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Prara dimai
Nereikia nė romantiko poeto Adomo Mickevi

čiaus, kuris gimtosios šalies praradimą lygino su sveikatos 
netekimu. Štai ir šių dienų vokiečių rašytojas, Nobelio 
premijos laureatas H. Grass rašo: “Prarasta tėvynė mane 
nuolatos vertė prisiminti, tai yra rašyti kaip apsėstam”...

T
ĖVYNĖS ilgesys stipriai susietas su žmogaus pri
gimtimi. Ir kaip toks jis yra gyvas ir nepriklauso
mas nei nuo laikų, nei nuo žmonių išprusimo bei 
norų geriau, moderniau ar laisviau gyventi. Užtat nors ir 

kaip reikėtų, nėra lengva užslopinti, kas gyva, neįmanoma 
išrauti to, kas per giliai įaugę. Žinoma, svetimos padan
gės ir savaip sruvenantis gyvenimas verčia prisitaikyti prie 
kasdienybės ritmo, kad išliktum ir dalyvautum, nes atski
ro ir skirtingo kelio sau pats vienas nenutiesi. Tačiau šalia 
naujo gyvenimo tėvynę praradusiems kurti ką nors pana
šaus kas prarasta ir nebegrąžinama, yra natūralu ir su
prantama. Tuo pagrindu kūrėsi ir lietuviškoji išeivija; tuo 
pačiu pagrindu organizuojasi ir naujieji ateiviai. Norime 
tęsti, kas įmanoma, norime tarpusavy kalbėti sava kalba, 
dainuoti savas dainas, išlaikyti papročius ir mažų mažiau
siai - bent jau tarpusavy bendrauti. Toji įgimta trauka ga
li būti tik dirbtinai slopinama. Kai kurie ateiviai, pramokę 
kitos kalbos ir geriau medžiagiškai įsitvirtinę, bando šlie
tis prie kitataučių. Deja, jais tegalima gimti, bet ne tapti. 
Tai akivaizdžiai rodo išeivių vaikai, gimę ir užaugę nebe 
tėvų krašte. Todėl lietuvis atvykęs ir lietuvis svetur gimęs 
nėra tas pats. Tuos skirtumus pripažįstant yra lengviau 
abiem kartom drauge dirbti, bendrauti, jautriuosius lietu
vybės klausimus spręsti.

K
AS įgimta, panašu į daigą, kurį norint gražiai iš
auginti, reikia prižiūrėti ir saugoti. Lietuviškos 
šaknys ir naujagimiuose sruvenantis lietuviškas 
kraujas savaime nieko daug nepadarys, jei aplinka bus 

netinkama ir tautiškasis ugdymas silpnas. Pastarasis sveti
mos aplinkos poveikiuose yra itin sunkus ir sudėtingas. Ir 
koks jis bebūtų, tenka vis dėlto pasidžiaugti, kad rezulta
tai matomi. Laimingi vadovai, kurie kantriai dirbo su šim
tu, kad gautų vieną. Tautiškumo ugdymas, tas nuolat kar
tojamas vadinamasis lietuvybės išlaikymas išeivijoje nie
kada nekėlė jokių abejonių ar esminių klausimų, nors ir 
kietą dirvą ne vienam teko plėšti primityviais noragais. Ir 
niekas niekada nesakė, kad to nereikia. Net ir nuo bend
rinės veiklos atokiau laikęsi pritarė lietuvybės išlaikymo 
pastangoms, ir daugelis tai rėmė moraliai ir finansiškai. 
Tėvynės, tai yra Lietuvos, reikalai rūpėjo ir iš ten atvyku- 
siems, ir čia gimusiems. Negi galėjo ar gali būti kitaip? 
Užtat išeivijoje daugeliui sunku susigyventi su mintimi, 
kad dabartinėje nepriklausomoje Lietuvoje tautinis jauni
mo auklėjimas nustumiamas į kažin kelintą eilę, valstybi
niu mastu neorganizuojamas, tartum valdžiai visai nerū
pėtų kokia visuomenė auga. Tai tylus labai svarbios verty
bės praradimas. Bet dar blogiau, kai pradedama įtarinėti, 
kad valstybės vadovai sąmoningai užsimoję tautą vesti ne
aiškiais keliais, atseit moderninti žmonių galvosenas, ro
dyti dirbtinai suidealintus pavyzdžius, kur tik pilietišku
mas tevertinamas, tartum to ir Lietuvai užtektų. Einame į 
Europą ir tikimės būti tokie patys kaip ir kažkurie anie. 
Bet apie tai, ką galime prarasti, kalbama per mažai. Užtat 
įsidėmėtina - eiti reikia, bet reikia kartu neštis ir savo 
tautinio tapatumo skydą, kad su kitais besimaišydami iš
liktume kas esame ir kuo privalome būti. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI_______

Apdovanoti literatai
Literatūros premijos, ku

rias įteikia Karalienės atstovė, 
šiemet - kaip ir kasmet - atite
ko keturiolikai autorių ir poetų, 
rašiusių anglų ir prancūzų kal
bomis, vertėjų bei iliustratorių. 
Už grožinės literatūros veikalą 
anglų kalba Clara Callan premi
ją gavo Richard B. Wright iš St. 
Catharines (Ontario) neseniai 
gavęs Giller premiją už tą patį 
veikalą; už romaną prancūzų 
kalba La ravissement - Andree 
A. Michaud iš Kvebeko miesto. 
Už poezijos rinkinį anglų kalba 
Execution Poems Toronto uni
versiteto profesorius George E. 
Clarke; už poeziją prancūzų 
kalba Des ombres portees Paul 
C. Malenfant iš Rimouski (Kve
bekas). Už dramą anglų kalba 
The Harps Of God Kent Stetson 
iš Montrealio, dramą prancūziš
kai Le Petit Kochel Normand 
Chaurette, irgi montrealietis. 
Už dokumentines/aprašymų 
knygas (non-fietion) angliškai 
The Ingenuity Gap torontietis 
Thomas Horner-Dixon, prancū
ziškai Quel Canada pour les Au- 
tochtones? La fin de [’exclusion 
Renee Dupuis iš Kvebeko mies
to. Už vaikų literatūros tekstus 
angliškai Dust Arthur Slade iš 
Saskatoon, Sask., prancūziškai 
Jomusch et le troll des cuisines 
montrealietė Christiane Du
chesne; už iliustracijas knygai 
An Island in the Soup - mont

realietė Mireille Levert, knygai 
Fideles elephants - Bruce Ro
berts iš Westmount (Kvebekas). 
Už vertimą į anglų kalbą Fred 
A. Reed ir David Homel (Fairy 
Ring), į prancūzų kalbą Michel 
Saint-Germain (No Logo), visi 
montrealiečiai. Kiekviena pre
mija yra verta $15,000, ir visi 
laimėtojai gauna po gražiai įriš
tą su atitinkama pažyma laimė
jusią knygą.

Bankų automatus (ATM) 
įvairios organizuotų nusikaltė
lių grupės bando panaudoti 
žmonių santaupų pagrobimams. 
Paprastai keliaudami po porą ar 
po keturis, jie nužiūri kurį nors 
ATM automatą, priklijuoja prie 
jo oficialiai atrodantį raštelį, 
nurodantį telefono numerį ku
riuo kreiptis, jei banko kortelė 
užsikerta įpjovoje. Taip pat jie 
įdeda į automatą savo įtaisą, 
kuris ir sulaiko kortelę įpjovoje. 
Paskambinus nurodytu telefono 
numeriu, atsako vienas iš tos 
nusikaltėlių grupės. Jis, vaiz
duodamas banko tarnautoją, 
pareikalauja iš klijento slapto 
kodo numerių (PIN), užtikrin
damas, kad prarastoji kortelė 
yra tuojau pat panaikinama ir 
bus išduota nauja. Netrukus, 
pasinaudodami iš įpjovos išimta 
banko kortele ir slaptu kodu, 
nusikaltėliai išima iš klijento 
banko sąskaitos jo santaupas.

(Nukelta j 6 psl.)

LA *

SAPOKIENE

Kauno arkivyskupijos vyskupas pagalbininkas RIMANTAS NORVILĄ, lankydamasis Toronte, aplankė ir 
Maironio mokyklą. Nuotraukoje - sujos mokytojais ir kapelionu kun. E. Putrimu (kairėje)

BALTIJOS VALSTYBĖS

Vokiečių spauda apie jų ateitį
K. BARONAS

Nepaisant karo Afganista
ne, V. Putino viešnagė Dėdės 
Šamo žemėje susilaukė gan di
delio dėmesio vokiškoje žinia- 
sklaidoje. Pasikalbėjimo pagrin
du vokiška spauda laikė nusi
ginklavimo klausimą, sumaži
nant iki minimumo atominių ra
ketų skaičių. Rusija reikalinga 
finansinės paramos, tad norima 
pagyvinti prekybos ryšius. Be to, 
JAV reikalauja visiškos spaudos 
laisvės. Kalbama, kad Rusija 
patenkins JAV norus, o tos 
nuolaidos eis į... Baltijos valsty
bių sąskaitą. Taip “tylomis” kal
bama Berlyno užsienio reik, 
min. užkulisiuose. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos įjungimo į 
ŠAS (NATO) klausimas atei
nančiais metais greičiausiai bus 
atidėtas ateičiai, paliekant joms 
kaip ir visuomet... atviras duris.

Dienraščio samprotavimai
Vėl kitas klausimas: kada 

baltiečiai bus įjungti į Europos 
sąjungą? Šią temą plačiai nagri

nėjo Miuncheno SZ dienraštis, 
skirdamas trylikai valstybių net 
visą puslapį. Lentelėje nurodo
mi valstybių plotai, gyventojų 
skaičius, BVP nuošimtis, lygi
nant jį su ES vidurkiu, bedar
bystės nuošimtį.

Apie Lietuvą rašoma, kad 
jos parlamente vis dar guli “ry
šulėlis” įstatymų kovai su ko
rupcija, jos ekonominė padėtis 
yra gan pastovi, tačiau iki šiol 
neįvykdyta pensijų reforma. Di
delė problema Lietuvoje - in
vesticijų stoka. Pažanga padary
ta gamtos apsaugos srityje, lau
kiama Ignalinos jėgainės uždary
mo. Ji pastatyta sovietinės oku
pacijos metais, tad panaši į Čer
nobylio jėgainę. Pavojus - visai 
šiaurinei Europai. Nekeliamas 
tautinių mažumų klausimas.

Estija kaltinama nusikalti
mais, ypač narkotikų spekuliaci
ja. Taip pat ES ne visai paten
kinta rusų mažumos integracija 
į Estijos gyvenimą. Latvija pa
dariusi stiprius žingsnius įjungi
mui rusų mažumos į krašto vi

suomeninį gyvenimą. Latvijoje 
pastebima taip pat korupcija bei 
ilgai teismuose gulinčios bylos.

Lentelėje, prie valstybės pa
vadinimo, atspausdintos vėlia
vėlės, nurodančios Lietuvos plo
tą 65,200 kv. km, 3.7 mln. gy
ventojų, BVP su ES vidurkiu 
29%, bedarbystė 16%. Latvija - 
64,600 kv. km, 2.4 mln. gyvento
jų, BVP 29%, bedarbystė 14. 
6%. Estija - 45,100 kv. km, 1.4 
mln. gyventojų, BVP 38%, be
darbystė 13.7%. Mažiausiai be
darbių yra Kipro saloje - 3.4%, 
daugiausia - Šlovakijoje, net 18. 
6%. Kipro sala turi taip pat ge
riausią BVP vidurkį - 83%.

Kardinolo pareiškimas
Didžiausios pasaulyje Koel- 

no vyskupijos valdytojas kardi
nolas J. Meissner (jis lankėsi 
Lietuvoje) Bunte žiniaraščiui 
pareiškęs, esą Osamą bin Laden 
nužudymą galima būtų moraliai 
pateisinti, arba, blogiausiu atve
ju, jį suėmus, perduoti tarptau
tiniam teismui. Kardinolas pri
minė nacių laikus, nes ir Hitle
rio mirtis atnešusi žmonijai kan
čios pabaigą. Prakilnusis gany
tojas pasakė: “Mano pareiga 
žmoniją apsaugoti nuo tokio 
žiauraus asmens, nes jis neša 
mirtį, neapykantą, veda žmoniją 
į pražūtį”. Svarbu pažinti isla
mą, tačiau kardinolas J. Meiss
ner sakė nežinąs ne vienos tole
rantiškos islamo valstybės.

Jis taip pat kritikavo ir Vo
kietijos aukštus pareigūnus, pri
mindamas Berlyno merą Klaus 
Wowereit (jo tėvai gimę Mažo
joje Lietuvoje, tačiau žiniasklai- 
da rašo Rytprūsiuose), viešai 
prisipažinusį, kad yra homosek
sualas, “draugaujantis” su J. 
Kubickiu. Neminėjęs pavardžių, 
kardinolas klausė: kokį pavyzdį 
gali duoti jaunimui aukšti Vo
kietijos pareigūnai, susituokę 
ketvirtą kartą? Aišku, jo žodžiai 
buvo taikomi kancl. G. Schroe
der ir užsienio reikalų min. J. 
Fisher.

Atšvęsta Kariuomenės diena
Lapkričio 23 d. Lietuvos 

prezidentas Valdas Adamkus 
dalyvavo Lietuvos karių dienai 
skirtoje iškilmingoje rikiuotėje 
Vilniaus Katedros aikštėje, rašo 
LGTIC. Kaip vyriausiasis gink
luotųjų pajėgų vadas, jis pasvei
kino Lietuvos karius ir karinin
kus, pabrėždamas, kad “pasau
lio bendrijoje pageidaujama tik 
saugi, tvirta, užsitikrinusi vidaus 
ir išorės saugumą Lietuvos vals
tybė”, o be abipusės paramos 
tarp visuomenės ir kariuomenės 
nebus užtikrintas Lietuvos sau
gumas.

Prezidentūroje labiausiai nu
sipelniusiems kariškiams buvo 
įteikti valstybiniai apdovanoji
mai, Arkikatedroje bazilikoje 
aukotos Šv. Mišios už Lietuvos 
kariuomenę. Kaune ši šventė 
paminėta atidengimu atminimo 
lentos pulkininkui Kaziui Škir
pai (1895-1979). Ši lenta prie 
Karinių oro pajėgų štabo pažy
mi, jog tuose rūmuose 1925- 
1926 metais dirbo Lietuvos ka
riuomenės kūrėjas, savanoris 
pradininkas, Nepriklausomybės 
kovų dalyvis, diplomatas, Vyčio 
kryžiaus kavalierius.

Klaipėdoje, Atgimimo aikš
tėje vyko Klaipėdos apskrities 
įgulos karinių dalinių paradas, 
taip pat rikiuotė H. Manto gat
vėje. Iškilmingi minėjimai bei 
rikiuotės taip pat vyko Šiauliuo
se ir Panevėžyje.
Lankėsi Rumunijos prezidentas

Rumunijos prezidentas lon 
Iliescu lankėsi Lietuvoje valsty
biniu vizitu lapkričio 26-27 d.d. 
Už asmeninius nuopelnus plė
tojant Lietuvos ir Rumunijos 
tarpvalstybinius santykius bei 
veiklą gerinant šalių bendradar
biavimą jis buvo apdovanotas 
Vytauto Didžiojo 1-ojo laipsnio 
ordinu, rašo LGTIC.

Vizito metu buvo pasirašyta 
laisvosios prekybos sutartis bei 
sutartis dėl dvigubo apmokesti
nimo išvengimo. Svečias pažy
mėjo, kad Lietuva sėkmingiau 
negu Rumunija derasi su Briu
seliu dėl stojimo į Europos są-' 
jungą ir teigė, jog Rumuniją do
mina Lietuvos patirtis. Jis taip 
pat susitiko su ministeriu pirmi
ninku Algirdu Brazausku, Vil
niaus meru Artūru Zuoku, sei
mo pirmininku Artūru Paulaus
ku, atidarė dvišalį verslo forumą 
Vilniuje, skaitė paskaitą Vil
niaus universitete.

Naujas PVM įstatymas
Lietuvos seimas lapkričio 

27 d. pritarė naujam Pridėtinės 
vertės mokesčio įstatymo pro
jektui, rašo LGTIC. Jo tikslas - 
sudaryti prielaidas įvykdyti Lie
tuvos įsipareigojimą iki 2004 m. 
“visiškai suderinti valstybinę 
teisę PVM srityje su ES reikala
vimais”. Numatytos supapras
tintos pridėtinės vertės mokes
čio deklaravimo ir mokėjimo 
procedūros. Prailginamas PVM 
deklaracijų pateikimo laikotar
pis, smulkaus verslo atstovams 
numatoma galimybė atsiskaityti 
už PVM ne kas mėnesį, o kartą 

Siame numeryje
Praradimai

Einant į Europą reikia neštis ir savo tautinio tapatumo skydą
Baltijos valstybės

Vokiečių spauda apie baltų ateitį
Ar valdininkai taps tarnautojais?

Sovietinius papročius paveldėjo nepriklausomybę atstačiusi Lietuva
Raktas į šviesesnę ateitį

Galima daryti pažangą ir pagerinti Lietuvos žmonių gyvenimą
Lietuvių slaugos namai 

Jų statyba artėja prie pabaigos
Gyvenimas slėpiningoje Kinijoje 

Kanadiečio lietuvio turistiniai įspūdžiai
Eskimų filmas

Pripažintas kaip geriausias filmas Tarptautiniame 2001 festivalyje

per pusmetį. Naujajame projek
te aiškiai apibrėžiamas mokes
čio objektas.

Įstatymo projekte numato
mas pagrindinis 18% PVM tari
fas. Nulinis tarifas būtų taiko
mas eksportui ir susijusiems 
sandoriams, skatinant tarptauti
nius verslo ryšius. Nebūtų ap
mokestinamos socialiai jautrios 
arba skatintinos sritys, pvz., že
mės ūkio kooperatyvų teikia
mos žemės ūkio paslaugos, įmo
nės, įdarbinančios riboto dar
bingumo asmenis. Siūloma taip 
pat neapmokestinti spaudos, o 
medicinos prekės turėtų būti 
apmokestinamos lengvatiniu 
5% tarifu.

Po priėmimo projektas tu
rėtų įsigalioti 2002 m. liepos 1 
d. Tikimasi, kad 2003 m. į biu
džetą būtų surinkta iš PVM 
250-300 mln. litų, kurie būtų 
nukreipti fizinių asmenų pa
jamų mokesčio mažinimui.

Mažiau domisi naryste
Kaip praneša LGTIC, Lie

tuvai pradėjus derybas su Euro
pos sjąunga dėl sudėtingiausių 
ir socialiai jautrių derybinių 
sektorių beveik 5% - iki 50.9% 
sumažėjo gyventojų, palaikan
čių Lietuvos siekį įstoti į Euro
pos sąjungą. Jei vyktų referen
dumas, prieš Lietuvos narystę 
balsuotų 25.4% gyventojų, arba 
3.8% daugiau negu spalio mė
nesį.

Dabartinių narių - ES vals
tybių gyventojai tikisi, kad po 
plėtros jų asmeninis gyvenimas 
pagerės dėl geresnių ekonomi
nių ir darbo perspektyvų dides
nėje rinkoje, turtingesnio kultū
rinio gyvenimo, tačiau bijo imi
grantų antplūdžio, didesnio ne
darbo, nusikalstamumo. Prieš 
ES plėtrą daugiausia pasisakė 
Austrijos ir Prancūzijos gyven
tojai, labiausiai plėtrą palaikė 
Graikijos, Airijos ir Ispanijos 
gyventojai.

Suderinti dar trys skyriai
LGTIC žiniomis, Lietuvos 

užsienio reikalų ministeris ir de
rybų dėl Lietuvos narystės Eu
ropos sąjungoje delegacijos va
dovas Antanas Valionis pareiš
kė pasitenkinimą Lietuvos pa
siekimais derybose. Lapkričio 
28 d. Briuselyje pradžiai sude
rinti dar trys derybų skyriai dėl 
Laisvo asmenų judėjimo, Muitų 
sąjungos ir Konkurencijos poli
tikos. Iš viso baigtos derybos dėl 
21 skyriaus.

Iš viso yra 29 pagrindiniai 
skyriai ir du papildomi - Institu
cijų bei Kitų klausimų, kurie 
bus aptariami derybų pabaigoje. 
Ministerio teigimu, Lietuva įsi
tvirtino tarp tų šalių kandida
čių, kurios turi galimybių į ES 
įstoti per pirmąją plėtros bangą. 
Jo manymu, Lietuva gali baigti 
derybas 2002 metais, o nuo 
2004 m. sausio 1 d. būti pasi
rengusi prisiimti ES narės teises 
ir pareigas. Šį pusmetį Lietuva 
sieks pažangos derybose dėl 
Transporto, Finansų kontrolės, 
Mokesčių, Teisingumo ir vidaus 
reikalų skyrių. RSJ
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Ateitininkų šalpos fondo suvažiavimas

Raktas į šviesesnę ateitį
Jis - mūsų pačių kišenėje, tik reikia jį pavartoti

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Suvažiavimas įvyko š.m. 
spalio 28 d. Ateitininkų namuo
se Lemonte, pasibaigus Ateities 
savaitgalio programai.

