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Gyvieji stabai
Apie Grūto parką netoli Druskininkų, kuriame 

V. Malinauskas įsteigė vadinamąjį stabų kapinyną, pasi
sakyta jau nemažai. Vieni už, kiti prieš, o parkas veikia, 
turistų netrūksta, ir savininkas užsimojęs vietovę plėsti, 
tikisi neblogai uždirbti.

S
TABAI stovi ir turbūt dar ilgai stovės. Tegu sau. Ne 
jų iš tikrųjų reikėtų bijoti, ne dėl jų rodymo reikėtų 
jaudintis. Blogiau už akmeninius stabus yra kitas 
sovietinis palikimas - tai gyvieji stabai, glaudžiai dirbę su 

okupantais, komunistinės ar ateistinės ideologijos paveik
ti šulai, susikrovę nemažai kreditų dėl bendros su rusais 
darbuotės, ir kas žino, gal kantriai laukiantys buvusios ar 
bent panašios sistemos grįžimo. Galimas dalykas, kad to
kie “gyvieji stabai”, kur tik prieidami, geidžia valstybės 
politiką sukti praėjusių dienų nostalgijos poveikyje, gal 
net patys aiškiau nenujausdami, kad tai daro. Ką gi - da
lyko nei sustabdysi, nei pakeisi. Laikas turbūt padarys 
daugiau negu bet kokios suplanuotos pastangos, kaip, pa
vyzdžiui, ta keistoji “liustracija” (registravimas buvusių 
KGB darbuotojų), praktiškai pasibaigusi be rezultatų. 
Užuot registravus sovietmečio saugumiečius, kurie išmo
kę būti lankstūs, būti ir “nematomi”, ar ne geriau būtų 
daugiau pastangų ir lėšų skirti tautiniam, religiniam jau
nimo auklėjimui, kad vietoj buvusiųjų stotų kitokie busi
mieji. Jei to nenorėsime ar neįstengsime padaryti, praeitį 
ir jos veikėjus betyrinėdami užsiimsime tik statistikomis, 
o gyvenimas riedės kaip riedėjęs - iš kartos į kartą bus 
perduodama tai, ką patyrėme, ką sovietinėse mokyklose 
išmokome. Būsime užsikirtę vietoje manydami, kad ir tu
ri būti, kad tai geriausia. Ir tik sąmoningas posūkis tegali 
pakeisti mąstyseną, kuri, deja, savaime neatsiras. O ugdy
dami kitokios orientacijos žmogų stiprinsime ir atkovotą 
nepriklausomybę, kuri pagaliau turėtų atsikratyti griuvu- 
sios okupacinės sistemos likučių įtakos.
v VIETIMUI ir auklėjimui plačiąja prasme nedelsiant S turėtų būti valstybiniu mastu sukurta nauja linkmė.

Ne kažkokios naujos politikos įgyvendinimas, bet 
naujo žmogaus ugdymas turėtų būti pirmenybinis uždavi
nys, apie kurį beveik nekalbama. Opūs ekonominiai klau
simai niekada nebus tinkamai išspręsti, jei ekonomijos 
tvarkytojai remsis pasenusiomis, kažkada okupanto skie- 
pintomis doktrinomis. Žinotina, kad užkietėję reformų 
trukdytojai, iškilę į valdžios aukštumas, nesuprasdami ar 
nenorėdami suprasti besikeičiančios padėties, tautos atgi
mime ir nepriklausomybės stiprinime kai kada atlieka 
neigiamus vaidmenis. O kai iškyla viešumon kokios pa
stabos bei konstruktyvi kritika, tokie aiškinasi, kad štai to 
ar ano daryti neleidžianti konstitucija. Žinoma, konstitu
cija yra konstitucija. Nėra abejonės, kad ji gerbtina, nes 
nustato valstybinio gyvenimo taisykles, be kurių valstybės 
statinys subyrėtų. Tačiau ji neturėtų pavirsti dar vienu ne
pajudinamu stabu. Valstybinio gyvenimo raidoje, ypač kai 
tas gyvenimas, vienoks ar kitoks, dar tėra kūrimosi stadi
joje, konstitucija turėtų būti tarnaujanti, ne slegianti ar 
trukdanti. Ji turėtų būti pagal poreikius papildoma, patai
soma, tobulinama. Tiesa, kai kas ta linkme daroma, bet, 
atrodo, kad per mažai ir per lėtai. Mat ne visi valdantieji 
sutaria dėl poreikių. Dažnai susidaro įspūdis, kad tampo
mas! kaip kam šiuo metu naudingiau, kaip kas pajėgia ar 
išmano. Naujų kartų ruošimas tautinei bei valstybinei 
veiklai nustumtas į kažin kelintą planą, o gal jau ir jokia
me plane nebeegzistuoja? Taip tie opūs reikalai atrodo 
šiandien žvelgiant į juos iš tolo. Belieka tikėtis, kad “gy
vieji stabai” bus iš vietų greičiau išjudinti negu tie akme
niniai. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Toronto baletui - 50
Toronto baleto sambūris 

National Ballet of Canada 
(NBC) įsteigtas 1951 metų pa
vasarį, kai trys pasiturinčios to- 
rontietės, S. Mulqueen, P. Whi
tehead ir A. Woods, nutarė, 
kad Kanadai laikas turėti pro
fesionalią baleto grupę. Jos 
kreipėsi patarimo į Londono 
Sadler’s Wells Ballet steigėją N. 
de Valois, kuri joms pristatė 30- 
ties metų Celia Franca, buvusią 
Sadler’s Wells baleriną, garsė
jančią choreografę su mokymo, 
ruošimo (coaching) bei admi
nistravimo patirtimi ir stipriais 
ryšiais su to meto baleto pasau
liu. C. Franca tuojau pradėjo 
energingai dirbti: suorganizavo 
dviejų savaičių kursą baleto ins
truktoriams (baleto mokykla 
National Ballet School pradėjo 
darbą vėliau, tik 1959 metais), 
surinko iš visos Kanados būrį 
patyrusių ir pradedančių šokėjų 
ir jau 1951 metų lapkričio 12 d. 
Eaton auditorijoje surengė pir
mą baleto vakarą. Programoje 
buvo Les Sylphides, pačios C. 
Francos Dance of Salome, iš
traukos iš Giselle, Etude ir Prin
ce Igor. Šiame NBC pradininkų 
tarpe buvo vėliau pagarsėjusios 
šokėjos Julie Colpman, Lilian 
Jarvis, Natalia Butko, Irena 

Apine bei šokėjai Jury Got- 
shalks, Howard Meadows, Earl 
Kraul.

Pradžia buvo sunki - nei 
valdžios paramos, nei Kanados 
menų tarybos dar nebuvo, ne
buvo net pastovios vietos repe
ticijoms. Bet per pirmuosius 23 
(C. Francos vadovavimo) metus 
ir vėliau NBC sambūris užsiau
gino gerų choreografų, praplėtė 
repertuarą, paruošė pasaulinio 
masto šokėjų, kaip Veronica 
Tenant, Karen Kain, Frank Au- 
gustyn, sėkmingai bendravo su 
garsiuoju Rudolf Nureyev, kuris 
1972 m. paruošė Torontui bale
tą Sleeping Beauty. Šiuo metu 
NBC yra turtingesnė ir fondais, 
ir repertuaru, ir talentingais šo
kėjais, choreografais bei pagal
biniu personalu. Jubiliejinį se
zoną NBC atidarė Humming
bird centre auditorijoje triveiks- 
me Franz Lehar operete Merry 
Widow, Ronald Hynd pritaikyta 
baletui. Pagrindinius vaidmenis 
atliko Xiao Nan Yu, Rex Har
rington, Sonia Rodriguez ir 
Aleksandar Antonijevič.

Newfoundland provincijos 
vardas nuo lapkričio pradžios 
tapo oficialiai pakeistas į New-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Žavingame Lietuvos ežerų krašte Trakuose vasaros metu Nuotr. A. Sutkaus žurnale Lithuanian Heritage

Baimė sklando ir Vokietijoje
Niujorko Įvykių atgarsiai. Afganistanas nustelbė Izraelį. Berlyno meras 

Voveraitis. Ateistinės nuotaikos
. K. BARONAS

Vokietijos laikraščių skaity
tojai savo laiškuose redakcijoms 
ieško WTC tragedijos ir Afga
nistano karo priežasčių. Bijo vo
kiečiai tokių pasikėsinimų, nes 
jų 67% remia JAV-bes jos ko
voje su terorizmu ir greičiausiai 
duos savo šarvuočius ir gal net 
karius.

Pusketvirto milijono 
musulmonų

Suprantama yra vokiečių 
baimė, nes Vokietijoje gyvena 
beveik 3.5 mln. Mohometo pa
sekėjų, kurių 35,000 sudaro kie
tą islamo kevalą. Jauni, barzdoti 
vyrai televizijoje viešai peikia 
JAV, vokiečius ir visus “netikin
čiuosius”, skanduoja - Allah yra 
galingiausias, vienintelis Dievas 
ir t.t. Pasirodžius kanclerio įs
taigoje, paštuose milteliams vo
kuose - baimė dar didesnė, 
ypač Vokietijos finansų centre 
Frankfurte, sostinėje ir kt. did
miesčiuose.

Keičiasi požiūris į Izraelį
Laikraščiai pilni skaitytojų 

laiškų, labai dažnai puolančių 
Izraeli už jos politiką. Anksčiau 
tokie laiškai buvo retenybė, Iz
raelis niekuomet nebuvo liečia
mas ir blogosios pusės.

Padėtis pasikeitė. Miunche
no SZ dienraščio skaitytojas W. 
Konig spalio mėn. 19 d. rašė: 
“Atrodo, kad Izraelio min. 
pirm. A. Šaron nesuprato, ką 
padarė rugsėjo 11 d. įvykis ne 
tik JAV, bet ir visam pasauliui. 
Jis nustebęs pasikeitusia politi
ka, mato, kad Palestinos proble
ma virto šalutiniu kariniu veiks
niu. JAV dabar stebi pasaulinę 
strateginę padėtį, tad Izraelio 
reikalai yra beveik bereikšmiai. 
A. Šaron minėjo 1938 m. Če
koslovakijos padėti, tačiau laiš
ko autorius sako, kad G. W. 
Bush yra galingiausios pasaulyje 
valstybės prezidentas ir gudrus 
politikas, o ne silpno N. Čem
berleno pasekėjas”.

Ko reikalauja JAV iš Izrae
lio? Jos pripažįsta dabartines 
Izraelio sienas, jos demokratinę 
santvarką, tačiau kartu spaudžia 
Izraelį grįžti prie taikos stalo, 
norėdamos matyti palestiniečių 
tautą laisvą ir savoje valstybėje. 

JAV reikalauja, Izraelį pasi
traukti iš okupuotų žemių. Izra
elis iš savo istorijos žino, kad 
tautą, skirtingos kultūros ir tiky
bos, negalima amžinai laikyti 
pavergtą. Palestiniečiai, išskyrus 
šautuvus, neturi lėktuvų, artile
rijos, šarvuočių. Jie veda parti
zaninį karą, kartais teroristinėm 
priemonėm. Nesimato to san- 
kirčio pabaigos. Izraelis turi 
keisti savo politikos kryptį, pa
šalinti iš Jordano žemės žydus 
kolonistus, nes jie yra strėlės 
palestiniečių kūne.

Sumažės parama?
Dar ir kitoje srityje padėtis 

gerokai pasikeitė Izraelio ne
naudai. Iki šiol Izraelis kiekvie
nais metais iš JAV gaudavo per 
3 bin. dol. finansinę paramą. 
Taip pat, negalima užmiršti 
JAV žydų įtakos politiniame gy
venime Izraelio naudai. Po te
roro Niujorke ir Vašingtone vi
soje Amerikoje pasireiškė tauti
nis pakilimas, tautinė savigarba, 
paliesdama ir JAV žydus. Pir
moje eilėje jie jaučiasi amerikie
čiais, remiančiais G. W. Bush ir 
C. Powell vedamą politiką. Ši 
metinė parama Izraeliui grei
čiausiai bus nutraukta, o JAV 
žydai reikalaus artėjimo ir ben
dradarbiavimo su palestiniečiais 
ir kt. islamo kraštais, kadangi jie 
yra gyvybiškai svarbūs ir reika
lingi JAV politikai.

Teko skaityti dar aštresnius 
laiškus, tiesiog reikalaujančius 
JT, Europos sąjungą, JAV dar 
stipriau spausti Izraelį grįžti į 
taikos derybas, įsteigti nepri
klausomą Palestinos valstybę, 
nutraukti finansinę paramą. 
Tuomet Izraelis turės sutikti su 
visom sąlygom.

Mannheime, Rcutlingene, 
Wiesbadene ir kt. miestuose 
rasti įtartini vokai su milteliais. 
Uždaromas paštas, vokus gaisri
ninkai veža į laboratoriją. Atsa
kymas ateina po kelių dienų. 
Susirenka milijonai laiškų, siun
tinių. Pašto atstovas spaudai 
Schukies prašė piliečių para
mos, kadangi susidaro šimtai 
tūkstančių markių išlaidų ne tik 
paštui, bet ir koncernams, įmo
nėms, pasiuntus joms svarbius 
laiškus ar iš užsienio pensininkų 
čekius.

Kairieji Berlyne
Berlyno meru išrinktas lie

tuvių kilmės Klaus Vovereit- 
Voveraitis. Jo vadovaujama so
cialdemokratų partija surinko 
29.7% balsų. Antroje vietoje 
liko krikščionys demokratai, ga
vę 23.7%. Palyginus su 1999 m. 
balsavimu, jie prarado net 
17.9% balsų! Nepaisant bilijoni
nės kasmetinės paramos Rytų 
Vokietijai, simpatijos komunis
tinei sistemai neatslūgo, ypač 
žemiau 30-ties metų vyrų ir mo
terų tarpe. Iš Honeckerio vado
vautos SĖD komunistinės parti
jos pakeistu vardu atsiradusi 
PDS partija (Partei dės Demo- 
kratizchen Sozialismus) surinko 
net 22.6%, o rytinėje Vokietijos 
sostinės dalyje beveik kas antras 
gyventojas balsavo už komunis
tinę partiją!

Klaus Voveraitis liepos 
mėn. SPD suvažiavime viešai 
pareiškė: “Esu homoseksualas, 
ir gerai!” Atrodė, kad tokiu vie
šu prisipažinimu jis atstums nuo 
savęs daugumą balsuotojų. Taip 
galvojo “tylomis” ir žiniasklai- 
da. Neišsipildė jos prognozė, 
nes Vokietijos politiniame gyve
nime yra pateisinama pvz. 
kancl. G. Schroderio ketvirta 
santuoka, ministerių antros ir 
trečios vedybos, priesaikoje iš
leistas Dievo vardas (G. Šchro- 
der, gamtos aps. min. Trittin ir 
kt. ministerial).

Socialdemokratams sudary
ti miesto vyriausybei neužtenka 
gautų vietų. Jie yra priversti 
jungtis su kitom partijom - FDP 
(liberalai), žaliųjų, ar komunis
tine PDS, nes K. Voveraitis iš 
anksto atsisakė bendradarbiauti 
su krikščionių demokratų atsto
vais. Išsigandusi Vokietija. Ji 
nenori tikėti, kad į Vokietijos 
sostinę po vienuolikos metų vėl 
sugrįš komunizmas.

Žiniasklaida priminė K. 
Voveraičio tėvų iš Rytprūsių 
kilmę. Lietuviškos pavardės, nu
kirstom galūnėm - Januleit, 
Bertuleit, Avyžius (ledo ritulio 
teisėjas), Lelischkies (žymus te
levizijos bendradarbis, dabar 
Pakistane ir Afganistane), Bal
tus, Buttkus (dviem “t” raidėm) 
ir pan. dažnai randamos vokiš
koje spaudoje. Mano nuomone 
5 - 7% vokiečių turi lietuviško 
kraujo.

Posėdžiavo gynimo taryba
Lietuvos prezidento Valdo 

Adamkaus vadovaujama Valsty
bės gynimo taryba (VGT) spalio 
30 d. aptarė tarptautinio tero
rizmo išankstinės apsaugos 
klausimus ir kovos su terorizmu 
programos vykdymo eigą, rašo 
LGTIC. Vienu svarbiausių už
davinių buvo įvardinta būtinybė 
nuo bet kokių netikėtų išpuolių 
fiziškai apsaugoti Ignalinos ato
minę elektrinę. Šioms priemo
nėms įgyvendinti reikėtų kelių 
milijonų litų. Pasak Valstybės 
saugumo departamento (VSD) 
generalinio direktoriaus Mečio 
Laurinkaus, šiuo metu jau pa
kankamai parengta netikėtiems 
teroro veiksmams, tačiau įverti
nant “netikėtumo faktorių” dar 
yra silpnų vietų.

Ignalinos elektrinėje veikia 
VSD padalinys, teikiantis jėgai
nės vadovams veikimo informa
ciją apie galimus įvykius. M. 
Laurinkaus manymu, VSD at
stovai turėtų dirbti ir privačiose 
bendrovėse, kur teroristų sukel
tos avarijos galėtų pažeisti visos 
valstybės interesus, kaip tai Jo
navos “Achema”, “Mažeikių 
nafta” ir kt. Seimui siūloma pa
rengti ir priimti Nepaprastosios 
padėties įstatymą, Strateginę 
reikšmę saugumui turinčių ob
jektų įstatymą, bei pataisas, su
griežtinančias baudžiamąją at
sakomybę dėl melagingų tero
ristinio pobūdžio pranešimų apie 
visuomenei gresiantį pavojų.

Perėmė pirmininkavimą
Nuo š.m. lapkričio 8 d. Lie

tuva perima pirmininkavimą 
Europos taryboje, rašo LGTIC. 
Užsienio reikalų ministeris An
tanas Valionis su delegacija lap
kričio 8 d. išvyko į tos tarybos 
ministerių komiteto 109-ąją se
siją. Jis dalyvavo Europos tary
bos generalinio sekretoriaus 
Walter Schwimmer surengtame 
susitikime su ŠAS generaliniu 
sekretoriumi George Robertson 
bei dvišaliuose užsienio reikalų 
ministerių susitikimuose. Minis
teris sesijoje pasakė kalbą Kova 
prieš terorizmą ir Europos tary
bos indėlis. Lietuva pirminin
kaus tarybai iki 2002 m. gegužės 
16 d. Vilniuje vyksiančios minis
terių komiteto sesijos. Šiame 
komitete 43 valstybėms Euro
pos tarybos narėms atstovauja 
užsienio reikalų ministerial, su
sirenkantys į dukart per metus 
vykstančias sesijas.

Lankėsi Vokietijos ministeris
Spalio 31 d. Vilniuje darbo 

vizitu lankėsi Vokietijos gyny
bos ministeris Rudolf Schar
ping. Kaip rašo LGTIC, jis pa
brėžė savo šalies susidomėjimą 
kuo glaudesniu bendradarbiavi
mu su Rytų Europos valstybė
mis bei ŠAS (NATO) plėtra. 
Tačiau jis nesutiko įvertinti Lie
tuvos galimybių tapti ŠAS nare 
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Apie generolą J. Smuškevičių pasakoja jo duktė
Europos kalbų diena
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Kanadiečio lietuvio turistiniai įspūdžiai
“Kronika” pagal archyvinius dokumentus 

Apie knygą “Bažnyčia, ‘Kronika’ ir KGB voratinklis”

ir neatskleidė Vokietijos pozici
jos šiuo klausimu, teigęs, jog 
reikia pamatyti trečiojo pasiren
gimo tarpsnio įvertinimo rezul
tatus. Svečias susitiko su prezi
dentu Valdu Adamkumi, seimo 
pirmininku Artūru Paulauskų 
bei ministerių pirmininku Algir
du Brazausku ir kitais ministe- 
riais. Jis išreiškė viltį, kad Vo
kietija rems Lietuvos siekius 
tapti ŠAS nare.

Premjeras KGB rūmuose
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas spalio 31 d. lankėsi Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centre kartu 
su teisingumo ministerių Vytau
tu Markevičiumi, Archyvų de
partamento direktoriumi Vidu 
Grigoraičiu bei kitais pareigū
nais. LGTIC žiniomis, apsilan
kymą paskatino pasklidę gan
dai, jog yra parengtas vyriausy
bės nutarimo projektas dėl 
centro patalpų perdavimo teis
mams. Susipažinęs su patalpo
mis, A. Brazauskas paneigė ži
nią apie tokį vyriausybės nutari
mo projektą ir sakė, kad dabar
tinės būklės keisti nereikėtų, ge
riau pabaigti remontus ir buvu
siuose KGB rūmuose turėti ge
rai įrengtą Gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centrą. 
Teismų problemą reikėtų spręs
ti atskirai, ieškant jiems naujų 
patalpų.

Sutartis su JAV
Spalio 23 d. Vilniuje užsie

nio reikalų ministeris Antanas 
Valionis ir JAV ambasadorius 
Lietuvoje pasirašė dvipusę per
davimo sutartį, tvarkančią nusi
kaltusių asmenų perdavimą. Ši 
sutartis, kurią dar turi patvirtin
ti Lietuvos seimas ir JAV sena
tas, pakeis iki šiol galiojusias 
1924 m. ir 1934 m. Lietuvos ir 
JAV sutartis šiuo klausimu. 
Lietuvos ir JAV diplomatai taip 
pasikeitė dvišalės sutarties dėl 
investicijų skatinimo ir abipusės 
apsaugos dokumentais, rašo 
LGTIC. Tokios sutartys įparei
goja susitariančias šalis taikyti 
priimamai investicijai bei su ja 
susijusiai veiklai didžiausio pa
lankumo sąlygas.

Valdovų rūmus atstatys
LGTIC praneša, kad seimas 

atmetė siūlymą panaikinti teisės 
aktą, kuriuo remiantis būtų at
statyti Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės Valdovų rūmai. 
Įstatymas buvo priimtas praėju
sios kadencijos seime. Valdovų 
rūmų atkūrimo ir paskirties 
įstatymas nustato Vilniaus že
mutinės pilies atkūrimo sąlygas, 
terminą bei paskirtį. Jame taip 
pat numatyta, kad Valdovų rū
mų atkūrimas ir atkurtų rūmų 
veikla, pradedant 2001 metais, 
yra finansuojama iš valstybės 
biudžeto, specialiai tam įsteigto 
fondo ir kitų teisėtai įgytų lėšų.

(Nukelta į 3-čią psl.)
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A+A
VIDAI MOCKUVIENEI 

iškeliavus amžinybėn,
jos vyrą v.s. FELIKSĄ MOCKŲ ir šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai
ir ROMUVA INC.

AtA
VIDAI MOCKUVIENEI

mirus, brangiam vyrui FELIKSUI, brangiems vai
kams - JONUI, VYTUI, LINAI ir jos vyrui JOHN 
bei visiems artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą -

A. Didžbalienė
A. H. L. Liaukai
A. Mačiulaitienė

Vilniuje rugsėjo 20 d. atida
rytas Vilniaus arkivyskupijos 
amatų centras. Jis jsteigtas buvu
siame Laterano kanauninkų vie
nuolyne prie Šv. Petro ir Povilo 
šventovės. Sovietmečiu šiose pa
talpose buvo kareivinės, o 1991 
m. grąžintos arkivyskupijai. Ati
darymo iškilmėse kardinolas A. J. 
Bačkis pažymėjo, kad šio centro 
tikslas yra padėti jaunam žmogui 
išmokti amato. Iš pirmutinių 
amatų centro steigimą parėmė 
Amerikos organizacija BALFas, 
pokaryje rėmęs pabėgėlius iš Lie
tuvos. Kardinolas linkėjo, kad 
šioje vietoje skleistųsi ir krikščio
niška dvasia, kad būtų brangina
mi ne tik medžiaginiai, bet dvasi
niai dalykai. Amatų centrą suda
ro keturi skyriai: viešojo maitini
mo ir kulinarijos, statybos ir re
monto, dailiųjų amatų ir restau
racijos. Ta proga išleistame lanks
tinuke nusakoma: suteikti jauni
mui galimybę išmokti amato ir 
susirasti darbą; amatų mokymą 
sieti su jaunimo ugdymu krikščio
niška dvasia; padėti fiziškai ne
įgaliam jaunimui išmokti amato ir 
įsijungti j visuomenę; plėsti ir 
skleisti amatų reikšmę visuome
nėje prisidedant prie socialinių 
problemų sprendimo; ypatingą 
dėmesį skirti religinio meno, ar
chitektūros paminklų išsaugoji
mo, restauravimo bei priežiūros 
specialistų paruošimui. Amatų 
centro direktorė R. Vyšniauskie
nė dėkojo steigėjams bei rėmė
jams, pabrėždama, kad centras 
dirbs Kat. Bendrijos ir Lietuvos 
jaunimo labui.

Perkūno name Kaune rugsė
jo 30 d. visuomenė buvo supažin
dinta su atnaujintu Lietuvos atei
tininkų federacijos žurnalu Atei
tis. Supažindinime dalyvavo atei
tininkų federacijos atstovai iš Vil
niaus, Kauno, Alytaus, Šiaulių, 
taipgi išeivijos sendraugiai: “Į 
laisvę” fondo pirm. A. Damušis, 
prof. kun. K. Trimakas, dr. F. Pa
lubinskas su žmona Saule ir kt. 
Ateities redaktorė, Vytauto Di
džiojo universiteto politologijos 
IV kurso studentė E. Pundziūtė, 
kalbėdama apie žurnalo ateitį, 
pažymėjo, kad jis tęs savo pirmta
ko, pradėjusio eiti 1911 m. už
duotį skleisti ateitininkų sąjūdžio 
idėjas. Reikia drąsaus visuome
niško žvilgsnio į dabartį. Taipgi 
žurnalas turėtų būti katalikiško, 
inteligentiško žmogaus tribūna, 
leidžianti jam išsakyti savo požiū
rį į gyvenimo aktualijas. Buvęs 
Ateities redaktorius išeivijoje prof, 
kun. K. Trimakas pasidžiaugė, 
kad žurnalą perėmė jaunimas, 
pažymėdamas, jog dabartinė Atei
tis vykdo prof. Prano Dovydaičio 
testamentą. Žurnalo bendradarbė 
I. Kuliavienė supažindino leidinio 
dalyvius su temomis ir padėkojo 
visiems už paramą.

Vilniaus universiteto senato 
salėje rugsėjo 28-30 d.d. įvyko 
Vilniaus akademinės sielovados 
centro (vadovas kun. A. Saulaitis, 
SJ) septintoji akademinės sielo
vados konferencija. Joje dalyvavo 
per 50 Vilniaus, Kauno, Šiaulių, 

Panevėžio, Marijampolės, Kretin
gos mokslo įstaigų asmenys. Kon
ferenciją pasveikino kardinolas 
A.J. Bačkis ir pagrindinis svečias 
bei kalbėtojas kun. R. Roide, SJ, 
iš Kalifornijos (JAV), buvęs Stan
ford© universiteto kapelionas, 
San Francisko sielovados centro 
steigėjas, šiuo metu gilinantis ži
nias Cambridge universitete Ang
lijoje. Svečias pateikė daug konk
rečių organizacinio, sielovadinio 
darbo pavyzdžių. Pirmąją konfe
rencijos dieną jis kalbėjo apie 
akademinės sielovados tikslus, 
sielovados darbuotojo, dirban
čio nekatalikiškame universitete 
įvaizdį, veiklos formas ir būdus. 
Jis taipgi pabrėžė, kad tiems, ku
rie ryžtasi darbuotis šioje srityje, 
labai svarbu būti sąmoningu 
krikščionimi ir suprasti, kad sielo
vados idėja turi lygiai tokias pat 
teises gyvuoti ir skleistis, kaip ir 
kitos veiklos sritys.

