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Būtinas derinys
Ir šiuos metus pradėdami galime pasidžiaugti, 

kad organizuotas lietuviškasis gyvenimas išeivijoje dar yra 
gana judrus. Reiškiasi jis visaip ir įvairiai - vieni pluša, ki
ti pinigus aukoja, treti viskam pasiruošę ir dirba, ir au
koja.

V
ISKO reikia, kad veikla judėtų, kad tas lietuviš
kojo kraičio vežimas riedėtų pirmyn, taptų pa
trauklesnis, džiugintų savuosius, stebintų pašalie
čius. Jau seniai patirta, kad bet kurios srities veikla be fi

nansinio užnugario labai sunkiai tegali veržtis į priekį. 
Lietuviškojo gyvenimo kūrimo pradžioje, kai pinigų sty
gius buvo pati didžioji problema, teko atsisakyti ne vieno 
gražaus bei naudingo sumanymo ir verstis daug kukliau 
pagal ribotas išgales. Prisimename, kad tuomet buvo ne
mažai gabių bei veržlių visuomenės veikėjų, bet trūko pi
nigų. Įsteigti fondai bei savitarpio pagalbos kooperatyvai 
(bankeliai) dar nebuvo pakankamai pajėgūs stipriau pa
remti organizacijas bei kitas institucijas, judinančias pa
grindinę veiklą. Taipgi ir pavieniai aukotojai, spaudžiami 
asmeninių finansinių įsipareigojimų bei skolų, jokiu būdu 
negalėjo stambesnėmis sumomis prisidėti prie bendrų lie
tuviškųjų užduočių rėmimo. Laikui bėgant tiek finansinių 
institucijų, tiek ir pavienių asmenų ekonominis pajėgu
mas stiprėjo. O jau šiuo metu aukojimas ir bendrų užmo
jų rėmimas yra nepalyginamai geresnis. Tai gali kiekvie
nas pastebėti pavartęs spaudos puslapius, kuriuose skel
biami aukotojų sąrašai, padėkos jiems bei apžvalginės 
apyskaitos, rodančios, kiek kasmet skiriama lėšų lietuvy
bės reikalams, net jau ir nepriklausomai Lietuvai. Belieka 
tik džiaugtis, gal ir didžiuotis tuo, kas matoma ir žinoma. 
Tai rodo lietuviškos visuomenės solidarumą ir jos patrio
tinį nusiteikimą, kuris, gal ir ne visu šimtu nuošimčiu, pe
reina iš kartos j kartą. Tai tikrai puiku. Vienas dalykas 
betgi iškelia nemalonų klausimą - pinigų turime, bet ar 
turėsime pakankamai veikėjų?

A
UKOTI pinigus bendrai visų gerovei yra nemaži 
nuopelnai, atremti į idealistinį nusistatymą. Tai ir 
paskatinantis pavyzdys tiems, kurie stengiasi lai
kytis išvien besireiškiant lietuviškai veiklai. Reikia tik 

džiaugtis, kad aukotojų skaičius ir aukojamos sumos di
dėja. Tai aiškiai įgalina išeivijos vadovus imtis drąsesnių 
sumanymų nebijant, kad po renginių teks sukti galvas, 
kaip padengti susidariusias skolas. Tai geroji aukojimo 
pusė. Antroji pusė, kuriai ir pavadinimą būtų nelengva 
rasti, tai ta, kad aukotojai, atidavę savo metinę ar proginę 
duoklę, jaučiasi pareigą atlikę, lieka pasyvūs, nors spau
doje ar kaip kitaip pagerbiami, daugumai žinomi geri 
žmonės ir nusiteikę solidariai. Visa tai juk kilnu ir gražu. 
Bet kas atsitiktų, jei visi pradėtų panašiai elgtis? Nūdien 
jau daugelis galėtų šitaip “veikti”. Nėra abejonės, kad pi
nigai tikrosios veiklos neišgelbėtų. Tikrajai veiklai reikia 
ne tik pinigų, bet ir joje aktyviai dalyvaujančių bei vado
vaujančių. Jeigu jų nebebus arba bus per mažai, kas iš tų 
aukų, kas ir ką su jomis veiks? Todėl tokia išsiperkamoji 
veikla, nors ir naudinga, kol yra veikėjų, ima kelti rūpestį. 
Reikia dar tik džiaugtis, kad yra pakankamai tautiečių, 
kurie savo visapusišku dalyvavimu palaiko organizuotą 
judėjimą, savo įsipareigojimų nedėdami ant svarstyklių, 
rodančių, kiek ir ko kas davė. Praėjusių metų KLB krašto 
ir apylinkių tarybų rinkimai rodė, kad didesniuose telki
niuose kandidatų bendrinei veiklai dar užtenka. Tai tikrai 
geras reiškinys. Suderinus aktyvų dalyvavimą su gauna
momis aukomis galima atlikti tikrai reikšmingų darbų. Pi
nigai be žmogaus nieko nereiškia. Taipgi ir žmogus be pi
nigų daugelyje atvejų yra bejėgis. Visuomeninė veikla rei
kalauja naudingo derinio. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Bilijonai saugumui stiprinti
Finansų ministerio Paul 

Martin 2001 m. gruodžio 10 pa
skelbtas federacinis biudžetas 
ateinantiems penkeriems me
tams daugiau nei $7.7 bin. skyrė 
apsigynimui nuo teroristų. $2.2 
bin. skirta pagerinti komercinės 
aviacijos saugumui: stipresnių 
pilotų kabinos durų įmontavi
mui, ginkluotų skrydžių palydo
vų pasamdymui ir apmokymui, 
griežtesniam keleivių tikrinimui 
oro uostuose, jautresnių prietai
sų parūpinimui tikrinti keleivių 
bagažą. $2.2 bin. rezervuota pa
sienio saugumo patobulinimui, 
stropesniam įvažiuojančių sve
timtaučių, imigrantų bei pabė
gėlių patikrinimui; $1.2 bin. ka
rinių pajėgų biudžetui papildyti; 
$1.6 bin. policijai, slaptoms ži
nių rinkimo bei saugumo tarny
boms. Kitiems reikalams skirta 
mažiau: $2 bin. vieškelių, gat
vių, tiltų bei kanalizacijos pro
jektams, parama užsieniui (ypač 
ligų niokojamai Afrikai) padi
dinta iki $1 bin., švietimo bei 
moksliniams reikalams $1.1 
bin., $185 mln. indėnų/eskimų 
vaikų globai. Prie komercinės 
aviacijos saugumo finansavimo 
prisidės ir patys keleiviai: nuo 

š.m. balandžio bus įvestas pri
dėtinis mokestis $12 už kiekvie
ną skrydį, išskyrus už grįžimo 
skrydį iš JAV (tam galios JAV 
mokestis).

Kanados pasai po š.m. ba
landžio bus patobulinti, kad bū
tų žymiai sunkiau juos nelega
liai pagaminti: juose bus įdėtos 
specialios hologramos ir savi
ninko nuotrauka bus įdėta 
skaitmeniniu būdu tiesiai į as
mens žinių puslapį. Taip pat ir 
prašymo pasui gauti blanke bus 
daugiau klausimų, nurodytų liu
dininkų apklausinėjimas bus 
griežtesnis. Kaina taip pat bus 
pakeista. Suaugusiųjų pasas kai
nuos $85 (dabar $60) penkerių 
metų galiojimui, o vaikai priva
lės turėti savo pasus (dabar jie 
iki tam tikro amžiaus būna iš
vardinti tėvų ar globėjų pase).

Specialus Otavos parla
mento komitetas apskaičiavo, 
kad 2001 rugsėjo 11 teroristų 
antpuolis JAV-bėse kainavo $5 
bin. Kanados ekonomijai per 3 
mėnesius po antpuolio. Nuosto
liai patirti sulėtėjus eksportui į 
JAV, sumažėjus keleivių skai
čiui lėktuvais (25 nuošimčiais)

(Nukelta į 8-tą psl.)

Šv. Tėvas Jonas Paulius II Kristaus gimimo švenčių proga pasveikinęs 
daugelį pasaulio tautų jų kalbomis, įskaitant ir lietuvių - “Linksmų 
šventų Kalėdų”

Savaitė Lietuvoje
Lietuva JT ataskaitoje

Gruodžio 1 d. paskelbta, 
kad Jungtinių Tautų Vaikų fon
do (UNICEF) išleistoje ataskai
toje Perėjimo dešimtmetis, Balti
jos kraštuose iš visų Vidurio 
Europos ir buvusių Sovietų Są
jungos valstybių labiausiai padi
dėjo vaikų namuose ir kitose 
ugdymo institucijose augančių 
vaikų skaičius. UNICEF duo
menimis, dešimtmečio pradžio
je buvusių komunistinių šalių 
specialiose institucijose augo 
150,000 vaikų, dabar - apie 1.5 
mln. Lietuva ataskaitoje išski
riama kaip valstybė, kurioje per 
praėjusį dešimtmetį 2.5 karto 
padidėjo tuberkulioze sergančių 
vaikų skaičius. Skelbiama, kad 
1995-1999 m. nuo 3% iki 15% 
padidėjo skaičius 15-18 metų 
amžiaus vaikų, bent kartą ban
džiusių narkotines medžiagas. 
Rodiklis mažesnis negu Estijoje 
(16%) ir Lenkijoje (18%). Lie
tuvoje nuo 20% iki 35% padau
gėjo 40 ir daugiau kartų cigare
tes rūkiusių vaikų skaičius. Ją 
lenkia tik Čekija.

Iš teigiamos pusės pažymė
ta, kad Lietuvoje 1999 m. švieti
mui skirta 6.5% BVp - daugiau 
negu Lenkijoe ir Vengrijoje (5. 
2%) bei Čekijoje (4.6%). Iš visų 
Vidurio Europos valstybių Lie
tuvą lenkia tik Slovėnija skaičiu
mi (64%) mokinių, kurių mo
kyklose yra sąlygos naudotis in
ternetu. Lietuvos valdžia ragi
nama skirti didesnį dėmesį ne
pilnamečių savižudybių, nusi
kalstamumo išankstinei apsau
gai, ieškoti būdų kaip sumažinti 
šeimų iširimo atvejų skaičių ir 
sukurti sąlygas, kad visi vaikai 
turėtų galimybę įgyti pradinį iš
silavinimą.

Mažiau palaiko ES
Gruodžio 11d. LGTIC pra

nešė, kad sumažėjo gyventojų, 
palaikančių Lietuvos siekį įstoti 
į Europos sąjungą. Jei vyktų re
ferendumas, už Lietuvos narys
tę balsuotų 46.4% apklaustųjų, 
arba 4.5% mažiau negu praėjusį 
mėnesį. Prieš Lietuvos narystę 
balsuotų 26.3% apklaustųjų, o 
neapsisprendusių yra 27.2% - 
3.5% daugiau negu lapkričio 
mėnesį. Didžioji dalis vadinamų 
“euroskeptikų” yra vyresni negu 
51 metų, pensininkai, įgiję vidu
rinį arba nebaigtą vidurinį išsi
lavinimą, gaunantys iki 500 litų 
pajamų, rado Viešosios nuomo
nės tyrimo centras “Vilmorus” 
savo apklausoje. Ankstesniame 
visuomenės nuomonės tyrime, 

atliktame įmonės “Baltijos tyri
mai”, nustatyta, kad daugiau 
kaip du trečdaliai (70%) ap
klaustų Lietuvos gyventojų jau
čiasi nepakankamai informuoti 
apie Europos sąjungos plėtrą ir 
derybų procesą.

Patvirtintas biudžetas
Gruodžio 13 d. Lietuvos 

seimas priėmė 2002 m. valstybės 
biudžeto ir savivaldybių biudže
tų finansinių rodiklių patvirtini
mo įstatymą, rašo LGTIC. Už jį 
balsavo 72 seimo nariai, prieš 
buvo 51 ir susilaikė 2. Pagal 
įstatymą ateinančiais metais 
valstybės pajamos turėtų siekti 
10.3 bin. litų. Bendroms valsty
bės reikmėms numatoma išleisti 
8.8 bin. litų, savivaldybių išlai
doms skiriama 3.4 bin. litų. Nu
matomas deficitas - 1.1 bin. litų 
arba 1.5%. Seimas taip pat keti
na priimti nutarimą, kuriuo vy
riausybei būtų teikiami siūly
mai, kaip suderinti 2002 metų 
valstybės biudžeto įstatymą su 
galiojančių įstatymų nuostato
mis dėl žemės ūkio, sveikatos 
apsaugos, švietimo ir mokslo fi
nansavimo.

Baus už teršimą
Gruodžio 11 d. Lietuvos 

seimas pritarė įstatymo projek
tui, kuriuo numatoma įvesti 
naują mokestį už aplinkos terši
mą. Juo tikimasi paskatinti ga
mintojus ir importuotojus orga
nizuoti gaminių atliekų surinki
mą, tvarkymą bei saugų panau
dojimą. Naujasis mokestis ne
bus renkamas biudžetui papil
dyti, o bus nukreiptas atliekų, 
pakuočių sutvarkymui, praneša 
LGTIC. Mokestis už aplinkos 
teršimą plačiai taikomas Euro
pos valstybėse, yra veiksminga 
priemonė sprendžiant atliekų 
tvarkymo problemas bei norint 
sukaupti lėšų nuostolingai atlie
kų tvarkymo veiklai finansuoti. 
Mokestis gali turėti įtakos gami
nių kainoms, jos gali kilti nuo 
1% iki 15%, priklausomai nuo 
gaminio pakuotei naudojamų 
medžiagų. Nustačius mokestį 
už aplinkos teršimą, tikimasi 
gauti apie 70 mln. litų. Jį numa
toma pradėti rinkti nuo 2003 m.

Atidėtas sutarties tvirtinimas
Gruodžio 12 d. įmonės 

“Mažeikių nafta” valdybos pir
mininkas Randy Majors prane
šė, manąs, kad šios bendrovės ir 
Rusijos bendrovės “Jukos” susi
tarimai bus patvirtinami po 
Naujųjų metų. Kaip skelbia 
LGTIC, pagal numatytą sutartį

Negydoma liga - pavojus visam kunui
Amerikos teisėtvarkos spragos, labiau palankios valdžiai negu teisiamiesiems

POVILAS ŽUMBAKIS

Niujorke dar vis kyla dūmai 
iš teroristų susprogdintų dango
raižių griuvėsių. Nors nuo ka
tastrofos jau praėjo daugiau 
kaip trys mėnesiai, dūmai vis 
dar kyla.

Nuo tų tragiškų įvykių pra
ėjo nedaug laiko, tačiau pirma
sis prezidento G. W. Bush tiks
las jau yra pasiektas. Talibano 
valdžia, smaugusi savuosius Af
ganistane, priglaudusi ir gynusį 
teroristus, jau yra istorijos 
šiukšlyne.

Ką daryti su nusikaltėliais?
Įveikus Talibaną, amerikie

čiams iškilo kitas svarbus klau
simas: ką daryti su karo prieš 
teroristus belaisviais, su Taliba
no nusikaltėliais?

Amerikiečiai galėtų daryti 
tą patį, ką darė Talibano vadai: 
pakarti arba nukankinti savo 
priešus. Talibano diktatoriams 
jokių teismų nereikėjo. Jiems 
buvo nesvarbūs vidaus ar tarp
tautinės teisės principai. Tačiau 
amerikiečiai nėra talibanistai.

Vyriausias Bush administra
cijos teisininkas (prokuroras) 
pasiūlė teisti karo nusikaltėlius, 
kaip jie buvo teisiami per 
Antrąjį pasaulinį karą ir po jo 
kariniuose teismuose. Pasauliui 
tai gali atrodyti teisinga, tačiau 
Amerikoje iškilo rimti debatai 
dėl karo nusikaltėlių teisių ir 
griežtų JAV konstitucijos prie
dų (ypač penkto ir šešto) ribo
jančių valdžios teises ir reika
laujančių galimybės apsiginti.

Šis teisinis klausimas yra su
dėtingas. Tai liečia visą eilę 
svarbių teisėtvarkos principų. 
Svetimtaučiams nėra taikoma 
konstitucijos apsauga ir princi
pai, kaip tai daroma amerikie
čiams.

JAV konstitucija
Amerikoje yra didelė pro

blema: JAV konstitucija reika
lauja, kad žmogus būtų teisia
mas pagal teisinius principus ir 
turėtų galimybę gintis pagal nu
matytas įstatymų normas (due 
process'). Tai nėra tik JAV pilie
čių privilegija. Tie įstatymai yra 
taikomi visiems Amerikoje gy
venantiems žmonėms.

Jei Amerikoje bus suimti 
teroristai ar jų pagalbininkai, 
tas klausimas taps dar sudėtin
gesnis. Ar bus galima juos teisti 
kariniame teisme? O kodėl ne
būtų galima juos teisti pagal 
Amerikos kriminalinę teisę? 
Atsakymas yra pilnas rimtų, 
sudėtingų rūpesčių.

Kriminalinės teisės principai
Apkaltintam žmogui krimi

nalinė Amerikos teisė teikia 
įvairias teises ir privilegijas. Pir
miausia kaltinamasis yra laiko
mas nekaltu, kol nėra įrodyta 
kaltė pagal teisėtvarkos taisyk
les. Kriminalinės teisėtvarkos 
taisyklės (procedures) yra sudė
tingos. Jos yra apkaltintojo pu
sėje prieš milžinišką valdžios 
jėgą.

Apkaltintas asmuo Ameri
koje turi daug teisių. Pagrindi
nės jo teisės: neliudyti prieš 
save ir būti teisiamam prisieku-

tarp “Mažeikių nafta” valdan
čios JAV firmos “Williams” ir 
“Jukos” Rusijos bendrovė įsigy
tų 26.85% Lietuvos naftos įmo
nės akcijų ir garantuotų 10 me
tų žaliavos tiekimą “Mažeikių 
naftai”, beveik po 5 mln. tonų 
kasmet bei jos eksportą per Bū
tingės terminalą. Per Būtingę 
būtų eksportuojama po 4 mln. 
tonų kasmet. Už akcijas “Ju
kos” žada sumokėti apie 300 
mln. litų ir suteikti tokį pat kre
ditą “Mažeikių naftos” moder
nizavimui. “Jukos” išpirkus dvi 
naujas akcijų laidas, ji ir “Wil
liams” valdytų po lygiai - 26. 
85% akcijų. Dabar “Williams” 
valdo 33% akcijų. Valstybės ak
cijų dalis taip pat sumažėtų nuo 
59.7% iki 40.6%. RSJ 

šiųjų (jury). Prisiekusieji (jų bū
na 12) privalo vienbalsiai nu
teisti kaltinamąjį. Kaltinamasis 
turi teisę kreiptis į advokatą. Jis 
tai gali daryti ne tik teisme, bet 
ir tuoj pat po suėmimo. O jeigu 
kaltinamas žmogus neturi lėšų 
advokatui, jam yra skiriamas 
valdžios apmokėtas advokatas. 
Apkaltintam žmogui privalo 
būti paaiškintos jo teisės: netgi 
teisė tylėti ir nekalbėti su polici
ja ar valdžios atstovais. Kaltina
masis turi teisę matyti (teisme) 
tuos, kurie jį kaltina. Teismas 
turi būti viešas. Byla turi būti 
pradėta nedelsiant. Yra visa eilė 
ir kitų teisių bei privilegijų, ku
rios mūsuose yra savaime aiš
kios ir todėl neminimos.

Tai kriminalinės teisės prin
cipai. Civilinės teisės principai 
yra skirtingi. Išeitų per ilgas 
straipsnis, kuriame galėčiau pa
lyginti kriminalinę teisę su civi
line. Tačiau reikia pažymėti, 
kad yra civilinės teisės dalis, ku
ri yra labai palanki valdžioms: 
tai imigracijos (administraci
niai) teismai. Teoriškai jie lai
kosi civilinės teisės, bet prak
tiškai apkaltintas žmogus turi 
daug mažiau teisių, negu krimi
nalinės ar net civilinės teisės 
teismuose.

Išimtis - imigracfjos teismai
Imigracijos teismuose žmo

gus neturi teisės į prisiekusiuo
sius. Kaltinamąjį teisia imigraci
jos teisėjas, kuris dirba toje pa
čioje įstaigoje, kuri kaltina! Pa
prasčiausios kriminalinės bei 
civilinės teisės apsaugos nega
lioja imigracijos teismuose. Juo
se nėra taikoma viena iš pa
grindinių civilinės teisės proce
dūrų - teisė sužinoti visas bylos 
detales (discovery) prieš teismui 
prasidedant. Prieš teismą kalti
namasis neturi teisės apklausi
nėti valdžios liudininkų. Valdžia 
gali nerodyti dokumentų, ku
riais remia kaltinimą. Teisme ji 
gali naudoti tik prokurorams 
palankius dokumentus! Imigra
cijos teisėjui gali būti parodyta 
netgi slapta medžiaga, kurios 
nemato kaltinamasis nei jo 
advokatai. Visa ši procedūra yra 
pateisinama siaurais aiškini
mais, kuriuos susumavus, gali
ma prieiti išvadą: ne Amerikos 
piliečiai Amerikoje neturi tokių 
teisių, kaip tos šalies piliečiai.

Amerikoje vyksta karštos dis
kusijos dėl imigracijos teismų 
procedūrų. Yra svarstoma, kokį 
pavojų tai sukelia kaltinamiesiems 
ir visai teisinei JAV sistemai, nes 
valdžia, pasinaudodama imigra
cijos teisės ribotumu, gali nu
bausti, suimti ir deportuoti įtar

A. Abromaitienė, Linkėjimai Naujiesiems metams (kūrinys iš augalų)

tinus ar nemėgstamus žmones.
Šiuo metu Amerikoje yra 

daugiau kaip 1,000 suimtų 
arabų kilmės žmonių, kurie yra 
laikomi kalėjimuose, remiantis 
imigracijos teisių lengvatomis.

Dabar staiga Amerikos kai
rieji intelektualai, tame tarpe ir 
tos krypties teisininkai, susirūpi
no šia sistema dėl pavojaus pa
prastam žmogui, kuriam yra 
sunku apsiginti prieš didžią val
džios jėgą, ypač jeigu yra apkal
tintas nekenčiamos mažumos 
žmogus (šiuo atveju - arabų kil
mės, kitais atvejais - kiti val
džios vadinami priešai).
Dilemos pradžia - ne rugsėjo 11-oji

Atėjo laikas amerikiečiams 
susirūpinti. Bet... kur buvo tie 
intelektualai, kai Amerikoje 
prasidėjo ‘raganų’ medžioklė, 
kurios metu prieš senus imi
grantus buvo naudojamos kaip 
tik tos imigracijos teisės plony
bės. Jas naudojo JAV valdžia, 
padedama aktyvios KGB propa
gandos bei “pagalbos” nuo 
1979-ųjų metų? Praėjus 50 me
tų žmonės yra kaltinami tuo, 
kad jie tiksliai neatsakė į pateik
tus ar net nepateiktus klausi
mus. Per daugiau kaip 20 metų 
spacialus teisėtvarkos skyrius 
(OSI) iškraipė imigracijos teisę 
iki tokio lygio, kad kaltinamasis 
praktiškai neturi galimybės ap
siginti! O Amerikoje dėl to ne
buvo ir nėra protestų iš didžiųjų 
liberalų, intelektualų bei tarp
tautinės teisės gynėjų.

Daugiau kaip 20 metų lei
dusi kaltinti Rytų europiečius 
politiniais klausimais ir raganų 
medžiokle, Amerika atsidūrė 
prieš faktą, kad jos įstatymai yra 
netobuli arba jie gali būti 
panaudoti prieš nemėgstamos 
kilmės žmones. Dėl to kiekvie
no amerikiečio, kiekvieno Ame
rikoje gyvenančio žmogaus tei
sės yra pavojuje.

Teisėtvarkos “vėžys”, šiuo 
atveju kilniais tikslais ir šūkiais 
įsteigta agentūra gaudyti karo 
nusikaltėlius - nacių kolaboran
tus plinta po visą Amerikos 
teisėtvarką. Kaltinamieji nebu
vo teisiami dėl karo nusikalti
mų, nes tuomet jie būtų galėję 
apsiginti kriminaliniame teisme. 
Jie yra teisiami imigracijos teis
muose, kur jų likimas yra val
džios rankose, kur jie neturi pa
prasčiausių teisių, konstitucijos 
garantuotų teisių! Dėl politinių 
motyvų tas vėžys nebuvo gydo
mas nuo 1979 metų! Dabar, po 
tiek metų toleruotos teisėtvar
kos iškraipymų, mūsų teisėtvar
koje įsigalėjo ligos ženklai, ku
rie gali užkrėsti visą teisėtvarką.
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Dvasinio atgimimo daigai
Kurlink naujajame tūks

tantmetyje krypsta katalikybės 
žvilgsnis? Ar ji yra pajėgi ką 
nors pasiūlyti prieštaravimų, ne
apykantos ir nevilties blaško
mam Lietuvos žmogui? Popie
žius Jonas Paulius II laiške Ti
kinčiųjų Bendrijai Novo millen
nia ineunte trumpai, bet labai 
tiksliai nusako, ką daryti tikin
tieji yra kviečiami: “Irkis į 
gilumą” (plg. Lk 5,4).

Su šiuo paraginimu Lietu
vos tikintieji nesiskiria jau visus 
metus, nuo pat apaštališkojo 
laiško paskelbimo per jubilieji
nių metų baigmę Romoje. 2001 
m. vasario 25 d. Kaune šia tema 
buvo surengta pirmoji po di
džiojo jubiliejaus metų Atsinau
jinimo diena.

Į Kaune, Vytauto Didžiojo 
universiteto didžiojoje salėje, 
kas du mėnesius vykstančias At
sinaujinimo dienas susirenka 
per tūkstantį katalikų maldos 
grupių dalyvių ir jų bičiulių iš vi
sų Lietuvos kampelių. Drauge 
meldžiamasi, bendraujama, klau
somasi Dievo žodžio ir svar
biausia - švenčiamos šv. Mišios. 
Šį renginį savo malda ir au
komis nuo pat pradžių remia 
Kanados maldos grupės ir Ka
nados lietuvių parapijų tikintie
ji. Dienos turi ir savo nenuils
tantį globėją - Vincą Kolyčių iš 
Toronto. Jose svečiavosi ir kal
bėjo dauguma ryškesnių Lietu
vos asmenybių, daugybė tarp
tautinio ar atskirų šalių katalikų 
charizminio atsinaujinimo vado
vų bei atsakingųjų.

