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Veiklos baruose
Organizacinis darbas esmėje yra nedėkingas. Tai 

yra žinoma bene visuose jau penkiasdešimtmetį veiklos 
švenčiančiuose lietuvių išeivijos telkiniuose. Besidarbuo
jantiems, panašiai kaip šeimoje, per dažnai užmirštama 
padėkoti už kasdieninį rūpestį ir atliekamus nusibosian
čius darbelius, kurių visuma sukrauna nemažą naštą. Tos 
naštos svarba labiausiai pastebima tik tada, kai ji pasidaro 
staigiai nebepakeliama, pvz. ligos ar išsikėlimo atvejais, 
kaip vis dažniau patiriama mažesnėse apylinkėse.

O
RGANIZACINIS, arba pas mus vadinamas “vi
suomeninis” darbas, nėra lengvas jam vadovau
jantiems. Šie sulaukia ne tik vargo, o ir nuovar
gio. Pagalbininkai vengia pareigų, dažnas neišpildo paža

dų, o ir kritika padaro savo - po truputį pažeidžia gra
žiausius entuziazmo ir idealizmo žiedus. Nors kiekvienas 
užsiimantis visuomenine veikla randa joje bent dalinį pa
sitenkinimą, nes atliekamas reikalingas darbas, bendrau
jama su bendraminčiais, vis dėlto užsibrėžtus tikslus būna 
nelengva pasiekti. Asmenybių skirtumai, įsisenėję veiki
mo būdai ir taisyklės ne tik suriša vadovaujančių rankas, 
bet ir atbaido ateinančius talkon. Kita vertus, nerandan
tys pakaitalo veikėjai kartais irgi pripranta prie savų veik
los būdų ir neieško naujų. Viršūnėse gali atsirasti arba 
likti tas pats uždaras ratas, kuris atpranta priimti siūlymus 
iš “žemiau” arba duoti pakankamą ataskaitą savo na
riams. Gera vienetams, turintiems tiek narių, kad gali ro
tacine arba kitokia tvarka įvesti valdomųjų organų pakei
timus. Tokį pavyzdį turime Kanados lietuvių fonde. Gali
ma tada manyti, kad per mažas narių skaičius neleidžia 
organizacijai bręsti. Tačiau ir telkiniuose, kur yra daug 
narių ir didelis veiklos pasirinkimas, deja, irgi vyrauja 
veiklą žlugdanti apatija. Vadovas turi turėti nepaprastą 
atsparumą kritikai ir nenumalšinamą entuziazmą darbui, 
kad išlaikytų veiklos tempą, ypač šiuo, ankstesnės išeivi
jos “sodybų tuštėjimo” metu. Apie gerų vadovų ypatybes 
visi daug žino - labiausiai kai jų trūksta. Tačiau ar nariai 
patys gerai atlieka pareigas? Juk nariai gali ir turi domė
tis, prisidėti ne tik savo buvimu, bet ir darbais, klausimais, 
naujomis mintimis, tuo padėdami užtikrinti organizacijos 
ateitį. Vadovaujantys turi pareigą nariams, nariai - vado
vams. Jų bendravimas sudaro organizacijos esmę, todėl jų 
ryšiai turi būti atviri, skaidrūs. Kitaip prarandamas pasiti
kėjimas ir noras dalyvauti.

B
ŪNA vienetų specialios paskirties, arba kurių 
tikslas yra ribotas ar nebeaktualus. Nariai ir vado
vybė tada gali nuspręsti, kad nebenaudinga tęsti 
veiklą. Taip buvo su Kanados baltiečių moterų taryba, 

nutarusia “nekartoti” kitų veiksnių, kaip Baltiečių federa
cijos, darbo. Todėl nariams ir vadovybei svarbu kartas 
nuo karto pasitikrinti - ko norima iš organizacijos, kodėl 
ji reikalinga? Ar galima žiūrėti ateitin, žengti su laiku, 
veikti dabartinėmis aplinkybėmis, tokiu būdu, kuris dau
gumai bus priimtinas, patenkinamas? Ar tik iš įpratimo 
veikiama, gailintis praeities ir senų, gerų, nesugrąžinamų 
dienų arba vadovams nenorint “nulipti nuo scenos”? Jo
kiu būdu nepatartina išbraukti organizacijos, jeigu galima 
ją sėkmingai išlaikyti ar kūrybingai pakeisti. Kaip ir dau
gumai žmonijos “narių”, ilgametėms organizacijoms yra 
sunku priimti pokyčius, tačiau be jų - ateitis yra miglota 
ir ne itin viltinga. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS iv y k i a i

Ar lenktynės jau prasideda?
Ontario premjerui M. Har

ris oficialiai pasisakius, kad ne
trukus ketina pasitraukti iš 
premjero kėdės, tuojau prasidė
jo spėliojimai, kas po jo užims 
tą vietą. Na, ir žinoma, kaip ir 
visose lenktynėse, kiekvienam iš 
jų buvo prisegti laimėjimo pati- 
kimybės lygiai. Svarbiausiu kan
didatu laikomas (laimėjimo pa- 
tikimybė 1 iš 2) dabartinis fi
nansų ministeris ir premjero pa
vaduotojas Jim Flaherty, 52 m. 
amžiaus, - finansiškai konserva
tyvus, buvęs energingas teisin
gumo ministeris; po jo seka 
sveikatos ministeris Tony Cle
ment, 40 m. (patikimybė 2 iš 5) 
- neo-konservatorius, stipriai 
palaikomas partijos narių, bet 
gali susilaukti kritikos už veda
mą sveikatos tarnybos liniją; 
trečia pagal patikimybės matą 
švietimo ministerė Janet Ecker, 
48 m. (1 iš 5) - partijos vetera
nė, turi daug šalininkų, vertina
ma kaip kompetentinga politi
kė, vidurio kelio konservatorė, 
bet truputį įklimpo vairuodama 
švietimo ministeriją; toliau seka 
gamtosaugos ministerė Eliza
beth Witmer, 55 m. (1 iš 6) - 
pareiginga ministerė, gera ad
ministratorė, sugebanti “atvė
sinti karštus ginčus”; toliau atsi
likęs darbo ministeris Chris 
Stockwell, 44 m. (1 iš 7) - veikia 
pagal daugumos nuomonę, ne
labai sugyvenamas; šeštuoju 

laikomas savivaldybių reikalų 
ministeris Chris Hodgson, 39 
m. (1 iš 10) - kadaise buvęs 
premjero M. Harris protege, 
dažnas jo žvejojimo partneris, 
šiuo metu ne toks populiarus. 
Tačiau daugelio žinovų nuomo
ne, visus šiuos kandidatus pra
lenktų buvęs finansų ministeris 
(5 su puse metų) ir premjero 
pavaduotojas Ernie Eves, 55 
metų amžiaus, politiniame pro
vincijos gyvenime išbuvęs 20 
metų, neseniai iš jo pasitraukęs, 
bet vis dar populiarus konserva
torių tarpe. Tik gali būti sunku 
jį iš naujo įtraukti į politinį aki
ratį.

Užsienio reikalų ministeris 
John Manley lankėsi Irano sos
tinėje Teherane, kur susitiko su 
Irano prezidentu Mohammad 
Khatami ir užsienio reikalų mi- 
nisteriu Kamai Kharrazi. J. 
Manley stengėsi juos įtikinti, 
kad į kovą su terorizmu privalo 
jungtis visi, ir Iranas galėtų tei
giamai paveikti kovojančias 
prieš Izraelį palestiniečių Ha
mas ir pietų Libane įsikūrusią 
Hezbollah grupes. Irano vado
vai, nors ir prisipažino, kad jie 
suinteresuoti Telebano valdžios 
nuvertimu Afganistane, tačiau 
kritikavo JAV aviacijos vykdo
mus antpuolius, nes jie nepa
sieksią norimų rezultatų. Taipgi 
jie pabrėžė, kad rugsėjo 11 tero-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Vidurio ir Rytų Europos bendruomenių tarybos Kanadoje konferencijoje “NATO plėtros perspektyvos” 
Toronto universiteto patalpose - KLB valdybos pirm. Alg. Vaičiūnas, buvęs Lietuvos aukse, tarybos pirm, 
prof. Vytautas Landsbergis, dr. Valdas Samonis 2000.X. Žemiau: KLB valdyba kitą dieną suorganizavo prof. Vyt. 
Landsbergiui priėmimą Prisikėlimo parapijos salėje Toronte. KLB valdybos pirm. Alg. Vaičiūnas ir vicepirm. 
švietimo reikalams Vida Stanevičienė, įteikę knygą prof. Landsbergiui (kairėje) Nuotr. A. Stanevičiaus

Šiaurės Atlanto sąjungos ateitis
Apie 250 dalyvių klausėsi įžymių kalbėtojų pranešimų apie Šiaurės Atlanto 

sąjungos plėtros perspektyvas ir Baltijos valstybių įjungimą
RAMŪNĖ SAKALAITĖ- 

JONAITIENĖ
Toronte 2000 metais buvo 

įsteigta Vidurio ir Rytų Euro
pos bendruomenių Kanadoje 
taryba (Canadian Council of 
Central and East European Com
munities - CCCEEC). Šios or
ganizacijos, jungiančios estų, 
vengrų, latvių, lietuvių, lenkų ir 
ukrainiečių bendruomenes, pir
masis viešas renginys įvyko 2001 
m. spalio 20 d. Toronto univer
siteto patalpose - konferencija 
tema NATO plėtros perspektyvos.

Įvyko keturios sesijos, ku
riose pranešimus darė trys arba 
keturi kalbėtojai. Kruopščiai su
rengta konferencija vyko labai 
sklandžiai. Dalyvavo 250 klausy
tojų, tarp jų - lietuviai svečiai iš 
JAV Algis ir Liuda Rugieniai, iš 
Otavos atvykęs Lietuvos amba
sadorius Kanadai Rimantas Šid
lauskas, buvęs Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos pirmininkas, 
seimo narys prof. Vytautas 
Landsbergis.

Atidarymo žodį tarė CCC
EEC pirmininkas, estų bend
ruomenės veikėjas Markus 
Hess, Juodojo kaspino dienos 
(rugpjūčio 23) sumanytojas 
1985 m. Trumpai apibūdinęs 
CCCEEC veiklą bei konferenci
jos tikslus, pagrindiniu jos ren
gimo akstinu pažymėjo per ma
žą dėmesį NATO plėtrai Kana
doje. Įvadui pakvietė Saskat
chewan provincijos teisininkę, 
senatorę Raynail Andreychuk, 
kuri yra senato žmogaus teisių 
komiteto pirmininkė. Ji priminė 
Kanados paramą šioje srityje.

Plėtros svarba Kanadai
Pirmosios sesijos - ŠAS 

(NATO) plėtros svarba Kanadai 
- pirmininkas David Rudd (Ca
nadian Institute of Strategic Stu
dies direktorius) pabrėžė, kad 
laukiant Kanados paramos kan
didatėms svarbu žinoti, kokios 
vertės įnašą jų narystė duos Ka
nadai. Pirmasis kalbėtojas Niek 
Etheridge, Užsienio reikalų ir 

tarptautinės prekybos departa
mento Šiaurės Amerikos ir Eu- 
roatlantinio saugumo ir gynybos 
skyriaus direktorius, išryškino 
Kanados valdžios poziciją, pri
mindamas, jog ji pilnai remia 
ŠAS plėtrą. Ji buvo viena iš ŠAS 
steigėjų, ir jos svarbus vaidmuo 
neišblėso per 50 metų. Kanados 
užsienio politikoje ŠAS yra es
minis ne tik karinis, bet ir politi
nis junginys. Iš narystės siekian
čių kraštų yra laukiama infor
macijos ne tik apie naudojamas 
priemones, bet ir apie pasiektus 
rezultatus.

Kanados laikysena
Pasak admirolo John An

derson, buvusio Kanados amba
sadoriaus ŠAS Briuselyje iki 
1997 m., ŠAS ilgai besivadova
vusi krizių valdymo bei konflik
to vengimo veiklos principais, 
nuo 1995 m. įvykiams Balka
nuose paaštrėjus turėjo vėl imtis 
vaidmens, reikalaujančio dau
giau gynybos pajėgų. Pasiren
giant gynybai viena iš svarbiau
sių sričių yra tarptautinis bend
radarbiavimas - multinational 
interoperability, o tam būtina ko
munikacija - ryšiai anglų kalba. 
Jis pabrėžė laisvą anglų kalbos 
vartojimą kaip esminę sąlygą 
sklandžiam strateginiam ir tak
tiniam bendradarbiavimui.

ŠAS plėtra reikalaus ilgalai
kio karinių pajėgų modernizavi
mo, ir visos narės turi žengti 
pirmyn technologijos srityje.

David Price, buvęs parla
mentaras, veiklus ŠAS parla
mentarų sąjungoje ir kituose 
karinės gynybos komitetuose, 
apibūdino ŠAS parlamentinių 
sesijų svarbą. Tai narių, nepil- 
nateisių (associated members) ir 
siekiančių narystės valstybių 
parlamentarų bei senatorių ir 
komitetų susitikimai du kartus 
per metus, kuriuose aptariama 
pažanga įvairiose srityse. Jo tei
gimu, paskutinėje sesijoje Ota
voje dalyviams nereikėjo vertė
jų, atseit, nemaža pažanga jau 
padaryta bent kalbos srityje.

Kalbėtojams užbaigus savo 
pranešimus, buvo priimti klausi
mai iš publikos, kurių atsaky
muose vėl buvo patvirtinta Ka
nados pozicija. Pareigūnai pa
kartojo Kanados pasiryžimą 
remti ŠAS plėtrą, o dėl abejo
nių apie Rusijos reagavimą pa
sakyta jog ji neturi veto galios; 
sąjunga darys tai, ką 19 narių vi
suma nuspręs. Dabar svarbu 
žiūrėti ateitin, o ne praeitin, pa
brėžė N. Etheridge.

Narystės pasekmės
Antrajai sesijai pirmininka

vo estų bendruomenės pirmi
ninkas Laas Leivat. Pirmuoju 
kalbėtoju pristatęs Vengrijos fi
nansų ministerį Mihaly Varga. 
Šis pasidalino mintimis apie na
rystės sąjungoje teigiamą įtaką 
politiniam ir ekonominiam 
Vengrijos pastovumui.

James Appathurai dirba 
ŠAS būstinėje Briuselyje kaip 
Senior Planning Officer, patarė
ju generaliniam sekretoriui bei 
kitiems aukštiems pareigūnams. 
Jis teigė, jog nėra abejonių dėl 
ŠAS plėtros ir jos naudingumo. 
Tai sudaro sąlygas atsikurian
čioms demokratijoms vykdyti 
reformas, jas įtvirtina Vakarų 
santvarkoje, neleidžia joms plū
duriuoti posovietinio laikotar
pio nesaugume, taip pat įrodo, 
kad laisvos valstybės gali nusta
tyti savo gynybos priemones. Iki 
pavasario nebus diskutuojama, 
kurios valstybės bus priimamos 
narėmis. Pirmasis ir antrasis 
plėtros tarpsnis pamokė, jog gy
nybos planai turi būti labiau 
realistiški, daugiau lėšų turi būti 
skiriama gynybai. Taip pat išryš
kėjo politinių aplinkybių svarba. 
Trečioje plėtros pakopoje bus 
priimamos tik pastovios valsty
bės, kuriose karinės pajėgos aiš
kiai ir demokratiškai tvarko
mos, jų išlaikymui pakanka lėšų. 
Rusijos pozicija esanti suminkš
tėjusi, nesą jokio susitarimo su 
Rusija nei dėl Čečėnijos, nei ki-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Nutraukti ryšiai su JAV
JAV ambasada Vilniuje, 

kaip ir visos kitos JAV diploma
tinės misijos pasaulyje, laikinai 
nutraukė visas pašto operacijas 
su Valstybės departamentu, 
skelbia LGTIC. Diplomatinio 
pašto siuntos nebesiunčiamos 
nuo spalio 24 d., pasitvirtinus 
įtarimui, kad kai kurios JAV 
valstybės departamento pašto 
tarnybos patalpos Vašingtone 
užkrėstos juodligės (anthrax) 
sporomis. Lapkričio 1 d. BNS - 
žiniomis JAV ambasados Vil
niuje vartojamuose pašto mai
šuose rasta juodligės sukėlėjų, 
kaip patvirtino Visuomenės 
sveikatos centro mikrobiologi
jos laboratorija. Maišai iškaitin
ti aukštoje temperatūroje, labo
ratorijos darbuotojams paskirti 
antibiotikai, kaip ir JAV amba
sados darbuotojams, imtasi visų 
reikalingų saugumo priemonių.

Prezidentas Ispanijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus spalio 24-28 d.d. 
lankėsi Ispanijoje, kur jis daly
vavo tarptautinėje konferencijo
je demokratijos stiprinimo klau
simais. Joje dalyvavo 18 valsty
bių vadovai, premjerai, buvę 
valstybių vadovai. Vizito metu 
V. Adamkus susitiko su gynybos 
ministeriu Federico Trillo bei 
senato pirmininke Esperanza 
Aguirre de Biedma. Spalio 25 d. 
buvo pasirašyta dvišalis proto
kolas dėl bendradarbiavimo gy
nybos srityje. Tai 15-ta NATO 
šalis, su kuria Lietuva sudaro 
tokio pobūdžio sutartį, atverian
čią galimybes parengti ir įgyven
dinti konkrečius bendradarbia
vimo projektus. Kaip rašo LG- 
TIC, Ispanijos ministeris pirmi
ninkas Jose Maria Aznar pažy
mėjo akivaizdžią Lietuvos pa
žangą derybose dėl narystės Eu
ropos sąjungoje ir tvirtino, kad 
Ispanija remia Lietuvos siekius, 
tikisi, jog Ispanijos pirmininka
vimo ES laikotarpiu (kitų metų 
pirmą pusmetį) bus priimti ES 
ateičiai svarbūs sprendimai.

Ryškėja partijų nesutarimai
Spalio pabaigoje valdančio

sios daugumos bendrininkai so
cialliberalai viešai prabilo apie 
požiūrių nesutapimus su social
demokratais, praneša LGTIC. 
Naujosios sąjungos atstovams 
abejonių kelia socialdemokratų 
siūlymas kartu rengti preziden
to ir savivaldybių rinkimus. Taip 
pat jie nepalankiai vertina Val
dovų rūmų atstatymą, reikalau
jantį daug lėšų, kurios taip pat 
svarbios švietimui - mokyklų 
kompiuterizavimui, mokinių ve
žiojimui autobusais.

Ministeris pirmininkas Al
girdas Brazauskas žiniasklaidai 
atsakė, jog Valdovų rūmų lieka
nos jau baigiamos tirti, tyri
mams jau panaudota 10 mln. li
tų. Jo teigimu, niekuo nepagrįs
tas gąsdinimas “astronominė
mis” rūmų atkūrimo kainomis. 
Kitiems metams pamatų išsau
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gojimui skiriami 7 mln. litai, tik 
0.5% kitų metų investicinėms 
programoms numatomų biu
džeto lėšų. Per aštuonerius me
tus Valdovų rūmų atkūrimas 
kainuotų 101 mln. litų, kas “net 
dabartinėmis Lietuvos ekono
mikos sąlygomis... nėra dideli 
suma”. Lietuvos politinių kali
nių ir tremtinių sąjungos valdy
ba paskelbė remianti Valdovų 
rūmų idėją, ragina nedelsiant 
pradėti jų atkūrimą. Sąjungos 
pirmininko, seimo nario Povilo 
Jakučionio teigimu, kilęs triukš
mas yra daugiausia dėl nežinoji
mo, dėl smulkių privačių intere
sų ir taip pat dėl politinių divi
dendų siekių.

Išrinktas liberalų vadas
Spalio 27 d. Panevėžyje įvy

ko neeilinis liberalų sąjungos 
kongresas, kuriame laikinasis 
partijos pirmininkas Eugenijus 
Gentvilas tapo nuolatiniu jos 
vadovu, praneša LGTIC. Rinki
muose kandidatavo jis ir Rolan
das Paksas, kiti atsiėmė savo 
kandidatūras prieš pat balsavi
mą. Už E. Gentvilą balsavo 374 
kongreso atstovai, už R. Paksą - 
208. Kongrese taip pat patvir
tinti partijos įstatų pakeitimai - 
sugrąžintas partijos pirmojo vi
cepirmininko postas, valdybos 
narių skaičius padidintas nuo 15 
iki 17. Liberalų sąjungos pirma
sis vicepirmininkas Rolandas 
Paksas nepakeitė sprendimo at
sistatydinti iš seimo frakcijos se
niūno ir opozicijos vado pareigų.

Ministerė Suomijoje
Lietuvos socialinės apsau

gos ir darbo ministerė Vilija 
Blinkevičiūtė spalio 22 d. daly
vavo Suomijos Hamenlinos 
mieste vykusiame Šiaurės mi
nisteriu tarybos ir Baltijos kraš
tų darbo ministeriu susitikime. 
Ten buvo svarstyti laisvo dar
buotojų judėjimo klausimai. 
Sienų atvėrimas laisvam dar
buotojų judėjimui įstojus į Eu
ropos sąjungą bei pasirengimas 
tam yra ypač aktualus Lietuvai, 
šiuo metu besiderančiai su ES 
dėl šio derybinio skyriaus. Dani
jos bei Švedijos ministerial savo 
kalbose patvirtino pasiryžimą 
netaikyti jokių apribojimų dar
bo jėgos judėjimui į ES įstoju
sioms naujoms narėms. Susitiki
me buvo aptarti siūlymai sustip
rinti šalių bendras pastangas 
šioje srityje bendradarbiavimo 
būdu, priimtas bendras pareiš
kimas šiais klausimais.

Lankėsi Olandijos vadovas
Spalio pabaigoje Lietuvoje. 

pirmą kartą lankėsi Olandijos 
karalystės ministeris pirminin
kas Wim Kok, rašo LGTIC. Jis 
susitiko su Lietuvos prezidentu 
Valdu Adamkumi, seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku, minis
teriu pirmininku Algirdu Bra
zausku. Susitikimuose jis pažy
mėjo Lietuvos pažangą derybo
se dėl narystės Europos sąjun-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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9 RELIGINIAME GIMME

Pastabos apie Lietuvos kariuomenę

Naujas nuncijus. 2001 m. 
spalio 25 d. Šv. Tėvas Jonas Pau
lius II apaštaliniu nuncijumi Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai paskyrė 
arkivyskupą Peter Stephan Zur
briggen. Gimė Brigg mieste (Švei
carijoje) 1943 m. rugpjūčio 27 d. 
Kunigystės šventimus priėmė 
1969 m. spalio 10 d. Turi kanonų 
teisės daktaro laipsnį. Šv. Sosto 
diplomatinėje tarnyboje pradėjo 
darbuotis 1975 m. kovo 5 d. Sėk
mingai savo darbą atliko Popie
žiaus atstovybėse Bolivijoje, Vo
kietijoje, Urugvajuje, Prancūzi
joje, Pietų Afrikoje ir Indijoje. 
1993 m. lapkričio 13 d. buvo pa
skirtas apaštaliniu delegatu Mo
zambiku! 1996 m. vasario 22 d. 
pakeltas apaštaliniu nuncijumi 
Mozambikui. 1998 m. birželio 13 
d. paskirtas apaštaliniu nuncijumi 
Gruzijai, Armėnijai ir Azerbai
džanui. Moka vokiečių, italų, 
prancūzų, ispanų ir anglų kalbas. 
Ligšiolinis apaštalinis nuncijus 
Baltijos valstybėms arkiv. Erwin 
Josef Ender buvo paskirtas apaš
taliniu nuncijumi Čekijai ir išvyko 
iš Lietuvos š.m. rugpjūčio 15 d. 
Nuo jo išvykimo iki šiol Šv. Sosto 
atstovybei vadovavo laikinasis rei
kalų patikėtinis mons. George 
Antonysamy.

Lietuvos šeimų centrų de
šimtmečiui skirta tarptautinė 
konferencija Jaunimo rengimas 
šeimai įvyko rugsėjo 28-30 d.d. 
Kaune.. Ją organizavo Lietuvos 
šeimos centras, parėmė Kauno 
arkivyskupijos kurija, Vokietijos 
katalikų paramos fondas “Reno- 
vabis”. Lietuvos šeimos centrui 
dar talkino vyskupijų šeimos 
centrai, Lietuvos katechetikos 
centras, Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo centras, Kauno aukštes
nioji katechetų mokykla, Leidy
bos ir informacijos centras “Už 
gyvybę”, Lietuvos “Caritas”. Kon
ferencija pradėta rugsėjo 28 d. 
Kauno arkivyskupijos konferenci
jų salėje giesme Šv. Dvasiai. Or
ganizacinio komiteto pirm. N. 
Liobikienė pasveikino dalyvius, 
pažymėdama, kad galima Evan
gelijos šviesoje padėti jauniems 
žmonėms tinkamai pasirengti gy
venti šeimoje.

Kaišiadorių vyskupuos šei
mos centro darbuotojai A. ir J. 
Bernatoniai supažindino su Kata
likų Bendrijos mokymu pasirengti 
santuokai. Ypač pabrėžė Vatika
no II susirinkimo, Popiežiškojo 
magisteriumo dokumentus - laiš
ką šeimoms Gratissimam sane en
cikliką Evangelium vitae bei prieš 

20 metų išleistą popiežiaus apaš- 
talikiškąjį paraginimą Familiaris 
consortia. Europos krikščioniškų 
šeimų federacijos vadovai T. ir L. 

'Gauci (Malta) atkreipė dėmesį į 
šiandieninę šeimos krizę. Ji yra 
tapusi moralinio nuosmukio 
auka. Viltis belieka - krikščionių 
šeimų sąjūdžiai, dvasingos šei
mos, siekiančios ugdyti moralę ir 
kelti dvasią Evangelijos šviesoje. 
L. ir E. Kowalewski kalbėjo apie 
šeimų problemas Lenkijoje. Ir 
šiame krašte šeima nebėra stipri 
tvirtovė. Lenkijos vyskupai, paju
tę šeimų nuosmukį 6-tame de
šimtmetyje, įsteigė Šeimos reika
lų komisiją, į kurios veiklą gyvai 
įsijungė Krokuvos arkivyskupas 
K. Wojtyla, dabartinis popiežius. 
Lenkijoje prie kiekvienos parapi
jos yra įsteigti šeimų patarimo 
punktai rūpintis sužadėtinių pa
siruošimu šeimos gyvenimui. 
Prieš ketverius metus j Lenkijos 
mokyklų programas buvo įtraukti 
šeimos ugdymo reikalai, seksuali
nis jaunimo švietimas. Tokie opūs 
klausimai kartais nukenčia nuo 
pasikeitusios politinės būklės 
valstybėje. Buvusi Lietuvos šei
mos centro vadovė N. Liobienė 
prisiminė, kaip steigėsi šeimos 
centras Lietuvoje. Šiltais žodžiais 
buvo paminėta anuometinė “Ca
ritas” vadovė vienuolė A. Pajars
kaitė. Pasak kalbėtojos, centras 
nebuvo dirbtinai nuleistas iš vir
šaus, jis gimęs iš skausmo ir mei
lės, matant liūdną ir sunkią šei
mos būklę.