Antrąją konferencijos dieną 
kun. R. Roide, SJ, kalbėjo apie 
formalų ir neformalų dvasinį ug
dymą. Študentus, pasak kalbėto
jo, galime pritraukti į savo veiklą 
ne stumdami, bet kviesdami. 
Svarbus šiuo atžvilgiu yra žodžio 
vaidmuo: vieniems reikės kieto 
maisto, kitiems tik pienelio. Kun. 
R. Roide pabrėžė, kad šioje srity
je reikia neapleisti savo maldos, 
paisyti asmeninės doros. Trečio
sios dienos pranešimai buvo skirti 
vienišų, išsituokusių, nevedusių, 
našlių sielovadai. Jie daugiausia 
dėmesio skyrė išsiskyrusiems as
menims. Kat. Bendrija turi būti 
atvira visiems, kurie jaučiasi nu
tolę, suklydę, nes čia gali būti 
paskutinė stotelė, kurioje jie gali 
rasti paguodą.

Marijampolės kunigų semi
narijos klierikai^ kartu su rekto
riumi kan. K. Žemaičiu rugsėjo 
15 d. buvo išvykę aplankyti Puns
ko ir Seinų lietuvių, susipažinti su 
Vilkaviškio vyskupijos istorija. 
Punske svečius priėmė valsčiaus 
viršaičio pavaduotojas J. Vaičiu
lis. Jis supažindino su dabartine 
lietuvių būkle Lenkijoje, pasi
džiaugė vietinių lietuvių vieningu
mu, nemažėjančiu jų skaičiumi, 
šeimų patvarumu - tik vienerios 
skyrybos per metus. Kampuočių 
kaime klierikai bendravo su ūki
ninku, kurio pastangomis pastaty
tas paminklas Kovo 11-tajai at
minti. Seinų bazilikoje svečius pa
sitiko dekanas, Elko kunigų semi
narijos prefektas,.visus pasveiki
nęs Elko vyskupo vardu, ir čia vi
karaujantis kun. A. Kesilis iš Lie
tuvos. Dekanas papasakojo seno
sios Seinų vyskupijos istoriją. 
Koplyčioje yra palaidotas Seinų 
vyskupas Antanas Baranauskas. 
Klierikai pagiedojo Salve Regina 
ir kitas giesmes. Po pietų buvo 
nuvykta į Vygrius. Čia Kamaldu
lių vienuolyno patalpose 1797 m. 
buvo įsteigtas pirmasis šio krašto 
vyskupijos centras. Šiai vyskupijai 
tada priklausė didžioji dabartinės 
Vilkaviškio vyskupijos dalis. Klie
rikai pasimeldė prie pirmojo Vyg
rių vyskupo Mykolo Pranciškaus 
Karpavičiaus kapo. Po pietų eks
kursantai grįžo į Punską, dalyva
vo Mišiose ir po jų vaišinosi Kul
tūros namuose.

Rusijos
Po terorizmo antpuolių 

JAV ir paskelbto jam “karo” 
pasaulinė būklė keičiasi nenu
matyta linkme. Kova prieš tero
rizmą iki šiol neina pagal suda
rytą planą. Pats Vašingtonas jau 
abejoja, ar pavyks iš viso pagau
ti bin Laden, dėl kurio prasidėjo 
ši militarinė intervencija. Labai 
gali būti, kad be pašalinimo te
rorizmo priežasčių kova su juo 
nebus sėkminga. Tuo atveju 
smuktelėtų JAV, kaip vieninte
lės pasaulinės galybės, prestižas. 
Koks vaidmuo tada liktų Rusijai 
susidarius naujai būklei? Tas 
klausimas domina ypač mus, tos 
milžiniškos valstybės kaimynus.

Dabartinė Rusija
Po Chruščiovo mėginimų 

reformuoti tą šalį, po Brežnevo 
stagnacijos ir Gorbačiovo pere- 
stroikos, prez. Jelcinas išardė ru
sų imperiją ir mėgino staigiai 
reformuoti jos likučius. Jam ne
pavyko. Įsigalėjusi korupcija ir 
netvarka privertė Rusijos prezi
dentą perduoti vairą KGB 
agentui Putinui, kuris laimėjo 
rinkimus dėl pradėto populia
raus karo Čečėnijoje. Apie nau
jo vado asmenybę žinoma labai 
mažai. Vis dėlto spėjama, kad 
jis yra už laisvos rinkos ir de
mokratinės santvarkos įvedimą 
pagal Germano Grefo 10 metų

PLB ir PLJS kraštų pirmininkų suvažiavime Seinuose - PLB vicepirm. 
kun. E. Putrimas, KLB vicepirm. Rūta Žilinskienė, KLB pirm. A. 
Vaičiūnas Nuotr. R. Žilinskienės

AtA
JUOZUI RYBIJ 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną MARYTĘ, dukrą 
RAMUTĘ, sūnus - ZIGMĄ, JONĄ, PETRĄ ir jų 
šeimas -

Elena Vyšniauskienė
Irena ir Algis Rastąpkevičiai
Antanas ir Julija Vyšniauskai

su šeimomis

J. B. MARĮĄH
The J.B. Marlatt Funeral Homes 

(1985) Limited

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

erdviose patalpose.
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 

paslaugas Hamiltono lietuvių bendruomenei.

AtA
VIKTORIJAI STAŠKUNIENEI 

apleidus šią ašarų pakalnę ir iškeliavus amžinybėn, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdinčiam jos vyrui 
VIKTORUI STAŠKŪNUI, dukrai KRISTINAI ir 
žentui MARIUI CHAINAUSKAMS, vaikaičiams — 
ERIN, DEANNAI ir RAIMUNDUI bei seserims - 
KRISTINAI ir ALBINAI Lietuvoje.

Te Aukščiausio palaima ir ramybė globoja 
Tave per amžius -

Londono choras “Pašvaistė”

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

195 King Street West 
Dundas 627-7452

mįslė
reformų planą, vėliau papildytą 
Viktoro Išajevo. To plano įgy
vendinimui reikalinga tvirta 
centrinė valdžia, atsakinga už 
investicijų kryptį, jų naudingu
mą šalies ekonomikai, išteklių 
panaudojimą.

Sustiprinti centrinės val
džios galią nėra lengva. Sričių 
gubernatoriai veikia pagal savo 
nuožiūrą. Kad juos priverstų 
klausyti centrinės valdžios, Pu
tin paskyrė gubernatorių virši
ninkus. Bet ši problema nėra 
taip lengvai sprendžiama. Vie
nus pavyko pašalinti, kiti tebe
sėdi savo vietose. Žemės turtai, 
kaip dujos ir nafta, yra jų ranko
se. Iki šiol Putinui pavyko paša
linti tik televizijos ir žiniasklai- 
dos magnatą Gusinsky ir taip 
apstabdyti kritiką dėl karo Če
čėnijoje ir kitų daromų klaidų.

Ne mažiau apsunkina val
džios jėgos konsolidavimą pati 
Rusijos visuomenė. Po revoliu
cijos buvo sunaikinta beveik vi
sa rusų šviesuomenė, kurią Le
ninas, Stalinas ir kiti Kremliaus 
vadai laikė pavojinga jų diktatū
rai. Kadangi protinis potencia
las yra paveldimas, tie valymai 
labai neigiamai atsiliepė į bend
rą tautos gabumų vidurkį. Be 
to, komunistinė diktatūra išau
gino nesugebančią blaiviai gal
voti ir neturinčią iniciatyvos

DR. JONAS KUNCA

kartą, kuri laukia iš valdžios vi
sų jos problemų sprendimo, 
praktikuoja kyšių ėmimą ir nesi
skaito su įstatymais. Kad ir no
rėtų dabartinis Rusijos vadas 
pakeisti visus ne^nkamus ar ne
sugebančius valdininkus, netu
rėtų kuo juos pakeisti.

Ateities perspektyvos
Jeigu V. Putin tikrai siekia 

reformuoti šalį, nesistengia įves
ti ten diktatūrą ir jeigu jam pa
vyks į savo rankas sutelkti pa
kankamai galios tokiai misijai, 
Rusija atsigaus, bet palengva. 
Jeigu tai įvyks dabartiniu tem
pu, pasieks Brazilijos dabartinį 
ekonominį lygį po 20 metų, o 
Vakarų Europos - po 30. Ir tai 
galėtų įvykti tik bendradarbiau
jant su Vakarais. Atseit, reikės 
turėti pakankamai ryžto ir iš
tvermės sėkmingam reformų 
įgyvendinimui. Kito kelio Rusi
jai nėra. Izoliuoti save, reikštų 
mėginimą grįžti prie senų prie
vartos metodų, prie diktarūros. 
Tai būtų pavojinga Rusijai ir 
pasauliui. Žmonių apklausinėji
mai rodo, kad rusai, nepaisant 
visų nesėkmingų bandymų, yra 
už demokratinę santvarką.

Santykiai su Vakarais
Jie ypač pagerėjo, kai prez. 

Putin leido sąjungininkams nau
dotis tuščiomis karinėmis bazė
mis Afganistano pasieniuose. 
Aišku, Maskva lauks tam tikrų 
nuolaidų: nevedimo naftotekio 
per Afganistaną, NATO plėtros 
į Baltijos valstybes sustabdymo, 
nestabdymo rusų invazijos Če
čėnijoje ir t.t. Būtų didelė klai
da dėl to atidėlioti Baltijos vals
tybių įstojimą į NATO. Geri 
santykiai su Rusija neturi būti 
paremti nuolaidomis, ypač sve
timų šalių sąskaiton. Tada jie 
bus naudingi, tiek Rusijai, tiek 
Vakaram. O jei ateityje Rusija 
norės įstoti į ES, jai neturi būti 
daromos kokios nors specialios 
išimtys. Ji, kaip ir visi kiti kraš
tai, privalo tam būti tinkamai 
pasiruošus.

KLUBO NARIUI

a.a. JOSEPH RYBIJ
mirus, jo žmonai MARIJAI, dukrai RAMONAI, 
sūnums - ZIGMUI, JONUI, PETRUI, seserims ir 
broliams su šeimomis bei artimiesiems, reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas “Ąžuolas”

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

DANA MICKUTĖ-MITKIENĖ
mirė 2001 m. spalio 11d. Kalifornijoje. Velionė gimė 1899 
m. rugsėjo 7 d. Dzūkijoje, tarp Jiezno ir Birštono, sraunio
sios Verknės upės supamame Paverknių vienkiemyje. Buvo 
kaimo mokytoja, vėliau išsikėlė į Kauną ir savo pirmus eilė
raščius pradėjo spausdinti pasirašydama “Pirmoji Žibutė”. 
Bendradarbiavo įvairiuose Lietuvos laikraščiuose ir žurna
luose, o per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukusi į Vokietiją, 
tęsė savo kūrybą ir spaudos darbą. 1949 m. atvykusi į JAV, 
vėl ėmė plunksną ir savo kūrybą skelbė Drauge, Lietuvių die
nose, Kary, Moteryje ir kt. Jos poezija melodinga, ir ne vienas 
jos eilėraštis kompozitorių tapo paverstas daina.

Našlė Juozo Mitkaus, mirusio 1998 m., motina 3-jų 
vaikų. Abu su vyru buvo veiklūs lietuvių visuomenės daly
viai. Poetė D. Mitkienė - įvairių organizacijų narė: Lietuvių 
bendruomenės, Lietuvių ir Tautos fondų, Dailiųjų menų 
klubo, ateitininkų, Lietuvos dukterų ir ne tik narė, bet viena 
iš kūrėjų Los Angeles Dramos sambūrio. Rėmė labdaros or
ganizacijas: rašė sveikinimus, eilėraščius, dainas; daug pa
rašė vaikams - “Spinduliui”, skautams ir savo vaikaičiams. 
Buvo giliai religinga, svetinga ir visą gyvenimą rūpinosi Lie
tuvos ateitimi.

Prieš iškeliaudama amžinybėn, būdama visiškai švie
saus proto, paskutinį vakarą dar pati parašė laišką su pritai
kytu eilėraščiu.

Mamos, uošvės, močiutės ir promočiutės pasiges 
duktė Violeta su vyru Mindaugu Gedgaudu, vaikaičiai - 
Dalius su Laura (Mičiulyte), Augis su Rasa (Jurkute), Nida 
su Mykolu (Slapšiu), provaikaičiai - Vaiva, Aidas ir Brigita. 
Dukra Danutė, per karą atskirta nuo tėvų, ištremta į Sibirą, 
grįžus Lietuvon sukūrė šeimą, mirė 1989 metais Vilniuje; vė
liau mirė ir jos vyras Pranas Liūgą. Liūdintys liko jų vaikai: 
Audronis Liūgą su . žmona Rasa, dukros - Vita ir Giedrė 
Liugaitės. Velionės sūnus Giedrius, gyvenęs Joshua Tree, 
Kalifornijoj, prapuolė be žinios 1999 metais, ieškomas, bet 
nesurastas.

Giminės, draugai ir bendraminčiai liūdi praradę 
šviesios galvosenos ir nepakartojamo būdo poetę, tautos 
šauklę, Visagalio valios vykdytoją ir Jo Vardo garbintoją, 
savo namuose mirusią.

MIRUS KLUBO NARIUI

a.a. TEODORUI LENARTUI, 
jo žmonai TERESEI, artimiesiems bei draugams 
reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas “Ąžuolas”

Andrew W. Swan 
Direktorius

mailto:tevzib@pathcom.com
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SPAUDOS BALSAI
Karaliaučiaus srities problemos

Kai Stalinas generolus šaudė
Prieš 60 metų gen. Itn. Jakovas Smuškevičius, dukart Sovietų Sąjungos 

didvyris, buvo Maskvoje sušaudytas, vėliau reabilituotas

Maskvos dienraštis Nežavi- 
simaja Gazeta š.m. spalio 10 d. 
laidoje išspausdino ilgoką G. 
Anilionio straipsnį Lietuvos ir 
Karaliaučiaus ekonominio bend
radarbiavimo problemos ir reali
jos. N. G. rašo: “Šiandien Lietu
vos - Karaliaučiaus ekonominį 
bendradarbiavimą galima, kaip 
atrodo, suskirstyti į ‘tris su puse’ 
problemų grupes:

- tiesioginiai ekonomikos 
santykiai tarp Karaliaučiaus ir 
Lietuvos;

- platus kompleksas trans
porto problemų, susijusių su 
daugeliu klausimų dėl tarpvals
tybinio tranzito nesureguliavimu;

- Lietuvos kritiškas priklau
somumas nuo rusų energijos 
pristatymo ir dėl šio pristatymo 
Karaliaučiaus tiesioginis ir ne
tiesioginis vaidmuo;

- prognozuojamos ekono
minio bendradarbiavimo prob
lemos tarp Lietuvos ir Rusijos 
Baltijos aptvaros priėmus Lietu
vą pilnateise Europos sąjungos 
ir ŠAS (NATO) nare.”

Pagal straipsnio autorių, 
pirmojoje jo paminėtoje grupė
je jokių problemų nėra. Tiesio
giniai ekonomikos santykiai 
tarp Lietuvos ir Karaliaučiaus 
srities vystosi “šiltadaržio” sąly
gomis. Energetikos ūkio srityje 
Karaliaučiaus reikšmė yra ma
ža, o apie antrą ir paskutinę 
problemą aiškiai rašo Vokieti
jos mėnesinis žurnalas Osteuro- 
pa š.m. rugsėjo mėn. laidoje:

“Automobiliams, krovi
niams, prekėms, elektros ener
gijai ir jos (per Lietuvą) tran
sportui esmėje jokių problemų 
nėra: reikalas abipusiai tarp 
Lietuvos ir Rusijos yra išaiškin
tas, ypač atsižvelgiant į trans
porto tarifus. Lietuva savo pa
grindinį sutikimą dėl praleidimo 
rusų produktų ir energijos į Ka
raliaučių sritį yra jau paskel
busi”.

Sunkios ir svarbios derybos 
vyksta dėl karinio tranzito: 
“Svarbiausia Rusija nori, kad 
po Europos sąjungos plėtros ka
riuomenės dalinių ir ginkluotės 
tranzitas per Lietuvą ir Lenkiją 
į Karaliaučių būtų nekontro
liuojamas ir jam nereikėtų vizų. 
Abi valstybės, kaip ir ES, tokį 
‘koridoriaus’ sprendimą atmeta. 
Ligi šiol karinis tranzitas per 
Lietuvą yra Maskvos ir Vilniaus 
tik provizoriškai reguliuojamas 
ir neaiškus (ligi šiol esamos tai
syklės kasmet pratęsiamos). At
rodo, abi pusės kol kas elgiasi 
lyg pokerio žaidime: Maskva 
jungia jau pasirašytos tarp Rusi
jos ir Lietuvos sutarties dėl sie
nos ratifikavimą, gerai žinoda-

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

ma, kad aiški ir pastovi siena 
yra pagrindinė sąlyga įstoti į ES. 
Lietuva iš savo pusės nori 
sprendimo su savo sąlygomis, 
kuriose būtų pabrėžtas reikalin
gumas įvesti kontrolę ir tuo bū
du Maskva būtų pastatyta prieš 
tam tikrą spaudimą”.

Prunskienės pasisakymas
Apie Lietuvoje atliktą buv. 

KGB bendradarbių apklausą - 
liustraciją Maskvos dienraštis 
Kommersant š.m. rugsėjo 21 d. 
laidoje rašo: “Pagal seimo kraš
to saugumo komiteto narį so
cialdemokratą Nikalojų Medve
devą, apklausos pasekmes gali 
būti labai sunku numatyti. ‘Kai 
buv. KGB tarnautojų apklausos 
įstatymas buvo ką tik priimtas, 
aš labiausiai bijojau, kad, kaip 
paprastai, mes perlenksime laz
dą’ -jis pasakė laikraščio kores
pondentui. Pagal Lietuvos par
lamentaro žodžius, galutinai nu
statyti buvo ar nebuvo žmogus 
slaptu KGB informatoriumi gali 
tik teismas. Tik po to ši infor
macija gali būti viešai paskelbta. 
(...) Lietuvos seimo narė Kazi
miera Prunskienė dar prieš de
šimtį metų buvo vieno bulvari
nio laikraščio apkaltinta, kad ji 
buvo Sovietų Sujungtos KGB 
slapta informatorė ir turėjo sla
pyvardį Šatrija. Pagal ponios 
Prunskienės žodžius, tais laikais 
kada Aukščiausiosios tarybos 
pirmininku buvo Vytautas 
Landsbergis, iškelti teisme 
šmeižto bylą buvo tiesiog ne
įmanoma. Kaltinimas buvo pa
remtas tuo, kad ji pristatydavo 
savo užsienio komandiruočių 
ataskaitas universiteto, kurio ji 
buvo bendradarbė, tarybai. 
‘Ataskaitų buvo šešios kopijos, 
kurių viena tikriausiai patekda
vo į pirmąjį skyrių’, - prisimena 
ponia Prunskienė.”

Ponia Šatrija-Prunskienė 
pamiršta pridurti, kad Lietuvos 
teismas, kaip to pageidauja so
cialdemokratas Medvedevas, 
pripažino, kad ji buvo KGB 
bendradarbė. Dėl to visko, kaip 
paprastai, yra “kaltas” ne kas 
kitas, o Landsbergis.

Kard. Bačkis - sovietams 
pavojingas

KGB archyvaras Vasilij 
Mitrochin 12 metų kopijavo 
slaptus KGB dokumentus, jų 
nuorašus slėpė. Žlugus Sov. Są
jungai, kartu su jais 1992 m. at
sidūrė Didžiojoje Britanijoje. 
Pagal tuos dokumentus, 1999 
m. buvo išleista knyga The Mit
rochin Archive. Apie dabartinį 
Lietuvos kardinolą knygoje ra
šoma: “Su ypatingu įtarumu bu
vo (KGB) centro priimtas Lie
tuvoje gimusio A. Bačkio pa
kvietimas į artimiausių popie
žiaus patarėjų Apaštališkosios 
sostinės santykiams su sovietų 
bloko valstybėmis būrį. Bačkio 
tėvas prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą buvo nepriklausomos Lietu
vos ambasadoriumi Paryžiuje ir 
Maskvoje buvo manoma, kad 
jos sūnus tęs ‘buržuazines’ tra
dicijas. Centro nuomone, Bač
kio pakvietimas buvo eilinis 
priešsovietiškas Jono-Pauiiaus 
II mostas.” J.B.

Punsko lietuvių šventovės išorės remontas baigiamas. Remonto laukia 
ir jos vidus Nuotr. J. Dzemionienės

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Diskusijos dėl Valdovų rūmų 
atkūrimo tarp politikų ir visuo
menėje sujudo paaiškėjus, kad 
kitų metų biudžete pagal įstaty
mą šiam objektui numatoma 
skirti 7 mln. litų. Kaip rašo LG- 
TIC, pasigirdo abejonių, ar tuš
čiai nešvaistomi valstybės pini
gai neišlikusios pilies atstaty
mui.

Konferencija dėl Karaliaučiaus
Vilniaus savivaldybėje spa

lio 20-21 d.d. vyko tarptautinė 
konferencija Neišspręstos Kara
liaučiaus krašto problemos, skel
bia LGTIC. Ją surengė nevy
riausybinė organizacija “Mažoji 
Lietuva”. Dalyvavo Karaliau
čiaus krašto tyrinėtojai iš Lietu
vos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir 
Vokietijos. Jie pranešimuose 
priminė baltišką šio krašto pra
eitį, tragišką jo istoriją ir aptarė 
šiuo metu ten gyvenančių lietu
vių problemas.

Renginio metu buvo reika
laujama srityje atstatyti lietuviš
kus ir prūsiškus vietovardžius, 
kurie buvo pakeisti po Antrojo 
pasaulinio karo, ją užėmus So
vietų Sąjungai. Buvo siūloma 
kreiptis į Lietuvos ir Rusijos 
valdžios institucijas, kad srityje 
būtų įamžintos svarbios su Lie
tuvos istorija ir kultūra susiju
sios vietos bei iškeltas į viešumą 
1944-47 m. Raudonosios armi
jos vykdytų masinių krašto gy
ventojų žudynių faktas.

Svarbiausios krašto lietuvių 
problemos - trūkumas lietuviš
kų mokyklų, nepankankama pa

AtA
JURGIUI STANIONIUI 

mirus,
jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 
užuojautą -
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rama iš Karaliaučiaus srities 
vietos valdžios institucijų ir ne
patenkinamas ryšys negaunan
tiems Lietuvos televizijos kana
lų ir radijo stočių. Pabrėžta, kad 
reikia stiprinti Lietuvos ir Kara
liaučiaus srities bendradarbiavi
mą transporto srityje, moderni
zuoti sienos kirtimo punktus ir 
muitines, spręsti krašto statusą 
atsižvelgiant į lietuvių interesus.

Naudos tapatybės korteles

Lietuvos seimas lapkričio 6 
d. priėmė Asmens tapatybės 
kortelės įstatymą, kuriuo naujai 
išleisdinamos kortelės bus pa
grindinis piliečio asmens doku
mentas, patvirtinantis jo asmens 
tapatybę ir pilietybę. Jis galės 
būti naudojamas ir vykstant į 
kai kurias valstybes, su kuriomis 
yra sudarytos atitinkaųios tarp
tautinės sutartys ar susitarimai. 
Įstatymas įsigalios nuo 2003 m. 
sausio 1 d.

Kortelę privalės turėti kiek
vienas pilietis, sulaukęs 16 m. 
amžiaus. Joje bus įrašyta pilie
čio vardas, pavardė, lytis, gimi
mo data, asmens kodas, piliety
bė, su piliečio nuotrauka ir pa
rašu. Tautybė nebus įrašyta, nes 
tai prieštarautų Europos sąjun- i 
gos erdvėje nustatytai tvarkai. 
Pagal ES nurodymus, tautybės 
viešas skelbimas yra priskiria
mas jautriai duomenų grupei. 
Vidaus reikalų ministerio Juozo 
Bernatonio teigimu, tai bus pa
togus, paprastas ir pigus doku
mentas, kurio padirbti bus ne
įmanoma. RSJ

IGNAS MEDŽIUKAS
Prieš keliolika metų iš Lie

tuvos į Kaliforniją atvyko kele
tas Smuškevičių giminės asme
nų. Kažkaip jie sužinojo, kad 
Los Angeles Tautiniuose na
muose veikia Lietuvių kredito 
unija. Tuo metu aš buvau šios 
unijos reikalų vedėjas (mana
ger). Jie kreipėsi paskolų rei
kalu, norėdami pirkti automobi
lius. Paskolas davėme. Išsikal
bėjome, kad Smuškevičių gimi
nės šaknys yra Rokiškio mies
tas. Iš šio miesto yra kilęs pa
sižymėjęs sovietų lakūnas Jako
vas Smuškevičius (gimęs 1902. 
IV. 14), kuris Rusijos pilietinio 
karo metais kovojo Raudono
sios armijos gretose. Baigęs 
Frunzės karo akademijoje vado
vaujančių darbuotojų kursus ir 
Kacos (Kryme) karo lakūnų 
mokyklą, 1936-1937 dalyvavo ir 
pasižymėjo Ispanijos pilietiniam 
kare generolo Duglo vardu, bū
damas Ispanijos respublikos 
aviacijos vyr. patarėju. 1939-1940 
jis buvo Raudonosios armijos 
karo laivyno viršininkas, nuo 
1940 rugpjūčio iki tų pat metų 
gruodžio mėn. generalinis ins
pektorius. Už nuopelnus gavęs 
du kartus Sovietų S-gos didvyrio 
vardą. Vėliau suimtas ir 1941 m. 
spalio 28 Maskvoje sušaudytas.

Jakovas Smuškevičius, bū
damas Vitebsko aviacijos briga
dos vadu, staiga atsisveikinda
mas šeimą, pasakė, jog po poros 
valandų turįs išvykti į Tolimuo
sius Rytus. Iš Minsko atskridęs 
J. Uborevičius pranešė, "kad jis 
išvykęs ne į Tolimuosius Rytus, 
bet pasiųstas Ispanijon dalyvau
ti pilietiniame kare respubliko
nų pusėje. (Generolas Jeroni
mas Uborevičius, kilęs iš Dau
gailių valse., Utenos apskr., ap
kaltintas Sovietų Sąjungos mar
šalų byloje ir sušaudytas vėliau 
reabilituotas).