Šias dienas prieš šešerius 
metus pradėjo rengti katalikų 
bendruomenė “Gyvieji akme
nys”, iki tol organizuodavusi 
progines evangelizacijos konfe
rencijas. Ilgainiui į Atsinaujini
mo dienų vedimą įsitraukė visos 
stipresnės Kauno maldos gru
pės ir bendruomenės. Kauno 
kunigų seminarijos klierikai, 
pašvęstojo gyvenimo institutų 
nariai. Atsinaujinimo dienos 
Mišių šventimui nuolat vado
vauja ir homilija dalyvius džiu
gina bei stiprina Kauno arkivys
kupas Sigitas Tamkevičius ar jo 
padėjėjas vyskupas Rimantas 
Norvilą. Šv. Mišias koncele- 
bruoja, veda darbo grupes ar 
konferencijas ir nemažas visų 
vyskupijų kunigų būrys.

A+A
DANUTEI VAINUTIENEI 

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jos 
vyrą VYTAUTĄ, KLB Sault Ste. Marie, Ont. 
apylinkės valdybos pirmininką, jo šeimą ir kartu 
liūdime -

KLB Sault Ste. Marie apylinkė

AtA
ALOYZUI ŠARAUSKUI

mirus, mūsų nuoširdi užuojauta jo mamai 
EMILIJAI, žmonai HILDAI ir sūnums - TOMUI, 
ROKUI ir ROBERTUI -

J. Kuncaitienė
B. J. Grabiai
A. V. Rutkauskai
K E. Kalasauskai
E. Fedaras

Winnipeg, Man.

Atsinaujinimo dienų tikslas 
- atnaujinti susirenkančiųjų ti
kėjimą, padėti jiems išgyventi 
vienybę su Visuotine ir Lietuvos 
Bažnyčia, paskatinti žvelgti, ug
dytis ir darbuotis ta kryptimi, 
kuria gyvena ir veikia visa Kata
likų Bendrija.

1996-2000 m. Atsinaujinimo 
dienos vyko pagal teminę pasi
rengimo Didžiajam jubiliejui ir 
jo šventimo programą.

Viešpaties paraginimas “ir
kis į gilumą”, popiežiaus Jono 
Pauliaus II ištartas 2001 m. pra
džioje, ne tik tapo pojubiliejinių 
Atsinaujinimo dienų temine ir 
dvasine kryptimi. Jis nuvilnijo 
per Lietuvą: svarstytas tikinčių
jų maldos grupelėse, įtrauktas į 
vyskupijų jaunimo dienų (pa
vyzdžiui, Šiaulių) ar parapijų 
konferencijų (Vilniaus pal. J. 
Matulaičio parapijos) pavadini
mus, suskambėjo ir naujojo kar
dinolo ar vyskupų raginimuose. 
Atrodo, kad dirva laukė gyvo 
vilties grūdo, o Sėjėjas negai
šo... Dažnas norėtų paklausti: 
“O kokie vaisiai?” Apie juos 
kalbėti dar anksti, naujasis 
krikščionybės tūkstantmetis tik 
prasidėjo.

Nenuostabu jau tai, jog Lie
tuvos katalikų bendruomenė 
tiesiog “prarijo” šį popiežiaus 
laišką, tarsi jis iš tikrųjų būtų 
“laiškas lietuviams”. O hierar- 
chai labai rimtai ir viltingai atsi
liepė į Šventojo Tėvo paragini
mą apmąstyti pastoracines gai
res naujajame tūkstantmetyje ir 
numatyti konkrečius Evangeli
jos liudijimo ir įgyvendinimo 
būdus bei uždavinius.

Lietuvos vyskupų konferen
cija 2001 m. liepos mėn. posė
dyje svarstė ateities sielovados 
programos gaires ir sutarė, jog 
atsiželgiant į krašto specifiką 
kai kurios pastoracijos kryptys 
įgauna didesnę svarbą (tikinčių
jų pasauliečių įtraukimas į akty
vią religinę veiklą, platesnis 
Katalikų Bendrijos moralinių 
vertybių sistemos aiškinimas ir 
skleidimas). Buvo nutarta, kad 
iki naujųjų metų, vyskupams pa
sitarus su kunigais ir aktyves
niais pasauliečiais, bus pateikti 
vyskupijų pasiūlymai būsimajai 
sielovados programai. Gavus 
pasiūlymus iš vyskupijų, progra
ma bus rengiama toliau. D.Š.

Kaišiadorių vyskupijos klierikai: 14 jų mokosi kunigų seminarijoje, vienas Vokietijoje ir vienas ruošiasi 
diakono šventimams baigęs seminariją Vokietijoje. Nuotraukoje sėdi iš kairės: kun. A. Jurevičius (ruošiasi 
doktoratui Frankfurte), kun. A. Gediminas Tamošiūnas, kurijos sekretorius-notaras, generalvikaras T. 
Stolpe iš Magdeburgo, vysk. J. Matulaitis, vysk. Leo Nowak iš Magdeburgo (dalyvavo Marijos Rožančinės 
atlaiduose), prel. J. Jonys, mons. V. Sudavičius prie kurijos pastato

Vingiuotas Lietuvos kelias
Kas ištrauks mūsų Lietuvą iš nuosmukio, skurdo liūno? - klausia Regina 

Stakėnaitė-Prascevičienė TŽ 2001 m. 42 nr.

AtA
v.s. kun. JUOZUI VAIŠNIUI 

mirus, nelauktos netekties valandą drauge su velio- 
nies artimaisiais liūdi ir visą didžiulę skautišką 
šeimą užjaučia -

Toronto “Rambyno" ir “Šatrijos” tuntai

AtA
v.s. kun. JUOZUI VAIŠNIUI 

išėjusiam NAMO ir palikusiam žymius skautybės, 
lietuviškos kultūros bei visuomeninės veiklos 
pėdsakus, skaudžią netektį išgyvena ir kartu su 
velionies artimaisiais liūdi -

Toronto skautininkų-kių draugovės

VIKTORAS ALEKNA

Nežinau, kur ši Regina gy
vena: Lietuvoje ar Kanadoje. 
Tikriausiai Lietuvoje.. Mat kalba 
tik apie Tėvynės vargus ir skur
dą. Man rodos, kad ji, kaip ir 
daugelis dejuojančių, verkšle
nančiųjų, į Lietuvą žvelgia pro 
labai tamsius akinius. Ji mato 
tik blogį, tik tai, kas netikėta, ji 
girdi tik tai, ką skelbia žinia- 
sklaida. Pastaroji skelbia beveik 
ištisai tik juodas dėmes. Net 
pasaulinės statistikos duomenys 
žiniasklaidoje ne visada sumini
mi. Pvz. prieš keletą mėnesių 
trumpai buvo paminėta, kad 
Lietuva gyvenimo lygiu pasauly
je iš antros grupės valstybių 
pakilo į pirmos grupės valstybių 
sąrašą, kurį sudaro 48 pasaulio 
valstybės. Vadinasi, tris kartus 
daugiau valstybių gyvena blo
giau už Lietuvą. Pastaroji kopia 
aukštyn, o žiniasklaida to nema
to. O gal nenori matyti. Mat kai 
kam naudinga matyti Lietuvą 
skurstančią, smunkančią į dar 
didesnį skurdą.

Kam tai naudinga? Pir
miausia tiems, kuriems Lietuvos 
nepriklausomybė yra aštri rakš
tis akyse. Jie nuolat skelbia, kad 
sovietiniais laikais Lietuvoje bu
vo visiems gerai: spauda nedeja
vo, žmonės nesiskundė, visi vie
ningai siekė komunistinio ro
jaus.

Taip rašė sovietinė spauda, 
skelbė radijas, o nuo 1960 m. ir 
televizija. Gaila, kad tokių deja
vimų prisiklausę užsieniečiai vis 
kartoja senas pasakas. Štai JAV 
lietuvių dienraštyje Drauge 2001 
m. lapkričio 24 d. numeryje pa
pasakota, jog vieno amerikiečio 
rašytojo knyga pateikia tokį su
karikatūrintą Lietuvos vaizdą, 
kad papiktino JAV lietuvių ben
druomenę.

Į gyvenimą Lietuvoje reikia 
žiūrėti istoriškai. Dvidešimtąjį 
šimtmetį Lietuvos gyvenimas 
keitėsi net penkis kartus, tai

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

Liūdinti šeima praneša, 
kad
AtA 

ANTANAS (TONY) 
RUGYS

staiga mirė 2001 m. gruodžio 
18, antradieni, Sudburio, ON, 
apylinkės ligoninėje, sulaukęs 
76 metų amžiaus, palikęs my
limą žmoną Rose Rugys, 
dukterį Gabrielle Rugys iš 
Elliot Lake, brolį Joną Rugį 
(jo žmoną Jizą) Lietuvoje bei 
kitus gimines Londone, ON, 
Bostone ir Čikagoje. Velio- 
nies labai pasiges daugelis 
draugų iš Elliot Lake.

Mirusiojo lankymas vyko 
Elliot Lake laidojimo koply
čioje 2001 m. gruodžio 21 d. 
2-4 vai.p.p. ir 7-9 val.vak. Lai
dotuvių Mišios, aukotos kun. 
Andrė Lemieux, įvyko 2001 
m. gruodžio 21 d.. 11 vai. ry
to. Paroisse Ste. Marie šven
tovėje. Velionis palaidotas 
Woodlands kapinėse, Elliot 
Lake. Laidotuvių metu, šeimos 
ir draugų pageidavimu, vietoj 
gėlių buvo renkamos aukos 
Heart and Stroke fondui. 

kartais labai pablogėdamas, tai 
vėl kildamas tarytum iš sudegu
sio miesto pelenų. Štai kokie 
laikotarpiai buvo Lietuvoje.

Pirmas laikotarpis tęsėsi 
nuo 1900 iki 1915 m. Tada 
Lietuva gyveno po rusų caro 
valdinių padu. Gyvenimas Lie
tuvoje buvo beveik toks, kaip ir 
visoje carinėje Rusijoje. Skyrėsi 
tik tuo, kad pirmuosius ketve
rius metus lietuviai buvo en
giami labiausiai iš visų Rusijos 
tautų kultūriniu atžvilgiu: jiems 
buvo draudžiama turėti savo 
spaudą, jie neturėjo lietuviškų 
mokyklų, turėjo mažiau ir kito
kių teisių už okupantus.

1904 - 1905 m. Rusijos 
imperijoje įvykę bruzdėjimai 
atnešė šiek tiek kultūrinės lais
vės ir lietuvių tautai: buvo leista 
spauda, lietuviškos organizaci
jos, mokyklose pradėta mokyti 
ir lietuviškai. Prasidėjęs Pirma
sis pasaulinis karas atnešė daug 
naujovių. Visų pirma Lietuva 
buvo užimta vokiečių, ir tas an
trasis laikotarpis truko tik ket
verius metus (1915-1918). Vo
kiečiai okupantai į Lietuvą tada 
žvelgė kaip į Rusijos dalį, kurią 
jie užėmė ginklu, todėl ir su 
lietuviais iš karto elgėsi kaip su 
okupuoto krašto žmonėmis. 
Labai pablogėjo žmonių ūkinė 
padėtis, nes vokietis viską ėmė 
savo reikalams. Žmonės buvo 
labai nuskurdinti ne tik mieste, 
bet ir kaime. Tačiau, nepaisant 
skurdo, lietuviai pakilo dvasiš
kai: visoje Lietuvoje pristeigta 
lietuviškų pradžios mokyklų, 
net kelios lietuviškos gimnazi
jos, pradėta leisti net vieną kitą 
lietuvišką laikraštį, knygą. O 
būrelis šviesuolių subrandino 
mintį atkurti nepriklausomą 
Lietuvą ir tai padarė 1918.11.16, 
paskelbdami Lietuvos nepri
klausomybės aktą.

Prasideda trečias laikotar
pis, trukęs nuo 1918 m. pabai
gos iki 1940 m. birželio 15 d. 
Keletą metų trukusios įtemptos 
kovos su išorės priešais. Paga
liau 1923 m. leido Lietuvai pa
justi, kad ji štai jau tikra vals
tybė. Žmonėms svarbiausia bu
vo taika ir galimybė kurti savo 
gerovę. Daug kas tą gerovę 
suprato tik pilnėjančiais aruo
dais, didėjančiomis gyvulių ban
domis, vis pilnesnėmis parduo
tuvėmis miestuose. Kadangi 
Lietuva pirmiausia buvo žemės 
ūkio kraštas, tai ūkininkai pir
miausia džiaugėsi'didėjančiomis 
galimybėmis parduoti savo išau
gintas gėrybes. Pastebimai kilo 
ne tik žemės ūkis, bet ir pramo
nė, prekyba.

Kartu su ūkiu kilo ir dvasi
nis gyvenimas. Labai išplito mo
kyklos ir galimybė lietuviškai 
siekti net aukštųjų mokslų. Iš
augo spauda, knygų leidyba, su
klestėjo lietuviškas menas, paki
lo religinis bei pilietinis - tauti
nis sąmoningumas.

Tačiau visas tas pražystantis 
žiedas buvo grubiai sutryptas 
(ketvirtame laikotarpyje) 1940 
m. birželio 15 d. Ir jau, galima 
sakyti, beveik rytojaus dieną vi
sa Lietuva pamatė, kaip grubiai 
pradėta naikinti visa, kas ligi tol 
buvo vertybė: laisvė, teisingu
mas, sąžiningumas, tikėjimas, 
lietuviškas žodis, net darbštu
mas, blaivumas. Tiesa, tas laiko
tarpis, užsitęsęs net 50 metų, tu
rėjo vienokių ar kitokių poky
čių, bet jis išliko bendru mastu 
beveik visus 50 metų vienodas: 
ūkinis skurdas, dvasinių verty

bių niekinimas, lietuviškumo 
naikinimas, ateizmo skelbimas, 
beteisio žmogaus ugdymas. Di
džiausia to tautos naikinimo 
bėda ta, kad nemažai lietuvių 
patikėjo tuo, ką piršo okupantai 
ir pamažu patys ėmė talkinti 
priešui naikintojui. .

Ir štai patekėjo 1990 m. 
kovo 11d. saulė: Lietuva vėl pa
skelbta nepriklausoma. Prasidė
jo penktas šimtmečio laikotar
pis Lietuvai. Jis buvo lyg ir ge
resnis tuo, kad prasidėjo taikos 
sąlygomis: kraštas nebuvo su
niokotas, nors sovietinio ūkinin
kavimo sąlygomis žmonių gyve
nimas buvo skurdus. Buvo toks 
skurdus, kad sunku ir patirti, 
jog po kolektyvizacijos, t.y. 
žmonių suvarymo į kolchozus, 
kaimo žmonės net duonos 
turėdavo važiuoti į miestus, ten 
nuo vidurnakčio stovėti gatvėje 
prie parduotuvės durų ir laukti, 
kol į ją atveš duonos iš kepyk
los. Šitaip tęsėsi net keliolika 
metų. Vėliau parduotuvių atsi
rado ir mažesniuose miesteliuo
se, net kolchozų centruose, bet 
duoną kepti namie lietuviai tu
rėjo užmiršti: mat žemė buvo 
atimta, palikta tik 60 arų, o ir 
tuose aruose buvo draudžiama 
sėti rugius. Pyragus irgi užmir
šo. Kvietinių miltų buvo galima 
nusipirkti tik dideliuose mies
tuose, ir tai ne kasdien. Pardavi
nėdavo maišeliuose po du kilo
gramus. Pradžioje nebūdavo ir 
cukraus, sviesto, mėsos. Vėliau, 
jau septintame, aštuntame de
šimtmetyje pradėjo atsirasti 
skerdienos - galvų, kojų. Taip 
pat atsirasdavo vadinamosios 
šlapiosios dešros. Kaimiečiai 
pradėjo šiek tiek atkusti: įsteng
davo užsiauginti vieną kitą par
šą, laikydavo karvę, kuri pasida
rė svarbiausia kaimiečio šeimos 
maitintoja: mat pieną nešdavo į 
surinkimo punktą, o už gautus 
pinigus nuvažiavę į miestą šio to 
įstengdavo nusipirkti. Svarbiau
sia apavo: beveik visi kaimo vy
rai įsistojo į ilgaaulius guminius 
batus. Nešiojo guminius batus ir 
kaimo moterys.

Septintajame dešimtmetyje 
prasidėjo masinis sodybų griovi
mas ir kolūkių gyvenviečių sta
tybos. Aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje, dar esant gyvam Lie
tuvos komunistiniam “karaliui” 
Antanui Sniečkui, laikraštyje 
buvo parašyta, kad jau trijuose 
rajonuose - Vilkaviškio, Radvi
liškio ir Pasvalio visos sodybos 
nugriautos ir visur žmonės suva
ryti į gyvenvietes. Taip būsią vi
soje Lietuvoje.

Žmonės, matydami, kad že
mė kaimiečiui duonos neduoda, 
masiškai bent savo vaikus pra
dėjo siųsti į miestus: vienus mo
kyti, kitus šiaip darbo ieškoti. 
Kaimas pradėjo tuštėti ir beveik 
visai ištuštėjo.

Pagaliau atėjo 1990 m. kovo 
11 d., kada vėl buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė ir 
prasidėjo penktasis Lietuvos is
torijos dvidešimtojo šimtmečio 
laikotarpis. Pradžioje buvo labai 
sunku: juk Maskva Lietuvai bu
vo paskelbusi net blokadą, nu
traukusi žaliavų tiekimą. Tačiau 
tai truko tik kelis mėnesius, ir 
Lietuva vis dėlto nuėjo nepri
klausomo gyvenimo keliu. Ir jei
gu kas prieš dešimt metų išvy
kęs iš Lietuvos šiandien atva
žiuotų po ją pasižvalgyti, stebė
tųsi, kaip greit Lietuva sugebėjo 
pakilti iš ūkinio skurdo į žydintį 
kraštą. (Nukelta į 3-čią psl.)

MYLIMAM TĖVELIUI

a.a. ALEKSUI PAULIONIUI 
iškeliavus amžinybėn,

nuoširdžiai užjaučiame savo choristą RIMĄ 
PAULIONĮ ir jo šeimą -

“Volungės” choras

AtA
ALEKSUI PAULIONIUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną VERONIKĄ ir 
sūnus - VYTAUTĄ bei RIMĄ su šeima -

Lialė ir Kazys Laurušaičiai

AtA
ALEKSUI PAULIONIUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai VERO
NIKAI, sūnums - RIMUI ir VYTAUTUI bei ki
tiems artimiesiems -

Steponas ir Marius Šetkai, 
Dundas, Ont.

AtA
ALEKSUI PAULIONIUI 

iškeliavus amžinybėn,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną VERONIKĄ, 
sūnus - RIMĄ, VYTAUTĄ ir jų šeimas -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

AtA
STEPONUI PUSVAŠKIUI, 

ilgamečiam parapijos choro nariui, iškeliavus 
amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną 
ELENĄ, dukrą ir sūnų su šeimomis -

Lietuvos kankinių parapijos choras

MYLIMAI MAMYTEI

AtA
EUGENIJAI ČEPIENEI 

mirus, mūsų mielas nares - IRENĄ NACEVIČIE- 
NĘ, MARGARITĄ ZUBRICKIENĘ, JOANĄ 
VALIUKIENĘ bei jų šeimas ir artimuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

PADĖKA

AtA
EDVARDUI BERZAIČIUI

staigiai mirus, dėkojame klebonui J. Žukauskui, 
OFM, už laidotuvių Mišias, diakonui Audriui Šarkai, 
OFM, už skaitymus. Nuoširdžiai dėkojame visiems 
draugams už aukas Mišioms, “Dvasinės pagalbos 
jaunimui centrui” Klaipėdoje, “Pagalbai Lietuvos 
vaikams”, “Vaikų dienos centrui” ir gražias gėles.

Esame dėkingi visiems ir meldžiame Dievulio 
palaimos.

Beržaičių šeima

mailto:tevzib@pathcom.com


Prof. Vytautas Landsbergis (kairėje), kurio pasiūlymu Kanados lietu
viai sutelkė milyoną dolerių ir nupirko pastatą Lietuvos ambasadai 
Briuselyje. Vytautas Bireta, vadovavęs lėšų telkimo vajui Kanadoje

Kanados lietuvių dovana Lietuvai
Iš pokalbio su VYTAUTU BIRETA, vadovavusiu lėšų 

telkinio vajui, skirtam ambasados pastatui pirkti 
Briuselyje

Dvejopi Lietuvos gyvenimo vaizdai

- Ryšium su Lietuvos atsto
vybės Briuselyje dešimtmečio su
kaktimi prisimenamas ir Kana
dos lietuvių įnašas. Jūs anuomet 
vadovavote tam tikslui sudary
tam komitetui. Pasakykite, kaip 
kilo mintis ateiti į pagalbą Briu
selyje besikuriančiai Lietuvos at
stovybei?

- Kanados lietuvių ben
druomenės iniciatyva buvo pa
skelbtas Kanados lietuvių pagal
bos Lietuvai vajus, užsimojęs 
sukelti vieną milijoną dolerių 
pagelbėti Lietuvos valstybės pir
miesiems žingsniams, kai 1990 
kovo 11-tą buvo atstatyta jos 
nepriklausomybė.

1991 m. vasarą Lietuvos 
Aukščiausios tarybos pirminin
kas prof. V. Landsbergis krei
pėsi į KLB Krašto valdybą bei 
Pagalbos Lietuvai vajaus komi
tetą išreikšdamas pageidavimą 
pirkti pastatą Briuselyje Lietu
vos respublikos ambasadai.

KLB Krašto valdybai prita
rus, 1991 m. spalio mėnesio pra
džioje, dalyvaujant Lietuvos vy
riausybės atstovams K. Čilins- 
kui, dr. V. Papirčiui ir Lietuvos 
Charge d’Affaires Belgijai R. 
Morkvėnui, Pagalbos Lietuvai 
vajaus komiteto vicepirmininkei 
G. Petrauskienei ir pirmininkui 
V. Biretai, buvo užpirktas pas
tatas Briuselyje, kuriame yra 
Šiaurės Atlanto sąjungos ir Eu
ropos sąjungos centras. Buvo la
bai svarbu, kad Lietuvos vals
tybė ką tik atgavusi nepriklau
somybę, turėtų ambasadą, kur 
yra sprendžiami Europos dabar
ties bei ateities ekonominiai, 
politiniai ir kariniai klausimai. 
Briuselis yra vienas iš svarbiau
sių miestų Europoje.

Lietuvos ambasada yra 
prestižinėje Briuselio dalyje, tu
ri tris aukštus ir gražų, didelį 
kiemą, sodą. Jos kaimynystėje 
Vokietijos ir Lenkijos ambasa
dos. Po visų remontų pastatas 
atrodo imponuojančiai.

- Kaip sekėsi telkti lėšas? 
Kas daugiausia aukojo ir kiek lė
šų iš viso buvo surinkta?

- KLB Pagalbos Lietuvai 
vajus buvo pradėtas 1990 m. ba
landžio 22 d. ir baigėsi 1993 m. 
vasario 15 d. Visų Kanados lie
tuvių, jų organizacijų bei kredi
to kooperatyvų dėka vajaus tiks
las sukaupti vieną milijoną do
lerių Lietuvos reikalams buvo 
pasiektas. Visų dosnumo dėka 
buvo sutelkta 1,047,584.48 dol. 
Labai svarbi buvo Kanados lie
tuvių finansinių institucijų para
ma, jų įnašai buvo stambūs: 
Toronto Prisikėlimo parapijos - 
100,000 dol., Hamiltono “Tal
kos” - 65,000 dol., Montrealio 
“Lito” - 25,000 dol. Pasinaudo
damas šia proga, dar kartą no
riu išreikšti didžią pagarbą bei 
padėką vajaus aukotojams, lie
tuvių kredito kooperatyvams, Pa
galbos Lietuvai komitetui bei 
visiems, kurie bent kokiu būdu 
prisidėjo prie vajaus lėšų telkimo.

- Kaip tas lėšas panaudojote 
Briuselyje? Ar buvo kokių kliūčių 
iš Belgijos ar kitų valstybių (Ru-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

sijos) pusės?
- Ambasados pastatas buvo 

perkamas Lietuvos respublikos 
vardu. Buvo atidaryta sąskaita 
Belgijos banke, per kurią KLB 
Pagalbos Lietuvai vajus sumo
kėjo už ambasados pastatą bei 
remontą. Neteko girdėti, kad 
būtų buvę kokių kliūčių iš Belgi
jos ar kitų valstybių, jei buvo, tai 
Lietuvos vyriausybė jas Kana
dos lietuviams nutylėjo.

- Ar Lietuvos ambasada ir 
dabar tebesidarbuoja tame pa
čiame name?

- Ilgą laiką šiame pastate 
buvo Lietuvos ambasada Bene
lux valstybėmis, taip pat Euro
pos sąjungai bei Š. Atlanto są
jungai - NATO. Dabar yra Lie
tuvos ambasada Belgijos Kara
lystei ir Liuksemburgo Didžiajai 
Hercogystei. Ambasadoriaus pa
reigas eina Audrius Navikas. 
Taip pat čia dirba Vladimiras 
Jarmolenko, ministerio patarė
jas. Ambasadoje dirba 7 Lietu
vos žmonės.

- Ar Kanados lietuvių įnašas 
yra kur nors pažymėtas ar visai 
užmirštas?

- Lietuvos ambasados pas
tate Briuselyje yra lentelė su 
įrašu, kad pastatas yra Kanados 
lietuvių dovana Lietuvai. Lente
lėje įrašyta: “Šis ambasados pas
tatas - dovana Lietuvai Kana
dos lietuvių, iškeliavusių iš savo 
tėvynės, bet su ja drauge kovo
jusių už jos nepriklausomybę.” 
KLB Krašto valdyba yra gavusi 
raštu padėkas iš Lietuvos res
publikos Aukščiausios tarybos 
pirmininko prof. V. Landsber
gio bei Lietuvos respublikos vy
riausybės ministerio pirmininko 
G. Vagnoriaus. Iškilmingame 
ambasados atidaryme Briuselyje 
Lietuvos vyriausybės pareigūnai 
išreiškė didžią padėką Kanados 
lietuviams šiais žodžiais: “Tai 
viena vertingiausių dovanų išei
vijos lietuvių Lietuvos valsty
bei.” Tuometinis Lietuvos res
publikos Charge d’Affaires Bel
gijai Rimantas Morkvėnas yra 
pareiškęs per spaudą: “Labiau
siai mūsų svečius pritrenkia tai, 
kad pastatas pirktas už tolimos 
Kanados lietuvių pinigus. Sako, 
kad kitos tokio tautos, tokio 
dvasinės vienybės pavyzdžio 
jiems dar neteko girdėti.” Kana
dos lietuviai gali didžiuotis šiuo 
ambasados pastatu, kuris jau 
dešimt metų tarnauja Lietuvos 
labui.

