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Metų suvestinės
Naujųjų metų nakties dvyliktoji prieš akis atskleis 

naujas 365 dienas, tartum tuščius popieriaus lapus, ku
riuos visiems reikės prirašyti.

SENIESIEMS metams baigiantis vartome šių metų 
lapus, žiūrime, kas juose. Susumavę tariame - pa
saulis neramus. Gal dėl to, kad jis pasidarė mažas, 
ir jame nebėra jokio ramesnio kampelio, kur galėtum pa

sislėpti nuo tų įsisiūbavusių vėtrų, kurias galbūt sukelia 
kažkoks žmogaus nerimas - pasaulis mažas, o aš didelis. 
Ar taip tikrai yra? Ar ne per daug pasaulį sumažiname, o 
save padidiname? Jei taip, gal tai ir yra visų neramumų 
pagrindinė priežastis? Verta apie tai pagalvoti. O vis dėl 
to, kaip ten bebūtų, Naujų metų sulaukus daugeliui teks 
vėl tais pačiais keliais eiti, tuos pačius darbus atlikti, su 
tais pačiais žmonėmis bendrauti. Ir klausimas tuoj pat ky
la, ar įstengsime visa padaryti geriau negu šiais metais da
rėme? Ar norėsime? Iš tikrųjų turėtų jis rūpėti visiems 
norint tą mažąjį gerinti. To klausimo neturėtų užgožti nė 
Naujųjų metų sutikimo triukšmas ir trumpos linksmybės, 
nes joms pasibaigus visiems teks grįžti į kasdienybę ir 
marginti tuos naujuosius puslapius. Kokie bus tie įrašai, 
kokie braižai, kokios spalvos? Atsistojame prieš visą eilę 
svarbių klausimų, į kuriuos norėdami ar ne atsakysime, 
nes neįmanoma pabėgti nuo to, kas ne nuo mūsų priklau
so. Žmogui kiekviena diena yra tam tikra pamoka. Užtat 
atidžiau reikėtų pavartyti besibaigiančių metų dienlapius, 
paieškoti klaidų, iš kurių galėtume pasimokyti ir stengtis 
jų nebekartoti. Kas padaryta, kas nuveikta, kas ir kaip da
rytina ateinančiais metais - visa tai reikėtų ramiai ir rim
tai apžvelgti, ypač tiems, kurie yra įsipareigoję kitiems va
dovauti.

ĮVAIRIŲ darbuočių tėvynėje ir nuolatinės veiklos išei
vijoje metų suvestinės, reikia manyti, plačiau ar siau
riau yra aptariamos. Iš šalies žvelgiant ir norint api
bendrinti, kas vyko šen bei ten, atrodo, kad Lietuvoje iš

svajotų priešrinkiminių pažadų debesėliai išsisklaidė, vos 
tik naujai valdžiai pradėjus darbą. Ir įdomiausia tai, kad 
pažadais nusivylusi visuomenė “reitinguose” dar vis tiek 
pasisako už tuos, kurie pasisiūlė gyvenimą pagerinti, bet 
nieko nedaro. Tad kas taisytina? O gi galvosena, kad ne- 
bevertėtų toliau remtis sovietinio sukirpimo vadovais, ku
riems valstybės nepriklausomybė Atgimimo metais nebu
vo idealas. O kas sakytina apie išeiviją? Nuvilnijo įvairių 
sukakčių minėjimai, spaudos puslapiai išsimargino užuo
jautomis, vis daugiau visuomeninėn veiklon įsitraukia 
naujų jaunesnių jėgų. Tai labai gerai. O kokie rūpesčiai? 
O gi, kad tos naujos jėgos norėtų ir sugebėtų tęsti tai, kas 
per 50 metų buvo daroma, kad veikla netaptų savaitgalių 
pramogavimu, kad iš to lietuviškojo gyvenimo nebūtų 
imama tik tai, kas kam asmeniškai malonu ar naudinga. 
Požiūris į veiklą turėtų būti aiškus, teisingas ir stiprus. Jei 
jis silpnas, reikėtų jį sustiprinti. O kas pasaulyje? Jį pri
bloškė rugsėjo 11-tosios tragedija. Ir tragedija ne vien tik 
amerikiečių, bet visos žmonijos. Tragedija parodė, kad 
tasai sumažėjęs pasaulis nebėra saugus, kad kaltų ir ne
kaltų sąvokos maišomos. O svarbiausia, kad terorizmas, 
organizuoti sukčiavimai, plataus masto nusikalstamumai 
jau sunkiai besuvaldomi sušvelnintomis priemonėmis. 
Gražių tikslų siekiančią žmogaus teisių gynybą sumaniai 
išnaudoja įvairūs nenuoramos, šių dienų tarpvalstybiniai 
klajokliai, pasivadinę skambiais vardais. Maišatims gy
vuoti taipgi padeda ir moralinių dėsnių neigimas, sąžinin
gumo praradimas, daugelio blogybių pateisinimas taria
mų laisvių vardu. Taisytina, kad ekonomine gerove globa
liniu mastu besirūpindami, neatkeltume vartų viskam, kai 
pro juos šalia gėrybių lengvai pralenda ir tų gėrybių nai
kintojai. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kanadiečių savaitgalis Niujorke
Tūkstančiai kanadiečių lėk

tuvais, automobiliais, trauki
niais, autobusais traukė gruo
džio 1-2 d.d. savaitgaliui į Niu
jorko miestą dalyvauti Canada 
Loves New York demonstracijo
je - išreikšti kaimynišką užuo
jautą miestui, kuris žiauriai ir 
netikėtai rugsėjo 11 dieną nu
kentėjo per teroristų antpuolį. 
Savaitgalis pasitaikė palyginti 
šiltas ir gražus. Daugelis atvyku
siųjų - galbūt ir visi - aplankė 
Pasaulio prekybos centro griu
vėsius; nemažai iš jų atvyko į 
Niujorką pirmą sykį savo gyve
nime. Keturiolikmetis Tyler 
McIntosh iš Mississaugos buvo 
vienas iš tokių. “Tiesiog neįtikė
tina, koks didžiulis šis miestas ir 
kiek daug žmonių jame” - ste
bėjosi jaunuolis. Gruodžio 1 d. 
įvyko pagrindinė savaitgalio 
programa didžiuliame Roseland 
Ballroom, kuris talpina 3,500, 
bet norinčių dalyvauti buvo 
daugiau negu 8,000. Jiems buvo 
vietos policijos užtvertoje šalia 
esančioje 53-je gatvėje, kur bu
vo įrengti garsiakalbiai bei di
džiuliai TV ekranai. Daug Ka
nadoje gimusių niujorkiečių ar 
Niujorke dirbančių kanadiečių 

irgi dalyvavo šio savaitgalio ren
giniuose. Programą Roseland 
salėje vedė žinoma kanadiško- 
sios TV asmenybė Pamela Wal
lin, programą atliko muzikantų 
grupė Blue Rodeo, Cirque du 
Soleil, dainininkai Murray Mc- 
Lauchlan ir Robert Pilon bei ki
ti. Joje dalyvavo ir Kanados 
min. pirmininkas J. Chretien su 
žmona, Niujorko burmistras R. 
Giuliani, kuris paskelbė prok
lamaciją, kad gruodžio 1 d. yra 
Kanada myli Niujorką diena ir 
padėkojo kanadiečiams už jų 
solidarumo demonstraciją. Pro
gramos metu buvo įteiktos ka
nadiečių aukos rugsėjo 11 d. 
nukentėjusiems paremti; tarp jų 
- Toronto policijos viršininko J. 
Fantino įteiktas $100,000 čekis 
paremti žuvusių policininkų bei 
gaisrininkų šeimoms. Pinigai 
buvo surinkti pardavinėjant spe
cialius marškinukus su NYPD 
(NY policija) ir FDNY (NY ug
niagesiai) įrašais Ontario pro
vincijoje.

II pasaulinio karo vetera
nus olandai pagerbia specialiais 
kovų Olandijoje atminimo me
daliais. Tuos, kurie negalėjo as- 

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuvos kariuomenės šventės dieną Lietuvos karininkų grupė su Toronto šaulių būreliu Šv. Jono lietuvių 
kapinėse prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę

Du prezidentai - dvi pažiūros
Amerikos prezidento Bush ir Rusijos prezidento Putino susitikimas, 

sprendęs dabarties problemas
POVILAS ŽUMBAKIS
Kai tik Ameriką užpuolė te

roristai, Rusijos Putinas tuoj pat 
ryžosi prisitaikyti prie preziden
to Bush, pažadėdamas stoti į 
kovą su terorizmu kartu su civi
lizuotu pasauliu. Kadangi Ame
rikai reikėjo sąjungininkų, Bush 
administracija nekreipė dėme
sio į didelį buvusių komunistų 
džiaugsmą dėl Amerikos trage
dijos.

Amerikiečiai nustojo viešai 
kritikuoti Putiną dėl jo genoci
dinės veiklos Čečėnijoje. O Pu
tinas ir kiti komunistai tą veiklą 
netrukus pavadino kova su tero
rizmu.

Telkimas sąjungininkų
Bandydamas sudaryti kuo 

didesnį užnugarį kovoje su Af
ganistane gyvenančiais ir Tali- 
bano globojamais teroristais, 
JAV prezidentas pradėjo kal
binti šiaurinius Afganistano kai
mynus - Uzbekistaną ir Tadži
kistaną, kad leistų JAV karo 
lėktuvams skristi per jų teritori
jas, o vėliau netgi steigti strate
gines karines bazes jų žemėse. 
Tik viešai nepaskelbė, kad gero
kai anksčiau specialūs JAV ka
riniai daliniai lankėsi tuose 
kraštuose ir dirbo su jų kariuo
menės struktūromis.

Putinas “leido” tiems kraš
tams tartis su JAV, tarsi išsprū

Lietuvos kariuomenės šventės dieną Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę (iš k.): 
Lietuvos karo akademijos viršininkas pik. Algis Vaičeliūnas, Toronto 
šaulių kuopos vadas Vytautas Pečiulis, Šaulių karinių oro pajėgų bazės 
vadas mjr. Audronis Navickas

dę iš Sovietų Sąjungos kraštai 
nebūtų laisvi. Amerikiečiai pra
dėjo organizuoti sąjungininkų 
tinklą jo neatsiklausę. Tai rodo 
prezidento Bush įsitikinimą, 
kad laisvi kraštai turi teisę kal
bėti nepriklausomai, rūpintis sa
vo, o ne Maskvos planais.

Antiraketiniai ginklai
Prieš atvykdamas į Ameri

ką, daugiau kaip metus laiko 
Putinas bandė organizuoti Eu
ropos valstybes (jam padėjo ir 
Amerikos liberalų žiniasklaida) 
prieš prezidento Bush pasiryži
mą kurti gynybos sistemą prieš 
raketų antpuolius. Jo argumen
to pagrindas yra sena ABM 
(Anti-Balistic Missile) sutartis 
tarp JAV ir Sovietų Sąjungos. 
Ta sutartis ribojo gynybą, kad 
galiūnams nereikėtų didinti ra
ketų skaičiaus (jau tada abidvi 
valstybės turėjo pakankamai 
ginklų susprogdinti pasauliui 
kelis kartus!). Mūsų žiniasklai
da mini tą sutartį, lyg ji būtų pa
imta tiesiog iš Šv. Rašto. O Pu
tinas vis kartoja, kad yra būtina 
laikytis tos sutarties.

Keistas atlaidumas
Mažai kas pamini (mūsų ži

niasklaida atleidžia beveik visas 
sovietines ir komunistines nuo
dėmes), kad Sovietų Sąjungos 
jau nebėra! Nebūtina laikytis to, 

ką Amerika pasirašė su jau ne
egzistuojančiu kraštu.

Jeigu Rusija nori naudotis 
Sovietų Sąjungos sutarčių privi
legijom, privalo prisiimti ir So
vietų Sąjungos įsipareigojimus 
bei kaltę, padarytą žalą pasau
liui, atlyginti ypač kraštams, ku
riuos buvo okupavusi, pvz. Lie
tuvai. Trilijonai sovietų padary
tų nuostolių yra neatlyginti. Kiti 
kraštai privalo atlyginti už pada
rytą žalą kaimynams. Kodėl to 
neprivalo padaryti ir Rusija? 
Deja, net mūsų ponai politikai 
Vilniuje to nemini!

Sovietams yra atleidžiama 
viskas. Sovietinės saugumo 
struktūros sunaikino penkis 
kartus daugiau nekaltų žmonių 
nei naciai. O dabar KGB agen
tai - jų tarpe ir Putinas - Vaka
ruose yra priimami kaip nekalti 
žmonės.

Ar- galėtume įsivaizduoti 
triukšmą, kuris kiltų, jei kuris 
kraštas išrinktų aukštą Gestapo 
pareigūną į savo valdžią? O 
koks yra skirtumas tarp KGB ir 
Gestapo? Labai mažas. Sovietai 
pamėgdžiojo Gestapą, nors so
vietų režimo teroristai veikė be
veik 70 metų, o naciai - 12! Ko
munizmas sunaikino 100 milijo
nų žmonių... O patį purviniau- 
sią darbą, žinoma, atliko KGB 
ir jos struktūros. Bet... aukštas 
buvęs KGB veikėjas Putinas... 
važinėja po pasaulį, apsirengęs 
demokratiškais drabužiais ir 
kalba apie tarptautinę teisę, su
tartis ir lygybę su Amerika. .

Beveik juokinga klausyti 
Putino kalbos, kad jam neužten
ka Amerikos prezidento žodžio, 
jog Amerika mažins atominių 
ginklų skaičių. Jam reikia su
tarties!

Būtina prisiminti, kad nebu
vo svarbios sutarties tarp Sovie
tų Sąjungos ir Vakarų, kurios 
sovietai nebūtų sulaužę! Ta pati 
ABM sutartis buvo sulaužyta 
sovietų dar tais pačiais metais, 
kai ji buvo pasirašyta! Sovietai 
pastatė radiolokatorių, kurio 
statybą kaip tik ir draudė ABM 
sutartis.

Biologiniai ginklai
Kita sutartis, dar pavojin

gesnė nei ABM, tai sutartis dėl 
biologinių ginklų, kurią pasirašė 
Sovietų Sąjunga ir Amerika. 
Tuoj pat po pasirašymo Sovietų 
Sąjunga pradėjo masinę biologi
nių ginklų gaminimo programą. 
Pastatyti miestai, kuriuose buvo 
atliekami cheminių ir biologinių 
ginklų tyrimai bei gamyba. Tų 
miestų net nerastume Sovietų

(Nukelta į 2-rą psl.)

Svarstys valstybės biudžetą
Lietuvos vyriausybė lapkri

čio 29 d. pritarė 2002 m. valsty
bės biudžeto pakeitimų pro
jektui. Jame yra 8.807 bin. litų 
pajamų, 9.942 bin. litų paskyri
mų (“asignavimų”), kurie viršija 
pajamas 1.135 bin. litų, ir 
62.66 mln. litų apyvartos lėšų.

Atsižvelgus į seimo Biudže
to ir finansų komiteto pasiūly
mus bei įvertinus esamas finan
sines galimybes, sveikatos prie
žiūrai papildomai numatyta 
skirti 30.7 mln. litų, švietimui - 
20.8 mln. litų, viešajai tvarkai ir 
visuomenės apsaugai - 31.01 
mln. litų. Iš šių papildomų pa
skyrimų 11.3 mln litų numatyta 
skirti mokyklų kompiuterizavi
mui ir “geltonųjų autobusiukų” 
(mokinių vežiojimo į mokyklas) 
programai. Taip pat planuoja
ma 6 mln. litų didinti finansavi
mą žemės ūkio sričiai. Numa
tyta sumažinti planuotas valsty
bės skolos aptarnavimo išlaidas 
26 mln. litų. Iš Krašto apsaugos 
ministerijai anksčiau numatytų 
lėšų, 5 mln. litų siūloma per
duoti Policijos departamentui.

Laikantis valstybės grynojo 
skolinimosi ribos, nutarta išleis
ti vertybinius popierius ir imti 
paskolas valstybės vardu biu
džeto deficitui dengti - 11.32 
bin. litų, valstybės investicijoms 
finansuoti - iki 150 mln. litų, 
“Sodros” biudžeto laikinam lė
šų trūkumui finansuoti - iki 
34.3 mln. litų.

Avarija Būtingėje
Lapkričio 23 d. Būtingės 

terminale, kuris yra šiauriniame 
Lietuvos teritorinių vandenų 
pakraštyje, už kelių kilometrų 
nuo jūros sienos su Latvija, įvy
ko avarija, skelbia LGTIC. Dėl 
įtrūkimų povandeninėje žarnoje 
išsiliejo maždaug 40 tonų naf
tos. Vėliau pranešta, kad išsilie
jo ne mažiau kaip 47 tonos. Ap
linkos ministeris Arūnas Kund
rotas pareiškė, kad žala gamtai 
gali siekti 3 mln. litų. Likviduo
jant avarijos pasekmes, jūroje 
buvo surinkta daugiau kaip 10 
tonų naftos.

Žarnos įtrūkimų nebuvo 
spalio 14 d. atliktos apžiūros 
metu, ir ji pradėta naudoti prieš 
dvejus su puse metų. Jų naudo
jimo terminas - treji metai. Tai 
yra trečiasis išsiliejimo atvejis 
nuo 1999 m., kada buvo pradėta 
terminalo veikla.

Aplinkos ministerio teigi
mu, naftos teršalų nepateko į 
Latvijos teritorinius vandenis, 
nes vėjas teršalus nuo terminalo 
nešė į Lietuvos vandenis. Jis 
taip pat užtikrino, kad kitais 
metais poilsiautojai galės ilsėtis 
Palangos pajūryje, nes jūra naf
tos likučių neišmeta į krantą.

Gruodžio 4 d. Klaipėdos 
apygardos prokuratūra dėl ava
rijos iškėlė baudžiamąją bylą 
dėl jūros teršimo medžiagomis, 
kenksmingomis žmonių sveika
tai ir jūros gyvūnijai. Sudaryta 
tardymo grupė patikslinti išsilie
jusios naftos kiekį, nustatyti pa
darytą žalą gamtai ir išaiškinti 
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Atsisveikinant su a.a. Regina Vida Mockuviene-Jurgulyte

ar Būtingės terminalo administ
racija efektyviai ir laiku ėmėsi 
likviduoti avarijos pasekmes.

Pritarė “Sodros” biudžetui
Lietuvos vyriausybė lapkri

čio 29 d. pritarė patobulintam 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo (“Sodra”) 2002 m. biu
džetui, kuris bus teikiamas 
svarstyti seimui. Kitąmet pla
nuojamos “Sodros” biudžeto 
pajamos sudarys 4,584, išlaidos 
- 4,618 bin. litų, o išlaidos viršys 
pajamas 34.3 mln. litų, kasos 
apyvartos lėšos sudarys 37.2 
mln. litų. Įvertinus praėjusiųjų 
metų rezultatus 2002 m. pabai
goje sukauptos biudžeto skolos 
sieks apie 480.3 mln. litų.

Vyriausybė sutiko, kad 
“Sodros” valdyba fondo biudže
to lėšų trūkumą dengtų skolin
tomis lėšomis, numatydama 
valstybės biudžete lėšas “Sod
ros” 2002 m. grąžinamų paskolų 
finansavimui, rašo LGTIC. 
Nors ilgalaikių paskolų sumą 
numatoma sumažinti 115 mln. 
litų, kaip ir anksčiau svarstyta
me projekte bus papildomai pa
imta 34.3 mln. litų trumpalaikių 
paskolų einamųjų metų biudže
to deficitui dengti.

Parlamentarų susitikimas
Lapkričio 19 d. baigėsi pir

masis Lietuvos seimo narių ir 
Karaliaučiaus srities Dūmos at
stovų konferencija. Dalyviai (po 
10 iš kiekvienos šalies) savo pri
imtame dokumente paragino 
parengti ir priimti būtinas prie
mones Karaliaučiaus srities 
plėtros aktualių problemų 
sprendimui. Kaip rašo LGTIC, 
kreipimesi Rusijos Federacijos 
federaciniam susirinkimui ir 
Europos parlamentui pareikšta, 
jog yra pasirengę teikti pasiū
lymus dėl pastovaus socialinio ir 
ekonominio viso Baltijos jūros 
regiono plėtojimo, ypač Kara
liaučiaus srities.

Forumo dalyvių nuomone, 
Karaliaučiaus srities būklė rei
kalauja pereiti prie visų suinte
resuotų šalių dialogo, kurio 
tikslas - priimti konkrečius 
praktinio pobūdžio sprendimus, 
kurie leistų sričiai visapusiškai 
išnaudoti galimybes, kurios at
siras kaimyninėms valstybėms 
įstojus į ES. Susitikime taip pat 
aptarti politiniai klausimai bei 
praktinės problemos, susijusios 
su transporto, energetikos, ry
šių, kitų žinybų sistemos plėtra.

Netinkamas privatizavimas
LGTIC žiniomis, Konstitu

cinis teismas (KT) lapkričio 29 
d. nustatė, kad vyriausybės 
sprendimas leisti Danijos bend
rovei “Danisco Sugar A/S” įsi
gyti Lietuvos cukraus pramonės 
akcijų pagal formą ir pasirašy
mo tvarką prieštarauja Konsti
tucijai.

Lietuvos vyriausybė 1998 m. 
į posėdžio protokolą įrašė 
sprendimą, kad danų bendrovei 
“Danisco Sugar” leidžiama įsi
gyti 75% bendrovės “Kėdainių

(Nukelta į 2-rą psl.)