Jakovą Smuškevičių prisi
mena jo duktė. Ji pasakoja 
paskutinį kartą tėvą mačiusi, kai 
jis buvo 39 m., o jai buvo pen
kiolika. Kiek ji prisimena, susi
darė įspūdis, kad iš pradžių jos 
tėvas su Stalinu gerai sugyvenęs. 

Namelis Medininkuose, kuriame buvo nužudyti muitinės darbuotojai 1991 m. liepos 31 naktį
Nuotr. J. Staškevičiaus

Jo vienaamžiai pasakoja, kad jis 
buvęs drąsus ir atkaklus. Princi
pingai Stalinui dėstydavęs savo 
nuomonę ir neretai jį įtikinda
vo. Bet vėliau santykiai pašlijo, 
ypač po to, kai jis užstojo kai 
kuriuos savo pažįstamus ir ne 
vieną jam pasisekė išgelbėti.

1939 m. įvykusios lėktuvo 
katastrofos pasekmėje J. Smuš
kevičius smarkiai apdegė ir susi
laužė kojas. Atrodė, kad jos tu
rės būti amputuotos. Jį gydė ge
riausi chirurgai. Bet kojos buvo 
tik apgydytos, nes naktimis jaus
davo baisius skausmus, dejuo
davo ir kartais net apalpdavo. 
Reikėjo vėl operuoti.

1941 m. pradžioje prasidėjo 
Raudonosios armijos kariškių 
suėmimai. J. Smuškevičių per
spėjo G. Žukovas (Gen. Georgi 
Žukov buvo Stalino patikėtinis, 
pakeltas maršalu. Chruščiovui 
įsistiprinus apkaltintas “asme
nybės kulto” skatinimu, iš visų 
pareigų atleistas). Prieš praside
dant karui su vokiečiais, J. 
Smuškevičius buvo suimtas; vos 
praėjus trim dienom po antro
sios kojų operacijos jis neštuvais 
buvo išgabentas į kalėjimą.

Po to, kaip pasakoja duktė 
Roza, juos pažadino ryški pro
žektorių šviesa. Pusantros paros 
bute buvo daroma krata: “išver
tė visas bibliotekos knygas, net 
ir mano vadovėlius ir žaislus”.

Šeimoje buvo manoma, kad 
tai vyksta be Stalino žinios. Per 
artimus Stalinui asmenis įda
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viau jam laišką, prašydama 
priimti asmeniškam pokalbiui. 
Bet prasidėjo karas ir priėmė ne 
Stalinas, o Berija. Praėjusi ilgą, 
niūrų koridorių, įėjusi į didžiulį 
kabinetą, kurio gale sėdėjęs ma
žas žmogelis su “pensnė”. Jis 
švelniai, netgi meiliai guodė: 
“Nesijaudink, nieko blogo ne
galvok. Juk tu tiki, kad tavo tė
vas nekaltas, vadinasi, greit su
grįš”-

Po tokio suraminimo Smuš- 
kevičiaus duktė ir žmona buvo 
suimtos ir išvežtos į kalėjimą, o 
vėliau ištremtos į Karagandos 
stepes. Nutarimą pasirašė tas 
pats Berija. Tekstas toks: “Vi
durinės mokyklos moksleivę 
Smuškevič Rozą, Jakovo, kaip 
Tėvynės išdaviko dukrą, nuteisti 
penkeriems metams laisvės atė
mimo, atliekant bausmę Karla- 
go pataisos darbų kolonijoje, 
paskui ištremti iki gyvos galvos” 
(iš Maskovskije novosti}.

Tik po 13 tremties metų - 
1954 m. buvo leista sugrįžti į 
Maskvą. Gegužės mėn. buvo 
gautas pranešimas, kad dėl įkal
čių stokos prieš Jakovą Smuš
kevičių byla nutraukiama ir jis 
reabilituotas; jam po mirties 
grąžinti visi laipsniai ir apdova
nojimai. “Nuo tada aš vėl tapau 
dukart Sovietų Sąjungos didvy
rio duktė”, - baigė pasakojiihą 
Roza Smuškevič.

• Kai palikta šalis laisvės ne
tenka, tai kiekvienas svetur gyvenęs 
tėvynainis savaime virsta tremti
niu- A. MACEINA
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LAISVOJE TEVYtJE e LIETUVIAI PASAULYJE
“INFOBALT” PARODA

Lietuvos parodų centre “Li- 
texpo” spalio 24-28 d.d. vyko aš
tuntoji tarptautinė technologijų ir 
telekomunikacijų bendrovių pa
roda “Infobalt 2001”, rašo Vals
tiečių laikraštis (nr. 86). Parodoje 
dalyvavo 195 įmonės, iš jų apie 20 
užsienio firmų, neturinčių atsto
vybių Lietuvoje. Šių metų paro
dos naujovė buvo prie “Litexpo” 
centro įrengtas karinis informaci
nis technologijų miestelis, kuria
me lankytojai galėjo susipažinti 
su naujų technologijų taikymu 
krašto apsaugos struktūrose. Pa
rodoje buvo ypatingai daug infor
macijos apie judamąjį ryšį, juda
muosius įrengimus.

SKOLA ŽEMDIRBIAMS
Žemės ūkio gamybą super

kančių bei perdirbančių įmonių 
skola žemdirbiams nuo šių metų 
pradžios išaugo 89 mln. litų, o 
vien per rugsėjo mėnesį - 15 mln. 
litų, rašo Valstiečių laikraštis (nr. 
87). Šiemet spalio 1 d. bendra 
skola žemdirbiams siekia 171.1 
mln. litų, Žemės ūkio ministerijos 
duomenimis. Iš viso spalio pra
džioje žemdirbiams buvo skolin
gos 94 žemės ūkio gamybą super
kančios bei perdirbančios įmo
nės. Pieno pramonės įmonių pra
delsto termino skolos spalio pra
džioje buvo 52.5 mln. litų 
(67.9%) visų skolų. Linų įmonių 
skolos - siekia 6.1 mln. litų, grū
dų - 4.1 mln.

KYŠIAMS NEPRITARIA
“Baltijos tyrimų” apklausos 

duomenimis, Lietuvos gyventojai 
korupciją vertina neigiamai, ta
čiau net 61% yra pasiruošę duoti 
kyšį. “Transparency Internatio
nal” (Tarptautinis skaidrumas) 
nevyriausybinės organizacijos pri
statytomis žiniomis, 36% ap
klaustų gyventojų bei 37% verslo 
atstovų per pastaruosius metus 
yra davę kyšį. Net 13% verslinin
kų per 12 mėnesių kyšį yra davę 4 
ar daugiau kartų. Pusė apklaustų
jų mano, kad per pastaruosius 5 
metus korupcijos mastai Lietuvo
je padidėjo. Kaip rašo Valstiečių 
laikraštis, pateiktais duomenimis 
patys piliečiai dažniau yra linkę 
duoti kyšį, negu iš jų to reika
laujama.

CUKRAUS GAMYBA
Lietuvos cukraus fabrikai iki 

spalio 1 d. supirko 142,680 tonų 
cukrinių runkelių ir pagamino 
11,427 tonų cukraus, skelbia Vals
tiečių laikraštis. Daugiausia cukri
nių runkelių (apie 70,500 tonų) iš 
žemdirbių supirko Danijos bend
rovei “Danisco Sugar” priklau
santis “Panevėžio cukrus”. Dėl 
nepalankių klimato sąlygų viduti
nis runkelių cukringumas šiemet 
siekia 14.5%. Pernai vidutinis 
cukringumas siekė 17.8%, vadi
namas bazinis yra 15.9%. Cuk
raus suvartojimas per devynis šių 
metų mėnesius, palyginus su tuo 
pačiu praėjusių metų laikotarpiu 
išaugo 11%, cukraus fabrikai par
davė 78,500 tonų cukraus. Spalio 
1 d. fabrikuose jo sukaupta 
15,000 tonų.
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Namų tel. 705-429-6428

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

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

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

DOMISI REKORDAIS
The Baltic Times (spalio 25- 

31 nr.) rašo, kad iš trijų Baltijos 
valstybių, Estijoje ir Lietuvoje la
biausiai domimasi “Guiness” re
kordų įveikimu. Ligšiol Lietuva 
“Guiness” knygoje yra pasižymė
jusi jauniausia “didvyre”, Aušra 
Sakalauskaite, kuri būdama 3 
metų ir 2 mėnesių amžiaus išgel
bėjo savo 7 mėnesių broliuką iš 
degančio namo Kupiškio rajone 
1995 m. Iš pasaulio penkių di
džiausių keltų, trys plaukia su 
Lietuvos trispalve - ’’Vilnius”, 
“Klaipėda” ir “Kaunas”. Pasaulio 
didžiausias branduolinis reakto
rius yra Ignalinoje. Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus yra įra
šytas į “Guiness” knygą kaip vals
tybės vadovas, trumpiausiai gyve
nęs savo krašte prieš būdamas iš
rinktu. Mokslininkas Andrius 
Baltuška užregistravo trumpiau
sią šviesos blykstelėjimą (4.5 fem- 
tosekundžių); Algimantas Rauk- 
tys su savo barzda (!) pakėlė 63.5 
kg alaus statinę; didžiausią istori
joje kometą užregistravo lietuvis 
Kazimieras Černis 1983 m. liepos 
18 d. Su Estija ir Latvija Lietuva 
dalinasi dėl rekordinės žmonių 
grandinės, sudarytos 1989 m. rug
pjūčio 23 d. Tai buvo 595 km. 
“Baltijos kelias”, kuriuo paminė
ta liūdnoji 50 m. Molotovo-Ri
bentropo sutarties sukaktis.

NAUJAS ŠAULIŲ CENTRAS

Spalio 29 d. Klaipėdoje įvyko 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Butigeidžio dragūnų batalione 
įsteigtame jaunųjų šaulių vadų ir 
instruktorių rengimo centro ati
darymo iškilmės, praneša LG- 
TIC. Centre savo laisvu laiku 
daugiau kaip 40 jaunųjų šaulių iš 
Klaipėdos, Tauragės bei Telšių 
apskričių mokysis karybos meno 
teorijos bei dalyvaus lauko praty
bose^ Tikimasi, jog jaunųjų šaulių 
vadų ir instruktorių rengimo 
centras prisidės prie organizacijos 
striprinimo ir populiarumo. Vien 
Klaipėdos apskrityje yra daugiau 
kaip 500 naujų narių. Jaunųjų va
dų ir instruktorių rengimo centrai 
taip pat veikia Vilniuje bei Ruk
loje.
BRANGS BENZINAS, CIGARETĖS

LGTIC praneša, kad nuo ki
tų metų pradžios gali padidėti 
benzino, suskystintų dujų kainos, 
nuo 2002 m. liepos mėn. pa
brangs ir cigaretės, seimui įgyven
dinus spalio 30 d. priimtą Akcizų 
įstatymą. Jam įsigaliojus, vienas 
litras benzino pabrangtų 8 cen
tais, suskystintos dujos - 3-4 cen
tais, o cigarečių kaina padidėtų 
nuo 32 litų iki 36 litų už tūkstantį 
vienetų. Tačiau turėtų atpigti 
krosnių kuras, tad paslaugos už 
gyvenamųjų namų šildymą netu
rėtų pabrangti. Naujame įstatyme 
numatoma taikyti gazoliams, jų 
pakaitalams ir priedams 720 litų 
už toną akcizo tarifą.

PRIEŠTARAUJA RŪMŲ 
ATSTATYMUI

Kaip praneša LGTIC, spalio 
18 d. įvairioms seimo frakcijoms, 
išskyrus socialdemokratų, atsto
vaujantys 48 parlamentarai pasi
rašė reikalavimą įrašyti į arti
miausios seimo visuotinių posė
džių darbotvarkę projektą, kuria
me siūloma panaikinti DLK val
dovų rūmų atkūrimo ir paskirties 
įstatymą. Taip pat bus siūlomas 
nutarimo “Dėl Vilniaus pilių vals
tybinio kultūrinio rezervato stei
gimo” pakeitimo projektas. Šiais 
projektais siekiama panaikinti 
įstatymiškai įtvirtintą politinį 
sprendimą įgyvendinti didžiulių 
valstybės lėšų reikalaujantį Val
dovų rūmų atstatymo projektą 
bei pasirūpinti tuo, kad visi 
sprendimai saugant Vilniaus pilių 
teritorijoje esančias vertybes būtų 
moksliškai pagrįsti. RSJ

Susivienijimo lietuvių Argentinoje tautinių šokių grupė “Dobilas”, dalyvavusi folkloro festivalyje Kordobos 
mieste 2001 m. rugsėjo 29-30 dienomis. Festivalyje dalyvavo dvylika tautybių Nuotr. A. Stalioraičio

Hamilton, Ont.
“ŠIRVINTOS-NEMUNO” TUN

TO SKAUTAI-TĖS žiemos sezono 
veiklą pradėjo Mišiomis Aušros 
Vartų šventovėje spalio 21 d. Po 
Mišių parapijos salėje vyko sueiga, 
kurią vedė ps. Loreta Mačytė. Tun- 
tininkė v.sk. Silvija Stonkutė visus 
pasveikino ir paskirstė tunto parei
gas. Paukštytėm vadovaus v.sk. 
kandidatė G. Nekrošaitė, skautėm 
- v.sk. L. Lattanzi, vilkiukams ir 
skautams - ps. G. Senkus, kuriam 
padės R. Bartininkas.

Po trumpų vaišių, gražiam orui 
esant, tuntas išvyko iškylauti j “Dy- 
ment ūkį”. Ir vaikai, ir tėvai pasi
džiaugė gražia gamta. Arkliu trau
kiamu vežimu visi buvo nuvežti į 
moliūgų laukus. Gavo pasirinkti po 
vieną moliūgą ir parsivežti namo. 
Skaniai papietavę visi išsiskirstė 
pradėti veiklą atskiruose vienetuo
se. Bendra tunto sueiga bus gruo
džio 2 d. per skautų Kūčias Jauni
mo centre. G.S.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBO “ĄŽUO
LAS” valdyba nuoširdžiai rūpinasi 
klubo narių patogumu ir stengiasi 
paįvairinti kasdienybę. Kasmet ruo
šiami pavasario ir žiemos, jau tradi
ciniais tapę, pokyliai su savo jėgo
mis atliekama programa, o kartais 
įstengiame pakviesti meninės dalies 
atlikėjus iš kitur. Labai džiaugia
mės, kad į renginius, kurie vyksta 
tolimesnėse vietose, klubo valdyba 
suorganizuoja kelionę autobusu. 
Kelionės kaina - simbolinė, o klu
bo nariams, kurie laiku sumoka na
rio mokestį nemokamai. Tokią 
nuotaikingą kelionę atlikome spa
lio 28 d., kai vykome į berniukų 
choro “Ąžuoliukas” koncertą Mis- 
sissaugoje. Koncertas visiems labai 
patiko, stebino aukštu meniniu ly
giu, o dainos nukėlė prie Nemuno 
krantų, priminė visiems brangią 
Tėvynę. Dėkojame klubo valdybai 
ir laukiame naujų, įdomių kelionių.

D.G.
A.a. JUOZUI RYBIJ mirus, 

reikšdami užuojautą mirusiojo šei
mai, velionies atminimą pagerbda

Kanadiečiai PRIMA ir BRONIUS SAPLIAI Dienovidžio redakcijos 
kieme 2001.IX.5 Vilniuje

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

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

mi KL fondo veiklai po $20 aukojo: 
A. K. Žilvyčiai ir G. J. Krištolaičiai.

A.a. BRONIUI GRAJAUSKUI 
mirus, jo atminimui, reikšdami už
uojautą velionies šeimai, Kanados 
lietuvių fondo veiklai aukojo: $25 - 
St. Dalius; $20 - Z. Čečkauskas, J. 
Stankus, D. A. Kamaičiai, N. Z. 
Stonkai, I. P. Zubai, G. J. Krištolai
čiai, E. Bajoraitienė. ' J.K.

A.a. BRONIUI GRAJAUSKUI, 
“Tėvynės sąjungos” nariui mirus, 
užjausdami seserį, seselę M. Terezi- 
ną, brolienę Eugeniją bei visus arti
muosius, “Tėvynės sąjungai” auko
jo: $20 - E. J. Bubniai, A. J. Ged- 
riai, D. L. Gutauskai, J. Kažemė- 
kas, A. J. Norkai, M. L. Paškai; $10 
- R. Fronczak. L.P.

KLB HAMILTONO APYLIN
KĖS VALDYBA rengia Naujų metų 
sutikimą Jaunimo centro salėje. 
Pradžia "?v.v., vakarienė su vynu - 
8 v.v.; 11 v.v. pyragai ir kava, muzi
ka - visų mėgstamos sol. Lilijos Tu- 
rūtaitės. Valdyba kviečia visus daly
vauti šiame renginyje ir prašo iš 
anksto rezevuoti vietas. Kaina $40 
dol. asmeniui. M. Biekšienė

Windsor, Ont.
MYKOLAS KIZIS, 86 m. am

žiaus, mirė 2000 m. rugpjūčio 4 d. 
Windsore, Ont. Velionis buvo žino
mas visuomeninkas. Paliko žmoną 
Jolantą ir sūnų medicinos daktarą 
Saulių su šeima. Šiais metais po 
Mišių Šv. Kazimiero šventovėje 
rugpjūčio 5 d. Heavenly Rest kapi
nėse buvo pašventintas didingas 
granitinis paminklas M. Kizio atmi
nimui. Apeigas atliko kun. Aloyzas 
Volskis.

Velionis, atvykęs iš Europos 
Windsoran prieš 50 metų, dirbo du 
darbus: pragyvenimo ir visuomeni
nį. Visuomeninis darbas plačiai 
išsišakojo ne vien tik Windsore, kur 
jis su kitais įkūrė Šv. Kazimiero pa
rapiją, rengė Kanados lietuvių die
nas, koncertus, parodas, bet ir Det
roite, kur vadovavo Lietuvių Namų 
ir Dariaus ir Girėno draugijoms. Jis 
priklausė didžiausiai mūsų išeivijos 
kartai, kuri iš nieko sukūrė lietuviš

kus gyvus telkinius Kanadoje ir 
JAV. O Mykolas Kizis buvo net iš
skirtinis asmuo savo veikla pasižy
mėjęs abiejose valstybėse.

Abu kartus per laidotuves ir 
metines Mišias vargonavo ir giedo
jo muzikas Stasys Sližys, velionies 
artimas draugas ir muzikinio gyve
nimo organizatorius Detroite. Jie 
visi yra pavyzdžiai naujai ateinan
tiems. Velionies ištvermė ir gerava- 
liškumas liks ilgam geram prisimi
nimui, o kai bus rašoma Windsoro 
ir Detroito lietuvių veiklos istorija, 
velionis bus viena iš skaidriausių 
žvaigždžių. Saulius Šimoliūnas

Winnipeg, Man.
KLB VINIPEGO APYLINKĖS 

METINIS SUSIRINKIMAS įvyko 
sekmadienį, spalio 21 po pamaldų 
mažojoje Šv. Dvasios šventovės sa
lėje dalyvaujant daugiau kaip 30 
žmonių. Susirinkimui vadovavo 
apylinkės valdybos pirmininkas J. 
Grabys, pristydamas dalyvaujančius 
svečius iš Lietuvos. Sekretoriavo E. 
Fedaras, o praeitų metų protokolą 
skaitė V. Rutkauskas. Protokolas
priimtas be pataisų. Pirmininkas 
padarė šių metų veiklos apžvalgą, 
pabrėždamas, kad šiemet buvo ne
mažai nuveikta, ir metai baigti su 
nedideliu pelnu. Kitiems valdybos 
nariams davus savo sričių ataskai
tas, valdyba atsistatydino, bet daly
viams prašant ir senajai valdybai 
sutikus, buvo vienbalsiai perrinkta 
kitiems metams. Klausimų metu T. 
Timermanienei pasiteiravus, kokia 
yra Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelio padėtis, valdyba pranešė, 
kad būrelis nustojo veikti. Po susi
rinkimo kun. A. Degučiui sukalbė
jus maldą, dalyviai vaišinosi B. Gra- 
bienės su talkininkėmis paruošta 
bei pačių dalyvių suneštais užkan
džiais, pyragais ir kava.

KLB VINNIPEGO APYLIN
KĖS NAUJOS VALDYBOS SUDĖ
TIS: pirmininkas - Juozas Grabys, 
vicepirmininkas - Valentinas Rut
kauskas, iždininkė - Brenda Grabie- 
hė, sekretorė - Viktorija Daubaraitė, 
nariai - Egidijus Bugailiškis ir Dan
guolė Januškaitė. Revizijos komisijo
je - Evaristas Fedaras, Algis Lingė ir 
Jonas Timermanas. EKK

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

j Jis mums duoda"

| Lougheed Funeral
į Home
; Žmonės, kurie atjaučia kitus

i Sudbury Ontario

JA Valstybės
Tautinę šventę rugsėjo 9 d. Či

kagoje surengė Vytauto Didžiojo 
šaulių rinktinė. Ji pradėta Mišiomis 
Brighton Parko Švč. M. Marijos 
šventovėje. Pamaldose šauliai daly
vavo organizuotai rikiuotėje. Po 
Mišių minėjimas vyko Šaulių na
muose. Buvo iškilmingai įneštos vė
liavos, sugiedotas Tautos himnas, 
tylos minute prisiminti mirę už tau
tos laisvę. Minėjimą pradėjo rinkti
nės vadas J. Šidlauskas, kartu pri
statydamas ir šventės garbės sve
čius. Invokaciją sukalbėjo rinktinės 
kapelionas kun. J. Kelpšas. Išeivijos 
šaulių vadas M. Abarius papasako
jo apie buvusią savo kelionę Lietu
voje. Jis taipgi perdavė Lietuvos 
krašto apsaugos ministerio L. Lin
kevičiaus, viceministerio J. Gečo, 
kariuomenės vado gen. J. Kronkai- 
čio, Šaulių sąjungos vado pulk. J. 
Širvinsko linkėjimus. Sveikinimo 
žodžius tarė ALTos Čikagos Sky
riaus pirm. E. Oželienė, Tautinės 
sąjungos Čikagos skyriaus pirm. M. 
Marcinkienė. Už nuopelnus Šaulių 
sąjungai keliolika šaulių apdovano
ti ordinais, medaliais bei garbės 
šaulio ženklais. Tarp apdovanotųjų 
Šaulių žvaigžde buvo rinktinės ka
pelionas kun. J. Kelpšas. Apdova
nojimus įteikė LŠS išeivijoje vadas 
M. Abarius ir LŠS išeivijoje ordinų 
tarybos pirm. E. Vengiauskas. Po 
programos vyko vaišės.

Australija
Sidnio LB apylinkės metinis 

susirinkimas įvyko rugsėjo 9 d. Lie
tuvių Namų patalpose. Susirinkimą 
įvadiniu žodžiu pradėjo valdybos 
pirm. dr. V. Doniela. Susirinkimui 
pirmininkauti išrinktas A. Reizgys, 
o sekretoriauti A. Rupšys. Tylos 
minute pagerbti mirę bendruome
nės apylinkės nariai. Valdybos 
pirm. dr. V. Donielos pranešimu, 
pernai buvo surengtas Valstybės 
dienos minėjimas, o šiemet - Vasa
rio 16-tosios. Pirmininkas dėkojo 
Lietuvos gen. garbės konsului V. 
Šliteriui, A. Laukaičiui (ryšininkas 
olimpiados reikalams), Lietuvių 
klubo valdybai ir tarnautojams už 
atliktus darbus ryšium su vykusia 
Sidnio mieste olimpiada. Taipgi 
siūlė daugiau nupirkti naujai išleis
tų knygų ir jas padovanoti lietuvių 
bibliotekai. Praeitos kadencijos val
dybą sudarė: pirm. dr. V. Doniela, 
vicepirm. J. Zinkus, sekr. A. Rup
šys, ižd. V. Bakaitis, narė kultūri
niams reikalams - P. Pullinen. Ižd. 
V. Bakaitis pranešė, kad turėta 
1,780 dol. pajamų ir 760 dol. išlai
dų. Ižde yra 20,457 dol. Kontrolės 
komisijos aktą perskaitė V. Pata
šius. Išrinkta nauja valdyba: pirm, 
dr. R. Zakarevičius, vicepirm. R. 
Zakarevičienė, sekr. L. Kalėdienė, 
ižd. V. Bakaitis, narys D. Hoznas. 
Po susirinkimo dauguma dalyvių 
persikėlė į klubo salę, kur vyko Lie
tuvos baleto bičiulių parodomųjų 
šokių renginys. (“Mūsų pastogė” 
2001 m. 38 nr.).

Britanija
Tarptautinės katalikų pamal

dos įvyko rugsėjo 23 d. Westmins
ter arkikatedroje Londone. Jose 
dalyvavo 32-jų tautybių mažumų 
katalikų bendruomenių nariai su 
savo tautinėmis vėliavomis. Dauge
lis dalyvavo pasipuošę tautiniais 
drabužiais. Kardinolą Cormac 
Murphy O’Connor prie didžiojo al
toriaus atlydėjo mažumų bendruo
menių kunigai, vienuoliai, vienuo
lės. Pamaldose dalyvavo lietuvių 
delegacija su Lietuvos valstybine 
vėliava ir užrašu “Lithuanian 
Church of St. Casimir”. Kardinolas

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -

A T K7A95 LIETUVIŲ KREDITO
1 KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........1.00%
santaupas................................. 1.25%
kasd. pal. taupymo sąsk........1.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................... 1.50%
180 dienų indėlius.................. 1.50%
1 m. term. Indėlius.................2.00%
2 m. term, indėlius.................2.50%
3 m. term, indėlius................. 3.25%
4 m. term, indėlius................. 3.50%
5 m. term. Indėlius.................4.00%
RRSP IrRRIF
(Variable).................................. 1.25%
1 m. Ind...................................... 2.00%
2 m. Ind...................................... 2.50%
3 m. ind...................................... 3.25%
4 m. ind...................................... 3.50%
5 m. ind...................................... 4.00% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

susitikime su mažumų atstovais sa
kė: “Kiekviena tautinė bendruome
nė savo buvimu praturtina Westmi- 
nsterio vyskupiją” (Londono žinios, 
2001 m. 9 nr).

Vengrija
Budapešte veikia nedidelė lie

tuvių bendruomenė. Jai vadovauja 
S. Povilaitis. Jis džiaugiasi, kad 
pastaruoju laiku į lietuvišką veiklą 
pradeda įsijungti naujosios išeivijos 
atstovai. Budapešto lietuviai Vasa
rio 16-tąją šventė kartu su Lietuvos 
ambasada. Pasak pirmininko, šven
tė pavyko; buvo apie 100 svečių. 
Meninę programą atliko Kauno 
styginio orkestro kvartetas. Rūpes
tį, kaip ir visur, kelia jaunoji karta. 
Dauguma jaunimo nemoka lietuvių 
kalbos. Siūloma jiems susiorgani
zuoti į PUS skyrių. Buvęs LB val
dybos pirm., pasižymėjęs fotografas 
ir keliautojas, P. Normantas suren
gė savo naujų foto darbų parodą. 
Ankstyvą pavasarį buvo surengta 
gegužinė - iškyla j gamtą prie gra
žiųjų Dunojaus vingių. Iškyloje da
lyvavo Lietuvių - vengrų kultūros 
draugijos pirm. M. Rubanevičiūtė 
iš Lietuvos. (Europos lietuvis 2001 
m. 9 nr.).

