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Sviesi tikėjimo kelionė

K
AI kalbama apie šventkeliones, dažno vaizduotėje 
kyla viduramžių pasakų basi maldininkai, vilkintys 
ašutinius marškinius, prašantys pakeleivių išmal
dos. Kelionė į šventąsias vietas yra iš senovės laikų likęs 

krikščioniško gyvenimo simbolis, apie kurį Šv. Tomas 
More rašė, jog nė vienas maldininkas negrįžta namo ne
įveikęs bent vieno savo kenksmingo nusistatymo (pre
judice), nepraturtėjęs bent viena nauja mintimi. Šiais va
karietiško dvasinio triukšmo ir maišaties laikais galima 
stebėtis, kad tokiais žygiais domisi jaunimas. Tačiau ne
tolima praeitis liudija, jog ne šimtais, net ne tūkstančiais, 
bet šimtais tūkstančių galima skaičiuoti dvasiškai pasi
ryžusius jaunuolius. Juk išsiruošė į maldininkų kelionę ir 
Romoje neeiliniame 2000 metų vasaros karštyje daugiau 
kaip milijonas jaunimo į Šešioliktąsias pasaulio jaunimo 
dienas.

I
 PIRMĄ šiuolaikinę maldininkų kelionę - Pasaulio 
jaunimo dienas popiežius Jonas Paulius II-sis su
kvietė jaunimą 1984 m. lankydamasis Toronte. Pa

saulio jaunimo diena minima kasmet Verbų sekmadienį, 
o tarptautiniai susitikimai rengiami kas antri metai. 
Pirmasis tarptautinis jaunimo susitikimas įvyko Romoje 
1985 - Jaunimo metų proga, vėliau - Buenos Aires (Ar- 
gnetinoje), Santiago de Compostela (Ispanijoje), Częs- 
tochowa (Lenkijoje), Denver (JAV-se), Maniloje (Fili
pinuose), Paryžiuje ir vėl Romoje jubiliejiniais krikš
čionybės metais. Šią vasarą PJD įvyks Toronte, Kanadoje, 
liepos 22-28 dienomis.

N
ORS jaunimo šventkelionių vietovės keičiasi, jų 
tikslas lieka nepaprastai svarbus pačiam jaunimui 
ir visai Tikinčiųjų Bendrijai. Juk šiandienos jau
nimas yra krikščionybės ateitis, ir, kaip teigė Šventasis 

Tėvas 2000 m. PJD Mišiose Romoje, susirinkęs jaunimas 
skelbs Kristų naujajame tūkstantmetyje. Koks yra šių 
jaunimo susibūrimų tikslas? Svarbiausia PJD paskirtis yra 
suburti katalikiškąjį jaunimą, kad kartu galėtų atšvęsti ir 
gilinti savo tikėjimą. Jauniems žmonėms tai yra ne tik as
meniška kelionė, bet ir pasiruošimas gyvenimo kelionei, 
kurioje, kaip linki Popiežius, jaunuoliai gyvens savo tikė
jimu, kuriuo jie spindės ir apšvies pasaulį. PJD dalyviai - 
nuo 16 iki 35 m. - susitiks su kitų kraštų bendraminčiais, 
dalyvaudami parapijose numatytose vyskupų vedamose 
katechetinėse pamokose, liturginėse programose. Kas ga
lės, dalyvaus net socialinės rūpybos darbuose, kartu 
švęsdami savo tikėjimą jaunatviškos dvasios muzikiniuose 
ir kituose renginiuose, užbaigimo Mišiose, kuriose žada 
dalyvauti ir pats Šventasis Tėvas. Tikimasi, kad jaunimas 
patirs atsinaujinimą, didesnį solidarumą ir dvasinį paki
limą. Ypač paaugliams, pradedantiems natūralų vis didė
jantį savarankiškumą ir atitolimą nuo tėvų globos, lin
kima tokioje kelionėje priartėti prie Kristaus, nuolatinio 
šviesaus palydovo. Jaunimui kelionės yra pati įdomiausia 
gyvenimo pamoka. O, kaip aiškino Šventasis Tėvas, šven
tam tikslui paskirta kelionė gydo vienišumą, aklumą ir 
kurtumą. Vadinama piligrimo dvasia moko, kad gyve
nimo prasmė atrandama ne kelionės pabaigoje, bet pa
čioje kelionėje. Todėl šia jaunimo dvasiniam praturti
nimui svarbia švente būtina domėtis, ją remti, o kas 
pajėgia - prie jos ir darbais prisidėti. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Žiemos pramogos
Kanadoje žiemos šaltos. 

Bent iki šiol taip būdavo. Todėl 
įvairiose vietovėse žiemai įpusė
jus stengiamasi rengti įdomių 
pramogų, kad kanadiečiai ne
bėgtų į šiltesnius kraštus. Tarp 
įdomesnių paminėtinas jau tra
dicija tapęs nuo 1979 metų ren
giamas Otavos Winterlude, į ku
rį kasmet suvažiuoja per 650, 
000 svečių. Šiais metais jis tęsis 
nuo vasario 1 iki 17 dienos. 
Daugiausia renginių bus savait
galiais, tačiau ir savaitės dieno
mis galima bus čiuožti Rideau 
kanalu (ilgiausia čiuožykla pa
saulyje, nebent Olandijoje gali
ma būtų rasti panašią), slidinėti 
ar rogutėmis važinėti Gatineau 
parke. Oficialus Winterlude ati
darymas bus ant Parlamento 
kalvos vasario 1 dienos vakarą 
(7-8 v.v.). Savaitgalių progra
mose išvardinta sniego bei ledo 
skulptūrų konkursas Confedera
tion parke, troškintos mėsos 
(beef stew) patiekalų konkursas, 
kur dalyviai galės ragauti įvairių 
viešbučių virėjų gamintų patie
kalų ir nubalsuoti laimėtoją; 
antrąjį Winterlude savaitgalį 
Spark pėsčiųjų gatvėje bus ruo
šiamas Mardi Gras karnavalas 
su gatvės muzikantais, komi
kais, klounais, “ledo šernų” šei
ma (Ice Hogs: Mama, Papa, vai
kai Noumi ir Nouma), kitokiais 
atlikėjais ir minios linksminto
jais, visa tai užbaigiant spalvin

gu paradu. Daugiau informaci
jos galima rasti Interneto sve
tainėje http://www. winterlude. ca