2 psi. • Tėviškės žiburiai • 2001.XII.11 • Nr. 50 (2701)

^TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
THE LIGHTS OF HOMELAND

2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ontario L5C 1T3, Canada. 
Tel. 905 275-4672. FAX 905 275-6755. E-mail: tcvzib@pathcom.com

PAP Registration No. 9408. CPM 1001760
LEIDĖJAS: Kanados lietuvių katalikų kultūros draugija “Žiburiai”. 
REDAGUOJA: kun. dr. Pr. Gaida, R. Sakalaitė-Jonaiticnė, C. Senkevičius, 
G. Gaižutienė. Metinė prenumerata - $45, rėmėjo - $55, garbės - $65. Oro 
paštu j užjūrius - $145, paprastu paštu - $50. Amerikoj - JAV dol. Pavieniai 
nr. - 1 doleris. Adresų keitimo reikalu kreiptis į “TZ” administraciją. 
Skelbimai ruošiamam nr. priimami iki ketvirtadienio. Už skelbimų turinį 
redakcija neatsako. Rankraščiai taisomi redakcijos nuožiūra. Bendradarbių 
pasirašyti straipsniai nebūtinai reiškia redakcijos nuomonę.
Tėviškės žiburiai (The Lights of Homeland, USPS 740-550) 
is published weekly, except 1st and 2nd week in August and 4th week in 
December by Lithuanian Canadian R.C. Cultural Soc. “Žiburiai”, Inc., 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, Ont. L5C 1T3. Phone: 905 275-4672. U.S. 
office of publication: 2221 Niagara Falls Blvd., Niagara Falls, NY 14304- 
5709. Subscriptions: regular $45.00, patron $55.00, sponsor $65.00 per year. 
PERIODICALS Postage paid at Niagara Falls, NY. US POSTMASTER: 
send address changes to: “Tėviškės žiburiai”, P.O. Box 1072 Niagara Falls, 
NY 14304. CANADA POST: send address changes to 2185 Stavebank Rd., 
Mississauga, Ontario L5C 1T3. Printed in Canada. ISSN 0040-4063 r

acknowledge the financial assistance of the Government oj 
Canada, through the Publications Assistance Program (PAP), 
toward our mailing costs.

9 RELIGINIAME GHENIME

Susikaupimo metas

Vienuolijos diena buvo su
rengta 2001 metų spalio 21, Jona
vos parapijoje. Joje dalyvavo Švč. 
Jėzaus Širdies tarnaičių, Dieviš
kosios Jėzaus Širdies pranciško
nių seserų, Eucharistinio Jėzaus 
seserų ir Marijos Nekaltojo pra
sidėjimo vargdienių seserų vie
nuolijų atstovės. Pirmiausia pasi
melsta Švč. Sakramento nuolati
nės adoracijos koplyčioje. Po jau
nimo Mišių sės. Igne jaunuoliams 
aiškino, kas yra vienuolės, kaip 
jos meldžiasi, dirba ir gyvena. 
Sės. Pranciška pamokė vaikus 
religinių giesmių ir žaidimų. Su
mos Mišiose tikintieji meldėsi už 
misijas, vienuolijas, ir pradėta 
trečioji parapijos “Atgaivink” 
programos dalis. Po šių pamaldų 
vienuolės papasakojo apie savo 
vienuolyną, jo veiklą, tarnavimą 
žmonėms, atsidavimą ir meilę 
Dievui, apie maldos prasmę ir jos 
reikalingumą. Po to parapijiečiai 
galėjo su vienuolėmis asmeniškai 
pabendrauti. Iš Jonavos parapijos 
trys jaunuoliai studijuoja Kauno 
kunigų seminarijoje. Keletas vai
kinų ir merginų žada rinktis vie
nuolišką gyvenimą.

Lietuvos valstybiniame dra
mos teatre Vilniuje spalio 24 d. 
paminėtas kardinolo V. Sladkevi
čiaus atminimas koncertu. Pro
gramą atliko Lietuvos kamerinis 
orkestras, vadovaujamas S. Son
deckio, Vilniaus savivaldybės 
choras “Jauna muzika”, vadovau
jamas V. Augustino. Skambėjo V. 
A. Mocarto, F. Šuberto, J. S. 
Bacho, A. Vivaldžio kūriniai. 
Valstybinės premijos laureatas 
poetas J. Strielkūnas skaitė savo 
kūrybos eiles apie vysk. A. Bara
nauską, motiną, tėvynę. Taipogi 
buvo skaitomos ištraukos iš H. 
Nagio, H. Radausko kūrybos. Pri
siminimais apie kardinolą dalijosi 
Tėvas Stanislovas, OFM Cap. Jis 
pagiedojo ir psalmę, kad Viešpa
ties mintys yra ramybės mintys, 
lygino kardinolą su šv. Kazimieru, 
kaip ramybės nešėją. Iš įrašų 
susirinkusieji jautė paprastą ir vil
tingą kardinolo mintį: “Pasaulis 
yra užtenkamai geras. Tik būkime 
geri šiame pasaulyje, ir to užteks, 
kad pasijustume laimingi”.

Telšių pranciškonai ir Kre
tingos pranciškoniškojo jaunimo 
tarnyba spalio 21-27 d.d. surengė 
Telšiuose Atsinaujinimo Švento
joje Dvasioje savaitę. Renginiams 
vadovavo kun. G. Numgaudis, 
OFM, ir kun. A. Malakauskis, 
OFM. Tokių renginių tik pradžia 
Telšių vyskupijoje. Vysk. A. Vai
čiaus paprašytas kun. G. Num
gaudis, OFM rengiasi aplankyti 
šios vyskupijos dešimt dekanatų 
ir surengti atsinaujinimo savaites. 
Per šią atsinaujinimo savaitę ku
nigai lankėsi mokyklose ir kitose 
įstaigose, bendravo su jaunimu, o 
vakarais Žemaitės dramos teatre 
vykdavo konferencijos, kuriose 
buvo dalinamasi mintimis apie 
Dievą Tėvą, Atpirkėją Jėzų bei 
tikinčiųjų bendruomenėje pasili
kusią Šventąją Dvasią. Konferen
cijų vedėjas pažymėjo, kad kiek
vieno žmogaus atsakomybė atsi
liepti į Dievo kvietimą. Spalio 26- 
tosios vakare, penktadienį, gau
siai susirinko žmonių paklausyti 
temos “Teisusis gyvens tikėjimu”. 
Visiems dalyviams buvo išdalytos 
anketos, kurias užpildė norintys 
dalyvauti maldos grupių veikloje.

Paskutinę evangelizacijos die
ną, spalio 27, dalyvavo ir savo 
mintimis bei išgyvenimais dalijosi 

“Gyvųjų akmenų” atstovė R. Ša- 
laševičienė ir “Naujosios sando
ros” atstovė A. Ivaškevičiūtė. Pir
moji kalbėjo, kaip egoizmas, šir
dies kietumas charakterio neigia
mi ypatumai privedė šeimą be
veik prie skyrybų. Bet naujai 
vienas kitą atrasti padėjo katalikų 
bendruomenė “Gyvieji akmenys”. 
Čia jie pajuto Dievo artumą. A. 
Ivaškevičiūtė sakė, kad “Naujo
sios sandoros” bendruomenė jai 
yra reikalinga kaip oras ir van
duo. Dar savo tikėjimu pasidalijo 
A. Šeduikienė, dalyvavusi “Atgai
vink” programoje Kretingoje. 
Tarptautinio “Motinos maldų” 
padalinio Lietuvoje atstovė B. 
Talanceva supažindino su šia 
organizacija, veikiančia 50 kraštų. 
Savaitė užbaigta Mišiomis Telšių 
vyskupijos katedroje.

Lietuvos Kolpingo draugijos 
dalis narių, vadovaujami šios or
ganizacijos dvasios vado kan. B. 
Antanaičio, spalio 24-27 d.d. da
lyvavo A. Kolpingo paskelbimo 
palaimintuoju dešimties metų su
kakties iškilmėse Romoje. Jų ati
darymui Navonos aikštėje spalio 
24 d. vadovavo Tarptautinės Kol
pingo draugijos generalinis sekre
torius H. Tintelott, dalyvaujant 
50 kraštų Kolpingo draugijos at
stovų. Pastarasis savo įvadiniame 
žodyje pažymėjo, kad šiai draugi
jai priklauso 450,000 narių iš 
įvairių kraštų. Per 10 metų į šią 
draugiją įstojo 15 kraštų, tarp jų 
ir Lietuva. Tose iškilmėse buvo 
parodytas dokumentinis filmas 
apie A. Kolpingo gyvenimą bei jo 
veiklą, ir 1991 m. spalio 27 d. iš
kilmės Romoje, kur Šv. Tėvas 
Jonas Paulius II paskelbė A. Kol- 
pingą palaimintuoju. Prel. H. 
Festing (Vokietija) savo kalboje 
priminė dabartinio popiežiaus žo
džius: “Tokio pavyzdžio kaip A. 
Kolpingas reikia šiandieninei 
Bažnyčiai”. Palaimintasis esąs at
sakomybės už pasaulį pavyzdys. 
Katalikai privalo imtis šiandie
ninių socialinių, politinių, visuo
meninių darbų, padėti žmonėms 
viską vertinti krikščionybės pavyz
džiu.

Punsko kapinių koplyčia ir kapinių paminklai Nuotr. J. Kuliešiaus

Galadusio ežeras Žagaruose (Seinįjoje). Tolumoje matosi Lietuvos krantas Nuotr. J. Kuliešiaus

Lietuva, tu kaip sveikata...
BRONIUS SAPLYS 

Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungos išeivijoje pirmininkas

Tarp kitų savo netrumpo 
gyvenimo ženklų saugau ir mo
kytojo pažymėjimą, išduotą jau 
“Tarybų Lietuvos socialistinės 
respublikos” vardu. Bet dar su 
Vyčio herbu. Nauja emblema, 
atrodo, jau buvo rengiama. Da
lyvavau ir gausiame mokytojų 
suvažiavime 1940 m. rugpjūčio 
28 d. Kauno sporto halėje. Buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Mačiau, kaip giedant himną 
prezidiume buvę tuometinės vy
riausybės nariai - vieni stovėjo, 
kiti sėdėjo, o treti buvo pritūpę, 
pasimetę ir nežinojo kaip elgtis. 
Mačiau, kažkas mėgino daryti 
nuotrauką. Įdomu, ar ji yra kur 
nors archyvuose?

Likimo nublokšti į Vakarus 
ar Rytus dauguma mūsų prisi
menam poeto Adomo Mickevi
čiaus žodžius: Tėvynė Lietuva 
kaip sveikata. Ją saugoti reikia.

Du prezidentai...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Sąjungos žemėlapiuose! Per ke
liolika metų sovietai pagamino 
daugiau kaip 60,000 tonų juod
ligės sukėlėjų, kurie taip terori
zuoja Ameriką. Rusija, įsigijusi 
tuos biologinius bei cheminius 
ginklus, jų nesunaikino. Ji neįsi
leidžia vakariečių į tas vietoves, 
kur tie ginklai buvo gaminami ir 
laikomi.

Putinas žino, kad nuskurdu
si Rusija negali išlaikyti geroje 
būklėje atominių ginklų, kurie 
liko nuo Sovietų Sąjungos laikų. 
(Rusijos ekonomija yra lygi 
maždaug Michigan valstijos ly
giui). Rusija yra priversta elge
tauti, kad bent minimaliai išlai
kytų tuos ginklus, kurie yra la
bai prastame stovyje ir gal pavo
jingesni patiems rusams. Puti
nas turi mažinti tų ginklų skai
čių vien dėl to, kad išvengtų 
krašto bankroto. Tačiau, kaip 
geras KGB-istas, jis bando pri
versti Ameriką tartis - pasirašy
ti sutartį!

Tas tik besupras, kuris ją pra
radęs.

Atgavome nepriklausomy
bę, džiaugiamės, bet neužmirš
kime, kad ją saugoti reikia kaip 
sveikatą. Tėvynė, tauta, valstybė 
yra sąvokos, kurios šiuo metu 
užgožtos materialinių vertybių. 
Tauta ir valstybė sovietų pakeis
ti žodžiu “nacionalinis”, nes ne
norėta, kad tuo metu vadinama 
“liaudis” prisimintų valstybę, o 
tautos sąvoka buvo keičiama į 
internacionalizmą ir homo so- 
vieticus.

Buvo atsiradęs švyturys, su
pratęs laiko dvasią, bet neilgam, 
nes vadinama dešinioji kryptis 
to nesuprato ir nenorėjo supras
ti. Mat kaimyninės šalies paža
dėtas asilo pavadis buvo svar
biau.

Tie iš jūsų, kurie matėte ir 
jautėte partizanų sušaudytą ir 
kraujuotą trispalvę, pasijautėte 
priartėję prie laisvės, prie nepri
klausomybės.

Visos unijos su Lenkija, o jų 
buvo daug, labai naudingos 
Lenkijai. Tad Lenkija ir dabar 
mini jas iš eilės: Krėvos, Rodo
mo, Liublino... Siūlo ir Lietuvai 
minėti netgi Gegužės 3-iosios 
konstituciją. Ir atsiranda prita
riančių šiam reikalui. Negi jie 
nežino, kas buvo ta Gegužės 3- 
iosios konstitucija, panaikinusi 
Didžiąją Lietuvos Kunigaikštys
tę ir įteisinusi lenkų kalbą.

Kažkodėl Lenkija Želigovs
kio akciją siūlo palikti istorijai. 
Tai kodėl į istorijos šiukšlyną 
nepadėjus ir tos Lietuvai pra
gaištį atnešusios konstitucijos?

Tačiau Lenkija neskuba ap
valyti savo praeities piktus dar
bus, nes regi kokios galvelės 
Lietuvą tvarko. Vidaus reikalų 
viceministeris Ramūnas Darulis 
ima ir pareiškia, kad Šalčininkų 
rajonas - tai ne lietuvių etninės 
žemės. Ar tai nemokšos, ar pik
to prieš Lietuvos valstybę nusi
teikusio žmogaus pareiškimai? 
Betgi ir istorikai ne ką gudresni: 
vienas jų (Eidintas!) jau atgimi
mui prasidėjus Vasario 16 aktą 
pasirašiusius žmones pavadino 
Kaizerio bernais. O pastaruoju 
metu žiniasklaidoje vis dažniau 
menkinamas Vasario 16-osios 
aktas.

Kiekvienas lietuvis, nesvar
bu kokiai partijai, judėjimui pri
klausytų, kokių pažiūrų būtų, - 
privalo ginti ne tik savo kaip lie
tuvio garbę. Jis turi kurti ir savo 
tautos, valstybės įvaizdį. Visur ir 
visada.

Girdžiu, kad kai kuriose 
šventovėse Šalčininkų ar Vil

PADĖKA
A+A

ZOSĖ MARTINAITIENĖ- 
ŽADEIKYTĖ

užbaigė žemės kelionę 2001 m. spalio 12 d. Palaidota Šv. 
Jono lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ontario, Kanadoje.

Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kuni
gams už maldas laidotuvių namuose, už gedulines Mišias 
ir palydėjimą į amžino poilsio vietą. Reiškiame padėką 
karsto nešėjams.

Nuoširdus ačiū už aukas šv. Mišioms, už pareikštas 
užuojautas žodžiu, laiškais ir spaudoje, už gėles. Dėkoja
me aukotojams “Kovai su vėžiu ir džiova sergantiems vai
kams Lietuvoje”, aukų rinkėjoms - D. Keršienei, M. Po- 
vilaitienei bei V. Birštonui už paruoštus skanius pietus.

Ačiū visiems už artimo meilę, parodytą mums 
liūdesio valandoje išlydint Zosę į Amžinuosius Namus.

Brolis Juozas, sesuo Teodora ir Jonas Tamuliai, 
brolienė Valerija Žadeikienė

MYLIMAM SENELIUI

A+A
POVILUI LUKAVIČIUI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
DAINĄ ŠABLINSKAITĘ -

Anapilio jaunimo choras “Angeliukai”

niaus rajonuose pamaldų metu 
neskamba lietuviškas žodis. 
Lenkų okupacijos metais, kad ir 
kelių lenkų reikalavimu kunigas 
skaitydavo lenkiškai bent Evan
geliją-

Jau praėjus dešimčiai metų 
vis dar jaučiama, kad Lietuvoje 
kažko trūksta. Ogi teisės. Teisė 
- valstybės pagrindas Ųustitia 
ėst fundamentum regnorumj. Tai 
ką gi turime? Suverenitetą be tei
sės.

Baudžiami ir kalėjime sėdi 
naminio alaus pasidarę, o ban
kus išvogę laisvi, dar ir kitiems 
mėgina skolinti (Urka). Teisė
sauga vargsta ieškodama “nusi
kaltimo sudėties”. Piliečio eti
kos normos susijusios tik su tvo
ros aukščiu. Su Europos sąjun
ga tariasi neblaivūs viceministe- 
riai. Taip kuriamas Lietuvos 
įvaizdis užsienyje.

Štai prieš 600 metų, kai Jo
gailą vežė į Krokuvą pas Jadvy
gą, tai nė Gardino neprivažia
vus jau jį pavadino Jagiello, pri
dėdami dar vieną raidę /, o Kro
kuvoje pakrikštijo Wladislaw 
(valdyk slavus). Taip ir dabar 
nori lenkai, kad pridėtume rai
džių, kurių mūsų raidyne nėra. 
Atsiranda jiems pataikaujančių 
lietuvių, kurie dosnia ranka tas 
raides įvestų. Bet ar jie žino, ką 
lenkai su lietuviškomis pavardė
mis darė okupavę Rytų Lietuvą?

Apie Europos sąjungą tiek 
daug prikalbėta ir prirašyta. At
rodo, kaip kadaise krikščionybė 
plito iš vakarų į rytus, taip dabar 
Europos sąjunga. Tada pavėla
vome, dabar - gal laiku. Yra 
privalumai ir minusai. Kurių 
daugiau? Čia turėtų specialistas 
panagrinėti išsamiai ir iš esmės. 
Didžiosios valstybės tą Sąjungą 
sukūrė. Jos ir valdo. Tiksliau - 
didysis kapitalas. Net Lenkija 
ten mažai balso turės. Didžiųjų 
valstybių propaguojamas kos
mopolitizmas, aišku, jiems nau
dingas. Mažoms tautoms reikia 
susirūpinti tautiškumo išsaugo
jimu. Lietuvai tai išlikimo klau
simas. Čia ir vėl reikia grįžti 
prie švietimo ir mokyklos. Gai
rės turėtų būti iš aukščiau. Ar 
jos yra? Ar jos bus?

Budėkime ir veikime ginda
mi savo valstybės garbę. Neže
minkime jos atgailomis. Tada ir 
mus gerbs, su mumis skaitysis ir 
neišdrįs šeimininkauti mūsų 
abėcėlėje ar Rytų Lietuvos erd
vėje, kurioje nuo amžių gyveno 
ir gyvena lietuviai. Tik dėl susi
klosčiusių aplinkybių iš jų buvo 
atimta gimtoji kalba, kurią pri
valome jiems grąžinti.

DR, JONAS KUNCA

Užvėrčiant besibaigiančių 
metų lapą, mums, lietuviams, 
kur begyventume, verta atidžiai 
peržiūrėti savo pasiekimų ir pa
darytų klaidų balansą bei pasi
ryžti ateityje pagerinti savo 
veiklą. Tiek išeivijoje, tiek Lie
tuvos broliai - seserys, be jų as
meninių siekių, svajoja ir apie 
Tėvynės materialinį bei dvasinį 
pakilimą. Kaip jį pagreitinti? 
Čia išeivijos ir tėvynainių galvo
sena kiek skiriasi. Užsienio lie
tuviai stagnacijos priežastį mato 
ne tik valdžių nesugebėjime, bet 
ir sugadintame tautos mentali
tete. O Lietuvos žmonės laukia, 
kad valdžia išspręstų visas jų 
problemas.

Šalies vadai irgi nori page
rinti būklę. Jei ne Tėvynės mei
lė, tai asmeninės garbės troški
mas juos skatina tai daryti. Bė
da, kad jie lyg ir nemato, o gal 
tik nuduoda nematą pagrindi
nės šalies nesėkmių priežasties. 
Kaip kraštas gali progresuoti, 
jei jame nėra tvarkingos admi
nistracijos? Aišku, negali. Turi
me daugybę pavyzdžių šių dienų 
pasaulyje. Šalyse, kur nėra tvar
kos, nėra ir gerovės. Labai pa
naši yra Argentinos būklė. Ten 
irgi pezas surištas su doleriu, 
privatizuotos valstybės įmonės, 
įvestos laisvos rinkos reformos 
ir neva vykdoma PVF nurody
mai sudarinėjant biudžetus, nu
statant mokesčius ir t.t. Ir tai 
viskas daroma jau 50, ne 10 me
tų! Rezultatas: Argentina šiuo 
metu yra bankrotavusi. Taip 
įvyko ne dėl reformų stokos, bet 
dėl administracinės netvarkos, 
kuri neleidžia tinkamai ir skai
driai tas reformas įgyvendinti. 
Kova su korupcija nesiseka, jei 
pati biurokratija yra sugedusi.

Lietuva iki šiol žingsniuoja 
labai panašiu keliu. Taigi šoki
nėjimas nuo vienų prie kitų at
skirų problemėlių spendimo 
Lietuvos problemos neišsispręs. 
Vyriausybė, dešinesnė ar kaires
nė, galės stumtelėti įklimpusį 
Lietuvos vežimą į priekį tik ta
da, kai ji iš pagrindų perorgani
zuos savo administraciją, suma
žins biurokratiją ir griežtai kon
troliuos įstaigų ir tarnautojų 
darbą. Aišku, toks revoliucinis 
pokytis sutiktų pasipriešinimą 
visų tų, kurie naudojasi šiltom 
vietom savo ir draugų naudai, 
skriausdami valstybę ir tautą, 
žemindami ją užsienio akyse. 
Bet tokią opoziciją būtina nuga

Kanados LB pareigūnai, 2001 m. vasarą aplankę Lietuvos partizanų 
bunkerį netoli Druskininkų. Kairėje - KLB vicepirm. (dabar 
pirmininkė) R. Žilinskienė, dešinėje (buvęs) KLB pirm. A. Vaičiūnas

lėti. Jei tauta žinos, kodėl toks 
drastiškas pakeitimas yra būti
nas, parems vyriausybę.

Kadangi mūsų valdžios iki 
šiol dar nepradėjo šio būtino 
darbo, gyventojai ir išeivija tu
rėtų ne tik priminti mūsų va
dams Vilniuje tai padaryti, bet 
ir reikalauti, kad jie atliktų šį 
neatidėliotiną darbą. Būtų žy
miai naudingiau paspausti mūsų 
vadeivas iš pagrindų perorgani
zuoti šalies administraciją, o ne 
reikalauti algų ar kainų pakėli
mų, kurių vyriausybė padaryti 
neturi iš ko dėl silpnos ekono
minės padėties.