Rugsėjo 29 dieną konferenci
ja pradėta Kauno arkikatedroje 
bazilikoje Mišiomis, atnašautomis 
vysk. R. Norvilos. Po pamaldų 
konferencija vyko trijose sekcijo
se. Jaunimo centre Jaunimo rengi
mo šeimai sekcijoje pranešimą 
Vaisingumo pažinimas - alterna
tyva kontracepcijai padarė C. Nor
man. Ji pažymėjo, kaip svarbu 
pradėti kalbėti su jaunimu nuo 
teigiamų dalykų - “Vaikas nėra 
atsitiktinumas, tai Dievo dova
na”. Viešnia iš Lenkijos E. Kowa- 
lewska atkreipė dalyvių dėmesį į 
žalą, kurią daro Planuotosios tė
vystės organizacija, pateikdama 
jaunimui iškreiptą lytiškumo sam
pratą. Arkivyskupijos konferenci
jų salėje vyko Sužadėtinių rengimo 
Santuokos sakramentui sekcijos 
posėdis. T. ir L. Gauci pateikė 
minčių, kaip sužadėtiniai paruo
šiami vedyboms Maltoje. Yra su
daromos paauglių, jaunuolių ir 
draugaujančių porų grupės. Vie
nerius metus prieš santuoką su 
sužadėtiniais bendrauja specialiai 
pasirengusios vedusios poros. 
Kun. A. Narbekovas iškėlęs žmo
gaus, kaip asmens, išskirtinumą, 
pažymėjo, kad lyties suvokimo 
negalima atskirti nuo asmens są
vokos. Santuokoje kiekvienas 
žmogus esąs vienas kitam dovana 
ir negalima vieni kitų “turėti”. 
Lietuvos šeimos centro patalpose 
Sutuoktinių susitikimų sekcijoje 
buvo poros, bent vieną kartą da
lyvavusios sutuoktinių susitikimo 
rekolekcijose. Šioje sekcijoje da
lyvavo 40 asmenų, tarp jų viena 
viešnia iš Latvijos. Mintimis dali
josi rekolekcijų vedėjai kunigai 
jėzuitai A. Gudaitis ir St. Kazė
nas. Rugsėjo 30 d. Mišias arkika
tedroje atnašavo arkiv. S. Tamke- 
vičius, SJ, pasakė ir pamokslą. 
Vėliau Vytauto Didžiojo univer
siteto salėje jis pasveikino konfe
rencijos dalyvius, pasidalijo min
timis apie šeimų centro darbo ga
limybes ir iškėlė žiniasklaidos ne
gatyvų požiūrį į šeimas ir jau
nimą.

KLB krašto valdybos pirm. Algirdas Vaičiūnas, vicepirm. Rūta Žilinskienė ir Bronius Saplys susitikime su 
“Vilnijos” draugijos nariais Lietuvoje 2001.VIII.

Šiaurės Atlanto sąjungos ateitis
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tais klausimais. Net Rusijos 
eventuali narystė ŠAS nėra ne
įmanomas dalykas.

Lenkijos ambasadorius Ka
nadai Pavel Dobrowolski kalbė
jo apie narystės procesą, išvar
dindamas priėmimo ir įsijungi
mo žingsnius. Jis aptarė Lenki
jos patirtį pertvarkant karinių 
pajėgų struktūrą, apmokymą ir 
augantį BVP nuošimtį, skiriamą 
gynybai. Jis taipgi pabrėžė svar
bą palaikti ryšius su visuomene, 
ugdant jos pasitikėjimą. Bend
radarbiavimas negali ribotis vien 
narystės ratu, reikia teikti pa
galbą ir narėmis nesančioms 
tautoms.

Klausimuose sesijos kalbė
tojams kartojosi nuogąstavimai 
dėl Rusijos įtakos JAV-ėms, dėl 
sienų sutarties (Rusijos ir Lietu
vos) nepatvirtinimo, dėl narys
tės ŠAS eilės (kas pirma?). Bu
vo atsakyta, kad Rusija jokio su
sitarimo neprašė ir viskas bus 
sprendžiama Prahoje, nes anks
tyvi pranešimai apie tai gali de
moralizuojančiai paveikti šį kar
tą nepateksiančias valstybes. 
Sienos su Rusija klausimas ne
bus lemiamasis, svarbiau yra 
kiekvieno krašto vidinis pasto
vumas.

Pasaulinio saugumo pokyčiai
Po pietų pertraukos, pasi

stiprinę medicinos fakulteto ka- 
feterijoje paruoštais sumušti
niais, vaisiais bei gėrimais, daly
viai grįžo į auditoriją išklausyti 
dar dviejų sesijų. Po Rugsėjo 
11-sios terorizmo išpuolių sau
gumo aptarimas visose plotmė
se tapo itin aktualus. Šiai sesijai 

CCCEEC (Vidurio ir Rytų Europos bendruomenių Kanadoje tarybos) 
surengtoje konferencijoje “ŠAS plėtros perspektyvos” Toronto 
universitete š.m. spalio 20 d. Kairėje - Lietuvos seimo narys prof. Vyt. 
Landsbergis, pirmininkaujanti Anne Leahy, Estijos užsienio reikalų 
ministerio pavaduotojas Harri Tiido, Latvijos valstybės sekretorius 
užsienio reikalams Edgars Rinkevics Nuotr. Alg. Vaičiūno

Su prof. Vyt. Landsbergiu (kairėje), atvykusiu dalyvauti CCCEEC 
konferencijoje NATO (ŠAS) plėtros klausimais, KLB valdybos pirm. Alg. 
Vaičiūnas, CCCEEC vicepirm. N. Liačienė, pirm, estas Markus Hess

A+A
GEDIMINUI STANIONIUI 

iškeliavus amžinybėn,
žmoną VIKTORIJĄ, šeimą ir artimuosius nuo
širdžiai užjaučia -

Toronto skautininkų-kių draugovės

pirmininkaujanti lenkų bend
ruomenės vicepirm. dr. Yvonne 
Bogorya-Buczkowski pirmiausia 
pristatė federacinio parlamento 
atstovę (Etobicoke apygarda) 
Jean Augustine, kuri kalbėjo 
apie Kanados valdžios priemo
nes kovai su terorizmu. Esą pa
skirta 280 mln. dolerių šiam 
tikslui, stengiantis didinti teisė
tvarkos institucijų pajėgumą.

Buvęs parlamentaras Jesse 
Flis pastaruoju laiku dalyvavęs 
Atlantic Council Tcttr kaip vie
nas iš Atlantic Council direkto
rių pažintinėje ŠAS kelionėje, 
pasidalino įspūdžiais. Aplankęs 
daugybę institucijų jis padarė iš
vadą, kad vienas iš svarbiųjų už
davinių šiuo metu yra dalintis 
žvalgybos žiniomis pasauliniu 
mastu. Kalbėta taip pat apie no
rinčių ardyti ŠAS grupuotes, 
apie Baltijos kraštų pasiryžimą 
siekti daugiau negu “Bendra
darbiavimo dėl taikos” progra
mos apsaugojimo.

Toronto miesto savivaldy
bės atstovas Chris Korwin-Ku- 
czynski apibūdino penktojo 
Šiaurės Amerikoje pagal gyven
tojų skaičių miesto programą 
saugumo srityje.

Dr. Valdas Samonis, Euro
pos integracijos studijų centro 
globalinės vadybos profesorius, 
kalbėjo apie- ekonominę kaitą 
pastaruoju laiku. Jo nuomone, 
nors tai tėra hipotetinė prielai
da, neturint konkrečių duome
nų, pasauliniams saugumo po
kyčiams ir toliau vyraujant, gali 
prasidėti JAV ekonomikos ir 
rinkos patrauklumo nuosmukis. 
Nors ligšiol buvo daugiau norin
čių imigruoti į JAV negu į visus 

kitus pasaulio kraštus sudėjus, 
gali sumažėti norinčiųjų imi
gruoti skaičius, ir todėl nuken
tėtų JAV ekonomikoje vyrau
janti pozicija. Europos pozicija 
pakiltų, ypač Vokietijos, ir tai 
naudinga būtų Vidurio ir Rytų 
Europos valstybėms.

Kandidatų pažiūros
Paskutinėje sesijoje pasisa

kė Baltijos valstybių vyriausybių 
atstovai. Juos pristatė buvusi 
Kanados ambasadorė Rusijai 
Anne Leahy. Estijos užsienio 
reikalų ministerio pavaduotojas 
Harri Tiido teigė, jog sąjungas 
sudaryti yra veiksmingiau ir pi
giau negu “brėžti linijas” tarp 
valstybių. Jų dabar niekas ne- 
brėžia, tik pačios valstybės tūno 
už tam tikrų linijų, pvz. Gudija. 
Kitos valstybės, kaip pvz. Švedi
ja ir Suomija, nėra įsijungusios į 
tarptautines karines struktūras, 
bet visuomet gali jungtis į ŠAS. 
Esą negali būti neutralios zonos 
terorizmui, visos valstybės turi 
prisidėti kovojant su tokia veik
la. ŠAS negali planuojamos 
plėtros atidėti, nes tai duotų te
roristams daugiau galios.

Latvijos valstybės sekreto
rius gynybos reikalams Edgars 
Rinkevics pabrėžė, kad Rugsėjo 
11-sios įvykiai atkreipė dėmesį į 
saugumą, sustiprino pasaulio 
demokratinių tautų pasiryžimą 
ginti bendras vertybes. Jis api
būdino Latvijos pastangas ren
giantis ŠAS narystei, teigiamai 
įvertindamas Baltijos kraštų ka
rinį bendradarbiavimą. Jis pa
reiškė, jog visų trijų priėmimas į 
ŠAS turėtų įvykti tuo pačiu lai
ku, kitaip gali nukentėti įvairūs 
bendri projektai.

Trečiasis šios sesijos kalbė
tojas prof. Vytautas Landsber
gis, buvęs Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos pirmininkas, ap
žvelgė Baltijos kraštų problema
tiką, kylančią dėl Rusijos nei
giamos ir nekintančios pažiūros 
į šių valstybių išsilaisvinimą iš 
Sovietų Sąjungos. Tai rodo dar 
nepakeisti Rusijos įstatymai 
apie galimus karinius konfliktus 
Kaukaze ir Pabaltijy, įvairių pa
reigūnų pasisakymai. Lietuva ir 
kitos Baltijos valstybės vis dėlto 
siekia gerų santykių su Rusija, 
tačiau nesulaukia iš jos geros 
valios ar tarpusavio supratimo. 
Pažanga santykiuose su Rusija 
bus įmanoma, kai ji pakeis savo 
galvoseną iš “dominuojančios” į 
“kooperuojančią”. Baigdamas 
V. Landsbergis palinkėjo Rusi
jai siekti demokratijos, padėko
jo Kanadai už paramą sunkiose 
valandose.

Klausimuose sesijos prane
šėjams išryškėjo susirūpinimas 
Karaliaučiaus sritimi, kuriai bū
tina didesnė bendradarbiavimo 
laisvė, be kurios ji nuslys į visiš
ką skurdo bedugnę.

Konferencijos mintims su
sumuoti, pateikti temų ateities 
pasitarimams buvo pakviestas 
Brian MacDonald, Atlantic 
Council of Canada pirmininkas. 
Jis pažymėjo, kad valstybių pri
ėmimas į ŠAS turėtų būti įsi
vaizduojamas kaip vienas taškas 
ilgesniame įsijungimo procese. 
Tolimesnėse konferencijose įsi
jungiančios valstybės ir pati są
junga turėtų nagrinėti išplėstos 
ŠAS ateitį. Ar įmanoma įsivaiz
duoti ŠAŠ, kurioje Rusijos ver
tybės jungtųsi su Vakarais? Ar 
bus įmanomas dialogas su mu
sulmonų kraštais? Taip pat jis 
siūlė pradėti galvoti ne tik apie 
Rytų-Vakarų jungtį per ŠAS, 
bet ir Amerikų saugumo “kolo
ną” Vakaruose. Nes (admirolo 
žodžiais) su laiku vis mažiau 
tautų liks už ŠAS ribų.

HENRIKAS KUDREIKIS
“Daug ko trūksta jaunai 

Lietuvos kariuomenei, ne tik 
ginklų. Stengiamės padėti ka
riuomenei tvirtą pamatą. Šį pa
matą sudaro keturios pagrindi
nės sritys: karys ir jo gerovė, ap
mokymas ir karinis parengimas, 
ginkluotės ir technikos įsigiji
mas bei atitinkamos lėšos”, - 
rašo Krašto apsaugos viceminis- 
teris dr. P. Malakauskas. Man 
rodos, kad viceministeris pralei
do penktą sritį - ryšius su visuo
mene. Ši sritis tiek pat svarbi.

Kaip buvęs Lietuvos kariuo
menės veteranas seku kiekvieną 
straipsnį ir žinią apie dabartinę 
Lietuvos kariuomenę. Bevar
tant Lietuvos spaudos pusla
pius, kyla įvairių klausimų.

Pagrindinę Lietuvos spaudą 
ir šiandien valdo buvę (?) ko
munistai. Lietuvos rytas išspaus
dino prieš penkioliką mėnesių iš 
kariuomenės pasitraukusio eili
nio A. Naraškevičiaus laišką ka
riuomenės vadui. Jame jis skun
džiasi kariuomenėje privalėjęs 
atlikti eilę nestatutinių veiksmų. 
Lietuvos rytas nepamini, kad A. 
Naraškevičius du kartu buvo 
pakliuvęs į areštinę pažeidęs ko
vinio budėjimo taisykles. Ka
riuomenėje - tai rimti kaltini
mai. Trečią kartą nubaustas už 
melagingus nurodymus. Jis bu
vo baustas ir už higienos tai
syklių nevykdymą. Apie tai liu
dija jo tiesioginiai viršininkai ir 
kartu su juo tarnavę eiliniai.

Pagal Lietuvos ryte išspaus
dintą informaciją, A. Naraške- 
vičiui tarnyba Lietuvos kariuo
menėje buvo tikras pragaras: 
tualetą privalėjęs šveisti su 
dantų šepetuku, dvi paras sėdė
jusiam daboklėje neleido į tua
letą. Šie tvirtinimai, atrodo, lyg 
paimti iš siaubo filmų. Nenuos
tabu, kad Lietuvos rytas mielai 
deda tokius straipsnius, juk iš 
Tėviškės žiburių paimtą mano 
straipsnį taip išnarpliojo, jog aš 
atrodžiau Lietuvos kariuomenės 
priešu.

Valstiečių laikraščio žurna
listas Gintaras Visockas aplan
kė Tauragės MPB ir dalinyje 
nerado nė vieno eilinio, kuris 
patvirtintų bent dalį A. Naraš
kevičiaus nusiskundimų.

Valstiečių laikraščio karinia
me skyriuje Vardan Lietuvos 
(nr. 78, 2001) iškeliami kariuo
menės vadovybės veiksmai prieš 
buv. BALTBAT karininką kpt. 
Andriejų Rancevą. Kpt. A. 
Rancevas pareiškęs nepasiten
kinimą, kad iš Vilniaus perke
liamas į Plungę.

Žurnalistai Gintaras Visoc
kas ir Robertas Sabaliauskas 
apie kpt. A. Rancevą surado 
keletą faktų. BALTBAT daliny
je tarnauja estai, latviai ir lie
tuviai. Tarp jų įsiliepsnoja žodi
niai konfliktai: estai juokiasi iš 
lietuvių, latviai iš estų, jų tarpe 
esantieji rusai (jų gana daug) 
pašiepia visus baltiečius. Per il
gesnį laiką galima nustatyti ka
reivių, ypač karininkų pažiūras 
ir įsitikinimus. Kai žurnalistai 
paprašė lietuvius karininkus pa
reikšti savo nuomonę, jie atsa
kė, kad su kpt. A. Rancevu į 

AtA
NIJOLEI SENKUVIENEI 

(Pilypaitytei)
mirus, jos vyrui STASIUI, Hamiltono šaulių kuopos 
valdybos nariui ir visiems giminėms reiškiame gilią 
užuojautą -

Hamiltono DLK šaulių kuopa

MUSŲ MIELAI NAREI

a.a. VIDAI MOCKUVIENEI
mirus, jos vyrą FELIKSĄ, dukrą LINĄ su vyru, 
sūnus - JONĄ ir VYTĄ giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

KLK moterų dr-jos Lietuvos kankinių 
parapijos skyrius

AtA
VIDAI MOCKUVIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrui FELIKSUI, vaikams - LINAI su vyru, JONUI 
ir VYTUI bei visiems artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą ir kartu liūdime -

Toronto skautininkų-kių draugovės

žvalgybą jie nenorėtų eiti, kartu 
patikslino - neitų, jeigu kiltų 
Lietuvos ir Rusijos konfliktas. 
Pagal paskutines žinias, kpt. A. 
Rancevas savo draugų aukštose 
vietose padedamas lieka Vil
niuje ir perkeltas į Karo akade
miją, kitaip tariant, pasak iro
niškų replikų, rusas kapitonas 
skiepys kariūnams patriotizmą...

Eilę metų sekdamas civilinę 
ir karinę Lietuvos spaudą, ma
tau Lietuvos kariuomenės kari
ninkų sąrašuose labai daug ru
siškų pavardžių, ypač daug avia
cijoje ir laivyne. Atrodo, kad 
tokių svetimtaučių karininkų, 
kurie skeptiškai vertina Lietu
vos nepriklausomybę, negalima 
nusikratyti. Štai Kyviškių eskad
rilės vyr. Itn. Viktoras Cyganko- 
vas, kuris kaip 1991 m. paaiš
kėjo, tarnavo tą eskadrilę oku
pavusiems rusams okupantams.

Šiuos faktus išaiškino spe
cialios tarnybos ir pateikė KAM 
vadovybei išvadą - V. Cyganko- 
vas neturėtų tarnauti Lietuvos 
aviacijoje. Tačiau prasidėjo gin
čai, esą taip būtų pažeistos pi
lietinės teisės. Jis ir toliau tar
nauja Lietuvos karo aviacijoje.

Skaitau: Ruklos įgulon, ku
rioje apmokomi naujokai, pri
imta visa eilė lenkų ir rusų, ku
rie nemoka nė žodžio lietuviš
kai. Atsiverčiu naują Karį - pui
kiai atrodo nauja jaunų leite
nantų laida. Tačiau žurnale vie
na nuotrauka įdėta, atrodo, be 
reikalo: jaunas leitenantas ir jo 
mokslo metu kariuomenėje su
rasta draugė - rusė. Taigi, kelias 
į mišrią šeimą.

Nelabai norisi tikėti aukštų 
Lietuvos kariuomenės vadų aiš
kinimams: lenkai ir rusai išmoks 
kariuomenėje lietuviškai kalbėti 
ir taps Lietuvos patriotais. Var
gu! 1940 m. mano dalinyje Rad
vilišky tarnavo rusas ir žydas. 
Kauno rusas Liniovas tuoj šoko 
agituoti už Sovietų Sąjungą ir 
greit išvyko į NKVD motyklą. 
Keliuose Laisvės kovų archyvo 
numeriuose pastebėjau lietuviš
kai kalbančio KGB kapitono 
Liniovo pavardę. Jis pasižymėjo 
ypatingu žiaurumu. Spėju, kad 
tai tas pats Liniovas. Žydas, 
kuris buvo baigęs inžinerijos 
mokslus, tapo mūsų kuopos po- 
litvadovu.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

goję, pareiškęs, kad Lietuva pa
sivijo šalis kandidates, kurios 
pradėjo derybas anksčiau. Jis ti
ki, kad Lietuva baigs derybas 
2002 m. ir įstos į ES 2004 m. 
Svečio nuomone, ar Lietuva bus 
pakviesta tapti ŠAS nare kitą
met viršūnių susitikime Prahoje, 
priklausys nuo to, kaip ji įgyven
dins ŠAS narystės reikalavimus. 
Pokalbiuose jis daugiausia dė
mesio skyrė Lietuvos santy
kiams su Karaliaučiaus sritimi ir 
Ignalinos atominės elektrinės 
uždarymo klausimams. rsj
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A. a. monsinjoras KAZIMIERAS VASILIAUSKAS, Sibiro tremtinys, 
buvęs Vilniaus arkikatedros klebonas, dukart vedęs rekolekcijas 
Kanados lietuviams Nuotr. V. Kapočiaus

Jis buvo daugiau nei kunigas
Vilniuje mirė a.a. monsinjoras KAZIMIERAS VASILIAUSKAS (1922.IV.9 - 2001.IX.14)

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Vilniaus garbės pilietis, bu

vęs Vilniaus arkikatedros klebo
nas, monsinjoras K. Vasiliaus
kas mirė Santariškių ligoninėje 
rugsėjo 14, iš šeštadienio į sek
madienį, po sunkios kepenų li
gos. Liūdnas pranešimas buvo 
paskelbtas jau rytinėse sekma
dienio radijo laidose ir kartoja
mas per visas žinių laidas, o arki
katedroje - po kiekvienų Mišių.

Pašarvotas pirmadienį po
piet Tremtinių koplyčioje, (an
tradienį perkeltas į didžiąją na
vą), kurios sieną puošia arkiv. J. 
Steponavičiaus, arkiv. M. Rei
nio paminklinės lentos. Velionis 
čia pašarvotas neatsitiktinai: su 
arkiv. M. Reiniu jį jungė stiprūs 
dvasiniai ryšiai, tremtis. 1946 m. 
birželio 16 d. M. Reinys įšventi
no į kunigus K. Vasiliauską bei 
visą jo kursą.

Monsinjoras su didele meile 
ir pagarba minėjo arkivyskupą, 
savo dvasios vadovą. O kitas, 
pirmasis vadovas buvo Vaižgan
tas, jo pavyzdys patraukė dar 
vaikystėje, paskatino rinktis ku
nigystę, būti geru kunigu.

Vilniaus arkikatedroje
Pirmadienį ir antradienį va

kare Mišias aukojo vyskupai - J. 
Boruta, J. Tunaitis. Jie iškėlė 
kun. Kazimiero pašaukimą, mo
kėjimą bendrauti, pagarbą, ku
rią jam reiškė ir kitaminčiai, ir 
kitatikiai. Nors šiokiadieniai, 
bet žmonių šventovėje labai 
daug. Karstas skendėjo baltų 
žiedų gausoje, skambant jauni
mo giesmėms.

Jau pirmadienį atėjo nusi
lenkti prezidentas V. Adamkus. 
Spaudoje buvo paskelbti jo žo
džiai, kuriuose pripažįstama, 
kad K. Vasiliauskas - viena 
šviesiausių asmenybių, artima 
Vaižgantui, kardinolui V. Slad
kevičiui, “Lietuva neteko labai 
daug. (...) jis buvo daugiau nei 
kunigas”.

Paskutinę pagarbą atidavė 

A.a. mons. KAZIMIERO VASILIAUSKO laidotuvėse pamokslą pasa
kęs jo lagerių bendražygis Tėvas STANISLOVAS DOBROVOLSKIS, 
kapucinas (sėdi) Nuotr. R. Neverbickio iš Respublikos

daugelis valdžios, kultūros žmę- 
nių: G. ir V. Landsbergiai, C. 
Juršėnas, K. Prunskienė, A. 
Paulauskas su visa šeima. An
tradienį atėjo min. pirm. A. 
Brazauskas, atsivedęs būrį mi- 
nisterių. (Jų prašymu buvo at
šauktas trečiadienį, spalio 17, 
Dotnuvoje numatytas išvažiuo
jamasis posėdis; vyriausybė no
rėjo dalyvauti laidotuvėse).

Antradienį per pietus atėjo 
vieno miesto vaikų darželio (o 
gal vaikų namų) auklėtiniai su 
auklėtojomis. Žmonės padarė 
taką, ir jie, priėję prie karsto su
klaupė aplinkui, sudėjo rankas 
ir meldėsi. Ar gali būti įspūdin
gesnis reginys? Juk monsinjoras 
daugelį metų čia katedroje au
kojo vaikų Mišias, bendravo su 
jais, juos mokė.

Atsisveikinimo valandos
Trečiadienio rytas, paskuti

nės atsisveikinimo valandos. 
Katedra sausakimša, daugybė 
vėliavų, minios lauke, iš viso - 
tūkstančiai. O juk tai ne valsty
bės organizuotos laidotuvės. Su
ėjo patys...

Garsusis Tėvas Stanislovas 
Dobrovolskis, velionies draugas, 
lagerio likimo brolis giedojo Je
remijo raudas. Po jų - Mišios, 
kurias aukojo kardinolas A. J. 
Bačkis su vyskupais. Kardinolas 
monsinjorą pavadino vilties 
kunigu, mokėjusiu bendrauti ir 
su muitininkais, ir su fariziejais.

Pamokslą sakė Tėvas Sta
nislovas. Sustodamas prie jo vi
so gyvenimo, apžvelgdamas jį, 
iškėlė didelę jo meilę visam, kas 
gyva, meilę gamtai. “Jis buvo 
tikrai panteistas. Atėjęs iš to 
gamtos kampelio, Žaliosios gi
rios, nepaprastai ją mylėjo”. 
Tos meilės pavyzdžiu pavadino 
Lietuvai pagražinti draugiją, ku
rios uolus dalyvis jis buvo. Ir 
meilė žmogui, ištikimybė jam. 
Kai dirbo Rimšėje, buvo Sau
gumo apkaltintas už “žinojimą 
ir nepranešimą”. (Klausė miški

Kur reiškėsi didieji švyturiai
Kaišiadorių vyskupija, atšventusi savo veiklos deimantinę sukaktį 
SĖS. ONA MIKAILAITĖ 

75-erių savo gyvavimo metų 
sukakties proga Kaišiadorių vys
kupijos kurija išleido jubiliejinį 
26 puslapių didelio formato lei
dinį, gausiai iliustruotą spalvo
tomis nuotraukomis. Jame iš
spausdinta vyskupijos istorija 
bei įvairios apie ją žinios. Nuo 
Aukštaitijos ežerų iki Dzūkijos 
pušynų pusmėnulio lanku 250 
km nusidriekusi Kaišiadorių 
vyskupija, nors yra pati mažiau
sia iš septynių dabartinių Lietu
vos vyskupijų, bet dėl to nė kiek 
nemažiau svarbi.

Jos pradžia buvo didelių 
vargų ir kovų metu, kai aštrios 
įtampos tarp atsikuriančių Lie
tuvos ir Lenkijos valstybių 1920 
m. pareikalavo nustatyti naujas 
tarp jų ribas. Nutiesus demarka
cijos liniją, didesnė Vilniaus 
vyskupijos dalis, kurią tuomet 
valdė palaimintasis arkiv. Jurgis 
Matulaitis, atsidūrė Lenkijoje, o 
mažesnę dalį, likusią Lietuvoje, 
jis pavedė kan. Juozapo Kuktos 
globai. Tapęs Lietuvos Apašta-

nių išpažinčių ir neišdavė, nepa
pasakojo). Po to, “kaip ypač pa
vojingas nusikaltėlis”, gavo de
šimt metų. Bausmę atliko Intos 
ir Vorkutos lageriuose. Ten 
naktimis labai daug skaitė, ten 
buvo nuostabi biblioteka. (Jėgų 
užteko, darbo normas viršijo - 
buvo jaunas ...).

Grįžo į Lietuvą, bet neil
gam. Čekistai vėl ištrėmė į Lat
viją, kur kolūkyje, netoli Daug
pilio, dirbo elektriku, buhalte
riu, vairuotoju. Baigė pamokslą 
klausimu: “Ką galiu dar pasaky
ti? Buvai, ir to mums užtenka”. 
“Priimk jį Viešpatie, į amžinojo 
džiaugsmo karalystę”.

Į kapines
Į Antakalnio kapines nusi

driekė ilgiausia laidotuvių pro
cesija, kurią atvedė, psalmes 
giedodamas, kun. Gintaras Pet
ronis. Kapinėse vainikus nešė 
kariūnai, tautiniais drabužiais 
apsirengusios merginos. Iškil
mes tvarkė kitas Gintaras - kun. 
Grušas.

Procesijoje už karsto ėjo ar
timieji - brolis, sesuo su šeimo
mis, politikai, valdžios žmonės. 
Aplink kapą - nesuskaičiuoja
mos minios: Bažnyčios, kultū
ros, politikos žmonės. (Tarp jų 
matėsi raudonos kepuraitės 
kardinolo, keturių vyskupų - J. 
Borutos, J. Tunaičio, J. Preikšo, 
J. Žemaičio). Kun. G. Grušas ta
rė: kiekvienas turėtų ką pasakyti, 
bet leisim tai padaryti keturiems 
- valdžios, dvasininkijos, miesto 
ir rašytojų atstovams.

