
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, October 23, 2001

' Lietuvos \ 
nacionalinė 
M.MaJvyd"< bibliotciu;luesuay, uciooer ZJ, zuui \bibiiotAy

į[ TEVISKES ŽIBURIAI
"f the lights of homeland

Nr. 43 (2694) 2001 SPALIS-OCTOBER 23 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD. » MISSISSAUGA, ONT. L5C 1T3 • CANADA • NUMERIO KAINA - $1

Laisvės ribojimas
Laisvas žodis - vienas iš svarbiausių demokratinės 

sistemos požymių, sakytume, tos sistemos pagrindas. Kur 
laisvas žodis draudžiamas, kur veikia spaudos cenzūra, 
ten demokratijos tikrąja to žodžio prasme nėra.

L
AISVĖ, taigi ir laisvasis žodis yra labai plačios 
apimties reiškiniai, kurių tvarkymas ir ribojimas 
žmonijai teikia visokeriopos naudos ir gerovės. Jei 
to nėra, laisvė, kaip kokia pralaužta užtvanka, išsilieja ir 

murkdo saugomas vietas, kurios žmogui reikalingos. Kyla 
klausimas, kas privalo tą laisvę riboti? Jei to darbo imsis 
valstybė ir įstatymais nustatinės laisvės ribas, atrodo, bus 
pažeista ir pati laisvė, taigi ir demokratija, nes šitaip ribo
jama laisvė iš esmės jau nebe laisvė. O vis dėlto daugelį 
dalykų valstybė yra priversta riboti įstatymais, nes abso
liuti laisvė virstų palaidumu, kuris privestų prie anarchi
jos ir kenktų bet kuriai gyvenimo gerovę palaikančiai san
tvarkai. Su kai kuriais (o jų nemažai) įstatyminiais varžy
mais visuomenė yra susigyvenusi, pripažįsta viso to reika
lingumą bei prasmę, ir tik nedidelės žmonių grupės kai 
kada ramesnėmis ar triukšmingesnėmis formomis reiškia 
nepasitenkinimus. Kai kalbama apie laisvę, jautriausia 
vieta šiais laikais - laisvasis žodis. Ypač nesmagių ir nuo
latinį rūpestį keliančių problemų dėl to laisvo žodžio išky
la naujuose laisvės kraštuose, kuriuose bandoma įgyven
dinti demokratines santvarkas, pačiai visuomenei dar ne 
visai suprantant, kas iš tikrųjų yra toji demokratija prak
tiškame gyvenime. Juk laisvi rinkimai - dar ne viskas. Tai 
mato ir pripažįsta daugelis su Vakarų demokratijomis iš 
arčiau susipažinusių žmonių, buvusių sovietinės imperijos 
piliečių. Pripažįstama, kad su formaliu demokratinės si
stemos teigiamu vertinimu turėtų lygia dalimi reikštis ir 
kintanti mąstysena, nesunkiai suvokianti teisingą laisvės 
sampratą.

A
R LIETUVOJE per vienuolika nepriklausomybės 
metų ta linkme kiek pasistūmėta? Žinoma, kad 
taip. Atviras išėjimas į pasaulį tolydžio žmones 
keičia. Užmegzti ekonominiai, kultūriniai bei profesiniai 

ryšiai su Vakarais, vykdomos intensyvios programos vals
tybiniu mastu plečia ir pavienių asmenų bei jų grupuočių 
akiračius, teikia nuolatines galimybes daryti palyginimus, 
kas, kaip ir kodėl daroma, kas gera ir kas ne, kas tinka 
Lietuvai ir kas dar ne (arba niekada), leidžia iš arčiau 
pažinti ne tik formalią demokratijos dalį, bet ir žmogų 
demokratą su jo mąstymu ir gyvenimo būdu. Visa tai ver
tingas patyrimas ir naudingos pamokos. Ko nors mokan
tis iš laisvą gyvenimą per kartų kartas patyrusių žmonių, 
reikia pastebėti ir neužmiršti, kad demokratinio mąstymo 
žmonės pirmiausia linkę į toleranciją, kito asmens su
pratimą, užjautimą, įvertinimą. Tai ugdo ir brandina dva
sinę kultūrą, kurioje nėra vietos užgauliojimams, šmeiž
tams, gandams, melui ir kitoms neigiamoms savybėms. 
Dvasinė kultūra grynina minties pareiškimus, pati viena 
be pagalbos iš šalies cenzūruoja viešai skelbtiną me
džiagą, riboja piktnaudžiaujamą laisvę. Ir užtat niekas ki
tas, o tik patys žiniasklaidos darbuotojai gali nesunkiai iš
spręsti tą opią šių dienų laisvojo žodžio problemą. Šių 
metų pavasariui baigiantis grupė Lietuvos kultūrininkų 
paskelbė atvirą laišką prezidentui, pasisakydami prieš ne
ribotą žiniasklaidos palaidumą, kenkiantį Lietuvos įvaiz
džiui, neigiamai gyventojus nuteikiantį nepriklausomos 
valstybės atžvilgiu. Tuo aktualiu klausimu buvo įvairiai ir 
nemažai pasisakyta. Reikėtų pabrėžti ir tai, kad dvasinės 
kultūros stokojančių materialistų sudrausminti neįmano
ma. Tikrasis kultūrininkų laiško adresatas turėjo būti ži
niasklaidos darbuotojų sąžinė ir sveika nuovoka. Tikėti
na, kad reikalai tolydžio pasvirs gerojon pusėn. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI______ 2]
Imigrantams nauji dokumentai

Elinor Caplan, pilietybės ir 
imigracijos ministerė, paskelbė, 
kad nuo kitų metų birželio sve
timtaučiams < (imigrantams ir 
pabėgėliams), kuriems bus su
teiktos pastovaus apsigyvenimo 
teisės Kanadoje, bus išduoda
mos plastikinės kortelės/asmens 
liudijimai su fotografija ir laze
riu įrašytomis asmens žiniomis, 
kurias ne tik Kanados, bet ir 
JAV imigracijos agentūros ga
lės perskaityti ir įvesti į savo 
kompiuterinę duomenų siste
mą. Iki šiol imigrantai gaudavo 
vieno puslapio dydžio doku
mentą, vadinamą Landed Immi
grant Visa, kurio imitaciją gali
ma labai lengvai nelegaliai pa
gaminti. Ministerė E. Caplan 
spaudos konferencijoje Niagara 
Falls (Ontario) taip pat paskel
bė, kad federacinė valdžia pa
skyrė $49 milijonus imigracijos 
departamentui pasienio ir oro 
uostų saugumo pagerinimui bei 
palengvinimui atpažinti nelega
lius imigrantus. Dažnai svetim
taučiai su turistinėmis, studentų 
bei kitokio tipo laikinomis vizo
mis pasilieka Kanadoje, dingsta 
minioje. Į Kanadą kasmet at
vyksta ir apie 225,000 legalių 
imigrantų, kurie praeina nusta
tytą imigracijos departamento 
įsileidimo procedūrą. Šiuo metu 
Kanadoje slapstosi apie 27,000 

nelegalių imigrantų, kuriems 
jau yra paruošti deportacijos 
dokumentai (palyginimui, JAV 
tokių yra 300,000).

Iš to naujo $49 mln. fondo 
$17.3 mln. skiriama naujų as
mens liudijimų skubiam įvedi
mui (dabar Kanadoje jau gyve
nantieji imigrantai turės taip 
pat įsigyti šiuos naujus liudiji
mus, jei norės keliauti svetur ir 
vėl grįžti atgal); $17 mln. tobu
lesniam norinčių imigruoti sve
timtaučių bei pabėgėlių patikri
nimui; $9 mln. šimto naujų imi
gracijos departamento tarnau
tojų pasamdymui ir išlaikymui; 
$4 mln. priedas sulaikytų at
vykstančių asmenų, kol bus iš
tirtos jų bylos, išlaikymui; $1.6 
mln. priedas į deportacijos išlai
dų fondus. Šie pinigai yra dalis 
$280 mln. Otavos skirtų Kana
dos saugumo patobulinimui po 
rugsėjo 11d. teroristų antpuo
lio Niujorke.

David Collenette, federaci
nis transporto ministeris, sutiko 
patenkinti Air Canada bendro
vės prašymą parūpinti ginkluotų 
palydovų skrydžiams į Washing
ton, DC, Reagan vardo oro 
uostą, jei JAV sutiktų įsileisti 
Air Canada skrydžius. Kadangi 
šis oro uostas yra tik 15 sekun-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Skiemonių kapinėse paminklas žuvusiems už Lietuvos laisvę partizanams. Prie paminklo - lankytoja 
kanadietė Prima Saplienė

Lietuviai ir vokiečiai gimnazijoje
Pokalbis su Vasario 16 gimnazijos direktoriumi Šmitų Vokietijos Huettenfelde

- Gerbiamas direktoriau, 
pradėjote naujus mokslo metus. 
Kiek mokinių sulaukėte šiemet, 
kiek lietuvių, kiek vokiečių?

- Turime dabar 168 moki
nius - 65 vokiečius ir 103 lietu
vius.

- Palyginus su praeitais me
tais atrodo, kad mokinių skaičius 
padidėjo. Kurios tautybės - lietu
vių ar vokiečių ?

- Abiejų yra daugiau. Nau
jai įstojo 33 lietuviai ir 30 vo
kiečių. Ne visus galėjome pri
imti. Vokiečių mes tepriimame 
10 į klasę, o lietuviams neužte
ko vietų bendrabutyje.

- Kodėl padidėjo vokiečių 
mokinių skaičius. Ar jie nenuslo
pins lietuvių ir Vasario 16-osios 
gimnazija bus jau vokiška moks
lo įstaiga?

- Viena pusė gimnazijos 
bus vokiška, kita pusė visuomet 
liks lietuviška. Mokiniai suskirs
tyti klasėmis ir kalbų grupėmis. 
Lietuviai mokosi lietuvių k., li
teratūros bei Lietuvos istorijos. 
Tikyba ir muzika visose klasėse 
lietuviams dėstomi lietuviškai, 
vokiečiams - vokiškai. Iš tikrųjų 
esame europietiška mokykla, 
kurioje dviejų tautų jaunuoliai 
mokosi, puoselėdami kiekvienas 
savo kalbą ir kultūrą. Kaip tik 
dėl šios koncepcijos Hesseno 
švietimo ministerio pavaduoto
jas dr. H. Mueller-Kinet mūsų 
gimnaziją pagyrė, kalbėdamas 
per mūsų 50 metų jubiliejų.

Paminklas vyskupui Antanui Baranauskui Anykščiuose. Prie paminklo
- P. Saplienė ir N. Skujaitė

- Kiek mokinių gyvena ben
drabutyje?

- Į bendrabutį priimami tik 
lietuviai. Šiuo metu jame gyve
na 85 mokiniai. Visos vietos 
užimtos.

- Kiek kainuoja mokinių 
mokslas ir bendrabutis per mė
nesį?

- Mokslas kainuoja 85 eu
rus, o bendrabutis - 370 eurų 
per mėnesį. Tai toli gražu nepa
dengia mūsų išlaidų, bet dau
giau pinigų retai kuris lietuvis 
Vokietijoje pajėgtų mokėti. Jei
gu mokestį dar pakeltumėm, tai 
daugelis tėvų turėtų vaikus atsi
imti. (pastaba: 1 euro = 0.92 dol.).

- Be abejonės, gimnazija ir 
bendrabutis reikalingi stiprios iš
eivijos finansinės paramos. Kurių 
valstybių tėvynainiai daugiausiai 
remia lietuvišką mokslo įstaigą, 
koks yra metinis biudžetas?

- Daugiausia paramos gau
name iš JAV-bių, Kanados ir 
Vokietijos. Ypač Kanada pasi
žymi. Čia ilgus dešimtmečius 
parama gimnazijai rūpinosi Liu
das Tamošauskas, 38 metus rė
mėjų būreliams vadovauja ir 
gimnazijai aukas renka Stasys 
Dalius, vienas iš uoliausių gim
nazijos rėmėjų. Gimnaziją re
mia Toronto kredito kooperaty
vas “Parama”, Hamiltono “Tal
ka”, Toronto Prisikėlimo para
pijos kredito kooperatyvas, 
Leonas Klimaitis, buvę moki
niai Vytautas ir Birutė Biretos, 

Irena, Gerda ir Osvaldas Kuš- 
neraičiai, Dana Šakienė ir dau
gelis kitų. Gimnazija visiems dė
koja. Kanados lietuvių įnašas 
tikrai labai didelis. Gimnazijos 
išlaikymas šiais metais kainuos 
870,000 eurų, bendrabučio - 
460,000 eurų.

- Vasario 16-osios gimnazija 
Hesseno krašto švietimo ministe
rijoje įtraukta kaip privati mokslo 
įstaiga. Ar ji gauna iš krašto vy
riausybės finansinę paramą?

- Taip, gauname. Už kiek
vieną mokinį iki X klasės Hes- 
seno švietimo ministerija moka 
2,550 eurų, o už mokinį nuo XI 
iki XIII klasės po 4,090 eurų 
per metus. Tai toli gražu nepa
dengia visų reikalingų išlaidų. 
Pagal valdžios apskaičiavimą tai 
turėtų padengti 75% mokytojų 
algų. Likusius 25% turėtų mo
kyklos savininkas apmokėti. O 
viso administracinio personalo, 
raštininkės, darbininko, valyto
jos algas taip pat savininkas turi 
sumokėti. Jis taip pat turi išlai
kyti reikalingas patalpas ir in
ventorių. Todėl mes vien iš švie
timo ministerijos paramos nie
kad neišgyvensime. Amžinai tu
rėsime ieškoti paramos iš kitur. 
Šiais metais mus dar parėmė 
Lietuvos respublika, Mainco ka
talikų vyskupas, mūsų apskritis, 
Lampertheimo miestas ir Lietu
vių fondas, bet vis tiek mums 
dar trūksta 180,000 eurų, kad 
baigtume metus be skolų. Jeigu 
šiuos metus išgyvensime, tai jau 
sekantys bus lengvesni, nes dėl 
padidėjusio mokinių skaičiaus 
padidės ir vokiečių švietimo mi
nisterijos parama.

- Kiek yra auklėtojų ir kokia 
jų tautybė?

- Bendrabutyje dirba 5 auk
lėtojai. Visi 5 yra lietuviai.

- Išeivijai rūpi lietuvių kalba. 
Ar ji dėstoma nuo pirmos iki pas
kutinės klasės?

- Taip, lietuviai mokiniai 
jos mokosi visose klasėse.

- Kokius vadovėlius vartojate 
- dar išleistus nepriklausomoje 
Lietuvoje (buv. Kybartų gimnazi
jos), ar jau naujai atstatytos mū
sų valstybės?

- Vartojame jau naujai at
statytos Lietuvos vadovėlius. 
Kybartų vadovėlius kaip istori
nę medžiagą grąžiname Kybar
tų gimnazijai. Lietuvos istorijai 
pasirinkome dr. Broniaus Ma
kausko vadovėlį, kuris parašytas 
Punsko gimnazijai.

- Ar supažindinami moki
niai su Lietuvos literatūra, rašy
tojais, Lietuvos istorija, geografi
ja, dabartine geopolitine padėti
mi, ES-ga, ŠAS?

- Taip, visi mokosi Lietuvos 
istorijos ir geografijos, išeina
mas literatūros kursas, panašiai 
kaip Lietuvoje, o politikos pa-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas Briuselyje ir 
Sofijoje

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus Briuselyje spalio 
4 d. susitiko su Europos komisi
jos primininku Romano Prodi ir 
plėtros komisaru Gunther Ver- 
heugen, aptarė Lietuvos dery
bas dėl narystės Europos sąjun
goje, santykius su kaimyninėmis 
valstybėmis, ES plėtros per
spektyvas ir tarptautinę padėtį. 
Kaip skelbia LGTIC, spalio 5 d. 
su užsienio reikalų ministeriu 
Antanu Valioniu prezidentas 
dalyvavo Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje vykusiame ŠAS (NA
TO) vaLstybių kandidačių va
dovų susitikime.

V. Adamkus skaitė praneši
mą Naujos sutartys: solidarumas 
ir saugumas, kuriame kalbėjo 
apie solidarumą Vilniaus gru
pės - dešimties Vidurio ir Rytų 
Europos valstybių, kurių užsie
nio reikalų ministerial užpernai, 
susitikę Vilniuje, paskelbė bend
rą įsijungimo į ŠAS strategiją. 
Jis taip pat pristatė Baltijos 
valstybių ir Rusijos tolesnio 
bendradarbiavimo viziją, pa
brėždamas, kad sprendžiant 
įvairius dvišalius ir tarptautinius 
klausimus būtų galima aktyviau 
naudotis Vilniaus grupės valsty
bių bendradarbiavimo patirtimi.

V. Adamkus Sofijoje susiti
ko su JAV delegacijos vadovu, 
Valstybės sekretoriaus padėjėjo 
pavaduotoju Europos reikalams 
Robert Bradtke bei Makedoni
jos prezidentu Borisu Trajkovs- 
kiu.

Naujas sporto vadovas
Spalio 2 d. Lietuvos minis

teris pirmininkas Algirdas Bra
zauskas nauju kūno kultūros ir 
sporto departamento prie vy
riausybės generaliniu direkto
riumi paskyrė Vytautą Nėnių. 
Jis laimėjo konkursą šiai vietai 
užimti. Socialdemokratas V. 
Nėnius departamentui vadova
vo 1993-1996 metais, kada sei
me daugumą turėjo LDDP. Po 
rinkimų į valdžią atėjus konser
vatoriams, kūno kultūros ir 
sporto departamento vadovu 
buvo paskirtas Rimas Kurtinai
tis, kuris atsistatydino š.m. rug
pjūčio mėn., “neslėpęs savo 
konservatoriškų pažiūrų”, rašo 
LGTIC. A. Brazauskas aiškino, 
kad kelios Lietuvos sporto fede
racijos buvo pareiškusios nepa
sitenkinimą R. Kurtinaičio veik
la. Šio departamento vadovas 
priklauso B kategorijos valdi
ninkams, kurių likimas nesieja
mas su politinės valdžios pasi
keitimu.

Sutartis dėl kompensacijų
Lietuvos gyventojų genoci

do ir rezistencijos tyrimo cent
ras ir Rusijos federacijos savi
tarpio ir santarvės fondas, prita
riant Vokietijos fondui “Atmin
tis, atsakomybė ir ateitis” Berly
ne pasirašė sutartį dėl kompen
sacijų už priverstinius darbus 
nacių okupacijos metais. Kaip 
skelbia LGTIC, sutarties tikslas 
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Laisva spauda yra demokratinės santvarkos pagrindas 
Lietuviai ir vokiečiai gimnazijoje

Pokalbis su Vasario 16-tosios gimnazijos direktorium A. Šmitų
Kerštas po keršto ir taip be galo...

Anglų spauda apie dabartinius karo įvykius 
Lenkiškas mokyklas remia, lietuviškas uždarinėja 
Šalčininkų rajone uždarytos penkios lietuviškos mokyklos 

Tarp dviejų jaunimo sodybų 
Pokalbis su misionieriumi kun. Hermanu Šulcu

Seinuose kovojama dėl mokyklos 
Buvo grubiai pažeistos lietuvių teisės 
Argentinos lietuvių “Nemunas”

Atšvęsta 92-jų metų kultūrinės veiklos sukaktis
Atgimimo priešaušris

Išgyventi tautos prisikėlimo vaizdai
“Ir kodėl gi” 

Nauja partizano atsiminimo knyga

yra bendradarbiauti užtikrinant 
Lietuvoje gyvenantiems asme
nims galimybę gauti kompensa
cijas už priverstinius darbus na
cių okupacijos metais pagal Vo
kietijos federacinį įstatymą dėl 
minėto fondo įsteigimo.

Sutartyje numatyta, kad 
Lietuvoje gyvenantys pareiškė
jai gali pateikti prašymus Lietu
vos gyventojų genocido ir rezis
tencijos tyrimo centrui arba Ru
sijos federacijos savitarpio ir 
santarvės fondui. Kiekvienam 
yra sudaroma galimybė pasi
rinkti, kokiu būdu gauti kom
pensaciją - per banką Lietuvoje 
ar per banką Rusijoje. Mano
ma, kad kompensacijos Lietu
voje gyvenantiems pareiškėjams 
bus pradėtos mokėti šių metų 
pabaigoje.

Prezidentas populiaresnis
Rugsėjo mėnesį Lietuvos 

ministeris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas prarado populia
riausio politiko vardą. Įvertini
mo lentelėje jį aplenkė prezi
dentas Valdas Adamkus, kurį 
palankiai vertino net 71% gy
ventojų, praneša LGTIC. Jo po
puliarumas pakilo 9% per tą 
mėnesį. A. Brazauskas liko ant
roje vietoje su 69%, trečioje - 
seimo narys, Lietuvos krikščio
nių demokratų partijos vadovas 
Kazys Bobelis (64%), ketvirtoje 
ir penktoje vietose buvo seimo 
ekonomikos komiteto pirminin
kas Viktoras Uspakichas (58%) 
ir seimo Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų frakcijos 
seniūnė Kazimiera Prunskienė 
(49%).

Seimo pirmininką Artūrą 
Paulauską palankiai vertino 
45% apklaustųjų. Lietuvos ži- 
niasklaida pasisakė pasitikintys 
77% apklausos dalyvių 4% dau
giau negu praėjusį mėnesį. Taip 
pat pakilo skaičius bažnyčia pa
sitikinčių (iki 64%) bei Lietuvos 
banku (60%). Viešosios nuo
monės tyrimą atliko bendra 
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos 
rinkos bei viešosios nuomonės 
tyrimų bendrovė “Baltijos tyri
mai”.

Padėkojo JAV prezidentas
JAV prezidentas George 

W. Bush laiškais prezidentui 
Valdui Adamkui ir ministeriui 
pirmininkui Algirdui Brazaus
kui padėkojo Lietuvos vyriau
sybei ir žmonėms už nuoširdžią 
užuojautą ir susirūpinimą, iš
reikštus po teroristinių išpuolių 
rugsėjo 11 d. G. Bush pareiškė 
nuomonę, kad geriausias būdas 
pasirengti narystei ŠAS (NA
TO), tai veikti taip, kaip jau 
esančiai nare, paragino ir toliau 
vieningai kovoti prieš terori
zmą. Laiškai gauti spalio 12 d., 
rašo LGTIC.

Spalio 10 d. Lietuvos seimas 
balsų dauguma parėmė JAV -ir 
jos sąjungininkų veiksmus prieš 
Afganistane besislapstančius te
roristus ir juos globojantį talibų 
režimą. (Nukelta į 2-rą psl.)
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Lietuviai ir vokiečiai...

Pirmasis Ekumeninės tary
bos posėdis įvyko rugsėjo 19 d. 
Kauno arkivyskupijos kurijoje. 
Š.m. kovo 21 d. Vilniuje per vyku
sį Lietuvos vyskupų konferencijos 
posėdį buvo nutarta sudaryti Lie
tuvos vyskupų konferencijos eku
meninę tarybą, kurioje darbuo
tųsi atstovai iš visų Lietuvos vys
kupijų. Šiai tarybai vadovauti iš
rinktas Kauno arkivyskupo pagal
bininkas vysk. Rimantas Norvilą. 
Jos veikla tikimasi pagyvinti eku
meninę veiklą Lietuvos Katalikų 
Bendrijoje. Posėdyje apžvelgta 
kiekvienoje vyskupijoje veikian
čių krikščioniškų tikėjimų būklė, 
ir kas nuveikta šioje srityje iki 
šiol. Taipgi prisiminta praėjusių 
jubiliejinių metų ekumeninė pa
tirtis, kai didžiuosiuose rengi
niuose buvo pakviesti kitų krikš
čioniškų tikėjimų atstovai. Taip 
pat aptartos Ekumeninės tarybos 
veiklos kryptys, atsižvelgiant į Po
piežiškosios krikščionių vienybės 
skatinimo tarybos dokumentus 
bei siūlymus. Tartasi, kaip įgyven
dinti ateinančių 2002-tųjų sausį 
įvyksiančią Maldos už krikščionių 
vienybę savaitę, tema “Nes Tavy
je yra gyvenimo šaltinis”.

Verkių rūmuose rugsėjo 15 d. 
vyko Vilniaus arkivyskupijos jau
nimo diena “Misija (neįmano
ma”. Joje dalyvavo 1400 jaunų 
žmonių iš visos Vilniaus arkivys
kupijos. Buvo taipgi nemažai len
kų tautybės jaunimo bei svečių iš 
liuteronų, reformatų bei unitų 
Bendrijų. Per atidarymą jaunimą 
sveikino vysk. J. Boruta, Vilniaus 
savivaldybės, kultūros, švietimo ir 
sporto departamento direktorius 
G. Kazakevičius. Pradžioje buvo 
parodytas trumpas vaidinimas, o 
vėliau visi rinkosi į teminius užsi
ėmimus, kuriems vadovavo prity
rę savo dalykų žinovai. Buvo 
susitikta su lakūnu J. Kairiu, kun. 
A. Saulaičių, SJ; kartu žaista ir 
dainuota. Taipogi buvo kalbama 
apie narkotikus, alkoholizmą, 
AIDS, neįgaliuosius visuomenėje, 
įvairius nesusipratimus bei jų 
sprendimą. Po pietų jaunimas pa
siskirstęs į komandas, turėjo at
likti penkias užduotis: sužinoti 
Verkių parko istoriją, surasti miš
ke “lobį”, išspręsti religinius gal
vosūkius, sukurti skulptūrą ar pa
veikslą bei rungtis sporto estafe
tėse. Laimėjusi komanda buvo 
apdovanota kepyklos “Dzūkiją” 
iškeptu dideliu tortu. Per Mišias, 
aukotas vyskupo J. Borutos, SJ, 
buvo meldžiamasi už taiką Ame
rikoje ir pasaulyje. Vakare Krikš
čioniškos muzikos studija “Mu- 
sica aeternitatis” atliko koncertą.

Trys nauji varpai, kaip Aus
trijos krikščionių dovana, rugsėjo 
7 d. pasiekė Vilnių, skirti Šv. Te
resės šventovei. Laikinai jie buvo 
pakabinti šalia šventovės. Rugsė
jo 8 d. varpus pašventino Vilniaus 
arkivyskupas kardinolas A. J. 
Bačkis. Iškilmėse dalyvavo varpų 
mecenatas, Austrijos ambasado
rius Lietuvoje dr. F. Haug. Per 
pamokslą kardinolas kalbėjo apie 
varpų simbolinę prasmę, džiaugė
si ir dėkojo už brangią Austrijos 
tikinčiųjų dovaną. Giedant 149 
psalme varpai buvo apšlakstyti 
švęstu vandeniu, o šventės pabai-

Q*yx-rpAĄ Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

goję jais paskambino kardinolas 
A. J. Bačkis, Austrijos ambasado
rius F. Haug, vysk. J. Boruta, SJ. 
Liturgija buvo atliekama lietuvių 
ir lenkų kalbomis. Pagal anksty
vųjų viduramžių nusistovėjusią 
tvarką varpai turi savo vardus: 
didžiausias skirtas Švč. Dievo 
Motinai Mergelei Marijai, viduri
nysis - Šv. Leopoldui, Austrijos 
globėjui, ir mažiausias - Šv. Kazi
mierui, Lietuvos globėjui. Di
džiausias varpas sveria 760 kg.