Tvarkos įvedimas atvertų 
kelią ekonominei ir dvasinei pa
žangai, pagerintų požiūrį į mūsų 
tautą ir valstybę užsienyje. Tie
sa, paskutiniu metu vienos tau
tybės “literatai” stengiasi iš pas
kutiniųjų žeminti Lietuvos var
dą savo straipsniuose ir premi
juotose knygelėse. Nebūtų nau
dinga jiems atsilyginti rašiniais 
apie jų, kaip jie sako, ypatingą 
tautą. Mums geriau darbais pa
rodyti savo darbštumą, sumanu
mą, susiklausymą ir toleranciją 
kitų tautybių žmonėms. Darbai 
yra svaresni už retoriką. Užsie
nio atstovai atydžiai seka Lietu
vos gyvenimo pokyčius ir juos 
įvertina pasiremdami faktais, o 
ne kerštinga kitataučių propa
ganda.

Pradedant naujus metus, 
aišku, kiekvienas apsvarsto ir 
savo asmenines klaidas ir sie
kimus. Mes, išsiblaškę po pa
saulį Lietuvos vaikai, neturime 
pamiršti ir mūsų Tėvynės vargų.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

cukrus”, 69.31% bendrovės 
“Panevėžio cukrus”, 25.25% 
bendrovės “Marijampolės cuk
rus” ir 29.64% bendrovės “Pa
venčių cukrus” akcijų. Sprendi
mas buvo pasirašytas ministerio 
pirmininko Gedimino Vagno
riaus. Jis nebuvo viešai pa
skelbtas.

KT nutarime pažymėta, kad 
vyriausybė turėjo priimti nutari
mą, ne protokolinį nutarimą, 
kurį turėjo pasirašyti premjeras 
ir susijusios srities ministeris. 
Pabrėžta, kad vyriausybės nuta
rimai turi būti paskelbti ir įsi
galioja tik juos paskelbus. KT 
teisės normas pripažinus prieš
taraujančiomis Konstitucijai, jos 
netenka galios. t

mailto:tcvzib@pathcom.com
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Giriamas Grūto parkas
Šių metų lapkričio 9 d., 

maža dalis Toronto apylinkės 
jaunimo susirinko šalia Lietuvių 
Namų vakare važiuoti Montrea- 
lio link. Jų tikslas - nagrinėti 
Kanados lietuvių jaunimo ateitį, 
Kanados lietuvių jaunimo są
jungos metiniame suvažiavime. 
Nors gerokai vėlavo autobusas, 
ir susirinkusieji pradėjo rūpin
tis, bet neprarado vilties. Malo
nus vairuotojas atsiprašė, esą 
jam buvo sunku surasti Lietuvių 
Namus.

Sunkiausia kelionės dalis 
buvo važiavimas per Montrealio 
miestą. Įvažiavęs j miesto cent
rą, vairuotojas staigiai turėjo su
lėtinti greitį, nes paklydome 
mašinų susigrūdime St. Cather
ine gatvėje. Tai buvo šokas 
mums visiems, nes netikėjome 
kad pusę antros ryto būtų tiek 
daug automobilių Montrealio 
miesto centre! Po truputį pra
dėjome judėti, tik kažkur vai
ruotojas nusisuko nuo pagrindi
nės gatvės ir įvažiavo į tuščią 
miesto rajoną. Pagaliau, papra
šęs nurodymų, vairuotojas mus 
nuvežė į viešbutį. Tuo laiku bu
vo jau antra valanda ryto. 
Ilgiausia kelionės dalis buvo per 
Montrealio miesto centrą!

Šeštadienio rytą, nors visi 
tingėjo atsikelti, išvažiavome 
Aušros Vartų parapijos link da
lyvauti 2001 m. KUS suvažiavi
me. Nors mums vietiniai buvo 
palikę nurodymus, bet ir vėl pa
klydome - tik šitą sykį toli nuo 
miesto centro, toli nuo visko. 
Tuo laiku paaiškėjo, kad auto
buso vairuotojas neturėjo vaira
vimo patirties Kvebeko provin
cijoje. Iškilo siūlymas sustoti 
prie benzino stoties ir nusipirkti 
žemėlapį. Siūlymas buvo vienin

Gal ir šis kūrinys, kurį privatus asmuo neseniai pasiūlė pirkti, papildys 
Grūto parką

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

Nuotraukos autoriaus
STASYS DALIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Užtvankos statyba
Priplaukiam šoninę Jangcės 

upės šaką, kur pradėta statyti 
užtvanka. Matome iškeltus sta
tybos kranus, žemkases, sunkve
žimius su įvairia medžiaga voro
mis slenkančius prie statybos 
vietų. Mūsų laivas sustoja visai 
prie užtvankos statybos vietos. 
Išlipam iš laivo. Mus atveda 
prie pakrantėje stovinčių auto
busų. Susėdam su vadove, kuri 
aiškina užtvankos statybą. Kitos 
keleivių grupės sėda į kitus au
tobusus.

Vadovė praneša, kad už
tvankos statybos apžiūrėjimas 
užtruks dvi valandas ir būsime 
apvežti per visas statybos bazes, 
kurios užima kelių kilometrų 
plotą, nes apeiti to ploto neįma
noma. Ji pasakoja, kad užtvan
kos statyba prasidėjo 1994 m. 
virš Yicheng prie trijų tarpeklių 
gaminti elektros srovei. Planas 
numato sukurti trijų tarpeklių 
ežerą, kurio rezervuaras išsitęs
tų nuo užtvankos pylimo šimtus 
mylių į vakarus nuo Chonggin 
miesto. Numatoma trijų tarpek
lių užtvanka būtų apie 2.1 km il
gio ir 186 metrų aukščio. Rezer
vuaro ežeras nusitęstų 645 km 
ilgio, užimdamas 31 milijoną 
akrų žemės ir paslėpdamas po 
vandeniu 160 miestelių bei 16 
archeologinių vietovių. Tai pa
lies beveik du milijonus gyven
tojų, kurie turės būti kitur per
kelti.

Važiuojam per tą kelių kilo
metrų plotą, kur vyksta darbai, 
statomos užtvankos sienos, lie
jamas cementas, šveicuojamos 
plieno konstrukcijos. Visur ma
tomi judantys darbininkai, 
sunkvežimių voros, vežančios 

gai priimtas. Valandą vėliau ne
gu nutarta privažiavome prie 
Aušros Vartų parapijos.

Suvažiavimas turėjo įvykti 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
bet tuo laiku parapijos metinės 
šventės rengėjai puošė salę. 
Kun. Ričardas Birbilas, parapi
jos klebonas, mums leido pa
naudoti kleboniją. Montrealio 
apylinkės jaunimo sąjungos na
riai paruošė kunigo saloną mū
sų suvažiavimui. Susirinkusieji 
laukdami suvažiavimo pradžios, 
gėrėme kavutę ir aiškinome 
Montrealio vietiniams kaip mes 
klaidžiojome jų mieste.

Suvažiavimas prasidėjo su 
pakviesto svečio pristatymu. Li
nas Staškevičius buvo pakvies
tas su mumis pasidalinti savo 
jaunystės prisiminimus, buvęs 
aktyvus Montrealio bei visos lie
tuvių bendruomenės narys. Bu
vo ne tiktai įdomu, bet ir ma
lonu išklausyti jo pasakojimą 
apie lietuvišką mokyklą, “Balti
jos” skautų stovyklą, “Gintaro” 
tautinių šokių ansamblį ir kitas 
lietuvių organizacijas. Visi daly
viai atidžiai klausėsi, nes Lino 
jaunystė nelabai daug skyrėsi 
nuo daugumos mūsų. Baigda
mas savo pasakojimą, Linas pa
minėjo gal net svarbiausią daly
ką, kad ne vien tik šeima užau
gina vaiką, bet ir visa lietuvių 
bendruomenė! Mums visiems 
buvo įdomu, nes Linas išdidžiai 
papasakojo apie savo dalyvavi
mą lietuviškose organizacijose 
ir net apie savo augimą mažes
nėje lietuviškoje bendruomenė
je (palyginus su Torontu). Daly
viam buvo aišku, kad jis stipriai 
vertino lietuvybę bei išlaikymą 
lietuvių kalbos, kultūros, papro

medžiagas. Tarp išraustos že
mės pastatytas darbininkams 
gyventi miestelis, kur sunkveži
miai kelia dulkių debesis. Prie 
užtvankos statybos pastoviai 
dirba pamainomis 28,000 darbi
ninkų ir 400 iš užsienio įvairių 
specialistų. Siam projektui pro
tai sukviesti iš viso pasaulio. 
Nors pradžia jau padaryta, bet 
dar daug metų darbas vyks ir 
užbaigti numatoma 2014 m.

Anglų kalba šioje statyboje 
vyrauja ir tiesiog nuostabu, kiek 
dabar yra paruošta tos kalbos 
vertėjų, nes ir mums vadovė 
angliškai pylė visą pusvalandį be 
sustojimo apie užtvankos staty
bos detales. O tos kalbos spe
cialistai daugiausia moterys.

Jangcės upė dabar jau per
skirta į dvi dalis, nes bus pada
ryti du laivams kanalai, kurių 
vienas atvestas prie šliuzų sie
nos. Užtvankos statyba nepa
keis laivų susisiekimo, tie kana
lai šliuzų pagalba pakels ir nu
leis laivus. Vienas kanalas ap
tarnaus didelius laivus, o kitas - 
mažesnius. 

čių ir organizacijų. Po pokalbio 
nutarėme padaryti pertrauką 
pietums. Pietų metu pasidalino
me įspūdžiais iš Lino pasakoji
mo. Jam nuoširdžiai padėkojo
me už dalyvavimą ir pasidalini
mą savo mintimis.

Po pietų suvažiavimas 
svarstė organizacinius reikalus. 
Svarbu paminėti, kad mūsų 
suvažiavimai skiriasi nuo kitų, 
pavyzdžiui, nuo KLB tarybos 
suvažiavimų, nes nebūna jie to
kie formalūs. Nors laikomės 
parlamentinių gairių, mūsų da
lyvių skaičius būna mažesnis ir 
todėl galime viešai diskutuoti 
temas su visa grupe.

Prezidiumą sudarė Arvydas 
Jonušonis ir aš (Darius Sonda). 
Nepamiršome pristatyti buvu
sius Kanados atstovus į X Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
są. Dalyvavo valdybos pirminin
kas Matas Stanevičius, vicepir
mininkai Irena Žukauskaitė, 
Stasys Kuliavas ir iždininkė 
Sonia Houle. Nors Montrealio 
jaunimo sąjungos nariai sten
gėsi sukviesti vietinio jaunimo, 
iš viso dalyvavo tiktai jie trys. 
Visi kiti dalyviai buvo iš To
ronto. Iš viso suvažiavime daly
vavo 18 asmenų. Po svečių pri
statymo baigėsi pirmoji dalis su 
krašto valdybos narių praneši
mais. Prisidėjo ir Montrealio 
apylinkės pirmininkas Juozas 
Piečaitis, kuris mum kalbėjo 
apie montrealiečių veiklą.

Toliau savo veiklos reikalus 
svarstėme darbo grupelėse. Ma
tas Stanevičius kun. Edžio Put
rimo vardu pateikė Pasaulio 
jaunimo dienų klausimus, trum
pą vaizdajuostę apie lietuvių 
dalyvavimą praeitose Pasaulio 
jaunimo dienose. Tada išsiskirs
tėme į grupes aptarti, kaip mes, 
gyvenantys Kanadoje, galėsime 
liepos mėnesį priimti atvykusius 
iš Lietuvos ir iš viso kaip mes 
jiems pristatysime Torontą bei 
visą Kanadą. Iškilo daug gerų 
siūlymų, tarp jų, kad turime 
atvykusius supažindinti su kas
dieniniu gyvenimu Kanadoje.

Trečioje sesijoje vėl išsis
kirstėme į grupes padiskutuoti 
siūlymus veiklos pagerinimui. 
Kartu diskutavome, kaip galime 
pakeisti arba pagerinti Vasario 
16 šventę, kurią rengiame mo
kyklinio amžiaus vaikams ir 
kaip galėtume pritraukti vyres
nio amžiaus jaunimą, kad visi 
kartu švęstų, kad būtų linksmas

Žvelgiant iš bokšto
Apvažinėjęs didelį statybos 

rajoną, kur išvedžioti asfalto ke
liai, vadovei vis pasakojant, su
stojame prie pastatyto stebėji
mo bokšto. Pasilipus į viršų gali
ma plačiau apžvelgti didesnį 
plotą. Netoli bokšto atskiram 
pastate parodytas ir visas už
tvankos projektas su dviem ka
nalais laivams praplaukti. Pagal 
vadovės pasakojimą, pastačius 
užtvangą pagerės Jangcės upe 
susisiekimas, nebebus tų siaurų 
tarpeklių, vagoje kyšančių uolų 
ir turės nemokamą elektros 
energiją.

Užtvankos statybos darbų 
apžiūrėjimas baigėsi ir grįžom į 
laivą paskutiniam upės ruožui, 
nes rytmetyje pasiekę Yiching 
vietovę turėsim iš laivo krausty
tis. Buvo numatytas ankstyvas 
kėlimasis 5 v.r., pusryčiai 5.30 v.

Pro autobuso langą
Sekančią dieną, išsikraus

čius iš laivo, autobusas veža per 
labai kalnuotas vietas, kur ūki-

į Pasaulio jaunimo dienas

Posėdžiaujant ir užkandžiaujant svarstomi organizaciniai reikalai

renginys. Taip pat iškilo nauji 
pasiūlymai renginiams, kuriuos 
tikimės įgyvendinti per ateinan
čius metus.

Paskutinėje sesijoje išrinkta 
valdyba buvo nauja, išrinkti at
stovai į KLB tarybą ir nutarta se
kančių metų suvažiavimo vietovė.

Savaitgalis nepasibaigė su 
suvažiavimu, nes visi sekmadie
nį atsikėlėme važiuoti į Aušros 
Vartų parapijos šventę. Šventės 
programoje solistas padainavo 
kelias dainas, dcklamatorė dek
lamavo eilėraščius, pasirodė vy
rų oktetas. Juozas TPiečaitis gra
žiai vedė visą programą po ku
rios visi skaniai valgėme iškil
mingus pietus. Turbūt Montre
alio lietuviai stebėjosi, kad jau
nimas pasirinko dalyvauti šven
tėje, nes normaliai nebūna tiek 
daug jaunimo. Iš viso turėjome 
progą daug ko pasimokyti 
Montrealyje. Tikrai vertėjo ten 
rengti suvažiavimą, tik gaila 
buvo, kad taip anksti turėjome 
išvažiuoti. Tiesiai po pietų, 
mūsų vairuotojas jau laukė su 
autobusu važiuoti namų link.

Nors suvažiavimas nebuvo 
labai formalus, spėjome daug 
ką išnagrinėti ir išsiaiškinti. Li
no Staškevičiaus pasakojimas iš 

ninku maži laukeliai gražiai ža
liuoja su medeliais ir daržovė
mis. Auga ir apelsinų medeliai, 
o prie tų. sklypų vis vandens 
tvenkinėliai laistymui, todėl vis
kas puikiai žaliuoja. Šiam rajo
ne nėra tikros žiemos, tik lietus, 
todėl ir apelsinai auga. Taipgi 
apelsinų medelių buvo matyti 
jau su vaisiais plaukiant Jangcės 
upe per tuos tris tarpeklius. 
Ychang oro uostą pasiekiam 7 
v.r. Tai naujas trijų tarpeklių 
oro uostas. Reikėjo sumokėti 50 
jenų papildomą mokestį skren
dant į Šanchajų.

Ginčas lėktuve
Įžengus į sprausminį lėktu

vą, mums buvo pasakyta, kad 
sėsti galime kur tik rasime tuš
čią vietą. Radęs beveik lėktuvo 
viduryje tuščią sėdynę ten ir at
sisėdau. Patogiai įsitaisęs dai
rausi kur kiti mūsų grupės žmo
nės surado sau vietas. Ramybė 
neilgai truko. Prieina kinietė 
moteris ir rodo bilietą, kad tai 
jos sėdynė. Muistau galvą rody
damas savo bilietą, kad čia esu 
pasodintas ir nesiruošiu keltis 
kitur. Atėjusi mūsų vadovė Ma
ry liepia čia sėdėti, bet kinietė 
moteris nenusileidžia stovi prie 

tikrųjų tapo ateinančių KLJS 
metų temos (kreipiamės į ateitį, 
atsižvelgdami į praeitį) įvadu. O 
dabar liks didesnis darbas 
sekančiai valdybai įgyvendinti 
visus suvažiavimo nutarimus ir 
visuomenei priminti, kad JAU
NIMAS YRA ATEITIS!!!

Darius Sonda, 
KLJS ko-pirmininkas

Pagrindiniai nutarimai
Suvažiavime nutarta: remti 

Pasaulio jaunimo dienas, kurios 
įvyks Toronte 2002 m. liepos 
18-28 d.d.; įpareigoja Krašto 
valdybą surengti beisbolo turny
rą Vasagoje 2002 m. paskutinį 
rugpjūčio savaitgalį; surengti 
Lietuvių jaunimo dienas 2002 
m. gruodžio 27-31 d.d.; skatina 
studentus steigti lietuvių klubus 
savo universitetuose.

Suvažiavime išrinkta nauja 
valdyba: Vytas Ruslys, Darius * 
Sonda, Arvydas Jonušonis, 
Kristina Petrauskaitė, Agnė Va- 
ratinskaitė, Stasys Kuliavas, Da
rius Karka, Jonas Wilkinson, 
Taras Chornomaz; globėjas - 
kun. Edis Putrimas. Atstovai į 
KLB tarybą: Irena Žukauskaitė, 
Stasys Kuliavas, Arvydas Jonu
šonis. Išreikšta padėka visiems 
rėmėjams. Inf.

manęs ir piktai šaukia, kad čia 
esanti jos vieta. Ji prisišaukia 
lėktuvo palydovę, kuri išsiaiški
nusi išsiveda mane iš tos vietos 
ir pasodina pirmoje klasėje, kur 
visos sėdynės tuščios.

Šanchajaus mieste
Per pusantros valandos at- 

skrendam į Šanchajų. Oro uoste 
palaukiam, kol gaunam savo la
gaminus, kuriuos atskirai pa
ėmė vežti į viešbutį, o mes va
žiuojam pasižvalgyti po miestą. 
Šanchajus - didžiulis miestas, 
kur 16 milijonų gyventojų. 
Miesto gatvėse didelis judėji
mas. Saulėta ir karšta, tempera
tūra 30°C, bet oras švarus, ne
padūmavęs. Mieste labai daug 
daugiaaukščių namų.

Atvažiavom per miestą prie 
upės vandens. Išlipę einam pėsti 
po tą rajoną. Čia susispietę di
dieji bankai, viešbučiai, įstaigos 
ir aukštas televizijos bokštas. 
Prie upės kranto plati alėja, pil
na pėsčiųjų ir mažų paviljonų, 
kur pardavinėja šaltus gėrimus, 
ledus ir užkandžius. Miesto va
dovė eina kartu pasakodama, 
kad didžiausias Šanchajaus vieš
butis, matomas antroje upės pu
sėje, turi 88 aukštus, nes Kinijo-

J. P. KEDYS

Lietuvos aido leidėjas - re
daktorius Algirdas Pilvelis 
2001.X.6 laidoje paskyrė daug 
vietos net pirmame puslapyje 
Grūto parkui. Jis turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su to parko steigėju 
Viliumu Malinausku, užėmu
sius net du dienraščio puslapius. 
Tame pasikalbėjime A. Pilvelis 
sako: “Parke lankosi įvairių ša
lių ambasadų atstovai ir net iš 
Kinijos”.

Parko savininko nuomone, 
žmonės turėtų žinoti, kas įvyko 
per tuos 50 metų. Iš Rusijos at
važiuoja gana daug lankytojų. 
Nė vienas jų nepasakęs, kad 
blogai padaręs įsteigdamas tokį 
parką. Esą taip sudaroma gali
mybė pažinti buvusią Lietuvos 
istoriją. Kita vertus, čia surinkti 
geriausi Lietuvos skulptorių 
darbai (ar kiti menkesni? K.).

Grūto parko steigėjas 
džiaugiasi lankytojų gausa, - 
per metus laiko šį parką aplan
kė daugiau kaip 1,000 žmonių. 
Pradžios mokyklos aritmetika 
sako: jei per 365 dienas aplankė 
apie 1,000 žmonų, tai 3-4 per 
dieną. Atrodo, Grūto parko 
steigėjui iš to nedidelis džiaugs
mas, arba džiaugsmas per 
ašaras.

Pas V. Malinauską (antras iš kairės) dažnai lankosi žymūs menininkai

V. Malinausko pavyzdinga sodyba Grūte

je labai vertinamas tas skaičius. 
Upės kranto bulvare padaryti 
suoliukai atsisėsti, gėlės, krūme
liai. Upėje plaukioja keleiviniai 
laivai su 2-3 deniais, pilni žmo
nių, prekybiniai, velkantieji po 
kelias sukabintas baržas.

Milžiniškame viešbutyje
Po išvykos po miestą atva

žiavom prie Grand You You 
viešbučio, dar visai naujo 40 
aukštų. Kambarį gaunu 22 aukš
te. Vakare, sumokėję po 50 je
nų, važiuojame prie upės pažiū
rėti apšviestų daugiaaukščių pa
statų. Vakare oras šiltas, bet ne- 
tvankus. Pervažiuojam tuneliu į 
antrą upės pusę ir išlipę iš auto
buso pėsti einame iki televizijos 
bokšto, gražiai apšviesto. Į vieš
butį grįžom 10 v.v.

Apie Tibetą muziejuje
Sekančią dieną lankome di

delį 4 aukštų dailės muziejų, kur 
judantys laiptai užveža į sekantį 
aukštą. Ten sukrauta daug su 
daile susijusių rodinių. Man kri
to į akis atskiras didelis Tibeto 
skyrius, kur buvo daug paveiks
lų ir statulų atvežtų iš Potalos 
rūmų Lasoje. Ten gyvendavo 
Dalai Lama. Tačiau jokios už
uominos apie jį, tik pažymėta, 
kad 50 metų nuo “taikaus susi
jungimo” su Kinija. Vienintelė 
vieta, kur per dvi savaites pirmą 
kartą matėme paminėtą komu
nistų partiją, kuri “susijungus” 
atnešusi taiką ir pažangą T:beto

Į A. Pilvelio klausimą apie 
Grūto parko steigėją, šis atsakė: 
“Kai tėvą išvežė į Šibirą, aš bu
vau 7 metų, motina kolūkyje 
melžė karves, už metų darbą 
gaudama apie 20 rublių ir kelis 
maišus dirsių...”