Gudija
Gudijos lietuvių laikraštis Lie

tuvių godos 2001 m. 7 nr. rašo apie 
lietuvių atgijimą Lydoje. Pasak 
laikraščio, Lyda yra viena seniausių 
etninių lietuvių žemių vietovė. Ji 
yra susijusi su didžiaisiais Lietuvos 
kunigaikščiais: Gediminu, Algirdu, 
Jogaila, Vytautu. Lydos krašte nuo 
seniausių laikų gyvena lietuviai, bet 
per pastaruosius šimtmečius juos 
valdė ir valdo svetimieji. II Pasauli
nio karo metu lietuviai siekė šį 
kraštą prijungti prie Lietuvos. Ypač 
šiame užmojuje pasidarbavo Lydos 
lietuvių komitetas, vadovaujamas 
Viktoro Vilčinsko. 1941 m. sausio 1 
d. Lydoje buvo atlaikytos pirmos 
lietuviškos pamaldos, o 1943 m. 
šiame mieste buvo surengtas pir
masis lietuviškas vakaras.

Lydoje dabar veikia lietuvių 
mokykla, kuriai vadovauja M. Sta- 
kutytė-Miciukevič. Be vedėjos, mo
kykloje dar darbuojasi Lydoje gyve
nanti Liucija Martinkevič, mokslus 
baigusi Lietuvoje. Padėti atvyksta 
mokytojos V. Radauskaitė ir Z. 
Dainienė iš Pelesos mokyklos. Mu
zikos moko V. Chlebovič, puikiai 
kalbantis lietuviškai. Mokyklą lan
ko įvairaus amžiaus 45 mokiniai. 
Pasak vedėjos, mokiniai, ypač jau
nesnieji, greitai ima suprasti ir kal
bėti savo senolių gimtąja kalba. Šią 
vasarą šeši šios mokyklos mokiniai 
dalyvavo vasaros stovykloje Bart- 
kuškyje (Širvintų rajonas) ir galėjo 
pagerinti lietuvių kalbos mokėjimą. 
Stovykloje apsilankė Lietuvos ka
riai, padarę mokiniams didelį įspū
dį. Kiti mokyklos mokiniai dalyva
vo ekskursijose į Vilnių, Palangą, 
Kernavę, Kretingą. Centrinėje Ly
dos katalikų šventovėje jau antri 
metai laikomos lietuviškos pamal
dos. Mišias atnašauja klebonas 
kun. K. Krikščiukaitis, atvykstantis 
iš Pelesos. J. Andr.

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

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 7.80%
nekiln. turto 1 m...........4.90%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


Moteris apie moteris
Pasaka iš gyvenimo

ALĖ RŪTA
Ne iš Basanavičiaus pasakų 

- apie vaiduoklius, velnius bei 
ramybės nerandančias dūšeles. 
Tai pasaka iš dabartinio gyveni
mo, kai visko pertekę žmonės 
nebežino ko nori ir kaip savo 
dieneles prastumti. Ir šį kartą 
ne apie vyrus, o apie moteris, 
kurios paprastai, ypač lietuvės, 
yra darbais apsivertusios ir ne
turi laiko net padejuoti.

Taip, yra darbščių moterų, 
nors ne visos yra labai mėgstan
čios švarą, patogius, šviesius, 
tvarkingus namus. Yra sodinin
kių, gėlininkių, yra pletkinin- 
kių... Taip, yra ir tokių. Jos irgi 
užimtos! Joms laikas brangus. 
Juk reikia visas drauges aplan
kyti, jas apšviesti savais sumany
mais ir naujienomis. O nepatin
kančias drauges aptarti, jų silp
nybes išskaičiuoti. O juk reikia 
nusimanymo, žinojimo, reikia ir 
klausančios įtikinti, kad tai slap
tybės, kad kitoms nepasakytų... 
Tai tik tam tikro luomo, turin
čių laiko ir jėgų (jei vyras dirba 
ir uždirba)...

Ne, toli gražu, ne visos! Gal 
jų net ir reta... O dar rečiau 
kitokio charakterio moterų. Dar 
daug mažiau yra tokių, kurios 
santūriai elgiasi, mažai kalba, o 
daug dirba. Tai namai, tai vai
kai, tai organizacijų darbeliai, 
tai šiokia tokia labdara. Pvz. 
surinkti iš turtingesnių apdaro, 
jį peržiūrėti ir išdalinti kitoms 
bei kitiems, kurie mažiau turi. 
Na, kai ką ir sau pasiimti... Ar 
ne vis tiek? Ar ne gražu alkaną 
pasotinti, nuogą pridengti? 
Svarbu tikslas: duoti, atiduoti, 
kad ir ne viską.

O turbūt rečiausia tokių, 
kurios patarnauja kitoms ir ki
tiems. Ypač ligoniams ar liguis
tiems, kurie patys nebegali nei 
apsitvarkyti, o dažnai net nei 
tiesiai pavaikščioti ar parklupę 
prisikelti. Tai samarietės, gailes
tingos seserys, geraširdės globė
jos... Be atlyginimų, net be jo
kių dovanų - dovanėlių; o daž
nai neišgirstančios net nei padė
kos žodelio. .

Iš tokių iš tikro žinau tiktai 
vieną. Tai vieną mūsų plačioje 
apylinkėje. Ji nėra nei stipruolė, 
nei gražuolė, nei drąsuolė. Lai
ko turi, nes jau savo laiką atidir
busi, jau duonos kąsniu apsirū

PRIME MINISTER • PREMIER MINISTRE

Kanados ministerio pirmininko žodis
Prieš trisdešimt metų Kanada buvo pirmoji šalis, įvedusi daugiatautinę politiką, 
ir tuo būdu tapusi vadovaujančia šalimi, pripažįstančia kultūrinę įvairovę. Ši 
politika išreiškia mūsų bendrą siekį įgyvendinti tokias demokratijos vertybes, 
kaip pagarba, lygybė ir žodžio laisvė.

Po trijų dešimtmečių Kanada tapo tikru tautų mišiniu. Šiandien mūsų kaimynų, 
kolegų bei draugų tarpe rasime milijonus vyrų, moterų ir vaikų iš kiekvieno 
pasaulio kampelio. Jie visi yra dalyviai šio nepaprasto krašto, vadinamo 
Kanada, šios šiltai mus priėmusios žemės, šios mozaikos, sudėtos iš veidų ir 
istorijų iš viso pasaulio. Kanadiečiai kuria unikalią istoriją apie 
daugiatautiškumo privalumus.

Kanados daugiatautė politika įgalino mus gyventi taikingai ir praturtino mūsų 
gyvenimą. Ji paskatino mus atsiverti pasauliui. Ji išmokė mus nesitenkinti vien 
tolerancija, bet siekti savitarpio supratimo ir branginti mūsų skirtingumą. Ji 
padėjo mums drauge augti ir bręsti.

Ši sukaktis - tai tinkamas momentas pažymėti neišmatuojamą etninių 
bendruomenių indėlį mūsų šalies augimui ir visuomenės brandai. Vertybės, 
pagrindusios šią novatorišką politiką, padėjo suformuoti Kanadą. 
Daugiatautiškumo jėga tapo mūsų šalies stiprybe.

Daugiatautiškumas teikia mūsų veiklai ir laisvei plačias galimybes, leidžiančias 
surasti savo vietą visose visuomeninėse srityse. Tai viena iš didžiausių mūsų 
vertybių ir neišsenkantis vilties šaltinis šiais neramiais laikais.

Kanados vyriausybė ir toliau kovos su nepakantumu, neapykanta ir rasiniais 
prietarais. Mes tęsime darbą su etninėmis bendruomenėmis, siekdami 
patenkinti vis didėjančius kultūriškai įvairėjančios Kanados poreikius ir 
remdami visų kanadiečių dalyvavimą šiame procese. Mes tęsime Kanados 
vaikų ir jaunimo auklėjimą savitarpio pagarbos ir bendros atsakomybės 
dvasia.

Daugiatautės politikos 30-ojo jubiliejaus proga kviečiu Jus kartu su manimi 
pasidžiaugti mūsų skirtingumu ir naujai įtvirtinti principus bei vertybes, 
įgalinusias mus sukurti laisvą, stiprią ir kultūriškai margą visuomenę.

Kanados Ministeris Pirmininkas

pinusi. Ji turi laiko, bet visą tą 
laiką ir atiduoda kitiems. Daž
niausiai - kitoms. Ne kalbėtis - 
plepėtis, o jų negalia pasidalinti.

Rytais ji užbėga pas kaimy
nę, kuri sunkiai vaikščioja. Vi
durdienį aplanko vienišą “dūše
lę”, kuri kūniškai neserga, bet 
nerviškai sukritusi. Pavakariais 
ji padeda parsinešt iš tolokai 
pirkinius seneliui, kuris nevai
ruoja automobilio nei kokio ve
žimėlio neįsigijęs, vien rankom 
tempia savo krepšius.

Jau beveik vakarop ji užsu
ka pas kitą kaimynę, padeda jai 
apšvarinti sunkiai sergantį vyrą, 
nebekeliantį iš lovos. Vakare ji 
dar pasaugoja jaunos našlės vai
kus, kuri išeina keliom valan
dom dolerių užsidirbti...

Taip diena iš dienos. Kar
tais jos darbai - patarnavimai 
įvairuoja; o kartais - visiškai pas 
kitus žmones vyksta - nebūtinai 
kaimynus ar draugus.

Kantrus jos vyras kartais 
nebeapsikenčia ir apsibara. Bet 
viskas laikinai. O ji moka išsiaiš
kinti, pasiteisinti! Jai, girdi, 
žmonės gera daro, kad suteikia 
progų kitiems patarnauti! Tai 
esanti jai dovana! Ir ką tu jai 
atsakysi? Nutyla jos vyras o ji 
sau vėl taip daro kaip dariusi. 
Progų jai nestinga. Tų “dovanų” 
-jai kasdien!

Ar mačiau ją kada pavargu
sią, nelaimingą? Ne! Visada 
linksma, visada pokštaujanti ar 
bent šypsanti... Ar ji pati laiko 
savo geradare? Ar pasididžiuoja 
gelbėjusi, padėjusi, išgydžiusi? 
Kur tau! Esą jai “labai gera, kad 
taip”... Gera jai, kad žmonės 
taip į ją kreipiasi, kad jos mora
linę ir fizinę pagalbą priima... 
“Juk tai man dovana! Man jie 
gero daro, kad...”

Ji sugeba kantriai išklausyt 
ir pasiskundimų, padejavimų. 
Tik vieną vienintelį kartą išgir
dau, kaip ji nekantriai subarė 
tokią vieną dejuotoją... Pasitu
rinčią, apysveikę, apyjaunę... 
Ta, girdi, esanti viskuo nusivylu
si, sakanti kartą: “Tik numirt 
jau geriau... Juk nėra prasmės 
gyventi...” O ta kantrioji pagel- 
bėtoja, patarėja ir atšovė nebe- 
iškentusi: “Daryk gerus darbus, 
tai ir bus prasmė!”

JAV LB penkiasdešimtmečio minėjimo iškilmingoje vakarienėje sve
čius sveikina JAV LB-ės XVI-sios tarybos prezidiumo pirmininkė Regi
na Narušienė Nuotr. J. Urbono

Europos kalbų diena
Lietuvių tremtinių vaikaičių mokykloje “Lietuvių namai” Vilniuje

Kaip ir kasdien, veriame 
mokyklos duris, palinkėdami 
vieni kitiems labo ryto. Moki
niai ir mokytojai. O tą rytą, rug
sėjo 26, mokyklos vestibiulyje 
neįprasta. Kiekvieną įeinantį 
mokiniai sveikina uzbekiškai, 
gudiškai, moldaviškai, lenkiškai, 
vokiškai. Taip prasideda Euro
pos kalbų diena Vilniaus viduri
nėje mokykloje “Lietuvių na
mai”. Čia mokosi vaikai, atvykę 
iš 13-ka kalbų kalbančių valsty
bių. Antrame aukšte kabo že
mėlapis,. kuriame pažymėtos 
vietos, iš kurių jie atvyko. Tai 
Lenkija, Rusija, Kirgizija, Uzbe
kija, Ukraina, Moldova, Ka
zachstanas, Prancūzija ir kt. 
Dauguma mokinių iš Rytų. To
dėl ir mūsų kalbų diena peržen
gė Europos ribas.

Pirmoji pamoka neįprasta. Į 
kiekvieną klasę ateina grupelė 
mokinių, kalbančių kalbomis 
tos šalies, iš kurios atvyko. Jie 
sveikinasi, papasakoja apie sa
ve, ištaria vieną kitą žodį savo 
valstybės kalba. Visiems įdomu, 
jie klausia, kaip gruziniškai ar 
moldaviškai “aš tave myliu”, 
“sudie” ir kt. Tai margaspalvės 
kalbų pamokėlės.

Vakare visa mokykla susi
renka į salę. Šis vakaras - Euro
pos kalbų dienos užbaiga. Ko
kiomis kalbomis bekalbėtume, 
vis tiek svarbiausia - lietuvių - 
mūsų protėvių kalba, kuri “iš 
motinų lūpų išdygo ir mumyse 
pasisėjo” (Just. Marcinkevi
čius). Todėl pirmiausia skelbia

mi literatūrinio rašinio konkur
so, globojamo JAV lietuvių 
Vandos ir Vaclovo Mažeikų, re
zultatai. Rašytojas Alg. Zurba 
aptaria mokinių kūrinėlius. 
Dvyliktokių J. Gulbinovič ir A. 
Anisimovos eilėraščius, pasak 
rašytojo, galima skaityti ir dide
lių kūrėjų poezijos vakare. Kon
kurso laureatams įteikiami pa
dėkos raštai ir premijos.

Europos kalbų dienos švęsti 
ir kiek ilgiau pasisvečiuoti pas 
mus atvyko grupė moksleivių ir 
mokytojos Margarita ir Andrea 
iš Eisenhuettenstadt (Vokieti
ja). Viešnios pasakojo apie sa
ve, o po jų mūsų moksleiviai ro
dė savo programėlę vokiečių 
kalba. Vokietaitėms buvo labai 
įdomu išgirsti tiek daug niekada 
negirdėtų kalbų.

Į sceną eina vienoliktokas 
Anatolijus. Jis atvyko iš Uzbeki
jos. Ten gyvena nemažai lietu
vių, kurie buriasi į bendruome
nę, nepamiršta gimtosios kal
bos. Anatolijus, vilkėdamas tau
tiniu uzbekų drabužiu, su tradi
cine tiubeteika, deklamuoja Uz
bekijos himną. Po žodžių Ser 
kujoš kur nikam eiga bakt nažot 
(šviečia skaisti saulė ir neša 
mums džiaugsmą), rodos suspin
do salėje karšta Uzbekijos sau
lė, padvelkė egzotiškais rytietiš
kais kvapais. Jis lįnki geros svei
katos: Assalomn aleikum.

Scenoje Jana, tik šį rudenį at
vykusi iš kalnuotosios Gruzijos. 
Jos mama - lietuvė, tėvelis - 
gruzinas. Jana sveikina gruzinų 
kalba, deklamuoja eilėraštuką. 
Mergaitė supranta lietuviškai, bet 
kalbėti dar labai sunku. Tačiau ji 
pasiiyžusi puikiai išmokti savo 
motinos, savo senelių kalbą.

Štai sustoja keturios gelton
plaukės mėlynakės - mūsų baltiš
kosios sesės latviukės. Jos dai
nuoja švelnią, lyrišką dainą apie 
meilę, gražiai atskleisdamos 
ramų, šiaurietišką latvių būdą.

Dešimtokas Eugenijus atvyko 
iš Kazachstano. Jo senelis, trem
tinys, ten liko amžinam poilsiui. 
Vaikaitis puikiai moka lietuvių 
kalbą, yra geras skaitovas, 
dainuoja liaudies dainas, o šįkart 
jis prabyla kazachiškai: Žana 
žyldar, žylnia syldar, bės jikanyn 
kasahat (Naujieji metai - laimin
gas laikas, kai linksmai šokame).

Devintokė Regina - devy
nių gabumų mergaitė. Ji pelno 
apdovanojimus rašinių, skaitovų 
konkursuose, o dabar ji raiškiai 
skaito gudų klasiko Jankes Ku- 
palos eilėraštį. Paskui gudiška 
liaudies daina - smagi, nuo
taikinga, su šokio elementais.

Daugiausia mokykloje besi
mokančių yra atvykę iš Rusijos. 
Jų programoje Tatjanos laiškas 
Oneginui iš A. Puškino Eugeni
jaus Onegino, smagios tempera-
mentingos rusų dainos.

Iš Lenkijos atvykusių būre
lis nemažas. Visi jie iš Suvalkų 
krašto, kur lietuviai puoselėja 
savo kultūrą ir kalbą. Bet ir len
kiškai jie puikiai moka. Daiva 
skaito eiles apie meilę. O kai iš 
Jurgio lūpų nuskamba Ad. Mic
kevičiaus Litwa, Ojczyzna moja!, 
taip ir regi prieš akis liepsningąjį 
romantiką, skaitantį filomatams 
savo eiles Vilniaus kalneliuose.

Dvyliktoke Ana, kalbanti 
prancūziškai, sudomina visus La 
Fontaine pasakėčia. Jos prancūzų 
kalba taisyklinga, graži, elegantiška.

Iš privalomųjų užsienio kal
bų dauguma mokinių renkasi 
anglų kalbą. Kai kurie gerai kal
ba angliškai, todėl ir jų daina 
skamba gražiai, nuotaikingai. O 
spektakliukas apie prastą moki
nį kai kuriuos gal net verčia at
pažinti save.

Šalia Europos ir Azijos kal
bų įvairovės suskamba ir melo
dingoji lietuvių kalba. Mergai-

Musuln
SĖS. ONA MIKAILAITĖ
Š.m. rugsėjo 11 JAV ištikę 

sukrečiantys įvykiai ir jų ištakos 
mus norom nenorom akistatai 
suvedė su musulmonais ir jų ti
kėjimu. Gal nedaug kas žinojo
me, jog 2001 m. spalio 15 ir 16 
d.d. ir Lietuvoje atsirado laiškai 
su juodligės sporais milteliuose: 
vieną gavo Respublikos laikraš
čio redakcija, kiti du nusiųsti 
prezidentūrai ir JAV ambasa
dai. Taigi globalinio teroro pa
liesta ir Lietuva.

Lietuvoje gyvena apie 10, 
000 musulmonų. Kai kurie, pa
lyginti, naujakuriai, o kiti senų 
Lietuvos gyventojų totorių pali
kuonys, siekiantys Vytauto Di
džiojo laikus.

Gal pirmoje eilėje reiktų 
pasitikslinti terminologiją. Isla

tės dainuoja posmus apie senąjį 
Vilnių, apie gamtos grožį, žmo
gaus didybę. Renginį paįvairina 
lietuvių liaudies šokiai Gyvata- 
ras, Trampolkė.

Dosni ir derlinga Ukrainos 
žemė priglaudė ne vieną lietuvį, 
iš Sibiro tremties patraukusį ar
čiau tėvynės ar kitais keliais ten 
atsidūrusį. Scenoje gausus būrys 
vaikinų ir trys žavios ukrainietiš- 
ko gymio lietuvaitės. Jie užtraukia 
skambią dainą Ty mene podminila, 
ty mene podvela. Salė iškart 
pagauna melodiją ir jau dainuoja 
visi. Ovacijoms galo nėra...

Europos kalbų diena baigė
si, bet nesibaigia įdomus popa- 
mokinis darbas. Visus sudomina 
žinia apie dramos būrelio pasi
rodymą Valdovų rūmuose.

Su Valdovų rūmais mūsų 
bendravimas prasidėjo dar pa
vasarį, kai buvo paskelbta apie 
lėšų rūmams atstatyti rinkimą. 
Mes pirmieji iš Lietuvos mokyk
lų savo kukliu įnašu parėmėme 
rūmų atstatymo fondą.

Ne kiekvienam tenka vaidinti 
Valdovų rūmuose, kur tik prieš 
keletą dienų buvo parodytas 
paskutinis Barboros Radvilaitės 
spektaklis. Mūsų mokyklai teko 
didelė garbė čia parodyti dramos 
būrelio pastatymą pagal A. Saint- 
Exupery Mažąjį princą. (Režisavo 
mokytoja Edita Liubertaitė). 
Gausus žiūrovų būrys liko pa
tenkintas spektakliu, o Valdovų 
rūmų paramos fondo pirmininkas 
E. Kulikauskas įteikė dovanų su 
buvusių rūmų atvaizdu.

Kiekvienais metais spalio 1 
d. mokykla pažymi įsteigimo 
dieną. Apsilanko buvę mokiniai 
- dabar studentai ar jau baigu
sieji studijas. Štai Borisas, atvy
kęs iš Gruzijos 1990 m., šiltai 
prisimena čia praleistus mokslo 
metus ir džiaugiasi, kad mokyk
la jam padėjo atrasti savo šak
nis. Svetlana, tik pavasarį baigu
sį mokyklą, studijuoja lenkų fi
lologiją ir kitus ragina ją rinktis.

Ne pirmus metus draugauja
me su Utenos rajono Užpalių vi
durine mokykla. Per juos susi
draugavome ir su rokiškėnais iš 
Obelių vidurinės mokyklos. “Lie
tuvių namų” įsteigimo dienos 
proga šių mokyklų pedagogai 
svečiavosi pas mus. Pasidalinome 
džiaugsmais ir rūpesčiais, žavė
jomės Užpalių mokinio krepšeliu.

Įspūdingi renginiai yra ug
dymo proceso dalis. Jie teikia 
žinių, turtina žmogaus dvasinį 
pasaulį. Jie siejasi su kasdieni
niu mokyklos darbu, reikalau
jančiu susikaupimo, dėmesio, 
visokeriopų pastangų, nes mo
kytis ir mokyti protėvių kalbos 
nėra paprasta.

Danutė Kviklienė, 
“Lietuvių namų”vyresnioji mokytoja

Š.m. spalio 11-14 dienomis Čikagoje įvyko JAV lietuvių bendruomenės XVI-sios tarybos II-ji sesija ir JAV LB 50- 
čio minėjimas. Nuotraukoje - dalis tarybos sesijos prezidiumo: JAV LB XVI-sios tarybos prezidiumo pirmininkė 
Regina Narušienė, PLB atstovė Regina Kučienė, LR seimo vicepirmininkas - Artūras Skardžius, LR ambasado
rius JT Gediminas Šerkšnys, LR socialinių reikalų ministerė Vilija Blinkevičiūtė, JAV LB-nę sveikina Kanados LB 
pirm. Algirdas Vaičiūnas Nuotr. j Urbono

mas - tai religija (islam: atsida
vimas Dievui), o musulmonas - 
tai islamo išpažinėjas.

Mes, lietuviai, nedaug ką ži
nom apie musulmonus. Štai Vil
niaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų ins
tituto dėstytojas Egdūnas Ra
čius, studijavęs musulmonų 
bendrijas Niujorke ir Kuveite, 
jau septynerius metus Lietuvos 
studentams dėsto islamo įvadą. 
Lietuvos rytui duotame pokalby
je (2001 m. rugsėjo 22 d., 222 
nr.) jis pasakė: “Manau, Lietu
voje ne tiek pasikeitė požiūris į 
musulmonus, kiek sustiprėjo iki 
tol buvęs įsitikinimas, kad jie 
yra pavojingi... Noriu patikslin
ti - ne visi lietuviai taip galvoja. 
Bet daugelis greičiausiai mano, 
kad visi musulmonai gali būti 
agresyvūs”.

Lietuvoje leidžiamas Vei
das, š.m. spalio 15 d. pareiškė, 
jog trečdalis lietuvių nenorėtų 
gyventi šalia musulmonų: “Po 
teroro aktų Amerikoje prieš 
musulmonus priešiškai nusitei
kusių lietuvių gali padaugėti”.

Patys apie save
Lietuvoje Allą (lietuviškai 

ne visai tiksliai vadinamą Aikt
eliu) musulmonai garbina ketu
riose mečetėse. Ligi šiol dar ne
būta jokių viešų demonstracijų 
nei užsipuolimų prie tų švento
vių. Patys musulmonai, anot 
Lietuvos ryto, yra atsidūrę “tarp 
kūjo ir priekalo”, tačiau nepuo
la į paniką. Jų tarpe iš vėl karo 
liepsnose skendinčio Afganista
no (o lietuviai tikriausiai dar 
puikiai prisimena sovietų karą 
tame krašte, kur galvas paguldė 
šimtai Lietuvos jaunuolių) su 
šeima pabėgęs Ahmadas Jawe- 
das Fedaee sako: “Pasaulis da
bar pyksta ant mūsų. Musulmo
nai, kurie džiaugiasi, kad lėktu
vai su keleiviais bombardavo 
Pasaulio prekybos centrą ir 
Pentagoną, man taip pat nepa
tinka. Bet Koranas nekaltas dėl 
to, kas įvyko. Kaltas žmogus, 
kuris tai padarė”.

Mahiras Gamzajavas jau 20 
metų gyvenantis Lietuvoje nesi
skundžia lietuvių elgesiu: “Gy
venimas Lietuvoje netapo blo
gesnis. Nemanau, kad taip galė
tų atsitikti - turime čia gilias ir 
turtingas skirtingų religijų tole
rancijos Šaknis... Mes smerkia
me terorą ir jaučiam diskomfor
tą dėl to, kad jam suteikiamas 
religinis atspalvis. Pati religija 
nekariauja. Islamas savaime ne
skatina priešpriešos tarp žmo
nių ir tautų. Koranas jau išvers
tas į lietuvių kalbą ir kiekvienas 
tuo gali įsitikinti”. Taigi šis 
Azerbaidžano pabėgėlis Lietu
voje jaučiasi savas.