Prie kapo duobės
Min. pirm. A. Brazauskas 

velionį vadino Dievo pasiunti
niu, minėjo jo atliktus kilnius 
darbus, taurius bruožus. “Jis gy
veno visiems mums ir lieka su 
mumis”. Nepaprastai nuošir
džiai kalbėjo kun. J. Morkūnas 
(Šv. Onos šventovės rektorius). 
Jo kalba buvo kupina optimiz
mo, tai neeiliuota poezija. San
tūriai, trumpai kalbėjo Vilniaus 
miesto vicemeras A. Vakarinas. 
(K. Vasiliauskas buvo pirmasis 
Vilniaus miesto garbės pilietis).

Nepakartojamą, įspūdingą 
kalbą pasakė rašytojas Just. 
Marcinkevičius. “Paskutinį syk 
lenkiamės savo monsinjorui, vi
sų mūsų monsinjorui. Lenkia
mės už jo didžiąją tarnystę žmo
gui ir Dievui”. “Jis ėjo visur, kur 
buvo šaukiamas, neatstūmė nė 
vienos rankos, kuri tiesėsi, nė 
vienos širdies, kuri ieškojo su
pratimo, paguodos, atleidimo”.

Kapo duobėje buvo ir gim
tinės žemės, atvežtos Vabalnin
ko žmonių. Kauburys iškilo ne
toli J. Karnavičiaus, A. Zalato
riaus, R. Katiliaus, H. Nagio, Z. 
Ivinskio, kitų kapų, priglaudusių 
mūsų iškiliuosius.

Aidi Viešpaties angelas, Ma
rija Marija, V. Kudirkos tauti
nės giesmės posmai.

Ėjo žmonės lankyti kapo ir 
kitą dieną. Rudeniškoje tyloje 
ilsėjosi jis, lietuvių tautos sąži
nė, apklotas vien baltais chri
zantemų žiedais su rožių žiedų 
kryžiumi per vidurį. Atėjo čia iš 
Kauno atvažiavę moksleiviai. 
Atvesti auklėtojo, sustojo prie 
kapo, žegnojosi, meldėsi. Prieš 
kapines tebebuvo geltonų lapų 
vejoje sudėtas žodis - “Sudie”. 
Sudie, didysis, tikrasis Kristaus 
kunige!

liniu vizitatoriumi, arkiv. Matu
laitis paruošė Lietuvos bažnyti
nės provincijos projektą su pen
kiomis vyskupijomis, kurį pa
tvirtino popiežius Pijus XI 1926 
m. Velykų dieną. Tokiu būdu 
popiežiaus bule Kaišiadorys ta
po pilnateise vyskupija.

Arkiv. Matulaitis savo jau
nų dienų bičiulį, o vėliau artimą 
bendradarbį ir patarėją, buvusį 
Vilniaus katedros kanauninką 
Juozapą Kuktą savo rankomis 
konsekravo vyskupu Kauno ar
kikatedroje. Pirmasis Kaišiado
rių vyskupas rūpestingai ir to
liau tvarkė jam pavestą kaimenę 
iki mirties 1943 m. Jis pavedė 
kan. A. Varnui rūpintis Kaišia
dorių parapijos Kristaus Atsi
mainymo šventovės perstatymo 
ir padidinimo darbu, o 1936 m. 
vysk. Kukta ją konsekravo ka
tedra. Konsekracijos proga po
piežius Pijus XI, šventovę ap
lankęs 1920 m., būdamas Pabal
tijo valstybių nuncijumi, atsiun
tė iš Romos dovanų puošnią 
monstranciją.

Visa eilė iškilių dvasiškių 
vadovavo Kaišiadorių vyskupi
jai: vysk. J. Matulaitis-Labukas, 
arkiv. T. Matulionis, vyskupas ir 
vėliau kardinolas V. Sladkevi
čius. Du pastarieji ganytojai, 
abu sovietmečio kankiniai, yra 
įamžinti biografijose: 1981 m. 
Romoje išleista prel. Prano 
Gaidos Nemarus mirtingasis 

Kanadoje mes visi jaučiamės savi

Džiaukimės Kanados pilietybe

Pagarba Laisvė Galimybė būti drauge

fe... fe-*
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Dėl papildomos informacijos apie Kanados 
pilietybę anglų arba prancūzų kalbomis kreipkitės
1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
TTY/TDD: 1 800 465-7735
canada.gc.ca Canada

apie arkiv. Teofilių Matulionį, o 
2000 m. Kaune buvo išleista 
knyga apie Vincentą Sladkevi
čių Kardinolas, paruošta Irenos 
Pctraitienės. Jubiliejiniame vys
kupijos leidinyje abu pagarbiai 
paminėti drauge su penkiais ka
nauninkais ir prelatais, kuriems 
teko vyskupiją valdyti per tuos 
25-eris metus, kai vysk. Sladke
vičius, ištremtas šiaurės Lietu
voje, negalėjo eiti savo ganyto
jiškų pareigų.

Vyskupijoje yra dirbę dau
gelis kilnių, pasišventusių dvasi
ninkų kaip pvz. ilgametis kanc
leris kan. Stanislovas Kiškis, va
dovavęs vyskupijos kultūriniam 
bei socialiniam gyvenimui, ir 
netoli katedros medinėje trobe
lėje dirbęs Naujojo Testamento 
vertėjas kun. Česlovas Kava
liauskas. Vyskupija taip pat di
džiuojasi ištikimais savo kuni
gais, nepalūžusiais, kai nacių ir 
sovietų siautėjimo metais buvo 
suimti 47 kunigai ir 8 iš jų mirė 
nukankinti kalėjimuose ir lage
riuose. Leidinio pabaigoje iš
spausdintas mirusių vyskupijos 
kunigų sąrašas.

Šiuo metu Kaišiadorių vys
kupija turi 7 vikariatus su 68 pa-
rapijomis, kuriose darbuojasi 64 
kunigai. Dabartinis ganytojas, 
vysk. Juozapas Matulaitis, kon
sekruotas 1989 m., jau dvylika 
metų eina savo pareigas su tikru
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Parduotuvė Punske, dešinėje — Aušros laikraščio namas su spaustuve ir 
kitais įrengimais Nuotr. J. Dziemionienės

tėvišku rūpestingumu ir šiluma, 
skleidžiama visiems. Jis rašo lei
dinio įžangoje: “Dievui pade
dant, daug nuveikta per 75- 
erius gyvavimo metus. Daug 
ryškių asmenybių sušvito tarpe 
mūsų. Nesuskaitomą gausybę 
Viešpaties malonių patyrėme ir 
daug pamokų išmokome”.

Gražiai tvarkoma vyskupija 
rūpinasi visapusiška savo žmo
nių gerove: dvasine, kultūrine, 
socialine. Veikia penki globos 
namai, namai mirštanties hospi
ce pobūdžio, šeimos ir jaunimo 
centrai, katechetikos centras ir 
labdaros “Caritas” šaka. Kaišia
doryse įsikūręs sielovados cent
ras yra keleto vyskupijos kurijos 

veiklos institutų būstinė. Šiose 
įstaigose drauge su veikliais ir 
pasišventusiais pasauliečiais 
glaudžiai bendradarbiauja trijų 
vienuolijų seserys.

Leidinyje minima ir Švč. 
Mergelės Marijos šventovė Pi
vašiūnuose, kur larpkario metu 
klebonavo kun. Antanas Deks-

(Nukclta j 4-tą psl.)

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412
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© LAISVOJE TEVYHIEJE
O LIETUVIAI PASAULYJE

VAJUS PRIEŠ SMURTĄ
Lietuvoje ir 89 kitose valsty

bėse Jungtinių Tautų plėtros fon
das moterims (INIFEM) vykdo 
vajų prieš smurtą šeimoje Gyveni
mas be prievartos, rašo LGTIC. 
JT įgaliotoji atstovė Lietuvoje Ci- 
han Sultanoglu pranešė, jog stra
teginė projekto kryptis yra įtrauk
ti vyrus į šį vajų, taip pat teigda
ma, kad smurtas prieš moteris 
šiame krašte yra nepripažįstamas 
arba nelaikomas rimta visuome
nės problema. Vajus bus vykdo
mas 18 mėnesių, bus siekiama na
grinėti šią problemą, rasti būdų ją 
sumažinti.

STREIKUOS GYDYTOJAI
Lietuvos gydytojų sąjunga yra 

parengusi kraštutinių priemonių 
planą, kuriame numatyta riboti 
planinę pagalbą, atsisakyti ser
gantiesiems lėtinėmis neinfekci
nėmis ligomis profilaktinių tikri
nimų, rašo Lietuvos rytas. Net pla- 
naujama piketuoti prie seimo ir 
vyriausybės. Gydytojai protestuo
ja dėl skurdaus sveikatos apsau
gos reikmėms skirto biudžeto. 
Pagal Sveikatos sistemos įstaty
mą, gydymo poreikiams kasmet 
turi būti skiriama ne mažiau kaip 
5% bendrojo vidaus produkto 
(BVP). Per pastaruosius penke
rius metus kasmet skiriama ma
žiau - nuo 4.7% 1997 metais, sei
mo siūloma suma 2002 metams 
nukrito iki 3.91% BVP. Anksčiau 
buvo skelbta, jog gydytojo darbą 
jau metė 700 medikų iš 12,000, jų 
greit pradės stigti. Daugėjant so
cialiai remtinų asmenų skaičiui, 
mažėjant finansavimui ir didėjant 
“Sodros” bei biudžeto įsiskolini
mams Privalomojo sveikatos 
draudimo fondui, gydymo įstai
goms greit pritrūks lėšų net būti
najai pagalbai teikti.

PALEISTAS NUSIKALTĖLIS
Henrikas Daktaras, “Heny- 

tė”, Kauno nusikalstamo pasaulio 
“autoritetas”, š.m. spalio 23 d. 
buvo paleistas iš Vilniaus 2-sios 
griežto režimo pataisos darbų ko
lonijos. Pusaštuntų metų kalėti 
nuteistas 43 m. H. Daktaras atli
ko tris ketvirtadalius laisvės at
ėmimo bausmės, skirtos už turto 
prievartavimą ir poveikį nukentė
jusiam. Pagal įstatymus, gerai be
sielgiančiam kaliniui atlikus tokią 
bausmės dalį, kolonijos administ
racija gali rekomenduoti teismui 
paleisti jį į laisvę anksčiau. Vil
niaus miesto 3-sios apylinkės teis
mas patenkino tokį teikimą, nors 
prokuratūra teigė, kad jis nesigai
lėjo dėl savo nusikaltimų ir turi 
atlikti visą bausmę. Vilniaus apy
gardos teismas nusprendė, kad 
apylinkės teismas įstatymų nepa
žeidė nuspręsdamas paleisti H. 
Daktarą anksčiau. Jam taikomi 
kai kurie apribojimai - negali il
giau kaip 7 dienoms išvykti iš gy
venamosios vietos, nuo 11 v.v. iki
6 v.r. privalo būti namuose, 3 kar
tus per savaitę registruotis polici-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

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 
INDĖKLA1S

♦ 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

joje. Pernai dėl jo paduoto skun
do Europos žmogaus teisių teis- . 
mas paskelbė sprendimą, kad 
Lietuva pažeidė jo teisę į bešališ
ką teismą, ir turi atlyginti jam 
daugiau kaip 10,000 litų bylinėji
mosi išlaidų.

GEROS ŽUVININKYSTĖS 
PERSPEKTYVOS

Žuvininkystės departamento 
prie Žemės ūkio ministerijos di
rektorius Vytautas Vaitiekūnas 
spalio 10 d. pranešė Lietuvos pre
zidentui Valdui Adamkui apie 
derybas su Latvija dėl žvejybos 
kvotų Baltijos jūroje. Nors Latvi
jos žvejų noras gaudyti menkes 
Lietuvos teritorijoje neturi jokio 
teisinio pagrindo, pagal dvišalį 
susitarimą numatyta pasikeisti 
žvejybos kvotomis, kad jokių ne
susipratimų dėl to nekiltų. Dialo
gą su Latvija dėl žvejybos Baltijos 
jūroje problemų toliau tęs bendra 
derybų grupė. Prezidentas pabrė
žė, kad žuvininkystė turi geras 
perspektyvas būsimos Lietuvos 
narystės Europos sąjungos kon
tekste. Europos komisijos parei
gūnai Lietuvos pažangą žuvinin
kystės srityje vertina teigiamai. 
Įstojus į Europos sąjungą bus iš
laikytos tokios pat, kaip ir dabar, 
žvejybos kvotos, išliks visos tarp
tautinės anksčiau pasirašytos su
tartys dėl bendradarbiavimo žuvi
ninkystės srityje.

ĮSTEIGTAS CENTRINIS 
KOOPERATYVAS

Valstiečių laikraščio žinio
mis, spalio 26 d. įsteigta Centrinė 
kredito unija. Vasarą vyriausybė 
jos pradiniam kapitalui paskyrė 
5.3 mln litų iš Privatizavimo fon
do lėšų. Ilgainiui kitos Centrinės 
unijos narės išpirks valstybės dalį, 
kuri nėra labdara, o investicija. 
Naujojo kooperatyvo paskirtis yra 
remti ir skatinti kredito koopera
tyvų veiklą, kaip centrinis koope
ratinių bendrovių bankas, jis ap
tarnausiantis tik jam priklausan
čius kooperatyvus - “bankelius”. 
Tikimasi, kad jo teikiamas finan
sinis užnugaris ir indėlių draudi
mas skatins steigti naujas kredito 
unijas, plėtoti kooperatinę banki
ninkystę, kuri labiau gali padėti 
ūkininkams ir smulkiems versli
ninkams, negu komerciniai bankai.

MOKYMAI SU DANAIS
Lietuvos ir Danijos mokymai 

Liden Passex II 2001 prasidėjo 
Klaipėdos uoste spalio 20 d. Da
lyvauti mokymuose atvyko Dani
jos laivas “Gribben”. Mokymų 
tikslas - standartizuoti karines 
procedūras, tobulinti įgulų paruo
šimą bendram darbui su kitų šalių 
karo jūrininkais, gerinti savitar
pio supratimą. Prie krantinės ir 
jūroje bus vykdomos ryšio opera
cijos, taktinis manevravimas, jū
ros taikinių sekimas, šaudymo 
pratimai, oro taikinių sekimas, 
pažeidėjo sulaikymo operacijos, 
pagalbos suteikimas avarijos iš
tiktam laivui ir pan. Danijoje 
vyksta trijų savaičių artilerijos 
šaudymo saugos ir artilerijos poli
gonų įrengimo kursai, kuriuose 
mokosi trys karininkai ir du ser
žantai iš Lietuvos kariuomenės 
mokymo ir doktrinų valdybos, 
Centrinio poligono ir Divizijos 
generolo Stasio Raštikio puskari
ninkių mokyklos. Kursai vyksta 
pagal dvišalio Lietuvos ir Danijos 
bendradarbiavimo planą. RSJ

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

Hamiltono Vysk M. Valančiaus mokyklos svečias kun. H. Šulcas, apsuptas mokytojų ir mokinių. Iš kairės: 
vedėja Rūta Kamaitytė, Aušros Vartų parapijos klebonas kun. Juozapas Žukauskas, OFM, Onutė Stanevi
čiūtė, mokytoja Ievutė Godelytė, Dalia Simonavičienė, diakonas Audrius Šarka, OFM, ir mokytoja Virginija 
Lukavičienė Nuotr. V. Stanevičienės

Ottawa, Ont.
PASIŽYMĖJUSI MOKYTO

JA. Š.m. spalio mėn. pradžioj Ka
nados gen. gubernatorė Adrienne 
Clarkson pagerbė 15 geriausių Ka
nados istorijos mokytojų, įteikdama 
jiems pagyrimo lapus. Pagerbtųjų 
tarpe buvo ir St. Elizabeth mokyk
loje kompiuterių mokslą dėstanti 
Dalia Naujokaitytė-Lewis. Jos tiks
las - į kompiuterių naudojimą 
įjungti kitus mokykloje dėstomus 
dalykus, ypač Kanados istoriją. Da
lia mokytojos darbą Otavoje pra
dėjo 1968 m. ir nuo to laiko yra pa
sižymėjusi įvairiais jos mokinių pa
siekimais. 1998 m. Kanados minis- 
teris pirmininkas Jean Chretien ją 
ir kitus 16 mokytojų buvo apdova
nojęs Teaching Excellence pažymė
jimu. Šį sykį, šalia Dalios apdova
nojimo, St. Elizabeth mokyklai bu
vo paskirta ir piniginė 10,000 do
lerių premija.

UŽ KALĖJIMO SIENŲ - tokiu 
pavadinimu šiais metais Lietuvoje 
išleista knyga, kurios sudarytojas 
yra Otavos lietuvių kapelionas kun. 
dr. Viktoras Skilandžiūnas. Tai rin
kinys kalinių bei buvusių kalinių 
laiškų jų kapelionui, kuriuo kun. 
dr. V. Skilandžiūnas Otavos kalėji
muose ištarnavo 12 metų. Knygos 
redaktorius prof, habil. dr. Vytau
tas Pranulis savo pratarmėje rašo: 
“Dvylika metų savo valia, pasirinki
mu ir atsidavimu tarp kalinių, daž
nai vienas prieš vieną su žmogžu
džiu, plėšiku, vagimi, prievartauto
ju kunigas Viktoras ieškojo Dievui 
kelio į nuteistojo širdį, protą ir sie
lą. Ieškojo gėrio nuteistų, nubaustų 
žmonių širdyse ir dažnai rado”. Ši 
knyga rado teigiamą atgarsį ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose. 
Ja domisi kalėjimų vadovai, jauni
mo auklėtojai, vyriausybinių insti
tucijų atstovai. Numatoma išleisti 
knygos antrą laidą.

PRARADOME AKTYVIUS 
BENDRUOMENĖS NARIUS. Dr. 
Darius Matusevičius ir jo žmona 
gyd. Giedrė Matusevičienė ir jų du 
sūnūs, trejus metus išgyvenę Ota
voje, š.m. birželio mėn. išvyko gy
venti Švedijon. Darius Matusevi
čius, 1990 m. Lietuvoje baigęs me
dicinos mokslus, tapo neurologinių 
ligų specialistu. 1994 m. persikėlė 
gyventi į Švediją, kur tęsė mokslus 
Stockholmo Karolinska medicinos 
institute. Ten 1997 m. jam buvo su
teiktas medicinos mokslų daktaro 
laipsnis (Ph.D). 1998 m. vasarą visa 
Matusevičių šeima atsikėlė gyventi 
Otavon, kur Darius įsidarbino Ota
vos General ligoninės neurologijos 
skyriuje. Čia jis tyrinėjo kaip iš
sėtinės sklerozės (multiple sclero
sis) gydymui vartojami vaistai palie
čia imunologinius rodiklius, įgalin- 
čius prognozuoti ligos eigą. Jo dar

Palangos kapinėse vasaros metu Nuotr. I. Baltakienės

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

bo rezultatai buvo susumuoti ketu
riuose straipsniuose ir išspausdinti 
tarptautiniuose medicinos mokslų 
žurnaluose.

Šalia tiesioginio darbo ligoni
nėje, Darius kurį laiką dėstė imu
nologiją Otavos universiteto medi
cinos fakultete. Nuo 1993 m., daly
vaudamas įvairiose konferencijose 
bei skaitydamas paskaitas, Darius 
daug keliavo; lankėsi Prancūzijoje, 
Olandijoje, Čekoslovakijoje, Itali
joje, Latvijoje, Turkijoje, JAV, 
Šveicarijoje, Izraelyje.

Atsižvelgdama į Dariaus paty
rimą neuroimunologijos srityje, 
plačiai žinoma švedų farmacijos 
bendrovė “Astrazeneca” jį pakvietė 
vadovauti šiais metais Stockholme 
naujai steigiamo neuroimunologi
jos tyrimų skyriui.

Gyd. Giedrė Matusevičienė, 
1993 m. Kauno medicinos akade
mijoje baigusi odos ligų rezidentū- 
rą, 1995-97 m. dirbo klinikinės imu
nologijos tyrimų srityje Stockholmo 
Karolinska medicinos institute. Da
bar Giedrė tęs atopinio dermatito 
(odos ligų) tyrimus Karolinska 
institute, o jos vadovė bus prof. 
Anika Šeiniūtė, diplomato ir rašy
tojo Igno Šeiniaus vaikaitė.

Gyvendami Otavoje, Darius ir 
Giedė aktyviai dalyvavo lietuvių 
bendruomenės veikloje. Būdami 
medikai, ligų ištiktiems lietuviams 
stengdavosi pagelbėti. Giedrė kurį 
laiką mokytojavo šeštadienio mo
kykloje, organizavo įvairius paren
gimus, kūrė eiliuotus vaidinimus 
vaikams, buvo gera pranešėtoja 
įvairių pobūvių bei minėjimų metu, 
o Kalėdų eglutės metu Darius net 
Kalėdų senelį vaidino. Jų persikėli
mas į Švediją - nuostolis Otavos 
lietuviams, vip

Hamilton, Ont.
Aai. GENOVAITĖS VINERSK1E- 

NĖS atminimui Vaikų dienos centrui 
aukojo po $20 - L. Stukienė, G. 
Repčienė, P. Styra, Z. J. Rickai; po 
$10 - J. O. Kareckai, A. Gedminienė.

A.a. NIJOLĖS SENKUVIE
NĖS atminimui Vaikų dienos cent
rui aukojo: $25 - A. Z. Stanaičiai; 
po $20 - G. Repčienė, L. D. Gu
tauskai, S. Panavienė, Z. J. Rickai; 
$15 - A.Volungienė. Mirusiųjų gi
mines nuoširdžiai užjaučiame -

VDC komitetas
A.a. GENOVAITĖS VINERS- 

KIENĖS atminimui, užjausdami 
sūnus Romą, Viktorą, seserį E. 
Bubnienę ir jų šeimas, Pagalbai 
Lietuvos vaikams aukojo: $50 - E. 
J. Bubniai; $20 - M. J. Gimžauskai, 
E. K. Gudinskai, D. P. Jankai, J. 
Jurgutis; $10 - D. Garkūnienė, M. 
J. Rybij; $5 - M. Borusienė. Dėko
jame už aukas. PLV komitetas

Kur reiškėsi.,.
(Atkelta 3-čio psl.) 

nys, karo metu išvykęs į JAV ir 
vėliau paskirtas išeivijos lietuvių 
vyskupu. 1988 m. kardinolas 
Sladkevičius Pivašiūnų Marijos 
paveikslą vainikavo popiežiaus 
Jono Pauliaus II dovanotomis 
karūnomis ir jai suteikė Nuliū
dusiųjų paguodos titulą.

Malonu pasklaidyti šį dailų, 
turiningą ir įdomų leidinį bei 
pasidžiaugti šio Lietuvos kam
pelio dvasiniu gyvastingumu. 
Šio straipsnelio autorei teko 
1994 m. lankytis ir net kiek pa
dirbėti Kaišiadorių vyskupijoje 
vyskupo namuose Kęstučio gat
vėje, kur anuomet būdavo kate
chetams kursai. Tų namų šeimi
ninkas vysk. Matulaitis ir patys 
namai dvelkė miela šiluma. 
Vyskupo veidas švytėjo tokiu 
pat gerumu, kaip ir a.a. kardi
nolo Sladkevičiaus. Buvo man 
nuostabu akivaizdžiai regėti ir 
patirti, kaip palaimintojo Jurgio 
Matulaičio šūkis, bloga nugalėti 
gerumu yra vykdomas vis naujai 
iškylančių Dievo pašauktų ir ap
dovanotų asmenybių, kurios ke
lia Lietuvą iš dvasinės letargijos 
ir gydo jos sielos žaizdas.

London, Ont.
A.a. VIKTORIJA STAŠKŪNIE- 

NĖ, uoli parapijietė, š.m. spalio 24 
d. palydėta į amžinybę. Laidotuvių 
išvakarėse gedulinėms maldoms į 
O’Neil laidotuvių namus rinkosi 
šeimos nariai, draugai ir parapijie
čiai. Kun. K. Kaknevičius po maldų 
atsisveikinimo žodžiui pakvietė 
KLB Londono apyl. valdybos pir
mininką A. Švilpą ir parapijos tary
bos narį A. Petrašiūną. Buvo pa
minėti geri ir taurūs velionės darbai 
parapijos gyvenime. Daugelyje pa
rapijos renginių velionė pasižymėjo 
ir kaip gera šeimininkė, ir kaip or
ganizatorė, ir kupletų kūrėja “Paš
vaistės” choro pasirodymuose. Lon
dono lietuvių veiklą ji nuolat apra
šydavo Tėviškės žiburiuose. Kalbė
tojai visų londoniečių vardu pareiš
kė gilią užuojautą velionės vyrui 
Viktorui ir dukros Kristinos šeimai. 
Nepamirštamus ir gerus velionės 
darbus vainikavo gražių gėlių 
puokštės.

Gedulines laidotuvių Mišias 
Šiluvos Marijos šventovėje atnaša
vo klebonas kun. K. Kaknevičius. 
Skaitinius atliko I. Najokaitytė. Mi
šioms patarnavo G. Naujokaitis ir 
J. Aušrotas. Mišių metu giedojo 
“Pašvaistės” choras, akompanuo
jant muz. A. Petrašiūnui, solo gies
mę atliko M. Bendoraitienė. Po 
Mišių velionė amžinam poilsiui pa
lydėta į Šv. Jono lietuvių kapines 
Mississaugoje. Kelyje iki poilsio 
vietos velionei paskutinį kartą šyp
sojosi šilta rudens saulutė ir mėly
nas Kanados dangus. A.V.

[~ BPL Import/Export

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

four seasons
FUZ/K IrHV REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

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

JA Valstybės
Amerikos lietuvių katalikių 

moterų sąjungos 48-tasrs suvažiavi
mas įvyko rugpjūčio 24-26 d.d. Či
kagoje. Jame dalyvavo įvairių Ame
rikos vietovių šios organizacijos 
kuopų atstovės. Rugpjūčio 24, 
penktadienį, Most Holy Redeemer 
šventovėje Mišias atnašavo kun. A. 
Markus. Jis pasakė ir pamokslą, iš
keldamas Marijos apsireiškimą Ši
luvoje. Per pamaldas buvo gieda
mos giesmės lietuvių ir anglų kal
bomis. Po pamaldų Most Holy Re
deemer parapijos patalpose įvyko 
suvažiavimo posėdis. Invokaciją su
kalbėjo kun. A. Markus. Įvadinį žo
dį tarė ir sveikinimus perskaitė są
jungos pirm. D. Murray. Ji taipgi 
padarė 4-rių metų veiklos praneši
mą. Dar kalbėjo vicepirmininkės K. 
Urban ir A. Leščinskienė. Pirmoji 
kalbėjo apie Šiluvos Marijos garbi
nimo platinimą, antroji - apie atlik
tus darbus, susijusius su spauda. 
Ižd. M. A. Gerčienė apibūdino fi
nansinius organizacijos reikalus. 
Suvažiavime nutarta ir toliau remti 
našlaičius Lietuvoje ir ten skurde 
esančias šeimas.

Išrinkta valdyba: prim. D. Mu
rray, I vicepirm. K. Urban, II vice- 
pirm. A. Leščinskienė, sekr. S. 
Henson, ižd. M. A. Gerčienė. Rug
pjūčio 25, šeštadienio vakare, įvyko 
pokylis. Kun. J. Kelpšas palaimino 
vaišių stalus. Programai vadovavo 
V. Sakevičiūtė. Po vakarienės dvi 
seserys Giedraitytės atliko keletą 
dainų lietuvių ir anglų kalbomis. 
Sąjūdžio pirm. D. Murray pasakė 
kalbą, iškeldama ryškesnius organi
zacijos atliktus darbus. Buvo ir lai
mikiais turtinga loterija. Pokylis 
baigtas Lietuva brangi. Suvažiavi
mas baigtas rugpjūčio 26, sekma
dienį, pamaldomis Švč. Mergelės 
Marijos Nekalto Prasidėjimo šven
tovėje Brighton parke. Mišias atna
šavo ir pamokslą tai progai pasakė 
kun. J. Kelpšas. Po pamaldų suva
žiavimo dalyves pavaišino 20-toji 
sąjungos kuopa.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių bendruo

menės biuletenyje Žinios 2001 m. 
39 nr. rašoma, kad Lietuvių fondas, 
prašomas Urugvajaus lietuvių kul
tūros draugijos valdybos, paskyrė 
1,600 dol. kompiuterių sistemai įsi
gyti. Iš trijų prašytų stipendijų stu
dijuoti Vasario 16-tosios gimnazijo
je Vokietijoje Lietuvių fondas pa
tvirtino tik vieną stipendiją. Rug
pjūčio 21 d. Montevideo lietuvius 
aplankė 24 verslininkų grupė iš 
Lietuvos. Urugvajaus imigracijos 
olimpinėse žaidynėse dalyvavo ir 
lietuvių atstovai. Rugsėjo 16 d. po 
pamaldų Kultūros draugijos klubo 
patalpose buvo rodoma vaizdajuos
tė, sukurta pavaizduoti Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo iškilmes.