Lietuvoje rugsėjo 16 d. visose 
Lietuvos katalikų šventovėse bu
vo meldžiamasi už žuvusias Ame
rikoje teroro aukas, už artimuo
sius ir taiką pasaulyje. Vilniaus 
arkikatedroje kartu su vilniečiais 
meldėsi Amerikos ambasadorius 
su žmona ir kiti darbuotojai. Mi
šias 10 v.r. aukojo Vilniaus kuni
gų seminarijos rektorius kun. G. 
Grušas. Pusiaudienį Vilniaus ar
kikatedroje ta pačia intencija Mi
šias atnašavo vyks. J. Boruta, SJ. 
Jis per pamokslą sakė: “Praėjusį 
antradienį pasaulio žmonių širdis 
sukrėtė baisus teroro protrūkis 
JAV: pasikėsinta į Gyvybės Kūrė
jo Dievo vaikų gyvybę, per valan
dą amerikiečių žuvo maždaug 
tiek, kiek per ilgametį karą Viet
name”. Ganytojas kvietė melsti 
Viešpatį ne tik amžinojo gyveni
mo žuvusiesiems, bet ir atsiverti
mo malonės tiems, kurie tokius 
nusikaltimus planuoja ir vykdo. 
Kauno arkikatedroje-bazilikoje 
Mišias atnašavo arkiv. S. Tamke- 
vičius, SJ, ir per pamokslą ragino 
tikinčiuosius į keršto ir neapykan
tos protrūkį atsisakyti to, kas 
kursto blogį ir nuvertina žmogaus 
gyvybę.

Kauno arkivyskupijos jauni
mo diena, kurioje dalyvavo per 
600 jaunų žmonių iš visų arkivys
kupijos dekanatų, (Sradėta gies
mėmis ir sveikinimais Jėzuitų 
šventovėje. Vysk. R. Norvilą pa
kvietė kartu paieškoti, kas yra 
svarbiausia gyvenime, atsiverti 
naujoms patirtims, pažinti save ir 
kitus. Po vyskupo žodžio jauni
mas pasiskirstė į 25 temines gru
pes, kuriose susitikta su dvasinin
kais, vienuoliais ir pasauliečiais. 
Jaunimas gilinosi į tikėjimo klau
simus, aptarė tarpusavio bendra
vimą, santykius su draugais bei 
artimaisiais, svarstė taipogi nū
dienos problemas, dalijosi asme
nine patirtimi. Brolis Nerijus, 
OFM, kalbėjo apie liturgijos 
šventimo reikšmę. Mišiose, sakė 
jis, yra švenčiamas gyvenimas. 
Vienuolė Anna McNeil (Bosto
nas) aptarė maldą per šokį, pa
žymėdama, kad liturginis šokis 
per Mišias yra mūsų Katalikų 
Bendrijos istorijos dalis. Ji taipgi 
priminė Vatikano II susirinkimo 
kvietimą garbinti Dievą žodžiu, 
muzika ir judesiu. Kun. Massimo, 
SDB, (Turino), remdamasis Švč. 
Mergelės Marijos gyvenimu, kar
tu su jaunimu ieškojo atsakymų į 
pašaukimo klausimus Evangelijos 
švietėjų gyvenimiškoje kadieny- 
bėje. Kun. R. Repšys, MIC, ban
dė atsakyti į klausimą: “Kas gyve
nime svarbiau už gyvenimą”. 
Svarbu išmokti prasmingai derinti 
darbą ir poilsį, mokėti švęsti, ne 
viską matuoti pinigais. N. Jun- 
čytė, “A.C. Patria” vadovė, ap
mąstė pašaukimo išbandymą per 
savanorišką veiklą. Arkiv. S. 
Tamkevičius, remdamasis Šv. 
Rašto mintimis apie Jėzaus jau
nystę, pažymėjo sveiko gyvenimo 
būdo, paties savęs ir pasaulio 
pažinimo, mokėjimo pasirinkti 
draugus, ypač draugystės su gera 
knyga svarbą jaunuolio gyvenime.

Kerštas po keršto ir taip be galo...
Anglijos laikraščio straipsnis apie dabartinius karo įvykius, jų priežastis ir 

Amerikos vaidmenį Viduriniuose rytuose
J. P. KEDYS

Anglijos laikraštis The Inde
pendent paskelbė platų Robert 
Fisk straipsnį apie Izraelio tero
rą prieš arabus. Australijos dien
raštis The Sydney Morning He
rald persispausdino šį straipsnį. 
Čia pateikiamos jo mintys.

Vidurinieji Rytai, prade
dant Saudi Arabija, yra diktatū
rinio pobūdžio, nieko bendro 
neturintys su demokratija, bet 
JAV jas remia. Osama bin La
den, musulmonų vadas, 10 metų 
vedė kovą prieš Raudonąją ar
miją ir privertė ją pasitraukti iš 
Afganistano, patyrus didžiulius 
nuostolius. Po to ir pati Sovietų 
sąjunga pradėjo griūti.

Dabar naujas KGB viršinin
kas prievartauja Čečėniją. Vla
dimir Putin esą tikisi, kad prezi
dentą Bush ištiks toks pat liki
mas kaip ir Raudonąją armiją, 
apsuptą Čečėnijos sostinėje, kur 
ji buvo sunaikinta.

Amerikiečiai mato ne to
liau, kaip. Izraelio min. pirm. A. 
Sharon. Izraelio kareivis nušau
na akmenį metantį palestinietį; 
palestiniečiai nušauna žydą, įsi
kūrusį palestiniečių teritorijoje. 
Izraeliečiai atsikeršija - pasiun
čia grupę kareivių nužudyti pa
lestinietį. Palestiniečiai atsilygi
na pasiųsdami savo savižudį su 
bomba į žydų grupę. Izraelis ta
da pasiunčia lėktuvų grupę F16 
bombarduoti Palestinos polici
jos stotį. Atsikeršijimas seka at
sikeršijimą be galo.

Prez. Bush paskelbė esą 
Amerika buvo taikinys dėl to, 
kad ji yra didžiausias laisvės švy
turys pasaulyje. Tačiau ne dėl to 
Amerika buvo užpulta, sako 
straipsnio autorius. Jeigu prez. 
Bush kalba apie arabų-musul
monų laisvę, tai kodėl jis tos 
laisvės neįveda Saudi Arabijoje, 
Egipte, Jordane ir kitur?

Toliau straipsnio autorius 
sako: “Aš visada prisimenu pre
zidentą Bill Clinton, kuris pa
skelbė, jog Sadam Hussein, ki
tas Vakarų priešas, turi būti pa
šalintas, kad Irako žmonės galė

PADĖKA
Tu ... baltų beržų pavėsy
Ramybę amžiną pavargęs suradai,
Bet mums skleidi tarsi žvaižgdelė šviesą 
Ir iš anapus mus visus matai.

MYLIMAM TĖVELIUI, UOŠVIUI, SENELIUI

A+A
VYTAUTUI URBONUI

iškeliavus amžinybėn 2001 m. rugsėjo 6 d., 
reiškiame gilią padėką Anapilio parapijos klebonui prel. 
Jonui Staškevičiui už maldas laidotuvių namuose, jam ir 
Prisikėlimo parapijos klebonui kun. Augustinui Simanavi
čiui, OFM, už atnašautas gedulines Mišias, muz. Lilijai 
Turūtaitei už giesmes ir vargonavimą. Esame dėkingi vi
siems draugams ir pažįstamiems už užuojautas pareikštas 
žodžiu bei raštu, už gėles, užprašytas Mišias ir aukas Tė
viškės žiburiams bei Heart & Stroke fondui pagerbiant jo 
atminimą. Ačiū B. Stanulienei už paruoštus laidotuvių 
pietus, šeimos draugėms už suneštus pyragus, M. Povilai- 
tienei ir B. Matulaitienei už aukų rinkimą.

Jūsų nuoširdumas paguodė mus, palengvino 
skausmo valandą.

Liūdintys - Rūta, Marius, Audra ir Andrius Rusinai, 
Kęstutis, Danutė, Deidra, Mack Urbonai

tų pasirinkti savo vadą. Bet jei
gu tai įvyktų, tai būtų pirmas 
kartas Viduriniuose rytuose 
toks įvykis. “Leiskite man pasa
kyti, ką aš turiu galvoje”, sako 
autorius.

Prieš 19 metų Izraelio buvo 
padarytas didžiausias teroro ak
tas pasaulyje. Rugpjūčio 16 d. 
Izraelio falangistų milicija pra
dėjo 3 dienų orgiją - išžagini
mų, peiliais badymų ir šaudymų 
palestiniečių pabėgėlių stovyk
loje Sabra ir Shatila. Žuvo 1,800 
asmenų. Tai vyko Izraelio inva
zijos į Libaną metu, kai izraelie
čiai užsimojo išvaryti palestinie
čius iš jų gimtosios žemės. Au
torius pažymi, jog tai įvyko su 
pritarimu Amerikos sekreto
riaus Alexander Haig. Ir ši in
vazija pareikalavo 17,500 civilių 
Libano gyventojų aukų.

Izraelis nėra kaltinamas už 
įvykius, kurie privedė prie Ame
rikos užpuolimo. Kaltininkai 
esą arabai. Bet Amerikos klaida 
yra ta, kad Viduriniuose rytuose 
pardavinėjamos Izraeliui rake
tos, kuriomis Izraelis žudo civi
lius arabų gyventojus dešimti
mis tūkstančių. Šie įvykiai pa
laipsniui privedė arabus prie 
Amerikos užpuolimo.

Amerikos vardas yra užra
šytas ant raketų, kuriomis Izrae
lio kareiviai šaudo palesti
niečius.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Ribos darbo jėgos judėjimą
Kaip rašo LGTIC, spalio 9 

d. vyriausybinės Europos inte
gracijos komisijos (VEIK) posė
dyje, nutarta, kad Lietuva sutin
ka kurį laiką riboti darbo jėgos 
judėjimą su sąlyga, jog galės tai
kyti tokias pačias priemones da
bartinių ir naujai į Europos są
jungą įstosiančių kraštų pilie
čiams. Laisvo asmenų judėjimo 
srityje visoms valstybėms-kandi- 
datėms, išskyrus Kiprą ir Maltą, 
ES pasiūlė daugiausia iki septy- 
nerių metų laikotarpio apriboti 
darbo jėgos judėjimą. Po dvejų

“Aš pats mačiau raketą, - 
rašo autorius, - AGM 114 D, 
šautą iš oro į žemę, pagamintą 
Boeing ir Lockheed-Martin fab
riko Floridoj, kur kai kurie savi
žudžiai ten mokėsi skraidyti lėk
tuvais. Ji buvo iššauta iš malūn
sparnio Apache, gaminto 1982 
m. Amerikoj- Izraelio invazijos 
metu į Libaną, kai šimtai bom
bų buvo išmesta ant civilių gy
ventojų! Po to Amerika sustab
dė porą mėnesių tų bombų 
siuntimą Izraeliu.

To paties tipo bombomis 
AGM 114, gamintų Georgijoj, 
Izraelis apmėtė Libano greito
sios pagalbos autovežimį prie 
Libano kaimo Mansuri, kur žu
vo 2 moterys ir 4 vaikai. Aš su
rinkau gabalus tų sprogusių 
bombų, įskaitant kompiuterio 
plokštelę su pažymėtu kodu: 
Georgia, Boeing. Ir kai aš paro
džiau gamintojui Boeing nuo
traukas nužudytų moterų ir vai
kų, tai Boeing atstovas atsakė: 
“Ką aš galiu padaryti...” ir pri
dūrė: “Nieko nesakyk kritiško 
apie Izraelį”.

Amerikiečiai vengia savo 
atsakomybės už savo veiklą Vi
duriniuose rytuose. Aš kartoju: 
kas įvyko Niujorke ir Vašingto
ne buvo nusikaltimas. Ir tam 
buvo reikalingas ne dar vienas 
karas, bet specialus teismas nu
sikaltėliams nubausti.

narystės metų ES kraštai, įtvirti
nę migracijos srautus, peržiūrė
tų, ar yra būtinybė toliau riboti 
asmenų judėjimą iš naujų ES 
narių.

Siūlymas narėms nėra pri
valomas, jos turi teisę iš karto 
po narystės atverti savo darbo- 
rinkas Lietuvos piliečiams. Ke
turios ES šalys - Danija, Airija, 
Olandija ir Švedija - jau yra 
pranešu'sios apie pasirengimą 
be pereinamojo laikotarpio į sa
vo darbo rinką priimti naujų ES 
kraštų piliečius.

VEIK posėdyje nustatyta, 
kad valstybės institucijos šių 
metų trečiąjį ketvirtį nepakan
kamai sparčiai derino bei įgy
vendino su eurointegracija su
sijusius teisės aktus. Pavesta at
sakingoms institucijoms iki spa
lio pabaigos pasivyti, užtikri
nant, kad priemonių vykdymas 
neužsitęstų dėl tarpžinybinio 
koordinavimo problemų. RS.I

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
mokose ir vokiečiai, ir lietuviai 
mokiniai supažindinami su Lie
tuvos siekiais ir problemomis.

- Kiek vokiečių, tautybės mo
kinių mokosi lietuvių kalbos, 
kiek ir kaip toli jie yra pažengę?

- Šeši mokiniai mokosi an
trus metus, o 10 nori šiais me
tais išmokti lietuvių kalbos. Jų 
tikslas yra išmokti lietuviškai 
tiek, kad galėtų Lietuvoje susi
kalbėti.

- Ar vokiečiai dalyvauja mo
kinių orkestre, tautiniuose. šo
kiuose, skautų, ateitininkų bei 
sportiniame gyvenime?

- Jiems sunku įsijungti, nes 
visa užklasinė veikla vyksta vėlai 
po pietų arba vakarais, kai vo
kiečių nėra. Visas lietuviškas 
auklėjimas iš tikrųjų vyksta da7 
bar daugiau bendrabutyje. Bet į 
sportinį gyvenimą įsijungia ir 
vokiečiai. O jau keletą jaunes
nių vokiečių jungiasi į mokinių 
orkestrą. Į skautus ir ateitinin
kus vokiečių nekalbiname. Šios 
organizacijos pas mus tik lietu
viškos.

- Kaip sugyvena "europie
čiai", t.y. lietuviai ir vokiečiai, su 
iš anapus Atlanto atvykusiais 
mokiniais?

- Sugyvena labai gerai. Pie- Kalbėjosi K. Baronas

Seselė NIJOLĖ SADŪNAITĖ Kalnų parke Vilniuje minint Lietuvos si-
birinius trėmimus po mitingo. Šiuo metu ji rūpinasi ypač buvusių 
politkalinių bei tremtinių labdara Nuotr. A. Žižiūno

AtA
EUGENIJAI KAIRIENEI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame sūnų EDVARDĄ, dukrą 
VITĄ, seseris - GRAŽINĄ, NIJOLĘ, DANĄ ir jų 
šeimas -

Hamiltono “Širvintos" tuntas

Canada 

the way to save, guaranteed.

New Canada Savings Bonds

• 100 % guaranteed by the Government of Canada
• The Canada Savings Bond is cashable at any time, with rates of 

interest that will be increased if market conditions warrant
• The Canada Premium Bond is cashable once a year on the anniversary 

date of issue and for 30 days thereafter
• Both bonds are available with RRSP and RRIF options
• New bond series on sale each month for 6 months
■ No Fees of any kind
• Start with as little as $100
• Buy on-line, by payroll, by phone or wherever you bank or invest

you can get there.
to buy direct visit www.csb.gc.ca or call 1.800. 575. 5151

4,

tų amerikiečiai greitai randa ry
šį su kitais. Iš pradžių jiems sun
ku susikalbėti su kitais, bet to
dėl jie priversti kalbėti lietuviš
kai ir tą kalbą greitai išmoksta. 
Kai kurie tuo pačiu laiku iš
moksta ir vokiškai neblogai. 
Vokiečiai lietuvius mokinius 
dažnai kviečia į savo namus, 
kartais visam savaitgaliui.

- Šiemet susilaukėte septynių 
abiturientų. Kiek jų bus ateinan
čiais metais?

- Tiek pat. O jau kitais 
metais bus daugiau.

- Kaip išnaudoja mokiniai 
laisvalaikį, kokias sporto šakas 
puoselėja?

- Daugiausiai paplitęs krep
šinis. Viernheimo ir Heppen- 
heimo krepšinio klubuose žai
džia mūsų mokiniai. Šiaip labai 
mielai žaidžiamas futbolas, į ku
rį ir vokiečiai įsijungia. Po pa
mokų be pertraukos užimtas 
treniruoklių kambarys, bilijardo 
ir stalo teniso stalai.

- Gerbiamasis direktoriau, 
“TŽ” skaitytojų ir redakcijos var
du nuoširdus ačiū už pasikalbė
jimą. Linkime Jums sėkmės ir to
liau vadovauti gimnazijai tautine 
ir krikščioniška linkme.

NEW CANADA - SAVINGS BONDS
| YOU'RE ON SOLID GROUND. |

The Minister of Finance may end the sale of bonds at any time.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.csb.gc.ca


Prie JAGOMASTŲ antkapio paminklo sėdi - R. Hakaitė, kairėje - sesuo Irma; dešinėje - R. Skaistis, A.
Karosas. Kairiajame šone - ev. kunigas M. Sabutis Nuotr. autoriaus

Atstatysime Lietuvos valdovų rūmus

“Kad paminklai nebūtų nebylūs”
Enzio Jagomasto žūties 60-osioms metinėms

ALFREDAS GUŠČIUS
Vilniaus Aukštųjų Panerių 

memorialas pasipildė dar vienu 
liūdno atminimo ženklu - prie 
pat geležinkelio bėgių iškilo 
antkapinis paminklas, bylojan
tis, jog čia 1941 m. rugpjūčio 23 
d. hitlerininkai sušaudė žymųjį 
Mažosios Lietuvos kultūros vei
kėją, leidėją, spaustuvininką, 
knygnešį, Tilžės akto signatarą 
Enzį Jagomastą (gimė 1870 m. 
kovo 22 d. Lumpėnų k., Pagėgių 
apskr.). Sušaudė ne tik jį, bet ir 
jo šeimą, kadangi ryškią lietu
višką veiklą puoselėjo ir jo žmo
na Morta Jurgelaitytė-Jagomas- 
tienė (g. 1874 m.), dukra Ona 
Jagomastaitė-Vilmantienė (g. 
1900 m. sausio 12 d., 16 metų 
redagavo laikraštį Naujasis Til
žės keleivis, bendradarbiavo Klai
pėdos regiono spaudoje, rengė 
paskaitas prūsų lietuviams, atvy
kusi į Lietuvą, dirbo Mokslų 
akademijoje, o jos vyras Emilis 
parašė knygą Prūsų Lietuva ir 
jos suvokietinimas, parengė rin
kinį Mūsų dainosj, sūnus Dovas 
(g. 1904 m. kovo 8 d.), sūnus 
Jurgis (g. 1917 m. gegužės 13 d.).

Jagomastų namai Tilžėje 
buvo prūsų lietuvių patriotinės 
veiklos centras. Iš šių namų bei 
iš jų aplinkumos plintanti lietu
vybė - privačiai leidžiami ir 
spausdinami A. Baranausko, V. 
Kudirkos, Maironio, V. Krėvės,
l. Šlapelio, J. Gabrio, V. Kalvai
čio kūriniai, mėnesiniai prūsų 
lietuvių laikraščiai Varpas, Pa- 
gelba, savaitinis 4 puslapių Sa
vaitraštis, lietuviški laikraščiai 
Lankininkas, Svečias, Naujasis 
Tilžės keleivis, Aušra, Namų 
prietelius, draugijų Binitė, Tilžės 
lietuvių giedotojai, palaikymas, 
ryšiai su Didžiosios Lietuvos as
menybėmis. Visa tai užtraukė į 
valdžią atėjusių nacių rūstybę, ir 
todėl ši šeima pateko į Gestapo 
akiratį, taip pat ir minėtasis Ja
gomasto žentas Emilis... 1940
m. pradžioje buvo konfiskuota 
Jagomastų leidykla “Lituania”, 

A+A 
dail. BRONEI JAMEIKIENEI 

mirus Havajuose,
nuoširdžiai užjaučiame tetą SIGUTĘ ŽEMAI
TIENĘ, RAIMUNDĄ GRIGALIŪNĄ, Cicero, IL, 
ir jų šeimas -

Audronė ir Saulius Žemaičiai

MIRTIES PRANEŠIMAS

AtA
ZOSĖ MARTINAITIENĖ

į amžinuosius namus iškeliavo 2001 m. spalio 12 d., su
laukusi 86 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje, gyveno ir mirė 
Kanadoje.

Liūdesy liko: brolis Juozas, sesuo Teodora ir Jo
nas Tamuliai, jų dukra Rita ir David Shea, jų vaikai Kris
tina, Robertas. Lietuvoje liūdi: pusbrolis Juozas Pocius, 
pusseserės Elena Tamaševičienė, Stasė Kybartienė, Jad
vyga Vainoriūtė; velionės mirusio vyro Juozo Martinaičio 
sesuo Juzė Butkienė, mirusios sesers Barboros Čepins- 
kienės šeima, brolio sūnus Romas Martinaitis, Julija ir 
Vladas Mickevičiai, Butkienės dukra Vida Packočimienė, 
Čepinskienės dukra Lucija Akstinienė, Anastazija Vaino
riūtė ir kiti giminės.

Velionė palaidota spalio 16 d. iš Prisikėlimo šven
tovės Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje šalia anks
čiau mirusio savo vyro Juozo Martinaičio.

Brolis, sesuo, giminės

ir biblioteka. Tačiau ir šituo 
grobiu naciai nepasitenkino. Jie 
pareikalavo, kad visa Jagomastų 
šeima per 24 valandas paliktų 
Tilžę.

Jagomastai persikėlė į Lie
tuvą, į Vilnių, tačiau ir čia Ges
tapas nepaliko jų ramybėje, už
vedė “dosjė”, (šį faktą išaiškino 
Domas Kaunas ir aprašė knygo
je). Beje, apie tada virš Jago
mastų kybojusią grėsmę rašoma 
ir su šia šeima draugavusios 
rašytojos Ievos Simonaitytės 
prisiminimų knygoje, kurią pa
rengė Ona Pajedaitė. Bloga 
puojauta pasitvirtino - 1941 m. 
rugpjūtyje Gestapas sugaudė 
Jagomastų šeimą ir 23 d. sušau
dė Aukštuosiuose Paneriuose.

Daug metų Jagomastų žū
ties tiksli vieta nebuvo žinoma. 
Kaip teigia Irma Hakaitė (Jago
masto kraštietė), tiktai “1996 
metais, minint 55-ąsias žūties 
metines, muziejininko A. Karo
so ir kitų kultūros paveldo puose
lėtojų pastangomis numanomoje 
sušaudymo vietoje buvo supiltas 
kapčių primenantis kapas, ant jo 
viršaus padėtas rausvo granito 
akmuo su iškaltu įrašu (Lietuvos 
aidas 2001.VIII.9). O norint pil
nutinai sutvarkyti kapavietę rei
kėjo nemažai lėšų. Kaip tiktai 
tokiu momentu Aukštųjų Pa
nerių muziejaus direktoriaus A. 
Karoso pašonėje atsirado ak
tyvus visuomenininkas, Panerių 
seniūno pavaduotojas R. Skais
tis, kuris padėjo surasti rėmėjų. 
Į organizacinę pagalbą buvo 
įtrauktas ir seimo vicepirminin
kas G. Steponavičius. Prie kapo 
bei paminklo tvarkymo prisidė
jo ir Vilniaus savivaldybė. Ka
pavietei meniškai sutvarkyti bu
vo pasikviesta architektė Ž. 
Mačionienė.

Išaušo graži š.m. rugpjūčio 
23-oji diena. Šviečiant saulei ir 
dundant traukiniams, prie este
tiškai sutvarkytos kapavietės su
sirinko gausus būrys vyrų, mo
terų - paminėti Enzio Jagomas

to ir jo šeimos žūties 60-ųjų 
metinių. Minėjimą pradėjo Pa
nerių seniūno pavaduotojas R. 
Skaistis, pakvietęs kalbėti Vil
niaus universiteto direktorės 
pavaduotoją Ireną Kiliuvienę 
(Jagomasto sūnus Jurgis prieš 
žūtį dirbo šioje bibliotekoje), 
rašytoją Alfredą Guščių (per
skaitė Jagomastui skirtą eilė
raštį), Rūtą Hakaitę (ji nuosek
liai apžvelgė visą šio paminklo 
atsiradimo istoriją, padėkojo 
organizatoriams; beje, ši neįgali 
moteris jau prieš keletą metų 
pradėjo aktyvią žurnalistinę- 
propagandinę veiklą, siųsdama 
raštus į valstybines instancijas, 
rašydama straipsnius į spaudą. 
Jai aktyviai talkino sesuo Irma), 
knygnešių draugijos pirmininkę 
I. Kubilienę (“tegul paminklai 
ugdo atmintį, kultūrą, tegul ne
būna nebylūs”), Lietuvininkų 
bendrijos “Mažoji Lietuva” pir
mininką V. Gocentą (“pro Ja
gomastų kapą dundantys trau
kiniai - tarsi amžinas simbolis, 
bylojantis apie gyvenimą ir žiau
rų, ir taikų”), mokslininką Do
mą Kauną.

Kalbą apie didžiąsias gyve
nimo vertybes pasakė ir kapą 
pašventino Vilniaus evangelikų- 
liuteronų kunigas Mindaugas 
Sabutis.

Žinant A. Karoso, R. Skais
čio neformalų požiūrį į praeities 
dvasinį paveldą bei seserų Ir
mos ir Rūtos Hakaičių meilę 
bei pagarbą Mažosios Lietuvos 
žmonėms, galima tvirtai tikėti, 
kad takas prie Jagomastų kapo 
neužžels užmaršties žole, kad 
šis kuklus atminimo paminklas 
bus iškalbingas, daug pasakantis 
mums, o ypač jaunąjai kartai, 
apie lietuviškąjį žodį, sunkiai, 
deja, kartais net tragiškai, sky- 
nusį sau kelią į pasaulį, į istoriją.

P.S. Rugsėjo 26 d. Riman
tas Skaistis prie Jagomastų ka
po atvedė būrį moksleivių iš 
Aukštųjų Panerių seniūnijos 
mokyklų. Moksleiviai skaitė sa
vo eilėraščius, publicistinius ra
šinius apie gimtąją kalbą, Tėvy
nę, jos istoriją ir asmenybes. 
Vadinasi, pildosi suaugusiųjų 
palinkėjimas - Jagomastų kapa
vietė bus gyva, bylojanti.

Enziui Jagomastui
Išdryksta laiko sutemos, 
Aušra vėl laisvėj žėri - 
Vėl gyvas mums Jagomastas. 
Vėl neša tautai gėrį.

Tik Ryptriisiai nualinti - 
Ten vėlės bočių blaškosi. 
Pavyko kraštą jiems sustalinti, 
Apklėst raudonom marškomis.
Naujų laikų barometrai

r Jau ima rodyt giedrą - 
Ateinam pas Tave, Jagomastai, 
Klausyt, ką Tavo žygiai gieda.

Netninis Tavo “ceitunga” 
Ir Tu tas pats Keleivis - 
Į laisvą, šviesią Lietuvą... 
Tau mūsų galvos visad lenksis...

Alfredas Gusčius, 
2001 rugpjūčio 23 diena, 

Aukštieji Paneriai

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometrists 

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tek 416 532-7115 

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Pernai seimo priimtas Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės Valdovų rūmų atkūrimo ir 
paskirties įstatymas padėjo juri
dinius pamatus Valdovų rūmų 
atstatymui. Lėšų kaupimui iš vi
suomenės įsteigtas Valdovų rū
mų paramos fondas.