Politikas Romualdas Ozolas 
pateikė dar pernai Grūto parko 
steigėjui gana įdomų politinį 
klausimą: “Ant Žaliojo tilto Vil
niaus centre dar stovi 4 sovieti
nės skulptūros, simbolizuojan
čios Sovietų S-gą. Ar Jūs nuim- 
tumėte tas 4 sovietines skulp
tūras, jeigu Vilniaus meras duo
tų leidimą?” V. Malinauskas at
sakė: “Tik tokiu atveju, jeigu tos 
4 skulptūros nuo tilto būtų nu
imtos. Pats jų iš ten niekada ne
imsiu, tos skulptūros man ne
kliudo”.

Tai Grūto parko savininko 
pareiškimas. Bet juk tos 4 sovie
tinės skulptūros ant Žaliojo tilto 
reiškia sovietinę Lietuvos oku
paciją. Jeigu tai Grūto parko sa
vininkui visai nekliudo arba, iš
eina, kad Viliumas Malinauskas 
pritaria sovietinei okupacijai...

Galiausiai Algirdas Pilvelis 
per išpirktą Lietuvos aidą skel
bia: “Įkūrus Grūto parką, susi
formavo naujas požiūris: Grūto 
parkas pasaulyje laikomas origi
naliu ir vieninteliu.

kraštui. Taigi čia buvo iškišta 
komunistinė propaganda, o 
šiaip niekur nematėm jokių už
rašų, o jei ir buvo kinietiškai už
rašyta, nesupratom. Vadovai, 
kurie mums aiškindavo, nei žo
deliu neužsimindavo apie vie
nintelę komunistų partiją ir jos 
diktatūrinį režimą.

Pagoda ir parkas
Po to atvykom į budistų pa

godą, kur Budos statula padary
ta iš balto jade akmens. Tačiau 
tos statulos neleidžia fotogra
fuoti - tik pasižiūrėti. Prie pa
godos yra budistų vienuolynas, 
kur gyvena 25 vienuoliai. Šan
chajuje dar yra keturios veikiam 
čios budistų šventyklos. Šioje 
pagodoje yra trys didelės Budos 
statulos.

Popietėje dar lankome gra
žų Yu parką su įvairiom statu
lom, tvenkiniais, tiltais, me
džiais ir gėlėmis. Parkas siauras, 
bet ilgas, o aplink parką daugy
bė krautuvių. Išėję iš parko bu
vom paleisti pasižvalgyti toje 
aplinkoje. Grįžtam į viešbutį su 
judėjimo srautu kartu su šimtais 
dviratininkų, grįžtančių iš dar
bo. Dviratininkai tuo laiku vy
rauja visose gatvėse.

Sekančią dieną prasideda 
kelionė atgal į Kanadą. Ryte iš- 
skrendam į Pekingą, o su persė
dimais ten ir Vankuveryje tos 
pačios dienos vakare pasiekia
me Torontą, nes grįždami atga- 
vom prarastą dieną, ore išbuvę 
16 valandų. (Pabaiga)
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NAUJAS DIREKTORIUS

Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento generalinis direk
torius Remigijus Motuzas jo pa
ties prašymu nuo lapkričio 30 d. 
Buvo atleistas iš pareigų. Kaip 
praneša LGTIC, nuo gruodžio 3 
d. šias pareigas laikinai eis jo pa
vaduotojas Steponas Kulbauskas. 
Departamento vadovo vietai už
imi vyriausybė yra numačiusi 
skelbti konkursą. R. Motuzas 
šiam departamentui vadovavo 
nuo 1997 m., prieš tai dirbo švie
timo ir mokslo ministerijos sekre
toriumi. Atsistatydinimo priežas
tis nepaskelbta.

“EUROINFORMACUA”
Lietuvos ekonominės plėtros 

agentūroje Vilniuje ir Kauno pre
kybos pramonės ir amatų rūmuo
se lapkričio 20 d. oficialiai atida
ryti verslo bendruomenei skirti 
Euro infocentrai (EIC), skelbia 
LGTIC. Jie jau veikia nuo metų 
pradžios, specialiai įrengtuose ka
binetuose kaupiama biblioteka 
bei kompiuterinių duomenų ba
zė. Juose galima rasti naujausių 
žinių apie verslą Europos sąjun
goje, jos institucijas bei įstatymus. 
Patarėjai teikia žinias ieškantiems 
užsienio rinkos, verslo partnerių, 
padeda rengti projektus. Lietuvos 
įmonių atstovai gali dalyvauti už
sienio šalyse rengiamuose semi
naruose bei mokymuose. EIC 
veiklą globoja ir iš dalies finan
suoja Europos komisijos įmonių 
generalinis direktoratas Briusely
je, tačiau ateityje turės išsilaikyti 
savomis lėšomis. Yra 273 tokių 
centrų, veikiančių 37 Europos ir 
Viduržemio jūros kraštuose.

GYNYBOS PRATYBOS
Lapkričio 20-23 d.d. vyko 

Baltijos gynybos kolegija (BALTD- 
EFCOL - Baltic Defense Col
lege) mokomosios pratybos “Bra
ve Gedimino”. Programoje buvo 
praktinės pratybos Tarptautinia
me Vilniaus oro uoste bei rytinia
me Lietuvos pasienyje. Taip pat 
Nepriklausomybės aikštėje vyko 
pažintinės pratybos “Red Brid
ge”, skirtos paminėti 1991 m. 
Parlamento gynimo istoriją. Buvo 
ir teorinė mokomųjų pratybų da
lis, pranešimai įvairiomis temo
mis. Dalyvavo 41 aukštesniųjų ka
rininkų ir 6 pulkininkų kursų 
klausytojai iš Baltijos valstybių, 
taip pat iš Bosnijos ir Hercegovi
nos, Čekijos, Danijos, JAV, Jung
tinės Karalystės, Kanados, Lenki
jos, Suomijos, Švedijos, Vengrijos 
ir Vokietijos.

MOKESTIS IŠGELBĖS LRT
Lietuvos ministeris pirminin

kas Algirdas Brazauskas teigia
mai vertina Lietuvos nacionalinio 
radijo ir televizijos (LRT) abo
nentinio mokesčio įvedimą nuo 
kitų metų liepos 1 d., rašo LGT
IC. LRT generalinis direktorius 
Valentinas Milaknis premjerui

Į "Dievas teikia mums meilę, ; 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda" ;

Į Lougheed Funeral i
Home :

į Žmonės, kurie atjaučia kitus i

I Sudbury Ontario ! 

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

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

pristatė LRT finansavimo pers
pektyvas, išaiškindamas, jog LRT 
veiklos sąnaudos sumažėjo puse 
milijono litų, tačiau skolos toliau 
augo, biudžeto deficitui siekiant 
daugiau kaip 800,000 Lt per mė
nesį. Iki šių metų pabaigos, LRT 
turi subalansuoti savo veiklą ir 
sumažinti 20 mln. Lt. skolų iki 15 
mln. Lt. Kitų metų biudžete ne
numatyta lėšų nei LRT skolai pa
dengti, nei nusidėvėjusiai techni
kai atnaujinti. Mokesčio dydis 
siektų 4 litus per mėnesį vienam 
šeimos ūkiui, kurių Lietuvoje yra 
beveik 1.2 mln., būtų atskiras tarp 
kitų mokesčių už komunalines 
paslaugas, aiškino V. Milaknis.

DVI KALBOS PRIŽIŪRĖTOJOS

Lietuvos seimas lapkričio 20 
d. priėmė perredaguotą Valstybi
nės lietuvių kalbos komisijos sta
tuso įstatymą, kuriuo komisija iki 
kitų metų pradžios turėtų būti 
pertvarkyta, atskiriant nuo jos 
Valstybinę kalbos inspekciją. 
Kaip skelbia LGTIC, pagal pri
imtą įstatymą, Valstybinę lietuvių 
kalbos komisiją prie seimo su
darys 17 narių, kuriuos 5 metams 
skirs ir atleis seimo Švietimo, 
mokslo ir kultūros komiteto teiki
mu. Įstatyme numatyta, kad ko
misija teikia seimui, prezidentui 
ir vyriausybei siūlymus kalbos po
litikos ir Valstybinės kalbos įsta
tymo įgyvendinimo klausimais. Ji 
taip pat turi rūpintis lietuvių kal
bos norminimu ir kodifikavimu, 
lietuvių kalbos diegimu į informa
cijos technologijas, svetimybių 
keitimu lietuviškais atitikmeni
mis, • tarmių ir etninių vietovar
džių išsaugojimu, visuomenės kal
bos kultūra. Kalbos inspekcijos 
uždavinys bus kontroliuoti, kaip 
vykdomi Valstybinės kalbos įsta
tymas, Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos nutarimai bei kiti teisės 
norminiai aktai, nustatantys vals
tybinės kalbos vartojimo bei tai
syklingumo reikalavimus Lietu
vos institucijose, įmonėse, įstaigo
se bei organizacijose.

POLITOLOGŲ KONFERENCIJA
Vilniaus universiteto Tarp

tautinių santykių ir politikos 
mokslų institutas kartu su Lietu
vos politologų organizacija lap
kričio 23 d. surengė metinę kon
ferenciją Lietuvos politinė kultūra: 
stereotipai ir raidos tendencijos, 
praneša LGTIC. Konferencijoje 
dalyvavo Vilniaus, Kauno Vytau
to Didžiojo, Klaipėdos universite
tų politikos ir socialinių mokslų 
fakultetų dėstytojai ir studentai, 
seimo, politinių partijų nariai, vy
riausybės atstovai, politologai ir 
žurnalistai. Sveikinimo žodį tarė 
prezidentas Valdas Adamkus ir 
Vilniaus universiteto laikinasis 
rektorius Benediktas Juodka. 
Konferencijos metu buvo pa
skelbti ir apdovanoti geriausios 
2001 m. politikos mokslų darbo 
konkurso nugalėtojai. Ši konfe
rencija buvo pirmoji iš renginių, 
skirtų VU Tarptautinių santykių 
ir politikos mokslų instituto de
šimtmečio paminėjimui. rs.Į

DPZMKy FOUR SEASONS iNJZ/r iHft. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

Kanados lietuvių bendruomenės naujai išrinktos XVIII tarybos pirmojoje sesijoje (2001.X.27) klauso pa
reigūnų pranešimų Anapilio muziejaus salėje 

Čikagoje žuvo trys lietuviai
EDVARDAS ŠULAITIS
Nors jau buvo praėję ' 10 

dienų nuo tos šiurpios automo
bilio nelaimės Eisenhower’io 
greitkelyje, kur žuvo trys lietu
viai ir viena mergina buvo sun
kiai sužeista, Audronė Kuprė- 
nienė negalėjo be ašarų apie tai 
kalbėli.

Ir, žinoma, ne be pagrindo: 
avarijos metu tą ankstyvą pir
madienio rytą (lapkričio 19 d.) 
mirtis pasiglemžė jos vienturtį 
24 m. amžiaus sūnų Tomą. Savo 
sūnų neteko ir dar dvi mamos. 
Tai naujai į šį kraštą atvykę tau
tiečiai.

Lapkričio 27 d. Čikagą pa
siekė vienintelės iš mirties nasrų 
išgelbėtos, 21 m. amžiaus Gied
rės Danasaitės motina Danutė, 
kuri Loyolos universiteto medi
cinos centro Maywood, pirmą 
kartą po nelaimės pamatė savo 
sužalotą dukrą. Jos kelionė į Či
kagą iš Lietuvos buvo nepla
nuota. Giedrės sveikata gerėja. 
Lapkričio 28 d. jai padaryta dar 
viena operacija. Užtruks gana 
daug laiko, kol Giedrė atsistos 
ant kojų.

Kaip teigia Tomo mama 
Audronė, jos sūnaus Tomo ir 
Giedrės sužieduotuvės turėjo 
įvykti per Kalėdas ar Naujus 
metus, o vestuvės - pirmąją se
kančių metų pavasario dieną. Ji 
aukso žiedus jiems, atvykdama 
Amerikon, atvežė. Dabar šios 
dvi motinos turi gerokai liūd
nesnių rūpesčių. Abi galvoja, 
kaip šiame krašte išgyventi, kol 
bus sutvarkyti visi su nelaime 
surišti reikalai. Už pinigus, ku
riuos Audronė turėjo, sudegino 
sūnaus palaikus, o dabar reikia 
mokėti buto nuomą, yra nema
ža ir kitų išlaidų. Po kurio laiko 
veš sūnaus palaikus palaidoti 
Lietuvon.

Dar nežinia kiek dešimčių 
tūkstančių dolerių kainuos 
Giedrės operacijos bei gydymas. 
Jos mama Danutė apie tai netu
ri supratimo. Gali būti astrono
minės sumos. O iš kur tie pini
gai turės ateiti?

A. Kuprėnienė pažymėjo, 
kad Loyolos medicininio centro 
ligoninėje dirba dr. Vita Daubi- 
nienė, kuriai ji be galo dėkinga, 
nes padėjo moraliniai atsigauti 
ir sutvirtėti po didelės netekties. 

Torontietę BRONĘ KRUOPYTĘ-PALILIONIENĘ, (pirmą iš dešinės) 
savo lėšomis 1991 m. padengusią asfaltu 1 km. kelią iki Paberžės šven
tovės 10 metų sukakties proga sveikina Paberžės seniūnas V. Taura. 
Šalia stovi Biržų mero pavaduotojas K. Slavinskas ir rajono ūkininkų 
draugijos darbuotoja G. Valeckienė

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

“Be jos pagalbos, vargu ar bū
čiau išgyvenusi”, - kalbėjo p. 
Audronė.

Ją jau buvo nuvežę į šios 
šiurpios nelaimės vietą - prie 
Eisenhower’io greitkelio. Ilga
me ruože buvo tik vienintelis 
medis, į kurį jos sūnaus auto
mobilis atsimušė ir sudužo. 
“Turbūt taip likimo buvo lemta; 
net šį kartą jis vairą patikėjo ki
tam žmogui (Valerijui Paru- 
čiui), ko anksčiau nedarydavo”, 
- kalbėjo motina.

Beje, paiškėjo, kad Sauliaus 
Pluščiausko vardu išduotą pasą 
turėjęs žuvęs vyras iš tikrųjų bu
vo Dainius Rainys. Jis Floridoje 
palikęs vaiko belaukiančią žmo
ną ir į Čikagą buvo atvykęs ieš
koti darbo. Bet ir jį mirtis pa
sitiko Eisenhower’io greitkelyje.

Hamilton, Ont.
KLB HAMILTONO APYLIN

KĖS valdyba pakartotinai praneša 
ir kviečia į bjaujų 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
VAIKŲ DIENOS CENTRAMS 

aukojo: a.a. Genovaitės Vinerskienės 
atminimui Aid. Norkienė - $10; 
a.a. Povilo Lukavičiaus atminimui 
po $10 - Aid. Volungienė, EI. Na
vickienė, Dalė ir Joe Intihar; a.a. 
Leniaus Žilvyčio atminimui O. Mel- 
nykienė - $20.

Mirusiųjų artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir dėkojame už 
aukas. VDC komitetas

A.a. POVILO LUKAVIČIAUS 
atminimui, užjaučiant jo žmoną 
Eleną, dukras - Danutę, Laimą, Ri
mą, sūnų Almį, jų šeimas bei visus 
gimines “Pagalba Lietuvos vai
kams” aukojo: $50 (JAV) - R. A. 
Ankus (JAV); $50 - V. Jasinevičie- 
nė; $40 - S. J. Andruliai, V. V. Be- 
niušiai; $30 - L. P. Cipariai, E. K. 
Gudinskai; $25 - E. M. Klevas; $20
- N. A. Ankai, Hamiltono ateitinin
kai, E. Bajoraitienė, R. V. Bartinin
kai, A. Gailienė, J. Karaliūnas, A. 
Volungienė; $15 - M. Šiūlienė; $10
- G. Agurkienė, M. Borusienė, F. 
M. Gudinskai, P. Krivinskienė, A. 
V. Remesat, J. Stankus, D. J. Trum- 
pickai.

Dėkojame už aukas, liūdinčią 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame -

PLV komitetas

Niagara Falls, Ont.
ONA SAKALAUSKIENĖ per 

Tėvų pranciškonų misiją St. Ca
tharines, Ont. Vilniaus arkivysku
pijos vargšų valgykloms paaukojo - 
$320; Kauno arkivyskupijos vargšų 
valgykloms - $160; Šiaulių vyskupi
jos vargšų valgykloms - $160; Kai
šiadorių vyskupijos vargšų valgyk
loms- $160. Iš viso $800.

S.J. Telšių vyskupijos vargšų 
valgykloms paaukojo - $160; Vilka
viškio vyskupijos vargšų valgykloms 
- $160; Panevėžio vyskupijos varg
šų valgykloms - $240. Iš viso $560.

J.E. kardinolas Audrys J. Bač- 
kis ir vyskupai nuoširdžiai dėkoja 
už aukas. Viena Vilniaus vargšų 
valgykla kasdien maitina daugiau 
kaip 700 vargšų. Ir kitos vyskupijos 
maitina jų didelį skaičių. Kardino
las Audrys J. Bačkis padėkos laiške 
P. S. Janušoniui pažymi “norą da
lintis ne tik pinigais su vargstan
čiais, bet ir šiuo rūpesčiu su savo 
bičiuliais”. S. Janušonis

Kelowna, B.C.
Nuolatiniai “Tremtinių grįži

mo fondo” rėmėjai Stepas ir Aldona 
Žaldokai iš Kelowna, B.C. atsiuntė 
$100 auką tremtiniams sušelpti.

Nuoširdžiai dėkoja -
KLK moterų dr-jos 

centro valdyba

Winnipeg, Man.
A.a. SONJA DIELININKAI- 

TIENĖ (Matveičikaitė) 74 m. am
žiaus, po sunkios ligos mirė š.m. 
lapkričio 13 d. Maldas laidotuvių 
koplyčioje ir prie kapo sukalbėjo 
kun. A. Degutis, OMl. Palaikai su
deginti ir palaidoti Brookside kapi
nėse. Liūdi sūnus Algis, sesuo Eu
genija ir brolis Povilas su šeimomis 
bei kiti giminės. EKK

Edmonton, Alta.
ŠIŲ METŲ RUDENĮ Lietuvių 

Namuose įvyko du gerai pavykę 
pobūviai - Derliaus šventė- Octo- 
berfest spalio 20 ir Įvertinimo 
(Appreciation) pobūvis lapkričio 17 
d. Pastarasis buvo skirtas daugiau 
pagerbimui, įvertinimui bei pa
dėkai asmenų, kurie aukojo darbą 
ir laiką Bendruomenės labui. Šiuo 
atveju ypatingai tiems, kurie tal
kininkavo sėkmingai pavykusiems 
Casino lošimams š.m. birželio 10-11 
d.d. Šie dviejų dienų/vakarų lošimai 
padarė svarų įnašą Namų ir 
Bendruomenės iždui. Pobūviuose 
skaniai paruoštam maistui-vaka- 
rienei vadovavo Elena (Helen) 
Garbinčiūtė-Paplej, gavusi daug 
komplimentų ir padėkų. Tai su
mani, darbšti ir energinga moteris, 
kuri šiose pareigose, talkinant 2 se
serims, darbuojasi jau daugelį me
tų. Joms ir keletui kitų asmenų bu
vo įteiktos vienkartinės dovanos. 
Vienkartinė dovana buvo ir visiems 
dalyviams - be mokesčio vakarienė 
su vynu, alučiu bei priedais.

Abiejuose pobūviuose įžanginį 
ir baigminį žodį su pritaikintais ko
mentarais tarė KLB apylinkės 
pirm. Kostas Žolpis. Viename iš jų 
paminėjo praeityje daug pasidarba
vusį Namams ir bendruomenei Algį 
Dudaravičių, kuris dėl blogos svei
katos negali dalyvauti. Trumpą žo
dį tarė ir buvęs pirmininkas, dabar 
valdyboje einantis Casino direkto
riaus pareigas dr. Vincas Kadis. Jo 
pareiškimu sekantis Casino numa
tytas 2003 m.

A.a. ONA (ANNIE) BENDO- 
RAITIENĖ iš Leduc miestelio prie 
Edmontono mirė š.m. spalio 10 d. 
sulaukusi 99 metų amžiaus. Liūdi 
vyras Juozas (98 metų), 3 dukterys 
ir sūnus, 17 vaikaičių ir 43 provai
kaičiai. Velionė pergyveno 2 sūnus 
Kanadoje ir seserį bei 5 brolius 
Lietuvoje. Bendoraičiai pagarsėjo 
kaip ilgiausiai gyvenanti (74 metus) 
vedusių pora Edmontono arkivys
kupijoje. Jų nuotrauka su ilgu apra
šymu buvo išspausdinta Western 
Catholic Reporter, 2000 m. vasario 
14 laidoje. Velionė palaidota iš Le
duc Šv. Mykolo šventovės Thorsby 
miestelio kapinėse. Tai vietovė, ne
toli kurios Bendoraičiai ilgus metus 
ūkininkavo ir augino gausią savo 
šeimą. J.P.
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JA Valstybės
Lietuviškoje spaudoje dažniau 

pasirodo žinių apie lietuvių telkinį 
Marquette Parko rajone Čikagoje, 
kadaise pasižymėjusį gyva lietuviš
ka veikla. Ilgainiui iš šio rajono lie
tuviai išsikėlė į Čikagos priemies
čius. Šiuo metu, rašoma, vis dau
giau šiame rajone įsikuria naujieji 
ateiviai iš Lietuvos. Į Švč. M. Mari
jos Gimimo parapiją administrato
riaus pareigoms grįžo buvęs visų 
mėgstamas klebonas kun. J. Ku- 
zinskas. Rugsėjo pradžioje parapi
jos šventovėje vyko Šiluvos atlaidai. 
Į atlaidų procesiją susirinko daug 
maldininkų, tarp jų mokyklų moki
niai, klierikai, Svečiai kunigai, mo
terys, pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. Jaunimo centre rugsėjo 8 
d. buvo Čikagos lituanistinės mo
kyklos registracija, kur su tėvais su
sirinko daug gražaus jaunimo, kal
bančio tarp savęs lietuviškai. Užsi
registravo per 200 mokinių. Rug
pjūčio mėnesį šiame rajone įvyko 
namų pirkimo seminaras, sutraukęs 
per 100 žmonių. Vyksta namų pir
kimo judėjimas, kuriame dalyvauja 
ir lietuviai. Kai čia apsigyvens dau
giau tautiečių, tikimasi, labiau su
stiprės ir lietuviška veikla.