Dr. Petras Kisielius, ilgame
tis Ateitininkų šalpos fondo pir
mininkas, pradėdamas šį suva
žiavimą, paaiškino, kad po 
Amerikos ir Kanados ateitinin
kuos persiorganizavimo į Šiau
rės Amerikos ateitininkų sąjun
gą, • Ateitininkų šalpos fondas 
(AŠF) irgi persiorganizavo - bu
vo naujai įregistruotas Ilinojaus 
valstijoje 1999 m., sudaryti nauji 
įstatai, kurie buvo priimti 2000 m. 
liepos 17 d. Šiame suvažiavime 
bus padaryti pranešimai, pa
aiškinti įstatai, renkama nauja 
AŠF tarybos ir kontrolės komisija 
bei aptariami kiti AŠF reikalai.

Invokaciją sukalbėjo prel. 
Ignas Urbonas. Prezidiumą su
darė suvažiavimo pirmininkai: 
dr. Kazys Ambrozaitis ir Juozas 
Polikaitis bei AŠF advokatas 
Saulius v Kuprys. Sekretoriavo 
Aldona Šmulkštienė.

Priėmus darbotvarkę, Lai
ma Šalčiuvienė perskaitė AF 
pirm. A. Abraičio sveikinimą. 
Nominacijų komisiją sudarė dr. 
Algis Norvilą, Valerija Žadei- 
kienė ir Irena Polikaitienė. 
Mandatų komisiją sudarė dr. 
Aldona Juozevičienė, Jonas Ka
valiūnas ir dr. Vaclovas Šaulys.

Dr. P. Kisielius kalbėjo apie 
ateitininkų rėmimą praeityje ir 
dabar. Šalpos būtinybė iškilo 
jau pradžioje ateitininkų orga
nizacijos veiklos metų. 1916 m. 
Voroneže buvo įsteigtas Ateiti
ninkų šalpos fondas. 1918 m. 
toks fondas buvo įsteigtas Lie
tuvoje ir veikė iki 1940 m. Net ir 
vokiečių okupacijos metais 
(1941-44) ateitininkai buvo šel
piami. 1949 m. AŠF buvo at- 
steigtas Amerikoje. Atgavus 
Lietuvai nepriklausomybę, AŠF 
rėmė ateitininkus Lietuvoje. 
Kasmet apie 20,000 dol. jiems

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 

PADĖKA

A+A
JUOZAS RYBIJ
mirė 2001 m. lapkričio 1 d.

Reiškiame gilią padėką klebonui kun. Juozapui 
Žukauskui, OFM, už maldas laidotuvių koplyčioje ir šv. 
Mišias, muzikei Lilijai Turūtaitei už giesmes ir vargona
vimą. Taip pat B. Skvereckienei už skaitymą Mišių metu. 
Ačiū karsto nešėjams.

Esame dėkingi visiems draugams ir pažįstamiems 
už užuojautas pareikštas žodžiu bei raštu, už gėles, už
prašytas Mišias, aukas Tėviškės žiburiams bei Heart & 
Stroke fondui, p. Gudinskienei, p. Rickienei už aukų rin
kimą našlaičiams Lietuvoje. Dėkojame ponioms už iš
keptus skanius pyragus, p.p. Mačiams už pagamintus 
skanius pusryčius.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems, palengvi
nusiems mūsų skausmą -

žmona Marija, duktė ir sūnūs
“Vukai mylim Tave”

AtA
VIKTORUI GABUI-GABECUI 

mirus 2001 m. lapkričio 6 d., Victoria, B.C., 
reiškiame gilią užuojautą jo šeimai, giminėms, 
draugams ir kartu liūdime.

Buvę gimnazijos klasės draugai: 
Kazimieras Skaisgirys Edvardas Skiotys
Gintautas Mitalas Vytas Paskųs

buvo pasiunčiama. Nuo 1993 iki 
dabar Lietuvos ateitininkams 
yra išsiųsta $212,000.

Dr. P. Kisielius pabrėžė, 
kad AŠF yra visų ateitininkų at
sakomybė. Ateitininkiškas soli
darumas kviečia visus ateitinin
kus į jį įsijungti, o ateitininkų 
šūkis ir principai tai įpareigoja. 
Dabar AŠF yra per 333,000 dol. 
Atėjo metas sukaupti dar 670, 
000 dol., kad švęsdami ateitinin
kų organizacijos 100 metų su
kaktį jau turėtume vieną milijo
ną. O surinkti reikiamu sumą 
ateitininkai yra pajėgūs. Čia gali 
padėti palikimai. Ateitininkų ei
lėse yra jaunų, stiprių ekono
miškai pajėgių verslininkų. Jų 
pareiga yra didinti AŠF ir jam 
vadovauti.

Dr. P. Kisielius padarė ir 
AŠF pirmininko pranešimą api
būdindamas jo veiklą ir nuveik
tus darbus. AŠF valdybą sudarė 
pirm. dr. P. Kisielius, vicepirm. 
dr. K. Ambrozaitis, sekr. J. Ka
valiūnas, ižd. dr. A. Juozevičie
nė, iždo sekr. V. Žadeikienė ir 
nariai - V. Maleiškienė, L. Šal
čiuvienė ir dr. V. Šaulys.

Išsamų iždo pranešimą pa
darė dr. A. Juozevičienė, sumi
nėdama pajamas, išlaidas ir in
vestavimus. AŠF yra $333,196. 
44. Kontrolės komisijos praneši
mą padarė Juozas Končius.

Apie įstatus kalbėjo dr. K. 
Ambrozaitis ir adv. Saulius 
Kuprys. AŠF yra savarankiška 
organizacija ir jos tikslas įsta
tuose nustatytas. Suvažiavimas 
kasmet renka tarybos narius; ta
ryba daro nuosprendžius, susi
jusius su įstatais. Testamentuo
se reikėtų naudoti anglų k. pa
vadinimą Ateitis Relief Fund, 
Inc. Buvo atsakyta į eilę klausi
mų, išklausyta eilė pasiūlymų, 
liečiančių AŠF veiklą.

Šiame suvažiavime buvo iš
rinkta nauja AŠF taryba 9 as
menų: Nijolė Balčiūnienė, Ofe
lija Barškėtytė, Petras V. Kisie
lius, Daina Kojelytė, Arūnas 
Liulevičius, Vida Maleiškienė, 
Marytė Meškauskaitė, Juozas 
Polikaitis ir Laima Šalčiuvienė. 
Vaclovas Kleiza, Juozas Kon
čius ir Jonas Šalčius išrinkti į 
Kontrolės komisiją.

Suvažiavimą baigė dr. K. 
Ambrozaitis; pabrėžęs, kad su
važiavimas buvo darbingas ir 
entuziastingas, pakvietė visus 
sugiedoti Ateitininkų himną.

Punsko parapijos 400 metų sukakties paminklas-akmuo prie valsčiaus rūmų Nuotr. J. Dzemionicnės

Ar valdininkai taps tarnautojais?
B. STUNDŽIA

Per revoliuciją buvusioje 
Rusijos imperijoje žemės turtai, 
ūkiai, įmonės, krautuvės buvo 
nusavinta ir viskas priklausė 
valstybei, tikriau komunistų 
partijai ir naujai susidariusiai 
tarnautojų klasei - nomenkla
tūrai.

Pamažu nomenklatūra au
go, stiprėjo, turtėjo, didėjo jų 
privilegijos ir taip nutolo nuo 
eilinių piliečių. Juos dažnai rišo 
partiniai saitai, giminystė, sava
naudiškas, dažnai nelegalus, 
turto siekimas. Priklausymas 
partijai reiškė progų išnaudoji
mą. Partija buvo geriausias lai
das, iš tikro vienintelis kelias 
žmogui kilti karjeroje. Buvimas 
partijoje duodavo gerus darbus, 
vietinę valdžią ir jėgą, specialias 
mokyklas, vasarnamius, auto
mobilius, importines prekes, ge
rą darbą žmonai, užtikrintą 
mokslą vaikams universitete, be 
to, galėjo išvengti atsakomybės. 
Nemažai jų pasižymėjo buko 
proto agresyvumu. Taikliai 
amerikiečiai žurnalistai juos pa
vadino “akmeniniais veidais”.

Tokį valstybės tarnautojų 
rinkinį su visais jų sovietiniais 
papročiais paveldėjo nepriklau
somybę atstačiusi Lietuva.

Turbūt nepriklausomybė 
nomeklatūrai buvo netikėtas, 
nelauktas ir neaiškų rytojų ža
dantis įvykis. Bet jie greitai pa
stebėjo, kad pasikeitimai vyko 
jiems palankia kryptimi. Jie ne
prarado darbų, bet lengvai galė
jo įsigyti pusvelčiui privatizuoja
mus namus, butus, krautuves ir 
įmones. Atsirado progų pratur
tėti steigiant bankus, imant pa
skolas, su kriminalistų gaujų pa
galba šalinant konkurentus. Gal 
neperdedant galima teigti, kad 
dar iš sovietinių laikų išlikusių 
nusikaltėlių gaujų patarnavi
mais naudojosi kai kurie aukšti 
nomenklatūros pareigūnai, vie
nas, antras iš vyriausybės ir eilė 
seimūnų.

Ant. ir Elvyros Šelmių atminimui jų prieškarinės sodybos vietoje pagal 
Vyt. Pačkausko projektų ir Virg. Račkauskaitės pastangomis 
Suvalkijoje pastatytas ir pašventintas koplytstulpis Ntr. V. Pačkausko

Nomenklatūra, kaip okupa
ciniame laikotarpyje, taip ir at
gavus nepriklausomybę, yra 
valstybę valdančioji diduomenė 
su savo gyvenimo būdu, įnoriais 
ir privilegijomis. Tai yra rimtas, 
nesitaikstantis su įstatymais, 
mažai paisantis moralės nuosta
tų, vidinis valstybės išnaudoto
jas. Pagal jų mąstymą išeitų, kad 
valstybė - tai jie. Jie išleidžia 
įvairias administracines nuo
statas, kuriose numatytas įvairių 
pažymėjimų išdavimas, dažnai 
siejamas su kyšiu. Palankia sau 
prasme aiškina įstatymus, viso
kiais būdais stengiasi stabdyti, 
arba vilkinti reformas, nes per 
jas gali prarasti šiltas vietas.

Kraštuose, siekančiuose de
mokratinės santvarkos, žmonės 
nepratę rūpintis savo teisėmis ir 
moralės nuostatais, be to, trūks
ta institucijų, kurios žmones 
saugotų, todėl turi tenkintis tuo, 
ką nomenklatūra pateikia. Tur
būt politiniams išnaudotojams 
tuos žmones lengva įtikinti jų 
siūlomais pažadais. Tai matome 
iš įvykusių savivaldybių ir seimo 
rinkimų. Teismai dar yra tvarky
mosi būsenoje, o teisėjai - val
dančios partijos tarnai.

Teisėsaugos srityje vyrauja 
nepaprastai didelis tarp “diduo
menės” ir eilinių darbuotojų at
lyginimų skirtumas. Kanadoje ir 
turbūt JAV-se daugumos teisė
jų atlyginimai yra 2-3 kartus di
desni, negu tarnaujančių polici
joje, tuo tarpu Lietuvoje yra 7- 
10 kartų aukštesni negu eilinio 
policininko. Tada, ar verta poli
cininkui stengtis gaudyti už ma
žą algelę nusikaltėlius? Kartais 
net su pavojumi gyvybei. Jam 
kartais yra geriau nematyti, ne
žinoti ir nesigilinti į nusikaltimo 
išaiškinimą.

Atrodo, kad Lietuvoje sun
ku nustatyti, kiek kas uždirba, 
ypač viršūnėje sėdintieji. Spėja
ma, kad visokiais pavadinimais 
priedai, priemokos, premijos 
būna didesni negu tikros algos. 

Kurį nors viršininką atleidus iš 
darbo išmokamos vadinamos 
“išeitinės” kompensacijos. Bu
vusiam Turto fondo valdytojui 
atsisakius savo darbovietės iš
mokėta 125,000 litų, kitam net 
800,000. Ir tai vyksta neturtin
goje valstybėje!

Apie korupciją daug kalba
ma, rašoma, bet jokių prošvais
čių nesimato. Prezidentas savo 
metiniuose pranešimuose vis 
spiria su korupcija kovoti, bet ta 
kova taip pat priklauso nuo pi
liečių dvasingumo, papratimo 
su kyšių pagalba tvarkyti reika
lus. B. Jelcin savo atsiminimuo
se nurodo, kaip giliai buvo įsi
šaknijusi tarp nomenklatūros ir 
partijoje korupcija, sukčiavimas 
ir vogimas. Tie papročiai per 
dešimtį nepriklausomybės metų 
negalėjo Lietuvoje išnykti, gal 
tik daugiau tapo “patobulinti”.

Gal dėl korupcijos ir ne
ūkiškumo eilė valdžios remiamų 
įstaigų, įmonių, mokyklų neįs
tengia galo su galu sudurti ir 
šaukiasi finansinės pagalbos. Įs
taigoje yra daug tarnautojų, dė- 
liojančių popierius iš vieno stalo 
galo į antrą. Naujai atėję dirbti 
perima senosios nomenklatūros 
papročius. Sakoma, kad no
menklatūrai, turbūt daugumai 
jų, valstybės žmonių gerovė ir 
saugumas nė motais.

Seimo valstybės saugumo 
komisijos pirmininkas Alvydas 
Sadeckas mato nemažą pavojų 
valstybės saugumui vidinėse 
problemose. Jis sako, kad asme
nų, susijusių su dideliais ekono
miniais nusikaltimais, ar tai bū
tų nomenklatūros šulai, ar poli
tikai, teisėtvarka neranda. Yra 
susidariusi padėtis, kad valdžios 
tarnautojai, save vadindami val
dininkais, jaučiasi virš įstatymų 
ir yra nebaudžiami. Teisėtvarka 
nusikaltimų nesistengia ieškoti, 
išaiškinti, bylas nuslepia arba 
vilkina. A. Sadeckas teigia, kad 
nomenklatūra paprastai nenori, 
nesugeba ir nesistengia nusikal
timų išaiškinti. Tai rodo pvz. 
įvykiai Panevėžyje. Taigi, anot 
A. Sadecko, nusikalstamumas 
yra viena iš vidinių grėsmių 
valstybės saugumui. Kita grės
mė yra korupcija, nes pagal sta
tistiką kas antras žmogus yra 
davęs kyšį. Prie vidinės grėsmės 
A.S. priskiria ir visuomenės ne
pasitikėjimą visokia valdžia, t.y. 
teisėtvarka, seimu ir vykdomąja 
valdžia.

Žmonės mato, kad valdžios 
vyrų ir moterų kalbos neatitinka 
darbų. V. Landsbergis Toronte 
savo kalboje sakė, kad komunis
tinis mąstymas yra valstybei ža
lingas, kaip užtvara ant kelio. 
Sakoma, kad dabar Lietuvoje 
nėra jėgų, galinčių pakeisti pa
dėtį į gerąją pusę.

Dar reikėtų paminėti aplai
dumą, kuris dažnai akis bado. 
Daug dirvonuojančios žemės, 
apgriauti buvusių kolūkių pasta
tai, išlaužtomis durimis ir išdau
žytais langais buvusios kai ku
rios kareivinės (Kaune, Šan
čiuose). Miestuose važiuojant 
autobusu ar troleibusu matosi, 
kad daugelis keleivių nemoka, 
nes kontrolierius nedažnai pasi
rodo. Nenuostabu, kad viešas 
susisiekimas verčiasi su nuosto
liu. Gal tai rodo atsakomybės 
stoką.

r'2A*°°fpA_J Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

DR. JONAS KUNCA
Gyvename pasaulinių poky

čių metą. Nors pasikeitimai 
vyksta toli nuo mūsų šalies, ta
čiau jie atsilieps ir į Lietuvos 
ekonominį ir gal politinį gyveni
mą. Dėl to negalime į juos ran
ka numoti. Vėl, Lietuvos politi
kai, spauda ir žmonės daug kal
ba apie sunkoką padėtį ir ieško 
jos atsiradimo priežasčių. O 
mūsų valstybė turi raktą į švie
sesnę ateitį. Tik jo nesiryžta pa
vartoti.

Afganistano nubaudimas ža
da baigtis pakeitimu vienų fun
damentalistų kitais. Ar jie bus 
draugiškesni Vakaram, ypač 
JAV? Ar jų tarpe neatsiras te
roristų? Kol kas nežinome. Ra
šant straipsnį, bin Laden dar 
nebuvo pagautas. O jei bus ras
tas jo lavonas, tai toli gražu ne
sumažins islamiečių neapykan
tos Amerikai nei keršto jausmų. 
Vašingtone Perle ir Wolfowitz 
spaudžia valdžią, kad ji toliau 
pultų Iraką. Kiti amerikiečių 
politikai abejoja. Kuri pusė nu
svers, dar neaišku. Vienok kova 
su terorizmu dar nesibaigia. O 
pagrindinė teroro aktų prie
žastis - Palestinos problema, iki 
šiol dar iš vis nesprendžiama, 
nes Izraelis to nenori. Jis atme
tė ES pasiūlymą tarpininkauti. 
Jam priimtinas tik Vašingtono 
dalyvavimas, nes žino, kad ame
rikiečiai bus jų pusėje... Taigi 
terorizmo klausimas yra pakibęs 
ore.

Vis dėlto teroro aktai ir ko
va su terorizmu liečia ir Lietuvą 
pablogėjus pasaulio ekonomikai 
ir JAV suartėjus su Maskva. 
Lietuvos ekonomika šiais me
tais paaugo 5%. Ypač daug bu
vo eksportuojama šių metų pir
moje pusėje. Smunkant ekono
mikai pradėjo mažėti ir Lie
tuvos gaminių pardavimas Va
karų Europoje. Bijomasi, kad jis 
ir toliau mažės. Betgi yra ban
doma grįžti į Rusijos rinką, kuri 
buvo apleista po tą kraštą išti
kusios krizės. Aukštos naftos 
kainos davė Maskvos iždui daug 
pajamų. Taigi ir importo gali
mybės ten pagerėjo. Deja, po 
Rugsėjo 11 teroro aktų nafta 
ėmė pigti. Rusijai dėl to teks 
peržiūrėti savo biudžetą atsi
žvelgiant į staigų pajamų suma
žėjimą. Tai atsilieps į importo 
mažėjimą. Nepalankios ekspor
to galimybės į Vakarus ir Rytus 
neigiamai atsilieps į Lietuvos 
ekonomiką. Greičiausiai ir mū
sų vyriausybei teks peržiūrėti 
savo biudžetą.

Dėl terorizmo įvyko ir per
mainų JAV užsienio politikoje. 
Prez. Putin viešėjo 3 dienas 
Amerikoje, kur buvo labai drau
giškai priimtas. Per ilgas abiejų 

AtA
POVILUI LUKAVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn, jo žmoną ELENUTĘ, duk
ras ir sūnų su šeimomis bei artimuosius nuošir
džiausiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Liudas, Salomėja, Romas Olekai

PADĖKA
Pavargęs, išsekęs tavo kūnas,
Paliko mus visus -
Tačiau siela Tavo teskrenda
Į amžinus Dievo šviesos vartus...

MYLIMAM VYRUI, TĖVUI, UOŠVIUI, TĖVUKUI

A.a. JUOZUI SKUČUI
mirus 2001 m. spalio 17 d. Montrealyje, 

reiškiame padėką klebonui dr. F. Jucevičiui už maldas, žodį 
apie velionį ir laidotuvių Mišias Šv. Kazimiero parapijoje.

Dėkojame choro vadovui muz. L. Djintcharadze, Auš
ros Vartų parapijos chorui, oktetui, sol. A. Kebliui už gie
dojimą Mišių metu. Padėka D. N. Baltrukoniui už atsisvei
kinimo kalbą. Dėkojame aukojusiems Mišioms už velionies 
sielą, už aukas “Vaiko tėviškės namams”, ypač už stambią auką 
tiems namams atsiuntusiems Albinui ir Vitai Markevičiams.

Velionis buvo palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje. Dėkojame prel. J. Staškevičiui už kapo 
pašventinimą ir gausiai atsilankiusiems draugams bei pa
žįstamiems.

Netekties ir liūdesio metu mes jūsų nuoširdumą 
ypač įvertiname. Nuliūdime ir nusiminime pasilikę -

žmona Sofija, sūnūs ir jų žmonos - 
Antanas ir Teresa, Robertas ir Della, 
Albertas ir Daneta, Zigmantas, 
Kęstutis ir Danutė, Kazimieras;
dukterys ir jų vyrai - Rūta ir Arūnas Šlekys, 
Laima ir Stasys Rutkauskas

prezidentų derybas buvo daug 
kalbėta ne vien apie šntiraketi- 
nę apsigynimo sistemą ir atomi
nių ginklų mažinimą. Apie tai 
buvo paskelbta spaudoje. Bet 
mums įdomiau būtų žinoti apie 
nepaskelbtus pokalbius dėl ŠAS 

( (NATO) plėtros į Baltijos vals
tybes. Prasidėjusi nauja JAV- 
Rusijos draugystė galėtų turėti 
nemažos įtakos Lietuvos įstoji
mui į šią apsigynimo organizaci
ją. Tikėkim, jog čia nebus antro 
Miuncheno ar kitokios nuolai
dos mūsų sąskaiton. Išgarsėjęs 
Žirinovskis Dūmoje iškėlė “ge
rą” mintį: padėti Baltijos vals
tybėse gyvenantiem rusam, ku
rių ten esama 40% ir kurie yra 
skriaudžiami. Jis sako, tam 
esanti dabar labai gera proga. 
Nekreipdami į tokius ekstremis
tų iššūkius per daug dėmesio ir 
pasitikėdami Vašingtono politi
kų orumu, lyg ir galėtumėm to
liau ramiai gyventi. Bet susida
riusios naujos politinės padėties 
nederėtų išleisti iš akių. Pasau
lio ekonomikos ir politikos ne
labai palankūs pokyčiai vis dėlto 
neturėtų mūsų žmones stumti į 
neviltį. Nepaisydami visa ko, 
mes galime daryti pažangą ir 
pagerinti Lietuvos piliečių gyve
nimą. Raktas į šviesesnę ateitį 
yra mūsų kišenėje. Tik jį reikia 
pavartoti.