Fondo steigėjai - dvasinin
kai, visuomenės veikėjai, užsie
nyje gyvenantys lietuviai. Tai 
vysk. Jonas Boruta, mons. Kazi
mieras Vasiliauskas, PLB pirm. 
Vytautas Kamantas, Lietuvos 
statybos inžinierių sąjungos 
pirm. Algirdas Vapšys ir kiti. 
Šio fondo pirmininkas - draugi
jos “Pilis” pirm. Edmundas Ku
likauskas.

Fondas jau sukaupė dau
giau kaip 200,000 litų. Dr. Juo
zas Kazickas paaukojo 100,000 
litų. Be to, jis įsteigė 5,000 litų 
kasmetinę premiją žurnalistui, 
daugiausia parašiusiam apie 
Valdovų rūmų atstatymo eigą. 
Taip pat skyrė 10,000 litų pre
miją daugiausia nusipelniusiam 
asmeniui įgyvendinant šią idėją.

Minėtame įstatyme pasaky
ta, kad Valdovų rūmai bus at
statyti iki 2009 m. (Lietuvos var
do paminėjimo jubiliejaus) lėšo
mis iš Valstybės biudžeto, Val
dovų rūmų paramos fondo ir ki
lų šaltinių.

Pinigus aukojo atskiri asme
nys ir organizacijos. Vilniaus 
miškų urėdijos darbuotojai pa
aukojo 324 Lt, mėnraščio Tėviš
kės gamta red. Juozas Stasinas 
surinko per 400 Lt. Jo iniciatyva 
sudaryta aukų rinkimo grupė.

Aukas renka ir Lietuvai pa
gražinti draugijos skyriai. Pir
moji 63 litų auka atėjo iš Ginkū- 
nų skyriaus (Šiaulių raj., pirm. 
Zita Kliknienė). Gamtosaugos 
organizacija Viešoji įstaiga 
“Grunto valymo technologijos”

Lenkiškos pavardės Lietuvoje
Lietuvos prezidentui, Lietuvos seimo pirmininkui, 

Lietuvos min. pirmininkui
“VILNIJOS” DRAUGIJOS PA
REIŠKIMAS DĖL LENKIŠKŲ 
PAVARDŽIŲ RAŠYMO

Pastaruoju metu suaktyvėjo 
Lenkijos vyriausybė ir Lietuvos 
lenkų veikėjai, reikalaudami ra
šyti lenkų pavardes lenkiška 
abėcėle. Mums kelia nerimą 
Lietuvoje pasigirstantys valsty
bės pareigūnų ketinimai paten
kinti šiuos Lietuvą žeminančius 
reikalavimus.

Kodėl Lenkija reikalauja 
keisti Valstybinės kalbos įstaty
mą ir kodėl lenkų pavardžių ra
šymo lenkiška abėcėle reikalau
jama tik iš Lietuvos? Atsakymas 
aiškus, nes visos Lietuvos val
džios vergiškai vykdė visus Len
kijos reikalavimus, o Lenkija 
nekreipdavo dėmesio į Lietuvos 
pusės pageidavimus, pagrįstus 
tarpvalstybinės sutarties lygia
teisiškumo ir pariteto princi
pais. Akivaizdu, kad tarybiniais 
laikais lankstėmės “vyresniajam 
broliui rusui” iš rytų, o dabar - 
“broliui lenkui” iš vakarų, savo 
nuolankumą teisindami “didžią
ja politika”. Mes vienodai sėk
mingai būsime priimti ir į Euro
pos sąjungą ir NATO, dėl to vi
sai nebūtina pataikauti vis įžū
lesniems Lietuvos lenkų bei 
Lenkijos reikalavimams.

Kodėl Lietuvoje lenkų tau
tinė mažuma nori naudotis ypa
tingomis privilegijomis? De
mokratinėje valstybėje visos 
tautinės mažumos yra lygiatei
sės ir privalo gerbti Lietuvos 
valstybinės kalbos įstatymą. Ko
dėl pirma Lietuvos žengianti į 
Europą Lenkija pati neskuba 

(dir. Rapolas Liužinas) paauko
jo 1,000 Lt. Lietuvos moterų 
draugija surinko 136 Lt, Verkių 
ir pavilnių regioninio parko vyr. 
inspektorė Nijolė Balčiūnienė - 
80 Lt.

Į aukų rinkimą įsijungė ir 
mokyklos. Vilniaus rajono Ma- 
rijampolio vidurinė mokykla 
(dir. Algimantas Masaitis) su
rinko 573 Lt. Aukojo visų dvyli
kos klasių moksleiviai. Pirmoji 
klasė aukojo 24 Lt, dvyliktoji - 
27 Lt. Sąrašuose rasime lietuviš
kas, rusiškas, lenkiškas ir kitų 
tautybių pavardes. Buvo aukoja
ma nuo 10 et. iki kelių litų. Mo
kytojai paaukojo 327 Lt.’

Šiaulių A. Gricevičiaus sal
dainių fabrikas “Rūta” gamina 
saldainių rinkinį (dėžutę) “Val
dovų rūmai”. Šiame rinkinyje 
rasime ir informaciją apie Val
dovų rūmus bei jų vaizdą. Nuo 
kiekvieno parduoto rinkinio 90 
et. pervedama į Valdovų rūmų 
paramos fondo sąskaitą. “Lietu
vos Telekomas” įvedė nemoka
mą telefoną nr. 890080021, ku
riuo paskambinus nuo aukotojo 
sąskaitos nurašoma 10 Lt. Ren
giami labdaros koncertai. Jų 
metu surinktos lėšos skiriamos 
Valdovų rūmų atstatymui. Pa
statytas paviljonas “Valdovų rū
mų vartai”, kuris veikia kiekvie
ną dieną. Jame lankytojai gali 
įsigyti literatūros ir informacijos 
apie rūmus, aplankyti jo pože
mius, kuriame vedlys papasako
ja apie rūmus, palikti piniginę 
auką. Šis paviljonas susilaukė 
didelio visuomenės susidomė
jimo. Per vieną išeiginę dieną 
paviljoną aplanko per 1,000 lan
kytojų. Jų darbo dienomis būna 
mažiau.

Julius Aukštaitis,
Valdbvų rūmų atstatymo 

paramos židinių koordinatorius 

priimti Tautinių mažumų įsta
tymo?

Šis lenkų pavardžių rašymo 
lenkiška abėcėle reikalavimas 
yra vienas iš lenkų autonomijos 
kūrimo Lietuvoje elementų, ką 
jau daugelį metų vykdo “Wspol- 
nota Polska” organizacija.

Lenkija aktyviai remia len
kišką spaudą ir lenkiškas mo
kyklas Lietuvoje, draudžia re
formuoti lenkiškas mokyklas ry
tų Lietuvoje, o tuo tarpu Seinų- 
Punsko krašte “reformos var
du” be gailesčio naikina lietu
viškas mokyklas. Lietuvos vals
tybinės institucijos negina etni
nių žemių lietuvių švietimo bei 
kultūros reikalų.

Lenkija per Vilniaus apskri
ties viršininko pavaduotoją Z. 
Balcevič perša Vilniaus regiono 
plėtros planą, parengtą Lenkijo
je. Ji sumanė įvesti “lenko kor
tą” Lietuvos, Gudijos ir Ukrai
nos lenkams (apie tai buvo at
skiros draugijos rezoliucijos).

Lenkiškos abėcėlės įvedi
mas paliestų ir Lietuvos pilie
čius ne lenkus. Visi turėtume 
mokėti skaityti, o valstybės tar
nautojai ir rašyti lenkiška abė
cėle. Tai įžūlus ir įžeidžiantis 
polonizatorių sumanymas. Tiki
mės, kad LR seimo ir vyriausy
bės pareigūnams pakaks savi
garbos pasipriešinti tautos ir 
valstybės pažeminimui.

E. Gečiauskas, “Vilnijos” 
draugijos valdybos vardu

• Nepriklausomybė gali būti pra
rasta... ir vėl atstatyta, bet miru
sios tautos jau niekas nebepaža- 
dins. Dr. J. GIRNIUS
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Vilniaus krašto Visalaukės mokyklos atidaryme dalyvavę svečiai (iš 
k.): “Vilnijos” draugijos švietimo sk. vadovė N. Balčiūnienė, Br. 
Saplys, Vilniaus apskr. švietimo sk. vedėjas J. Vasiliauskas ir kiti 
pareigūnai. Žemiau - Visalaukės mokyklos atidaryme susirinkę 
mokiniai

Lenkiškas mokyklas remia, 
lietuviškas uždarinėja

Rytų Lietuvoje - Šalčininkų rajone uždarytos 
penkios lietuviškos mokyklos. Prieš lietuviškas 

mokyklas kovoja ypač Lenkų rinkimų akcija
KAZIMIERAS GARŠVA
Šiemet Rytų Lietuvoje ne

atidaryta nė viena nauja lietu
viška švietimo įstaiga, bet pen
kios uždarytos. Visos jos yra 
labiausiai nutautintame Šalči
ninkų rajone. Mokykloms vals
tybine kalba žlugdyti Šalčininkų 
rajono savivaldybė turi progra
mą ir ją kantriai vykdo.

Zavišonių lietuviška mokyk
la uždaryta prieš metus, nes mo
kytoja Voisiat nebėjo į mokyklą, 
o kitos mokytojos savivaldybė 
sąmoningai neskyrė. Kai “Vilni
jos” draugija apie uždarytą mo
kyklą pranešė per Lietuvos tele
viziją (Panorama), Šalčininkų 
rajono švietimo skyrius teisi
nosi, kad mokykla neuždaryta, o 
tik mokiniai į kitą mokyklą pra
dėję važinėti. O ką jiems daryti, 
jei mokykla neveikia, mokytojos 
nėra? Per tą laiką lenkiškos 
klasės įkeltos į lietuvių-lenkų 
darželį, kuriame vietos daugiau 
nėra, o mokyklos pastatas par
duotas. Taigi lietuviškoms kla
sėms Zavišonyse vietos nebėra, 
tad, ministerija, duok pagaliau 
leidimą lietuvišką mokyklą už
daryti! Tada bus galima “tvar
kyti” ir darželį, kuriame daugu
ma vaikų auklėjami lietuviškai, 
o mokykla vien lenkiška.

Pabarės lietuviška mokykla 
išskirstyta, o lietuviškas darželis 
paverstas lenkišku - vaikučiai, 
eikit į lenkišką mokyklą, nes tik 
tokia liko.

Dieveniškių krašte, kuris iki 
šiol išsaugojo gimtąją lietuvių 
kalbą, sužlugdyta gausiausia lie
tuviška Milkūnų mokykla, turė
jusi 18 vaikų, 3 mokytojas. Mo
kytojų problemos kelis metus 
sąmoningai nespręstos, 4 vai
kams lietuviškai mokytis neleis
ta - visi taip pat priversti va
žiuoti toliau.

Išskirstyta ir Šalčininkų pra
dinė mokyklą, nors lietuviško 
darželio prieš dvejus metus pra
šė 30 šeimų.

Greta yra negausios lenkiš
kos švietimo įstaigos (Gerviškių, 
Katkiškių, Kurmelionių, Nauja
kurių, Tribonių pradinės mo
kyklos, Tabariškių darželis), ku
riose vaikų buvo tiek pat, kiek 
lietuviškose (po šešis) ar dar 
mažiau. Bet nė viena lenkiška 

Kanadiečiai - PRIMA ir BRONIUS SAPLIAI (kairėje) su Rytų Lie- 
tuvos lietuviškos mokyklos choreliu 2001.IX.5

mokykla neuždaryta, mokytojos 
aktyviai kviečia jas lankyti ir 
nevažiuoti į prestižinę Jono 
Pauliaus gimnaziją Vilniuje. 
Mat Pietryčių Lietuvoje yra 
Lenkija, ją valdo Lenkų rinkimų 
akcija, Lietuvos konstitucija, 
Valstybinės kalbos, švietimo 
įstatymai pristabdyti. Dieveniš
kių darželio vedėja Kirvel ne
moka lietuviškai, draudžia vai
kams eiti į lietuvišką grupę, bet 
Šalčininkų rajono savivaldybė 
palieka ją dirbti dar ketveriems 
metams - kol lietuvių neliks nė 
kvapo tame darželyje.

Rajono švietimo skyriaus 
vedėjas Antonas Janhorskis su 
Lenkijos organizacijomis pasi
rašė sutartis dėl paramos len
kiškoms mokykloms, Lietuvos 
pusei apmokant penktadalį tos 
sumos (gal jis dar tikisi tapti už 
lai Švietimo ir mokslo vicemi- 
nisteriu vietoj J. Dzilbo?)., O 
lietuviškoms mokykloms, darže
liams pinigų nėra: nei vadovė
liams, pratybų sąsiuviniams, po
pieriui, kreidai, suolams, žais
lams, nei dažams, magnetofo
nams, lygintuvams, šaldytuvams 
ir 1.1. Daliai vaikų net valgio ir 
aprangos trūksta.

Didelė atgaiva lietuviškoms 
mokykloms yra Amerikos-Ka- 
nados lietuvių organizacijų, 
bankelių, atskirų patriotų para
ma. Mokyklas, mokytojus kas
met sušelpia Lietuvių fondas, 
Tautos fondas, Kanados lietuvių 
fondas, Tautos fondas Kanadoje, 
Toronto Prisikėlimo parapijos 
kredito kooperatyvas, Lietuvių 
kredito kooperatyvai “Parama”, 
“Talka”, BALFas, Vilniaus krašto 
lietuvių sąjunga išeivijoje ir kitos 
lietuvių organizacijos.

Iš Kanados savo auką skyrė 
Alf. Bražys, dr. Arštikaitytė, P. 
Dalinda, St. Valickis, A. Stepai- 
tienė, M. Povilaitienė, Katalikių 
moterų būrelis. Jungtinės pa
stangos reikšmingos, nes remti
nų mokyklų yra apie 200, o mo
kytojų - 5,000.

Daugelyje mokyklų teko 
matyti lietuvių dovanas. Kai La
voriškių pagrindinėje mokyklo
je, kur lietuviškas žodis buvojau 
beveik išplėštas, garsiai, aiškiai 
uždainavo mokyklos choras, ne 
vienas nubraukė ašarą. Valstybę 
atkurti nelengva.
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MIRĖ IŠKILUS DVASININKAS
Spalio 14 d. Vilniaus univer

sitetinėje “Raudonojo kryžiaus” 
ligoninėje mirė monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas, nesulaukęs 
80 metų. Gimęs 1922 m., gyvuoju 
Vilniaus simboliu vadintas K. Va
siliauskas mokėsi Čypėnų pra
džios mokykloje, Biržų gimnazi
joje, Vilniaus ir Kauno kunigų 
seminarijose. Arkivyskupo Mečis
lovo Reinio įšventintas kunigu 
1946 m., jis tapo Kalesninkų vi
karu, po to paskirtas vikaru j 
Švenčionis, 1948 m. vikaru Vil
niuje, Šv. Teresės šventovėje ir 
Aušros Vartų koplyčioje. Vėliau 
dirbo Dubičių ir Rimšės parapijų 
administratoriumi. Rimšėje 1949 
m. sovietų saugumo suimtas ir 
nuteistas 10 m. kalėti Intos ir 
Vorkutos lageriuose. Grįžęs vika
ru buvo Švenčionyse, 1958 m. pa
rapijos administratoriumi Link
menyse. Iš ten ištremtas ir apsi
gyveno Latvijoje, sugrįžo 1968 m., 
buvo paskirtas į Varėną. 1975 m. 
dirbo vikaru adjutoriumi Šv. 
Rapolo parapijoje Vilniuje, 1989 
m. paskirtas Vilniaus arkikated
ros bazilikos klebonu, o 1997 m. 
emeritu prie Vilniaus Šv. Mikalo
jaus šventovės. Pirmąjį tikintie
siems grąžintos arkikatedros kle
boną spalio 17 d. po Mišių arki
katedroje į amžino poilsio vietą 
Antakalnio kapinėse palydėjo 
tūkstantinės minios, pranešė Lie
tuvos rytas.

NEBEREMS AUTOBUSŲ
Lietuvos vyriausybė nutarė 

kitais metais neskirti pinigų mo
kinių vežiojimo programai “Gel
tonieji autobusai” ir mokykloms 
kompiuterizuoti, rašo Lietuvos ry
tas. Šios programos yra įtrauktos į 
vyriausybės 2001-2004 m. progra
mos įgyvendinimo planą. 2000 m. 
buvo nupirkti 68, o 2001 m. - 49 
autobusai. Iš biudžeto tam buvo 
paskirta 5 mln. litų, o 4.1 mln. litų 
pasiskolinta. Iš viso atokiose vie
tose gyvenantiems padėti leng
viau pasiekti mokyklas reikėtų 
650 autobusų. Prezidentas Valdas 
Adamkus paragino ministerį pir
mininką Algirdą Brazauską šioms 
programoms perduoti 5 mln. litų, 
kurie buvo numatyti prezidentū
ros rūmų remontui. Tačiau spalio 
15 d. investicijų lėšų paskirstyme 
neatsižvelgta į prezidento pasiūly
mą. Pinigai buvo paskirti biblio
tekoms ir M. K. Čiurlionio mu
ziejui remontuoti. Finansų minis- 
terės Dalios Grybauskaitės teigi-

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

I "Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

; Žmonės, kurie atjaučia kitus

I Sudbury ‘ Ontari 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m.d„d.ch.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ 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

mu, moksleivių vežiojimas nėra 
investicinis projektas, o kompiu
terizavimui ir taip skiriama pa
kankamai lėšų švietimo biudžete.

MEDŽIAI SUGIHAROS 
ATMINIMUI

Spalio 16 d., minint buvusio 
japono diplomato Chiune Sugi
hara žygdarbius, jo 100-ųjų meti
nių proga 200 japoniškų vyšnių - 
sakurų medžių pasodinta Vil
niuje, dešiniajame Neries krante 
prie Baltojo tilto. Antrojo pasau
linio karo metu, Kaune gyvenęs 
C. Sugihara rizikavo savo karjera 
ir gyvybe išduodamas Lietuvos 
žydams daugiau kaip 6,000 vizų, 
su kuriomis jie galėjo išsigelbėti, 
patekti į Japoniją ir išvengti holo
kausto. Prezidentas Valdas 
Adamkus su diplomato našle Yu
kiko Sugihara Lietuvos ir Japo
nijos draugystės šventėje, kurioje 
dalyvavo kelių šimtų japonų dele
gacija, atvežusi medžius, atidengė 
paminklinį akmenį, skirtą C. 
Sugiharos metinėms. Šiemet taip 
pat yra minimos Lietuvos ir 
Japonijos diplomatinių santykių 
atkūrimo dešimtosios metinės.

25 M. HELSINKIO GRUPEI
Žmogaus teisių gynimo orga

nizacijos - Lietuvos Helsinkio 
grupės nariai spalio 10 d., minė
dami veiklos 25-metį, įteikė pre
zidentui Valdui Adamkui pirmąjį 
savo dokumentų rinkinio tomą, 
praneša LGTIC. Rinkinyje Hel
sinkio grupės dokumentai pristato
mi įvairūs sovietinio laikotarpio 
disidentų to meto pareiškimai dėl 
žmogaus teisių ir laisvių pažei
dimų SSRS okupanto Lietuvoje. 
Spaudai jau paruoštas antrasis 
rinkinio tomas, vėliau bus išleis
tas ir trečiasis, kuriame bus už
sienio spaudoje spausdinti atsilie
pimai į lietuvių disidentų pareiš
kimus. Helsinkio grupės, kurias 
vienija Helsinkio žmogaus teisių 
federacija, veikia 27 pasaulio 
kraštuose.

UŽIMTUMAS IR NEDARBAS
Valstiečių laikraštis praneša, 

kad antrąjį šių metų ketvirtį Lie
tuvoje buvo 1.52 mln. užimtų gy
ventojų - 0.4% daugiau, negu pir
mąjį metų ketvirtį, tačiau 5.3% 
mažiau negu 2000 m. antrąjį ket
virtį. Šiais metais tuo laikotarpiu 
daugiausia gyventojų dirbo apdir
bamojoje pramonėje (18%), že
mės ūkyje, medžioklėje ir miški
ninkystėje (17%), didmeninės ir 
mažmeninės prekybos, automobi
lių bei buities daiktų taisymo 
įmonėse (16%), švietimo įstaigo
se (11%). Per metus užimtųjų 
skaičius labiausiai sumažėjo že
mės ūkyje, medžioklėje ir miški
ninkystėje - 20% (apie 70,000).

ĮTEISINS DVIRAČIŲ EISMĄ

LGTIC skelbia, kad Kauno 
miesto taryba rugsėjo 27 d. 
nusprendė leisti Laisvės alėjoje ir 
Vilniaus gatvėje įrengti dviračių 
takus. Nutarta dviratininkams 
skirti atskirą juostą, nes jie vistiek 
važiuoja šiomis gatvėmis, ir nelai
mių tikimybė didesnė jiems nar
dant tarp pėsčiųjų negu laikantis 
tako. Takas bus įrengtas kitų me
tų šiltajam sezonui. RSJ

DP/VIbY FOUR SEASONSIVIZZrinCV REALTY LIMITED

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 j

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

Dr. JUOZAS KAZICKAS su dabartiniu Lietuvos premjeru ALGIRDU 
BRAZAUSKU (kairėje) vedybinės sukakties puotoje Vilniuje

Kviečiame į muzikės '(Į.
LILIJOS TURŪTAITĖS J

lapkričio 10, šeštadienį, 4 v.p.p.
Hamiltono Jaunimo centre, 58 Dundurn St.N.

PROGRAMOĮE: ' į
SOLISTĖS įvairių dainų, giesmių 

pynė ir kiti netikėtumai 'į

VISI BUS PAVAIŠINTI KAVUTE IR PYRAGAIČIAIS T,

(ėjimas $10. Rengia Hamiltono TS grupė <7

Hamilton, Ont.
PASINAUDOKIME RETA PRO

GA. Visų mėgstama ir visiems gerai 
žinoma “Aro” ir “Dainos” chorų 
vadovė muz. sol. Lilija Turūtaitė 
sutiko Hamiltone atlikti solo kon
certą. Jos tėveliai abu mėgo dai
nuoti ir buvo labai palankūs mu
zikai. Tai visai ne nuostabu, kad 
duktė tam pašventė visą savo gyve
nimą.

Tik ką pradėjus mokyklą, ji 
jau ir lankė akordeono pamokas, 
toliau - vaikų muzikos mokyklą, 
po to aukštesniąją Juozo Gruodžio 
vardo mokyklą ir ją baigusi buvo 
priimta į Vilniaus konservatoriją. 
Po 5-rių metų studijų ją sėkmingai 
baigė ir įsigijo chorų dirigentės bei 
mokytojos specialybes. Kauno 
mieste dirbo pedagoginį darbą, va
dovavo ir dirigavo mergaičių cho
rui, keliems ansambliams. Aktyviai 
dalyvavo tuo metu visokiuose kon
kursuose, renginiuose, koncertuo
se, televizijos laidose, dainavo solo. 
Buvo visų mėgstama ir gerbiama.

Prieš 10-tį metų likimas atvedė 
ją į šį svetingą Kanados kraštą. Čia 
apsigyvenus ji įsijungė į muzikos 
pasaulį. Buvo pakviesta vadovauti, 
diriguoti Toronto vyrui chorui 
“Aras” ir jos dėka choras dar dau
giau išgarsėjo ir yra labai mėgs
tamas mūsų visuomenės. Taip pat 
buvo pakviesta vadovauti Toronto 
lietuvių pensininkų chorui “Daina”. 
Per chorų koncertus dažnai gir
dime ją pritariančią chorams ar at
liekant solo. Taip pat ne kartą gir
dėjom ją giedant šventovėse per 
pamaldas ar palydint mūsų arti
muosius į amžino poilsio vietą ir ki
tuose renginiuose.

Tad visi, kurie mėgstate dainą 
ir muziką, kviečiami atsilankyti į šį 
neeilinį koncertą, išgirst ją vieną at
liekant visą programą ir pasi
džiaugti jos gabumais bei pasigėrėti 
jos švelniu balsu. Koncertas, kurį 
rengia “Tėvynės sąjunga”, įvyks 
lapkričio 10, šeštadienį, 4 v.p.p., 
Hamiltone, Jaunimo centre, 58 
Dundurn St. L.P.

VAIKŲ DIENOS CENTRUI 
aukojo: a.a. Gedimino Melnyko 
mirties metinių proga po $10 - R. 
Pleinienė, Z. Rickienė; a. a. Kazi- 
mieros Mankauskienės atminimui 
po $10 - A. Gedminienė, J. Riekus; 
$20 - M. A. Guja. A.a. Eug. Kairie
nės atminimui po $10 - T. Enskai- 
tienė, P. Styra; $25 - Z. J. Rickai; 
po $20 - A. Gedminienė, V. Keži- 
naiiis, B.B. Venclovai, D. Švažas, J. 
Astas. Artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame ir dėkojame -

VDC komitetas
“PAGALBA LIETUVOS VAI

KAMS” A. Lukos aukojo $50; a.a. 
Stasės Sirtautienės atminimui užjau- 
čiant seserį Stefaniją Kalvaitienę 
po $20 aukojo - E. K. Gudinskai, 
M. A. Pusdešriai; a.a. Kazimieras 
Mankauskienės atminimui, užjau- 
čiant dukteris Birutę Sadauskienę, 
Aldoną Falikowski ir jų šeimas, 
aukojo: $30 - E. M. Klevas; $25 - J.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ .

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868 

Asmenavičius; po $20 - E. K. Gu
dinskai, D. M. Jonikai, F. A. Povi- 
lauskai; $15 - A. Volungienė; po 
$10 - G. Agurkienė, E. Grajauskie
nė, J. Juozaitienė, S. Matukaitienė; 
po $5 - M. Borusienė, F. M. Gu
dinskai; a.a. Janes Petrauskienės at
minimui, užjaučiant sūnų Romą su 
šeima, seserį Oną Grigaitienę ir jos 
šeimą, aukojo: po $20 - G. Agur
kienė, O. Dramantienė, E. K. Gu
dinskai, M. J. Ribij; po $10 - R. V. 
Bartininkai, A. F. Pietrantonio, Z. 
P. Sakalai, F. Venskevičienė; po $5 
- M. Borusienė, F. M. Gudinskai.