Nenutauto per šimtmečius
Tos gilios religinio pakantų-

Iš JAV LB-ės 50-čio minėjimo, kuris vyko spalio 11-14 dienomis Čikagoje. 
Iškilmingos 50-čio minėjimo vakarienės metu buvo pagerbtas ilgametis lie
tuviško švietimo darbuotojas - mokytojas JONAS KAVALIŪNAS. Nuo
traukoje: JAV LB Švietimo tarybos pirm. Dalilė Polikaitienė, Maironio li
tuanistinės mokyklos Lemonte direktorė Audronė Elvikienė ir Čikagos li
tuanistinės mokyklos direktorė Jūratė Dovilienė Nuotr. J. Urbono

e t u voj e
mo šaknys prigijo Lietuvoje nuo 
Vytauto Didžiojo laikų XIV a. 
pabaigoje, kai jis savo kovų ry
tuose metu iš Krymo Lietuvon 
atsikvietė musulmonų tikėjimo 
totorius, jiems davė žemės ir 
juos globojo. Šie itin karingos 
tautos karo belaisviai ir kolonis
tai, Vytautui reikšdami dėkin
gumą jam ištikimai tarnavo, pa
dėdami kovoti su kryžiuočiais. 
Totoriai vengė asimiliuotis su 
vietiniais lietuviais, laikėsi savo
se bendrijose ir per 600 metų, 
nors praradę savo kalbą, liko iš
tikimi musulmonai. Tarpkarinės 
nepriklausomybės laikais dau
guma jų gyveno Vilniaus krašte 
- net iki 8,000 - ir jiems Vilniu
je, Lukiškėse buvo pastatyta 
medinė mečetė. Nūdien mečetė 
nusikėlusi į Nemėžės kaimą ne
toli Vilniaus. Čia musulmonų 
bendrijai vadovaujantis Jonas 
Aleksandravičius didžiuojasi, 
jog 1991 m. sausio 13 d. didvyrė 
Loreta Asanavičiūtė, žuvusi su
triuškinta sovietų tanko ir palai
dota drauge su kitais tos dienos 
patriotais Antakalnio kapinėse, 
buvusi musulmonė, kunigaikš
čio Asano palikuonė.

Susitelkę keliose vietovėse
Tarpkarinėje Lietuvoje mu

sulmonų buvo ir Kaune, kur ap
sigyveno apie 100 totorių, kurie 
ilgainiui sukūrė savo draugiją. 
Architektas V. Michnevičius 
jiems Kaune pastatęs naują me
četę. Vilniaus vyskupas Jurgis 
Matulaitis 1922 m., ruošdamas 
vyskupijos pranešimą Romai, 
mini, jog nuo 1918 m., kai jis 
perėmė vyskupijos valdymą, ka
talikų tikėjimą per ketverius 
metus buvo priėmę 50 žydų ir 2 
mahometonai, kaip jie tuomet 
būdavo vadinami. Jų būta ir 
Alytaus apylinkėse bei apie Tra
kus, Semeliškes, Butrimonis ir 
kitose vietovėse.

Sovietmečiu Lietuvon atvy
ko musulmonų tikėjimo žmonių 
iš įvairių sovietų respublikų. 
Štai 37 metus Lietuvoje gyve
nanti uzbekų kulmės musulmo
nė sunite K. Zujienė Lietuvos 
rytui (2001.IX.22) pareiškė, jog 
islamas neskatina terorizmo: 
“Išsigimėlių turi visos religi
jos... Tikroji mūsų tikėjimo es
mė kitokia”. Per paskutinius še
šerius metus Lietuvos valdžia 
įsileido pabėgėlius ir Libano, 
Uzbekistano, Čečėnijos ir Afga
nistano. Atsikurianti Lietuva 
juos atjaučia, nes jos atmintis 
dar kupina sovietų religinio ir 
tautinio persekiojimo kančių, 
jos pačios tik prieš dešimtį metų 
iškentėtų.

Kas tai per religija?
Nūdienių įvykių šviesoje, o 

gal tiksliau sakant miglose, ir 
mums, lietuviams, vertėtų ge- 

(Nukelta į 6 psl.)



Musulmonai Lietuvoje
(Atkelta iš 5-to psl.) 

riau susipažinti su islamu. Kas 
jis yra? “Musulmonai - islamo 
religija įsirikiuoja į lemtingą 
žmonijos susitikimo su Dievu is
torinę panoramą”. Islamo išpa
žinėjai sudaro penktadalį pa
saulio gyventojų ir yra sparčiau
siai auganti religinė bendrija. 
“Islamas yra atsidavimas Dievui 
visu gyvenimu. Jame susilieja ir 
neatskiriamai sutampa pagrin
dinės žmogaus gyvenimo sritys: 
religija, politika, kultūra bei ci
vilizacija”, aiškina prel. Antanas 
Rubšys. Norėdamas atverti 
mums langą į paslaptingąjį ir 
neretai mums atrodantį grės
mingąjį islamo pasaulį, jis 1987 
m. paruošė nedidelę, bet turi
ningą knygelę, Islamas, kurią iš
leido Krikščionis gyvenime lei
dykla. Daug keliavęs po musul
monų kraštus, autorius artimai 
susipažino su islamo tikėjimo 
žmonėmis ir jų gyvenimo būdu.

Islamas, kaip ir žydų tikėji
mas, yra griežtai monoteistinė 
religija, išpažįstanti vieną Die
vą, pasižymintį gailestingumu. Jo 
pranašas Mahometas gavęs 
Dievo apreiškimą per angelą 
Gabrielių ir surašęs Dievo žo
džius šventoje knygoje Koranas. 
Mahometas gyvenęs 570-632 m. 
po Kristaus, save laikė paskuti
niuoju Dievo pranašu, atnešusiu 
žmonėms “teisingą tikėjimą”, 
kurio pamatinės tiesos yra šios:

1. Dievas yra vienas, jo var
das Alia. Jis - dangaus ir žemės 
kūrėjas.

2. Angelai - Dievo pasiunti
niai ir pagalbininkai.

3. Dievas apreiškė savo va

Totorių mečetė Lukiškėse, Vilniuje

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

Nuotraukos autoriaus
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Milžiniškoje aikštėje
Pekingo miesto požeminių 

traukinių linijos - 54 km. Pro 
vieną požeminio stotį praėjom 
grįždami iš uždraustojo miesto, 
žygiuodami į Tienanmen aikštę. 
Ši didžiausia pasaulyje aikštė- 
skvęras užima 44 ha plotą. Joje 
mums leido laisvai pavaikščioti 
20 minučių. Saulės spiginama, 
tuščia, nėra žmonių. Sunku joje 
vaikščioti. Paklausėm vadovą, 
ar čia buvo tos kruvinos studen
tų demonstracijos? Vadovas la
bai nenorom burbtelėjo “taip” 
ir daugiau nieko nepasakojo.

Kankinami karščio, nes tą 
dieną temperatūra buvo 40°C, 
pasklidom po milžinišką aikštę. 
Aikštės vakarinėje pusėje stovi 
vadinami parlamento rūmai su 
didžiąja sale, kur vyksta visokie 
priėmimai užsienio delegacijų. 
Aikštės gale - aukštas pamink
las žuvusioms dėl komunizmo. 
Prie jo stovėjo raudonų vėliavų 
garbės sargyba. Už paminklo - 
mauzoliejus, kur palaidotas bu
vęs partijos vadas. Kitame šone 
didelis Kinijos muziejus, o pieti
nis aikštės kampas remiasi į už
draustojo miesto sieną, o per 
sieną kyšo lenkti paviljonų sto
gai. Taigi imperatorių miestas 
prieina prie pagrindinės Tie
nanmen aikštės.

Turgavietėje
Per trumpą laiką ir dar to

kiam karštyje greit visi grįžom 
atgal prie autobuso ir skubėjom 
atsigaivinti vėsinamoje vietoje. 
Nuo aikštės važiavom porai va
landų į atvirą turgavietę, kur 
laukė įvairios krautuvės. Dalis 
mūsų grupės, ypač Toronto ki
niečiai, daug ką pirkinėjo, nes 
čia drabužiai gerokai pigesni 
negu Kanadoje. Vadovas per
spėjo, kad reikia derėtis, nes 
kainos yra užsiprašomos. Pra
džioje pasiūlyti nedaugiau 30% 
prašomos sumos ir jeigu tokios 
sumos nenuleidžia visai nepirk

lią per Raštus (Koraną) ir pra
našus.

4. Visa žmonija bus Dievo 
teisiama Teismo dieną.

5. Dievas viską nulemia ir 
nusprendžia.

Žmogaus pareiga visiškai 
Dievui atsiduoti ir jam ištikimai 
tarnauti. Šis tarnavimas, Alios 
valios vykdymas, sudaro penkis 
islamo ramentus arba šulus: tai 
liudijimas, malda, labdaros au
kos, pasninkas ir šventkelionė į 
Meką.

Artimi krikščionybei
Visa tai juk skamba visiškai 

priimtinai. Nenuostabu. Maho
metas žinojo žydų Senąjį Testa
mentą ir krikščionių Evangeli
jas. Jis gerbė Kristų kaip didį 
pranašą ir jo Motiną Mariją bei 
Joną Krikštytoją. Mahometas 
pripažino, jog drauge su islamo 
išpažinėjais žydai ir krikščionys 
yra Knygos žmonės - savo gyve
nimą tvarkantys pagal Šventųjų 
Raštų nurodymus. Ir dabar mu
sulmonai save laiko jauniausia 
(ir tobuliausia) su Abraomu su
sijusios monoteistinės religijos 
tauta - “umma”. Jiems Abrao
mas yra didysis tikėjimo protė
vis. Jeruzalėje esančioje didžio
joje mečetėje gerbiamas akmuo, 
kur Abraomas aukojęs sūnų, - 
tačiau ne Izaoką, o Išmaelį, ara
bų tautų protėvį.

Pranašas Mahometas nie
kuomet nebuvęs priešiškas 
krikščionims, nors jis griežtai at
metė pagrindines krikščionių ti
kėjimo tiesas: Švč. Trejybę ir 
Kristaus Įsikūnijimą. Jis buvo 
kur kas draugiškesnis krikščio
nims negu žydams, su kuriais 

ti. Čia buvo dvi gatvės įvairių 
prekių krautuvių.

Netoliese to turgaus spie
čiasi ambasadų rajonas, kur ma
tosi Kubos, Mangolijos, Austri
jos ambasados, o prie vartų vis 
stovėjo po policininką, kad ne
prileistų nereikalingų žmonių. 
Gatvėje prie sustojusio autobu
so daug prekybininkų gan įky
riai siūlė savo prekes.

Grįžę į viešbutį vakare kita
me restorane valgom, o teatro 
aktoriai demonstruoja akrobati
kos triukus.

Imperatorių vasaros rūmai
Paskutinę dieną Pekinge 

lankome imperatoriaus vasaros 
rūmus prie ežero. Čia irgi labai 
daug žmonių lankosi, grupės 
viena po kitos vedamos per tą 
rajoną. Per žmones vis tenka 
spraustis ir žiūrėti nuo savosios 
grupės neatsilikti. Palei ežero 
krantinę kilometro ilgio korido
rius, išpuoštas paveikslais, vadi
namas ilguoju koridorium. Jis 
esąs ilgiausias pasaulyje. Juo ei
nant net pabosta bežiūrint į 
įvairius paveikslus iš Kinijos is
torijos, kol pasieki jo galą.

Praėję tą ilgą koridorių atsi
duriam ežero kampe, kur auga 
didelis plotas vandens lelijų su 
baltais žiedais, kyšančiais iš van
dens. Čia pat laivų prieplauka, 
kur stovi keletas laivų, jų tarpe 
ir vienas nejudantis balto mar
muro laivas - restoranas. 

susikirto kruvinose kovose. Vie
na jo žmonų buvo krikščionė - 
egiptietė koptė. Vėlyvesniais 
amžiais krikščionys ir musulmo
nai daug kariavo, ypač viduram
žių kryžiaus karų metu. Ir dabar 
“kryžiaus karo” paminėjimas 
musulmonus purto, nors ir pats 
popiežius Jonas Paulius II yra 
viešai atsiprašęs už krikščionių 
vykdytus žiaurumus kryžiaus ka
rų eigoje.

Stiprėjimo linkme
Trys pagrindiniai islamo 

istorijos kilimo bei žlugimo 
tarpsniai yra giliai įsmigę į jų 
tautinę bei religinę savimonę. 
Pirmasis: nuo Mahometo, su
jungusio arabų gentis į vieną 
tautą, iki viduramžių buvęs mu
sulmonų kilimo ir stiprėjimo lai
kotarpis - tai klasikinis jų žydė
jimo metas. Antrasis: arabų tau
tas užkariavę mongolai, siautėję 
Rytuose ir Europoje viduram
žiais, sužlugdė jų kultūrą bei ci
vilizaciją. Juos atmušusi Europa 
pradėjo kilti, ir jos kultūra vy
rauti.

Pralaimėję europiečių vyk
domus kryžiaus karus Palestino
je, musulmonai jautėsi prislėgti 
ir pažeminti. Moderniais laikais 
iškilo paskiros musulmonų vals
tybės, ištikimos islamui, tačiau 
gana įvairiai jį suprantančios ir 
vykdančios. Didelių naftos iš
teklių dėka arabų tautos vėl su
stiprėjo. Mūsų laikais jau matė
me ne vieną Vakarų sankirtį su 
arabų kraštais. Kai kurie jų filo
sofai ir išminčiai stengiasi pa
veikti nūdienę kartą svajone su
grįžti prie arabų tautų vienybės 
bei vieningo laikymosi islamo 
nuostatų. Jie trokšta teokratinės 
valstybės, paremtos islamo tei
synu.

“Šventasis karas”
Labiausiai problematiškas 

islamo tradicijos elementas .tai 
džihadas - šventasis karas. Ko
rane pranašas Mahometas ragi-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Laivai nuo čia plaukioja į 
kitą pusę. Sėdę į tokį laivą, per
plauktam į kitą ežero pusę, kur 
laukia mūsų autobusas. Iš laivo 
labai aiškiai matosi imperato
riaus vasaros pastatai medžiais 
apaugusiame plote. Per medžių 
viršūnes ir budistų šventyklos 
aukštas bokštas kyšo toliau nuo 
ežero kranto.

Užsukam į perlų įmonę, kur 
pirmiausia mums parodo filmą 
apie jų auginimą gėlame vande
nyje. Vėliau parodo, kaip iš ati
daryto kiaukuto išima išaugin
tus perlus, kurių viename užau
ga iki 20 perliukų. Pilnai kiau
kutai išaugina perlus per 12 me
tų. Perlai užauginami įvairių 
spalvų - balti, mėlyni, juodi, 
raudoni. Po filmo - parduotuvė 
su didžiausiu perlų pasirinkimu.

Pakeliui į stotį
Važiuodami per miestą pa

matėm katalikų katedros kryžių, 
bet autobusas nesustojo, o va
dovas nepasakojo, ar tai vei
kianti, ar uždaryta. Iš viso vado
vas nieko nepasakojo apie reli
giją Kinijoje. Kai lankėme bu
distų pagodas, matėm kaip 
žmonės degino pagaliukus prieš 
statulas ar susikaupę rankas su
dėję žemai lenkėsi prieš Budos 
statulas. O prie statulų padėtos 
aukų dėžutės buvo pripildytos 
popierinių pinigų.

Paskutinį kartą pravažiuo
jam per garsiąją Tienanmen

Musulmonas skaito Koraną: Skaityk vardan Viešpaties, kuris sukūrė, -
sukūrė žmogų iš kraujo lašo. Skaityk!

(A. Rubšio nuotrauka iš jo knygelės Islamas)

na: “Kovokite Dievo vardu ir 
Dievo keliu. Kovokite prieš 
tuos, kurie Dievu netiki. Nebū
kite neteisūs nei išdavikai ir 
nežalokite nieko, neužmuškite 
vaikų”. Savo knygelėje prel. 
Rubšys, deja, nenagrinėja džiga- 
do. Osama bin Ladin štai kaip 
supranta nūdienį džihadą, kurin 
yra įjungęs savo sekėjus: “Jung
tinės Amerikos Valstijos puola 
musulmonų kraštus. Dabar mu
sulmonai turi pareigą pulti civi
lius JAV piliečius, įrodyti savo 
ryžtą JAV valdžiai su viltimi, 
kad ji pakeis savo nuostatas, 
skriaudžiančias musulmonų ci
vilius...”

Amerikai vykdant karą Af
ganistane, siekiantį sunaikinti 
teroristų vadus, būstines bei te
roristus globojusį Talibaną, kai 
kurie amerikiečių žurnalistai 
pykčio įkarštyje yra pareiškę 
kraštutinių pažiūrų, kaip pvz.: 
“Mums reikia jėga įsiveržti į 
priešiškas musulmonų šalis, nu
žudyti jų vadus, o žmones at
versti į krikščionybę.”

Smūgis Vakarams
Vilniuje leidžiamas Valstie

čių laikraštis 2001 m. rugsėjo 15 

aikštę, žvelgdami į ją ir domi
nuojančius parlamento rūmus 
bei paminklą žuvusiems, artė
jam prie geležinkelio stoties vi
duryje miesto.

Geležinkelio stotyje
4.30 v.p.p. pasiekiam vakarų 

Pekingo geležinkelio stotį. Ji 
yra didžiausia ir naujai pastaty
ta, Pekinge yra dar keturios sto
tys. Rūmai kelių aukštų dydžio, 
kur daug autobusų gali priva
žiuoti visai po stogu prie pat 
įėjimo. Geležinkelis yra pagrin
dinis Kinijos transportas, kuriuo 
naudojasi daugybė žmonių. Jis 
pasiekia visas provincijas, išsky
rus okupuotąjį Tibetą. Tad ir 
mūsų grupė turėsime progos 
juo pasinaudoti. Mūsų lagami
nai buvo jau atvežti anksčiau.

Išlipę iš autobuso, paten
kam į didelę laukiamąją salę, 
pilnutėlę žmonių - vos gali apsi
sukti, o praeiti - tai tik per jėgą. 
Visi spraudžiasi prie bilietų lan
gelių. Visur įrašai anglų kalba ir 
garsiakalbis angliškai praneša 
išeinančių traukinių laiką. Ka
dangi mūsų bilietai jau išpirkti, 
tad iš šios salės per patikrinimą 
praeinam į kitą, kur jau yra sė
dimų vietų, nes čia laukia bilie
tus turintieji. Salė vėsinama, tad 
joje smagu būtų pasėdėti, bet 
visos vietos užimtos, tad reikia 
stovėti. Laukiamosios salės yra 
antrame ir trečiame aukšte, tad 
į peroną prie traukinio reikia ei
ti žemyn per daugybę plačių 
laiptų.

Neilgai stovime toje žmonių 
kamšalynėje. Išgirdę mūsų trau
kinio išėjimo laiką ir mes lei
džiamės laiptais žemyn į pero
ną. Koridoriun išėjus vėsinimo 
nėra, tad skubant tenka varvinti 
prakaitą. 

d. nr. savo ilgą ir detalų rapor- 
tažą apie JAV tragediją pavadi
no: “Smūgis demokratijai ir ci
vilizacijai”. Reportažo autorius 
Juozas Kulakauskas savo 
straipsnio pabaigoje rašo: “Vie
na aišku, jog šiame kraupiame 
akte dalyvavo ne kokia nors te
roristų grupelė ar organizacija. 
Tokio masto niekšybė gali būti 
įvykdyta tik įjungus valstybines 
struktūras. O terorizmo ir ne
apykantos Vakarų civilizacijai 
tvaikas sklinda ir iš Afganista
no, ir iš Irano, Irako, Libijos, Si
rijos...”

Dėl JAV ištikusio smūgio 
jis kaltina ir Izraelio žydų politi
ką: “Izraelio valdžia jau daugiau 
kaip metai vilkina žadėtąjį Pa
lestinos autonomijos paskelbi
mą, o tuo pat metu žydai armi
jos priedangoje tebestato pales
tiniečių teritorijose savo gyven
vietes”. Tačiau Kulakauskas 
baigia straipsnį ne kovingai, o 
taikos gaida: “Akivaizdu, kad 
šią baisią mūsų epochos ligą 
(t.y. terorizmą) reikia gydyti ne 
vien jėga, bet ir taikiais būdais, 
objektyviai sprendžiant tarptau
tinius konfliktus ir tuo būdu ša
linant gilumines jos priežastis”.

Ilgo sąstato traukinys jau 
stovi, į vagonus skuba eilės 
žmonių. Gretimose linijose pūš
kuoja ir juda traukiniai į abi pu
ses. Didžiulis judėjimas ir 
triukšmas perone.

Vagone
Mūsų pirmos klasės miega

masis vagonas skirtas nuvažiuoti 
į Xian miestą už tūkstančio ki
lometrų. Skrendant lėktuvu 
truktų dvi valandas. Vagonan 
patenkam visa grupė ir dar yra 
keletas vietų. Vagonas suskirs
tytas vienutėmis, kur kiekvieno
je yra dviaukštės lovos, tad telpa 
keturi žmonės. Švari patalynė, 
pagalvė, stora antklodė ir rankš
luostis kiekvienoje lovoje. Per 
vidurį prie lango staliukas, lem
pa, daug vietos pasidėti laga
minams, kabyklos drabužiams, 
bet mūsų lagaminai buvo nu
gabenti tiesiai į Xian miesto 
viešbutį. Tokių atskirų užraki
namų vienučių vagone buvo 9. 
Viename vagono gale gan erdvi 
prausykla su veidrodžiu ir trimis 
vandens čiaupais keleiviams nu
siprausti, o kitame vagono gale 
- išvietė kiniško stiliaus su skyle 
grindyse be tualetinio popie
riaus. Buvom iš anksto įspėti, 
kad pasiimtume su savim tuale
tinio popieriaus, nes traukinyje 
jo nebūsią.

Traukinys dar stovi, kol su
ėję į koridorių paskirstomi į vie
nutes. Dauguma jau buvo susi
poravę ir be vargo užima paskir
tas vietas. Liekame paskutiniai 
su vadovu, kol gauname vietą 
kartu. Vadovas užima viršutinę 
lovą, o aš įsitaisau apačioje.

Važiuojam
Vos baigėm susitvarkyti pa

skirtose vietose, traukinys punk
tualiai 5.30 v.p.p. pajuda iš vie-
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Vilties vaikas
Apie vieną Vaičiulytės eilėraščių rinkinį

Kiekvienas asmuo jausmus 
skirtingai sutinka, savaip jų po
veiky elgiasi, nevienodai su jais 
atsisveikina. Yra gyvų, bet jaus
mams negyvų veidų, kuriuose 
nepastebime jokio įrašo. Bai
mė? Nelaimė? Džiaugsmas? 
Meilė? Praradimas? Tas pats ir 
tas pats vaizdas, nes jie tik vidu
je išgyvena, bet nepasakoja. Yra 
šokinėjančių, verkiančių, su- 
gniūžtančių, tačiau ąplinkon ne- 
siveržiančių - jų vidus ir išorė 
koordinuojasi, tačiau reklamos 
nemėgsta. Kiti savyje neištveria. 
Ieško žmonių, pasakojasi, juo
kiasi arba ašaroja, greitai perde
ga ir pamiršta. O tie, kurie savo 
emocijose lieka gyventi, jas nuo
lat jaučia ir kitiems apie tai kal
ba? Kaip su jais? Šie yra arba 
poezijos gerbėjai, arba patys 
poetai.

Sakoma, kad poezija yra gal 
velnio šampanas, gal natūrali 
maldos kalba, gal žodžiai, ku
riais nepasakoma nieko rimto. 
Arba: poezija kyla iš tikrų jaus
mų, joje negalima visko aiškiai 
suprasti, o jei kas poezijoje yra 
suprantama, tai nėra meniška.

Tarp tų žmonių, kurie savo 
jausmus plačiai ir smulkiai išpa- 
sakoja aplinkai, yra Irena Vai- 
čiulytė-Bradaitienė, marijampo- 
lietė, trijų suaugusių sūnų moti
na, medicinos sesuo, šįmet išlei
dusi pirmąjį eilėraščių rinkinį 
Darganos vaikas. Tai stambokas 
darbas (93 eilėraščiai), pasiro
dęs Marijampolėje leidyklos 
“Ramona” dėka, knygos metri
koje pavadintas Dainuojamosios 
poezijos rinkinys. Mat kai kurie 
eilėraščiai yra paplitę dainomis. 
Sakoma, plačiai yra žinoma dai
na autorės žodžiais Aš ant balto 
smėlio parašiau tau laišką.

Autorė yra ketvirtos kartos 
stalių-račių palikuonė, vyriausia 
iš penkių vaikų šeimoje, baigusi 
Respublikinę Vilniaus medici
nos mokyklą, akušerijos specia
lybę. Pusę gyvenimo dirbo ir da
bar dirba vienoje Marijampolės 
mokykloje medicinos seserimi.

Vaičiulytė-Bradaitienė dės
to eiliuota forma savo jausmus. 
Ji kalba labai atvirai ir nuošir

tos naktinei kelionei į Xian 
miestą, - turės įveikti 1,000 km 
kelią. Paliekam vakarų Pekingo 
geležinkelio stotį, slenka pro ša
lį miesto daugiaaukščių namų 
siluetai, vėliau retėja pasikeis
dami su mažesniais mūriniais 
namukais ir vienas po kito 
šmėščioja prasilenkią traukiniai. 
Važiuojant visą laiką matosi, 
kad tai dvi geležinkelio linijos, 
tad dažnai prašvilpia kiti trauki
niai priešinga linkme.

Pakelėse prie namukų dar
žai, daug kukurūzų ir medžių. 6 
v.v. einame valgyti į valgomąjį, 
kur susėdę prie staliukų gau
nam kinietišką maistą: ryžius, 
daržoves, žuvį ir alaus. Kol dar 
šviesu, žvalgomės pro plačius 
langus, kur laukuose platūs ku
kurūzų laukai tęsiasi vienas po 
kito. Atrodo, nieko kito ir ne
augina.

Naktis traukinyje
Ateina naktis ir pro langus 

nieko nematyti, tik kartais švie
sos pakelėje švysčioja ar pro šalį 
traukinys prašvilpia. Vėliau pra
deda visi palengva migdytis, ju
dėjimas ir kalbos nutyla. Tylu ir 
ramu pasidaro, tik kartais trau
kinio patarnautojai praeina. 
Traukinio ratai monotoniškai 
tiksi, bet kažkaip savotiškai dus

Pekingo vasaros rūmų dalis - šventykla

džiai, savo žodžiuose randa vie
tos tėvui, motinai, vyrui, sū
nums, gyvenimui, gamtai (net 
gluosnio ir liepelės meilei), Lie
tuvos kančios likimui, vėjeliui ir 
saulei. Daug kur eiliuoja gražiu 
ritmu ir rimu: “Rankos myli ir 
glosto,/ ašarą šluosto,/ kūdikį 
ima/ ir jį maitina”. Kai kur auto
rė parodo daug žodžių grakštu
mo: “Tas vasaros grožis,/ Pražy
dusios rožės -/ Jos spindi lyg 
meilės ugnis./ Tu jų prisiskinsi,/ 
Visiems padalinsi./ Gal man 
dovanosi, jei liks?” Tai į Binkį 
panašus žaismingumas.

Vaičiulytė-Bradaitienė daž
nai mąsto ir labai labai rimtai: 
“Man skausmo reikia - taip ga
liu pravirkti,/ Nušluostyt ašaras 
kitų,/ Kažkam suteikti paskuti
nę viltį./ (Sakyti tiesą per sun
ku)/ Man skausmo reikia”.

Šiame rinkiny rasime ir 
tokių vietų, kur įgeidis eiliuoti 
tarsi kenkia autorės troškimui 
išsikalbėti: ieškota rimui ir rit
mui tinkamų žodžių, jų nerasta 
ir mintis suklupdyta. Taip jau 
yra - poezija virkdo ir džiugina, 
glosto ir bara. Beveik visi dori 
žmonės yra poetai, bet kai ku
riems iš jų duota daug kantry
bės ir nepakankamai talento.