Australija
Geelonge spalio 5-7 d.d. vyko 

11-tosios Baltiečių studijų dienos, 
sutraukusios mokslininkų, mokslo 
ir meno mėgėjų iš visos Australijos. 
Australijos baltiečių sąjunga įsteig
ta prieš 20 metų. Kas antri metai 
susirenka sąjungos atstovai, kad pa
sidalintų įvairiopa informacija apie 
Estiją, Latviją ir Lietuvą. Šių metų 
dienose buvo 17 pranešėjų, iš jų 6 
lietuviai. Į studijų dienas buvo pa
kviestas iš Norvegijos Fafo centro 
tarptautinių tyrimų direktorius dr. 
A. Aasland. Jis pradėjo oficialią 
programą ir skaitė paskaitą Sociali
nio aprūpinimo plėtra Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje. Pastarasis baltie- 
čiais susidomėjo, kai tarnavo Nor
vegijos kariuomenėje prie sovietų 
sienos. Jo studijos ir tyrimo rezulta
tai domina dabartinių baltiečių 
valstybių vyriausybes. Fafo centro 
skyriai yra Vilniuje, Rygoje ir Ta
line.

Sidnio universiteto dr. S. My- 
eak padarė pranešimą apie Austra
lijos baltiečių rašytojus. Iš Kanbe- 
ros A. Smith kalbėjo apie pirmus 
pokario baltiečius, 1947 m. atvyku
sius j Australiją. G. Pranauskienė iš 
Geelongo supažindino su Australi
jos lietuvių tapatybe, primindama 
esančią įtampą tarp seniau ir dabar 
atvykusių ateivių. A. Taškūnas iš 
Tasmanijos universiteto pranešė 
apie lietuvių kalbos kursų įsteigimą 
Australijos universitetuose. Pasak 
pranešėjo, lietuviškomis temomis 
domisi kitataučiai. Jie rašo tezes 
apie Lietuvą, net lankosi Lietuvos 
universitetuose. A. Taškūno reda
guojamas žurnalas “Lithuanian Pa
pers” yra susidomėjęs australų bei 
kitų kraštų mokslininkų žiniomis 
apie Lietuvą. Žurnalas turi apie 
2000 prenumeratorių 23-juose 
kraštuose.

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

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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Buvo trys pranešimai apie bu
vusios ir dabartinės Lietuvos reikš
mę ir vietą tarptautinėje plotmėje. 
J. Žalkauskas iš Melburno supažin
dino su Radvilos žemėlapiu, suda
rytu 1613 m. Jo autorius - kuni
gaikštis Mikalojus Kristupas Radvi
la. Dr. K. Brazaitienė kalbėjo apie 
vokiečių literatūros kritiko Johan
nes Bobrowski Kristijono Donelai
čio poemos Metai vertimą. Dr. Api- 
nytė-Popenhagen iš Sidnio supažin
dino su režisieriaus E. Nekrošiaus 
Šekspyro dramų pastatymais. Pas
kutinę Baltijos studijų dieną Spau
da apie Konrads Kolejs pranešimą 
padarė J. Mašanauskas iš Melbur
no, paaiškindamas kaip šio latvio 
praeities veiksmai pavirto dabarties 
politiniu įrankiu, kuriuo, pasak kal
bėtojo, naudojasi įvairios tarptauti
nės organizacijos ir politikai. (Mūsų 
tėviškė 2001 m. 44 nr.)

Britanija
A. a. Valdas Blažys, 93 metų, 

mirė rugpjūčio 31 d. Santa Gruzlig 
ligoninėje. Velionis gimė 1907 m. 
spalio 12 d. Utenoje, penkių vaikų 
šeimoje. Būdamas 13 metų neteko 
tėvo, o sulaukęs 19 m. mėgino lai
mės paieškoti Latvijoje. Ten jos ne
radęs, 1927 m. išvyko į Braziliją. 
Darbavosi kavos plantacijose, vė
liau prie kelių statybos, traukinių 
bei tranvajų. 1929 m. persikėlė į Vi
la Zelina vietovę, kur buvo pradė
jęs kurtis lietuvių telkinys. 1934 m. 
pasistatydino namus ir vedė Oną 
Sadauskaitę. Išaugino 4-ias dukte
ris Oną, Lydiją, Armaną ir Sandrą. 
Čia jis pradžioje vertėsi grūdų par
davinėjimu, vėliau tapo taksistu. 
Buvo veiklus Vila Zelina lietuvių 
telkinio narys. Buvo linksmo būdo, 
visad pasirengęs padėti kitiems. 
Velionis palaidotas Vila Alpina ka
pinėse. Jo liūdi žmona, keturios 
dukterys, šeši vaiikaičiai ir šeši pro
vaikaičiai. (Mūsų Lietuva 2001 m. 
10 nr.)

Gudija
Apie Gudijos lietuvius rašoma 

jų laikraštyje Lietuvos godos. Bres
laujos rajono lietuvių bendruome
nei vadovauja I. Krivelienė. Sekma
dieniais veikia Pelekų, Vainių, 
Usionių lietuvių mokyklos. Jose 
darbuojasi S. Paliulienė, V. Špako- 
va, E. Sekonienė. Vasarą yra ren
giamos mokinių išvykos į Lietuvą. 
Šiame krašte lietuviai nestokoja ir 
sunkumų. Nėra pastovių patalpų. 
Pvz. kolchozo pirmininkas nenoriai 
leidžia naudotis kultūros namų pa
talpomis. Usionių mokykloje pa
mokos vyksta šaltose patalpose, ku
riose nėra ir mokyklinių suolų. Ne
aišku, kodėl sumažėjo mokinių 
skaičius Pelekų sekmadieninėje 
mokykloje. Išeivijos ir tautinių ma
žumų departamentas prie Lietuvos 
valdžios, pasak laikraščio, galėtų 
susitarti su rajono vadovybe, kad 
nereikėtų mokėti už patalpų valy
mą ir šildymą. Reiktų, rašoma, 
steigti lietuviškas mokyklas Vy- 
džiuose ir Apse. Pradeda atsigauti 
lietuviai Lydoje. Palyginti jauni 
žmonės sudaro Lydos lietuvių są
jungą, vietinė valdžia noriai bend
radarbiauja su lietuviais. Neblogas 
sąlygas turi lietuvių mokykla. Šios 
mokyklos mokiniai vasarą stovykla
vo Lietuvoje. Įsteigtos reguliarios 
lietuviškos pamaldos. Jų atlaikyti 
atvažiuoja Pelesos klebonas kun. P. 
Krikščiukaitis. Gudijos lietuviams 
padeda “Vilnijos” draugija ir išeivi
jos tautiečiai. J. Andr.
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• Kam svarbi lietuviška veikla, 
tam svarbi ir lietuviška spauda

Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m...........4.70%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:angie@angiesalvaitis.com
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Rašytojui Algirdui Gustaičiui 85
IGNAS MEDŽIUKAS

Rašytojas, žurnalistas, kar
tografas Algirdas Gustaitis (gi
męs 1916.X.5 Pečerske, Gudi
joj)’ gyvenantis Los Angeles, 
neseniai sulaukė 85 m. amžiaus. 
Sukaktis buvo paminėta spalio 
27 d. Šv. Kazimiero par. žem. 
salėje, kur susirinko kelios de
šimtys jo draugų ir gerbėjų. 
Kun. Sanislovui Anužiui sukal
bėjus maldą, buvo vaišinamasi. 
Pasakyta keletas sveikinimo kal
bų ir atgainta jaunystės prisimi
nimų. Kalbėjo E. Atkočiūnas, 
V. Zelenis, A. Mikalajūnas ir 
keletas kitų dalyvių. Rašytoja 
Alė Rūta, sveikindama, savo il
gesnėje kalboje, sukaktuvininką 
pavadino romantiku. Jis savo 
raštuose kelia Lietuvos sienų 
klausimą. Kodėl šiandieninė 
Lietuva buvo atkurta Rytuose 
ne 1920 m. liepos 12 d. sutar
timi nužymėtose sienose, bet 
pasitenkinta Stalino nubrėžta li
nija, o Vakaruose Mažoji Lie
tuva, mūsų gentainių prūsų ir 
lietuvininkų žemė, nebuvo 
įjungta į Lietuvos teritoriją ir 
panašiomis temomis.

Kun. St. Anužis, sveikinda
mas, sukaktuvininkui įteikė litur
ginį maldyną. Sukaktis atšvęsta 
labai nuotaikingai su deklamaci

Rašytojo ALGIRDO GUSTAIČIO pagerbime (2001.X.27) iš d. Alė 
Rūta, jubiliatas Algirdas Gustaitis, jo žmona Danguolė. Stovėdamas 
groja lūpine armonikėle V. Zelenis. Tai buvo tradicija, kai jis su 
Gustaičiu priklausė “Jūros” korporacijai

Žydų muziejai Berlyne
VYTAUTAS P. ZUBAS

Vokiečių laikraštyje Frank
furter Allgemeine š.m. spalio 4 d. 
Michael Brenner, žydų istorijos 
ir kultūros dėstytojas Ludwig- 
Maximilian universitete Miun
chene, rašo: “Berlynas ir Vil
nius, du miestai su didele žydiš
ka praeitim, du miestai su negy- 
jančia žaizda, o dabar abu mies
tai su svarbiais žydų muziejais. 
Suvienyta Europa leidžia ir skir
tingos praeities buvusiems žydų 
centrams Vakaruose ir Rytuose 
kartu augti”.

Iš karto toks dviejų, rodos 
nieko bendro neturinčių, miestų 
sugretinimas keistai atrodo. Ta
čiau, jeigu Vilnius buvo religi
nio žydų susitelkimo centras Vi
durio ir Rytų Europoje, tai Ber

Įėjimas į Vilniaus žydų sinagogų 1915 m. Nuotr. iš vokiečių spaudos

jomis, muzika, šokiais, dainomis 
ir linkėjimais Ilgiausių metų.

Algirdo Gustaičio gyvenimo 
kelias panašus kaip ir daugelio, 
gyvenusių nepriklausomoje Lie
tuvoje, vėliau 1944 m. pasitrau
kusių į Vakarus. Algirdas aukš
tesniuosius mokslus išėjo Kau
ne. Studijavo lituanistiką Vytau
to Didžiojo universitete Kaune, 
vėliau - Vilniaus universitete ir 
literatūrą Frankfurto universite
te Vokietijoje. Studijuodamas 
buvo plačiai įsijungęs į studentų 
visuomeninę veiklą. Buvo litera
tų draugijos valdybos narys, 
korp. “Jūra” (1940-1944) vadas. 
Dirbo Vilniaus universiteto bib
liotekininku, vadovavo Vilniaus 
kelionių biurui, rūpinosi lietu
viškų įstaigų steigimu atgauta
me Vilniaus krašte. Jis vadova
vo šokių ir dainų ansambliui, 
sukurtam prie Priešgaisrinės ap
saugos. Pagaliau jis buvo Vil
niaus savivaldybės kultūros sky
riaus vedėjas.

Pasitraukęs į Vokietiją, gy
veno Hanau lietuvių pabėgėlių 
stovykloje. Čia buvo kultūros 
reikalų vadovas, literatūros bū
relio pirmininkas, redagavo sie
ninį laikraštėlį.

Persikėlęs į JAV, iš pradžių 
apsigyveno Filadelfijoje, vėliau 
Čikagoje, kur jis buvo Laisvo- 

lynas buvo sekuliarinis kultūros 
centras Vakaruose. Tarpkaryje 
Berlyne gyveno 170,000 žydų: 
“kiekvienas antras gydytojas ar 
advokatas buvo žydas”. Vilniuje 
trečdalis miesto gyventojų buvo 
žydai, bet autorius nepasako 
koks skaičius iš jų vertėsi lais
vom profesijom. Galima spėti, 
kad čia vyravo rabinai ir kanto
nai.

Autorius mano, kad Europa 
išgyvena nostalgiją dėl sunaikin
tos rasės bai prarasto žydų kul
tūros palikimo ir bando atmini
mą išlaikyti muziejuose. “Berly
no ir Vilniaus muziejų atidary
mas yra vėliausi šitose Europos 
lenktynėse ir dėl to yra svarbes
ni kaip kituose kraštuose. Vo
kiečių kariai į Vilnių atėjo 1941 
m. vasarą ir per šešis mėnesius 

stos Lietuvos laikraščio kultūros 
skyriaus redaktorius. 1955 m. A. 
Gustaitis persikėlė j Los Ange
les. Čia įsigijo namą ir nu
sprendė pastoviai įsikurti. Dau
gelį metų dirbo spaustuvės ko
rektoriumi. Šalia tiesioginio 
darbo, jis priklausė Amerikos 
kinematografijos, Hollywood’o 
užsienio spaudos draugijai. Vie
nas iš Dailiųjų Menų klubo stei
gėjų, jo metraštininkas, paruo
šęs keletą knygų su nuotrau
komis iš klubo veiklos. A. Gus
taičio pastangomis dvi Los An
geles gatvės pavadintos “Li
thuania Drive” ir “Lithuania 
Plaza” vardais.

A. Gustaičio didelį darbštu
mą rodo jo parašytų knygų 
skaičius. Vien tik vaikams yra 
parašęs 12 knygelių. Jis parašė 
ir išleido nemažai gražiai iliust
ruotų knygų: Tarp Šveicarijos ir 
Danijos, Kelionės į nežinomūs 
kraštus, Karas braukia kruviną 
ašarą, Lietuva kaip sapnas, Kari
bų jūroje, Velnio sala, Amazonės 
upė ir Brazilija, Tobago salos 
paslaptis, Lietuvių studentų kor
poracija ‘Jūra ’ Lietuvos universi
tetuose ir kitas. Jis parašė ir ke
letą brošiūrų.

Jo nuopelnai žymūs ir isto
rijos bei geografijos srityje - iš
spausdino aiškinimus žemėla
piams bei plakatams. Pavyz
džiui, Ptolomėjaus Lietuvos že
mėlapis, Lietuvių-švedų kautynės 
prie Sandomiro 1656 m. ir kele
tas kitų. Jis yra autorius apie 40- 
ties didesnių ir mažesnių kūry
bos darbų. Be to, pagal jo para
šytus tekstus paruošti filmai: 
Lietuva Europos nugalėtoja, 
Profesorius dailininkas Adomas 
Varnas, Kova su gaidžiu ir 
Užpuola bitės (šie du paskutiniai 
skirti vaikams).

A. Gustaičio straipsnių daž
nai užtinkame ir periodinėje 
spaudoje. Jis priklauso skau
tams ir yra garbės šaulys. Lietu
vos geografų draugija jį išrinko 
garbės nariu.

Šia proga linkėtina nuošir
džiam Lietuvos patriotui bei kul
tūrininkui Algirdui geros sveika
tos, dar daugelį metų pasi
džiaugti Kalifornijos saulėtomis 
dienomis.

ir Vilniuje
didžioji dalis 200,000 Lietuvos 
žydų buvo nužudyti. Tai įvyko 
dar prieš Wannsee konferenci
ją, kurioje oficialiai buvo nutar
ta žydus sunaikinti. Vien tik Pa
nerto miškuose nužudyta apie 
70,000 Vilniaus ir apylinkės 
žydų”. Užmiršęs, kad per tuos 
šešis mėnesius Lietuva buvo 
tvirtose vokiečių karinės val
džios rankose, autorius bando 
atsakomybę už žudynes priskirti 
lietuviams kolaborantams.

“Ar galima tikėti, - autorius 
klausia, - žmonių nuoširdumu 
šiandieną atidarant muziejus, 
kai niekas neprisiėmė kaltės ir 
vengė pažvelgti istorijai į akis? 
Žydų likimas apsiribojo tik au
kų paminėjimu ir užuojauta. 
Berlyno muziejus parodo tik 
vieną medalio pusę ir reikia 
laukti kada pilnas vaizdas bus 
atidengtas. Berlynas negali ten
kintis tik pusę tiesos žinodamas”.

Vilniuje, kaip ir Berlyne, 
laukė tie patys sunkumai ieš
kant kelio žydų atminimui pa
gerbti. Muziejaus atidaryme da
lyvavo Lietuvos ministeris pir
mininkas ir kultūrinis sostinės 
elitas. Tačiau spauda abiejuose 
miestuose neparodė entuziaz
mo ir linko kritikuoti, esą žydų 
istorija profanuojama pagal 
amerikietišką modelį. Nebuvo 
kalbama apie žydų tautos įnašą 
500 metų Lietuvos istorijoje, bet 
tik apie liūdną jos galą. “Net 
seimo posėdyje, skirtame Pane- 
rio aukoms pagerbti, kai žino
mas istorikas užsiminė apie lie
tuvių vaidmenį žydų naikinime, 
atsirado atstovų, kurie išėjo iš 
salės”. Dauguma vis dėlto suti
ko su istorijos faktais.

Atsiųsta paminėti
Į LAISVĘ, nr. 135(172), trimė- 

nesinis LFB Lietuviškų studijų 
centro leidžiamas iliustruotas žur
nalas, 96 psl. ir viršeliai. Redaguoja 
A. Žemaitytė-Petrauskienė Vilniu
je. Administracija išeivijoje: J. Pra- 
kapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield,

Veiklios tautietės Lietuvių fondo pokylyje lapkričio 3 d. PL Centre 
Lemonte: Milda Šatienė, Aldona Šmulkštienė, Laima Vaičiūnienė

Nuotr. Ed. Šulaičio

30-sios lietuvių foto-parodos rengėjas ALGIMANTAS KEZYS priima 
sukaktuvinį tortą iš fotografės Vilijos Vakarytės Nuotr. Ed. Šulaičio

Palaimintojo šviesos globoje 
Autentiški Eugenijos Jackevičiūtės-Keresevičienės atsiminimai

ANTANINA GARMUTĖ

Pirmasis Lietuvos globėjas - 
Šv. Kazimieras. Antruoju laiko
mas Šv. Jurgis, kurio kultas ypač 
išpopuliarėjo Europoje, vidur
amžių kryžiaus žygiuose. Nuo 
praeito šimtmečio pabaigos 
(1987 m.) Lietuva turi ir kitą to 
paties vardo globėją - palaimin
tąjį Jurgį Matulaitį.

Jo giminaitė Eugenija Kere- 
sevičienė pasakoja:

- Jis buvo mano močiutės 
Magdės brolis. Mano mama Ona 
Mačytė buvo už jį vyresnė tik vie- 
neriais metais, todėl jie daug ben
dravo, kartu ganė karves.

Jurgis Matulaitis gimė 1871 
m. balandžio 13 d. Lūginės kai
me, 6 km. nuo Marijampolės. 
Sodyba stovėjo gražioje Šešupės 
pakrantėje. Berniukas buvo 
silpnos sveikatos iš prigimties. 
Vasarą ganė, žiemą darydavo 
klumpes. Tėvo artimas giminai
tis buvo kunigas Lenkijoje. Iš 
ten į Matulaičių sodybą vasaroti 
atvykdavo turtinga ir pamaldi 
lenkų didikė Plotel. Kiekvieną 
rytą Jurgutis ją vežiodavo į Ma
rijampolės šventovę. Ši pastebė
jo berniuko nepaprastą pamal
dumą ir gabumus mokslui. Nu
pirko jam drabužius, ir vaikas 
pradėjo lankyti mokyklą. Bet 
anksti neteko tėvų. Sesers re
miamas, mokėsi gimnazijoje, ta
čiau susirgęs turėjo mokslą nu-

Aš - lemputė
Tu - Transformatorius, o aš - 

lemputė,
aplink triukšmaujanti minia... 
Kai svetimvėjai pūtė pūtė - 
neužgesino jie manęs.

Bet nežinau, pakitus vėjams, 
kai lūžta ąžuolai tvirti, 
kada savi susvetimėja - 
jau nebeguodžia ateitis.

Kas buvo tikslas - idealas, 
Nūnai jau dulkės, pelenai. 
Dvasia nuo netikrumo šąla: 
kur krypt, kur žengti - nežinai...

Prie Transformatoriaus prijungta 
lemputė šviesti nenustos.
Tad puoselėti reikia jungtį 
su Dangumi - Centru Tautos...

Teofilija Žemaitytė,
Marijampolė

CA, 93305, USA. Spausdina spaus
tuvė “Morkūnas ir Ko” Kaune, 
Draugystės g. 17, LT-3031.

MUZIKOS BARAI, 2001 m. 
rugsėjis-spalis. Lietuvos muzikų są
jungos leidinys. (Gedimino pr. 32- 
2, Vilnius 2001). Vyr. redaktorė - 
Audronė Nekrošienė. 

traukti. Vėliau jį globojo pus
brolis Jonas Matulevičius, kuris 
rūpinosi jo sveikata ir tolesniu 
mokslu.

Tapęs kunigu, vėliau vysku
pu ir arkivyskupu, Jurgis Matu
laitis labai rūpinosi tikinčiųjų 
dvasiniais reikalais. Daug ken
tėjo dėl savo silpnos sveikatos, o 
dirbdamas Vilniaus vyskupu pa
tyrė ir įvairių intrigų. Rengė 
konkordatą su Šventuoju Sostu. 
Mirė 1927 m. sausio 27 d. Palai
kai ilsisi Marijampolėje. 1987 
m. birželio 28 d. buvo paskelb
tas palaimintuoju.