PLV komitetas

Š.m. spalio 9 d. Hamiltono 
Aušros Vartų parapijos Jaunimo 
centro salėje įvyko parapiječių susi
tikimas su iš Lietuvos atvykusiu 
broliu pranciškonu Audriumi Šar
ka. Jis padės klebonui tvarkyti pa
rapijos reikalus. Naujai išrinktas 
bendruomenės pirmininkas Mari
jus Gudinskas pasveikino br. Aud
rių, atvykusį į šią bendruomenę. 
Klebonas kun. Juozapas Žukaus
kas, OFM, palaimino vaišių stalą. 
Visi parapijiečiai galėjo pasivaišinti 
pačių atsineštais gardumynais. Bro
lis Audrius Šarka yra gimęs ir au
gęs Klaipėdoje, mokslus baigė Kau
no kunigų seminarijoje, gražiai gro
ja gitara ir dainuoja. Yra įkūręs 
muzikos grupę Lietuvoje “Centri
nis tiltas”, kuri gyvuoja jau 6 metus. 
Kaip sakė pats br. Audrius, jis labai 
mėgsta lietuviškas dainas ir lietu
višką poeziją. Pabendravę su br. 
Audriumi ir sudainavę Eisim brole
liai namo, namo, parapijiečiai išsi- 
kirstė į namus. V. Lukavič)enė

London, Ont.
Š.m. spalio 3-6 d.d. Klaipėdos 

savivaldybės Muzikos centro mišrus 
choras “Aukuras” lankėsi Londo
ne. Atsakomajam vizitui jį pakvietė 
pernai Klaipėdoje viešėjęs garsusis 
Londono Gerald Fagan choras. Šio 
choro dainininkai ir globojo “Au
kuro” grupę viešnagės dienomis. 
Svečiai atvyko autobusu iš Čikagos 
ir sekančią dieną jau grožėjosi Nia
garos kriokliu. Spalio 5-oji liks il
gam prisiminimui ne tik svečiams iš 
Lietuvos, bet ir gausiam būriui lon- 
doniečių. Iš pat ryto “Aukuro” dai
nininkų laukė Lester B. Pearson 
muzikos ir meno mokyklos moki
niai. “Aukuro” choras čia atliko ke
letą kūrinių ir porą dainų kartu su 
šios mokyklos dainininkais. Po to 
St. Kero globojami, aukuriečiai at
vyko į Šiluvos Marijos šventovę. 
Kun. K. Kaknevičius papasakojo 
apie mūsų parapiją, o " salėje jau 
laukė kava su pyragėliais. Toliau 
svečiams parodė miesto centrą, 
Victoria parką, užsuko į Šv. Petro 
katedrą, aplankė miesto istorinį pa
statą Eldon House. Toliau jau laukė 
pietų vaišės Ritos ir Kęstučio Vilių 
sodyboje, juk prieš koncertą reikėjo 
ne tik pasistiprinti, bet ir atsipūsti.

Įspūdingas “Aukuro” koncer
tas įvyko St. James Westminster 
šventovėje. Dauguma klausytojų 
buvo angliškai kalbantys, todėl ir 
kūriniai buvo pritaikyti mišriai pub
likai. Po kiekvieno atlikto kūrinio 
nenutilo plojimai, nes atlikėjai pa
rodė labai aukštą meninį lygi. Visi 
dainininkai turi muzikinį išsilavini
mą ir gabų vadovą - Alfonsą Vil
džiūną. Choro programoje yra įvai
rių epochų ir stilių bažnytinė bei 
pasaulietinė muzika. Ir tą vakarą iš
girdome pramoginius kūrinius ir

ALĖ RŪTA

Dr. Juozas ir Aleksandra 
Kazickai išgyveno darniai drau
ge 60 metų. Užaugino darnių 
žmonių šeimą - tris sūnus bei 
dukterį ir sulaukė vienuolika 
vaikaičių.

Ekonomistas dr. J. Kazickas 
našiu, talentingu savo darbu už
dirbtą kapitalą visada protingai 
ir dosniai skleidė savo aplin
koje.

Šią vasarą, rugpjūčio 15 d. 
(2001 m.), minėdami savo 
jungtuvių 60 m. sukaktį, pakar
tojo savo santuokos priesaiką 
Vilniuje Šv. Mikalojaus švento
vėje. Prieš tai dr. J. Kazickas 
Pasvalio rajone pastatydino sa
vo tėvų, Sibiro tremtinių pali
kuonių, kapavietės paminklą, 
kuris buvo pašventintas su gra
žiomis religinėmis apeigomis.

Santuokos jubiliejines Mi
šias rugpjūčio 15 d. atnašavo 
vysk. P. Baltakis. Po Mišių 
“jaunuosius” sveikino kardino
las Juozas Bačkis. Buvo perskai
tytas Šventojo Tėvo iš Romos 
atsiųstas palaiminimo tekstas.

Religinei nuotaikai sustip
rinti dr. J. Kazickas už poros 
dienų savo lėšomis suruošė Šv. 
Kazimiero šventovėje Vilniuje 
religinį koncertą, kurio progra
mą atliko geriausios Vilniaus 
muzikinės jėgos - solistai, cho
ras ir vargonai. Tai buvo dva
sinė puota, kurioje dalyvavo 400 
Kazickų svečių ir šiaip vilniečių.

Vilniaus senamiestyje stilin
gai, puošniai atnaujintus rūmus 
dr. J. K. ta proga padovanojo 
žmonai Aleksandrai.

Vestuvinės sukakties puoto
je dalyvavo aukštieji Lietuvos 
valdžios pareigūnai (įvairių pa
žiūrų), nes dr. J. K. siekia visų 
taikos ir bendro darbo.

Puotoje buvo gražiai pavai
šinti jų giminės, draugai, ben
dradarbiai (iš visų kontinentų, iš 
bent 10-ties valstybių). Jie buvo 
pavaišinti ne vien pietumis, mu
zika ir kukliais šokiais jų rūmų 
sodelyje, bet ir visos savaitės 
renginiais - Trakuose, prie Bal
tijos jūros, gražiausiose Lietu
vos vietose. Už visa tai jie sulau
kė daugybę sveikinimų ir linkė
jimų ateities darbams.

KAZICKAI Šv. Mikalojaus šven
tovėje prie altoriaus Vilniuje

Dr. JUOZAS ir ALEKSANDRA KA- ”
ZICKAI prie savo namų Vilniuje

teatralizuotas chorines dainas, at
liktas be akomponavimo. “Aukuro” 
atlikti kūriniai džiugino visus va
karo dalyvius žavingu dainų skam
besiu ir harmonizacija. Ne veltui 
“Aukuro” mišrus choras jau yra 6 
tarptautinių konkursų laureatas. 
Svečius sveikino parlamento, Lon
dono miesto savivaldybės ir aukš
tųjų mokyklų atstovai. Koncerto 
pabaigoje į sceną pakilo Gerald Fa
gan choristai bendram 2-jų kūrinių 
atlikimui. Pastarieji įteikė atmini
mo dovanėles “Aukuro” dainų atli
kėjams. Baigus koncertą visus atli
kėjus išlydėjome gausiais plojimais. 
Skirstėmės į namus su neapsakomu 
džiaugsmu, kad gabūs dainininkai 
iš Lietuvos padovanojo mums tokį 
puikų koncertą ir sušildė širdis ne 
tik mums, bet ir gausiam londonie- 
čių būriui. A.V.

JA Valstybės
Orlando mieste, FL, rugpjūčio 

3 d. vyko 88-tasis Lietuvos vyčių su
važiavimas. Jo metu “Grosvernor 
Resort” viešbutyje taipgi vyko vyčių 
organizacijos padalinio “Pagalba 
Lietuvai”, direktorių tarybos posė
dis. Jam pirmininkavo direktorių 
tarybos pirmininkas ir minėto pa
dalinio vienas pagrindinių steigėjų 
R.S. Boris. Posėdyje paaiškėjo, kad 
per 2000-2001 metus į Lietuvą pa
siųsta penki 40 pėdų ilgio talpintu- 
vai su įvairiais vaistais ir medicinos 
priemonėmis. Vertė - 5 mil. dole
rių. Kartu su medicinine pagalba 
padalinys finansiškai rėmė valgyk
las, kuriose pamaitinami vargdie
niai, taip pat jaunimo veiklą, para
pijas. “Pagalba Lietuvai” vadovybė 
nutarė remti Gailestingosios Moti
nos Teresės nakvynės ir globos na
mus, kardinolo A. J. Bačkio amatų 
mokyklos steigimą. Mokyklai patal
pos jau gautos, bet jos reikalingos 
didelio remonto. Ši mokykla skiria
ma benamiams vaikams, taipgi ir 
daugiavaikių šeimų vaikams bei 
jaunimui su negaliomis. Iš viso per 
10 metų į Lietuvą pasiųsti 88 tal- 
pintuvai su vaistais ir įvairia medi
cinine įranga, kurios vertė 65 mil. 
dolerių. “Pagalba Lietuvai” direk
torių tarybą sudaro: vyčių centro 
vadovas R. S. Boris, padėjėja R. 
Juškaitė-Švobienė, dvasios vadas 
prel. dr. J. Anderlonis, centro val
dybos pirm. R. A. Martin ir nariai: 
M. A. Bott, A.' Alexander, A. T. 
Baronas, L. Kapochus, F. Petraus
kas ir M. Shea.

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 šalių skyrius, seimo 
nariai prof. Vytautas Landsbergis ir 
dr. Kazys Bobelis, Lietuvos garbės 
konsulas Argentinoje dr. Jonas 
Daujotas, Argentinos lietuvių bend
ruomenė, Buenos Aires dienraščių 
La Nacion, Clarin, La Prensa ir 
Cronica redakcijos, TELAM žinių 
agentūra, televizijos Las Noticias ir 
Noticiero 7 žinių programos. Nuo 
pat įsteigimo LIBA pagrindinis ži
nių šaltinis yra “tėvelių gimtojo 
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 atsto
vo 1978-1990 Pietų Amerikoje pa
reigas. 1997 m. A.M. nuvežė į Lie
tuvą buvusio ’Krašto apsaugos mi- 
nisterio, diplomato, politinio kali
nio generolo Teodoro Daukanto 
urną su pelenais (gen. T. Daukan
tas mirė 1960 m. Argentinoje). 
1993 m. A.M. organizavo Šarūno 
Marčiulionio krepšinio mokyklos 
jaunių krepšininkų atvykimą į Ar
gentiną rungtynėms su vietos ko
mandomis.

Australija
Lietuviai enciklopedijoje. Prieš 

10 metų buvo išleista enciklopedija 
“The Australian People”. Joje yra 
ir Australijos lietuvių skyrius. Nors 
Australijos lietuvių bendruomenė 
nyksta, jos vardas liks įamžintas ši
to veikalo dėka. Rugsėjo mėnesį 
pasirodė antra tos enciklopedijos 
papildyta laida. Lietuvių skyriaus 
abiejų laidų autorius yra dr. Jonas 
Kunca.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

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

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........1.50%
santaupas................................. 1.75%
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%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

A. a. Antanas Gudelis, buvęs 
Lietuvos karininkas, 90 m. amžiaus, 
mirė rugpjūčio 17 d. Adelaidėje. 
Velionis gimė 1911 m. liepos 31 d.‘ 
Petrapilyje, Rusijoje. Šeima į Lie
tuvą grįžo 1920 m. ir apsigyveno 
Kazlų Rūdoje. Čia Antanas lankė 
pradžios mokyklą, o 1932 m. baigė 
“Aušros” berniukų gimnaziją Kau
ne. Tais pačiais metais įstojo į An
tano Smetonos karininkų mokyklą. 
Ją baigė 1934 m. ir buvo paskirtas į 
LK Birutės pulką Alytuje, o vėliau į 
naujai organizuojamą dragūnų 
“Geležinio vilko” pulką Tauragėje. 
Vokiečių okupacijos metais tarna
vo lietuvių savisaugos dalinyje. Bai
giantis II Pasauliniam karui, pasi
traukė į Vokietiją, o iš čia 1949 m. 
išvyko į Australiją. Įsijungė į lietu
višką veiklą, buvo dosnus aukotojas 
jos reikalams. Skaitė ir mėgo lietu
vių spaudą. Velionis priklausė Ade
laidės lietuvių sąjungai, LK Ramo
vei. Iš Šv. Kazimiero koplyčios pa
laidotas Entieldo kapinėse. Geduli
nes Mišias aukojo kun. I. Petraitis, 
MIC. Lietuvių “Caritas” valdybos 
vardu atsisveikino V. Baltutis, Ade
laidės lietuvių sąjungos - D. Dunda 
ir ramovėnų - I. Bočiulis. Jo liūdi 
žmona Juzė, sūnus Edvardas su šei
ma ir visa Adelaidės lietuvių bend
ruomenė.

(Mūsų pastogė 2001 m. 36 nr.)

Britanija
Škotijos valdžia pranešė Lietu

vai, kad negalinti išduoti karo nusi
kaltimais įtariamo Antano Gucevi
čiaus dėl jo labai blogos sveikatos. 
Pastaruoju laiku jis gydėsi Edinbur
go ligoninėje. Medikų komisija nu
statė, kad 85-rių metų ligonis, ser
gantis diabeto liga, turėjęs du šir
dies priepuolius, taipgi varginamas 
kitų ligų, yra nepajėgus stoti prieš 
teismą. Lietuvos generalinė proku
ratūra, pasak jos atstovo V. Putelio, 
studijuoja iš Škotijos gautus doku
mentus. A. Gucevičus įtariamas, 
kad dalyvavęs baudžiamuose veiks
muose nacių okupuotoje Lietuvoje 
ir Gudijoje, tarnaudamas naciams 
pavaldžiame policijos batalione. 
Jam baudžiamoji byla buvo iškelta 
Lietuvoje sovietmečiu, bet nutrauk
ta ir atnaujinta 2000 metais, kaip 
rašoma Londono žiniose 2001 m. 7 
nr. Pats A. Gucevičius teigia, kad 
nevykdęs jokių karinių nusikaltimų 
ir nieko nežudęs. Jis buvęs įtrauk
tas, pagal prisipažinimą, į šešis at
vejus, kai Vokietijos kareiviai šau
dė civilinius gyventojus. Jis buvęs 
už dviejų kilometrų nuo įvykio vie
tos, saugodamas vokiečių užnugarį 
nuo partizanų.

Ukraina
Apie Ukrainos lietuvius rašo 

Irena Bezekevičiūtė-Babadžan Pa
saulio lietuvio 8 nr. Jiems čia pasi
sekę surasti mažąjį lietuvišką pa
saulį, kuriame skamba lietuviškos 
dainos, eilės, pokalbiai. Ir visa tai 
nuveda į praeitį, kai Poezijos pava
saris pritraukdavo dideles žmonių 
minias link senojo Vilniaus univer
siteto, kai ant Birutės kalno Palan
goje buvo skaitomos lietuvių poetų 
eilės, kai prie lietuvių dramos ir 
jaunimo teatrų naktimis stovėdavo 
žmonės, kad galėtų gauti bilietų. 
Visa tai neišdilsią iš atminties. Taip 
pat ir šiemet per Motinos dieną 
skaitė eilėraščius, dainavo lietuvių 
dainas. Surengtas kepsnių konkur
sas. Laimėtojai gavo premijas - lie
tuviškų žurnalų. Kaip rašinio auto
rė pastebi - gal ne į temą skambėjo 
Maironio eilės apie Trakų pilį. Bet 
Trakai - senoji Lietuvos sostinė, 
kur gyveno Vytauto Didžiojo moti
na Birutė. 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

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net
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Tarp dviejų jaunimo sodybų
Pokalbis su misionieriumi kunigu Hermanu Šulcu, 

jaunimo sodybų steigėju Afrikoje ir Lietuvoje
- Lankotės Kanadoje nebe 

pirmą kartą. Kokiu tikslu lanko
tės dabar?

- Man visad miela lankyti 
Kanados lietuvius, pasižymėju
sius savo svetingumu ir dosnu
mu. Smagu man susitikti su 
daugeliu bičiulių ir buvusių 
mokslo draugų. Be to, jaučiu 
pareigą informuoti apie misijas 
Ruandoje, kur gyvenu jau dau
giau kaip 20 metų. Šį kartą ta
čiau labai konkrečiai informuo
ju apie naują, iš dalies jau įvyk
dytą projektą Lietuvoje - Jauni
mo sodybą Kretingos apskrityje, 
ant mano senelio buvusios žemės.

- Kaip misionierius Ruandoje 
prieš keletą metų įsteigėte Jaunimo 
sodybą. Kas tai per steiginys - 
bendrabutis, stovykla, mokykla...

- Prieš maždaug 20 metų, 
paties jaunimo raginamas, įstei
giau ten jaunimui sodybą, t.y. 
vietą, kur beraštis jaunimas ir 
gatvės vaikai galėtų visų pirma 
gyventi, pavalgyti, išmokti rašy
ti, skaityti ir išmokti amatų - 
mūrininkystės, staliorystės, ge
ležies apdirbimo. Be to, visi turi 
prisidėti prie laukų darbų ir 
daržininkystės.

- Koks likimas ištiko tą Jau
nimo sodybą? Ar ji išliko iki šiol?

- Prieš 7 metus, t.y. 1994 
metais, per tą baisų genocidą 
Jaunimo sodyba buvo sunaikin
ta, jaunimo didelė dalis išžudy
ta. Dabar ji vėl atstatyta gerų ir 
dosnių žmonių dėka. Joje dabar 
gyvena apie 200 jaunimo ir vai
kai našlaičiai. Trys iš jų lanko 
universitetą, apie 30 - gimnazi
jas ir likusių didelė dalis eina į 
pradinę mokyklą.

- Girdėti, kad užsimojote 
steigti Jaunimo sodybą ir Lietu
voje. Kaip toli yra pažengęs šis 
užmojis?

- Jau prieš keletą metų pra
dėjau galvoti ir ruošti Jaunimo 
sodybos steigimą Lietuvoje. 
Prieš dvejus metus buvo pradėti 

Misionierius kun. HERMANAS 
ŠULCAS, SDB, Jaunimo sodyboje 
Lietuvoje su našlaite iš Klaipėdos

statybos darbai. Dabartiniu me
tu ten stovi 8 dailūs mediniai 
namukai jaunimo apgyvendini
mui vasarą ir viena graži pavėsi
nė, irgi iš medžio, kuri naudoja
ma kaip valgykla, svečių kam
bariai.

-Ar tai bus panašus steiginys 
į “Vaikų tėviškės namų” kaimą 
prie Marijampolės?

- Skiriasi nuo to kaimo, kur 
pastoviai gyvena kelios dešimtys 
vaikų ir jaunimo. Jaunimo sody
boje, bent pradiniame laikotar
pyje, negyvens būriai jaunimo - 
jų bus tik vasaros metu rengia
moje stovykloje. Bus ten rengia
mi ir įvairaus pobūdžio semina
rai per visus metus, bet jau ma
žesnėm grupėm. Visų tų rengi
nių tikslas yra suteikti jaunimui 
kūrybingą laisvalaikio užsiėmi
mą, pasiūlyti galimybių geriau 
save ir krikščioniškąsias verty
bes pažinti. Ateityje bus pasta
tyta ir koplyčia; jeigu atsirastų 
mecenatas/ų, jau artimiausioje 
ateityje bus galima ją statyti.

- Kas finansuoja Jaunimo 
sodybą Lietuvoje ir kaip ji išsilai
kys ateityje?

- Pradinė pagalba Jaunimo 
sodybai atėjo iš Bavarijos Tele
vizijos (BR) - arti 100,000 JAV 
dolerių. Kiti pinigai - iš vokie
čių bičiulių; yra miestelis - Wei
ssenbrunn Bavarijoje, kurios vi
sa vadovybė - viršaitis, klebo
nai, katalikų ir evangelikų, jau 
dukart rengė labdaros vakarus, 
dalyvavo Vasario 16-osios gim
nazijos šokėjai ir menininkai, be 
to, jie kitais būdais remia Jauni
mo sodybą; jau antrą kartą iš 
Weissenbrunno atvyko delega
cija į Lietuvą ir atvežė pinigų, 
daiktų, 3 vartotus automobilius. 
Bet savigarba neleis vien iš au
kų gyventi, tad artimiausioje 
ateityje planuojamas ekologinis 
ūkis (buv. senelio žemės apima 
60 hektarų - įrengtos dirbtuvė
lės staliorystės ir šaltkalvystės. 
Jaunimas taip turės galimybių 
pasidarbuoti ir ateityje, kad 
nuodugniau galėtų išmokti mi
nėtų amatų, vienas kitas galės 
ten ir pastoviai apsigyventi, ypač 
iš apleistų ir neturtingų vaikų, 
kurių pvz. nemažai užtinkama 
Klaipėdos miesto sąšlavynuose.

- Ar Lietuvos jaunimas do
misi tokio pobūdžio sodyba?

- Ligi šiolei toje sodyboje 
per dvi vasaras vyko stovyklos ir 
rudenį medžių sodinimo savait
galiai; dalyvavo jaunimas iš 
Kauno, kur veikia saviugdos 
klubas, glaudžiai susietas ir ly
giagrečiai įsteigtas Su Jaunimo 
sodyba; dalyvavo ir artimos apy
linkės jaunimas. Iš paties jauni
mo aktyvaus prisidėjimo ir su
augusiųjų bei seniūnijos (Žalgi
rio) pareigūnų pareiškimų gali
ma spręsti, kad Jaunimo sodyba 
yra teigiamai vertinama; jauni-

Didžioji ir gražioji Čikagos lietuvių šventovė Marquette Parko rajone. 
Ji pastatyta 1957 m.; architektas - J. Molokas Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuva tarp Amerikos ir Rusijos
Dviejų prezidentų susitarimas, liečiantis Lietuvą ir kitas 

Baltijos valstybes. Amerika nepripažino sovietinės jų 
okupacijos, bet dabar linksta Rusijos pusėn
J. P. KEDYS

Ryšium su teroristų užpuoli
mu Amerikos prez. Bush laiko jo 
kaltininku Osamą bin Laden, gy
venantį Afganistane, nors kalti
namų dokumentų nėra paskelbęs.

Rugsėjo 21 d. prez. Bush pa
skambino Rusijos prezidentui 
Putin. Kaip tarptautinės agen
tūros pranešė, po valandos pasi
kalbėjimo jisai sutarė su prezi
dentu Putin: Amerikos kari
niams daliniams bus leidžiama 
atlikti karo veiksmus iš Ka
zachstano prieš Afganistaną, 
kur gyvena Osama bin Laden.

Kazachstano respublika, 
anksčiau buvusi Sovietų s-gos 
dalis, dabar yra nepriklausoma 
valstybė, tačiau Rusijos prez. 
Putin padarė jos vardu susitari
mą. Be to, didelė dalis Kazachs
tano gyventojų yra musulmonai. 
Taigi Amerikos kariai turės du 
frontus: viešąjį - Afganistane ir 
neviešąjį Kazachstane.

Tai liečia Lietuvą ir kitas 
Baltijos valstybes. Amerika yra 

mas ten jaučiasi smagiai. Ten 
yra skatinamas kūrybingumas ir 
gali sveikai praleisti laisvalaikį, 
nes ten yra ir sporto aikštelės.

- Kokie Jūsų kaip misionie
riaus ateities užmojai?

- Po 23 metų darbo Afriko
je gal ir gera pasitraukti, pailsė
ti, nes iš tikro maliarija nemažai 
prikankina mane - kasmet bent 
5-6 kartus ja persergu... Bet ne
sijaučiu galįs palikti Jaunimo 
sodybą Ruandoje, nors didele 
dalimi vietiniai auklėtojai (buvę 
mano auklėtiniai) gerai susi
tvarko ir be manęs. Sunku jiems 
su lėšomis, su tokiu dideliu skai
čiumi našlaičių, nors didele da
limi finansinę naštą neša bičiu
liai italai saleziečiai. Be to, 
tiems našlaičiams reikia ypač tė
viškos meilės. Juk jie be moti
nos ir be tėvo; todėl bent 3 ar 4 
kartus per metus ten pabūnu 
mėnesį ar ilgiau, kitu laiku rūpi
nuosi Jaunimo sodyba Lietuvo
je, kur vis dažniau nuvykstu ir 
ilgėliau apsistojo su viltimi, kad 
artimoje ateityje ji bus tvirtai 
įrengia ir man nebereikės tiek 
daug važinėti.

- Dėkojame už pokalbį ir lin
kime sėkmingai gyvuoti abiem 
jaunimo sodybom, kad jose aug
tų geri, dori, sąžiningi ateities 
žmonės.

pažadėjusi daug kartų baltiečius 
priimti į ŠAS (NATO). Rusija 
griežtai priešinasi. Ar Amerika 
nėra pakeitusi pažado dėl bal- 
tiečių priėmimo į ŠAS? Pen
kiasdešimt metų Amerikos poli
tikai, įskaitant prezidentus, 
skelbė jog Amerika nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę 1990 
m., Aukščiausios tarybos pirm. 
V. Landsbergis pasiuntė min. 
pirmininkę Prunskienę į Ameri
ką paprašyti Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo. Dar 
jai neįėjus į prezidento senjoro 
Bush kabinetą saugumas iškratė 
jos rankinuką. Tai buvo gal pir
mą kartą Amerikos istorijoj 
toks įvykis, nuskambėjęs po visą 
pasaulį. Prunskienė pareiškė ji 
atvykusi dėl Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimo, kuris šiuo 
metu Lietuvai yra labai svarbus. 
Prezidento žodis buvo gana 
trumpas: jis siūlė pirmiausia 
kreiptis į Garbačiovą, jau baigian
čios amžių imperijos valdovą!

October is Salute to Small Business Month. Small business has a big impact 

on our economy. More than 800,000 new jobs have been created in Ontario 

since 1995. To help your small business grow, the Ontario Government is 

committed to doing more, like reducing red tape, cutting taxes and promoting 

e-business initiatives. We’ve also set up Small Business Enterprise Centres, 

Business Self-Help Offices and Government Information Centres.To find out 

more visit www.ontario-canada.com or call the Canada-Ontario Business 

Service Centre toll-free at 1-800-567-2345 or in Toronto, 416-954-INFO (4636).
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Kai stokojama lietuvių kunigų 
Čikagoje į Marquette Parko lietuvių parapiją grįžo buvęs klebonas

EDVARDAS ŠULAITIS
Į Marquette Parko lietuvių 

parapiją, kuri vadinasi Švč. 
Mergelės Gimimo vardu, sugrį
žo buvęs šios parapijos klebo
nas, kun. Jonas Kuzinskas. Jis 
jau laikė Mišias rugsėjo 2 d.

Tačiau paaiškėjo, kad kun. 
Kuzinsko sugrįžimas yra tik lai
kinas. Jis čia bus iki š.m. pa
baigos. Per tą laiką tikimasi su
rasti jaunesnį nuolatinį parapi
jos vadovą lietuvį. Sakoma, yra 
tariamasi tuo reikalu su Lietu
vos vyskupais.

Prieš 4 metus kun. J. Ku- 
zinskui išėjus į pensiją (taip nu
sprendė Čikagos arkivyskupija) 
ir jį iškėlus kapelionu į prie Či
kagos esančią Holy Family Villa 
- senelių prieglaudą, Marquette 
Parko lietuvių parapijon buvo 
atsiųstas lietuviškai nekalbantis, 
bet lietuvių kilmės kun. Michael 
Yakaitis, kuris taip pat klebo
navo ir Šv. Barboros parapijoje. 
Šios dvi pareigos tam kunigui 
buvo per sunkios - jis nepajėgė 
išmokti nei lietuvių kalbos, nei 
patenkinamai eiti savo pareigas 
naujoje parapijoje.

Tai pastebėjo ir Marquette 
Parko parapijos nariai. Jie pra
dėjo reikšti savo nepasitenkini
mą šiuo klebonu, ypač kai 
pasklinda kalbos apie išlaidas - 
be pateisinamų dokumentų.

Parapijiečiai rinko parašus 
ir juos siuntė Čikagos arkivys- 
kupijon, reikalaudami kito kle
bono. Vienu metu tokiu buvo 
sutikęs būti Brighton Parko lie
tuvių parapijoje dirbęs kunigas 
iš Lietuvos - Jaunius Kelpšas. 
Jam Čikagos arkivyskupija jau 
buvo davusi “žalią šviesą” - 
laukė oficialaus rašto.