Vaičiulytė-Bradaitienė yra 
vilties vaikas. Juo tokių dau
giau, juo laimingesnė bus Lietu
va. Jai reikia širdies ir vilties.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė, 
DARGANOS VAIKAS, Dai
nuojamos poezijos rinkinys. 
Leidykla “Ramona”. Marijam
polė, 2001 m., 120 psl. Tiražas 
300 egz. Redaktorė D. Milu- 
kaitė.

Vytautas Dyvas

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

liai, netriukšmingai. Bandau at
sigulęs užmigti, bet nesiseka, 
nes į mūsų vienutę, kur buvome 
dviese su vadovu, atėjo kiniečių 
pora - vyras su žmčna. Jiedu įsi
taiso kitoje pusėje lovose. Kal
bos žinoma jokios, nes vienas 
kito nesuprantame. Tačiau va
dovas, pasikalbėjęs su jais kinie- 
tiškai nuramina, kad tik viena 
naktis kartu ir bus gerai. Ran
gaus) lovoje, retkarčiais išėjęs į 
koridorių praeinu iš vieno galo į 
kitą, visi užsidarę duris miega, 
mažai kas vaikščioja. Tamsoje 
nieko nesimato ir nėra ko žval
gytis pro langus.

Paryčiu jau daugelis prade
da judėti, eina į prausyklą skus
tis ir praustis. Yra šiltas ir šaltas 
vanduo. Pamažu pradeda švisti 
ir matosi, kad važiuojam per 
kalnuotas vietas, kur įkalnėse ir 
šlaituose apdirbti maži žemės 
sklypeliai, žaliuoja kukurūzai. 
Vėliau ir saulė pasirodo. Dan
gus mėlynas, be debesėlių - bus 
vėl karšta diena.

6.30 v.r. traukinys, pasiekęs 
Xian miesto stotį, sustoja ir mes 
išlipam į peroną, prikimštą 
žmonių. Traukinys tą kelio tar
pą įveikė per 13 valandų, tik 
vienoje didesnėje vietoje buvo 
sustojęs. (Bus daUgiaij)



“Kronika ” pagal archyvinius dokumentus
JUOZAS VITĖNAS

“Šis dokumentų, faktų ir at
siminimų rinkinys pasakoja tai, 
kas Bažnyčios persekiojimo me
tu nebuvo užfiksuota LKB kro
nikoje”, - rašo arkivysk. Sigitas 
Tamkevičius pratarmėje knygos 
Bažnyčia,“Kronika” ir KGB vo
ratinklis, kurią parengė Vidas 
Spengla. Todėl šioje knygoje 
nėra pasakojama, kas LKB kro
nikoje buvo rašoma, bet kas ją 
leido, platino ir kokio likimo jie 
susilaukė.

Sovietų valdžiai siekiant su
žlugdyti Katalikų Bažnyčią, uo
lesnieji kunigai 1966 m. pradėjo 
slaptus pasitarimus dėl Bažny
čios padėties. Ypač dideliu ak
tyvumu pasižymėjo Vilkaviškio 
vyskupijos kunigai A. Svarins
kas, S. Tamkevičius, J. Zdebs- 
kis, K. Ambrasas, L. Kunevičius 
ir kiti. Jų tarpe ir kilo mintis 
leisti pogrindžio leidinį apie Ka
talikų Bažnyčios padėtį. Taip 
1972 m. kovo 19 d. pasirodė 
LKB kronikos pirmasis numeris, 
kurio redaktorius buvo kun. S. 
Tamkevičius ir po to ilgą laiką 
ją redagavęs. 1983 m. gegužės 
mėn. 6 d. jį suėmus, LKB kroni
kos leidimą tęsė jos bendradar
biai bei talkininkai, o vėliau įsi
jungė kun. J. Boruta.

LKB kronika buvo leidžia
ma 17 metų. Paskutinis jos 81 
numeris išėjo 1989 m. kovo 19 
d., Lietuvos Atgimimui prasidė
jus. LKB kronikos pradžioje bu
vo spausdinama po 2-300 eg
zempliorių, o vėliau buvo išlei
džiama perpus mažiau.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos steigėjas ir redaktorius kun. Sigi
tas Tamkevičius, SJ, tremtyje Tomsko srityje, Krivošeine. 1998 m.

Paslėptas vaistas
Ne žirgais ristūnais 
mūsų dienos skuba, 
ir ne naktys grobia 
šviesulius širdžių, 
ne gamta mus rengia 
sudėvėtais rūbais - 
iš turtuolio tampant 
vergeta skurdžiu. 
Tik pasidairykim, 
kur paslėptas vaistas - 
nuo nemeilės gydo 
jis širdžių opas. 
Kol po saule esam, 
tol mylėti leista - 
kaip nesudėtinga . 
tiesą šią suprast.

Sekmadienis
Brangenybė - diena septintoji - 
išganinga malonių rasa, 
po kasdienių darbų apsistojus - 
atsiremt į kolonas šviesias. 
Dvasios dvelksmas.

Apnuogintas kryžius. 
Panyri atgailos vandeny, 
nors ir būtum žaizdotas, 

nudryžęs - 
apvalytas namo pareini.

Gyvenimo valtis
Nereikia irklų, nereikia burių, 
mūs dienos plaukia, plaukia be jų. 
kartais palieka ašarą sūrią -

Jos vaidmuo būtų buvęs ne
palyginamai mažesnis, rašoma 
knygoje, jei ji nebūtų pasiekusi 
Vakarų. Tam tikslui buvo pasi
naudojama Maskvos disidentais 
ir iš užsienio atvykusiais turis
tais. Amerikoje LKB kroniką 
gaudavo Lietuvių informacijos 
centras ir Draugo dienraštis, o 
ją versdavo į anglų kalbą ir 
spausdindavo kun. K. Pugevi- 
čius. Vėliau ją platindavo Lietu
vių katalikų religinės šalpos rė
mėjai, pasivadinę LKB Kroni
koms leisti sąjunga arba Lietu
vos Kronikos Sąjunga.

LKB kroniką leisti atskirais 
numeriais Amerikoje pradėjo 
kun. K. Pugevičius, vėliau, kun. 
K. Kuzminskui pasiūlius, LKB 
kronika buvo pradėta leisti to
mais po kelis jos numerius. Iš 
viso buvo išleista dešimt tomų 
po 3-500 egzempliorių.

Taip pat buvo išleista anglų, 
prancūzų, italų, rusų ir kitomis 
kalbomis po kelias knygas ir 
išsiuntinėta į įvairias valstybes.

LKB kronikos medžiaga taip 
pat pasinaudojo užsienio radi
jai. Daugiausia jos perduodavo 
Vatikano radijas ir Amerikos 
balsas, kiek mažiau Laisvės- 
Laisvosios Europos, britų BBC 
ir kiti radijai.

LKB kronikos medžiagą taip 
pat persispausdindavo užsienio 
lietuvių laikraščiai - Draugas, 
Tėviškės žiburiai, Darbininkas ir 
kiti.

Taip plačiai pasklidusia 
LKB kronika negalėjo nesusido
mėti sovietų Saugumas. KGB 
bylos yra išvežtos ar sunaikin- 

realų ženklą žemės klajų.
Klajonės klajos, nors ir nuplaukę, 
širdy palieka vagas gilias...
Parimęs kryžius tylioj palaukėj - 
Tėvynės skausmas, mano

dalia...

Ne visi
Ne visi mes pajėgūs nukalti 
sau likimą: ko siekiam, ko 

norim,
ne visi pergudrausime žaltį - 
pažadų veidmainingąjį svorį.
Be pagalbos visi mes bejėgiai, 
nors gražiausių troškimų 

pabersim,
o gyvenimas laikmečio bėgiais 
vis skubės ir vis mažins mūs

narsą.

Po Viešpaties sparnu
Rašysiu meilės laiškus: 
ne tau, ne jiems, o sau, 
juk tikslas baisiai aiškus - 
truputį pailsau, 
nuo brovimos į priekį, 
nuo rūpesčių tuščių.
Matau, kad spragos lieka, 
kažkas ne taip - jaučiu.
Žinau - erškėčiai slepia 
tą žavesį žiedų...
Būtybę savo trapią 
po JO sparnu dedu.

RAMUNĖ PAKALNYTĖ,
Marijampolė 

tos, tačiau, pasak knygos auto
riaus, iš išlikusių užrašų mato
ma, kad LKB kronikos sekimo 
bylų buvo labai daug.

Baudžiamoji byla LKB kro
nikai buvo iškelta 1972 m. lie
pos 5 d., t.y. po maždaug trijų 
mėnesių po jos pasirodymo, o 
1973 m. lapkričio 19 d. padaryta 
krata pas “pagrindinius tyrimo 
objektus”: kun. A. Keiną, kun. 
J. Buliauską, P. Petronį ir kitus. 
Buvo atlikta 51 krata, kurių 
metu buvo paimti 2 dauginimo 
aparatai, 4 spausdinimo staklės, 
15 rašomųjų mašinėlių, LKB 
kronikos numerių, spausdinimo 
medžiagos.

Po to prasidėjo suėmimai.
1973 m. lapkričio 22 d. buvo 
suimtas P. Petronis, P. Plumpa, 
o vėliau A. Patriubavičius, J. 
Stašaitis ir kiti. Taip pat lapkri
čio 19-20 d.d. buvo atliktos kra
tos Kaune, Plungėje, Marijam
polėje, Vilniuje ir kitur.

1974 m. gruodžio 24 d. P. 
Petronis, P. Plumpa, J. Stašaitis, 
V. Jaugelis ir A. Patriubavičius 
buvo įvairiomis bausmėmis nu
teisti.

Atskirai yra aprašomos N. 
Sadūnaitės, kun. A. Svarinsko ir 
kun. S. Tamkevičiaus baudžia
mosios bylos.

N. Sadūnaitė buvo suimta
1974 m. rugpjūčio 27 d., jai be
rengiant LKB kronikos 11 nu
merį. Tardymo metu ji neatsakė 
į klausimus, tardytojai įkalčius 
rinko iš liudytojų ir kratų me
džiagos. Jos bylos trečiame to
me yra susegta Vatikano radijo, 
Amerikos balso, Draugo ir Tėviš
kės žiburių skelbtos LKB kroni
kos žinios. Ji buvo nuteista trejų 
metų laisvės atėmimu ir trejų 
metų tremtimi. Bausmę atliko 
Mordovijos lagery (233-249 psL).

Kun. Alfonsas Svarinskas 
1947-1983 m. buvo suimtas ir 
nubaustas septynis kartus, so
vietų kalėjimuose bei lageriuose 
išlaikytas dvidešimt dvejus me
tus (278 psl.). Paskutinė jo byla 
buvo nagrinėjama 1983 m. ge
gužės mėn. Joje jis daugiausia 
buvo kaltinamas už veiklą 
Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų 
komitete, ryšių palaikymą su 
LKB kronika ir pamokslus. Si jo 
byla sudaro 18 tomų. Jis buvo 
nuteistas 7 metais lagerio ir 3 
metais tremties, bet, papūtus 
Atgimimo vėjams, 1988 m. lie
pos mėn. bausmė buvo pakeista 
reikalavimu, kad išvyktų iš Lie
tuvos. Jis išvyko į Vokietiją, iš 
kurios grįžo į Lietuvą po dvejų 
metų (250-278 psl.).

Kun. Sigitas Tamkevičius 
buvo suimtas kun. A. Svarinsko 
teismo metu 1983 m. gegužės 6 
d. ir pradėtas tardyti. Po savai
tės jis buvo formaliai apkaltin
tas, kad 1978-83 m. jis su kitais 
pagamino ir išplatino Tikinčiųjų 
teisėms ginti katalikų komiteto 
vardu nemažiau kaip 52 doku
mentus ir pasakė 15 baustinų 
pamokslų. Kaltu jis neprisipaži
no. Jo tardymas truko iki 1983 
m. spalio 16 d. ir sudaro 24 
tomus, kuriuose sudėti pamoks
lų užrašai, LKB kronikos nume
riai, žmonių apklausos protoko
lai, Draugo, Dirvos, Tėviškės ži
burių bei kitų laikraščių iškar
pos ir Vatikano, Amerikos balso, 
Laisvės, BBC ir kitų radijų pra
nešimai. Kaltinimo išvada ap
ima 82 mašinraščio puslapius, 
kuriuose jis kaltinamas tarybų 
valstybės niekinimu. 1983 m. 
gruodžio 2 d. jis buvo nubaustas 
laisvės atėmimu šešeriems me
tams ir nutrėmimu ketveriems 
metams (280-319 psl.).

Trumpiau pasakojama apie 
Sergejaus Kovaliovo bylą, Vla
do Lapienio ir Jono Kastyčio 
Matulionio bei Romo Žemaičio 
teismus, vienuolių G. Navickai
tės ir O. Vitkauskaitės ir dauge
lio kitų tardymus bei nubaudi
mus.

Knygos gale - vienuolikos 
LKB kronikos leidėjų ir bendra
darbių atsiminimai. Knyga gau
siai iliustruota LKB kronikos 
darbuotojų nuotraukomis bei jų 
veiklos vaizdais.

Vidas Spengla, BAŽNYČIA, 
“KRONIKA” IR KGB VORA
TINKLIS. Antras pataisytas ir 
papildytas leidimas. Katalikų 
akademijos leidykla. Vilnius, 
2001 m., 520 psl.

Lietuviškas kiužius Čikagoje prie lietuvių šventovės Maiquette Parke, 
už jo - Šv. Kryžiaus ligoninė Nuotr. Ed. Šulaičio

Iliustruoti nuotykiai vaikams 
Algirdo Gustaičio “Algio Trakia ir Taksiuko 

Sleivio nutikimai”
Rašytojo Algirdo Gustaičio 

knygelių serija apie Algį Trakį 
ir Taksiuką Šleivį ilgus metus 
džiugino išeivijos vaikus ir buvo 
panaudotos šeštadieninėse mo
kyklose. Atgavus Lietuvai ne
priklausomybę, leidykla “Alka” 
perspausdino šešias knygeles 
Vilniuje 1992 - 1995 m. Vil
niaus leidykla “Lietus” 2001 m. 
išleido visas 12 knygelių vie
name leidinyje antrašte Algio 
Trakio ir Taksiuko Sleivio nutiki
mai.

Tai rašytojo ilgų metų lite
ratūrinis derlius. Knyga kietais 
viršeliais, puikiai techniškai at
spausta, geras popierius, 176 
psl. apimties. Knygos ilustrato- 
rius - dail. Andrius Repšys. At
lankoje įdėta skoninga, spalvota 
iliustracija - Algiukas ir Taksiu
kas jūros dugne. Užlankoje - 
autoriaus nuotrauka su žmona 
Jutta-Jūra ir artimu draugu 
Taksiuku Šleiviu.

Knygoje, prieškarinio Lie
tuvos kaimo fone, vyksta Algio 
ir Taksiuko intriguojantys nuo
tykiai. Juose slypi didaktinė, 
patriotinė, lietuviškos aplinkos 
ir praeities pažinimo mintis.

Prof. Vincas Auryla pratar
mėje Varnėnų ir pempių paska
tintas rašyti įžvalgiai vertina šį 
leidinį: “Ši knyga - vienas iš 
gražiausių lietuvių egzodo vaikų 
literatūros leidinių”. Jis pateikia 
geografines žinutes apie rašyto
ją, jo išleistas knygas Karibų jū
roje 1994 m. ir Tobago salos 
paslaptis 1995 m. Atskleisdamas 
daromas skriaudas Lietuvai, jis 
rašė istorines, geografines kny
gas, politinę publicistiką, kūrė 
dokumentinių ir grožinių filmų 
tekstus. Holivudo kino studijoj 
pasirodė pieštiniai filmai Kova 
su gaidžiu 1959 m., Užpuola 
bitės 1961 m.

Prof. V. Auryla rašo:

Algis Tratas ir Taksiukas Šleivys

Atsiųsta paminėti
Liudas Dambrauskas, KOVO 

11-TOSIOS TRAGIZMAS. Mūsų 
valstybingumo keliai ir klystkeliai. 
Redaktorius - Povilas Masiulionis. 
Leidykla Gairės (Laisvės pr. 60, Vil
nius 2056). Vilnius, 2001 m., 96 psl.

LITHUANIAN MUSIC RE
VIEW. A special issue of Muzikos 
Barai, published by the Lithuanian 
Musicians Union (Vilnius 2001, 
Gedimino pr. 32-2). Executive edi
tor - Audronė Žigaitytė.

“Darbštus ir kūrybingas rašyto
jas pateikia naujovišką reikš
mingo turinio, modernios stilis
tikos, įtaigią šiandieninio vaiko 
psichologijai knygą”. Užbaigia 
žodžiais “Aukso mintys, slypin
čios talentingoje knygoje”.

Algio ir Taksiuko paskirų 
knygelių iliustratoriai buvo skir
tingi, tarp jų ir Jutta-Jūra Gus- 
taitienė knygelės Plaukia upė
mis. Šis naujas leidinys ilius
truotas tik dail. A. Repšio. Ilius
tracijų gausu, gelsvame fone 
175 ir spalvotų 18. Jos estetiškai 
išplanuotos, kiekvienas puslapis 
iliustruotas. Atvertę atlanką 
matome lietuviškos sodybos 
vaizdą abiejuose puslapiuose.

Dail. A. Repšys giliai įsijau
čia į veikėjų išgyvenimus, kurie 
nuotaikingai atsispindi pieši
niuose. Jie harmoningai rišasi 
su turiniu ir jį papildo, dvelkia 
lietuviškumu.

Paskutiniuose trijuose pus
lapiuose įdėtas autoriaus žodis 
“Kaip Algio Trakio ir Taksiuko 
Šleivio nutikimai išvydo pasau
lį”. Rašytojas pateikia šešių kny
gelių iliustratorius ir datas, kada 
ir kur buvo išleistos. Pirmųjų 
knygelių, spausdintų Holivude 
Kova su gaidžiu ir Užpuola bitės 
yra dail. Vyt. Stasiūnaitis, užau
gęs išeivijoje. Antrajai knygelei 
kompozitorė Giedra Gudaus
kienė parašė trumpas gaidas.

Išspausdinti ir trumpi įverti
nimai iš Draugo, Tėviškės žibu
rių, Naujienų, Darbininko, Lite
ratūros ir meno. Be to, laiško 
ištrauka lietuvaitės iš Lenkijos 
ir Lietuvos atstovo dr. Stasio 
Bačkio, kuris dėkodamas už Al
gio Trakio ir Taksiuko Šleivio 
knygelę rašė: “Tai didelis patar
navimas lituanistinėms mokyk
loms ir kartu mums, senes
niems, graži literatūrinė atgaiva 
prisimenant vaikystės dienas”.

Algirdas Gustaitis, ALGIO 
TRAKIO IR TAKSIUKO ŠLEI
VIO NUTIKIMAI. Apysaka - 
pasaka. Išleido leidykla “Lietus” 
Vilniuje 2001 m. Spausdino A B 
“Spindulys” Kaune.

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

Dailininkų Tamošaičių meno galerijoje Vilniuje 2001.IX.14. Iš kairės: Aldona Valiūnienė, Antanas 
Tamošaitis, dr. Kazys Garšva, Bronius Saplys. Ten buvo paminėtas a.a. dail. Anastazijos Tamošaitienės 
mirties dešimtmetis
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U KMMEJE VE ĮKLOJĘ
Steigiamos valstybinės ir ne

valstybinės kolegijos įvairiose 
Lietuvos vietovėse. Jas leidžiama 
steigti aukštesniųjų mokyklų ba
zėse, įvertinus tų mokyklų pasi
rengimą vykdyti neuniversitetinių 
studijų programas. Kandidatuo
jančios aukštesnės mokyklos pri
valo parengti naujas studijų pro
gramas, atitinkančias darbo rin
kos poreikius, ir įrodyti, kad turi 
jų vykdymui reikalingus materia
linius ir intelektinius išteklius bei 
numatyti veiklos kokybės laidavi
mo būdus ir metodus. Neuniver
sitetinių studijų trukmė dažniau
siai yra 3 metai. Pernai rudenį 
pradėjo veikti pirmosios 4 valsty
binės ir 3 nevalstybinės kolegijos. 
Šį rudenį prie jų prisidėjo dar 3 
valstybinės (Klaipėdos, Lietuvos 
jūreivystės ir Marijampolės) kole
gijos ir 6 nevalstybinės (Klaipė
dos verslo, Klaipėdos socialinių 
mokslų, Kolpingo, Vakarų Lietu
vos verslo, Vilniaus teisės ir vers
lo ir Vilniaus verslo) kolegijos.

G. Verdi opera Aida pirmą 
sykį po 30 metų Vilniuje skambė
jo po atviru dangumi. Šiemet ji 
buvo statoma rugsėjo 21 d. Arki
katedros aikštėje koncertiniu sti
liumi, t.y. be veiksmo, kostiumų 
bei dekoracijų. Prieš 30 metų Ai
da buvo parodyta dabartinėje S. 
Daukanto (buv. Kutuzovo) aikš
tėje. Šiemetinis renginys buvo ne
mokamas, jį globojo Vilniaus bur
mistras A. Zuokas bei valstybinė 
UNESCO komisija, jo sąmata 
siekė 150,000 Lt. Pagrindinius 
vaidmenis atliko lietuvaitė Irena 
Milkevičiūtė (Aida), Gruzijos so
listas Badri Maisuradze (Rada- 
mes), Rusijos solistė Irina Dol- 
ženko (Amneris)', taip pat dalyva
vo Kauno valstybinis choras ir 
Lietuvos valstybinis simfoninis or
kestras, dirigavo Gintaras Rinke
vičius. Šis koncertas buvo skirtas 
kompozitoriaus Giuseppe Verdi 
100-sioms mirties metinėms pa
minėti - vienas iš daugiau kaip 
pusantro tūkstančio visame pa
saulyje įvykusių šio sukaktuvinio 
minėjimo renginių.

Skulptoriaus Juozo Zikaro 
120-sios gimimo metinės š.m. lap
kričio ■ mėnesį buvo paminėtos 
Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje, o 
spalio 4 Lietuvos paštas išleido 
jubiliejinį J. Zikaro pašto ženklą. 
Dailės istorikų teigimu, realistinė 
J. Zikaro (1881-1944) kūryba tu
rėjo didelės įtakos lietuvių skulp
tūros raidai. Piešimo jis mokėsi 
Vilniaus mokyklose, 1916 m. bai
gė Peterburgo dailės akademiją. 
Grįžęs į Lietuvą, mokytojavo Pa
nevėžyje, dėstė Kauno meno mo
kykloje, vadovavo skulptūros sky
riui. Nuo 1941 m. iki mirties buvo 
profesorius Kauno taikomosios ir 
dekoratyvinės dailės institute. J. 
Zikaras yra garsiųjų paminklinių 
skulptūrų Laisvė ir Knygnešys 
Kauno Karo muziejaus sodelyje 
bei reljefo Už tėvynę Nežinomojo 
kareivio paminkle autorius; sukū
rė paminklus Jonui Basanavičiui, 
Simonui Daukantui, Vincui Ku
dirkai, Vydūno, J. Basanavičiaus, 
Kipro Petrausko portretus, antka
pinius paminklus M. K. Čiurlio
niui Vilniaus Rasų kapinėse, Jo
nušui Radvilai Biržuose, V. Du- 
beneckiui ir V. Kuzmai Kauno 
Petrašiūnų kapinėse, daug deko
ratyvinių skulptūrų, kamerinių 
portretų ir biustų. Skulptorius pa
laidotas Kauno Petrašiūnų kapi
nėse.

Violetai Urmanavičiūtei-Ur- 
manai, žymiausių Vakarų šalių 
operų rūmuose išgarsėjusiai dai
nininkei, spalio 23 Vilniaus rotu
šėje buvo įteiktas Lietuvos operos 
bičiulių draugijos prizas - skulp
toriaus Gedimino Jakūbonio su
kurta Kipro (žymaus tenoro Kipro 
Petrausko vardo) statulėlė ir dip
lomas. Ta proga ji papasakojo 
apie savo kelią į operos olimpus, 
kaip Milano Teatro alia Scala, 
Vienos Staatsoper, Niujorko Met
ropolitan, Bayreutho Festspielt- 
heater, atliko keletą arijų bei kitų 
vokalinių kūrinių, akompanuo
jant A. Vizbarui. Šį prizą anks
čiau visuomet įteikdavo a.a. mon
sinjoras Kazimieras Vasiliauskas, 
šiemet jį įteikė pats anksčiau jį 
gavęs operos solistas Vladimiras 
Prudnikovas. Savo trumpos vieš
nagės tėvynėje metu V. Urmana- 
vičiūtė dar koncertavo Valstybi
nėje filharmonijoje su Lietuvos 
valstybiniu simfoniniu orkestru 
(dirigavo J. Aleksa) ir savo gimti
nėje Marijampolėje. Taip pat už 
nuopelnus Lietuvos valstybei ir 
pastangas garsinant Lietuvos var
dą pasaulyje, prezidentas Valdas 
Adamkus ją apdovanojo Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 
III laipsnio ordinu.

XI Tarptautinis simpoziu
mas Vilniaus Puslaidininkių fizi
kos institute įvyko š.m. rugpjūčio 
27-29 d.d. Simpoziumą tema La
bai spartūs vyksmai puslaidinin
kiuose organizavo Puslaidininkių 
fizikos institutas kartu su Frank
furto (Vokietija) universiteto Fi
zikos institutu. Renginį rėmė Lie
tuvos švietimo ir mokslo ministe-. 
rija bei Lietuvos valstybinis moks
lo ir studijų fondas. Šis simpoziu
mas tęsia 1971 m. Vilniuje akad. 
Juro Požėlos iniciatyva suorgani
zuoto pirmojo simpoziumo Plaz
ma ir srovės nestabilumai kietaja
me kūne tradicijas: suburti moks
lininkus ir praktikus iš įvairių 
valstybių mokslo centrų, tiriančių 
nepusiausvyriuosius vyksmus kie
tuose kūnuose, puslaidininkiniuo
se dariniuose bei prietaisuose. 
Tarptautinis programos komite
tas simpoziumui atrinko per 70 
mokslinių pranešimų ir 18 valsty
bių mokslo centrų, tarp jų Vokie
tijos, Prancūzijos, Italijos, JAV, 
Švedijos, Lenkijos, Latvijos, Rusi
jos ir Lietuvos (lietuvių moksli
ninkų įnašas - 16 pranešimų). Šie 
darbai bus atspausdinti tarptauti
niame leidinyje Materials Science 
Forum (Trans Tech Publications 
Ltd., Šveicarija).