- Visais gyvenimo atvejais, 
- prisimena Eugenija Keresevi- 
čienė, - mūsų šeima šaukėsi pa
laimintojo Jurgio Matulaičio ar
ba kaip jį vadindavo mama - 
tiesiog Jurgučio - pagalbos. Jis 
padėjo. Tai patyriau ypač po 
arešto, per tardymus, lageriuo
se. Rodos, kas pasąmonėje man 
liepdavo: daryk taip, elkis šitaip. 
Visur jaučiau jo ramstį. Pasiža
dėjau, gyva išėjusi iš lagerių, 
pastatyti Kryžių kalne kryžių. 
Grįžusi pažadą ištesėjau.

Atsimenu, kaip jis padėjo 
mūsų gausiai šeimai. Mano dvi 
seserys mokėsi gimnazijoje su jo 
parama. Jis buvo mano brolio 
Jono krikštatėvis. Pasiėmė jį į 
Varšuvą, tikėjosi išleisti į kuni
gus. Tačiau šis iš seminarijos 
pabėgo. Mama labai nusiminė, 
o Jurgutis guodė: “Lai būna ge
ras žmogus, o ne blogas kuni
gas!”

Ir visam amžiui liko man 
Jurgutis artimas, savas, nuošir
dus gelbėtojas ir užtarėjas. 
Džiaugiuosi, kad ir gyvenu arti 
palaimintojo Jurgio Matulaičio 
vienuolyno. Arti jo. Tokie buvo 
Dievo Apvaizdos keliai. Garbė 
Aukščiausiajam!

Atidarant 30-ją lietuvių foto parodą Čikagos Čiurlionio galerijoje lapkričio 2_d. Iš kairės sėdi: Petras Aleksa, 
Stasys Žilevičius, Antanas Paužuolis, Edvardas Šulaitis Nuotr. Z. Degučio
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Ei TOMĖJE VEIKLOJE
Jono Basanavičiaus (1851. 

XL 22-1927.11.16) gimimo 150- 
sios metinės buvo paminėtos Vil
niuje (Lietuvos valstybiniame 
muziejuje, Signatarų namuose, 
Lietuvos medicinos bibliotekoje), 
jo gimtinėje Ožkabaliuose, Kudir
kos Naumiestyje ir kitur. Pirmojo 
tautinio atgimimo laikraščio Auš
ra leidėjas, vienas iš Didžiojo Vil
niaus seimo sušaukimo iniciato
rių, pirmasis Lietuvių mokslo 
draugijos valdybos pirmininkas, 
Lietuvių konferencijos garbės pir
mininkas ir Lietuvos tarybos na
rys, 1918 metų vasario 16-sios 
Nepriklausomybės akto signata
ras dr. Jonas Basanavičius buvo 
“XIX, š. atgimstančios lietuvių 
tautos dvasios reiškėjas, moksli
ninkas, lietuvybės darbininkas, vi
są savo gyvenimą ir darbus pasky
ręs gimtajam kraštui ir tuo nusi
pelnęs jos meilės”. Taip jį apibū
dino Lietuvos valstybinio muzie
jaus, kurio (tada jis buvo vadina
mas Istorijos etnografijos muzie
jumi) pirmas direktorius buvo dr. 
J. Basanavičius, direktorė Birutė 
Kulnytė. Minėjimo valstybiniame 
muziejuje metu įvairių istorikų, 
filosofų, etnologų, medikų, tauto
sakininkų ir kitų mokslo sričių 
specialistų pateiktų pranešimų 
rinkinys bus išleistas atskira kny
ga; dviejose muziejaus salėse vy
ko paroda, kurioje parodyta dr. J. 
Basanavičiaus politinė ir kultūri
nė veikla, jo asmeniškų daiktų 
rinkinys. Lietuvos paštas tai su
kakčiai paminėti išleido pašto 
ženklą.

Lietuvos karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų jubiliejus 
bus švenčiamas 2003 metais. Jam 
jau dabar pradėta ruoštis: Kultū
ros ministerija paruošė, ir vyriau
sybė patvirtino, numatomų darbų 
programą, suderinusi ją su kito
mis ministerijomis. Pasaulio lietu
vių dainų šventė, anksčiau pla
nuota 2002 metais, tapo perkelta 
į 2003-sius metus, taip pat numa
tyta visa eilė kultūrinių renginių: 
įvairių parodų, mokslinių konfe
rencijų, paskaitų, monografijų, 
dokumentų rinkinių leidyba ir 1.1. 
Planuojama keletas didesnio mas
to statybos darbų Vilniuje, ku
riems 2001-03 metais skiriama 
apie 100 mln. litų. Bus nutiestas 
Mindaugo tiltas per Nerį, kuris, 
sutvarkius gretimas gatves, kai
nuos 37.5 mln. litų; maždaug tiek 
pat (36 mln. Lt.) kainuos sena
miesčio sutvarkymas, Gedimino 
prospekto ir Savivaldybės aikštės 
pertvarkymas. Valstybinės M. 
Mažvydo bibliotekos priestato 
statybos darbams baigti paskirta 
18 mln. litų; Kongresų rūmų sta
tybai užbaigti bus skirta 5.7 mln. 
litų. Ketinama Karaliui Mindau
gui Vilniuje pastatyti paminklą, 
kuriam konkursas jau paskelbtas, 
ir tam numatyta per 2 mln. litų. 
Sis jubiliejus planuojamas pami
nėti daugelyje Lietuvos vietovių 
įvairiais būdais, nes jis yra visoke
riopai reikšmingas Lietuvos gyve
nime. Tai - Lietuvos valstybės 
minėjimas. XIII š. viduryje Lietu
va dar buvo už krikščioniškosios 
Europos, ir - pagal to meto gal
voseną - už civilizacijos, ribų. 
Lietuvos valdovo Mindaugo 
krikštas 1251 metais ir jo karūna
vimas karaliumi 1253 metais 
įtraukė Lietuvą į Europos valsty
bių ir europinės kultūros terito
riją.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS,

Pianistės Aldonos Dvarionai
tės mirties metinėms paminėti 
lapkričio 7 d. Vilniaus paveikslų 
galerijoje (Didžioji g-vė 4) buvo 
surengtas kultūros vakaras In me- 
moria Aldonai Dvarionaitei, kurį 
vedė smuikininkas Jurgis Dvario
nas, jame grojo fortepijoninis 
duetas Rūta ir Zbignevas Ibel- 
hauptai, pianistai Justas Dvario
nas, Gabrielė Gilytė, Mantautas 
Katinas, smuikininkė Aistė Dva
rionaitė. Lietuvos muzikos akade
mijos profesorė A. Dvarionaitė 
augo garsių muzikų, kompozito
riaus, dirigento ir pianisto Balio 
Dvariono ir pianistės Aldonos 
Smilgaitės-Dvarionienės, šeimoje. 
Nuo pat jaunystės pasišventė mu
zikai, studijavo P. Čaikovskio 
konservatorijoje Maskvoje pas 
garsųjį prof. Harį Neihauzą. Jau 
nuo studijų laikų pradėjo koncer
tinę veiklą. Koncertavo Lietuvoje, 
daugelyje Europos valstybių, 
JAV-jose, vadovavo meistrišku
mo kursams, buvo tarptautinių 
konkursų jury komisijų narė. 
Prieš porą metų Vilniuje jos ini
ciatyva buvo įsteigta Lietuvos F. 
Šopeno (Fryderyk Chopin, 1810- 
1849) draugija - A. Dvarionaitė 
buvo pirmoji jos pirmininkė. Mirė 
2000 m. lapkričio 5 d. Vilniuje, ei
dama 62-uosius gyvenimo metus.

Turtingas meno skyrius spa
lio pradžioje atidarytas Vilniaus 
apskrities Adomo Mickevičiaus 
viešojoje bibliotekoje. Jame su
kaupta beveik 40,000 vienetų 
(knygų, periodinių leidinių, vaiz
dinių dokumentų, gaidų komp
lektų lietuvių ir daugiau kaip 20- 
čia užsienio kalbų) iš visų meno 
sričių: architektūros, dailės, foto
grafijų, muzikos, kino ir teatro 
vertingų leidinių bei kitų doku
mentų. Beveik 500 leidinių laiky
tini bibliografinėmis retenybėmis. 
Pasirūpinta ir pastato vidaus de
talėmis: meno skyriaus skaityklo
je atkurta autentiška XIX š. ap
linka, restauruota lubų tapyba ir 
senovinė glazūruotų koklių kros
nis. Joje bus galima ne tik skaityti 
meno periodiką, pasidomėti re
tais meno dokumentais, bet ir pa
siklausyti muzikos, sužinoti apie 
Vilniuje rodomus kino filmus,' 
teatro spektaklius bei parodas. 
Meno leidinius iš atviro fondo 
skaitytojai galės mėnesiui skolin
tis. Naujasis skyrius taip pat 
kaups atskirą Adomo Mickevi
čiaus kūrinių, jo literatūrinio pali
kimo, asmenybės studijų, vertimų 
ir komentarų fondą.

Romas Dalinkevičius, daili
ninkas monumentalistas, tapyto
jas, mirė lapkričio 3 d. eidamas 
52-uosius metus. Jis 1973 metais 
baigė tuometinio Valstybinio dai
lės instituto monumentalaus me
no skyrių, teptuką ir spalvą valdy
ti mokėsi pas tapytojus Sofiją 
Veiverytę ir Leopoldą Surgailj. 
Nuo 1981 metų dėstė Vilniaus 
dailės akademijoje, nuo 1989 me
tų vadovavo Monumentaliosios 
dailės katedrai, rengiančiai fres- 
kos-mozaikos dailininkus, vitra- 
žistus ir scenografus. Be daugelio 
tapybos drobių, R. Dalinkevičius 
yra sukūręs freskas Vyriausybės 
rūmuose, Valstybiniame jaunimo 
teatre, Vilniaus apskrities viešo
joje Adomo Mickevičiaus biblio
tekoje, laimėjęs daug premijų, su
rengęs keliolika autorinių parodų 
Lietuvoje ir užsienyje. Jo mažes
nių dailės darbų yra privačiuose 
rinkiniuose JAV, Izraelyje ir ki
tur, daug jų įsigijusios Lietuvos 
įstaigos. G.K,

Literatūros ir meno, LGTIC informacija)
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pRISIKELIMO
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, RRIF Ir 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% 
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%

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%

Duodame komercinius 
mortgičlus

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS" kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BURNHAMTHORPE-PO^ ’RAIL 6 
didelių kambg-d.Q^^.ngaliow’’, 
dvigubas - O Y Gerai išlaikytas, 
ateik ir & .enk. Prašo $329.9ffX 
BLOOR-SYMINGTOV Q t»l.nba- 
rlų, 2 butų r>-^ etinės paja
mos $23,0? aso $194,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI

bet kuriuo laiku per 24 valandas

tel. 416-769-1616
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER 
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3V2% 
IŠVISO 
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

(D

ADVOKATAS

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

stra Travel_______
& Services Inc

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

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

Tel: 416 538-172'8 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

A 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), 
j Toronto, Ontario M6N 3P7

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Prie vartų “Romuvos” stovyklavietėje Kanados rajono skautų stovyklos 
metu praėjusią vasarą: Danutė Keršienė, Elzė Simonavičienė - “Šatrijos 
tunto iždininkė, Vytas Sendžikas - “Rambyno” tunto iždininkas, Andrius 
Viskantas (iš VVindsoro)

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

meniškai dalyvauti 1995 ir 2000 
metų pagerbimuose Olandijoje, 
šiuo metu aplanko olandų Pa
dėkos Kanados ir sąjungininkų 
kariams grupė ir įteikia meda
lius veteranams jų gyvenviečių 
Karališkojo Kanados legiono 
patalpose. Neseniai 150 meda
lių buvo įteikta Toronte ir dar 
1,700 medalių bus įteikta kitose 
Ontario vietovėse. Kanadiečiai 
atliko labai svarbų vaidmenį 
Olandijos laisvinimo mūšiuose 
II pasaulinio karo metu. Be to, 
Olandijos karališkoji šeima ka
ro metus praleido Kanadoje. 
Olandijos ambasadorius Kana
doje J. G. van Hellenburg Hu- 
bar, kuris dalyvavo pastarosiose 
medalių įteikimo iškilmėse, pa
stebėjo, kad “mūsų valstybė yra 
skolinga Kanadai labai daug.”

Ontario provincijos revizo
rius Erik Peters savo šiųmeti
niame pranešime skyrė daug 
kritikos Žemės ūkio, maisto ir 
kaimo reikalų (rural affairs) mi
nisterijai, kuri yra atsakinga už 
maisto produktų tikrinimą. Kri
tika palietė nepatenkinamą mė
sos inspekciją (inspektoriai žiū
ri, kaip mėsa atrodo ir koks jos 
kvapas, bet netikrina, ar joje yra 
antibiotikų, bakterijų), švaros, 
bakterijų, chemikalų tikrinimą 
skerdyklose; 3 ar 4 iš šimto tik
rintų vaisių pavyzdžių turėjo 80 
kartų daugiau chemikalų, negu 
leista; 90% ožkos pieno pavyz
džių turėjo žymiai per didelį 
bakterijų kiekį ir t.t. Taip pat 
buvo kritikuojamos per mažos 
bausmės už maisto taisyklių ne
silaikymą. Nuo 1995 iki 2000 
metų pilnalaikių provincijos 
maisto inspektorių skaičius 
(mažinant provincijos biudžetą) 
buvo sumažintas nuo 103 iki 8. 
Ministerija teigia, kad dabar 
būna samdoma dar 130 nepilną 
laiką dirbančių inspektorių ir 
revizoriaus pastabos su laiku 
bus įgyvendintos. Bet, atrodo, 
šiuo metu kai kurios maisto ins
pekcijos būna arba iš dalies at
liekamos, arba ir ignoruojamos.

Hon Yeun Yip, veiklus To
ronto kiniečių bendruomenės 
narys, neseniai mirė, sulaukęs 
net 107 metų amžiaus, pagyvenęs 
net trijuose šimtmečiuose. Gi
męs 1894 m. Kinijoje, jis išgyve
no 1911 m. dr. Sun Yat-sen revo
liuciją, kai buvo nuverstas pasku
tinis imperatorius, kuris versda
vęs kiniečius auginti kasas ir 
bausdavęs prasižengėlius (vaikai, 
pasak Yip, nešiodavę prisiūtą 
prie kepurės netikrą kasą). Vė
liau jis tapo lėktuvų mechaniku 
ir dirbo oro kadetų mokykloje

Kwongchow. Būdamas 39 metų 
vedė, sulaukė vaikų; netrukus 
prasidėjo karas su japonais. Yip 
pasitraukė į Honkongą, bet ten 
negavo darbo ir mėgino prieš pat 
japonų atėjimą, palikęs šeimą, 
nuvykti į Singapūrą. Ten vėl ja
ponai jam lipo ant kulnų - be
plaukiant į Australiją, laivas vos 
išvengė japonų torpedos: kapito
nas laiku pakeitė kryptį. Austra
lija laivo neįsileido ir po įvairių 
nuotykių Yip atsirado Indijoje, 
kur dirbo mechaniku Kalkutos 
oro uoste. Grįžęs į Kiniją, surado 
šeimą, išgyveno komunistų revo
liuciją, vėliau jų “kultūrinę revo
liuciją”, kol 1970 metais atvyko į 
Kanadą. Yip šeimą atgabeno sū
nus Bing, anksčiau atvykęs į To
ronto universitetą studijuoti inži
nerijos. Daug nuotykių išgyve
nęs, turėjęs laimingų ir sunkių 
valandų, Yip buvo mylimas ir 
gerbiamas Toronto kiniečių 
bendruomenėje. Jo 90-tąjį gim
tadienį atšventė net 400 svečių ir 
šeimos narių, o per 100-jį gimta
dienį sulaukė Kanados gen. gu
bernatoriaus apdovanojimo.

Tarptautinis olimpinis ko
mitetas (IOC) nutarė įsteigti 
savo Šiaurės Amerikos įstaigą 
Toronte. Atrodo, kad ši įstaiga 
bus naujame pastate Dundas 
aikštėje (Dundas ir Yonge gat
vių sankryžos rytinėje pusėje), 
kur buvo planuoti kiti pastatai, 
bet dėl lėšų stokos darbai buvo 
sustabdyti. Tuo turbūt atsilygi
nama Torontu: už praradimą 
teisės rengti 2008 metų olimpi
nes žaidynes, kurias laimėjo Ki
nijos Pekingas (Beijing). Ka
dangi tarptautinio olimpinio 
komiteto nariams yra uždrausta 
lankyti bei apžiūrėti kandidati
nius miestus olimpiadai rengti, 
Torontą jie lankys ir su juo susi
pažins “pro užpakalines duris”, 
nes čia vyks įvairių komitetų 
posėdžiai (pagrindinė IOC 
įstaiga pasiliks Šveicarijos Lau
sanne). Tas turėtų padėti To
ronto 2012 metų vasaros olim
piados kandidatūrai, bet Kana
dos olimpinis komitetas liepia 
Torontui palaukti, kol išsispręs 
Vankuverio siūlymas rengti 
2010 metų žiemos olimpiadą. 
Anksčiau šiais metais IOC nu
sprendė įsteigti pastovią tarp
tautinę įstaigą ir laboratoriją 
narkotikų/neleistinų vaistų tyri
mams (World Anti-Doping 
Agency) Montrealyje.

Malak Karsh, fotografas, 
mirė Otavoje, sulaukęs 86 metų 
amžiaus. Jo 1963 metų nuotrau
ka - sieliai Otavos upėje prie
šais parlamento rūmus - puošė 
vieno dolerio vertės banknoto

Sportas
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Kauno “Žalgi
rio” krepšininkai nelaimingai pra
dėję Eurolygos turnyrą pagaliau 
laimėjo ir antras rungtynes išvykoje 
81:58 nugalėdami “London To
wers” (Anglija) komandą. Vilniaus 
“Lietuvos telekomo” krepšininkės 
65:82 pralaimėjo ketvirtas iš eilės 
Eurolygos rungtynes Šoprono “Gy- 
sev Ringą” (Vengrija) klubui. R. 
Saportos taurės turnyre Vilniaus 
“Lietuvos rytas” 64:84 pralaimėjo 
Kazan “Liniks” (Rusija) krepšinin
kams. “Cleveland Cavaliers” vidu
rio puolėjas Žydrūnas Ilgauskas, 
beveik po metų kojos pėdos gydy
mosi, vėl pasirodė aikštėje ir antro
se rungtynėse per 18 min. įmetė net 
19 taškų. Arvydas Sabonis, rūpin
damasis jaunųjų krepšininkų ateiti
mi, ėmėsi naujos iniciatyvos - įstei
gė savo vardu pavadintą paramos 
fondą paremti sportuojantį jau
nimą.

KARATĖ: Lietuvos karatė šo- 
tokan rinktinė pasaulio čempionate 
Rygoje iškovojo 27 apdovanojimus 
- 11 aukso, 9 sidabro ir 8 bronzos 
medalius.

BOKSAS: Dvyliktą kartą Lie
tuvos bokso čempionu (iki 60 kg) 
tapo kaunietis Vidas Bičiulaitis. 
Kitų svorių čempionai: klaipėdietis 
Mindaugas Kulikauskis (per 91 kg), 
vilnietis Jeroslavas Jakštas (iki 91 
kg), vilnietis Ivanas Stapovičius (51 
kg) ir kaunietis Darius Marčiukaitis, 
(63.5 kg).

BADMINTONAS: Lietuvos 
komandinio badmintono čempio
nais tapo Kauno “Sanitex” klubas. 
Sidabrą iškovojo Klaipėdos “Naf
ta” ir bronzą Kauno “Politechnika”

ŠOKIAI: Sostinės koncertų ir 
sporto rūmuose įvykusiame pasau
lio įvertinimo Lotynų Amerikos šo
kių konkurse Vilniaus “Ratuto” 
pora Andrius Kandelis ir Eglė Vi
sockaitė buvo geriausi. V.P.

antrąją pusę, kol dolerio bank
notas buvo pakeistas moneta. 
Tuo tarpu jo vyresnio brolio 
Yousuf nuotrauka - karalienės 
Elzbietos II portretas - puošė 
dolerių banknotų pirmąją pusę. 
Abu broliai fotografai imigravo 
į Kanadą 1937 metais iš Turki
jos. Malak Karsh mėgo fotogra
fuoti pavasariais žydinčias Ota
vos tulpes ir prisidėjo prie Ka
nados tulpių festivalio populia
rinimo. Net viena tulpių rūšis 
tapo pavadinta jo vardu. Taip 
pat šių metų Kanados kalėdi
niuose pašto ženkluose panau
dotos jo kalėdinių eglučių nuo
traukos. Bene vienas iš žymiau
sių portretistų-fotografų Yusuf 
Karsh, dabar gyvenantis Bosto
ne, JAV, 92 metų amžiaus, bu
vo per silpnas atvykti į brolio 
laidotuves.

Federacinis biudžetas, kaip 
pranešė Finansų ministerija, šių 
metų pirmoje pusėje turėjo 
$13.6 bilijono perteklių. Tačiau 
ministeris Paul Martin perspė
jo, kad antroje metų pusėje, 
ypač po rugsėjo 11 tragedijos, 
Kanados ekonomija žymiai su
lėtėjo ir jokio pertekliaus nesiti
kima. O pirmojo pusmečio per
tekliaus dalis bus panaudota su
stiprintos anti-teoristinės pro
gramos ir karinių pajėgų finan
savimui. Naujas federacinis biu
džetas 2002 metams (galbūt ir 
kitų kelių metų laikotarpiui) 
bus paskelbtas š.m. gruodžio 
mėnesį. g.K.

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
• mortgičlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

ROYXKL LeRAGE
IIII lllllll! IIII III III

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & I 

APPLIANCES 
Skambinti

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

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

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

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

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

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

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

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

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

133 Roncesvalles Avė. 
TORONTO, Ont. M6R 2L2 

Tel. 416 531-4800

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

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

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

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

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

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


Sudiev, aš iškeliauju..
Atsisveikinant su a.a. Regina Vida Mockuviene-Jurgulyte

2001 m. spalio 22 d. ji iške
liavo iš šio pasaulio palikdama 
savo vyrą Feliksą, dukrą Linutę 
su vyru John, sūnus - Joną ir 
Vytuką.

