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Sava jura, savi jūreiviai
Ryžtas veikti dažnai veda į laimėjimą. Pažvelgus į 

mūsų jaunos valstybės kūrimosi pradžią, greičiausiai, bū
tume netekę mums priklausančio Klaipėdos krašto, jei ne 
1922 metų pabaigoje iškilęs ryžtingas nutarimas rengti su
kilimą ir kraštą prijungti prie nepriklausomos Lietuvos.
v IEMET minėtina to ryžto 80 metų sukaktis. Priėmus 
O nutarimą, tereikėjo dviejų mėnesių tikslui pasiekti - 
kJ 1923 metais sausio 15 dieną Klaipėdos kraštas jau 
buvo Lietuvos valstybės sudėtyje. Užteko 20 gyvybių au
kų, kad vienintelis Lietuvos langas į pasaulį prasivertų vi
siems laikams. Tiesa, jis buvo laikinai uždarytas Vokieti
jos nacių siautėjimo metu, vėliau sovietų okupacijos pa
vergtas ir pritaikytas svetimųjų poreikiams. Tačiau su ne
priklausomybės atstatymu, kaip neatskiriama valstybės 
dalis, grįžo tikrajam šeimininkui - Lietuvai. Šiandien gal 
jau būtų laikas pasvarstyti, ar tasai langas gerai tarnauja 
savo šeimininkui, ar galėtų tarnauti geriau? Mat tai vie
nur, tai kitur vis pasigirsta balsų, kad daugelis Lietuvos 
vadovų, galbūt pasenusių pažiūrų įtakoje, į jūros reikšmę 
kraštui žiūri per daug paviršutiniškai, netiksliai ar net ša
liškai. Kai kuriems žmonėms (o jų, atrodo, nemažai) Pa
langa, Nida, Juodkrantė ir kitos panašios pajūrio vieto
vės, kur atostogaujama, kur puikūs paplūdimiai ir resto
ranai, kur apstu kūrėjams įkvėpimo ir jauniems romanti
kos - ir sudaro visa, kas yra “jūriška”, kas prie jūros trau
kia. Atrodo, kad jūra tik tam ir reikalinga. Klaipėda su 
savo geru uostu ir nuolatiniu laivų judėjimu - tartum kaž
kur už mūsų mąstymo ribos, ir tik prisimenama, kai būti
nai reikia. Nėra abejonės, kad jau užaugo žmonių, kurie į 
jūros reikšmę žiūri plačiau bei visapusiškai ir nebemano, 
kad jūreivystė ne lietuvio būdui.

B
ESIKEIČIANTIS teigiamas požiūris galėtų būti 
stiprinamas per atitinkamą jaunimo auklėjimą. 
Idealu būtų, jei mokyklinėse bendrojo lavinimo 
programose jūreivystė kur nors įsiterptų, ir tai ne vien da

lykiškai, bet ir platesne apimtimi kreipiant dėmesį į mūsų 
pajūrio gyvenvietes, jų istoriją, visų laikų sunkmečius ir 
dabartinį lietuviškumą. Jei priėjimas prie jūros yra savas, 
tada ir pati jūra tampa artimesnė. Tai svarbus ir apgalvo- 
tinas psichologinis poveikis. Todėl stipresnis visų lietuvių 
(ne vien tik mažlietuvių) dėmesys ir Klaipėdos kraštui la
bai skatintinas. Jo neturėtų slopinti matomi skirtingumai, 
atsiradę per ilgus amžius, kai svetimos įtakos buvo stip
rios ir nenugalimos. Nūdien laikai kiti, ir reikia tikėti, kad 
tie skirtingumai tolydžio menkės. Dar vienas dalykas prie 
jūros esančiai valstybei turėtų rūpėti - tai savas laivynas. 
Valstybinis jis būtų ar privatizuotas, gal ir nesudarytų di
delio skirtumo, jei jis pirmiausia tarnautų Lietuvos reika
lams, prisidėtų prie ekonominės šalies gerovės kėlimo, 
taptų betarpišku ryšininku su kitų valstybių uostais ir pre
kybos centrais. Reikia pripažinti, kad pradžia ta linkme, 
nors ir su paklaidomis, yra padaryta. Besimokant iš klai
dų, tegu tas darbas būna sėkmingai ir toliau tęsiamas. At
rodo tik, kad šioje darbuotėje labiausiai trūksta savų, ge
rai paruoštų jūrininkų. Tuo tektų valstybei pasirūpinti, 
nes savas laivynas be savų jūrininkų, ypač patyrusių vado
vų, tebus pusiau savas. Kiek šiandien Lietuvoje būtų 
žmonių, kurie norėtų tapti jūrininkais, sunku pasakyti, 
nes tokios apklausos platesne apimtimi, atrodo, nėra bu
vę. O kad jaunimas susidomėtų jūreivyste, neužtenka 
jausminės propagandos apie jūrą. Domėjimasis jūriniu 
užsiėmimu turėtų būti pagrįstas profesinio lygio tikrove, 
užtikrinančia jūreivystės kandidatams ir atitinkamą būsi
mą asmeninę naudą. Č.S.

Aukščiausias Lietuvos statinys - Vilniaus TV bokštas (326,47 m), virtęs šventine Kalėdų eglute, 
panaudojant specialias šviesas Nuotr. J. V. Tamušausko

žada
DR. JONAS KUNCA

šie metai?

Savaitė Lietuvoje

______KANADOS ĮVYKIAI________

Naujas Shaw festivalio sezonas
Niagara-on-the-Lake (On

tario) miestelyje š.m. balandžio 
4 dieną prasidės 41-sis vasaros 
teatro, vadinamo Shaw festiva
liu, sezonas, kuris tęsis iki lap
kričio 24 dienos. Vaidinimai 
vyks trijuose teatruose: pagrin
diniame ir gražiausiame Festiva
lio teatre, Court House teatre 
(kuriame kadaise ir buvo teis
mo rūmai) ir Royal George teat
re (kadaise buvęs pastatas vo
deviliui). Aktorių sambūris, ku
riam nuo 1979 metų vadovauja 
meno direktorius ir režisierius 
Christopher Newton, pakaito
mis vaidina visuose trijuose 
teatruose.

Festivalio teatre nuo balan
džio 13 iki spalio 27 bus paties 
G. B. Shaw (air., 1856-1950) 
1898 metais parašytas veikalas 
Caesar and Cleopatra. Nuo ge
gužės 2 iki rugsėjo 21 tęsis De
tective Story, Sidney Kingsley 
(amer., 1906-1995) parašyta 
1949 metais. Birželio 26 - lap
kričio 23 bus vėl G. B. Shaw iš 
1895 metų veikalas Candida. Ir 
nuo liepos 31 iki lapkričio 24 
dienos bus 1925 metais Noel 
Coward (brit., 1899-1973) para
šyta komedija Hay Fever, kuria 
bus užbaigiamas festivalio se
zonas.

Court House teatre nuo ge
gužės 17 iki rugsėjo 21 bus St 
John Hankin (brit., 1869-1909) 
1905 metais parašytas The Re
turn Of The Prodigal, kuris buvo 
labai populiarus praeitame se
zone ir todėl sugrąžintas vėl į 
festivalį. Nuo birželio 8 iki rug
sėjo 20 tęsis Federico Garcia 
Lorca (ispan., 1898-1936) vei
kalas (parašytas 1936 m.) The 
House Of Bernarda Alba, kuris 
įdomiu sutapimu dabar vaidina
mas Vilniuje, Lietuvos valstybi
niame dramos teatre. Birželio 
28 - rugsėjo 21 bus vaidinamas 
Harley Granville Barker (brit., 
1877-1946) 1928 m. parašytas 
H is Majesty. Ir ketvirtasis pasta
tymas šiame teatre bus Simon 
Bradbury 2002 metais “sudėsty
tas” (multi-media') modernus 
Chaplin (The Trial Of Charles 
Spencer Chaplin, Esq.).

Royal George teatre nuo ba
landžio 4 iki spalio 27 bus stato
mas Rodney Ackland (1935 
metais pritaikytas scenai Sir 
Hugh Walpole kriminalinis ro
manas) The Old Ladies. Gegu
žės 11 - spalio 26 tęsis Stephen 
Sondheim (amer., 1930-) muzi
kinis veikalas Merrily We Roll 
Along. Taip pat nuo liepos 12 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Tik tradicinių švenčių proga 
Kalėdų senelis dalina dovanas. 
Bet ir jis kai kam pradeda už
kliūti. Taip atsitiko Virginijos 
Kensingtono mieste, kur dvi įta
kingos mažumos šeimos pasi
skundė miesto valdžiai, kad to 
Kalėdų senelio apsilankymas 
juos giliai įžeidė, nes jis esąs re
liginės tolerancijos stokos sim
bolis. Dar įdomiau, kad miesto 
valdžia į tai reagavo uždrausda- 
ma jam dalyvauti Kalėdų eglu
tės uždegimo iškilmėje. O Pa
lestinoj p. Šaronas neleido Ara
fatui dalyvauti iškilmingose pa
maldose Betliejaus miestelyje, 
parodydamas okupanto religi
nės tolerancijos stoką. Taigi 
šiais dvasinio ir politinio sumiši
mo metais vargu galime tikėtis 
neužsitarnautų dovanų. Teks 
patiem pasistengti atgauti pra
rastą dvasinę pusiausvyrą.

Pasaulio ekonomika
Ji buvo pagrįsta iliuzija, jog 

milijardai žmonių pirks aukšto
sios technologijos gaminius. 
Taigi ir akcijų biznis, tarptau
tinės korporacijos ir finansai to
liau klestės. Tik buvo pamiršta, 
jog per 2/3 žmogijos gyvena 
skurde. Vargšam rūpi valgis ir 
pastogė, o ne intemetai ir kitos 
technologinės mandrybės. Ši klai
da baigėsi pasauline recesija, kuri 
palietė ir patį kapitalizmo centrą 
JAV ir kuri nežada greitai baigtis, 
kaip pranašauja kai kurie opti
mistiški ekonomistai.

Norim ar ne, atėjo laikas 
rimtai padėti nuskurdusiom ša
lim. Ir ta pagalba neturi eiti į sa
vanaudžių tų šalių valdžių kiše
nes, kaip yra buvę iki šiol. 
Argentina jau pranešė, jog ji 
šiuo metu negali grąžinti 132 
milijardų dolerių paskolų, kol

nepagerės jos ekonominė padė
tis. Gali atsirasti daugiau pana
šių bankrotų, ir TVF bei Pasau
lio bankas susidurs su rimtais 
sunkumais. Dėl to teks daug ge
riau kontroliuoti paskolų pa
naudojimą tik rimtų projektų 
įgyvendinimui. Be to, tik racio
nali pagalba nuskurdusiom ša
lim gali sustabdyti masinį pabė
gėlių antplūdį, kuris galėtų nei
giamai paveikti Vakarų pasaulį, 
jei nebus pakeltas gyvenimo ly
gis Afrikoje, Vid. Rytuose ir 
Pietryčių Azijoje.

Terorizmas
Tai labai pavojingas reiški

nys. Raketom ir bombom kovos 
su juo nelaimėsim. Būtina paša
linti jo priežastis, kurios visiem 
gerai žinomos, bet apie kurias 
mėginama tylėti. Tai daroma 
skriauda palestiniečiam, kurie 
pradėjo vartoti teroristinius me
todus, nes kitaip negali pasi
priešinti amerikiečių apginkluo- 
tiem ir finansiškai remiamiem 
žydam.

JT sustabdyti šito nereika
lingo kraujo praliejimo negali, 
nes Izraelis arogantiškai atsisa
ko pasitraukti iš okupuotų že
mių, kaip nustato JT rezoliuci
jos, ir net neįsileidžia JT neša
liškų stebėtojų. Izraelis taip el
giasi, nes žino, kad jį besąlygiš
kai palaiko Amerika, kuri ve
tuoja bet kokias rezoliucijas, 
smerkiančias Izraelio agresiją. 
Dėl to negalima stebėtis, jog 
arabų-musulmonų pasaulyje iš
augo neapykanta ir kerštas 
amerikiečiam, ne vien Izraeliui. 
O Vašingtono planas pradėti 
karo veiksmus dar ir Irake, Siri
joj, Libane ir kitose šalyse, ku
rios turi priglaudusios kovotojus 
prieš daromą neteisybę Palesti
noje, galėtų baigtis sukilimu

musulmonų pasaulyje su vienu 
bilijonu gyventojų. Be to, tokie 
neracionalūs užsimojimai daro 
įspūdį, kad moraliai nepagrįsti 
karo veiksmai daugiau yra nu
kreipti prieš antisemitizmą, ne
gu prieš terorizmą. Mes negali
me tapatinti tų dviejų dalykų.

ES jau buvo paruošusi rim
tą įspėjimą Vašingtonui, kad jis 
susilaikytų nuo karo plėtimo į 
kitas valstybes. Tik britų min. 
pirm. Blair perkalbėjo susilaiky
ti nuos šito įspėjimo paskelbi
mo. Jei vis dėlto JAV nutartų 
vesti karą ir kitose šalyse, labai 
gali būti, kad dabartinė santarvė 
iširtų ir Amerikai tektų kariauti 
vienai. Pasaulinės galybės pres
tižas tuo atveju gerokai nuken
tėtų.

Politika
Iki šiol kare su terorizmu 

laimėtoja yra ne JAV, bet Rusi
ja. Užleisdama jai nereikalingas 
tuščias karo bazes Azijoje, Ru
sija tapo Amerikos rėmėja- 
draugė, su kuria teks skaitytis 
ateityje. Prekyba tarp tų valsty
bių pagyvės Maskvos naudai. 
Amerikiečiai investuos žymiai 
daugiau Rusijoje. Maskvos žo
dis bus svarus, kai prasidės 
pasitarimai dėl ŠAS (NATO) 
plėtros į Baltijos valstybes.

Be to, Rusija turi didžiules 
naftos ir dujų atsargas ir galės 
užimti jų tiekėjos vietą, kurią iki 
šiol turi Pietų Arabija. Vienu 
žodžiu, karas su terorizmu pa
darė Rusiją reikšmingą tarptau
tinėje plotmėje. Kad Amerika 
ruošia priešraketinę sistemą, 
Rusijai nei šilta, nei šalta, nes ji 
žino, jog prieš ją ta sistema 
nebus pavartota. O JAV tai kai
nuos daug, daug milijardų. Tai 
silpnins jos ekonomiką. Be to,

(Nukelta į 2-rą psl.)

Baigėsi parlamentarų sesįja
Taline 2001 m. gruodžio 14- 

15 d.d. vyko Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos parlamentinė sesija, 
kurioje buvo priimtas Baltijos 
valstybių solidarumo su tarptau
tine koalicija prieš terorizmą 
pareiškimas. Jame pabrėžiama, 
kad nė vienos tautos ir nė vie
nos religijos dėl pavienių at
stovų veiksmų negalima laikyti 
teroristine, bet pabrėžiama bū
tinybė nuosekliai kovoti su tero
rizmu. Lietuvos ir Latvijos par
lamentai raginami kuo skubiau 
patvirtinti Romos statutą, pa
pildantį valstybės vidaus bau
džiamąją teisę, ir leidžiantį 
kiekvienai valstybei taikyti tą 
teisę asmenims, atsakingiems už 
tarptautinius kriminalinius nusi
kaltimus.

Sesijoje taip pat buvo pri
imta rezoliucija, skatinanti Ru
siją ir Gudiją pasirašyti sutartį 
su Lietuva, Latvija ir Estija dėl 
nelegalių migrantų grąžinimo. 
Dėl tolesnio Baltijos valstybių 
kalbų plėtojimo bendroje Bal
tijos švietimo erdvėje parlamen
tarai kitoje rezoliucijoje kvietė 
Baltijos ministerių tarybą už
tikrinti tų kalbų mokymąsi vals
tybių pasienio zonų mokyklose. 
Taipgi buvo aptarti siūlymai dėl 
veterinarijos tarnybų bendra
darbiavimo, jūrų turizmo plėt
ros bei referendumų dėl stojimo 
į Europos sąjungą.

Naujam pusmečiui Baltijos 
parlamentarų grupuotei pirmi
ninkaus Lietuva, prezidiumo 
pirmininke išrinkta seimo narė 
Giedrė Purvaneckienė. Kita se
sija vyks Lietuvoje.

Atmesti perversmininkų 
skundai

Lietuvos Aukščiausiasis teis
mas 2001 m. gruodžio 28 d. at
metė visų nuteistųjų 1991 m. 
sausio 13-sios sąmokslininkų ir 
jų advokatų skundus, rašo LGT
IC. Teismo nuomone, laisvės at
ėmimo bausmės buvo skirtos 
pagrįstai. Šis sprendimas yra ga
lutinis ir neskundžiamas. Buvę 
Lietuvoje veikusios komunistų 
partijos veikėjai - 74 metų bu
vęs LKP vadovas Mykolas Bu
rokevičius, 69 m. Juozas Kuole
lis bei 61 m. Juozas Jermalavi- 
čius - toliau lieka kalėti Vil
niaus griežtojo režimo pataisos 
darbų kolonijoje.

Jie buvo nuteisti už aktyvų 
dalyvavimą antivalstybinėje veik
loje, viešus raginimus pažeisti 
Lietuvos suverenitetą ir nuversti 
teisėtą valdžią. Kiti kaltinamieji 
išvengė bausmės, nes pasislėpė 
nuo Lietuvos teisėsaugos Rusi
joje, Gudijoje ir Ukrainoje.

Nuosavybės teisių atkūrimas
Kaip skelbia LGTIC, Lie

tuvos seimas gruodžio 20 d. pri
ėmė Nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
įstatymo pataisas ir suteikė grą
žintinų namų nuomininkams 
teisę privatizuoti butus, o savi

ninkams už turtą pažadėtos 
kompensacijos. Įstatymas buvo 
priimtas daugiausia valdančio
sios daugumos balsais. Konser
vatoriai jį vadino “bolševikiniu 
nacionalizavimu” ir “resovieti- 
zacija”.

Pagal iki šiol galiojusias 
nuosavybės teisių atkūrimo įsta
tymo nuostatas, natūra savo na
mus atsiėmė apie 8% savininkų, 
nes savivaldybėms trūko lėšų 
suteikti butus iš grąžinamų na
mų išsikeliantiems nuominin
kams. Visoje Lietuvoje grąžinti
nuose namuose yra apie 15,000 
butų. Priimtose įstatymo patai
sose pasiūlyta vyriausybei iki 
kovo 1 d. pateikti seimui kom
pensacijų už valstybės išperka
mą nekilnojamąjį turtą dydžio 
mokėjimo terminų bei tvarkos 
garantijų ir lengvatų įstatymo 
projektą. Prezidentas Valdas 
Adamkus pataisas vetavo, grą
žino seimui svarstyti. Prezidento 
“veto” atmesti reikėtų 71 seimo 
nario balso.

Populiariausi politikai
Praėjusių metų lapkričio 

pabaigoje atliktos apklausos 
duomenys dėl gyventojų norimo 
prezidento rodė, jog ministerio 
pirmininko Algirdo Brazausko 
populiarumas nukrito 3.4% (iki 
13.8%), o prezidento Valdo 
Adamkaus pakilo 3.6%, iki 
17.5% nuo spalio mėnesio. Tre
čioje vietoje apklaustieji paliko 
seimo pirmininką Artūrą Pau
lauską. Kaip pranešė LGTIC 
2001 m. gruodžio viduryje, pre
zidento rinkimuose Lietuvos 
krikščionių demokratų kandida
tą į prezidentus Kazį Bobelį 
palaikytų 6.6% apklaustųjų, o 
Liberalų sąjungos pirmininką 
Eugenijų Gentvilą remtų 5.5%.

Gruodžio mėnesį “Baltijos 
tyrimų” rezultatai rodė, kad V. 
Adamkų palankiai vertino 66% 
apklaustųjų - 6% mažiau negu 
lapkritį, o A. Brazausko įverti
nimas pakilo 3 punktais iki 
58%. Lietuvos gyventojai pa
reiškė didžiausią pasitikėjimą 
žiniasklaida - 75% apklaustųjų 
pareiškė ja pasitikintys. Antroje 
vietoje - Bažnyčia, kuria pasiti
kinčių žmonių skaičius paaugo 2 
punktais iki 64%, o 60% ap
klaustųjų pasitiki Lietuvos ban
ku. Žemiausias pasitikėjimo ly
gis - Lietuvos seimu: 19%. Juo 
nepasitiki net 76% apklaustųjų.

Tik vienu nuošimčiu pralen
kęs prezidentą Valdą Adamkų, 
ministeris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas išrinktas 2001-jų 
metų žmogumi.

Lankėsi buvęs premjeras
Lietuvoje sausio pradžioje 

lankėsi buvęs Rusijos ministeris 
pirmininkas Jevgenijus Prima
kovas, praneša LGTIC. Šiuo 
metu esantis Rusijos prekybos 
ir pramonės rūmų prezidentas 
ir dūmos narys domėjosi bend
radarbiavimu su Kauno preky
bos ir pramonės amatų rūmais, 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Šiame numeryje
Sava jūra - savi jūreiviai

Jau užaugo žmonių, kurie į jūros reikšmę žiūri plačiau
Lietuviai buvo pašaukti prie jūros...

Išlikę kuršiai buvo vokietinami, šiaurėje susiliejo su latviais
Heroiški laisvės kovotojai

Tokio “Centro” buvimu patikėjo nemažai partizanų vadų
Skirtingi didžiosios tragedijos atgarsiai
“Ot, gerai, kad tie amerikonai gavo į kailį...”

Nusikaltėlių paieškas
Nauja Vokietijos karta beveik nieko nežino apie žydų žudynes

Politiniai prezidentų vingiai
V. Adamkus pareiškė, kad lėšų rezidencijos statybai skirti neverta

Dvasinis atsinaujinimas Žemaitijoje
Baltom raidėm visiems skelbia “Jėzus Kristus yra Viešpats”

Moterys negauna darbo
Moterų diskriminacija pastebima, kai firmai vadovauja moteris 

Kai nepadeda ir bilijonai dolerių
Ekonomikos vadovai ir toliau švaisto didžiulius Rusijos turtus
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Evangelija - dvasingumo matas

Lemtingi įvykiai prieš 60 metų

2001 m. spalio 14 d. Atsi
naujinimo diena Kaune pradėta 
popiežiaus paraginimu: “Naujo
jo tūkstantmečio programa jau 
yra - tai Evangelija ir Gyvoji 
tradicija, jos šerdis - pats Kris
tus” (pig NMI, 29). Pasirinktoji 
dienos tema Evangelija - dva
singumo matas - tai bandymas 
pradedant kelionę į dvasinių 
turtų gelmę giliau įsisąmoninti 
“yrimosi gilyn” pradžią, kryptį ir 
tikslą - Gyvąjį Dievo Žodį - Jė
zų Kristų - Evangeliją.

Atsinaujinimo diena pradė
ta giesme, malda ir trumpu die
nos simbolio - Kristus garbėje 
ikonos - pristatymu.

Pirmąją konferenciją Žmo
giškojo ir krikščioniškojo dvasin
gumo susitikimas Jėzuje Kristuje, 
remdamasis garsus,šveicarų teo
logo kardinolo Hanso Urso von 
Balthasaro straipsniu Evangelija
- bet kurio dvasingumo norma ir 
kriterijus, vedė brolis Arūnas 
Peškaitis, OFM. Krikščioniška
sis dvasingumas, anot brolio A. 
Peškaičio, tai sekimas Jėzumi. 
“Sekimas Jėzumi nesuderina
mas su aklumu ir kurtumu, at
virkščiai, mums reikia atviros ir 
klausančios širdies”, - tvirtino 
kalbėtojas, drauge įspėdamas 
apie dvasinio drungnumo pavo
jų. Baigdamas konferenciją A. 
Peškaitis pabrėžė, kad ne tik 
vienuolijų nariai, bet ir visi 
krikščionys turėtų stengtis įgy
vendinti Evangelijos patarimus
- neturtą, skaistumą ir klusnu
mą. Neturtas yra pripažinimas, 
kad visa, ką turime, yra Dievo 
meilės dovana, skaistumas - tai 
tyraširdiškumas, o klusnumas - 
tai Dievo valios klausymas savo 
gyvenime.

Antrąją konferenciją Žvilgs
nis į Naujojo Testamento šerdį 
vedė Šventojo Rašto vertėjas į 
lietuvių kalbą profesorius pre
latas Antanas Rubšys. Rodyda
mas ir komentuodamas savo ke
lionių skaidres iš Jeruzalės - ti
kėjimo miesto, Atėnų - išmin
ties centro ir Romos - teisėtvar
kos gimtinės, ir drauge su Atsi
naujinimo dienos dalyviais ke
liavo tikėjimo kelionę. Anto jo, 
krikščioniui būtina “atsiminti, 
pasakoti ir įvardyti malonę”. 
“Kelionė” po Šventojo Rašto 
kraštus susirinkusiems priminė, 
kad žmogus yra trapus “molinu
kas”, tačiau gyvas “Dievo alsavi-

puMocnwJ Knygų rišykla
ĮĮįtJ “SAMOGITIA” 
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MIRTIES PRANEŠIMAS
Išėjai ir nebesugrįši, 
O pasigesim mes tavęs 
Kaip saulės užtekančios 
Kiekvieną rytmetį...

AtA
JONAS MALAIŠKA
mirė 2001 m. gruodžio 26 d., Montreal General 
ligoninėje, sulaukęs 91 m. amžiaus. Paliko giliame 
liūdesyje žmoną Bronę, dukrą Gražiną ir John, 
vaikaitį Shane ir Zuzaną, provaikaičius - Amber ir 
Christopher.

Seimą

mu”. “Dievas yra arti, labai arti 
mūsų”, - drąsino žmones kalbė
tojas ir kvietė atvirumui, atsi
vertimui ir atsakomybei.

Po pietų pertraukos vieni 
renginio dalyviai liko salėje, kur 
vyko užtarimo maldos tarnystė, 
kiti ėjo į darbo grupes. Kun. 
Vytautas Sadauskas, SJ, vado
vavo Lectio divina “Jėzau, Do
vydo Sūnau, pasigailėk manęs” 
(Lk 18, 35-43). “Krikščioniškoji 
malda yra atoliepis į Dievo žodį. 
Dievas žmogų sukūrė savo žo
džiu. Žmogaus gyvenimas turi 
būti atsakymas į Dievo žodį”. 
Jis susirinkusiesiems pristatė 
Lectio divina maldos struktūrą 
ir vadovavo praktinei užsiėmi
mo daliai.

Gyvenimo ir tikėjimo insti
tuto bendradarbiai sės. Ona 
Vitkauskaitė, Mindaugas Pure
nąs ir Virginija Malinauskienė 
vadovavo užsiėmimui Psalmi
ninko balsas iš nevilties gelmių 
kaip Jėzaus malda. Grupės daly
viai buvo kviečiami savo gyveni
mo patirtį susieti su Šventuoju 
Raštu.

Artūras Lukaševičius ap
žvelgė išganymo istorijos pano
ramą. Jo vadovaujama darbo 
grupė buvo skirta norintiems 
nuosekliai susipažinti su Šven
tuoju Raštu ir išganymo istorija.