Britanija
Londone nuo praėjusių metų 

rudens veikia lietuviško maisto pro
duktų parduotuvė Baltika. Joje par
duodami įvairūs lietuviški gaminiai. 
Jos savininkas - A. Mišauskas, nau
jos bangos ateivis Londone. Popu
liarūs yra lietuviški pieno produk
tai: grietinė, rūgštus pienas, sūriai. 
Ypač pirkėjų yra mėgstamas rūky
tas sūris. Parduotuvė gali lietu
viams pasiūlyti ir šaldytų didžkuku
lių (cepelinų), žemaičių blynų. Siū
loma pirkėjams Londone kepamas 
šakotis, lietuviški saldainiai, ledai, 
taipgi alus, limonadas ir mineralinis 
vanduo. Lietuvišką maistą perka ne 
tik lietuviai, bet ir kitataučiai. Pusę 
Baltikos pirkėjų, pasak lietuvių laik

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
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raščio Londono žinios, sudaro ru
sai. Didėja ir britų pirkėjų skaičius. 
Šalia maisto produktų šioje par
duotuvėje galima įsigyti lietuviškos 
spaudos ir lietuviškų muzikos įrašų.

Australija
Lietuvių kalbos besimokančių 

mokinių skaičius Australijoje kas
met mažėja. Pasak statistikos, kaip 
rašoma Mūsų pastogės 2001 m. 34 
nr., taip panašiai vyksta ir kitose 
Australijoje gyvenančių įvairių tau
tybių mažumose. Tai iškyla nema
žas nerimas tų mažumų bendruo
menėse. O taip, kaip rašoma, netu
rėtų būti. Australijos valdžia pripa
žįsta daugiakultūrę visuomenę ir 
net skatina bei remia etninių bend
ruomenių veiklą bei kalbų moky
mąsi. Viktorijos teritorijos daugia- 
kultūrės komisijos pirmininkas S. 
Romaniw vykdo net tam tikrą vajų 
atgaivinti šios teritorijos etninių 
bendruomenių ryžtą, kad būtų dau
giau mokinių, besimokančių kitų 
kalbų. Jis ragina tų bendruomenių 
vadovybes imtis priemonių, kad bū
tų sulaikyta besireiškianti neigiama 
kryptis.

Viktorijos daugiakultūrių rei
kalų ministerijoje dėl minėtų klau
simų lietuviai liepos 19 d. susitiko 
su ministeriu S. Romaniw. Susitiki
me dalyvavo Melburno LB apylin
kės valdybos sekretorė K. Braškytė, 
lietuvių mokyklos mokytoja D. Di- 
džienė ir lituanistinių kursų moky
toja L Arienė. Pats ministeris ilgus 
metus yra buvęs ukrainiečių mo
kyklos vedėjas. Jis sakė gerai su
prantąs lietuvių šiuo atžvilgiu būk
lę. Jis paragino smarkiau rekla
muoti lietuvių kalbos mokėjimo 
praktišką naudą šiuolaikiniam jau
nimui. Pirmiausia patarė pradėti 
nuo tėvų. Juos pačius įtikinti lietu
vių kalbos praktiška nauda. Pavyz
džiu nurodė Melburne gimusį ir už
augusį A. Vaitiekūną, kuris tik lie
tuvių kalbos mokėjimo dėka dirba 
Walter Coopers bendrovės įstaigos 
vienu vyriausių vadybininkų Vilniu
je. Ministeris taipgi patarė rašyti 
Švietimo ministeriui apie savo 
veiklą, kad pastarasis pajustų, jog 
esate gyvi. Siūlė rengti pokalbius su 
tėvais, jaunimu ir aplamai šį klau
simą kelti lietuvių bendruomenėje.

Lenkija
Rugsėjo mėnesį įvyko Lietuvos 

kultūros dienos, skiriamos dviejų 
kaimyninių valstybių diplomatinių 
santykių atstatymo dešimtmečiui 
paminėti. Rugsėjo 5 d. Valstybinia
me Varšuvos muziejuje buvo atida
ryta paroda K M. Čiurlionis (1875- 
1911). Be 60 tapybos darbų, buvo 
rodomi 21 eskizas, 34 grafikos dar
bai, 13 laiškų ir M. K. Čiurlionio 
pieštų atvirlaiškių, 6 muzikiniai 
rankraščiai ir 40 M. K. Čiurlionio 
fotografijų. Rugsėjo 5 d. vakare 
Valstybinėje filharmonijoje įvyko 
prof. J. Domarko vadovaujamo 
Lietuvos valstybinio simfoninio or
kestro ir pianisto P. Geniušo kon
certas, kuriame buvo atlikti ir M.K. 
Čiurlionio muzikos kūriniai. Rug
sėjo 6 d. Valstybinėje bibliotekoje 
buvo supažindinta su Lietuvos poe
zijos vertimų į lenkų kalbą antolo
gija Mindaugo sapnas, taipgi įvyko 
parodos Geriausios lietuviškos kny
gos 1996-2000 atidarymas. Rugsėjo 
7 ir 8 d.d. Vilniaus mažasis teatras 
vaidino režisieriaus R. Tumino pa
statytą Nikolajaus Gogolio Revizo
rių, kurio specialiai lenkai paprašė. 
(ELTA) J. Andr.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?
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Asmenines nuo........... 7.80%
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• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu
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Su Lietuvos karininkais Kanados karinėje stovykloje Camp Borden, kur buvo surengta paroda Tautybių 
dienos proga Nuotr. V. Pečiulio

Lietuvos karininkai
kanadiečių stovykloje

Keturiolikos tautybių karininkai mokosi anglų kalbos 
karinėje kanadiečių stovykloje ir surengia tautybių 

dienas su savo kraštų įdomybėmis

Lietuvės moterys, paruošusios maisto stalų Kanados karinėje stovykloje Camp Borden, kur lietuviai 
karininkai mokosi anglų kalbos, ir Tautybių dienos proga surengia atitinkamą parodą. Iš kairės: Vilija 
Pečiulytė, Irena Pečiulienė, Anelė Pajaujienė, Irena Paznėkienė, Vida Baltrušaitienė, Julija Šimonėlytė

Nuotr. V. Pečiulio

Nauja valdyba - seni rūpesčiai
Kanados lietuvių bendruomenės tarybos suvažiavime 

atsispindėjo šio krašto lietuvių rūpesčiai
KLB krašto tarybos, šį ru

denį naujai išrinktos, pirmoji se
sija įvyko spalio 27 d. Anapilio 
parodų salėje, Mississaugoje. Iš 
ryto susirinkusius pasveikino 
KLB pirmininkas Algirdas Vai
čiūnas, pristatė svečius - buvu
sius KLB pirmininkus - B. Sa
kalą, dr. S. Čepą, Vyt. Biretą, 
adv. A. Pacevičių, adv. J. Kurai- 
tę-Lasienę, E. Čuplinską, J. 
Krištolaitį. Vėliau atvyko Lietu
vos ambasadorius Rimantas 
Šidlauskas, kuris sveikino valdy
bą už atliktus darbus, ypač prisi
dedant prie NATO konferenci
jos rengimo. Sveikinimo žodį 
taipgi tarė Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Haris Lapas. 
Suvažiavimui pirmininkauti pa
kviestas Eug. Čuplinskas, sekre
toriauti - Marytė Vasiliauskie
nė ir Vida Stanevičienė. Per
skaitytas sveikinimas, gautas 
raštu iš PLB pirmininko Vytau
to Kamanto. Mandatų komisi
jos pranešimu, dalyvavo 27 tary
bos nariai, 7 apylinkių pirminin
kai, 11 KLB krašto valdybos na
rių, 2 KLJS nariai ir 9 svečiai. Iš 
viso - 47 balsavimo teises turin
tys dalyviai.

Savo pranešime pirm. A. 
Vaičiūnas apžvelgė savo pirmi
ninkavimo įspūdžius, dėkoda
mas valdybos nariams už įdėtą 
darbą bei įvairioms instituci
joms už paramą. Jo suminėti 
veiklos sunkumai vėliau rado 
atgarsį ir apylinkių pirmininkų 
pranešimuose. Visur trūksta as
menų įsipareigojimo veiklai. 
Jaučiamas nusivylimas kai ku
riomis organizacijomis, net Lie
tuva, nors stengiamasi palaikyti 
ryšius ir įvairiai remti. Jam buvo 

PADĖKA

AtA
NIJOLEI SENKUVIENEI- 

PILYPAITYTEI
staiga mirus 2001 m. spalio 14 d., 

nuoširdžiai dėkojame Hamiltono parapijos klebonui kun. 
J. Žukauskui, OFM, už laidotuvių apeigas ir palydėjimą į 
kapines; diakonui A. Šarkai, OFM, už Rožinio maldas ir 
jautrius žodžius koplyčioje.

Didelis ačiū karsto nešėjams, visiems dalyvavu
siems koplyčioje, šventovėje ir kapinėse, pareiškusiems 
užuojautą, užsakiusiems Mišias ir aukojusiems vaikams 
Lietuvoje, už aukų surinkimą - E. Gudinskienei ir Z. Ric- 
kienei. Dėkojame J. Krištolaičiui už atsisveikinimo žodį 
šaulių vardu, p.p. Mačiams už sočius pusryčius ir ponioms 
už skanius pyragus.

Jūsų visų nuoširdumas suteikė mums didelę pa
ramą. Ačiū!

Vyras - Stasys Senkus, velionės brolis ir 
seserys su šeimomis

išreikšta gili padėka už nuo 
1992 m. rūpestingą vadovavimą 
bendruomenės darbui.

Toliau vyko valdybos komi
sijų bei padalinių pranešimai. 
Tai buvo papildymai raštu pa
teiktų ataskaitų. Iždininkas A. 
Morkūnas pranešė, kad pernai 
XI Tautinių šokių šventės pel
nas prisidėjo prie KLB pajamų 
$131,000. Šiemet ižde liko nuo
stolis, nes parama kultūrinei, 
švietimo ir humanitarinei veik
lai viršijo $167,000, pagal revi
zoriaus patvirtintą pajamų ir iš
laidų apyskaitą.

Veiklos pranešimuose buvo 
išryškintos temos, kurios po pie
tų kartojosi simpoziume apie 
apylinkių veiklą. Tarp siūlymų, 
pvz. sudaryti suvestinę apylinkė
se dalyvaujančių, išvykstančių, 
nario įnašą mokančių šeimų, 
buvo pareikštas mažesnių apy
linkių troškimas pagyvinti veik
lą, tačiau dėl lėšų trūkumo ir 
mažo narių skaičiaus įmanoma 
būtų priimti tik mažus meninius 
vienetus (kad nebūtų daugiau 
atlikėjų, negu žiūrovų!).

Priimti revizijos komisijos, 
samdomo revizoriaus Roger 
Chaplin bei garbės teismo pra
nešimai. Muziejaus-archyvo ve
dėja dr. Rasa Mažeikaitė aptarė 
muziejaus reikalus, priminda
ma, jog dar nėra apspręstas fi
nansinis šios institucijos likimas. 
KLJS pirmininkas Darius Son- 
da supažindino dalyvius su jau
nimo veikla, atlikta per praėju
sius metus. Rinkimai ilgai neuž
truko, nes buvo pristatytas tik 
vienas sąrašas. į naują valdybą 
išrinkti: Natalija Liačienė, Arū
nas Morkūnas, Silvija Piečaitie- 
nė, Rasa Kurienė, kun. Edis 

Putrimas, Irena Ross, Vida Sta
nevičienė, Marytė Vasiliauskie
nė, Rūta Žilinskienė., Garbės 
teismas bus sudarytas iš Mont- 
realio apylinkės narių, o į revizi
jos komisiją išrinkti Darius Son- 
da, Joana Kuraitė-Lasienė ir 
Virginija Zubrickienė.

Po pietų, panaudodamas 
sumaniai paruoštas vaizdines 
priemones, KLJS pirmininkas 
D. Sonda papasakojo apie X 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
resą Australijoje 2000-2001 m. 
žiemą. Jo pranešimas vėl įnešė 
optimizmo spindulį į liūdnoką 
vaizdą, kurį sudarė pajėgomis ir 
skaičiais silpnėjančių telkinių 
pranešimai. Ten, kur veikia jau
nesni, dar jaučiama viltis išlai
kyti lietuvišką veiklą. Jaunimui 
išsikėlus į didmiesčius, vyres
niems nelengva imtis platesnės 
veiklos, tenka ribotis vien progi
niais pabendravimais. Buvo aiš
ku iš pranešimų, jog Jaunimo 
sąjunga dar vis entuziastingai 
imasi organizacinio darbo, pvz. 
šiais metais vaikams surengė 
linksmą Vasario 16-tos šventę- 
mugę, kurios tema buvo kelionė 
per Lietuvą. Taipgi aiškus buvo 
jų noras bendrauti su lietuviais iš 
kitų kraštų, suprasti tarpusavio 
kultūrinius skirtumus, pasimokyti 
iš jaunų, pavyzdingų vadovų.

Popietinėje sesijoje apylin
kių pirmininkai galėjo išsamiai 
pasisakyti apie veiklos rūpes
čius. Dauguma jų kartojo nusi
skundimus dėl veiklos sulėtėji
mo. Suvažiavimo dalyviai po to 
pasiskirstė į būrelius aptarti 
veiklos gaivinimo galimybių. Iš
vadose vyravo nuomonė, kad 
svarbiausia yra nepasiduoti apa
tijai, stengtis vieni kitus skatinti, 
į pabendravimus kviesti daly
vauti “naujus” ir “senus” atei
vius, išlaikyti ir dalintis kultūri
nėmis pajėgomis. Veiklos židi
niai ir pagrindiniai veiksniai vi
sur yra lietuviškos parapijos, jas 
būtina remti.

Naujos valdybos veiklai gai
res pateikė R. Sakalaitė-Jonai- 
tienė, kartu su J. Kuraite-Lasie- 
ne ir Arūnu Staškevičiumi suda
rę rezoliucijų komisiją. Suvažia
vimo dalyviams pritarus, valdy
bai pavesta, kaip ir pernai buvo 
siūlyta, sukviesti švietimo ir kul
tūros veikėjų pasitarimą, sie
kiant sudaryti konkretų veiklos 
planą trejiems metams. Ji taip 
pat įpareigota atgaivinti Muzie
jaus-archyvo tarybą, kuri tiesio
giai rūpintųsi patalpų finansavi
mu ir išlaikymu. Apylinkių val
dyboms pavesta krašto valdybai 
pateikti veiklos kalendorių, kurį 
ji paskelbtų, stengdamasi sude
rinti veiklą ir išvengti datų susi
kryžiavimo.

Užbaigę sesiją Tautos him
nu, dalyviai dar pasišnekučiavo 
ir pasidalino įspūdžiais, besivai- 
šindami vynu ir sūriu. Dlv.

VYTAUTAS PEČIULIS

Tautybių diena kartojasi du 
kartus per metus, kai anglų kal
bos mokytis atvyksta iš Rytų 
Europos valstybių karininkai, 
kurie, pagal Kanados gynybos 
ministerijos nustatytą progra
mą, mokosi 18 savaičių. Pirmoji 
grupė atvyksta sausio pabaigoje, 
o antroji - liepos pabaigoje. Per 
tą laiką dėstoma grynai tik ang
lų kalba. Karybos dalykai visai 
neliečiami.

Tarp kitų tautybių ir Lietu
vos karinių pajėgų karininkai 
mokosi Kanados kariuomenės 
stovykloje Camp Borden. Pil
nam kursui šiuo metu yra atvy
kę mjr. Vytautas Gylys, mjr. 
Audronis Navickas, kpt. Vidas 
Zabiela, kpt. Raimundas Vaikš- 
noras ir kpt. Aristidas Gerasi- 
mavičius. Kadangi vasarą patal
pos buvo užimtos vietinių kari
ninkų, ši grupė atvyko rugpjūčio 
pabaigoje. Trumpesniam, dviejų 
mėnesių, kursui atvyko Lietuvos 
karo akademijos viršininkas pik. 
Algis Vaičeliūnas. Pastarasis yra 
78-tas karininkas per šešis me
tus išeinantis anglų kalbos kursą.

Kadangi Toronto Vlado 
Pūtvio šaulių kuopa nuo pat 
pradžių palaiko ryšius su besi
mokančiais karininkais, su jais 
bendrauja ir padeda paruošti 
parodas tautybių dienos proga 
balandžio ir spalio mėnesiais.

Paskutinioji paroda įvyko 
spalio 18 d. Kuopos moterys, 
vadovaujamos moterų vadovės 
Irenos Pečiulienės, paruošė ati
tinkamą maistą ir rodinius. Pa
galbininkės Irena Paznėkienė, 
Anelė Pajaujienė ir Vida Balt
rušaitienė dalyvavo su vadove 
parodoje. Prie maisto pagamini
mo prisidėjo Bernadeta Pečiu
lienė, Aldona Stungurienė, Sigi
ta Aušrotienė ir Janina Gurk- 
lienė.

Parodos pažibos buvo tauti

Lietuvos karo akademijos viršininkas pik. Algis Vaičeliūnas su 
torontietėmis Vilįja Pečiulyte ir Julija Šimonėlytė Kanados karinėje 
stovykloje Camp Borden Nuotr. V. Pečiulio

Mokslo metų pradžia 
lietuvių kolegijoje

Š.m._ spalio 20 d., Popiežiš
kojoje Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijoje Romoje įvyko iškil
minga naujųjų mokslo metų 
pradžia. Koplyčioje susirinkusi 
visa kolegijos šeimyna - kuni
gai, studentai, seselės vienuolės, 
vadovybė su kolegijos rektoriu
mi prelatu Algimantu Bartkumi 
priešakyje, dėkingomis ir 
džiaugsmo kupinomis širdimis 
pagarbinome Viešpatį, vienin
gai užtraukdami himną Šventa
jai Dvasiai.

Kolegijos rektorius tarė 
sveikinamąjį žodį, kuriame tė
viškai padrąsino sugrįžusius tęs
ti studijų ir naujai atvykusius 
kunigus iš Lietuvos, pasiryžu
sius siekti mokslo aukštumų 
Romos universitetuose, kartu 
primindamas jų atsakomybę 
vyskupams ir parapijiečiams, 
kurie siuntė juos studijoms ir 
kurie laukia jų sugrįžtančių kaip 
Lietuvos tikinčiųjų švyturių, ko
legijos geradariams ir rėmė
jams, kurių dėka galime čia gy
venti, mokytis ir džiaugtis.

Klausydamiesi Rektoriaus 
kalbos, gilinomės ir mąstėme - 
kas ir kur esame, ką, kada ir 
kaip kviečiami veikti. Kitus 
konkrečius organizacinius klau
simus kolegijos vadovybė su ku
nigais aptarė susirinkime, įvyku
siame po iškilmingos mokslo 
metų pradžios.

Šv. Kazimiero kolegijos 
dvasios vado prelato Stasio Ži

niais drabužiais apsirengusios 
Vilija Pečiulytė ir Julija Simo- 
nėlytė. Lankytojų didelis dėme
sys buvo kreipiamas į tautinius 
drabužius. Su merginomis daug 
kas fotografavosi ir kalbino įvai
riomis temomis.

Parodoje dalyvavo šauliai - 
Vytautas Pečiulis, Kazimieras 
Pajaujis, Pranas Krilavičius ir 
Vytautas Aušrotas, kuopos ka
pelionas prel. Jonas Staškevi
čius su Anapilio parapijos vika
ru kun. Vytautu Staškevičium. 
Dalyvavo ir šeši tautiečiai ne 
šauliai.

Šioje parodoje, šalia kari
ninkų, dalyvavo 18 lietuvių. Tai 
rekordinis skaičius, nors tokioje 
daugybėje dalyvių sunkiai buvo 
pastebimas. Šalia lietuvių dar 14 
tautybių karininkų pasirodė su 
savo krašto įvairenybėmis.

Parodos rengime kuopos 
šauliai turi gerą patirtį. Paruo
šiami akį patraukiantys rodiniai 
ir atitinkamas maistas. Visuo
met atkreipiamas dėmesys į ša
kotį, dirbtinus valgomus baravy- 
kėlius, skrusdėlyną ir kitus ska
nėstus.

Parodai pasibaigus, pabend
rauti ir parodos pasisekimui ap
tarti bei užbaigtuvėms šauliai ir 
karininkai susirinko į vieno iš 
karininkų būstą.

Kažkodėl trūksta atitinka
mo dėmesio parodai iš Kanados 
lietuvių bendruomenės ir Lietu
vos diplomatinės atstovybės. Ki
tų tautybių diplomatai atvyksta į 
parodą ir atitinkamai paremia 
aprūpindami tų valstybių gėry
bėmis. Apsieinama su asmeniš
kiems reikalams atsivežtais įvai
riais gėrimais. Kažkodėl Lietu
va, išleisdama savus karininkus 
nenurodo, kas daugiau, šalia 
mokslo, dar reikės atlikti, nors 
išleidžiantys pareigūnai yra čia 
buvę ir patys tą nežinią išgyve
nę. Šauliai, jausdami pareigą, 
visus trūkumus užpildo, bet kas 
būtų jei nebūtų šaulių?

lio vadovaujami visi kalbėjome 
Rožinį - pynėme dvasinių rožių 
vainiką Taikos Karalienei Švč. 
Mergelei Marijai, su viltimi ir 
pasitikėjimu prašydami taikos 
pasauliui.

Naujų mokslo metų iškil
mės pabaigoje lietuvių kolegijos 
koplyčioje vėl suskambo him
nas, kuriuo išreiškėme savo nu
siteikimą ir pasiryžimą kartu su 
geradariais ir rėmėjais vysku
pais ir parapijiečiais Lietuvoje, 
teikti garbę Viešpačiui ir pasi
tarnauti sielų gerovei. Šventinės 
vakarienės metu gardžiavomės 
itališka pica.

2001/2002 mokslo metų Po
piežiškosios Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijos studentai: kun. 
Žydrūnas Vabuolas (naujai at
vykęs), Antanas Aleknavičius, 
kun. Justinas Aleknavičius, kun. 
Ričardas Doveika (visi keturi iš 
Vilniaus arkivyskupijos), kun. 
Eduardas Steponavičius (naujai 
atvykęs), kun. Vladas Gedgau
das, kun. Rimantas Gudlinskis, 
kun. Petras Šiurys, kun. Petras 
Smilgys - tęsia studijas, - iš Tel
šių vyskupijos; kun. Arvydas Ja- 
kusovas (naujai atvykęs), kun. 
Rimas Skinkaitis - tęsia studi
jas, - abu iš Vilkaviškio vyskupi
jos; kun. Robertas Rumšas - iš 
Kaišiadorių vyskupijos; kun. 
Virginijus Veilentas - iš Pane
vėžio vyskupijos.

Sės. Elzbieta, SF
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Janonių kaime, Skiemonių parapijoje 1962 m. liepos m. 13 d. Ramutės 
Matiukaitės regėjimo vieta - Švč. Mergelės Maruos koplytėlė iš lauko 
ir kryžius

Lietuvoje ir Amerikoje
Pabuvojus tris mėnesius Lietuvoje ir grįžus Amerikon

VILIUS BRAŽĖNAS
Būdamas Lietuvoje, priva

čiose diskusijose ir viešuose po
kalbiuose apie globalizaciją, nu
rodydavau, jog Vakarų globaliz- 
mo spaudimas daugiausia atei
na iš Amerikos valdžios sluoks
nių. Tačiau ir pasipriešinimas 
globalizmui stipriausiai jaučia
mas Amerikoje, jos žmonėse, 
branginančiuose JAV suvereni
tetą ir konstitucijos užtikrintas 
asmenines laisves. Tuoj pat kri
to akysna didžiulis skirtumas 
tarp elito, kalbančio JT tariamą 
pagalbą terorizmui stabdyti ir 
amerikiečių patriotų nesigėdi- 
nančių Amerikos vėliavomis 
mosuoti. Net ir labai ieškoda
mas tikriausiai nerastum ameri
kiečio, mosuojančio JT vėliava. 
Dabar Amerikos žvaigždėtoji 
staiga matoma plevėsuojant net 
prie namų, prie kurių jos nebu
vo net švenčiant JAV Nepri
klausomybės dieną liepos 4-tą. 
Gatvėse pilna automobilių ir 
sunkvežimių, pasipuošusių maž
daug 30 x 18 cm. vėliavėlėmis. 
Nuėjęs krautuvėn nusipirkti po
midorų, prie kvito gavau ir 
plastikinę 9x5 cm. JAV vėlia
vėlę su segtuku ir užrašu God 
Bless America (Dieve, , laimink 
Ameriką). Labai aišku, kad bent 
šios krizės metu nepavyks JAV 
globalistams suglobalinti ameri
kiečių daugumos. Tad ir profesio
nalų pacifistų protestai kariniam 
atkirčiui - tik balsas tyruose.

Į juodligės (antrakso) bakte
rijų panaudojimą amerikiečių 
atsiliepimas dvejopas: didžioji 
žiniasklaida net neatsikvėpda
ma gąsdina žmones antrakso pa
vojumi, nors tik vienas kitas iš 
milijonų amerikiečių yra palies
tas. Šimtai tūkstančių žmonių 
žūsta eismo nelaimėse, bet nie
kas nebando kelti panikos dėl 
automobilių naudojimo. Dabar 
gi panika kyla todėl, kad juod
ligės pavojus palietė JAV val
dančiąją klasę - žiniasklaidos ir 
politinį elitą. Nepaisant kelia
mos panikos, žmonės, kaip ir 
Lietuvoje, labiau baiminasi dėl 

Lietuvių tautodailės instituto metiniame suvažiavime (2001.VIII.25), 
Anapilyje, Mississaugoje, sėdi narės (iš k.): J. Žulienė, A. Zarembaitė, 
Z. Stravinskienė ir A. Dobienė. Už jų stovi svečiai iš Detroito (JAV) 
Regina Pikūnienė ir dr. Justinas Pikūnas Nuotr. A. Veselkienės
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elektrinių jėgainių galimo už
puolimo.

Lietuvoje labiau domimasi 
NATO, Europos sąjungos, Bra
zausko politika, ateinančiais 
prezidento rinkimais, kuro kai
nų bei bedarbystės klausimais. 
Jaučiama, jog visuomenė baigia 
išgyventi nusivylimą savais ir ne
savais vadais ir prieina prie ryž
to ką nors daryti, tik lyg ir ieš
koma tam būdų. Tenka laukti, 
kad pasauliniu mastu išgarsintas 
terorizmas padės išjudinti ir va
dus, ir piliečius iš apatijos slo
gučio. Reikia tikėtis, kad ir da
bar tautiečiai Lietuvoje nelauks 
“vado ant balto žirgo”, bet, kaip 
ir partizanai, eis kovon už tau
tos dvasios ir patriotizmo pakė
limą apsiginklavę savais gink
lais, eidami savais politinės gi
rios takais, susiburdami palaips
niui kovos už bendrą tikslą.