1944 m. artėjant komunistų 
frontui Lietuvoje, ji su tėveliais 
sunkiais keliais pasiekė Schwae- 
bisch Gmūnde Vokietijoje ir 
apsigyveno DP stovykloje, kur 
tėvelio vedamoje mokykloje 
mokėsi. 1948 m. su tėveliais 
emigravo į Kanadą ir apsigyve
no Sudbury, Ont. Tėvelis įsidar
bino mokyklos valytojų, o Vi
dutė tęsė pradinę mokyklą. 
1952 m. vasario mėn. būdama 
14-os metų, neteko tėvelio. Jį 
pasišaukė Dievulis. Abi su ma
ma sunkiai vertėsi. Mama tu
rėjo dirbti tėvelio darbą ir leisti 
dukrytę mokytis.

1953 m. abi persikėlė į To
rontą pas mamos brolį L. Raz- 
gaitį. Mama įsidarbino Western 
ligoninėje, o Vidutę leido į šv. 
Juozapo gimnaziją, kurioje ji la
bai gerai mokėsi ir baigė geriau
siais pažymiais. 1956 m. įstojo į 
Toronto universitetą. Jį baigė 
1961 m. bakalaurės laipsniu ir 
bibliotekininkės profesija, su 
kuria gavo darbą T. U. Robarts 
bibliotekoje ir su džiaugsmu 
dirbo. Šalia darbo įsijungė į 
“Varpo” chorą, akademikių 
skaučių draugovę, priklausė lie
tuvių bendruomenei ir kitoms 
grupėms. Rėmė labdaros orga
nizacijas, gimines Lietuvoje, lie
tuvišką spaudą, prenumeravo 
beveik visus lietuviškus žurnalus 
bei laikraščius, dalyvavo visuose 
lietuvių renginiuose.

Toronto
Kanados lietuvių fondo ta

rybos posėdis įvyko š.m. gruo
džio 3 d. Toronto Lietuvių Na
muose. Dalyvavo valdybos pirm. 
A. Nausėdas, tarybos vicepirm. 
L. Zubrickas, admin. L. Bazi- 
liauskas ir tarybos nariai B. Sap- 
lys, A. Kaminskas, D. Sher, S. 
Prakapas, J. Kuliešius, A. Pabe
dinskas ir R. Žilinskienė. A. Pa
bedinskas pateikė fondo finan
sinę ataskaitą, pažymėdamas, 
kad fondo kapitalas peržengęs 
tris mln. dolerių. A. Kaminskas 
kalbėjo investavimo reikalais. 
Taip pat buvo diskutuojami visi 
einamieji reikalai. KLF gauna
mos metinės palūkanos išdalija
mos studentų stipendijoms, pa
šalpoms, lietuviškai veiklai ir kt. 
Šiais metais iš viso lietuviškai 
veiklai Kanadoje buvo paskirta 
$84,300. Parama Lietuvai - 
$47,244, stipendijoms - $11,900. 
Į šią sumą įeina ir $4,200 Lietu
vos studentams. Kanados lietu
viams studentams buvo paskir
tos 8 stipendijos po $300 ir kitos 
po $250. Sekantis susirinkimas 
įvyks vasario mėnesį. S. Prakapas

Iš Kauno gautas šis laiškas: 
“Kauno kunigų seminarijos var
du nuoširdžiai dėkojame Albi
nai ir Alfonsui Pilipavičiams už 
$250 JAV auką seminarijos iš
laikymui. Gerasis Dievas teatly
gina Jums už dosnumą, tesu
teikia sveikatos ir stiprybės sun
kiame gyvenimo kelyje. Tegu 
ramybė ir džiaugsmas lydi Jus ir 
visus Jūsų šeimos narius kiek
viename šios žemiškos kelionės 
žingsnyje”. Pasirašė - rektorius 
kun. A. Žukauskas.

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

1969 m. sukūrė šeimą su 
Feliksu Mockumi. Vėliau susi
laukė šeimos - Linutės, Jono ir 
Vytuko. Visus leido į katalikiš
kas mokyklas ir universitetus. 
Keletą metų negalėjo dirbti, au
gino vaikus. Paaugus vaikams, 
vėl grįžo į tą patį pamiltą darbą. 
Buvo suruošus: bibliotekoje ke
letą parodų, ir pradėjo steigti 
lietuviškų knygų skyrių. Visos 
knygos, gaunamos per V. Auš
rotą ir R. Žiogarį iš Lietuvos ir 
vietinės, jos buvo įvestos į kom
piuterių sistemą. Tai labai ver
tingas rinkinys ir darbas. 1982 
m. išgyveno su mažais vaikais 
savo vyro avariją, bet su Dievu
lio pagalba vėl grįžo į normales
nį gyvenimą.

1987 m. su šeima aplankė 
Lietuvą dar komunistų plėšia- 
mą-išnaudojamą. Po Lietuvą 
neleido važinėti, net ir tėviškės 
aplankyti. 1990-91 m. atgaunant 
Lietuvai nepriklausomybę Vi
dutė rašė Kanados min. pirmi
ninkui laiškus apie matytus Lie
tuvoje vargus ir prašė padėti 
Lietuvai atgauti laisvę. Atsaky
mai buvo geri. 1992 m. vėl su 
šeima lankė Lietuvą, jau laisvą, 
ir džiaugėsi laisvai lankydama 
gimtinę Klaipėdą ir visur, kur 
tik norėjo. Matė nuniokotus 
laukus ir partizanų kapus.

Besidžiaugiant šeimos gyve
nimu, netikėtai ir staigiai palūžo 
sveikata. 2000 m. pavasarį išgy
veno sunkią operaciją, po ku
rios neblogai jautėsi, bet 2001 
m. vėl pasikartojo ir spalio 22 d. 
ją pasišaukė Dievulis. Atėmė iš 
gražios šeimos ir paliko didžiau
siam nuliūdime savo vyrą, vai
kus, gimines, draugus. Spalio 24 
d. nuo 4-9 v.v. Turner & Porter 
laidotuvių namus užpildė gimi
nės ir draugai. Vidutė skendo 
gėlėse. Maldas prie karsto atli
ko Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas prelatas Jonas Staške
vičius. Po maldų skautininkės- 
kai, sk. vyčiai, vyr. skautės su
stoję ratu sugiedojo jai pasku
tinę Ateina naktis. Jos atmini
mui rinko aukas M. Povilaitienė 
ir D. Keršienė vėžiu bei džiova 
sergantiems vaikams ir tremti
niams Vilniuje ir “Romuvos” 
skautų stovyklai.

Spalio 25 d. Lietuvos kanki
nių šventovėje gedulines šv. Mi
šias atnašavo kun. Vytautas 
Staškevičius ir sakė graudų pa
mokslą. Skaitinius atliko dėdė 
Pranas Razgaitis ir žentas John. 
Vargonais grojo ir duetus gie
dojo muzikės D. Radikienė ir 
D. Viskontienė. Prieš šv. Mišias 
KLK moterų dr-jos skyrius su
kalbėjo Rožinį ir su žvakutėmis 
išsirikiavusios pasitiko ir išleido 
į kapines. Visi lydėjo į kapines, 
kur jau ilsisi tėvelis ir mama. 
Prie kapo maldas tęsė kun. V. 
Staškevičius ir pakvietė visus su
giedoti Marija, Marija. Šeima ir 
giminės atsisveikino uždėdami 
baltas rožes ant karsto ir pa
kvietė visus į paskutines Vidu
tės vaišes salėje.

Velionė iškeliavo palikusi 
gražią šeimą bei namus, kurie 
ilgai, ilgai bus tušti be jos. Ji iš
keliavo, bet jos darbai kalbės 
apie ją. Vienas tokių jos darbų - 
1978 m. išleista knyga Baltic Ma
terial in the University of Toronto 
Library. A Bibliography Compi
led by Emilija Ziplans, Vida 
Mockus, Betty McKinstry, Elvi 
Aer. Kitas darbas, prie kurio ji 
prisidėjo - tai Grace F. Heggie 
paruošta ir redaguota knyga 
Canadian Political Parties 1867- 
1968, A Historical Bibliography. 
Leidinio įvade velionė apibū
dinta kaip žymi bibliotekininkė, 
dešimtmetį ėjusi vyriausios ka
taloguotojos pareigas. L.M.O.

PAIEŠKOJIMAS
Ieškoma šios šeimos. Nuotraukoje (1953 m.) - Aleksandra Lagno, 
karo metu pabėgusi iš Ukrainos į Vokietiją, ten susituokusi su 
lietuviu. Jo pavardė nežinoma. Berniukas g. 1945 m. rugsėjo 10 d. 
Hamburge. Mergaitė gimė Kanadoje, į kurią šeima emigravo po 
1945 m. lapkričio mėn. Čia jis dirbo aukso kasyklose. Šeimos ieško 
Fietje Quaedvlieg, Pastoor Raayenstraat 17, 6137 VT Sittard, 
Holland. EI. pašto adresas: sojorki@home.nl

Amerikos lietuvių fondo pokylyje 2001.XI.3, (iš k.): Rūta Kilienė, Alė 
Razmienė, valdybos pirm. Povilas Kilius, Aušrelė Sakalaitė, Asta Klei- 
zienė, Vasario 16 gimnazijos direktorius Andrius Šmitas, LF tarybos 
pirm. dr. Antanas Razma, Marytė Šmitienė ir kons. Vaclovas Kleiza

Nuotr. V. Jasinevičiaus

Lietuvių fondo stipendininkai, gavę paramos čekius LF pokylyje lapkri
čio 3 d. Lemonte Nuotr. E. Šulaičio

Artėja prie penkiolikos milijonų
Amerikos lietuvių fondo dviguba šventė Lemonte

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Lietuvių fondo metinis va

jaus užbaigimo pokylis įvyko 
š.m. lapkričio 3 d. Pasaulio lie
tuvių centre, Lemonte.

Šiemet ši šventė buvo dvi
guba, nes buvo švenčiamas tra
dicinio LF vajaus užbaigimo, 
stipendijų įteikimo ir dr. Anta
no Razmos vardo premijos įtei
kimas.

Neseniai naujai išdekoruo- 
ton, atnaujinton puošnion PLC 
didžiojon salėn prie šventiškai 
papuoštų rudens gėlėmis ir vai
siais stalų rinkosi gausūs LF na
riai ir svečiai.

Pokylio programą vedė LF 
tarybos narė Ramona Stepona- 
vičiūtė-Žemaitienė. Sveikinda
ma visus sakė: “Susirinkom LF 
derliumi džiaugtis ir dalintis”; 
perdavė ir prez. Valdo Adam
kaus sveikinimus. Pakvietė LR 
gen. konsulą Giedrių Apuoką 
tarti žodį, kuris pabrėžė, kad “iš 
LF semiasi jėgų visi lietuvybės 
palaikymo veiksniai”.

R. Steponavičiūtė-Žemaitie- 
nė pristatė garbės konsulus 
Vaclovą Kleizą ir Stasį Balzeką, 
jn., PLB v-bos pirm. Vytautą 
Kamantą, JAV LB tarybos pre
zidiumo pirm. Reginą Narušie- 
nę ir pakvietė prel. Igną Urbo
ną sukalbėti maldą prieš vaka
rienę.

Po puikios Aldonos Šoliū- 
nienės ir jos talkininkų paruoš
tos vakarienės prasidėjo vakaro 
programa.

Įžanginį žodį apie dr. A. 
Razmos LF steigėjo vardo pre
mijos paskyrimą tarė dr. Jonas 
Valaitis, LF garbės komisijos 
pirmininkas. Paaiškinęs, kad šią 
25,000 dolerių vienkartinę pre
miją skyrė LF taryba ir pasirin
ko švietimo sritį. Buvo sudaryta 
vertintojų komisija (3 iš Lietu
vos ir 3 iš čia).

Vertintojų komisijos pirm. 
R. Kučienė paaiškino, kad buvo 
gauta 14 paraiškų. Laimėjo Va
sario 16-tosios gimnazija Vokie
tijoje. Toliau R. Kučienė kalbė
jo apie šios gimnazijos svarbą ir 

reikalą ją remti.
Prie pakylos buvo pakviesti 

gimnazijos dir. Andrius Šmitas, 
mokytoja Marytė Šmitienė ir 
šios gimnazijos absolventė Va
nina Jasinskaitė. Dr. J. Valaitis 
įteikė dir. A. Šmitui diplomą, 
pažymintį, kad Vasario 16 gim
nazija laimėjo šią dr. A. Raz
mos vardo premiją už ypatingą 
pasižymėjimą 2000 m. švietimo 
srityje. Taip pat įteikė 25,000 
dolerių čekį, linkėdamas, kad jis 
būtų panaudotas lietuvybės iš
laikymui gimnazijos ribose.

Dir. A. Šmitas dėkodamas 
sakė, kad ši premija yra ypatin
ga dovana Vasario 16-osios 
gimnazijai 50 metų sukakties 
proga ir priėmė ją kaip paskati
nimą ir įpareigojimą tęsti darbą. 
Trumpai padėkojo ir M. Šmitie
nė, ilgiau - V. Jasinskaitė iš Ar
gentinos. Gražia, nors kiek ir su 
akcentu, lietuvių kalba jautriai 
ir nuoširdžiai kalbėjo: “Norim 
išsaugoti lietuvių kalbą ir tradi
cijas. Norim mokytis lietuvių 
kalbos, nes tai yra didelis turtas. 
Lietuvių kalba atidarė mums 
duris į Lietuvą... Vasario 16 
gimnazija nėra paprasta mokyk
la, bet lietuvių kultūros centras 
užsienyje, tai lyg antra Lietu
va!... Daug mokinių iš P. Ame
rikos ir toliau dirba Jaunimo 
sąjungoje ir Lietuvių bendruo
menėje”. Baigdama dėkojo Lie
tuvių fondui.

LF tarybos pirm. dr. A. 
Razma sveikino Vasario 16 
gimnazijos dir. A. Šmitą, dėkojo 
dr. J. Valaičiui ir R. Kučienei už 
atliktą didelį darbą, dėkojo vi
siems LF nariams ir džiaugėsi, 
kad su jų parama lietuvybė ilgai 
gyvuos.

Sveikino ir LF v-bos pirm. 
Povilas Kilius, o abiturientų 
vardu Lietuvių fondą, Vasario 
16 gimn. dir. A. Šmitą bei M. 
Šmitienę sveikino ir dėkojo Liu
das Landsbergis. “Vasario 16 
gimnazija užtikrino mano kelią 
lietuviškam gyvenimui”, pabrė
žė jis.

Stipendijas įteikė dr. A. 
Razma, LF tarybos pirmininkas, 
ir Kęstutis Ječius, LF Pelno 
skirstymo komisijos pirminin
kas. 2001 m. LF paskyrė 111 sti
pendijų - beveik 145,000. Poky
lyje dalyvavo 20 studentų. K. Ju- 
čius ragino juos neužmiršti, kad 
jie yra lietuviai, kvietė nenutolti 
nuo lietuviškos veiklos.

Stipendijos buvo įteiktos 
šiems studentams: Aušrai Ažuo- 
laitytei, Laurai Bratkovskytei, 
Saulei Buzaitei, Daliai Cidzikai- 
tei, Donatui Garbaliauskui,

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls„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 Tel. (416) 233-4601

Sk. pasisako
SENELIŲ NAMAI

(Iš Telšių vyskupo laiško)
Vargšų nemažai yra įvairiose 

Telšių vyskupijos vietose. Bet la
biausiai prašyčiau pagelbėti Nasrė
nuose, vysk. Motiejaus Valančiaus 
gimtajame kaime, netoli jo gimtųjų 
namų vietos ką tik pastatytiems se
nelių namams. Daug padaryta di
džiulės St. Vaičiaus aukos iš Čika
gos dėka. Bereikia tik užbaigti įran
gos įsigijimo reikalus ir, subūrus se
nelius, sutelkus tam reikalingus 
darbuotojus, pradėti tuose namuo
se labai prasmingą karitatyvinę 
veiklą. Senelių namai priklauso ne- 
didutei Kalnalio parapijai, Kretin
gos rajone. Iš parapijiečių daug ko 
tikėtis sunku. Taigi, manau, kad 
reikalingiausia būtų pagelbėti vysk. 
Motiejaus Valančiaus senelių glo
bos namams!

Aukas prašoma siųsti Kalnalio 
klebonui pažymint paskirtį šiuo ad
resu: kun. Gediminas Jazbutis, Kal
nalis, LT-5718, Kretingos rajonas, 
Lithuania.

Vysk. A. Vaičius, Telšiai
TREMTINIŲ VAIKAIČIŲ 

MOKYKLA
Užėjęs į “Lietuvių Namų” Vil

niuje mokykos muziejų ir žiūrėda
mas į Kanados lietuvių sveikinimus, 
save klausiu: “Kaip mūsų mokykla 
gyventų, jeigu nebūtų šių garbingų 
tėvynainių?” Ir čia pat pagalvoju - 
nepaprastai sunkiai. Įvairūs vado
vėliai, techninės mokymo priemo
nės, grožinė literatūra, remonto 
darbai - viskas atliekama, įsigyjama 
jūsų nepaprastu rūpesčiu. O siunti
niai, spauda ir dar daug dalykų - 
neįkainojama parama mūsų mo
kyklos mokiniams. Mokytojai, dės
tydami lietuvių kalbą, turi galimybę 
parodyti mokiniams filmuotus 
spektaklius, susitikimus su rašyto
jais, poezijos vakarus, kurie taip re- 
kalingi mūsų mokiniams. Nuošir
dus ačiū už nepaprastą rūpestį. 
Duok, Dieve, jums visiems svei
katos.

Mokykla jau ruošiasi šv. Kalė
doms ir Naujiems metams. Ruošia
ma mokinių darbų paroda, pradėsi
me ruoštis Kūčių vakarienei. Prie 
Kūčių stalo susės moksleiviai, pe
dagogai ir svečiai, dalinsimės kalė
daičiais, linkėsime vieni kitiems lai
mės ir sėkmės.

A. Rudys, direktorius

“VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAI”
Dėkoju Tėviškės žiburiams už 

mielą solidarumą ir rūpestį “Vaiko 
tėviškės namais”. Siunčiu kelių do
kumentų nuorašus, iš kurių matysi
te, kokia yra dabartinė padėtis. De- 
zinformatoriai tikrai norėjo sukurti 
“didelės krizės” įspūdį. Iš tikrųjų 
tai buvo tiktai normalaus gyvenimo 
Lietuvoje apraiškos. Atrodo, kad 
dezinformatoriai pamažu traukiasi. 
Bus galima normaliai dirbti ir gy
venti. Ir kairieji valdžios sferų žmo
nės įsitikina, kad tokia našlaičių 
globos sistema, kaip “Vaiko tėviš
kės namai”, Lietuvai visada bus la
bai reikalinga. Lauksime ir Kana
dos lietuvių paramos.

Su tikru dėkingumu ir nuošir
džiais Dievo palaimos linkėjimais.

Kun. Vytautas Kazlauskas,
VTN vardu, Kaunas

Kęstučiui Gasiūnui, Mildai Gri
gaitei, Aldui Gubarui, Arūnui 
Karaliui, Rasai Karbauskaitei, 
Jolitai Klimavičiūtei, Miletai 
Klimatičiūtei, Sigitai Lukaus- 
kaitei, Agnei Mackevičiūtei, 
Džiugui Renetskiui, Kristinai 
Sakalavičiūtei, Šarūnui Skadui, 
Nerijui Šmerauskui, Astai Šved- 
kauskaitei, Adomui Tautkui.

Studentų ir Lituanistikos 
katedros vardu padėkojo Dalia 
Cidzikaitė. Fondui už paramą 
dėkojo ir Lemonto Maironio li
tuanistinės m-los direktorė 
Audronė Elvikienė.

P. Kilius, LF v-bos pirmi
ninkas, dėkojo atvykusioms į šią 
dvigubą šventę. Jis sakė: LF 
kapitalas artėja prie 15 mil. dol. 
Artimoje ateityje LF turėtų 
gauti 2.5 mil. dol. palikimą - 
įnašą ir, biržai atsigavus, LF 
galės pasiekti 20 mil. dol. Tada 
lietuvybės išlaikymą galės remti 
2 mil. suma kasmet. Dėkojo dr. 
J. Valaičiui, R. Kučienei bei vi
sai dr. A. Razmos vardo premi
jos vertintojų komisijai, visiems 
LF nariams, “nes jūsų sudėti 
milijonai įgalina remti lietuvy
bę”. Dėkojo visiems prisidėju- 
siems prie šio pokylio sėkmės.
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St, West

Tel. (416) 763-5677

ORTODONTRS
(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

ANTANAS 
GENYS

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

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

Linksmų

Šv. Kalėdų 
ir laimingų

Naujų metų

mailto:sojorki@home.nl
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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TORONTO"
Anapilio žinios

- Toronte mirė Petronėlė Poš
kienė, mama mūsų gero parapijie
čio Kęstučio Poškaus.

- Šventasis Tėvas paskelbė šių 
metų gruodžio 14, ateinantį penk
tadienį, Pasninko ir maldos diena už 
taiką, darną bei teisingumą pasau
lyje. Jis taipgi skatina visus iš savo 
apstumo aukomis paremti šiomis 
dienomis nukentėjusius nuo tebe
vykdomų žiaurumų bei karų. Todėl 
prašome tą dieną savo parapijiečius 
užlaikyti pasninką (visus tarp 18 ir 
59 m. amžiaus sveikus asmenis tik 
vieną kartą tą dieną sočiai valgyti), 
o 7 v.v. kviečiame dalyvauti Lietu
vos kankinių šventovėje Mišiose už 
teisingumą ir taiką.

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

- Pirmosios Komunijos iškil
mės mūsų parapijoje bus ateinan
čiais metais balandžio 28, sekma
dienį. Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos vyksta sekmadie
niais po 9.30 v.r. Mišių klebonijoje.

- Gruodžio 23, sekmadienį, po 
9.30 v.r. Mišių klebonijos posėdžių 
kambaryje bus Kalėdinio pasiruoši
mo valandėlė vaikučiams, kurie 
ruošiasi Pirmajai Komunijai ir 
tiems, kurie yra už juos truputį vy
resni ar jaunesni. Kviečiame visus 
juos ateiti.

- KLKM draugijos skyrius me
tinę Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventę švęs gruodžio 16, sekma
dienį. Skyrius dalyvaus 11 v.r. Mi
šiose, o paskui Anapilio parodų 
salėje bus “Aukuro” aktorių M. ir
K. Kalvaičių meninė programa ir 
vaišės su loterija.