Lietuvos ambasada Belgijos sostinėje Briuselyje - jos rūmai ir sodelis

HENRIKAS KUDREIKIS
Vartydamas Lietuvos dien

raščio puslapius, užtinku jaudi
nančių eilučių. Lietuvos “nacio
nalinio” (kodėl ne tautinio?) 
operos ir baleto teatre P. Čai
kovskio opera Pikų dama, kitą 
dieną G. Puccini Džanis Skikis. 
Lietuvos “nacionaliniame” (vėl) 
dramos teatre W. Šekspyro Ri
čardas III, kitą dieną - Sofoklio 
Edipas karalius, Mažojoj salėje 
- A. Čechovo Vyšnių sodas, 
plius Keistuolių teatras. Viskas 
Vilniuje.

Neatsilieka Kaunas: Panto
mimos teatre K. Adomaičio 
Laimingos dienos, Klaipėdoje - 
Valstybinis Vilniaus kvartetas, 
Lietuvos “nacionalinėje” filhar
monijoje - N. Bruch, K. Schu
mann ir t.t.

Keliuose miestuose koncer
tai ir meno parodos. Sustoju 
skaitęs, nes man, buvusiam teat
ro ir muzikos mėgėjui, darosi 
liūdna ir klaiku. Atsisuku televi
ziją: vargani talibanų veidai...

Bet ne tik menas stebina. 
Malonu skaityti, kad kai kurie 
Lietuvos valsčiai-miesteliai pa
tys bando sulaikyti žiaurią Lie
tuvos bedarbystės šmėklą, ren
gia viešuosius darbus. Tai su
laiko Lietuvos jaunimo bėgimą 
užsienin.

Tai vienas valstybės vaizdas.
Spaudoje pranešimai, kad 

atskirai gyvenantiems senukams 
sunku išlikti gyviems. Štai ne
senas įvykis mažame Žemaitijos 
miestely - Nemakščiuose. Vie
nišos mamos aplankyti iš dides
nio miesto atvyko jauna žurna
listė. Vakare pasirodo nepažįs
tamas vyras, kuris įėjęs pro du
ris, labai nustemba. Pasiūlo 
pirkti kirvį. Moteriškės nusigąs
ta. Vargu, ar jis būtų siūlęs šį 
kirvį, jeigu būtų radęs moterį 
vieną....

Skelbiama, kad Lietuvoje 
siaučia įvairios sektos. Pagal 
Lietuvos aido pranešimą, vienos 
sektos biudžetas didesnis už 
Lietuvos respublikos biudžetą.

Tas pats dienraštis pradėjo 
pavojingos teroristinės sektos 
sekimą. Atrodo, šis laikraštis 
staiga atidarė “Pandoros dėže
lę”. Keli Vilniaus policijos ko
misarai rusiškomis ir lenkiško
mis pavardėmis (pvz. J. Milevs- 
kis) pradėjo žurnalistų ir dien
raščio sekimą. Kyla klausimas, 
kodėl galinga Vilniaus policija, 
padedant sektai “Baltasis loto
sas” ir jo šakoms, stengiasi už
gniaužti žurnalistų tyrimą, grasi
na (net mirtimi) žurnalistams ir 
redakcijai.

Pasirodo, ši sekta, veikianti 
Lietuvoje ir baigianti apraizgyti 
viso pasaulio šalis, yra suleidusi 
šaknis į Lietuvos politines ir fi
nansines grupuotes. Ji “plauna” 
nešvarius pinigus, kurie panau
dojami valstybės politiniams, 
ekonominiams ir socialiniams 
spaudimams priimti, rinkimams 
finansuoti bei valstybės pareigū
nams papirkti.

Spėjama, kad yra policijos ir 
saugumo priedangos klubai ir jų 
šakos. Klausimas, kokiai valsty
bei dirba “Baltasis lotosas?” 
Ukrainai, Rusijai, Gudijai ar 
Lietuvai?

Lietuvos policijos vadai aiš
kina, kad policijos jaunimo klu
be veikianti sekta įsteigta tik 
2001 metais. Faktai rodo ką ki
ta. Matosi, kad ši teroristinė or
ganizacija turi narių giminaičių 
ir pažįstamų visose Lietuvos 
valdymo struktūrose: seime, vy
riausybėje, policijoje, Krašto 
apsaugos ministerijoje, teleko
munikacijos įstaigose, net ir 
SKAT’e. Struktūrose tai pasiek
ta per dešimtį metų.

Spėjama, kad policija neno
rėjo pastebėti šios teroristų or
ganizacijos, nes jos nariai buvo 
giminės, ir artimieji, dirbą atsa
kingose vietose. Klausimas, ką 
veikė Valstybės saugumo depar
tamentas ir jo vadovai per de
šimtį nepriklausomybės metų ir 
kodėl nieko nežinojo apie “Bal
tąjį lotosą”? Matyt, Valstybės 
saugumui kažkas davė įsakymą 
neliesti šios sektos, nes joje yra 
daug įtakingų asmenų politikoje 
ir galbūt net prezidentūroje.

Lietuvos gyventojams neaiš
ku, ar yra kokia nors Lietuvos 
įstaiga, užsiimanti atsakingu 
darbu. “Valstybės tarnautojai 
prisiekia ištikimai tarnauti Lie
tuvai, tačiau greitai šis pažadas 
užmirštamas, todėl valstybėje 
atsiranda ekonominiai, sociali
niai nuosmukiai, tautos susi
priešinimas, panieka teisėsau
gai, neviltis, savižudybės. Ar ka
da pajėgsime iš tos “peklos” iš
bristi? Manau, kad ne su šia 
karta, gal su ateinančia”, - rašo 
Lietuvos aido bendradarbis Ro
mas Kerpavičius.

Lietuvą valdantieji socialde
mokratai ir socialliberalai ieško 
kažkokių naujų kelių - siūlo sei
mo patvirtini keistus ir priešta
raujančius logikai projektus. So
cialdemokratas A. Šyvas siūlo 
nutraukti socialinį draudimą 
dvasininkams. Katalikų dvasi
ninkai priešinasi, įrodinėdami 
kad valstybė iki šiol nepajėgė 
grąžinti Bažnyčiai viso jos tur
to, todėl valstybė sutiko ap
drausti kunigus bazine pensija 
136 litais.

Socialliberalas G. Šivickis 
siūlo negrąžinti tikriesiems savi
ninkams namų, leisti namus pri
vatizuoti nuomininkams. Šio

Vingiuotas Lietuvos kelias
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Todėl niekaip negali su
prasti, kaip neretai ir paprasti 
žmonės, ir beveik visa žinia- 
sklaida drįsta sakyti, kad soviet
mečiu Lietuvoje buvę geriau gy
venti. Puikiausios krautuvės ne 
tik miestuose, bet ir miesteliuo
se, kaimuose, net pakelėse ir vi
sose pilna visokiausių prekių. 
Keliais rieda tūkstančiai auto
mobilių, šimtai laikraščių ir žur
nalų kreidiniame popieriuje ir 
rašo ką tik nori: didžiausia lais
vė. Laisvė. Štai ko daug kas ne
supranta, jog sovietinė vergija 
kaip juoda naktis skiriasi nuo 
šviesios, kaip saulė, Lietuvos 
dienos.

Žinoma, laisvė pati neneša 
gerovės: reikia, kad pats žmo
gus mokėtų pasinaudoti laisvės 
teikiama gerove. Ir daug Lie
tuvos gyventojų jau išmoko pa
sinaudoti laisvės teikiamomis 
galimybėmis. Deja, dalis Lietu
vos gyventojų vis dar nesugeba 
pasinaudoti laisvės teikiamomis 
galimybėmis, skursta jie laisvoje 
šalyje, neranda sau tinkamo 
darbo, neužmiršta sovietinių 
įpročių vogti ir viską pragerti. Iš 
tikrųjų vogti sovietiniais laikais 
buvo kasdienybė. Vogė viską, iš 
visur ir beveik visi. Prisimenu - 
aš 1957 m. grįžęs iš Vorkutos su
tikau jaunystės studijų draugą. 
Besikalbant paklausiau, ką vei
kia jo vyresnysis brolis, prieš ka
rą buvęs gimnazijos mokytoju.

- Dirba Kauno “Drobės” 
fabrike.

- Kodėl ne mokytoju?
- Iš mokytojo atlyginimo 

šeimos (augino penkis vaikus) 
neišmaitintų.

- Ar tame fabrike daug 
uždirba?

- Uždirba, kaip ir visur, ne
daug. Bet iš darbo išeidamas 

pasiūlymo priešai - tremtiniai. 
Jie daugiausia nukentėtų. Jie 
skelbia, kad įvedus šį įstatymą, 
Lietuva būtų pirmoji valstybė, 
sugrįžusi į komunizmą.

Seimo narys rusas A. Sala- 
maninas mano, kad valstybė pri
valo mokėti pilnas pensijas stri
bams, komunistų aktyvistams ir 
kitiems okupacijos pareigū
nams. Vienu žodžiu, buvę oku
pantai gautų Lietuvos ir Rusijos 
pensijas.

Neužtenka viso to, Seimui 
pasiūlyta pagonybę paskelbti 
tradicine Lietuvos religija. Per 
50-tį metų bolševikai nespėjo 
sunaikinti tautos tikėjimo, da
bar neokomunistai-ateistai su
galvojo gudrų triuką - suprie
šinti Lietuvos žmones, ypač jau
nimą, tuo užbaigti Lietuvoje 
krikščionybės naikinimą.

Bolševikinės epochos išauk
lėta Lietuvos inteligentija, ypač 
istorikai, holokausto nusikalti
mus verčia ant lietuvių galvų, 
nenorėdami priminti, kad ne
priklausomos Lietuvos laiku nei 
vienam žydui ant galvos nepaju
dintas plaukas. Šiandien Izrae
lio valstybė ir Vyzentalio cent
ras skelbia ne tik prievarta vo
kiečių kariuomenėn paimtus ka
rius, bet ir kiekvieną Lietuvos 
partizaną bei visus jų vadus, 
tarp kitų ir Lietuvos vyskupus, 
prisidėjusius prie žydų naikini
mo, net įskaitant ir vysk. Borise- 
vičių, kuris nepaisydamas mir
ties pavojaus, išgelbėjo eilę žy
dų. Lietuvių kaltintojai nė vie
name savo pranešimų nepami
ni, kad keli tūkstančiai lietuvių 
juos gelbėjo, eilę lietuvių už tai 
vokiečiai sušaudė.

Tai antras Lietuvos vaizdas.

kasdien išsineša po pusę kilo
gramo vilnonių siūlų, kuriuos 
parduoda turguje ir prisiduria 
prie atlyginimo.

Taip buvo visoje Lietuvoje. 
Aplink visus fabrikus dygo mū
riukai, o šalia Kauno “Maisto” 
fabriko per kelias dešimtis metų 
išaugo ištisas mažas miestas, 
kurį visi vadino dešrų miestu. 
Mat darbininkai iš “Maisto” 
skerdyklos nešdavosi dešras, jas 
parduodavo ir statydinosi na
mus. Visi jie nevogė, o “kombi
navo”. O kas nesugebėjo “kom
binuoti”, tas buvo laikomas 
kvailiu. Įprotis vogti dar ir šian
dien nėra iki galo užmirštas, tik 
kad įmonės, parduotuvės, ūkiai 
susilaukė tikrų savininkų, vagim 
užsidarė visos ar bent beveik vi
sos angos.

Štai kas šiandien skundžiasi 
pablogėjusiu Lietuvos gyveni
mu: tie, kurie sovietiniais laikais 
visokių vertybių įsigydavo “kom
binuodami”. Štai kodėl ir pats 
Lietuvos valstybės biudžetas vis 
dar skurdokas: senas įprotis 
apvaginėti valstybę dar neišny
ko ir nepriklausomojoje Lietu
voje. Vieni lobsta imdami ky
šius, kiti - apgaudinėdami biu
džetą, treti pasinaudodami ne
tobulų įstatymų skylėmis. Doru 
keliu dar nedaug Lietuvos žmo
nių gyvena gerai.

Žiba blizga tas vadinamasis 
elitas, o iš tikrųjų nedorieji, ir 
vargsta teisingieji, arba tie, ku
rie nesugeba “kombinuoti”.

Bet juk ateis šventė ir į 
teisiųjų kiemą...

Taip ir gyvena lietuviai, visą 
šimtmetį vis laukdami tos šven
tės ir kartais jau visai netikėda
mi, kad ji ateis, nes per daug 
permainų teko išgyventi per tą 
dvidešimtąjį šimtmetį.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE
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M. ir M. Purvinų suprojektuotas tradicinis antkapinis kryžius 
VALTERIUI KRISTUPUI BANAIČIUI Rambyno-Bitėnų kapinėse

Nuotr. M. Purvino

Kova dėl telefono
Brangūs telefoniniai pokalbiai tautiečius Lietuvoje 

verčia imtis kraštutinių priemonių
REDA ULINSKAITĖ

Lietuvos gyventojai sunkiai 
susitaikė su “Lietuvos teleko
mo” privatizavimu. Nuolatos 
brangstantys mokesčiai skatina 
neturtingiausius visuomenės 
sluoksnius atsisakyti telefono. 
Lietuviai galėtų pretenduoti į 
mažiausiai telefonais besinau
dojančios tautos titulą, nes tele
fonai namuose tyli. Tačiau nety
li žmonių pyktis, pagieža ar bur
nojimai skirti “Telekomo” va
dovybei. Po dvidešimties metų 
mūsų šalies istorijoje bus galima 
išvysti ir sugrupuoti tokius nu
skurdintų žmonių veiksmus: pi
ketai prie “Telekomo” skyrių, 
muštynės, ėjimas su šake ar ki
tokios protesto formos.

Romualdas Čepulis jau nuo 
1998 skundžiasi blogu “Lietuvos 
telekomo” darbu. Prieš mėnesį 
šiaulietis gavo sąskaitą.

- Žiūrėkite, sąskaitoje nu
rodyta suma - 46 litai ir 0.2 cen
tai. Šių pinigų aš nemokėsiu, 
nes nuo rugpjūčio pirmos die
nos atsijungiau telefoną. Nesu
prantu, kodėl turiu mokėti pini
gus už atjungtą telefoną. Iš kur 
tokios sumos? Bandžiau aiškin
tis, bet su, manimi buvo neman
dagiai elgiamasi ir aiškinama, 
kad turiu sumokėti atjungimo 
mokestį.

Romualdas Čepulis pasako
jo, jog karą su “Lietuvos teleko- 
mu” pradėjo nuo 1998 m. Per 
pastaruosius metus šiaulietis 
parašė net penkiolika pareiški
mų “Lietuvos telekomo” gene
raliniam direktoriui T. Paarmai, 
Valdui Adamkui, generaliniam 
prokurorui, min. pirmininkui, 
seimo pirmininkui, įtakingiau- 
siems šalies dvasininkams. Pa
reiškimuose reikalaujama at
kreipti dėmesį į vis brangstan- 
čias ryšių paslaugas. Prašoma 
sustabdyti užsienio investitorių 
savivalę, neleisti žeminti tautos.

SPAB “Šiaulių energijoje” 
inžinieriumi techninei priežiūrai 
dirbantis Romualdas Čepulis 
teigė, kad sovietinės okupacijos 
metais remontavo ne vieną Lie
tuvos šventovę, įrenginėjo šildy
mą, vandentiekį.

- Už tai mane skriaudė, tardė, 
žemino, niekino Saugumas, pro
kuratūra, milicija. Dabar atėjo 
naujos rūšies okupantas. Man 
labai skaudu, kad su manimi šitaip 
elgiamasi, - kalbėjo šiaulietis.

PADĖKA

AtA
ALEKSUI PAULIONIUI

mirus 2001 m. gruodžio 14 d.,
reiškiame nuoširdžią padėką klebonui prelatui Jonui Staš
kevičiui už maldas laidotuvių namuose ir gedulines Mišias 
Lietuvos kankinių šventovėje, Vincui Baliūnui už patar
navimą Mišiose ir Aurelijai Karasiejūtei už skaitymą 
Mišių metu. Esame dėkingi karsto nešėjams: Sigitui 
Baršauskui, Pranui Linkevičiui, Linui Narušiui, Arui 
Nausėdui, Teodorui Pabrėžai, Virginijui Sičiūnui ir muzi
kams bei solistams - Daliai Viskontienei, Slavai Žiemely- 
tei, Mindaugui Gabriui, Danguolei Radikienei.

Nuoširdus ačiū visiems už pareikštas užuojautas ir 
gėles. Esame dėkingi Monikai Povilaitienei ir Birutei Ma
tulaitienei už aukų rinkimą Mišioms, parapijai, Lietuvių 
slaugos namams ir Tėviškės žiburiams. Dėkojame ponioms 
už pyragus ir Janinai Gurklienei už skanius pietus.

Ačiū visiems už dalyvavimą ir užuojautas, teiktas 
mūsų šeimai liūdesio metu. Velionies muzikinis įnašas, 
ypač St. Catharines ir Hamiltono lietuviams liks gyvas tes
tamentas visiems choristams bei parapijiečiams.

Paulionių šeima -
žmona Veronika, sūnūs - Rimantas ir Vytautas, 

marti Giedra, vaikaitės - Audra ir Lina

Nuo šių metų rugpjūčio 1 d. 
atsijungė telefoną ir pasiuntė pa
reiškimą “Telekomo” atstovui:

- Jokių papildomų mokėji
mų už laikiną atjungimą aš ne
mokėsiu, kadangi esu Lietuvos 
respublikos ubagas ir nebeturiu 
pinigų mokėti už telefono pa
slaugas, nei už jo atjungimą. 
Nebegaliu, nebėra už ką nusi
pirkti rūbų, naujų batų... Mano 
šeimos pasipuošimas - iš skudu
rų. Užmiršau kas yra kinas, 
teatras, koncertas... Tarybų val
džios metais galėjau sau tai leis
ti, o dabar mano visas smagu
mas tik namuose. Atsibodo tos 
pačios sriubos, tos pačios košės. 
Man jau 56 metai ir senatvėje li
kau apvogtas, pažemintas.

“Telekomo” atstovas S. 
Tydmanas taip atsakė:

- Mes išklausėme jo prašy
mą laikinai atjungti telefoną. 
Klientui priminėme, kad jis pri
valo sumokėti dvidešimties litų 
mokestį. Šio mokesčio Romual
das Čepulis nesumokėjo. Tad 
telefonas nebuvo atjungtas. 46 
litų ir 0.2 centų suma tikrai pri
klauso šiam asmeniui. Abonen
tinis mokestis už rugpjūčio ir 
rugsėjo mėnesius be pridėtinės 
vertės mokesčio yra 32 litai, 20 
centų. Visa likusi suma yra at
kelta iš liepos mėnesio. Dėl 
techninių sutrikimų, daugelis 
abonentų sąskaitose pamatė iš 
praėjusių mėnesių užsilikusių 
pokalbių kainas. Tačiau šios su
mos yra realios. Tik nebuvo sa
vo laiku pateiktos klientams. Vi
sa tai mes paaiškinom ir Romual
dui Čepuliui. Tačiau jis mūsų 
nesiklausė. Gyvename civili
zuotoje valstybėje, tad reikia lai
kytis tam tikrų įstatymų, taisyklių.

Romualdas Čepulis teigė ir 
toliau ieškosiąs teisybės. Su ša
ke prie “Telekomo” tikrai neis, 
tačiau žadėjo kreiptis į tarptau
tines instancijas, kur ginamos 
žmonių teisės.

SPAB “Šiaulių energija” 
darbuotojai savo kolegą Ro
mualdą Čepulį sakė pažįstantys 
daugiau nei trisdešimt metų. 
Pasak jų, Romualdas visada išsi
skyrė kaip teisybės ieškotojas. 
Apie bendradarbio susirašinėji
mą su “Lietuvos telekomu” ko
legos sakė žinantys ir nesiste- 
bintys šiais inžinieriaus poel
giais. Jų manymu, kiekvienas 
turi teisę į laisvą žodį ir geresnį 
gyvenimą.
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PROTESTAS VILNIUJE

Vilniuje 2001 m. gruodžio 18 
d. demonstraciją surengė Lietu
vos politinių kalinių ir tremtinių 
bendrija, Lietuvos politinių kali
nių sąjunga ir Laisvės kovos sąjū
dis. Dalyviai protestavo prieš po
kario laisvės kovų istorijos klasto
jimą ir ketinimą dar kartą nacio
nalizuoti persekiotų asmenų tur
tą, praneša LGTIC. Buvusius po
litinius kalinius, kovotojus už Lie
tuvos laisvę labai įskaudino sei
mui pateikti įstatymų projektai, 
kuriais numatoma buvusiems stri
bams, NKVD, MGB, Šmerc dar
buotojams skirti valstybines nu
kentėjusiųjų pensijas, taip pat ne
grąžinti natūra gyvenamųjų namų 
ir butų jų tikriesiems savinin
kams, jeigu juose gyvena nuomi
ninkai. Nepriklausomybės aikštėn 
susirinkusieji taip pat piktinosi, 
kad Lietuvos radijas ir televizija, 
išlaikomi iš mokesčių mokėtojų 
pinigų, per dažnai suteikia tribū
ną nusikalstamo pasaulio autori
tetams, tuo tarpu buvę politiniai 
kaliniai visiškai neturi galimybių 
prabilti per šiuos kanalus. De
monstracijoje priimtos rezoliuci
jos, kuriomis kreipiamasi į prezi
dentą, seimo pirmininką bei vy
riausybės vadovą, raginant juos 
parodyti savo gerą valią, kad ne
teisingi įstatymai nebūtų priimti.

KEIS VALIUTĄ
Š.m. vasario 2 d. Lietuvos 

bankas atskirs litą nuo JAV dole
rio ir jį susies su nauju 12 Euro
pos valstybėse įvestu euro, prime
na Lietuvos rytas (2002.1.04). Lito 
ir euro santykis bus įtvirtintas va
sario 1 d. kursu. Visuose bankuo
se jau galima nusipirkti eurų, ta
čiau “niekas neskuba atsikratyti 
pamėgtų dolerių ir pirkti naujųjų 
pinigų”. Stebimasi, jog nebuvo 
oficialaus pranešimo apie grynųjų 
eurų pasirodymą, arba vadinamos 
“E dienos” (euro įvedimo) įverti
nimą ir lito persiejimo perspekty
vas. Apklausos duomenys rodo, 
jog beveik pusė Lietuvos gyvento
jų (48%) pritaria būsimam lito 
susiejimui su euru, ir apie tai žino 
95% apklaustųjų. Svarbu būtų 
paskelbti, rašo LR, kaip bus pa
veiktos santaupos bankuose, kaip 
keisis skolinimosi sąlygos ir ko
kios taktikos laikytis artėjant per
siejimo dienai.

BPL Import/Export
, SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

DF/MBY FOUR SEASONS 
KI//YInCk REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slaynerio ir 
Coilingwoodo 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

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

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

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

GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA
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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

SPRĘS APDOVANOJIMŲ TVARKĄ
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus 2001 m. gruodžio 20 d. 
pateikė seimui svarstyti Žemės 
reformos įstatymo 7 straipsnio 
pakeitimo nuostatas, skelbia 
LGTIC. Projekte siūloma panai
kinti nuostatas, pagal kurias Vy
čio kryžiaus ordino ir Vyčio kry
žiaus kavalieriams nuosavybėn 
neatlygintinai suteikiamas žemės 
sklypas. Taip pat siūloma suma
žinti apdovanojimų skaičių ir 
įvesti kasmetines apdovanojimų 
ordinais ir medaliais kvotas bei 
įsteigti Valstybės apdovanojimų 
tarybą, kaip patariamąją visuo
meninę instituciją. Ketinama atsi
sakyti Lietuvos kariuomenės kū
rėjų savanorių, Lietuvos nepri
klausomybės, Sausio 13-osios at
minimo, Dariaus ir Girėno meda
lių, nes atkurtai Lietuvai nusipel
nę asmenys, verti šių apdovanoji
mų, juos jau yra gavę. Išimtis pa
liekama apdovanojimui Šaulių 
žvaigžde ir Šaulių žvaigždės me
daliu, kurie yra Krašto apsaugos 
ministerijos nuožiūroje. Numato
ma atsisakyti Vyčio kryžiaus ir 
vietoj jo steigti Vyčio kryžiaus or
dino medalį. Visi ordinai turėtų 
vieno laipsnio medalį, numatoma 
įsteigti penkių laipsnių ordiną 
“Už nuopelnus Lietuvai”, kuriuo 
būtų apdovanojami Lietuvai nusi
pelnę užsienio valstybių ir Lietu
vos piliečiai.

DALYVAUS TARPTAUTINĖJE 
VEIKLOJE

Dvylika Lietuvos karo medi
kų dalyvaus tarptautinėje veikloje 
Operation Enduring Freedom, kuri 
vyksta Vidurio ir Pietų Azijoje. 
Lietuvos specialistų misijai gruo
džio 12 d. pritarė vyriausybė. Lie
tuvos kariai tarnaus šešis mėne
sius veikloje, kuri buvo pradėta 
2001 m. spalio mėn. Jie atliks 
tarnybą Čekijos 6-sios lauko ligo
ninės sudėtyje. Seimo nutarimu, 
Lietuva, siekdama palengvinti Af
ganistano žmonių būklę bei su
stiprinti pastovumą tame regione, 
taip pat dalyvaus tarptautinėse 
antiteroristinės koalicijos huma
nitarinėse misijose.

MOKESČIŲ ĮSTATYMO 
PAKEITIMAI

Lietuvos seimas gruodžio 13 
d. priėmė Fizinių asmenų pajamų 
mokesčio laikinojo įstatymo pa
keitimą, kuriuo nuo kitų metų ba
landžio 1 d. su darbo santykiais 
susijusių pajamų neapmokestina
masis minimumas yra padidintas 
nuo 214 iki 250 litų. LGTIC ži
niomis, taip pat padidės neapmo
kestinamasis minimumas invali
dams, šeimoms, auginančioms 
vaikus, žemės ūkio darbuotojams.