Lietuvoje turėjau progos 
susitikti su įvairaus amžiaus, 
įvairių partijų bei išsimokslini
mo tautiečiais. Išryškėjo didžiu
lis skirtumas pažiūrose į politiką 
tarp kultūrininkų išeivijoje ir 
Lietuvoje. Kai išeivijos kultūri
ninkai, nors ir su pažymėtino
mis išimtimis, jau seniai yra pa
skelbę sau “amnestiją” nuo po
litikos, kuria buvo vadinama at
vira kova prieš komunizmą, už 
Lietuvos nepriklausomybę. Lie
tuvoje net aukščiausio laipsnio 
kultūrininkai bei intelektualai 
stipriai domisi Lietuvos vidaus 
ir užsienio politika, ieško būdų 
įvairių sričių pažangai Lietuvoje 
skatinti. Pažymėtina, kad knyga 
Nauja pasaulio santvarka? buvo 
išparduota vos per metus.

Globalizmas ir globalizacija 
yra svarstoma ne tik spaudoje, 
bet ir intelektualų diskusijose. 
Atrodo, jog beieškant Lietuvos 
šiandieniniame ir rytojaus pa
saulyje daug kultūros ir intelek
to asmenų ateis į Lietuvos poli
tiką ir neišvengiamai pakels 
“politikų” prestižą tautoje. Juk 
politika yra viena iš tautos kul
tūros apraiškų.

mailto:tom.senkus@sympatico.ca


Psichologinė pagalba jaunimui
REDA ULINSKAITĖ

“Jie nerūpestingi, arogantiš
ki, negailestingi... dabar baisūs 
laikai ir dar baisesni vaikai”. 
Vos ne kiekvienas suaugęs išta
ria tokius žodžius. O šiuos žo
džius galima rasti psichologų 
pateiktuose anketose: “čia ma
lonu būti”, “išmokau atsipalai
duoti ir atviriau kalbėtis”, “susi
radau draugų, su jais galiu būti 
atviras”, “čia gera ir šilta”.

Prieš keletą metų įsteigto 
Psichologinio kūrybinio jauni
mo centro veikla buvo skirta 
moksleiviams. Šiais metais ne
vyriausybinė organizacija sulau
kė didelio visuomenės, tiksliau 
jaunuomenės, dėmesio. Ar tik
rai šiai visuomenės daliai la
biausiai reikia tokios pagalbos? 
O gal ji drąsesnė ir išradingesnė 
nei vyresnioji karta.

Idėja, skirta vaikams
Psichologinis kūrybinis jau

nimo centras įsteigtas 1997 m. 
Tai nevyriausybinė organizacija, 
teikianti paslaugas paaugliams 
ir jaunimui. Pagrindiniai šios 
organizacijos tikslai - teikti psi
chologinių krizių ir savižudybių 
atvejais psichologinę ir socialinę 
paramą jaunimui, propaguoti 
jaunimo švietimą, ugdyti kūrybi
nę saviraišką ir organizuoti kū
rybingą laisvalaikį. Centro stei
gėjos - psichologė Loreta Die- 
liautienė ir aktorė - Rimantą 
Vaičekonytė. Iš pradžių įstaigo
je dirbantys specialistai negau
davo jokio atlyginimo. Dabar vi
sos veiklos programos yra finan
suojamos iš vyriausybinių ir ne
vyriausybinių fondų laimint pa
rašytus projektus konkursams.

- Labai seniai dirbu su vai
kais. Pastebėjau, kad jie nori 
būti išklausyti, suprasti ir skati
nami ugdyti save. Anksčiau gru

Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir PLB nariai Vidurio ir Rytų Europos 
bendruomenių tarybos Kanadoje konferencijoje “NATO plėtros perspektyvos” 
Toronto universiteto patalpose. Iš kairės: Irena Žukauskaitė, PLJS pirm. 
Matas Stanevičius, Sonja Houle, PLB valdybos vicepirm. Algis Rugienius

Gyvenimas slėpiningoje Kinijoje
Turistiniai įspūdžiai, joje apsilankius su kanadiečių grupe. 

Nuotraukos autoriaus
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Nuostabus vaizdas
Kinijos siena labai įspūdin

gai atrodo - vingiuojanti, išsi
rangiusi, ištysusi nuo vieno kal
no viršūnės iki kito, iškilusi virš 
medžių viršūnių. Siena sumūry
ta iš plytų ir akmenų. Sienos 
storumas įvairuoja nuo 15 pėdų 
iki 40 pėdų, o aukštis siekia 15- 
40 pėdų. Dar aukštesni stebėji
mo bokštai pastatyti reguliariais 
tarpais. Mūsų lankomos sienos 
ruožas gerai išsilaikęs, sienos iš
mūrytos iš degtų plytų, o aukšta 
plati siena viršuje išgrįsta tašy
tais akmenimis, kuria žmonės 
vaikščioja. Vadovas, papasako
jęs sienos istoriją, mus paleidžia 
laisvai vaikščioti dviem valan
dom laiko. Pataria išbandyti sa
vo jėgas - pasiekti artimiausią 
kalnagūbrį.

Sienos ruožas nuo įėjimo 
tęsiasi aukštyn apie vieną kilo
metrą iki artimiausio kalno vir
šūnės. Pasipilam grupelėmis 
tarp žmonių, bandydami pasiek
ti tą kalnagūbrį, kuris atrodo ne 
taip toli. Tačiau diena saulėta, 
karšta, saulė spigina, net tamsu 
akyse darosi nuo to spindėjimo. 
O masės žmonių pirmyn ir atgal 
žygiuoja į abi puses. Nepapras
tai daug žmonių lanko šią sieną, 
girdisi anglų, vokiečių, prancūzų 
kalba vedamų vadovų grupės. O 
jau kiniečių, ypač mokyklinio 
amžiaus jaunimo, kaip nesu
stabdomi upeliai plaukia, juda 
visomis kryptimis.

Ši siena žvelgiant į paveiks
liukus neatrodo įspūdinga, bet 
kai pamatai savo akimis išsitę- 
susią į tolumas, per kalnus, pa
kalnes, miškus, uolas, statytą 
per šimtmečius ir išlikusią iki 
šiol, didžiai nustembi.
Vaikštom Kinijos sienos takais

Su žmonių jūra bandome 

pę vaikų subūriau į klubą “Sva
jokliai” vaikų klinikoje. Pasvars- 
tydavome, kad būtų puiku turėti 
panašų klubą, kur lankytųsi visi 
norintys išreikšti save. Drąsos 
įgijau sutikusi Rimantą Vaiče- 
konytę. Kartu nusprendėme 
steigti šį centrą. Iš mano subur
to klubo atėjo porą paauglių ir 
atsivedė dar daugiau draugų. 
Intuityviai mes nujautėme, kad 
ši veikla pavyks, - prisiminė psi
chologė Loreta Dieliautienė.

Šis centras gyvuoja jau treji 
metai. Tikrieji šeimininkai čia 
yra jauni žmonės, lankantys šį 
centrą. Nors minėta įstaiga yra 
kiek atokiau nuo mieso centro. 
Šios įstaigos durys varstomos ne 
tik senbuvių ar profesionalių 
darbuotojų, bet ir naujokų pir
mą kartą ateinančių kartu su tė
vais. Noriai domimasi ne dėl 
nemokamų užsiėmimų. Dėmesį 
patraukia originalūs pavadini
mai: psichogimnastika, meno 
terapija, savęs pažinimas, poeti
nis mąstymas, asmens augimas. 
Ne taip seniai šie skambūs pa
vadinimai mūsų visuomenei at
rodydavo nesuprantami ir ne
priimtini. Per dešimtį nepri
klausomybės metų išaugusi nau
ja karta nebijo ištarti žodžio 
“psichologas”. Žmones, dirban
čius šį darbą, galime vadinti -jų 
draugais ir tėvais. Testai, pokal
biai, veiksmo pratybos, suteikia 
galimybę bręstančiai asmenybei 
gyventi mažiau sudėtingą ir kū
rybingą gyvenimą. Pasak L. 
Dieliautienės, dažniausiai jauni
mą kamuoja tarpusavio santy
kių problemos. Apie jas centro 
darbuotojai sutiko kalbėti tik 
apibendrinančiai, neišskiriant 
konkrečių atvejų. Surasti savo 
vietą mokykloje, baimė būti ne
suprastam draugų, nekonflik
tuoti su tėvais, ar pergyvenant 

saulės kepinami ristis pirmyn 
prie kalno viršūnės. Kol paleng
va einam žemyn, dar vis žmonių 
tiršta, bet pradėjus kilti aukštyn 
pamažu retėja būreliai. O kokį 
puskilometrį palipėjus jau tik 
pavieniai vis sustodami beeina. 
Daug einančių moterų nešasi 
skėčius, kad apsisaugotų nuo 
saulės spindulių. Taipgi nešasi 
vandens butelius ir sustojusios 
gurkšnoja.

Bokštai, ant sienos pastaty
ti, yra kelių aukštų ir laiptais ga
li nusileisti iki pat žemės. Dau
gelis pasitraukę į bokšto korido
rius ilsisi. Žemai, bokštų apačio
je, kai kur stovi kupranugariai 
ar pabalnoti arkliai. Apspitę 
žmonės bando jodinėti ar daryti 
nuotraukas.

Saulės kepinamas kartu su 
kitais slenku aukštyn. Nors ir 
daugybė žmonių, švara pavyz
dinga, nes patarnautojas su 
šluotele šluoja, renka popieriu
kus ir deda į krepšį. Su savo 
grupe prieinu prie vieno bokšto, 
bet nuo jo iki kito kalno viršuje 
jau labai status ėjimas ir jo vir
šūnėje matosi nedaug žmonių. 
Saulė kaitina negailestingai, 
nors kartais patraukia vėjelis, 
bet vis tiek šis ėjimas sunkia 
prakaitą. Nusprendžiu nebelipti 
iki to kalno, nes už to viršukal- 
nio vėl matosi bokštas, kur vos 
keletas žmonių matosi. Apsisu
kęs pamažu grįžtu atgal, nes sie

asmenines jų problemas. Ar aš 
kam reikalingas? Ar mane my
li? Būtent tokius klausimus re
tas paauglys išdrįsta kelti savo 
šeimos nariams. Neretai jaunus 
žmones kamuoja klausimas, 
kaip egzistuoti didelėje masėje. 
Kiekvienas stengiasi atrasti sa
ve: mene, muzikoje ar narkoti
kuose. Šioje draugijoje padeda
ma užmiršti aktuali jaunesniems 
moksleiviams turtinė nelygybė.

- Mes specialiai neiškelia- 
me jokių problemų, ugdant sa
ve, dailėje, muzikoje ar poezijo
je, jos būna užmirštamos. Psi
chologinio Kūrybinio centro 
jaunimas yra kūrybingas, links
mas ir jautrus. Tai būdinga 
kiekvienai jaunai asmenybei. 
Pas mus ateinantys nedrąsūs pa
augliai, nėra savo bendraamžių 
vadai. Jie čia išauga. Tokių 
centrų reikia kuo daugiau, - tei
gė L. Dieliautienė.

Dabar centro veikla išplitu
si, jaunimas kuria televizijos lai
das, rengia seminarus, diskusi
jas, kasmet išauga nauja karta 
savanorių, dirbančių jaunimo li
nijoje. Šiais metais didžiąją dalį 
mūsų lankytojų ir talkininkų su
daro Šiaulių universiteto stu
dentai, noriai gilinantys savo ži
nias ir pasisemiantys praktinių 
žinių.

Jaunimo problemos 
sprendžiamos ne namuose

Savo problemas išspręsti, 
gali tik jie patys paskatinti pro
fesionalių psichologų. Vadovai 
jaučia savotišką paklausą anks
čiau išvardintų užsiėmimų. 
Dauguma šių užsiėmimų plačiai 
naudojami visame pasaulyje ne 
tik vaikams, bet ir suaugusiems. 
Ypatingai populiarėjanti meno 
terapija ir psichogimnastika, 
pritraukia nemažai vaikų. Lau
kianti užsiėmimų pradžios uni
versiteto studentė, pasakojo, 
kad žodis terapija iš pradžių iš
gąsdino jos tėvus ir draugus. 
Namuose ji mėgsta piešti ne 
teptuku, bet ranka. Toks užsi
ėmimas labai nuramina po sun
kios, stresinės dienos. Psicholo
gė Andžela Rybakovienė dir
banti meno terapijos grupėje 
tvirtino, kad bendravimas išreiš
kiamas piešinių pagalba, yra ga
na naujas saviraiškos būdas ir 
jaunam, ir senam žmogui.

- Jei sunku išreikšti mintis. 
Tai padeda padaryti piešiniai. 
Nereikia turėti jokių piešimo 
įgūdžių. Ranka gali piešti sim
bolius. Po pusvalandžio piešimo 
piešiniai yra ne vertinami, o 

nos ilgumui nėra galo. Priėjęs 
prie vieno bokšto, tolumoje ma
tai jau kitą, už jo dar kitą ir taip 
toliau. Vis dėlto gerą kilometrą 
kopiau aukštyn braukdamas 
prakaitą ir klausdamas ar ne
gausiu saulė smūgio...

Nulipęs nuo Kinijos sienos 
prie krautuvėlių, siūlančių įvai
rius suvenyrus, pasižvalgiau ir 
pastebėjau, kad baigėsi laikas 
pasivaikščiojimui. Reikia grįžti 
prie laukiančio autobuso. Atgal 
važiavom kitu keliu per labai 
aukštus ir vingiuotus kalnus, per 
tunelius vienas po kito vis lin- 
dom, kol visus tuos kalnus pra
važiavom. Sustojam viename 
restorane pietums, kur vėl gau
nam kinietiškus patiekalus prie 
sukamo stalo.

Imperatorių kapai
Pasistiprinę važiavom jau 

lygumomis Ming dinastijos im
peratorių kapų link. Iš greitke
lio įsukam į šoninį kelią-alėją, 
apsodintą dideliais senais topo
liais, nes šia alėja veždavo miru
sius karalius laidoti. Šią alėją 
pravažiavus, autobusas sustojo 
ir mums teko išlipus gerą kilo
metrą eiti iki tos kapų vietos. Ši 
alėja tęsėsi toliau, bet iš abiejų 
pusių pristatyta liūtų skulptūrų, 
po jų sekė kupranugarių skulp
tūros, o po to arklių ir mitologi
nių kiniečių gyvulių figūros. Pa
baigoje išstatytos kareivių, ge-

Šv. Mišiose už Lydos krašto lietuvius. Gieda Lietuvos muzikos 
akademijos folkloro ansamblis. Mišias lietuvių kalba atnašauja kun. P. 
K. Krikščiukaitis iš Pelesos

analizuojami. Analizės metodas 
padeda suprasti ir užsakyti sim
boliais išreikštą nuotaiką, slap
tas mintis. Psichogimnastikos 
užsiėmimams vadovaujanti Ilo
na Druktenienė, pastebi, kad 
per žaidimus jaunas žmogus 
laisvėja ir tobulėja. Net dvejus 
metus lankantys šiuos užsiėmi
mus vaikai pasikeičia savo mąs
tysena, turi kuo geriausių keti
nimų ir norų.

- Dirbdama ne tik su šio 
centro jaunuoliais, pastebiu, 
kad dažniausiai kamuoja nepa
sitikėjimo savimi problemos. Jie 
nemyli savęs, o dėl tėvų proble
mų patys jaučiasi kalti. Į mano 
užsiėmimus ateina suinteresuoti 
vaikai. Teko dirbti ir su nemoty
vuotais vaikais. Jei nėra noro, 
pasiekti gerų rezultatų neįma
noma.
Psichologinė pagalba telefonu

Ypatingai svarbia kūrybinio 
centro veikla - anoniminė psi
chologinė pagalba telefonu 
Šiauliuose veikia nuo 1998 m. 
Nuo 16-tos iki 22 valandos, prie 
telefono budi jauni žmonės, pa
siryžę padėti savo draugams. 
Jaunimo linijos darbuotojai turi 
specialius slapyvardžius. Visa 
veikla yra konfidenciali, kur yra 
pagalbos telefonas žino tik ten 
dirbantys. Niekas neprivalo ži
noti ir 28 darbuotojų vardų. Pa
sak Jaunimo linijos koordinato
riaus Remigijaus Vaitkaus, tele
fonas beveik nenutyla. Jo many
mu, 50% Šiaulių jaunimo žino 
šį telefoną. Tiesa, vasarą skam
bučių buvo mažiam 70% skam
bučių yra tyčiniai. Šis skaičius - 
geras rodiklis, tai įrodo Vakarų 
valstybių praktika.

- Tyčiniai skambučiai taip 

nerolų figūros. Visos figūros 
baigiasi prie vartų, o aukštėliau 
stovinčioje šventykloje būdavo 
atliekamos apeigos ir mirusį im
peratorių išveždavo laidoti į neto
liese esančius kalnus. Tie Ming 
dinastijos kapai yra kalno uoloje 
ir niekad nebuvo atidaryti. Mes 
jau iki tų kalnų kapų nevykom.

Šį alėjos tarpą suvaikščio
jus, laukė autobusas, kurin sėdę 
grįžom į Pekingo miestą. Kita
me restorane - 6 v.v. vakarienė, 
kurios niekas nenorėjo valgyti, 
nes nebuvom dar išalkę. Vis 
tiek stalai buvo apkrauti ir vėl 
valgėm. 7.30 v.v. tame pačiame 
pastate buvo operos pastaty
mas. Mums buvo parūpinti bi
lietai. Programoje nedaug ope
ros buvo, daugiau akrobatikos, 
su kardais pasišvaistė ir tai už
truko gerą valandą. Grįžom į 
viešbutį jau 9 v.v. ir po ilgos die
nos įspūdžių ilsėjomės.

Tūkstantmetė istorija
Sekančią dieną 8.30 v.r. iš

važiavom tuo pačiu autobusu ir 
su tuo pačiu vairuotoju. Auto
busas didelis, o mūsų grupė su 
vadovais 24 žmonės, tad vietos 
pakankamai. Vadovas Jim, ki
nietis, angliškai pasakojo Kini
jos istoriją, Pekingo miesto įžy
mybes. Kinijos istorija paremta 
imperatorių dinastijom, nemini 
metų, tik kokios dinastijos kas 
padaryta, nukariauta ar Kinija 
suvienyta. Pirmoji Xia dinastija 
prasidėjo 2,100 m. prieš Kristų, 
o po jos buvo dar per 30 dinasti
jų, kurios valdė Kiniją iki 1912 
m., kol Qing dinastijos paskuti
nis imperatorius buvo nuverstas 
ir Kinija tapo respublika, o nuo 
1949 m. valdoma vienos komu
nistų partijos.

Pandų paviljone
Atvykom į zoologijos sodą. 

Važiuojant vis stebino rytmeti
nis judėjimas gatvėse, kai gausy
bė dviračių pasipila kryžkelėse 
tarp autobusų ir automobilių. 
Vieni tais dviračiais lengvai mi
na pedalus, kiti apsikrovę dide
liais ryšuliais ar dėžėmis sunkiai 
mina. O jei gatvė eina prieš kal
ną, tai nulipę vos pastumia taip 

pat turi tikslą. Dažnai skambina 
žmogus, bijantis atvirai kalbėti, 
jis tiesiog iškvočia visą informa
ciją apie, “kažkokią liniją”. O po 
kelių dienų tas pats balsas kalba 
apie rimtas problemas, - patirti
mi dalijosi Jaunimo linijos dar
buotojai. Apie ką kalba pa
skambinusieji psichologinės pa
galbos telefonu darbuotojai ne
turi teisės kalbėti. Už juos kalba 
surinkti statistiniai duomenys. 
Ir čia vyrauja bendravimo prob
lemos su bendraamžiais, myli
maisiais, tėvais, globėjais, mo
kytojais, broliais ar seserimis. 
Problemos, kamuojančios pa
auglius, turėtų sudominti tėvus 
ir mokytojus. Ilgas sąrašas iš
duoda vaikų ir paauglių proble
mas, panašias į suaugusiųjų: be
darbystė, finansinės problemos, 
namų nebuvimas, tėvų skyrybos. 
Ypač vyrauja savęs nuvertini
mo, vienišumo, nuobodžiavimo, 
baimės ir įtampos temos. Sunku 
nustatyti šių skambinusiųjų am
žių. Tačiau meilė ir seksas taip 
pat aštri XXI š. jaunimo proble
ma. Bijoma išsiskirti su myli
muoju, baiminamasi dėl vizitų 
pas ginekologus, nėra su kuo 
pašnekėti apie lytinį gyvenimą. 
Prie telefono sėdintys mokslei
viai, studentai ar dirbantys jau
nimas nėra profesionalūs psi
chologai, tačiau turintys specia
lų parengimą. Visame pasaulyje 
jaunimas savo problemas išsako 
bendraamžiams.

- Tik pradėjus dirbti buvo 
sunku ir baisu. Mes nesijaučia
me turintys mažai žinių. Atlie
kame pareigą, išklausome visus 
- jaunimą ir vyresnius žmones, 
kurie nepaisydami žodžių “jau
nimo linija” skambina mums, - 
pasakoja centro darbuotojai.

apkrautą dviratį. Vėliau mažiau 
dviračių matėsi gatvėse.

Pandoms pastatytas atskiras 
didelis paviljonas. Prie jo pir
miausia ir atėjom, kur jų yra 24. 
Viduje kiekviena panda turi at
skirą gardą, nes nelabai su ki
tom draugauja. Rytmetyje jos 
yra judresnės, o vėliau daugiau 
miega. Atėję į vidų, matėme dvi 
gan aktyvias: viena vaikščiojo 
nesustodama iš vieno kampo į 
kitą, o antroji vaikščiojo ir vis li
po į medžio stuobrį, kol užsi- 
krapštė į viršų, atsigulė patogiau 
tarp šakų ir trynė užpakalį į me- 
džo kamieną. Kitos trys lauke 
savo garduose ėdė bambukų 
ūgius. Prie jų spraudėsi ir lanky
tojai, bandydami nutaikyti mo
mentą nuotraukai.

Pandų prižiūrėtojas pasako
jo, kad jas auginti yra sunkus 
uždavinys, nes jos nelaisvėje 
sunkiai poruojasi arba visai ne
prisileidžia partnerio. Todėl 
zoologijos sodas yra išvystęs 
dirbtinį apvaisinimą ir tuo būdu 
padidino turimų pandų skaičių. 
Pirmos pandos gimė zoologijos 
sode 1962 m. Laukinės pandos 
gyvena bambukų miškuose 
2,500 m. aukštyje, kur yra užten
kamai vandens. Jos yra švelnios, 
neagresyvios ir žmonių nebijo. 
Jas pamatyti zoologijos sode kai
nuoja 5 jenos (vienas dol.).

Mes atvykom tik pandų pasi
žiūrėti, o kitų žvėrių nežiūrėjom, 
todėl nieko negalima pasakyti 
kiek ir kokius žvėris Pekingas turi.

Imperatorių mieste
Vykstame į Kinijos impera
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Svečiuose pas Lydos lietuvius
Jau ketvirti metai Lydos lie

tuviai susibūrė į bendruomenę, 
kuriai nuo pat pradžių vadovau
ja jauna, energinga pirmininkė 
Marina Stakutytė-Mitiukevič. 
“Vilnijos” draugija nuo pirmų 
dienų, kartu su Lydos lietuviais, 
išgyvena džiugias akimirkas ir 
ateina į pagalbą, kai reikia pa
dėti. Ar išliks lietuvybė etninėse 
lietuvių žemėse, priklauso nuo 
mūsų visų. Lietuvos valstybinės 
institucijos nepakankamai re
mia etninių žemių lietuvius. Lė
šos, skirtos lietuvių bendruome
nių kultūrinei-švietėjiškai veik
lai, ne visada racionaliai ir tiks
lingai paskirstomos. Todėl tiek 
Lietuvos visuomeninių organi
zacijų, tiek pavienių asmenų ar 
užjūrio lietuvių parama etninė
se žemėse gyvenantiems labai 
reikalinga.

Lydos lietuvių bendruome
nė - viena aktyviausių Gudijoje, 
veikia sekmadieninė mokykla, 
švenčiamos Lietuvos valstybinės 
bei senosios tradicinės lietuvių 
šventės, nuo šių metų sausio 
mėnesio laikomos Mišios lietu
vių kalba. Lydos miesto valdžios 
pareigūnai palankiai vertina 
draugėn susibūrusių lietuvių 
veiklą.

Prisimenu, kaip 2000 metais 
Lietuvos nepriklausomybės die
nos minėjimas vyko Lydos kul
tūros namuose. Į minėjimą susi
rinko ne tik vietos lietuviai, bet 
ir kitų tautybių gyventojai, daly
vavo Vykdomojo komiteto kul
tūros skyriaus vedėjas, Kultūros 
namų direktorius, kiti pareigū
nai. Visi laukė koncerto po iš
kilmingos dalies. Pirmininkės 
Marinos prašymu, “Vilnijos” 
draugija suorganizavome miški
ninkų folklorinio ansamblio 
“Nalšia” (steigėjas Rimantas 
Klimas) kelionę ir koncertą. 
Skambėjo gražios aukštaitiškos 
dainos, smagūs šokiai. Salėje 
nebuvo nė vieno abejingo.

Po koncerto mūsų neišleido 
dar ilgai, bendroje vakaronėje 
dainavo ir šoko visi. Po miestą 
pasklido atgarsiai, kaip gražiai 
moka švęsti ir linksmintis lietu
viai; pirmininkę lydiečiai klausė 
- kada vėl atvyks ansamblis iš 
Lietuvos. Kultūros namų direk
torius patikino, kad su malonu
mu atvers rūmų duris, nes nuo

torių miestą, kuris buvo skirtas 
tik jiems gyventi, o kitiems buvo 
draudžiama įžengti. Labai sun
ku buvo privažiuoti prie tos vie
tovės, nes ilgiausioje gatvėje jau 
buvo sustatyta šimtai autobusų, 
išlaipinusių lankytojus. Mūsų 
autobusui ten jau nebuvo vietos 
stovėti ar net sustoti. Gerą pus
valandį teko sukiotis po aplinki
nes gatves, kol galėjom priva
žiuoti prie įėjimo vartų. O tose 
gatvėse didžiulis remontas: tai
somi šaligatviai, cementuoja
mos aikštelės, klojami vanden
tiekio vamzdžiai, sodinami me
deliai. Gatvės užgrioztos staty
bine medžiaga, vietomis palik
tas tik siauras ruoželis prasi
lenkti. O rytmetinis judėjimas 
nenutrūkstama srove vos juda 
toje kamšalynėje.

Uždraustasis miestas ap
tvertas mūrine dešimties metrų 
aukščio siena, o pagal lauko sie
nas telkšo platus vandens ap

t

širdus bendravimas, daina suar
tina žmones.

Štai visai neseniai buvome 
paprašyti padėti surengti Lydos 
lietuvių sekmadieninės mokyk
los naujųjų mokslo metų pra
džios šventę. Šį kartą važiavau 
su Lietuvos muzikos akademijos 
folkloro ansambliu “Lauksna” 
(vadovė Loreta Juciūtė). Aš dė
kinga jauniems žmonėms, kurie 
supranta už Tėvynės sienų liku
sių lietuvių bėdas ir per porą 
dienų sunešė dokumentus, rei
kalingus vizai gauti. Pradžioje 
šventovėje buvo atlaikytos Šv. 
Mišios už Lydos krašto lietu
vius, kuriose giedojo studentai 
iš Vilniaus.

Po to visi nuėjome į Kultū
ros namus, kur sveikinome vai
kus ir suaugusius su naujais 
mokslo metais, įteikėme dova
nėles. Trumpą programėlę pa
rodė ir sekmadieninės mokyklos 
vaikai. Jie, kartu su mokytoju 
Viktoru Chlebovičiu, padainavo 
lietuviškų dainelių, deklamavo, 
pasakojo įspūdžius iš vasaros 
stovyklos, kurioje jie buvo šią 
vasarą. Draugijos pirmininkė ir 
tėveliai padėkojo “Vilnijos” 
draugijai už jų vaikams suteiktą 
galimybę pabuvoti stovykloje 
Lietuvoje. Sužinoję, kad Lydos 
bei Aspo krašto lietuvių vaikai 
negavo kelialapių į vasaros sto
vyklas Lietuvoje, parūpinome 
jiems net dešimt nemokamų ke
lialapių rugpjūčio mėnesiui.