- “Anapilio” sporto klubas 
praneša, kad paskutinieji sporto 
užsiėmimai prieš šventes bus gruo
džio 10 ir 11 d.d. Po švenčių sporto 
užsiėmimai prasidės sausio 8 ir 9 d.d.

- Jaunų šeimų sekcijos rengia
ma Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 
16, sekmadienį, po 11 v.r. Mišių 
didžiojoje 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 metu. 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. 
Išpažinčių bus klausoma prieš ir po 
Mišių.

- Mišios gruodžio 16, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Balį Savicką; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Petrą Babecką; Delhi Šv. Kazimie
ro šventovėje gruodžio 15, šeštadie
nį 3 v.p.p. už a.a. Oną Šiurnienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Gruodžio 16, 11.15 v.r. III-jo 

Advento sekmadienio pamaldos ir 
sekmadienio mokykla. Pamaldose 
pamokslą sakys diak. Liudas Mi
liauskas, kuris šį pavasarį. baigs 
Concordia Liuteronų seminariją,

‘ Fort Wayne, Indiana ir šią vasarą 
bus įšventintas į kunigus Lietuvoje. 
Diak. Liudas taip pat sakys pa
mokslą pamaldose gruodžio 30 d.

- Jaunimo pamaldos su Kalė
dų eglute įvyks gruodžio 23 d., 
12.15 v.p.p.

- Kūčių pamaldos su Šv. Ko
munija įvyks gruodžio 24 d., 6 v.v. 
Kalėdų dieną pamaldų nebus.

- Parapija vienerius metus pa
rems kun. Virginijų Kelertą, Sudar
go ir Šakių parapijų kleboną. Kūčių 
vakaro pamaldose bus išdalinti spe
cialūs vokeliai, norintiems laisva au
ka prisidėti prie šio meilės darbo.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus bibliotekoje dabar 

yra daugiatomis Didysis lietuvių kal
bos žodynas (t. I-XVIII) ir taip pat 
daug naujų knygų apie lietuvių isto
riją, muziką ir meną.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $1,000 - Prisikėlimo 
par. kredito kooperatyvas; $100 - 
M. Pranevičius, M. Vasiliauskienė, 
Z. ir P. Sakalas, J. Pacevičienė, A. 
ir E. Valiūnai; $75 - V. ir V. Paš- 
kus; $50 - V. K. Gaputis, V. Butkys.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $100 auko
jo P. O Vėžauskai.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo parapijos cho
ras. Kitą sekmadienį giedos “ret- 
kartinis” choras su liaudies instru
mentų palyda. Kas norėtų prie šio 
choro prisijungti, prašome pranešti
L. Underienei tel. 416 536-8388 ir 
ateiti į repeticiją 9.15 v.r. muzikos 
kambaryje.

- KLKM draugijos šios parapi
jos skyrius turėjo savo metinę aga- 
pę - pietus, kuriuose dalyvavo apie 
šimtas narių, viešnių ir svečių. A. 
Sungailienė skaitė paskaitą apie 
meilę, o L. Turūtaitė atliko meninę 
programos dalį.

- Prieškalėdinis parapijoje su
sikaupimas, kurį ves kun. Julius 
Sasnauskas, OFM, prasidės penk
tadienį, gruodžio 14, su Mišiom ir 
pamokslu 7 v.v.; šeštadienį - 10 v.r. 
ir 4 v.p.p.; o sekmadienį - įprasta 
tvarka. Prieš visas Mišias bus klau
soma išpažinčių.

- Sekmadienį per 10.30 v.r. 
Mišių skaitiniams prasidėjus, kvie
čiame vaikučius tarp 4 ir 11 m. 
amžiaus išeiti į šventovės prieangį, 
kur juos pasitiks Pirmos Komunijos 
pamokų mokytojos ir paskirstę juos 
pagal amžių, išaiškins Šv. Rašto skai
tinius vaikams suprantamu būdu.

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

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimas prasidės po Naujų metų. 
Prašome registruoti jaunuolius, gi
musius 1989 m. ar anksčiau, para
pijos raštinėje. Sutvirtinimo sakra
mentą suteiks vysk. Paulius Balta
kis, OFM, 2002 m. gegužės 12 d., 
per 10.30 v.r. Mišias.

- Gruodžio 6 d. palaidota a.a. 
Petronėlė Poškienė, sulaukus dau
giau kaip 95 metų amžiaus. Paliko 
dukrą Birutę Valančienę su šeima 
ir sūnų Kęstutį Poškut su žmona 
Rūta. Hamiltone mirė a.a. Povilas 
Lukavičius, D. Šablinskienės tėve
lis. Lietuvoje mirė a.a. Julija Poš
kienė, Kazės Žabienės sesuo.

- Pakrikštyta Aria Ramūnė, 
Valerijos (Čeponytės) ir John 
Brooking dukrelė.

- Naujų metų sutikimą parapi
jos salėje rengia statybos vajaus 
komitetas. Bilietus platina J. Vin- 
gelienė sekmadieniais po Mišių, 
kitu laiku iš namų tel. 416 233- 
8108. Vakaro programa: 6.30 v.v. 
Mišios šventovėje, 7 v.v. kokteiliai, 
8 v.v. šilta vakarienė, šokiai, 11.30 
v.v. šaltas bufetas. Naujieji metai 
katalikams yra privaloma šventė, 
todėl kviečiame visus atlikti Naujų 
metų dienos Mišių pareigą, daly
vaujant Mišiose prieš vakarienę.

- 2002 metų parapijos aukų 
vokeliai yra išdėstyti ant stalų alfa
betine tvarka prie įėjimo į salę. 
Prašome juos pasiimti ir tuo sutau
pyti parapijai pašto išlaidas.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
16: 8 v.r. už a.a. Kazimierą ir Kostą 
Jakubauskus; 9.15 v.r. už a.a. Vitą 
Vingelį; 10.30 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius, už a.a. Stasį Dač- 
kų, už a.a. Alfonsą Lukošių ir už 
a.a. Reginą Valickienę.

Lietuvių Namų žinios
- Gruodžio 9 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 293 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN moterų būrelio pirm. 
A. Biškevičienė. Svečių knygoje pa
sirašė D. D. Sližauskai iš Kauno.

- LN valdybos posėdis įvyks 
trečiadienį, gruodžio 12, 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, 
registracijos klausimus ir pan. Kvie
čiame pietums į Lietuvių Namus!

- Asmenys, kurie domisi kultū
rine veikla, LN kultūrinės veiklos 
komisijos yra kviečiami į pasitari
mą, įvyksiantį Lietuvių Namuose 
gruodžio 16 d., 1 v.p.p.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. P. 

Poškienės atminimui $100 aukojo - 
L. J. Yčai; I. Jakowich - $300(810), 
E. Adomaitienė - $100. Slaugos 
namams aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito kooperaty
vuose arba siųsti tiesiog Labdaros 
fondas, Lietuvių Slaugos namai, 
1573 Blsoor St. W., Toronto, ON, 
M6P 1A6.

- 2002 m. sausio 26 d., “Lab
daros” Slaugos namų vajaus komi
tetas Lietuvių Namuose rengia iš
kilmingą pokylį. Meninėje progra
moje įžymaus solisto iš Lietuvos V. 
Juozapaičio koncertas. Solistui 
akomponuos taip pat garsus pianis
tas iš Lietuvos Povilas Jaraminas. 
Bilietų kaina - $100 (už pusę su
mos gausite mokesčių pakvitavi
mus). Bilietus galima įsigyti pas J. 
Vingelienę tel. 416 233-8108 arba 
sekmadieniais Lietuvių Namuose. 
Vakaro tikslas - sutelkti lėšas 
Slaugos namams.

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 
administracinė sekcija

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. VINGELIENĘ, tel. 416 233-8108 ar sekmadieniais po Mišių.

Rengia - Prisikėlimo parapijos statybos vajaus 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.

PARAMOS kredito koope
ratyvo darbo valandos: gruo
džio 24 - Kūčių dieną, pirma
dienį, 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; gruo
džio 25 d. - uždaryta; gruodžio 
26 d. - uždaryta; gruodžio 31, 
pirmadienį, 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Naujų metų dieną - uždaryta.

Prisikėlimo parapijos kre
dito kooperatyvas švenčių laiko
tarpiu bus uždarytas: gruodžio 
25, antradienį - Kalėdų dieną; 
gruodžio 26, trečiadienį - Box
ing Day; gruodžio 31 d. nuo 1 
v.p.p.; 2002 m. sausio 1 - Naujų 
metų dieną.

Toronto choro “Volungės” 
kalėdiniam koncertui susirinko 
pilna Prisikėlimo šventovė klau
sytojų. Gruodžio 9 d., 4 v.p.p. 
prasidėjo turtinga lietuviškomis 
ir kitų tautų kalėdinėmis gies
mėmis programa. Dirigavo 
muz. Dalia Viskontienė, akom- 
ponavo muz. Jonas Govėdas, 
arfa prisidėjo Jacqueline Go
ring, gitara - Larry Folk, ma
rimba ir vibrafonu - Andrew 
Morris. Programon buvo įpinti 
jaunimo skaitomi evangelijos 
skaitiniai, o ją paįvairino ir ben
dros giesmės, kurias sustoję visi 
entuziastingai giedojo. Skaitė 
brolis Petras Šarka, OFM, Aud
ra Rusinaitė, Andrius Rusinas, 
Livija Jonaitytė, Aleksandra 
Valaitytė ir Tomas Kuras. Solo 
giedojo Anita Puodžiūnienė, 
keletą giesmių atliko parapijos 
jaunimo choras. Koncertui pasi
baigus, salėje visi pakilioje nuo
taikoje pabendravo besivaišin- 
dami choristų parūpinta kava ir 
pyragaičiais. Dlv.

Maironio mokyklos žinios
- Kviečiame visus į Kalėdų eg

lutę įvyksiančią gruodžio 15 d., 10 
v.r. (mokiniai turi prisistatyti 9.30 
v.r.) naujose Prisikėlimo parapijos 
patalpose. Bus graži programa, bei 
pristatymas naujos knygos - Auksi
nė Girlianda, kurią bus galima įsi
gyti už 5 dol.

- Kalėdų senelis atkeliaus su 
dovanėlių maišu, bus galima su juo 
ir nusifotografuoti.

- Lituanistinių kursų mokslei
viai gaus premijas už geriausius raš
to darbus. Prašome jų dėvėti kalė
dines spalvas.

- Vyks loterija. Prisikėlimo 
parapijos bankelis apmokės vai
kams užkandžių išlaidas. (Jeigu tė
veliai norės užkąsti, prašysime lais
vos aukos).

- Švenčių metu pamokų nebus. 
Mokykla veiks įprasta tvarka po 
Naujų metų, sausio 12 d. Živilė

Išeivijos lietuvių klierikų 
/studijų fondui $500 aukojo V. 

Kryžanauskas (žmonos a.a. Aldo
nos VI mirties metinių proga).

A. a. Povilo Lukavičiaus at
minimui, užjausdami liūdinčius 
šeimos narius, Rūta ir Raimun
das Kličiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

kalėdinis poyūvis.
JJ’š.m. gruodžio 22 , šeštadienį, 7 v.v.

. TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE
J 1573 Bloor Street West, Toronto ’>^<’

t§i>į užkandžiai • kokteiliai • šokiai 
| ‘‘pusiau formalus”apsirengimas (“semi-formal")

Nor'nt l^gy® bilietus, skambinkite arba pasiųskite Vytui Kušliui žinutę
/ Vytas Ruslys: tel. 905 625-8964, ei. paštas - vruslys@rogers.com
( Bilieto kaina - $25 Rengia - KLJS valdyba

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo Tėviškės žiburiams-. $50 
- Irena, Antanas Ambraškos, 
Phoenix, Az; $40 - Alina, Inocen
tas Jurcevičiai ir dukros Rimantą, 
Gražina, Judita, Marija Šiūlienė, 
Hamilton, Ont., Rimas ir Lisa Šiū- 
liai su šeima, Hamilton, Ont., Rai
mundas ir Rūta Kličiai su šeima, 
Ottawa, Ont.; $30 - Teresė, Jonas 
Povilauskai ir šeima, Hamilton, 
Ont., Nellie, Pranas Puidokai, A. 
G. Skaisčiai, Grimsby, Ont.; $25 - 
Stasys ir Janina Poškai, Olga ir Jo
nas Statkevičiai, Rodney, Ont., 
Adolfas ir Danutė Bajorinai, Tefa 
Ciparienė ir vaikai, Rodney, Ont., 
Kostas ir Eugenija Gapučiai, Both
well, Ont., Nijolė Šimkienė ir sū
nūs; $20 - Stasys Matulionis, 
Brantford, Ont., Birutė, Jonas Luk
šiai ir šeima, Tillsonburg, Ont., Li
dija ir Vytautas Bušmanai, Brad
ford, Ont., Adolfas Kanapka, Wa- 
saga Beach, Ont., Mėta ir Edis Ka
zakevičiai, Feliksas Mockus ir vai
kai Jonas, Vytas ir Lina su vyru, 
Levutė ir Vladas Pevcevičiai, Biru
tė Kazlauskaitė, Birutė Abromai- 
tienė, Irena Baltakienė; $15 - Ele
na Girėnienė; $10 - Teofilė Ko- 
belskienė, Juzė Žulienė.

KLB žinios
- Rūtai Žilinskienei, KLB val

dybos pirmininkei, pradedančiai sa
vo kadenciją, sveikinimus atsiuntė 
PLB pirm. Vytautas Kamantas ir 
JAV bendruomenės pirm. Algi
mantas Gečys.

- KLB valdybą papildė 2 nauji 
nariai - Algirdas Vaičiūnas daly
vausiantis posėdžiuose kaip buvęs 
pirmininkas ir atstovausiantis val
dybai Baltiečių federacijoje, ir Ma
tas Stanevičius, sutikęs būti atstovu 
elektroniniams ryšiams.

- Gruodžio 5 d. posėdyje buvo 
svarstomos KLB krašto tarybos 
XVIII suvažiavimo grupinių disku
sijų Apylinkių rūpesčiai išvados. Jos 
artimiausiu metu, pagal suvažia
vimo nutarimą, bus išsiuntinėtos ta
rybos nariams ir apylinkių pirmi
ninkams.

- Kitais metais bus švenčiama 
50 metų sukaktis nuo Lietuvių 
bendruomenės Kanadoje įsteigimo. 
Planuojama atitinkamai sukaktį pa
minėti. Kitas posėdis - 2002 m. 
sausio 16 d. Inf.

Pakalnių šventovės statybai 
$100 aukojo A. Sagcvičius (žmo
nos a.a. Eugenijos atminimui).

A. a. Petronėlės Poškienės 
šviesiam atminimui, užjausdami 
dukrą Birutę Valančienę ir visą 
jos šeimą, Aldona ir Antanas 
Kilinskai Tėviškės žiburiams au
kojo $20.

Ričardas Ručys atsiuntė 
$50 auką “Tremtinių grįžimo 
fondui” paremti.

Dėkinga - KLK moterų 
dr-jos centro valdyba

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo L. Baumgardas.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $100 aukojo S. Kėkštas.

Hamiltono lietuvių pensi
ninkų klubas “Ąžuolas” nese
niai į amžino poilsio vietą paly
dėjo klubo narį a.a. Bronių Gra
jauską. Pagerbiant jo šviesų pri
siminimą klubas aukojo Tėviš
kės žiburiams $35.

Š. m. gruodžio 5 d. įvyko 
KLB Toronto apylinkės tarybos 
susirinkimas. Dalyvavo 22 tary
bos nariai, apylinkės valdybos 
bei revizijos komisijos nariai, 9 
organizacijų atstovai ir 6 svečiai. 
Susirinkimą vedė Joana Kurai- 
tė-Lasienė, valdybos nariai pa
teikė praeitų metų ataskaitą. 
Rinkimų komisijos pirm. B. 
Saplys vadovavo naujos valdy
bos ir revizijos komisijos rinki
mams. Į naują Toronto apylin
kės valdybą išrinkti: Kristina 
Baliūnaitė, Danutė Garbaliaus- 
kienė, Virginija Ruškienė, Pri
ma Saplienė, Gintarė Sinskaitė, 
Vidmantas Šilininkas ir Vytau
tas Taseckas. Į revizijos komisi
ją: Kristina Rimkienė, Algis 
Simonavičius ir Dalia Steponai
tienė. Džiugu, kad naujoje val
dyboje dalyvauja jaunesnės kar
tos atstovai. Susirinkimo daly
viai buvo pavaišinti kava ir ska
niais užkandžiais. I. K.

PADĖKA
Artinasi šv. Kalėdos kaip šviesi 

žvaigždė ir pagalbos viltis ligo
niams. Kanados lietuviai nuolat re
mia labiausiai tos pagalbos reika
lingus - vėžio liga ir džiova sergan
čius vaikučius ir tremtinius. Globo
jami sės. N. Sadūnaitės, jie gauna 
dovanėlių ir labai svarbios pinigi
nės pagalbos vaistams pirkti.

Dėkojame dviem mirusiom ge
radarėm, kurios nepamiršo ligonių, 
net savo testamentuose paskirda- 
mos jiems paramą. Daug dirbo ir 
aukojo a.a. Valentina Dalindienė, 
mums palikdama pavyzdį, kaip rei
kia gyventi darant gera kitiems.

Dėkojame Anapilio, Vasagos, 
Delhi ir apylinkių, St. Catharines, 
Windsoro ir Otavos moterų būre
liams už surinktas aukas. Ačiū To
ronto lietuviams, aukojantiems 
šiam tikslui laidotuvių metu, savo 
narėms aukų rinkėjoms D. Keršie
nei ir B. Matulaitienei. Ačiū O. 
Balsienei už pagalbą, nuolatos au
kojantiems įvairiomis progomis - 
atskirai arba drauge.

Visiems geradariams linkime 
šv. Kalėdų palaimos, sveikatos ir 
laimingų Naujų metų!

“Kovai su vėžio liga Lietuvoje” 
būrelis - D. Barkauskienė, 
D. Dargienė, A. Ledienė ir

M. Povilaitienė

H MONTREAL
Bernelių Mišių tvarka Aušros 

Vartų šventovėje: Kūčių vakare 
9.30 vai. bus religinis koncertas, 10 
vai. šv. Mišios. Po jų parapijos sa
lėje susitikimas su giminėmis ir pa
žįstamais. Kalėdų pirmąją dieną - 
pamaldos kaip sekmadieniais: šv. 
Mišios 8.30 ir 11 vai. rytą.

“Rūtos” klubo rengta mugė- 
bazaras seselių namuose įvyko 
gruodžio 1-2 d.d. Daugiausia lanky
tojų susilaukta sekmadienį (gruo
džio 2). Tą dieną visi galėjo pasivai
šinti skaniu kugeliu, koldūnais, py
ragais ir kava. Vyko loterija. Gali
ma buvo įsigyti įvairiausių daiktų, ir 
svarbiausia - pačių klubo narių nu
megztų megztinių, šiltų pirštinių ir

A.a. sol. Ginos Čapkauskienės laidotuvių apeigose Montrealio Aušros 
vartų šventovėje atlikę liturginį giedojimą (iš k.): A. J. Mickus, sol. iš 
New Jersey A. Kiaušaitė, muz. L. Djintcharadze Nuotr. A. Keblio

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

Montrealio lietuvių 
kredito unijaLITAS

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Patikslinimas. Skelbtame 
“Ąžuoliuko” koncertams rengti au
kotojų sąraše (TŽ nr. 45) buvo iš
leista F. Narušienės $20 auka. Atsi
prašome - Rengėjų komitetas

Atitaisymas. TŽ nr. 49 antra
me puslapyje po nuotrauka (apa
čioj) parašas turėtų būti toks: Šel
mių atminimui jų prieškarinės so
dybos vietoje pagal Vyt. Pačkausko 
projektą ir Antano Šelmio bei Virg. 
Pačkauskaitės pastangomis Suvalki
joje pastatytas ir pašventintas kop
lytstulpis. Ntr. V. Pačkausko.

PARDUODU mažai vartotą moto
rizuotą vežimėlį. Skambinti tel. 416 
762-1569._________________________
HAMILTONO PENSININKŲ NA
MUOSE “Rambynas” yra du laisvi 
butai nuo 2001 m. gruodžio 1 d. 
Skambinti Vytui tel. 905 526-8281.

PARDUODU pagalvėles ir kitas 
siūtas smulkmenas. Priimu užuo
laidų bei drabužių užsakymus siu
vimui ir taisymui. Skambinti tel. 
905 238-0580 Ramunei.

LĮg°"p*_J Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

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 

smulkesnių rankdarbių. Klubo val
dyba dėkoja visiems, atsilankiu
siems į mugę, ir ypatingai klubo 
moterims bei seselėms, kurios ilgas 
valandas praleido visas prekes be- 
dėstydamos ir paskui jas pardavinė- 
damos arba vesdamos loteriją. Vy
rai tvarkė stalus, kėdes, viską atneš
dami iš Aušros Vartų parapijos sa
lės ir paskui parnešdami atgal. Mu
gė pavyko gana gerai.

Naujųjų metų sutikimą ir šiais 
metais rengia Montrealio šauliai. 
Išradinga programa, vaišės ir šokiai 
tinka visiems - ir suaugusiems, ir 
jaunesniems. Todėl rengėjai tikisi 
gausaus visų atsilankymo. B.S.

IŠNUOMOTU BUTĄ High Park ra- 
jone. Skambinti tel. 416 766-5639.

KIRPYKLA-salonas “Eva’s” kvie
čia pasinaudoti savo paslaugomis. 
Kalbame lietuviškai. Kviesti Vijolą 
tel. 416 252-3262.
IŠNUOMOJAMAS vienas miega- 
mas rūsyje su baldais nerūkan
čiam vyrui Oakvilėje. Atskiras įėji
mas. $400 mėnesiui. Skambinti tel. 
905 847-9419.

IEŠKOME moters, kuri galėtų pa- 
bendrauti su vyresnio amžiaus lie
tuve senelių namuose Mississau- 
goje. Skambinti Virginijai tel. 416 
651-7633.

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

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

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

Tatunujuasnisk
Atliekame visus paruošime 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808
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