Kun. Laimonas Nedveckas 
darbo grupėje Ką Kristus skelbė 
nuo kalno? nagrinėjo Kalno 
pamokslą (plg. Mt 5, 1-12). Jis 
atkreipė renginio dalyvių dėme
sį, kad vadinamieji palaimini
mai originalo kalba reiškia “lai
mingi”. Kalno pamoksle Kristus 
ne laimina, bet susieja laimę su 
tam tikromis dvasinėmis žmo
nių nuostatomis: “Laimingi, 
nes...”. Kun. L. Nedveckas pa
brėžė, kad alkti ir trokšti teisu
mo, turėti beturčio dvasią reikia 
nuolat. Tai turi būti mūsų kas
dienybės dalis.

Atsinaujinimo dienos vaini
kas - šv. Mišios. Įvadą į Eucha
ristijos liturgiją vedė Benas Ule
vičius. Šv. Mišių koncelebracijai 
vadovavo arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius, SJ, su būriu kuni
gų. Homilijoje ganytojas džiau
gėsi gausiai susirinkusiais, kvie
tė juos būti dėkingiems ir at
viriems Dievui. Anot arkivysku
po, “Dievo žodis mus skatina 
dėkoti Dievui už jo dovanas. 
Didžiausia iš visų dovanų yra 
gyvenimo dovana. Ši dovana - 
tai gimimas ne tik žemei, bet ir 
dangui, nes per Kristų mes ga
vome gyvenimo pilnatvę”.

Organizuoti šį renginį “Gy
vųjų akmenų” bendruomenei 
padėjo maldos grupių nariai, 
“Ugnies vaikai”, Kauno kunigų 
seminarijos klierikai. D. S.

Ramybės ir poilsio kampelis - Neringos paplūdinys Nuotr. A. Sutkaus (L.H.)

Lietuviai buvo pašaukti prie juros...
Tik nedaugelis drįso išplaukti jūron ir padaryti Lietuvą jūros šalimi

BRONYS STUNDŽIA

1795 m. panaikinus Lietu
vos valstybingumo likučius, per 
120 metų cariniai okupantai 
stengėsi ištrinti Lietuvos vardą. 
Po trumpo nepriklausomybės 
laikotarpio sekė 45 metų raudo
nųjų carų okupacija. Tuo tarpu 
Mažają Lietuvą vokiečiai stip
riai germanizavo ir valdė apie 
700 metų.

Tolyn nuo jūros
Šimtmečiais lietuviai stu

miami nuo jūros tapo lyg kokie 
kalnų gyventojai. Neseniai per 
koncertą, kuriame skambėjo 
liaudies dainos, vienoje jų mer
gelė nuo kalno žvalgydamasi po 
jūros platumas, pastebėjo skęs
tantį jūroje bernelį ir jo bėrą 
žirgelį. Turbūt lietuviai vienin
telė tauta, kurios vyrai ne lai-

Sa vaite...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

pramonės ir verslo plėtros būkle 
Kaune bei Kauno rajone. Jo dė
mesys buvo atkreiptas į tranzito 
sunkumus, mokslinio techninio 
bendradarbiavimo plėtros ir ki
tus klausimus, į kuriuos jis paža
dėjo stengtis atsakyti.

Atsakydamas į žiniasklaidos 
klausimus, jis teigė nemanąs, 
kad Rusija imsis jėgos veiksmų 
jei Lietuva bus pakviesta į ŠAS 
(NATO), tačiau gali pasikeisti 
“santykių klimatas”. Jis taip pat 
tvirtino, kad Rusijos dūmoje nė
ra kliūčių patvirtinimui 1997 m. 
pasirašytos valstybės sienos su
tarties su Lietuva. Jis pripažino, 
kad tai būtų buvę padaryta, jei 
Lietuva nebūtų priėmusi įstaty
mo dėl žalos atlyginimo už so
vietų okupacijos metais patirtą 
žalą. Jis ragino Lietuvą ieškoti 
politinio ir diplomatinio spren
dimo dėl vizų lengvatų taikymo 
Karaliaučiaus srities gyvento
jams, Lietuvai ir Lenkijai tapus 
Europos sąjungos narėmis.

Susitikime su prezidentu 
Valdu Adamkumi, pastarasis 
svečiui užtikrino, kad tapus Eu
ropos sąjungos ir ŠAS nare Lie
tuva sieks išsaugoti draugiškus 
santykius su Rusija, rsj 

MYLIMAI MOČIUTEI

AtA
IRENAI ŠIMONĖLIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
JULIJĄ ŠIMONĖLYTĘ-

Anapilio jaunimo choras “Angeliukai”

MIELAI DRAUGEI

AtA
IRENAI ŠIMONĖLIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučiu sūnus, visus gimines 
bei artimuosius ir kartu liūdžiu -

Birutė Ignatavičienė,
Wasaga Beach, Ont.

vais, bet su žirgais po jūrą plau
kiojo! Gal nereikia stebėtis, kad 
dabar Klaipėdos jūreivystės ins
titute mokosi gal apie 98% atvy
kusių kolonistų vaikai ir tik vie
nas kitas iš vidurio ar rytų Lie
tuvos.

Nepalanki praeitis
Jau 80 metų praėjo, kai tuo

metinis Lietuvos min. pirminin
kas E. Galvanauskas leido sava
noriams eiti padėti daliai maž- 
lietuvių rengti sukilimą prieš 
prancūzų, lenkų ir vietinių vo
kiečių siekimą padaryti Klaipė
dą laisvu miestu, galbūt net 
lenkų globojamu. Prancūzija 
nelabai palankiai į Lietuvą žiū
rėjo, nes lietuviai nesutiko įeiti į 
Lenkijos planuojamą neva kelių 
tautų bendruomenę. 1923 m. 
sausio m. 15 d. prieš 79 metus 
sukilėliai užėmė Klaipėdą, ir są
jungininkai nenoromis sutiko 
dalį Mažosios Lietuvos su uostu 
įjungti į Lietuvos valstybės su
dėtį, bet su plačia savivalda. 
Taip buvo atitaisyta didelė isto
rinė klaida, ir Lietuva tapo pa
jūrio valstybė, bet dar ne jūrine 
tauta.

1939 m. Hitlerio valdžiai 
paliepus, Lietuva buvo priversta 
pasitraukti iš Klaipėdos srities. 
1945 m. sausio m. rusai užėmė 
Klaipėdą, ir visa sritis įėjo į so
vietinės Lietuvos sudėtį. Dabar
tinės Rusijos kai kurie politikai 
dar vis užsimena, esą Lietuva 
geru noru Klaipėdą atidavė vo
kiečiams, tad dabar ta sritis tu
rėtų priklausyti Karaliaučiaus 
kolonijai. Matyt tų politikų už
mačios remiasi tuo, kad Klaipė
dos mieste gyvena apie 100,000 
rusakalbių kolonistų.

Lietuvos spaudoje pasirodo 
užuominų, kad pagal' Potsdamo 
susitarimą Karaliaučiaus sritis 
rusams buvo pavesta laikinai 
valdyti. Kam gi Europoje ar 
JAV svarbu, kad ten rusai pasi
liko. Žinoma, šį reikalą Lietu
vos politikai, nenorėdami Rusi
jos užrūstinti, vengia kelti viešu
mon. Dabar Rusija yra vėl JAV 
sąjungininkė ir gali pradėti rei

kalauti koridoriaus per Lietuvą 
į Karaliaučiaus sritį (lenkai atsi
sakė).

Sovietinės okupacijos laiko
tarpiu iš Rusijos imperijos Klai- 
pėdon suvarė daug įvairių kolo
nistų, jų tarpe daug žvejų ir jū
reivių. Žvejams buvo pastatytas 
nemažas laivynas, nes jie žvejo
davo dažniausiai Atlante ir 
Šiaurės vandenynuose. Jūreiviai 
gavo nedidelį prekybos laivyną. 
Buvo įsteigta Jūreivystės mo
kykla, kurios mokiniai buvo ru
sakalbiai ir tik keliolika lietuvių 
ją baigė. Tuo laiku, nors Lietu
va turėjo savo pajūrį, nebuvo jo 
šeimininkė.

Laisvės laikais
Atstačius 1990 m. nepri

klausomybę paveldėtas žvejybos 
laivynas buvo nesąžiningų vado
vų sunaikintas, o prekybos laivy
ną numatyta parduoti (dalis jau 
parduota). Valdžioje dar nėra 
supratimo apie jūros, laivyno ir 
žvejybos reikšmę. Likusiuose 
laivuose vyrauja rusų kalba ir 
net karinių jūros pajėgų laivuo
se vartojami rusų jūriniai termi
nai, baltos su mėlynu kryžiumi 
vėliavos, labai panašios į Rusi
jos buriuotojų sąjungos, arba į 
Suomijos laivyno.

Pirmosios nepriklausomy
bės laikotarpiu Jūrininkų sąjun
ga, jūros skautai, moterys, vė
liausiai studentų korporacija 
“JŪRA” skleidė jūrines idėjas. 
Jaunimas jau veržėsi į jūrą. Bu
vo kuriamas prekybos laivynas, 
kuriame dirbo lietuviai kapito
nai ir jūreiviai. Per jūros dienas 
į pajūrį ir uostą suplaukdavo 
žmonės iš visos Lietuvos. Tauta 
jau sukosi veidu į jūrą.

Taip pat yra svarbu turėti 
jūrinį palikimą, kurį sudaro žy
giai jūroje, pastangos išstumti iš 
pajūrio pirmuosius kolonistus, 
kryžiuočių ir Livonijos ordinus, 
senų laivų statybos būdus ir ru
siškus jūrinius terminus. Praei
tis yra lyg ir atrama dabarčiai.

Išnykę Kuršiai
Artimiausia lietuviams bal

tų gentis buvo kuršiai - jūrei
viai, kariai ir pirkliai. Jie buvo 
rytinės Baltijos pakrančių vikin
gai. Jie nusiaubdavo Danijos ir 
Švedijos pakrantes. Danai mal
dos namuose prašydavo Dievą 
apsaugoti juos nuo kuršių.

Vėlesniais laikais kuršiai ir 
žemaičiai spyrėsi prieš vokiečių 
ordiną, kolei XIII š. kovose su
nyko ta jūreivių gentis. Išlikę 
kuršiai buvo vokietinami, šiau
rėje susiliejo su latviais o pie
tuose tapo žemaičiais. Išliko tik 
vietovių vardai ir jų žygių pami
nėjimas skandinavų istoriniuose 
užrašuose.

Ordino kronikose apie juos 
ir žemaičius buvo pasakyta... 
“Schemeit und die kuren sind 
die boesen nackeburen” - že
maičiai ir kuršiai yra blogi 
(pikti) kaimynai. Taip jau 
kartais būna, kai plėšikai, 
grobuonys piktinasi, kad jiems 
kas nors pastoja kelią.

JUOZAS VITĖNAS

2001-ji metai Vokietijai ir 
jos rytiniams kaimynams buvo 
makabriški “sukaktuviniai me
tai”, rašoma Ostpreussenblatt 
laikraštyje (2001 m. 33 nr.)

Prieš 60 metų birželio 22 d. 
prasidėjo Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos karas, kuriame milijo
nai žmonių žuvo ar neteko savo 
gimtinės, daug valstybių buvo 
sunaikinta ar vidinė santvarka 
sugriauta, o Europos žemyno 
rytinė pusė 50 metų buvo nu
grimzdusi už “Geležinės uždan
gos”.

Prieš 60 metų birželio 14-15 
d.d. dešimtys tūkstančių estų, 
latvių ir lietuvių gyvuliniuose 
vagonuose buvo išvežta į Sibirą. 
Prieš 60 metų rugpjūčio 28 d. 
Stalinas šimtus tūkstančių vo
kiečių iš Volgos respublikos ir 
kitų europinės Rusijos vietų iš
vežė į Vidurinę Aziją. Dešimtys 
tūkstančių jų žuvo pakelyje. 
Tiktai vieną įvykį prieš 60 metų 
estai ir latviai šiandien prisime
na su dėkingumu - jų perkėlimą 
(repatriaciją) 1941 m. pavasarį.

Apie šį vokiečių išvežimą iš 
jų tėvynės, kurios politiniame, 
religiniame, kultūriname ir eko
nominiame gyvenime jie dalyva
vo daugiau nei 700 šimtus metų, 
yra skleidžiamas pasakojimas, 
kad jie džiaugsmingai paklausė 
Hitlerio raginimo “namo į Rei
chą” arba kad Hitleris humanis
tiniais sumetimais įsakė šiuos 
vokiečius perkelti, kad apsaugo
tų juos nuo sovietų sunaiki
nimo.

Bet taip nebuvo, pažymi 
straipsnio autorius E. Schubbe. 
Po Lenkijos padalinimo tarp 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
1939 m. rugsėjo mėn. Estijos ir 
Latvijos vokiečiams buvo aišku, 
kad rugpjūčio 23 d. Hitlerio ir 
Stalino sutartis turėjo būti kaž
kas daugiau negu tik nepuolimo 
sutartis. Apie papildomą slaptą 
protokolą jie nežinojo, bet iš 
įvykių sprendė, kad prie šios su
tarties turėjo būti susitarimas 
dėl Europos padalinimo - kad 
Vokietija nurašė Baltijos vals
tybes.

Pasak laikraščio, šiame susi
tarime su Kremliumi visai ne
buvo Berlyne galvojama apie 
Baltijos vokiečius, tačiau jie, 
prisiminę bolševikų įvykdytas jų 
žudynes 1918-19 m. ir savo daly
vavimą estų bei latvių nepri
klausomybės kovose, bijojo, kad 
atėjusi Raudonoji armija jų ne
sunaikintų. Todėl jie kreipėsi į 
Vokietijos vyriausybę ir į patį 

PADĖKA
A+A 

REGINA VIDA MOCKUVIENĖ- 
JURGULYTĖ

2001 m. spalio 22 d. iškeliavo į Amžinuosius namus. Reiškia
me nuoširdžią padėką Turner & Porter laidotuvių direkto
riams, Lietuvos kankinių parapijos klebonui prel. Jonui 
Staškevičiui už maldas prie karsto ir raminančius užuojautos 
žodžius. Nuoširdus ačiū giminėms ir draugams už gražias gė
les ir rūpestingą a.a. Vidutės lankymą ligos metu, dėdei Pra
nui ir Olei Razgaičiams iš Klyvlando, Elenai ir Antanui 
Liaukams iš Hamiltono, A. Skučaitei, dr. R. Mažeikaitei, 
M. ir E. Kazakevičiams, Robarts bibliotekos bendradarbėms 
už ligonės lankymą namuose ir dalyvavimą visose laidojimo 
apeigose su gėlėmis ir aukomis, skirtomis Canadian Cancer 
Society, ir už užprašytas Mišias; Šv. Juozapo gimnazijos drau
gėms - dr. J. Čuplinskienei, D. Garbaliauskienei, R. Kalend- 
rienei, N. Liačienei, S. Mitalienei, B. Spudienei - už atsiųstas 
gėles į namus ir į koplyčią bei dalyvavimą laidotuvėse ir už
prašytas Mišias; V. Siminkevičienei už gėlių paruošimą.

Nuoširdus ačiū kun. Vytautui Staškevičiui už atna
šautas gedulines Mišias ir graudų pamokslą, už paskutines 
maldas prie kapo ir visiems už giesmę Marija, Marija. Dėko
jame muzikėms - D. Viskontienei ir D. Radikienei už vargo
navimą ir duetu giedojimą Avė Maria. Ačiū dėdei Pranui ir 
žentui John už skaitinius Mišių metu, parapijos moterims už 
Rožinio kalbėjimą prieš Mišias ir žvakutėmis pagerbiant ve
lionę, ją lydint prie altoriaus ir po Mišių į Šv. Jono lietuvių 
kapines. Ačiū karsto nešėjams - sūnums Jonui ir Vytui, 
žentui John, pusbroliui V. Razgaičiui, Romui ir Tomui Gali- 
nauskams, suteikusiems velionei paskutinį patarnavimą; 
ačiū skautininkėms-kams, sk. vyčiams, vyr skautėms už vaka
rinę maldą Ateina naktis. Nuoširdus ačiū visiems už gausias 
aukas Mišioms, kovai su vėžiu ir džiova sergantiems tremti
nių vaikams Vilniuje ir kovai su vėžiu Kanadoje bei aukoju
siems “Romuvai”. Dėkojame aukų rinkėjoms M. Povilaitie- 
nei ir D. Keršienei; visiems už užuojautas Tėviškės žiburiuose 
bei gautas raštu, žodžiu ir telefonu; giminėms ir skautinin- 
kėms už skanius pyragus, Janinai Gurklienei už skanių vaišių 
paruošimą. Romui Ziogariui už gražų kryžių a.a. Vidutės 
kapui. Ačiū visiems, dalyvavusiems paskutiniuose velionės 
pietuose ir palengvinusiems mūsų skausmą.

Nuliūdę - vyras Feliksas, dukra Linutė, 
sūnūs - Jonas ir Vytukas

Hitlerį, prašydami juos apsau
goti.

Nutarimas iškeldinti visus 
vokiečius, pasak laikraščio, bu
vo padarytas po faktiškos Esti
jos ir Latvijos kapituliacijos. Es
tijos vokiečių veikėjas baronas 
von Wrangell prašė Estijos pre
zidentą K. Pats mobilizuoti vi
sus pajėgius vokiečius, kad Esti
ja kariškai pasipriešintų Raudo
nosios armijos įžygiavimui. Ta
čiau Pats atmetė šį pasiūlymą, 
nes pasipriešinimas galėjo iš
provokuoti estų tautos sunaiki
nimą.

Apie 90% Baltijos vokiečių 
pakluso savo etninių atstovų pa
tarimui persikelti į Vokietiją, 
nes nebuvo kito pasirinkimo. 
Dėl įvairių priežasčių Estijoje li
kusių vokiečių likimu Berlynas 
nesidomėjo.

Reikia pažymėti, pasak laik
raščio, kad Hitleris tik Maskvai 
sutikus pritarė vokiečių perkėli
mui. Jie turėjo patarnauti kaip 
vertinga “žmogiška medžiaga” 
Warthe srities germanizacijai.

Nors vokiečių laikraštis mi
ni tik Estijos ir Latvijos vokie
čius, bet vokiečių repatriacija 
buvo lygiai vykdoma ir Lietu
voje.

(Vokišką laikraštį parūpino 
Le Kro).

Ką žada šie...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kaip parodė rugsėjo atentatai, 
tokia sistema negali Amerikos 
apginti nuo teroristų antpuolių. 
Jai belieka šalinti terorizmo 
priežastis.

Rusijos ekonomika praei
tais metais paaugo 5.5% aukštų 
naftos kainų dėka. Dar ji žada 
augti ir šiais metais. O Kinijos 
BVP auga po 9% per metus. Ji 
- rimta kandidatė į pasaulinės 
galybės vietą nelabai tolimoje 
ateityje.

O Lietuva?
Politinė padėtis mūsų šalyje 

kiek aprimo, nors intrigų ne
trūksta. Bet metai baigėsi ne
blogai: su 5% BVP augimu. Dėl 
pasaulinės recesijos šiais metais 
tokio augimo laukti negalima. 
Vėl, kiek pagerėjus Rusijos rin
ka gal įgalins daugiau ekspor
tuoti į tą šalį. Pasikeitus tarp
tautinei politikai, ŠAS plėtra 
gali ko gero nusitęsti.

Ko mūsų kraštui labai 
trūksta, tai administracinės 
tvarkos įgyvendinimo. Gal įvyks 
šiais metais visų laukiamas lūžis. 
Bet tik gal...

mailto:tevzib@pathcom.com


Punsko kapinių dalis su koplyčia Nuotr. J. Kuliešiaus

Heroiški laisvės kovotojai
Paskutinis Didžiosios kovos apygardos vadas Alfonsas Morkūnas-Plienas 

ir kiti bendražygiai

Nauji vyskupų paskyrimai
Telšiai, Panevėžys ir Vilkaviškis sulaukė naujų vyskupų

Dėl amžiaus ir sveikatos pa
sitraukus iš pareigų vysk. An
tanui Vaičiui, vysk. Juozui 
Preikšui ir vysk. Juozui Žemai
čiui, Šv. Tėvas Jonas Paulius II 
2002 m. sausio 5 d. aktu paskyrė 
vyskupais ordinarais: Telšiams - 
buvusį Vilniaus vyskupą pagal
bininką Joną Borutą, SJ, Pane
vėžiui - buvusį Telšių vysk. Pa
galbininką Joną Kaunecką, Vil
kaviškiui - buvusį Kauno vysku
pą pagalbininką Rimantą Nor
vilą.

Vyskupas Jonas Boruta, SJ
Gimė 1944 m. spalio 11 d. 

Kaune. 1962 m. mėgino stoti į 
Kauno tarpdiecezinę kunigų se
minariją, tačiau dėl sovietų val
džiai nepageidaujamos kilmės 
buvo nepriimtas. Tais pačiais 
metais įstojo į Vilniaus universi
teto (VU) Fizikos ir matemati
kos fakultetą. 1970 m. baigęs 
studijas VU dirbo Lietuvos 
mokslų akademijos Fizikos ins
titute. 1982 m. apgynė disertaci
ją, tačiau pažymėjimas, liudijan
tis apie fizikos-matematikos 
mokslų kandidato laipsnio su
teikimą tuomet nebuvo išduo
tas. 1992 m. Lietuvos Mokslo 
taryba šią disertaciją nostrifika
vo, suteikdama J. Borutai gam
tos mokslų daktaro laipsnį.

1975 m. pradėjo teologijos 
studijas pogrindinėje kunigų se
minarijoje, 1981 m. - pogrin
džio noviciatą Lietuvos jėzuitų 
provincijoje. 1982 m. rugpjūčio 
5 d. Skaitsgiryje slapta įšventin
tas kunigu. Suėmus Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios kronikos pir
mąjį redaktorių kun. S. Tamke- 
vičių, SJ, 1983-1989 m. buvo šio 
leidinio vyriausiasis redaktorius. 
1983-1989 m. - vienas iš seserų 
vienuolių teologijos ir kateche
tikos slaptųjų kursų vadovų. 
Nuo 1991 m. dėsto Banyčios is
toriją Vilniaus universiteto isto
rijos fakultete, nuo 1998 m. - 
docentas.

1989 m. paskirtas Vilniaus 
arkivyskupijos katechetinės ko
misijos nariu, Neakivaizdinės 
katechetų mokyklos prie Vytau
to Didžiojo universiteto Teolo
gijos fakulteto Vilniaus skyriaus 
dėstytoju bei globėju, 1996 m. - 
šio skyriaus direktoriumi. 1989 
m. paskirtas Lietuvos jėzuitų 
provincijos provincijolu. 1995 
m. šios pareigos patikėtos dar 
trejiems metams.

1997 m. konsekruotas vys
kupu ir paskirtas Vilniaus arki
vyskupo pagalbininku. Tais pa

čiais metais išrinktas Lietuvos 
vyskupų konferencijos generali
niu sekretoriumi.

Nuo 1997 m. yra Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos 
(LKMA) pirmininkas.

Vyskupas Jonas Kauneckas
Gimė 1938 m. birželio 6 d. 

Trajoniškio kaime (Pasvalio 
raj.), 1964-1968 m. neakivaizdi
niu būdu studijavo vokiečių kal
bą Maskvos aukštuosiuose už
sienio kalbų kursuose. Baigęs 
šiuos kursus, Vilniaus universi
tete studijavo lietuvių kalbą ir 
literatūrą.

Nuo 1959 m. kasmet mėgin
davo stoti į Kauno tarpdiecezi
nę kunigų seminariją, tačiau so
vietų valdžia vis neleisdavo jo 
priimti. Į kunigų seminariją ga
liausiai priimtas 1972 m. 1977 
m. gegužės 22 d. Kauno arkika
tedroje įšventintas kunigu.

1977-1983 m. - Telšių ka
tedros vikaras, vėliau - Skaudvi
lės ir Adakavo klebonas. 1978- 
1984 m. - Tikinčiųjų teisėms 
ginti komiteto narys. 1990 m. 
paskirtas atkurtos Telšių kunigų 
seminarijos vicerektoriumi ir se
minarijos dėstytoju. Nuo 1993 
m. - Telšių seminarijos dvasios 
vadas, nuo 1990 m. - Telšių vys
kupijos kunigų tarybos narys, 
nuo 1994 m. - Telšių vyskupijos 
konsultorių kolegijos narys. 
1993 m. popiežiaus paskirtas 
monsinjoru. Nuo 1994 m. - Tel
šių ateitininkų dvasios vadas.

2000 m. gegužės 13 d. nomi
nuotas vyskupu ir paskirtas Tel
šių vyskupu pagalbininku. Vys
kupu konsekruotas 2000 m. rug
pjūčio 5 d.

Vyskupas Rimantas Norvilą
Gimė 1957 m. gruodžio 2 d. 

Kauno rajone. 1986 m. įstojo į 
Kauno tarpdiecezinę kunigų se
minariją. 1991 m. vasario 24 d. 
įšventintas kunigu. Dirbo vikaru 
Kauno arkikatedroje, Šv. Juoza
po bei Prisikėlimo parapijose 
Kaune. 1993 m. paskirtas Kau
no arkivyskupijos kurijos kanc
leriu. 1995 m. išvyko studijuoti į 
Romą, kur Šv. Tomo universite
te gavo teologijos licenciato 
laipsnį.

1997 m. birželio 29 d. kon
sekruotas vyskupu. 1997.VII.1- 
2001.VILI laikotarpiu ėjo Kau
no kunigų seminarijos rekto
riaus pareigas. 1999 m. liepos 
27 d. paskirtas Kauno arkivys
kupo generalvikaru.
Lietuvos vyskupų konferencijos 

sekretoriatas

KAZYS BLAŽEVIČIUS, 
karys savanoris

1949 m. gruodžio 30 d. Uk
mergės apskr., Pabaisko valsč., 
Juodkiškių k. pradinės mokyk
los ūkiniuose pastatuose įreng
tame bunkeryje atkakliai besi
gindami žuvo: Didžiosios kovos 
apygardos paskutinysis vadas 
kapitonas Alfonsas Morkūnas- 
Plienas, rinktinės vadas leite
nantas Juozas Grigas-Geniukas, 
štabo viršininkas leitenantas 
Vladas Ališauskas-Puškinas, 
kuopos vadas Bronius .Medels- 
kas-Krienas ir būrio vadas Bro
nius Dūda-Narutis.

Lietuvą antrą kartą okupa
vus bolševikams, 1944 metų va
sarą pradėjo organizuotis parti
zanų daliniai. Istoriko K. Kas
paro (Lietuvos karas, 1999) ir 
rašytojo S. Abromavičiaus (Di
džioji kova, 1999) duomenimis, 
1944 m. liepos mėn. Musninkų 
valsčiuje buvęs Kaišiadorių poli
cijos vachmistras viršila Jonas 
Misiūnas, pasirinkęs Žaliojo 
velnio slapyvardį, suorganizavo 
apie 200 vyrų būrį. Tas būrys 
netrukus buvo pavadintas Lie
tuvos laisvės armijos Didžiosios 
kovos rinktine. Toji rinktinė 
veikė Trakų apskr. Žaslių, Kai
šiadorių, Žiežmarių, Vievio 
valsčių ir Ukmergės apskr. Mus
ninkų bei Gelvonų valsčių miš
kuose. Žaliasis velnias palaikė 
ryšius su Balninkų valsč. veiku
siu Juozo Šikailos-Dieduko, Že-1 
maitkiemio valsč. Alfonso Mor- 
kūno-Plieno ir kt. būrių parti
zanais.