Pabaigoje studentų an
samblis atliko nuotaikingą pro
gramą, visus sužavėjo puikiu 
muzikavimu, tobulu dainų atli
kimu. Šis koncertas jau buvo 
ketvirtas, kurį surengė Lydos 
lietuviams “Vilnijos” draugijos 
etninių žemių lietuvių grupė.

Naudodamasi proga dėkoju 
Vilniaus krašto išeivijos lietuvių 
sąjungai, jos pirmininkui Bro
niui Sapliui, pavaduotojai Euge
nijai Bulotienei, seniesiems išei
vijos vilniečiams už nuoširdų rū
pinimąsi Vilniaus krašto bei 
Gudijos lietuviais. Kartu su Ju
mis “Vilnijos” draugija palaiko 
lietuvybės dvasią ten, kur la
biausiai reikia, kur yra laukiami.

Nijolė Balčiūnienė,
“Vilnijos” draugijos etninių 

žemių lietuvių grupės pirmininkė, 
valdybos narė

semtas ruožas. Taigi nei per sie
ną perlipsi, nei per vandenį ne
praeisi. Per vartus įžengus dide
liame plote išsidėstę atskiri pa
statai prašmatniai lenktais sto
gais, kurie buvo skirti imperato
riui įvairiom funkcijom atlikti. 
Uždraustojo miesto pastatai yra 
mediniai, turi 9,000 kambarių, 
užimančių 18 akrų žemės plotą.

Vaikščiojant tarp tų pastatų 
saulė stipriai kaitina, tempera
tūra virš 30°C, tad lankytojai vis 
taiko stabtelti pastatų šešėlyje. 
Tačiau ir čia gausybė žmonių. 
Didelis būrys surikiuotų karei
vių po keturis pražygiavo pro 
vartus į vidų, matyt, irgi ekskur
sija, nes visi buvo be ginklų. Ka
dangi vasaros atostogos, matyti 
daugybė jaunimo ir studentų 
lanko šias vietas.

Vidun įėjus matyti dvi atski
ros aikštės, kur keturkampiu su
rikiuoti stovi paviljonai. Viena
me iš jų vykdavo imperatoriaus 
priėmimai. Ten į vidų neleidžia, 
bet per atviras duris matosi erd
vi salė su sostu bei šonuose sta
tulom su papuošimais. Kitas pa
viljonas, nudažytas geltona spal
va, skirtas imperatoriaus žmo
noms gyventi. Antrame kieme 
pastatyti dideli variniai indai, 
kuriuose laikydavo vandenį ap
sisaugoti gaisro atveju. Tokių 
indų buvę 208, dabar jų likę ma
žiau. Be to. visur išstatytos vari
nės įvairių žvėrių figūros. Prie 
šiaurės vartų nedidelis parkas, 
kur auga šimtamečiai kedro me
džiai, stovi koralų formacijos 
statulos. (Bus daugiau)



Naujas rezistencinės literatūros leidinys 
Kazimiero Čapliko atsiminimus perskaičius

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

G KILTUME VEIKLOJE
Rugsėjo pabaigoje Kauno 

karininkų ramovėje buvo prista
tyta laisvės kovų savanorio, 
prieškario Lietuvos policijos 
valdininko, paskiau sovietinio 
gulago kalinio Kazimiero Čapli
ko (1900-1985) prisiminimų 
knyga Saugojau žmonių gyvybę ir 
turtą. Knygos pristatymas vyko 
Policijos dienos - Angelų sargų 
šventės - išvakarėse, tad pilnoje 
Karininkų ramovės salėje buvo 
matyti nemaža dabartinių Lie
tuvos policijos valdininkų, įskai
tant Kauno policijos vadovus. 
Tai ypač malonu buvo patirti, 
nes, kaip taikliai pastebėjo kny
gą pristatęs rašytojas Robertas 
Keturakis, “tokio įtaigaus ir 
brandaus vadovėlio Lietuvos 
policijai ligi šiol dar nebūta”.

Savo atsiminimus Kazimie
ras Čaplikas baigė rašyti 1977 
m. Vilniuje, t.y. tuo metu, kai 
sovietinės valstybės galybė atro
dė nepajudinama, o Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo vil
tys - visiškai nerealios ar. net 
naivios. Nepaisant to, Kazimie
ras Čaplikas savo kūrinį užbaigė 
žodžiais, patvirtinančiais dieviš
komis dorybėmis - Tikėjimu ir 
Viltimi - apdovanotos asmeny
bės išmintį: “Tais metais suėjo 
dvidešimt metų nuo sugrįžimo 
iš sovietinių konclagerių, bet vis 
negalėjau priprasti prie, tos ru
siškos, vienos diktatūros val
džios - komunistų partijos vieš
patavimo. Nuolatinis žmonių 
prievartavimas bolševikine ide
ologija, tautiškumo naikinimas, 
tikinčiųjų persekiojimas ir užsi- 
tvėrimas nuo pasaulio aklinomis 
sienomis man buvo visai nepri
imtinas, dvasiškai slėgė. Prie to 
dar čekistų pinklių baimė, kas
dienis ir besaikis gyrimasis 
nesamais tarybinės santvarkos 
pranašumais ir pasiekimais dar 
labiau tamsino gyvenimą, nes 
tikrovėje buvo išplitęs besaikis 
girtuokliavimas, vagystės, plėši
kavimai ir žudymai. Stengiausi 
bent pats prie to neprisidėti, nie
kad nebalsavau sovietinės val
džios rinkimuose, nėjau ir į tas 
komunistinių švenčių ‘džiaugs
mo demonstracijas’. Turėdamas 
nemažą Lietuvos kūrimo 
priešakyje patirtį, pasiklausęs 
radijo žinių iš laisvojo pasaulio, 
nors jos visokiausiais ūžimais ir 
kaukimais buvo slopinamos, 
stengiausi pagal galimybes žmo
nėms aiškinti, kad tokia despo
tiška komunistinė santvarka vė
liau ar anksčiau prieis bedugnės 
kraštą, žlugs, Lietuva atgaus 
laisvę” (208 psl.).

Perskaitęs Kazimiero Čapli
ko knygą, susimąsčiau koks čia 
jos žanras? Pasakyti jog tai atsi
minimai, būtų aiškiai per maža. 
Žmonės daug rašo atsiminimų, 
bet maža atsiminimų, kuriuose 
taip dramatiškai skaitytojas pa
justų sąlytį su gyvąja savo tautos 
ir valstybės istorija, kuriuose 
taip ryškiai, o kartu ir labai na
tūraliai būtų paliudytas papras
to, bet garbingo ir išmintingo 
žmogaus gyvenimas, sutapęs su 
palaimingu valstybės kūrimo 
darbu jos kėlimosi pradžioje, 
patyręs dramatiškus išmėgini
mus priespaudų ir svetimųjų

Prie dail. A. A. Tamošaičių galerijos Vilniuje, Domininkonų 15/1. Dailinin
kas Antanas Tamošaitis tarp jaunų tekstilininkių. Iš kairės: Laura Pavi- 
lonytė, Karolina Kunčinaitė, Eglė Bogdanienė, Miglė Lebednykaitė, dail. 
Kazys Varnelis, Rasa Leonavičiūtė Nuotr. A. Jurgelionytės

Dail. A. A. Tamošaičių galerijoje Vilniuje a.a. dail. Anastazijos Tamošaitie
nės darbų parodoje. Iš kairės: poetas Kazys Bradūnas, dail. Antanas Ta
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viešpatavimo metais. Bet svar
biausia - visur ir visada sugebė
jęs išlikti žmogumi, neišduoti 
savo įsitikinimų, neprarasti tikė
jimo žmogiškumo, tautos ir 
valstybės prisikėlimu.

K. Čaplikas Lietuvos laisvės 
nebesulaukė, bet gyviesiems pa
liko laisvo žmogaus gyvenimo 
liudijimą, nesibaigiantį su auto
riaus mirtimi. K. Čapliko amži
ninkas, vienas pirmųjų diplo
muotų prieškario Lietuvos so
ciologų, Sorbonos universiteto 
daktaras Pranas Dielininkaitis, 
taip pat bolševikų kankinys, sa
vo prakalbas prieškario Lietu
voje mėgdavo baigti efektingu 
vaizdu iš Pirmojo pasaulinio ka
ro Belgijoje - esą sužeistas vė
liavnešys pakilęs ir šūktelėjęs: 
“Kritusieji, pirmyn!”

K. Čaplikas, kaip anas kri
tęs vėliavnešys, ateina iš istori
jos ūkanų ir žengia pirmyn 
drauge su gyvaisiais, kalbėda
mas jiems jau pasitraukusių iš 
gyvųjų balsu, kalbėdamas - lyg 
iš anapus kapo. Bet jo žodžiai 
vis tiek veikia pasilikusius. Vei
kia savo dvasia, stiprinančia gy
vuosius, tarsi atkartojančia isto
riko Zenono Ivinskio kadaise 
pasakytus žodžius: “Svarbu ne
pailsti, nenusiminti, kai vis dar 
naktis be aušros, svarbu išsilai
kyti lyg tam kietam žvirgždui 
svetimos jūros bangose... Svar
bu išlaikyti gyvą artimą tarpusa
vį ryšį, svarbu su didele kantry
be nuolat budėti”.

Tad K. Čapliko prisiminimų 
knyga iškyla pirmiausiai kaip re
zistencinės literatūros leidinys, 
statytinas į vieną lentyną greta 
didžiųjų lietuvių rezistentų ir 
kovotojų už tautos laisvę veika
lų: Juozo Ambrazevičiaus-Bra- 
zaičio, Stasio Raštikio, Prano 
Dovydaičio, Juozo Lukšos-Dau
manto, Adolfo Ramanausko- 
Vanago ir daugelio kitų šviesių 
asmenybių.

Šią knygą sudaro trys dalys. 
Pirmojoje dalyje autorius apra
šo savo protėvių kraštą - Merki
nės apylinkes palei Nemuną - iš 
kur kilo jo senoliai ir tėvai, kur 
prabėgo jo skaidri vaikystė ir 
graži jaunystė. Antrojoje - ap
rašomi savanorių žygiai kuriant 
ir ginant Lietuvos valstybę 
1918-1920 metais, dirbant Lie
tuvos policijoje ypač pavojinga
me rytų Lietuvos ruože ties de
markacine linija su Lenkija, vė
liau - ramesnės tarnybos dieno
mis Grinkiškyje, Jurbarke, pa

galiau - grėsmingų Lietuvai įvy
kių išvakarėse 1940-ųjų vasarą. 
Trečiojoje dalyje vaizduojami 
pirmosios sovietų, paskiau na
cių ir vėl antrosios sovietų oku
pacijos metai.

Skaitant K. Čapliko prisimi
nimus, prieš akis iškyla visa 
XIX š. pabaigos - XX š. pirmo
sios pusės Lietuvos istorija, pil
na lotyniškojo posakio - Istorija 
gyvenimo mokytoja turinio pras
me. Iš jos galima daug išmokti 
ir geriau suprasti ne tik pra
eities, bet ir dabarties gyvenimo 
reiškinius. Julius Čaplikas 
(1888-1941), Kazimiero Čapliko 
pusbrolis, buvo vienas iš labiau
siai išsilavinusių ir aukščiausias 
prieškario nepriklausomos Lie
tuvos valstybines pareigas pasie
kęs Čaplikų giminės žmogus, 
dėl to bolševikų ir sušaudytas 
1941 liepos 30. Kaip ir Kazimie
ras Čaplikas, buvo savanoris, 
nepriklausomybės kovų dalyvis, 
karininkas, paskiau Trakų ap
skrities, Kauno miesto ir apskri
ties viršininkas, Lietuvos ka
riuomenės divizijos vadas, gene
rolas, Kauno įgulos viršininkas, 
pagaliau - seimo atstovas, vi
daus reikalų ministeris (1935- 
1938). Naikindami tokius žmo
nes bolševikai, matyt, žinojo ką 
daro, mat, jie buvo svarbiausioji 
nepriklausomos valstybės gyve
nimo atspara.

Juliaus Čapliko, kaip valsty
bininko ir seimo atstovo, akiratį 
būdingai liudija jo pozicija 1938 
m. tuojau po Lenkijos pateikto 
ultimatumo. Kazimieras Čapli
kas savo knygoje rašo: “Gavus 
ultimatumą, Kaune buvo su
šauktas skubus seimo posėdis 
padėčiai apsvarstyti. Seimo na
riai, vengdami atsakomybės už 
savo pasiūlymus, tylėjo. Depu
tatas gen. Julius Čaplikas savo 
kalboje pasiūlė Lenkijos ultima
tumą atmesti ir ginti šalį visomis 
turimomis jėgomis” (107-108 psl.).

Skaitydami senovės graikų, 
senovės romėnų ar kitų valsty
bių istorijas mes pažįstam ir 
suprantam tų gyvenimų dramas, 
bet jos mūsų nejaudina, nes mū
sų neliečia - lai kitų žmonių ki
tos patirtys. Kai skaitom savo 
istoriją, savo tautos žmonių gy
venimus, netrunkam pąjusti ir 
atpažinti juose dalelę taip pat ir 
savęs. Todėl visiems žinomi is
torijos faktai, papasakoti kito
kios patirties žmonių ir pama
tyti kitokiomis akimis, vėl iš 
naujo verčia susimąstyti ne vien 
apie praeitį, bet ir apie dabartį.

Kazimieras Čaplikas, SAU
GOJAU ŽMONIŲ GYVYBĘ 
IR TURTĄ. Laisvės kovų sava
norio, policijos valdininko, so
vietinių kalėjimų ir lagerių po
litinio kalinio prisiminimai. 
“Atmintis”, Kaunas, 2001 m., 
239 psl.

Dailininkės darbai tebėra gyvi
Vilniuje pagerbta a.a. Anastazija Tamošaitienė

Rugsėjo 14 d. Vilniuje A. 
A. Tamošaičių galerijoje “Židi
nys” buvo pagerbta žymi lietu
vių išeivijos dailininkė ir liau
dies meno puoselėtoja a.a. 
Anastazija Tamošaitienė (1910- 
1991). Į minėjimo popietę susi
rinko būrys dailininkę pažinoju
sių ir jos indėlį į lietuvių kultūrą 
vertinančių žmonių.

Su dailininkės nuveiktais 
darbais supažindino galerijos 
vedėja Laima Lukoševičienė. 
Prisiminimais apie žmoną 
Anastaziją dalinosi Vilniaus 
dailės akademijos garbės profe
sorius dail. Antanas Tamošaitis. 
Savo eiles, skirtas Tamošai- 
čiams, skaitė poetas Kazys Bra- 
dūnas. A. Tamošaitienės prista
tymu visuomenei džiaugėsi 
VDA rektorius Arvydas Šalte
nis. Pažįstamų kanadiečių ir 
Kanados lietuvių fondo vardu 
sveikino tuo metu Vilniuje be
silankantis Bronius Saplys.

Buvo atidaryta A. Tamošai
tienės kūrinių paroda (jos ar
chitektė - Gražina Pajarskaitė), 
kurioje iškabinti gobelenai, ta
pybos darbai, audiniai. Dailinin
kės išaustais ir jos kolekcijoje 
saugomais autentiškais lietuvių 
liaudies drabužiais apsitaisiu
sios svečius sutiko jaunos, šiais 
metais Akademijos magistran- 
tūrą baigusios tekstilininkės, 
grupės “Baltos kandys” narės, 
kurios tęs A. Tamošaitienės 
pradėtą darbą ir įsikūrusios ga
lerijoje aus liaudies raštais pa
puoštus audinius.

Anastazija Mažeikaitė-Ta- 
mošaitienė kartu su savo vyru 
Antanu Tamošaičiu daug prisi
dėjo prie XX š. profesionalios

Literatūrinės premijos įteikimo rašytojai NIJOLEI JANKUTEI 
iškilmėje Čikagoje. Iš k.: Aldona Šmulkštienė, Nįjolė Jankutė, Stasė 
Petersonienė; II eilėje: Kęstutis Ječius, Jūratė Variakojienė, Vytautas 
Mikūnas, Stasys Džiugas Nuotr. Z. Degučio

Jankutės “Atvirukams” - 2000 dolerių
Lietuvių rašytojų draugijos literatūrinės premijos 

įteikimo šventė
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Š.m. spalio 5 d. Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje, Či
kagoje, rašytojai Nijolei Janku
tei buvo įteikta 1999 m. literatū
ros premija už knygą Atvirukai.

Čiurlionio galerijos salė 
buvo pilnutėlė susirinkusių jos 
kolegų rašytojų, draugų, pažįs
tamų ir visų, kurie spėjo pamilti 
Atvirukus. Premijos įteikimo 
šventę pradėjo Lietuvių rašytojų 
draugijos pirm. Stasė Peterso
nienė, pasveikindama laureatę 
ir gausiai susirinkusius svečius 
bei trumpai apibūdindama Ni
jolės Jankutės gyvenimo kelią.

Ji yra gimusi Panevėžyje, 
augusi Kupiškyje. Lietuvių gim
naziją baigė Diepholz’e (Vokie
tijoje), Pedagoginį lituanistikos 
institutą Čikagoje. Studijavo 
verslo administraciją DePaul 
universitete Čikagoje. Yra bai
gusi American Association of 
Medical Assistants kursus. Vyras 
- a.a. inž. Vladas Užubalis, duk
ra - Dovilė. N. Jankutė mokyto
javo Kr. Donelaičio lituanistinė
je mokykloje, dėstė literatūrą 
Pedagoginiame lituanistikos in
stitute. Daug metų dirbo gydy
tojų, ligoninių raštinėse.

N. Jankutė ilgus metus yra 
Lietuvių skautų sąjungos narė, 
priklauso Lietuvių rašytojų 
draugijai. Rašo į Draugą, Skau
tų aidą, Eglutę. Užjūrio lietuvių 
spaudoje bendradarbiauja nuo 
1950 m.

Iki šiol yra išleistos šios jos 
knygos: Zebriuko nuotykiai miš
ke (1963), Danutė stovyklauja 
(1966), Kaip Algiukas vėjo ieš
kojo (1967), Šamo ežero sekliai 

tekstilės atgimimo. Dailės prad
menis busimoji menininkė gavo 
privačioje Stasės Gudonytės- 
Bizokienės moterų dailės darbų 
mokykloje Kaune; žinias tobuli
no Žemės ūkio rūmų audimo 
kursuose, Švedijoje ir Austrijo
je. 1935-1940 m. Ąžuolų Būdoje 
veikė privatūs A. Tamošaitienės 
audimo kursai. Kilnojamuose 
Žemės ūkio rūmų audimo ir 
mezgimo kursuose vasaromis 
įvairiose Lietuvos vietose daili
ninkė mokė lietuvaites audinių 
ir rankdarbių meno.

Iki šiol neprarado vertės ne
priklausomoje Lietuvoje parašy
tos A. Tamošaitienės knygos 
Mezgimas (1935), Namie austi 
drabužiai (1937), Mergaičių dar
beliai (1937), Mūsų rankdarbiai 
(1939). Jos audiniai, tautiniai 
drabužiai ir juostos demons
truoti pasaulinėse Paryžiaus, 
Berlyno ir Niujorko parodose.

Meninė veikla nenutrūko ir 
išeivijoje. 1946-1948 m. dailinin
kė dėstė Vytauto Kazimiero Jo
nyno įrengtoje Dailės ir amatų 
mokykloje Freiburgc. 1948 m. 
Montrealyje atidarė privačią 
dailės ir audimo studiją, kuri 
1950 m. buvo perkelta į 
Kingstoną.

Kartu su vyru išleido knygas 
anglų kalba apie lietuvių liau
dies drabužius (1979) ir lietuviš
kas juostas (1988). A. Tamošai
tienė buvo Lietuvių tautodailės 
instituto išeivijoje 1977 m. Ka
nadoje steigėja.

Dailininkės pradėtą veiklą 
šiuo metu tęsia jos sesuo ir šio 
instituto pirmininkė tautodaili
ninkė Aldona Veselkienė. B.S.

Laureatė rašytoja NIJOLĖ JAN
KUTĖ premijos įteikimo iškilmėje 
Čikagoje 2001.X.5

(1972, trys laidos), Kelionė į sep
tintą stotį (1973), Nuo devynių 
iki pirmos (1973), Kūlgrinda - 
libretas muzikinei pjesei (kom- 
poz. A. Jurgutis, pastatyta “Dai
navos” ansamblio (1977), Kardė 
ir jos draugai (1990), Saulėgrąžų 
tvanas (1990) ir Atvirukai - ke
lionės įspūdžiai (1999, dvi lai
dos).

Stasys Džiugas perskaitė 
premijos skyrimo aktą: “Lietu
vių rašytojų draugijos valdybos 
sudaryta premijai skirti komisija 
- pirmininkas Stasys Džiugas, 
sekretorė Eglė Juodvalkė ir 
draugijos narys Jurgis Jankus 
savo telefoniniame posėdyje 
2001 m. liepos 4 d. visais balsais 
1999 m. grožinės literatūros 
premiją - 2,000 dol. paskyrė ra
šytojai Nijolei Jankutei už kny
gą Atvirukai. Kelionės įspūdžiai. 
Mecenatas - Lietuvių fondas”.

A. Šmulkštienė aptarė pre
mijuotąją knygą Atvirukus. Lie
tuvių fondo Pelno skirstymo ko
misijos pirm. Kęstutis Ječius ta
rė sveikinimo žodį ir įteikė pre
miją.

St. Petersonienė perskaitė 
nuoširdų rašytojo Jurgio Jan
kaus sveikinimą, Nijolės dukros 
Dovilės bei žento Arvydo Zduo- 
bos linkėjimus iš Australijos, 
Nemiros Šumskienės sveikini
mą. Žodžiu sveikino Vydūno 
fondo pirm. Vytautas -Mikūnas, 
o Jūratė Variakojienė Vydūno 
fondo vardu įteikė puokštę gė
lių. Sveikino dar buvusios Skau
tų aido redakcinės skilties Pelė
da vardu - Janina Mikutaitienė, 
skautininkių būrelio Verpstė var
du - Marytė Utz, Emilijos Pla- 
terytės skautininkių būrelio var
du - Dana Barienė ir JAV LB 
kultūros tarybos pirm. Marija 
Remienė. Visos sveikintojos 
įteikė puokštes gėlių.

Meninėje dalyje dalyvavo 
sol. Nijolė Penikaitė. Jai akom
panavo Gintė Čepinskaitė. So; 
listė padainavo keletą nuotai
kingų lietuvių ir užsienio kom
pozitorių dainų.

Pabaigoje laureatės žodis - 
trumpas, nuoširdus. Ji dėkojo 
visiems prie šios šventės prisidė- 
jusiems ir perskaitė tris savo ei
lėraščius: Čikagai, Vilniui ir Va
sara išeina.

Po to dar buvo vaišinamasi 
ir dalinamasi šventės įspūdžiais 
bei fotografuojamasi. Šventės 
programa buvo neilga, turinin
ga. Buvo laikas ir pasidžiaugti 
Nijolės Jankutės literatūriniais 
laimėjimais, apvainikuotais lite
ratūros premija bei pabendrauti 
su laureate.

Vilniaus burmistras Artūras 
Zuokas ragino visus vilniečius 
prisidėti prie kasmet rugsėjo 22 
dieną visuose Europos didmies
čiuose organizuojamo vajaus Die
na be automobilio. Tą dieną visi 
kviečiami naudotis viešu tran
sportu, dviračiais arba keliauti 
pėsčiomis. Ta proga Vilniaus sa
vivaldybė pažymėjo, kad sostinėje 
jau yra 30 km. dviračių takų ir 
miesto centre 250 dviračių stovų. 
Pirmą sykį toks vajus buvo suor
ganizuotas 1998 metais Prancūzi
joje. Europos komisijos duomeni
mis 2000 metų rugsėjo 22 d. vaju
je Diena be automobilio dalyvavo 
760 Europos miestų, jų tarpe ir 
Vilnius. Per 70 milijonų gyvento
jų galėjo pajusti, kad galima gy
venti švaresnėje ir sveikesnėje ap
linkoje.

XIII Stasio Šimkaus chorų 
konkursas įvyko spalio pirmąjį 
savaitgalį Klaipėdoje. Į jį Konkur
so meno taryba buvo atrinkusi 
dešimtį chorų iš Lietuvos, Latvi
jos, Rumunijos ir Slovėnijos. Pir
moje dalyje chorų sambūriai atli
ko 15 minučių laisvą programą ir 
privalomą S. Šimkaus kūrinį Nak
ties tylumoj (žodžiai Liudo Giros) 
lietuvių kalba. Už geriausią jo at
likimą buvo skiriama kompozito
riaus sūnų Algio ir Nerio Šimkų 
skirta premija. Antroje dalyje bu
vo varžomasi dėl didžiojo Gintaro 
prizo ir 4,000 Lt piniginės premi
jos. Pirmasis S. Šimkaus chorų 
konkursas buvo surengtas 1976 
metais, 1995 m. tapęs tarptauti
niu; rengiamas kas antri metai, 
šiais metais konkursas atšventė 
25 metų jubiliejų. Jame iki šiol 
dalyvavo apie 300 įvairių tipų ir 
amžiaus grupių chorų iš Latvijos, 
Lenkijos, Estijos, Vokietijos, Šve
dijos, Rumunijos, Slovėnijos ir 
Lietuvos.

Vilniaus Gedimino technikos 
universitete rugsėjo pabaigoje 
įvyko V Tarptautinė Rytų Euro
pos konferencija Duomenų bazių 
ir informacinių sistemų naujausi 
pasiekimai. Keturių dienų konfe
rencijoje pranešimus skaitė pa
saulinio masto specialistai apie 
informacinių sistemų projektavi
mą, paveldėtų sistemų reinžineri- 
ją, abstraktų modeliavimą ir in
formacinių sistemų apibrėžimus, 
aktyvias duomenų bazes, daugia
kalbes ir daugiaterpes informaci
nes bei užraktų sistemas. Šią kon
ferenciją rengė VGTU Informa
cinių sistemų mokslo laboratorija, 
Matematikos ir informatikos ins
titutas ir Lietuvos kompiuterinin
kų sąjunga. Tuo pačiu metu uni
versiteto Petro Vileišio auditori
joje vyko kita tarptautinė konfe
rencija Technikos humanizmas, 
kurioje dalyvavo po 15 paskaiti
ninkų iš Lietuvos ir Lenkijos, sve
čių iš Estijos, D. Britanijos bei ki
tų Lietuvos universitetų. Šią kon
ferenciją organizavo VGTU, Var
šuvos automobilių transporto ins
titutas ir Lenkijos-Lietuvos bičiu
lių draugija. Tuo buvo užbaigtos 
tradicinės VGTU dienos.

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

Atsiųsta
Nijolė Gaškaitė-Žemaitienė, 

DABAR IR VISADOS. Romanas. 
Viršelio dailininkas - Romas Dulo- 
nis. Stilistė - Danutė Meškauskie
nė. Leidėjas - Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (Didžioji g. 17/1, LT-2001 
Vilnius). Vilnius, 2001 m., 279 psl. 
Kaina - 8 Lt.

Vincas Seliokas, ATSIMINI
MAI. Redaktorė - Rima Dulkinie- 
nė. Dailininkas - Romas Grantas.

Dail. A. Tamošaitienės audinys 
jos darbų parodoje Kanados 
lietuvių muziejuje Mississaugos 
Anapilyje

Režisierius Eimuntas Nekro
šius vėl buvo įvertintas apdova
nojimais. “Už žymų indėlį į pa
saulio teatro meno plėtojimą” 
Maskvoje jam buvo paskirta tarp
tautinė Konstantino Stanislavskio 
teatro premija: atminimo ženkle
lis su garsaus rusų režisieriaus K. 
Stanislavskio atvaizdu, diplomas 
ir $(JAV3,000). Šios premijos pa
skyrimo išvakarėse E. Nekrošiaus 
Otelas pelnė kritikos prizą XI 
tarptautiniame festivalyje Baltijs- 
kij dom Sankt Peterburge, o pats 
režisierius buvo apdovanotas pri
zu Už ištikimybę Peterburgo žiū
rovams.