Daug dėmesio šiuo metu ski
riama mažų dimensijų puslaidi
ninkių ir jų struktūrų tyrimams. 
Nanostruktūrų pagrindu sukurti 
naujo tipo prietaisai pritaikomi 
telekomunikacijų bei informaci
nių technologijų sistemose. Šiai 
sričiai simpoziume buvo skirta 
dešimt pranešimų, o taip pat rei
kia pažymėti, kad nanotechnolo- 
gija yra vienas iš 7 Europos sąjun
gos VI Bendrosios programos 
(2002-2006 m.) mokslinių tyrimų 
svarbiausių punktų. Simpoziumas 
buvo puiki proga ir jauniesiems 
Lietuvos mokslininkams pabend
rauti su užsienio kolegomis ir su
sipažinti su jų darbais. Dalyviai ir 
Tarptautinio patarėjų komiteto 
nariai pripažino aukštą simpoziu
mo mokslinį lygį, pristatytų darbų 
aktualumą, gerą jo organizavimą, 
todėl nutarta kitą simpoziumą, 
patikslinus jo tematiką, vėl orga
nizuoti 2004 metais Vilniuje. g.K.
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pRISIKELIMO
ARAPIJOS 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 dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.......................1.25%
180-364 d. term.lnd......................1.25%
1 metų term, indėlius.................1.50%
2 metų term, indėlius................ 2.15%
3 metų term, indėlius.................2.70%
4 metų term, indėlius.................3.15%
5 metų term, indėlius.................3.60%
1 metų GlC-mėn.palūk...............1.50%
1 metų GlC-met. palūk...............1.75%
2 metų GlC-met. palūk...............2.40%
3 metų GlC-met. palūk...............2.95%
4 metų GlC-met. palūk...............3.50%
5 metų GlC-met. palūk...............3.90%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”............................... 1.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd.... 2.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd.... 2.65%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.... 3.20% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 3.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 4.15%

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 4.25%
2 metų....................... 4.95%
3 metų....................... 5.00%
4 metų....................... 5.95%
5 metų.....................5.785%

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

Pasaulio dviratininkių varžybos įvyko š.m. spalio 12-14 d.d. Portugalijoje. Grupinėse lenktynėse pirmąją vietą ir 
aukso medalį laimėjo R. POLIKEVIČIŪTĖ (viduryje); antrąją vietą ir sidabrą - E. PUČINSKAITĖ (kairėje); 
trečiąją vietą užėmė 42 metų prancūzė J. LONGO-CIPRELLI (dešinėje) “L.R.” nuotr.

Kanados įvykiai

Taupomąją sąskaitą iki.............1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.20%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........1.20%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Duodame komercinius 
mortgičius

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

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

KAIP GERIAU PARDUOTI 
NAMĄ?

Visas informacijas rasite 
“GUIDE TO SELLING YOUR 

HOME”.
SKAMBINTI 

TEODORUI 
STAN ULI UI 

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
JUMS TIK 
KAINUOS

3'/2%
IŠVISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

stra Travel______
& Services Inc

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

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

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

a Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

a Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

A 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.) 
foundland and Labrador. Pro
vincijos parlamentas 1999 ofi
cialiai paprašė šio pakeitimo, o 
federacinis parlamentas vėliau 
pritarė ir patvirtino Konstituci
jos pataisą šiuo reikalu. Provin
cijos valdžia siekė, kad Labra
doro pusiasalis būtų pripažintas 
kaip “provincijos lygiateisė da
lis”. Labradoro čiabuvių Inuit 
Association pirmininkas Wil
liam Barbour pastebėjo, kad iki 
šiol labradoriečiai jautėsi igno
ruojami, o pusiasalis buvo lai
komas tik žemės turtų parūpin- 
toju provincijai ir valstybei.

Mathieu Brousseau, 16 me
tų moksleivis iš St-Jean-Chry- 
sostome (Kvebeko prov.), -lai
mėjo tarptautinę Stockholm Ju
nior Water Prize premiją. Ši pre
mija skiriama kasmet studentui 
ar moksleiviui jaunesniam negu 
20 metų amžiaus už įnašą tyri
muose vandens taupymo ar ge
rinimo srity. M. Brousseau buvo 
pirmuoju iš 17 valstybių geriau
siųjų su savo pienininkystės 
ūkio projektu Dairy farm effluent 
treatment by flocculation. Jo 
premiją sudarė kristalo skulptū
ra ir $7,700 vertės stipendija 
studijuoti toliau.

Kanados valstybinis ban
kas nustebino net finansų spe
cialistus, kai spalio 23 d. paskel
bė palūkanų sumažinimą net 
trimis ketvirčiais nuošimčio iki 
2.75%, arba žemiausią palūka
nų lygį per pastaruosius 40 me
tų. Taip mėginama padėti Ka
nados ekonominiam augimui. 
Visi Kanados bankai ir kitos fi
nansinės įstaigos atitinkamai 
sumažino paskolų palūkanas sa
vo klientams (iki maždaug 
4.5%), bet taip pat mokės ma
žiau už indėlius. Tačiau palūka
nos už įsiskolinimus naudojan
tis plastikinėmis kredito korte
lėmis pasiliks ir toliau tarp 18. 
5% (už Visa, MasterCard) ir 28. 
8% (už Sears, The Bay, Cana
dian Tire korteles).

Nobelio premija už pažy
mėtinus pasiekimus ekonomijo
je šiais metais buvo suteikta 
trims JAV ekonomistams, kurių 
vienas, nors ir pristatytas kaip 
amerikietis, turi gilokas šaknis 
Kanadoje. Andrew Michael 
Spence, gimęs JAV, kai jo ka
nadietė motina buvo ten laiki
nai apsistojusi, augo Toronte ir 
Otavoje. Pradžios mokyklą lan
kė Maple (Ontario), vidurinę - 
Toronte, kurią baigė 1962 me
tais. Įstojo į Princeton universi
tetą, kur pasižymėjo ne tik 
moksle, bet ir buvo puikus ledo 
ritulio žaidėjas. Princetoną bai-

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808

gęs suma eum įaudė pelnė pres
tižinę Rhodes stipendiją Oxfor- 
do universitete (D. Britanijoje). 
Doktoratą įsigijo Harvarde 
(Bostone, MA). Savo profeso
riaus karjerą pradėjo Bostone, 
Kennedy School of Government', 
vėliau (1984-1990) buvo Har
vardo menų ir mokslų fakulteto 
dekanu ir dekanu (1990-1999) 
Stanfordo Graduate School of 
Business. Šiuo metu jis yra eko
nominis patarėjas Š. Amerikos 
verslo pasaulyje, Torstar Media 
Group (Toronte) direktorių ta
rybos narys. Daug pasiekęs ir 
gerbiamas savo profesijoje, A. 
Spence niekad neišsižadėjo sa
vo kanadietiško kuklumo. Jis 
yra ketvirtas paskutiniu metu 
apdovanotų Nobelio ekonomi
jos premija kanadiečių tarpe. 
Kiti trys: William Vickrey (1996 
m.), Myron S. Scholes (1997 m.) 
ir Robert Mundell (1999 m.)

Karo veteranų skaičius Ka
nadoje kasmet vis mažėja. Iš 
Pirmojo pasaulinio karo (1914- 
1918) dalyvių, kurių buvo apie 
620,000 (jie kovojo po D. Brita
nijos vėliava), 60,000 žuvo karo 
metu, o šių metų kovo mėn. bu
vo likę gyvi 282 veteranai, kurių 
amžiaus vidurkis 101 metai. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
(1939-1945) apie 1.1 mln. kana
diečių tarnavo kariuomenėje ir 
prekybiniame laivyne (kuris bu
vo pajungtas karo tarnybai); 42, 
000 žuvo karo metu, apie 339, 
000 veteranų dar gyvi, jų am
žiaus vidurkis 79 metai. Korėjos 
kare (1950-1953) dalyvavo 26, 
800 kanadiečių, iš kurių 516 žu
vo, apie 16,840 veteranų gyvi, 
amžiaus vidurkis 71 metai. 
Grįžtant į ankstyvesnį laikotar
pį, Būrų kare Pietų Afrikoje 
(1899-1902) dalyvavo 8,372 ka
nadiečiai, 244 žuvo karo metu, 
paskutinis veteranas mirė 1993 
metais, sulaukęs 111 metų.

Kanados dolerio vertė, lygi
nant su JAV doleriu, nusirito 
iki istoriškai žemiausio lygio, ir 
doleris lapkričio 1 d. buvo ver
tas 62.66 amerikoniškų centų. 
Finansų specialistai pranašauja 
tolimesnį kanadiškojo dolerio 
smukimą, nes nepastovios pa
saulio ekonominės padėties me
tu investitoriai “bėga prie ame
rikoniško dolerio”, kuris vienin
telis yra laikomas nekintančios 
vertės tvirtove. Kanadiškas do
leris gana gerai laikosi pasauli
nėje rinkoje prieš Euro ir kitų 
valstybių piniginius vienetus. 
Kanados finansų ministeris P. 
Martin teigia, kad Kanados 
ekonominė būklė yra gera, do
lerio vertės kritimas yra laiki
nas, ir jis dar neketina imtis sta
bilizavimo priemonių.

Kanadiečiai vairuotojai, va
žiuojantieji į Niujorko valstiją, 
turėtų atkreipti dėmesį, kad 
Niujorkas tapo pirmoji valstija 
nuo š.m. lapkričio mėn. 1 d., už
draudusi bevielių (cell phones') 
rankoje laikomų telefonų nau
dojimą vairuojant autovežimį. 
Pradžioje vairuotojai gaus tik 
įspėjimą, bet nuo gruodžio 1 d. 
bus už tai įvesta $100 (JAV) 
bauda. G.K.

Sportas,
Žinios iš Lietuvos

DVIRAČIAI: Spalio mėn. Li
sabonoje vykusių (Portugalija) gru
pinių lenktynių pasaulio čempione 
tapusiai Rasai Polikevičiūtei prem
jeras Algirdas Brazauskas įteikė 50 
tūkst. litų čekį, o Editai Pučinskai
tei 25 tūkst. litų už sidabro medalį. 
Edita Pučinskaitė praėjusią savaitę 
susituokė su italu Roberto Rossi. 
Lietuvos čiuožimo federacija į 
Tarptautinę čiuožimo sąjungą 
(ĮSU) išsiuntė protestą dėl Izraelio 
teisėjo K. Kaplano. Pagal ĮSU nuo
status, jis neturėjo būti teisėju Co
lorado Springs “Skate America” 
teisėju, nes dirba kaip treneris, o 
dirbantys treneriais negali būti tei
sėjais. Visi teisėjai įvertino Lietu
vos ledo šokėjus M. Drobiazgo ir P. 
Vanagą 5.5-5.7, o K. Kaplan ir ru
sas teisėjas - 5.2. Dėl tokio neob
jektyvaus įvertinimo Izraelio čiuo
žėjai pakilo į antrąją vietą, nustum
dami lietuvius į trečiąją. Teisėjavi
mą smarkiai kritikavo ir Toronto 
Globe and Mail dienraštis.

APDOVANOJIMAS: Paryžiu
je posėdžiavęs Nacionalinių olimpi
nių komitetų asociacijos (ANOC) 
vykdomasis komitetas nutarė aukš
čiausią ANOC apdovanojimą, ordi
ną už indėlį plėtojant olimpinį ju
dėjimą, skirti Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) prezi
dentui A. Poviliūnui.

KREPŠINIS: Kauno “Žalgi
ris” ir vėl pralaimėjo Eurolygos 
rungtynes Ispanijos “Barcelona” 
klubui 86:90. Negeriau sekasi ir 
Vilniaus “Lietuvos telekomo” mo
terims, jos pralaimėjo namuose 
antrąsias Eurolygos rungtynes Itali
jos Parmos “Lavezzini Basket” ko
mandai 53:60. Vilniaus “Lietuvos 
rytas” namuose laimėjo antrąsias 
R. Saportos taurės rungtynes 95:82 
prieš Bonos “Telekom” (Vokietija) 
krepšininkus.

PENKIAKOVĖ: Kaune vyku
siose varžybose kaunietis T. Žemai
tis tapo šiuolaikinės penkiakovės 
čempionu. Lietuvos jaunimo čem
pionato auksą iškovojo kaunietis T. 
Parplėnas.

ŠOKIAI: Tarptautinės sporti
nių šokių federacijos paskelbtoje 
klasikinių šokių įvertinimo lentelė
je A. Bižokas ir E. Daniūtė (Kauno 
“Sūkurys”) išsaugojo antrąją vie
tą. V.P.

“Aušros” žinios
• Sekmadienį žaidė A “Mole

kulės” ir “Atomai”. Džiaugiamės 
gausiais žiūrovais.

• Klube jau užsiregistravo 132 
sportininkai. Registruotis dar gali
ma pas Rūtą Jaglowitz tel. 416 622- 
9919.

Skautų veikla
• Toronto “Šatrijos” ir “Ram- 

byno” tuntai pradėjo žiemos sezo
no veiklą. Visų draugovių sueigos 
vyksta po Maironio mokyklos pa
mokų, nuo 12.30 iki 2 v.p.p. mokyk
los Our Lady of Peace patalpose, 70 
Mattice Ave., Etobicoke. Tėvai 
prašomi pasiimti skautukus 2 v.p.p.

• Š. m. sueigos: lapkričio 17 d., 
gruodžio 1 ir 15 d.d., gruodžio 16 - 
tradicinės skautų Kūčios Prisikėli
mo parapijos salėje 4 v.p.p. Visi, - 
os ruoškimės.

• “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tų tiekimo skyriaus vedėja j.s. Ele
na Namikienė priima uniformų ir 
ženklų užsakymus iki lapkričio 23 
d. Dėl sesių sijonėlių reikalingi iš
matavimai. Skambinti vedėjai po 6 
v.v. tel. 416 233-2540. Bus pranešta, 
kada pasiimti užsakymus. F.M.

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
• mortgičius iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. Ir trečiad. 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 M6P1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

r t
MasterCard 
k. V J

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

111111111111111111111 
ROYAL LePAGE 
■■IMHBHBMBMBillllllllllllllllllllll

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

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

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

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

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

DR. STASYS DUBICKAS
^^da^tų^gydy^jas

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.

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 ĮSI

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

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

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

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

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

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


Pasaulio jaunimo dienos
Pasaulio jaunimo dienos 

(PJD) įvyks Toronte 2002 m. 
liepos 22-28 d.d. Tai katalikiško 
jaunimo susibūrimas, maldinin
kų kelionė, kurią pasiūlė pats 
Šventasis Tėvas 1984 m. Daly
vaujantis jaunimas stengiasi gi
linti ryšį su Kristumi, bendrauja 
su bendraamžiais iš 150 pasau
lio kraštų. Tikimasi, kad ir šios, 
septynioliktosios PJD, sulauks 
tokių pat gerų rezultatų, kaip ir 
ankstesnės - daugiau jaunimo 
atnaujins savo tikėjimą, rodys 
didesnį dėmesį sakramentams.

Toronte laukiama ir jauni
mo iš Lietuvos, jų gali būti tarp 
50 ir 100. Šių jaunuolių priėmi
mui ir vietiniam lietuvių jauni
mui dvasinę programą sudaryti 
buvo sukviestas komitetas, va
dovaujamas kun. Edžio Putri
mo. Pradinis pasitarimas įvyko 
rugsėjo mėn. pradžioje. Antrą 
kartą komitetas susirinko š.m. 
lapkričio 5 d. Prisikėlimo para
pijoje. Buvo sudaryti pakomite
čiai ruošos darbams. Finansų 
telkimu lietuvių grupės išlaiky
mui rūpinsis Gabija Petrauskie
nė, nakvynių komitetui vado
vaus Mary-Anne Kušlikienė, 
talkinant Vidai Šiaučiulienei ir 
Kristinai Baliūnaitei. Liturgijos

SKAITYTOJAI PASISAKO
KOVOJANT PRIEŠ TERORIZMĄ

Aš su malonumu skaitau TŽ 
Pov. Žumbakio straipsnius, bet jo 
spalio 30 Amerika, Lietuva ir Afga
nistanas mane nustebino. JAV pre
zidento šūkis Kas ne su mumis, tas 
prieš mus išgąsdino daug valstybių, 
jų tarpe ir Kanadą. Ji prarado savo 
nekaltybę - sunku bus atstatyti pa
sitikėjimą taikai palaikyt. Tik viena 
NDP parlamentarė suabejojo min. 
pirmininko karingu sprendimu. Ži
noma, JAV-bėms sunku atsispirti: 
vienus spaudė, kitiems skolą dova
nojo (Pakistanui), kiti (Lietuva) bi
jo prarast malonę būti priimtiems į 
SAS. Rusija - Čečėnija, Amerika - 
Afganistanas, net labai panašūs ka
rai - kerštas. JAV pačios užsiaugi
no tuos vadinamus teroristus. Kol 
afganistaniečiai lupo rusus, jie buvo 
amerikiečiams geriausi draugai, ap
ginkluojami, bet kai rusai atsitrau
kė, dingo ir amerikiečiai. Paliko 
žmones minų laukuose, benamius, 
luošus, alkanus skurde.

Kai taip sėkmingai sumušė Ira
ką, kodėl nepašalino Husein’o? 
Dabar tiek metų marina badu visą 
kraštą. Ar tai neiššaukia keršto 
Amerikai? O kaip su Palestina? 
JAV jau 50 metų ginkluoja Izraelį, 
žiūri pro pirštus į daromas arabams 
skriaudas. Žydai pradėjo terorą 
prieš anglus, tęsė prieš arabus išva
rydami juos iš namų. Dar ir dabar 
jie šaudo, naudodami JAV dovano
tus tankus, lėktuvus, į akmenis mė
tančius palestiniečius. Ar tai neiš

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.l.s.,o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

komitetą sudaro diak. dr. Kazys 
Ambrozaitis, Angelė Ambrozai- 
tienė, brolis Petras Šarka, 
OFM, kun. Juozapas Žukaus
kas, OFM, diak. Audrius Šarka, 
OFM, Indrė Čuplinskaitė ir Lo
reta Kazlauskaitė. Dvasinį pasi- 
ruošimą-susikaupimą vietiniam 
jaunimui parengs Jonas ir Silvi
ja Freimanai.

Registraciją PLD savaitės 
pradžioje atliks KLJS valdyba ir 
nariai. PLD būstinė lietuviškam 
jaunimui bus Prisikėlimo para
pijos patalpose. Buvo aptarta 
bendra programa, galimos at
skiros išvykos lietuviams, lėšų 
telkimo būdai, kurie bus smul
kiau nagrinėjami kitame posė
dyje 2002 m. sausio 21 d. No
rintys prisidėti prie šio jaunimui 
prasmingo renginio ruošos pra
šomi skambinti kun. E. Putri
mui telefonu 416-533-0621.

Parapijų įsijungimas į PJD 
prasidės lapkričio 25 d. Mišio- 
mis Šv. Mykolo katedroje, ku
riose dalyvaus po vieną atstovą 
iš kiekvienos parapijos. Jiems 
bus įteikiama žvakė, kurią jie 
parsineš į savo šventovę. Žinias 
apie PLD galima rasti interne
to puslapyje www.dumai.ca/wyd.

Inf.

šaukia keršto žydams ir amerikie
čiams?

Lietuva neturėtų aktyviai kištis 
į šį kerštingą karą. Užtenka, kad 
kariavo už rusus, paliko daug našlių 
ir našlaičių ir tuo girtis būtų nemo
ralu. JAV turėtų keist savo politi
ką. Vienoj rankoj laikydamos mor
ką, kitoje moderniausius ginklus, 
teroristų nepašalins - tik daugiau 
keršto užsitarnaus.

A. Brazys, Toronto, Ont.

VALDOVŲ RŪMAI
Kodėl reikia vilkinti Valdovų 

rūmų atstatymą Vilniuje, jei spe
cialistai, daugiau nei penkiolika 
metų skyrę šiam projektui, teigia, 
kad duomenų užtenka? Ar specia
listų nuomonė neturi jokios įtakos?

Gaubtu uždengti Vilniaus že
mutinės pilies griuvėsiai bus tik 
siauros specializacijos muziejus, į 
kurį lankytojai užsuks tik vieną 
kartą. Atstatę Valdovų rūmus, su
kursime tokį centrą, kuris nuolat 
trauks lankytojus tiek iš Lietuvos, 
tiek iš užsienio. Atstatyti rūmai su
teiks daugiau veiklos galimybių, ir 
mūsų istorinis centras atgis.

Berods 1990 metais Herald 
Tribune buvo išspausdintas laiškas, 
kuriame atsakoma lenkų pretenzi
joms į Vilnių: “Mano protėvio pa
statytas Vilnius visuomet buvo Lie
tuvos širdis ir nė viena Lietuvos vy
riausybė, įskaitant mano prieškari
nę vyriausybę, Lenkijai Vilniaus 
nepripažino”. Laišką pasirašė ku
nigaikštis Aleksandras Galicinas.

Būkime nemažesni patriotai 
už jį ir atstatykime mūsų Valdovų 
rūmus, kurie bus Lietuvos širdis ir 
primins ateinančioms kartoms gar
bingą Lietuvos praeitį, kuri yra 
kelrodis į ateitį.

Algirdas Žemaitis, 
Lietuvos respublikos nepaprastasis 

ir įgaliotasis ambasadorius 
Roma - Vilnius 

* * *
Lena Siminkevičiūtė-Patten 

gyvenanti Rosseau, Ont., atida
rė baldų krautuvę “Hill Top 
Interiors” Rosseau miestelyje 
(Muskokoje prie 141 greitke
lio), istoriniame pastate, staty
tame 1800 metais. Lena gyveno 
Toronte, baigė Maironio šešta
dieninę mokyklą, šoko “Atžaly
ne”, buvo skaučių vadove. Baigė 
Guelph universitetą Fine Arts 
laipsniu ir Ontario College of 
Art - interior design srityje. Mus- 
koka Sun (2001 liepos mėn.) įdė
tas aprašymas apie gražiai įreng
ta mažam miestely naujovę.

KLB krašto tarybos sesijoje Mississaugoje š.m. spalio 27 d. išrinkta nauja valdyba. Sėdi (iš k.) iždininkas Arūnas 
Morkūnas, pirmininkė Rūta Žilinskienė, vykdomoji sekretorė Marytė Vasiliauskienė, vicepirmininkė švietimui Vi
da Stanevičienė; stovi (iš k.) vicepirmininkė kultūrai Irena Ross, vykdomoji vicepirmininkė ir ryšininkė su apylin
kėmis Silvija Piečaitienė, KLJS kopirmininkas Darius Sonda, vicepirmininkas socialiniams reikalams kun. Edis 
Putrimas, KLJS kopirmininkas Vytas Ruslys, vicepirmininkė visuomeniniams reikalams Rasa Kurienė, vicepir
mininkė specialiems projektams Natalija Liačienė ___________ ;____________________

HUMORESKA
Keista kanadiečio viešnagė

STEPONAS MILTENIS

Lyg perkūnas iš giedro dan
gaus į mano butą užgriuvo sve
čias. Ir ne koks ten kaimynas ar 
giminė nuo Skuodo ar Varė
nos... Pas mane atvyko iš Kana
dos dėdė, kurio niekada nebu
vau matęs. Svarbiausia, kad 
apie jo atvykimą aš nė sapne ne
buvau sapnavęs.

Pirmoji mintis buvo, kuo jį 
pavaišinsiu? Būčiau tai žinojęs, 
nors pinigų būčiau pasiskolinęs, 
stalą paruošęs. O dabar?

Atidarau barą, o ten - vie
nintelis butelis baltos. “Kad ge
resnio neturiu, teks su juo apsi
eiti”. Ištraukęs butelį, padedu 
ant stalo. “O ką prie degtinės 
paduoti?” - pagalvoju, bet tuo
jau sumetu:

- Minutėlę... Aš tuojau pa
ruošiu sumuštinių...

- Ar tai ilgai truks?.. Užsi
būti negaliu, reikia ir kitas gimi
nes aplankyti, - sako svečias.

- Viens-du, - sakau, - ir vis
kas bus ant stalo.

Išskubėjau į virtuvę. Parai
kiau duonos, ant vienų riekelių 
užtepiau margarino, uždėjau 
kumpio, daržovių, prieskonių ir 
suvožiau su kitomis riekutėmis.

Atnešu sumuštinius ant sta
lo, ir mudu pradedame vaišintis. 
Ne, ne taip, kaip mes, lietuviai, 
po darbo (ar net darbo metu). 
Mano svečias pakelia stikliuką, 
priglaudžia prie lūpų, truputį 
siurbteli ir stikliuką padeda. Aš 
norėčiau mestelti iki dugno. Bet 
ką pagalvos dėdė?

Sėdime taip valandą ar dvi. 
Jei taip su kaimynu ar giminai
čiais nuo Skuodo ar Varėnos, 
tai jau seniai būtume parsinešę 
dar ne vieną butelį... Jei ne iš 
parduotuvės, tai nors “pilstu
ko”. O dabar tas vienintelis bu
telis vos-vos pradėtas...

Kai jau, rodos, apie viską 
apšnekėjome, dėdė paklausė:

- O kaip tie sumuštiniai?
Aš išplėčiau akis:
- Bet juk mes juos valgo

me... Jūs ir galite paragauti...

Šiandieną man 80 metų
(Pagal - “ILove to Live”)
Šiandieną man 80 metų, bet nedaug aš gero padariau. 
Tikiu, o geras Dieve, kad duosi man metų dar daugiau. 
Tikiu, kad leisi atšvęsti ir aštuoniasdešimt pirmuosius, 
Kad galėčiau įgyvendint visus savo troškimus.
O kai 81-mą gimtadienį aš paminėsiu, 
Gal, gerasis Dieve, dar metus pridėsi man! 
Pasaulyje tiek daugel vietų taip gražių - 
Pamatyčiau, jei išgyvenčiau nors ligi 83-čių... 
Dabar viskas taip greitai keičiasi, nespėju pamatyt, išgirst... 
Norėčiau nors iki 84-tų... Dar nenumirti.
O jeigu išgyvenčiau iki 85-rių!
Dievulėliau, kaip būtų man smagu!
Jubiliejų atšventęs laukčiau naujų metų - 
86-tų, gal pasiremdamas lazda... ar ant ratų. 
Bet iš tikro būtų gera pagyventi ir ligi 87-rių— 
Nors ir sunkiai einu dėl skaudančių kojų ir sąnarių.
Žinau, brangus Dieve, kad pas Tave danguje gera ir gražu, 
Bet norėčiau pabūti čia, ant žemės, iki 88-ntų----
Tuomet gal jau būsiu viską matęs ir girdėjęs, 
Padėkočiau ir už 90-tus, ir po 90, jei būsi juos pridėjęs. 
Na, ir šimto metų sulaukti būtų neblogai, 
Jeigu liktų drauge gyventi visi mano seni draugai. 
Nepatinka man gyvenimo skubėjimas, 
Ir neišgydoma liga senėjimo!
O gyvenimas man dar vis gražus ir mielas, 
Siekiant sveikatos, stiprybės kūnui ir išganymo sielai.(Autorius nežinomas) Iš anglų kalbos išvertė

Liuda Laugalytė-Stungevičienė

Išplečia akis dėdė:
- Čia sumuštiniai? - gar

džiai nusijuokė. - Mes juos 
“sandvičių” vadiname. Pas jus 
anksčiau, rodos, buterbrodu va
dino...

- Taip, - sakau, - bet kalbi
ninkai nutarė išgryninti lietuvių 
kalbą. Tai ir sugalvojo tokį pa
vadinimą...