Kvebeko Winter Camaval, 
irgi ilgamete tradicija tapęs, 
vyks tuo pačiu laiku, nuo vasa
rio 1 iki 17 dienos. Jo metu vyks 
įvairių žiemos sporto šakų var
žybos, paradai ir visokios links
mybės gatvėse bei viešbučių sa
lėse. Tarp jų siūlomas ir Ledo 
viešbutis (Ice Hotel), sulipdytas 
iš ledo Ste-Catherine-de-la- 
Jacques-Cartier vietovėje, apie 
20 min. nuo Kvebeko miesto 
važiuojant #137 keliu. Kaina: 
$200/asm./dienai. Siūloma ten ir 
vestuves ruošti, nes yra ir ledi
nė koplyčia. Interneto svetai
nė http://www. quebecregion. com 
duoda daugiau informacijos, 
deja, tik prancūziškai. Nenori 
nuo pramoginių miestų atsilikti 
ir Kanados didžiausias Toron
tas su savo Winterfest. Trumpes
nis, nes truks tik vasario 8-10 
savaitgalį, bet ir jame žadama 
“karštų muzikos akordų”, įdo
mių pasirodymų, meniško čiuo
žimo, cirko, šokių, juokų ir kito
kių pramogų visokio amžiaus 
dalyviams, ir visa tai nemoka
mai. Daugiau informacijos siū
loma Internete http://www.city. 
toronto. on. ca/special_events

Jim Bartleman, 62 metų 
amžiaus, tapo pirmuoju indėnų 
kilmės karalienės atstovu Onta-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Braziluos lietuviai garsiojoje krašto šventovėje Aparecida prie lietuviško kryžiaus Nuotr. A. Rudžio

Lietuviai veikėjai Kanados parlamentarų rengtame priėmime “Valhalla Inn” 2001 m. lapkričio 8 d. Iš k. - 
KLB pirm. Rūta Žilinskienė, parlamentarė Jean Augustine (Etobicoke-Lakeshore), Anne McLellan, 
teisėtvarkos ir teisingumo ministerė, KLB vicepirm. socialiniams reikalams kun. Edis Putrimas

Nuotr. R. Žilinskienės

Nauji pinigai - seni rūpesčiai
Vokiečiai abejingai sutiko naująją valiutą eurą. Politiniai rūpesčiai 

artėjant parlamento rinkimams. Kova dėl kryžių Bavarijoje
KAZYS BARONAS

Nuo š.m. sausio 1 d. per 300 
mln. Europos sąjungos gyvento
jų pradėjo vartoti naują valiutą 
- eurą. Tai Belgija, Suomija, 
Prancūzija, Graikija, Airija, Ita
lija, Liuksemburgas, Olandija, 
Austrija, Portugalija, Ispanija ir 
Vokietija. Visuotiniu gyventojų 
balsavimu nuo euro atsisakė 
Danija ir Švedija, D. Britanija. 
Pastaroji ketina eurą įvesti savo 
krašte gal po 5-6 metų. Taip 
galvoja ne ES narė Šveicarija.

Skeptiškai eurą sutiko vo
kiečiai. Dar pereitų metų birže
lio mėn. beveik 60% gyventojų 
tvirtai pasisakė už markę, kuri 
kartais Pietų Europos kraštuose 
buvo meiliau matoma už svy
ruojantį dolerį. Nepaisė piliečių 
nuomonės Vokietijos vyriausy
bė ir jau gruodžio 31 d. visus 
banko automatus pakeitė į eurą. 
Sausio 2 d. bankų langeliai buvo 
apgulti susirūpinusių klientų, 
klausiančių paaiškinimų bei kei
čiančių markes euru. Vokiškos 
markės, lygiai kaip ir Austrijos 
šilingai, Olandijos guldenai, 
Prancūzijos frankai ir 1.1, oficia
liai kursuos iki š.m. vasario 28 d. 
Tad krautuvėse kasininkai turės 
laikyti dvi kasas - vieną mar
kėm, kitą centams ir euro bank
notams.

Esu minėjęs, kad gan skep
tiškai vokiečiai sutiko naują pi
nigą. Ypač tai pastebima vyres
nės kartos atstovų tarpe. Jie dar 
nuo kaizerio laikų pripratę prie 
vokiško pavadinimo, sunku kai 
kam ištarti “cento” ar “euro” 
vardą, jų pensijų tūkstantinės 
sumos sumažės pusiau, nes 1 
markė =51 centui (vienas JAV 
dol. sausio 2 d. buvo = 1.19 eu
ro). Maisto produktų ir kitų kai
nas teks dalinti pusiau. Praeis 
geras pusmetis, ir naujoji valiu

ta, kaip ir “senelė” markė, bus 
gerbiama ir vyresnės kartos vo
kiečių. Manding, 1 ar 2 euro 
monetos labai panašios į Lietu
vos litus.