Lai įgyvendina Lietuvos val
džia administracinę tvarką, kuri 
yra valstybės pamatas. Tebūnie 
sumažinta biurokratija. Tegul 
kiekvienas viršininkas ir tarnau
tojas atlieka greitai ir gerai savo 
darbą. Netinkami darbui tebū
nie ne tik atleidžiami iš pareigų, 
bet ir tinkamai nubausti, jei pa
darę valstybei nuostolių. Korup
cija tada pati pradėtų nykti, val
džia surinktų visus mokesčius ir 
daug sutaupytų. Aiškų, toks 
drastiškas pokytis daug kam ne
patiktų, bet daugumai gyvento
jų atneštų naudą, o valdžiai pa
garbą, ir pasitikėjimą. O juk val
džia yra išrinkta, kad ji skaidriai 
administruotų šalį. T aigi jos pa
reiga tai padaryti.

Ligšiolinės vyriausybės ven
gė spręsti šią problemą. Deją, 
be jos išsprendimo būsime atsi
likėliai ir skurdžiai. Ką reiškia 
neturėti tvarkingos administra
cijos, mums rodo Argentinos 
pavyzdys. To turtingo krašto 
valdžios per paskutinius 50 me
tų išbandė demokratiją ir dikta
tūrą, kairiuosius ir dešiniuosius, 
privatizavo ir darė kitas refor
mas pagal TVF nurodymus. O 
kas iš to išėjo? Argentina šian
dien bankrotuoja. O tai įvyko 
dėl neįvedimo administracinės 
tvarkos. Pasimokykim iš šito gy
vo pavyzdžio ir neleiskime vel
tui laiko.

mailto:tevzib@pathcom.com


Lietuvių slaugos namai
Netrukus jie bus atidaryti
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Teroro pasekmių tvane
ERNESTAS STEPONAS, 

“Labdaros” ir Toronto Lietuvių
Namų pirmininkas

Jų architektas yra Antanas 
(Tony) Švedas. Slaugos namų 
statyba artėja prie pabaigos. 
Gražūs 90 lovų Slaugos namai 
kyla šalia Prisikėlimo parapijos 
naujų pastatų. Jų adresas: 5 
Resurrection Rd. Toronto, On
tario, M6P 1A6. Šių namų są
matinė vertė - per 10 milijonų 
dolerių. Tuos namus ketinama 
atidaryti 2002 m. pavasarį.

Šie slaugos namai tarnaus 
lietuvių kilmės ir kitiems Etobi
coke rajono gyventojams, ku
riems reikės nuolatinės pagal
bos, priežiūros. Šiuose namuose 
bus 60 vienviečių ir 30 dviviečių 
kambarių.

Pastato vidus buvo supro
jektuotas atsižvelgiant į auksi
nio amžiaus žmonių reikalavi
mus. Čia bus lyg įprasta namų 
atmosfera su visais patogumais. 
Visi šių namų gyventojai galės 
turėti savo mėgstamus daiktus.

Šių namų gyventojus prižiū
rės kiekvieną dieną kvalifikuo
tos medicinos seselės. Virtuvėse 
jiems gamins geros kokybės 
maistą. Pastate bus visos namų 
priežiūros tarnybos ir skalbykla. 
Čia bus ir šios pagalbos rūšys: 
fizioterapijos, deguonies, socia
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linės pagalbos, specializuoto 
maitinimo (psychogeriatric). 
Vienas pastato kampas bus skir
tas sergantiems “dementia”, ku
riuos prižiūrės specialiai treni
ruotas personalas bei savanoriai 
pagalbininkai. Bus ir maža krau
tuvėlė bei kirpykla - grožio sa
lonas.

Slaugos namai yra labai pa
togioje vietoje - Bloor gatvės 
šiaurinėje pusėje tarp Islington 
ir Kipling gatvių bei požeminio 
traukinio stočių.

Visus Ontario provincijos 
slaugos namus prižiūri Ontario 
sveikatos ministerija. Jie visi tu
ri laikytis valdžios taisyklių. Vi
suose namuose būna ta pati val
džios nustatyta pragyvenimo 
kaina. Tą kainą Ontario sveika
tos ministerija keičia savo nuo
žiūra. Šiuo metu vienvietis kam
barys kainuoja $1,901.23 mėne
siui, o dvivietis kambarys - 
$1,353.73 kiekvienam. Šios kai
nos nepadengs statybos ir vėliau 
naudojimo išlaidų. Turime au
koti šiems lietuviškiems slaugos 
namams ne tik statant, bet ir 
ateityje, kai jie jau bus atidaryti. 
Juose gyvens lietuviai. Pinigų 
vien tik iš Ontario sveikatos mi
nisterijos viskam neužteks.

Norintys patekti į slaugos 
namus Ontario provincijoje turi 
kreiptis į savo gyvenamojo rajo-

Toronto lietuvių slaugos namai jau po stogu, dabar vyksta vidaus įrengimo darbai Nuotr. T. Stanulio

no Community Care Access 
Centre. Norintys patekti į lietu
viškus slaugos namus turi kreip
tis į Etobicoke Community Care 
Access Centre. Jų telefonas yra 
416 626-2222. Paskambinę turi
te juos informuoti, kad apsigy
venti lietuviškuose slaugos na
muose yra jūsų pirmas pageida
vimas. Etobicoke Community 
Care Access Centras teikia in
formaciją ir per savo interneto 
svetainę. Jo adresas: www.etobi- 
cokeccac.com

Dėl jūsų pačių saugumo sta
tybininkai neleidžia žmonių ap
žiūrėti patalpų. Kitų metų pra
džioje tikimės, kad galėsite ap
žiūrėti pastatą. Norintys apžiū
rėti naujus lietuviškus slaugos 
namus turite kreiptis į: Lietuvių 
slaugos namai, Labdara Foun
dation, 1573 Bloor St.W. To
ronto, Ont. M6P 1A6. Faksas 
416 532-4746 arba telefonu 416 
532-3311. Prašome pateikti savo 
pavardę bei adresą ir mes jus 
painformuosime apie statybos 
pažangą, atidarymo datą ir kitas 
detales.

Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo niinisterė VILIJA 
BLINKEVIČIŪTĖ ir KLB pirm. ALGIRDAS VAIČIŪNAS Lemonte, 
IL,2001 m. 

Norintys dirbti Lietuvių 
slaugos namuose, turi žinoti, 
kad dabar jau ieškome tų namų 
administratoriaus. Kandidatai 
turi turėti slaugos namų admi
nistravimo patirties, atitikti pro
vincijos reikalavimus. Pirmeny
bė bus teikiama mokančiam lie
tuvių kalbą.

Kitą mėnesį pradėsime ieš
koti kandidatų ir į kitas pozici
jas: ligonių priežiūros direkto
riaus, maisto paruošimo virši
ninko, užsiėmimų bei pramogų 
direktoriaus.

Specifinių darbų kandidatų 
reikalavimas bei darbų aprašy
mas bus paskelbti: slaugėms/ 
medicinos seselėms, virtuvės 
personalui, valytojoms, skalbyk
los darbuotojams bei kitiems 
darbininkams. Norintys jau da
bar gauti darbą gali kreiptis raš
tu: Human Resources / Labdara 
Foundation, Metcap Living, Sui
te 2100, Box 36, 20 Queen St. 
West, Toronto, Ont. M5H 3R3. 
Fax: 416 340-1593.

Slaugos namams reikės 
daug neapmokamų pagalbinin

kų, savanorių. Jie galės padėti 
su individualiomis gyventojų ap
lankymo programomis, atvesti 
pas gyventojus šunis ar kitokius 
gyvuliukus, atvesti aplankyti vai
kus, padėti vesti įvairias progra
mas bei renginius - meno, mu
zikos ir t.t.

Mes painformuosime visuo
menę prieš slaugos namų atida
rymą apie įvairias pareigas bei 
reikalavimus. Norintys įsijungti 
į visuomenininkų - pagalbinin
kų gretas turi kreiptis raštu: 
“Volunteer Initiative” Lietuvių 
slaugos namai / Labdara Foun
dation, 1573 Bloor St.W. To
ronto, Ont. M6P 1A6.

Sunkus darbas ir kalnus nu
verčia. Esame dėkingi Rimo Juo
džio vadovaujamam statybos ko
mitetui už tikrai tokį didelį darbą. 
Kartu nuoširdus ačiū ir visai 
“Labdarai” bei LN valdybai.

Artėjant lietuviškų slaugos 
namų atidarymui mes, “Labda
ra”, sudarėme komitetą, kuris 
prižiūrės tų namų veiklą. Ačiū, 
kad sutikote įsijungti į šį gražų 
bei sunkų darbą. Komiteto na
riai: Rūta Žilinskienė, kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
dr. Raimundas Zabieliauskas, 
dr. Mikas Valadka, Tadas Gu
revičius ir Rimas Sonda.

Baigiant statybą ir atidarant 
slaugos namus atsiranda dau
giau darbų bei problemų. Staty
bos ir Slaugos namų priežiūros 
komitetų veiklą koordinuos Ri
mas Sonda.

Norintys daugiau informa
cijos apie Ontario slaugos na
mus prašomi kreiptis į Ontario 
sveikatos ministeriją bei Etobi
coke Community Carp Access 
Centre.

Aš ir toliau bandysiu visuo
menei teikti kiek galima dau
giau informacijos apie statybos 
eigą, slaugos namų atidarymo 
planus.

AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Jau daugiau kaip du mėne
siai prabėgo nuo Niujorko pre
kybos centrų sugriovimo, parei
kalavusio per šešis tūkstančius 
nekaltų aukų, tačiau jau ir nau
jais metodais teroras sklinda to
liau. Prieš kurį laiką Amerikos 
senatorius Daschle gavo laišką, 
kuriame buvo nuodingi milte
liai, vadinami anthrax, sukelian
tys juodligę. Ji yra ir sveikatai, ir 
net gyvybei pavojinga. Leng
viausia užnuodymo forma yra 
gripo simptomai, odos užkrėti
mas, bet uostant ir juos įkvė
piant į plaučius tie milteliai yra 
mirtinai nuodingi. Fiktyvus 
siuntėjo adresas, neva iš kažko
kios mokyklos, nepadėjo niekę 
išaiškinti. Tų miltelių siuntinėji
mas jau taip paplito, kad net ir 
Vilniuje esančiai Amerikos am
basadai tie milteliai buvo atsiųs
ti. Vašingtono pašto įstaigoje 
mirė vienas pašto siuntų skirsty
tojas, kitur keli buvo paliesti li
gos simptomų. Jau išėjo vyriau
sybės įsakymas, kad pašto tar
nautojai dėvėtų plastmasines 
pirštines ir net dujokaukes.

Negana to, stengiantis iš
vengti tolimesnių teroro veiks
mų, visoje Amerikoje dauguma 
gyventojų yra paliesti naujos 
“antiteroristinės” tvarkos, kurią 
ypatingai jaučia lėktuvais ke
liaujantys asmenys. Kai prieš 
keliolika dienų virš Niujorko 
nukrito lėktuvas, užmušdamas 
daug žmonių ir sugriaudamas 
kelis namus, tuoj buvo susirū
pinta išnagrinėti tos katastrofos 
priežastį. Iš pradžių buvo spėja
ma, kad tai mechaninis trūku
mas, tačiau, suradus piloto įkal
bėtą kasetę, manoma, kad galė
jo būti ir kitokios priežastys.

Jau vieša paslaptis, kad 
Amerikoje keliavimas lėktuvais 
labai sumažėjo. Dėl to net ir pa
čios didžiausios lėktuvų bendro
vės atleido daugybę tarnautojų 
ir išgyvena finansinę krizę. 
Amerikos vyriausybė toms 
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mirus,
nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną MARYTĘ, dukrą 
RAMUTĘ ir sūnus su šeimomis -

Genutė Agurkienė

bendrovėms suteikė finansinę 
paramą. Tačiau keliautojai lėk
tuvais jau yra nepaprastai suvar
žyti. Visų pirma reikia labai 
anksti prieš skrydžio laiką at
vykti j oro uostą, net gal kelias 
valandas anksčiau, nes teks ilgas 
valandas stovėti bagažo tikrin
tojų eilėse. Tvarka yra nepa
prastai griežta. Iškraustomos vi
sos kišenės, rankinukai ir švie
čiami lagaminai bei bet kurie 
kelionei paruošti reikmenys. Iš 
keleivių atimami bet kokie gink
lams tinkantys reikmenys - 
skustuvai, žirklės, kamščių at
suktuvai ir bet kokie įrankiai, 
kuriais galima sužaloti kitą 
žmogų. Patartina net ir iš namų 
pasiimtą maistą nieku būdu ne- 
vyniot į aliuminio lakštelius, nes 
jie sukels tikrinimo aparato 
aliarmą. Visus papuošalus rei
kia sudėti j permatomus maiše
lius. Taip pat bus likviduotos 
golfo lazdos ir slidinėtojų atra
mos lazdelė. Žodžiu, visa kas 
gali būti panaudota sužaloti kitą 
žmogų, bus atimta. Taip pat ne
patartina lagamine turėti suvy
niotų kalėdinių dovanų, nes jos 
bus išvyniotos. Reikia labai at
sargiai elgtis su foto aparatais, 
nefotografuoli pareigūnų ar 
aparatūros.

Paskutiniuoju metu, labai 
tikrinami naujai atvykusieji as
menys, nes pastebėta, kad kai 
kurie jų neva atvyko studijų 
tikslu, tačiau kolegijose ar uni
versitetuose jų nerandama. Sun
ku suprasti, kad Amerika, turin
ti puikias nusikaltimų tyrinėji
mo organizacijas, vis dar nepa
jėgia išaiškinti nei teroristų, nei 
anthrax miltelių gamintojų, nei 
jų platintojų, o tie milteliai pa
siekia ir Pentagoną, ir senatą, 
tik dar nepasiekė Baltųjų rūmų. 
Gandai sklinda, kad tie milteliai 
siunčiami iš rytinių kraštų.

Koks bus sekantis teroristų 
žingsnis? Jau darosi beveik sun
ku net ir kvėpuoti, graudžiai 
spėliojant, ar ore nesisklaido 
slapti nuodai.

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

Nuotraukos autoriaus
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Budistų šventykloje

Vietinis vadovas labai jud
rus, angliškai su humoru pasa
koja kaimelio šventyklos istoriją 
ir primena, kad gyventojai bus 
iškelti kitur, gaus žemės ar 
kompensacijos už prarastą tur
tą. Užsikorę iki pat kalno vir
šaus, apvaikščiojam budistų 
šventyklą su įvairiom senom sta
tulom. Kieme įdomus gan gilus 
šulinys, kur plaukiojo didelė žu

Xion mieste budistų švcntykla-pagoda

ežere prie vasaros rūmų laive; tolumoje - budistų šveni

vis apie metrą ilgio. Pagal vado
vą, ji ten buvo įleista prieš 10 
metų ir iki šiol tebegyvena. Šuli
nio viršus apdengtas puslankio 
formos cementiniu rentiniu, per 
kurį, vadovui pademonstravus, 
turėjom per tris didelius žings
nius peršokti, kad turėtume ilgą 
gyvenimą, pagal vietos pada
vimą.

Į budistų šventyklą užlipom 
laiptais vienu kalno šonu, o 
grįžtam kita puse irgi laiptais 
suplukę nuo prakaito, nes sau
lėta diena, tvanku, temperatūra 

38UC. Šis pasivaikščiojimas po 
kranto kalną užtruko dvi va
landas.

Pro miestą
Grįžus į laivą kelionė tęsiasi 

toliau. Plaukiam pro didelį 
miestą. Daug fabrikų, kurie va
ro dūmus į aplinką, net sunku 
kvėpuoti. Įvairaus dydžio laivai 
stovi pakrantėje. Vakare 7.30 v. 
priėmimas pas laivo kapitoną. 
Buvom pavaišinti šampanu ir 
vaisių sultimis.

Nakties metu laivas sustoja 
vieno miesto pakrantėje. O ryte 
pakilus lynojo, miglota ir dan
gus padūmavęs. Pakrantėje iš 
abiejų Jangcės upės pusių išsi
statęs miestas, kurio pastatai 
kyla aukštyn. Nuo pakrantės to
lyn į kalną pastatyti septynių 
aukštų namai, kurie rikiuojasi 
kalno šlaite. Rytmetis šiltas ir 
drėgnas. Matosi kaip į prieplau
ką vienas po kito atplaukia lai
vai su žmonėmis, o kiti išplau
kia. Tai nemažas paupio mies
tas, kur vyksta stiprus judėjimas. 
Dabar net keista, kai žiūri į tą 
miestą, jo namus, sustatytus iki 
pat upės kranto; kai bus pasta
tyta užtvanka, tas miestas 
išnyks.

Pirmasis tarpeklis
Mūsų laivas netrukus iš

plaukia ir greit pasiekiam pir
mąjį tarpeklį, kur upė labai su
siaurėja, o kalnai tiesiai remiasi 
į vandenį suspausdami upės va
gą į siaurą gilų tarpeklį, kur vos 
vienas didesnis laivas teišsiten- 
ka. Aštrūs vingiai tarp tų nusi
leidusių kalnų. Visi keleiviai iš
ėję ant viršutinio denio su foto 
aparatais stengiasi retą vaizdą

įamžinti, bet rytas pusiau miglo
tas, padūmavęs. Susiaurėjusi 
upė tarpeklyje yra 400 pėdų gy
lio. Plaukdami laivai signalizuo
ja pranešdami, kad plaukia per 
vingį. Kalnai iš abiejų pusių kyla 
į viršų nuo pat vandens. Stačiai 
kylančios uolos plikos, be žalu
mynų ar medžių, tik grynas ak
muo. Pro siaurą tarpą vanduo 
kunkuliuoja, verpetais sukasi at
simušdamas į pakrantės ak
menis.

Praplaukus tarpeklio ilgą 
posūkį dešinėje pusėje matyti 
išsimėtę namukai ir medžiai. 
Klanai čia sulėkštėja ir pilni ža
lumynų. Nuo pirmo tarpeklio, 
kuris laikomas įspūdingiausiu, 
laivas antrąjį tarpeklį pasiekia 
per 20 minučių.

Per pertrauką, kol pasieksi
me antrąjį tarpeklį, mūsų grupę 
atveda į laivo navigacijos skyrių 
- kapitono kajutę. Trys tarnau
tojai valdo laivą, vienas prie vai
ro, kitas knygoje žymėjo nu
plauktą kelią, o trečias stebėjo 
ir signalizavo sutinkamiems lai
vams. Mums paaiškino, kad toje 
vietoje, kur plaukiame, upės 
platumas buvo 500 metrų, o gy
lis 40-50 metrų. Laivą valdo du 
dideli dyzelio varikliai. Laivas 
pastatytas Kinijoje, o dyzelio va
rikliai pirkti Suomijoje.

Antrasis tarpeklis
Plaukiam į antrąjį tarpeklį. 

Vėl kalnai iškyla ir priartėja 
prie vandens. Upė siaurėja ir 
kalno uoloje dešiniame krante 
matomos olos, kur senovėje gy
venta žmonių. Įplaukiame į 
siauriausią antrojo tarpeklio 
tarpą, kur vanduo sukūriais su
kasi, o kalnai visokiom formom 
kyla aukštyn į dangų. Šio tar
peklio posūkiai ne tokie aštrūs, 
daro daug platesnį vingį ir gana 
greitai praplaukia. Dešinėje 
upės pusėje matosi prie kalno 
šlaito prilipę namukai ir aukš
čiau uoloje iškirstas siauras ta
kelis vietiniam žmonių eismui. 
Takas vingiuoja kalno šlaitu be 
jokių atramų ar apsaugos barje
rų. Tokiu taku vaikščioti žvel
giant į apačioje kunkuliuojančią 
upę reikia nemažos drąsos. Kai
rėje upės pusėje tokio iškirsto 
tako nebuvo.

Plaukiam kalnų upe
Vos perplaukus antrąjį tar

peklį, dešinėje pusėje iškyla kal
nai su aukštais šlaitais, o per 
juos permestas tiltas. Apačioje 
teka kalnų upė. Mūsų laivas čia 
sustoja. Mums sudaryta dviejų 
valandų proga šia Shannong 
kalnų upe išplaukti iš Jangcės 
upės į tarp kalnų įsispraudusį 
intaką.