Plečiantis partizaniniam ka
rui, 1945 m. pabaigoje DK rink
tinė tapo apygarda su dviem 
rinktinėm: “A”, veikusia kairia
jame Neries krante, ir “B” - de
šiniajame. “A” rinktinės vadu 
buvo paskirtas Petras Klimavi- 
čius-Uosis, “B” rinktinės “Al
fonsas Morkūnas-Plienas. Apy
gardos vadu liko J. Misiūnas 
Žaliasis velnias.

Skirtingi didžiosios 
tragedijos atgarsiai

JONAS DAUGĖLA

Iki šiol negirdėti ir neregėti 
teroristų išpuoliai Niujorke su
krėtė ne tik šią valstybę, bet ra
do atgarsio plačiajam pasaulyje, 
jo žiniasklaidoje. Štai ir paskuti
niame Į laisvę žurnalo numeryje 
(135) šią tragediją savo vedama- 
jame aptaria žurnalo redaktorė 
A. Žemaitytė. Ji rašo: “Kitas 
gatvės lygio rėksnių pilietis atsi
tiktinai pakliuvęs į seimą, savo 
neapykantos Amerikai nepajė
gia nuslėpti po mandagumo fra
zėm. Tokių kurstytojų yra ne 
vienas. Ir jie turi savo tikslų ir 
savo rėmėjų”.

Tačiau jau visai kitaip ir la
bai savitai šią tragediją aptaria 
rusų žurnalistas A. Beresnevich. 
Jis maždaug prieš dešimt metų 
žurnalistikos mokslus studijavo 
Missouri universitete. Bet 1995 
m. diplominiam darbui paruošti 
(internship} jis turėjo išvykti į 
Daytona Beach. Ten buvo įjung
tas į vietinio dienraščio Daytona 
Beach Journal redakcinį kolek
tyvą.

Dabar jis gyvena Maskvoje, 
tačiau dažnai minėtam dienraš
čiui atsiunčia dabartinio gyveni
mo Maskvoje įdomias apybrai
žas. Ir kaip tik Rugsėjo 11 tra
gedijos išvakarėse jis atskrido į 
mūsų miestą praleisti žiemos 
atostogų. Įsijungęs vėl į vietinio 
dienraščio redakcinį štabą, jis
pasklaidė ano meto dienraščio 
archyvinę medžiagą ir rado, kad 
1995 m. drauge su juo šiame 
mieste gyveno ir Rugsėjo 11 te
roristas Mohammet Atta. Jis 
tuo metu mokėsi skraidymo 
Embry Riddle aviacijos mokyk
loje. O rugsėjo 11 jis buvo nu
matytas valdyti amerikiečių lėk
tuvą.

Beresnevich tuo metu netu
rėjo automobilio, bet turėjo 
daug laiko. Tad jis pėsčiomis iš
vaikščiojo visą miestą ir grožė
josi ne tik šiuo mieštu, bet ir jo 
gamtovaizdžiais prie vandeny
no. Lankė jis ir miesto krautu
ves, restoranus. Visur buvo ma
loniai priimtas ir sutiko mielus, 
draugiškai nusiteikusius žmones 
bei stebėjo jų dosnumą vargs
tantiems ir nuskriaustiems...

Siekdamos palaužti tautos, 
pasipriešinimą, iš kailio nėrėsi 
sovietų saugumo tarnybos. Siau
bingų nuostolių partizanams pa
darė partizanais apsimetę mjr. 
A. Sokolovo smogikai, ne tik 
klastingai žudydami partizanus 
bei jų rėmėjus, bet ir partizanų 
vardu žudydami daug nekaltų 
žmonių.

Sovietinis saugumas dau
giausia vilčių dėjo į savo suorga
nizuotą fiktyvų “pogrindžio 
centrą” Vilniuje, kuriam vado
vauti buvo užverbuotas Juozas 
Markulis-Erelis. Buvo paskleis
tas gandas, kad tas “Centras” 
yra stiprus, daug galintis ir pa
triotinis. Nelaimei, tokio “Cent
ro” buvimu patikėjo nemažai 
partizanų vadų.

“Centro” buvimu patikėjo ir 
Žaliasis velnias. Jo budrumą su
silpnino faktas, kad Erelio pus
brolis Jonas Markulis-Vaiduok
lis buvo Žaliojo velnio bendra
žygis, žuvęs 1945 m. kovo 27 d. 
Čiobiškyje. Patikėjęs Ereliu, po 
dvejų mętų sunkių kovų ir dau
gybės skaudžių netekčių, Žalia
sis velnias kreipėsi į “Centrą”, 
prašydamas jį pakeisti kitu va
du, kurio pavaduotoju jis sutiko 
likti. NKGB suskubo tuo pasi
naudoti - 1946 m. gegužės 19 d. 
DKA vadu tapo’ saugumo agen-

Alfonsas ir Ona Morkūnai, 
1935 m. Kaunas

Jis mano, kad Mohammet 
Atta turėjo automobilį, važinėjo 
tomis pačiomis gatvėmis, gėrė
josi tais pačiais vaizdais. Beres
nevich rašo: “Juk jis galėjo ma
tyti, kad visi gali vienaip ar ki
taip džiaugtisAmerikos gyveni
mo nuotrupomis: turtingi ir 
vargani, benamiai ir namų savi
ninkai, stebintys miestą, kaip 
Atta, iš automobilio ir tie, ku
rie, kaip aš, stebi jį vaikščiodami 
gatvėse pėsčiomis”.

Beresnevich savo apybraižą 
baigia: “Mudviejų patyrimas bu
vo tas pats. Mudu esame užsie
niečiai. Bet aš vis noriu sėsti į 
lėktuvą ir vėl aplankyti šią šalį, 
kad galėčiau vėl stebėti Ameri
kos demokratiją praktikoje. Ir 
vėl gėrėtis šios šalies žmonėmis, 
o kartais ir Prezidentu. Juk visa 
tai matė ir Mohammet Atta. 
Tad aš nesuprantu, kaip jam 
galėjo kilti noras sėsti į visai ki
tokį lėktuvą, kurio tikslas buvo 
ne aplankyt} šią gražią šalį ir ja 
pasigėrėti, bet ją sunaikinti”.

Paskaičius šį puikų Beres
nevich rašinį, tenka vėl grįžti į 
mūsų valstybę. A. Žemaitytė sa
vo vedamajame parašė kelias 
negražias mūsų seimūnų pasta
bas. Bet lietuviškoje spaudoje 
teko skaityti, kad ir Vilniaus 
gatvėse yra tekę girdėti: “Ot, 
gerai, kad tie amerikonai gavo į 
kailį. Taip jiems ir reikėjo”.

Bet juk visais laikais tūks
tančiai mūsų tėvynainių veržėsi 
į šią šalį. Vieni bėgo nuo gre
siančių pavojų ir skurdo, kiti ge
resnio gyvenimo ieškojo. Ir visi 
jie rado tų “amerikonų” paramą 
ir globą. O ir šiandien tūkstan
čiai atvyksta į šią neribotų gali
mybių Ameriką. Vieni ieško čia 
mokslo šviesos, o kiti nori trum
pu laiku praturtėti. Visi čia ran
da visas galimybes. Vieni išsi
mokslinę ar užsidirbę kiek pini
gų sugrįš į savo tėvų žemę, kiti 
ras galimybių pasilikti pasto
viam gyvenimui. Lieka tik vi
siems tikėti, kad užsibaigs nere
gėto terorizmo mirtini pavojai, 
ir visi galės drauge su žurnalistu 
Beresnevich gėrėtis šios šalies 
grožiu ir džiaugtis vietos žmo
nių svetingumu. 

tas kpt. Griežtas-Gediminas. Jo 
tikroji pavardė Viktoras Pečiū- 
ra. Žaliasis velnias buvo iškvies
tas į Vilnių neva darbuotis 
“Centre”. Čia buvo suimtas ir, 
manoma, nužudytas Butyrkų 
kalėjime Maskvoje. Apygardos 
štabas buvo “A” rinktinės teri
torijoje. “A” rinktinė pripažino 
naująjį “vadą”. Netrukus jo dė
ka prasidėjo “.A” rinktinės ago
nija. 1948 m. pavasarį “A” rink
tinėje dar kovojo apie 40 parti
zanų. Paskutinieji rinktinės par
tizanai žuvo 1953 m.

Dingus Žaliajam velniui, 
įtarimas krito ant naujojo apy
gardos vado. “B” rinktinės va
das Plienas nepripažino naujojo 
vado, netikėjo “Centro” galia. 
Jis sugebėjo išvengti ir kpt. 
Griežto ir J. Markulio daug kar
tų spęstų pinklių. Netrukus Lie
tuvos partizanų DKA vadai pri
pažino tik “B” rinktinę. Už pa
vyzdingą vadovavimą rinktinei 
Plienui buvo suteiktas kapitono 
laipsnis - jis buvo paskirtas 
DKA vadu.

Plieno tėvai - Jonas Morkū
nas ir Veronika Šerėlytė-Mor- 
kūnienė užaugino tris sūnus: 
Alfonsą (g. 1908), Stasį (g. 
1912) ir Karolį (g. 1921). Visi 
trys broliai savo namais pasirin
ko girią, šimtmečiais globojusią 
tėvynės gynėjus nuo visokiausių 
priešų.

Busimasis partizanų vadas 
Alfonsas gimė 1908 m. sausio 
27 d. Ukmergės apskr. Žemait
kiemio valsč. Juodžiūnų kaime. 
Pradžios mokyklą lankė Lyduo
kiuose. Puskarininkiu baigęs ka
rinę tarnybą Kaune, liko tar
nauti liktiniu. 1934 m. vedė Oną 
Kazlauskaitę ir susilaukė dviejų 
vaikų - dukros Elvidos (g. 1935 
m.) ir sūnaus Teisučio (g. 1936 
m.). Pirmuoju bolševikmečiu 
pasitraukė iš kariuomenės. Da
lyvavo 1941 m. birželio sukili
me, buvo sužeistas. Po sunkios 
ligos 1942 m. mirus žmonai, Al
fonsas su vaikais grįžo į gimtinę 
ir darbavosi ūkyje. 1944 m. pra
džioje įstojo į gen. P. Plechavi
čiaus rinktinę. 1944 m. vasarą 
kartu su broliais išėjo į mišką. 
Vyriausias Alfonsas greitai tapo 
partizanų būrio vadu, dalyvavo 
daugelyje kautynių su oku
pantais.

Pirmasis iš brolių 1948 m. 
vasario 10 d. žuvo Karolis-Kle- 
vas. Žemaitkiemyje buvo pa
mestas ant grindinio, pakastas 
žvyrduobėje Vidiškėse. 1989 m. 
liepos 29 d. kartu su kitais 
bendražygiais iškilmingai perlai
dotas Dukstynos kapinėse prie 
Ukmergės.

Antrasis žuvo Alfonsas- 
Plienas. Jo palaikai niekad ne
bus perlaidoti - įsiutę stribai iš
laikė juos savaitę, po to sukapo
jo ir sumetė į šulinį netoli “Vie
nybės” gamyklos Ukmergėje.

Trečiasis brolis Stasys-Tar- 
zanas su ginklu slapstėsi iki 
1965 m., buvo išduotas, 15 metų 
kalėjo Mordovijos lageriuose. Į 
Lietuvą grįžo 1980 m., sulaukė 
tėvynės laisvės. Mirė 1994 m. 
Kaune, palaidotas Dukstynos 
kapinėse.

1997 m. birželio 29 d. Juod
kiškių km. iškilmingai atideng
tas paminklinis akmuo 1949 m. 
gruodžio 30 d. žuvusiems DKA 
štabo kariams.

Paskutinis DKA vadas Al
fonsas Morkūnas-Plienas apdo
vanotas (po mirties) Vyčio kry
žiaus I-ojo laipsnio ordinu, jam 
suteiktas Laisvės kovų kario sa
vanorio statusas.

Tremtinė Kazanavičienė (mama) Sibire priverstinio darbo metu
Nuotr. V. Kazanavičiaus

Buvusi Vilniaus dailės instituto studentė Valerija Kazanavičiutė Sibire 
Nuotr. V. Kazanavičiaus

Kazanavičiai prie a.a. tėvelio kapo Jenisiejaus upės pakrantėje Sibire
Nuotr. Vinco Kazanavičiaus

Tremtinių keliais
Narvydiškio Kazanavičių šeimos likomas

JULIJA KLIŠONYTĖ- 
ŠELMIENĖ

Vincas Kazanavičius per 17 
metų Amerikoje uždirbo Norvy- 
diškio dvarelį (turėjo 110 ha) 
Rokiškio rajone, Kriaunos upės 
įlankoje. Netoliese nepailsda
mas šniokštė bruzdantis senas 
malūnas, jų giminių nuosavybė. 
Valerija ir Vincas Kazanavičiai 
buvo labai sumanūs, ramūs ir 
labai geros širdies žmonės.

Iš Amerikos į Sibirą

Sudiev, sesutės lietuvaitės, 
Sudiev, tėveliai žilaplaukiai - 
Aš jus sapne kasnakt lankysiu, 
O jūs ir mirę manęs lauksit.

Kaip vandenyno bangos 
daužėsi lietuvio sieloje abejonės 
apie Ameriką. Fabrikuos meta
liniai garsai. Greit prakiuro ko
jų keliai kruvinai. “Iškentėsiu, 
nors labai sunku. Ausyse sučiul
bo vyturys iš Narvydiškio laukų. 
O svajonėse - arkliai, darbo 
broliai tikri, net miglotoj nakty 
gal pažins iš toli, gal krizenimais 
savo pasveikins. O kad Narvy- 
diškį nupirkti gaučiau ir vienus 
marškinius turėdamas būčiau 
laimingiausias.” O dar gavo ir jį 
suprantančią žmoną, kilnią Lie
tuvos dukrą.

Narvydiškyje visko jiems už
tekdavo: kaimynams stokojant 
pavasarį pašaro ar sėklos, išties
davo pagalbos ranką, samdy
toms merginoms vestuves iškel
davo. Ir elgeta į jų namus užė
jęs, pajusdavo tikrus geradėjus.

Sibire
1948 m. gegužės 22 d. ap

šmeižta ir apkaltinta Kazanavi
čių šeima - tėvai ir 4 vaikai va
romi į gyvulinį vagoną ir ištre
miami Sibiran. Apgyvendinti 
Krasnojarsko krašte Stepanor- 

kos miškų kirtimo teritorijoje, 
vėliau perkelti prie Angaros.

Tėvas - pirmasis lietuvis 
tremtinys atgula į Jenisiejaus 
pašlaitę. Sunki jam Sibiro velė
na. Gal bangų išskalauti griau
čiai plaukia ten, kur lengva 
smiltis šilainės laukia Lietuvoje.

Motina, paėmus iš namų 
kryželį, vis spaudžia prie krūti
nės, maldaudama greičiau su
grįžti į tėvynę.

Vyriausios dukros - studen
tės Marytė ir Valiūtė, aukštos ir 
lieknos, kaip liepos išrautos su 
šaknim kruvinom, nenori būti 
sodinamos žemelėn svetimon.

Sūnų Vincą palyginčiau prie 
klevo, kuris visus gaivina sula 
savo.

Jauniausia Vandutė - laum
žirgių ir boružėlių fėja, lyg žvali 
pakluonės žebenkštėlė, su dai
na, šokiu ir gitara buvo gydanti 
žolelė tremtyje.

1958 m. grįžta Lietuvon mo
tina su visais vaikais ir pirmai
siais vaikaičiais. Vyresnieji spė
jo pasižymėt moksle ir darbe. 
Danutės ir Vinco Kazanavičių 
Gintautas, gimęs Sibire, yra me
dikas, apgynęs daktaro diserta
ciją, dirba Kauno Medicinos 
universiteto mokslinėje labora
torijoje vyr. mokslininku, do
centas.

Šiandien senelė ilsisi ka
puose, gal ir ten tiesia laiminan
čią ranką ir džiaugiasi aštuo- 
niais provaikaičiais. Šauni gimi
nėlė nenyksta.

Nebėra Narvydiškio, net 
vardas panaikintas. Išdraskytas 
tėvų lizdas, šventos namų židi
nio žarijos vėjų išnešiotos, už
gesintos.

Bet gimtinėje liko du ąžuo
lai nenukirsti ir Kriaunos upė 
kaip seniau srauniai teka.

Motina norėjo suburti visus
prie vieno švenčių stalo, kad ji, 
lyg paukštė išskleidus sparnus, 
galėtų apglėbti ir sušildyti vai
kus.

Šiandien mama - balta vėlė, 
kuri, iš paukščių tako nusilei
dus, visas skriaudas visiems at
leidus, seną židinį įkurt norė
tų... su upokšnių vėju prakalbė
tų... kartais ji, tarsi valdovė 
šitos upės, į vandens lelijų žie
dus įsisupus.

Atliekame visus paruošime 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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PRIVALOMA TARNYBA

Lietuvos seimas gruodžio 21 
d. priėmė Principinės kariuome
nės struktūros 2002 m. nustatymo 
įstatymą, rašo LGTIC. Jame nu
matyta Lietuvos kariuomenės 
struktūra, naujų karinių vienetų 
steigimas. Taip pat nustatyta, kad 
kariuomenėje bus iki 5,000 priva
lomosios karo tarnybos karių. 
Bendras krašto apsaugos sistemo
je tarnaujančių reguliarųjų pajė
gų ir aktyviųjų atsargos karių bei 
vyresniųjų karininkų skaičius 
2002 m. nustatytas iki 38,640.

SKILO LIBERALAI
LGTIC žiniomis, 2001 m. 

gruodžio 21 d. Rolandas Paksas ir 
dar 10 jo šalininkų pasiskelbė iš- 
stojantys iš seimo liberalų - di
džiausios seime opozicinės frakci
jos. R. Paksas, Liberalų sąjungos 
pirmasis vicepirmininkas spaudos 
konferencijoje kaltino seimo 
frakciją neskiriant dėmesio dar
bui opozicijoje, o skęstant “tarpu
savio rietenose”. Šių metų sausio 
8 d. R. Pakso šalininkai įteikė sei
mo pirmininkui Artūrui Paulaus
kui prašymą oficialiai įteisinti jų 
įkurtą Nepriklausomą frakciją. 
Jos veikloje dalyvauti žada 10 bu
vusių Liberalų frakcijos narių. Se
niūnas bus seimo narys Eugenijus 
Maldeikis. Pasak R. Pakso, šios 
frakcijos nariai liks dešiniųjų ir li
beralių pažiūrų. Tuo tarpu Cent
ro sąjungos atstovai, turintys tris 
vietas seime, kartu su 3 moder
niaisiais krikščionimis demokra
tais bei 2 Lenkų rinkimų akcijos 
atstovais, sudarantys Jungtinę 
frakcija, tariasi dėl jungimosi prie 
Liberalų frakcijos.

STEIGS KRIZIŲ CENTRĄ
Moterų ir vyrų lygių galimy

bių kontrolieriaus tarnybos inicia
tyva Vilniuje steigiamas Vyrų kri
zių ir informacijos centras 
(VKIC), praneša LGTIC. Norve
gijos vaikų ir šeimos reikalų mi
nisterija šiam centrui skirs 25,000 
litų, o ministerijos specialistai ap
mokys naujojo centro darbuoto
jus. Tokie centrai jau 10 metų 
veikia Vakarų ir Šiaurės Europos 
kraštuose. Vilniaus VKIC yra pir
masis ir vienintelis Rytų ir Vidu
rio Europoje. Lietuvoje šiuo me
tu yra keletas moterų krizių cent
rų, bet “norint kovoti su smurtu, 
maža rūpintis tik nuskriaustomis 
moterimis, būtina dirbti su vyrais,

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 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

kurie dažniausiai yra smurtauto
jai prieš moteris ir vaikus”. VKIC 
specialistai nagrinės vyrų agresi
jos priežastis, ieškos būdų ją 
įveikti. Bus organizuojami kursai, 
keičiantys nusistovėjusį visuome
nės požiūrį į lyčių lygybę, tiriamas 
smurtas buityje ir jo padariniai. 
Vyrai bus mokomi šeimoje išky
lančias problemas ir ginčus spręs
ti be smurto, tapti geresniais tė
vais.

SUTARTIS SU GUDIJA
Vilniuje 2001 m. gruodžio 28 

d. buvo pasirašyta Lietuvos ir 
Gudijos sutartis dėl bendradar
biavimo sveikatos priežiūros ir 
medicinos srityse. Sutartis reika
linga siekiant gerinti dvišalius 
santykius šiose srityse bei ūmių 
susirgimų ir nelaimingų atsitiki
mų atvejais, norint tvarkyti būti
nosios ir planinės medicinos pa
galbos teikimą savo piliečiams, 
viešintiems kitos valstybės terito
rijoje. Gudijai svarbu pasinaudoti 
Lietuvos patirtimi sveikatos, pir
minės sveikatos priežiūros srityse.

AUGA NARKOTIKŲ VARTOJIMAS
LGTIC žiniomis, Kaune nar

kotikus ir alkoholį vartojančių bei 
rūkančių jaunų merginų daugėja 
sparčiau negu vaikinų. Kauno 
jaunimo narkologijos pagalbos 
centro apklausos duomenimis, iš 
apklaustų moksleivių (827 Kauno 
miesto pagrindinių, vidurinių mo
kyklų bei gimnazijų) bent kartą 
narkotikus vartojo 13% vaikinų ir 
9.8% merginų, o 1998 m. tyrimo 
duomenimis, skaičiai buvo atitin
kamai 16.4% ir 7.9%. Per trejus 
metus rūkančių merginų padau
gėjo nuo 19.5% iki 20.3%, o vai
kinų sumažėjo nuo 32.3% iki 28. 
8%. Daugiau kaip dešimt kartų 
prisipažino buvę girti 39.8% vai
kinų (1998 m. - 28.4%) ir 17. 2% 
merginų (1998 m. - 9.6%). Šie 
duomenys ir išankstinių apsaugos 
priemonių programos buvo ap
tarti praėjusių metų gruodžio 20- 
21 d.d. vykusiose konferencijose 
Jaunimas prieš narkotikus ir Nar
kotinių medžiagų vartojimo iš
ankstinės apsaugos programų įgy
vendinimas ir perspektyvos Kauno 
ugdymo įstaigose.

NUSTATYTA NORMA
Praėjusių metų gruodžio pra

džioje sveikatos apsaugos minis- 
teris Konstantinas Dobrovolskis 
patvirtino Lietuvos higienos nor
mą Žmogau'- vartojamo žalio van
dens kokybės higieniniai reikalavi
mai, praneša LGTIC. Nustatyti 
higieniniai reikalavimai žaliam 
vandeniui, vartojamam žmogaus 
asmeniniame namų ūkyje arba 
tiekiamam tolesniam apdoroji
mui. Higienos norma taikoma ža
liam neapdorotam tarpsluoksni
niam ar gruntiniam požeminiam 
vandeniui, kurį iš individualių 
gręžtinių, šachtinių šulinių ar 
versmių gėrimui, maisto gamybai 
bei buitinėms reikmėms vartoja 
gyventojai. Nurodoma, koks gali 
būti leistinos mikroorganizmų, 
cheminių organinių ir neorgani
nių bei radioaktyviųjų medžiagų 
koncentracijos, kad namų ūkyje 
vartojamas vanduo nesukeltų pa
vojaus žmogaus sveikatai. Norma, 
parengta vykdant Lietuvos pasi
rengimo narystei Europos sąjun
goje programą, įsigaliojo 2002 m. 
sausio 1 d. RSJ
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Buvęs ilgametis Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos 
pirmininkas ALGIS VAIČIŪNAS perduoda savo pareigas naujajai 
pirmininkei RŪTAI ŽILINSKIENEI

Naujųjų metų sutiktuvės Čikagoje
EDVARDAS ŠULAITIS

PL centre
Daugiausia lietuvių buvo sugu

žėję į Pasaulio lietuvių centrą, kur 
tautiečiai linksminosi dviejose salė
se. Pats gausiausias žmonėmis buvo 
muzikantų brolių Virginijaus ir Ei- 
monto Švabų renginys apatinėje 
Lietuvių fondo salėje.

Čia bilietai buvo išparduoti iš 
anksto. Susirinko apie 300 žmonių, 
kuriems ši salė atrodė per maža, 
nes sunkiai buvo galima pralysti. 
Šokiams grojo minėti muzikantai, o 
dainų koncertėlį davė Lietuvoje ži
nomas estrados daininkas Žilvinas 
Bubelis, kuris dabar gyvena Čika
goje.

Daugiau erdvės, bet kiek ma
žiau žmonių matėsi PLC viršutinėje 
salėje, kur ALTV ir PLC surengtas 
pokylis sutraukė 270 tautiečių.

Jų nuotaiką sugadino maistas, 
kurio nebuvo pakankamai, o ir tas 
nepatenkino pokylio dalyvių (jie už 
75 dolerius, tikėjosi bent sočiai pa
valgyti). Išspausdintas valgiaraštis 
buvo gana platus. Kaip ALTV va
dovas A. Reneckis sakė, vieno as
mens porcija iš maisto tiekėjų 
(Bravo, Ltd.) kainavo $20.

Programa čia buvo įvairi: po 
kokteilių ir pietų vyko koncertas, 
kuriame pasirodė dainuojantys ak
toriai Saulius Bareikis ir Oleg Dit- 
kovskis. Taip pat su savo smagio
mis dainomis pasirodė ir muz. Ri
čardo Šoko vadovaujamo moterų 
ansamblio dalyvės. Ši dalis buvo 
nebloga, gal tik dainininkių kūriniai 
atrodė per rimti tokiam linksmam 
vakarui.

Programa buvo pradėta ALTV 
vadovo A. Reneckio pasveikinimu 
bei PLC vieno iš pareigūnų Kęstu
čio Jėčiaus žodžiu. Prasmingų min
čių susimąstymui pabėrė visur 
matomas kun. Jaunius Kelpšas. Jis 
čia pažymėjo, kad gyvenimas turi 
ne vien tik šviesias spalvas - jis su
dėtas iš visko. Todėl praėjusiais 
metais būta ir gėrio, ir skausmo. 
“Tegul ateinantieji metai būna ge

Per pasaulį keliauja.
J. Kimo Arbas - naujovių kūrėjas

IGNAS MEDŽIUKAS
Kaip Lietuvos spaudoje ra

šoma, Kimo Arbas, plačiai pa
žįstamo JAV ir Lietuvoje archi
tekto Edmundo Arbo vaikaitis, 
gimęs šamanų krašte Havajuo
se, keliauja po pasaulį kaip mu
zikantas, poetas, avangardinio 
meno kūrėjas. Jis jau turėjo pa
sirodymus ir savo meno progra
mą Niujorke, Reykjavike, Gent 
(Belgijoje), Berlyne, Paryžiuje. 
Šiemet (2001 m.) birželio ir lie
pos mėn., jis buvo Lietuvoje ir 
turėjo keturis pasirodymus 
Kaune ir Vilniuje.

Lietuvoje viešėdamas Kimo 
Arbas koncertavo praėjusią va
sarą klube “Los patrankos” Vil
niuje, grojo su “Skamp” ir ki
tomis grupėmis. Jis pristatė sa
vo kūrybą “Menapilis” klube. 
Apie tai rašė Lietuvos ryto ko
respondentė Vida Savičiūnaitė: 
“Šiandien, rugsėjo 7-tąją, Kau- 

J. KIMO ARBAS, Los Angeles, CA

resni!” - į kiekvieno širdį sklido šie 
viltingi kunigo žodžiai.