SPROGIMAS “MAŽEIKIŲ 
NAFTOJE”

Speciali komisija gruodžio 6 
d. pranešė, kad baigė tirti lapkri
čio 24 d. dyzeline valymo įrengi
nių krosnių dūmtraukyje įvykusio 
sprogimo priežastis. Sprogimas 
įvyko, nes į krosnių kuro sistemą 
pateko benzino, kurio ten neturė
tų būti. Užsipildžius benzino tal
pai, nebuvo įjungtas siurblys, tu
rėjęs nusiurbti benzino perteklių. 
Atsitikimo metu žmonės nenu
kentėjo, sprogimas gaisro nesukė
lė. Technologiniai įrenginiai ir 
vamzdynai išliko nepažeisti, rsj

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

diak. Audriaus Šarkos, OFM, 
KUNIGYSTĖS ŠVENTINIMO IŠKILMĖJE 

2002 m. sausio 26, šeštadienį, 
Hamiltono lietuvių Aušros Vartų parapijoje

IŠKILMINGOS MIŠIOS ir DIAKONO ŠVENTINIMAS - 11 v.r. 
ŠVENTINIMO APEIGAS ATLIKS -

J. E. vysk. Paulius Baltakis, OFM
Po šventimų - vaišės 1 v.p.p. Jaunimo centro salėje.
Pietūs - $35 asmeniui. Bilietus užsisakyti galima iš anksto 
kreipiantis į Reginą Choromanskytę, 75 Duke St., Apt. 306, 

Hamilton, ON, L8P 1X4, tel. 905 525-6073.

Taduko dovana seneliui 
pasiekė net televiziją
Tadukas, nebesulaukęs tė

velio, savo meilę perkėlė į senelį 
Jurgį Karosą.

Mokykloje, kaip vaikai da
rydavo Tėvo dienos proga dova
nėles tėveliams, Tadukas dary
davo savo seneliui. Būdamas 8 
metų, Tėvo dieną padarė dova
nėlę seneliui, bet senelis labai 
susirgo (vėžiu) ir gydytojai nu
tarė išvežti į ligoninę. Ten jo se
nelis negalėjo pamatyti jo dova
nėlės. Grįždavo namo labai nu
siminęs, o senelio gyvenimo 
žvakė geso...

Kai visi susirinko bendrai 
maldai laidotuvių namuose, su 
velioniu Jurgiu Karosu atsisvei
kino jo draugai ir pažįstami. 
Prie mikrofono nuėjo ir Tadu
kas su savo pusesere Lisa ir pus
broliu Mykolu. Tadukas atsine
šė savo seneliui padarytą dova
nėlę. Atvyniojęs iš gražaus po
pieriaus pradėjo kalbėti savo 
“dėdukui” (jis taip jį vadinda
vo): “Dėdukai, aš Tau padariau 
šitą dovanėlę mokykloje Tėvo 
dienos proga, bet Tu susirgai, 
Tave išvežė į ligoninę ir negalė
jai jos atidaryti. Dabar atsine
šiau čia Tau parodyti”. Iš popie
riaus išėmė iš molio sulipdytą ir 
nuspalvintą meškutį.

Namuose Tadukas laisvu 
laiku vis piešdavo, rašydavo 
“comics”, išgalvodamas visokias 
figūrėles, o pagrindinis perso
nažas būdavo “Sammy the Ca
ribou”. Tai buvo 4 puslapių ma
žo formato sąsiuvinėlis. Mokyk
loje rodė, pardavinėjo po 1 do
lerį savo draugams. Pinigus tau
pė. Taip truko 2-3 meus.

Vėliau, pasitaręs su mama 
Nijole, pradėjo “Sammy” figū
rėlę daryti iš spalvoto molio. 
Įspausdvo šone špilkutę, kad 
galima būtų prisisegti, vėliau 
dėdavo į krosnį, kad molis iš
džiūtų ir sukietėtų.

Kartą jo kambaryje pama
čiau jo knygų lentynoje daugybę 
tų figūrėlių. O jų buvo apie 300. 
Paklausiau, ką jis darys. “Par
duosiu mokykloje po 1 dolerį”. 
Nusijuokiau ir pasakiau” “Kas 
pirks? Užtenka 25 centų”.

Vieną rytą, susidėjęs į dė
žutę visas figūrėles (špilkutes), 
man pasakė: “Parduosiu špilku
tes mokykloje ir visus pinigus 
padovanosiu vėžio ligoninei, sa
vo dėduko 4 metų netekties pri
siminimui.

Jis jau buvo susitaręs su 
mokytojais Bishop Savaryn mo
kykloje. Mokytojai jam leido ir 
pritarė jo gražiam tikslui. Iš
kvietė ir televizijos atstovus, ku
rie filmavo dvi dienas, klausinė
jo Tadą, net atėjo į namus Jur
gio portreto įrašyti į juostą. Šis 
įvykis buvo rodomas per žinias 
Edmontono kanale. Per dvi die
nas Tadukas sutelkė fondą su 
savo špilkutėmis 320 dolerių. 
Jam padėjo pardavinėti 3 jo kla
sės draugai.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį

į Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
| Home
į Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontari

Kai jo mama Nijolė Karris 
(Karosaitė) nuvežė Tadą ir jo 3 
draugus į vėžio ligų kliniką, juos 
priėmė vyriausias gydytojas 
McEwen. Maloniai juos priėmė, 
aprodė jiems ligoninę. Po savai
tės gydytojas paskambino Ta
dui, kad jis padarytų daugiau 
špilkučių, nes jie nori parduoti 
ligoninės personalui ir lankyto
jams. Jie pardavė špilkutes po 
du dolerius. Dar du kartus Ta
das turėjo jų padaryti. Tokiu 
būdu sutelkė 1,000 dolerių ve- 
lionies Jurgio prisiminimui.

Kiekvienų metų gale “Asso
ciation Fund Raising Professio
nals” organizacija išrenka kele
tą žmonių ar bendrovių žyme- 
niui gauti ir kandidatus turi kas 
nors pasiūlyti. Tadą pasiūlė vė
žio ligų vyriausias gydytojas 
McEwen. Visi kandidatai buvo 
pakviesti vakarienei. Tadas ir Ni
jolė Karris irgi gavo pakvietimą. 
Žmonių buvo apie 900, kandi
datų irgi buvo nemažai. Kai 
“Outstanding Youth” grupėje 
buvo iškelta Tado Karris pavar
dė, Tadas prisiartino prie kvie
tėjo. Daugelis stebėjosi, nes iš
kviestasis buvo 12 metų ber

Tadukas Karosas laiko nuotrauką, kurioje senelis laiko jį patį dar ma
žytį savo rankose. Šalia jo - vėžio ligų gydytojas McEwan Edmontone

Moksleivių rašinių konkursas
Pasitinkant 750 metų Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 

jubiliejų skelbiame moksleivių darbų konkursą
“Vilnijos” draugija ir Vil

niaus krašto lietuvių sąjunga iš
eivijoje skelbia Rytų Lietuvos 
moksleivių darbų konkursą, 
skirtą karaliaus Mindaugo 750- 
ties metų jubiliejui. Temos:

Gyventojų padėtis Vilnijoje 
1919-1939 m. (lietuviškos mo
kyklos, skaityklos, organizacijos, 
spauda)

Okupantų nužudyti kalinti, 
apiplėšti...

Lietuvos partizanų kova su 
Lenkijos okupacija

Tautosaka apie Vilnių, lietu-

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc.ols.olip

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Britų Kolumbija
“TREMTINIŲ GRĮŽIMO FON

DUI” paremti po $100 aukojo: Ste
pas ir Aldona Žaldokai (Kelowna, 
B.C.); Kastytis ir S. Dailydės (Vic
toria, B.C.). Nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos c. valdyba

Hamilton, Ont.
PAGALBA LIETUVOS VAI

KAMS švenčių proga, nepamiršta 
savo šelpiamųjų. Vieni iš nuolati
nių rėmėjų prisidėjo su didesne au
ka: Hamiltono lietuvių kredito ko
operatyvas “Talka” aukojo $500; J. 
Asmenavičius - $200; L. A. Kuz
mickai (Paris, Ont.) - $50.

A. a. K. Mankauskienės atmini
mui, užjausdami dukteris ir jų šei
mas, L. A. Kuzmickai aukojo - 
$20; a.a. N. Senkuvienei mirus, už
jausdami jos vyrą ir seserį, A. S. 
Urbonavičiai aukojo - $15; a.a. S. 
Sirtautienei mirus, užjausdami sese
rį, A. S. Urbonavičiai aukojo - $15.

Visiems aukojusiems nuošir
džiai dėkojame. PLV komitetas

niukas. Jis gavo žymenį - storą 
stiklą, kuriame auksinėmis rai
dėmis įgraviruota: Heart & Soul 
Outstanding Youth, Tadas 
Karris.

Šį savo projektą Tadukas 
planavo 3 metus savo dėduko 4 
metų netekties prisiminimui. 
Visai negalvodamas apie tokį 
didelį laimėjimą. Tadas, Nijolė 
ir aš buvome iškviesti mūsų ra
jono parlamento nario Thomas 
Lukaszuk į parlamentą, kur bu
vome pristatyti parlamento na
riams. Aprodė ir visą parla
mento pastatą. Vasarą, 2001 m. 
liepos 5-15 d.d. nuvyko Tadukas 
su penkiais berniukais skautais į 
Newfoundlandą, pasaulinę skau
tų stovyklą (Jamboree). Su jais 
kartu vyko Edmontono skautų 
vadovė Nijolė Karris. Grįžusi iš 
stovyklos po dviejų savaičių, 
Nijolė darbo reikalais buvo 
iškviesta savaitei į Floridą. Pasi
ėmė kartu ir Tadą, kuris visą sa
vaitė praleido stovykloje United 
States Space Camp.

Tadui yra 12 metų, mokosi 
St. John’s gimnazijoje VII kla- 
seJe- Emilija Karosienė 

vius, lenkus
Mano seneliai buvo lietuviai
Šnektos (fonetika, gramati

ka, žodynas)
Armija krajova Lietuvoje
Lenkijos okupacijos padari

niai (mokyklos, savivaldybės, jų 
rinkimai, gyventojų padėtis).

Darbų vertinimo kriterijai: 
autentiškumas, išliekamoji ver
tė, dokumentai, šaltinių nuro
dymas, darbo tvarkingumas, 
kalbos taisyklingumas.

Darbus reikia įteikti “Vilni
jos” draugijai iki 2002 m. vasa
rio 1 d.; A. Jakšto 9-320, Vil
nius, 2600 (tel. 62 70 09).

Konkurso rezultatai bus 
paskelbti VASARIO 9 d., 11 
vai., A. Jakšto 9-228 k. Konkur
so rėmėjas - Alfredas Bražys.

Kviečiame dalyvauti anks
tesniųjų konkursų “Rytų Lietu
va mūsų valstybės centras” daly-

Kazimieras Garšva, 
“Vilnijos” draugijos 

pirmininkas

® LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Amerikos lietuvių tarybos 
(ALT) metinis suvažiavimas įvyko 
lapkričio 10 d. Balzeko lietuvių kul
tūros centre Čikagoje. Jį malda 
pradėjo kun. J. Kelpšas. Suvažiavi
mui vadovavo ALT pirm. S. Kuprys 
ir keturių organizacijų-steigėjų at
stovai: J. Polikaitis (Amerikos lie
tuvių Romos katalikų federacija); 
J. Valaitis (Amerikos lietuvių so
cialdemokratų federacija), G. La
zauskas (Amerikos lietuvių tautinė 
sąjunga “Sandara”), P. Bučas (Ame
rikos lietuvių tautinė sąjunga). 
Sveikinimus atsiuntė Ilinojaus gu
bernatorius, Čikagos meras, taipgi 
pačiame suvažiavime sveikino Lie
tuvos konsulato Čikagoje ir įvairių 
institucijų bei organizacijų atstovai.

Pranešimai. ALTos pirm. S. 
Kuprys padarė veiklos pranešimą. 
Surengtas pagrindinių organizacijų 
pasitarimas, taip pat pasitarimas su 
JAV LB valdyba. Vykdytas parašų 
rinkimas dėl Lietuvos įstojimo į 
ŠAS(NATO), pasistengta užmegzti 
ir palaikyti ryšius su kitomis tauti
nėmis mažumomis. Buvo susitikta 
su Lietuvos seimo nariais ir buvusiu 
ministeriu primininku A. Kubiliu
mi, Lietuvos ambasadoriumi Va
šingtone V. Ušacku, Lietuvos ka
riuomenės vadu gen. J. Kronkaičiu. 
Taipgi jis pranešė, kad į ALTą 
įstojo 14-toji organizacija “Neo-Li- 
tuania”. Didžiausia ir stipriausia 
lietuvių organizacija JAV-se esanti 
Lietuvos vyčiai, turintys krašte 50 
skyrių. Pranešimą taip pat padarė 
ALTos Vašingtono skyriaus pirm. 
A. Rimas, painformuodamas ir 
apie Jungtinio baltiečių komiteto 
veiklą. Apie iždą kalbėjo ižd. J. 
Gaižutis, ALTos fondo bei iždo 
globėjai M. Marcinkienė ir J. Bag- 
džius. Pr. Jurkus supažindino su 
politinės komisijos veikla. Po pra
nešimų vyko diskusijos šiomis te
momis Lietuva ir NATO, Išeivija ir 
Lietuva, Vaikų vartai į mokslą. 
Karščiausiai diskutuota dėl išeivijos 
ateities.

Australija
Vakarų Australijos lietuvių są

jungos metinis susirinkimas įvyko 
spalio 14 d. šios sąjungos nuosavy
bėje - Lietuvių Namuose Perth’e. 
Susirinkimą pradėjo šios sąjungos 
valdybos pirm. E. Stankevičius, ku
ris ir pirmininkavo susirinkimui, 
sekretoriauti pakviesdamas valdy
bos sekr. A. Čižeiką. Pastarasis 
perskaitė ir praeito susirinkimo 
protokolą. Pirmininkas savo prane
šime pažymėjo, kad metai praėjo 
be didesnių įvykių. Valdyba rūpina
si Lietuvių namų išlaikymu. Padė
kojo Perth’o lietuvių bendruome
nės valdybai už finansinę paramą, 
taip pat B. Radzivanienės vadovau
jamai šokių mokyklai, kuri priside
da prie Lietuvių Namų išlaikymo. 
Ižd. V. Frankas supažindino su 
iždo reikalais. Revizijos pranešimą 
padarė A. Kateiva, pažymėdamas, 
kad knygos ir piniginiai reikalai 
tvarkomi tinkamai. Susirinkimo 
prašoma pasiliko kitai kadencijai 
tos pačios sudėties valdyba: E. 
Stankevičius, A. Čižeika, V. Fran
kas ir M. Stankevičienė. Revizijos 
komisija taigpi paliko ta pati: A. 
Kateiva ir A. Kaminickis. Pos susi
rinkimo vyko gausių laimikių lote
rija, o po jos kavutė su pyragais. 
(Mūsų pastogė 2001 m. 46 nr.).

Britanija
Didžiosios Britanijos lietuvių 

sąjungos (DBLS) tarybos suvažia
vimas įvyko spalio 27 d. Lenkų klu
be Wolhampton vietovėje. Jį atida

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

IT V' LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/rVčV KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 0.75%
santaupas................................ 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.....................1.25%
180 dienų indėlius...................1.25%
1 m. term, indėlius................... 1.85%
2 m. term, indėlius................... 2.35%
3 m. term, indėlius................... 3.10%
4 m. term, indėlius................... 3.35%
5 m. term, indėlius................... 3.85%
RRSP irRRIF
(Variable)................................. 1.00%
1 m. ind.....................  1.85%
2 m. ind...................................... 2.35%
3 m. ind...................................... 3.10%
4 m. ind...................................... 3.35%
5 m. Ind...................................... 3.85% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

rė tarybos pirm. K. Tamošiūnas. Ja
me pranešimą padarė DBLS centro 
valdybos pirm. V. Gasperienė. Pas
taroji kėlė mintį, kad reikia pakeisti 
DBLS skyrių atstovavimą metinia
me šios organizacijos susirinkime. 
Buvo siūlymas, kad gausesni skyriai 
turėtų daugiau atstovų ir galėtų 
geriau išreikšti organizacijos narių 
nuomones. Pirmininkė ragino sky
rių pirmininkus plačiau informuoti 
apie vietinę veiklą, taipgi pažymė
dama, kad vyksta glaudus bendra
darbiavimas su Lietuvos ambasada 
Londone. Yra sudaryta komisija, 
dėl DBLS įstatų pakeitimo, kad 
lengviau galėtų įstoti naujieji atei
viai. Tarybos pirm. K. Tamošiūnas 
savo pranešime nusiskundė, kad 
Lietuvių sodybos pagerinimo dar
bai atlikti nepatenkinamai, kad 
DBLS centro valdyba netinkamai 
kišasi į Europos lietuvio leidimo 
reikalus. Lietuvių skautų Europos 
rajono vadovas V. O’Brien pažy
mėjo, kad skautai yra vienintelė lie
tuvių jaunimo organizacija, kuri gy
vuoja ir auga. Daug kalbėta apie 
Lietuvių Namų įsigijimą Londone. 
Didžiausia kliūtis - pinigų trūku
mas. Galima būtų Londone namus 
nupirkti, pardavus Lietuvių sodybą. 
Bet toks sprendimas nerado šali
ninkų. Bet vis dėlto buvo sudaryta 
komisija, kad ji ištirtų visas realias 
galimybes įsigyti namus Londone. 
(Europos lietuvis 2001 m. 12 nr.).
Gudija

Šv. Lino atlaidai įvyko rugsėjo 
9 d. Pelesos lietuvių šventovėje. 
Mišias atašavo Vilniaus Lazdynų 
parapijos klebonas kun. M. Petravi
čius. Jis j Pelesą atvažiuodavo ir so
vietmečiu, kai lietuvių šventovė bu
vo uždaryta, ir žmonių pirkiose 
laikydavo Mišias, klausydavo išpa
žinčių, tuokdavo ir krikštydavo. Ir 
šį kartą jauni ir vyresni žmonės no
rėjo su gerbiamu kunigu pasikalbė
ti, pasipasakoti apie savo džiaugs
mus ir rūpesčius. Pasak kun. Petra
vičiaus, Pelesos žmonės - tai Dievo 
vaikai, apdovanoti dvasiniu gėriu ir 
grožiu. Pabuvojęs su jais jis atsigau- 
nąs. Sakydamas per pamaldas pa
mokslą, ragino saugoti amžiais iš
laikytas lietuviškas vertybes, niekad 
nesižeminti prieš kitų piktus išpuo
lius, niekam neleisti menkinti lietu
vių kalbos, tikėjimo ir papročių.

Po pamaldų visi rinkosi į lietu
vių vidurinės mokyklos salę. “Ger
vėčių” klubo pirm. A. Augulis atga
beno mėnraščio Lietuvių godos 500 
egzempliorių. Visiems neužteko. 
Taip godžiai išgraibstė lietuvišką 
žodį. Atlaiduose, kaip visuomet, 
dalyvavo akademikas Z. Zinkevi
čius su žmona Regina ir jo bičiuliai 
prof. J. Puodžius su žmona gydy
toja Marija. Prof. Z. Zinkevičius 
mokyklos bibliotekai įteikė žemėla
pį “Didžioji Lietuvos kunigaikštys
tė”. Po kalbų vyko meninė progra
ma, užtrukusi 4-rias valandas, bet 
nenusibodusi. Ją pradėjo mokytoja 
dainininkė Z. Dainienė su dviem 
kanklininkėmis. Pelesos moterų an
samblis dainavo apie gražųjį Vilnių, 
spausdamas žiūrovų ašaras. Dainas 
keitė tautiniai šokiai. Programoje 
dalyvavo mokiniai ir kaimo jauni
mas. Su dainomis dar prisidėjo sve
čiai iš Rodūnios ir Lydos lietuvių 
sekmadieninės mokyklos mokiniai. 
Po meninės programos buvo vaišės, 
pasižymėjusios įvairiais valgiais. Jos 
truko iki vėlyvos nakties. Skambėjo 
lietuviškos dainos, linksmai sukosi 
šokėjų poros. Tai buvo didelė at
gaivos šventė. (Lietuvių godos 2001 
m. 10 ntr.). J. Andr.

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
http://www.homesgeorgianbay.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
http://www.talka.net
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9/ plėtimui. 
dos lietuvių veiklą.Pranešimas iš Čikagos

Ne visiems lietuviams Kalėdų šventės buvo linksmos. Daug 
netikėtų nelaimių ir mirčių

EDVARDAS ŠULAITIS niame Lietuvos vyčių seime tuoj

Vien tik atsivertęs stam
biausiojo Čikagos dienraščio 
Chicago Tribune gruodžio 18 d. 
laidos Metro skyrių skaitėme 
apie du šiurpius įvykius, ku
riuose žuvo ar buvo sužeisti lie
tuvių kilmės žmonės.

Vienas iš jų lietė jauną (22 
m. amžiaus) lietuvaitę Indrę 
Garbauskaitę, kuri buvo pas
maugta jos bute, Libertyville 
miestelyje.

Šį nusikaltimą padarė 32 m. 
amžiaus jos buvęs draugas Ro
lando Vargas, įsileistas į mūsiš
kės butą. Tai konstatavo Lake 
apskrities prokuroro asistentas 
Jeffrey Pavletic. Pareigūnai tei
gia, kad kitą dieną po šio įvykio 
areštuotas Vargas prisipažino, 
nuėjęs į jo buvusios draugės 
butą, buvęs labai priblokštas, 
nes ši nenorėjusi skirti jam dau
giau pasimatymų. Policijos ži
niomis, lietuvaitės kūnas buvo 
rastas vonioje. Sulaikytasis yra 
meksikiečių kilmės. Jis galėtų 
būti paleistas tik už 5 milijonų 
dolerių užstatą, nes yra kaltina
mas pirmo laipsnio žmogžu
dyste.

Indrė Garbauskaitė Ameri
kon atvyko prieš pusantrų metų, 
studijavo Lake apskrities kole
gijoje. Ši Panevėžyje gyvenusi 
mergina kitais metais planavo 
pereiti studijuoti į vieną didžių
jų Čikagos universitetų.

Sužeidė du ir pats nusišovė
Kitas įvykis buvo dar 

skaudesnis, nes čia įvelti trys 
žmonės. Pirmosios lietuvių atei
vių kartos atstovas, 82 m. am
žiaus Jonas (John) Adamėnas, 
kritiškai sužeidė savo žmoną, 73 
m. amžiaus Dolores ir 52 m. po
sūnį Tomą Yukmį.

Tai atsitiko gruodžio 17 d. 
Čikagos priemiestyje - Buzz Ri
dge, minėtų žmonių namuose. 
Kaip teigia policijos pareigūnai, 
nusikaltimą padaręs J. Adamė
nas yra buvęs Niujorko policijos 
detektyvu. Su savo žmona Do
lores Yukmi susipažinęs meti-
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VfiSnJESMMBMA
Atliekame visus paruošime 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

po to, kai mirė jos pirmasis vy
ras 1980 m. Jie tuose seimuose 
vėliau susitikinėdavo kasmet, 
kol po maždaug dešimtmečio 
jiedu susituokė.

J. Adamėnas iš Bruklyno 
persikėlė į Čikagos priemestį ir 
čia ramiai leido pensininko die
nas. Ši pora gražiai sugyveno, ir 
niekas nenujautė apie tokios 
šiurpios nelaimės galimybę. Tei
giama, jog jie net planavo tris il
gokas keliones ir vieną išvyką 
laivu į Pietų Ameriką.

Vietoje to Dolores ir jos sū
nus Tomas, sunkiai sužeisti, bu
vo išvežti į Good Samaritan li
goninę Downer’s Grove mieste
lyje, o Jonas nusižudė. Teigia
ma, kad savižudybės motyvai 
nežinomi, nes Jonas nepalikęs 
jokio raštelio. Prie savižudžio 
rastas tik 38-jo kalibro revol
veris.

Žuvo automobilio nelaimėje
Nelinksmos šventės buvo 

Kriaučiūnų ir Tharp šeimoms, 
nes gruodžio 14 d. mirė auto 
nelaimėje sužeista 51 metų am
žiaus dr. Lina Bernadeta Kriau- 
čiūnas-Tharp. Nelaimė atsitiko 
netoli jos namų Frankfort, IL.

Ji, tapusi dantų gydytoja, 27 
metus dėstė Ilinojaus universi
tete Čikagoje. Taip pat ji buvo 
įsigijusi ir antrąjį laipsnį Ilino
jaus un-to Medicinos mokyklo
je. Buvo gerokai pažengusi 
mokslo srityje, gavusi nemažai 
mokslinių žymenų. Taip pat vei
kė ir lietuviškose organizacijose, 
jų tarpe ir Amerikos lietuvių 
dantistų sąjungoje. Ji paliko vy
rą dr. James Tharp, du sūnus ir 
dukrą, tėvus - Eugeniją ir Kazi
mierą Kriaučiūnus.

Kitos mirtys
Gruodžio 18 d. mirė ir Šv. 

Kazimiero kapinėse buvo palai
dota dailininkė-keramikė Eleo
nora Mačiulionienė, išgyvenusi 
89 metus. Velionė buvo žmona 
a.a. skulptoriaus Aleksandro. 
Anksčiau ji yra dėsčiusi Dailės 
ir amatų mokykloje Freiburge, 
Vokietijoje. Priklausė Lietuvių 
dailės institutui. Dažnai pasiro
dydavo dailės parodose.

Gruodžio 19 d. vakare am
žinybėn iškeliavo kun. Juozas 
Vaišnys, sulaukęs 88 m. am
žiaus. Jis mirė po sunkios ligos 
Šv. Kryžiaus ligoninėje.

Šių asmenų liūdi ne tik jų 
artimieji, bet ir daugelis mūsų 
tautiečių. Jų netektis palietė ne
mažą būrį lietuvių.

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai Kanados lietuvių muziejuje Anapilyje. Priekyje - jo 
vedėja dr. RASA MAŽEIKAITĖ Nuotr. N. Benotienės

TORONTO
Kaišiadorių vyskupas Juo

zas Matulaitis Kalėdų ir Naujų 
metų proga rašo: “Sveikinu vi
sus darbščiuosius Tėviškės žibu
rių darbuotojus ir nuoširdžiai 
dėkoju už laikraštį su viso pa
saulio lietuvių žiniomis”.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka”, nuolati
nis lietuviškos veiklos rėmėjas, 
praeitiems metams baigiantis, 
parėmė Tėviškės žiburius $2,000 
auka. Savaitraščio leidėjai nuo
širdžiai dėkoja už paramą ir lin
ki “Talkos” darbuotojams sėk
mingų 2002-jų metų.

A. a. Bronė Jonynienė savo 
testamentiniu palikimu parėmė 
Tėviškės žiburius $1,231,89 auka. 
Savaitraščio leidėjai velionę pri
simins maldose. Čekis gautas iš 
Wolicki & McClennan advoka
tų įstaigos.