Bet kunigo iš Lietuvos kan
didatūra kai kam iš Marquette 
Parko lietuvių veikėjų ir kai ku
rių kunigų tarpo, nebuvo pri
imtina. Apie tai sužinojęs kun. 
J. Kelpšas savo sutikimą atšau
kė, nuspręsdamas pasilikti ten, 
kur buvo labai kviestas ir yra 
labai reikalingas - būtent Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Pra
sidėjimo parapijoje, kurioje irgi 
nebuvo likę nė vieno lietuvio 

kunigo.
Iš rimtų šaltinių sužinojo

me, kad Čikagos lietuviams no
rima palikti tik vieną parapiją - 
Marquette Parke. Todėl Brigh
ton Parko lietuviška parapija 
gali ir kun. Kelpšo netekti, nes 
čia vis didėja ispaniškai kalban
čių, kuriems norima ateityje 
perleisti šią parapiją. Jeigu taip 
atsitiktų, nebūtų naujiena, nes 
iki šiol Čikagos ir artimesniųjų 
ar tolimesniųjų telkinių lietu
viai, jau nustojo 10 parapijų.

Kun. J. Kuzinskas yra gimęs 
1926 m. birželio 3 d. Waukegan, 
IL, kur anksčiau buvo nemažai 
lietuvių ir veikė lietuvių katali
kų parapija. Baigęs kunigų se
minariją Mundelein, IL, jis 1952 
m. buvo įšventintas kunigu. Dir
bo Šv. Tomo apaštalo ir Šv. 
Jurgio parapijose. Vėliau klebo
navo Šv. Baltramiejaus, Marijos 
Pergalės, Brighton Park lietuvių 
ir pagaliau 1988-siais buvo pa
skirtas į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo lietuvių parapiją Mar
quette Parke klebonu. Joje jis 
išbuvo iki 1997 m.

Be to, buvo kardinolo J. 
Bernardin patarėju, arkivysku
pijos kunigų senato nariu, Čika
gos arkivyskupijos katalikų ka
pinių direktoriumi, Šv. Kazimie
ro vienuolyno kapelionu. Jis pa
sistengė puikiai išmokti lietuviš
kai, lietuvių katalikų yra gerbia

Vilniuje, Šv. Mikalojaus parapijos šventoriuje su rezistencijos veikėjais 
2001.VIII.31. Iš kairės: kanadietė Prima Saplienė, mons. Kazimieras
Vasiliauskas, kanadietis Bronius Saplys, Nijolė Sadūnaitė

mas ir mėgstamas. Gaila, kad jis 
Marquette Parko lietuvių para
pijoje negalės būti ilgėliau.

Šioje buvusioje ir dar tebe
esančioje Čikagos ir apylinkių 
lietuvių parapijoje jau keli me
tai dar darbuojasi jaunas kuni
gas iš Lietuvos - Rimas Gude
lis, kuris tęsia studijas Čikagos 
universitete ir čia ruošia dokto
ratą. Bet jis turi leidimą čia 
pasilikti tik iki š.m. pabaigos, 
nebent gautų pratęsimą. Kiti 
mūsų tautiečiai jį norėtų matyti 
šios parapijos administratoriu
mi. O šiaip lietuvių kunigų Či
kagoje ir apylinkėse nebėra, 
ypač tokių, kuriuos būtų galima 
paskirti klebonais.

Lietuvių tikinčiųjų mirtys ar 
išsikėlimas į priemiesčius labai 
sumažino lietuviškųjų parapijų 
skaičių. Jų dabar belikę tik trys 
(jeigu skaitytume Šv. Antano 
parapiją Cicero mieste, kur jau 
senokai nėra nuolatinio lietuvio 
kunigo ir čia Mišias dažnai laiko 
iš kitur atvykstantys kunigai). 
Čikagoje ir jos tolimesnėse vie
tovėse buvo net 11 lietuvių pa
rapijų su savo pradžios mokyk
lomis.

Šalia šių trijų parapijų da
bar yra prisidėjusi Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misija Le- 
monte, kur yra apsigyvenę ne
mažai mūsų tautiečių.

Ruandietis, apsilankęs Jaunimo sodyboje Lietuvoje tarp lietuvių vaikų Norintys prisidėti prie sody
bų išlaikymo aukas siųsti: Prisikė
limo parapijos kredito kooperaty
vui Toronte, sąsk. nr. 1686241; 
kred. kooperatyvui “Talka” Ha
miltone, sąsk. nr. 150507.37-8848.

Jaunimo sodybos steigėjas Lietuvoje misionierius kun. HERMANAS ŠULCAS, SDB, atnašauja Mišias vasa
ros stovykloje Kėkštų kaime, Kretingos apskr. Filmuoja Vokietįjos televizijos bendrovė ARD

http://www.ontario-canada.com
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PLB veikėjų suvažiavimo dalyviai Seinuose pagerbė ten pastatytą 
vyskupo A. Baranausko paminklą, padėdami gėlių vainiką. Iš k.: gen. 
Lietuvos konsulas Varšuvoje G. Mackelis, PLB pirm. Vyt. Kamantas, 
vysk. P. Baltakis, Lietuvos ambasadorius Lenkijai D. Degutis

Argentinos lietuvių “Nemunas”
Atšventė 92-jų savo kultūrinės veiklos metų sukaktį 
pamaldomis ir iškilmingu pokyliu, gražuolės rinkimais.

Šią šventę plačiai aprašė Berisso savaitraštis El Mundo

Seinuose kovojama dėl mokyklos
IRENA GASPERAVIČIUTĖ

Gal ir nesėkmingai susiklos
tė įvykiai, kad rugsėjo 5 d. Var
šuvoje švenčiant Lenkijos ir 
Lietuvos diplomatinių santykių 
atkūrimo dešimtmetį, kai kam 
nuotaiką sugadino Lenkijos ži- 
niasklaidoje pasipylusi informa
cija apie Seinų II gimnazijos lie
tuvių mokinių tėvų protestą. 
Tačiau abiejų valstybių aukš
čiausiosios valdžios turėjo pro
gos stabtelėti ir pažvelgti, kas 
vyksta Seinuose. Lietuvių teisę 
mokytis gimtąja kalba parėmė 
Lenkijos prezidentas ir premje
ras. Jie žadėjo prižiūrėti, kad 
per dvi savaites klausimas būtų 
išspręstas. Švietimo ministerija 
viešai pripažino, kad buvo gru
biai pažeistos lietuvių teisės.

Lenkų žiniasklaida
Nepriklausoma lenkų žinia- 

sklaida daugiausia objektyviai 
bandė pažvelgti į susiklosčiusią 
padėtį, tačiau atsirado ir tokių 
laikraščių, kurie ėmėsi savotiš
kos kūrybos, nė kiek neprime
nančios gerų santykių ir strate
ginės partnerystės dvasios.

“Gazeta Wspolczesna” ne
praleido progos ir šį kartą išdės
tyti savo nuomonės apie lietu
vius. Šiame laikraštyje gan regu
liariai pasirodo lietuvius žemi
nančių ir įžeidžiančių rašinių.

Neatsiliko ir “Powiatowy 
Przeglad Sejnenski” (nr. 9/01), 
kuriame išspausdinti du praeitį 
vertinantys straipsniai: Ryszar- 
do Mackiewicz reportažas “Ką 
simbolizuos paminklas Berzny- 
ke?”, kitas Tadeuszo Katelbach 
“Seinų sukilimas (dalyvio prisi
minimai)”. Pirmajame rašoma: 
“Juo toliau nuo Vilniaus, juo 
mažiau jaučiama atkaklaus anti
lenkiškumo (...)”.

Toliau dėstoma istorija ir 
nūdienos lietuvių skriaudos len
kams, kalbama ir apie Berznyko 
mūšį: Lietuviai lenkų ir bolševi
kų mūšyje nuosekliai laikėsi 
draugystės su sovietais nematy
dami, kad jų pergalė sužlugdys 
svajones apie nepriklausomą 
Lietuvą. Berznyke statyti atskirą 
paminklą su lietuvių Vyčiu - tai 
sulyginti agresorių ir TSRS są
jungininką su žuvusiais lenkų 
didvyriais. Tai turbūt nėra nei 
iškilmių, nei tautiečių seiniškių 
tikslas. Gal perdedu, bet galima 
numatyti, kokia reakcija Lenki
joje kiltų, jei kas sumanytų pa
statyti paminklą žuvusioms rau
donarmiečiams Radzimine ar 
prie Ossovo. Negalima paneigti, 
jog minėjąją įamžinimo formą 
propaguoja lietuviai, kad už len
kų pinigus paliktų eilinį ant
spaudą ginčytinose, pagal juos, 
Suvalkijos žemėse”.

Štai kito tame pačiame nu
meryje įdėto straipsnio “Seinų 
sukilimas (dalyvio prisimini
mai)” ištrauka:

“Seinų gyventojai su savo 
senjoru, žilu seniu p. Domos- 
lawskiu priešaky, sveikino mus 
su ašarom akyse. Įžengdamas į 
turgaus aikštę, negalėjau atsi
kratyti prašymų, kad kuo grei
čiau, neatvėsus emocijoms, susi
dorotume su lietuviais, kurie te
rorizavo gyventojus, šaudė į 
mus (...). Keletą metų vėliau 
užsukau kelioms valandoms j 
Seinus. Galėjau tada įsitikinti, 
kad anų laikų kovų dėl miesto 

atmintis vis gyva ir vyresniojo 
amžiaus žmonių, ir vaikų sąmo
nėje. Gatvė, kurioje krito Wac- 
law Zawadzki, buvo pavadinta 
Zawadzkio vardu. Kai po pas
kutiniojo karo sužinojau, kad 
Seinai atsidūrė Lenkijos terito
rijoje, jaučiausi laimingas. Jau
nųjų sukilėlių kraujas, tarp jų 
Suvalkų gimnazijos vyresniųjų 
klasių mokinių, nenuėjo niekais. 
Manau, kad ir šiandien kovų dėl 
Seinų atmintis gyva - tėvų per
duodama vaikams, senelių anū
kams”. (Straipsnis perspausdintas 
iš “Nowy Swiat”, JAV, 1969 m.).

Belieka susimąstyti, koks 
redakcijų tikslas spausdinti to
kio pobūdžio straipsnius - pro
vokacija, ar neapykantos pro
veržis?

Gimnazijos reikalai
Rugsėjo 3 d. vaikams nesu

sirinkus į Šeinų gimnaziją, žinia- 
sklaidoje pasirodė mokyklos di
rektorės gąsdinimai, jog tėvai 
bus patraukti administracinėn 
atsakomybėn. Direktorė sakėsi 
nieko nežinanti apie tėvų pro
testą (nors tos dienos 7.30 v. tė
vų raštas jau gulėjo Seinų viršai
čio sekretoriate, o laikraščiai šau
kė: “Seinų mokiniai Punske”).

Tėvai sužinoję apie direkto
rės gąsdinimus ir pasiskaitę mi
nėtus straipsnius, nusprendė, 
jog būtina, kad jų vaikai moky
tųsi atskirose patalpose. Todėl 
rugsėjo 10 d. Lenkijos lietuvių 
bendruomenė raštu kreipėsi į 
Seinų viršaitį, prašydama suda
ryti tokią galimybę ir nurodė 
vietą - Seinų lietuvių namus. 
Tuo pačiu raštu prašė, kad vir
šaitis paskirtų direktorių arba 
vicedirektorių, mokantį lietuvių 
kalbą ir išmanantį lietuvių ma
žumos problemas.

Lietuvos konsulas Seinuose 
Jonas Kindurys, perskaitęs ci
tuotus mėnraščio “Powiatowy 
Przeglad Sejnenski” straipsnius, 
sunerimęs kreipėsi į Seinų ap
skrities viršininką, išsakydamas 
nuomonę, jog Seinų apskrities 
leidinys, jo manymu, turėtų 
daugiau prisidėti prie lietuvių ir 
lenkų visuomenių vienijimo, o 
ne kiršinti jas, juo labiau turėtų 
gerbti lietuvių mažumos pozici
ją, kuri, mano galva, sąmoningai 
ir nuosekliai siekdama gerinti 
padėtį, vengia įsiterpti j diskusi
ją šiomis (istorinėmis - I.G.) te
momis”, - rašė jis. Pasak kon
sulo, kartu su apskrities virši
ninku jie daug darę, kad abiejų 
tautų santykiai gerėtų. “Vis dėl
to kartu turime siekti, kad lenkų 
ir lietuvių visuomenių dialogas 
tęstųsi pagarbos, tolerancijos ir 
draugiškumo atmosferoje”, - 
rašoma laiške.

Lietuvos konsulas Seinuose 
taip pat kreipėsi į Seinų miesto 
merą, prašydamas gerų, drau
giškų ir strateginių santykių var
dan pašalinti antilietuviškus už
rašus nuo Seinų miesto pastatų 
sienų. “Tai bus eilinis mūsų 
bendradarbiavimo pavyzdys”, - 
rašė konsulas burmistrui.

Viršaičio raštas ir tėvai
Praėjus dviem savaitėm, 

Seinų valsčiaus viršaitis išsiunti
nėjo raštą visiems protestuojan
tiems tėvams, kuriame buvo pa
rašyta:

“Nuo 2001 m. rugsėjo 17 d. 
sugrąžinamas mokymas II Seinų 
gimnazijos savarankiškose Ic ir

Argentinos lietuvių savišal- 
pinė draugija “Nemunas” 2001 
m. rugpjūčio mėn. atšventė savo 
92 metų gyvavimo sukaktuves, 
sutraukęs nepaprastai didelį 
tautiečių skaičių į Berisso mies
tą, Buenos Aires apskrityje. Ši 
ypatinga šventė prasidėjo šven
tomis Mišiomis Maria Auxilia- 
dora parapijos šventovėje, kur 
per pamaldas buvo prisiminti 
tos lietuvių draugijos steigėjai ir 
ąžuolai, jau nuėję amžinybėn.

Po šv. Mišių “Nemuno” 
draugijos patalpose buvo ati
dengtas didelis paveikslas, ku
riame kartu su spalvomis matėsi 
figūros, reprezentuojančios lie
tuvę motiną su audimo siūlais ir 
rateliu, ant kelių turinčią vaike
lį, kuriam iš knygos skaito savo 
tautos praeitį. Šalia jos - tauti
niais drabužiais apsirengusi 
mergina su gėlių puokšte, muzi
kas su armonika, Argentinos ir 
Lietuvos vėliavų pynė, kurios vi
duryje matomas užrašas “Lietu

IIc lietuviškose klasėse. Priežas
tis, dėl kurios tos klasės nebuvo 
savarankiškos, praėjo”.

Rugsėjo 17 d. mokinių tėvai 
nuėjo pasižiūrėti į Seinų II gim
naziją, kaip ta priežastis praėjo. 
Pasirodo, kad mokiniams pa
ruoštos klasės - tai mokytojų 
kambarys ir buvusios parduo
tuvėlės patalpos, kur pastatytas 
vienas stalas ir aplinkui kėdžių; 
nei lentos, nei vietos mokytojui 
nebuvo. Be to, dar tėvams 
esant, kitų klasių mokiniai išsi
nešiojo paruoštas kėdes ir suo
lus, nes, pasirodo, dabar jiems 
pritrūko baldų.

Kas turi gerą atmintį, žino, 
kaip kūrėsi Seinų II-ji gimnazi
ja, prisimena ir tai, kad pagrin
dinė priežastis, dėl kurios labai 
ilgai gimnazija negalėjo įsikurti 
Seinuose buvo ta, kad viršaitis 
neturėjo lėšų patalpoms sure
montuoti, tuomet irgi Varšuvai, 
Vilniui ir Balstogei įsikišus, 
Lenkijos valstybės biudžete bu
vo surasta 100,000 zlotų patalpų 
remontui. Šitaip išvengta dar di
desnio skandalo, nes pinigų re
montui jau buvo paruošusi Lie
tuva. Tokiu būdu atsirado pini
gų tautinės mažumos mokyklai 
įsteigti. Praėjo dveji metai ir to
je pačioje mokykloje lietuviams 
vaikams vietos jau nebėra.

Tėvai susipažino ir su mo
kymo planais. Pasirodo, dalis 
dalykų bus dėstoma nelietuviš
kai, taigi vaikus fizinio lavinimo, 
informatikos, visuomenės san
daros, anglų kalbos, rusų kalbos 
mokys mokytojai, nemokantys 
lietuvių kalbos.

Susitikimas su pareigūnais
Rugsėjo 18 d. Seinų lietuvių 

namuose įvyko protestuojančių 
tėvų ir Lietuvių bendruomenės 
susitikimas su Seinų viršaičiu, 
tarybos pirmininku bei jo pava
duotoju. Viršaitis užpyko, kad į 
susitikimą susirinko per daug 
tėvų (mat telefonu minėjau tik 
3 protesto komiteto ir 3 ben
druomenės atstovus), vis dėlto 
jų iš salės neišvarė. “Jei jau at
važiavo, tai tegul būna”, - pasa
kė viršaitis, tačiau žurnalistus ir 
protokoluojantį paprašė išeiti. 
Nesutiko, kad būtų rašomas 
protokolas, atsisakė įsirašyti į 
dalyvių sąrašą. Tėvai ir ben
druomenės atstovai pageidavo, 
kad viršaitis pasakytų, jog tėvai 
nebus patraukti administraci
nėn atsakomybėn, padedant lie
tuviškoms organizacijoms steng
sis lietuviškas klases perkelti į 
Lietuvių namus, rūpinsis, kad 
būtų paskirtas gimnazijos vice
direktorius, mokantis lietuvių 
kalbą ir suprantantis lietuvių 
mažumos problemas, kad būtų 
užtikrintas vaikų saugumas gim
nazijoje. Tačiau nė vieno paža
do iš viršaičio lūpų nepavyko 
išgirsti.

Po susitikimo protestuojan
tys tėvai vis dėlto nusprendė, 
kad jų vaikai trečiadienį sugrįš į 
savo mokyklą Seinuose. Lenki
jos lietuvių bendruomenė pa
ruošė oficialų pranešimą ir jį 
išsiuntinėjo Lenkijos spaudai.

Pranešime išdėstyti pagrin
diniai tėvų reikalavimai, kurie 
jau buvo anksčiau minėti pro
testo raštuose bei susitikimuose 
su lenkų švietimo pareigūnais. 
Reikalavimai buvo patenkinti 
tik iš dalies. 

va” ir pagrindiniai mūsų himno 
žodžiai. Paveikslo šone mato
mas Kryžių kalnas ir jo apačioje 
upė Nemunas, kurio vardą taip
gi turi ir ši Argentinos lietuvių 
draugija, kuri anksčiau savo jau
nystėje vadinosi “Vargdienių” 
vardu. Po paveikslo atidengimo 
ir kun. Juliaus Britaus pašventi
nimo, visa publika buvo pa
kviesta į draugijos salę, kurios 
scenoje pasirodė trys tos drau
gijos tautinio meno ansambliai: 
mažųjų “Skaidra”, jaunimo 
“Nemunas” ir vyresniųjų “Pipi
ras”, kuris savo suktiniu suža
vėjo visus. Pasibaigus tautinei 
muzikai ir šokiams, publikai bu
vo pristatytos trys kandidatės 
lietuvių klubų karalaitės rinki
mui, kuri per Argentinos Pava
sario šventę atstovaus Lietuvai 
visos Argentinos karalaitės rin
kimuose. Buvo pristatytos Onu
tė Gudzevičiūtė, 16 metų am
žiaus, melsvų akių ir šviesių 
plaukų 1,65 m. ūgio gražuolė, 
Romina S. Baltrušaitytė, 21 me
tų, vaikų mokytoja, tamsių akių 
ir plaukų 1.82 m., ir Giselė 
Kalvelytė, 15 metų amžiaus, 
(95-62-92) rudų akių ir šviesių 
plaukų, 1,76 m. ūgio mergaitė, 
kuri galų gale ir tapo išrinkta 
Argentinos lietuvių karalaite.

Su ašaromis akyse naujoji 
karalaitė Giselė Kalvelytė išsi
reiškė, kad ji dalyvavo rinkime 
savo tėvelių pasiūlymu ir kad 
jos gyslose teka lietuviškas 
kraujas. Ji - vaikaitė Lietuvos 
ateivių. Jos hobby - plaukimas.

Šventė pasibaigė torto pjo
vimu, kurį atliko pirm. Alfonsas 
Markus kartu su jauniausiais to 
klubo šokėjais “Skaidra”, pa
reikšdamas, kad tos draugijos 
nariai palaiko stiprius ryšius su 
Lietuva, šalimi, kurios krantus 
plauna Baltijos jūra.

“Nemuno” draugijos pirmi
ninkas yra Argentinoje gimęs 
(1938) lietuvių išeivių Jokūbo ir 
Domicėlės Janulytės vienturtis 
sūnus, baigęs elektros mechani
kos mokslus jūros mokykloje 
Base Naval Rio Santiago uni
versitete; nuo 1980 metų pensi
ninkas. Jis turi savo orkestrą, 
artistas ir bibliotekininkas lau
reatas. Jo pasididžiavimas - 
Lietuvos futbolo komandos do
vanoti sportiniai marškinėliai su 
lietuviška trispalve. Jo vedamas 
“Nemuno” orkestras, draugijos 
tautinio meno ansamblis, atsto
vaujantis mus visur savo muzika 
ir šokiais, yra didelis įnašas Ar
gentinos lietuvių telkinyje. Jo 94 
metų mamytė dar susirašinėja 
su lietuviu kunigu, dabar dir
bančiu Australijoje. Toks dide
lis Alfonso Markaus pasišventi
mas Lietuvos labui vadovaujant 
“Nemune” yra labai sveikinti
nas. Linkime jam ir draugijai 
“Nemunui” ilgiausių metų ir 
stiprybės lietuviškame darbe.

Romualdas Jospaitis, 
Cosquin, Argentina

UrUANį

Argentinos lietuvių kultūrinės draugijos “Nemunas” pirmininkas 
Alfonsas Markus, vadovavęs sukakties šventei
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Atgimimo priešaušris
Išgyventos istorinės reikšmės dienos - tautos prisikėlimo vaizdai

BIRUTĖ JONELIENĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.) 
1988 lapkričio 14, pirmadienis

Vakar įvyko pats atsakin
giausias mano renginys. Aud
rius vis ragino ir rajone steigti 
Tremtinio klubą. Subūriau kele
tą aktyvistų. Iš Kauno paskyrė 
atstovą Rimą Mikalauską. Pa
talpas davė III vid. mokyklos di
rektorius Stanislovas Teišerskis, 
pats irgi tremty gimęs, aktyviai 
padedantis. Salė buvo pilnutėlė 
žmonių, netilpo visi - spietėsi 
ant palangių, būriavosi prie du
rų. Salėje mačiau keletą partijos 
komiteto narių. Ar jiems paves
ta sekti? Išrinkom klubo tarybą, 
iš visų apylinkių atstovų. Dau
giausia - iš Prienų miesto. Aš 
tik žiūriu, kad nepatektų skaldy
tojų ir kenkėjų, betgi visų nepa
žįsti, o tokio rentgeno, kuris 
peršviestų mintis, nėra.

1988 gruodžio 9, penktadienis
Penktadieniais po darbo va

žiuoju į Kauną, o pirmadieniais 
būna mūsų rajono Sąjūdžio gru
pės susirinkimai - tiesiog laiko 
nelieka straipsniams rašyti. Per- 
vargstu. Kaune nors naudos sau 
gavus - platesni akiračiai. O čia 
mūsiškiai verda savo sultyse, 
ginčijasi, plepa tuščiai. Kai grįž
ti po 2-3 valandų susirinkimo, 
galva tiesiog plyšta. Kai tik atri
šo burnas ir galima šnekėt, tai ir 
šneka vienas kitą perrėkdami, 
nesustodami. Kažkas ir klauso. 
Be jokių abejonių šitaip “pavo
jingoje” organizacijoje yra in
filtruotų Saugumo agentų. Bet 
kuris? Žiūri į kiekvieną, ieškai 
kokių įtartinų požymių ir galvoji 
- kuris? Ar paaiškės kada?

Vis dėlto, nors nieko apčiuo
piamo nenuveikiau, reikalinga 
rajone šita jėga, kurios part
komas prisibijo, skaitosi. Žmo
nės su savo problemom, dabar 
kreipiasi ne į valdžios įstaigas, o į 
Sąjūdį. Esam galia be valdžios, o 
jie - valdžia be galios.

1988 gruodžio 31, šeštadienis
Paskutinė metų diena - 

nuostabių, auksinių metų. Nuo
stabesnių metų būti negali. To
kių įvykių jau nebus, tokio 
džiaugsmo jau nebus. Nuosta
bu, kad aš gimiau ir gyvenu šito
je epochoje, kad sulaukiau šitų 
metų, kad nors ir palūžusia svei
kata galėjau dalyvauti tuose is
toriniuose įvykiuose, aprašyti 
juos spaudoje. Kasdien dėkoju 
Viešpačiui už tai.

1989 sausio 9, sekmadienis
Ilsiuosi ir visą dieną skaitau 

spaudą. Parsivežiau iš Kauno. 
Visokių laikraštėlių dabar privi
so, visi įdomūs - laisvoji spauda. 
Aš lyg ir juokais ne kartą sakiau 
redaktoriui - leiskim ir mes. Bet 
jis kaip visada apatiškas. O kaip 
tik galėtų į pensiją išėjęs. Visą 
gyvenimą dirbęs komunistų par
tijos laikraštyje dabar atrodo, 
kad nuoširdžiai persiėmęs Sąjū
džio idėjom, mąstantis žmogus. 
Tai ir galėtų atiduoti duoklę pa
triotizmui.

1989 sausio 22, sekmadienis
Šiandien buvo tremtinių su

sirinkimas Veiveriuose. Per ta
rybos posėdį nusprendėm daryti 
tokius išvažiuojamuosius susi
rinkimus visose apylinkėse. Į 
Prienus iš kaimų ne visi atva
žiuoja, ne visus pasiekia laisvoji 
spauda. Suruošiam tremties pa
rodėlę, pildom anketas. Susirin
kimus visada pradedam išklau
sydami Mišias.

1989 vasario 27, pirmadienis
Jau žolė sužaliavo. Ir gamta 

su atgimusia Lietuva skuba gy
venti. Nepriklausomybės dieną 
šiemet jau kultūros namuose 
paminėjom, vedė sąjūdiečiai su 
kultūros darbuotojais. O prieš 
metus partija smerkė, susirinki
mus kvietė, liepė būti budriems.

Lyg ir pajuokaudavom, lyg 
ir entuziastingai nepritarėm, o 
redaktorius, jau pirko popierių 
būsimam Sąjūdžio laikraščiui. Ir 
noriu, ir bijau eit į tą laikraštį. 
Gal jis neilgai gyvuos, gal čia tik 
trumpalaikė Atgimimo banga? 
Bet tada galėsiu rašyti vien tai, 
ką noriu, partkomas jau nebars, 
kad per daug apie tremtinius 
rašom.

1989 kovo 26, sekmadienis
Nuo ryto 7 v. dirbau Išlaužo 

apylinkės rinkiminėje komisijo
je. Stebina žmonių vienybė - 
kaip mitingų laikais. Beveik visi 
balsuoja už Sąjūdžio kandida
tus. Vienas tremtinys (Grigonis) 
net margutį atnešė tautinėm 
spalvom išmargintą. Grįžau va
kare. Ir gera, net nuovargio ne
jaučiu. Nugalėjo Lietuva.
1989 balandžio 4, pirmadienis

Šiandien neeilinė diena - iš
ėjo pirmasis Gėlupio numeris. 
Sąjūdžio taryba ilgai galvojo ir 
ginčijosi, kol išrinko tokį pava
dinimą pagal upelio vardą. Šia
me numeryje mano straipsnio 
dar nėra, bet į antrą jau ruošiu - 
apie partizanų kapavietę Veive
riuose “Skausmo kalnelį”. Kol 
kas dirbsiu abiejuose laikraš
čiuose, o paskui ko gero perei
siu į Gėlupį.