Užsidėję gelbėjimo lieme
nes, sulipom į didelę baržą, kuri 
mus nuplukdė prie kalnų upės 
lėkštos smėlėtos pakrantės. O 
čia jau stovėjo daug mažų laive
lių, į kuriuos susėdom po 10 
žmonių. Mediniai laiveliai buvo 
irkluojami ilgais irklais 4 vyrų. 
Plaukiam prieš srovę gilyn į kal
nus, irkluotojams stipriai dir
bant. Ši upė pradžioje gana pla
ti, bet negili, 2-3 pėdų. Vanduo 
skaidrus, švarus, matomi dugne 
akmenukai.

Pradžioje plaukiant buvo 
lėkšti krantai, bet toliau statūs 
akmeniniai kalnai suspaudžia 
upę iš abiejų pusių. Ji pasidaro 
labai srauni, ir vyrai su irklais 
nebepajėgia stumtis į priekį. 
Irkluotojai šoka į vandenį ir su 
virvėmis traukia laivelius tolyn, 
atsiremdami į pakrantės akme
nis. Sunkiai tempdami laivelius 
peršlapę vyrai kurį laiką dar vel
ka laivelius į priekį.

Taip velkami prieš srovę 
pasiekiam aukšto tilto papėdę. 
Prie vieno vingio irkluotojai sė
da į laivelius ir pasroviui pasilei- 
džiam atgal į Jangcės upę. Lai
veliai, kai suartėja, lenktyniauja. 
O vanduo ant posūkių girdisi 
kaip čiurlena verždamasis per 
akmenis.

Baigiant irklavimą šia kalnų 

upe, vadovė padainavo kinietiš- 
kai, o prašomas vienas iš irkluo
tojų gan stipriu balsu irgi padai
navo. Tie vyrai, kurie mums pa
tarnavo, labai draugiški, linksmi 
ir vis šypsosi, atrodė, patenkinti 
tokiu gyvenimu.

Trečiasis tarpeklis
Grįžę vos spėjom pavalgyti, 

ir laivas pajudėjęs netrukus pa
siekė paskutinį tarpeklį, vadina
mą “Xiling Gorge”. Tai ilgiau
sias ir anksčiau buvęs pavojin
giausias laivams. Kalnai drama
tiškai apsupa upę iš abiejų pu
sių, ir susiaurėjusi upė ilgu vin
giu praslenka pro juos. Čia kal
nai yra ne tokie statūs, kaip ki
tuose tarpekliuose. Tolinamės 
nuo tarpeklių ir jau tiesia linija 
Jangcė upė neša vandenį tolyn.

5 v.p.p. pasiekiam Sandou- 
ping vietovę. Tai svarbus uostas 
ir pramonės centras. Ir šioje vie
toje yra pradėta statyti užtvan
ka. Per upę iškeltas tiltas jau iš 
toli yra aiškiai matomas. Upės 
pakrantės yra lėkštesnės ir visur 
žemė abiejose pusėse įdirbta, 
rėželiai suskirstyta. Ūkininkai 
gyvena aukštai kalnuose ir kas
dien ateina žemyn į savo sklype
lius dirbti. Užtvankos vanduo 
šią žemę užpils, o dabar tik ro
dyklės rodo kiek metrų aukščio 
vanduo pakils. (Bus daugiau)

http://www.etobi-cokeccac.com
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
PIRMOJI MUGĖ

Lietuva pirmą kartą dalyvavo 
tradicinėje Jungtinių Tautų sky
riaus Ženevoje organizuojamoje 
labdaros mugėje, per kurią su
rinktos lėšos skiriamos įvairių pa
saulio valstybių vaikams. Mugėje, 
kuri vyko lapkričio 14 d. naujame 
JT pastate Ženevoje, dalyvavo 71 
valstybės. Lietuvos nuolatinės mi
sijos prie JT skyriaus Ženevoje 
diplomatai, jų šeimų nariai bei ta
me mieste tarptautinėse organi
zacijose dirbantys lietuviai pri
statė lietuviškus gaminius. Popu
liariausi buvo lietuviškos kerami
kos bei lino gaminiai, gintaro dir
biniai, saldainiai bei gėrimai. Mu
gės metu į bendrą labdaros vai
kams fondą Lietuva surinko dau
giau kaip 2,500 litų.

NĖRA JUODLIGĖS
Vilniaus visuomenės sveika

tos centras siūlo nutraukti vokų 
su milteliais tyrimus, rašo Lietu
vos rytas. Nuo spalio 15 d. iki lap
kričio 20 ištirti 139 siuntiniai su 
įvairiais milteliais ir nė viename 
neaptikta juodligės sukėlėjų. La
boratorija šių siuntinių tyrimams 
ir įtartiniems juodligės židiniams 
dezinfekuoti jau išleido apie 70,- 
000 litų. Tik lapkričio 1 d. nusta
tyta, kad viename iš 5 pašto mai
šų, kuriuos laboratorijai perdavė 
JAV ambasada Vilniuje, buvo 
rasta juodligės sukėlėjų. Vokų su 
milteliais siuntinėjimas tapo žai
dimu - lapkričio 8 d. tyrimams 
buvo atsiųsta net 45 įtartinti siun
tiniai, kuriuose rasta įvairi me
džiaga, nuo dantų pastos iki kačių 
ėdalo. Sprendimą dėl tyrimo nu
traukimo darys valstybinės visuo
menės sveikatos priežiūros tarny
bos vadovas V. Kriauza.

SUMAŽĖS ŪKININKŲ
Lietuvos agrarinės ekonomi

kos instituto (LAEI) specialistai 
numato, kad 2004 m. Lietuvos že
mės ūkyje dirbančių žmonių, pa
lyginti su praėjusiais metais, su
mažės nuo 297,000 iki 251,000. 
Tai būtų 15% visų dirbančių žmo
nių. Pernai šioje srityje jų dirbo 
19%, skelbia Valstiečių laikraštis. 
Po trejų metų žemdirbių bendro
sios pajamos, palyginti su pra
ėjusiais metais, turėtų išaugti nuo 
17% iki 62%. Ateityje turėtų iš
augti valstybės išmokos žemdir
biams, ūkininkaujantiems žemes
nio našumo žemėse. Regioni
niams skirtumams mažinti kitą
met valstybė ketina skirti 179.4 
mln. litų, o 2004-siais ši suma tu
rėtų siekti 232.5 mln. litų. Taip 
pat tikimasi 2004 m. sulaukti pa
ramos iš Europos sąjungos (ES).

AVARIJA KLAIPĖDOS RAJONE
Lapkričio 9 d. Klaipėdos 

rajone įvyko geležinkelio avarija, 
kuri sustabdė traukinių eismą į 
uostamiestį, praneša LGTIC. 
Apie 10 vai. 20 min. ties Klaipė-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral i
Home |

Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

Sudbury Ontario i 

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽJŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PA TOGIOSE 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

dos ir Kretingos rajono riba už 
Kretingos miesto nuslinkus gele
žinkelio sankasos pagrindui nuo 
bėgių nuvirto vidurinė geležinke
lio sąstato dalis. Cemento pri
krautas 48 cisternų sąstatas iš 
Naujosios Akmenės riedėjo į 
Klaipėdos uoste esantį “Bėgos” 
birių krovinių terminalą. Įkalnėje 
nuo kelių metrų aukščio pylimo iš 
karto nugarmėjo 17 cisternų.

KOVA PRIEŠ NARKOMANIJĄ
Seimo Šeimos ir vaiko reika

lų komisija kartu su Lietuvos 
AIDS centru, Švietimo ir mokslo, 
Socialinės apsaugos ir darbo, 
Vidaus reikalų bei Sveikatos ap
saugos ministerijomis lapkričio 
12 d. surengė konferenciją Nar
komanija ir AIDS: vienykime at
saką. Kaip praneša LGTIC, yra 
nustatya, kad narkomanijos pliti
mas Lietuvoje įgauna grėsmingus 
mastus, ypač sparčiai plinta Visa
gine, Vilniuje, Druskininkuose, 
Klaipėdoje, Biržuose ir kituose 
socialiai nesaugiuose rajonuose. 
81% gatvės vaikų vartoja bent 
vieną narkotiką, klubuose ir dis
kotekose jais naudojasi 51% lan
kytojų. Per pastaruosius ketverius 
metus šalyje narkotikų pradėjo 
vartoti penkis kartus daugiau. 
Yra institucijų, kovojančių su 
narkomanija Lietuvoje, joms yra 
skiriamos lėšos, tačiau dar nėra 
vieningos kovos strategijos.

NAUJAS BANKNOTAS
Lapkričio 26 d. Lietuvoje iš

leisti į apyvartą nauji šių metų lai
dos 10 litų banknotai su naujomis 
apsaugos priemonėmis, rašo Vals
tiečių laikraštis. Naujojo banknoto 
priekyje yra lakūnų S. Dariaus ir 
S. Girėno portretai, antroje pusė
je - virš Atlanto vandenyno 
skrendantis lėktuvas “Lituanica”, 
Amerikos ir Europos žemynų 
vaizdai. Šie banknotai sudaro 3% 
visos apyvartoje esančių bank
notų sumos ir 20% viso apy
vartoje esančių banknotų skai
čiaus. Jie pagaminti Šveicarijos 
saugių dokumentų ir banknotų 
spaustuvėje, kurioje spausdinti ir 
2000 m. laidos 100 litų banknotai.

MAŽIAU GYVENTOJŲ
LGTIC žiniomis, per pasta

ruosius 12 metų Klaipėdos gy
ventojų skaičius sumažėjo 8,000, 
dabar uostamiestyje gyvena be
veik 195,000 žmonių. Kituose 
miestuose gyventojų skaičius la
biau sumažėjo - Kaune 9%, Šiau
liuose - 7%, Vilniuje - 6%. Sta
tistikos duomenimis, Klaipėdoje 
gyvena daugiau moterų, negu vy
rų. Vyrai sudaro tik 46.2% gy
ventojų. Visi š.m. balandžio mėn. 
įvykusio visuotinio gyventojų su
rašymo duomenys bus paskelbti 
tik pavasarį. Dabar žinoma, kad 
Lietuvoje šiuo metu gyvena 3.5 
mln. žmonių, beveik 5% mažiau 
negu prieš 12 metų, kada vyko 
paskutinis visuotinis gyventojų 
surašymas. RSJ

• Ką darome kitiems, atrodo daug; 
ką kiti daro mums, atrodo niekis. 

(Pranciškus salezietis)

DCZt/IKSf FOUR SEASONSKJTZKIHft. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

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

Naujai pastatytos Visalaukės pagrindinės mokyklos atidaryme 
2001.IX.1. Kairėje - Vilniaus apskrities švietimo skyriaus vedėjas J.
Vasiliauskas, N. Balčiūnienė - “Vilnijos” dr-jos švietimo sk. vadovė, 
svečias iš Kanados Br. Saplys, (neatpažintas) Nuotr. P. Saplienės

GRUODŽIO 31, 6 v.v., 2121 Mosley g.
Šilta vakarienė su vynu 7 v.v. 
įdomi programa ir šokiams muzika 
Vėliau užkandžiai ir šampanas

Dėl bilietų kreiptis į
Romą Dūdą tel. 705 445-6898 

Pakvietimas $25
Maloniai kviečia rengėjai - Misijos choristai

Hamilton
KLB HAMILTONO APYLIN

KES valdyba pakartotinai praneša 
ir kviečia į Naujų metų sutikimą 
Jaunimo centro salėje. Šilta vaka
rienė su vynu, pyragais ir šampanu. 
Bilietus galima gauti sekmadieniais 
po pamaldų pas B. Mačį ar skambi
nant jam telefonu 905 632-4558. 
Pradžia 7 v.v., kaina - $40 asmeniui.

M. Biekšienė
A.a. BRONIUS GRAJAUS

KAS, 83 m., mirė 2001 m. lapkričio 
7 d. vakarą Šv. Petro ligoninėje. Su
stojo plakus jo širdis, kuria jis jau 
seniai skundėsi. Velionis ligi pasku
tinės minutės sąmoningai kalbėjo ir 
dalijosi naujienomis. Palaidojom 
Mississaugos Šv. Jono lietuvių kapi
nėse jo jau seniai pasirinktoje kapa
vietėje, kur buvo pasistatytas mar- 
morinis antkapis. Jis su mumis visus 
penkis dešimtmečius kartu gyveno, 
tose pačiose darbovietėse dirbo ir 
dalijosi su mumis visais mūsų 
džiaugsmais, rūpesčiais ir vargais. 
Mes jį žinojome kaip buvusį Suval
kų lygumų ūkininkaitį, Lietuvos ka
riuomenėje atsitarnavusį gusarų 
pulke raitelį, o Hamiltone - visų 
švenčių ir parengimų dalyvį, organi
zacijų žmogų. Priklausė Tautos fon
dui, šauliams, pensininkams, Tėvy
nei sąjungai- daugelį metų giedojo 
Aušros Vartų parapijos chore. Lai
dotuvių namuose su juo atsisveikino 
K. Mileris, kurio vadovaujamoje 
Tautos fondo valdyboje jis nuošir
džiai dirbo. Tėvynės sąjungos vardu 
kalbėjo L. Paškus. Laidotuvių Mi
šiose velionį gražiai prisiminė da
bartinis par. klebonas kun. J. Žu
kauskas, OFM. Per Mišias savo bu
vusiam choristui giedojo parapijos 
choras.

A.a. Bronius buvo žmogus ra
maus būdo, ūkiško galvojimo, dide
lis Lietuvos patriotas. Jis visą laiką 
taip ir gyveno Lietuvos prisimini
mais. Tad sunkiai jis derinosi prie 
šito naujo jam krašto. Jis norėjo bū
ti su savo žmonėmis, lietuviškai kal
bėti ir lietuviškai giedoti bei dai
nuoti. Visad galvojo sugrįžti į savo 
gimtąją tėviškę. Tos svajonės gali
mybė išsipildė, bet Broniui buvo jau 
pavėluota. Nebegalėdamas grįžti, tą 
savo buvusį pavyzdingą ūkį, kurio 
dirvonų skardžius plovė Šeimenos 
upelis ir iš laukų galėjai matyti Vil
kaviškio šventovių bokštus, padova
nojo Lietuvai. Pusę to savo ūkio už
rašė Vilkaviškio parapijai, kitą pusę 
- Marijampolės našlaičių namams.

Ilgą laiką išbuvęs viengungiu, 
1982 m. vedė taip pat Suvalkijos 
dukrą Genovaitę Puskunigytę. Ji 
taip pat prieš keletą metų mirė šir
dimi. Tikimės a.a. Bronius yra nusi
pelnęs ramybės ir džiaugsmo aname 
geresniame pasauly. Liūdesio ir 
širdgėlos laikas gal kada ir baigiasi, 
bet jo prisiminimas išliks mums vi
sados. K. Mileris

A.a. BRONIAUS GRAJAUS
KO atminimui, užjaučiant seserį 
seselę M. Tereziną, brolienę E. 
Grajauskienę ir jos šeimą vietoj gė
lių “Pagalba Lietuvos vaikams” au
kojo: $50 - E. Grajauskų ir J. 
Trumpickų šeimos, J. L. Kopers- 
kiai, K. Mileris; $30 - T. J. Povi- 
lauskai; $20 - G. Agurkienė, S. 
Aleksa, J. Astas, D. Bartulienė, E.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

, Ontario
V. Bilevičiai, O. A. Budininkai, A. 
Deksnienė, M. J. Gimžauskai, E. 
K. Gudinskai, D. M. Jonikai, S. K. 
Karaškos, M. Rybij, Z. P. Sakalai, 
J. V. Svilai, A. Volungienė, A. K. 
Žilvyčiai; $10 - M. Borusienė, D. 
Garkūnienė, F. M. Gudinskai, J. 
Paškevičienė, Z. Vainauskienė, F. 
Venskevičienė, P. Vitienė.

Visiems aukojusiems dėkoja
me. Liūdinčius, netekus a.a. Bro
niaus, nuoširdžiai užjaučiame -

PLV komitetas
A.a. POVILUI LUKAVIČIUI 

mirus, jo atminimui ir reikšdami 
užuojautą jo šeimai, Kanados lie
tuvių fondui aukojo: $20 - L. P. 
Girniai, N. Z. Stonkai, G. J. Krišto
laičiai, A. K. Žilvyčiai. J.K.

A. a. GEDIMINUI BLUŽUI 
mirus, užjausdami žmoną Ritą, jo 
motiną Konstanciją, seserį Dalią 
Gudaitienę ir jų šeimas bei arti
muosius, Tėvynės sąjungai aukojo: 
$50 - J. Ė. Bubniai, L. V. Butkevi- 
čiai-Julian, Justin Butkevičius-Ju- 
lian; $40- M. M. Squires. L.P.

VIETOJE KALĖDINIŲ ATVI
RUKŲ, sveikindami gimines, drau
gus ir pažįstamus su šv. Kalėdomis 
ir Naujais metais, “Pagalba Lietu
vos vaikams” aukojo: $40 - F. A. 
Povilauskai; $30 - E. K. Gudinskai, 
D. M. Jonikai; $25 - M. A. Pusdeš- 
riai; $20 - E. Grajauskienė, F. 
Venskevičienė.

Nuoširdžiai sveikiname visus 
Hamiltono lietuvius su šv. Kalė
domis ir Naujais metais. Dėkojame 
už jūsų gausias aukas ir paramą 
Lietuvos našlaičiams. Su jūsų pa
galba galime toliau tęsti šį labdaros 
darbą - PLV komitetas

MIRUSIŲJŲ ATMINIMUI au
kos “Pagalba Lietuvos vaikams”: 
a.a. Stasės Sirtautienės atminimui 
sesuo S. Kalvaitienė aukojo - $100; 
a.a. J. Petrauskienės atminmui už
jausdami sūnų su šeima ir seserį su 
šeima E. M. Klevas aukojo - $25; 
a.a. Edvardui Beržaičiai mirus, 
reikšdami užuojautą mamai Euge
nijai, seserims, broliui ir giminėms, 
jo atminimui aukojo: $50 - N. H. 
Otto, A. Z. Stanaičiai; $20 - Ha
miltono ateitininkai, M. A. Pusdeš- 
riai, D. J. Trumpickai; $10 - M. Bo
rusienė.

Dėkojame už aukas -
PLV komitetas 

A.a. JUOZO RYBIJ atmini
mui, užjaučiant žmoną Mariją Ry
bij, dukterį Ramoną Kudirkienę, 
sūnus Zigmą, Joną, Petrą ir jų šei
mas, vietoj gėlių “Pagalba Lietuvos 
vaikams” aukojo: $50 - S. K. Ka- 
raškai, A. S. Karnai, M. Šiūlienė; 
$40 - O. Melnykienė; $20 - A. 
Adomaitienė, G. Agurkienė, A. A. 
Barkauskai, R. Beržinis, K. V. Ge- 
ležinai, E. K. Gudinskai, F. A. Po
vilauskai, A. Senkus, O. B. Stepo
navičiai, P. Vitienė; $15 - A. Vo
lungienė; $10 - M. Borusienė, J. 
Juozaitienė, V. P. Šidlauskai, L P. 
Zubai; $5 - F. M. Gudinskai.

Už aukas dėkojame. Mirusiojo 
Juozo artimuosius nuoširdžiai už
jaučiame - PLV komitetas

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Sudbury, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Kristaus Karaliaus šventovėje gruo
džio 8, šeštadienį. Išpažinčių bus 
klausoma 6 v.v., o Mišios bus 7 v.v. 

Šault Ste. Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
gruodžio 9, sekmadienį. Išpažinčių 
bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios bus 
3 v.p.p.

Ottawa, Ont.
VENTA PREPARATORY SCHOOL 

- privati parengiamoji mokykla vai
kams nuo 8-13 metų netoli Otavos 
prie Carp miestelio, įsteigta dr. 
Agotos Šidlauskaitės, atšventė š.m. 
rugsėjo 14 d. labai iškilmingai 20 
metų sukaktį, suruoštą mokyklos 
tarybos direktorių, vadovaujant jos 
vedėjai Marilyn C. Mansfield. Visa 
programa ir vaišės vyko puikiai 
įrengtoje palapinėje, kur visi svečiai 
galėjo susipažinti ir išklausyti kal
bas, vadovaujant mokyklos tarybos 
pirm, anglikonų kun. E. Eugene 
Green. Dalyvavo ir mokyklos glo
bėja Mme Aline Chretien, Kana
dos ministerio pirmininko Jean 
Chretien žmona, mūsų ambasado
rius R. Šidlauskas, kun. dr. V. Ski- 
landžiūnas, KLB apyl. pirm. Rūta 
Kličienė ir kt.

Pasibaigus kalboms, buvo pa
gerbta mokyklos steigėja dr. Agota 
Šidlauskaitė, kuri savo atsistojimu 
iššaukė labai stiprų rankų plojimą 
ir melodingus geriausius linkėji
mus. Vaišių pabaigoje buvo paro
dytas filmas apie mokyklos istorinę 
raidą. Mokykla buvo pradėta su 14 
vaikų, o dabar jų turi 75.