A. a. dr. Stasio Pacevičiaus 
22 mirties metinių atminimui 
žmona Janina Pacevičienė Tė
viškės žiburiams aukojo $100.

A. a. Aleksui Paulioniui mi
rus, užjausdami žmoną Veroni
ką, sūnus Rimą su šeima ir Vy
tą, Marytė ir Vytas Kazlauskai 
Tėviškės žiburiams aukojo $30.

A. a. Aleksui Paulioniui mi
rus, užjausdami žmoną Veroniką, 
sūnus Rimą su šeima ir Vytautą, 
Danutė ir Juozas Petroniai Tė
viškės žiburiams aukojo $50.

Hamiltono lietuvių kredito 
kooperatyvas “Talka” atsiuntė 
Tremtinių grįžimo fondui $3,000 
auką. Tokia stambi “Talkos” 
pagalba tautžudystės aukoms 
sušelpti liudija, kad išeivijoje is
torinė tautos atmintis nerūdyja. 
Pagalba skurstantiems yra stip
riausias broliškumo laidas. Nuo
širdžiai dėkinga -

KLKM dr-jos centro valdyba
Šv. Jono lietuvių kapinėms 

$300 aukojo J. Valiukienė; $100 
- O. Žvirblienė (a.a. Stasio 
Žvirblio II mirties metinių pro
ga), F. Mockus (a.a. Veronikos 
Jurgulienės atminimui).

A. a. Alekso Paulionio atmi
nimui, užjausdami žmoną Veru
tę, sūnus Rimantą ir Vytautą su 
šeimomis bei gimines ir arti
muosius, J. K. Dervaičiai Kovai 
su vėžio liga Lietuvoje sergan
tiems vaikams aukojo $30. M.P.

Vaiko tėviškės namams po 
$50 aukojo V. Kazlauskas, J. 
Vanagienė.

Vaikučių savaitraščiui 
“Kregždutė” aukojo: $200 - F. 
Juzėnas; $77 - B. Lukošienė.

Vargstančioms daugiavai
kėms šeimoms Lietuvoje aukojo 
po 100 dol. - Irena Matusevi- 
čienė ir M. Zubrickienė. O. G.

E. Petrus (Wasaga Beach, 
ON) atsiuntė $50 auką Tremti
nių grįžimo fondui paremti. Nuo
širdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba
A. a. Linai Kriaučiūnaitei- 

Tharp tragiškai žuvus, užjaus
dami jos tėvelius dr. Eugeniją ir 
Kazį Kriaučiūnus, vyrą bei vai
kus, dr. Česius ir Joana Kūrai 
sergantiems Vėžiu ir džiova vai
kams ir tremtiniams Lietuvoje 
aukojo $50. M.P.

KLKM dr-jos Lietuvos kan
kinių parapijos skyriui aukojo: 
$100 - O. Raubienė, A. J. Pet
rauskai.

Elena ir Stasys Markauskai 
Anapilio socialinei sekcijai au
kojo $50.

Anapilio sodybai $1,000 
aukojo Anapilio moterų būrelis.

“Angeliukų” chorui aukojo: 
$100 - N. Balčiūnienė; $50 - S. 
Steigvilienė; $40 - F. Mockus.

Anapilio .autoaikštės vajui 
$100 aukojo F. Mockus (a.a. Vi
dos Mockuvienės atminimui).

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $500 - J. 
Valiulienė (a.a. Jono Valiulio II 
mirties metinių proga); $200 - 
dr. S. E. Čepai; $150 - Č. Javas; 
$100 - M. Noreikienė (savo vy
ro a.a. Felikso atminimui); $50 
- S. Steigvilienė.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $100 - A. Bumbulis, P. B. 
Čeponkai; $50 - E. Petrus (Wa
saga Beach), J. K Žabai. A. S.

Amelija Matušaitienė šven
čia savo 100-tąjį gimtadienį 
2002 m. sausio 14 d. Šia proga 
ją nuoširdžiai sveikina visi ją 
mylintys šeimos nariai bei drau
gai. Laiminga Amelija gyvena, 
“Houses of Providence (Maple 
House) - Providence Čentre, 
St. Clair at Warden, Toronto”. 
Ji labai dar norėtų pamatyti sa
vo senus draugus. B.V.

Kanados lietuvių katalikių 
moterų dr-jos Prisikėlimo para
pijos skyrius 2001 m. gruodžio 9 
d. surengė bendrystės šventę - 
agapę. Prieš Mišias tautiniais 
drabužiais pasipuošusios narės 
įnešė savo vėliavą, padėjo gėlių 
prie Marijos altorėlio. Po pa
maldų salėn susirinko netoli 
šimto narių, viešnių ir svečių. 
Tylos minute pagerbtos amžiny
bėn iškeliavusios narės. Žvakę 
uždegė ir maldą sukalbėjo sky
riaus dvasios vadas klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM. 
Pirmininkė V. Siminkevičienė 
priminė šv. Kalėdų prasmę ir 
pakvietė kalbėti Angeliką Sun- 
gailienę. Pastaroji glaustai pa
lietė meilės jausmo svarbą mūsų 
kasdienybėje. Muz. L. Turūtaitė 
susirinkusius pradžiugino eilių, 
giesmių ir dainų pyne, palydėta 
fortepiono. Po loterijos pirmi
ninkė visiems padėkojo už 
bendrus artimo meilės darbus. 
B. Stanulienė ir jos padėjėjos 
paruošė puikius pietus.

R. Simonaitienė
Onutė ir Juozas Gataveckai 

2001 m. gruodžio 27 d. atšventė 
savo vedybinio gyvenimo 60 m. 
sukaktį. Susirinkus dideliam bū
riui giminių, draugų bei bičiulių, 
Prisikėlimo šventovėje buvo at
našautos padėkos Mišios. Jas 
koncelebravo kun. Aug. Sima
navičius, OFM, prel. J. Staške
vičius, kun. Eug. Jurgutis, 
OFM, padedant diakonui dr. K. 
Ambrazaičiui. Giedojo A. Si
manavičius ir D. Radikienė. 
Klebonas kun. A. Simanavičius, 
OFM, sukaktuvininkams sutei-

juozas (Joseph) NORKUS
Re/max West įstaigoje 

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

West Realty Ino.

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, o.s„ DD & 
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

(įv

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 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

LABDAROS FONDAS
Naujų ilgalaikės globos 90-ties lovų slaugos namų statyba jau 
baigiama šalia Bloor gatvės tarp Kipling ir Islington požeminio 
stočių. LABDAROS FONDAS per MetCap Living ieško energingų 
žmonių šioms pareigoms:

ADMINISTRATORIAUS-ĖS
“LTC" administratorius/ė su pilnomis “OLTCA” ar tolygiomis 

kvalifikacijomis
SLAUGOS DIREKTORIAUS-ĖS 

registruota/s slaugė/slaugytojas su mažiausiai 3 metų “LTC” arba 
vadybos patirtimi

REGISTRUOTŲ SLAUGYTOJŲ-SLAUGIŲ 
turintys veikiančią registruoto slaugymo kvalifikaciją

SLAUGYTOJŲ-SLAUGIŲ PRAKTIKŲ-IŲ 
su veikiančia registruoto slaugymo praktikos kvalifikacija 

SLAUGYMO PADĖJĖJŲ/ASMENIŠKOS SLAUGOS PADĖJĖJŲ 
reikalingas “HCA” arba “PSW” pažymėjimas 

UŽSIĖMIMŲ KOORDINATORIAUS-ĖS IR DARBUOTOJŲ 
reikalingas gerontologijos diplomas arba užsiėmimams 

vadovavimo pažymėjimas
SAVANORIŠKŲ PATARNAVIMŲ KOORDINATORIAUS-ĖS 

(ne pilnalaikė pozicija)
reikalingas pažymėjimas arba patirties įrodymas

SĄSKAITININKO-ĖS/BUHALTERIO-ĖS 
“ACCPAC” pažymėjimas ir kompiuterio vartojimo įgūdžiai 

SKYRIAUS RAŠTININKO/ĖS 
reikalinga raštininkystės patirtis

Lietuvių kalbos mokėjimas būtų naudingas. Pokalbiui bus 
kviečiami tik atrinkti kandidatai. Siųsti asmens žinias: 

HUMAN RESOURCES, 
MetCap Living, Toronto, Ontario

FAKSU 416-340-8337

LABDARA FOUNDATION
A new 90-bed long-term care facility is now under construction 
and nearing completion between Kipling and Islington subway 
stations along Bloor Street in Etobicoke. MetCap Living, on behalf 
of Labdara Foundation, is seeking dynamic individuals for the 
following positions:

ADMINISTRATOR
LTC Administrator fully qualified with OLTCA or equivalent 

qualifications
DIRECTOR OF CARE

Registered Nurse with at least 3 years LTC or management 
experience

REGISTERED NURSES
Current Registered Nurse designation required

REGISTERED PRACTICAL NURSES
Current Registered Practical Nurse designation required

HEALTH CARE AIDES I PERSONAL SUPPORT WORKER 
HCA or PSW certificate required

LIFE ENRICHMENT COORDINATOR AND STAFF
Recreation and Leisure certificate or gerontology diploma required

VOLUNTEER COORDINATOR (PART-TIME)
Certificate or past experience

BOOKKEEPER
ACCPAC and computer skills required

WARD CLERK
Office experience

An ability to speak and understand Lithuanian is an asset. Only 
candidates that will be interviewed will be contacted.

Please forward your resume to:
Human Resources

MetCap Living, Toronto, Ontario
FAX 416 340-8337

kė specialų palaiminimą.
Po Mišių visi susirinko į pa

rapijos salę vaišėms. Sukaktuvi
ninkus su maršu pasitiko muz. 
L. Turūtaitė, kuri per vaišes pa
grojo akordeonu ir padainavo. 
Sukaktuvininkai pašoko valsą. 
Pokylį vedė dukra Aušrelė, o at
siųstus sveikinimus skaitė sūnus 
Juozas. Jie gauti iš Anglijos ka
ralienės Elizabeth II, Kanados 
gen. gub. Adrienne Clarkson, 
Kanados premjero Jean Chre
tien, Ontario premjero M. Har
ris, Ontario gub. H. Weston, 
Parkdale pari. ats. S.D. Bulte ir 
miesto ats. D. Miller. Sveikino 
ir brolis Izidorius, J. Karasiejus, 
G. Bijūnienė bei dukra Aušrelė, 
kuri įteikė dovaną - portretą. 
Onutė ir Juozas Gataveckai su
situokė 1941 m. Vilkaviškio ka
tedroje. Užaugino sūnų Juozą ir 
dukras Aušrelę, Laimutę ir Dai
vą. Sukaktuvininkas padėkojo 
visiems, kurie buvo susirinkę 
juos pagerbti. Prie B. Stanulie
nės puikiai paruoštų vaišių buvo 
nuotaikingai praleistos kelios 
valandos skambant muzikai ir 
dainoms. St. Prakapas

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

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

WTISInc.
ras St. West,

MAR;
PYSAI^

4134 Dul
Toronto, ON, M8X 1X3

Tel. (416) 233-4601
Fax (416) 233-3042

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių.

Greitas ir garantuotas
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

S Tel: (416) 233-4601 0
*Galioja kai kurie apribojimai,

00*
For 1 parcel f 

‘Coupon valid only at 'Margutis-Pysanka' head office. ■■OFF

COUPON
RraKPHNHHHI 1 

IQ0* j į



Iš dešinės į kairę: A. Vidugiris, jo žmona Vita ir kun. K. J. Ambrasas Nuotr. G. Vidugirio

Varganų vaikų dienos centras
Pagalba jo išlaikymui ateina ir iš išeivijos tautiečių

Tragiškas Pietryčių Lietuvos tautiečių likimas
Pokalbis su tos srities žinomu filologijos daktaru ALOYZU VIDUGIRIU

KUN. K.J. AMBRASAS, SJ

- Ar prisimeni, kur mes 
pirmąsyk susipažinome?

- Kur neprisiminsi, tai buvo 
1955 m. lapkričio mėnesį Ger
vėčių apyl. Girių kaime. Juk tu 
tuomet, kai buvome išvaryti iš 
kultūros klubo ir apsistojome 
erdvioje kaimo pirkioje, išdro- 
žei tikrai šaunią kalbą.“ Vadina
si, susipažinome lygiai prieš 46- 
erius metus. Ši mūsų išvyka tada 
man, kaip atsakingam asmeniui 
kainavo nemažai nervų. Apie 
mūsų nelegalią išvyką tuojau 
buvo pranešta Lietuvos akade
mijos kadrų skyriui ir tuometi
nei Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto vadovybei.

- Kadangi užjūrio lietuviams 
mažai arba visiškai nesi pažįsta
mas, tai pats imk ir prisistatyk.

- Esu rytų aukštaitis nuo 
Panevėžio. Man buvo lemta 
gimti nepriklausomos Lietuvos 
Panevėžio apskrities, Subačiaus 
valsčiaus, Gelažių parapijos Ga- 
kūnų kaime (dabar Panevėžio 
raj., Karsakiškio apyl., Tautvilų 
k.) 1918 m. savanorio žemėje, 
kurią senelis buvo gavęs už žu
vusį sūnų, mano tėvelio brolį 
Povilą Vidugirį. Jis sunkiai su
žeistas buvo paliktas mirti kaž
kur Augustavo miškuose. Abu 
tėvai buvo valstiečiai, gimę Kar
sakiškio parapijos ir apylinkės 
Velniakių kaime, į kurį jie ne
trukus sugrįžo. Ten ir aš užau
gau. Su savo būsima žmona Vi
ta Kalvelyte susipažinau 1955 
m. liepos mėn., tirdamas Zarasų 
apylinkių šnektą. Užauginome 
du sūnus: elektrochemiką Gedi
miną ir mediką pediatrą Šaulių.

- Kur ir ką studijavai?

- Mokslus pradėjau pieme
naudamas. Po Tiltagalių ir Kar
sakiškio pradinių mokyklų tėvai 
nutarė leisti toliau mokytis. Vo- 
kietmečiu išlaikęs egzaminus 
įstojau į Panevėžio berniukų 
gimnazijos II klasę. Po karo bai
giau priaugančią Kupiškio raj. 
Subačiaus gimnaziją, nuo 1949 
m. pavadintą vidurine mokykla. 
1954 m. baigiau Vilniaus peda
goginio instituto logikos, psi
chologijos ir lietuvių kalbos spe
cialybę. Studijuodamas įsijun
giau į Studentų mokslinės drau
gijos kalbininkų būrelio veiklą, 
dalyvavau keliose kalbinėse eks
pedicijose. Po studijų turbūt 
daugiausia dėstytojų doc. E. Mi
kalauskaitės ir Z. Zinkevičiaus 
rekomendacijų dėka buvau pa
kviestas dirbti į to meto Lietu
vių kalbos ir literatūros instituto 
Kalbos istorijos ir dialektologi
jos skyrių. 1956-1959 m. kalbo
tyros mokslus gilinau mokyda
masis apspirantūroje ir tirdamas 
Zietelos lietuvių tarmę. Zietelos 
lietuvių sala nuo dabartinės Lie
tuvos sienos yra daugiausia nu
tolusios į pietus, o zieteliškių sa
vita tarmė iki galo nesutampa 
nė su viena iš esančių lietuvių 
kalbos šnektų. Disertaciją apgy
niau 1962 m. pavasarį.

- Kur dirbai ir kokius 
mokslinius darbus atlikai?

- Visą amžių dirbau Lietu
vos mokslų akademijos Lietuvių

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 

kalbos institute, kuris nuo 1952 
iki 1990 m. buvo sujungtas su 
Lietuvių literatūros institutu. Iš 
pradžių šalia tarmių tyrimo bu
vau orientuojamas į kalbos isto
rikus, šiek tiek prisidėjau prie 
spaudai rengiamos D. Kleino 
lietuvių kalbos gramatikos 
(1957 m.). Tačiau jau nuo 1953 
m., patyręs pakraštinių lietuvių 
kalbos šnektų trapumą ir jų lai
kinumą, pajutau neatidėliotiną 
jų tyrimo reikalą. Tad, stoda
mas į aspirantūrą, pasirinkau 
vieną iš šių tarmių. Ačiū a.a. 
prof. J. Balčikoniui, be kurio 
užtarimo, tas mano pasirinki
mas būtų buvęs niekam vertas. 
Iš svarbesnių Institute nudirbtų 
kolektyvinių darbų minėtini: 
Lietuvių kalbos tarmės. Chresto
matija (1970 m.), Lietuvių kal
bos atlasas. Leksika, I t. (1977), 
Fonetika, II t. (1982), Morfologi
ja, III t. (1991). Dabar rengia
mas spaudai ketvirtasis, paskuti
nysis tomas, skirtas sintaksės ir 
įvairiems kitiems papildomiems 
klausimams. Nuo planinių dar
bų nutrūkstamu metu ir toliau 
tyriau Zietelos, Lazūnų ir dau
gelį kitų daugiausia pakraštinių 
tarmių ar šnektų šnektelių. Tal
kinant iš Lazūnų kilusiam lite
ratui ir žurnalistui J. Petrauskui 
buvo parengtas Lazūnų tarmės 
žodynas (1985), Lazūnų tarmės 
tekstai (1987). Pagaliau 1998 m. 
buvo išspausdintas daugiau kaip 
40 metų rengtas Zietelos šnektos 
žodynas. Dabar kartu su kitais 
bendradarbiais rašomas ir reda
guojamas Dieveniškių šnektos 
žodynas, numatomas baigti atei
nančiais metais. Vasaros atosto
gų metu dalyvaudavau dažnai 
organizuotai su talkininkų gru
pe daugelyje kraštotyros vieti
nių kompleksinių ekspedicijų, 
daugiau ar mažiau prisidėjau 
prie daugiau kaip 20 monografi
jų parengimo spaudai.

- Kaip ir ką rašei apie Gudi
joje gyvenančius lietuvius?

- Apie etninę Pietryčių Lie
tuvą, tolokai nueinančią į Gudi
ją, ypač apie sunkią čia gyve
nančių lietuvių dalią prirašyta 
nemažai mokslinių ir populiarių 
straipsnių straipsnelių. Iš pra
džių tie straipsniai, ypač popu
liarieji apie Gudijos lietuvius, 
sunkiai skynėsi kelią į spaudą. 
Vis buvo bijoma kaltinimų dėl 
kišimos^ į kitos respublikos rei
kalus. Šiuos lietuvius reikėjo 
minėti tik tarp kitko, prisiden
giant daugiau kalbinių temų ak
tualijomis, kelti šių unikalių tar
mių svarbą ir tų šnektų atstovų 
padėtį.

- Kaip jie dabar gyvena? Ar 
ir toliau taip vargsta vargelį be 
lietuviškų mokyklų, be savojo 
laikraščio, be ramaus ir užtikrin
to kultūrinio gyvenimo?

- Baisu ir pagalvoti, ką lie
tuvių tautai padarė carinės Ru
sijos, vėliau Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos okupacijos. Pietryčių 
Lietuvai tas sunkmetis, be per
stojo, truko daugiau kaip tris 
šimtus metų. Vien sovietmečiu 
iš esmės buvo sunaikinti visi se
nieji Mažosios Lietuvos (Kara
liaučiaus, dabartinio Kalining
rado, srities) gyventojai lietuv
ninkai. Tik vienetai jų beliko ir 
Klaipėdos krašte. Net pokario 
metais iš apytikriai apie 40,000 
priverstinai Karaliaučiaus srity
je apsigyvenusių lietuvių beliko 
nepilnas trečdalis. Daugelis au
tochtonų buvo žiauriai išžudyti 
ar ištremti, o naujieji - surusin
ti. Nemažiau nukentėjo ir Piet
ryčių Lietuva, kurios didesnė 
pusė buvo atskirta nuo Lietuvos 
ir atiduota valdyti Sovietų Gu
dijai (Baltarusijai). Iš XX a. pir

mojoje pusėje čia iš apie 70,000 
gyvenusių lietuvių dabar nebeli
ko nė dešimtadalio. Tik paskirti 
lietuvių vienetai liko iš kadaise 
visai lietuviškų kaimų vakarinė
je Breslaujos rajono dalyje apie 
Apsą, Drūkšius, Vidžius, Pasto
vių raj. apie Jūravą, Kamojis, 
Lentupį. Gal tik dešimtadalis 
lietuvių išliko iš kadaise buvu
sios ištisai lietuviškos Gervėčių 
apylinkės, neseniai susidėjusios 
iš 24 kaimų. Lydos apskrities 
šiaurinėje dalyje, dabartiniame 
Varėnavo rajone 1954-1971 m. 
tyrimo duomenimis daug lietu
viškai kalbančių ar mokančių vi
durinio amžiaus žmonių buvo 
rasta daugiau negu 100 kaimų. 
Melioracijos metu daugelis tų 
kaimų buvo nušluota nuo žemės 
paviršiaus, o lietuviai sukelti ir 
paskandinti stambiose įvairia
taučių slavakalbių gyvenvietėse. 
Tokio paties likimo sulaukė ir 
Gardino šiaurinės dalies lietu
viai. Slavų jūros bangose, anot 
K. Būgos, visiškai paskento Zie
telos lietuviai. Vos vieną kitą 
lietuvišką žodį beprisimena pa
skiri Lazūnų apylinkės (apie 30 
kaimų) seneliai. Nors ir smar
kiai apgenėti, šiaip taip dar lai
kosi Gervėčių ir Pelesos lietu
viai, turintys lietuviškas mokyk
las. Prie savo kamieno stengiasi 
sugrįžti keliasdešimt vaikų ir 
jaunuolių, lankančių sekmadie
nines lietuvių mokyklas apie 
Apsą. Lietuviška skaityklėlė vėl 
veikia Ramaškonių kaime be 
laiko numarinto Vinco Vaišnio 
sodyboje, esančioje Varėnavo 
(lietuvių vadinamosios Balat- 
nos) ir Armoniškių apylinkių 
sankirtoje. Lietuviai stengiasi 
burtis ir mokytis lietuviškai Ro- 
dūnioje, Lydoje, Gardine ir kt. 
Tačiau uždarius sieną, už Lietu
vos ribų likę mūsų tautiečiai da
bar jaučiasi atskirti ir pamiršti. 
Trūksta lietuviškos spaudos, lė
šų ir didesnio valdžių dėmesio. 
Vienintelis nereguliai ėjęs ir 
siuntinėjamas laikraštis Lietuvių 
godos dabar visai sustojo dėl lė
šų stygiaus.

Ne ką geriau klojosi ir lietu
viams, likusiems sovietinės Lie
tuvos pietryčiuose (Šalčininkų, 
Švenčionių, Trakų ir Vilniaus 
raj.) 1950-1953 m. Sovietų Są
jungos ir to meto Lenkijos vy
riausybių draugystės vardan 
dauguma lietuviškų mokyklų 
buvo paversta lenkiškomis, ku
rių dalis vėliau virto rusiškomis. 
Tokiu būdu etninis lietuvių ele
mentas per Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos okupacijų septynias
dešimtmetį ir čia buvo neatpa
žįstamai sunaikintas. Tik Lietu
vai atgavus nepriklausomybę po 
truputį atsigauna ir lietuvių kal
ba. Tačiau lietuvių kalbos kelias 
tebėra erškėčiais klotas, nes lie
tuvių mažumą smarkiai stelbia 
slavakalbių gyventojų ir valdi
ninkų dauguma bei įsisenėję jų 
papročiai, neminint gausiai iš 
Lenkijos teikiamos visokeriopos 
pagalbos.

- Ar ir dabar ant jų sprando 
jodinėjamą kaip anuomet?

- Padėtis nedaug tepakito. 
Valdininkmas visada patogiau, 
kai iškylančių keblumų yra ma
žiau. Kaip ir seniau, taip ir da
bar lietuviai čia yra mažiausiai 
pageidaujami, nes dažniausiai 
jie su savo teisėtais prašymais ir 
reikalavimais tik trikdo ramų jų 
gyvenimą. Tai ne kartą į akis 
buvo rėžiama tiek lietuvių, tiek 
Maskvos kalbininkams baltis
tams.

- Kaip jiems galima ir reikė
tų padėti?

- Aišku, Pietryčių Lietuvos 
lietuviams, gyvenantiems tiek

Jau metai Kauno senamies
čio vaikų dienos centras yra įsi
kūręs Daukšos 52 naujai su
montuotose erdviose patalpose.

Dienos centras yra vieta, 
kur rizikos grupės vaikai ir jų 
šeimos gauna vaikų poreikius 
atitinkančias socialines, dvasi
nes, psichologines bei kultūri
nes paslaugas. Vieni vaikai į 
dienos centrą ateina patys, kitus 
atsiunčia Vaikų teisių apsaugos 
tarnyba, parapijos bendruome
nė, mokyklos. Dažnai būna, kad 
j mus kreipiasi bet koks gerašir
dis praeivis, kuriam pasidaro 
gaila elgetaujančio ar kitaip 
skriaudžiamo mažamečio vaiko. 
Taip, tai tiesa, dauguma mūsų 
vaikų, kurių dabar dienos cent
re yra 50, anksčiau elgetavo. Ir 
dabar dar jiems sunku atsikraty
ti blogų įpročių: kartais mes 
esame kviečiami į maisto prekių 
parduotuvę, nes štai mūsų vai
kelis mėgino nugvelbti šokola
duką ar kitą mažmožį. Patrau
kia jie vakarais, kai jau dienos 
centras nedirba, ir į Laisvės alė
ją. Ten jiems tikrai nesaugu. 
Būna, kad papuola į nedorų su
augusiųjų rankas. Turėtų vai
kais daugiau rūpintis tėvai - tai 
būtų natūralu ir tiems vaikams 
geriausia. Bet visa bėda ir yra, 
kad mūsų dienos centro vai
kams dažnai yra blogiausia na
muose. Dažno šeimoje nesai
kingai vartojamas alkoholis, vai
kai mušami ar kitaip prievartau
jami, pasitaikė ir tokių, kurie 
būdami 10 metų nepažinojo nė 
vienos raidės, anksčiau nelankė 
mokyklos.