1989 gegužės 19, penktadienis
Ruošiamės gegužės 22 trė

mimų metinių paminėjimui. 
Renginys bus grandiozinis - pir
mą kartą gamtoje, Birštono tu
ristinėje bazėje, kur rudenį tau

todailininkai sukūrė Atminties 
taką iš 12 skulptūrų. Prienų 
šventovės klebonas kunigas Už
upis pašventins skulptūras. Vėl 
bus straipsnis į Gėlupį.

1989 birželio 11, sekmadienis
Šiandien pašventinom kop

lytstulpį prie Mauručių geležin
kelio stoties, skirta tremtinių at
minimui. Lėšomis prisidėjo trijų 
apylinkių kolūkių pirmininkai, 
Mauručių bitumo bazė. Ta pro
ga purviną ir duobėtą keliuką į 
stotį išasfaltavom, aplinką su- 
tvarkėm. Anksčiau ten buvo 
piktžolėm apaugęs šiukšlynas. 
Koplytstulpį nebrangiai išdrožė 
tremtinių vaikas Algirdas Ki
sielius.

1989 liepos 31, pirmadienis
Žengtas lemtingas žingsnis 

- šiandien nunešiau pareiškimą 
atleisti iš darbo Naujo gyvenimo 
laikraštyje. Dabar galėsiu atsi
dėti vien tik patriotiniam darbui.

Liepos 28 d. važiavom į Kė
dainius sutikt iš Igarkos lėktuvu 
parskraidintų tremtinių palaikų. 
Didingas ir jaudinantis vaizdas, 
kai didžiulė minia laukė nusilei
džiant karinio lėktuvo, iš kurio 
buvo iškelti 120 karstų, uždeng
tų trispalvėmis. Iš mūsų rajono 
buvo tik vienas karstas - Jiezno 
mokytojos Palmiros Matusevi- 
čienės tėvo Jono Jankausko. 
Nors vėlai grįžom, bet lydėjom 
tą karstą į Jiezną, o ten jau ke
lias valandas laukė minios žmo
nių. Paskui žvakelėmis mirgu
liuojanti minia lydėjo karstą į 
namus.

1989 rugpjūčio 23, trečiadienis
Dar vis atostogauju, bet il

sėtis nėra kada. Vakar buvom 
Vilniuje mitinge, o šiandien - 
Baltijos kelias. Niekas pasauly 
nepakartos tokio įspūdingo ren
ginio - susikibti rankomis trijų 
tautų žmonėms ir nebyliai visam 
pasauliui pasakyti, kad vienin
gai siekiam Laisvės.

Visa Prienų kolona nepriva
žiavo iki paskirtos vietos, nes 
užsikimšo keliai nuo mašinų 
gausumo, o mes keturiese važia
vom redaktoriaus mašina. Tas 
pensininkas lyg nutrūktgalvis lė
kė priešinga eismo juosta, ap
lenkė visus, ir mes suspėjom lai
ku. Iš lėktuvų mėtė gėles, ant 
kelio žmonės uždegė žvakeles. 
Nepakartojamas įspūdis. Grįžti 
buvo visai sunku - kamščiai dar 
padidėjo, kaito mašinų varikliai.

1989 rugsėjo 1, penktadienis
Šiandien pirmoji darbo Gė- 

lupyje diena. Redaktorių visą 
vasarą “pjoviau”, kad aš neno
rėsiu dirbti su komunistų parti
jos nariu, ir jis išstojo iš partijos. 
Tik nesutiko viešai į laikraštį 
parašyti apie savo apsisprendi
mą ir motyvus. O Sąjūdžio vyru
kai vis tiek į jį šnairuoja. Betgi 
nėra rajone intelektualinių pa
jėgų.

Gėlupyje spausdinam apy
braižas iš spaudai ruošiamos 
Antaninos Garmutės knygos 
apie partizanus. Nauja tema. 
Taip pat spausdinam ištraukas 
iš Daumanto knygos Partizanai.

1989 gruodžio 19, pirmadienis
Visai sušlubavo sveikata, 

aptirpo kojos. Tris savaites gy
džiausi Abromiškių sanatorijo
je. Pagerėjo. Vos tik grįžau,

(Nukelta j 7-tą psl.)
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□ KULTMEJE VEIKLOJE
Koks noras sugrįžti į gimtąjį 

kraštą...
Iš džiaugsmo parkrisčiau laukuos, 
Bučiuočiau laukų ramunėlę.
Ten laimę atrasčiau, ir žvilgsnis 

niišvistų
Tik mano gimtuose namuos.

Ilgesys, A. Obelevičius-Tautginas, 
Inta, 1950

Išsamią monografiją apie 
Didžiosios kovos apygardą 
(DKA) yra parašęs Stanislovas 
Abromavičius (Lietuvos politi
nių kalinių ir tremtinių sąjunga, 
1999, 2000 egz., 440 psl.). Toje 
knygoje yra pateikta ir DKA 
partizano Antano Obelevičiaus- 
Tautgino trumpa biografija. Ne
seniai knygynuose pasirodė pa
ties A. Obelevičiaus atsiminimų 
knyga Ir kodėl gi? (Mokslo ai
dai, 2001, 236 psl.). Knygoje pa
sakojama apie DK apygardos, 
apygardos VI bataljono, veiku
sio Kauno ir Kaišiadorių apylin
kėse, organizavimosi istoriją, 
partizanus, jų ryšininkų ir rėmė
jų gyvenimus, kovas, žūtis ir tra
giškus likimus. Knygos autorius 
pateikia daug iki šiol nežinomų 
faktų apie savo bendražygius -■ 
Žvirblio būrio partizanus.

JAV LB 50-čio minėjime Lemonte, PL centre susitiko Lietuvos seimo 
vicepirmininkas ARTŪRAS SKARDŽIUS ir (kairėje) KLB pirm. 
ALGIRDAS VAIČIŪNAS

Atgimimo priešaušris
(Atkelta iš 6-to psl.) 

pranešė, kad vyksta tarptautinė 
tremtinių konferencija Rygoje. 
Važiavau ten ir vėl pervąrgau. 
Baigiasi šitie įtempti ir prasmin
gi metai. Euforija neblėsta. Jos 
kulminacija buvo gal Baltijos 
kelias. O kiek renginių, minėji
mų - tik spėk visur. Aišku, ne
spėju. Ir jėgos silpsta. Šitie dveji 
metai - pastovaus nuovargio 
metai. Smagu, kad mūsų Gėlupį 
vertina žmonės, keletą kartų 
straipsnius iš jo citavo ir komen
tavo “Laisvosios Europos” ra
dijas.

1990 kovo 11, sekmadienis
Na, štai - ir įvyko! Šiandien 

22 vai. 45 min. paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė. Kvapą 
užgniaužę stebėjom per televizi
ją seimo sesiją. Jei taip staiga, 
netikėtai, gal būtų širdis neatlai
kiusi. Anot Grigonienės, gerai, 
kad pamažu pripratino. Dvejus 
metus ėjome į šią dieną. Dėkoju 
Viešpačiui, kad davė man jėgų į 
ją eiti. Jau dabar galiu sakyti, 
kad mano misija atlikta. Ir mū
sų laikraščio. Nuo dabar - laisvi. 
Bet kol kas niekas nepasikeitė. 
Rankose dar viš TSRS pasas.

Tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių Namai” Vilniuje muziejuje saugomi Kanados lietuvių sveikinimai 
įvairių švenčių proga - spalvingi A. Abromaitienės piešti atvirukai, trykštantys meile ir šiluma “Lietuvių 
Namams” Nuotr. A. Vaičiūno

Knygos autorius gimė 
1926.11.11. Vojakiškių km., 
Rumšiškių vlsč., Kauno apskr., 
gausioje neturtingų žemdirbių 
šeimoje. 1941 m. baigė Rumšiš
kių pradžios mokyklos šešis sky
rius, toliau mokėsi IV amatų 
mokykloje Kaune.

Nacių okupacijos metais 
jaunimas vengė vokiečių kariuo
menės, slapstėsi, būrėsi į po
grindines organizacijas. 1943 m. 
rudenį Kaune įsisteigė pogrindi
nė organizacija Lietuvos laisvės 
armija (LLA). 1944 m. vasarį A. 
Obelevičius amatų mokykloje 
įsteigė LLA padalinį, kuris už
mezgė ryšį su Kauno LLA vado
vybe. Taip 18 metų jaunuolis 
įsitraukė į pogrindinę veiklą.

Frontui nusiritus į vakarus, 
visoje okupuotoje Lietuvoje 
pradėjo organizuotis partizanų 
būriai. 1944 m. vasarą Jono Mi
siūno iniciatyva Žaslių vlsč. bu
vo suorganizuotas partizanų bū
rys, kuris pasivadino LLA Di
džiosios kovos rinktine. Nusto
jus funkcionuoti LLA, DK rink
tinė išaugo į DK apygardą 
(DKA). Jos vadu tapo J. Misiū
nas, pasirinkęs Žalio Velnio sla-

1990 kovo 16, penktadienis
Lėkiau šiandien į Kauną 

pasidalinti džiaugsmu su tais, 
kurie jaučia tą patį, sutikti kurį 
nors iš mūsų deputatų, sužinoti 
gyvus įspūdžius iš jų lūpų. Įlėkęs 
Varanauskas griebė į glėbį ir 
aukštai iškėlė: “Su Laisva Lietu
va!” Audris Butkevičius raitojo- 
si rankoves: “Aš kariausiu”. Visi 
pakiliai nusiteikę. Protokolavau 
pirmą laisvoje Lietuvoje Trem
tinių sąjungos tarybos posėdį.

1990 kovo 21, trečiadienis
Šiandien ilgai pas mane bu

vo Garmutė. Redagavau jos 
knygą Išėjo broliai. Padaviau jai 
išsiųsti pirmą straipsnį Kanados 
laikraščiui Tėviškės žiburiai. Se
niau ji mane ragino rašyti, bet 
vis neturėjau laiko. Šį kartą iš 
tiesų norisi su visu pasauliu pa
sidalinti savo džiaugsmu. Sim
boliška, kad pirmasis straipsnis į 
platų pasaulį - iš laisvos Lietu
vos. Iš nuotraukų Antanina at
rinko simbolišką - atidariusi 
langą ir praskleidusi užuolaidą 
žvelgiu į pasaulį. Nuo čia ir pra
sidėjo mano bendradarbiavimas 
su Tėviškės žiburiais, kuris tęsia- . 
si jau 11 metų. (Pabaiga) 

pyvardį. Vėliau apygardoje bu
vo suorganizuotos dvi rinktinės 
- A ir B. A rinktinė veikė kairė
je Neries pusėje Trakų apskr. ir 
dalyje Vilniaus bei Kauno aps
kričių. B rinktinė veikė dešinėje 
Neries pusėje Ukmergės apskr.

1944 m. gruodį Kauno apy
linkėse veikė Antano Zdanevi- 
čiaus-Morkos ir Jono Mickevi- 
čiaus-Žvirblio partizanų būriai, 
kurie laikėsi Būdų, Pravieniškių 
ir Rumšiškių miškuose.

1945.IV. 12 kautynėse su 
okupacine armija žuvo dvylika 
Morkos būrio partizanų, kurie 
palaidoti Pašulių kapinaitėse. 
Morkos būrys nustojo egzis
tavęs.

1944 m. gruodį A. Obelevi
čius įstojo į J. Mickevičiaus- 
Žvirblio būrį, davė partizano 
priesaiką ir pasirinko Tautgino 
slapyvardį. Jam buvo patikėtos 
žvalgybos viršininko pareigos. 
1945 m. pavasarį Žvirblio būrio 
pagrindu buvo įsteigtas DKA 
VI batalionas. 1945 m. vasarą 
buvo sunkiai sužeistas bataliono 
vadas. Jį pakeitė Klemensas 
Gurskis-Riešutas. Šis žuvo 
1947.X.21. Po jo žūties batalio
no vadu buvo išrinktas Jonas 
Černiauskas-Vaidotas. Nuo 
MGB majoro Aleksiejaus Soko- 
lovo smogikų 1948.IX.16 žuvo 
Vaidotas, kartu su juo penki 
partizanai, viena ryšininkė, vie
na aktyvi rėpiėja ir dvi moterys. 
Tragedija įvyko Naujasodžio 
kaime prie Palemono. Su Vai
doto žūtimi baigėsi A rinktinės 
veikla. Tačiau už Neries dar il
gai įnirtingai kovojo B rinktinė, 
vadovaujama narsaus ir suma
naus vado Alfonso Morkūno- 
Plieno (1908-1949. XII.30).

A. Obelevičius, atlikdamas 
žvalgybą Kaune, 1945.VII.25 
buvo suimtas. Taip baigėsi par
tizaninė veikla ir prasidėjo ka
torgininko gyvenimas. 1945. 
XII.27 grupinėje byloje A. Obe- 
levičiui buvo atseikėta 10 metų 
katorgos be teisės penkerius 
metus grįžti į Tėvynę. Jam ėjo 
devynioliktieji... Kalėjo Komi
jos lageriuose. Po Stalino mir
ties A. Obelevičiaus byla buvo 
peržiūrėta ir 1954 m. jam atsivė
rė lagerio vartai.

Kaip ir visus jo likimo žmo
nes, Tėvynė nelaukė jo išskėsto
mis rankomis. Teko sunkiai ir 
atkakliai kabintis j gyvenimą, 
siekti mokslo. Visą tą laiką so
vietinis saugumas neišleido jo iš 
savo akiračio. Tik po 1990.III. 
11 A. Obelevičius galėjo leng
viau atsikvėpti.

Knyga baigiama kovos 
draugų biografijomis, katorgoje 
rašytais eilėraščiais, iliustruota 
kovos draugų ir istorinių įvykių 
nuotraukomis.

DKA vadovybei ir partiza-. 
nams nepaprastai daug žalos 
padarė okupantų samdinys Juo
zas Markulis-Erelis, MGB staty
tinis išdavikas Viktoras Pečiūra- 
Griežtas, Saugumo prastumtas į 
DKA vadus, mjr. A. Sokolovo 
smogikai ir Saugumo užverbuo
ti šnipai.

Okupacijos pradžioje oku
pantams ir jų talkininkams siau
bą kėlęs partizaninis karas pa
laipsniui slopo, kol po daugybės 
skaudžių netekčių galutinai 
užgeso.

PLB veikėjų suvažiavimo dalyviai Seinuose pagerbė lietuvių laisvės 
kovotojus, žuvusius kovose su lenkais, padėdami gėlių prie jų paminklo 
Punske. Kalba PLB vicepirm. M. Lenkauskienė Nuotr. R. Žilinskienės 

Pagerbta ilgametė teatro darbuotoja
Rugsėjo 15 d. artimieji, 

draugai ir aukuriečiai susirinko 
puošnioje restorano salėje pa
gerbti tiek daug išeivijoje pasidar
bavusios Hamiltono teatro “Au
kuro” steigėjos-režisierės Elenos 
Dauguvietytės-Kudabienės.

Į šią šventę atvyko Lietuvos 
ambasadorius R. Šidlauskas iš 
Otavos ir įteikė jai Gedimino 
ordiną už jos nuopelnus.

Šia proga buvo išreikšta 
daug gražių padėkų ir sveikini
mų. Aukuriečių vardu sveikino 
Marija Kalvaitienė. Štai jos žo
džiai.
Ši diena kažkuo ypatinga. 
Ši dienu tikrai nuostabi.
Tegul Jums atneša laimę ir 

džiaugsmą.
Tegul žydi gėlės širdy.

Miela ponia Kudabiene, - 
daugiau kaip 50 metų sumaniai 
ir rūpestingai vadovavote “Au
kurui”, statydama veikalus vie
ną po kito, kantriai dirbdama su 
gabiais ir mažiau sugebančiais 
aktoriais, praturtindama mus 
savo žiniomis ir patirtimi. Vie
nodai visiems buvote maloni, 
nuoširdi, atiduodama savo mei
lę teatrui ir lietuviškam žodžiui. 
Jūsų pastangos ir darbas neįkai
nuojamos vertės. Jūs rūpinotės, 
kad jaunimas neužmirštų savo 
tėvų kalbos, sielojotės, kad my-
lėtų Lietuvą, jos garbingą praei
tį, papročius. Lietuvos vardą 
garsinote ir svetimtaučių tarpe, 
statydama lietuvių dramaturgų 
veikalus, išverstus į anglų kalbą. 
Taip pat suradote laiko daly
vauti ir anglų teatre, filmuose ir 
reklamose. Kaip Jūs pakėlėte 
tokią didelę įtampą, vienas Die
vas težino. Džiaugiamės, kad Jū
sų pastangos buvo įvertintos ne 
tik aukuriečių, bet ir visos Lie
tuvos mastu. Tai įrodo šiandien 
Jums įteiktas garbės ordinas.

Italų kalbininkas apie baltų kalbas
1997 m. Pietro Umberto 

Dini paskelbė savo išsamų vei
kalą Le lingue batiche (La Nuo- 
va Italia Editrice, Scandicci,

Rugiagėlė
Poetei Janinai Marcinkevičienei

Tie rugiai surišti į pėdus. 
Sustatytos jau gubos... Ir kas, 
Kad vasara atsisėdus, 
Už galvos sunėrus rankas, 
Susimąstė: “Jau laikas 

pietuosna ”.
Tik staiga suskambo kažkas. 
Tarsi muzika...
Tyrąją gaidą 
Ji sugavo paukščio širdim. 
Kaip jaunystės aidą - melodiją 
Ji sugėrė versmių akim.
O melodija sklido ir kilo - 
Vertė džiūgaut ir verkti jinai. 
Tik vogčiom rudenėjančio šilo 
Tu jau nerimą pažinai, 
O vasara mano, - pabūki. 
Praskambėk motyvais būties. 
Na, tai kas, kad jau rugiapjūtė, 
Kad likimo ranka ant peties. 
... Nežinia, iš kur ta melodija, 
Ir sunku jai parinkti žodžius. 
Ji, tarsi jaunystė - RUGIAGĖLĖ- 
Įbridus į baltus rugius...

Dalia Duobaitė

ELENA DAUGUVIETYTĖ- 
KUDABIENĖ

Šiandien Jūsų darbo karū
navimo diena. Už Jūsų vargą, 
rūpestį, meilę teatrui ir lietuviš
kam žodžiui taip užpelnytai, 
taip užtarnautai šiandien esate 
apvainikuota. Dėkojame Jums 
už tą milžinišką darbą, per 50 
metų taip ištvermingai su meile 
nešusiai šią sunkią naštą ant sa
vo pečių. Didžiuojamės ir džiau
giamės kartu su Jumis. Tegul 
Dievas Jus laimina už Jūsų pasi
šventimą.

Laikas nusinešė Jūsų jau-
nystę, sveikatą, jėgas, tačiau liko 
nepaprastai gražūs prisimini
mai, kurių niekas iš mūsų negali 
atimti.

Miela ponia Kudabiene, Jūs 
visada buvote “Aukuro” širdis ir 
mums visiems švyturys. Sveiki
name Jus iš visos širdies, dėko
jame jums, miela Režisiere, po
nia Nele, už viską. Dieve duok 
Jums sveikatos ir toliau sėkmin
gai dirbti kūrybingą darbą mūsų 
visų labui.

Su meile, Jūsų aukuriečiai.

Firenze). Šis darbas pateikia vi
są reikalingą informaciją apie 
baltų kalbas ir jų raidą nuo se
niausių laikų iki dabarties. Au
torius nagrinėja gyvų ir jau mi
rusių baltų kalbų tarpusavio ry
šius ir santykius su kitomis gimi
ningomis ir negiminingomis kal
bomis. Išryškinamas kultūrįnis 
fonas. Politinės realijos taip pat 
nagrinėjamos.

Ši knyga parašyta itališkai. 
Todėl labai svarbu pažymėti, 
kad dabar turime to darbo lie
tuvišką vertimą. Vertė Henrikas 
Zabulis. Vilniaus universiteto 
Baltistikos katedros vedėjas 
profesorius Bonifacas Stundžia 
buvo šio tomo specialusis re
daktorius.

Knygos autorius profesorius 
Dini gimė 1960 metais. Jis dar 
jaunas žmogus, bet jau atliko 
visą eilę stambių tyrinėjimų. 
Džiaugiamės, kad dabar turime 
jo knygos apie baltų kalbas lie
tuvišką vertimą. Linkime jam 
daug sėkmės jo ateities pla
nams.

Pietro Umberto Dini, BALTŲ 
KALBOS, Lyginamoji istorija. 
Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas, 2000 m., 539 psl.

Prof. Alfred Bammesberger,
Katolische Universitaet 

Eichstaett, Vokietija

Klaipėdos dramos teatras 
naują sezoną pradėjo linksma ir 
šmaikščia komedija Ožys. Tai 
dviejų dalių vaidinimas pagal 
prancūzų klasiko Jean Baptiste 
Poquelin, plačiau pažįstamo sla
pyvardžiu Moliere, 1668 m. su
kurtą komediją George Dandin. 
Veikalą režisavo Aidas Giniotis, 
vaidino Vytautas Anužis, Nijolė 
Sabutytė, Vytautas Paukštė, Eglė 
Barauskaitė, Darius Meškauskas. 
Šis teatras taip pat neužmiršta 
jaunųjų žiūrovų: juos linksmins 
Samuil Maršako pasaka Katės 
namai.

Mykolą Kmitą, 85 m., spalio 
2 d. į paskutinę kelionę palydėjo 
būrys Lenkijos lietuvių ir Lietu
vos ambasados darbuotojų. M. 
Kmitas buvo vienas iš Lenkijos 
lietuvių draugijos steigėjų, kuris 
daugiau kaip pusę savo gyvenimo 
paskyrė lietuvybės stiprinimui 
Lenkijoje.. Po Antrojo pasaulinio 
karo su lenkų repatriantų banga 
atsidūręs Varšuvoje, jis ilgą laiką 
dėstė Varšuvos universitete geog
rafiją ir ten įsigijo geografijos 
daktaro laipsnį.

Šiuolaikinio meno centre Vil
niuje rugsėjo pradžioje buvo ati
daryta ketvirtoji Lietuvos dailės 
bienalės (dvimetinė) paroda Savi
garba. Lietuvos dailė 01. Parodoje 
daugiau kaip 40-ties įvairių kartų 
menininkų naujų ir senų darbų 
rinkiniai, taip pat nemažai archy
vinių kino bei foto meno darbų. 
Šį renginį globoti buvo pakviestas 
kuratorius iš Švedijos Aiders 
Kreuger. Paroda, kuri tęsis iki 
lapkričio 4 dienos, sudaryta iš ke
lių teminių sekcijų; ją lydės filmų 
seansų serija, parengta su Valsty
binio vaizdo ir garso archyvo pa
rama. Ta proga išleistas išsamus 
katalogas lietuvių ir anglų kal
bomis.

Valstybinė M. K. Čiurlionio 
menų mokykla įsteigta š.m. rugsė
jo 1 d. Švietimo ir mokslo minis
terijai sujungus M. K Čiurlionio 
menų gimnaziją ir Vilniaus baleto 
mokyklą į vieną vienetą. Tuo bū
du siekiama suburti ypatingą me
nų ir visuomeninio sujungto ug
dymo instituciją, skirtą itin ga
biems vaikams ir moksleiviams iš 
visos Lietuvos. Šioje mokykloje 
mokysis apie 800 moksleivių, 
dirbs 46 bendrojo lavinimo, 25 
dailės, 88 muzikos ir 25 baleto 
mokytojai, ir kurių 26 yra moky
tojai specialistai, 60 mokytojų 
metodininkų ir 56 vyresnieji mo
kytojai. Baigę 12 klasių ir išlaikę 
brandos bei meninių dalykų egza
minus, moksleiviai gaus brandos 
atestatą. Baleto moksleiviai, sėk
mingai išlaikę specialiųjų dalykų 
egzaminus, galės mokytis dar vie
nerius metus. Tų metų pabaigoje, 
išlaikius specialius egzaminus, 
bus suteikiama baleto artisto kva
lifikacija ir išduodamas profesinio 
mokymo diplomas. Šioje mokyk
loje veiks ir papildomo ugdymo 
grupės, kuriose galės mokytis ga
būs moksleiviai, besimokantys 
bendrojo lavinimosi mokyklose ir 
negalintys mokytis menų mokyk
los dieniniame skyriuje. Į šias gu- 
pes bus priimami I-X klasių 
moksleiviai.

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

Prie Anykščių Šeimyniškėlių piliakalnyje B. SAPLYS 2001.VIII.30. Kai 
kas mano, kad ten yra buvusi Mindaugo Vorutos pilis

Fotografo Antano Sutkaus 
darbų paroda Pro Memoria buvo 
surengta rugsėjo pabaigoje Pary
žiuje Lietuvos ambasados pastan
gomis paminėti holokausto 60- 
metį. Atidaryme dalyvavo Lietu
vos ambasadorė Prancūzijoje As
ta Skaisgirytė-Liauškienė, XVIII 
Paryžiaus kvartalo burmistre An- 
nik Lepeltier, žydų bendruome
nės Paryžiuje atstovas, knygos 
Vilna, Vilno, Vilnius: la Jerusa
lem de Lituanie autorius Henri 
Minezes, žiniasklaidos atstovai, 
lietuvių bendruomenės Paryžiuje 
nariai ir svečiai.

Režisierė Irena Bučienė rug
sėjo 10 d. mirė Vilniuje, eidama 
62-uosius metus. Lituanistė iš pir
mosios profesijos, I. Bučienė vė
liau baigė Maskvos valstybinį 
teatro meno institutą ir 1968 me
tais debiutavo Jaunimo teatre su 
R. Pogodino pjese Rudė. Tris de
šimtmečius nuo 1970 metų ji dir
bo Akademiniame ir Lietuvos 
valstybiniame dramos teatre reži
suodama daugybę veikalų. Pami
nėtini Arthur Miller Kaina, Kazio 
Sajos Sielų mainai, George B. 
Shaw Pigmalionas, Moljero (Jean 
Baptiste Poquelin) Šykštuolis, 
August Strindbergo Pelikanas, 
Juozo Grušo Pijus nebuvo protin
gas ir daug kitų. Mirties išvakarė
se Vilniuje Valdovų rūmų pože
miuose buvo vaidinama jos reži
suota Juozo Grušo Barbora Rad
vilaitė, kuri buvo neseniai rodyta 
Kauno bei Panemunės pilyse ir 
Oginskių rūmuose Plungėje. 
Prasminga, kad paskutinis Irenos 
Bučienės susitikimas su žiūrovais 
vyko Valdovų rūmuose - vietoje, 
kurią režisierė pati “atrado” dar 
1995 metais, kurią ji puikiai jautė, 
mėgo ir apie kurią ji jautriai kal
bėjo.