- Bet kur čia kas mušta? - 
vis stebėjosi dėdė. - Gal, sakau, 
reikėjo suvožtinio pavadinimą 
duoti?

Kalba vėl pakrypo į buiti
nius reikalus. Prasitariau, kad 
po poros dienų turiu eiti pas 
stomatologą.

- Kur, kur? - vėl išplėtė 
akis dėdė.

Pas stomatologą, - sakau.
- O kas tai? - teiraujasi.
- Na, dantistas...
Dabar dėde man vos ne visą 

paskaitą išdrožė. Sako, lietu
viškas “dantis” lotyniškai yra 
“dens”. Taip pat paporino, kad 
visas angliškai kalbantis pasaulis 
tą žodį vartoja su dantų medici
na: dentistry, dentist ir t.t. Ir la
bai piktinosi, kodėl mes taip 
baidomės žodžio “dantistas”.

Paskui dėdė papasakojo, 
kaip važiuojant autobusu, girdė
jęs, jog dvi poniutės sakiusios, 
kad reikėtų pasidaryti “ma- 
kiažą”.

- Gal jos norėjo pasakyti 
“makija”? - klausia dėdė. Tai 
negi jos nori prie savo rūmų 
įkurti visžalių medžių ar krūmų 
sąžalynus, kokie yra Vidurže
mio pajūrio šalyse?

Teko aiškinti, kad “makia- 
žas” - tai veido gražinimas.

- Tai kodėl nesako “veiduo- 
tė”? Šitaip būtų ir teisingiau, ir 
lietuviškiau...

Mano svečiui užkliuvo ir žo
dis “aerouostas”. Sako:

- Jei yra jūrų uostas, trauki
nių, autobusų stotis, tai kodėl 
negali būti ir oro uostas?

Šitaip bediskutuojant pano
rome televizorių pažiūrėti. Ban
dau šakutę (aišku, ne stalo, bet 
bijau pavadinti “štepseliu”) 

įjungti į lizdą (aišku, ne paukš
čio, bet ir ne “rozetę”, o jis visai 
iškleręs-varžčiukai atsisukę.

- Minutėlę, - sakau. - Tuoj 
atsinešiu atsuktuvą.

Kai grįžęs ėmiausi darbo, 
dėdė paklausė:

- Ką čia atsinešei?
- Atsuktuvą, - sakau.
- Kaip jis gali būti atsuktu

vu, - sako dėdė, - jei tu neatsu
ki, o prisuki?..

Ak, tie kalbininkai! Negana 
to, kad savo svečio tinkamai pa
vaišinti neturėjau iš ko, bet dar 
ir kalbantis nemalonumų turė
jau, nors kalbėjau taip, kaip re
komendavo kalbininkai...

O atsisveikinant su dėde 
* buvo dar gražiau. Norėdamas 

išsireikšti poetiškiau, tariau:
- Gal daugiau nebepasima

tysime? Gal tik Anapilyje besu
sitiksime?

- Dėdės akys išsiplėtė lyg 
pelėdos.

- Kur?... Kur?.. - nesu
prato.

- Anapilyje, - sakau.
- Tai tu žadi į Kanadą at

vykti?
- Kodėl į Kanadą? - klausi

mu į klausimą atsakiau. - Aš 
apie kapus kalbu...

Pasirodo, vėl susimoviau. 
Mano svečias paaiškino, kad 
Kanadoje, Ontario provincijos 
centre Toronte - Mississaugoje, 
yra Anapilio lietuvių apylinkė, 
kurioje yra parapijos šventovė, 
muziejus, vaikų darželis, salės 
renginiams, Tėviškės žiburių 
būstinė, kapinės. Laimei, dėdė 
išvažiavo - nežinia, kiek dar 
kartų būčiau likęs durniaus vie
toje...

Toronto
Vaiko tėviškės namams au

kojo: $1,000 - N.N.; $300 - G. 
Lemieux (savo tėvų a.a. Broniaus 
ir Mortos Norkų atminimui).

Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $100 - K. Ališauskienė, F. Ju
zėnas, B. Stalioraitienė, P. Ročys, 
P. V. Jankaičiai, B. Vaišnoras, B. 
Galinienė, C. Pakštienė (a.a. Bro
niaus Pakšto atminimui), Z. P. Au- 
gaičiai, F. Mockus (žmonos • a.a. 
Vidos atminimui), M. Vaškevičie
nė, R. Vaišvilaitė, V. Šergalis, A. E. 
Pūkai, L M. Astrauskai, J. J. Zen- 
kevičiai; $75 - E. Simonavičienė; 
$70 - V. K. Gapučiai; $60 - R. Pu- 
teris, V. Rupniak, P. Tutlys, Z. 
Stančikienė; $50 - J. Jocas, L P. 
Girniai, R. L Dūdos, L. Einikienė, 
Z. P. Jonikai, O. Dementavičienė, 
P. Balasevičius, L. Kybartienė, A. 
Augaitienė, K. Mileris, K. E. Gapu
čiai, O. Skėrienė, B. G. Čižikai, V. 
Timošenko, L. Abromonis, A. Ale- 
liūnienė, S. Kuzmickas, O. R. Be- 
rentai, L Baltakienė, J. Butkus, L. 
S. Olekos, V. L. Pevcevičiai (a.a. K. 
L. Budreckių atminimui), A. Vaiš
vilienė, B. Žiobienė, A. Zalagėnas; 
$40 - T. Lorencas, F. Mašalas; $30 
- O. Ražauskienė, V. Ročys, G. 
Kaulius, G. Cernak; $25 - G. Šutie- 
nė, R. Juodis; $20 - M. Janeliūnie- 
nė, V. Tamkevičius, M. Obelienė, 
P. Stauskas, Z. Čečkauskas, B. Kas
peravičienė, D. V. Karosai, E. Rau- 
dienė, S. Mouton, M. E. Kazakevi
čiai, J. Gataveckas, B. Antanaitis, 
R. Bekerienė, B. Abromaitienė, D. 
Laurinavičius, V. Kulikauskas, A. 
Siminkevičius; $10 - K. Vėgys, P. 
Daržinskas.

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.
Associate Broker

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

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

REOMBK West Realty Ino.

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„ d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.

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

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

DENTAL CARE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubi c kas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 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. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

MARGUTIS
V.I.M. Parcel Express Inc.
4134 Dundas St. 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:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.dumai.ca/wyd
mailto:kraudys@idirect.com
http://www.homedestinations.com
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Anapilio žinios

- Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupijos 
įsakyta antroji rinkliava Kunigų 
pensijos fondui (Shepherds' Trust).

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

- Pirmajai Komunijai užsire
gistravusių vaikučių ir jų tėvų susi
tikimas su mokytoja Janina Dze- 
mioniene bus ateinantį sekmadienį, 
lapkričio 18, tuojau to 9.30 v.r. Mi
šių klebonijoje. Dar nespėjusieji 
užsiregistruoti, prašomi tai padaryti 
kuo greičiau.

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

- 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 skam
binti Teresei Grybienei tel. 905 212- 
1335. Bilietai bus taipgi pardavi
nėjami parapijos salėje po pamaldų 
ateinantį sekmadienį, lapkričio 18.

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

- Anapilyje esančio Kanados 
lietuvių muziejaus-archyvo lanky
mo valandos sekmadieniais: nuo 
10.30 v.r. iki 11 v.r. ir nuo 12 v.d. iki 
6 v.v.; pirmadieniais: nuo 1 v.p.p. 
iki 8 v.v. Muziejaus vedėja - dr. Ra
sa Mažeikaitė. Muziejaus tel. 905 
566-8755. Šiuo metu muziejuje 
vyksta paroda Niekieno žemė - prū
sų Lietuva. Tai Karaliaučiaus kraš
to senienų nuotraukų rinkinys, gau
tas per Lion Frame galeriją Lemon- 
te. Visi kviečiami atsilankyti.

- Reikia paramos kun. A. Lip- 
niūno jaunimo kultūros centrui, 
kuris rūpinasi Panevėžio vyskupijos 
jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia 
evangelizacijos dienas, Šv. Rašto 
kursus, organizuoja maldos grupes, 
Kryžiaus kelius, naktines Švenčiau
siojo adoracijas, tautinių bei religi
nių datų minėjimus, platina religinę 
spaudą ir rengia jaunimui vasaros 
stovyklas.

- Mišios lapkričio 18, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Michaliną 
Dausienę; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. Juozą Bataitį; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje lapkričio
17, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Verą 
Jocienę.

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 11 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 280 svečių. 
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN moterų būrelio narė 
G. Butkienė.

- Svečių knygoje pasirašė kon
certavę Lietuvių Namuose svečiai 
iš Čikagaos - F. Strolia, T. Strolie- 
nė, P. Strolia, T.Strolia, H. Strolia.

- LN valdybos posėdis įvyks 
lapkričio 28 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.

LN kultūros komisija įsigijo 18 
naujų vaizdajuosčių iš Lietuvos. 
Įvairaus turinio filmai apie lietuvius 
Sidnio olimpiadoje, Lietuvių dienas 
Vatikane, Punsko ir Seinų lietuvių 
gyvenimą ir kiti, pvz. Dainų dainelė, 
Gyvenimas mirties rate, Tarp Nemu
no kilpų - būtų puiki kalėdinė do
vana. Dėl informacijos ir įsigijimo 
bei nuomojimo prašoma skambinti 
S. Pabricienei tel. 416 762-5419.

Slaugos namų žinios
- Dėmesio! Toronto Lietuvių 

Namai ir LN moterų būrelis gruo
džio 9 d., 5 v.p.p. Lietuvių Namuo
se rengia Slaugos namų informaci
nę popietę. Visus besidominčius 
slaugos namų statyba ir registraci
jos klausimais kviečiame dalyvauti.

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

■ - Slaugos namų komitetas dė
koja visiems aukotojams už nuošir
dų dosnumą ir paramą slaugos na
mams. Slaugos namams aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvusoe arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W. 
Toronto Ont. M6P 1A6.

Kantautų fondas, kasmet 
remiantis lietuvišką veiklą, per 
Kanados lietuvių fondą iš 2000- 
tųjų metų pajamų Tėviškės žibu
riams paskyrė $120 auką. Sa
vaitraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias instrumentais grojo 
Strolių kvartetas ir giedojo parapi
jos choras.

- Pirmai Komunijai pasiruoši
mo pamokos prasidėjo praeitą sek
madienį. Prieš pamoką susirinko 
tėvai, vaikai ir mokytojai susipa
žinti su vieni kitais ir su pamokų 
eiga. Jei kas dar neužsiregistravo, 
prašome atvesti vaikučius į pamo
kas bet kada.

- Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
trečiojo ordino narių Mišios ir susi
rinkimas įvyks trečiadienį, lapkričio 
14,10 v.r. Vilnius Manor patalpose.

- Pakrikštyti Galen Omeris 
Kajus, Heidi (Burzdžiūtės) ir Gai
liaus Vaidilų sūnus bei Adrija Ste
fanija, Ramūnės (Pleinytės) ir Arū
no Cygų dukrelė.

- Šį sekmadienį bus daroma 
rinkliava Toronto arkivyskupijos 
pageidavimu, kunigų pensijų fon
dui papildyti, kad kunigai, visą gy
venimą dirbę Bažnyčiai, gautų di
desnę pensiją. Pagal kunigų algų 
atskaitymus jų pensijos yra per ma
žos pragyvenimui. Vienuoliai, kurie 
prie pensijos plano nepriklauso, 
gauna proporcingą šios rinkliavos 
dalį.

- Uždaros rekolekcijos mote
rims ir vyrams Queen of Apostles 
vienuolyne Mississaugoje vyks lap
kričio 30 - gruodžio 2 d.d. Reko
lekcijas ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Registruotis pas dr. O. Gus
tainienę tel. 416 249-7397 ąr para
pijos raštinėje.

- Kalėdinės muzikos koncer
tas, kurį atliks “Volungės” choras ir 
parapijos jaunimo choras su instru
mentų palyda, įvyks gruodžio 9 d., 
4 v.p.p. parapijos šventovėje.

- Ligonius patekusius į ligoni
nes ir norinčius, kad kunigas aplan
kytų, prašome pranešti klebonijos 
raštinei. Saugumo dėlei ligoninės 
neduoda ligonių sąrašų iš kurių 
anksčiau sudarydavome lietuvių li
gonių sąrašą.

- Sriubos vakaronė sukelti lėšų 
alkaniems Lietuvoje numatyta 2002 
m. balandžio 21 d. Ta proga vyks ir 
jaunų talentų (nuo 7 iki 17 metų) 
pasirodymas. Suinteresuotus pra
šome susisiekti su D. Viskontiene 
sekmadieniais po Mišių ar telefonu 
416 762-8098.

- Naujų metų sutikimą parapi
jos salėje rengia parapijos statybos 
slaugos vajaus komitetas, kuriam 
pirmininkauja Paulius ir Rasa Kūrai.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
18: 8 v.r. už a.a. Petrą Markuškį (1 
metinės); 9.15 v.r. už a.a. Juozą Ra- 
žauską; 10.30 v.r. už mirusius para
pijiečius, už Vėlinių novenai paves
tas sielas, už a.a. Aldoną Stadienę, 
už a.a. Antaną ir Mariją Štuikius ir 
už a.a. Stasę Lukošienę (1 metinės).

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, lapkričio 18, pa

maldos bus 11.15 v.r. Prieš ir po 
pamaldų vyks Kanados lietuvių 
bendruomenės Toronto apylinkės 
tarybos rinkimai.

- Kalėdinis parapijos tarybos 
susirinkimas įvyks gruodžio 18, 7.30 
v.v. kunigo Algimanto ir Rūtos Ži
linskų namuose, Mississaugoje.

- Atsiprašome, kad, susidarius 
neišvengiamoms aplinkybėms pa
keista jaunimo pamaldų ir Kalėdų 
eglutės datos. Šios pamaldos bei 
Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 23 d., 
12.15 v.p.p.

Muzikų Strolių šeimos pasi
rodymas Toronto Lietuvių Na
muose sekmadienį, lapkričio 11, 
sulaukė arti 300 žiūrovų. LN 
kultūros komisijos surengtame 
koncerte pianinu ir akordeonu 
grojo Faustas Strolia, smuiku - 
Herkulis, gitara - Povilas Kęs
tutis ir kontrabosu - Tomas Al
girdas. Povilas antroje dalyje 
taip pat dainavo gražiu tenoro 
balsu. Visus maloniai nuteikė 
linksmos polkos, tradiciniai val
sai, populiarių operečių ištrau
kos. Įspūdingos buvo Povilo 
dainuojamos Laimink, o Viešpa
tie - giesmė, kurios žodžiai pri
taikyti Sausio 13-sios paminėji
mui bei Lietuva, Justino Mar
cinkevičiaus žodžiais praturtinta 
daina. Taip pat užbaigai Ameri
ca the Beautiful buvo skirta pri
siminti Kanadoje švenčiamą At
minimo dieną, o JAV-se - Ve
teranų dieną. Žiūrovai plojimu 
išprašė “biso”, o po koncerto 
turėjo progos susitikti su kom
pozitoriaus Juozo Strolios įpė
diniais, švenčiančiais jo gimimo 
100-metį ir pabendrauti prie ka
vutės. Koncerto pelnas aukoja
mas LN Slaugos namams ir 
Lietuvos našlaičiams. Dlv.

A. a. Broniui Grajauskui 
iškeliavus į amžinus namus, už
jausdami gimines bei jų šeimas, 
Roma ir Jeronimas Piciniai 
Tėviškės žiburiams aukojo $30.

r
 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

ANAPILYJE 
gruodžio 31, pirmadienį, nuo 7 valandos vakaro

Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties
Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė

Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejewską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia - t

Anapilio parapijos tarybos x 
administracinė sekcija

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 dovaną 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.

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. Balsuoti ne dau
giau kaip už 25 asmenis.

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.

Maironio mokyklos žinios
- Toronto Maironio mokykla 

džiaugiasi, gavusi iš a.a. Loretos 
Rutkauskienės palikimo 51,000. Pi
nigai bus panaudoti lietuviško žo
džio ir kultūros išlaikymui.

- Metinis tėvų susirinkimas 
įvyks ateinantį šeštadienį, lapkričio 
17, 9.30 v.r. Kviečiame dalyvauti 
visus tėvus.

- Lapkričio 10 d. įvyko susi
kaupimo valandėlė mokyklos audi
torijoje. Penkto skyriaus mokiniai 
suvaidino vaizdelį iš Šv. Rašto.

- Kalėdų eglutė rengiama 
gruodžio 15 d. Prisikėlimo para
pijos 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. Živilė

Išeivijos lietuvių klierikų stu
dijų fondui $2,000 aukojo N.N.

jn
Lietuvos kariuomenės šventės

WSWEJBWCA.S 
{vyks š.m. lapkričio 25, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Toronto Lietuvių Namuose (1573 Bloor St.W.)

DALYVAUS ŠEŠI LIETUVOS KARINIŲ 
PAJĖGŲ KARININKAI

MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto vyrų choras “ARAS", 
vad. LILIJOS TURŪTAITĖS

VISUOMENĖ MALONIAI KVIEČIAMA DALYVAUTI

Rengia Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa IH

I TA Q Montrealio lietuvių 
L I I F10 kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Kovojo ir tebekovoja už Lietuvą
Kariuomenės šventei

Lietuviškų renginių ir įvykių tvarkaraštis
Lapkričio mėn. 25 d. - Kariuomenės šventės minėjimas 

, Lietuvių Namuose.
Gruodžio mėn. 2 d. - “Dainos” choro koncertas Lietuvių 

Namuose.
Gruodžio mėn. 9 d. - Katalikių moterų agapė po 10.30 v.r. 

Mišių Prisikėlimo parapijoje.
Gruodžio mėn. 9 d. - Lietuvių Namų moterų būrelio slaugos 

namų informacinis pranešimas Lietuvių Namuose.
Gruodžio mėn. 9 d. - Kalėdinis “Volungės” koncertas 

Prisikėlimo parapijos šventovėje.
Gruodžio mėn. 15 d. - Maironio mokyklos Kalėdų eglutė 

Prisikėlimo parapijos salėje.
Gruodžio mėn. 15 d. - Ilonos Beresnevičienės pianino 

studijos koncertas Prisikėlimo parapijos salėje.
Gruodžio mėn. 16 d. - Jaunų šeimų sekcijos Kalėdų eglutė 

Anapilio salėje.
Gruodžio mėn. 16 d. - Skautų Kūčios Prisikėlimo parapijos 

salėje.
Gruodžio mėn. 22 d. - Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 

šokiai. >. o ■
Sausio mėn. 26 d. - Slaugos namų labdaros lėšų telkimo 

komiteto pobūvis Lietuvių Namuose.
Vasario mėn. 3 d. - “Volungės” moterų koncertas 

Prisikėlimo parapijos salėje.
Vasario mėn. 9 d. - “Santakos” klubo šv. Valentino dienos 

šokiai Lietuvių Namuose.
Vasario mėn. 16 d. - Jaunimo Vasario 16-tosios minėjimas 

Anapilyje.
Vasario mėn. 17 d. - KLB Toronto apylinkės rengiamas 

Vasario 16 d. minėjimas Anapilyje.
Kovo mėn. 2 d. - “Tauro” klubo pobūvis Lietuvių Namuose.
Kovo mėn. 3 d. - Kaziuko mugė Prisikėlimo parapijos salėje.
Kovo mėn. 17 d. - Lietuvių Namų metinis susirinkimas 

Lietuvių Namuose.
Kovo mėn. 24 d. - Prisikėlimo parapijos kredito 

kooperatyvo metinis susirinkimas.
Balandžio mėn. 6 d. - Tėviškės žiburių spaudos vakaras 

Anapilyje.
Balandžio mėn. 7 d. - Atvelykio pietūs Lietuvių Namuose.
Balandžio mėn. 14 d. - “Paramos” metinis susirinkimas 

Lietuvių Namuose.
Balandžio mėn. 27 d. - “Volungės” koncertas Prisikėlimo 

parapijos salėje.
Gegužės mėn. 5 d. - “Santakos” organizuojamas alaus 

pokylis Lietuvių Namuose.
Gegužės mėn. 12 d. - Motinos dienos minėjimas Prisikėlimo 

parapijos salėje.
Gegužės mėn. 12 d. - Motinos dienos pietūs Anapilyje.
Gegužės mėn. 23-24 d.d. - Maironio mokyklos mokslo metų 

užbaigimas Prisikėlimo parapijos salėje.
Gegužės mėn. 26 d. - Kapinių lankymo diena Anapilyje.
Birželio mėn. 2 d. - “Gintaro” koncertas Anapilyje.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus-archyvo išlaiky

mui aukojo: $100 - Juozas Bakis (I. 
Bakienės atminimui); $50 - Daina 
Augaitienė; $10 - Ūla Juškytė.

Patikslinimas. Naujoji KLB 
valdybos sudėtis paskelbta TŽ 
45 nr. Pateiktame sąraše pra
leista iždininko Arūno Mokūno 
pavardė.

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

NAUJAI IŠLEISTĄ Angelės Lau- 
ciūtės knygą Barakudos dienoraštis 
arba lietuvaitės įspūdžiai Kanadoje 
galima nusipirkti susitarus telefo
nu 416 233-5996. Kaina $12.

famoEinnsscak
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

KLB Toronto apylinkės valdyba

A. a. Broniaus Grajausko 
atminimui, užjausdami liūdin
čius artimuosius, V. L. Sendžikai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Antanui Rūkui mirus, 
užjausdami žmoną Katrytę, 
dukterį Virgutę su šeima, Irena 
ir Algis Žemaičiai Tėviškės žibu
riams aukojo $30.

A. a. Juozui Rybij mirus 
Hamiltone, užjausdami jo žmo
ną Marija, dukrą Ramutę, sū
nus Joną, Zigmą ir Petrą bei jų 
šeimas, Roma ir Jeronimas 
Pleiniai Tėviškės žiburiams au
kojo $30.

Pamokantys žaislai, knygos, žaidimai, galvosūkiai 
ir kompiuterių programos, 

“DISCOVERY TOYS” V-*
kūdikiams ir vaikams iki 15 m. amžiaus 

ATEIKITE PAMATYTI, PAŽAISTI, NUSIPIRKTI PAS
KRISTINĄ DAMBARAITĘ

š.m. lapkričio 24, šeštadienį, nuo 9 v.r. iki 2 v.p.p.
3287 Nobleton Dr., Mississauga (netoli Bloor ir Fieldgate)

“Rūtos” klube spalio 31 d. bu
vo rodoma vaizdajuostė XI lietuvių 
tautinių šokių šventė. Žiūrovams pa
tiko. Prisimintina, kad šventė įvyko 
2000 metų vasarą Mississaugoje, 
Ont.

“Rūtos” klubas senų gerų lai
kų prisiminimui rengia didžiulę 
mugę - bazarą. Bus viskas taip, 
kaip seniau būdavo: kelios loteri
jos, įvairios dovanėlės, kava, pyra
gai, o sekmadienį - šilti pietūs. Lai
kas - gruodžio 1, šeštadienį, nuo 10 
v.r. iki 5 v.v. ir sekmadienį po 11 v.

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

1918 m. lapkričio 23 d. lai
kinoji Lietuvos vyriausybė išlei- 
do-paskelbė įsakymą kurti Lie
tuvos kariuomenę jos laisvei 
ginti. Tūkstančiai jaunų vyrų su
darė pirmuosius savanorių-ka- 
rių pulkus. Tuolaikinis Lietuvos 
jaunimas, tai mūsų savanoriai, 
nepaprastai mylėdami ir bran
gindami savo tėvynę Lietuvą, iš
ėjo jos ginti-atkovoti tai, kad 
kiekvienam lietuviui yra bran
giausia - būtent tautos ir valsty
bės laisvė bei jos nepriklauso
mybė. Jų kova ir žuvusių, auko
mis Lietuva vėl turėjo tuos 22 
laisvės ir nepriklausomo gyveni
mo lemtingus metus.

Kai 1940 metais rusų Rau
donoji armija okupavo Lietuvą, 
ir vėl atsirado tūkstančiai naujų 
savanorių - laisvės kovotojų 
partizanų. Ta 10 metų trukusi 
heroiška - nelygi laisvės kova ir 
arti 30,000 žuvusių naujų sava- 
norių-karių ir šaulių auka pa
tvirtino lietuvių tautos pasiryži
mą laisvai gyventi, jeigu reikia 
už tai ir žūti.

Ir šiandien savame krašte - 
Lietuvoje lietuvis visais galimais 
būdais kovoja už savo tautos eg

Dalis Policijos mokymo projekto Lietuvoje dalyvių Kaune š.m. spalio 
mėn. Iš k.: Ontario provincinės policijos seržantas Algis Malinauskas, 
Kauno viešosios policijos komisaras Rimas Sidera, Kauno miesto Ža
liakalnio policijos komisaras Vytautas Scajevas ir Toronto policijos 
inspektorius Leonard Faul

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

Mišių iki 5 v. Viskas vyks seselių 
namuose. Prašom atsiminti datą ir 
atsilankyti į mugę.

Montrealio lietuvių krepšinio 
klubas “Tauras” šią vasarą atšven
tė savo veiklos 50 metų sukaktį.
Klubas buvo įsteigtas 1951 m. spa
lio 21 d. Dabar klubui priklauso 
jaunesnio amžiaus sportininkai ir 
juos administruoja Antanas Mic
kus. Sukaktis paminėta Aušros 
Vartų parapijos salėje vaišėmis, ku
riose dalyvavo klubo nariai ir jų tė
vai. B.S.

zistenciją ir valstybės laisvės iš
laikymą. Tuos kovotojus sudaro 
tvirtos valios pasiryžėliai-sava- 
noriai-patriotai. Jų dauguma - 
jauni žmonės-jaunimas, kurie 
sako: KANTRYBĖ, DARBAS 
IR KOVA, VIENAS VISŲ 
TIKSLAS - LAISVA LIETUVA.

Išeivijoje taip pat turime 
kovotojų-savanorių, kurie visais 
galimais būdais rūpinosi savo 
tautos laisvės atgavimu, lietuvy
bės išlaikymu ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymu. Taip, jų tu
rime, bet labai nedaug.

Šiandien prisimename ir 
pagerbiame visus tuos, kurie 
kovojo ir tebekovoja už Lietuvą 
ir jos nepriklausomybę. Per įvai
rius iškilesnius minėjimus mes 
dažnai giedame Tautos himną 
Lietuva, tėvyne mūsų... Taip, tik 
Lietuva yra vienintelė mūsų tė
vynė. Tą kiekvienas turėtumėm 
įsidėti giliai į širdį ir visada pri
siminti: Kol saulė švies akių mė
lynėj ir šventus žodžius širdis kar
tos, nerasim mes kitos tėvynės, 
nerasim motinos antros.

St. Jokūbaitis, Garbės šaulys

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

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

LORNE PARK MUZIKOS 
MOKYKLA

įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

Pianino • Dainavimo 
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
5 muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

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

(N) 905-848-9628