Visi vaikai dienos centre 
pamaitinami, ypač vargingi, 
maisto gali parsinešti namo. 
Vaikai, auklėtojų ir savanorių 
padedami, dienos centre ruošia 
pamokas, dalyvauja įvairiuose 
būreliuose, kuriuos veda Kauno 
kunigų seminarijos klierikai, 
studentai iš Vytauto Didžiojo 
universiteto, Kauno jėzuitų 
gimnazijos moksleiviai ir dar 
nemažas būrys kitų geraširdžių 
žmonių. Padėti stengiasi net 
kaimynystėje gyvenančios mo
čiutės: numezga kojines ar atne
ša krepšelį obuolių. Visų para
ma yra labai reikalinga, nes die
nos centro išlaikymas yra ne
lengvas. Pastatą išlaiko Kauno 
arkivyskupijos kurija. Arkivys
kupija taip pat apmoka kitus 
komunalinius patarnavimus. 
Taip pat padeda išlaikyti virėjos 
etatą aukomis, nes oficialiai to
kio neturime. Kitus etatus (iš vi
so 5) - socialines darbuotojas, 
psichologą bei administraciją iš
laiko Kauno miesto savivaldy
bės socialinės rūpybos skyrius. 
Maistą ir įvairias vaikų užimtu
mo priemones galime įsigyti tik 
geros valios žmonių - rėmėjų 
paramos dėka.

anapus, tiek ir šiapus sienos rei
kalinga visokeriopa pagalba. 
Neužtenka vien paskirų entu
ziastų ir Lietuvos tautinių ma
žumų departamento prie vy
riausybės pastangų. Mokiniams 
labai trūksta vadovėlių, kurie 
dabar sunkiai įperkami. Gudijos 
lietuviai daugiausia pasigenda 
lietuviškų laikraščių. Trūksta 
lietuvių dvasininkų. Plačiai už
plūdę lenkų dvasininkai apie 
vietos lietuvius, jų reikmes nie
ko nežino, o dažnai ir nenori ži
noti. Tarp mūsų gentainių vis 
daugiau įtvirtinama lenkų, gudų 
ar rusų tautybė.

- Kur, kam, kokiu adresu ir 
pagalbą jiems reikėtų siųsti?

- Daugiausia tais reikalais 
rūpinasi Lietuvos tautinių ma
žumų departamentas, vadovas 
R. Motuzą (atsistatydinęs, pa
skirtas kitas. Red.) ir Vilnijos 
draugija (pirmininkas dr. K. 
Garšva). Tačiau minėtas depar
tamentas, rodos, lėšų gauna pa
kankamai, o Vilnijos draugija 
veikia visuomeniniais pagrin
dais, paskirų aukotojų ir entu
ziastų dėka.

- Kaip gyvena garsioji ir veik
lioji Pelesos lietuviško gyvenimo 
judintoja Marytė Kruopienė?

- M. Kruopienė yra unikali 
asmenybė, savo krašto lietuvy
bės globėja ir žadintoja. Tačiau 
ir jos sveikata ne plieninė. Prieš 
porą metų atšventė aštuonias
dešimtąjį gimtadienį. Pelesos 
šventovėje už ją buvo atnašauta 
Mišios, giedojo didysis Vilniaus 
arkikatedros choras. Mokyklos 
salėje gražiai paminėta pasiau-

Beje, mūsų dienos centre 
vaikai patys dalyvauja ruošiant 
maistą bei tvarkant, švarinant 
kiemą ir pastato viduje. Ypač 
dėmesys kreipiamas vaikų higie
nos ir darbinių įgūdžių ugdy
mui, nes daugelis vaikų savo na
muose neturi elementarių buiti
nių sąlygų (elektros, viryklės, 
šilto vandens). Jie, beje, neturė
jo laimės dirbti su savo mama ar 
tėvu net pačių elementariausių 
darbelių, todėl darbuotojai ir 
savanoriai gėrisi, kai vaikai bū
na nustebę patys, kad sugeba 
padaryti kažką gražaus ir di
džiuojasi savo pasiekimais. Ir tai 
vaikai, kuriuos ne tik tėvai neti
kėliais vadino, bet ir mokyklai 
bei kitoms institucijoms jie atro
dė labai problematiški. Kokia 
bus jų ateitis, jeigu mes nepadė
sime jiems tapti visaverčiais sa
vo šalies piliečiais?

Veikianti Lietuvoje vaikų 
teisių apsaugos sistema pajėgi 
tik iš dalies išspręsti vaikų teisių 
pažeidimus. Mūsų įstaiga daug 
skiria biologinės šeimos išsau
gojimui, dirba ne tik su vaiku, 
bet ir su jo šeima. Lietuvoje yra 
30,000 nedarnių šeimų, jose au
ga 130,000 vaikų. Kasmet apie 
1,000 vaikų dėl nepakankamos 
priežiūros ar prievartos netenka 
tėvų globos.

Mūsų įstaiga teikia metodi
nę pagalbą steigiantiems pana
šius dieninės priežiūros centrus 
kitose vietovėse. Gruodžio pra
džioje dalinomės darbo patirti
mi su Moldavijos socialinės ap
saugos departamento darbuoto
jais. Ten jie rengiasi įsteigti pir
mą vaikų dienos centrą jų vals
tybėje. Mūsų dienos centrą 
jiems rekomendavo Lietuvos 
socialinės apsaugos ir darbo mi
nisterija. Mums patiems neatro
do, kad mes jau nuveikėme kaž
ką ypatingo, - džiaugiamės kai 
anksčiau atsilikusiu laikomas 
vaikas sėkmingai mokosi ir pe
reina vis į aukštesnę klasę, kai 
mirtį, o ne gyvenimą žiauriai 
žeidžiančiame pasaulyje pasirin
kęs šešiolikmetis pagaliau su
randa tikrus draugus ir gyveni
mo džiaugsmą, kai pagaliau pa
veikti alkoholio tėvai nustoja 
gerti, randa darbą.

Visoje minėtoje veikloje yra 
didelis įnašas ir Jūsų, mieli ge
radariai iš Vaikų dienos centro 
komiteto, kuriam vadovauja 
Zosė Rickienė. Visiems aukoto
jams, padedantiems išlaikyti 
dienos centrą bei remiamiems 
maldomis, - nuoširdus ačiū!

Telaimina Jus ir Jūsų arti
muosius Dievas.

Olga Kazlienė,
Kauno senamiesčio vaikų dienos 

centro direktorė, Daukšos g. 52/14
3000 Kaunas, Lithuania 

kojama jos veikla. Susilaukė 
daug sveikinimų.

- Kaip ir kada atsidūrei 
Amerikoje?

- Į Madisoną atvažiavom 
aplankyti sūnaus Gedimino šei
mos, pažiūrėti kaip čia tarpsta ir 
mokosi vaikaičiai, nors kiek su
sipažinti su jų buitimi, Ameri
kos miestais ir gamta.

- Dėkui, mielas bičiuli, ne tik 
už brangų, mielą Tavo filologišką 
žodį, nuoširdumą, bet ir labiau
siai už apsilankymą, kad nepa
miršai, kad nepasidrovėjai per šį 
kuklų slenkstį su savo brangiais 
palydovais perlipti. Kilk Pats ir, 
kol dar akys žiba, kelk kitus!

Kauno senamiesčio varganų vaikų globos dienos centre pamokos metu Nuotr. O. Kazlienės

Kauno senamiesčio varganų vaikų globos dienos centre Ntr. O. Kazlienės

Kalėdų ir Naujų metų dovana
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

- Rūtele, nustok verkti. Aš 
jau baigiu tradicinius Kūčių pa
tiekalus, o tu ant kristalinės 
lėkštutės padėk kalėdaičius. 
Būk gerutė, nustok verkusi, nes 
ašaros nieko nepadės. Jau keli 
mėnesiai, kai tu dieną naktį ver
ki, bet ašaros Rimo nesugrąžins, 
tik tavo akeles pagadins - švel
niai dukros galvutę glostė Ra
mona Gustainienė.

- Tau lengva taip kalbėti, 
mamyte, bet aš pasigendu savo 
numylėto sužadėtinio Rimo, ku
ris taip beprasmiškai žuvo bai
sioje Niujorko prekybos centro 
bokštų katastrofoje. Tie bešir
džiai teroristai atnešė daug 
žiaurių tragedijų, - šluostydama 
nosinuku akis, kukčiodama kal
bėjo Rūta. - Nuo tos baisios 
rugsėjo vienuoliktos dienos vis 
dar negaliu atsigauti, nes gyve
nimas man staiga visiškai nusto
jo savo prasmės. Aš nuolat gla
monėju savo vestuvinę suknelę 
ir skaitau atsakymus į mudviejų 
vestuvinius kvietimus. Tačiau, 
deja, vėliau reikėjo viską at
šaukti. O mama, mamyte! Gal 
taip ir neverkčiau, jei nebūtų 
Kūčių vakaras, - ir vėl užraudo
jo Rūta.

- Žiūrėk, ašaromis tu nieko 
nepakeisi, o juk Rimas į Niujor
ką skrido geru tikslu, gavęs ne
paprastą paaukštinimą tarnybo
je, buvo paskirtas į specialią 
įstaigą viename iš Niujorko pre
kybinių bokštų. Jis labai tuo 
džiaugėsi ir net didžiavosi, nes 
jo nepaprastai pakeltas atlygini
mas judviem būtų užtikrinęs 
puikią ateitį. Kiek prisimenu iš 
jo pasakojimų, jo kabinetas tu
rėjo būti aštuoniasdešimtame 
aukšte, bet jo nė trupinėlio neli
ko. Ir man graudu, brangi duk
rele, bet ašaromis tu nieko ne

Kauno varganų vaikų dienos centre rankdarbių pamokos metu - molio 
lipdybos būrelis Nuotr. V. Kazlienės

pakeisi. Juk ir aš labai išgyve
nau, kai tavo mylimas tėvelis žu
vo automobilio nelaimėje. Baik 
tvarkyti Kūčių stalą. Turime lai
kytis senų lietuviškų tradicijų. 
Įjungsime lietuviškos kalėdinės 
muzikos garsiajuostes. Reikia 
pagerbti Kristaus gimimą...

O, kažkas prie durų! Ar ne 
keista? Kas čia tokiu nepapras
tu laiku galėtų apsilankyti? - 
numesdama ant stalelio staltie
sėles, durų link nuskubėjo Gus
tainienė.

Staiga pasigirdo keistas 
šūksnis, tarp ašarų ir džiaugs
mo, o Rūtelė vis dar tebesėdėjo 
šalia stalo, rankomis parėmusi 
galvą, šluostydama ašaras...

- Rūta, Rūtele, skubėk čia, 
- virpančiu, beveik isterišku bal
su šaukte šaukė motina.

Rūta nenoriai pasikėlė ir 
pasuko durų link.

- Kas atsitiko, mamyte? O 
Viešpatie!!! Ar man vaidenasi, 
ar...?

Prisiglaudęs prie motinos 
tarpdury stovėjo Rimas, Rūtos 
kryptimi ištiesęs virpančias 
rankas.

- Aš čia, mano brangioji...
Rimai! Rimeli! Netikiu, - 

beveik ne savo balsu kukčioda
ma suriko Rūta ir šoko jam į 
glėbį.

- Brangioji, aš atvykau tie
siai iš ligoninės, kurioje išbuvau 
daugiau kaip tris mėnesius, bet 
dabar esu visiškai sveikas. Gy
dymas užtruko labai ilgai, nes 
mano kaulai buvo aplaužyti, 
oda ir sąnariai sužaloti. Skubė
jau pas tave, tai net neradau lai
ko telefonu paskambinti, o be 
to maniau, kad mano grįžimas 
bus kalėdinė staigmena ir dova
na. Ar ne? Gal planuokime ves
tuves Naujųjų metų išvakarėse? 
Sutinki?
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□ KULTIRlfflE VEIKLOJE
Istorinė atmintis, kultūra, vi

suomenė - tokia tema Lietuvos 
šaulių sąjungos būstinėje Kaune 
2001 m. lapkričio 30 d. įvyko 
svarstybos, į kurias buvo pa
kviestas žurnalistas, redakto
rius, knygų sudarytojas ir auto
rius Vidmantas Valiušaitis. Dis
kusijas, kuriose dalyvavo Kauno 
apskrities rinktinės vadas Ro
mualdas Dunauskas, jaunieji 
šauliai, Šaulių sąjungos svečiai, 
vedė šaulių mėnraščio Trimitas 
vyriausioji redaktorė Marija Lu
žytė. Ji pristatė pastaraisiais 
metais Vidmanto Valiušaičio 
parengtas ir Į laisvę fondo lietu
viškai kultūrai ugdyti išleistas 
keturias visuomeniškai reikš
mingas knygas: Juozo Brazaičio 
laiškų tomą Ugninis stulpas, 
knygą apie ambasadorių Vytau
tą Dambravą Širdis - Lietuva, 
Juozo Kojelio publicistikos ant
rąją rinktinę Tarp rūpesčių ir vil
ties, taip pat Į laisvę fondo veik
los Lietuvoje 10-mečiui skirtą 
leidinį Gairė - pilnutinė demo
kratija.

Pokalbio apie šiandienines 
Lietuvos visuomenės problemas 
metu Vidmantas Valiušaitis kal
bėjo apie istorinės sąmonės 
svarbą, apie būtinybę pažinti sa
vo istorija, kad galėtume geriau 
suprasti ir giliau pažinti dabartį. 
Tai, kas vyksta Lietuvoje šian
dien, nėra atsitiktiniai, nuo isto
rinio konteksto atitrūkę reiški
niai, bet aiškiais priežastingumo 
ryšiais su praeitimi susiję daly
kai. Visuomenės politinė kultū
ra, jos pilietinė branda, tautinis 
ir religinis sąmoningumas ap
sprendžia jos pajėgumą susior
ganizuoti, kryptingai siekti bend
ruomeninių tikslų, iškelti savęs 
vertus vadus. Ir atvirkščiai: ne
pajėgumas susitarti, netobulos 
organizacinės struktūros, vargi
nantys vieši ginčai nereikšmin
gais klausimais liudija nepakan
kamą pilietinės visuomenės 
brandą, politinės kultūros stoką.

Planuojama lietuvių gimnazija Seinuose
PETRAS MAKSIMAVIČIUS

Prieš kelerius metus buvo 
kalbama apie lietuvių švietimo 
ateitį Seinų krašte. Visi suprato, 
kad ji žlunga. Vieni teigė, kad 
būtina greitai statyti mokyklą. 
Kiti įrodinėjo, kad pirmiausia 
reikia išspręsti dar daug kitų 
klausimų. Taigi ir vieni, ir kiti 
teisūs. Mano galbūt subjektyviu 
manymu, Seinuose reikalingas 
ir atskiras mažytis mokyklos 
pastatas ir jame veikianti sava
rankiška lietuviška mokykla, ku
rios ateitį galėtų kurti mokyto
jai, tėvai, Lenkijos lietuvių orga
nizacijos, net ir Lietuva.

Pirmieji žingsniai jau žengti. 
Po ilgų svarstymų ir diskusijų 
tėvai pasisakė už savarankiškos 
lietuviškos gimnazijos Seinuose 
steigimą. 1998 m. įregistruotas 
Lietuvių kultūros ir švietimo 
rėmimo fondas “SEINA” ėmėsi 
iniciatyvos įsteigti tokią mokyk
lą. Esama teisinė bazė leidžia 
steigti mokyklas ne tik savival
dybėms, bet ir privatiems asme
nims, fondams, kitoms ne
vyriausybinėms organizacijoms. 
Tos mokyklos veikimo principai 
yra tokie patys, kaip ir valsčiaus 
išlaikomų mokyklų. Pagrindinės 
mokyklos ir gimnazijos nors ir 
gali būti steigiamos ir išlaiko
mos privačių struktūrų, turi tu
rėti valstybinių mokyklų statusą. 
Taigi fondo “Seina” vadovauja
ma gimnazija privalės turėti 
valstybinės mokyklos statusą, 
jos diplomai niekuo nesiskirs 
nuo kitų gimnazijų išduotų dip
lomų, įstatymiškai turės būti už
tikrintas mokomų dalykų valan
dų kiekis, įdarbintas atitinka
mas kvalifikacijas turintis direk
torius ir atskirų dalykų mokyto
jai. Visos lig šiol gaunamos 
dotacijos mokyklos išlaikymui 
turės būti perduodamos minė
tam fondui mokytojų užmokes
čiui, patalpų išlaikymui, vaikų 
vežiojimui apmokėti.

Kokie skirtumai? Pagrindi
nis skirtumas tas, kad tėvai ga
lės aktyviau dalyvauti mokyklos 
veikloje, išreikšti savo nuomonę 
apie mokytojų darbą, papildo
mų dalykų dėstymą, vaikų ve
žiojimo laiką ir pan. Bus galima 
labiau individualizuoti mokymą 
atsižvelgiant ne į mokinio no
rus, bet į realius jo sugebėjimus. 
Nors “Seinos” vadovaujamos 
gimnazijos mokymo procesą

Pirmieji dešimt atkurtos ne
priklausomos Lietuvos valstybės 
metų, pasak V. Valiušaičio, 
kaip tik ir patvirtina, kad mūsų 
politinė kultūra vis dar nėra to
kia, kuri leistų džiaugtis pilieti
nės visuomenės kokybe, di
džiuotis politinio elito elgesiu, 
valstybininkų istoriniu ir geopo
litiniu mąstymu. Antra vertus, 
kalbėtojas pastebėjo, kad politi
nė kultūra nesusikuria deklara
cijų būdu, o yra ilgo, per kartų 
kartas užsitęsiančio augimo ir 
brendimo rezultatas.

Pokalbio metu buvo svars
toma žiniasklaidos vaidmuo ir 
poveikis visuomenei, individo 
brandos ir jo asmeninio apsi
sprendimo reikšmė visuomeni
niams procesams, privačios ini
ciatyvos galimybės įtakoti nega
tyvius procesus visuomenėje. Į 
pesimistinį iš auditorijos pasi
girdusį balsą, prošvaisčių lietu
vių visuomenei nesą, žmonės 
tampa vartotojai, nesidomi nie
kuo, kas reikalauja bent kokių 
asmeninių pastangų, pasiduoda 
Vakarų vartotojiškos kultūros 
įtakai, antihumanizmui, V. Va
liušaitis pastebėjo, kad vieninte
lis būdas tam atsispirti - pa
tiems nepasiduoti nihilizmui, 
neprarasti vilties, tikėjimo ir 
meilės. Priešingai - savo pačių 
gyvenimu ir darbais liudyti, kad 
gyvenimas vis dėlto gali būti 
prasmingas, dėl kurio verta gy
venti. Jis pasidžiaugė Šaulių są
jungos, kaip organizacijos, su
stiprėjimu, jaunimo plačiu įsilie
jimu į sąjungą, žurnalo Trimitas 
tobulėjimu.

Kauno apskrities šaulių 
rinktinės vadas R. Dunauskas 
iškėlė mintį panašias diskusijas 
su šaulių jaunimu organizuoti 
periodiškai, atidaryti tam tikrą 
diskusijų klubą, kuriame būtų 
tęsiamos visuomenei ir šauliams 
aktualių temų nagrinėjimas.

Adv. Jonas Kairevičius

prižiūrėtų ir kontroliuotų Švieti
mo kuratorija, išnyktų valsčiaus 
kišimasis į mokymą, t.y. lėšų ir 
direktoriaus skyrimas, mokytojų 
įdarbinimas, klasių jungimas, 
disponavimas patalpomis ir pan.

Š. m. lapkričio 2 d. fondas 
“Seina” priėmė sprendimą pa
ruošti mokyklos organizavimui 
reikalingus dokumentus. Jau 
parengtas mokyklos statutas, 
ruošiami mokymo planai, tiks
liai apskaičiuotos mokyklos iš
laikymo išlaidos, ieškoma atski
rų patalpų, tariamasi su moky
tojais, kurie pagal turimą išsila
vinimą galėtų dėstyti paskirus 
dalykus, ieškoma papildomo fi
nansavimo. Minėto posėdžio 
metu išrinkta nauja fondo val
dyba. A. Vaicekauskas (valdy
bos pirmininkas), P. Maksima
vičius (pirmininko pavaduoto
jas), Ž. Makauskienė (pirminin
ko pavaduotoja), L Gasperavi- 
čiūtė, T. Uzdilaitė. Fondo tary
bos ir Revizijos komisijos na
riais išrinkti Seinų gimnazistų 
tėvai (buvę Protestacinio komi
teto vadovai): J. Žukauskas 
(Burbiškiai), V. Grigutis (Kle
vai), J. Kubilius (Radžiūčiai). 
Visa fondo valdžia dirba visuo
meniškai.

Sunku numatyti, ar dėl lai
ko stokos pavyks atlikti visus 
reikiamus formalumus ir ar 
nauja mokykla nuo kitų mokslo 
metų pradės veikti, ar pavyks 
surasti ilgalaikius rėmėjus, kad 
būtų galima įgyvendinti jau 
anksčiau minėtas idėjas. Teigia
ma tai, kad intensyviai disku
tuojama ta tema, gimnazija ne
paliekama likimo valiai. Tikiu, 
kad fondas “Seina” padarys vis
ką, kad tėvai ir jų vaikai galėtų 
rinktis šiuolaikišką, modernų ar 
jau atgyventą mokymo modelį.

Dabartinės Lietuvos pašto ženklas Nuotr. M. Pranevičiaus

Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje tautinių šokių grupė atlieka programą vokiečių pabėgėlių suvažiavime
Nuotr. M. Šmitienės

Naujas “Tėviškės sveikinimas”
Lietuvos vokiečių atsiminimai, išgyvenimai ir nuotykiai, susiję su gyvenimu Lietuvoje 

K. BARONAS

Neturi Lietuvos ambasada 
Berlyne ir jos padalinys Romoje 
kultūros reikalams atstovo, ta
čiau jau 2001 m. numatoma jį 
paskirti. Dėkui Dievui, kad šias 
pareigas iki šiol ėjo lietuviškos 
prozos ir poezijos vertėjas į vo
kiečių kalbą poetas evang. kun. 
Alfredas Franckaitis (Franzkeit).

Ir šiemet jis išspausdino 
Lietuvos vokiečiams 2002 m. 
“Sveikinimą” (gal vertėtų jį pa
vadinti metraščiu?) Heimatgruss 
- tėviškės sveikinimas, kukliai 
jame pranešdamas savo 80-tąjį 
gimtadienį. Sveikų ir darbingų 
metų, gerbiamas kunige! Linki
me jums ir toliau našios lietuviš
kos literatūrinės darbuotės Vo
kietijoje.

Įvade kun. A. Franzkeit 
skundžiasi mažėjančiu bendra
darbių skaičiumi, nes 1941 m. 
Lietuvą palikę vokiečiai pasiekė 
jau senatvės slenkstį, arba savo 
jaunystės laikotarpį Lietuvoje 
jau yra aprašę. Apgailestauja, 
kad antroji ar trečioji karta ran
da mažai laiko rašymui. O gal 
tėvų ir senelių gimtinė jiems yra 
svetimas kraštas? Tačiau tą 
spragą gal gali užpildyti nauja 
Lietuvoje gyvenanti vokiečių 
karta? Teisingai kun. A. Franz
keit rašo: lietuvių - vokiečių ry
šys negali būti nutrauktas, ne
paisant gyvenimo vietovės, ar ji 
būtų Kanadoje, JAV, Australi
joje.

Bendradarbių stoka mato
ma iš kelių ilgesnių vertimų. 
Vienas jų Irenos Natkevičienės 
Lietuviai tolimame Rytų Sibire 
(iš 1988 m. Pergalės žurnalo, 12 
psl.) bei Petro Tarulio Žirgeliai 
padangėje (vertimas kun. A.F. iš 
viso 48 psl.). Tad, iš leidinio 117 
psl. - 48 psl. vertimai iš lietuvių 
kalbos. Tikėkimės, kad 2003 m. 
Tėviškės sveikinimas bus savo 
turiniu žymiau turtingesnis.

Tiesa, I. Natkevičienės ver
timas (autorius nežinomas) pla
čiai atskleidžia lietuvių tremti
nių kančias Sibire, 14-17 m. ber
niukų ir mergaičių išgyvenimus 
privedė 12-13 m. suomių ber
niukus prie savižudybės (pasi
korė barake). Vienas nuo su
šalusio lavono paima duonos 
gabalą, numeta pirštu utėlę. 
Jaunuolis pasigardžiuodamas ją 
suvalgo. Mums tos kančios, sun
kus darbas miške, yra žinoma,

Atsiųsta
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ 

KARININKAI 1944-1953. Parengė 
dim. pik. Itn. Eugenijus Jakimavi
čius. Spausdino UAB “Biznio maši
nų kompanija” (Gedimino pr. 60, 
Vilnius 2000). Tiražas - 150 egz. 
Vilnius, 2001 m., 24 psl.

GENOCIDAS IR REZISTEN
CIJA 2001, 2(10) - vyriausioji re
daktorė - Dalia Kuodytė. Moksli
nis redaktorius - Arvydas Anusaus
kas. Dailininkas - Alfonsas Žvilius. 
Redaktorė - Rima Dulkinienė. 
Leidėjas - Lietuvos gyventojų ge
nocido ir rezistencijos tyrimo cent- 

tačiau daugumai vokiečių neži
nomas, nors tikrovėje ir jų tūks
tančiai kentėjo Sibire, po Stalin
grado kautynių kariai vargo 
stovyklose.

Edita Kemschies iš Toronto 
aprašo kelionę laivu 1957 m. į 
Kanadą. Margareta Domela - 
įsikūrimą Prancūzijoje, Ernst 
Sartor-Antowill atskleidžia savo 
ir žmonos laiškus (abu Lietuvos 
vokiečiai) bei atsiskyrimą 1944 
m. Tik 1956 m. vėl pradėjo 
bendrą gyvenimą, gavę Sov. Są
jungos leidimą persikelti su 
dukra į Vokietiją. Pats leidinio 
autorius rašo apie Lietuvos gy
dyklas Lietuvoje, suminėdamas 
Birštoną, Druskininkus, Linkė- 
nus, Palangą, pristatydamas 
gražius Girulius, Kačerginę, 
Kulautuvą ir, aišku, visą Kuršių 
neriją. Apsilankiusius jis prašo 
aprašyti įspūdžius.

Dr. H. Groger rašo apie 
garsųjį “laukinių Amerikos va
karų” indėnų kovų rašytoją Kari 
May bei pirmą jo knygos laidą 
lietuvių kalbos. Vertimą atliko 
Jonas Vadeikis, o išleido, “Sa
kalo” leidykla. Dr. H. Grogerio 
nuomone, lietuvių kalba išleista 
776,000 Kari May parašytų kny
gų, kurių 314,000 skiriama jau
nuolių mėgiamam “Winnetou” 
'(skaityta taip pat naktimis!). Pa
gerbiant garsųjį rašytoją Kelmė
je įsteigtas Kari May muziejus. 
Jį sudaro du kambariai. Vienas 
skiriamas mokytojui ir tyrinėto
jui bei vertėjui Jonui Vadeikiui, 
didesniame randamos nuotrau
kos, knygos, straipsniai iš Kari 
May gyvenimo, indėnų kultūra, 
jų gyvenimo būdas, pašto ženk
lai indėnų motyvais ir t.t.