Šokiams nenuobodžiai grojo 
R. Šokas, o jam talkino Giedrė 
Nedveckienė; mušamaisiais instru
mentais grojo vadovo sūnus. Ar
tėjant Naujiesiems buvo atidaryta 
šampano buteliai, pakeltos taurės ir 
išreikšti įvairūs linkėjimai.

Vėliau čia vyko improvizuota 
televizijos laida, kurioje tautiečiai 
atsakinėjo į klausimus apie praėju
sius bei ateinančius metus.

Šaulių salėje
Naujųjų metų sutikimo rengi

nys Šaulių salėje Brighton Parke šį 
kartą sutraukė tik apie 40 lankytojų 
(pernai - šimtinė). Šis nedidelis bū
rys vyresnio amžiaus tautiečių tu
rėjo šalti, nes nebuvo sutvarkyta šil
dymo sistema.

Šokiams čia grojo Kostas Ra
manauskas su savo talkininke, 
neseniai iš Lietuvos atvykusia mu
zike Liucija Kvietkauskiene. Kaip 
teigė šio pokylio lankytojas Jonas 
Krumplys su žmona iš Cicero, kai 
žmonės pavalgė ir šiek tiek išgėrė, 
tai šilčiau pasidarė ir pajėgė laimin
gai sutikti Naujuosius.

Jaunimo centre
Jau daugelį metų JC Čikagos 

Lietuvių operos kolektyvo rengiami 
Naujųjų metų sutikimai būdavo 
linksmi ir mielai mūsų tautiečių 
lankomi. Šiemet čia susirinko 250 
žmonių, kurie linksminosi, skam
bant muz. Algimanto Barniškio an
samblio garsams. Kaip mums pasa
kojo vyr. šio pokylio vedėjas, CLO 
pirmininkas Vaclovas Momkus, 
maistas čia buvo puikus ir niekas 
dėl jo nesiskundė (jį čia paruošė 
Vanda Morkūnienė su savo talki
ninkėmis.).

Pasak pirmininko, salė buvo 
gražiai išpuošta ir sudarė gerą nuo
taiką visiems lankytojams. Jis pa
brėžė, kad ši patalpa jau 40 metų 
tarnauja Čikagos lietuviams ir lyg 
nusiskundė, kai kurie lietuviai jau 
ją išmainė į kitas vietas.

ne, Mykolo Žilinsko dailės ga
lerijoje veikiančiame kino klube 
“Menapilis” rinksis tie, kurie 
pasiilgę šviežienos meno kūry
boje. Susirinkusiems gali pasi
sekti, nes performansą ir video 
meno darbus rodys ypač egzo
tiškos prigimties vaikinas Kimo 
Arbas... Šamanizmo bei pago
nybės giminyste tikintis Kimo 
Arbas pats pristatys savo kūry
bą. Per pasaulį keliaujančio vy
ro, kuriam Havajų šamanai vai
kystėje grąžino prarastą klausą, 
prisistatymo programoje numa
tyta aštuonių jo video meno 
darbų peržiūra”.

Kimo neblogai kalba lietu
viškai ir juokaudamas sako, kad 
iki tikro lietuvio jam trūksta tik
tai vieno - išmokti gerai žaisti 
krepšinį.

Kimo Arbas kaip pasaulio 
pilietis keliauja visur, tikėda
mas, kad menas nugalės blogį. 
Jis savo meno apraiškas at
skleidžia su vietinėmis aplan
kyto krašto išraiškos, muzikos ir 
meno grupėmis. Lankydamasis 
Lietuvoje, jis bandė kurti filmus 
Lietuvos istorijos tema. Jo se
nelis žymus architektas Edmun
das Arbas-Arbačiauskas, kilęs iš 
Trakų krašto, didesnę gyvenimo 
dalį praleidęs Vakaruose, šiuo 
metu gyvena Santa Monica, Ka
lifornijoje. Lankydamasis Lietu
voje, Kaunui yra padovanojęs 
naujos koncertų salės projektą.

BPL Import/Export
t SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

London, Ont.
A.a. IRENA BIRUTĖ DANI- 

LIŪNIENĖ, š.m. sausio 7 d. paly
dėta į amžino poilsio vietą Šv. Jono 
lietuvių kapinėse Mississaugoje, Ont.

Londono lietuviai neteko labai 
aktyvios, pareigingos, darbščios ir 
rūpestingos parapijietės. Sunki liga 
pakirto jos kilnius darbus, sumany
mus ir planus. Rodos, dar taip ne
seniai mūsų parapijos šventėse, mi
nėjimuose ji buvo nepakeičiama or
ganizatorė, puiki šimininkė ir pata
rėja. Velionė buvo veikli ne tik pa
rapijos, bet ir bendruomenės veik
loje - nuo pat jos įsikūrimo - ilga
metė KLK moterų dr-jos skyriaus 
pirmininkė, lėšų telkimo komiteto 
bei parapijos tarybos narė. Iki pas
kutinės gyvenimo dienos kovojo su 
negalia. Velionė atsinešė brangų 
tėvynės meilės jausmą nuo Duby
sos slėnių. Per gyvenimą keliavo iš
didi ir šviesi, nuoširdžiai rūpinosi 
savo šeima. Liūdesyje liko dukra 
Marytė ir sūnaus Edvardo šeima 
bei sesuo Emilija Lietuvoje ir kiti 
artimieji.

Su velione atsisveikinti rinko
mės O’Neil laidotuvių namuose. 
Religines apeigas vedė klebonas 
kun. K. Kaknevičius. Atsisveikini
mo ir užuojautos žodį parapijos ta
rybos vardu tarė A.- Petrašiūnas. 
Bendruomenės vardu - pirminin
kas A. Švilpa. Nuoširdžius užuojau
tos žodžius šeimai tarė ilgametis 
Bendruomenės valdybos narys St. 
Keras. Velionės karstą puošė gra
žiausios gėlės - paskutinė palydin
čiųjų dovana. Gedulines Mišias 
mūsų Šiluvos Marijos šventovėje 
atnašavo kun. K. Kaknevičius, gie
dojo “Pašvaistės” choras. Solo gies
mę atliko Mirga Bendoraitienė. 
Velionę palydėti į paskutinę kelionę 
Anapiliu susirinko gausus būrys pa
rapijiečių ir artimųjų bei draugų. A. V.

Hamilton, Ont.
A.a. PRANĖS DALIENĖS 6 

metų mirties atminimui, sūnus 
Leonas ir Sue Klimaičiai, “Pagalbai 
Lietuvos vaikams” aukojo $5,000 
(JAV dol.).

Nuoširdžiai dėkojame už šią 
paramą mūsų tolimesnei veiklai, 
padedant Lietuvos našlaičiams.

A.a. LAUROS PEDDLE atmi
nimui, užjausdama tėvus Dalią ir 
Rodney, Aldona Volungienė auko
jo $20 “Pagalbai Lietuvos vaikams”.

Nuoširdžiai dėkojame už šią 
auką. PLV komitetas

Įvairios žinios
Šiaurės Lietuvos laikraščiai 

Šiaulių kraštas, Pakruojo rajono 
Auksinė varpa bei kiti išspausdino 
nuotraukomis pailiustruotus nekro
logus, iš kurių sužinojome, kad pra
eitų metų lapkričio 11 d. Pakruojo 
kapinėse palaidotas buvęs nepri
klausomos Lietuvos karininkas, Pa
kruojo rajono Politinių kalinių ir 
tremtinių s-gos garbės narys Itn. 
Aleksandras Povilaitis, miręs eida
mas 89-tuosius metus. Velionis yra 
prieš keletą metų mirusio agrono
mo dr. Broniaus Povilaičio brolis, 
gyvenusio Kanadoje ir dirbusio 
mokslinį bei visuomeninį darbą. 
Mirus Aleksandrui Povilaičiui, Pa
kruojo rajone nebeliko nė vieno 
prieškarinės Lietuvos karinininko.

Velionis Aleksandras savo atsi
minimus yra paskelbęs 2000 metais 
Pakruojo rajone išleistoje, Zitos 
Vėžienės redaguotoje atsiminimų 
knygoje Sužeistų širdžių daina. Be 
jo atsminimų, savo baisius išgyveni
mus dar pasakoja 18 autorių, ken
tėjusių tik dėl to, kad ištikimai my
lėjo tėvynę Lietuvą.

Konferencija “Lietuvai rei
kia antro išsilaisvinimo” rengia
ma š.m. sausio 26-27 d.d. Los An
geles, CA, Šv. Kazimiero parapi
jos salėje (2718 St. George St.) 
Kalbėti iš Lietuvos atvyksta Lie
tuvos kariuomenės vadas gen. 
mjr. Jonas Kronkaitis ir Lietuvos 
liberalų partijos vadas, vadovau
jantis seimo opozicijai dr. Euge
nijus Gentvilas. Be šių dar kalbės 
dr. Vytautas Dambrava, Lietuvos 
ambasadorius Ispanijoje, garsusis 
lakūnas Jurgis Kairys, ir Linas 
Kojelis, buvęs JAV prezidento R. 
Reagan’o patarėjas specialiems 
reikalams. Pranešimai ir diskusi
jos bus atliekami lietuvių kalba. 
Visi yra kviečiami konferencijoje 
dalyvauti. Inf.

FOUR SEASONS 
IxJZf K IBtX REALTY LIMITED

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

Parduodam, perkant jBMF1 
tik dėl informacijos

apie namus, vasarna- wbB
mius, ūkius, žemes -r-
Wasagos, Stayncrio ir ftSjk 113
Collingwoodo apy- KBjjk 
linkėse kreipkitės į

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

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

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

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos vyčių 88-tasis suvažia
vimas įvyko 2001 m. rugpjūčio 2-5 
d.d. Lake Buena Vista, Floridoje. 
Jame buvo priimta rezoliucija pa
skelbti informaciją visam pasauliui 
apie Švč. M. Marijos apsireiškimą 
Šiluvoje. Lietuvos vyčiai pasirengę 
paruošti projektą, kad Marijos ap
sireiškimas Šiluvoje būtų paskelb
tas internate anglų kalba toje vieto
je, kur skelbiami Marijos apsireiš
kimai Lurde (1855 m.), Fatimoje 
(1917 m.). Pasak kun. Stasio Ylos 
knygos, išleistos 1953 m., Marijos 
apsireiškimas Šiluvoje buvo pirma
sis Europoje, o pasaulyje - antrasis. 
Pirmasis buvo Meksikoje (1511 
m.). Minėto projekto įgyvendinime 
dalyvauja Lietuvos vyčių veikėjos: 
Loreta Stukas, Elenor Sluzas, Eve
lyn Oželis ir kiti. 2002-taisiais me
tais pasaulio katalikai bus supažin
dinti su Šiluvos apsireiškimu. Vyčių 
veikėjai mano, kad informacija 
apie Šiluvą sukels susidomėjimą ir 
prasidės maldininkų kelionės į Lie
tuvą. Taipgi primenama, kad 2008- 
taisiais metais įvyks Šiluvos apsi
reiškimo 400 metų sukaktis, kuriai 
reikėtų deramai pasiruošti.

Lietuvos vyčių organizacijai 
daugiausia priklauso JAV-se gimę 
lietuviai, kurie palaiko lietuviškus 
papročius, didžiuojasi savo protė
vių kultūra, nors ir nekalba lietuviš
kai. Jie leidžia mėnesinį žurnalą 
Vytis-The Knight 3000 egz. tiražu. 
Ši organizacija įsteigta 1913 m., pa
sižyminti ypač šalpa Lietuvai. Į Lie
tuvą yra pasiųsta vaistų bei medici
nos reikmenų už 68 mln. dolerių. 
Jie remia taip pat lietuviškas mo
kyklas, religines institucijas Lietu
voje. Kasmet yra rengiami metiniai 
suvažiavimai - konvencijos. Kitas 
89-tasis suvažiavimas 2002 metais 
įvyks Čikagoje. Lietuvos vyčių or
ganizacija JAV-se turi 50 kuopų, 
veikiančių savarankiškai. Jos da
bartinis pirmininkas - Robert A. 
Martin.

Australija
A.a. Vytautas Janulis, 78 m. 

amžiaus, mirė 2001 m. spalio 4 d. 
Adelaidėje. Velionis gimė 1923 m. 
rugpjūčio 5 d. Lietuvoje. Baigęs 
pradžios mokyklą, lankė žemės 
ūkio mokyklą, vėliau žiemos kur
sus, stengdamasis daugiau įgyti 
mokslo šviesos. Jis priklausė pava
sarininkų organizacijai, domėjosi 
kultūros veikla. 1944 m. įstojo į 
gen. Plechavičiaus vietinę rinktinę, 
kurią vokiečiams nuginklavus atsi
dūrė Vokietijoje, kaip daugelis 
rinktinės vyrų, kariuomenės darbo 
batalione. Australijon atvyko 1948 
m. Atlikęs sutartį ir baigęs vaistų 
paruošimo kursus, darbą gavo vie
noje Adelaidės vaistinėje. Šioje vie
tovėje jis įsijungė į lietuvių visuo
meninę veiklą. Buvo išrinktas į 
Adelaidės LB apylinkės valdybą, 
priklausė mėgėjų teatrui, dainavo 
“Lituanikos” chore. Taipgi buvo 
Šv. Kazimiero parapijos tarybos na
rys, pastaruosius šešerius metus ir

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu "Union Gas” 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje., 
įsikūręs nuosavuose namuose -

66nrĄT Ą99 LIETUVIŲ KREDITO
A ĄVL/lVčV KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 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

parapijos tarybos ūkvedys. Dar pri
klausė Adelaidės lietuvių sąjungai 
ir ateitininkams. Jis taipgi mėgo ra
šyti, skaitė savo kūrybą šiupinių 
renginiuose. Labai mėgo lietuvišką 
dainą, rasdamas joje suraminimą. 
Buvo gero ir nuoširdaus būdo, 
stengėsi visiems padėti. Todėl buvo 
visų mėgstamas. Velionis palydėtas 
iš Sv. Kazimiero šventovės į Cen- 
tenial Park kapines. Mišias atna
šavo kun. J. Petraitis, giedojo pa
rapijos choras, vadovaujamas N. 
Masiulytės-Stapleton. Atsisveikini
mo žodį parapijos tarybos vardu ta
rė V. Baltutis, choro “Lituanika” ir 
teatro “Vaidila” - V. Opulskis, 
ateitininkų - N. Masiulytė-Staple- 
ton. (Mūsų pastogė 2001 m. 43 nr.).

Britanija
Telšių vyskupijos vyskupas pa

galbininkas J. Kauneckas 2001 m. 
spalio 21, sekmadienį, lankėsi Šv. 
Kazimiero lietuvių šventovėje Lon
done. Atnašavo Mišias ir pasakė 
pamokslą. Prieš pamaldas buvo su
sitikęs su Lietuvos ambasadoriumi 
Justu Paleckiu ir jo žmona Laima. 
Po pamaldų žmonės galėjo pa
bendrauti su vyskupu. Jie jį apibėrė 
įvairias klausimais. Vyskupas ap
gailėjo Lietuvos jaunimo nutekėji
mą į kitus kraštus, bet vylėsi, kad 
dalis jų grįš atgal, kiti atnaujins vie
tines lietuvių bendruomenes. Vys
kupui nesvetima ir Lietuvos ūkinė 
būklė. Darbininkai gauna tik mi
nimalų atlyginimą, o dargi iš viso 
trūksta darbų. Todėl esą negalima 
kaltinti jaunimo, ieškančio pragyve
nimo šaltinių svetur. Ar įmanoma 
krikščionių vienybė? Anksčiau bu
vusį priešiškumą tarp atskirų kon
fesijų dabar jį švelnina ekumeninis 
judėjimas. Po susitikimo su Šv. Ka- 
zimerio parapijos žmonėmis vysk. 
J. Kauneckas išvyko į South Hamp
ton vietovėje surengtą jūrininkų 
apaštalavimo konferenciją.

(Londono žinios 2001 m. 11 nr.).

Lenkija
Lenkijos mažumų ir etninių 

grupių festivalis įvyko spalio 20-22 
d.d. Gdanske. Jame dalyvavo tauti
nių mažumų literatai bei mažumo
mis besidomintys Lenkijos kino ir 
televizijos režisieriai. Artuso dvare, 
Gdansko archeologiniame muzie
juje, įvairiose Gdansko senamiesčio 
vietovėse vyko literatūros vakarai, 
susitikimai, poetų pasirodymai, fil
mų apie tautines mažumas prista
tymai. Šių metų fesitvalio rengėjai: 
Vokiečių mažumos sąjunga Gdans
ke, Pilietinė televizija, Ukrainiečių 
sąjunga, Gudų kultūros draugija 
“Chartha”, Lenkijos totorių sąjun
ga, Žydų valsčių sąjunga, Kašubų 
institutas Gdanske. Festivalio tiks
las, pasak rengėjų informacijos, yra 
propaguoti tautinių mažumų kal
bas, kūrybą, Lenkijos tautinių ma
žumų rašytojus, skatinti toleranciją 
bei tarpusavio susipratimą. Pasak 
1995 metų statistikos, Lenkijoje 
gyvena 300,000 gudų, 350,000 uk
rainiečių, 450,000 vokiečių, 25,000 
lietuvių, 25,000 romų, 3,000 čekų, 
15,000 slovakų, 4,000-5,000 totorių, 
5,000 žydų. Per visuotinę gyventojų 
apklausą 60% lenkų pasisakė neno
rį turėti savo kaimynu ukrainiečio, 
o 48% nekenčia romų (čigonų). 
Tokie festivaliai orgnizuojami kas 
antri ar treti metai. Iki šiolei vyko 
tautinių mažumų dainų ir šokių an
samblių pasirodymai. Šiemetiniame 
festivalyje dalyvavo tautinių mažu
mų literatai, tarp jų ir lietuviai. Bus 
išleista fesivalyje dalyvaujančių poetų 
kūrybos rinktinė Vieno eilėraščio an
tologija (Aušra 2001 m. 20 nr.). J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m...........4.60%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net
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Darbai kalbės apie jį
A. a. kun. Juozas Vaišnys 1913.XI.1-2001.XII.19

SPAUDOS BALSAI
Politiniai prezidentų vingiai

“Kai aš galvoju, kokia buvo 
svarbiausia priežastis, dėl ko aš 
nutariau pasirinkti dvasinį luo
mą, tai turiu pasakyti, kad gal 
priežastys buvo dvi. Pirmiausia, 
- mano šeima, kuri buvo reli
ginga, visuomet eidavo į bažny
čią visi kartu. Kartais ir namie, 
ypač Gavėnios metu, visi giedo
davom šventas giesmes. Antra 
priežastis - skaityba. Mes skai
tėme, buvome užsiprenumeravę 
katalikiškus laikraščius, žurna
lus. Taip pat aš pirkdavau ir re
liginių knygų ir jas skaitydavau. 
Ir, manau, kad tai man padarė 
didžiausią įtaką pasirinkti dvasi
nį luomą”. Taip savo prisimini
muose rašo 2001 m. gruodžio 19 
d. Čikagos Holy Cross (Šventojo 
Kryžiaus) ligoninėje miręs ilga
metis Laiškų lietuviams redak
torius jėzuitas, lituanistas ir žur
nalistas kun. Juozas Vaišnys.

Gimęs 1913 m. lapkričio 1 
d. ir augęs su penkiomis seseri
mis Marijampolėje, kur dvide
šimt trejų metų jaunuolis gerais 
pažymiais baigęs Rygiškių Jono 
gimnaziją, po kai kurių svyravi
mų ir dvejonių, kaip jis pats 
rašo, įstojo pas jėzuitus.

Filosofiją jis studijavo Inns- 
brucke, Austrijoje, ir Romoje 
Grigaliaus universitete, kur tris
dešimtmetis, jau gerai mokėda
mas kelias kalbas, gavo kuni
gystės šventimus.

Jis dvejus metus toliau mo
kėsi teologijos Romoje ir čia at
liko trimetį (terciatą), o paskui 
dirbo šiaurinėje Italijoje - vado
vavo Marijos sodalicijai, šian
dien plačiai žinomai krikščioniš
kojo gyvenimo bendruomenei, 
ir katalikiškajam jaunimui. Be 
to, Torino jėzuitų namuose bu
vo vyresniojo pagalbininku ir 
mokytojavo Genujos jėzuitų 
gimnazijoje, kur dirbo su skau
tais. Baigęs aukštesniąją skautų 
vadovų mokyklą, buvo paskirtas 
Ligurijos skautų vadovų paren
gimo vedėju.

Kai Čikagoje pradėjo kurtis 
lietuviai jėzuitai, 1949 m. T. J. 
Vaišnys šiame mieste aktyviai 
įsijungė į skautiškojo jaunimo 
gyvenimą. Šioje veikloje jis ėjo 
įvairias pareigas: brolijos ir 
Amerikos rajono dvasios vadas, 
kursų vedėjas, stovyklų, suvažia
vimų organizatorius ir vadovas. 
Už sėkmingą veiklą apdovano
tas Lelijos ordinu ir pakeltas 
vyresniuoju skautininku.

1950 m. jėzuitai įsteigė ir 
pradėjo leisti religinės ir tauti
nės kultūros žurnalą Laiškai lie
tuviams. Jame nemaža dėmesio 
buvo skiriama šeimos, sielova
dos, jaunimo ir dvasinio gyveni
mo, kalbos kultūros, humoro ir 
kitiems klausimams. T. Vaišnys 
jį ilgai redagavo (1950-1963 ir 
1969-2000). Jis rūpinosi ypač 
literatūriniais konkursais, jau

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 
sų 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

MetCap
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

nųjų literatų ugdymu, kalbos 
skyreliu, kuriam ilgai vadovavo 
ir jį sumaniai organizavo. Be to, 
jis buvo LKMA ir nuo 1977 m. 
Lituanistikos instituto narys, 
kas vasarą nuo 1974 m. dėstęs 
lituanistikos kursuose ir nuo 
1973 m. Čikagos Lituanistikos 
padagoginiame institute. Tėvas 
Vaišnys buvo aktyvus žurnalis
tas. Jis 1971-1977 m. - Lietuvių 
žurnalistų sąjungos pirmininkas. 
Nuo 1976 m. jis taip pat Lietu
vių skaučių seserijos dvasios 
vadas.

Savo kalbinius sugebėjimus 
T. J. Vaišnys parodė kartu su A. 
Klimu išleistame vadovėlyje Da
bartinės lietuvių kalbos rašyba 
(1982) ir Praktinė lietuvių kalbos 
vartosena (1985) knygoje.

Plačią T. Juozo Vaišnio sie
lovadinę, kalbinę ir švietėjišką- 
kultūrinę veiklą gana palankiai 
vertino tiek spauda, tiek ben
dradarbiai, tiek ir Visa lietuviš
koji išeivija. Pagarbiai susirin
kusiųjų saviškių jėzuitų, svečių 
prelatų ir monsinjorų, vietinių 
Jaunimo .centro vadovų ir bičiu
lių, rėmėjų, skautų, iš Lietuvos 
atvažiavusių kunigų 2001.XI1.22 
iš Čikagos lietuvių jėzuitų namų 
velionis buvo palydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

“Amžiną atilsį duok jam, 
mirusiam, Viešpatie!”

Čikagos tėvai jėzuitai

Kun. JUOZAS VAIŠNYS, SJ

Matininkas

TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls..o.li.p 
ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Vėlinių vakaras Vasario 16 gimnazijoje Vokietijoje Nuotr. M. Šmitienės

Nusikaltėlių paieškos
Apie vokiečių dienraščio bendradarbės pokalbį su ieškovu žydų naikintojų

K. BARONAS
Miuncheno SZ dienraščio 

bendradarbė H. Kohl pasikalbė
jo su Simono Vyzentalio būsi
mu įpėdiniu istoriku E. Zuroff. 
Ji klausė, ar jo veikla nėra 
“lenktyniavimas su laiku”? Juk 
nuo nacių valdžios prabėgo per 
56 m., o daugumas buvusių 
tautžudžių mirė arba serga ligo
ninėse, senelių namuose. Tad 
kokį tikslą turi E. Zuroff veikla?

Atsakymas: “Labai didelį. 
Numatome Berlyne atidaryti 
raštinę, stengiamės palaikyti 
stiprius ryšius su prokurorais. 
Be to, nauja Vokietijos karta 
beveik nieko nežino apie žydų 
žudynes, tad pasistengsime ją 
plačiau supažindinti. Gaila, bet 
žudikų skaičius gerokai suma
žėjęs”.

“Paradoksu tai skamba” - 
sako vokietė. Žydo atsakymas: 
“Jeigu 1950 m. ieškotumėte 
žydšaudžių, turėtumėte bylą 
kelti visai Vokietijai. Neseniai 
iki gyvos galvos nuteistas 85 m. 
Antanas Malloth (Čekijos kon
centracijos stovykloje nušovė 2 
kalinius, K.B.). Tuoj po karo 
tokio teismo tikrai nebūtų. Lai
mę turėjo anksčiau mirę žudi
kai, bet dabar turi atsakyti ir tie, 
kuriems ši laimė neleido anks
čiau numirti”.

E. Zuroff glaudžiai bendra
darbiauja ne tik su Vokietijos 
prokuratūra, bet ir su Italijos. 
Mat 1943 m. Graikijos Kefolo- 
nia saloje Vokietijos SS daliniai 
sušaudė beveik 4,000 Italijos ka

rių, nes jie nesutiko sudėti gink
lų ir eiti į nelaisvę (Italija 1943 
m. pasirašė taikos sutartį su są
jungininkais, K.B.). Abiejų vals
tybių prokuratūros taip pat ieš
kojo vieno SS esto, kuris Eoce
no (pietų Tirolis, buvusi Austri
jos imperijos dalis, atitekusi 
1919 m. Italijai, ital. Bolcano, 
K.B.) koncentracijos stovykloje 
žudęs- kalinius. Prieš keletą 
savaičių Vyzentalio įstaiga suži
nojo, kad estas gyveno Floridoje 
ir neseniai mirė.

Iš kur Vyzentalio įstaiga 
gauna informaciją? Jos šaltiniai 
- daugiausia archyvai, pasiteira
vimai darbo ministerijoje, joje 
gaunami pensininkų sąrašai. 
Jau 70 pensininkų negauna pen
sijų, nes jiems iškeltos bylos.

Vokietė: “Viename pasikal
bėjime Simon Vyzental pareiš
kė, esą nėra tikslo seniems žmo
nėms dabar kelti bylas”. E. Z. 
atsakymas: “Esu sužavėtas S. 
Vyzentalio veikla, tačiau tuo 
klausimu turiu kitą pažiūrą. Dar 
yra gyvų žudikų, kurie gal šešis 
kartus daugiau nužudė žmonių 
už Osamą bin Laden. Jie turi 
būti nuteisti”.