A.a. BIRUTĖ VILČINSKIE- 
NĖ, 77 m. amžiaus, našlė, trumpai 
sirgusi, paliko šį pasaulį š.m. spalio 
29 d. Otavos ligoninėje. Jos vyras 
a.a. inž. Kazimieras irgi mirė Kana
dos sostinėje prieš 10 metų. Jos liū
di sesuo Dana Danienė ir trys su
augę, su šeimomis vaikai - Kęs
tutis, Danutė ir Raimundas, kurių 
du pirmieji yra medicinos daktarai. 
Nemažiau liūdi dėl močiutės mir
ties ir septyni vaikaičiai: Derek, 
Matthew, Alex, Jurgis, Vanessa, 
Elena ir Kristina.

Laidojimo apeigas atliko velio
nės šeimos geras pažįstamas mons. 
Ed. Lunney kartu su mūsų kapelio
nu kun. dr. V. Skilandžiūnu. Palai
dota Hope Cemetery kapinėse prie 
savo mirusio vyro. Velionei pagerb
ti buvo surinkta aukų 550 dol. Kau
no arkivyskupijos “Caritas” išlaiko
mai vargšų valgyklai.

A.a. JUOZAS BUIVYDAS, 85 
m. amžiaus, iškeliavo amžinybėn 
š.m. rugsėjo 16 d. May Court Con
valescent slaugos namuose. Paliko 
vien tik savo žmoną Adelę. Rožinis 
buvo sukalbėtas Kelly Funeral 
Home - laidotuvių namuose, vado
vaujant kun. dr. V. Skilandžiūnui. 
Palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinė
se Mississaugoje, Ont. Velionis su 
savo žmona buvo labai ištikimi 
KLB Otavos apylinkės nariai. To
dėl a.a. Juozo atminimui buvo su
rinkta 405 dol. aukų džiova ir vėžiu 
sergantiems Lietuvoje.

VEDYBOS. Juozas Aleksandras 
Radžius ir Gloria Ona Zabiela su
situokė š.m. spalio 20 d. Šv. Jono 
Krikštytojo domininkonų šventovė
je. Pajauniai buvo Kęstutis Skučas 
ir Dana Zabiela. Apeigas su šv. Mi- 
šiomis atliko kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas. Liturginius skaitinius atli
ko Vanesa Skučaitė - angliškai ir 
Lina Radžiūtė - lietuviškai. Įspū
dingą solistų giedojimą, palydint 
vargonams, suorganizavo Loreta 
Lukšaitė-Cassidy. Dalyvių skaičius 
vedybose buvo šį kartą pasigėrė
tinai didelis - per 100 asmenų, at
vykusių net iš Amerikos, Vankuve
rio, Toronto ir Montrealio. Visi 
svečiai su jaunavedžiais suvažiavo į 
Britannia Yacht klubą vaišėms, ku
rių programai vadovavo Alvydas 
Saplys. Prieš pradedant vaišes kun. 
Viktoras Skilandžiūrias sukalbėjo 
maldą. Daugelis sveikino jaunave
džius, linkėdami laimės ir įteikdami 
po dovanėlę. Jaunavedžiai visiems 
nuoširdžiai padėkojo. Kor.

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

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Daytona Beach, FL, lietuviai 
rugsėjo 9 d. minėjo vysk. Motiejaus 
Valančiaus 200 metų gimimo su
kaktį. Minėjimas pradėtas pamal
domis, per kurias giedojo “Sietyno” 
choras, vadovaujamas muz. A. Skri
dulio, ir solistė J. Eivaitė iš Lietu
vos. Jį parapijos salėje surengė 
Lietuvių klubo valdyba. Įvadinį 
žodį pasakė klubo pirmininkas, pa
sidžiaugdamas, kad tarp kitų nauja
kurių Daytona Beach vietovėje ap
sigyveno žinomas žurnalistas ir vi
suomenės veikėjas A. Dundzila. 
Pastarąjį klubo pirmininkas papra
šė skaityti paskaitą apie didįjį Že
maičių vyskupą Motiejų Valančių. 
Paskaitininkas iškėlė ryškiausius 
vyskupo asmenybės bruožus ir jo 
neįkainojamus nuopelnus atgimi
mo laikotarpyje, nepamiršdamas ir 
blaivybės įvedimo Lietuvoje. J. 
Grybauskienė žemaičių tarme pa
skaitė kelias ištraukas iš vyskupo 
kūrinio Palangos Juzė. Meninėje 
programoje pasirodė solistė J. Ei
vaitė, atlikdama A. Savinienės har
monizuotą (žodžiai J. Marcinkevi
čiaus) dainą Lietuva. Jai akompa
navo muz. A. Skridulis. Po minėji
mo šeimyniškoje nuotaikoje vyko 
vaišės.
Brazilija

Brazilijos lietuvių laikraštis 
Mūsų Lietuva sekmadienį, rugsėjo 
16, šventė 50 metų besitęsiančią 
tradicinę šventę - Spaudos dieną 
Vila Zelina lietuvių telkinyje. Už 
spaudos darbuotojus, gyvus ir miru
sius, buvo atnašaujamos Mišios. 
Prisiminti Mūsų Lietuvos steigėjai 
prel. P. Ragažinskas, J. Matulionis, 
M. Tamaliūnas, Br. Šakevičius. Jie 
nupirko spaustuvę bei įsteigė “Arte 
Grafic Lituania” bendrovę ir 1948 
m. sausio 1 d. išleido pirmąjį dvisa
vaitinį Mūsų Lietuvos numerį. Kaip 
rašoma Mūsų Lietuvos 2001 m. 10 
nr., tais laikais laikraštis turėjo 
daug bendradarbių ir skaitytojų. Po 
pamaldų įvyko vaišės, kuriomis pa
sirūpino Maria Rita Eventos resto
rano savininkė Marija Rita. Lietu
viškus valgius pagamino ir atnešė 
atskiri asmenys. Tarp jų prel. J. 
Šeškevičius paruošė raugintų ko
pūstų. Visus dalyvius linksmai nu
teikė V. Didžiulytė-Rechenberg, 
padainuodama, pritariant gitara, 
keletą lietuviškų dainų. Kun. P. 
Rukšys perskaitė tai progai skirtą 
Lietuvos gen. konsulo J. Valavi
čiaus Sao Paulo mieste sveikinimą. 
Sveikinimo žodžius tarė ir po 200 
R$ Mūsų Lietuvai paaukojo Brazi
lijos lietuvių bendruomenės pirm. 
V. Tatarūnienė ir Sąjungos Alianca 
pirm. A. Saldys.

Britanija
Anglų kalbos populiarumu be

sirūpinanti organizacija 'The English 
Speaking Union (Angliškai kalban
čių sąjunga) surengė atsisveikinimą 
su Laima Paleckiene, Lietuvos am
basadoriaus Londone žmona, kartu 
su vyru grįžtančia į Lietuvą. Mat 
ambasadorius J. Paleckis baigia 5- 
rių metų kadenciją ir šių metų pa
baigoje grįžta į Lietuvą. Minėtos 
organizacijos direktorė savo žodyje 
prisiminė pirmąją pažintį su L. Pa
leckiene, kai prieš 4-rius metus Vil
niuje buvo formuojamas The En
glish Speaking Union Lietuvos sky
rius. Pastaroji kaip tik susidomėjusi 
tokia organizacija ir įsijungusi į jos 
veiklą. Pasak ESU pirmininkės V. 
Mitchell, Lietuvos ambasadoriaus 
žmona aktyviai dalyvavo visuose 
šios organizacijos renginiuose, daž

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose -
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nai atsivesdama ir savo draugus. 
Laima esanti unikali moteris, žavi 
dama, labai draugiška ir ypatinga. 
Ji mananti, kad L. Paleckienei grį
žus į Lietuvą, ir toliau bus palaiko
mi draugiški ryšiai. Ji savo žodį bai
gė Šekspyro posakiu: “Sakyti su
diev - tai toks saldus liūdesys”. L. 
Paleckienė su savo bičiuliais atsi
sveikino, tardama sklandžia anglų 
kalba žodį ir juos pavaišindama lie
tuvišku pyragu - šakočiu (Londono 
žinios 2001 m. 10 nr.).

Lenkija
Kaip rašoma “Aušros” 2001 

m. 19 nr., Kaune buvo pagerbtas 
Didžiosios Britanijos oro pajėgose 
tarnavusio lakūno kapitono R. 
Marcinkaus atminimas. Žuvusiųjų 
karo lakūnų memoriale buvo ati
dengta minėto lakūno atminimo 
lentelė. R. Marcinkus, tarnavęs 
Lietuvos aviacijoje, 1934 m. su A. 
Gustaičiu, pastarojo konstruktuo- 
tais ANBO lėktuvais, apskrido visą 
Europą. II Pasauliniam karui prasi
dėjus, R. Marcinkus tarnavo Pran
cūzijos aviacijoje, o vėliau - Di
džiosios Britanijos naikintuvų es
kadrilėje. 1942 m. jo lėktuvas buvo 
pašautas virš Belgijos ir pakliuvo į 
vokiečių nelaisvę. Jis buvo Statlag 
Luft 3 stovykloje, dabartinės Lenki
jos teritorijoje. 1944 m. šioje sto
vykloje buvo suorganizuotas pabė
gimas. Tarp bėglių buvo ir R. Mar
cinkus, vokiečių pagautas, nuteistas 
mirti ir sušaudytas. Po karo jo pa
laikai buvo palaidoti Britų sandrau
gos karių kape Poznanės kapinėse 
Lenkijoje. Po mirties už narsumą 
lietuvis lakūnas buvo britų apdova
notas 1939-1945 metų žvaigžde ir 
Aviacijos Europos žvaigžde už nuo
pelnus kare.

Gudija
Rimdžiūnų mokykloje mokslo 

metus pradėjo kartu gudų ir lietu
vių mokiniai. Iškilmės vyko lietuvių 
ir gudų kalbomis. Tokia tvarka 
įvesta naujo lietuvių mokyklos di
rektoriaus St. Paparčio. Dalyvavo 
žmonių iš Rimdžiūnų, Girių, Pele- 
grindos ir kitų lietuviškų kaimų. 
Per iškilmes kalbėjo abiejų mokyk
lų direktoriai, mokytojai, pasirodė 
mokiniai. Buvo atvykęs svečias Vil
niaus “Gervėčių” klubo pirm. A. 
Augulis, savo žodyje prisiminęs sa
vąjį kelią į lietuvišką mokyklą. So
vietmečiu niekas negalėjo ir pagal
voti apie lietuvių mokyklas Gudijo
je. Per pasirodymą moltiniai dai
navo lietuviškai, gudiškaį ir rusiš
kai,. o pabaigoje iš įrašų skambėjo 
Lietuvos ir Gudijos himnai. Rim
džiūnų vidurinėje mokykloje moko
si 76 mokiniai, darbuojasi 2Į moky
tojas.

Ta proga laikraščio Lietuvių 
godos atstovė pakalbino kai kuriuos 
mokytojus. Pvz. istorijos mokytoja 
D. Narbutaitė sakė - jos didžiau
sias troškimas, kad vaikai gerai 
išmoktų Lietuvos istoriją ir gautų 
daugiau žinių apie Rimdžiūnus. 
Pasak Pareikienės, lietuvių kalbos 
mokytojos, dauguma mokinių yra iš 
mišrių šeimų. Namuose kalbama 
nelietuviškai. Tad reikia didelių 
pastangų, kad vaikai išmoktų ir 
pamiltų lietuvių kalbą. Aukštesnėse 
klasėse daug laiko skirianti lietuvių 
literatūros klasikai. A. Vaičiulienė, 
matematikos mokytoja, mokslus 
baigusi Lietuvoje, bet vėl sugrįžusi į 
tėviškę ir sukūrusi lietuvišką šeimą. 
Atiduodanti visas savo jėgas moki- 
niams- J.Andr.
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valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu
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Lietuvių veikla televizijoje
Čikagos lietuvių veikla bus rodoma per 

amerikiečių televiziją
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Cl KULTORIIIIEJE VEIKLOJE
EDVARDAS ŠULAITIS

Daug kas iš mūsų tautiečių 
žiūri Čikagos 11-jį televizijos 
kanalą, kuris priklauso PBS 
(Public Broadcasting Service) te
levizijos tinklui. Čia rodomos 
programos neturi komercinių 
skelbimų, yra aukšto lygio.

Gruodžio 10, pirmadienį, 7 
v.v. per šią stotį matysime spe
cialiai šios stoties direktorės Ri
se Sanders paruoštą vienos va
landos programą apie Čikagos 
lietuvius - The Lithuanians in 
Chicago. Tai bus lyg ir tęsinys 
kitų Čikagoje gyvenančių tauti
nių grupių (vokiečių, lenkų, ita
lų ir kt.) parodytų apžvalgų.

Kaip pasakojo žinomas Či
kagos lietuvis filmuotojas Alek
sandras Plėnys, nuo jo prasidėjo 
šio filmo apie lietuvius kūrimas. 
11-jo kanalo (WTTW) direkto
rė R. Sanders jau anksčiau buvo 
su juo susisiekusi filmo apie lie
tuvius kūrimo reikalu. Sis pla
nas gerokai pajudėjo į priekį, 
kai A. Plėnys amerikietei davė 
daug nufilmuotos medžiagos 
apie Čikagos lietuvius. Tada į jo 
namus direktorė atsivežė filma
vimo ir garso darbuotojus ir šie 
įrašė pokalbį su pačiu A. Plėniu, 
iškeldami jo pabėgimą iš Lietu
vos ir pan.

Taip pat buvo kalbėta ir su 
Lietuvių operos kolektyvo pir
mininku Vaclovu Momkumi bei 
kitais žymesniais Čikagos lietu
viais. Ji susisiekė ir su ALTV 
(Amerikos lietuvių televizija) 
vadovu Arvydu Reneckiu, iš ku
rio irgi gavo archyvinės medžia
gos apie Čikagos lietuvių veiklą.

Be to, W IT W stoties fil- 
muotojų grupė lankėsi Draugo 
dienraščio redakcijoje, Seklyčio
je - Čikagos Marquette parko 
apylinkėje, Racine lietuvių ke
pykloje, Healthy Food lietuvių

žurn. Edvardu Šulaičiu. A. Plėnys daug prisidėjo prie PBS televizijos 
tinklo (Čikagoje 11 kanalo) ruošiamos programos apie Čikagos lietu
vius. Ši programa bus matoma gruodžio 10 d. Nuotr. Z. Degučio

“Ąžuoliukas”kanadiečio akimis
BRIAN RAE, Šv. Mykolo mokyklos choro muzikinis vadovas

Sekmadienį, spalio 28, cho
ras “Ąžuoliukas” buvo sutiktas 
pilnutėlės salės dalyvių Living 
Arts Centre Mississaugoje. Po 
trumpo įvadinio žodžio ir supa
žindinimo su dalyvaujančiais 
svečiais klausytojų laukė labai 
ypatinga choro muzikos popie
tė. Programą sudarė įvairių sti
lių šiuolaikinė ir klasikinė pa
saulietinė ir religinė muzika. 
Pirmojoje koncerto dalyje gir
dėjome lietuviškas liaudies dai
nas, kurių charakterį paryškino 
skudutininkai. Rafailo Karpio 
šiltas ir švarus jaunatviškas te
noras dainoje Rūta žalioji paliko 
ypatingą įspūdį. Pirmoji kon
certo dalis baigta dviem John 
Rutter kūriniais. Čia buvo ga
lima pastebėti šiek tiek darnos 
tarp balsų stoką, vienintelį kartą 
per visą programą.

Antroji dalis prasidėjo su 
dviem lietuvių liaudies daino
mis. Angliškai kalbantiems būtų 
buvę gera turėti teksto verti
mus, kad pilnai įsijaustų į šiuos 
kūrinius. Toliau girdėjome tris 
dirigento komponuotus mote
tus. Šie religiniai kūriniai paro
dė ansamblio discipliną ir chori
nio atlikimo aukštybes, įpinant 

mokytojas — Algirdas Karnilavičius Nuotr. V. Trumpjono

restorane, dar tebeveikiančiame 
senajame Bridgeporto rajone, 
lituanistinėje mokykloje, Pasau
lio lietuvių centre Lemonte, 
Lietuvos žydų klube Čikagos 
šiaurinėje dalyje ir kitur.

Taip pat amerikiečiai fil- 
muotojai užsuko ir į lietuvių 
Jaunimo centrą, kur įrašė JAV 
Lietuvių bendruomenės 50 me
tų sukakties minėjimo meninę 
programą spalio 13 d.

R. Sanders teigimu tos me
džiagos susidarė tiek daug, kad 
būtų galima paruošti 4 valandų 
filmą. Tuo tarpu visa tai reikia 
sutalpinti į valandos rėmus; nu
byra netaip reikšmingi kadrai.

Lapkričio antroje pusėje re
dagavimo darbai pasibaigė, ir 
netrukus visi lietuviai bei kiti te
levizijos žiūrovai galės pamatyti 
galutinį kūrinį.

Pradžioje šią programą bu
vo planuota parodyti per visas 
PBS tinklo stotis visoje Siaurės 
Amerikoje, tačiau vėliau direktorė 
nusprendė jį rodyti tik per Či
kagoje esančią WTTW stotį, o 
kitose vietovėse ją galės matyti tik 
tie, kurių kabelinės stotys WTTW 
perduoda savuose rėmuose

Rodant šį filmą veiks vadi
namasis teletonas, kurio metu 
bus renkamos aukos šios televi
zijos stoties išlaikymui (ji vien 
tik iš aukų gyvena). Šios stoties 
darbuotoja Annie Porter (tel. 
773-509-5559) kreipiasi į lietu
vius, kurie galėtų atsakinėti te
lefonu programos metu ir po 
jos, renkant aukas šios stoties 
reikalams. Tokie turėtų atvykti į 
stotį prieš 6.30 v.v. ir ten išbūti 
iki 10.30 v.v. Kadangi šie rinkė
jai per pertraukas irgi yra rodo
mi televizijoje, tai yra gera pro
ga ir tokiu būdu “įsiamžinti”. 
Yra kviečiami visi, kurie moka 
lietuvių ir anglų kalbas.

džiazo, blues ir samba šokio rit
mus. Po to sekė kelios Donald 
Patriquin aranžuotos kanadiš- 
kos liaudies dainos. Klausytojai 
šiltai priėmė kanadiškų liaudies 
kūrinių dainavimą.

Kamerinis orkestras “Lyra” 
(vadovė Audronė Šarpytė) pa
grojo Juozo Naujalio Svajonę. 
Po trijų Edward Elgar motetų 
choras ir orkestras atliko, šio 
recenzento nuomone, pačią ge
riausią koncerto dalį - patiek
dami visiems gerai pažįstamą 
Choose Something Like a Star 
Robert Frost tekstą, pagal kom
pozitoriaus Randall Thompson 
muziką. Čia choras ir orkestras 
kartu skambėjo dangiškai. Kon
certas baigėsi Felix Mendels- 
sohn-Bartholdy motetu. Klausy
tojų bisų prašymas buvo atsaky
tas pirmiausia daina, aiškiai ge
rai žinoma gausiai lietuviams at
stovavusiai daugumai, ir links
mu į džiazą orientuotu choro 
kūriniu, kurį fortepionu akom
panavo pats dirigentas p. Miški
nis, spėju - tikriausiai ir šios 
dainos kompozitorius.

Bravo už nepaprasto lygio 
pasirodymą!

(Vertimas E. Čuplinsko)

Lietuvių tautinių šokių ansamblis “Grandis” (vad. V. Smieliauskaitė-Fabianovich) šoka jaunimo centre 
Čikagoje, 2001.X.13 Nuotr. J. Tamulaičio

“Lietuvos aido” vingiai
J. P. KEDYS

Baigiantis I Pasauliniam ka
rui, 1917 m. Jonas Basanavičius 
ir Antanas Smetona suorganiza
vo Lietuvos tarybą, kurios tiks
las buvo paskelbti Lietuvos ne
priklausomybę, nes Lietuva bu
vo Vokietijos okupuota. J. Ba
sanavičius ir A. Smetona gerai 
suprato, kad nepriklausomybės 
paskelbimą įvykdyti ši taryba gali, 
bet jai apginti reikalinga karinė 
pajėga ir laikraštis. Dėl to buvo 
įsteigtas laikraštis Lietuvos aidas 
- valstybės laikraštis.

Nepriklausomybę paskelbus, 
tikrai paaiškėjo, kokią reikšmę 
turėjo šis laikraštis. Ilgainiui 
įsisteigė daugiau politinių ir 
kultūrinių laikraščių ir /./i tapo 
tautininkų partijos laikraščiu. 
Aš jame pradėjau bendradar
biauti 1926 m. 1940 m. Sovietų 
S-gai okupavus Lietuvą, visi ne
priklausomos Lietuvos laikraš
čiai buvo uždaryti.