Lietuvos kultūrologuos vei
kalą, 860 puslapių knygą, vardu 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos 
kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai, iš
leido Vilniaus “Aidų” leidykla. 
Trisdešimt istorikų, dailėtyrinin
kų, religijotyrininkų, tarp kurių 
Edvardas Gudavičius, Eugenija 
Ulčinaitė, Eligijus Raila, Gintaras 
Beresnevičius, darbavosi naujai 
apžvelgdami LDK kultūros istori
ją, sutelkdami laike ir erdvėje iš
sklaidytus faktus į prasmingą vi
sumą. Knygos sudarytojai - Vy
tautas Ališauskas, Liudas Jovaiša, 
Mindaugas Paknys ir kt. - sujun
gė tekstus įvairiomis temomis 
(apranga, dailė, knygų leidyba, li
gos ir epidemijos, pinigai ir kai
nos, skaitymas ir rašymas, testa
mentai, moteiys ir t.t.) į darnų 
junginį. Kai kurios iš pateiktų te
mų anksčiau buvo arba visai ne
nagrinėtos arba susilaukė menko 
tyrinėtojų dėmesio. Gausios iliust
racijos papildo tekstus. Leidinį 
recenzavo Vilniaus universiteto 
Istorijos fakulteto dekanas dr. 
Alfredas Bumblauskas ir Lietu
vos istorijos instituto direktorius 
hab. dr. Alvydas Nikžentaitis. 
Plačiajai visuomenei knyga buvo 
pristatyta rugsėjo 12 dieną Vil
niaus paveikslų galerijoje Chod
kevičių rūmuose. G.K.
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Kanados įvykiai
KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3,30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p JkL8_yJY,—

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind................
180-364 d. term.ind...............
1 metų term, indėlius..........
2 metų term. Indėlius..........
3 metų term, indėlius..........
4 metų term, indėlius..........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk.........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIFirOHOSP

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

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

1.95% 
1.95% 
1.95% 
2.75% 
3.25% 
3.50% 
3.80% 
2.00% 
2.20% 
2.95% 
3.50% 
3.80% 
4.10%

1.95% 
2.45% 
3.20% 
4.00%
4.05% 
4.65% 
1.50% 
1.50%
1.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo....................6.25%

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

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.

4.95% 
6.00% 
.5.45% 
6.25% 
.6.00%

5.25%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS” kOftBlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

GALVOJAT PIRKTI PIRMĄ NAMĄ, 
BET NEŽINOT KAIP PRADĖTI?

Be jokių Jūsų įsipareigojimų 
pristatysiu į Jūsų namus 128 pus
lapių knygutę "HOW TO BUY 
YOUR FIRST HOME".

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS 

3'/2%
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)

stra Travel______
& Services Inc.

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

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

Tel: 416 538-1748 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

(Atkleta iš 1-mo psl.) 
džių skrydžio atstumu nuo Bal
tųjų rūmų bei kitų svarbių JAV 
valdžios įstaigų, po rugsėjo 11 
d. tragiškų įvykių JAV buvo jį 
kuriam laikui uždariusi, o pas
taruoju laiku leido tik JAV oro 
linijoms su ginkluotais palydo
vais juo naudotis. Air Canada 
anksčiau skrisdavo 58 kartus 
per savaitę į Reagan oro uostą: 
11 skrydžių iš Otavos, 28 iš 
Montrealio ir 19 iš Toronto.

Alexa McDonough, Naujųjų 
demokratų partijos vadovė, vie
nintelė iki šiol iš Otavos parla
mentarų atvirai pasisakiusi 
prieš JAV bombardavimą Afga
nistane kovojant su teroristais. 
Pasak jos, teroristai tik ir laukė 
tokios reakcijos, kad galėtų įti
kinti dar daugiau fanatikų, jog 
kariaujama tarp turtingiausių 
Vakarų valstybių ir beturčių 
arabų ir musulmonų. “Aš nepri
tariu, - sakė ji - kad atskirų 
valstybių koalicija taptų ir teisė
ju, ir prisiekusiųjų grupe (the 
jury), ir budeliu. Jei mes igno
ruosiu! tarptautinius įstatymus 
ir tarptautines organizacijas, 
kurios ir yra įsteigtos spręsti pa
saulinius konfliktus, man neat
rodo, kad tai mus ves į pasauli
nę taiką ir saugumą.” Atrodo, 
kad ji galvojo apie Jungtinių 
tautų organizaciją, kurią JAV 
paliko nuošaliai tvarkydamos 
pasaulį savo nuožiūra, bet kuri 
įdomiu sutapimu tapo apdova
nota šių metų Nobelio Taikos 
premija.

Tradicinis Oktoberfest ir 
šiais metais buvo džiaugsmingai 
atšvęstas Kitchener-Waterloo 
(Ontario), kur gyvena daug vo
kiečių kilmės kanadiečių. Šven
tės atidaryme Kitchener miesto 
rotušėje, kai buvo iškilmingai 
pramušta pirmoji alaus statinė, 
dalyvavo per 1,000 dalyvių, nors 
diena buvo lietinga ir vėjuota. 
Vėliau prie populiaraus Con
cordia klubo stovėjo eilės žmo
nių, kurie netilpo viduje, tuo 
tarpu Alpine klube tilpo visi, bet 
patalpos buvo pripildytos sausa
kimšai. Šis XXXIII Kitchener- 
Waterloo Octoberfest festivalis 
tęsėsi, kaip ir visuomet, devy
nias dienas.

Yonge gatvė Toronte, vadi
nama ilgiausia gatve pasaulyje, 
tapo automobilių judėjimo 
kamščiu savo pietinėje dalyje, 
tarp Lake Shore Blvd, ir Gros
venor gatvių. Ten vyksta $3.6 
mln. kainuosiantieji gatvės ir ša
ligatvių dangos taisymo darbai, 
kurie tęsis - jei oras bus palan
kus - iki š.m. gruodžio vidurio. 
Kol vyksta darbai, Yonge gatvė
je judėjimas suvaržytas po vieną 
eismo liniją abiem kryptim. Ka
dangi toje miesto dalyje yra 
daug pėsčiųjų, jei atsiranda au
tomobilis norįs išsukti iš Yonge 
gatvės į skersines gatves, liku
siems vairuotojams kartais ten
ka pralaukti tris ar daugiau 
šviesoforo pasikeitimus prie 
kiekvieno skersgatvio. Policijos 
52-ra nuovada, kuri tvarko ju
dėjimą toje miesto dalyje, pata
ria vairuotojams naudotis greti-

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauįu lietuvių visuomenei 14 metų

momis gatvėmis, kaip Bathurst, 
Spadina, University ar Jarvis.

“Telehealth” sveikatos tar
nyba, šiaurinėje Ontario pro
vincijos dalyje įvesta 1999 me
tais, o Toronte ir jo apylinkėse 
šių metų vasario mėnesį, atro
do, gerai atlieka savo uždavinį. 
Ši tarnyba, kurioje dirba regist
ruotos med. slaugės su nemažu 
praktišku patyrimu, telefonu 
pasiruošusios patarti žmonėms 
sveikatos reikaluose, per savo 
gyvavimo laiką susilaukė 160, 
000 užklausimų šiaurinėje On
tario dalyje ir 190,000 per trum
pesnį laiką Toronte ir apylinkė
se. Iš tų, kurie kreipėsi į Tele
health, 46% buvo patarta, kaip 
patiems sutvarkyti savo sveika
tos problemas, 31% buvo nu
siųsti pas savo šeimos gydytojus 
arba į artimiausias klinikas; 
13% turėjo skubėti į pirmosios 
pagalbos punktus, 2% buvo 
skubiai iššaukti sanitariniai au
tomobiliai, 3% nusiųsti į kaimy
nines vaistines, 2% suteikta in
formacija apie sveikatos/sociali- 
nes paslaugas jų kaimynystėje, 
1% perjungti į priešnuodžių 
kontrolės skyrius ir 1% nu
kreipti į kitas tarnybas. Med. 
slaugės, dirbančios Telehealth, 
gauna mažesnį atlyginimą negu 
slaugių unijos narės ligoninėse, 
bet iš kitos pusės žiūrint, joms 
nereikia “persiplėšti lakstant į 
visas puses tuo pačiu metu”. 
Šiuo metu Telehealth dirba 330 
med. slaugių. Ontario provinci
jai ši tarnyba kainuoja $45 mili
jonus per metus. Kvebeko ir 
New Brunswick provincijose 
panašios paslaugos jau sėkmin
gai veikia dar ilgesnį laiką.

ŠAS (NATO) posėdžiuose 
Otavoje beveik vienbalsiai buvo 
priimta rezoliucija raginanti tęs
ti ŠAS plėtrą ir po 2002 metų 
ŠAS valstybių vadovų konferen
cijos Prahoje pradėti derybas su 
tomis kandidatėmis, kurios bus 
įvykdžiusios narystės veiksmų 
plane iškeltus reikalavimus.- 
Taip pat ŠAS generalinis sekre
torius George Robertson pagy
rė Kanadą, kad ji visuomet ak
tyviai prisideda ir dalyvauja 
ŠAS veikloje.

Pierre Burton, vienas iš po
puliarių ir produktingiausių Ka
nados rašytojų, jau sulaukęs 81 
metų amžiaus, išleisdino dar 
vieną istorinę knygą: Marching 
as to War: Canada’s Turbulent 
Years 1899 - 1953 (Doubleday 
Canada leidykla). P. Burton iki 
šiol jau buvo parašęs net 46 
knygas, iš kurių daugiau negu 
tuzinas buvo Kanados istorijos 
temomis, daugybę straipsnių 
bei laikraščių ir žurnalų skilčių. 
Profesionalai istorikai dažnai 
pakritikuoja jo istorinių knygų

Šypso
L. STANKEVIČIUS

- Kodėl moterys ilgiau gy
vena negu vyrai?

- Dažytas daiktas visuomet 
geriau išsilaiko.

- Esu pakviestas į svečius. 
Kuo galėčiau nustebinti šeimi
ninkus?

- Nueikite be butelio...

- Kaip bus vyriškos giminės 
“karštos bandelės”?

- Karšti banditai.
- Man gydytojo išrašyti vais

tai nuo nemigos nieko nepade
da. Ką turėčiau daryti?

- Ieškokite naktinio darbo.

- Kas yra gera žmona?

Sportas
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Kauno “Žalgi
ris” pralaimėjo ir antrąsias Euroly- 
gos rungtynes Stambul “Ulker” 
(Turkija) krepšininkams 79:82. 
NEBL čempionate “Šiauliai” paty
rė antrąją nesėkmę pralaimėdami 
Veisenfels “Mitteldeutscher” (Vo
kietija) krepšininkams 74:82.

KARATE: Vilniuje vykusiame 
Europos kiokušin karatė čempionų 
lygos turnyro finale Kauno “Rifo” 
kovotojas M. Pavilionis įveikė J. 
Desmendt (Prancūzija) ir laimėjo 
aukso medalį. D. Imbrasas (Šiaulių 
“Tori”) ir V. Kalvaitis (Kauno 
“Oriens”) pelnė bronzos medalius.

FUTBOLAS: Pasibaigus sezo
nų klubų iškovotos vietos: 1. “Kau
nas”, 2. Klaipėdos “Atlantas”, 3. 
Vilniaus “Žalgiris”, 4. Panevėžio 
“Ekranas”, 5. Kauno “Inkaras”, 6. 
Vilniaus “Geležinis vilkas”, 7. Kė
dainių “Nevėžis”, 8. Šiaulių “Saka
las”, 9. Alytaus “Dainava”, 10. Rū
diškių “Vėtra”. UEFA drausmės 
komitetas atmetė “Žalgirio” ape
liaciją ir klubas turės sumokėti 10 
tūkst. Šveicarijos frankų už sirgalių 
antisemitinius šūkius rungtynėse su 
Tel Aviv “Maccabi”.

ŠOKIAI: Liege (Belgija) įvy
kusiame sportinių šokių konkurse 
“Supadance” bei Tarptautinės 
sportinių šokių federacijos (IDSF) 
pasaulio įvertinimo varžybose kau
niečiai M. Kriukelis ir K. Valiūnai- 
tė (klubas “Kaspinas”) tapo jauni
mo standartinių šokių čempionais. 
Sostinės šokėjai J. Duknauskas ir J. 
Liaugaudaitė (“Dileksa”) laimėjo 
jaunių 2-osios grupės standartinių 
ir Lotynų Amerikos šokių varžybas. 
Ispanijoje surengtose tradicinėse 
profesionalų sportinių šokių varžy
bose “Platja dAro” standartinius 
šokius geriausiai atliko kauniečiai 
T. Atkocevičius ir A. Bubnelytė, 
Lotynų šokių programą - kaunie
čiai R. Maleckis ir L Širkaitė. V.P.

duomenis bei interpretacijas, 
tačiau visi jam vienbalsiai pripa
žįsta talentą sklandžiai ir įdo
miai aprašyti kartais labai “sau
sus” istorinius faktus ir tuo bū
du patraukliai supažindinti su 
Kanados istorija plačiąją visuo
menę.

Blue Jays, Toronto beisbo
lo rinktinė, pabaigė 2001 metų 
sezoną pralaimėdama paskuti
nes rungtynes. Bendri sezono 
rezultatai: 80 laimėjimų ir 82 
pralaimėjimai. Į posezonines 
rungtynes Blue Jays šiais metais 
nepateko.

Motorizuotų rogių (snow
mobiles) mėgėjai kitą sezoną tu
rės brangiau mokėti už naudo
jimąsi specialiais mot. rogių ta
kais Ontario provincijoje, nes 
net 800% (nuo $300,000 iki 
$2.5 mln.) pakilo draudos mo
kestis. Ontario motorizuotų ro
gių klubų sąjungos konferenci
joje delegatai nusprendė pridėti 
$30 sezoninį papildomą mokestį 
prie kiekvieno leidimo naudotis 
paruoštais ir aptarnaujamais 
mot. rogių takais. G.K.

k i m ė s...

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
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.....
2 metų.....
3 metų.....
4 metų.....
5 metų.....

- su keičiamu
nuošimčiu....

.4.95%

.6.00%

.5.45%

.6.25%

.6.00%

.5.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net

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

Maste/Card Cirrus 
v- v

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

limn n n linini u
ROYAL LePAGE 
■■■■■■■■■■■■miiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

Marius E. Rusinas, CLU CFP

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

(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

Destination 
Real Estate Inc.

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.
Associate Broker

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

E-mail: kraudys@idirect.com

www.homedestinations.com

- Ta, kuri padeda vyrui už
miršti rūpesčius ir nemalonu
mus, kurių būdamas nevedęs jų 
neturėtų.

- Koks yra dr. Alzheimerio 
vardas?

- Jei neprisimenate, tai ir 
prasideda ši liga.

- Koks yra skirtumas tarp 
buvusių Amerikos prezidentų - 
Ronand Reagan ir Bill Clinton?

- R. Reagan buvo aktorius 
prieš tapdamas prezidentu.

- Kodėl moterys nešioja 
auskarus?

- Kad parodytų, jog turi 
ausis.

- Kodėl seni žmonės turi 
tris poras akinių?

- Vieną porą, kad matytų iš 
tolo, kitą porą, kad matytų iš ar
ti, trečią porą, kad surastų kur 
padėjo anas dvi poras.

- Kokie paukščiai žmogui 
yra naudingiausi?

- Kepti.
- Kuo geriau būti - plikiu 

ar kvailiu?
- Geriau kvailiu, nes nema-

tyti' (Bus daugiau)

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 

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

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

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

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

Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
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 

[SyrenaĮ Tel. 416 531-4800

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.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

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


Humoreska

Kai žodžiai perdžiūsta...
Ak, tie vasaros karščiai! Jie 

nudžiovina ne tik gležnutį dai
gelį, ne tik širdininkams stresą 
įvaro...

Štai, anądien nutariau para
šyti humoreską. Sėdau prie sta
lo, pasitiesiau popieriaus lapą 
ir, pasiėmęs parkerį, stambio
mis raidėmis užrašiau “Vestu
vės seime”. Sėdžiu pusvalandį, 
valandą... Pasirodo, temos ne
pakanka... Reikia ir tinkamų 
žodžių... Bet, pasirodo, tie karš
čiai ir žodžius išdžiovino - nie
kaip į sakinį nesiklijuoja.

“Ne! - sakau. - Reikia žo
džius sudrėkinti!” Ir prisiminiau 
girdėjęs, kad rašytojas Jonas 
Marcinkevičius, neišgėręs “velnio 
lašelių”, net ir rašyti nebandydavo. 
Taigi drėkindavo savo žodžius. Ir 
kokius romanus parašė!

Išsitraukiau iš baro butelį 
“Trejos devynerios” ir pasidėjau 
ant stalo. “Ką? - susigriebiau. - 
Ar aš alkoholikas, kad vienas 
gerčiau?” Skambinu draugui Ze
nonui, kuris retkarčiais mėgsta 
“truktelėti”.

- Skubiai ateik! - sakau, kai 
tik šis atsiliepė.

- O ko? - nustebo Zenonas.
- Akumoliatorių reikia pa

krauti.
- Kokį akumoliatorių? Juk 

tu nė mašinos neturi.
- Koks skirtumas? Ateik - 

ir tiek!
Zenono ilgai laukti nereikė

jo. Pamatęs ant stalo butelį, nu
sijuokė.

Susėdome prie stalo. Stik
liukus kilojame, silke su svogū
nais užsikandame. Buteliui tuš- 
tėjant pajutau, kad aš vos ne

eiliuotai kalbėti pradėjau. Kai 
butelis ištuštėjo, sumečiau: “Ka
žin, ar pilnai tie žodžiai po tokių 
karščių atmirko?” Ir iš baro iš
traukiau dar vieną butelį. O kai 
šį pribaigėme, Zenonas tarė:

- Negi aš kiaulė, kad sve
timą gerčiau? Lukterk! - ir din
go pro duris.

Grįžo nešinas dviem bute
liais “Medžiotojų” (degtinės).

Kaip juos įveikėme, nepa
menu. Siek tiek menu, kad pra- 
dėją antrąjį “Medžiotoją” mudu 
jau turbūt užsienietiškai kalbė
jome: matyt vienas - vokiškai, 
kitas - angliškai, nes jau mažai 
vienas kitą besupratome.

Ryte atsikėliau braškančia 
galva. Vėl pabandžiau sėstis 
prie humoreskos. Tik, matyt, aš 
tuos žodžius per daug sumir- 
kinau, nes jie lyg upės vanduo 
pradėjo sruventi. Bet negi upę 
sulaikysi...

Nežinau, kiek būčiau prasė
dėjęs prie tuščio popieriaus la
po, jei ne žmona, atnešusi man 
iš pašto dėžutės naują “Azarto” 
numerį (kryžiažodžių ir galvosū
kių žurnalas).

Nustūmiau į šalį lapą su ne
pradėta humoreska ir griebiausi 
“Azarto”. Laimei, čia žodžių 
klijuoti man nebereikėjo - jie 
buvo surikiuoti kryžiažodžiuose. 
Man liko įrašyti tik atsakymus.

Kol visus kryžiažodžius iš
sprendžiau, ir humoreska išga
ravo.

Parašysiu, kai oras atvės.
Steponas Miltenis,

• Raseiniai

Baigiami statyti Toronto lietuvių slaugos namai. “Labdaros” draugija tikisi, kad pirmuosius priežiūros 
reikalingus tautiečius galės priimti 2002 metų žiemų Nuotr. R. Puterio
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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.

West Realty Inc.

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

Nemokamas namų įvertinimas

SKAITYTOJAI PASISAKO

Pradėjęs veiklą 1962 metų rugsėjo 16 dienų, Kanados lietuvių 
fondas augo narių skaičiumi bei įnašais. Šiuo metu sąrašuose yra 
2,366 nariai ir 376 aukotojai, parėmę Fondų mažiau kaip $100. Įna
šai - kapitalas $3,207,000. Per paskutinius dešimt metų gaunamų 
pajamų vidurkis apie $120,000 metams išdalinamas lietuvybės rei
kalams Kanadoje ir paramai Lietuvoje. Šiais metais iš 2000 metais
gautų pajamų paskirta:

Lietuvybės reikalams Kanadoje
KLB krašto valdybai ....................................................................$31,000
Kanados lietuvių muziejui-archyvui (Mississauga).....................7,500
Kanados lietuvių jaunimo sąjungai................................................ 7,000
Laikraščiui Tėviškės žiburiai (Mississauga).................................. 4,000
Skautų stovyklavietei “Romuva”.................................................... 4,000
Lietuvių jaunimo ansambliui “Gintaras” (Toronto)...................3,500
Chorui “Volungė” (Toronl 0........................................................... 2,500
Laikraščiui Nepriklausoma Lietuva (Montreal)............................. 2,000
Sporto klubui “Aušra” (Toronto)................................................... 1,500
Skautų tuntams “Širvinta-Nemunas” (Hamilton), “Šatrija”

ir “Rambynas” (abu Toronto)............................................po 1,000
Vyrų chorui “Aras” (Toronto) ir dainos vienetui

“Aušra” (Montreal).............................................................po 1,000
Teatrui “Aitvaras” ir kameriniam orkestrui “Lyra”

(abu Toronto)....................................................................... po 1,000
Stovyklavietei “Kretinga”...........................  1,000
Aukšt. lituanistiniams kursams (Toronto).... ;............. ,............... 1,000
Prisikėlimo parapijos statybos vajui (Toronto)........................... 1,000
Sporto klubui “Anapilis” (Mississauga)........................................1,000
Mažosios Lietuvos fondui................................................................... 800
Skautų tuntams “Geležinis Vilkas-Neringa” (Montreal)...............750
Sporto klubui “Gintaras” (Toronto)............................  750
Anapilio jaunimo chorui “Angeliukai” (Mississauga)............... ,...600
Lietuvių klubui “Santaka” (Toronto).......................... ,;....................600
Prisikėlimo parapijos jaunimo chorui (Toronto)............................ 600
Skautų tėvų komitetui (Toronto)....................................................... 600
Kanados lietuvių žurnalistų sąjungai...............................................600
VI. Pūtvio šaulių kuopai (Toronto).....................................................500
C.A.N.D.L.E. pedag. organizacijai.................................,................... 500
Prisikėlimo parapijos chorui (Toronto)........v..................................500
Sporto klubui “Tauras” ir slidinėtojų sąjungai (Montreal) ....po 400 
Radijo valandėlėms Gintariniai aidai (Hamilton)

Lietuviškas radijo (Montreal) ir
Tėvynės prisiminimai (Toronto)........................................... ..po 400

Filatelistų draugijai (Toronto)........................................................... 400
Senolių chorui “Daina” (Toronto).....................................................300
A. Stulginskio ateitininkų kuopai (Hamilton)................................. 300
“Šatrijos Ragana” skautininkėms (Hamilton)................................ 300
Sporto klubui “Tauras” (London).....................................................200

Iš viso lietuvybės reikalams Kanadoje............................... $84,300

DIDŽIOJI NELAIMĖ
Brangieji broliai ir sesės, 

liūdime kartu su Jumis dėl tokios 
siaubingos netekties tiek nekaltų 
žmonių Niujorke ir Vašingone. Jau 
trečia diena - sunku atsigauti po 
tokio siaubo išgyvenimo. Meldžia
mės kasdien už tuos nekaltus žuvu
sius, už jų artimuosius ir už Jus vi
sus. Jūs padedate visiems, o atlygis 
tik toks. Atleisk jiems, Viešpatie, 
jie nežino ką daro. Siaubas - kito 
žodžio nėra. Ir norėtųsi, kad dau
giau pasaulyje to nebūtų. Užtenka 
ašarų, užtenka kančių. Te Dievas 
padeda gyventi visiems be pykčio ir 
keršto. Glaudžiuosi prie visų Jūsų 
savo maldomis, savo gerais linkėji
mais, kad visiems būtų ramiau.

Paulina Motiečienė,
Radviliškis

AIRIJOS NARYSTĖ
TŽ 30 nr. H. Kudreikis straips

ny Amerika, Europa ir Lietuva rašo 
ir apie “Airijos ne”, t.y. Airija atsi
sakė stoti į ES (Europos sąjunga), 
duodamos pateisinamos sąlygos, 
neigiami rezultatai .įstojus į tą są
jungą. Kiek žinoma Lietuvoje ir 
Europoj, tai buvo ES pilnateisių 
narių balsavimas apie sąjungos iš
plėtimą, naujų narių, jų tarpe ir 
Lietuvos priėmimą. Airija jau yra 
pilnateisė ES narė, ir jos ekonomi
nis gyvenimas žymiai pagerėjo. 
Trūksta darbo jėgos, kuriamos nau
jos įmonės. Ir žmonės iš Lietuvos

ten keliauja uždarbiauti.
Tame pačiame straipsny H.K. 

pasakoja apie Žemaitijos ūkinin
kus, saugojančius savo nuosavybę. 
Šiuolaikinėje Lietuvoje tai kasdie
ninis dalykas, kiekvieną dieną kri
minalinės suvestinės tai pranešinė
ja. Bet kaip nuo to apsiginti, kol 
kas dar neįmanoma. Tai vargingo 
gyvenimo ir praeities padariniai. O 
dėl žemės pardavimo užsienie
čiams, tai dar viskas kabo ore. O 
kiek tų norinčių pirkti atsirastų, kas 
gali pasakyti, juk Vokietijoj, Pran
cūzijoj jau yra varžoma dirbamos 
žemės kiekiai, mažinami plotai, nes 
reiškiasi produkcijos perteklius.

J. Krasauskas, Lietuva

Straipsnyje Amerika, Europa ir 
Lietuva paminėjau apie Airijos 
“ne” atsaką Europos sąjungai. 
Straipsniui žinią panaudojau- iš žy
maus Amerikos spaudos ir televizi
jos žurnalisto George Will straips
nio, kuris pasirodė keliasdešimtyje 
Amerikos laikraščių ir žurnalų. 
Straipsnyje pareikšta, kad Airija at
sakė Europos sąjungai “ne”, nes 
ateityje nori išvengti religinių su
varžymų ir nenori prarasti 34 suve
reninių valstybės teisių. Ar tai reiš
kia įstojimą ar išstojimą iš Europos 
sąjungos, straipsnyje nepaaiškinta. 
Kadangi Airija neįsipareigojo laiky
tis Europos sąjungos taisyklių, spė
ju, kad ji nėra pilnateisė sąjungos 
narė. Henrikas Kudreikis, JAV

TO RO N T O
Vysk. Rimantas Norvilą, 

Kauno arkivyskupijos pagalbi
ninkas, vedęs kunigams reko
lekcijas Putname, JAV, keletą 
dienų viešėjo Toronte ir Missis- 
saugoje. Buvo apsistojęs Anapi
lio parapijos klebonijoje, sek
madienį atnašavo Mišias Lietu
vos kankinių šventovėje ir pasa
kė pamokslą. Dalyvavo Prisikė
limo parapijos šventovės šventi
nimo iškilmėse. Prieš grįždamas, 
į Lietuvą, aplankė Tėviškės žibu
rius ir palinkėjo sėkmės.

A. a. Genovaitei Vinerskie- 
nei mirus, užjausdama jos šei
mą, M. Vaitonienė Tėviškės ži
buriams aukojo $20.

A. a. Jadvygai Jurkūnienei

Birštono šilti, skanūs pietūs su 
vynu. Programą atliko “Dainos” 
choras su vadove Lilija Turūtai- 
te. S. Jokūbaitis paskaitė juo
kingas eiles apie pensininkų gy
venimą. V. Slėnys

Kanados lietuvių fondo ta
rybos posėdis įvyko spalio 2 d. 
Toronto Lietuvių Namuose. Po
sėdyje dalyvavo valdybos pirm.
A. Nausėdas, posėdžiui vadova
vusi tarybos pirm. Gražina Ig- 
naitytė bei tarybos ir valdybos 
nariai - K. Deksnys, V. Jonušo- 
nienė, A. Kaminskas, J. Kulie
šius, P. Kuras, A. Pabedinskas, 
S. Piečaitienė, S. Prakapas, B. 
Saplys, D. Sher, M. Stanevičius,
B. Stundžia.