Berlyną valdo kairieji
Sunkiai taip pat vokiečiai 

“suvirškino” naują Berlyno 
miesto savivaldybės tarybą (sos
tinėje ji vadinama senatu, taip 
pat Hamburge, Miunchene, 
Bremene), kadangi ją sudarė 
socialdemokratai ir ekskomu- 
nistų PDS (Partei dės Demok- 
ratiseher Sozialismus) partijų 
atstovai. Bandymai sudaryti so
cialdemokratų koaliciją su ža
liųjų, krikščionių demokratų ir 
liberalų atstovais nepavyko. Ži- 
niasklaida primena Sov. Sąjun
gos Berlyno blokadą, JAV lėk
tuvais gabentą paramą išgelbė
jusią milijoninį miestą nuo ba
do. Kuo atsidėkojo berlyniečiai 
Vakarų pasauliui? Savivaldybės 
rinkimuose 25% miesto gyven
tojų pasisakė už ekskomunistų 
partiją!

Sostinę slegia bilijoninė, be
ne 32 bilijonų markių skola, 
Homoseksualas meras K. Vove- 
raitis-Wowerait ieško išeities. 
Tačiau dideli koncernai, vakarų 
Europos valstybės bijo investuo
ti kapitalą, nežinodami Berlyno 
ekonominės padėties, valdant 
sostinę socialdemokratų ir ko
munistų koalicijai.

Parlamento rinkimai
Nors Vokietijos Bundesta- 

go-parlamento rinkimai įvyks 
tik rudenį, tačiau priešrinkiminė 
nuotaika jaučiama dešiniųjų 
partijų pusėje, kadangi daugu
mą balsų gavusi partija sudaro 
vyriausybę (pridėdama keletą ki
tos palankios jai partijos atstovų) 
bei išrenka savo partijos pirmi
ninką Vokietijos kancleriu.

100 euro banknoto dydis 147x82 
mm. Motyvai - barokas ir rokoko. 
Kiti banknotai turi klasicizmo, re
nesanso ir kt. motyvus. Skirtingi ir 
dydžiai, nes pvz. 500 euro bankno
tas yra 160x82 mm

Iš dešiniosios pusės minimi 
du kandidatai: krikščionių de
mokratų partijos pirm. Angela 
Merkei ir Bavarijos CSU (socia
linė krikščionių sąjunga) pirm. 
Edvardas Stoiber. A. Merkei 
yra iš Rytų Vokietijos, evang. 
kunigo duktė, chemikė, neturi 
politinio patyrimo, tačiau “šva
ri” nuo kyšių, įvairių apgavysčių. 
Ji paramą randa moterų tarpe.

Bavarijos CSU pirm. E. 
Stoiber (ši partija yra tik Bava
rijoje) aiškią paramą turi savo 
krašte ir Baden-Wuerttemberge 
(sostinė Stuttgart). Tačiau pas
kutiniai apklausos duomenys 
parodė, kad . kandidatuodama 
A. Merkei surinktų 24% balsų, 
o dabartinis kancl. G. Schroe
der - 54%, tuo tarpu E. Stoiber 
-31% balsų, o dabartinis kanc
leris - 47%. Taigi abu kandida
tai neturi daug vilčių į Vokieti
jos kanclerio kėdę. Beje, dabar
tinio kanclerio vyr. sekretorė 
yra Petrė Baronienė-Baron. 
Mano pavarde Vokietijoje gyve
na 14 šeimų. Tai radau inter
nete. (Nukelta į 2-rą psl.)

Laisvės gynėjų diena
Lietuvoje Laisvės gynėjų 

dienai skirti renginiai prasidėjo 
seimo gynėjų pagerbimu sausio 
12 d. Nepriklausomybės aikštė
je, Vilniuje. Prie seimo rūmų 
buvo uždegtas laužas, atminimo 
žvakės. Išsirikiavo garbės karių 
kuopa. Iškilmėje dalyvavo mies
to gyventojai, seimo ir vyriausy
bės nariai, buvę savanoriai.

Sausio 13 d. buvo surengtas 
iškilmingas seimo posėdis. Jame 
prezidentas Valdas Adamkus 
Sausio 13-sios atminimo meda
liais apdovanojo beveik 200 Lie
tuvos ir užsienio valstybių pilie
čių, gynusių Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę 1991 m. sau- 
sio-rugsėjo mėnesiais. Savo kal
boje jis pažymėjo, kad “visose 
mūsų gyvenimo grandyse trūks
ta ne pasiaukojimo, didvyrišku
mo ar rizikos, o šilto žmogiško 
bendravimo”, kurio priežastimi 
jis tiki yra nuovargis, kuris ilgai
niui praeis. Medaliais buvo ap
dovanoti Lietuvos, Latvijos, Ru
sijos federacijos, JAV piliečiai, 
kai kurie jų po mirties.

Konstitucijų sukakčių metai
Lietuvos seimas sausio 12 d. 

priėmė pirmąjį šių metų teisės 
aktą, paskelbė 2002-sius Konsti
tucijų sukakčių minėjimo me
tais. Už tai vienbalsiai balsavo 
100 seimo narių, rašo LGTIC. 
Šiais metais sukanka 80 metų, 
kai Steigiamajame seime buvo 
priimta Lietuvos valstybės kons
titucija ir 10 metų, kai' 1992 m. 
referendumu buvo priimta Lie
tuvos respublikos konstitucija.

Konstitucijų sukakčių minė
jimo komisijos pirmininkas yra 
seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. Jo teigimu, jau yra su
daryta ir patvirtinta Konstitu
cijų sukakčių minėjimo renginių 
programa. Jis pristatė pirmąjį 
komisijos leidybinio plano lei
dinį - knygą “Lietuvos konstitu
cinė teisė”.