Po 1990 metų
Vienas iš LA leidėjų - re

daktorių už išeikvojimus pateko 
į kalėjimą. Kurį laiką LA buvo 
perėmusi, per kultūros ministerį 
Saltenį, Tėvynės s-ga. Redakto
riai keitėsi kas metai, ir LA bu
vo 2000 m. parduotas Algirdui 
Pilveliui. Pastarasis, išpirkęs LA 
iš Tėvynės s-gos, viename 
numeryje 2000.VII.7 nr. 136,

Eskimų filmas
Šiaurės ašigalio tūkstančių metų legenda filme “Atanarjuat - 

greitas bėgikas”. Kanados vyriausybės geriausias filmas, 
laimėjęs žymiausių filminių laimėjimų 2001 metais

ALGIRDAS GUSTAITIS

Kanadai priklausančiuose le
dynuose šiaurinėje Baffin srityje 
tūkstančius metų gyvena Iglook 
gentis - apie 1200 gyventojų, 
neturinti rašto, bet tūkstančius 
metų išsaugojusi savo papro
čius, juos karta iš kartos gerai 
atsimena, turi savo tradicijas, tai
sykles, kurių laikosi labai stro
piai, dorovės atvejais, nusikaltė
liams įvykdo mirties bausmę.

Jų papročiai labai skiriasi 
nuo dabartinių baltųjų žmonių. 
Ryte jie nesisveikina su labu 
rytu, o gyvena tarsi šiandien yra 
tęsinys vakar dienos.

Ekrane - tie legendiniai se
ni žmonės vadinami Igloolik, 
jauni - Inuit. Jie visi žino legen
dą apie vyrą Atanarjuat - greitą 
bėgiką. Vyrai šiltai apsivilkę 
kailiniais iš sumedžiotų gyvulių, 
kailinės kepurės dengia galvas, 
rankas. Moterys dėvi šiltus kai
linius, veidus puošia plonomis 
linijomis, gražiai užlaiko plau
kus. Jos turi peilius, padarytus iš 
kaulų ir akmenų. Vyrai padaro 
roges iš elnio ragų ir kaulų. Dė
vi drabužius padarytus iš karibų 
(vietinių briedžių), vilkų, ruonių 
kailių. Miega namuose pastaty
tuose iš ledų ir sniego.

Kiekviena gentis turi savo 
vadovą, kurį visi gerbia ir jo 
klauso. Vyrai turi paprotį kovoti 
dėl pasirinktos moters. Du vyrai 
stojasi vienas prieš kitą. Vado-

Atsiųsta paminėti
Algirdas Gustaitis, ALGIO 

TRAKIO IR TAKSIUKO ŠLEIVIO 
NUTIKIMAI. Apysaka-pasaka. Lei
dykla “Lietus” (Domininkonų 4, LT- 
2001 Vilnius). Iliustravo Andrius 
Repšys. Vilnius, 2001 m., 180 psl. 

štai ką rašė apie save: “Apie 
kandidato į Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto pir
mojo sekretoriaus postą pa
ieškas ir visu tuo susijusias in
trigas, kartą vienoje kompanijo
je, kurioje teko būti, (mano pa
braukta, J.P.K.) pasakojo Kazi
mieras Liaudis. Tada aš, vykdy
damas redakcijos užduotį, bu
vau atvykęs jo fotografuoti. Tai 
buvo jau aštuntą dešimtį perko
pęs, bet dar guvus, mėgstantis 
taurelę pakelti žmogus. Jis dar 
buvo Lietuvos komunistų parti
jos revizijos komisijos pirminin
kas”.

Iš šio Algirdo Pilvelio (to
liau A.P.) pasisakymo seka, jog 
dabartinis LA redaktorius yra 
buvęs sovietų laikais komunisti
nio laikraščio redakcijos narys. 
Anuomet į laikraščių redakcijas 
patekdavo tik patikimi kompar
tijos nariai. Štai dėl ko A.P. 
panoro dabar, kaip LA savinin
kas jo puslapiuose pagirti A. 
Sniečkų ir Grūto parką.

Kompartijos šulas
A. Sniečkus turėjo dvi žmo

nas - Mirą Bordonaitę ir M. 
Chodosaitę. Tai prieštaravo 
Stalino skelbtai sovietinei šei
mos darnai, nors pats Stalinas 
neišlaikė šeimos darnos: pirmoji 
jo žmona mirė paslaptingomis 
aplinkybėmis, o antroji gyveni- 

vas nustato kas pirmas kirs prie
šininkui į kairį smilkinį gryna 
kumštimi. Po tokio smūgio prie
šininkas partrenkiamas žemėn, 
atsistojęs ramiai taip pat kerta 
priešininkui, iki partrenktas ne
gali atsikelti. Tvirtesnis gauna 
norimą žmoną.

Vyras gentyje gali turėti ke
lias žmonas. Jos tarpusavyje gy
vena kaip draugės, bendrai au
gina vaikus. Vienos giminės 
žmonės gyvena kartu ir miega 
sniego name drauge nuogai nu
sirengę. Iš to kyla įvairios gyve
nimiškos problemos - kerštas, 
žmogžudystės. Taip atsiranda 
intrigų, kurių vieną panaudojo 
šiam filmui.

Filme įveliama daug intrigų, 
pykčio, keršto. Atanarjuat su 
broliu miega mažoje palapinėje. 
Ateina jų nužudyti trys vyrai. 
Miegantį vieną nužudo, kitas 
bėgikas nuogas pabėga. Jį vejasi 
trise. Bėga tirpstančiais ledy
nais, kojos kruvinos, nes bėga 
kaip stovi. Pagaliau atsipalai
duoja nuo žudikų, geras žmogus 
paslepia pūvančių lapų duobėje, 
šunys neužuodžia, palieka gy
vas.

Viso filmo eigą atpasakoti 
sunku. Žiūrovas pats dėme
singai seks, pastebės sudėtingą 
eigą. Filmo direktorius - Za
charias Kunuk, rankraštis - 
Paul Apak Angiliro.

Filmas ekrane bėga 172 
minutes. Kanados parinktas 
kaip geriausias 2001 metų kraš
to filmas. Laimėjo pripažinimą 
Camera d’or Cannes 2001 m. 
Edinburgh International Film 
Festival 2001. Toronte pripažin
tas kaip geriausias filmas Tarp
tautiniame 2001 festivalyje.

Žiūrovas pamatys visiškai 
kitokios rūšies filmą.

mą baigė koncentracijos stovyk
loje.

A. P. skelbia, jog A. Snieč
kus nebuvo aklas Stalino, Beri- 
jos ir Angariečio įrankis. Nere
tai jis pasipriešindavo. Pasak A. 
P. 1937 m. A. Sniečkus gyveno 
Maskvoje. Jam buvo įsakyta 
grįžti į Lietuvą ir “sutvarkyti” 
Lietuvos kompartijos sekretorių 
Iciką Meskupą. A. Sniečkus, 
grįžęs į Lietuvą, to įsakymo ne
įvykdė. Jeigu A. Sniečkus būtų 
Iciką Meskupą ir “sutvarkęs”, 
tai kokia nauda būtų buvusi 
Lietuvai, jeigu sekančio kandi
dato pavardė buvo nežinoma? 
Gal sekantis kandidatas būtų 
buvęs dar blogesnis.

Trečias A. Sniečkaus “nuo
pelnas”, pagal A.P., buvęs jo pa
siūlymas Maskvai įsteigti lietu
viškuosius baudžiamuosius bū
rius, vietoje Rusijos generolo P. 
Kapralovo MGB rusiškųjų. Ta
čiau Maskva šio pasiūlymo ne
priėmusi.

A. P. čia klysta. Lietuviškieji 
baudžiamieji būriai buvo suda
ryti ir jie vadinosi “stribais”. Jie 
kartais būdavo net žiauresni už 
rusiškuosius. Apie jų žiaurią 
veiklą yra parašyta 600 puslapių 
knyga Stribai. Amerikos lietuvių 
enciklopedija XXVIII tome 207 
psl. rašo: “1941.VI.14. Tarp tre
miamųjų buvo ir paties S. mo
tinos brolio ir sesers sūnūs. Kai 
kiti broliai ir seserys kreipėsi į 
S. pagalbos, jis šaltai atsakė, 
kad nesą ko jaudintis, nes tie gi
minės esą ‘buožės’ ir jiems taip 
pat atėjęs laikas naudingiau 
padirbti”. Vėliau motina ir bro
liai pasmerkė A. Sniečkų ir iš
vyko į Vakarus.

LA klaidina skaitytojus, 
sakydamas, jog A. Sniečkus ne 
visada paklusdavo Stalino. Kitų 
respublikų sekretoriai už nepa
klusnumą buvo atleidžiami, įka
linami ir šaudomi. A. Sniečkus 
išliko šiuo atžvilgiu visai nepa
liestas!

Amžinoji vilnis
Maironį prisimenant
Tu mūsų Laisvės amžina vilnis, 
Tu amžina vilnis “Pavasario 

balsų "!
Taip griaudžiai spindi virš manęs 

naktis,
Naktis maironiškų žvaigždžių 

šviesių...

Aušrinė teka... Aš išbristi negaliu 
Iš tos žvaigždžių pūgos...

žemčiūgai žydi...
O lyra skamba širdyje malda! 

Tyliu...
... Baltuoju pajūriu einu sutikt 

Stebuklą Didį -

Prakalbint gintaro žvaigždes 
pajūrio smėly,

Jas apipinti posmų vainiku, 
Paliest širdim dangaus Tėvynės 

mėlį
Ir Tavo meilės aukuro liepsnas 

sykiu!
Giedrė Milukaitė

Vokietįjos dienraštis Die Zeit 
rugsėjo mėnesį išėjo su specialiu 
Lietuvai skirtu priedu Litauen, 
kurio viršelyje V. Usinavičiaus 
nuotrauka su Vilniaus senamies
čio šventovių bokštais. Priede pa
teikiama trumpa Lietuvos istori
jos apžvalga, pristatoma dabarti
nė valstybės užsienio politika ir 
svarbiausi ekonominiai rodikliai, 
užsienio prekybos partneriai. Vil
niaus aprašymas prasideda jo ar
chitektūros apžvalga; primenama, 
kad Vilniaus universitetas yra vie
nas iš seniausių Europoje, įsteig
tas 1579 metais, Vilniaus sena
miestis didžiausias Rytų Europo
je, apimantis 225 hektarus, 
UNESCO paskelbtas pasaulio 
kultūros paveldo dalimi; paminėti 
2001 m. pradžioje Vilniuje atsi
darę 6 nauji viešbučiai, kurie ga
lės aptarnauti 12% daugiau turis- 
tų/svečių. Priede yra taip pat ir 
svarbiausia investitorius domi
nanti informacija.

Rašytojui Juozui Grušui, lap
kričio 29 d. minint jo gimimo 
šimtmetį, siūloma suteikti (po
mirtinį) Kauno garbės piliečio 
vardą. Lietuvių literatūros klasi
kas, dramaturgas ir prozininkas 
Juozas Grušas (1901-1986) gimė 
Žadžiūnų-Kalniškių kaime, Šiau
lių rajone; 1924 m. baigęs Šiaulių 
gimnaziją, studijavo Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto Teo
logijos ir filosofijos fakultete. Ra
šyti pradėjo būdamas 24 metų. J. 
Grušas - vienas iš Lietuvos rašy
tojų draugijos steigėjų, kelerius 
metus jai pirmininkavo. Nuo 1949 
metų nuolat gyveno ir kūrė Kau
ne, palaidotas Kauno Petrašiūnų 
kapinėse. Rašytojo pasistatydinta
me name Žaliakalnyje 1989 me
tais atidarytas jo memorialinis 
muziejus, Maironio lietuvių lite
ratūros muziejaus padalinys. Jo 
vardu pavadinta Kauno 50-toji vi
durinė mokykla, Šilainių rajone jo 
vardu pavadinta gatvė. Jo raštai 
buvo sudėti į penkių tomų rinkinį 
ir išleisti 1980-81 metais.

Vokietijos Frankfurto prie 
Maino mugėje Tendence 2001 pa
nevėžiečio stiklo dailininko Re
migijaus Kriuko darbais susido
mėjo kelios Europos valstybių 
meno galerijos. Jau pirmomis 
mugės valandomis jos užsakė vi
sus išstatytus originalius jo dar
bus. Prieš šią mugę R. Kriuko 
darbais galėjo gėrėtis ir tarptauti
nių mugių Paryžiuje bei Milane 
lankytojai. R. Kriukas vadovauja 
Panevėžyje įsteigtai individualiai 
meninio stiklo studijai “Glasre- 
mis”. Jo kūrinius Europos mies
tuose pristatė vienas vokiečių 
verslininkas, turintis didžiausią 
pasaulyje popieriaus prispaudik- 
lių (paperweights) rinkinį ir ro
dantis jį įvairiose Europos valsty: 
bėse.

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

VYTAUTAS JUOZAPAITIS, solistas-baritonas, dirba Lietuvos valstybinia
me operos ir baleto teatre nuo 1986 m. 1989 m. baigė Lietuvos valstybinę 
muzikos akademiją. 1992-1993 m. dirbo Europos operos ir meninio balso 
centre (The European Centre for Opera and Voice Art) Belgijoje. 1992 m. tapo 
jaunųjų atlikėjų konkurso laureatu. Tais pačiais metais jam buvo įteiktas 
Tarptautinis Luciano Pavarotti konkurso diplomas (JAV). O jau 1999 m. 
solistas - minėtojo konkurso laureatas apdovanotas Kristoforo prizu. Vyt. 
Juozapaičio repertuare - visa eilė klasikinių operų. Jis taip pat dainuoja 
Kauno muzikiniame teatre. Atliko Don Giovanni, Escamillo ir Don Al- 
vardo vaidmenis Ghent’o operos rūmuose ir Prahos valstybiniame teatre. 
Solistas yra dalyvavęs Schleswig-Holstein festivalyje, Savonlinna festivalyje, 
Oratorinės muzikos festivalyje Wroclaw’e, Salzburg’o festivalyje, Senos ir 
naujos krypties Indijos festivalyje Ispanijoje ir kitur. Koncertavo ir daina
vo daugelyje valstybių.

Vyt. Juozapaičio atliekamų operų arijų ir dainų galėsime išgirsti 
2002 m. sausio 26 d. Toronto LN Slaugos namų pokylyje bei 2002 m. sausio 
27 d. Prisikėlimo salėje.

XV Lietuvos vaikų ir moks
leivių festivalį-konkursą Dainų 
dainelė paskelbė Lietuvos valsty
binis radijas ir televizija bei Švie
timo ir mokslo ministerija. 2002 
m. sausio mėnesį prasidės geriau
sių Lietuvos miestų ir rajonų jau
nųjų dainininkų atranka. Baigia
masis Dainų dainelės laureatų 
konkursas įvyks 2002 m.gegužės 
19 d. Lietuvos valstybinio operos 
ir baleto teatro didžiojoje sceno
je. Pirmą kartą į Lietuvos televizi
jos studiją jaunieji dainininkai bu
vo sukviesti 1974 metais - nuo ta
da kas dveji metai vyksta Dainų 
dainelės konkursas. Pastaruoju 
metu jo atrankai rengiasi apie 20, 
000 jaunuolių, į konkursą paten
ka apie 1,500 geriausių ir tik 200 
iš jų tampa laureatais. XV-me 
konkurse bus ir naujovių, nes kin
ta dainų repertuaras, su jaunimu 
dirba nauja pedagogų karta. Jau 
dabar skelbiami piešinių, keturei
lių ir linkėjimų konkursai Dainų 
dainelė Karūnos šalyje. Pagal vai
kų atsiųstų piešinių turinį bus ku
riama baigiamojo koncerto sce
nografija.

Bosas Vytautas Bakula, Vals
tybinio operos ir baleto teatro so
listas, savo 50-tą gimtadienį at
šventė lapkričio 18 d. dainuoda
mas Jacques Offenbach (1819- 
1880) operoje Les Contes d’Hof
fmann visas keturias boso parti
jas: tarėjo Lindorf, lėlininko Cop- 
pelius, raganiaus Dapertutto ir 
daktaro Miracle. V. Bakula gimė 
1951.XI.12 Kudirkos Naumiesty
je. Pirmą sykį koncertavo dar ne
sulaukęs 5 metų savo močiutės 
darbovietėje, Marijampolės šilta
daržyje, už ką jam klausytojai pa
dovanojo armonikėlę. Dainavo 
diskantu mokykloje, pragydo bo
su baigdamas Smalininkų žemės 
ūkio technikumą. Mylėjo dainą, 
net ir atlikdamas karinę tarnybą, 
suorganizavo vokalinį ansamblį ir 
pats dainavo solo. 1976 m. Vil
niuje organizuojamam Sidabrinių 
balsų konkursui paruošė, padeda
mas V. Leparsko, keturis kūrinius 
ir Simon Boccanegra boso ariją iš 
to paties vardo G. Verdi operos. 
Laimėjo pirmą vietą ir sudomino 
jury komisijos pirmininką prof. 
Zenoną Paulauską. Įstojęs į Mu
zikos konservatoriją, 1976-1982 
m. buvo jo mokiniu. 1982 m. bai
gęs konservatoriją pradėjo darbą 
Valstybiniame operos ir baleto 
teatre Vilniuje ir per du dešimt
mečius paruošė 50 vaidmenų. Ne
svetimas V. Bakulai ir kamerinis 
dainavimas: Lietuvos kaimuose ir 
miesteliuose suruošė per 100 
koncertų. Koncertavo ir užsieny
je - Vokietijoje, Rusijoje, Belgi
joje, Olandijoje, Suomijoje, Tai- 
vane. Kitąmet V. Bakula švęs sa
vo kūrybinės veiklos operos teat
re dvidešimtmetį.
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.......................1.25%
180-364 d. term.ind......................1.25%
1 metų term, indėlius.................1.30%
2 metų term, indėlius................ 2.00%
3 metų term, indėlius................ 2.50%
4 metų term, indėlius................ 3.00%
5 metų term, indėlius.................3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk...............1.30%
1 metų GlC-met. palūk...............1.55%
2 metų GlC-met. palūk...............2.25%
3 metų GlC-met. palūk...............2.75%
4 metų GlC-met. palūk...............3.30%
5 metų GlC-met. palūk...............3.65%
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable”............................... 1.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.... 1.80% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd.... 2.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd.... 3.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 3.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd.... 3.90%

Asmenines paskolas 
nuo.................. 5.00%

Sutarties paskolas 
nuo...................5.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 3.60%
2 metų....................... 4.30%
3 metų....................... 4.75%
4 metų....................... 5.55%
5 metų ....................... 5.75%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų............ 4.00%

KANADOS ĮVYKIAI Sportas LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

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

taupymo sąsk....................... 1.25%

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

BURNHAMTHORPE-PDy'r<S. IL 6 
didelių O ’ fallow",
dvi. p N --*• Gerai išlaikytas, 
atei gyvenk. Prašo $329,900.
BLOOR-SYMINGTON - 9 kamba
rių, 2 butų namas. Metinės paja
mos $23,000. Prašo $194,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI

bet kuriuo laiku per 24 valandas

tei. 416-769-1616

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Šiemetinė “Saulės odisėja”, 

3,010 km. ilgio lenktynės Aust
ralijos dykumomis saulės ener
gija varomais autovežimiais, 
baigėsi lapkričio 25 dieną. 
Lenktynėse nuo Darwin, Aust
ralijos šiaurėje, iki Adelaide jos 
pietuose su savo konstrukcijos 
autovežimiais dalyvavo 38 gru
pės, reprezentavusios universi
tetams arba verslo bendrovėms 
iš 15 valstybių. Pirmąją vietą lai
mėjo Olandijos “saulėvežimis” 
Nuna. Kanadoje konstruoti au- 
tovežimiai pasirodė neblogai: 
Queen’s universiteto vienetas 
Mirage laimėjo šeštą vietą, To
ronto universiteto Blue Skies 
laimėjo keturioliktą, o Water
loo universiteto Midnight Sun 
VI - penkioliktą vietą. Lenkty
nininkai įveikė 3,010 km. atstu
mą per penketą saulėtų dienų. 
Šias saulės energijos autoveži- 
mių lenktynes, šiemet jau šeštą
sias, pradėjo danas nuotykių 
ieškotojas Hans Tholstrup, ku
ris pirmas apvažiavo Australijos 
žemyną 5-metrų laiveliu ir pir
mas apskrido pasaulį per tris 
mėnesius be jokių navigacijos 
instrumentų.

Kanadą JAV prašo įvesti vi
zų režimą atvykstantiems iš 
Saudi Arabijos. Tai dalis JAV 
pastaągų “harmonizuoti” su 
Kanada ir Meksika imigrantų 
įvažiavimo procedūrą į visą 
Siaurės Amerikos kontinentą. 
Iš 19-kos rugsėjo 11d. teroristų 
15 gavo JAV įvažiavimo vizas iš 
Saudi Arabijos (ar jie buvo jos 
piliečiai, ar naudojosi klastotais 
dokumentais, šiuo metu dar ne
aišku), kuri yra ir teroristų or
ganizatoriaus Osama bin Laden 
tėvynė. Taip pat JAV norėtų 
pasikeisti su Kanada informaci
ja apie visus įvažiuojančius imi
grantus ir pabėgėlius.

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

RUBY REAL ESTATE ltd.