Parama Lietuvoje
Dail. A. ir A. Tamošaičių meno galerijai “Židinys”................$25,144
Alytaus vaikų globos namams ir Vilnijos draugijai...............po 2,000
Pakutuvėnų jaunimo tarnybai (Kretinga).....................................1,500
Gudijos liet, laikraščiui Lietuvių godos ir

vaikučių savaitraščiui Kregždutė..........................................po 1,000
Paliepių pagrindinei mokyklai........................................................ 1,000
Suvalkų kr. lietuvių išeivių sambūriui............................................1,000
Laikraščiams Apžvalga ir Dienovidis............................................po 800
Laisvės kovos archyvui..........................................................................800
Senasalio pradžios mokyklai.............................................................. 800
Savaitraščiui Tremtinys.......................................................................700
Laikraščiams XXI amžius, Rytas ir Voruta....................................po 500
Žurnalams Metai ir Žiemgala........................................................ po 500
Lietuvos skautijai ir Šiaulių krašto skautų tuntui....................po 500
Katalikų evangelizacijos centrui ir Visų šventųjų parapijai ....po 500
Radijo valandėlei Mažoji studija......................................................... 500
Rimdžiūnų lietuviškajai mokyklai..................................................... 500

' Utenos mokytojų draugijai “Levindra”.............................................500
Šiaulių miesto muziejui “Aušra”....................................................... 500
Laisvės gynėjų paramos centrui......................................................... 500
Laikraščiams Elektrėnų žinios ir Kardas......................................po 400
“Pagalbai Lietuvos vaikams”............................................................. 400
Jaunimo kultūros ir paramos centrui “Versmė’.............................. 300
Religinei grupei “Gyvieji akmenys”................................................... 200

Iš viso parama Lietuvoje......................................-................$47,244
Stipendijos studentams Kanadoje ir Lietuvoje

Pagal gautus studentų prašymus Kanadoje paskirta po $300 ir 
8 stipendijos po $250, iš viso $7,700. Studentams Lietuvoje stipendi
jos bus išdalintos Vilniaus u-to ir Vytauto Didžiojo u-to Kaune at
stovų nuožiūra. Šiam tikslui paskirta $4,200.

Iš viso paskirta studentų stipendijoms.............................. $11,900
Iš viso Kanados lietuvių fondas 2001 m. paskyrė..........$143,444

mirus, velionės atminimui už
jausdama dukterį Ireną Priš- 
čepionkienę su šeima Liuda 
Daunienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

Sveikindami dėdę Juozą 
Žemaitį, Cicero, IL, 90 metų su
kakties proga, Audronė ir Sau
lius Žemaičiai Tėviškės žibu
riams aukojo $70.

Prisimindami tėvelius a.a. 
Danutę ir Antaną Žemaičius, 
tetą ir dėdę a.a. Antosę ir Vy
tautą Januškus, Audronė ir Sau
lius Žemaičiai Tėviškės žibu
riams aukojo $100.

A. a. Juozo (partizano) ir 
a.a. Antano Budreikų atmini
mui sesuo Zosė ir Petras Au- 
gaičiai Kovai su vėžiu ir džiova 
sergantiems vaikams ir tremti
niams Lietuvoje aukojo $100.

Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems vaikams Lietuvoje, au
kojo: $100 - Ipolitas Tauteras; 
$50 - Marija Gverzdienė. M. P.

Toronto pensininkų klubo 
metinis parengimas, įvykęs spa
lio 3 gražiai praėjo. Susirinko 
pilna salė rėmėjų ir svečių. Dė
ka parengimų pirmininkės T. 
Kobelskienės buvo gražiai pa
ruošti stalai, turtinga loterija, V.

S 
p

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

s
u vĖ

Ilgus metus buvęs raštinės 
vedėjas A. Juozapavičius išeida
mas į poilsį savo pareigas per
davė L. Baziliauskui. A. Pabe
dinskas pateikė visą KLF finan
sinę padėtį ir pranešė, kad buvo 
gauta porą palikimų, kurių su
ma daugiau kaip 40,000 dolerių. 
A. Kaminskas kalbėjo investavi
mų reikalais. Buvo aptarti įvai
rūs einamieji reikalai, kaip sti
pendijos ir pagalba nukentėju- 
siems Niujorke bei Vašingtone, 
jei jų tarpe būtų lietuviškų 
šeimų.

Kitas susirinkimas įvyks lap
kričio 20 d. Toronto Lietuvių 
Namuose, bus aptariami atei
nančių metų veiklos planai.

St. Prakapas
Šiaurės Atlanto sąjungos 

(NATO) tarptautinio pobūdžio 
konferencija, rengta Vidurio ir 
Rytų Europos bendruomenių 
Kanadoje tarybos, įvyko praeitą 
šeštadienį, spalio -20 Toronto 
universiteto patalpose. Konfe
rencijoje dalyvavo prof. V. 
Landsbergis, Lietuvos seimo 
narys ir Tėvynės s-gos (konser
vatorių) pirmininkas. Į jo susiti
kimą su visuomene sekmadienį, 
spalio 21 Prisikėlimo parapijos 
salėje susirinko nemažas būrys 
tautiečių iš Toronto ir kitų vie
tovių. Susirinkimą pradėjo KLB 
valdybos pirm. A. Vaičiūnas, 
pasveikinęs pranešėją ir popie
tės dalyvius. V. Landsbergis va
landą trukusiame pranešime 
dėstė savo pažiūras apie teroriz
mą ir neapykantą, pabrėžė po
piežiaus Jono Pauliaus II sklei-

DINGSTA LAIŠKAI
Sovietinio valdymo metais su

sirašinėdamas su užsienyje gyve
nančiais giminėmis ir buvusiais jau
nystės draugais galėjai būti įtaria
mas bendravimu su pasitraukusiais 
iš Lietuvos “liaudies priešais”. Lie
tuvoje atkūrus nepriklausomybę, su 
tautiečiais užsienyje susirašinėjamą 
dažniau. Tačiau pasirodė, kad su
stiprėjo gaunamos korespndencijos 
“kontrolė” - laiškai ne tik apvagiami, 
bet ir sunaikinami. Mat tame “supu
vusiame” kapitalistiniame pasaulyje 
gyvenantys giminės arba draugai kai 
kada į siunčiamus laiškus susirašinėji
mo išlaidoms padengti įdėdavo kokią 
markę ar dolerį.

Atkūrus nepriklausomybę ir aš 
ėmiau dažniau susirašinėti su Švei
carijoje, Vokietijoje, Amerikoje ir 
Kanadoje gyvenančiais giminaičiais 
ir jaunystės metų draugais. Bet lyg 
pajutę, kad laiškuose gali būti kas 
nors “neleistino”, atsirado “aukso 
ieškotojų”, o ką nors radę ar nera
dę laiškus sunaikindavo, ir jie adre
sato nepasiekdavo. Kai pasiskun
džiau, kad dingsta iš užsienio siun
čiami laiškai, tai Šilutės paštas man 
pasiūlė parašyti prašymą, kad iš už
sienio siunčiami laiškai būtų regist
ruojami ir už atitinkamą mokestį laiš
kanešys atnešdavo į namus, įteikdavo 
pasirašius apie laiško gavimą.

Tai buvo gana geras sumany
mas. Tačiau kažkodėl taip buvo ne
ilgai, ir Šilutės paštas šios paslau
gos atsisakė. Visi iš užsienio gaun- 
nami laiškai vėl buvo metami į ma
no pašto dėžutę namo laiptinėje. 
Laiškai vėl nebepasiekdavo adresato, 
o visa kaltė galėjo būti suverčiama 
vaikams ar net kaimynams, kad laiš
kai gali būti iš dėžutės “iškrapštomi”, 
nors dėžutė būdavo užrakinama.

Po ginčio Šilutės pašte gana il
gą laiką visi siunčiami iš užsienio 
laiškai buvo gaunami. Tačiau pas
kutiniu laiku laiškai iš užsienio vėl 
pradėjo “pasiklysti”. Taip atsitiko 
gegužės mėnesį, kai savo 80-jo gim
tadienio proga laiškų negavau iš 
Vokietijos, Amerikos ir Kanados. 
Siuntėjai, lyg nujausdami, po kiek 
laiko paskambino telefonu ir pa
klausė, ar gavau pasveikinimus 
gimtadienio proga. Deja, tada tega
lėjau atsakyti, kad laiškų tebelau
kiu. O štai rugpjūčio mėnesį nega
vau jau penkto laiško iš Vokietijos.

Todėl apie laiškų dingimą pa
rašiau į Šilutės rajono laikraščius 
Šilokarčema ir Pamarys. Tačiau nei 
vienas, nei kitas laikraštis mano 
laiškų nespausdino. Kai nuėjau pas 
Pamario laikraščio redaktorių Pet
rą Skutulą ir paprašiau rašinį grą
žinti su nuoroda, kodėl negali 
spausdinti, redaktorius lyg su savo
tiška pašaipa atsakė: “Esi Lietuvos 
patriotas, pasirink kitą, o ne mūsų 
laikraštį”.

Po tokio atsakymo man pasi
darė visai nebesuprantama. Jeigu 
redaktoriaus aš esu įvardijamas 
Lietuvos patriotas, tai kam tarnau
ja Pamario laikraščio redakcija? 
Gal redakcija, nespausdinusi mano 
laiško, pritaria tokioms laiškų va
gystėms, o gal nepageidauja, kad. 
būtų susirašinėjamą su iš Lietuvos 
pasitraukusiais “liaudies priešais?” 
Todėl po panašių pasikalbėjimų 
man sustiprėjo įtarumas ir pasiti
kėjimas pašto darbuotojais. Gal tie 
negauti laiškai ir visai Šilutės pašto 
nepasiekė, bet “pasiklydo” kelyje. 
Tačiau kaip jau bebūtų, bet laiškai 
“dingo” pašto darbuotojų rankose. 
Todėl dėl vieno ar keleto nesąži- 
iningų darbuotojų įtarimas krenta 
ir ant nekaltų sąžiningai dirbančių 
pašte darbuotojų. Yra sakoma, kad 
ir šaukštas deguto sugadina visą 
statinę medaus.

Jonas Sadauskas, Šilutė

džiamą meilės idėjos teisingumą 
- vienintelį būdą gelbėti pasaulį 
nuo baisiųjų katastrofų. Neapy
kantos esama ir Lietuvoje. Ji 
panaudojama ir politiniams sie
kiams. Kalbėtojas jam būdingu 
stiliumi papasakojo apie dabar
tinę Lietuvos valdymo būklę bei 
artėjančius prezidento rinki
mus, kuriuose esą vilties laimėti 
dešiniesiems. Klausimų-atsaky
mų pusvalandžiui vadovavo K. 
Manglicas. Atsakymai buvo la
bai išsamūs. Įteikus V. Lands
bergiui dovanėlę, visi susirinki
mo dalyviai buvo pakviesti į ka
vinę vaišėms. (Apie konferenci
ją plačiau kt. nr.). S.

Dantų gydytoja

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

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

Tei. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas (!>

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763'5677

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

MARGUTIS
PYSAN|<Ą^>.M. Ine. 

4134 Duiifaas 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.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

OS Tel: (416) 233-4601 f
*Galioja kai kurie apribojimai.
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For 1 parcel f

BMI 'Coupon valid only at "Margutis-Pysanka" head office. fcBiOFF
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TORONTO7
Anapilio žinios

- Spalio 14, sekmadienį, pa
krikštytas Aro ir Michelle (Bucz- 
kewski) Petrulių sūnus Antanas.

- Spalio 20, šeštadienį, susituo
kė Algis Ankus su Inga Venclo- 
vaite.

- Spalio 20, šeštadienį, palai
dotas a.a. Jurgis Stanionis, 75 m. 
amžiaus.

- Spalio 28, ateinantį sekma
dienį, Lietuvos kankinių šventovėje 
per 9.30 v.r. Mišias giedos choras iš 
Lietuvos “Ąžuoliukas”. Choro kon
certas tą pačią dieną įvyks 3 v.p.p. 
Mississauga miesto “Living Arts 
Centre” koncertų salėje. Bilietus 
dar galima užsisakyti koncertų sa
lės kasoje šiokiadieniais tarp 10 v.r. 
ir 6 v.v. arba skambinant telefonu 
905 306-6000.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui prašome registruotis pa
rapijos klebonijoje tel. 905 277- 
1270 arba sekmadieniais po Mišių 
zakristijoje.

- 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.

- Visus norinčius dalyvauti 
kartu su “Angeliukų” choru Dainų 
šventėje Lietuvoje, prašome regis
truotis pas N. Benotienę tel. 416 
621-9472 arba pas R. Stravinskienę 
tel. 416 767-9306. Registracija vyks
ta iki lapkričio 20 d. Kiekvienam 
dalyviui reikia susimokėti negrąži
namą $30 JAV arba $48 kanadiš- 
kais registracijos mokestį. Čekius 
galima rašyti “Lithuanian World 
Community” vardu.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti naujų garsajuosčių: Aliukų 
Kelio pradžia ir kamerinio choro 
“Brevis” Kalėdų gėlės. Taipgi ga
lima įsigyti vaizdajuostę Festivalis- 
Palanga.

- 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 sekmadieno rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Mišios spalio 28, sekmadienį:
9.30 v.r. už Augaičių ir Kausteklių 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 10 
v.r. už a.a. Stepą Ignatavičių; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje spalio 27, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Liną 
Markelį ir Teodorą Schneider.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos sekmadienį, spalio 

28,11.15 v.r.
- Mirusiųjų minėjimas įvyks 

Visų Šventųjų sekmadienį, lapkri
čio 4, 11.15 v.r. Po to vyksime į Šv. 
Jono lietuvių kapines, kur apie 1 
v.p.p. turėsime trumpą susikau
pimą.

- Praeitą sekmadienį pamaldų 
metu buvo pakrikštytas Edvinas 
Ronaldas Kasiulis-Fitzpatrick, gi
męs š.m. kovo 27 d., sūnus Irmos 
(Kasiulytės) ir Kevin Fitzpatrick. 
Krikšto tėvai - Anna Kasiulytė ir 
Arūnas Eiza.

- Nuoširdžiai dėkojame Prisi
kėlimo parapijos kredito koopera
tyvo valdybai už $1,000 auką pa
rapijai.

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 21 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 167 svečiai.
- Pranešimą padarė ir su sve

čiais supažindino LN valdybos narė 
A. Skilandžiūnienė.

- Svečių knygoje pasirašė - 
Lietuvos seimo narys V. Landsber
gis, KLB pirmininkas A. Vaičiūnas, 
P. T. Pargauskai iš Otterville, Ont., 
P. Reimekienė iš N. Akmenės, Lie
tuvoje.

- LN valdybos posėdis įvyks 
lapkričio 7 d., 7 v.v.

Slaugos namų žinios
, - Slaugos namų statybai $100
aukojo M. Vaitkienė. 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, Ont. M6P 1A6.

- 2002 metų sausio 26 d. “Lab
daros slaugos namų” vajaus komi
tetas rengia iškilmingą pokylį su
telkti lėšų slaugos namų statymui.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - Žutautų šeima 
(a.a. Broniaus Žutauto IV mir
ties metinių proga); $50 - D. 
Radzevičienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą Santuokos sakra

mento sekmadienį pamokslus sakė 
vedęs diakonas dr. Kazimieras Am
brazaitis.

- Kun. Kęstutis Butkus, OFM, 
St. Catharines lietuvių klebonas, 
apsigyveno pranciškonų vienuolyne 
Toronte. St. Catharines lietuviams 
sekmadieniais Mišias atnašaus ir 
ligonius sakramentais aprūpins Ha
miltono klebonas kun. Juozas Žu
kauskas, OFM, tel. 905 522-5272.

- Šį sekmadienį per 10.30 v.r. 
Mišias giedos parapijos jaunimo ir 
Vilniaus “Ąžuoliukų” chorai.

- Ateinantį sekmadienį, spalio 
28, bus daroma rinkliava Bažnyčios 
misijoms paremti. Misijoms yra 
skirtas vienas sekmadienis, pava
dintas Pasaulio misijų sekmadieniu, 
ir yra daroma rinkliava. Tai gera 
proga paremti misionierius, dirban
čius misijų kraštuose.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas, kurį organizuoja para
pijos tarybos labdaros sekcija, įvyks 
šeštadienį, spalio 27, nuo 9 v.r. iki 3 
v.p.p. parapijos salėje. Daiktus pra
šome vežti į salę nuo trečiadienio. 
Be daiktų pardavinės ir pyragus. 
Labai prašome kepėjų iškepti py
ragų šiam išpardavimui.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus susirinkimas įvyks lapkričio 
11 d. Po 10.30 v.r. Mišių. Progra
moje Angelės Ambrazaitienės pas
kaita - “Atradimas tobulybės kas
dienybėje”.

- Pirmos Komunijos pasiruoši
mo pamokoms registruojami vaiku
čiai raštinėje. Lapkričio 11 d., po
10.30 v.r. Mišių įvyks pirmas 
susitikimas vaikučių kartu su tėvais 
parapijos patalpose.

- Parapijos persikėlimo staty
bos vajaus komitetas šventovės pa
šventinimui atminti nukaldino me
dalioną, kurį galima įsigyti para
pijos raštinėje.

- Tautodailės instituto pirmi
ninkė A. Vaitonienė nuaudė me
džiagą su religiniais bei tautiniais 
motyvais, o R. Stravinskaitė šven
tovės pašventinimo proga iš jos 
parapijai pasiuvo tris albas.

- Mišios sekmadienį, spalio 28 
d.: 8 v.r. už Zenoną Kučinską; 9.15 
v.r. už a.a. Mariją ir Michael 
Woytowicz; 10.30 v.r. už a.a. Apo
loniją ir Valdą Kazlauskus ir a.a. 
Laimutę Butėnienę, už a.a. Kostą 
Valančių, ir a.a. Kazimierą Budrec- 
kį ir už a.a. Eleną Pivorienę (15 
metinės).

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio! Prašome tėvų vai

kus iš mokyklos atsiimti 11.55 v.r. 
(nuo darželio iki 8 sk.). Lituanisti
niai kursai ir toliau veikis iki 12.30 
v.p.p.

- Visi darželio mokinukai 
prašomi dėvėti kaukes spalio 27d. 
per kaukių balių.

- Laprkičio 17 d. įvyks metinis 
visų tėvų posėdis mūsų mokykloje,
9.30 v.r. Živilė

Kanados lietuvių katalikių 
moterų dr-jos centro valdybos 
posėdis įvyko š.m. spalio 11, 7 
v.v. Prisikėlimo parapijos patal
pose. Artimiausiu metu vienas 
iš svarbiausių valdybos darbų 
yra išleisti draugijos istorinį lei
dinį. Leidinyje Mūsų keliai KLK 
moterų veikla yra aprašyta tik 
iki 1951 m., o nuo to laiko nebė
ra jokių žinių. Naujajame leidi
nyje norima įamžinti Katalikių 
moterų dr-jos veiklą Kanadoje 
iki šių dienų. T. P.

Vyrų krepšinio sporto klu
bas “Gintaras” pradeda naują 
sezoną. Visus mėgstančius krep
šinį prašome atvykti registracijai 
lapkričio 1 d., 6.30 v.v. į Prisikė
limo parapijos salę. Dėl papil
domos informacijos prašome 
kreiptis į G. Stasiulevičių tel. 
416 892-4323. •

A. a. solistės G. Čapkaus- 
kienės palaikai-pelenai palaido
ti Šv. Jono kapinėse Mississau- 
goje š.m. spalio 13 d. (ne spalio 
20, kaip per klaidą parašyta TŽ 
42 nr.\

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - L. Balaišis; $50 - 
A. Mašalas.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė aukojo $200 - S. F. Mar
kauskai.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo $50 - V. 
Jasinevičienė (a.a. Juozo Jasi- 
nevičiaus atminimui).

Tėviškės žiburiai dėkoja Pi
jui Kružikui, kuris paaukojo sa
vo darbą sutaisydamas pašto dė
žutę, apgadintą nežinomų van
dalų. Pašto dėžutė gražiai atre
montuota, dabar pasipuošusi 
užraktu, kuris apsaugos skaity
tojų ir korespondentų paliktus 
vokus.

Tarptautiniame folkloro festivalyje Meksikoje dalyvavę Toronto gintariečiai su kitų tautybių dalyviais

ffl MONTREAL

TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

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

Nepriklausomos Lietuvos valdy
ba ir redakcija laikraščio 2001 m. 
spalio 8 d. laidoje įdėjo kreipimąsi į 
skaitytojus. Jame nusiskundžiama 
sumažėjusiu skaitytojų skaičiumi, 
brangstančiu spaustuvės patarnavi
mu, paštu ir kt. Taip pat apgailes
taujama redakcijos darbuotojų trū
kumu, ypač kai dabartinės redakto
rės Birutės Nagienės įsipareigoji
mas baigiasi š.m. gruodžio 31d. At
rodo, kad laikraštis šių metų pabai
goje užsidarys. Taip pasibaigs Ne
priklausomos Lietuvos permainingų 
61 metų gyvavimas

KLK moterų draugijos Mont- 
realio skyriaus narių susirinkimas 
įvyko spalio 14 d. tuoj po pamaldų 
seselių namuose. Susirinko narių ir 
viešnių - svečių apie porą tuzinų. 
Susirinkimą malda pradėjo pirm. 
Genovaitė Kudžmienė, sekretoria
vo Hida Lapinienė. Praeito susirin
kimo protokolą perskaitė Bugomila 
Rupšienė. Buvo tartasi dėl metinės 
šventės, kuri bus š.m. gruodžio 9 d. 
Nedrąsiai buvo užsiminta apie atei
nančių metų velykinį stalą per At
velykį ir skyriaus 50 metų veiklos 
paminėjimą. Vėliau Regina Piečai- 
tienė kalbėjo apie Vietnamą ir viet
namiečių gyvenimą. Regina darbo 
reikalais Vietname išbuvo pusmetį, 
bet ir po to dar du kartus buvo 
trumpai ten nuvykusi. Kalbėjo apie

20 minučių, o paskui atsakinėjo į 
klausimus. Po ranka turėjo albumą 
nuotraukų, kurios gerai papildė jos 
pranešimą. Vyko vaišės, kurias pa
laimino klebonas kun. Ričardas 
Birbilas.

Šv. Teresėlės Kūdikėlio Jėzaus 
iš Lisieux relikvijos spalio 26-29 
d.d. bus atvežtos iš Europos ir iš
statytos Šv. Juozapo oratorijoje. 
Bus galima ją aplankyti ir pasimels
ti. Ši šventoji yra Kat. Bendrijos 
Mokytoja ir Misijų Globėja.

Norint Pirmajai Komunijai 
lietuvių arba anglų kalbomis pasi
ruošti, jau laikas susirišti su sesele 
Judita tel. 766-9397 arba klebonija 
tel. 766-5755.

Aušros Vartų parapijos meti
niai pietūs sparčiai artėja. Meninei 
programai repetuoja net du viene
tai. Loterijos laimikių daugėja, šei
mininkės perka sveikiausią ir ska
niausią maistą. Žodžiu, pasiruoši
mas vyksta smarkiu tempu. Laukia
mi pietų dalyviai iš arti ir toli - da
bartiniai ir buvę parapijiečiai bei jų 
draugai.

“Rūtos” klubas spalio 31, tre
čiadienį, 1 v.p.p. savo patalpose ro
dys vaizdajuostę XI-oji lietuvių tau
tinių šokių šventė, įvykusi 2000 me
tais Toronte, Mississaugoje, Ont. 
Visi kviečiami ateiti ir pasigrožė
ti. B.S.

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

ITA Q Montrealio lietuvių 
Į | | / \O kredito unija

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

Dienos šviesos taupymo lai
kas baigiasi spalio 27 d. Naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį laikro
džių rodyklės atsukamos vieną 
valandą atgal.

Kanados lietuvių bendruo
menės tarybos suvažiavimas 
įvyks spalio 27 d., Anapilio pa
rodų salėje, Mississaugoje. Pro
gramoje krašto valdybos, revizi
jos komisijos, garbės teismo rin
kimai; bus aptariami PL jauni
mo kongreso įspūdžiai bei apy
linkių rūpesčiai.

“Ąžuoliukas” giedos mūsų 
šventovėse sekmadienį, spalio 
28. Pirmiausia.giedos Anapilyje, 
Lietuvos kankinių šventovėje 
per 9.30 v.r. Mišias; o Prisikė
limo šventovėje - per 10.30 v.r. 
Mišias. Pagrindinis koncertas tą 
dieną įvyks “Living Arts Cen
tre”, Mississaugoje, 3 v.p.p. Bi
lietai teatro kasoje bus parduo
dami iki 2.30 v.p.p.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ admi
nistracija kapinių lankymo die
ną, lapkričio 4, sekmadienį, bus 
atidaryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 
v.p.p.

Kapinių lankymo dieną lap
kričio 4, žvakių kapų papuoši
mui ir Kalėdinių sveikinimo at
virukų bus galima įsigyti Anapi
lio knygyne.

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 
III-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.

Rutherford Guardian Drugs 
lapkričio 5-30 d.d. rengia infor
macinius seminarus apie cukra
ligę. Ja serga daugiau kaip du 
milijonai kanadiečių. Si liga gali 
būti mirties priežastimi. Infor
macija bus teikiama ir lietuvių 
kalba. Dėl tikslesnių žinių pra
šome skambinti Viktorui tel. 
905 850-9666.

A. a. Vytautui Urbonui mi
rus, nuoširdžiai užjausdami 
dukrą Rūtą Rusinienę su šeima 
bei artimuosius P. B. Sapliai 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

NUOMOJAMI 2-jų miegamųjų hu
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.

kvarteto koncertas
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
f Rengėjai - LN kultūros komisija Į

MetCap Living on behalf of myr 
MetCap LABDARA foundation w

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
I good communication skills, to maintain good relationships with residents, 

families and the community; knowledge of Lithuanian is an asset
I 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,!573 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
I 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.

DISCOVERY TOYS
ĮDOMUS, PAMOKOMIEJI ŽAISLAI ĮVAIRAUS 

AMŽIAUS JAUNIMUI
Leiskite pas Jus surengti parodėlę Jums ir Jūsų 
draugams - gausite dovanų. Turime daug gražių 

sjŽSfržg] žaislų Kalėdoms - visi besąlygiškai garantuojami 
mEQsIj Paprašykite katalogo, skambinant

KRISTINAI DAMBARAS tel. (905) 602-9231 vakarais

SU ŠTURMU Į
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

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS
suvažiavimas

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 Montrealį 5 v.p.p., grįžtame j 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 kūmomis įren
giu rūsius, atlieku dažymo bei ki
tus namų remonto darbus. Skam
binti Viktorui tel. 416 617-0350.

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

PARDUODAMA gera lietuviškų si
dabrinių ikikarinių litų kolekcija. 
Kreiptis telefonu vakarais (908) 
722-8172 arba rašyti: Gražina Ki
sielius, 36 Kenbury Rd., Somer
ville, NJ 08876, USA.

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.

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

LORNE PARK MUZIKOS] 

MOKYKLA
įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
Y muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

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

(N) 905-848-9628

Ilonos Beresnevičienės
MUZIKOS

*^Akompanavimas ir 
privačios pamokos

(mokiniams nuo 5 m. amžiaus) 
PARUOŠIMAS ROM EGZAMINAMS

Tel. (416) 766-9959

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti

ALVYDUI GRIGUČIUI 
tel. (905) 848-9628 

nešiojamas (416) 560-0122

mailto:dainute@hotmail.com
mailto:alexd@one.lt