Derybos Maskvoje
Maskvoje sausio 10 d. vyko 

Lietuvos ir Rusijos tarpvyriau
sybinės komisijos darbo grupės 
dėl diplomatinių atstovybių ne
kilnojamojo turto derybų susiti
kimas. Derybų metu Lietuva 
pasiūlė išspręsti diplomatinių 
atstovybių Vilniuje ir Maskvoje 
nekilnojamojo turto nuosavybės 
klausimą ir po to pradėti nagri
nėti abiejų šalių pasiūlymus dėl 
ambasadų plotų neatitikimo pa
naikinimo. Tie neatitikimai jau 
penkerius metus neleidžia vals
tybėms įteisinti pastatų nuosa
vybes, praneša LGTIC. Lietu
vos ambasada Maskvoje turi 
daugiau patalpų, sudaro arti 
8,300 kv metrų, o Rusijos amba
sada Vilniuje užima tik 5,000 kv 
m, bet turi daugiau žemės. Ru
sija Vilniuje turi 12,000 kv m, 
Lietuva Maskvoje - tik apie 
7,000 kv m. Nesutariama dėl že
mės vertės.

Rusija sutiko su Lietuvos 
nuostata dėl tolesnės derybų ei
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“Gyvieji akmenys” Lietuvoje

Ne visur gitarai pritariant Dievą šlovina
Kova dėl Lietuvos įvaizdžio

Išbarė už tokį netikusį Lietuvos vaizdavimą knygoje
Išgarsėjęs savo barzda ir alumi

Nemažai darbų išbandė - gal pavyks tapti politiku?

gos. Rusijos derybininkai pa
reiškė esą pasirengę išnagrinėti 
Lietuvos siūlymą, kad abiem 
pusėm būtų suteikta teisė lais
vai tvarkytis su diplomatinių at
stovybių nekilnojamuoju turtu.

Paskirtas viceministeris
LGTIC praneša, kad sausio 

9 d. naujuoju, penktuoju užsie
nio reikalų viceministeriu pa
skirtas buvęs Lietuvos ambasa
dorius Didžiojoje Britanijoje 
Justas Paleckis. Jis globos ryšius 
su seimu bei santykių su pa
saulio žydų bendruomenėmis, 
holokausto ir žydų kultūrinio 
paveldo klausimus.

Nepriklausomybės akto sig
nataras J. Paleckis 1993-1996 m. 
buvo tuometinio prezidento Al
girdo Brazausko patarėjas už
sienio politikai, o 1996-2001 m. 
- Lietuvos ambasadorius Jung
tinėje Didžiosios Britanijos ir 
Šiaurės Airijos karalystėje. Bai
gęs žurnalistikos specialybę Vil
niaus universitete, jis mokėsi 
Sovietų Sąjungos Užsienio rei
kalų ministerijos aukštojoje dip
lomatinėje mokykloje, dirbo So
vietų Sąjungos ambasadose 
Šveicarijoje ir Vokietijoje.

Pakilo rodikliai
Vilniuje sausio 9 d. buvo 

pristatytas Jungtinių Tautų 
plėtros programos (JTVP) pra
nešimas apie žmogaus socialinę 
raidą Lietuvoje, praneša LGT
IC. Pagal šį rodiklį, skaičiuo
jamą atsižvelgiant į gyventojų 
gyvenimo trukmę, išsimokslini
mą, pajamas ir socialines pasi
rinkimo galimybes, Lietuvos 
žmogaus būklės įvertinimas pa
kilo nuo 0.789 iki 0.803. Tai 
lėmė mažėjantis mirtingumas ir 
sergamumas bei iki 72.87 pail
gėjusi vidutinė Lietuvos gyven
tojų tikėtina gyvenimo trukmė. 
Taip pat įtakos turėjęs iki 
1007.9 lito išaugęs vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis bei 
45 bin. litų viršijęs bendras vi
daus produktas.

Tarp 162 pasaulio valstybių 
per metus Lietuva pakilo iš 54 į 
47 vietą. Estija yra 44-oje vie
toje, Latvija - 50-oje. Didžiau
sias žmogaus socialinės raidos 
rodiklis yra Norvegijoje, kuris 
siekia 0.939.

Pranešime Lietuvos valdžia 
raginama atkreipti dėmesį į di
delį jaunimo nedarbą, skirtingas 
išsimokslinimo galimybes mies
te ir kaime, didelį nepilnamečių 
nusikalstamumą ir žemiau skur
do ribos gyvenančių šeimų pa
ramos efektyvumą. Lietuvoje į 
mokslo tyrimus ir technologijas 
orientuota pramonė tesukuria 
5.9% visos pramonės sukurtos 
pridėtinės vertės, tuo tarpu ES 
valstybėse ji viršija 20%.

Lietuva pirmą kartą per sa
vo dešimties metų narystę JT 
sumokėjo visus savo finansinius 
įsipareigojimus bei metinius na
rystės mokesčius JT, taikos pa
laikymo operacijoms ir tarptau
tiniams tribunolams. RSJ

http://www.city
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® RELIGINIAME GEIDIME

Europa ir naujoji 
valiuta euras

Trys Lietuvos vyskupai - 
Juozas Žemaitis, Antanas Vaičius 
ir Juozas Preikšas - susilaukę vys
kupams skirto pensijinio amžiaus 
(75 m.), kaip jau buvo skelbta, sa
vo ganytojiškas pareigas perleido 
naujai popiežiaus paskirtiems vys
kupams. Vyskupai, pasitraukdami 
iš savo pareigų, atsakė į “Lietuvos 
ryto” korespondentų klausimus. 
Iš atsakymų aiškėja, ką jie toliau 
yra numatę daryti.