Įdomus yra Eddos Jekel šei
mos prisiminimai. Ji rašo, kad 
jos proseneliai prieš 200 m. at
vyko į Lietuvą, tačiau 1933 m. 
buvo paskelbta “Grossdeutsche 
Reich” (Didžioji Vokietijos im
perija), o 1939 m. vyriausybė 
įsakė vokiečiams grįžti į gim
tinę. Ne pyragai jų laukė Vokie
tijoje, nes žmona su dukra buvo 
apgyvendintos okupuotoje Kališ 
aps. lenkų mokykloje. Vyras 
pakinkytu vežimu su kiaulėm, 
vištom, avim keliavo per Ryt
prūsius. Žmona su dukra buvo 
perkeltos į tikrą Reichą. Vokie
čiams okupavus Lietuvą, jie visi 
1943 m. grįžo į tėviškę. Jų ūkis 
buvo tik vienas km. nuo Sakių.

paminėti 
ras (Didžioji g. 17/1, LT-2001 
Vilnius). Vilnius, 206 psl.

SANDARA 1-2, 2001-ji metai. 
Leidėjas - Amerikos lietuvių tauti
nė sandara (Lithuanian National 
League of America). Redaktorius - 
Gražvydas J. Lazauskas (P. O. Box 
241, Addison, IL 60101, USA). 
Metinė prenumerata - 10 JAV dol.

Justina Trilikauskienė, PASI
KLYDĘ ŽVAIGŽDYNUOSE. Poe
zijos rinkinys. Redktorius - Jonas Ta
rasevičius. Dailininkė - Vaiva Tri- 
likauskaitė. Leidėjas - “Mažoji poli
grafija” (A. Smetonos 35-1, Kau
nas). Kaunas, 2001 m., 64 psl.

VARPAS, 2001 m., 35 nr. Re
daktorius - Antanas Kučys (13530 
Star Lane, Lemont, IL 60439, 
USA). Administratorius - Gražvy
das Lazauskas (208 West Natoma 
Av., Addison, IL 60101, USA). Lei
dėjas - Varpininkų filisterių drau
gija. Kaina - $7.

Lituanistica nr. 2, 3, 4, 2001 m. 
Lietuvos mokslų akademijos trimė- 
nesiniai leidiniai istorijai, archeolo
gijai, kalbai, literatūrai, tautosakai, 
etnologijai. Redaguoja D. Mėlynie- 
nė ir A. Juškaitė. Spausdina įmonė 
“Mokslo aidai”, A. Goštauto 12, 
2600 Vilnius. Tiražas 320 egz. Kai
na sutartinė.

Kaimas buvo vokiškas. Jame gy
veno tik dvi lietuviškos šeimos. 
Deja, jau 1944 m. reikėjo vėl 
palikti gimtinę. Vyras pakinkė 
geriausius arklius, pakrovė į ve
žimą labai daug maisto (matė 
maisto trūkumą Vokietijoje), 
paėmė karvę, kadangi su savim 
vežėsi 3 mėn. kūdikį. Deja, Ryt
prūsių pasienyje buvo atimti 
arkliai, karvė. Sirvintuose teko 
kasti apkasus. Žmona su kūdi
kiu dvi savaites laukė vyro, kai 
staiga vieną dieną į Sirvintus 
įsiveržė raudonarmiečiai. Prasi
dėjo bėgimas. Pasiekė Pilkainį 
(vok. Schlossberg), per visus 
Rytprūsius iki pat Thorn (lenk. 
Torun), Oderio upę, galutinai 
apsistojo Holšteino krašte. Da
lis giminių emigravo į JAV. Dar 
ir dabar jie kviečia Edda Jekel į 
anapus Atlanto, tačiau Lietuvos 
vokietė galutinai neapsispren- 
dusi.

Belaisvis H. Gertges iš 
Duisburgo gyveno prie Šiaulių 
belaisvių stovykloje. Dirbo jis 
akmenų skaldykloje, kuri sovie
tų buvo įsteigta netoli Šiaulių 
geležinkelio stoties. Tai buvo 
dvylikos belaisvių įmonė. Du 
dirbo kalvėje, taisydami įran
kius. Tačiau jie kalė daugiausia 
.pasagas, kadangi ūkininkų tarpe 
buvo didelis jų pareikalavimas. 
Gavę keletą rublių, netolimame 
kioske belaisviai nusipirkdavo 
tabako. Suvynioję į Pravdą laik
raščio popierių, jie “traukdavo 
dūmą”. Belaisvius saugojo lietu
viai. Jie išleisdavo jauniausią 
(juo buvo H. Gertges) elgetauti 
kaimuose. Tiesa, lietuviai gyve
no viensėdžiuose, tad keliauti 
tekdavo 20 km. spinduliu nuo 
stovyklos. Dosnūs buvo lietu
viai. H. Gertges su pilna kupri
ne duonos, bulvių, miltų, kiau
šinių ir net lašinių, grįždavo at
gal į stovyklą.

Kristaus gimimo diena. 
Sunkvežimių lietuviai vairuoto
jai atsisakė dirbti tą šventą die
ną. Tiesiog sustreikavo. Sustrei
kavo ir sargybiniai. Rusai nega
lėjo suprasti sakydami: Šiandien 
“malinki” (kūdikio, mažyčio) 
šventė. Jūs tikite į “malinki”. Aš 
“niks” tikiu, as nemačiau “ma
linki”. Dievo “niks”, Maskvoje 
yra Stalinas. Jis viską daro, Die
vo “niks” nemačiau, bet mačiau 
Staliną. Vokiečiai pradėjo gie
doti Rami naktis, šventa naktis. 
Rusams melodija labai patikusi. 
Tuoj atvažiavo “Ziss” sunkveži
mis, bet “sustreikavo” motoras, 
tad į stovyklą teko 6 km. eiti 
pėsčiam. Medinių namų butai 
buvo papuošti eglutėm, Šiaulių 
miestas skendo elektros švieso
je, namuose buvo jaučiama jau
ki nuotaika, nuoširdumas. Taip, 
kaip Vokietijoje. Visa Lietuva 
šventė “Kristaus gimtadienį”. 
Tokiais sakiniais H. Gertges 
užbaigė prisiminimus.

Ateinančiais metais di
džiausia pasaulyje knygų mugė 
Frankfurte ryškės Lietuva. Jau 
dabar reikėtų pradėti paruošia
muosius darbus, atitinkamai at
stovaujant lietuviškai knygai, 
nes kiekvienais metais yra ran
damos visos pasaulio didžiau
sios leidyklos, mugę aplanko 
500 - 600,000 knygų mėgėjų. 
Spauda pilna straipsnių. Mugė 
rodoma televizijoje, kalbama 
radijo programose, rengiamos 
svarstybos. Ar nevertėtų į ruo
šos komitetą įtraukti A. Franc- 
kaitį, kuris būtų kaip tarpinin
kas tarp Lietuvos ir Frankfurto? 
Gėda būtų, jeigu gintarų kraštą 
pralenktų trečiojo pasaulio vals
tybės. Juk mūsų knygos jau 
žinomos XVI š., kai tuo tarpu 
Afrikos, Australijos tautos, gen
tys dar titnagu skėlė ugnį!

Vilniaus televizųos bokšto 
kalėdinis apšvietimas jau tampa 
tradicija. Jau trečią kartą šis 326 
metrų aukščio bokštas nuo Kalė
dų dienos iki Trijų karalių šventės 
tapo aukščiausia pasaulyje “Kalė
dų egle” su 6,500 elektros lempu
čių. Bokšto įžiebimo iškilmė vai
kams įvyko Kalėdų dieną, kurioje 
vaidino “Raganiukės” teatras, 
dainavo linksmoji “Tele bim 
bam” grupė, vaikų choras atliko 
kalėdines giesmes ir prietėmy už
degant bokšto lemputes griaudėjo 
spalvinei saliutai.

Valstybinių premįjų laurea
tais 2001 metais tapo devyni me
nininkai. Kultūros ministerijos 
skiriama Lietuvos valstybinė kul
tūros ir meno premija yra laiko
ma vienu garbingiausių Lietuvos 
ir pasaulio lietuvių bendruome
nės menininkų apdovanojimu. 
Šios 42,500 litų premijos skiria
mos kasmet nuo 1989 metų ir 
įteikiamos Vasario 16-sios išvaka
rėse prezidentūroje. Kandidatū
ras svarsto Premijų komitetas, 
kurį sudaro žinomi Lietuvos me
nininkai ir menotyrininkai, ir ku
riam šiuo metu pirmininkauja po
etas Sigitas Geda. Apdovanojimą 
lemia ne tik pristatytųjų “meni
nis svoris”, bet ir visuomenės dė
mesys jų kūrybai. Apdovanotųjų 
tarpe operos solistė Violeta Urma- 
navičiūtė (Urmana) įvertinta už 
ryškius vaidmenis ir programas 
pasaulio ir Lietuvos scenose. Ne
prilygstama Kundri vaidmens atli
kėja (R. Wagnerio Parsifal ope
roje) Bayreutho, Londono, Mila
no, Niujorko ir kitose operų salė
se, Lietuvoje pasirodė G. Verdi 
operose bei operų arijų ir dainų 
koncertuose. Už vaidmenis teat
re, kine ir koncertinę veiklą apdo
vanotas aktorius Kostas Smorigi
nas - be daugelio ankstyvesnių 
svarbių vaidmenų, šiuo metu jis 
keliauja po pasaulio scenas su Ei
munto Nekrošiaus Macbeth ir Os
karo Koršunovo Meistro ir Marga
ritos pastatymais pagrindiniuose 
vaidmenyse. Apdovanotas kino 
režisierius Šarūnas Bartas, kurio 
filmai Mūsų nedaug Namai, Lais
vė jau buvo premijuoti pasauli
niuose kino festivaliuose Italijos 
Venecijoje bei Prancūzijos Can
nes. Dirigentui, muzikologui Do
natui Katkui premija skirta už il
gametį populiarių Sv. Kristupo va
saros muzikos festivalių rengimą.

Kompozitorius Feliksas Bajoras 
apdovanotas už įvairius kūrinius 
simfoniniam, kameriniam orkest
rui bei mažesniems muzikiniams 
vienetams. Skulptoriui Leonorai 
Vytautui Striogai premija už jo 
medžio skulptūras Gyvenimo pa
liestas, Moteris paukštė, Tėviškės 
kelias ir kt. Populiarusis poetas 
Justinas Marcinkevičius premijuo
tas už eilėraščių knygą Žingsnis, 
poemą Carmina minora ir dviejų 
tomų Poezijos rinkinį. Rašytojas ir 
dailininkas Leonardas Gutauskas 
premijuotas už romanus Vilko 
dantų karoliai, Laiškai iš Viešvilės, 
Šešėliai ir poezijos knygą Popieri
nė dėžutė. Lenkijoje gyvenančiam 
lietuviui dailininkui Stasiui Eid- 
ringevičiui, plačiai pasaulyje pri
pažintam kūrėjui, reprezentuo
jančiam lietuviškos ir lenkiškos 
kultūros pynei, premija skirta už 
parodas Krokuvoje ir Vilniuje. 
Kultūros ministerė Roma Dovy
dėnienė šia proga pastebėjo, kad 
2001 metais buvo skirta 400,000 
litų Valstybinės premijos laureatų 
kūrybai populiarinti.

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

Dvi skulptūros Raganų kalne, Juodkrantėje Nuotr. V. Baliūnienės

Vilniaus operos ir baleto 
teatre gruodžio 7 dieną statytoje 
P. Čaikovskio operoje Pikų dama 
pagrindinį vaidmenį lošėjo Ger
mano rolę atliko žymus Vengrijos 
operos solistas tenoras Janos 
Bandi. Prieš 20 metų baigęs 
Budapešto Ferenz Liszt akademi
joje vokalo studijas, jis netrukus 
tapo vienu pagrindinių Vengrijos 
valstybinės operos solistų; daina
vo įvairiuose Europos operų rū
muose, Australijoje bei Taivane. 
Kartu su svečiu Pikų damoje dai
navo Sigutė Stonytė, įneša Lina- 
burgytė, Eugenijus Vasilevskis, 
Laimonas Pautienius, debiutavo 
jaunieji solistai Kęstutis Alčiaus- 
kis ir Egidijus Dauskurdis.

Prof. Stasio Šalkauskio 60 
metų mirties sukaktis buvo pami
nėta gruodžio 4 d. Vilniuje Mišio- 
mis šv. Kazimiero šventovėje, po 
kurių vyko religinės muzikos ir 
susikaupimo valandėlė. Programą 
atliko Lietuvos kamerinis orkest
ras (vad. prof. S. Sondeckio), Vil
niaus savivaldybės choras “Jauna 
muzika” (vad. V. Augustino), so
listės I. Milkevičiūtė ir A. Grigo
rian, vargonininkas prof. L. Dig- 
rys. Šv. Kazimiero šventovės salė
je buvo surengta mokslinė konfe
rencija, kurioje paskaitas skaitė 
prof. R. Plečkaitis (Stasys Šal
kauskis - lietuviškos jilosofijos pra
dininkas) ir dr. P. Subačius 
(Krikščionis inteligentas: šios die
nos iššūkiai). Prof. S. Šalkauskis, 
mąstytojas, filosofas paliko gilius 
pėdsakus lietuvių literatūroje, 
moksle, katalikų intelektualų 
veikloje; buvo Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto rektorius ir 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos pirmininkas.

Pasižymėję vaikai buvo pa
gerbti prezidentūroje įvykusiame 
Metų žvaigždučių renginyje. A. 
Adamkienės labdaros fondo ir 
vaikų vitaminų bendrovės “Nora- 
meda” organizuotame pagerbime 
prezidentas Valdas Adamkus ir 
Alma Adamkienė pasveikino ir 
apdovanojo atminimo dovanomis 
bei garbės diplomais 36 vaikus ir 
jaunuolius iki 16 metų amžiaus, 
laimėjusius prizines vietas įvai
riuose konkursuose bei varžybose 
ar pasižymėjusius pasiaukojimu 
bei drąsa. Renginio tikslas buvo 
skatinti jaunuolių individualią 
iniciatyvą, norą tobulėti ir siekti 
pergalių. Pretendentų apdovano
jimams buvo ieškoma du mėne
sius, per kuriuos organizatoriai 
apklausė daugiau kaip 100 įvairių 
įstaigų ir organizacijų. Iš 200 kan
didatų buvo atrinkti 36. Greta 
jaunųjų mokslininkų, muzikantų, 
dailininkų, dainininkų, šokėjų, 
technikų ir sportininkų, buvo ap
dovanotas ir trylikametis Donatas 
Vičiūnas, paaukojęs savo kaulų 
čiulpus sergančiam broliui, gelbė
damas jo gyvybę. “Man sakė, - 
kreipėsi į vaikus prezidentas pra
dėdamas iškilmę, - kad šiandien 
čia sutiksiu mažąsias žvaigždutes, 
bet matau, kad jūs - tikrosios, di
džiosios Lietuvos žvaigždės”. Bu
vo apdovanoti ir pats prezidentas 
bei p. Adamkienė: Japonijoje 
rengto tarptautinio vaikų piešinių 
konkurso metu premiją gavusi aš
tuonmetė Ieva Kokštaitė jiems 
įteikė po vieną įrėmintą savo pie
šinį. Po oficialiosios dalies jauni
mas buvo pakviestas prezidentū
ros kavinėje pasivaišinti dideliu 
tortu. G.K.
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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

SIKELIMO ^SPORTAS
Sportininko netektis

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 doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind................
180-364 d. term.Ind...............
1 metų term, indėlius..........
2 metų term, indėlius..........
3 metų term. Indėlius..........
4 metų term, indėlius..........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIFIr OHOSP

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

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

1.25% 
1.25% 
1.30% 
2.00% 
2.50% 
3.00% 
3.40% 
1.30% 
1.55% 
2.25% 
2.75% 
3.30% 
3.65%

1.25% 
1.80% 
2.50% 
3.00% 
3.50% 
3.90% 
1.00% 
1.20% 
1.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo....................5.00%

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

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.

.3.60%

.4.30%

.4.75%

.5.55%

.5.75%

4.00%

Duodame komercinius 
mortglčlus

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3'/2%
IŠ VISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

0)
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

NAMO ĮVERTINIMAS 
PER AUKŠTAS?

Mielai atsiųsiu reikalingus blankus 
Jūsų nuosavybės įvertinimo, 
peržiūrėjimo ar apeliacijos reikalu. 
Be jokio Jūsų įsipareigojimo.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

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

stra Travel______
& Services Inc

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

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

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
____________________________ i________________________________

(nuo 1919 metų)
▲ Gaminame pamirkius, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus.
▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų.
▲ Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą.

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

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

1573 Bloor St.Wcst, Toronto, Ont. M6P 1A6

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Nedaug jau yra belikę senosios 
ateivių kartos sportininkų ar sporto 
veikėjų. 2001 m. lapkričio 30 d. mi
rė vienas žymiausių sportininkų - 
Antanas (Tony) Juška. Chicago 
Tribune dienraštis ilgame rašinyje, 
pristatydamas šį lietuvių kilmės vy
rą, pavadino jį “legendiniu gimna
zijų treneriu”.

Velionis pagarsėjo 1934 m., kai 
jis žaidė pirmosiose Čikagos viešų
jų ir katalikiškųjų mokyklų ameri
kietiškojo futbolo tarpusavio varžy
bose. “Soldiers Field” aikštėje, ste
bint 50,000 žiūrovų miniai, buvo jis 
tada išrinktas “naudingiausiuoju” 
šių rungtynių futbolininku. Po kelių 
dešimtmečių “naudingiausiojo” 
žaidėjo trofėja šio titulo laimėtojui 
buvo pavadinta kaip tik “Anthony 
M. Juška” vardu.

Velionis gavęs sporto stipendi
ją iš Purdue universiteto, ten žaidė 
ir studijavo. Kiek vėliau, kai ruošėsi 
magistro laipsniui, tame universite

te jis treniravo šio universiteto pir
mamečių studentų futbolo koman
dą. Baigęs mokslą, buvo pašauktas 
į JAV armiją ir II pasaulinio karo 
metu pakeltas į leitenanto laipsnį.

Velionies trenerio karjera tę- 
.sėsi daugelį dešimtmečių ir apėmė 
ne vien tik futbolą, bet ir golfą, 
imtynes bei krepšinį. Jo treniruo
jamos rinktinės iškovojo 14 titulų ir 
laimėjo apie 300 rungtynių dviejose 
Peorijos, o taip pat ir Lyons bei 
LaGrange miestelių gimnazijose.

Nuo 1965 m. iki pensijos 1979 
m., velionis dirbo sporto direkto
riumi “Evergreen Park” gimnazijo
je. Buvo išrinktas į Illinois gimnazi
jų futbolo trenerių “Hall of Fame” 
grupę, pažymint jo didelius nuopel
nus sporto srityje. Jis užaugino sū
nų Jerry, kuris taip pat nemažai 
reiškėsi sporto aikštėse. Velionis, 
kuris dienraštyje pristatytas kaip 
lietuvių ateivių sūnus, palaidotas 
2001 m. gruodžio 6 d., Sv. Kazimie
ro kapinėse, Čikagoje. E.Š.

Kanados įvykiai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ir kitomis transporto priemonė
mis. Komercinio transporto 
kamšatys prasidėjus stropes
niam tikrinimui prie JAV-Ka- 
nados sienos kainuoja $1-1.5 
mln. per valandą; kelionių 
agentūros prarado 40-60% apy
vartos, turizmas - apie $700 
mln., atšaukta visa eilė konfe
rencijų bei suvažiavimų, praras
ta dešimtys tūkstančių darbų.

Keturi jauni Ontario moks
lininkai buvo 2001 metais ap
dovanoti John Polanyj vardo 
premijomis. Toronto universite
to chemijos profesoriui J. Pola
nyi 1986 metais gavus Nobelio 
premiją, Ontario provincija 
įsteigė jo vardo $15,000 premi
jas jauniems fizikos, chemijos, 
ekonomijos, literatūros, medici
nos bei fiziologijos sričių moks
lininkams, kurie įsigijo daktara
tą paskutiniųjų 3 metų laikotar
piu. Apdovanotieji buvo: To
ronto universiteto ekonomijos 
prof. Joanne Roberts, kurios ty
rimų projektas yra kaip pritai
kinti naujų tyrimų (innovations) 
rezultatus kanadiečių ekonomi
nio lygio pagerinimui; Toronto 
universiteto chemijos prof. Da
niel Lidar, tyrinėjantis kvantinių 
kompiuterių konstrukciją; bio
logė Nina Jones, kuri ruošiasi 
tęsti Mount Sinai ligoninėje stu
dijas kraujagyslių atauginimo 
srityje; Guelph universiteto fizi
kos prof. Carl Swensson tyrinė
jantis pagrindinių mažųjų me
džiagų dalelyčių savybes; Wilf
rid Laurier universiteto anglisti
kos prof. Joel Faflak, tyrinėjan
tis psychoanalizės pradus ro
mantinio amžiaus literatūroje - 
dar prieš S. Freud’ui išpopulia
rinant šią sritį.

Naujas didžiulis kalėjimas 
(Super-jail) Penetanguishene 
(Ontario), kainavęs $85 milijo
nus, bus administruojamas pri
vačios JAV bendrovės Manage
ment Training Corporation, ku
rios pagrindinė įstaiga yra Utah 
valstijoje. Šiame kalėjime yra 
paruošta vietų 1,184 kaliniams, 
ir pirmieji 18 kalinių buvo at
vežti lapkričio pradžioje. Pama
ži šis kalėjimas prisipildys kali
niais iš aplinkinių mažesnių ka
lėjimų Barrie, Owen Sound ir 
Parry Sound, kurie šiuo metu 
yra perpildyti ir vėliau bus už
daryti. Miestelio, kuriame yra 
apie 8,500 gyventojų, savivaldy
bė nėra patenkinta provincijos 
sprendimu leisti šį kalėjimą pri-

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

vačiai administruoti, nes tai yra 
Kanadoje neišbandyta naujovė, 
ir neaišku, kaip ji pasiseks. Ki
tame Ontario miestelyje, Lind
say, kitas tokio pat dydžio kalė
jimas jau baigiamas statyti, bet 
jis bus provincijos administruo
jamas.

Gydytojų Kanadoje daugė
ja, kaip rodo neseniai paskelbti 
Kanados sveikatos informacijos 
instituto duomenys. Nuo 1996 
iki 2000 metų gydytojų skaičius 
pakilo 5.3 nuošimčiais nuo 54, 
918 iki 57,803; mažiau gydytojų 
kasmet išvyksta iš Kanados 
(1996 m. 726, 2000 m. 420), 
daugiau atvyksta (1996 m. 218, 
2000 m. 256). Tačiau praktiškai 
jaučiasi gydytojų trūkumas. Ins
titutas tai paaiškina irgi statisti
kos duomenimis. Gydytojų am
žiaus vidurkis didėja: per pasku
tinius penkerius metus pakilo 
nuo 44.7 iki 46.2. Taip pat pa
daugėjo moterų gydytojų. Vy
resnio amžiaus gydytojai ma
žiau valandų praleidžia savo ka
binetuose ar ligoninėse, ir retai 
kada galima juos rasti pirmosios 
pagalbos punktuose; moterys 
gydytojos pasiima atostogų nuo 
gydymo vaikų auginimui. Taip 
pat padidėjo specialistų gydyto

jų nuošimtis (nuo 90 iki 93 kiek
vienam 100, 000 gyventojų), o 
sumažėjo bendros paskirties 
(general practitioners) gydytojų 
(nuo 95 iki 94 šimtui tūkstančių 
gyventojų). Provincijomis gydy
tojų skaičius 100,000 gyventojų 
2000 m. pasiskirstęs labai nevie
nodai. Daugiausia bendros pa
skirties gydytojų yra Yukon 
(116), Kvebeke, Br. Kolumbijo
je ir Newfoundland (po 106), 
mažiausia Ontario (85), Prince 
Edward Island (75), Northwest 
ter. (69) ir Nunavut (21); spe
cialistų daugiausia Kvebeke 
(108), N. Škotijoje (100) ir On
tario (95), mažiausia Nunavut (4).

Europon keliaujantieji ka
nadiečiai nuo 2002 sausio 1 die
nos turės susipažinti su naujais 
pinigais. Dvylika Europos są
jungos valstybių, kuriose gyvena 
300 mln. žmonių, įvedė eurą 
kaip pagrindinį piniginį vienetą. 
Naujieji pinigai bus ir popieri
niai banknotai (500, 200, 100, 
50, 20, 10 ir 5 eurų vertės), ku
rie bus vienodi visose valstybė
se, ir monetos (2 ir 1 euro, 50, 
20, 10, 5, 2 ir 1 cento vertės), 
kurių viena pusė bus bendra, o 
kitoje pusėje jas gaminančios 
valstybės galės parodyti savo 
tautinį motyvą, bet jos galios vi
sose 12 valstybių. Valstybės, 
įvedusios eurus yra Austrija, 
Belgija, Suomija, Prancūzija, 
Vokietija, Olandija, Airija, Liuk
semburgas, Portugalija, Ispani
ja, Graikija ir Italija. Trys Euro
pos sąjungos valstybės - Švedi
ja, Danija ir D. Britanija - kol 
kas pasilaikė savo piniginius 
vienetus, bet yra pasiruošusios 
priimti ir eurus. Šiuo metu euras 
yra vertas maždaug 1.43 kana- 
diško dolerio. G.K.

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

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

Futbolo pirmenybės
2002 Pasaulio taurės futbolo 

PIRMENYBIŲ BURTAI buvo iš
traukti 2001 m. lapkričio 30 d. Bu
san mieste, Pietų Korėjoje. Suskris 
geriausios pasaulio futbolo koman
dos 2002 m. gegužės 31 d. Seule, 
Pietų Korėjoje, kur prasidės varžy
bos. Iš viso jose dalyvaus 32 valsty
binės rinktinės. Varžybos vyks ne 
vien tik Pietų Korėjoje, bet ir Japo
nijoje. Jų baigmė bus birželio 30 d. 
Yokahoma mieste, Japonijoje.