Žydai Prancūzijoje
Kaip gyvena žydai Prancūzi

joje? Tas pats Miuncheno dien
raštis suglaustai pateikia Pran
cūzijos žydų gyvenimo vaizdą, 
pradėdamas jį tokiais žodžiais: 
“Molotovo kokteilis į sinagogą, 
taip pat kitam sostinės maldos 
namui, rabino užpuolimas, ak
menys į žydų susirinkimo salę. 
Tai tik kelių paskutinių mėnesių 
įvykiai. Dideli rūpestį žydams 
kelia pasireiškęs antisemitiz
mas. Anksčiau per metus polici
ja užregistruodavo tik keletą už
puolių. Bet po Rugsėjo 11 įvy
kių JAV antisemitizmas, kaip 
kokia banga, užliejo Prancūziją 
nuo Marseille iki Čalais, palies
dama žydus ne tik išpuoliais, 
bet ir užrašais ant tvorų, namų 
sienų - ‘mirtis žydams’, ‘bin La

den nugalės’, padegimais žydų 
mokyklų, namų. Tik spalio mėn. 
policija įregistravo net 116 iš
puolių prieš žydus”.

Kiekvienais metais gruo
džio mėn. Prancūzijos žydų 
bendruomenės taryba rengia iš
kilmingą vakarienę. Kviečiami 
ministerial, aukšti Prancūzijos 
pareigūnai. Šiemet vakarienėje 
dalyvavo min. pirm. L. Jospin, 
lydimas 16 ministerių. Savo kal
boje L. Jospin pripažino pilną 
Izraelio teisę į esamas sienas, 
tačiau kartu pažymėjo ir palesti
niečių teisę į savo valstybę, grei
čiausiai turėdamas galvoje kitos 
dienos vakarienę su Mahometo 
pasekėjais.

Svečiai L. Jospin’ui priminė 
jo viešnagę Izraelyje, kur vienos 
vakarienės metu pasakytoje kal
boje, pavadinęs palestiniečius 
teroristais. Šiuos žodžius L. 
Jospin paneigė. Vyriausias or
todoksų žydų rabinas Sidruk L. 
Jospin’ui taip atsakė: “Aišku, 
Prancūzijoje gyvena 600,000 
žydų, o musulmonų per 
6,000,000”. Tad padėjus ant 
svarstyklių, aiškią persvarą turės 
Mahometo pasekėjai.

Mat L. Jospin galvoja apie 
ateinančių metų rinkimus, ku
riuose jis greičiausiai kandida
tuos į prezidento kėdę. Musul
monų dauguma Prancūzijoje 
yra socialistai, tačiau, atsižvelg
dami į L. Jospin’o politiką, jie 
už jį tikrai nebalsuos.

Politikai
Negalima neįvertinti inte

lektualų žydų politinio kelio. 
Prancūzija turėjo du min. pir
mininkus. Tai L. Blum, atlikęs 
dideles reformas, kurių viena 
buvo apmokamos atostogos; 
karo metu išduotas, bet išgyve
nęs Dachau stovyklą. P. Men- 
des-France, kurio galva puošia 
penkių frankų monetą. Taip pat 
negalima pamiršti finansų min. 
D. Strauss-Kahn. Jam, nepai
sant korupcijos ir kalėjimo, nu-
matyta ministerio kėdė. P. Mos
covici, dabartiniam Europos 
reikalų ministeriui namatoma 
skirti aukštos pareigos. Jo žmo
nos, žymios Paryžiaus psicholo
gės, senelis buvo vargingo Len
kijos miestelio rabinas, o tėvas 
siuvėjas, emigravęs į Prancūziją 
ir apsigyvenęs Paryžiaus siuvėjų 
kvartale. Dirbo siuvėju. Mosco
vici spaudai pareiškė, kad jis 
niekuomet netikėjęs, kad sūnus 
gaus tokias aukštas pareigas 
Prancūzijos ministerių kabinete.

Pagrindinėje kalboje žydų 
tarybos pirm. Roger Cukierman 
pasakė: “Beveik po 50-ties metų 
girdėjau gatvėje ‘mirtis žydams’ 
skandavimus, mačiau degančią 
sinagogą. Apgailestauju, kad 
teisėtvarka iki šiol nesiėmė stip
rių žingsnių. Žydų būklė Pran
cūzijoje yra labai pavojinga”.

Kaip matome, nors Pran
cūzijoje gyvena tik 600,000 
žydų, bet jų politinė įtaka yra 
stipresnė už 6,000,000 musul
monų.

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

Vilniaus rusų savaitraštis 
Litovskij Kurier 2001 m. lapkri
čio 8-14 d. laidoje rašo: “Lietu
voje tartum būtų du preziden
tai. Pirmas, tai dabartinis valsty
bės vadovas Valdas Adamkus, 
įsikūręs 1998 m. vasario mėn. 
Daukanto aikštėje esančiuose 
rūmuose (jo įgaliojimai baigiasi 
2003 metais), antras - Algirdas 
Brazauskas min. pirmininkas, 
bet taip pat turintis prezidento 
titulą nes prezidentavo 1993- 
1998 metais. Kai kurie aistringai 
mylintieji A. Brazauską social
demokratai įsigudrina jį vadinti 
ponu prezidentu-min. pirminin
ku. Stebėtis dėl to nereikia, ka
dangi žmonių, kurie stengiasi 
įtikti savo viršininkui, visada bu
vo ir bus daug. (...)

Spalio pradžioje staiga pasi
rodė pranešimas: prezidentas 
V. Adamkus yra nepatenkintas 
vyriausybės sprendimu 2002 
metų biudžeto projekte skirti 
lėšas baigiančiam kadenciją 
prezidentui rezidencijos staty
bai. Žinoma, V. Adamkaus pa
vardė ten nenurodyta, tačiau vis 
tiek galima suprasti, kad tas 
pastatas teks jam ir nepaisant, 
kad tai daroma visai teisėtai 
(yra atitinkamas seimo priimtas 
dokumentas), V. Adamkus pa
reiškė, kad lėšų rezidencijos sta
tybai skirti neverta, o sutaupy
tus pinigus būtinai reikia panau
doti mokyklų kompiuteriams. 
(...) Šio konflikto esmę visuo
menė suprato taip: V. Adamkus 
yra nepatenkintas ne rezidenci
jos statyba, bet jo laikymą asme
niu, išeinančiu iš didžiosios po
litikos scenos. ‘Kaip jūs drįstate 
siūlyti man buvusio prezidento 
rezidenciją, kai aš dar esu vei
kiantis prezidentas ir ne už kal
nų mano antroji kadencija’, tar
tum taip kalbėtų prezidento rū
mų gyventojas ir jo aplinka. (...)

Atsakydamas Paryžiuje į 
žurnalistų klausimus, V. Adam
kus pareiškė, kad Lietuvos vy
riausybės sprendimą jau 2002 
m. pradėti Gedimino kalno pa
pėdėje vadinamųjų valdovų rū
mų statybą laiko klaida. (...) 
Brazausko pozicija yra tokia: 
rūmus pastatyti yra būtina, nes 
miesto centre laikyti senus griu
vėsius yra nesolidu ir išlaidu. 
(...)

Įstojęs į valdovų rūmų staty
bos priešinininkų eiles ir atsisa
kęs savo rezidencijos statybos 
V. Adamkus lyg ir pabrėžia, kad 
jis yra stropus šeimininkas, pasi
sako už tai, jog kiekvienas vals
tybės lėšų litas tektų sociali
niams poreikiams, švietimui, o 
ne malonumams, abejotiniems 
projektams. (...) Brazauskas yra 
priverstas ieškoti atsakančių 
veiksmų, nors panašų stiprų 
žingsnį jis jau vasarą padarė, kai 
atsisakė vyriausybės vadovo al
gos ir nusprendė gyventi, kaip ir 
anksčiau, iš jau užtarnautos pre
zidento pensijos”.

Lietuvis Krokuvos patiltėje
Varšuvos savaitinis žurnalas 

Polityka 2001 m. lapkričio 17 d. 
laidoje rašo: “2001 m. rugsėjo 
24 d. pylė kaip iš kibiro. Vid

Toronto Maironio mokyklos darželio mokytoja VIDA VALIULIENĖ su 
dalimi savo mokinių Kaukių dieną

mantas Kmitas, Lietuvos prekių 
pervežimo bendrovės vairuoto
jas, grįžo iš Lenkijos į Lietuvą. 
Vežė klijus. Michalovicuose, ke
lyje tarp Krokuvos ir Kielcų, nu
stojo sąmonės ir negalėjo vai
ruoti. Atsipeikėjęs pamatė, kad 
sunkvežimis yra suspaudęs au
tomobilį, kuriame važiavo jauni 
sutuoktiniai, ir ‘Fiat’ vairuotojas 
kovojo dėl gyvybės. Tuoj atsira
do policija, patikrino sunkveži
mio spidometrą ir alkoholio- 
metru vairuotoją. Buvo blaivus. 
Sekančią dieną po įvykio Kmi
tas atsidūrė lenkų teisme, kuris 
atmetė prokuratūros laikino 
arešto siūlymą ir paleido vai
ruotoją ligi teismo į laisvę. Pro
kuratūra teismo sprendimu ne
siskundė, tačiau atėmė Kmito 
pasą, kad negalėtų išvykti iš 
Lenkijos prieš bylos pabaigą.

Tuo būdu Kmitas neteko 
pastogės, liko be pinigų, be 
paso. Michalovicų gyventojai jį 
maitino, o vienas bedarbis, irgi 
vairuotojas, apgyvendino jį pas 
save.

“Tuo tarpu, Lietuvos gen. 
konsulatui prašant, Kmito byla 
susidomėjo buv. Lenkijos amba
sadorius Lietuvoje advokatas 
prof. Jan Widacki: ‘Peržiūrėjau 
bylos aktus ir plaukai man pasi
šiaušė. Teisingumo saugotoja 
laužo žmogaus teises’. (...) Susi
rašinėjimas tarp prokuratūros ii 
advokato raštinės gausėjo, o 
Michalovicų šeimininkams spa
lio viduryje pritrūko duonos ne 
tik svečiui, bet ir patiems. ‘Tu
rėjau išsikraustyti. Negalėjau il
giau tiems vargšams geriems 
žmonėms sėdėti ant sprando’ - 
atsiduso Kmitas. Jis turėjo pa
likti Michalovicų kaimą ir jam 
palankius žmones. Atvyko į 
Krokuvą. Gyveno benamių nak
vynės namuose, rūsyje, ir po til
tu. Spalio 25 d. gavo raštą, iš ku
rio sužinojo, kad apskrities pro
kuratūra palaiko rajono proku
ratūros sprendimą ir paso jam 
grąžinti neketina. (...)

Ši padėtis galėtų pasikeisti, 
jeigu pvz. Lietuvos pilietis Kmi
tas nelegaliai bandytų peržengti 
sieną. Tada tikriausiai iš patiltės 
atsidurtų kalėjime ir turėtų 
užtikrintą išlaikymą”.

Ignalinos apsauga
Lietuvos ir Gudijos oro pa

jėgos bendrai rūpinsis Ignalinos 
AE saugumu. Abiejų kraštų oro 
pajėgų šefai Edvardas Mažeikis 
ir Valerij Kostenka po dviejų 
dienų pasitarimų Kaune trečia
dienį pasirašė intencijos raštą 
apie bendrą virš Ignalinos AE 
oro erdvės apsaugą. (...) Ignali
nos AE yra Lietuvos-Gudijos- 
Latvijos pasienyje: 6 km nuo 
Gudijos ir 15 km nuo Latvijos 
sienos. Aplink elektrinę už
drausta skraidyti zona yra 10 
km pločio ir 6 km aukščio. Kaip 
painformavo Mažeikis, uždraus
tų skrydžių aukštis bus padidin
tas ligi 20 km. Pik. E. Mažeikis 
pripažįsta, kad saugumo padidi
nimo priežastis yra rugsėjo 11d. 
teroristiniai išpuoliai. Tikimasi, 
kad prie bendros apsaugos taip 
pat prisijungs ir Latvija. (Gožė
ta, 2001 m. gruodžio 2 d.) J.B.

mailto:tom.senkus@sympatico.ca


Išeivijos vyskupas PAULIUS BALTAKIS, OFM, aplankęs daugelio pasaulio kraštų lietuvius, neužmiršo ir 
Guduos tautiečių. Nuotraukoje - jis Gervėčių parapijos Pelegrindos kaime Janinos ir Algirdo Karmazų 
sodyboje Nuotr. “Lietuvių godų”

Moterys negauna darbo
Vaikus auginančios moterys Lietuvos darbo 

rinkoje nėra pageidaujamos

Dvasinis atsinaujinimas Žemaitijoje
JŪRATĖ PAULIUKONYTĖ- 

GENTLESK

Pranciškonas kunigas brolis 
Gediminas Numgaudis, trejus 
metus išbuvęs Kretingos klebo
nu ir šiuo metu pranciškonų ka
pitulos ir Telšių vyskupo Anta
no Vaičiaus paskirtas evangeli
zacijai ir misijoms, intensyviai 
pradėjo naujas pareigas 2001 m. 
spalio 21 d. Telšiuose.

Sekmadienį, spalio 21, 6 v.v. 
susirinkom Žemaitės dramos 
teatre. Scenoje pakabinta vėlia
va su Nukryžiuotuoju, apgaubtu 
raudona saule ir žodžiais “Ar 
meilės auka už tave bus bepras
mė?” Pradžioje brolis Gedimi
nas pasimeldė. Brolis Algis gro
jo gitara ir giedojo, kvietė žmo
nes prisijungti, o brolis Gedimi
nas pamokslavo. Tai kartojosi 
kas vakarą tik savaitgaliais prisi
dėjo pranciškoniškojo jaunimo 
tarnybos nariai. Pirmą vakarą 
žmonių suėjo beveik pilna salė. 
Jų skaičius didėjo iki penktadie
nio vakaro, kai jau ir balkonas 
buvo pripildytas. Suvažiavo ne 
tik iš Telšių, bet ir iš Palangos, 
Plungės, Mažeikių, Sedos, Rai
nių, Varnių ir kt. Antradienio 
vakarą br. Gediminas, baigęs 
aiškinti kas tai yra atgimti iš 
Šventosios Dvasios, kvietė ateiti 
į priekį norinčius pirmą kartą 
priimti Jėzų kaip savo Išgany
toją. Žmonės ėjo. Kitais vaka
rais irgi prieidavo prašančių 
maldos ir palaiminimo.

Laikydamiesi pranciškoniš
kos dvasios, broliai iš anksto ne
pasirūpino nakvyne, tad pasi
baigus vakaro evangelizacijai 
prašydavo, kad kas nors priimtų 
pas save. Tokiu būdu dar pa
bendraudavo su žmonėmis jų 
namuose.

Br. Algio mama gyvena Tel
šiuose kukliame dviejų kamba
rių bute. Pašildydavo puode 
vandens kojoms nusiplauti. Aš 
ten nakvojau trejetą naktų ir 
kas vakarą pas ją sueidavom 
pavakarieniauti, pasidalinti die
nos įspūdžiais. Buvom keturiese 
- br. Gediminas, br. Algis (Ma- 
lakauskis, OFM), Aldona Še
duikienė (buvusi vargonininke 

Tiek kryžių dar niekas pasauly / Nebuvo surinkęs krūvon, / Kuriuos 
benužvelgia tik saulė, / Užsukusi čia, Lietuvon. / Ne kryžių kalnelis, o kalnas 
/ Galingojo Dievo aukos, / Paliečiantis tūkstančių delnus, / Iškilo laukuos 
Lietuvos. Nuotraukos ir žodžiai - J. V. Tumašausko

Telšiuose o dabar dirbanti pa
rapijoj Kretingoj) ir aš, iš Ame
rikos su savo video aparatu.

Vakarais evangelizacija vy
ko Žemaitės teatre, o dienos 
metu - įvairiose mokyklose, li
goninėje ir “Atjautos” klube.

Pirmadienio rytą nuvažia
vom į klubą “Atjauta”. Tai įvai
raus amžiaus depresijos paliestų 
vyrų ir moterų klubas, kuriame 
nariai susirenka vienas kitą pra
linksminti, skaito savo sukurtą 
poeziją, dainuoja, šoka, pasivai
šina kava, sausainiais, obuoliais 
(šiemet buvo labai gausingas 
obuolių derlius Lietuvoje). Br. 
Algis atsinešė gitarą, padaina- 
vom, pagiedojom.

Tada skubėjom į netolimą 
Viešvėnų kaimą. Važiavom pro 
Rainių miškelį, pro Rainių kan
kinių koplyčią. Salia kelio nau
jai pastatytas išsišakojęs kryžius. 
Viešvėnų kaimo mokykloje mo
kosi 250 mokinių. Direktorius 
mus pasitiko ir tuč tuojau nuve
dė skubiai papietauti. Džiaugė
mės, nes buvom išalkę. Pavaišino 
skaniais kotletais, bulvėmis, salo
tom. Dar atnešė šokolado ir sau
sainiukų, pyragaičių prie kavos.

Papietavę nuėjom į salę, ku
rioje laukė mokiniai ir mokyto
jai. Br. Gediminas papasakojo 
apie šv. Pranciškų, pranciško
nus, paskui kartu su br. Algiu 
įtraukė vaikus į smagų žaidimė
lį. Mokytojai parodė tautodailės 
skyrių, įvairius audinius.

Antradienį pietus valgėm 
Telšių kunigų seminarijoj. Po 
pietų važiavom į Telšių katali
kišką vidurinę mokyklą. Mokyk
la įsteigta atgavus nepriklauso
mybę. Pats pastatas skurdžiai 
atrodė palyginus su žibančia 
Žemaitės mokykla. Mokytojų 
kambary susirinko maždaug 40 
mokinių ir mokytojų. Br. Gedimi
nas kalbėjo apie narkomaniją ir 
plintanti pavojų Lietuvoje. Rodė 
žiaurią narkomanų gyvenimo 
vaizdajuostę iš Kazachstano.

Trečiadienį lankėme Telšių 
aukštesniosios taikomosios dai
lės mokyklos pedagogikos sky
rių. Mažoj saliukėj susirinkę 
maždaug 50 mokinių ir mokyto

jų klausėsi br. Gedimino pasa
kojimo apie šv. Pranciškų. Klau
sytojams buvo labai įdomu suži
noti, kodėl broliai stojo į vie
nuolyną. Br. Algis pasakojo, 
kad pranciškonai tiksliai nėra 
vienuoliai, nes vieni negyvena, 
bet daugiau galim sakyti “ben- 
druliai”, nes jų darbas su žmo
nėmis. Man, užaugusiai Nekalto 
Prasidėjimo seserų ir kazimie- 
riečių šešėlyje, buvo nuostabu, 
kad jaunimas nieko nežino apie 
vienuolius, vienuoles. Kartu pa
giedojom, ir studentai padaina
vo liaudies dainelę. Vienas pasi
kvietė brolius nakvynei. Pavaiši
no mus čeburekais, kava.

Ketvirtadienį aplankėm Tel
šių ligoninės psichiatrinį skyrių. 
Susirinkę 24 ligoniai klausėsi 
vieni kitų pasakojimų, kaip ir 
kodėl čia atsirado. (Dauguma 
dėl depresijos). Br. Algis pamo
kė pakartojančius žodžius ta
riant Jėzaus vardą. Kartu pagie
dojus, kai kurie nusišluostė aša
ras, kai kurių veiduose pasirodė 
ramybė. Pasivaišinom ir dar 
aplankėm palatą, kurioje po ko
jų operacijos gulėjo pažįstama 
socialinė darbuotoja. Palatos 
gan skurdžios. Pritariant gitara, 
užtraukėm smagią dainelę ir 
tikrai pralinksminom visas tris 
palatoje.

Penktadienį aplankėm Va
lančiaus vidurinę mokyklą Var
niuose, kur mokosi 45 mokiniai.

Šeštadienį atėjo žymiai ma
žiau žmonių. Mat penktadienio 
vakaras labai stipriai praėjo ir 
jautėsi kad šeštadienį nesutilps 
žmonės. Bet, pasirodo, pirme
nybė tenka kasdieniniam gyve
nimui. Tai turgaus diena. Be to, 
dar prieš Vėlines daug kas va
žiuoja kapų tvarkyti.

Šeštadienį br. Gediminas 
pamokslavo, vyko šlovinimas, 
buvo liudijimų. Kalbėjo atstovės 
iš Naujosios “Sandoros”, “Gy
vųjų akmenų” ir “Motinos mal
doje”. Žmonės sugrąžino anke
tas, kurios penktadienį buvo iš
dalintos tiems, kurie domėjosi 
dvasinio atsinaujinimo būreliais. 
Šiuo laiku įsteigti keturi būre
liai. Evangelizacija užbaigta va
kare šv. Mišiomis katedroje. 
Miesto centre, aukštai virš par
duotuvių iškabinta vėliava: mė
lyname fone baltom raidėm vi
siems skelbia “Jėzus Kristus yra 
Viešpats”.

Evangelizacija Klaipėdoj 
įvyko naujai atremontuotoje 
Kristaus Karaliaus šventovėje. 
Žmonės gausiai rinkosi. Kadan
gi Klaipėda netoli Kretingos, tai 
nakvynės nereikėjo. Aplankyta 
tik viena mokykla. Šeštadienio 
vakare evangelizacija užbaigta 
šv. Mišiomis, kurias kartu su br. 
Gediminu koncelebravo klebo
nas kun. Bernardas Telašius, 
pranciškonų provinciolas br. 
Benediktas Jurčys ir br. Paulius 
Vaineikis. Vakare vykusioje 
Kristaus Karaliaus vigilijoje bu
vo pašventinta br. Carlo naujai 
nutapytas didžiulis Kristaus Ka
raliaus paveikslas. Sekmadienį, 
Kristaus Karaliaus šventėje, įvy
ko iškilminga šventovės konsek
racija. Apeigas atliko vysk. A. 
Vaičius ir vysk. J. Kauneckas.

Išganymas ateina per kančią, atro
dančią beprasmiškai. Ir Jonas at
rado Viešpatį savp kančioje.

(Karol Wojtyla)

REDA ULINSKAITĖ

Neringa Pocevičienė augina 
dvejų metų dukrelę. Jau pusė 
metų ieško darbo. Vos ne kiek
vieną dieną spaudoje ar darbo 
centre ji randa skelbimus, siū
lančius darbą administratore ar 
sekretore. Tačiau 25 metų mo
teris darbo negauna.

- Esu baigusi Šiaulių uni
versitetą, verslo vadybos specia
lybę. Tačiau niekaip nerandu 
darbo. Vienintelė priežastis - 
mažas vaikas. Pokalbių metu 
darbdaviai visuomet teiraujasi 
apie šeimą. Išgirdę, jog auginu 
dukrą, šiek tiek suglumsta. Iš jų 
elgesio suprantu, kad šio darbo 
negausiu. Tačiau yra ir tokių, 
kurie tiesiai pasako, kad jaunos 
mamos firmai yra didžiulis gal
vos skausmas. Vaikus auginan
čios moterys nuolatos atsipraši
nėja iš darbo. Serga jų vaikai... 
Kartais pradedu galvoti, kad 
anksti ištekėjusi susigadinau sau 
ir savo vaikui gyvenimą. Neturiu 
pragyvenimo šaltinio, negaliu 
siekti karjeros. Teko girdėti, 
kad firmų vadovai nenoriai pri
ima į darbą ir jaunas netekėju
sias merginas, priversdami jas 
pasirašyti sutartį, kad artimiau
sius porą metų jos neištekės ir 
negimdys vaikų. Kur ieškoti tei
sybės? - kalbėjo Neringa Poce
vičienė. Ji tikino žinanti apie 
moterų ir vyrų lygių galimybių 
įstatymą, tačiau nemananti, kad 
šis dar naujas įstatymas galėtų 
išgelbėti mažus vaikus auginan
čias moteris.

Ieškoti sutarimo
Šiaulių darbo biržos direk

torės pavaduotoja Jolanta Mik- 
šionytė teigia, kad ši problema 
iš tiesų egzistuoja. Moterų, au
ginančių mažamečius vaikus ir 
neturinčių darbo skaičius vis di
dėja. Spalio mėnesio statistika 
rodo, kad darbo biržoje yra už
registruota 3000 moterų, augi
nančių 1-4 metų vaikus. Pasak 
darbo biržos specialistės, šių 
moterų amžius 18-45 metų. Ta
čiau daugiau nei pusė šių mote
rų neturi jokio profesinio išsila
vinimo. Ir tik 7% turi aukštesnį 
arba aukštąjį išsilavinimą. •

- Darbdaviai, priiminėdami 
į darbą darbuotojus, turi teisę 
pasiteirauti apie jų asmeninį gy
venimą. Jei darbdavys moteriai 
pasako, kad į darbą ją mielai 
priimtų, bet ji augina mažametį 
vaiką. Tai jau yra lygių galimy
bių pažeidimas. Tačiau labai 
dažnai moterys, auginančios 
mažamečius vaikus, pačios atsi
sako siūlomo darbo. Jos negali 
dirbti visą dieną. Tad pralaimi ir 
darbdaviai, ir moterys. Manau, 
šią problemą galima išspręsti, 
tik reikia abipusio sutarimo. 
Vaiką gali prižiūrėti auklė, tėvai 
ar seneliai. Padėtį apsunkina 
tai, jog mieste nėra nė vieno 
vaikų darželio, kuris dirbtų il
gesnes darbo valandas.

Nenori jaunų mamų
Miesto įmonių ir firmų at

stovai, paprašyti pakomentuoti 
tokią situaciją, kalbėdavo labai 
vienodai. Visos moterys turin-
čios lygias galimybes gauti dar
bą, nors ir augina mažamečius 
vaikus. Pavyko išgirsti kitokių 
nuomonių. Tačiau šie darbda
viai norėjo likti nežinomi. Anot 
jų, aršios feministės ar kitokios 
moterų teisių gynėjos gali pa
reikšti nepasitenkinimą ir pri
minti moterų teises ginantį įsta
tymą.

- Į darbą priėmiau sekreto-
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rę, kuri augina mažą vaiką. Mo
teris dirbo tik pusę metų. Susi
tarėme gražiuoju, ir ji išėjo savo 
noru. Gal mano mintys nuskam
bės per daug filosofiškai, bet 
moterys auginančios mažame
čius vaikus yra netinkamos dar
bui. Kurį laiką jos turi pabūti 
namuose. Jaunos mamos labai 
išsiblaškiusios, galvoja ne apie 
darbą. Mums, vyrams, sunku su
prasti, kas yra motinystė. Tai 
moters priedermė. Su jaunomis 
mamomis labai sunku dirbti. 
Pasakykite, ką man daryti jei 
mano sekretorė pusę valandos 
plepa telefonu apie savo vaiko 
ligas, o už durų jos laukia klien
tai. Moteris, pagimdžiusi kūdikį, 
jį turėtų auginti bent iki 5 metų. 
Visos jos mintys sukasi tik apie 
vaiką, o ne apie darbą. Supran
tu, šiais laikais sunku išgyventi, 
ir moterys veržiasi į darbą. Te
gul valdžia moka ne keliasde
šimties litų pašalpą. Moteris, 
gaudama 500 litų per mėnesį 
mieliau augintų vaikelį, nei 
skaudančia širdimi jį paliktų 
darželyje.

Dar vienos firmos vadovas 
tvirtino, nenorįs priimti į darbą 
jaunų mamų.

- Jos negali dirbti visą die
ną, nes nėra kur palikti vaikų. 
Vėluoja į darbą, nes turi nuvesti 
vaiką į darželį. Vengiu tokių 
problemų. Tačiau gerai supran
tu šias moteris. Būdamas jų kai
lyje, stengčiausi gauti darbą. 
Moteris turi būti finansiškai ne
priklausoma. Jeigu papulčiau 
tokiam griežtam darbdaviui, 
kaip aš... pasistengčiau jį įtikin
ti, kad galiu puikiai dirbti arba 
sumeluočiau... Pasakyčiau, kad 
neturiu vaikų.