Vilkaviškio vyskupas Juozas 
Žemaitis, kilęs iš Griškabūdžio, 
1949 m. įšventintas kunigu, dirbęs 
sielovados darbą Marijampolėje, 
Simne, Šakiuose, 1989 m. davęs 
amžinuosius marijonų vienuolio 
įžadus, trylika metų vadovavęs 
Vilkaviškio vyskupijai, atstatęs su
griautą katedrą, atsteigęs kunigų 
seminariją, pareigas perduoda jau
niausiam Lietuvos vyskupui Ri
mantui Norvilai, pats persikelda
mas gyventi į marijonų vienuolyną.

Telšių vyskupas Antanas Vai
čius, gimęs ir augęs Skuodo rajo
ne, nuo 1975 m. pradėjo dirbti 
šios vyskupijos valdytoju, nuo 
1981 m. jos vyskupu, atkūręs Tel
šių kunigų seminariją, pastatydi
nęs 18 naujų šventovių, visada 
nuotaikingas, daug džiaugsmo pa
tyręs dirbdamas su vaikais, mėgęs 
politikuoti, iš vyskupo rūmų per
sikelia į šalia jų esančią kleboniją, 
kur gyvendamas tikisi būti naujo
jo vyskupo pakviestas talkinti sie
lovadoje. Be to, ketina rašyti atsi
minimus, sutvarkyti pašto ženklų 
rinkinius, su kolegomis arba kom
piuteriu žaisti šachmatais, per te
leviziją žiūrėti politikų debatus.

Panevėžio vyskupas Juozas 
Preikšas, dar jaunuoliu būdamas 
svajojęs apie kunigystę, bet do
mėjęsis ir karo mokslais. Iš Kau
no kunigų seminarijos KGB “va
lymo” metu pašalintas; tapęs var
gonininku savo gimtame Griška
būdyje. Vėliau buvo leista baigti 
kunigų seminariją. Į Panevėžį at
vykęs Lietuvos atgimimo laikais. 
Būdamas 12 metų vyskupu dide
lių problemų neturėjęs. Jsteigė 
Katechetikos, Jaunimo, Šeimos 
centrus bei “Caritas” skyrių, įkū
rė katalikišką Vysk. Kazimiero 
Paltarsko mokyklą. Perdavęs vys
kupo pareigas jaunesniam, eisiąs 
kunigo pareigas Šv. Petro ir Povi
lo šventovėje.

PADĖKA
Nesugrąžinsi nutolusios jaunystės
Ir skambėjusių audringų dainų,
Neišmatuosi saulėlydžio žaroj 
Kenčiančios širdies skausmų. 
(A.K. eilės prisimenant gerą draugą Bronių)

A+A
BRONIUS GRAJAUSKAS 

iškeliavo amžinybėn 2001 m. lapkričio 7 d.
Esame dėkingi Aušros Vartų parapijos klebonui 

kun. Juozapui Žukauskui, OFM, ir diak. Audriui Šarkai, 
OFM, už visus dvasinius ir religinius patarnavimus. Nuo
širdžiai dėkojame visiems, kurie išlydėjo a.a. Bronių amži
nybėn su maldomis, apsilankymu, šv. Mišių aukomis ir 
aukomis šalpos organizacijoms.

Dėkojame Lionginui Paškui už nuoširdžius atsi
sveikinimo žodžius ir Kazimierui Mileriui už gražų atsi
sveikinimą žodžiu ir spaudoje. Parapijos chorui ir jos va
dovei Darijai Deksnytei dėkojame už giedojimą, prie ku
rio Broniaus siela tikrai prisidėjo. Labai įvertiname visų 
pareikštas užuojautas ir pagalbą laidotuvių metu. Išreiš
kiame užuojautą visiems draugams, netekusiems mielo 
bičiulio.

Teilsisi Bronius ramybėje -
Sesuo sės. M. Terezina ir giminės

Klaipėdos Kristaus Karaliaus 
šventovėje, kuri neseniai buvo at
remontuota ir pertvarkyta, 2001 m. 
lapkričio 25 d. vyko atlaidai su 
šventinimo iškilme. Mišias konce- 
lebravo vysk. A. Vaičius, kun. B. 
Jurčys.OFM, ir vysk. J. Kaunec- 
kas, pamoksle linkėjęs, kad šven
tovė taptų išganymo ir meilės na
mais. Už aukas ir darbus remon
tuojant šį istorinį pastatą dėkojo 
klebonas kun. B. Talaišis. Atsi- 
mintina, kad 1865 m. pastatyta 
šventovė po Antrojo pasaulinio 
karo buvo vienintelė, Klaipėdoje 
aptarnavusi katalikus iki 1988 m., 
kada po atkaklios kovos sovietų 
valdžia tikintiesiems grąžino Ma
rijos Taikos Karalienės šventovę.

Vilkaviškio vyskupijos kuni
gų simpoziumas įvyko Marijam
polėje 2001 m. gruodžio 11 d. 
Renginiui vadovavęs vysk. J. Že
maitis dalyviams iškėlė aktualiuo
sius klausimus, ragino kunigus 
prisidėti prie popiežiaus Jono 
Pauliaus II paskelbto gruodžio 14 
dienos pasninko už pasaulio tai
ką; pranešė, kad šiuo metu vysku
pijoje darbuojasi 363 tikybos mo
kytojai, iš kurių 319 yra pasaulie
čiai. Simpoziumo paskaitininkas 
kun. A. Paškus kalbėjo apie išori
nės aplinkos reikšmę ir jos svarbą 
tikintiesiems, apie būtiną ir tei
singą liturginių simbolių suvoki
mą, skaudžiausią nušventėjimo 
priežastimi ir pasekme įvardijo 
sakramentinės tikrovės neigimą, 
kai pradedama abejoti realiu 
Kristaus buvimu Eucharistijoje.