Burtų keliu 32 rinktinės buvo 
suskirstytos į 8 grupes. JAV rink
tinei šiek tiek pasisekė, nes ameri
kiečių grupė nėra pati stipriausia. 
Joje kovos vieni iš šeimininkų - ko- 
rijiečiai, o taip pat lenkai ir portu
galai. Pagal dabartinę tarpvalstybi
nę kvalifikaciją, stipriausieji čia yra 
portugalai, kurie laiko ketvirtąją 
vietą pasaulyje. Po jų - amerikie
čiai, kurie kartu su belgais dalinasi 
20-ja vieta. Lenkijos futbolininkai 
dabar stovi 33-je, o Pietų Korėja - 
43-je vietoje.

Kaip teigiama, pati stipriau
sioji yra E grupė, kurioje varžysis 
Argentina, Anglija, Švedija ir Nige
rija. Argentina šiuo metu yra antro
ji, o Anglija - 10-ji pasaulyje. Į toli
mesnį ratą iš šių 8 grupių, turinčių 
po keturias komandas, pateks po 
dvi. Galvojama, jog JAV šį kartą 
turi vilties įsitvirtinti antroje vie
toje. E.Š.

Žinios iš Lietuvos
PENKIAKOVĖ: Lietuvos pen- 

kiakovininkai - Europos čempio
nas A. Zadneprovskis ir pasaulio 
taurės laimėtojas E. Krungolcas - 
užėmė dvi pirmąsias vietas Tarp
tautinės šiuolaikinės penkiakovės 
federacijos (UIPM) paskelbtame 
šių metų įvertinime. Jiems batų 
bendrovė “New Balance” skyrė ati
tinkamai 5 ir 3 tūkst. JAV dolerių.

KREPŠINIS: Lietuvos krepši
nio komandų lentelė: LKL (vyrai) 
1. “Lietuvos rytas”, 2. “Žalgiris”, 3. 
“Šiauliai”, 4. “Neptūnas”, 5. “Ali- 
ta”, 6. “Skalai”, 7. “Nafta”, 8. “TO
PO centras-Atletas”, 9. “Preventa- 
Malsena”. LKML (moterys) 1. 
“Lietuvos telekomas”, 2. “Arvi”, 3. 
“LKKA-Kaunas”, 4. “Lintel 118”, 
5. “Vikonda”, 6. “Snaigė”, T. “Žu
vėdra”. Į Kauno “Žalgirio” klubą 
peržiūrai atvyko kanadietis Ri
chard Hamilton.

BUŠIDAS: 95 kg svorio mari
jampoliečiui Egidijui Valavičiui 
Yokohama (Japonija) vykstančia
me pasaulio čempionate truputį 
nepavyko. Absoliučios svorio gru
pės antrojo rato dvikovą pralaimėjo 
prieš australą. Egidijus yra vienin
telis lietuvis šiame sporte, taip 
aukštai iškilęs ir labai populiarus 
Japonijoje.

LEDO RITULYS: Lietuvos 
ledo ritulininkai pasaulio jaunimo 
(iki 20 metų) II-jo poskyrio čem
pionate Kroatijoje pralaimėjo visas 
rungtynes ir paliko paskutinėje 8- 
oje vietoje.

MEDALIAI: Lietuvos “karatė 
šotokan” rinktinė pasaulio čempio
nate Rygoje iškovojo 27 medalius - 
11 aukso, 8 sidabro ir 8 bronzos.

ŠOKIAI: Vilniaus “Ratuto” 
pora Andrius Randelis ir Eglė Vi
sockaitė buvo geriausi sostinės 
Koncertų ir sporto rūmuose įvyku
siame pasaulio įvertinimo Lotynų 
Amerikos šokių konkurse.

AUTOMOBILIAI: Dvi lietu
vių komandos dalyvauja Arasas- 
Madridas-Dakaras automobilių 
lenktynėse. A. Lekavičius ir V. Va
liukevičius po septintojo užvažiavi
mo Maroke yra 77-ti, o G. Petrus ir 
V. Kaštelionis - 85-ti. Lenktynėse 
yra likę 90 varžovų. V.P.

Skautų veikla
• Vyr. skautės ir kaandidatės, 

skautai vyčiai ir kandidatai (dau
giau kaip 20 asmenų) 2001 m. 
gruodžio 15 d. aplankė “Vilnius 
Manor” gyventojus, pagiedojo 
jiems kalėdinių giesmių. Surinkta 
$155 aukų. Pinigai paskirti Prisikė
limo parapijoje vykdamom vajui 
remti Lietuvoje alkanuosius.

• Primename tėveliams, kad 
vaikai, kurie neužsiregistruos iki 
š.m. sausio 31 d., pagal galiojančius 
nuostatus, negalės dalyvauti šių 
metų vasaros stovykloje.

• “Romuvos” stovyklos datos: 
rugpjūčio 4-17 d.d. Jaunesnieji at
vyksta rugpjūčio 10 (šeštadienį). MJL

• Tradicinės skautų-čių Kūčios 
įvyko 2001 m. gruodžio 16 d. Prisi
kėlimo parapijos salėje. Programą 
pradėjo Vaidilučių dr-vės draugi
ninke, apibūdindama visas Kūčių 
tradicijas, papročius, ir pakvietė 
pasirodyti liepsneles ir giliukus. Po 
jų įėjo paukštytės ir vilkiukai. Va
dovė kalbėjo apie Kūčias, Kristaus 
gimimo šventę. Pakvietė visus su
giedoti giesmę. Po jos buvo paaiš
kinta apie maldą ir plotkeles-ka- 
lėdaičius. Vyko įvairi skautų-čių 
paruošta programa scenoje, tarpais 
visiems pagiedant kalėdinių gies
mių. Užbaigus programą, vadovė 
pakvietė dvasios vadą s. kleboną 
kun. Augustiną Simanavičių, OFM, 
sukalbėti maldą ir palaiminti plot- 
keles, kurias visi dalijosi, linkėdami 
vienas kitam Dievo palaimos. Kū
čių vakarienei pateikta 12 skanių 
valgių. Ją baigus, atkeliavo Kalėdų 
senelis ir išdalijo vaikams dovanas. 
Šventę užbaigė tuntininkai s. M. 
Rusinas ir s. R. Baltaduonytė-Le- 
mon, visiems padėkodami už malo
nų atsilankymą. F.M.

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
• mortglčlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

[MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪ9l| TINKLALAPĮ: www.parama.net

DR. STASYS DUBICKAS
_ DANT_Ų GYDYTOJAS_^^^

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

1111111111111111111111 
ROYAL LeRAGE

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Šiuo metu 2002 m. keliones į Lietuvą dar galite užsisakyti 2001 

m. kainomis!
Naudokitės proga, skambinkite man asmeniškai!
Tūriu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo 

data!
Tūriu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Jei žiemą skrendate atostogų i šiltuosius kraštus - pas mane 

pirksite už geresnę kainą. Jūsų pasirinktoji vietovė turi 
išparduodamų laisvų vietų-ašjas Jums gausiu! Teiraukitės!

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti 
Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
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TORONTO
Anapilio žinios

- Kalėdų švenčių proga mūsų 
parapiją sveikino: vysk. Paulius 
Baltakis, vysk. Juozas Preikšas, 
vysk. Juozas Matulaitis ir vysk. 
Eugenijus Bartulis.

- Gruodžio 19, trečiadienį, iš 
Delhi Šv. Kazimiero šventovės pa
laidota a.a. Liucija Gurklienė, 94 
m. amžiaus.

- Gruodžio 22, šeštadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės palai
dota a.a. Eugenija Čepienė, 93 m. 
amžiaus.

- Gruodžio 29, šeštadienį, iš 
Lietuvos kankinių šventovės palai
dotas a.a. Steponas Pusvaškis, 88 
m. amžiaus.

- Lietuvos kankinių šventovėje 
Kūčių naktį prieš Bernelių Mišias ir 
Mišių metu religinę muzikos pro
gramą atliko: Jono Govėdo vado
vaujamas Lietuvos kankinių šven
tovės choras, smuikininkė Audronė 
Šarpytė, čelistė Daniela Kepowich, 
solistė Slava Žiemelytė ir solistas 
Rimas Paulionis. Kalėdinėse 9.30 
v.r. Mišiose giedojo Nijolės Beno- 
tienės vadovaujamas “Angeliukų” 
choras su Jono Govėdo vargonų 
palyda, oil v.r. Mišiose - Deiman
tės Grigutienės vadovaujamas 
“Gintarėlių” choras su Audronės 
Šarpytės smuiko ir Editos Morkū
nienės vargonų palyda.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje prieš Kalėdų Mišias 
koncertavo ir Mišių metu giedojo 
Algio Ulbino vadovaujamas Gerojo 
Ganytojo šventovės choras.

- Lietuvos kankinių šventovėje 
Naujųjų metų dieną prieš Mišias ir 
Mišių metu religinę muzikos pro
gramą atliko: Deimantės Grigutie
nės vadovaujami “Gintarėliai”, jau
nieji fleitistai Mykolas ir Karolis 
Gladkovai, jaunoji smuikininkė G. 
Wilemin su Audronės Šarpytės 
smuiko, Danielos Kepowich violos 
ir Editos Morkūnienės vargonų 
palyda.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje, Naujųjų metų Mišių 
metu, Izidorius ir Anelė Gatavec- 
kai atnaujino savo prieš 50 m. 
Naujųjų metų dieną padarytus san
tuokos pažadus.

- “Angeliukų” choro įkūrėja ir 
ilgametė vadovė iš choro vadova
vimo pasitraukia dėl didesnių įsipa
reigojimų savo tiesioginiame darbe. 
Choro vadovavimą perima Lilija 
Turūtaitė. “Angeliukai” ir toliau 
giedos sekmadieniais per 9.30 v.r. 
Mišias įprasta tvarka.

- Praeitais 2001 metais Lietu
vos kankinių šventovėje pakrikštyti
8 kūdikiai, Pirmąją Komuniją pri
ėmė 16 vaikučių, Santuokos sakra
mentą priėmė 4 poros, o iš švento
vės palaidota 17 parapijiečių ir 7 
neparapijiečiai.

- Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje 2001 m. pakrikštyti 2 kūdikiai 
ir palaidoti 2 mirusieji.

- Sutvirtinimo sakramentui už
siregistravusieji ir jų tėveliai kvie
čiami pasitarimui sausio 13, atei
nantį sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių 
klebonijoje.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių kleboni
joje.

- Mišios sausio 13, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą Batū
rą ir Domicėlę, Stasį Asevičius; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Petrą Šimonėlį (IV metinės); Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje sausio 12, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už parapiją.
Išganytojo parapijos žinios

- Sekmadienį pamaldos ir sek
madienio mokykla 11.15 v. ryto. Po 
pamaldų šventovės patalpose įvyks 
Moterų draugijos susirinkimas.

- Parapijos tarybos posėdis 
įvyks antradienį, sausio 22, 7.30 v.v. 
Vaicikauskų namuose, Etobicoke.

Lietuvių Namų žinios
- Sausio 6 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 225 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narė A. Ski- 
landžiūnienė. Svečių knygoje pasi
rašė - D. D. Sližauskai, N. Strums- 
kienė iš Kauno, J. Kuzmas iš Van
kuverio, J. Malukaitė iš Klaipėdos.

- LN valdybos posėdis - sausio
9 d., 7 v.v.

- Lietuvių Namų kultūrinė ko
misija praneša, kad Nelė ir Arvydas 
Paltinai jiems dar priklausiusį ho
noraro likutį $400 iš paskutinio 
koncerto Toronte paaukojo Slau
gos namų statybos fondui,Kitų me
tų pavasarį N. ir A. Paltinai vėl 
koncertuos Čikagoje. Planuojami 
jų koncertai ir Kanadoje. Koncertai 
skirti Nelės Paltinienės kūrybinės 
veiklos sukakčiai paminėti. D.B.S.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos 

kankinių parapijos socialinės sek
cijos narėms, kurios mane aplankė 
“O’Neill Centre”, 33 Christie St. ir 
įteikė gražią kalėdinę dovaną.

Martynas Račys

Prisikėlimo parapijos žinios
- Prisikėlimo parapija ir pran

ciškonų vienuolynas sveikina visus 
su Naujais metais ir dėkoja už 
švenčių proga gautus sveikinimus 
bei aukas.

- Sekmadienį, sausio 6, per 
10.30 v.r. Mišias giedojo Toronto 
lietuvių choras “Volungė”, o šį sek
madienį, sausio 13 giedos parapijos 
choras.

- Sausio 4 - 5 d. naktį parapi
joj vyko Toronto arkivyskupijos 
rengiama kas mėnesį vis kitoj para
pijoj naktinė adoracija, kuri prasi
dėjo Mišiomis penktadienį vakare 
ir baigėsi anksti šeštadienio rytą. 
Dalyvavo daug žmonių iš įvairių 
parapijų.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimo pamokoms yra registruo
jamas jaunimas, gimęs 1989 m. ir 
anksčiau. Sausio 20 d. po 10.30 v.r. 
Mišių bus tėvų, vaikų ir mokytojų 
susirinkimas, o pamokų pradžia 
sausio 27 d.

- Pirmos Komunijos pamokos 
vyksta sekmadieniais po 10.30 v.r. 
Mišių.

- Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
Trečiojo ordino nariai renkasi Mi- 
šiom ir susirinkimui Vilniaus rūmų 
patalpose šį ketvirtadienį, sausio 
10,10 v.r.

- Šeimos ir draugų tarpe Leo
kadija ir Vladas Nakrošiai pami
nėjo 50-tąją vedybinio gyvenimo 
sukaktį.

- Pakrikštyta Larissa Veroni
ka, Juditos (Raškauskaitės) ir Go- 
dofredo Balcita dukrelė.

- Gruodžio 31 d. palaidota a.a. 
Elena Činčikienė, 78 m. Paliko 
dukrą Teresę su šeima ir sūnų 
Joną. Maskvoje mirė a.a. Jadvyga 
Zabilienė, M. Astrauskienės pusse
serė.

- Mišios sekmadienį, sausio 
13: 8 v.r. už a.a. Stasę Petrulienę - 
2 metinės; 9.15 v.r. už a.a. Emiliją 
Savickienę; 10.30 v.r. už a.a. Juozą 
Oleką, už a.a. Vaitiekų Gatavecką, 
už prie Vilniaus bokšto žuvusius 
lietuvius; 12 v. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Vasario 16-tosios proga mu

ziejuje bus Maironio mokyklos mo
kinių meno darbų paroda. Prime
name tėveliams ir seneliams, kad 
vaikai, norintys meno parodoje da
lyvauti, darbus turi įteikti mokyto
joms pirmą mokslo šeštadienį po 
kalėdinių švenčių.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $50 - D. Gutauskienė, 
E. Bajoraitienė, Algis Štreimikis, 
G. M. Šernas; $100 - Pranas Basys; 
$200 - Eugenijus Čuplinskas, 
$2,000 - “Talkos” kredito koopera
tyvas Hamiltone.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko

jo: Jono ir Genovaitės Žabieliaus- 
kų 50-ties metų vedybinės sukak
ties proga draugai ir sūnus dr. R. 
Zabieliauskas - $1,000; LN kultūri
nė komisija - $400 ($1,500); A. Va- 
lienė - $300; A. Simanavičius - 
$250 ($370); S. Valickis - $200 
($990); V. Paulionis $200 ($1,040); 
P. B. Čeponkus - $100; B. Stalio- 
raitis - $500 ($3,200); S. M. Petryla
- $500 ($1,500); po $100 aukojo - 
A. B. Matulaičiai, A. Petkevičius, 
A. Augaitis, V. Lackus - $50 
($100); po $20 aukojo - V. S. Auš
rotai, S. Bartusevičius. A. a. S. 
Žvirblio atminimui - $100 aukojo
A. Žvirblis; a.a. S. Pusvaškio atmi
nimui $50 aukojo P. Z. Linkevičiai; 
$30 - Z. Stančikienė; po $20 - J. 
Rinkūnienė, R. G. Paulioniai, Z. 
Vidmantienė, A. S. Zimnickai, A.
B. Matulaičiai, N. Balčiūnas; a.a. 
Plečkaitienės atminimui - $100 au
kojo dr. J. Rimšaitė; a.a. G. Čepie
nės atminimui - $50 aukojo L. Bal
sienė. A. a. Alekso Paulionio atmi
nimui pagerbti aukojo: $100 - dr. 
M. G. Skrinskai; $50 - Balbina Ta- 
mulionienė, Juzė Rinkūnienė, R. J. 
Karasiejai, B. A. Matulaitis, G. A. 
Sakus; $ 40 - P. Z. Linkevičiai; $30
- V. V. Paškus, T. Stanulis, Z. 
Stančikienė; $25 - Bronė Sapijo- 
nienė; $20 - E. H. Stepaitis, Albina 
Augaitienė, A. V. Ramanauskai, A. 
Kerberienė, Ingrida Pivoriūtė, D. 
T. Chornomaz, A. K. Pajaujis, J. S. 
Andruliai, D. Baziliauskienė, O. L. 
Jonaičiai, L. L Baziliauskai, M. 
Tamulaitienė, M. R. Rusinas, J. 
Sederavičius, R. A. Karka, M. P. 
Sapliai, dr. A. S. Čepas, A. I. Pata
šiai, St. Janavičius, K. J. Batūra, Ž. 
Vidmantienė; $10 - V. V. Baliūnai, 
A. Meškauskas. Iš viso - $895. (Au
kas rinko B. Matulaitienė ir M. Po- 
vilaitienė)

- Slaugos namų priežiūros ko
mitetas posėdyje 2001 m. gruodžio 
16 d. šio komiteto pirmininku pa
kvietė inž. R. Sondą.

- Slaugos namų komitetas dė
koja už aukas, kurios priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose arba siųsti tiesiog 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St.W. Toronto, 
Ont. M6P 1A6.

TORONTO TAUTINIU ŠOKIU GRUPĖ

maloniai kviečia Jus dalyvauti 
IŠKILMINGAME 30 METU VEIKLOS 

SUKAKTUVINIAME POBŪVYJE
2002 m. vasario 2, šeštadienį, 6.30 v.v

Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje, 1573 Bioor street west

> Vakaro programoje

KARSTA VAKARIENĖ SU VYNU ♦ VEIKS BARAS> ŠOKIAMS GROS “STARLIGHT” ORKESTRAS
Bilieto kaina - $25 (papiginta kaina atžalyniečiams - $15). Norintys užsisakyti bilietus prašomi skambinti

Birutei Batraks tel. 905 271-1640 Mississaugoje arba E. Pamataičiui tel. 905 521-4618 Hamiltone

pi<I S O
T“ Parapijos kredito kooperatyvas

3 Resurrection Road, Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: (416) 532-3400 Fax: (416) 532-4816

Toronto Prisikėlimo parapijos kredito kooperatyvo valdyba praneša, kad 2001 
metus užbaigė sėkmingai ir dalį pelno sugrąžino savo nariams:

* taupytojams išmokėjo 11.5% papildomų palūkanų už visas santaupų 
palūkanas, prirašytas iki 2001 metų pabaigos ir

* skolininkams sugrąžino 11.5% palūkanų už visas palūkanas, 
sumokėtas kooperatyvui iki 2001 metų pabaigos.

Papildomos ir sugrąžintos palūkanos yra įrašytos narių taupomosiose sąskaitose

f SLAUGOS NAMŲ VAJAUS KOMITETAS
(maloniai kviečia visus į

IS Iii LMIAGĄ PORTU į
LĖŠŲ TELKIMUI SLAUGOS NAMAMS I

j 2002 m. sausio 26, šeštadienį I 

J Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W„ Toronto, Ont. I

VAKARO PROGRAMOJE: 5 v.v. - kokteiliai; 6 v.v. - meninė programa: 
žymus Lietuvos solistas VYTAUTAS JUOZAPAITIS, akompaniatorius - 
POVILAS JARAMINAS; 7.30 v.v. - vakarienė su vynu

VEIKS BARAS * TURTINGA LOTERIJA * GRAŽIAI IŠPUOŠTA SALĖ

BILIETUS užsisakyti skambinant J. Vingelienei, tel. 416 233-8108. Taip pat 
bilietai parduodami sekmadieniais Lietuvių Namuose. Bilietų kaina-$100.

VAKARO MECENATAS lietuvių kredito kooperatyvas “PARAMA"

Kalėdų ir Naujųjų metų 
proga Tėviškės žiburių darbuo
tojai gavo daug sveikinimų ir 
sėkmingų metų linkėjimų. Tarp 
gausių sveikintojų buvo keli vys
kupai, rėmėjai, bendradarbiai, 
įvairūs pareigūnai. Negalėdami 
padėkoti kiekvienam atskirai, 
šiomis eilutėmis reiškiame nuo
širdžią padėką, linkėdami vi
siems ir toliau būti ištikimais 
TZ rėmėjais, bendradarbiais, 
skaitytojais. Telydi mus visus 
Viešpaties palaima šiais Naujai
siais metais!

Įžymaus kompozitoriaus 
Bramso kūrybos vakaras įvyks 
2002 m. vasario 3, sekmadienį, 5 
v.p.p. Prisikėlimo parapijos sa
lėje. Programą atlieks smuiki
ninkas A. Bankas, pianistės I. 
Damašiūtė-Beresnevičienė, L. 
Kanovičienė, “Volungės” choro 
dainininkių grupė, vadovaujama 
D. Viskontienės. Inf.

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

H MONTREAL
Bernelių Mišios Aušros Vartų 

šventovėje buvo atnašaujamos 2001 
m. gruodžio 24 d., 10 vai. vak. Pus
valandį prieš Mišias parapijos cho
ras atliko puikų religinį koncertą, 
kurį sudarė įvairios kalėdinės gies
mės. Choras turi paruošęs didelį 
šių giesmių repertuarą, todėl ir per 
Mišias jų keletas buvo giedama. 
Sol. Antanas Keblys pagiedojo solo 
porą giesmių. Labai pasigedom sol. 
Ginos Čapkauskienės, kuri per šias 
pamaldas visada giedodavo. Mišias 
už visus šios parapjios gyvuosius ir 
mirusius aukojo parapijos klebonas 
kun. Ričardas Birbilas. Mišių skai
tinius atliko nuolatiniai skaitytojai 
Aldona Vaičekauskienė su dr. Jonu 
Mališka ir Alina Staškevičiūtė. 
Šiais metais į šventovę prisirinko 
ypatingai daug dalyvių - kurie su
skrido lėktuvais bei suvažiavo kito
mis susisiekimo priemonėmis iš 
įvairių kraštų. Po pamaldų daugu
ma nusileido į salę pasisveikinti su 
šv. Kalėdomis ir pasivaišinti parapi
jos tarybos paruoštomis vaišėmis.

Montrealio lituanistinė mo
kykla gruodžio 16 d. sukvietė didelį 
būrį svečių į Aušros Vartų parapi
jos salę pažiūrėti mokyklos paruoš
tos Kalėdų eglutės programos. Pra
džioje mokyklos vedėja Asta Staš- 
kevičienė visus pasveikino ir pasi
džiaugė, kad šiais mokslo metais 
mokyklą lanko net 29 mokiniai. Se
niai toks skaičius vaikų yra buvęs 
šioje mokykloje. Programą pradėjo 
vyresnieji mokiniai Žaislų paradu. 
Visi programos atlikėjai buvo taip 
sugrupuoti, kad galėjo lengvai pa
deklamuoti po dalį eilėraščio. 
Žaislų drabužiai buvo nuostabūs.

Po to į sceną atėjo patys mažiausie
ji mokiniai, ir prasidėjo koncertas. 
Gražu matyti 3-4 metukų daininin
kus, drąsiai traukiančius lietuvišką 
dainą, nors ne visi kalba lietuviškai. 
Programai baigiantis su garsiu 
“Ho-Ho” atvyko iš Lietuvos Kalė
dų senelis. Jis atsinešė didžiulį mai
šą dovanų, kurių užteko visiems ge
riems mokyklos ir ne mokyklos vai
kams. Vyko vaišės. Svečiai stebėjosi 
tokiu gražiu renginiu. Reikia 
džiaugtis, kad mokytojos turi puikių 
sumanymų, o juos įgyvendinti pa
deda stiprus tėvų komitetas: pirm. 
Andrėja Celtoriutė-Beniušienė, ižd. 
Rima Piečaitienė ir visi tėvai. O šalia 
vedėjos mokytojauja: Inga Gedri- 
kienė, Aušra Geralavičiūtė-Diysdale, 
Živilė Jurkutė-Blayney ir padėjėja 
Alina Staškevičiūtė. B.S.

Per praėjusias skautų Kūčias 
gruodžio 16 d. pas seseles Andrius 
Beniušis, Antonina Pavilanytė ir 
Lina Jaugelytė-Zatkovic davė vil- 
kiukų-paukštyčių įžodžius. Sveiki
name naujus skautų-čių narius-res 
ir tikimės, kad jie aktyviai dalyvaus 
programoje. A. G.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
statybos vajaus komiteto rengiamas

KOIMICEWAS
š.m. sausio 27, sekmadienį, 4 v.p.p., 

Prisikėlimo parapijos salėje
(1 Resurrection Rd., Toronto, Ont.)* * *

Koncertuoja baritonas VYTAUTAS JUOZAPAITIS, 
akompanuojant POVILUI JARAMINUI 

(skirtinga programa negu LN pokylyje)

BILIETŲ KAINA - $20_______

=“S0K0“ IMIGRACIJOS KONSULTAVIMO PASLAUGOS=

♦Turime daugiau kaip 10 metų 
patirties Imigracijos Į 
Kanadą klausimais

♦ Pasirašoma sutartis dėl 
pinigų grąžinimo

♦Visos imigracijos kategorijos, 
ypač komercinės ir 
profesinės

♦Sėkmingai esame padėję 
Lietuvos piliečiams

DĖL INFORMACIJOS PRAŠOME TEIRAUTIS:
Telefonu - 416 763-0077 Faksu - 416 352-5094

Tinklalapis: www.sokocanada.com
Elektroninis paštas: sokoimm@compuserve.com

PERVEZU krovinius arba baldus. 
Skambinti Algiui tel. 416 878-8446.

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.

IEŠKAU pagalbininkės vyresnės mo- 
ters priežiūrai, kalbančios lietu
viškai ir angliškai. Skambinti tel. 
416 535-7337, Daliai.

CLEAN FOREVER. Valome kūb 
muš, 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 te). 416 503-1687.

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Siunčiu prenumeratą. dol., auką.

Vardas, pavardė 
Adresas

Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
L5C 1T3, Canada

TEVISKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, 

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00 
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais doleriais)

do).

Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
siunčiami nemokamai šešias savaites

http://www.sokocanada.com
mailto:sokoimm@compuserve.com

