiaus ) 

PARUOŠIMAS ROM EGZAMINAMS 

Tel. (416) 766-9959
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KVIEČIAME VISUS Į PIRMĄ LIETUVIŲ KONCERTĄ 

LIVING ARTS CENTRE 
4141 Living Arts Drive, Mississauga

spalio 28, sekmadienį, 3 v.p.p.
Koncertuoja maestro VYTAUTO MIŠKINIO vadovaujamas 

VILNIAUS BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS

ĄŽUOLIUKAS
pasirodęs 22-jose Europos valstybėse, Japonijoje ir JAV 

BILIETAI UŽSAKOMI:
ŠIOKIADIENIAIS nuo 10 v.r. iki 6 v.v. LIVING ARTS CENTRE bilietų kasoje 
(Box Office) telefonu 905-306-6000 (prašyti "Ąžuoliukas Boys Choir, October 28") 

BILIETUS bus galima įsigyti koncerto dieną teatro kasoje iki 2.30 v.p.p.

Geriausias bilietų pasirinkimas - už $20 arba $30 KLB kultūros komisija

TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

CXW T aK JK A S
ŠVENČIA 45 VEIKLOS METUS

2001 m. lapkričio 10, šeštadienį
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Rd., Toronto

VAKARO PROGRAMOĮE:
* 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

Choras “Ąžuoliukas” šešta
dienį, spalio 27, giedos per 5 
v.p.p. Mišias kartu su St. Micha
el’s Boys’ Choir Šv. Mykolo ka
tedroje, 200 Church St. Taip pat 
“Ąžuoliukas” atliks savo 15 min. 
programą prieš Mišias ir joms 
pasibaigus atliks 30 minučių pa
pildomą programą. I. R.

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

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia mirusiųjų pri
siminimą - Vėlines, lapkričio 6, 
antradienį. Mišios 10.30 v.r. Pri
sikėlimo parapijos šventovėje, 
pietūs 12.30 v.d. Vilniaus rūmų 
IlI-čio aukšto menėje. Bilietai 
po $8 gaunami pas: T. Kobels- 
kienę tel. 416 760-8003, A. Do- 
bienę tel. 416 769-7550 ir S. 
Kuzmicką tel. 416 769-1351.

A. a. Halinos Rickicnės 11 
metų mirties atminimo proga 
duktė ir žentas Alina ir Kazys 
Žilvyčiai Tėviškės žiburiams au
kojo $100.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus biblioteka įsigyjo 

kelias naujas lietuviškų patiekalų 
gaminimo knygas anglų kalba. Šias 
knygas galima pasiskolinti.

- Anastazijos Tamošaitienės 
meno paroda pratęsta iki spalio 28 
d., o kapinių lankymo dienai (lap
kričio 4 d.) ruošiama Karaliaučiaus 
krašto nuotraukų paroda Niekieno 
žemė - prūsų Lietuva. Visi kvie
čiami atsilankyti! Inf.

ATLIEKAME KRAUSTYMO DAR
BUS. Butų, namų, įstaigų baldas 
išardom, surenkam, dirbame be 
pertraukų, 24 valandas per parą. 
Prieinamos kainos. Skambinti tel. 
416 804-9736 arba 647 287-1314.

X-

S T R O L I Ų
> kvarteto koncertas J

lapkričio 11, sekmadienį, 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose <

DALYVAUJA: kompozitoriaus JUOZO STROLIOS sūnūs - 
FAUSTAS (vargonai, pianinas, akordeonas), HERKŲ LIS 

. (smuikas) ir vaikaičiai - TOMAS (kontrabosas) ir POVILAS . 
(gitara ir daina). Kvartetas išgarsėjęs ir aukštai vertinamas 
savo profesionalumu ir koncertų patrauklumu žymiuose JAV 
lietuvių telkiniuose.

► PROGRAMOJE: lietuvių liaudies ir kompozitorių muzika bei <
klasikiniai kūriniai. Įėjimas: $15

PELNAS SKIRIAMAS TORONTO LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS IR 
LIETUVOS NAŠLAIČIŲ ŠALPAI

į Rengėjai - LN kultūros komisija j

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

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

NUOMOJAMI 2-jų miegamųjų bu
tai pensininkams ESTORADA, 228 
Galloway Rd., Scarborough. Graži 
aplinka, rezidencinis rajonas High
land Creek netoli susisiekimo ir 
parduotuvių; geros kokybės, 5 
aukštų pastatai, iš viso 60 butų; di
delis 2 miegamųjų butas; privatus 
balkonas, požeminis automobilių 
pastatymas, šaldytuvas, viryklė. 
Skambinti telefonu 416-287-0025 
nuo 8 v.r. iki 3 v.p.p. šiokiadieniais.

A. KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
suvažiavimas 

aaT 2001 m. lapkričio 9-11 d.d. Montrealyje
• Registracijos mokestis - $50 (įskaityta kelionė autobusu, 
šeštadienio ir sekmadienio pietūs, bilietas į Aušros Vartų parapi
jos šventę.
• Visi norintys dalyvauti suvažiavime, iki SPALIO 26 d. turi būti 
užsiregistravę ir sumokėję registracijos mokestį. Čekius rašyti 
KLJS ir siųsti: Kanados lietuvių jaunimo sąjunga, 1 Resurrection 
Rd., Toronto, ON M9A 5G1. Jei būtų klausimų ar pageidavimų, 
prašomi teirautis pas DAINĄ BATRAKS tel. 416 762-0953, 
dainute@hotmail.com
• Lapkričio 9 d.,4.30 v.p.p. susirenkame prie Lietuvių Namų, 
išvažiuojame į Montreal) 5 v.p.p., grįžtame į Torontą lapkričio 
11 d., 4 v.p.p.
• Apsistosime Hotel St. Andre, tel. 1-800-265-7071, 1-514- 
849-7070. Siūlome skambinti ir iš anksto rezervuoti kambarius.

KLJS metiniame suvažiavime: diskutuosime organizacijos eina
muosius reikalus, spręsime kaip galime pagerinti veiklą ir išrinksime nau
jus valdybos bei tarybos narius. Prašome, kad visi, kurie nori kandidatuoti, 
suvažiavimo pradžioje prisistatytų prezidiumui. Rūpintis lietuvybės išlai
kymu bei puoselėjimu yra labai svarbu, ypač jaunimo tarpe. Turime mes 
patys išlaikyti šią organizaciją, kad ji egzistuotų ir sekančiai kartai!

KLJS valdyba

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

Klaipėdos savivaldybės muzi
kos centro mišrus choras “Auku
ras”, vadovaujamas muz. Alfonso 
Vildžiūno, spalio 8 d. atvyko iš To
ronto ir jau vakare atliko koncertą 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Prieš koncertą rengėjų vardu KLB 
Montrealio apylinkės valdybos narė 
Silvija Staškevičienė klausytojams 
pristatė patį chorą ir jo vadovą, ga
na plačiai paliesdama jo veiklą. 
Koncerto programą sudarė devy
niolika dainų. Montrealiečiai tie
siog nujautė, kad šį koncertą reikia 
išgirsti, todėl prisirinko pilna salė. 
Ir išgirdo daugiau, negu tikėjosi. 
Klausytojai savo pasigėrėjimą iš
reiškė gausiomis katutėmis bei atsi
stojimais. Tuo choras buvo papra
šytas dar padainuoti porą progra
moje nenumatytų dainų.

Programos pabaigoje apylinkės 
valdybos pirm. Arūnas Staškevičius 
dėkojo “Aukurui” už sutikimą at
vykti su tokiu puikiu koncertu į 
Montreal). Jis dar pridūrė, kad be 
“Lito” paramos vargu ar būtų buvę 
įmanoma šį chorą pasikviesti. To
dėl jis “Litui” pareiškė padėką ir 
choro vadovui įteikė Montrealio 
vaizdų albumą. Muz. A. Vildžiūnas 
padėkojo už priėmimą ir “Lito” 
valdybos nariui Andriui Gapučiui 
įteikė Klaipėdos vaizdų albumą bei 
“Aukuro” įdainuotą disketę. Auš
ros Vartų parapijos choro vardu 
“Aukurą” sveikino choristė Aldona 
Morkūnienė, įteikdama puokštę 
gėlių, o Antanas Mickus - choro 
disketę ir Aušros Vartų parapijos

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 

visus vakaruškų mėgėjus kviečia į tradicinius

ADAM0NIS INSURANCE AQENCY INC. 
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Strolių kvartetas Toronte
kurie įvyks š.m. spalio 27, šeštadienį, 6 v.v.

Anapilio parapijos salėje

- “Angeliukų” pasirodymas, perpintas 
anekdotais, turtinga loterija

- Šilta vakarienė su vynu ruošiama 1 
J. Gurklienės

- Šokiams gros Vaclovas Povilonis.
Bilietus galima užsisakyti iš anksto pas
Teresę Spudulienę tel. 905 812-4968 
iki spalio 22 d.

LAUKIAME VISŲ! RENGĖJAI

Lietuviškame muzikos pasauly
je Strolių pavardė yra plačiai žino
ma ir gerbiama. Jau prieškarinėj 
Lietuvoj Juozas Strolia reiškėsi 
kaip muzikas ir kompozitorius. Su 
žmona dainininke Žentą darbavosi 
ir po karo Vokietijoje. Tenai Žentą 
ir mirė, pakirsta vėžio ligos, o Juo
zas su vaikais atvyko į JAV, kur tę
sė muzikinę veiklą. Iš gausių kom
pozitoriaus Juozo Strolios kūrinių 
daugelis prisimena jo įspūdingą 
giesmę Parveski, Viešpatie, ir mus.