Gyvojo žodžio almanachas 
“Atžalynas” Kauno apskrities vie
šojoje bibliotekoje 2001 m. gruo
džio 7 d. surengė XXI amžiaus 
laikraščio redakcijos darbuotojų 
susitikimą su skaitytojais 1000-to- 
jo numerio išleidimo proga. Ren
ginį malda pradėjo ilgametis šio 
laikraščio skaitytojas kan. V. Kapo
čius. Vyr. redaktorius E. Šiugžda 
nušvietė leidinio laimėjimus ir 
problemas, kun. R. Grigas pabrė
žė, kad laikraštis esąs Apvaizdos 
dovana žmonėms. Kalbėjo ir sve
čias iš JAV - publicistas V. Bra
žėnas. Koncertavo Kauno peda
goginio švietimo centro moterų 
ansamblis “Elegija”, vad. R. Bu- 
rinskienės.

Lietuvos valstybės ir Mindaugo karūnavimo sukakties dieną - liepos 6 pučiamųjų orkestras žygiuoja Kauno 
gatvėmis į Karo muziejaus sodelį Nuotr. A. Rudžio

Naujoji lietuvių išeivių banga
Kaip ją sutiksime: su duona ar druska?

KĘSTUTIS ŠALAVĖJUS

Po įvykių Niujorke JAV val
džia ir spauda prabilo apie ne
tvarką emigracinėje sistemoje. 
Užkliuvo nelegalai, turistai, net 
tarptautiniai studentai, kurie tik 
pasinaudoja studentiška viza į 
JAV, ypač iš JAV nepalankių 
kraštų. Paspartėjo ir imigracinių 
įstaigų darbas - žmonės, anks
čiau laukę metų metais bylų 
peržiūrėjimo, staiga ėmė gauti 
teigiamus ar neigiamus atsaky
mus. Galvojama apie griežtes
nes įstatymų pataisas ir esančių 
šalyje užsieniečių peržiūrą. To
kie suvaržymai, įtarinėjimai ver
čia užsieniečius ieškoti palan
kesnių emigracijai kraštų. Tai 
gali smarkiai atsiliepti į JAV 
ekonomiką.

Atstovų rūmuose yra svars
toma, kaip surasti nelegalius 
imigrantus, kurie slapstosi nuo 
deportacijos (manoma, kad to
kių JAV ne mažiau kaip 
314,000). Pagal parengtą pro
jektą, imigracinių įstatymų pa
žeidėjų pavardės bus įrašomos į 
vadinamąjį “Nusikaltimų sąra
šą” prie Valstybinio informaci
jos centro. INS vadovų nuomo
ne, taip kasmet galima bus su
rasti apie 10% nuo deportacijos 
išsisukusių asmenų.

Studentai
Ruošiamos instrukcijos uni

versitetams, kaip prižiūrėti stu
dentus, kad jie atvykę į JAV 
mokytųsi, o ne slėptųsi daugia
tautėje valstybėje. Atsirado “iš
minčių”, siūlančių pusei metų 
nutraukti studentiškų vizų išda
vimą, bet to buvo atsisakyta.

Bijodami neramumų ir su
varžymų, kai kurie studentai jau 
dabar renkasi Europos, Kana
dos ar Australijos universitetus, 
kur ir pritaikys savo sugebėji
mus bei naujas idėjas. Stipriai 
nukentės JAV universitetai ir 
juos aptarnaujančios įstaigos, 
nes aukštojo mokslo eksportas 
priskiriamas prie didžiausių 
JAV pajamų. Be to, daugiau už 
mokslą turės mokėti patys ame
rikiečiai.

Krentant JAV ekonomi
niam ir politiniam pastovumui, 
rinkos patrauklumui, griežtėjant 
atvykimo į šalį tvarkai ir emigra
ciniams įstatymams, keičiasi 
žmonių, norinčių emigruoti, po
žiūriai. Kol kas daugiausiai 
žmonių linkę emigruoti į JAV. 
Tačiau su laiku tą poziciją JAV 
gali užleisti ES ir galbūt Kana
dai. ES laukia didžioji plėtra ša
lių - kandidačių sąskaita. Su
stiprėjus ES pozicijai, sustiprėtų 
ir emigracija iš Rytų bei Vidu
rio Europos kraštų.

Lietuviai
Lietuviai, ar tai būtų baigę 

AtA
KOSTUI STANKUI 
iškeliavus amžinybėn,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai KLARAI 
STANKIENEI ir visiems giminėms Lietuvoje -

St. Catharines lietuviai

aukštuosius mokslus, ar nė mo
kyklos diplomo negavę, išvyksta 
ieškoti darbo svetur. Po 2001 m. 
balandžio mėn. gyventojų sura
šymo paaiškėjo, kad į užsienį 
per pastaruosius Nepriklauso
mybės metus laikinai ar pasto
viam gyvenimui (be sovietų ka
reivių ir kitų rusakalbių) išvyko 
apie 120 - 150,000 lietuvių. Tai 
daugiausia žmonės, kilę iš mies
to, labiau prasilavinę, turintys 
profesiją ar išmokę amato, stu
dijuojantys.

Daug jų pasinaudojo “žalios 
kortelės loterija”. Kasmet JAV 
leidžia Lietuvos piliečiams išloš
ti apie 1,500 žalių kortelių, ku
rių dauguma atvyksta su šeimo
mis, o kartais ir fiktyviai susi
tuokę. Taigi kiekvienai žaliai 
kortelei “tenka’NZ - 3 lietuviai, 
tai yra apie 3,000 - 4,500 lietu
vių per metus, apie 30,000 - 
45,000 lietuvių per 10 atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybės me
tų. Dauguma jų apsistojo Čika
goje ar jos apylinkėse.