Moterų diskriminacija

Šiaulių universiteto Moters 
studijų centro direktorė Virgini
ja Šidlauskienė, Šiaulių naujie
noms patvirtino, kad su šia 
problema susiduria ne tik mote
rys, auginančios vaikus, bet ir 
netekėjusios merginos.

- Lietuvoje vyrauja ekono
minė diskriminacija. Šunku, ne 
tik moterims, auginančioms vai
kus. Teko girdėti, kad mergina, 
baigusi universitetą, negali rasti 
darbo. Darbdaviai labai dažnai 
vadovaujasi tokia logika: ji ište
kės, susilauks vaikų, reikės iš
leisti dekretinių atostogų, mažas 
vaikas nuolat sirgs... Ypatingai 
kenčia moterys, neturinčios 
aukštojo išsilavinimo. Spaudoje 
dažnai pasirodo skelbimai, kad 
įmonei reikalinga valytoja, mo
kanti anglų kalbą ir dirbanti 
kompiuteriu.

Darbdaviai taip nori sustip
rinti savo firmos įvaizdį. Įmonė
je nėra nei kompiuterių, o anglų 
kalbos nemoka patys vadovai. 
Tokie skelbimai tik atbaido mo
teris. Nesutinku su teiginiu, kad 
dažniausiai moteris diskrimi
nuoja vyrai. Labai dažnai dides
nė moterų diskriminacija paste
bima, kai firmai vadovauja mo
teris. Konkurencija tarp moterų 
yra įgimta ir žymiai didesnė, - 
kalbėjo docentė V. Šidlaus
kienė.

Jei moteris, ieškanti darbo 
išgirsta iš darbdavio, kad ji ne
bus priimta į darbą, nes pagrin
dinė priežastis ne išsilavinimo 
stoka, o mažametis vaikas, ji ga
li kreiptis į moterų ir vyrų lygių 
galimybių tarnybą, Vilniuje. 
Tad reikės nemažai važinėti bei 
pateikti tikrus faktus, vardus, 
pavardes. Lietuvoje taip kovoti 
už savo teises nepopuliaru.

Biržų mero pavaduotojas K. SLAVINSKAS įteikia padėkos raštą 
torontietei B. KRUOPYTEI-PALILIONIENEI už jos finansinę 
paramą Paberžės sričiai
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Čikagos muzikų Strolių kvartetas, koncertavęs Toronto Lietuvių Na
muose. Iš kairės: Herkulis, Tomas, Povilas, Faustas. Nuotraukoje jie 
prie Prisikėlimo parapijos šventovės Nuotr. V. Kulnio

Kai nepadeda ir bilijonai dolerių
Kanados laikraštis apie padėt| Rusijoje ir 

biologinius ginklus Rytuose
JUOZAS VITĖNAS

Sovietų Sąjungai 1991 m. 
sugriuvus, Rusija netapo laisvos 
rinkos demokratine valstybe, 
kaip Vakarai tikėjosi, nepaisant 
beveik šimto bilijonų dolerių, 
kurių pusę davė viena Vokietija, 
rašo E. Margolis Ottawa Sun 
laikraštyje (2001.VII.17). Ta
čiau iš buvusios komunistinės 
valstybės griuvėsių iškilo visuo
menė, kuri yra labiau panaši į 
tariamai demokratinę 1960 m. 
Lotynų Amerikos negu Vakarų 
Europos visuomenę: nesąžinin
ga policija, šnipai, suvaržyta ži- 
niasklaida, suklastoti rinkimai ir 
“duona bei žaidimai” nuraminti 
nuskurdusiems žmonėms.

Vienoje pusėje, pasak Mar
gelio, yra V. Putin, buvęs KGB 
agentas, kurį žvalgybos tarnyba 
ir kariai iškėlė į prezidentus ir 
perversmu nušalino B. Jelciną, 
o antroje pusėje yra plėšikų ba
ronų grupė ir daugybė gangste
rių, kurie kontroliuoja 80% Ru
sijos ekonomikos. Putin’o vy
riausybė pradėjo didelį vajų 
prieš organizuotus nusikaltėlius, 
bet labai turtingi ir pavojingi 
mafiozai nepasiduoda. Beveik 
visa Rusijos gaunama pagalba iš 
užsienio yra išvogiama ir pasle
piama užsienio bankuose.

Rusija, kaip teigiama, pas
kutiniame dešimtmety išgyveno 
katastrofišką ekonominį nuo
smukį, 25-30% didesnį negu di
džiosios depresijos metu. Pasak 
Margolio, tai gali būti, bet prieš 
1990 m. 40% Sovietų Sąjungos 
ekonominės gamybos buvo ski
riama kariniams reikalams. At
metus šią sumą, nuosmukis ne
atrodo toks drastiškas. Bet ir 
taip žiūrint, Rusijos ekonomika 
tebėra prastesnė dabar negu ji 
buvo komunistų laikais ir rodo 
tik keletą atsigavimo ženklų. 
Svarbi priežastis yra ta, kad 
ekonomikos vadovai ir toliau 
švaisto didžiulius Rusijos turtus,

slepia savo grobį užsienyje už
uot jį skyrę sustingusios ekono
mikos atstatymui.

Pasak laikraščio, paprasti 
rusai šiandien pragyvena savo 
įprastu būdu: augina maistą 
bendruose plotuose ar savo ma
žuose sklypeliuose, mainikauja 
daiktais ar turi kelis darbus. Gy
venimas didžiuosiuose miestuo
se yra pagerėjęs, bet kitose 
krašto vietose žmonės yra pri
versti gyventi trečiojo pasaulio 
sąlygomis.

Kai kurie rusai, anot laik
raščio, tebenori, kad sugrįžtų 
komunistų laikai. Tai daugiau
sia mokytojai, valdžios tarnau
tojai ir pensininkai, tačiau daug 
jaunų rusų miestiečių tikisi susi
laukti geresnės ateities ir neno
ri, kad sugrįžtų laikai, kai kraštą 
valdė komunistų partija.

Kitame Ottawa Sun straips
ny (XI.5) E. Margolis pasakoja 
apie Irako ruošimąsi pasigamin
ti biologinių ginklų. Jis tai suži
nojo iš britų mokslininkų, kai jis 
su jais po Irako invazijos į Ku
veitą 1990 m. buvo laikomas 
viešbutyje. Jie jam sakę, kad 
dirbo slaptoje Irako įmonėje, 
kurioje buvo bandoma paga
minti garų formos juodligės už
kratų. Jų buvo didelė grupė, ku
rią britų valdžia buvo sudariusi 
ir 1980 m. slaptai atsiuntusi į 
Iraką. Medžiaga jų darbui buvo 
atsiunčiama iš amerikiečių labo
ratorijos Marylande. Irakas taip 
pat buvo gavęs pilną Amerikos 
pritrimą įsigyti juodligės, maro,
butulizmo ir kitų ligų sukėlėjų.

Kodėl Jungtinės Valstijos ir 
Anglija padėjo Irakui slaptai 
pasigaminti biologinių ginklų, 
Ottawa Sun bendradarbis E. 
Margolis taip aiškina: kai 1979 
m. islamo revoliucionieriai nu
šalino Irano šachą, JAV ir D. 
Britanija nusprendė nuversti 
naują Irano valdžią, nes ji buvo 
laikoma grėsme jų naftos inte
resams Vidurio Rytuose. Todėl 
jos ragino Iraką užpulti Iraną ir 
teikė jam ginklų. Bet 1983 m. 
Irakas buvo bepralaimįs karą su 
Iranu. Tuomet Irakas su ameri
kiečių ir britų pagalba pradėjo 
programą pasigaminti cheminių 
ir biologinių ginklų atremti Ira
no puolimams ir atsverti skai
čium žymiai didesnes Irano pa
jėgas. Cheminiais ginklais Ira
kas sutramdė Irano puolimus ir 
1958 m. laimėjo karą. Daugiau 
nei pusė milijono karių žuvo.

Šį pasakojimą Margolis bai
gia taip: amerikiečių ir britų po
žiūriu cheminiai ir biologiniai 
ginklai yra geri, kai jie buvo 
naudojami žudyti Irano musul
monams, kurie kovojo prieš Va
karų interesus, bet šie baisūs 
ginklai yra blogi, kai būna nu
kreipti prieš Vakarų valstybes.



Jų dainos nenutilo
B. STUNDŽIA

Lietuvai atstačius nepri
klausomybę, plūsterėjo į užjū
rius nauja išeivių banga. Į To
rontą atvyko jauna muzikė L. 
Turūtaitė. Ji čia rado 1947-52 
m. atvykusius tautiečius, jau 
pagyvenusius ir truputį pasime
tusius, nes jų atžalos dažnai ir 
lietuviškai nelabai moka, jiems 
savoje bendruomenėje pasidarė 
per ankšta, todėl įsijungė į vie
tinių gyventojų eiles.

Vienu metu atrodė, kad To
ronte tarp pagyvenusių aptils 
dainos, nes lyg ir pavargo chorų 
vadovai ir choristai.

L. Turūtaitei ilgai netruko 
pagyvenusių vyrų chorą vėl įsta
tyti į tinkamas vėžes. “Vilniaus” 
rūmuose, kur gyvena į užsitar
nautą poilsį išėję moterys ir 
vyrai, iš pradžių ji subūrė dainą 
mylinčias moteris, o vėliau, pri
sidėjo vyrai. Taip ji sudarė dai
nų vienetą “Daina”. Šis vienetas 
yra keliose vietovėse pasirodęs 
ir maloniai sutiktas.

2001 m. gruodžio 2 d. “Dai
na” pakvietė tautiečius į neeilinį 
koncertą Toronto Lietuvių Na
muose. Įvadiniais žodžiais A.

Amalis ir nakties svečiai Anapilyje
Praeitų metų gruodžio 9-tą 

dieną, antrąjį Gavėnios sekma
dienį, Anapilio didžiojoje salėje 
Mississaugoje, buvo atliktas 
įspūdingas muzikinis renginys. 
Nepergausiausia publika gėrė
josi Gian-Carlo Menotti vieno 
veiksmo operoje Amalis ir nak
ties svečiai pasaka apie tris kara
lius, keliaujančius pagarbinti 
Kūdikėlio Jėzaus.

Karaliai atsitiktinai apsisto
ja pailsėti vargingos našlės ir jos 
luošo sūnelio Amaliaus lūšnoje. 
Jiedu nieko nežino apie Jėzų, 
jiems rūpi tik kasdieniniai pra
gyvenimo vargai. Motina net su
sigundo vogti auksą, nešamą Jė
zui dovanų. Įžeisti karaliai pa
lieka jai tą auksą ir ruošiasi ke
liauti toliau.

Bet štai įvyksta Kalėdų ste
buklas, kai luošasis Amalis pa
siūlo karaliams nunešti Kūdikė
liui Jėzui dovaną, vienintelį sa
vo turtą - jo ramentą. Berniu

Anapilio sodybos vaikučių choras “Gintarėliai” gieda Šv. Kazimiero 
šventovėje Delhi, Ont. 2001 m. gruodžio 8 d. Choro vadovė Deimantė 
Grigutienė, vargonininkė Edita Morkūnienė

Gintaras
Gintaras iš marių 
neišplauks savaime - 
išviliot jį gali 
tik audra tranki, 
ir dienų sotumas 
neįskels ugnelės, 
ir kūrybos džiaugsmas 
mūs’ neaplankys.

Nors būtų liūdna ir graudu - 
nepabijokime audrų.

Paslapties ranktas
Praėjo lapkritis 
su žvakėm ir calūnais...
Ateis Vaikelis - 
vaivorykštę išties: 
įgaus ir žvakės 
viltingą spalvą, 
gal išsivaduosim 
iš kerų nakties. 
Jei neužsklęsim durų, 
langinių neužversim, 
prie slenksčio -

Raktas paslapties.

Lapkritis ne 
lapkritis

Dangus taip skaisčiai mėlynas - 
tarytumei ne lapkritį - 
tik saulė keltis vėlinąs, 
ir vakaras čia pat - arti.
O širdyje dainų apstu - 
tarytumei ne lapkritį - 
gijom splavingom ataustų, 

Byškevičienė ir V. Palilionis pa
kvietė gausiai susirinkusius 
klausytojus pasidžiaugti lietuvių 
liaudies dainomis ir kompozi
torių sukurtomis. Eilė choristų 
programą papildė trumpomis 
poetų sukurtomis ištraukomis. 
Buvo pora ir solo dainų, atliktų 
Turūtaitės ir Krasauskienės. B. 
Palilionienė papasakojo links
mų nuotykių.

Po trumpos pertraukos cho
ristai pasirodė su tautine apran
ga. Pasigirdo eilė senoviškų dai
nų, paįvairinama muzika. Po to 
- rateliai, kurie čia pasilinksmi
nimuose yra užmiršti.

Teko stebėti vieną graikų 
pobūvį, kuriame nesigirdėjo 
šokiams grojant afrikietiškai- 
amerikietiškos muzikos, nors 
ten matėsi nemažai jaunimo. 
Girdėjosi graikiška muzika, jų 
tautiniai šokiai ir įvairūs rate
liai.

Eilinių klausytojų nuomone, 
“Dainos” koncertas buvo įvai
rus, žiūrovus gerai nuteikęs. Tai 
rodo muzikės L. Turūtaitės iš
monę; ji yra gyvoji dvasia, nelei
džianti pagyvenusių žmonių dai
noms nutilti.

kas stebuklingai pagyja ir ima 
vaikščioti.

Spektaklis buvo atliktas 
anglų kalba, bet motina - sopra
nas Kathryn Kossow ir karalius 
Baltazaras - bosas Algirdas Ky- 
nas savo arijas dainavo lietu
viškai.

Amalio vaidmenį atliko ta
lentingas berniukas - sopranas 
A. J. Stewart. Darniai skambėjo 
piemenų choras, daug prisidėjęs 
prie bendro gero įspūdžio. Pia
nino palydą atliko Raisa Nach- 
manovich. Operą statė “New 
School of Vocal Classical Stu
dies”, vadovaujama solisto ir di
rektoriaus Danieliaus Eby. A. 
Kynui pasiūlius ir susitarus su 
Anapilio vadovybe, D. Eby su
tiko Amalį atlikti Anapilyje.

Sekantys keturi spektakliai 
su orkestru buvo atlikti Du- 
Maurier teatre Toronte, pasku
tinysis - pilnoje salėje.

Linda Marcinkutė

nors naujas slenkstis jau arti.

Kiek sesių, brolių ir draugų - 
tarytumei ne lapkritį!
Kiek dar akimirkų džiugių, 
kai Meilė taip arti arti.
Kada išeit pakvies varpai - 
bus lapkritis ne lapkritis...

Tau, žeme, ačiū, kad supai: 
užaugau - jau Dangus arti.

Ramunė Pakalnytė,
Marijampolė

Sparnai
Norėčiau kilt į TAVE 
su malda, 
bet mano sparnai purvini, 
be galo sunkūs, 
kol jų neišbalino 
atgailos ašarų lietus, 
mano širdis prirakinta 
prie žemės dulkėtos - 
prie žvyro ir molio. 
Mano rieškučiose 
kaip mat išdžiūsta 
pasemtas iš versmės 

vanduo,
nespėju jo prinešt prie lūpų. 
Mano siela klajoja 
nykių sapnų labirintais 
ir suvaitoja gūdžiai, 
atsimušus į rytmečio 

gausmą.

Dalia Duobaitė

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai ir jų vedėja NIJOLĖ BENOTIENĖ (antroji iš kairės), 
pasiryžę tęsti darbą po Naujų metų

Susikaupimas Toronto Maironio mokykloje Vėlinių proga. Vadovavo - kun. E. Putrimas

Lenkijos lietuvių švietimo rūpesčiai
Pradėjus įgyvendinti švietimo reformą, Lenkijoje labai pasikeitė lietuviškų 
mokyklų padėtis. Visos programos, vadovėliai pasidarė neaktualūs. Pertvarkomos 

mokyklos: naikinamos mažos kaimo mokyklėlės, o kuriamos didelės mokyklos
ALGIRDAS VAICEKAUSKAS

Jau pirmaisiais reformos 
metais Punsko valsčiuje Vaita
kiemio ir Pristavonių mokyklose 
paliktos tik trys klasės. 2000 m. 
Krasnapolio valsčiuje Ramoniš- 
kių mokykla perorganizuota į 
trimetę, vyresni vaikai vežami į 
Krasnapolio mokyklą. Tame 
valsčiuje vienintelėje Ramoniš- 
kių mokykloje buvo lietuvių kal
bos pamokos.

Šių metų pradžioje Lenkijos 
lietuvių bendruomenė sužinojo 
apie lietuviškų mokyklų per
tvarkymo planus Seinų valsčiu
je. Pasirodė, kad taupimo sume
timais “buvo suplanuota jungti 
lietuviškas ir lenkiškas” klases 
ne tik Krasnavo ir Krasnagrū- 
dos mokyklose, bet ir Seinų 
gimnazijoje.

Per tarpvyriausybinės Len
kijos ir Lietuvos komisijos posė-

Atsiųsta paminėti
LITU ANUS, The Lithuanian 

Quarterly. Volume 47:3(2001). Edi
torial office: Violeta Kelertas, 1628 
University Hall, University of Illi
nois of Chicago. Administration: 
Arvydas Tamulis, 4545 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629-5489, 
USA. Subscriptions per year: $15 
institutions, $10 others.

JOURNAL OF BALTIC STU
DIES, XXXII/4, 2001 m. žiema, 104 
psi. ir viršeliai. Vyr. redaktorius 
Thomas Salumets (University of 
British Columbia, Vancouver); ad
ministracija - AABS Business Of
fice, 3465 East Burnside St., Port
land, OR 97214-2050, USA.

LITHUANIAN PAPERS. An
nual Journal of the Lithuanian Stu
dies Society at the University of 
Tasmania. Volume 15-2001. Editor 
- Algimantas P. Taškūnas. Associa
te Editor - Vince J. Taškūnas. 
Address: P. O. Box TH, Sandy Bay, 
Tas. 7006 Australia. Single issue - 
$8 JAV

Naujoje salėje - nauji koncertai
Vasario 3, sekmadienį, 5 

v.p.p. Toronto Prisikėlimo para
pijos salėje įvyks žymaus XIX š. 
vokiečių kompozitoriaus Johan
nes Brahms’o kūrybos vakaras. 
Jį rengia Prisikėlimo parapijos 
Persikėlimo vajaus komitetas, ir 
toliau renkantis lėšas statybai 
užbaigti. Nors parapijos šei
mininkai ir jų talkininkai dar te- 
beužimti naujakurystės rūpes
čiais, naujame parapijos centre 
jau verda gyvenimas. Ir smagu 
pasidžiaugti, kad iš senųjų pa
talpų, be viso kito turto, į naują 
vietą persikėlė ir ilgametės, taip 
nelengvai išpuoselėtos kultūri
nės veiklos tradicijos, kurios 
įvairiapusę parapijos veiklą da
ro dar patrauklesnę.

Naujoje šventovėje jau 
skambėjo svečių iš Lietuvos bal
sai: su pasisekimu koncertavo 
Klaipėdos miesto choras “Au
kuras”, girdėjome skambius 

dį, įvykusį 2001 m. pradžioje, 
buvo aptartos Seinų valsčiaus 
švietimo problemos. Nesulaukė
me jokio atgarsio. Birželio mė
nesį tėvai įsteigė Protesto koųii- 
tetą, į kurį įėjo Seinų lietuviškų 
gimnazijos klasių gimnazistų tė
vai. Komiteto pirmininku išrin
ko Joną Žukauską, pavaduoto
jais - Vytautą Grigutį ir Juozą 
Kubilių. Protesto komitetas sa
vo ir LLB raštu kreipėsi į Lenki
jos švietimo ministerį prašyda
mi, kad būtų leista mokytis gim
tąja kalba Sejnų gimnazijoje. 
Tačiau iki mokslo metų pra
džios nebuvo išspręsta ši prob
lema. Sužinoję, kad lietuviškos 
klasės yra sujungtos su lenkiš
komis, tik lietuvių kalba išskirta, 
kas praktiškai reiškė lietuviškų 
klasių panaikinimą, I ir II gim
nazijos klasių moksleivių tėvai 
nusprendė atžalas leisti mokytis 
į Punsko gimnaziją. Taip jie 
protestavo prieš Seinų viršaičio 
veiksmus. Sis protestas plačiai 
nuskambėjo visos Lenkijos ži- 
niasklaidoje.

2001 m. rugsėjo 5 d. Varšu
voje įvyko iškilmingas Lenkijos 
ir Lietuvos diplomatinių santy
kių atkūrimo 10-mečio minėji
mas. Jo metu Lenkijos ir Lietu
vos aukščiausiosios valdžios at
stovai parėmė lietuvių siekius 
išsaugoti lietuviškas klases.

Seinų valsčiuje nesibaigia 
lietuvių švietimo problemos. 
Neaišku, ką viršaitis J. Skindzier 
planuoja daryti su Krasnavo ir 
Krasnagrūdos mokyklomis. Jis 
neįgyvendino daugumos tėvų 
prašymų:

- ne visus įstatymais numa
tytus dalykus leido dėstyti lietu
viškai;

- nesurado pakankamai pa
talpų;

- nepaskyrė direktoriaus 
pavaduotojo, kuris būtų atsa
kingas už lietuviškas klases.

“Ąžuoliuko” balsus.
Tikrai šventiška ir įsime

nanti šv. Kalėdų išvakarėse įvy
ko tradicinė “Volungės” choro 
popietė.

Dar porą gražių renginių 
žada ir šių metų pradžia. Šio 
mėnesio pabaigoje visi kviečia
mi į solisto iš Lietuvos V. Juo- 
zapaičio koncertą. Jo metu ga
lėsite įsigyti bilietus ir į mūsų 
minėtąjį J. Brahms’o kūrybos 
vakarą, kuris pratęs šį klasikinės 
muzikos koncertų ciklą. Jo pro
gramą rengia ir kviestiniai, bet 
savi, jau žinomi mūsų bendruo
menei muzikai - smuikininkas 
A. Bankas, pianistės I. Dama- 
šiūtė-Beresnevičienė, L. Kano- 
vičienė, “Volungės” choro dai
nininkių grupė (vad. D. Viskon- 
tienė).

Visi kviečiami į šią turinin
gą muzikos popietę.

K. Saukaitė

Lietuvių gimnazija Seinuose?
Lenkijos lietuviai nuspren

dė nuo ateinančių mokslo metų 
perimti gimnazijos lietuviškas 
klases į savo rankas, t.y. įsteigti 
nevalstybinę mokyklą, kuriai va
dovautų ne savivaldybė, o “Sei- 
nos” fondas. Tada lietuviai tu
rėtų įtakos vaikų auklėjimui ir 
mokymui. Mokykla dirbtų vals
tybinės mokyklos principu. 
Valsčius jai pervestų gautas 
subvencijas. Buvo kalbėta su 
Seinų valsčiaus viršaičiu Jan 
Skindzier ir apskrities viršininku 
Marian Luto dėl gimnazijos pa
talpų. Viršaitis žadėjo atlaisvinti 
Seinų licėjaus patalpas, (šiuo 
metu viršaičio pasiūlymas nebe
aktualus), jei fondas perims lie
tuviškas gimnazijos klases. Jei 
pavyks įsteigti atskirą lietuvišką 
gimnaziją, tada “Seina” steigs ir 
pagrindinę mokyklą, į kurią bus 
atvežami Krasnavo ir Krasna
grūdos mokyklų vyresniųjų (IV- 
VI) klasių mokiniai. Tuomet 
Seinuose būtinai reikės statyti 
mokyklai atskirą pastatą.

Lietuvių bendruomenė rug
sėjo 20 d. kreipėsi į Lenkijos 
tarpžinybinės tautinių mažumų 
grupės pirmininką P. Stachan- 
czyk, prašydama, kad Seinuose 
statytų arba jau esantį pastatą 
pritaikytų lietuvių mokyklai. 
Būtų galima įsteigti vieną lietu
višką mokyklą Seinų miesto ir 
valsčiaus vaikams. Čia dirbtų ir 
pagrindinė mokykla, ir gimnazi
ja. Konkretaus atsakymo į šį 
prašymą negauta.

2001 m. lapkričio 22 d. lie
tuvių delegacija lankėsi pas Lie
tuvos premjerą Algirdą Bra
zauską. Jam buvo pristatytos 
Seinų krašto švietimo proble
mos. Premjeras pritarė mūsų 
koncepcijai ir pažadėjo visoke
riopai mus remti. Taip kad nuo 
naujųjų mokslo metų pradės 
veikti fondo “Seina” įsteigta 
Seinuose gimnazija.

Kitos švietimo problemos
Tai žinių patikrinimas bai

gus pagrindinę mokyklą ir gim
naziją. Lenkijos centrinė egza
minų komisija nenumato lietu
viškai organizuoti egzaminų. 
Taigi mokiniai egzaminus turės 
laikyti lenkiškai. Lietuvių orga
nizacijų manymu, geriausia bū
tų, jei moksleiviai galėtų rinktis, 
kuria kalba nori laikyti egzami
nus. Kalba gali nulemti rezulta
tus. Yra žinoma, kad per egza
minus net lenkiškų mokyklų 
mokiniai turėjo sunkumų, nes 
nelabai suprato užduotis. Šiuo 
klausimu buvo kalbėta ir rašyta 
Lenkijos vyriausybei ir seimui.

Kitas rūpestis tas, kad vis 
dar nepatvirtintos Lietuvos isto
rijos, geografijos, integruoto 
mokymo ir lietuvių kalbos pro
gramos. Visos jos buvo pristaty
tos Švietimo ministerijai, tačiau 
nei viena jų nebuvo patvirtinta. 
Todėl mūsų mokytojai dirba pa
gal autorines programas.
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<1KULTQRWEJE VEIKLOJE
LKMA (Lietuvos katalikų 

mokslo akademija) šiais metais 
švenčia savo gyvavimo 80-metį. 
Numatoma išleisti LKMA Metraš
čio XX ir XXI tomus, LKMA Su
važiavimo darbų XVIII tomą bei 
kelis kitus mokslinius leidinius. 
Praeitais metais buvo išleistas 
LKMA Metraščio XVIII tomas, 
kurio nemaža dalis buvo skirta 
Vysk. Motiejaus Valančiaus 
(1801-1875) gimimo 200 m. jubi
liejui paminėti, ir XIX tomas, 
skirtas karaliaus Mindaugo 
krikšto sukakčiai. 2003 metais 
ruošiamas LKMA XIX Suvažiavi
mas Šiauliuose, Šiaulių universi
teto patalpose. Užsienyje gyve
nantieji LKMA nariai kviečiami 
aktyviai prisidėti ir dalyvauti su
važiavime.