XXXII Baltijos valstybių ki
no mėgėjų filmų festivalyje, kuris 
šiemet įvyko Rusijos Sankt Peter
burge, lietuviški filmai pripažinti 
geriausiais. Iš keturių festivalyje 
parodytų, trys pelnė apdovanoji
mus. Geriausiu darbu animacinių 
filmų grupėje išrinktas Lietuvos 
muzikos akademijos studenčių 
Sandros Januškevičiūtės ir Daivos 
Minkevičiūtės filmas Jūratė ir 
Kastytis. Vaidybinių filmų grupėje 
antrą vietą pelnė visaginiečio 
Andrejaus Sofronovo filmas Dan
tis. Specialų diplomą ir prizą lai
mėjo vilnietis Ruslanas Koros- 
tenskis už vaidybinį filmą Lapė. 
Diplomu pagerbtas ir vilnietis 
Vytautas Vitkauskas už doku
mentinę juostą Kumelynė. Festi
valyje buvo parodyti 34 vaidybi
niai, dokumentiniai ir animaciniai 
filmai, kuriuos sukūrė Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Norvegijos ir 
Rusijos kino mėgėjai. Didįjį festi
valio prizą pelnė estų dokumenti
nė juosta Saulės užtemimo metais. 
Prizus pelnę lietuvių filmai bus 
rodomi ir kitąmet vyksiančiame 
pasauliniame kino mėgėjų festi
valyje UNICA Liuksemburge.

Mokslo darbų rinkinys, per
nai “Collegium Columbinun)” lei
dyklos išleistas Lenkijos Kroku
voje, Literatūrinis gyvenimas ir li
teratūra Vilniuje XIX-XX a. rugsė
jo vidury pasiekė Vilnių ir buvo 
pristatytas visuomenei Vilniaus 
universiteto bibliotekos P. Smug
levičiaus salėje. Knygos branduolį 
sudaro pagal tarptautinę progra
mą Literatūrinis Vilniaus ir Vilni
jos krašto gyvenimas 1831-1941 m. 
parašyti mokslo darbai. Lietuvos 
mokslui atstovauja Vilniaus ir Pe
dagoginio universitetų, Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto 
mokslininkų paruošti straipsniai. 
Pasak vieno iš knygos sudarytojų 
Tadeusz Bujnicki, Vilnius ir Vil
nija XIX-XX š. turėjo savitą kul
tūrinį ir literatūrinį gyvenimą. Čia 
buvo lietuvių ir gudų tautinių ju
dėjimų lopšys, svarbus lenkų ir 
žydų literatūros ir kultūros cent
ras, čia gyvavo ir totorių, karaimų 
bei armėnų kultūros. Straipsnių 
rinkinyje siekta šį laikotarpį įvai
riapusiškai, judriai pristatyti, ap
rėpti ne tik literatūros, bet ir ap
skritai kultūros, bibliografijos, is
torijos požiūrius, panagrinėti to 
meto spaudą. G.K.

paminėti
Atsakingas redaktorius - Raimon
das Vabalas. Leidėjas - Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras (Didžioji g. 17/1, 
LT-2001, Vilnius). Vilnius, 2001 
m., 479 psl. Kaina - 12 Lt.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė, 
DARGANOS VAIKAS. Dainuoja
mos poezijos rinkinys. Redaktorė 
- Dalia Milukaitė. Tiražas - 300 
egz. Leidykla “Ramona” (Vytauto 
g. 32, Marijampolė 4520). Mari
jampolė, 2001 m., 120 psl.

TILTAS, Journal of the Bri
tish-Lithuanian Society, Volume 2, 
Number 2, September 2001. Pub
lished four times a year. Address: 
Tiltas, c/o The Embassy of Li
thuania, 84 Gloucester Place, Lon
don W1H 3HN, England. Editor - 
Maria Lenn.

Bronius Nainys, LIETUVAI IR 
LIETUVYBEI. JAV Lietuvių bend
ruomenės penkiasdešimtmetis. Re- 
daktorė-korektorė Audronė Škiu- 
daitė, techniškasis redaktorius - Jo
nas Kuprys. Viršelis - Ados Sutku
vienės. Išleido JAV Lietuvių bend
ruomenės penkiasdešimtmečio su
kakties minėjimo organizacinis ko
mitetas. Chicago, 2001 m., 176 psl.

ATEITIS, 200f m. 2(11) nr. 
Redakcija - Emilija Pundziūtė ir 
red. komisija. Adresas: Daukšos 21, 
LT-3000 Kaunas. Leidėjas - Ateiti
ninkų federacija. Turinyje - daug 
aktualių straipsnių, ypač gyvenan
tiems Lietuvoje. Skaitymus apsun
kina labai smulkus raidynas. Kai 
kurie puslapiai dėl techniškų puoš
menų beveik neįskaitomi.
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SIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:

90-179 d. term, ind.....................1.70%
180-364 d. term.lnd....................1.70%
1 metų term, indėlius................ 1.75%
2 metų term. Indėlius................ 2.40%
3 metų term, indėlius................ 2.95%
4 metų term, indėlius................ 3.35%
5 metų term, indėlius................ 3.75%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 1.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 2.00%
2 metų GlC-met. palūk.............. 2.65%
3 metų GlC-met. palūk...............3.20%
4 metų GlC-met. palūk...............3.60%
5 metų GlC-met. palūk.............. 4.00%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable"...............................1.70%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind....2.25% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 2.90% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.45% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 3.85% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.25%

Asmenines paskolas 
nuo.................. 5.50%

Sutarties paskolas 
nuo...................5.50%

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

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............ 4.50%

Lietuvių beisbolo komandos, dalyvavusios ŠALFASS-gos surengtose varžybose 
Vasagoje š.m. rugpjūčio mėn. pabaigoje. Viršuje - Londono, Ont. “Tauro” ko
manda; apačioje - LLSK Tillsonburgo, Ont. “Kirminai”, laimėję antrą vietą B 
grupėje. Beisbolo žaidėjai dėkoja LLSK “Taurui” už finansinę paramą, įgali
nusią siųsti net dvi komandas į šias varžybas

Taupomąją sąskaitą iki.............0.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.25%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 1.75%

Duodame komercinius 
mortgičlus

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

------------------- r--------------------------------------------- -------- ------ ------------------

Kanados įvykiai

SKAMBINTI

TEODORUI

KAIP GERIAU PARDUOTI 
NAMĄ?

Visas informacijas rasite 
“GUIDE TO SELLING YOUR 

HOME”.

STANUL1UI 
bet kuriuo laiku per 24 valandas 

tel. 416-231-4937
Šią knygelę atsiųsiu be jokių 

jūsų įsipareigojimų.

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

f fi JUMS TIK 
KAINUOS

į 3’/2°/o
aS* 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 j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas j 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

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

(Atkleta iš 1-mo psl.) 
rištiniai veiksmai prieš JAV tu
rėjo savo šaknis neišspręstame 
Izraelio-Palestinos ginče; Izrae
lio palestiniečiams pažadėtų že
mių okupacija turėtų baigtis, 
pabėgėliams turėtų būti leista 
grįžti į buvusias jų gyvenvietes. 
Iš Irano J. Manley planuoja ke
liauti į Sirijos Damaską, Libano 
Beirutą, Izraelio Jeruzalę bei 
palestiniečių Gazos rajoną.

Finansų ministerial iš visų 
Kanados provincijų ir teritorijų 
spalio pabaigoje buvo susirinkę 
į Otavą aptarti finansinių prob
lemų su federaciniu finansų mi- 
nisteriu Paul Martin. Dėmesio 
centre buvo sveikatos tarnybų 
finansavimas. Provincijos ir te
ritorijos reikalavo, kad joms bū
tų skirta $7 bilijonais daugiau 
kasmet šiam reikalui, tuo tarpu 
P. Martin laikėsi nuomonės, 
kad praeitais metais pažadėtų 
$21.1 bilijono pridėtinių fondų 
sveikatos tarnybai kitų 5 metų 
laikotarpiui turėtų užtekti. On
tario finansų ministeris Jim Fla
herty skundėsi, kad tuo atveju 
Ontario provincija turės sveika
tos tarnybai skirti papildomus 
fondus perkeldama pinigus iš 
jau pažadėtų švietimo, sociali
nės rūpybos bei transporto rei
kalams. Taip pat ministerial ste
bėjosi, kad po praeitais metais 
gauto net $17.1 bilijono biudže
to pertekliaus šiais metais buvo 
laukiama kažko panašaus, bet 
po rugsėjo 11 įvykių pranašau
jamas federacinio biudžeto de
ficitas. Atrodo, kad ši tragedija 
įrėžė labai gilią vagą ne tik 
JAV, bet ir Kanados ekonomi
niame gyvenime.

Federacinė teisingumo mi- 
nisterė Anne McLellan įnešė 
naują įstatymų pakeitimo pasiū
lymą parlamentui, kurie geriau 
padėtų policijai ir kitiems val
džios departamentams kovoti 
prieš teroristus ir jų suokalbi
ninkus. Pasiūlymas, tikimasi, 
bus priimtas iki šių metų pabai
gos. Šiame 170-ties puslapių do
kumente siūloma papildyti ar 
pakeisti 16 įvairių įstatymų. Mi
nisteris pirmininkas J. Chretien 
teigė, kad pasiūlymas buvo ge
rai apgalvotas ir išlaiko bendro 
saugumo ir asmens teisių balan-

LED AS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

są. Jame yra pirmą sykį aptaria
mi “teroristiniai veiksmai”, lei
džiama suimti 72 valandoms be 
teisinio apkaltinimo asmenis, 
įtariamus terorizmu, leidžiama 
konfiskuoti ar užšaldyti teroris
tinių organizacijų turtą, klausy
tis jų telefoninių pasikalbėjimų 
bei tikrinti jų elektroninį paštą; 
padidina bausmes už teroristi
nius veiksmus kalėjimu iki gy
vos galvos, už prisidėjimą prie 
jų vykdymo iki 14 metų kalėji
mo. Taip pat leidžia ateityje mi- 
nisterių kabinetui paruošti tero
ristinių organizacijų sąrašus 
(peržiūrėtinus kas treji metai) ir 
bausti už tų organizacijų rė
mimą.

Timothy Findley vaidinimas 
Elizabeth Rex, laimėjęs Karalie
nės atstovo premiją, po sėkmin
gos premjeros Stratfordo festi
valyje praeitais metais, bus sta
tomas D. Britanijos Londone ir 
ruošiamas televizijai. T. Find
ley, gimęs Toronte (Ontario), 
šiuo metu gyvenąs. Štratforde 
(Ontario), yra parašęs visą eilę 
vaidinimų ir novelių, iš kurių 
viena vardu the Wars buvo irgi 
laimėjusi Karalienės atstovo 
premiją

Europos vėžio ligos drau
gijų federacija, patikrinusi 
1995-1999 metų eigoje vėžio li
gos tyrinėtojų paskelbtų straips
nių statistiką, paskelbė, kad Ka
nada šioje srityje pirmauja. Po 
jos sekė Olandija, D. Britanija, 
Australija ir JAV. Dr. Frances
co Grossi (Italijos valstybinio 
vėžio ligos tyrinėjimo institu
tas), kuris parengė šių straips
nių studiją, vertindamas straips
nių svarbą - kokiame moksli
niame leidinyje straipsnis buvo 
išspausdintas, kaip dažnai jis 
buvo minimas kitų tyrinėtojų 
straipsnių išnašose, kaip svar
būs buvo straipsnio duomenys, 
ir 1.1. - pabrėžė, kad daugiausia 
straipsnių, tai yra 1,186, paruo
šė JAV tyrinėtojai, tačiau kana
diečių 102 straipsniai turėjo di
desnę įtaką bendrame vėžio li
gos tyrinėjime. Michael Wos- 
nick, Kanados valstybinio vėžio 
ligos instituto direktorius, teigė, 
kad jo ši paskelbta statistika ne
nustebino, nes institutas kasmet 
parūpina $60 mln. vėžio ligos 
tyrinėjimui,, ir “Kanadoje mes 
nuo seno esame įsitikinę, kad 
gauname puikius rezultatus už 
tyrimams skirtus pinigus”. G.K.

Sportas
ŠALFASS suvažiavimas

Metinis visuotinis sporto dar
buotojų bei klubų narių suvažiavi
mas įvyks š.m. lapkričio 17, šešta
dienį, 11 v. ryto Lietuvių Namuose 
Klyvlande, 877 East 185lh St., 
Cleveland, OH, tel. 216 531-2131. 
Klubams yra išsiuntinėta suvažiavi
mo darbotvarkė. Norint ją papildyti 
ar iškelti kokių pageidavimų, visi 
prašomi kreiptis į Centro valdybos 
pirmininką A. Šileiką, 150 Colbeck 
St., Toronto, Ont. M6S 1V7, Cana
da; tel. 416 767-6520; faksas: 416 
760-9843. E-paštas: hrc@idirect. 
com ŠALFASS Inf.

• * * *
“Aušros” žinios. Praeitą sek

madienį, lapkričio 4, Prisikėlimo 
parapijos salėje, žaidė jauniausi 
krepšininkai “Molekulės”. Dar re
gistruojamas jaunimas nuo 4 iki 19 
m. amžiaus į “Aušros” sporto klu
bą. Skambinti Rūtai Jaglowitz tel. 
416 622-9919.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Kauno “Žalgi

ris” namuose pralaimėjo ir ketvir
tas Eurolygos rungtynes Frankfurt 
“Skyliners” (Vokietija) komandai 
75:73. Vilniaus “Lietuvos ryto” 
krepšininkai išvykoje laimėjo pir
mąją R. Saportos taurės turnyro 
kovą, nugalėdami Lenkijos vece- 
čempioną Vloclavek “Anwil” 89: 
72. Pirmoje Eurolygos dvikovoje, 
Vilniaus “Lietuvos telekomo” 
krepšininkės išvykoje, buvo negai
lestingai sutriuškintos Prancūzijos 
čempionės Valance “Olympic” eki
pos 44:70.

RUGBY: Kauno “Ąžuolo” 
klubas iškovojo šalies jaunių rugby 
taurę finale 26:5 įveikę Šiaulių 
“Vairą”.

MARATONAS: Lietuvos bė
gikė L Juodeškienė užėmė ketvirtą
ją vietą prestižiniame Frankfurto 
maratone, 42 km 195 m įveikusi 
per 2 vai. 32 min. 56 sek. Nugalėto
ju tapo estas P. Loskutovas (2 vai. 
11 min. 9 sek.), antra - vokietė L. 
Zaituc (2 vai. 26 min. 1 sek.).

ŠOKIAI: Kaiserslautern (Vo
kietija) įvykusiose tarptautinėse 
sportinių šokių komandų varžybose 
Lietuvos ekipa, kuriai atstovavo 
jaunimo klasikinių šokių šokėjai 
Marius Kriukelis ir Kristina Viliū- 
naitė (Kauno “Kaspinas”) bei jau
nimo Lotynų Amerikos šokių šokė
jai Martinas Kūra ir Karina Kašė
taitė (Klaipėdos “Žuvėdra”), iško
vojo pirmąją vietą.

ORIENTAVIMASIS: Kuršių 
nerijos miškuose vykusių atvirųjų 
Lietuvos taurės orientavimosi spor
to varžybų vyrų ir moterų elito gru
pėse, dalyvaujant per 800 sportinin
kų, nugalėtojais tapo Šiaulių “Sa
ko” klubo narys S. Ambrazas ir Vil
niaus “Ąžuolo” klubo atstovė G. 
Voverienė. Antrąsias vietas užėmė 
D. Sadeckas (Vilniaus “Sietyno” 
SM) ir V. Rudzenskaitė (Panevėžio 
“Lėvuo”). Trečiąsias - E. Voveris 
(“Ąžuolas”) ir R. Paznokaitė (Kau
no “Takas”). V.P.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 126 milijonus dolerių

MOKAME
1.25% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.25% už 180-364 d. term. Indėlius 
1.50% už 1 m.term. indėlius
2.15% už 2 m. term, indėlius
2.70% už 3 m. term, indėlius
3.15% už 4 m. term, indėlius
3.60% už 5 m. term, indėlius 
1.50% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
1.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.40% už 2 m. GIC Invest, pažym.
2.95% už 3 m. GIC invest, pažym.
3.50% už 4 m. GIC Invest, pažym.
3.90% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.50% už RRSP ind. (var.rate) 
2.00% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.65% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.20% už RRSP 3 m. term. ind.
3.75% už RRSP 4 m. term. Ind.
4.15% už RRSP 5 m. term. ind.
1.50% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.95% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................4.25%
2 metų........................4.95%
3 metų........................5.00%
4 metų........................5.95%
5 metų........................5.75%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

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:
Pirmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

■■■■■■■■■■■■B 1111111111111111111111 
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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

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Savininkas Jurgis Kuliešius

A. a. Vidos Mockuvienės at
minimui pagerbti skautų stovyk
lai Romuva aukojo: $100 - J. 
Aukštaitis; $50 - J. G. Kuzmie- 
nė; $30 - I. Meiklejohn, H. Ste- 
paitis; $25 - O. Balsienė ir šei
ma, A. Katkienė, G. Skrinskas, 
T. B. Stanuliai; $20 - S. J. An- 
druliai, A. Augaitienė, N. A. 
Baneliai, S. A. Draugeliai, J. A. 
Empakeriai, M. A. Empakeriai, 
V. K. Gaputis, E. E. Ginčaus- 
kai, V. A. Grybai, R. Kasulaitie- 
nė, M. E. Kazakevičiai, D. A. 
Keršiai, B. A. Matulaičiai, G. V. 
Morkūnai, O. V. Narušiai, R. 
Otto, J. Pacevičienė, G. R. Pau- 
lioniai, S. V. Piečaičiai, L. P. 
Razgaičiai, M. Rusinas, P. B. 
Sapliai, R. A. Sapliai, L. V. Sen- 
džikai, L. Č. Senkevičiai, A. V. 
Šimkai, N. A. Simonavičiai, L. 
Svirplytė-Howe, A. A. Vaičiū
nai, A. A. Valadkos, M. Vasi
liauskienė, kun. A. ir R. Žilins
kai, N. Žolpienė; $15-1. Ross; 
$10 - D. Batūrienė, R. O. Be- 
rentai, K. Dambaras, J. A. Kra
sauskai, E. Namikienė, I. Punk- 
rienė, E. Simonavičienė, G. A. 
Valiūnai; $5 - M. B. Stundžia. 
Aukas surinko D. Keršienė ir 
M. Povilaitienė.
Paremkite “Tėviškės žiburius” au
ka, rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Iš anksto 
dėkingi- “TŽ” leidėjai

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

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

Kalėdinę arba Naujametinę kelionę j 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 bunu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti
Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau
X-PRESS paštu.
ALGIS @
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800

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.

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.

Destination 
Real Estate Inc.

Associate Broker
Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo

(416) 231-2367 namų 
E-mail: kraudys@idirect.com

HomėLifei
HomeLIfe Realty Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1N8

Marius E. Rusinas. CLU CFP

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

www.homedestinations.com

NIJOLE B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)

416 588-2808

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

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

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

arba +Planas 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


Lietuvių slaugos namai
2000 m. kovo 17 d. “Labda

ros” fondo valdyba Toronte pa
sirašė slaugos namų statybos su
tartį. Nuspręsta, kad pastatas 
bus statomas Islington ir Bloor 
gatvių rajone. Projekto užmojis 
daugelio mūsų galvosenoje su
kosi kaip neįgyvendinama svajo
nė, nepasiekiama tikrovė. Sun
kumai, kaip ir kiekvienam pir
mokui, iškylantys įgyvendinant 
tokį didelį sumanymą, kaip šis - 
akivaizdūs.

“Labdaros” fondo valdybos 
nariai susidūrė su skubiai spręs
tinais draudimo, finansavimo, 
paskolų reikalais. Nuo praeitų 
metų pavasario iki šiol “Labda
ra” betarpiškai bendradarbiauja 
su pastato architektu, statybi
ninkais, advokatais, sveikatos 
ministerija, technologinės įran
gos bei ryšio specialistais.

“Labdara” - slaugos namai, 
per 11 milijonų dolerių kainuo
jantis projektas, jau iškilęs prieš 
Prisikėlimo parapijos šventovę. 
Pilnu įkarščiu vykdomi vidinės 
įrangos darbai.

2002 m. ankstyvą pavasarį 
trijų aukštų, 90 vietų pastatas 
priims tuos gyventojus, kuriems 
reikalinga nuolatinė slauga. Pla
nuojama, kad pirmieji gyvento
jai galės įsikelti 2002-ųjų vasario 
mėnesio pabaigoje.

Registruojamasi į “Labda
ros” slaugos namus šiuo adresu: 
ETOBICOKE COMMUNITY 
CARE ACCESS CENTRE, 
401 The West Mall, Ground 
Floor, Suite 2001; telefonu - 
(416) 626-2222.

Kambariai slaugos namuose 
- vienviečiai ir dviviečiai. Pagei
daujant, šeima bus apgyvendi

Per Toronto Prisikėlimo naujosios šventovės šventinimo iškilmes. 
Aukas neša: Ema Puterytė, Petras Pečiulis, Aurelija Jucytė, B. 
Čepaitienė, N. Šiaučiulytė Nuotr. D. R. Puterių

SKAITYTOJAI PASISAKO
NELAIMEI IŠTIKUS 

GERBIAMIEJI ANYKŠTĖNAI
Į anykštėnų Dalios ir Stasio 

Steponėnų šeimos namus netikėtai 
įsiveržė nelaimė. Anykščių pedago
gams ir jaunajai kartai gerai pažįs
tamas jų sūnus Domas, buvęs 
Anykščių Antano Vienuolio gimna
zijos mokinys ir Anykščių mokinių 
pirmininkas, dabar Vilniaus univer
siteto Farmacijos vadybos II kurso 
studentas, sunkiai susirgo. Klastin
gai kraujo vėžio ligai sutramdyti 
reikalinga sudėtinga operacija ir 
kaulo čiulptų persodinimas. Nelai
mė viena nevaikšto. Lietuvoje nėra 
tokio donoro. Norint pasinaudoti 
Pasaulio kaulų čiulpų donorų ban
ku, reikalinga didžiulė suma - apie 
290,000 Lt. Vienai šeimai tai nepa
keliama našta. Mes kiekvienas, 
kiek galėdami paaukoti, galime su
stiprinti Domo viltį būti kartu su 
mumis, užbaigti mokslus ir dirbti 
mūsų visų gerovei. Savo pinigine 
auka pabūkime kartu su nelaimės

Dr. Gina J. Ginčanskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais 

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

nama viename kambaryje. Dar 
nėra nustatytos nuomos kainos. 
Manome, kad iki Naujųjų metų 
galėsime tiksliai jas paskelbti.

Kaip anksčiau skelbėme 
mūsų bendruomenei, slaugos 
namus pavadinome “Pastogė”. 
Pavadinimas sukėlė diskusijas, 
kurios greitai aprimo. “Labda
ros” fondo valdybai reikėjo sku
biai pranešti ministerijai naujų
jų namų pavadinimą, kad norin
tieji apsigyventi galėtų pradėti 
registruotis. Tad oficialus slau
gos namų pavadinimas - “Lab
dara”, kurį galime dar pakeisti. 
Kviečiame visus aktyviai įsijung
ti į pavadinimo siūlymus. Pagei
dautume, kad savo išrinktus 
vardus paliktumėte užklijuota
me voke Lietuvių Namų admi
nistratoriaus raštinėje, arba ra
šytumėte adresu: 1573 Bloor 
St.W., Toronto, ON, M6P 1A6, 
Slaugos namai - pavadinimas. 
Pasiūlymai bus priimami iki 
Naujųjų metų, peržiūrėti ir pa
skelbtas nugalėtojas - išrinkta
sis pavadinimas.

Belieka padėkoti visiems 
geradariams, kurie savo auko
mis ir triūsu padėjo iškilti “Lab
daros” slaugos namams, kurie 
svajonę įgyvendino tikrovėje.

Lenkiame galvas visiems, 
kurie jau iškeliavo į dausas, sa
vo meile, išminties darna, geru 
žodžiu, neišsenkamu darbu už
pildė naujųjų slaugos namų vil
ties lauką.

Kiekvienas išskirtinis istori
jos reiškinys yra ypatingas. Kaip 
ir kiekvienas aukotojas “Labda
ros” slaugos namams, taip ir pa
statas - jau ypatinga lietuvių iš
eivijos istorija.

“Labdaros” valdyba

ištikta Dalios ir Stasio Steponėnų 
šeima ir pačiu Domu.

Aukas galima pervesti: AB 
Vilniaus bankas, Anykščių filialas, 
kodas 260101762, Domo Steponė- 
no sąskaita litais nr. 503711950, už
sienio valiuta nr. 070739.

l’rof. Antanas Tyla, 
Pasaulio Anykštėnų Bendrijos pirm.

LUKŠOS-DAUMANTO 
PAGERBTUVĖSE

2001 m. rugsėjo 1 d. mano žo
džiai Juozui, pasakyti Kauno dra
mos teatre prieš spektaklį Ir kelsis 
vėl iš tavo kraujo Lietuva.

Brangūs visi, atvykę pagerbti 
Juozo atminimo jo žūties už Lietu
vos laisvę 50 metų minėjimo proga. 
Aš norėčiau pasakyti tik keletą žo
džių, kuriuos visada jaučiau per vi
sus tuos praėjusius metus.

Juozas yra gyvas manyje, kaip 
ir prieš 50 metų. Aš jaučiu jo alsavi
mą Lietuvos trispalvės vėliavos 
plazdėjime, Lietuvos himno skam
bėjime ir Lietuvos nepriklausomy
bės šviesoje, nors ji dar vis yra pri
slopinta buvusių okupantų užleista 
migla. Aš tikiu, kad Juozo auka Tė
vynei prisidėjo prie šių miglų iš
sklaidymo ir kad mes visi, kur tik 
bebūtume, dar daugiau įvertinsime 
ir suprasime, kas ta išsikovota lais
vė iš tikrųjų yra. Juk kraujo dėl jos 
dabar jau nebereikia lieti, o reikia 
tik dideliu ir atsidavusiu darbų pa
daryti viską, kad Lietuva tikrai būtų 
tos kruvinos aukos verta”.

Dr. Nijolė Bražėnaitė-Lukšienė- 
Paronetto, Vilnius

Baigiami statyti Toronto lietuvių slaugos namai vakarinėje miesto dalyje - Etobicoke. Priekyje naujieji
Toronto Prisikėlimo parapijos pastatai Nuotr. A. Smith

MetCap Living on behalf of rijr 
MetCap labdara FOUNDATION St*

is seeking a qualified ADMINISTRATOR for a new 90-bed licensed 
long-term care facility in Toronto. The successful candidate must have:
I 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
I ability to maintain high-quality care and service standards in compliance 

with MOH standards
Please forward resume to: LABDARA FOUNDATION, 

Attention: Hiring Committee,1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
 

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

ryšius su slaugos namų įnamiais, jų šeimomis bei visuomene
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.

TORONTO^
Kapinių lankymo diena

Rudeninis Šv. Jono lietuvių 
kapinių lankymas Mississaugoje 
įvyko sekmadienį, lapkričio 4, su
traukdamas daugybę tautiečių iš 
Toronto, Mississaugos, Hamilto
no, Delhi ir kitų vietovių. Gausų 
automobilių judėjimą Anapilio 
sodybos aikštėje tvarkė Toronto 
Vlado Pūtvio šaulių kuopos na
riai. Mišias 3 v.p.p. Lietuvos kan
kinių šventovėje koncelebravo jos 
klebonas prel. J. Staškevičius, To
ronto Prisikėlimo parapijos kle
bonas kun. A. Simanavičius, 
OFM, Hamiltono klebonas kun. 
J. Žukauskas, OFM, Londono 
klebonas kun. K. Kaknevičius, 
kun. E. Jurgutis, OFM, kun. V. 
Staškevičius ir diak. A. Šarka, 
OFM. Pastarasis pasakė tai die
nai skirtą pamokslą. Po pamaldų 
buvo kapinėse šventinami pa
minklai. Anapilio parodų salėje 
vyko KLKM Lietuvos kankinių 
parapijos suorganizuota dail. K. 
Ražauskienės paveikslų ir dail. R. 
Mačikūnaitės-Hunziger gintaro ir 
sidabro dirbinių paroda. Anapilio 
moterų būrelis surengė kapinių 
dienos lankymo pietus. Buvo gali
ma pasivaišinti ištisą dieną. Sute
mus įspūdingai atrodė kapinės, pa
sipuošusios žvakių švieselėmis. A.