Prisimenu laikraščiuose ki
lusį triukšmą, kai viena visuo
menės veikėja prasitarė, kad 
Čikagoje iš naujai atvykusių 
95% nelegalų! Man taip tikrai 
neatrodo. Tiesa, mūsų tarpe yra 
tūkstančiai lietuvių, kuriems 
baigėsi vizos galiojimo laikas ir 
kurie pasiryžo bent kurį laiką 
ilgėliau padirbėti ar susitvarkyti 
emigracinius dokumentus. Ta
čiau šalia jų yra daug legaliai čia 
esančių su darbo, studentiškom, 
turistinėm vizom, atvykstantys 
trumpesniam ar ilgesniam lai
kotarpiui.

Ne paslaptis, kad dauguma 
“turistų” atvyksta ne tik pasi
grožėti Amerikos, D. Britanijos, 
Vokietijos ar Ispanijos grožybė
mis ar aplankyti savo giminaičių 
bet ir stengiasi surasti darbą bei 
užsidirbti vieną kitą dolerį sau ir 
savo šeimai Lietuvoje. Dirba ir 
studentai, kad apsimokėtų savo 
studijas, gautų diplomą, liktų 
užsienyje ar grįžtų į Lietuvą.

Užsienis masina visus, ne 
tik labiau apsišvietusius ar ap
sukresnius. Anot Draugo (2001 
lapkričio 2 d. nr. 214), 36% Lie
tuvos gyventojų užsienyje norė
tų padirbėti iki 1 metų, 15% - 
daugiau kaip metus, 13% - vi
suomet. Tiriant amžiaus grupes, 
beveik trečdalis jaunimo nori 
dirbti užsienyje. Studentų tarpe 
norinčių emigruoti ar laikinai 
padirbėti užsienyje suskaičiuo
tume dar daugiau. Vienoje 
Kauno studentų apklausoje vo
kiečiai stebėjosi, kad dauguma 
lietuvaičių, baigusių studijas, 
emigruosią, ieškosią darbo Eu
ropos sąjungos valstybėse, nes 
Lietuvoje nematą jokios pers
pektyvos. Lietuva savo pinigais 
moko savo piliečius užsieniui.

Europos sąjungoje
Beskubėdama į ES glėbį, 

Lietuva turės atsisveikinti su 
dar viena, bene didžiausia, per 
visą Lietuvos istoriją emigraci
jos banga. Anot ELTOS, įsilie
jusi į ES šeimą, Lietuva praras 
apie 300,000 savo gyventojų. 
Tokius skaičius pateikia ES ir 
Lietuvos sociologai. Sociologi
niais tyrimais nustatyta, jog per 
artimiausius trejus metus į už
sienį gyventi planuoja išvykti 
apie 2% žmonių. Įvertinus tai, 
jog jie ten vyks gyventi su šei
momis, tai sudarytų maždaug 
300,000 žmonių. Lietuva neteks 
produktyviausio gyventojų sluoks
nio.

Aš drįsčiau tvirtinti, kad dėl 
dabartinio gyvenimo lygio, poli
tinių ginčų, nesantaikos, nusi
kaltimų, kai tik plačiau sienos 
atsivers, išbėgs ir pusė milijono. 
Tai tie patys 13 - 14% aukščiau 
minėtų apklausoje, norinčių vi
sam laikui pasilikti užsienyje. 
Bet šios emigracinės bangos po
veikis Lietuvai bus žymiai dides
nis; keisis tautinė sudėtis, smar
kiai kris gimstamumas, daugės 
senyvo amžiaus žmonių.

Nuogąstavimai
Neigiamo poveikio darbo 

rinkai baiminamasi ES valstybė
se. Vokietija ir Austrija yra iš
reiškusios nuogąstavimus dėl 
staigaus pigios darbo jėgos ant
plūdžio iš Rytų Europos po ES 
plėtros. Todėl ES rekomendavo 
(kas nėra privaloma) nustatyti 
septynerių metų pereinamąjį 
laikotarpį naujų ES narių darbo 
jėgos judėjimui į dabartines ES 
šalis, tačiau kai kurios šalys, 
tokios kaip Švedija, Nyderlan
dai, Airija, Danija, jau pareiškė 
atversiančios sienas, kai tik šalys 
kandidatės taps ES narėmis. 
Neoficialiai apie tai kalbama 
Italijoje ir kitur. Daugelyje ES 
šalių trūksta darbo jėgos. Tai 
jaučia ir pati Vokietija, netgi 
galvoja apie emigracines pro
gramas, panašias į taikomas Ka
nadoje, kad pritrauktų daugiau 
išsimokslinusios, kvalifikuotos 
darbo jėgos.

Atskirų kraštų lietuvių ben
druomenės jau dabar turėtų 
ruoštis naujam išsilavinusių, 
kvalifikuotų lietuvaičių antplū
džiui ir neieškoti jiems vietos 
kaip kažkada prof. Pakštas siūlė 
kokiam nors Britų Hondūre.