Pirmieji kanadiečiai, nu
matyti siųsti į Afganistaną buvo 
tūkstantis karių iš Princess Pat
ricia’s Canadian Light Infantry 
(PPCLI) dalinio: III batalionas 
iš Edmontono (Alberta) kari
nės bazės ir dalis II bataliono iš 
Vinipego (Manitoba). Jų pa
skirtis Afganistane yra lydėti 
transporto kolonas, gabenan
čias maistą, vaistus ir kitus 
reikmenis afganistaniečiams,

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS 

3’/2°/o
IŠVISO 
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

Atliekame visus paruošime 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

kada aprims karo veiksmai. 
PPCLI buvo suformuotas 1914 
rugpjūčio 10 d. verslininko kpt. 
Andrew H. Gault pastangomis. 
Jis buvo įsitikinęs, kad Kanada 
privalo turėti patyrusių karių, 
kurie galėtų būti skubiai siun
čiami j fronto linijas ir kreipėsi j 
gen. gubernatoriaus sekretorių 
pik. Itn. Francis Farquhar pri
tarimo. Kpt. Gault finansuo
jami, abu karininkai surinko 
prityrusių, kovojusių užjūryje, 
karių dalinį, kurį pavadino gen. 
gubernatoriaus, kunigaikščio 
Cunnaught, dukters princesės 
Patricia vardu. Šis dalinys buvo 
pirmas, išsiųstas iš Kanados į I 
Pasaulinio karo fronto linijas, 
kur 1915 m. pasižymėjo mūšyje 
prie Frezenbergo, laikydamas 
užimtas pozicijas, nors iš 650 
sveikų buvo belikę 150 karių. 
Korėjos kare PPCLI dalinys 
pasižymėjo prie Kapyong - 
amerikiečiams, pietų korėjie
čiams ir australams pasitraukus, 
jis atlaikė smarkų kiniečių puo
limą ir už tai laimėjo JAV pre
zidentinį pagyrimą (Presidential 
citation). Vėliau įvairios PPCLI 
grupės dalyvavo taikdarių tar
nyboje Bosnijoje bei Kosove.

Federacinė naujųjų demok
ratų (NDP) partija lapkričio pa
baigoje buvo susirinkusi Vinipe- 
ge (Manitoba) aptarti savo atei
ties planų. Kadangi kiekvienuose 
rinkimuose NDP surenka vos 8- 
10% balsų (šiuo metu federaci
niame parlamente turi 13 narių), 
kilo pasiūlymas šią partiją išfor
muoti ir kurti naują, daugiau po
litinę kairę palaikančiųjų partiją. 
Šis pasiūlymas buvo atmestas 
648 (iš 1,085) balsais. Jaunieji 
partijos nariai ir darbininkų uni
jos, kurios anksčiau sudarė pa
grindinę NDP jėgą, jau kurį laiką 
buvo nepatenkintos partijos slin
kimu į politinį “skystąjį centrą”. 
Nors šiame partijos susirinkime 
NDP vadovė Alexa McDonough 
ir buvo kritikuota, bet dėl jos iš
silaikymo vadovės poste nebuvo 
abejojama. Per pasitikėjimo bal
savimą ji surinko 84% balsų ir 
pasiliko vadove, bet po šio susi
rinkimo nariai išsiskirstė nevie
ningi, pasilikę su savo nuomonė
mis apie partijos ateities kelią.

Kanados gamtosaugos mi- 
nisteris David Anderson, sugrį
žęs iš Tarptautinės gamtosaugi
ninkų konferencijos Marrakech 
(Marokas) mieste, paskelbė, 
kad po 19 valandų sunkių dery
bų dalyviai visgi sutarė, kaip 
praktiškai įgyvendinti Kyoto 
(Japonija) 1997 metais priimtas 
veiklos gaires (Kyoto Protocol) 
stengiantis pristabdyti pasaulio 
klimato atšilimą. Tada buvo nu
matyta, kad valstybės, kuriose 
plačiai išvystyta pramonė, 2012 
metais sumažintų oro taršą pen-

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos vyrų ir 

moterų krepšinio rinktinės Vilniuje 
pergalėmis baigė 2003 metų Euro
pos čempionatų atrankos turnyro 
pirmųjų trejų rungtynių ciklą. Ša
lies vyrų rinktinė 93:47 sutriuškino 
Šveicarijos rinktinę ir liko A grupės 
pirmoje vietoje. Moterų rinktinė 
84:72 įveikė Šveicarijos rinktinę.

ČIUOŽIMAS: Lietuvos ledo 
šokėjų pora Margarita Drobiazko 
ir Povilas Vanagas “Grand Prix” 
serijos varžybose “NHK Trophy” 
Japonijoje užėmė antrąją vietą. Čia 
jie varžėsi tik dėl piniginio prizo ir 
įskaitinių taškų negavo. Lietuvos 
čiuožėjai bendroje “Grand Prix” 
įskaitoje užėmė šeštąją vietą ir iš
kovojo teisę dalyvauti baigminėse 
varžybose gruodžio 14-16 d.d. Ka
nadoje.

IMTYNĖS: Tarptautiniame 
jaunių laisvųjų imtynių turnyre 
Lenkijoje šiaulietis G. Štabokas (iki 
100 kg), tarp 330 imtynininkų iš 
septynių Europos šalių, iškovojo 
trečiąją vietą.

RANKINIS: Lietuvos ranki
ninkės pergale pradėjo 2002-ųjų 
metų Europos čempionato atran
kos varžybas Uster nugalėdamos 
Šveicarijos rinktinę 28:27 ir Vilniu
je 31:14.

PLAUKIMAS: Salt Lake City 
(JAV) Utah universitete studijuo
janti kaunietė Neringa Statkevičiū- 
tė yra išrinkta šios šalies universite
tų Vakarų kalnų konferencijos ge
riausia praėjusios savaitės plaukikė. 
Ji 50 jardų laisvu stiliumi įveikė per 
23.58 sek., o dvigubai ilgesnę dis
tanciją - per 51.26 sek. V.P.

kiais nuošimčiais žemiau 1990 
metų oro taršos lygio (šiuo me
tu oro taršos lygis Kanadoje yra 
apie 10% aukščiau 1990 metų 
lygio). JAV, didžiausia pasauly
je oro teršėja, iš viso atsisakė 
dalyvauti šiuose pasitarimuose, 
tačiau visos kitos valstybės įsi
pareigojo Maroke priimtas nuo
statas patvirtinti savo įstatymais 
iki kitų metų rugsėjo mėn. įvyk
siančios gamtosaugininkų kon
ferencijos. Gamtosaugos orga
nizacijų pastabos apie šį susita
rimą: labai “atskiestas” mėgi
nant patenkinti visų dalyvių in
teresus, bet vistiek geriau, negu 
nesutarimas. JAV žada “pati sa
vaip” išspręsti taršos prob
lemas.

Ernie Eves, 55 metų am
žiaus, bankininkas, buvęs Onta
rio provincijos konservatorių fi
nansų ministeris, buvo labai 
greitai prikalbintas kandidatuo
ti į Ontario min. pirmininko 
vietą. Daug kas netikėjo, kad E. 
Eves atsisakys savo dabartinės 
tarnybos ir 90% algos, ir sugrįš į 
politinį gyvenimą, tačiau jis pir
mas iš visų oficialiai paskelbė 
savo kandidatūrą. Dabartinis 
min. pirmininkas M. Harris nu
statė, kad rinkimai įvyks kitų 
metų kovo 23 dieną. G.K.

Tel: 416 538-1748 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390
Marius E. Rusinas, CLU CFP

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

(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

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 
1.30% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
3.00% už 4 m. term, indėlius 
3.40% už 5 m. term, indėlius 
1.30% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.55% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.25% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
2.75% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.30% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.65% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.25% už RRSP ind. (var.rate) 
1.80% už RRSP 1 m. term. Ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.00% už RRSP 3 m. term. Ind.
3.50% už RRSP 4 m. term. ind. 
3.90% už RRSP 5 m. term. ind.
1.25% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 5.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 3.60%
2 metų........................4.30%
3 metų........................4.75%
4 metų........................ 5.55%
5 metų........................ 5.75%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................4.00%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

■■■■■■■■■■■■M 1111111111111111111111 
RCDPtf^x.1- LePAGE 
■■■■■■■■■■■■■ ii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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 

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

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Destination 
Real Estate Inc.

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.
Associate Broker

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

E-mail: kraudys@idirect.com

www.homedestinations.com

Šiaurės Amerikos baltiečių plaukimo varžybos įvyko š.m. spalio 27, šešta
dienį, “Etobicoke Olympium” baseine. Lietuvių komandą sudarė: Viktorija 
Stončiūtė, 11 m., Karolyna Delkutė, 13 m., Kendra (Sodonytė) Colgan, 11 
m. ir Alana (Sodonytė) Colgan, 7 m. Karolyna (Carolyn) pagerino du re
kordus, laimėdama pirmąsias vietas (mergaičių 13-14 m. grupėje) 100 
metrų plaukimą nugara ir 50 metrų - laisvu stiliumi. Alana (Sodonytė) 
Colgan taip pat pagerino du rekordus (mergaičių 8 m. ir žemiau grupėje), 
plaukdama 25 metrus nugara ir 100 metrų laisvu stiliumi. Viktorija Ston
čiūtė laimėjo trečią vietą (mergaičių 11-12 m. grupėje) 50 metrų laisvo sti
liaus plaukimu, nugara ir krūtine. Kendra (Sodonytė) Cogan laimėjo pir
mą vietą (mergaičių 11-12 m. grupėje), plaukdama 200 metrų pasirinktu 
stiliumi ir antrą vietų 50 metrų - peteliške, laisvu stiliumi ir nugara.

Lietuvių komanda laisvo stiliaus 200 metrų plaukime užėmė antrą 
vietą, pasiekdama 2:45:56 laiką.

Besidomintys šiomis plaukimo varžybomis, kurios vėl įvyks 2002 
m. spalio mėnesį, prašomi paskambinti Mary Anne Sodonis, tel. 905 840- 
0714, arba Modris Lorbergs, tel. 416 626-7262.

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

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

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

Biriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Turiu 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 Queen SyrenaĮ

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking”)

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

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

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

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


Kalėdinei eglutei besirengiant
Prisimindami 2000 m. gruo

džio mėn. kalėdinę eglutę Ana
pilyje, džiaugiamės turėdami to
kį didelį lietuvių šeimų vaikučių 
būrį. Prieš metus smagiai at
šventėme 2000-tąjį Jėzaus gim
tadienį. Atsilankė netoli 100 
įvairaus amžiaus vaikučių, tėve
lių ir kitų šeimos narių. Scenoje 
laukė nepapuošta eglutė, tad 
buvo puiki proga vaikams pasi
darbuoti ir savarankiškai pa
dirbti papuošalus. Netrukus visi 
galėjo pasigrožėti nekasdieniš
kai išpuoštu kalėdiniu medeliu. 
Trumpoje programoje buvo pa
sakojimas apie kūdikėlio Jėzaus 
gimimą ir tris karalius. Vaikai 
savanoriai galėjo vaidinti Mari
jos, Juozapo ir karalių vaidme
nis. Kartu su atvykusiais tėve
liais ir svečiais giedojome kalė
dines giesmes. Vaikučiai noriai 
sukosi rateliuose, žaidė Jurgelį 
meistrelį.

Popietės staigmena buvo di
džiulis 2000 metų Jėzaus gimta
dienio pyragas su daugiaspal- 
vėm žvakutėm jo viršūnėje. Su
dainavę Ilgiausių metų ir užputę 
žvakutes visi pasivaišino ir 
džiaugėsi galėdami dalyvauti ne
kasdieniškoje iškilmėje. Kelis 

ORTODONTBS
(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

kartus vaikams sušukus: “Kalėdų 
seneli, ateiki pas mus!”, į salę įžy
giavo išsipustęs, skambalais skam
binantis Kalėdų senelis.

Praeitais metais kalėdinės 
eglutės metu jaunų šeimų sek
cija ragino skiepyti ir ugdyti sa
vo jaunose atžalose įgūdį aukoti 
vargstantiems Lietuvos vaikams. 
Artėjant šv. Kalėdoms visų min
tys sukasi apie save ir kitus. Su 
kaupu išleidžiame saldumy
nams, vaišėms, papuošalams, 
drabužiams ir žaislams. Mūsų 
vaikai dažnai nesupranta, kad 
ne visuose kraštuose gyvenimo 
lygis vienodas. Jei neatkreipsi
me dėmesio ir jų vaikystėje ne
aukosime kartu su jais, neišug
dysime meilės ir užuojautos ar
timui. Tad siūlome apsipirkimų 
metu kartu su vaikais parinkti 
dovanėlę, kad ir pačią kuk
liausią ir skirti ją nepasiturin
tiems vaikams Lietuvoje. Kalė
dų proga jų pačių maža rankytė 
teatneša ir paaukoja tiems, ku
rie ne visada sulaukia Senelio 
dovanų. Aukų dėžė lauks visų 
prie įėjimo į salę. Yra pasakyta: 
duokite ir jums bus duota, dova
nokite ir jūs būsite apdovanoti.

Anapilio jaunų šeimų sekcija

Anapilio parapijos jaunų šeimų sekcijos surengtoje kalėdinėje eglutėje
2000 metais Nuotr. T. Ramanauskienės

TORONTO
Vietoj kalėdinių sveikinimų 

atvirukais įsirašė į bendrą sveikini
mą ir paaukojo Tėviškės žiburiams: 
$100 - Antanas Bumbulis ir duk
ros; $55 - E. H. Stepaičiai; $50 - 
Skrebūnų šeima, Z. P. Augaičiai, 
Bronė ir Vytautas Palilioniai, Ona 
ir Jonas Kirvaičiai; $45 - Bronė 
Stankaitienė, Sofija ir Vytautas 
Balsevičiai, Georgetown, Ont., Zita 
Didžbalienė; $40 - Marija ir Jurgis 
Astrauskai; $30 - V. I. Kėžinaičiai, 
Hamilton, Ont., Irena ir Petras Zu- 
bai, Hamilton, Ont., Bronius ir Ele
na Kišonai, Marytė Vaitkienė, Ma
rija Rybienė, Hamilton, Ont., Ma
rytė Genčiuvienė, Onutė ir Vytau
tas Taseckai, J. K Dervaičiai ir Ge
novaitė Kudžmaitė, St. Catharines, 
Ont., Ramutė ir Jeronimas Piciniai, 
Julius ir Pranė Barakauskai, Dalia 
ir Vaclovas Jurevičiai; $25 - Anta
nas Kazanavičius, Viktoras Sku- 
kauskas ir duktė Danutė, Zigmas ir 
Ona Girdauskai, Petras ir Teklė 
Kareckai ir sūnūs Jonas ir Stasys, 
Hamilton, Ont., Jadzė ir Jonas Sta
naičiai, Hamilton, Ont., Jonas Ka
raliūnas, St. Catharines, Ont., Irena 
Kaliukevičienė, Algis ir Kazė Povi- 
loniai, A. S. Urbonavičiai, Hamil
ton, Ont., Vytautas Vaidotas, Jane 
ir Zenonas Mažonai, Jūratė ir 
Mark Ignatavičiai, Wasaga Beach, 
Ont., Olga ir Jonas Statkevičiai, 
Rodney, Ont., V. M. Kryžanauskai, 
Collingwood, Ont., E. P. Žuliai, 
Juozas, Zuzana, Ramunė Stravins
kai, O. ir L. Rimkai, Aldona ir Me
čys Pranevičiai, Edvardas Valeška 
ir Julija Čėplienė, Bronė ir Jonas 
Akelaičiai; $20 - Bena Gataveckie- 

nė ir sūnūs su šeimomis, Irena 
Vibrienė, Danutė ir Bronius Staš
kevičiai, Verdun, Que., Regina ir 
Juozukas Piečaičiai, Verdun, Que., 
Jonas Aukštaitis, Stella ir Juozas 
Miškiniai, Niagara Falls, Ont., Al
bina Rimkienė, Hamilton, Ont., 
Danguolė Radzevičienė, Vytautas 
Montvilas, Vincas Sakas, sūnus 
Marius ir duktė Yolanda, Hamil
ton, Ont., Elena ir Kazys Gudins- 
kai, Hamilton, Ont., Onutė ir Pet
ras Polgrimai, St. Catharines, Ont., 
O. V. Naruševičiai, West Lome, 
Ont., Juozas Žadeikis, Teodora 
Žadeikytė - Tamulienė, Joliet, IL, 
Ona Dementavičienė ir sūnus Vi
das, Irena ir Anicetas Zalagėnai, 
Bronė, Jonas Greičiūnai ir šeima, 
Newmarket, Ont., Dalia, Eglė ir 
Genius Procutos, Aldona ir Mečys 
Empakeriai, Vacys ir Adelė Ka- 
rauskai, Irena, Jeronimas Birštonai 
su šeima, Stayner, Ont., Nelė ir Jo
nas Budriai, Irena ir Antanas Pata
šiai, Anastazija Gaidelienė, Euge
nija Kripienė, Marija Žymantienė 
ir Danutė su šeima; $17 - Elena 
Vyšniauskienė, Dutton, Ont.; $15 - 
Andrius, Kristina, Gintaras ir Ri
čardas Gapučiai, Hudson, Que, 
Vilma, Kaz. ir Paulius Gapučiai, 
Kristina Žutautienė ir sūnūs, Isabe- 
lė ir Petras Baronai, St. Catharines, 
Ont., Alfredas Bražys, Gintaras, Li
nas, Gailutė ir jų šeimos, Stefanija 
ir Antanas Petraičiai; $10 - Elena 
ir Raimundas Namikai ir sūnūs Si
monas ir Juozapas, Ona ir Jonas 
Dirmantai, Martin ir Vida Dirman- 
taitė - Groen in’t Woud, Liudas, 
Salomėja ir Romas Olekai; $5 - 
Pranas Žibūnas.

Kanados lietuvių kunigų 
vienybės suvažiavimas, įvykęs 
birželio 18 dieną, išrinko naują 
valdybą. Toji valdyba prieš porą 
savaičių sušauktame posėdyje 
šitaip pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas - prel. Jonas Staš
kevičius, sekretorius - kun. Ed
mundas Putrimas, iždininkas - 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM. Šiuo metu valdyba rūpi
nasi rekolekcijų vedėju visoms 
lietuviškoms parapijoms Kana
doje ateinančiam gavėnios lai
kotarpiui.

A. a. Juozo Stalioraičio mir
ties prisiminimui Bernadeta 
Stalioraitienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $100.

A. a. žmonos Aldonos Mag
dalenos Kryžanauskienės 6 me
tų mirties prisiminimui Viktoras 
Kryžanauskas Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A. a. Povilo Lukavičiaus at
minimui, užjausdami žmoną 
Eleną, dukteris ir sūnų su šei
momis bei gimines Sigita ir Vy
tautas Aušrotai Tėviškės žibu
riams aukojo $20.

A. a. Povilo Lukavičiaus at
minimui A. V. Dubickai Tėviš
kės žiburiams ir “Kovai su vėžio 
liga” Lietuvoje sergantiems vai
kučiams aukojo po $20.

Lietuvos našlaičiams $100 
aukojo A. Bacevičius.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - L. V. Balaišis, L 
Jakovvich, B. Stalioraitienė; $75 
- R. Žiogarys; $50 - P. B. Sap- 
liai.

Irene Jakovvich, nuolatinė 
tremtinių ir partizanų rėmėja, 
atsiuntė $300 auką tremtinių 
kilmės studentams ir skurstan
tiems partizanams Lietuvoje pa
remti. Nuoširdžiai dėkinga -

KLKM dr-jos centro valdyba
Išeivijos lietuvių klierikų 

studijų fondui aukojo: $200 - 
Besąsparių šeima (a.a. Prano 
Besąspario mirties metinių pro
gą); $50 - E. Ališauskienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $200 - K. A. Ivanaus
kai, Besąsparių šeima (a.a. Pra
no Besąspario mirties metinių 
proga); $100 - N.N., V.V. Paš- 
kai; $50 - K. Dervaitienės šeima 
ir jos seserėčia Genovaitė (a.a. 
Vincentos Kudžmienės X mir
ties metinių proga).

Tėviškės žiburiai • 2001.XII.4 • Nr. 49 (2700) • psl. 7

juozas (Joseph) NORKUS

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

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 nuomoįimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.

Woat Ftoalty Ino.

Dantų gydytoja

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

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

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

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

2373 Bloor St, West

Tel. (4i6) 763-5677

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

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

1*1 Canadian International 
Development Agency

Agence canadienne de 
developpement international

Kanadoje mes visi jaučiamės savi
Daugeliui mūsų, svetur gimusių, Kanada tapo antraisiais namais. Mes didžiuojamės Kanados 
tradicijomis, leidžiančiomis klestėti kultūrinei įvairovei ir pagarbai bei įtraukiančiomis į savo 
gyvenimą visų tautų žmones. Norime pasidalinti šiomis vertybėmis su visu pasauliu.

Mano, kaip ministerės, atsakingos už Kanados tarptautinės plėtros agentūrą (Canadian 
International Development Agency (CIDA) / Agence canadienne de developpement international 
(ACDI), vaidmuo - derinti pastangas išgyvendinant skurdą ir remiant pastovumą neturtingiausių 
pasaulio šalių bei tautų tarpe. Kanados tarptautinės plėtros programos dėka, įvairiausių profesijų 
kanadiečiai dirba tam, kad pagerintų vaikų ir šeinių gyvenimą daugiau nei 100 pasaulio šalių.