Dainius Trinkūnas (1931- 
1996), pianistas, pedagogas, kul
tūros veikėjas buvo pagerbtas 
Vilniaus paveikslų galerijoje jo 
kolegų, bičiulių ir mokinių su
rengtame Atminimo vakare, ku
riame dalyvavo prof. S. Sondeckis 
su Lietuvos kameriniu orkestru, 
pianistė B. Vainiūnaitė, solistas 
V. Noreika, klarnetistas A. Bud
rys ir kt. D. Trinkūnas gimė Šiau
liuose, 1955 m. baigė Lietuvos 
konservatoriją, prof. S. Vainiūno 
fortepiono klasę. Aspirantūrą ga
bus pianistas tęsė Leningrado 
konservatorijoje. Nuo 1958 m. 
dėstė Lietuvos konservatorijoje, 
1960 m. įsteigė M. K. Čiurlionio 
meno mokyklą ir 10 metų jai va
dovavo. 1970-1973 m. buvo Lietu
vos valstybinės filharmonijos di
rektoriumi. Nuo 1973 m. buvo 
kultūros viceministeriu, vėliau 
kultūros ministeriu, o perorgani
zavus ministerijas, iki 1994 m. bu
vo kultūros ir švietimo ministeriu. 
Su Lietuvos dailės muziejaus di
rektoriumi R. Budriu pargabeno 
iš Berlyno M. Žilinsko sukauptų 
meno kūrinių rinkinį, kurie dabar 
yra M. Žilinsko vardo galerijoje 
Kaune, rūpinosi Chodkevičių rū
mų restauravimu, kuriuose dabar 
įsikūrusi Vilniaus paveikslų ga
lerija.

Rimantas Budrys, gamtinin
kas, rašytojas ir žurnalistas, buvęs 
ilgametis žurnalo Mūsų gamta vy
riausias redaktorius, 2001 m. lap
kričio pradžioje mirė Kaune eida
mas 72-sius gyvenimo metus. Bai
gęs žurnalistikos studijas, R. Bud
rys lankė Vilniaus universiteto 
Gamtos fakultete ir Lietuvos že
mės ūkio akademijos Miškinin
kystės fakultete pasirinktus kur
sus. Redakcinį darbą pradėjo Švy
turio ir Mūsų girių žurnaluose, Tė
vynės balso laikraštyje. Nuo 1957 
m. buvo Lietuvos žurnalistų są
jungos, nuo 1960 m. Lietuvos ra
šytojų sąjungos narys, ilgametis 
Žurnalistų sąjungos Garbės teis
mo pirmininkas bei Lietuvos 
gamtos apsaugos draugijos narys. 
Per 54 kūrybos metus skaityto
jams pateikė daugiau kaip 30 kny
gų: kelionių apybraižų, apysakų, 
novelių, romanų, pasakų vaikams, 
scenarijų dokumentinėms kino 
apybraižoms, mokslo populiarini
mo knygų. Kai kurios jų buvo iš
leistos ir anglų, vokiečių, rusų bei 
ukrainiečių kalbomis.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

M. ir M. Purvinų suprojektuotas tradicinis antkapinis kryžius
Valteriui Kristupui Banaičiui Nuotr. M. Purvino

Viktorijai Daujotytei-Pake- 
rienei paskirta pirmoji, tik 2001 
metais įsteigta, Lietuvos meno 
kūrėjų sąjungos premija. Ši Vil
niaus universiteto profesorė, lite
ratūrologė buvo apdovanota už 
naujausius veikalus Literatūros fi- 
losofija, Esė apie poeziją ir esimą 
bei Kultūros šalyse ir nuošalėse. V. 
Daujotytė anksčiau yra laimėjusi 
Valstybinę kultūros ir meno pre
miją (1993 m.), Santarvės fondo 
premiją (1996 m.), parašė daug 
mokslinių straipsnių, analitinės 
eseistikos knygų, vadovėlių, studi
jų apie poetų Jurgio Baltrušaičio, 
Janinos Degutytės, Salomėjos 
Nėries, rašytojos Šatrijos Raga
nos kūrybą, veikalus Lyrikos būtis, 
Tautos žodžio lemtys, Moters dalis 
ir dalia, Kalbos kalbėjimas, Teks
tas ir kūrinys ir kt. Lietuvos meno 
kūrėjų sąjungos premija - laurea
to diplomas ir 5,000 litų - bus 
kasmet skiriama menininkams už 
išskirtinius profesionalaus pieno 
raidoje kūrinius, paskelbtus per 
paskutinius dvejus metus.

Visuotinė lietuvių enciklope- 
dįja, dvidešimties tomų komplek
tas, planuojama išleisti per atei
nančius 7 metus. Pirmasis jos to
mas (A-Ar) buvo paruoštas spau
dai dar 2001 metų pabaigoje, o 
kiti du tomai planuojami išleisti 
2002 metais. Mokslo ir enciklope
dijų leidybos instituto direktorius 
R. Kareckas pateikia truputį sta
tistikos apie šį projektą. Pirmojo 
tomo tiražas bus 10,000, iš kurių 
apie 2,000 jau užprenumeruoti. 
Jis kainuos 85 Lt, suvenyrinis lei
dinys su odos viršeliais ir dėklu 
kainuos 250 Lt. Visi enciklopedi
jos tomai prenumeratoriams, atsi- 
imantiems iš instituto, kainuos 
1,600 Lt, prenumeruojant paštu 
Lietuvoje - 1,800 Lt, užsienyje 
turbūt žymiai brangiau, bet kaina 
nenurodyta. Enciklopedijoje bus 
apie 115,000 straipsnių, 24,000 
iliustracijų, 650 žemėlapių. Straips
nius enciklopedijai rašo apie 9000 
autorių, įvairių sričių specialistų. 
Lituanistikai skiriama penktadalis 
viso leidinio apimties - bus deda
ma sovietiniais laikais drausta ar 
ignoruota lituanistika, aprašomas 
Lietuvos valstybingumas, tikinčių
jų bendrijos, kariuomenės istori
ja, pasipriešinimas okupacijoms, 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštys
tės ir Lietuvos valstybės istorija, 
Mažoji Lietuva, užsienio lietuvių 
gyvenimas, kultūra ir organizaci
jos, užsienio valstybių vietovės, 
kuriose gyveno ar gyvena lietuviai 
ir t.t. Enciklopedijos globėju, pa
brėždamas jos svarbą Lietuvai, su
tiko būti prezidentas V. Adamkus.

Lietuvos musulmonai paskel
bė pareiškimą, kuriame smerkia 
tarptautinį terorizmą ir rugsėjo 
11 teroristų veiksmus JAV-se. Ja
me išreiškiama užuojauta žuvu
siųjų artimiesiems ir prašoma 
Aukščiausiojo palaimos visiems 
nekaltai nukentėjusiems teroriz-' 
mo veiksmuose. “Nė viena mono
teistinė religija nepateisina nekal
tų žmonių žudymo” - pabrėžiama 
pareiškime. Jį pasirašė Lietuvos 
musulmonų sunitų dvasinio cent
ro - Muftiato valdybos pirminin
kas muftijus Romualdas Kri- 
nickis. G.K.
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KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind.....................1.25%
180-364 d. term.ind.................... 1.25%
1 metų term, indėlius................1.30%
2 metų term. Indėlius............... 2.00%
3 metų term, indėlius............... 2.50%
4 metų term. Indėlius............... 3.00%
5 metų term. Indėlius............... 3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk..............1.30%
1 metų GlC-met. palūk..............1.55%
2 metų GlC-met. palūk..............2.25%
3 metų GlC-met. palūk..............2.75%
4 metų GlC-met. palūk.............3.30%
5 metų GlC-met. palūk..............3.65%
RRSP, RRIFIrOHOSP

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

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

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

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

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

Toronto “Šatrijos” tunto skautės iškylavo Algonquin parke praėjusią vasarą

Kanados įvykiai

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

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

Duodame komercinius 
mortglčius

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius 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’ kOftGlė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK W KAINUOS 

d 3’/z %2 IŠVISO 
+GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NAMO {VERTINIMAS 
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.

Travel_______
& Services Ine.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

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

VASARĄ KELIAUJANČIŲ Į LIETUVĄ DĖMESIUI!
Iš anksto įm įkėjusienis pirminę įmoką teikiama $100 nuolaida.

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
iki rugsėjo 21 bus trumpas (už
trunkąs mažiau negu 1 vai.) J. 
M. Barrie (skot., 1860-1937) 
veikaliukas, parašytas 1917 m. 
The Old Lady Shows Her Me
dals. Pastarasis prasidės 12 vai. 
dienos, visi kiti vaidinimai pra
sidės 2 v.p.p. arba 8 v.v. Bilietų 
kainos šį sezoną pasiliko tos pa
čios, tarp $75 ir $40, $18 už 
trumpąjį veikaliuką. Studen
tams ir pensininkams būna spe
cialūs popiečių pastatymai ($20- 
$28). Daugiau žinių apie festi
valį bei nakvynes miestelyje ir jo 
apylinkėse duoda festivalio kny
gutė (gaunama užsakant telefo
nu 1-800-511-SHAW) arba In
terneto svetainė http://www. 
ha wfest. sympatico. c a

Karalienė Elzbieta II šių 
metų vasario 6 dieną švęs savo 
valdymo auksinį, 50-ties metų, 
jubiliejų. D. Britanijoje ta proga 
planuojama daug įvairių rengi
nių. Min. pirmininkas Tony 
Blair paskelbė, kad nuo gegužės 
1 iki rugpjūčio 5 dienos karalie
nė apkeliaus savo D. Britanijos 
valdas: Angliją, Škotiją, Valiją 
ir Šiaurės Airiją. Birželio 1-4 
savaitgalio metu vyks pagrindi
nis Auksinio jubiliejaus minėji
mas. Birželio 4 dieną karalienė 
dalyvaus specialioje religinėje 
Padėkos iškilmėje Londono St. 
Paul’s katedroje. Dar nežinia, 
ar Elzbieta II planuoja ta proga 
aplankyti Kanadą ir kitas Brita
nijos sandraugos valstybes.

Ontario greitkelio #407 sa
vininkai nuo sausio 1 dienos pa
kėlė muito mokestį nuo 11 cen- 
tų/km dienos metu ir 6 centų/ 
km nuo 11 vai. nakties iki 6 vai. 
ryto iki 11.5 cento/km per visą 
dieną. Šį 108 km ilgio greitkelį 
provincija pastatė kaip apmo
kestintą kelią, kuris padėtų su
mažinti automobilių srautą 
QEW ir greitkelyje #401 To
ronto teritorijoje. Vėliau pro
vincija jį privatizavo ir leido sa
vininkams nustatyti kelio mo

kestį su tam tikrais suvaržymais 
- kada judėjimas 407 greitkeliu 
pradės mažėti, provincija įsikiš 
su savo pasiūlymu. Tačiau jau 
dabar daugelis vairuotojų skun
džiasi, kad naudotis šiuo greit
keliu yra gana brangu, o spūstis 
QEW ir #401 kelyje “piko” va
landomis ne tik nesumažėjo, bet 
gal net ir didėja.

Pauline McGibbon, buv. 
karalienės atstovė Ontario pro
vincijoje, mirė 2001 gruodžio 15 
d., sulaukusi 91 metų amžiaus. 
Pauline Mills gimė 1910.X.20 
Samia (Ontario) mieste; 1933 
m., baigusi moderniosios istori
jos studijas Toronto universite
te, susituokė su savo gimnazijos 
laikų draugu Donald McGib
bon. Domėjosi meno pasauliu, 
kovojo už moterų lygiateisišku
mą - ne žodžiais, bet pavyzdžiu. 
Ji tapo labiausiai žinoma kaip 
pinnoji moteris Toronto univer
siteto alumnų draugijos pirmi
ninkė, Toronto ir Guelph uni
versitetų rektorė (chancellor), 
Upper Canada College valdytoja 
(governor), karalienės atstovė 
Ontario (pirmoji visoje Britani
jos tautų sandraugoje); Kana
dos menų tarybos pirmininkė, 
National Arts Centre Otavoje 
valdybos pirmininkė. Buvo ap
dovanota daugeliu žymenų, visa 
eilė universitetų (Toronto, 
Western Ontario, Alberta, Mc
Master, Carleton, Laval, Otta
wa) suteikė jai garbės doktora
tus. Apie savo pasiekimus ji pa
stebėjo: “Sugebėjimas neturi ly
ties - protas, valia, išmintis, 
principai, energija yra svarbiau
sios jo dalys”.

Randy Moffat ir jo šeima, 
gyvenantieji Vinipege (Manito
ba), paaukojo $100 milijonų 
labdarai, Winnipeg Foundation 
(WF) fondui. “Mūsų šeimą vi
suomet jaudino, kad tiek daug 
vaikų gyvena žemiau neturto ri
bos”, sakė R. Moffat, buvęs 
“Moffat Communications Ltd.” 
pirmininkas. Jis neseniai parda-

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS, Lietuvos krepšininkas, NBA lygos Klyv- 
lando “Cavaliers” vidurio puolėjas, šiuo metu yra laikomas naudin
giausiu žaidėju V.L. nuotr.

Sportas
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Eurolygos B gru
pės rungtynes Kaune “Žalgiris” vėl 
pralaimėjo Liublijanos “Olimpija” 
(Slovėnija) krepšininkams 70:81 ir 
beveik prarado galimybę prasimušti 
į antrąjį varžybų ratą. Negeriau pa
vyko ir Vilniaus “Lietuvos teleko- 
mo” krepšininkėms. Vilnietės pra
laimėjo Stambul “Fenerbahce” ko
mandai 66:68 ir B grupėje pasiliko 
paskutinėje, aštuntoje, vietoje. Ge
riau pavyko “Lietuvos ryto” krepši
ninkams. R. Saportos taurės varžy
bose Bonoje 96:81 nugalėjo Vokie
tijos vicečempionus “Telekom” 
krepšininkus ir C grupėje pirmauja.

RANKINIS: Lietuvos ranki
ninkai pergalingai pradėjo 2003 
metų pasaulio čempionato atran
kos varžybas nugalėdami Latvijos 
komandą 26:21.

ŽIEMOS OLIMPIADA: Lie
tuvai Salt Lake City vasario 8-ąją 
prasidedančiose žiemos žaidynėse 
atstovaus 8 sportininkai: ledo šokė
jai Margarita Drobiazgo ir Povilas 
Vanagas, slidininkai Ričardas Pa
navas, Vladislovas Zybaila, Vadi
mas Gusevas, Irina Terentjeva ir 
bia donininkai Liutauras Barila ir 
Diana Rasimovičiūtė. Kartu su tre
neriais ir medikais olimpinę rinkti
nę sudarys 19 žmonių, o visoje ofi
cialioje delegacijoje kartu su vado
vais rėmėjais, žurnalistais ir kitais 
bus 24 asmenys. V.P.

vė savo akcijų dalį bendrovėje 
už $700 mln. Moffat šeimos pa
aukota suma, pasak WF direk
toriaus R. Scott, yra didesnė, 
negu visos aukos sudėjus WF 
80-ties metų gyvavimo metu, ir 
padidino fondo išteklius iki 
$315 mln. Nuo 2004 metų tiki
masi, kad šios aukos palūkanos 
leis kasmet skirti $6.5 mln. lab
darai Vinipege ir kitose vietovė
se, kur “Moffat Communica
tions Ltd.” turėjo savo radijo 
stotis ar kabelinės televizijos 
skyrius (Vankuveryje, B.C., 
Kalgaryje ir Edmontone, Altą., 
Prince Albert ir Moose Jaw, 
Sask., Thompson, Man., Dry
den, Fort Frances, Hamiltone, 
Ont.).

Pirmas kūdikis, gimęs To
ronte ir jo apylinkėse 2002 me
tais, buvo berniukas: George 
Gali gimė vos vienai sekundei 
praėjus po Naujųjų metų vidur
nakčio Scarborough ligoninėje. 
Antras kūdikis - irgi berniukas, 
Henry Wilhelm Alexander, gi
mė 2 min. po vidurnakčio 
Mount Sinai ligoninėje. Trečia 
šiais metais pasaulį išvydo mer
gaitė, Daniela Ramirez, 9-tą 
minutę po vidurnakčio gimusi 
Mississaugos Credit Valley ligo
ninėje. G K

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

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

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

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 126 milijonus dolerių

MOKAME
1.25% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.25% už 180-364 d. term, indėlius 
1.30% 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%užOHOSP (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
• mortglčius iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

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 KITU KRAŠTU
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

Toronto, Ontario M6S 1P2
Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

m. kainomis!
Naudokitės proga, skambinkite man asmeniškai!
Hiriu 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 laisvi) vietų - aš jas Jums gausiu! Teiraukitės!

Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti 
Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau 
X-PRESS paštu.
ALGIS (a) 133 Roncesvalles Avė.
jyjEįOELIS TORONTO, Ont. M6R 2L2

FWgyreni) Tel. 416 531-4800

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

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

_________  _______* * *_______________  
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

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

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


PADĖKA

Dėkojame visiems, kurie taip gražiai ir gausiai su- I 
I sirinko atšvęsti mūsų 60-tą vedybinio gyvenimo jubi- ' 
» lieju. Iškilmingas šv. Mišias atnašavo klebonas kun. < 
I A. Simanavičius, OFM, prel. J. Staškevičius, kun. E. i 
! Jurgutis, OFM, dalyvaujant diakonui dr. K. Ambro- * 
» zaičiui. Skambant giesmėms ir vargonams, atnauji- ( 
) nom vedybų priesaiką ir gavom šventą palaiminimą. ( 

Dėkojame sūnui Juozui, jo žmonai Kristinai, ku- ' 
( rie daugiausia laiko ir darbo paaukojo šio pagerbimo , 
) ruošai, dėkojame savo dukroms - Aušrelei, Laimutei ( 
’ ir Daivutei, kurios prisidėjo rengiant šią iškilmę. Ska- ' 
( nius pietus paruošė B. Stanulienė, su smagia muzika, 
) daina visus linksmino Lilija Turūtaitė. Pinigines ( 
’ dosnias dovanas paskirsime ir nusiųsime Kauno ' 
[ miesto našlaičiams. ’

) Nuoširdžiausias AČIŪ! (

i Juozas ir Onutė Gataveckai '

SKAITYTOJAI PASISAKO
GAUSI ŠEIMA

Mes per Jūsų laikraštį dėkoja
me mūsų geradariams už didelę pa
galbą auginant mūsų šeimynoje 9 
vaikus. Šie geradariai randa laiko ir 
noro dalytis su mumis turimu geru. 
Ypač dėkingi p. Birutei Jonaitienei, 
gyv. Box 383, R.R. 2, Creemore, 
Ontario LOM 1G0. Ji koordinuoja 
visų Kanadoje gyvenančių mūsų ge
radarių veiklą.

Šv. Pranciškaus žiedelių šeimy
nos tėveliai ir 9 vaikučiai -

J. A. Kasperavičiai,
5480 Kelmės raj., Užvenčio sen., 

Girnikų km., Lithuania.

VARGŠŲ VALGYKLA
Iš Telšių vyskupo Antano Vai

čiaus gavome 100 amerikietiškų 
dolerių “Caritas” vargšų valgyklos 
išlaikymui, kuriuos jam atsiuntė S. 
Janušonis iš Kanados. Per žiemą 
Telšių vargšų valgykloje maitiname 
per 200 žmonių kiekvieną dieną; 
vasarą sumažėja, nes dalis išvažiuo
ja į kaimus pas ūkininkus. Taip pat 
rūpinamės ir gatvės vaikais, juos 
mokome savarankiško gyvenimo 
pagrindų. Prie valgyklos yra gali
mybė vargšams išsiskalbti ir išsi
džiovinti, išsilyginti ir susisiūti savo 
drabužius. Kun.Vytautas Gedvainis,

Telšių vyskupijos “Caritas" 
direktorius,

Šviesos 6, Telšiai LT-5610, 
Lithuania.

KOVA SU TERORIZMU
Gal jau prieš porą dešimtme

čių civilizuotos šalys pradėjo akty
viai kovoti su terorizmu pasaulyje. 
Tarėsi ir teikė jos įvairius pasiūly
mus. Pamenu tada gana konkretus 
buvo Kanados vadovybės pasiūly
mas, nuskambėjęs maždaug taip: 
visus nusikaltusius sulaikytus tero
ristus reikia greit, be jokio gailes
čio nuteisti mirties bausme ir ne
delsiant sušaudyti, kad likusieji 
laisvėje teroristai, jų bendražygiai, 
neturėtų išleisti iš kalėjimų savuo
sius. Esą tokiu būdu terorizmas pa
saulyje išnyksiąs.

Toks siūlymas man įstrigo 
gerklėje kaip ašaka, ir jaučiu aš ją 
ligi šiolei. Šiuo metu pas mus Lie
tuvoje vėl daug kalbama ir rašoma 
apie terorizmą. Galingoji ir turtin
goji Amerika, liaukis kovojusi 
kraujo liejimo metodais su teroriz
mu, kol dar neišsprūdo iš Tavo 
rankų galimybė laimėti tą karą 
žmonišku būdu.

Juozas Vytas Tamušauskas, 
Žiūriu km., Šakių rajonas

JAUNAS BEDARBIS
Galėčiau dirbti ir būti reikalin

gas, turiu įgijęs vidurinį išsilavinimą 
ir baigęs Kelmės Proftechninę mo
kyklą su apdailininko specialybe. 
Galiu atlikti tinko, dažymo, plytelių 
klojimo, tapetavimo ir kitus darbus. 
Deja, stoviu Darbo biržoje be jokių 
rezultatų gauti nors kokio darbo. 
Bedarbis Lietuvoje negauna jokios 
piniginės paramos-pašalpos. Norė
čiau būti reikalingas žmogus, nes 
išgyventi dabar mūsų šalyje tegali 
dirbantys aukštuose postuose arba 
tik nusikaltėliai. Dėkoju Dievui, 
kad esu sveikas, turiu artimų žmo
nių, kurie tai supranta ir net kartu 
išgyvena savo nepriteklių. Ėjau per 
įvairias organizacijas ieškodamas 
darbo, bet veltui. Norėčiau padėti 
savo šeimai dirbdamas darbą, nes 
negali ir neturiu teisės eiti nedoru 
keliu - vogti, plėšti, kaip daro kai 
kurie, nes tai prives tik iki kalėjimo. 
Labai nuoširdžiai prašau Jūsų 
bendruomenes padėti man jaunam 
išvykti nors trumpam uždirbti savo 
šeimai, mamai vaistams, maistui, 
pragyvenimui. Pas mus darbą te

gauna valdininkų atžalos, visur nu
lemia dideli pinigai - kyšiai, visur 
didelė korupcija.

Įvairios firmos, vežančius žmo
nes į užsienį įvairiems darbams, 
dažnai juos apgaudinėja, prižada 
darbą, užmokestį, bet surinkę pini
gus ar atėmę palieka juos išmestus 
pusiaukelėje be dokumentų, be jo
kios galimybės išgyventi.

Kęstutis Petrauskas, 
Kelmės rajonas, Kelmės seniūnija, 

Verpenos kaimas, Lithuania

LIETUVIŲ IR AUSTRALŲ 
KALĖDOS

Lietuviai dar laikosi senų ne
priklausomybės metų papročių. 
Prieš Kalėdas Lietuvių klube vyks
ta bendros Kūčios. Vyresnio am
žiaus vadovas padaro platų prane
šimą apie senus papročius ir apie 
įvairius Kūčių nuotykius. Kadangi 
dabar Sydney savo lietuvių kunigo 
neturime, Kūčių maldas atlieka vy
resniosios kartos žmogus. Apie 
įvairius papročius, kilusius iš liau
dies gyvenimo pasakoja atitinkami 
pranešėjai. Australai nėra katali
kai, jie Kūčių neturi. Kalėdų šven
tes pagal seną paprotį lietuviai pra
leidžia šeimose. Australai priside
da maisto ir gėrimų į automobilį ir 
vyksta į Ramiojo Vandenyno pa
kraštį po eukolipto medžiu, nes 
Kalėdų metų kartais esti iki 30°C! 
Ir taip praeina Kalėdų pirmoji die
na. Naujųjų metų naktis ir lietu
viams ir australams esti gana 
triukšminga! Šokiai muzika vaišės 
- iki paryčių.

Po Naujų metų dauguma įmo
nių turi 4 savaites atostogų. Sausio 
mėnuo Australijoj yra atostogų lai
kas J. P. Kedys,

Sydney

LEIDINYS APIE PAPILĘ
(Iš atsiųsto laiško)

Papilė - viena seniausių Že
maitijos gyvenviečių, pirmą kartą 
kalavijuočių ordino kronikose pa
minėta 1253 metais. 2003 metais 
miestelis minės 750 metų jubiliejų.

Remiantis vietos gyventojų at
siminimais, archyvų duomenimis, 
įvairiais rašytiniais šaltiniais, kita 
medžiaga norime išleisti knygą apie 
Papilės valsčių - vieną iš daugiau 
kaip trijų šimtų buvusių Lietuvos 
valsčių.

Knyga “Papilė, 750 metų jubi
liejui pažymėti” skiriama ne tik 
miestelio, bet ir Akmenės krašto 
raidai apžvelgti. Šis leidinys skiria
mas ir Lietuvos tūkstantmečiui 
(1009-2009) ir Lietuvos tarptautinio 
pripažinimo 750-sioms metinėms 
(1253-2003) pažymėti.

Kviečiame visus pagal galimy
bes paremti papilėniškių sumany
mą. Lėšas knygos ruošimui ir lei
dybai renka Akmenės rajono Papi
lės seniūnijos rėmimo fondas, a/s 
Nr. 65111602 (litais), valiutinė są- 
skaita-Account Nr. 1116098 LTB 
Mažeikių skyriaus Papilės KAP 
2911, banko kodas 60129. Prašome 
turinčius medžiagos apie Papilę, ga
linčius papasakoti apie gyvenimą iš
eivijoje, pasidalinti turima me
džiaga su knygos rengėjais.

Visi, prisidėję prie knygos lei
dybos, bus paminėti leidinyje ir 
gaus vardinius knygos “PAPILĖ, 
750 metų jubiliejui pažymėti” eg
zempliorius. Būsime dėkingi už tei
kiamą pagalbą. Laukiame Jūsų pa
siūlymų ir pastabų telefonu/faksu 
Nr. 32633 arba laiškų adresu: Papi
lės seniūnas, J. Basanavičiaus g. 23, 
Papilė, Akmenės rajonas, LT-5456, 
Lithuania.

Antanas Vaičius,
Papilės seniūnas

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

Baigiant slaugos namų statybą
Lietuvių slaugos namų Toronte informacinė popietė

DANGUOLĖ BALTRUŠYTĖ- 
SHER

2001 gruodžio 9 d. Toronto 
Lietuvių Namų Vytauto menėje 
įvyko informacinė popietė, ku
rią organizavo LN Moterų bū
relis ir LN valdyba.

Gausiai atsilankiusiems į šią 
popietę buvo paruošta daug 
įvairios medžiagos lietuvių ir 
anglų kalbomis apie Slaugos na
mus, CCAC veiklą, pateikti pa
reiškimų blankai.

LN pirm. E. Steponas pri
statė SN statybos komiteto na
rius - R. Sondą, dr. R. Zabie- 
liauską, R. Juodį, T. Gurevičių 
ir pakvietė juos prie paruošto 
scenoje garbės stalo.