A. a. dail. Anastazijos Ta
mošaitienės atminimui Aldona 
Veselkienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $100.

A. a. Leonardo Žilvyčio 10 
metų mirties atminimui Aldona 
Falikauskienė, Brantford, Ont., 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

A. a. Irenos Mankus 3 melų 
mirties atminimui Aldona Fali
kauskienė, Brantford, Ont., Tė
viškės žiburiams aukojo $20.

A. a. Viktorijai Staškūnie- 
nei mirus, Sergantiems vėžiu ir 
džiova vaikams ir tremtiniams 
Dalia Mitalienė aukojo $25. M.P.

A. a. Viktorijai Staškūnie- 
nei mirus, užjausdama jos vyrą 
ir dukrą su šeima, montrealietė 
Stasė Baršauskienė Vaiko tėviš
kės namams aukojo $50. G. K.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $1,000 - Kanados lietu
vių fondas; $100 - J. Valiukic- 
nė. A. S.

A. a. Birutei Vilčinskienei 
mirus Otavoje, užjausdami sū
nus Kęstutį ir Raimondą, dukrą 
Danutę, jų šeimas ir gimines 
Kovai su vėžio liga Lietuvoje au
kojo: $100 - A. D. Barkauskai, 
dr. J. Rimšaitė; $50 - J. D. Da
niai. D.B. ir M.P.

PADĖKA
“Ąžuoliuko” koncertų rengi

mo komitetas dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo prie sėkmingų 
“Ąžuoliuko” koncertų bei jų vieš
nagės Kanadoje. Ypatingą padė
ką reiškiame mecenatams bei au
kotojams, parėmusiems šį svarbų 
renginį. Aukojo: $2,000 - Prisikė
limo parapijos kredito kooperaty
vas; $2,000 - KLB krašto valdyba; 
$1,000 — lietuvių kredito koope
ratyvas “Talka”; $1,000 - Kana
dos lietuvių fondas; $1,000 - E. ir 
M. Bumeister; $250 - lietuvių ko
operatyvas “Parama”; $250 KLB 
Toronto apylinkė; $200 - Gytis 
M. Šernas; $200 - Medelis Con
sulting; $50 - Printing Net; $25 - 
O. Narušienė; $20 - Astra Travel. 
Ačiū visiems suteikusiems nakvy
nę “Ąžuoliuko” dalyviams - be 
jūsų paslaugos nebūtumėm išsi
vertę. Esame dėkingi didž. gerb. 
Lietuvos respublikos ambasado
riui R. Šidlauskui už dalyvavimą 
mūsų didžiajame koncerte.

A. a. Ramutės Jurgutienės 
vienerių metų mirties prisimi
nimui vyras Jurgis Jurgutis Tė
viškės žiburiams aukojo $200.

A. a. Nijolei Senkuvienei 
mirus Hamiltone, užjausdami 
jos vyrą Stasį, sesutes Aldoną ir 
Iloną, brolį Algį Pilipaitį, L Bal
takienė ir šeima Tėviškės žibu
riams aukojo $25.

Mylimai mamai a.a. Kazi
mierai Mankauskienei, išgyve
nusiai per 100 metų, mirus, už
jausdamas dukras Aldoną ir 
Birutę su šeimomis, Stasys Ma
tulionis Tėviškės žiburiams au
kojo $25.

A. a. Jono Sadausko 15-kos 
metų mirties prisiminimui Sta
sys Matulionis Tėviškės žibu
riams aukojo $20.

A. a. Jono Sadausko 15 me
tų mirties atminimui Aldona 
Falikauskienė, Brantford, Ont., 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

A. a. lakūno Leonardo Žil
vyčio 10-ties metų tragiško žu
vimo atminimui Stasys Matulio
nis Tėviškės žiburiams aukojo $20.

A. a. Petro Balytos atmini
mui žmona Elena, dukros Au
drutė, Rūtelė su vyru Tėviškės 
žiburiams aukojo $20.

A. a. Jonui Stankaičiui mi
rus Paterson, NJ, užjausdami jo 
žmoną Renatą, vaikus, brolį ir 
seserį su šeimomis Kovai su vė
žiu ir džiova sergantiems vai
kams bei tremtiniams Lietuvoje 
dėdė Jonas Dervaitis ir šeima 
aukojo $50. M.P.

KLB žinios
- KLB krašto valdyba spalio 

29 d. posėdyje pasiskirstė parei
gomis: Rūta Žilinskienė - pirmi
ninkė, Silvija Piečaitienė - vykdo
moji vicepirmininkė ir ryšiams su 
apylinkėmis, Marytė Vasiliaus
kienė - vykdomoji sekretorė, Vi
da Stanevičienė - vicepirmininkė 
švietimui, Irena Ross - vicepirmi
ninkė kultūrai, Rasa Kurienė - 
vicepirmininkė visuomeniniams 
reikalams, kun. Edis Putrimas - 
vicepirmininkas socialiniams rei
kalams, Natalija Liačienė - vice
pirmininkė specialiems projek
tams, Jolanta Stasiulevičienė - 
raštinės vedėja. Raštinės adresas: 
1 Resurrection Rd., Toronto ON 
M9A 5G1. Tel. 416 533-3292, 
faksas 416 533-2282, e-paštas 
klb@kanada.ca. Raštinės valan
dos: pirmadieniais ir trečiadie
niais 4.30 v.p.p. - 8 v.v., ketvirta
dieniais 9 v.r. - 7 v.v. Inf.

_ - KLB Toronto APYLIN
KĖS TARYBOS rinkimai įvyks 
lapkričio 18, sekmadienį: Anapi
lyje - nuo 8.30 v.r. iki 1 v.p.p.; Iš
ganytojo parapijoje - nuo 10.30 
v.r. iki 12.30 v.d.; Lietuvių na
muose - nuo 12 v.d. iki 2 v.p.p.; 
Prisikėlimo parapijoje - nuo 8 v.r. 
iki 1 v.d.; Vilniaus rūmuose - nuo 
9.30 v.r. iki 1 v.d. Toronto apylin
kės lietuviai 18 m. ir daugiau am
žiaus kviečiami gausiai dalyvauti 
šiuose rinkimuose.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Toronto apylinkės sudary
ta rinkimų komisija skelbia kan
didatų sąrašą į Toronto apylinkės 
tarybą: Angelė Abromaitytė, 
Kristina Baliūnaitė, Algis Empa- 
keris, Danutė Garbaliauskienė, 
Linda Gotthans-Keršytė, Rita 
Grybienė, Leonardas Januška, 
Irena Kairienė, Sigitas Kazlaus
kas, Angelė Kazlauskienė, Ber
nardas Kemeklis, Algirdas Kynas, 
Vitas Kulnys, Kazys Pajaujis, 
Bronė Palilionienė, Vytautas Pe
čiulis, Vaida Petrauskienė, Viole
ta Ramanauskienė, Kristina Rim- 
kienė-Garbaliauskaitė, Juozas Ro- 
vas, Andrius Rusinas, Virginija 
Ruškienė, Prima Saplienė, Dan
guolė Sher-Baltrušaitytė, Algis Si
manavičius, Gintarė Sinskaitė, 
Nida Slapšienė, Rita Sližienė, 
kun. Vytautas Staškevičius, Dalia 
Steponaitienė, Bronys Stundžia, 
Audronė Šarpytė, Vidmantas Ši
lininkas, Julija Tumelytė, Lilija 
Turūtaitė, Algirdas Vaičiūnas, 
Irena Vibrienė.

Rinkimai įvyks 2001 m. lap
kričio 18 d.: Anapilyje nuo 8.30 
v.r. iki 1 v.p.p., liuteronų Išgany
tojo parapijoje nuo 10.30 v.r. iki 
12.30 v.p.p., Lietuvių Namuose 
nuo 12 iki 2 v.p.p., Prisikėlimo 
parapijoje nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. ir 
“Vilniaus rūmuose” nuo 9.30 v.r. 
iki 1 v.p.p.

Visi Toronto apylinkės lietu
viai sulaukę 18 metų amžiaus 
kviečiami dalyvauti šiuose rinki
muose. Inf.

A. a. Vidai Mockuvienei mi
rus, užjausdami jos vyrą Feliksą, 
dukrą Liną su vyru, sūnus Joną 
ir Vytą, Kovai su vėžiu ir džiova 
sergantiems vaikams bei tremti
niams Lietuvoje aukojo: $50 - 
A. S. Draugeliai, G. Kuzmienė; 
$30 - E. Jocz, L. B. Pendzey; 
$25 - dr. J. ir E. Čuplinskų šei
ma; $20 - B. Maziliauskienė ir 
dukra Ina su vyru, Tim Johns
ton, K. Kattai, A. K. Pajaujai, 
R. Macijauskas, B. S. Prakapai, 
V. S. Piečaičiai, M. Balaišytė, K. 
Batūra, P. Dalinda, V. A. Sta
nevičiai, dr. A. ir B. Spudai, S. 
V. Aušrotai, O. Dementavičie- 
nė, E. Kripienė, dr. S. ir E. Če
pai; $10 - B. Kazlauskaitė, J. 
Warzocha, B. Sriubiškis, A. 
Annett, G. Gaižutienė. Aukas 
surinko: D. Keršienė ir M. 
Povilaitienė.
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

REžMBKWost Realty Ine.

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

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Advokatas
ALGIS S. PACEVICIUS PACE, b.sc.,ll.b.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

ANTANAS 
GENYS

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
V.I.M. Parcel Express Inc.
4134 Dundas,sr West, Etobicoke, ON, M8X 1X3
Tel. (416) 233-4601 ‘ "Fax (416) 233-3042

Siuntiniai priimti iki lapkričio 17 d 

bus pristatyti jūsy artimiesiems 

ir draugams Lietuvoje

Šv. KALĖDŲ 

ŠVENTĖMS

Tel. (416) 233-4601

mailto:klb@kanada.ca
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Anapilio žinios

- Gražiai praėjo rudeninė ka
pinių lankymo diena. Pamaldų me
tų Lietuvos kankinių šventovėje pa
mokslą sakė diak. Andrius Šarka, 
OFM. Autoaikštėje bei kapinėse 
tvarką prižiūrėjo Toronto VI. Pūt- 
vio kuopos šauliai.

- Nuo ateinančio sekmadienio, 
lapkričio 11, Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje pereinama prie 
žieminės pamaldų tvarkos. Mišios 
bus laikomos nebe rytą, o 2 v.p.p.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui registracija vyksta kle
bonijoje tel. 905 277-1270 arba sek
madieniais po Mišių zakristijoje. 
Registruojami visi vaikučiai, kurie 
šiais metais sueina 12 m. amžiaus 
arba vyresni.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimo pamokoms vaikučiai irgi 
registruojami klebonijoje ir sekma
dieniais po Mišių zakristijoje.

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

- Tautinių šokių ir dainų šven
tė, kuri turėjo įvykti ateinančiais 
metais, yra atšaukta ir įvyks 2003 
metais. Todėl visa “Angeliukų” 
choro registracija kelionei atpuola.

- Jaunų šeimų sekcijos rengia
ma Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
16, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių di
džiojoje Anapilio salėje. Dėl bilietų 
iki lapkričio 21 d. prašome 
skambinti Teresei Grybienei tel. 
905 212-1335. Bilietai bus taipgi 
pardavinėjami parapijos salėje po 
pamaldų lapkričio 11 ir 18 d.d.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti naujų garsajuosčių: Aliukų Ke
lio pradžia ir kamerinio choro 
“Brevis” Kalėdų gėlės. Taipgi gali
ma įsigyti vaizdajuostę Festivalis- 
Palanga.

- Mišios lapkričio 11, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Girčių ir Budrec- 
kų mirusius; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
2 v.p.p. už Uršulę ir Joną Paliulius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
lapkričio 10, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Stasį Beržinį (V metinės).
Išganytojo parapijos žinios

- Sekmadienį, lapkričio 11, 
pamaldos bus 11.15 v.r., po kurių 
parapijos patalpose įvyks moterų 
draugijos susirinkimas.

- Sekančios pamaldos su Šv. 
Komunija įvyks gruodžio 2 ir 24 d.d.

- Praeitą sekmadienį, lapkričio 
4, pamaldų metu buvo prisiminti 
mirusieji: Ričardas Dirvelis, Anna 
Lydija Mordinikaitė-Kyselienė, Pau
lina Grimaitė-Lenz, Marija Gavė- 
naitė-Preikšaitienė, Marija Grimai- 
tė-Reinartienė, Ona Macaitė-Stro- 
lienė ir Kristina Vaičekauskienė.

Lietuvių Namų žinios
- LN valdybos posėdis įvyks 

lapkričio 7 d., 7 v.v.
- Lietuvių Namų popiečių 

naujiena! Sekmadieniais galima ne 
tik skaniai papietauti, bet ir pasi
skaityti naujausių žinių iš Lietuvos 
bei kitų kraštų (populiariausių Lie
tuvos dienraščių informacija), taip 
pat apie LN slaugos namų statybą, 
registracijos klausimus ir pan.

- Dėmesio. Toronto Lietuvių 
Namai ir LN moterų būrelis gruo
džio 9 d., 2 v.p.p. Lietuvių Namuo
se rengia Slaugos namų informaci
nę popietę. Visus besidominčius 
slaugos namų statybos reikalais ir 
registracijos klausimais kviečiame 
dalyvauti.

- Lapkričio 11 d., 1 v.p.p. LN 
vyrų būrelis šaukia posėdį LN sek
lyčioje. Kviečiame visus vyrų būre
lio narius dalyvauti.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: B. McKenny - $400(1,100), N. 
Urbaniak, A. Bacevičius - $100(600), 
A. Rukšys - $500. Slaugos namų ko
mitetas dėkoja visiems aukotojams 
už nuoširdų dosnumą ir paramą 
Slaugos namams. Slaugos namams 
aukos priimamos Toronto ir 
Hamiltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W„ Toronto, ON, M6P 1A6.

- 2002 metų sausio 26 d. “Lab
daros” slaugos namų vajaus komi
tetas rengia iškilmingą pokylį, ku
rio stikslas - sutelkti lėšų Slaugos 
namų statybai.

Toronto pensininkų klubo choras “Daina”, vadovaujamas muz. L. 
Turūtaitės, pasiruošęs dainos popietei gruodžio 2 d., 3 v.p.p., Lietuvių 
Namuose. Choras kviečia tautiečius joje gausiai dalyvauti: 
“Pabendrausime žodžiu, daina ir šokiu”

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo vienkartinė nau
jai sudaryta giesmininkų grupė, ku
riai vadovavo parapijos muzikos va
dovės. Pamokslus per lietuviškas 
Mišias sakė diak. Audrius Šarka, 
OFM, kuris šiuo metu darbuojasi 
Hamiltono lietuvių Aušros Vartų 
parapijoje, pagelbėdamas kleb. 
kun. Juozapui Žukauskui, OFM. 
Per 9.15 v.r. angliškas Mišias pa
mokslą sakė parapijos diak. dr. K. 
Ambrozaitis.

- Parapijos choras giedos sek
madienį, lapkričio 11, per 10.30 v.r. 
Mišias, kurių metu gros ir Strolių 
kvartetas iš Čikagos.

- Pirmai Komunijai pasiruoši
mo pamokos prasideda sekmadie
nį, lapkričio 11, su tėvų ir vaikų su
sirinkimu po 10.30 v.r. Mišių.

- Pakrikštytas Andrius Jordan, 
Andriaus ir Meredith Karosų sūnus.

- Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja Vaida Petrauskienė, 
veiks sekmadienį, lapkričio 11, nuo
10 v.r. iki pietų. Visi kviečiami bib
lioteką aplankyti, apžiūrėti knygas 
ir gauti daugiau žinių apie biblio
tekos veiklą bei ateities planus.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus susirinkimas įvyks sekmadie
nį, lapkričio 11, po 10.30 v.r. Mišių. 
Programoje A. Ambrazaitienės kal
ba Atradimas tobulybės kasdienybėje.

- Uždaros rekolekcijos mote
rims ir vyrams, kurias organizuoja 
KLKM parapijos skyrius, vyks lap
kričio 30-gruodžio 2 d.d. Queen of 
Apostles vienuolyne, Mississaugo- 
je. Rekolekcijas ves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM. Registruotis pas 
dr. O. Gustainienę tel. 416 249- 
7397 arba parapijoje.

- Šv. Pranciškaus trečiojo ordi
no narių Mišios ir susirinkimas 
įvyks Vilniaus rūmuose lapkričio 14 
d., 10 v.r.

- Naujų metų sutikimą parapi
jos salėje rengia statybos vajaus ko
mitetas, kuriam primininkauja P. ir 
R. Kūrai.

- Lietuvoje mirė a.a. Vera Ka- 
raliukienė, Martos Jurėnienės ir 
Albinos Breskuvienės sesuo.

- Nors statyba jau pasibaigė, 
bet statybos vajaus komiteto darbas 
dar tęsiasi, nes subalansuoti staty
bos knygas dar reikia 539,000 dol. 
(Iki šiol statybai surinkta $780,000).

- Mišios sekmadienį, lapkričio
11 d.: 8 v.r. už Mačiulių šeimos mi
rusius; 9.15 v.r. už a.a. Magdaleną 
ir Alfonsą Seliokus; 10.30 v.r. už 
Vėlinių novcnai pavestas sielas, už 
mirusius parapijiečius, už a.a. Ele
ną Juknevičienę, už a.a. Vytautą 
Dargį ir už a.a. Mamertą Duliūną.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejui būtina nusipirkti 

naujų, didesnių lentynų mūsų bib
liotekai praplėsti. Galintys šį pro
jektą paremti bus pagerbti, jų pa
vardes įrašant specialioje bibliote
kos rėmėjų atmintinėje lentelėje, 
kuri bus iškabinta bibliotekoje.

Maironio mokyklos žinios
- Susikaupimo valandėlė ati

dėta kitam šeštadieniui, lapkričio 
10, nuo 10.50 v.r. iki 11.15 v.r. Kun. 
Edis Putrimas ją ves mokyklos au
ditorijoje.

- Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų moksleiviai kartu su savo 
mokytojais Vėlinių proga lapkričio 
3, šeštadienį, aplankė Šv. Jono lie
tuvių kapines Mississaugoje. Moki
niai uždegė žvakutes ant savo gimi
nių bei artimųjų kapų, taipgi aplan
kė kun. Ažubalio, A. Rinkūno, St. 
Gailevičiaus ir kt. kapus.

- Didžiuojamės mūsų padėjėja 
Caroline Bates, kuri laimėjo auksi
nį medalį už gerą mokymąsi Hum
ber kolegijoje, vienuoliktoje kla
sėje.

- Metinis tėvų susirinkimas 
įvyks lapkričio 17 d., 9.30 v.r.

- Kalėdų eglutė rengiama 
gruodžio 15 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje.

- Yra gautos užsakymų formos 
vaizdajuostei Gintarėlė, kurią pa
ruošė Los Angeles šokių ansamblis 
“Spindulys”. Kaina (jeigu užsisaky
site prieš gruodžio 1 d.) $25 JAV 
doleriai. Norinčius prašome kreip
tis į Maironio mokyklą arba e-mail: 
Spindulys@aol.com Živilė

Toronto Prisikėlimo naujosios šventovės šventinimo iškilmėje: nešamos Mišių aukos; gieda parapijos 
jaunimo choras Nuotr. D. R. Puterių

TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

ŠVENČIA 45 VEIKLOS METUS
2001 m. lapkričio 10, šeštadienį

Prisikėlimo parapijos salėje, I 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

Kanados lietuvių katalikų 
kultūros draugijos “Žiburiai” 
metinis susirinkimas įvyks š.m. 
lapkričio 15, ketvirtadienį, 7.30 
v.v. Tėviškės žiburių patalpose.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ admi
nistracija prieškalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta nuo lap
kričio 25 iki gruodžio 16 d., 
sekmadieniais, po 9.30 v.r. pa
maldų iki maždaug 1 v.p.p. Bus 
galima sutvarkyti prenumera
tas, sumokėti skolas, įteikti ka
lėdinius sveikinimus, užsakyti 
TŽ kaip dovanų savo bičiu
liams.

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis 

TŽ numeris, kuris išeis gruodžio 
18 d. Visa medžiaga, skirta 
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 1 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame 
siųsti dar prieš šią datą, kad 
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai 
- bendras ir atskiri, asmeniniai. 
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi 
visi tie, kurie pareiškia tokį norą 
ir atsiunčia auką TŽ. Asmeni
niai bei atskirieji sveikinimai yra 
rėminiai. Jų kaina pagal užima
mą plotą. Jais daugiausia nau
dojasi parapijos, organizacijos, 
institucijos ir pavieniai asmenys. 
Sveikinimas per laikraštį šiuo 
metu yra geriausias būdas pa
siekti savo artimuosius ne tik iš
eivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo 
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja 
daug laiko ir išlaidų.

Kun. H. Šulco sodybai $300 
aukojo A. Liškauskas.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $150 aukojo O. 
Balsienė.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$200 - KLB Toronto apylinkė; 
$100 - Suvalkų krašto lietuvių 
išeivių sambūris.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - B. O. Rėkai (a.a. 
Magdalenos Kniukštienės atmi
nimui), E. Šiškuvienė; $50 - A. 
B. Matulaičiai. Kapinės gavo 
$300 iš a.a. Jadvygos Jurkūnie- 
nės palikimo.

DISCOVERY TOYS’ 
ĮDOMŪS, PAMOKANTYS ŽAISLAI ĮVAIRAUS 

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

’ žaislų Kalėdoms - visi pilnai garantuojami, aukš- 
čiausios kokybės. Norint daugiau sužinoti, pa- 
prašykite katalogo,skambinant KRISTINAI 

tlFBŽ DAMBARAS tel. (905) 602-9231 vakarais.

ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

PRANEŠIMAS KOOPERATYVO NARIAMS 
PRANEŠAME,

kad nuo š.m. gruodžio 1 d. naujose 
kooperatyvo patalpose bus išnuomojamos 

kelių dydžių

SAUGOS DĖŽUTĖS
(safety deposit boxes)

Nariai yra kviečiami pasinaudoti šiuo naujai įrengtu 
patarnavimu. Norintys smulkesnės informacijos apie 
dėžučių nuomą ir kitas sąlygas prašomi kreiptis darbo 
valandomis. Saugos dėžutes galima rezervuoti jau lapkričio 
mėnesį. Valdyba

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 9v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo9 v.r. 
iki 3.30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8v.v.

“Rūtos” klubas'spalio 26 d. su
rengė išvyką į Otavą pasiklausyti iš 
Lietuvos atvykusio ir gastroliuojan
čio berniukų choro “Ąžuoliukas”. 
Pradžioje buvo išnuomotas kiek 
mažesnis autobusas, bet artėjant iš
vykos dienai, buvo užsakyta 54 vie
tų, ir visos buvo užimtos. Per dvi 
valandas montrealiečiai pasiekė di
delę Otavos St. Matthew’s švento
vę, kurioje įvyko koncertas. Beveik 
visos sėdimos vietos buvo užimtos, 
gal pusė lietuvių, o kita pusė - kitų 
tautybių atstovų.

Koncerto pradžioje Lietuvos 
respublikos ambasadorius Kanadai 
Rimantas Šidlauskas trumpu žo
džiu visus pasveikino ir padėkojo 
atvykusiems, nepamiršdamas ir šio 
koncerto rengėjų - KLB Otavos 
apylinkės darbutojų bei Lietuvos 
ambasados bendradarbių. “Ąžuo
liukas”, diriguojamas vadovo muz. 
Vytauto Miškinio, visą valandą ža
vėjo liaudies dainomis bei lietuvių 
ir tarptautinių kompozitorių kūri
niais, atliktais lietuvių, anglų ir lo
tynų kalbomis. Po pertraukos prie 
“Ąžuoliuko” prisijungė šios švento
vės berniukų ir vyrų choras. Jie kar
tu pagiedojo kelias psalmes - Chi
chester Psalms, muzika Leonard 
Bernstein. Čia buvo įjungti ir muzi
kos instrumentai - vargonėliai, ar
fa, būgnai ir kt. Vienoje psalmėje 
buvo solo partija, kurią unisonu 
gražiai atliko du berniukai - vienas 
“Ąžuoliuko” ir kitas šios šventovės 
choro. Jie susilaukė daugiausia ka
tučių.

Po koncerto rinkpmės į šven
tovės salę, kurioje buvo paruošti 
gražūs ir skanūs užkandžiai. Buvo 
vyno, Kalnapilio alaus iš Panevėžio,

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
su važia v i m a s 

2001 m. lapkričio 9-11 d.d. Montrealyje
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 

KREDITO KOOPERATYVAS 
PRANEŠA:

39-tas metinis narty susirinkimas 
ir 2001 M€TŲ APYSKAITA 

įvyks 2002 m. kovo 24 d.
Smulkesnės informacijos bus paskelbtos vėliau

o 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@hotmaii.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

MOTERIS IŠ LIETUVOS gali va- 
lyti namus Hamiltone, prižiūrėti 
vaikus ar senelius. Skambinti tel. 
905 318-2527.

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

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 
muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

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

(N) 905-848-9628 

kavos ir kt. Pasivaišinę, pasižmonė
ję, pasikalbėję rinkomės į autobusą. 
Namo kelionė buvo nenuobodi, nes 
autobuse A. Brilvicas rodė savo 
vaizdajuostę iš neseniai vykusios 
kelionės po Kanados Atlanto pro
vincijas. Čia “Rūtos” klubo pirm. 
Bronius Niedvaras pranešė, kad ši 
kelionė visiems nedaug kainavo, 
nes stambokai ją parėmė Montrea- 
lio “Litas”. “Litui” buvo sukeltos 
ovacijos. Grįžo namo visi paten
kinti.

Šauliai ruošia dideles iškilmes 
lapkričio 17-18 d.d. Aušras Vartų 
parapijos patalpose. Lapkričio 17, 
šeštadienį, bus paminėta Montrea- 
lio šaulių 45 metų veiklos sukaktis. 
Ta proga iš Toronto atvyksta Vil
niaus šaulių rinktinės vado pava
duotojas Vytautas Pečiulis. Meninę 
programą atliks torontietė daini
ninkė Lilija Turūtaitė, kuri kaip 
dažnai savo gražia daina visus pra
linksmina. O gal ir visi klausytojai 
su ja galės kartu padainuoti? Po to 
bus šilta vakarienė, šokiai bei žaidi
mai. Rytojaus dieną bus Kariuome
nės šventės minėjimas. 11 vai. iškil
mingos Mišios, kuriose šauliai daly
vaus su vėliavomis. Po jų salėje 
vyks oficialioji dalis. Minėjime da
lyvaus visi trys Lietuvos kariuome
nės karininkai iš St. Jean bazės (gal 
kartais jie dalyvaus ir šeštadienio 
koncerte?). Programos pabaigoje 
bus vaišės. Visi kviečiami šioje 
šventėje dalyvauti. B.S.

Patikslinimas. A.a. Juozas Sku
čas palaidotas ne Notre Dame dės 
Neiges kapinėse Montrealyje, o Šv. 
Jono lietuvių kapinėse, Ontario 
Mississaugoje. Inf.

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

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Ulbai 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.

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:Spindulys@aol.com
mailto:dainute@hotmaii.com
mailto:alexd@one.lt