Į muzikinį gyvenimą įsijungė ir 
Strolių vaikai bei vaikaičiai: sūnūs 
Vytautas, Herkulis ir Faustas bei jo 
sūnūs Povilas Kęstutis ir Tomas Al
girdas. Vytautas reiškėsi kaip diri
gentas Niujorke, šiuo metu renka 
lietuvišką muzikos diskografiją; 
Herkulis groja smuiku, Tomas - 
kontrabosu, Faustas - vargonais, 
pianinu, akordeonu, o Povilas - gi
tara ir paįvairinimui dainuoja savo 
švelnaus tembro balsu. Beje, Faus
tas, sekdamas tėvo pėdomis, irgi 
reiškiasi kaip kompozitorius, o vai
kaitis Povilas užsitarnavo amerikie
čių pripažinimą ir jo dainų CD 
(gaila, ne lietuviškų) bus platinama

IŠNUOMOJI] BUTĄ suaugusiems 
nerūkantiems - porai arba vienam. 
Skambinti tel. 416 766-7144.

Strolių kvartetas: (iš kairės) Faustas, Povilas, Herkulis ir Tomas 
Lemonte (JAV) Palaimintojo J. Matulaičio lietuvių katalikų misijos 
šventovėje

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 

leidinį.
Po koncerto vyko vaišės sve

čiams ir kava su pyragais klausyto
jams. Prieš vadurnaktį “Aukuras” 
išvyko į nakvynės vietą - St. Jean 
kariuomenės bazę. Rytojaus dieną 
Joanai Adamonytei vadovaujant, 
apžiūrėjo Montreal). Trečiadienį 
Regina Piečaitienė aprodė Kvebe
ko miestą. Spalio 11 d. “Aukuras” 
grįžo į JAV, į kurias buvo atvykę iš 
Lietuvos.

Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. R. Birbilas ir nauja taryba 
iš anksto pradėjo organizuoti para
pijos metinius pietus, kurių nespėjo 
suruošti praeitų metų parapijos va
dovai. Loterijos bilietėliai jau iš
siuntinėti, laimikiai renkami, bilie
tai pietums jau platinami. Reikia ti
kėtis, kad parapijiečiai ir parapijos 
bičiuliai į pietus gausiai atsilankys 
ir parems parapiją. Tą patį savait
galį numatomas Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos suvažiavimas 
Aušros Vartų parapijoje.

Šv. Kazimiero parapija lapkri
čio 4 d. ruošia tradicinius grybų pie
tus, į kuriuos suvažiuoja lietuviai ir jų 
bičiuliai iš viso Montrealio ir jo apy
linkių. Skanūs pietūs visus vilioja.

A. a. Febronia Petronis (Bronė 
Petronienė-Bačiulytė), 92 m. am
žiaus, mirė 2001 m. spalio 1 d. Po 
gedulinių pamaldų Aušros Vartų 
šventovėje spalio 3 d. palaidota 
Notre Dame dės Neiges kapinėse. 
Liko dvi dukterys su šeimomis ir ki
ti artimieji. B.S.

visose JAV Best Buy parduotuvėse.
Strolių kvartetas susibūrė pa

minėti tėvo ir senelio Juozo šim- 
tajam gimtadieniui. Jų pirmas pasi
rodymas sulaukė palankaus įverti
nimo ir gausių kvietimų koncertuo
ti. Sūnus Faustas pastebi, kad Juo
zo Strolios chorinius kūrinius mūsų 
sąlygomis yra per sunku atlikti, to
dėl kvartetas savo programose “su
styguoja” įvairių liaudies dainų, įpi
na senų ir naujųjų lietuvių kompo
zitorių bei klasikinių kūrinių.

Džiugu, kad Strolių kvartetas 
atvyksta į Torontą; jų koncertas bus 
Lietuvių Namuose lapkričio 11, 
sekmadienį, 2 v.p.p. Numatyta įdo
mi programa, kad patenkintų įvai
raus skonio klausytojus. Prieš tai 
kvartetas pasirodys per Mišias Pri
sikėlimo šventovėje ir, jei laikas 
leis, Anapilyje. Kvarteto vadovas 
Faustas pabrėžė, kad koncertuoja 
ne dėl uždarbio, bet norėdamas 
prisidėti prie kultūrinės lietuviškos 
veiklos; sutiko, kad koncerto pelnas 
būtų skirtas labdarai, šiuo atveju - 
Toronto lietuvių slaugos namams ir 
Lietuvos našlaičių šalpai.

Algirdas Kynas

—1ĮS 
f LORNE PARK MUZIKOS^ 

MOKYKLA
įsikūrusi 1996 m. Mississaugoįe

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 J

mailto:dainute@hotmail.com