Savo pranešime R. Sonda 
pasidžiaugė faktu, kad SN staty
ba eina į pabaigą ir kad statybos 
eiga ne visuomet vyko, kaip val
dyba norėjo. Atsiradusios kliū
tys ir įvairūs trukdymai ne vi

Naujoji KLB Toronto apylinkės valdyba. Pirmoje eilėje (sėdi iš kairės) Vy
tautas Taseckas, Danutė Garbaliauskienė, Algis Simanavičius, Kristina 
Baliūnaitė; (antroje eilėje iš kairės) Prima Saplienė, Virginija Ruškienė, 
Gintarė Sinskaitė, kun. Augustinas Simanavičius, OFM, Dalia Steponai
tienė, Vidmantas Šilininkas (Nuotraukoje nėra Kristinos Rimkienės)

Nuotr K. Baliūnaitės

TORONTO"
A. a. Stepono Pusvaškio at

minimui, užjausdama žmoną 
Elenutę, dukterį ir sūnų, Genė 
Kaulienė Tėviškės žiburiams au
kojo $20.

A. a. Irenai Daniliūnienei 
iškeliavus pas Viešpatį, užjaus
dami jos dukrą Mariją ir sūnų 
Edvardą su šeima, vėžio ir džio
vos ligomis sergantiems vaiku
čiams ir tremtiniams Lietuvoje 
aukojo: $20 - T. D. (Laurec- 
kaitė) Bezanson, D. Chainaus- 
kienė, M. Daniliūnaitė, I. A. 
Dragūnevičiai, E. S. Kerai, D. 
Mitalienė, A. K. Ratavičiai. M.P.

A. a. Eugenijos Čepienės at
minimui “Tremtinių grįžimo 
fondui” aukojo: $40 - J. J. Zen- 
kevičiai; $30 - E. M. Kazakevi
čiai, E. Tribinevičius; $25 - H. 
E. Stepaičiai, V. A. Ramanaus
kai, A. Marcis, F. Mockus, P. 
Butėnas; $20 - P. Dalinda, A. 
B. Matulaičiai, K. Ališauskienė, 
E. Kripienė, A. Augaitienė, V. 
Vaidotas, V. Paulionis, V. Puo
džiūnas, V. G. Morkūnai, B. 
Sapijonienė; $10 - A. E. Šel
miai, A. Grigonis, H. I. Petkai, 
A. S. Petraičiai, J. Vanagienė, 
Z. J. Klevinai. Aukas surinko B. 
Matulaitienė ir M. Povilaitienė. 
Visiems aukotojams, šeimai ir 
rinkėjoms dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba
A. Laurinaitis ir jo vado

vaujama Toronto lietuvių filate
listų dr-ja, palaikantys ryšius su 
Lietuvos filatelistais, susilaukė 
padėkos iš Kelmės “už atsiųstą 
kalėdinę dovaną - pašto ženk
lus”. V. Paulionis rašo, kad dova
na nudžiuginusi jaunuosius fila
telistus, garsiai tariančius “ačiū”.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo valdyba suruošė Kū
čias praeitų metų gruodžio 24 d. 
Dalyviai dėkingi už paruoštus 
Kūčių stalus, renginių vadovei 
T. Kobelskienei, vedusiai visą 
programą, “Angeliukų” chorui, 
taip gražiai ir įspūdingai giedo

suomet priklausė nuo valdybos 
darbo. Keitėsi miesto valdžia, 
keitėsi kvalifikacijos planai dėl 
statybininkų darbo, reikėjo su 
advokatų pagalba išspręsti iški
lusias finansines problemas dėl 
paskolos ir įveikti kitas kliūtis. 
Valdyba turėjo pasamdyti kon
sultantą S. Barškietį profesiona
liai prižiūrėti statybos užbaigi
mo reikalų. Dėl minėtų netikė
tai iškilusių kliūčių R. Sonda 
negalėjo pateikti informacijos, 
kad šį pavasarį oficialiai bus ati
daryti SN.

R. Sonda pranešė, kad jau 
69 asmenys užsiregistravę į SN 
ir dar kartą priminė, kad dėl re
gistracijos ir sąlygų reikia kreip
tis į savo gyvenamojo rajono 
Community Care Access Centre. 
SN turės laikytis visų Ontario 
Sveikatos ministerijos nuostatų. 
LN ir “Labdaros” valdyba suda
rė 3-jų metų sutartį su Metcap 
Living bendrove, kuri bus atsa
kinga už SN administravimą ir 

jusiam šv. Kalėdų giesmes vado
vaujant muz. N. Benotienei. V.Š.

Naujai išrinkosios KLB To
ronto apylinkės tarybos narių 
susirinkimas įvyko praėjusių 
metų gruodžio 12 d. Toronto 
Lietuvių Namuose. Jame buvo 
aptarti einamieji reikalai, pasi
rengimas Vasario 16-tajai ir iš
rinkta nauja valdyba šios sudė
ties: pirm. Danutė Garbaliaus
kienė, vicepirmininkais - kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, ir V. 
Šilininkas, sekr. V. Ruškienė, 
ižd. V. Taseckas, revizijos komi
sijos nariais - A. Simanavičius, 
K. Rimkienė ir D. Steponaitie
nė; išrinkti ir atskiroms sritims 
vadovaujantys: kultūrai - G. 
Sinskaitė, bendradarbiavimui su 
jaunimu bei naujai atvykusiais - 
K. Baliūnaitė, visuomeninei 
veiklai - P. Saplienė. Nutarta Va
sario 16-tosios šventę rengti va
sario 17, sekmadienį, Anapilio 
sodybos didžiojoje salėje. V. R.

Kanados lietuvių fondas 
praneša, kad 2002-jų metų or
ganizacijų veiklos paramai, o 
taip pat 2002-2003-jų mokslo 
metų studentams paramai gauti 
naujai paruoštas anketas galima 
pasiimti iš ant fondo raštinės 
durų pakabintų vokų arba pra
šyti, kad anketos būtų pasiųstos 
paštu. Prašymai, pateikti naudo
jant senąsias anketas, nebus pa
tenkinti. Mūsų adresas: 1573 
Bloor St. W., Toronto, ON 
M6P 1A6. Užpildytos organiza
cijų paramai gauti anketos turi 
pasiekti raštinę prieš kovo mėn. 
15 dieną. Parama bus teikiama 
tik tiems studentams, kurie ruo
šiasi pirmam bakalauro laips
niui. Študentams, kurie ruošiasi 
antram bakalauro laipsniui ar 
studijuoja aukštesniam laipsniui 
(graduate arba post graduate) 
parama nebus teikiama. Šios 
paramos teikimo taisyklės yra 
tik studijuojantiems Kanadoje. 

veiklą. Jau nuo gruodžio mėne
sio ieškomas tinkamas kandida
tas administratoriaus parei
goms.

Aukų rinkimas SN yra dar 
labai reikalingas. Sausio 26 d. 
LN rengiamas iškilmingas po
būvis, skirtas lėšoms telkti ir pa
gerbti SN statybos projekto įgy
vendintojus. Prie jų priklauso 
LN valdybos nariai, kurie pra
dėjo šį projektą 1988 m. ir įstei
gė SN fondą, prisidėdami savo 
asmeniškomis aukomis - tūks
tančiais dolerių. Dalies šių na
rių jau nebėra gyvųjų tapre. Ne
bėra ir ilgamečio pirmininko J. 
Strazdo, kurio palikimo suma 
(per $66,000) buvo skirta SN ir 
stipendijų fondams. O. Delkus 
paaukojo fondui per $16,000 ir 
daug metų dirbo SN projekto 
įgyvendinimui. Per anksti iš gy
venimo pasitraukė buvę LN val
dybos pirmininkai - R. Strimai
tis, W. Drešeris. Visi jie buvo 
aktyvūs SN projekto rėmėjai. 
Daug pastangų įdėjo buvęs LN 
valdybos narys J. V. Šimkus, 
prisidėjęs ir tūkstantinėmis au
komis fondui paremti.

Vieni iš pirmųjų, kuriems 
atėjo mintis pradėti SN statybos 
projektą, tai ilgamečiai valdybos 
nariai - J. Slivinskas ir T. Sta- 
nulis. Jis iki šios dienos rūpinasi 
šio projekto sėkme.

LN pirm. E. Steponas po
pietės metu padėkojo dr. R. Za- 
bieliauskui už jo svarbią finansi
nę pagalbą ($600,000 banko ga
rantiją), kovojant dėl III aukšto 
statybos leidimo, R. Juodžiui už 
jo svarbų indėlį į statybos pro
jektą.

Popietėje buvo įvairių klau
simų dėl sąlygų SN, dėl kainų, 
paramos, perkėlimo iš kitų SN 
ir t.t. Lietuviai, gyvenantys 
Amerikoje, SN galės gyventi, jei 
taps Kanados piliečiais ir turės 
Ontario provincijos OHIP nu
merį.

Dr. R. Zabieliauskas savo 
pranešime paminėjo, kad suda
rytas specialus komitetas SN 
veiklai prižiūrėti. Šiam komitetui 
priklauso - Rūta Žilinskienė, 
kun. Augustinas Simanavičius, 
OFM, dr. Raimundas Zabie
liauskas, dr. Mikas Valadka, Ri
mas Sonda ir sekretoriaus parei
gas einantis Tadas Gurevičius.

Daug informacijų buvo pa
teikta apie įsidarbinimą SN ir 
dėl reikalingų tam tikslui kvali
fikacijų.

LN pirm. E. Steponas su 
humoru paminėjo Metcap Li
ving atstovams lietuviškos virtu
vės svarbą SN gyventojams ir 
pakvietė savo žmoną pristatyti 
lietuvišką virimo knygą ir ją 
įteikti Metcap Living atstovei 
Clare Annis.

Pabaigoje E. Steponas pa
kvietė visus į LN Moterų būre
lio paruoštas vaišes.

Prašo atsiliepti
Kas turi žinių apie Kanados 

Otavoje, lietuvių mokykloje dir
busią Alę Paškevičienę, Vokieti
joje, Miuncheno lietuvių mokyk
loje dirbusį mokytoją Joną Rut
kauską arba Grasę Petrėnienę, 
prašome skubiai pranešti Stasei 
Petersonienei, 2534 W. 40lh St., 
Chicago, IL 60632. Tel. 773-847- 
1693. Žinios reikalingos Lietuvių 
egzodo vaikų ir jaunimo literatūros 
leidinio redaktoriui dr. V. Aurylai.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

R. Jareckui
Tel. 416-370-3539
arba 416-825-3328
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS
4||r 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 Ftoaltv 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

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

GROU

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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

2373 Bloor St. West

Tel. (4i6) 763-5677

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

ANTANAS 
GENYS

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

MA
PYSA

4134 Du
Toronto, ON, M8X 1X3 

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

JTIS
M. Inc. 

s St. West,

Reguliarus maršrutai siuntiniams laivu

Nemokamai surenkame siuntas
iš Jūsų namų.*

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

COUPON
For 1 parcel

‘Coupon valid only at "Margutis-Pysanka“ head office.

oo*
OFF
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TORONT©«t TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
Anapilio žinios

- Sausio 13, sekmadienį, pami
nėta tragiškoji Sausio trylikta, Lie
tuvos kankinių šventovėje 11 v.r. 
Mišiose iškilmingai su savo vėliavo
mis dalyvavo Toronto VI. Pūtvio 
šaulių kuopa ir KLK moterų drau
gijos skyrius.

- Sausio 12, šeštadienį, palai
dota a.a. Irena Šimonėlienė, 77 m. 
amžiaus.

- Pirmosios Komunijos pasi
ruošimui pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių klebo
nijoje.

- Šv. Tėvo paskelbtoms To
ronte vyksiančioms Pasaulio jauni
mo dienoms pasiruošimo komitetas 
organizuoja mūsų apylinkės jau
nimui pamaldas, kurios bus sausio 
27, sekmadienį, 5 v.p.p. Šv. Antano 
šventovėje, 940 North Park Dr., 
Brampton mieste. Mišias aukos 
vysk. J. Boissonneau.

- “Anapilio” sporto klubo 
sportiniai užsiėmimai vyksta pirma
dieniais ir antradieniais Anapilio 
salėje.

- Anapilio knygyne yra gauta: 
Vytauto Vitkaus knyga Pulkininkas 
Kazimieraitis, daug lietuviškos mu
zikos garsajuosčių ir garsaplokščių. 
Prašome knygynan atnešti vartotų 
pašto ženklų, kurie bus panaudoti 
Lietuvos vaikų šalpai.

- Mišios sausio 20, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Algirdą Česonį; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Aleksandrą Stundienę; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje sausio 19, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už parapiją.

Muziejaus-archyvo žinios
- Paskutinė proga Maironio 

mokyklos vaikams, norintiems da
lyvauti Vasario 16-tosios meno pa
rodoje, rengiamoje muziejuje. Me
no darbai gali būti pateikti moky
tojoms arba muziejaus vedėjai 
įprastom muziejaus lankymo valan
dom (sekmadieniais 10.30 - 11 v.r. 
ir 12 - 6 v.v. bei pirmadieniais 1 
v.p.p'. - 8 v.v.).

- Lietuvių Tautodailės institu
to Toronto skyrius paaukojo $1,000 
muziejaus-archyvo išlaikymui.

Maironio mokyklos žinios
- Sausio 19 d. mokykloje bus 

daromos nuotraukos. Prašome mo
kinius gražiai apsirengti. Abiturien
tai mokiniai turėtų dėvėti baltus 
marškinius ir kaklaraiščius.

- Vasario 2 d. tėveliai galės at
siimti mokinių pažymėjimus ir pasi
kalbėti su mokytojais 9.30 -11.30 v.r.

- Mokyklos vadovybė prašo, 
kad mokiniai nedėvėtų lauko batų 
klasėje; reikia turėti pamainai kitą 
avalynę (batus, šliures).

- Mokyklos vedėjai Aldonai
Šimonėlienei bei jos šeimai reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, nete
kus anytos. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Sausio 13 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 217 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narys T. Sta- 
nulis.

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

- Lietuvių Namų popiečių me
tu, sekmadieniais galima ne tik ska
niai papietauti, bet ir pasiskaityti 
naujausių žinių iš Lietuvos bei viso 
pasaulio, sužinoti daugiau apie LN 
Slaugos namus, statybos eigą, regis
traciją ir kt.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų komitetas dė

koja visiems aukotojams už nuo
širdų dosnumą ir paramą Slaugos 
namams. Slaugos namams aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

- Sausio 26 d. “Labdaros” 
slaugos namų vajaus komitetas Lie
tuvių Namuose rengia iškilmingą 
pokylį. Meninėje programoje - įžy
maus solisto iš Lietuvos V. Juoza- 
paičio koncertas. Solistui akompa
nuos garsus pianistas iš Lietuvos 
Povilas Jaraminas. Bilietų kaina -

' $100 (už pusę sumos bus išrašomi 
mokesčių pakvitavimai). Bilietai 
užsakomi pas J. Vingelienę, tel. 416 
233-8108 arba gaunami sekmadie
niais Lietuvių Namuose. Renginio 
tikslas - sutelkti lėšų Slaugos namų 
statybai.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį, sausio 

13, per visas Mišias buvo prisiminti 
1991 m. Sausio 13-tąją žuvę prie 
Vilniaus TV ir radijo bokšto. Per 
10.30 v.r. Mišias giedojo parapijos 
choras, buvo perskaitytos žuvusiųjų 
pavardės.

- Mišių tvarka šiokiadieniais - 
nuo pirmadienio iki penktadienio 
Mišios aukojamos 8 v.r. ir 7 v.v. Po 
vakarinių Mišių kunigai kartu su 
dalyviais kalba vakarinę brevijo
riaus maldą. Šeštadienį Mišios au
kojamos 8 ir 9 v.r.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui užsiregistravusių jau
nuolių, jų tėvelių bei mokytojų susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį, sausio 
20, po 10.30 v.r. Mišių parapijos pa
talpose.

- Krikščionių vienybės savaitė - 
sausio 20-27 d.d. Ekumeninės pa
maldos įvyks kovo 6 d., 7 v.v. šios 
parapijos šventovėj. Pamokslą sakys 
latvių liuteronų Šv. Andriejaus para
pijos klebone Ilzė Cuplens-Ewart.

- Sausio 14 d. parapijietė Emi
lija Matušaitienė, gyvenanti “Provi
dence Villa” slaugos namuose, at
šventė savo 100-tąjį gimtadienį.

- KLK moterų dr-jos šios pa
rapijos skyriaus susirinkimas įvyks 
vasario 10 d., po 12 v. Mišių parapi
jos patalpose. Aušra Dalindienė 
kalbės sveikatos klausimais.

- Parapijos biblioteka prade
dant vasario mėnesiu veiks pirmą ir 
trečią mėnesio sekmadienį, nuo 10 
v.r. iki 12 v.r. Biblioteka ir jos įren
gimai yra Genovaitės Kuzmienės 
auka parapijai jos vyro a.a. Stasio 
atminimui.

- Parapijos persikėlimo/staty- 
bos vajaus komitetas rengia du kon
certus - operos vakaronę sausio 27 
d., 5 v.p.p. ir Brahmso vakaronę 
vasario 3 d., 5 v.p.p. parapijos salėje.

- Mišios sekmadienį, sausio 
20: 8 v.r. už a.a. Stasę ir Praną Bas
čius; 9.15 v.r. Padėkos intencija; 
10.30 v.r. už a.a. Alfonsą Pundžių, 
už a.a. Juozą Raškauską, už a.a. 
Aleksandrą Biškevičių; 12 v.r. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos ir sek

madienio mokykla 11.15 v. ryto.
- Parapijos tarybos posėdis - 

antradienį, sausio 22, 7.30 v.v. Vai- 
cikauskų namuose, Etobicoke.

- Pamaldos su Šv. Komunija - 
vasario 3 d., 9.30 v. ryto. Po to vėl 
įprastu laiku - 11.15 v.r.

Mažosios Lietuvos moterų 
draugija vasario 12, antradienį, 
rengia tradicinį Šiupinį (vieta ir 
laikas bus pranešta vėliau).

Merginų choras “Versmė” 
iš Vilniaus, vad. A. Valentinavi
čienės, pakviestas amerikiečių į 
Bostoną, MA dalyvauti chorinės 
muzikos programose, prieš ten 
vykdamas stabtels Kanadoje ir 
koncertuos Hamiltone kovo 9 
d., Toronte - kovo 10 d. Pasta
ruosius koncertus rengia ir cho
ristų priėmimu bei globa rūpi
nasi Toronto Lietuvių Namų 
kultūrinė komisija. Inf.

A. a. Bronė Jonynienė testa
mentiniu palikimu Tėviškės ži
buriams paaukojo $1,231.89. 
Testamento vykdytojų parūpin
tas čekis gautas 2001 m. gruo
džio 14 d. Leidėjai lieka dėkingi 
už paramą spaudai.

A. a. Irenai Šimonėlienei 
mirus, užjausdami sūnus Alek
sandrą ir Petrą, pusseseres Vitą 
ir Iną, Ada Jagėlienė, dukros 
Dana ir Laima Tėviškės žibu
riams aukojo $100.

A. a. Irenos Šimonėlienės 
atminimui, užjausdami jos sū
nus Aleksandrą ir Petrą, Tėviš
kės žiburiams aukojo: $20 - L. 
O. Rimkai, B. E. Rovai ir 
Rusinu šeima.

A.a. Irenai Šimonėlienei mi
rus, užjausdami jos sūnus Petrą ir 
Aleksandrą, vaikaičius Justiną ir 
Juliją, vėžiu ir džiova sergantiems 
vaikučiams bei tremtiniams pa
remti aukojo: $20 - J. Pacevičie- 
nė, R. Celejewska, A. Mikšienė, 
O. L. Rimkai, M. Povilaitienė; 
$10 - B. Ignatavičienė, E. Tribi- 
nevičienė. M.P.

maloniai kviečia Jus dalyvauti
IŠKILMINGAME 30 METŲ VEIKLOS 

SUKAKTUVINIAME POBŪVYJE
ZOO2 m. vasario 2, šeštadienį, 6.30 v.v

Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje, 1573 Bioor street west
jp Vakaro programoje

KARŠTA 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

f SLAUGOS NAIVIŲ VAJAUS KOMITETAS

(maloniai kviečia visus į

IMULMIAGĄ POKYIJ, I
LĖŠŲ TELKIMUI SLAUGOS NAMAMS I

j 2002 m. sausio 26, šeštadienį j 
J Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 1

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"

PARAMA praneša, kad 2001 metais grąžino savo nariams

DAUGIAU KAIP $850,000
Lietuvių kredito kooperatyvo “PARAMA” valdyba praneša, kad 

užbaigus 2001 metus su geru pelnu, valdyba išmokėjo savo nariams:

■ Už investicijas (GIC, terminuotus indėlius ir taupymo sąskaitas) 
11.7% papildomų palūkanų

■ Už asmenines ir nekilnojamo turto paskolas grąžinta 7% sumokėtų palūkanų

■ Gruodžio mėnesį buvo papildomai išmokėta ar grąžinta dar $152,000

Iš viso “PARAMA” išmokėjo taupytojams 14.3% papildomų palūkanų 
ir skolintojams sugrąžino 8% sumokėtų palūkanų.

Pinigai tiesiogiai pervesti į kasdienines narių sąskaitas

VALDYBA

PARAMA

® MONTREAL®
KLB krašto tarybos XVIII-asis 

suvažiavimas, įvykęs 2001 m. spalio 
27 d., pavedė KLB Montrealio apy
linkės valdybai sudaryti Garbės 
teismą. Teismo sudėtis yra: pirmi
ninkė Rūta Pocauskaitė-Rudinskie- 
nė, Petras Adamonis, Genovaitė 
Kudžmienė, Bronius Niedvaras ir 
sekretorius Bronius Staškevičius. 
Garbės teismo adresas: 667 rue 
Allard, Verdun, Que. H4H 2C4.

Naujųjų metų sutikimą suren
gė Montrealio šauliai. Vaišės buvo 
suneštinės. Susirinko ne per daug 
žmonių. Bet rengėjai liko patenkin
ti, nes buvo gera nuotaika ir puiki 
nepavargstanti Jono Šulmistro mu
zika. Rengėjų nuomone, tie žmo
nės, kurie į susitikimą neatėjo, save 
nuskriaudė.

Aušros Vartų parapijiečių vi
suotinis metinis susirinkimas šau
kiamas 2002 m. sausio 20 d. po 11 
vai. Mišių parapijos salėje. Parapi
jiečiai kviečiami susirinkime gau
siai dalyvauti.

“Rūtos” klubo narių metinis 
susirinkimas įvyks 2002 m. sausio 
30 d., 11 vai. klubo patalpose. Lau
kiami gausūs dalyviai.

Seselė Judita sausio 13 d. sese
lių namuose pradėjo vaikus ruošti 
Pirmajai Komunijai 10 vai. ir Sut
virtinimo Sakramentui 12 vai. Sese
lių telefonas 514 766-9397.

Dr. Alenas Pavilanis yra išrink
tas aukštoms pareigoms - Member of 
the National Executive Committee of 
Family Physicians of Canada.

Nuo šių metų pradžios Mont
realio lietuviška radijo programa 
per CFMB stotį, banga 1280 AM, 
bus girdima antradienių vakarais

nuo 11 vai. iki 12 vai. Viso pasaulio 
lietuviai galės ją girdėti per interne
tą http://www.cfmb.ca B.S.

A. a. Julius Grybaitis, 90 m. 
amžiaus, mirė 2001 m. lapkričio 21 
d. Palaikai sudeginti ir palaidoti 
Cote dės Neiges kapinių mauzolie
juje. Liūdi žmona, duktė su šeima 
ir kiti artimieji.

A. a. Gail Norkeliūnaitė-Nor- 
ris-Glowacki, 44 m. amžiaus, mirė 
2001 m. gruodžio 22 d. Po geduli
nių pamaldų Šv. Kazimiero švento
vėje 2001 m. gruodžio 29 d. palai
dota Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Kitos gedulinės pamaldos bus 
aukojamos 2002 m. sausio 12 d., 
2.30 vai. St. Michel šventovėje, 
Oakville, Ont. Liūdi vyras, sūnus, 
sesuo su šeima ir kiti giminės.

A. a. Jean Pierre Girdauskas 
mirė, sulaukęs 48 m. amžiaus. Po 
pamaldų St. Jean de Matha švento
vėje gruodžio 21 d. palaidotas Not
re Dame dės Neiges kapinėse. Liū
di motina, dvi seserys su šeimomis 
bei kiti giminės.

A. a. Julija Andrejauskienė- 
Matulevičienė-Laužikaitė, 93 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 24 d. Po 
pamaldų Aušros Vartų šventovėje 
gruodžio 27 d. palaidota Mount 
Royal kapinėse. Liko vyras, sūnus 
su šeima ir kiti giminės bei draugai.

A. a. Jonas Malaiška, 91 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 26 d? Palai
kai sudeginti. Liūdi žmona, duktė 
su šeima bei giminės ir draugai čia 
ir Lietuvoje.

A. a. Stasys Naginionis mirė 
gruodžio 26 d. Po pamaldų St. Syl
vain šventovėje gruodžio 29 d. pa
laidotas Notre Dame dės Neiges 
kapinėse. Liko žmona, dvi dukterys 
su šeimomis ir kiti artimieji. B.S.

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Lietuvos kompozitoriaus
ANATOLIJAUS ŠENDEROVO kūrinių

KONCERTAS
š.m. vasario 3, sekmadienį, 3 v.p.p.

Hart House, Music Room (Toronto universitete)
7 Hart House Circle

Dalyvauja: kompoz. A. Šenderovas, prof. J. Malovani (Niujorkas), L.
Paulauskaltė-Kanovlčlenė, A. Šarpytė, D. Kepovlč.
Bilietai (kaina $15) bus parduodami sekmadienį, sausio 27 d. Lietuvių Namų 
svetainėje nuo 12 iki 14 vai.

Rengėjai - Toronto universiteto Center for Russian and
Eastern European Studies (CREES)

Vėžiu ir džiova sergantiems 
vaikams ir tremtiniams Lietu
voje Ada Jucienė aukojo $30.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo S. Marijošienė.

Keltuvo vajui $100 aukojo 
A. Bumbulis.
MOTERIS ieško darbo. Gali pri
žiūrėti vaikus, padėti namų ruo
šoje. Skambinti tel. 905 847-9419 
Linai.
IEŠKOME moters, kuri atliktų na- 
mų ruošos darbus. Tel. 416 432- 
7438 (nešiojamas) arba 905 731- 
9518 po 7 v.v.
MED. SESUO dirbusi Lietuvoje, ga
li prižiūrėti vaikus ar vyresnio am
žiaus asmenis ir gyventi šeimoje. 
Arba norėtų išsinuomoti vieną at
skirą kambarį. Skambinti Janinai 
dienos metu tel. 1-705-466-2192, 
vakarais 1-905-277-1128.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS
statybos vajaus komiteto rengiamas

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

5“SOKO“ IMIGRACIJOS KONSULTAVIMO PASLAUGOS5

♦Turime daugiau kaip 10 metų ♦Visos imigracijos kategorijos, 
patirties imigracijos Į ypač komercinės Ir
Kanadą klausimais profesinės

♦ Pasirašoma sutartis dėl ♦Sėkmingai esame padėję
pinigų grąžinimo Lietuvos piliečiams

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

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

PERVEŽU krovinius arba baldus.
Skambinti Algiui tel. 416 878-8446.
IEŠKAU pagalbininkės vyresnės mo
ters priežiūrai, kalbančios lietu
viškai ir angliškai. Skambinti tel. 
416 535-7337, Daliai.
CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas.. Labai gera kokybė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-16S7.
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo' darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

V

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