Vienas Kanados tarptautinės plėtros programos privalumų tas, kad patys kanadiečiai yra kilę 
iš įvairiausių pasaulio kampelių ir kultūrų. Mus šiltai sutinka visame pasaulyje todėl, kad mes 
gerbiame kultūrinę ir tautinę šalių, kuriose dirbame, įvairovę. Mūsų pagarbos, bešališkumo, 
žmogaus teisių, demokratijos ir daugiatautiškumo tradicijos - tai mūsų stiprybė ir nepakartojamas 
įnašas į pasaulio pagerinimą.

Mes ir toliau propaguosime šias kanadietiškas vertybes, stengdamiesi išgyvendinti skurdą bei 
užtikrinti gerovę ir pastovumą visame pasaulyje.

Maria Minna
Tarptautinio bendradarbiavimo ministerė 
(Minister for International Cooperation /

Ministre de la Cooperation internationale)

Daugiatautiškumas Žmogaus teisės Pagarba
Canada
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Anapilio žinios
- Gruodžio 2, sekmadienį, 11 

v.r. Mišiose giedojo solistės Ann Ba
teman ir Kathryn Kossow. Jos atliks 
lietuviškai pagrindines roles Anapilio 
salėje statomoje kalėdinėje operoje 
Amalis ir nakties svečiai gruodžio 9, 
ateinantį sekmadienį, 2 v.p.p.

- Ateinantį sekmadienį, gruo
džio 9, bus renkama Toronto arki
vyskupijos įsakyta rinkliava parėmi
mui ateinančiais metais Toronte 
vyksiančioms Pasaulio jaunimo die
noms.

- Lapkričio 24, šeštadienį, Juo
zas ir Joana Zenkevičiai atšventė 
savo 50 metų santuokinio gyvenimo 
sukaktį.

- Lietuvoje yra mirusi mūsų 
parapijiečio Vlado Šlenio sesuo.

- Hamiltone mirė a.a. Povilas 
Lukavičius, tėvelis mūsų geros pa
rapijietės Laimos Stončienės.

- Gruodžio 7 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios bus 
vakare 7 vai., o po Mišių - Šventoji 
Valanda prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Jaunų šeimų sekcijos rengia
ma Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
16, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių di
džiojoje Anapilio salėje.

- Adventinis susikaupimas Lie
tuvos kankinių šventovėje bus 
gruodžio 22 ir 23 d.d. Susikaupimą 
ves Londono kleb. kun. Kazimieras 
Kaknevičius. Susikaupimo tvarka: 
gruodžio 22, šeštadienį, 11 v.r. Mi
šios su pamokslu (Anapilio auto- 
busėlis tą dieną maldininkus paims 
nuo Islington požeminių traukinių 
stoties 10.30 v.r. ir parveš atgal po 
pamaldų); gruodžio 23, sekmadienį 
- pamokslai Mišių metų. Išpažin
čių bus klausoma abidvi dienas 
prieš ir po pamaldų.

- Adventinis susikaupimas 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje bus 
gruodžio 22, šeštadienį, 3 v.p.p. Su
sikaupimą ves Londono kleb. kun. 
Kazimieras Kaknevičius. Išpažinčių 
bus klausoma prieš ir po Mišių.

- Adventinis susikaupimas Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
bus gruodžio 23, sekmadienį, 2 v.p.p. 
Susikaupimą ves Londono kleb. 
kun. Kazimieras Kaknevičius. Išpa
žinčių bus klausoma prieš ir po 
Mišių.

- Anapilio knygyne galima 
įsigyti dabar Lietuvoje išleistą Vy
tės Nemunėlio knygelę Meškiukas 
rudnosiukas. Taipgi galima įsigyti 
Nijolės Gaškaitės-Zemaitienės kny
gą Dabar ir visados, kalėdinių atvi
ručių, kalėdinių vaisinių pyragų ir 
Kūčių plotkelių.

- Mišios gruodžio 9, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Praną Ališauską; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už 
Vytautą Senkų; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje gruodžio 8, šeštadie
nį, 3 v.p.p. už KLK moterų draugi
jos gyvas ir mirusias nares.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, 11.15 v.r. II-jo 

Advento sekmadienio pamaldos.
- Gruodžio 18, antradienį, 7.30 

v.v. kalėdinis tarybos posėdis Ži
linskų namuose, Mississaugoje.

- Gruodžio 22, šeštadienį, 9.30 
v.r. jaunimo ir sekmadienio mokyk
los mokinių - repeticija šventovės 
patalpose.

- Gruodžio 23, sekmadienį, 
12.15 v.p.p. Kalėdų pamaldos 
jaunimui, po kurių įvyks Moterų 
draugijos ruošiama Kalėdų eglutė.

- Kūčių pamaldos su Šv. 
Komunija 6 v.v.; Kalėdų rytą pa
maldų nebus.

- Praeitą sekmadienį pamaldų 
metu buvo prisiminti: a.a. Vilius 
Rudolfas Vilembrektas (1899- 
1979) ir jo žmona a.a. Lidija Olga 
Genčytė-Vilembrektienė (1905- 
2000), kurios mirties metinės buvo 
gruodžio 2 d. Paliko liūdinčius: 
dukras Ella Morgą, Almą 
Izokaitienę ir Eriką Greer; sūnus 
Rudolfą ir Helmutą bei 19 
vaikaičių ir 41 provaikaitį.

Maironio mokyklos žinios
- Kviečiame visus į Kalėdų eg

lutę įvyksiančią gruodžio 15 d., 10 
v.r. Prisikėlimo parapijoje. 
Maironio mokyklos mokiniai atliks 
programą, susijusią su Agnės Vara- 
tinskaitės kalėdine pasaka. Taip 
pat bus galima įsigyti jos naujai 
išleistą knygą.

- Kalėdų senis atkeliaus su 
dovanėlių maišu; bus galima su juo 
nusifotografuoti.

- Lituanistinių kursų mokslei
viai gaus premijas už geriausius 
rašto darbus. Vyks loterija. Prisikė
limo parapijos bankelis apmokės 
vaikams užkandžių išlaidas.

- Švenčių metų pamokų nebus. 
Pamokos prasidės po Naujų metų, 
sausio 12 d.

- Dr. Arūnas Dailydė aplankė
vyresniųjų darželį gruodžio 1 d., 
paaiškino vaikams apie dantų prie
žiūrą. Kiekvienas vaikas gavo dantų 
šepetuką. Živilė

“Anapilio” sporto klubui 
$50 aukojo N.N.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias liaudies giesmes su ins
trumentų palyda giedojo D. Blynai- 
tė, J. Danaitienė, L. Gaižutienė, Ž. 
Janeliūnienė, T. Pabrėža ir L Pivo- 
riūtė.

- Pirmąjį mėnesio penktadienį, 
gruodžio 7, parapijos šventovėje 7 
v.v. bus Mišios ir Šv. Valanda su 
Švenčiausiojo išstatymu ir palaimi
nimu. Tą dieną lankomi ligoniai ir 
seneliai namuose ir prieglaudose iš 
anksto susitarus.

- Parapijos prieškalėdinis susi
kaupimas vyks gruodžio 14 - 16 
d.d. Pradžia - penktadienio vakare 
7’ v. su Mišiom ir pamokslu, šeš
tadienį 10 v.r. ir 4 v.p.p., o sekma
dienį įprasta tvarka. Susikaupimą 
ves kun. Julius Sasnauskas, OFM.

- Pakrikštyti: Aura Marija, Ju
ditos (Melnykaitės) ir Mindaugo 
Gabrių dukrelė; Julian Daniel, As
tos (Sukauskaitės) ir Frank DeFina 
sūnus.

- Gruodžio 1 d. palaidotas a.a. 
Henryk Jasonek, 73 m. Paliko žmo
ną Eleną, sūnų Edvardą ir dukrą 
Julie Heaney su šeima. Lietuvoje 
mirė a.a. Juozas Bačinskas, Onos 
Taseckienės brolis ir a.a. Jūratė 
Bendikienė, Aniceto Zalagėno 
dukterėčia.

- KLKM draugijos parapijos 
skyriaus metinė agapė-pietūs, vyks 
šį sekmadienį, gruodžio 9, 12 v. 
parapijos salėje. Programoje A. 
Sungailienės paskaita apie meilės 
svarbą žmonių santykiuose ir L. 
Turūtaitės muzikinė dalis. Narės, 
viešnios ir svečiai kviečiami daly
vauti. Pietų kaina - $12.

- Parapijos tarybos visų narių 
susirinkimas įvyks gruodžio 11 d., 
7.30 v.v. muzikos kambaryje.

- Kalėdaičiai (plotkelės) dali
namos zakristijoje sekmadieniais, o 
kitu laiku parapijos raštinėje.

- 2002 metų parapijos aukų 
vokeliai yra išdėstyti alfabetine 
tvarka sekmadieniais prie įėjimo į 
salę. Prašome pasiimti ir tuo su
taupyti parapijai pašto išlaidas.

- Parapijos statybos vajaus ko
mitetas tęsia darbą toliau, bandy
damas sutelkti reikalingą sumą pi
nigų statybos išlaidoms. Iki šiol sta
tybai surinkta $801,923 (dar reikia 
$518,000).

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
9 d.: 8 v.r. už Žutautų ir Ivaškevičių 
šeimų mirusius; 9.15 v.r. už Kušli- 
kių šeimos mirusius; 10.30 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius, už 
a.a. Anelę ir Alfonsą Jonuškas, už 
a.a. Mariją Kriščiūnienę ir šeimos 
mirusius, už Sodaičių ir Sukauskų 
šeimų mirusius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Mūsų muziejus padeda įvai

riems lankytojams susipažinti su sa
vo lietuviška kilme. Neseniai mu
ziejų aplankė Anapilio salėje, vyku
sio nelietuviško renginio dalyvis, 
kurio jau seniai miręs senelis buvo 
vilnietis, nepalikęs savo šeimai jo
kių žinių apie Lietuvą. Dabar jo vai
kaitis norėtų daugiau sužinoti apie 
šeimos gimtinę. Jam buvo parūpinta 
literatūra bei adresai, kur galėtų 
gauti daugiau žinių anglų kalba, ir šis 
trečiosios kartos lietuvis žada toliau 
tyrinėti šeimos istoriją.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $1000 - Montrealio 
lietuvių kredito unija “Litas”; $200 
- F. Mockus, a.a. Reginos Vidos 
Mockuvienės atminimui; $100 - dr. 
Vincent Kadis, KLB Delhi-Tillson- 
burg apylinkė.

Lietuvių Namų žinios
- Gruodžio 2 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 262 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino LN pirmininkas E. 
Steponas.

- LN valdybos posėdis įvyks 
trečiadienį, gruodžio 12 d., 7 v.v.

- Lietuvių Namų popiečių me
tu sekmadieniais galima ne tik ska
niai papietauti, bet ir pasiskaityti 
naujausių žinių iš Lietuvos bei kitų 
kraštų (populiariausių Lietuvos 
dienraščių informacija), taip pat 
apie LN Slaugos namų statybą, re
gistracijos klausimus ir pan. Kvie
čiame pietums į Lietuvių Namus!

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: P. Gumbinas - $2,000(10,000), 
P. Vytė - $100(900), V. J. Narai - 
$300(900), J. L. Yčas - $500. Slau
gos namų komitetas dėkoja visiems 
aukotojams už nuoširdų dosnumą 
ir paramą Slaugos namams. Slau
gos namams aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog Lab
daros fondas, Lietuvių slaugos na
mai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

- 2002 metų sausio 26 d. “Lab
daros” slaugos namų vajaus komi
tetas rengia iškilmingą pokylį. Va
karo programoje įžymaus solisto iš 
Lietuvos V. Juozapaičio koncertas. 
Bilietai į pokylį bus platinami nuo 
gruodžio mėn. prradžios. Renginio 
tikslas - sutelkti lėšų Slaugos namų 
statybai.

Muzika: Cian-Carlo Menotti

—-
ATLIEKA: New School of Classical Vocal Studies 

(pagrindinės arijos bus dainuojamos lietuviškai) 

gruodžio 9, sekmadienį, 2 v.p.p 
ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE

» i * \ Puikus kūrinys, pasižymintis melodinga muzika, duetais, ari- / I
___ j_. į iomis, choru, ryškiais charakteriais, įdomiu siužetu, drama- į

fflr I tiškais ir jautriais momentais. Ypač ryškiai ir jausmingai išreiš- I 1
J kiaKRISTAUSatėjimąirsvarbąmūsųgyvenime.
/ Įėjimas: $12, vaikams (iki 12 m.) - $8. \ 1

Kviečiame dar giliau įsijausti į Kalėdinę nuotaiką!
Rengia - New School of Classical Vocal Studies

naujųjų metų sutikimas

su orkestru "Major Music"
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 Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos .. 4av., 
administracinė sekcija

Montrealio lituanistinė mo
kykla šiais metais padidėjo - yra 
net 30 mokinių. Mokiniai su ne
kantrumu laukia ateinančių Kalėdų 
ir joms ruošiasi. Gruodžio 16, sek
madienį, po pamaldų Aušros Vartų 
parapijos salėje rengiama Kalėdų 
eglutė. Mokytojai, mokiniai ir jų tė
vai parodys gražų vaidinimą Žaislų 
paradas. Bus dainų, deklamacijų, 
šokių. Kalėdų senelis žada ir šiais 
metais atvilkti didžiulį maišą 
dovanų geriems vaikams. Dovanų 
užteks ne tik mokyklos mokiniams, 
bet ir visiems salėje esantiems vai
kučiams. Bus loterija. Ją tvarko Li
nas Šlykas, kuris ir laimikius priima 
(jo telefonas 367-1187). Po visų iš
kilmių bus vaišės. Į eglutę yra kvie
čiami ne tik vaikai, bet ir smaugu
sieji. Visiems bus smagu.

Liudas Stankevičius praneša, 
kad jo vadovaujama lietuviška radi
jo valandėlė per CFMB stotį banga 
1280 AM Kalėdų pirmą dieną, 
2001 m. gruodžio 25, transliuos lie
tuviškų sveikinimų ir muzikos pus
antros valandos: nuo 12.30 iki 2 
v.p.p. Kviečia visus pasiklausyti.

A.a. Jonas Adomonis, 88 m. 
amžiaus, staiga mirė 2001 m. lap
kričio 25 d. Po gedulinių pamaldų 
Aušros Vartų parapijos šventovėje 
lapkričio 30 d. palaikai sudeginti, ir 
vėliau pelenai bus parvežti į Lietu
vą. Liūdi duktė ir sūnus su šeimo
mis bei gausus būrys giminių ir bi
čiulių. Velionis buvo aktyviai įsijun
gęs į lietuviškas organizacijas, o 
pastaruoju metu buvo KLB krašto 
tarybos ir Garbės teismo narys. B.S.

Montrealio Aušros Vartų parapijos metinėje šventėje atlikę meninę 
programą. Pirmoje eilėje (iš k.): sol. A. Keblys, deklamatorė D. 
Buckutė, kun. R. Birbilas, muz. L. Djintcharadze, progr. vedėjas J. 
Piečaitis; antroje eilėje vyrų oktetas: A. Gudas, R. Bulota, A. Urbonas, 
M. Beniušis, vadovas muz. A. Stankevičius, V. Murauskas, H. 
Celtorius, A. J. Mickus, A. J. Pališaitis Nuotr. V. Bulotienės

& VAKARO PROGRAMOJE: V-V.
6.30 v.v.— Šv. Mišios; 7 v.v. — kokteiliai; 8 v.v. — šilta vakarienė su vynu; 

11.30 v.v. - šalti užkandžiai.
ŠAMPANAS * ŠOKIAMS - ORKESTRAS * YPATINGAI GRAŽIAI IŠPUOŠTA SALĖ

Bilietus rezervuoti pas J. VINGEUENĘ, tel. 416 233-8108 ar sekmadieniais po Mišių.
Rengia - Prisikėlimo parapijos statybos vajaus komitetas

•ji®

gruodžio 31, 
pirmadienį,

: 7 vai. vakaro 
Vytauto Didžiojo 
menėje
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TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE

* Šilta vakarienė su vynu * Šalti užkandžiai
* Naujųjų metų sutikimas su šampanu
* Šokiams gros geras orkestras “Mandrivka
* Veiks baras * Stalai numeruoti
* Vietos rezervuojamos iš anksto
Bilietai parduodami LN raštinėje, skambinant tel. 416 532-3311, arba sekmadienio popietėse.
Kaina - $75.

Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ admi
nistracija prieškalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta sekmadie
niais iki gruodžio 16 d., po 9.30 
v.r. pamaldų iki maždaug 1 
v.p.p. Bus galima sutvarkyti 
prenumeratas, sumokėti skolas, 
įteikti kalėdinius sveikinimus, 
užsakyti TŽ kaip dovaną savo 
bičiuliams.

KLKM draugijos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius savo 
metinę Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventę švęs šių metų 
gruodžio 16, sekmadienį. Pro
gramą atliks “Aukuro” aktoriai 
- Marija Kalvaitienė ir Kęstutis 
Kalvaitis. Inf.

Kanados lietuvių fondas 
pastaruoju metu papildomai pa
rėmė šias paramos reikalingas 
organizacijas Lietuvoje: Lietu
vos kovų archyvą - $500; Kre
tingos pranciškoniškojo jauni
mo tarnybą - $500; Mažesniųjų 
Brolių ordino misijų ir evangeli
zacijos sekretoriatą - $500; 
Dvasinės pagalbos jaunimui 
centrą Klaipėdoje - $1,000; 
Tremtinių vaikaičių mokyklą 
“Lietuvių Namai” Vilniuje - 
$1,000; Punsko savivaldybės 
vaikų darželį - $500; “Viltelės” 
klubą Punske - $1,000.

A. a. Vidos Mockuvienės at
minimui vyras Feliksas, sūnūs 
Jonas ir Vytas, dukra Lina Tė
viškės žiburiams aukojo $250.

Savo mirusių tėvų ir giminių 
atminimui J. T. Andrukaičiai Tė
viškės žiburiams aukojo $100.

KLB Delhi-Tillsonburg apy
linkė atsiuntė Tėviškės žiburiams 
$100 auką.

“Kovai su vėžio liga” Lietu
voje sergantiems vaikučiams ir 
tremtiniams aukojo: $100 - Ire
na Ignaitienė; $40 - Onutė Kra
sauskienė. M.P.

DĖMESIO!
Visus besidominčius slaugos namų reikalais ir 

registracijos klausimais kviečiame atvykti į
SLAUGOS NAMŲ INFORMACINĘ POPIETĘ 
š.m. gruodžio 9, sekmadienį, 2 v.p.p.
Dalyvaus CCAC (Etobicoke Community Care Access Centre) 
MetCap ir Slaugos namų statybos komiteto atstovai.

Rengia - Toronto Lietuvių Namai ir LN moterų būrelis

. Al )

Malėdmis poįūvis įgO 

t^a

š.m. gruodžio 22 , šeštadienį, 7 v.v.
į'į . TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE

1573 Bloor Street West, Toronto

užkandžiai • kokteiliai • šokiai
| “pusiau formalus" apsirengimas (“semi-formal")

Bilieto kaina - $25
Į '^*2! Norint įsigyti bilietus, skambinkite arba pasiųskite Vytui Rusliui žinutę

‘5? Vytas Ruslys: tel. 905 625-8964, ei. paštas - vruslys@rogers.com

©© KVIEČIAME JAUNUS ©© 
(20-35 metų) 

LIETUVIUS DAILININKUS 
gyvenančius Kanadoje

DALYVAUTI MENO PARODOJE 
KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE 

2185 Stavebank Road, Mississauga 
2002 m. gegužės mėn.

Dėl informacijos kreiptis: 
irmam@interlog.com 
905 - 566 - 8755

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

A. a. Henryk Jasonek atmini
mui “Kovai su vėžio liga” Lietu
voje aukojo: $45 - R. & G. Mis- 
zuk ir N. & J. Watson; $30 - Julie 
Jones; $20 - A. Paeglis, L. Lac- 
ktin; $10 - L. V Pevcevičiai. M.P.

IŠNUOMOJI! BUTĄ High Park ra
jone. Skambinti tel. 416 766-5639.
HAMILTONO PENSININKŲ NA- 
MUOSE “Rambynas” yra du laisvi 
butai nuo 2001 m. gruodžio 1 d. 
Skambinti Vytui tel. 905 526-8281. 
IEŠKOME moters, kuri galėtų pa
bendrauti su vyresnio amžiaus lie
tuve senelių namuose Mississau
goje. Skambinti Virginijai tel. 416 
651-7633.
DOVANŲ PARDUOTUVEI reika- 
lingas dovanų pintinių supakuoto- 
jas (giftbasket maker and wrap
per). Atlyginimas $10 į valandą. 
Skambinti dienomis tel. 416 444- 
0596 arba 416 567-0942._________

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

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

PIRKČIAU automobilį, 4 durų, ne 
senesnį kaip 8 metų. Skambinti tel. 
416 259-8557.
PARDUODU pagalvėles ir kitas 
siūtas smulkmenas. Priimu užuo
laidų bei drabužių užsakymus siu
vimui ir taisymui. Skambinti tel. 
905 238-0580 Ramunei.
REIKALINGA moteris namų tvar
kymui, kuri gyventų kartu, 401 
Hwy. ir Sheppard Ave. rajone. Turi 
mokėti truputį angliškai. Skambin
ti dienomis tel. 416 444-0596 arba 
416 567-0942.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Ulbai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

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
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