Smarkiai lietuvių skaičius 
padidės tokiose ES šalyse kaip 
Vokietija, Danija, Švedija, Pran
cūzija, Italija, D. Britanija. Pa
sikeis atskirų kraštų Lietuvių 
bendruomenių įtaka ir pajėgu
mas. Be to, dėl politinio ir eko
nominio pastovumo, dėl aiškes
nės ir pastovesnės emigracinės 
politikos, socialinės ir sveikatos 
apsaugos, lietuvių, vykstančių į 
Kanadą, gali padidėti lyginant 
su JAV. Tikėtina, kad JAV 
neteks didelės dalies lietuvių 
nelegalų, kurių dauguma po 
Lietuvos įstojimo į ES grįš į 
Tėvynę ir vėliau bandys įsikurti 
kurioje nors Vakarų Europos 
šalyje.

Taigi su kuo sutiksime dar 
vieną emigracinę bangą? Su 
duona ar druska?

DR. JONAS KUNCA
Šiuos metus Europa pradė

jo istoriniu žingsniu: 12 ES na
rių įsivedė bendrą valiutą. An
glija, Danija ir Švedija kol kas 
susilaikė dėl atsargumo. Jos tik
riausiai pakeis savo pinigus į eu
rą, kai pamatys, jog Europa ir 
pasaulis pradeda vartoti naują 
valiutą prekyboje ir finansuose, 
atseit, ja pasitiki.

Ekonominė euro reikšmė
Lankantiem Europą nerei

kės keisti pinigus privažiavus se
kančios valstybės sieną. O ES 
yra 15 narių. Greit jų bus apie 
25. Taigi didelis patogumas tu
ristam, kurių skaičius bene sie
kia per 100 milijonų. Tas lanky
tojų skaičius greičiausiai padi
dės dėl atentatų baimės JAV ir 
labai griežtų kontrolių jos oro 
uostuose. Europiečiam bus 
lengva palyginti prekių kainas 
įvairiose Europos šalyse. Vidaus 
prekyba eurais sumažins biuro
kratiją, ypač įvedus bendrą mui
tų ir mokesčių sistemą.

Euro srityje gyvena per 300 
milijonų vartotojų. Taigi Euro
pos vidaus rinka bus didesnė 
negu JAV. Be to, trečioji pasau
lyje savo dydžiu Vokietijos eko
nomika yra įgavusi pasitikėjimą 
dėl aukštos vokiečių prekių ko
kybės. Tai prisidės prie BVP au
gimo euro srityje nepaisant pa
saulinio ekonomikos sulėtėjimo. 
Centrinis Europos bankas yra 
Frankfurte ir yra kontroliuoja
mas pagal buvusio Vokietijos 
banko pavyzdį. Tai didina pasi
tikėjimą šia nauja valiuta, kuri 
ateityje galėtų užimti dabartinę 
dolerio vyraujančią vietą.

Valiutos pakeitimas vyko 
labai sklandžiai. Euro kaina 
tuoj pat pakilo 2%, Montenegro 
ir Kosovo sritis, kurios anksčiau 
vartojo vokiečių markę, dabar 
ją pakeitė euru, Japonija prita
ria naujai Europos valiutai. Tai 
labai gera pradžia. Galima tikė
tis, kad euro ir toliau eis įsi
tvirtinimo keliu griežtos banki
nės sistemos ir europiečių entu- 
ziasmo dėka.

Politinė reikšmė
Bendros valiutos įvedimas 

pagreitins ES formavimosi eigą. 
Mūsų civilizacijos lopšiui - Eu
ropai yra būtinas vieningumas, 
kuris jokiu būdu nepakenkia jos 
tautų savitumams. Jis reikalin

Nauji pinigai - seni rūpesčiai
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Bylos dėl kryžiaus
Išeiviai lietuviai, gyvenę Ba

varijos krašte, tikrai prisimena 
prie kryžkelių pastatytas koply
tėles, kryžius, kuriuos vasaros 
metu matėme papuoštus lauko 
gėlėm, labai dažnai sustojusį 
ūkininką trumpai maldai. Taip 
pat ir šventovės buvo perpildy
tos tikinčiųjų. Tai pokariniai lai
kai. Šiandien ta pati katalikiška 
Bavarija kovoja su krikščiony
bės simboliu kryžiumi. Kodėl? 
Mat Bavarijos mokyklų klasėse 
virš įėjimo durų yra pakabinti 
kryžiai. Prieš pamokų pradžią 
kalbama malda. Tačiau 1985 m. 
trijų vaikų tėvas pareikalavo 
nuo klasės sienos nuimti kryžių. 
Bylą-reikalavimą jis perdavė 
Rosenheimo teismui. Bavaro 
reikalavimą teismas atmetė. Ne
nurimo tėvas, perkėlė bylą į 
aukščiausiąjį teismą, kuris jo 
reikalavimą pripažino teisėtu.

Bavarijos teisingumo minis
terija buvo priversta pripažinti 
aukščiausio teismo nutarimą. 
Tačiau Bavarijos teisingumo 
ministerija taip pat iškėlė savo 
reikalavimą: kryžius gali būti 
nuimtas tik vienu atveju, jeigu 
to pareikalaus vienas mokinys 
ar jo tėvai, turėdami tam aiškų 
ir tikrą pagrindą.

Kurį laiką kryžiaus klausi
mu buvo tyla. Deja, gruodžio 
mėn. jau Ulmo mokyklos moky
tojas patraukė mokyklos vado
vybę į Augsburgo teismą, reika
laudamas iš klasių pašalinti 
krikščionybės simbolį. Jis tvirti
no, kad kryžius primena jam 
Auschwitzo koncentracijos sto
vyklą. Augsburgo teismas jo rei
kalavimą atmetė. Mokytojas by
lą perkėlė į Miuncheną. Teisme 
pareiškė, kad kryžius yra “pseu- 
doreliginio prietaro produktas”, 
užgauna jo tikėjimo laisvę. Lau
kiama teismo nutarimo. Tuo 
tarpu mokytojas išėjo trejų me
tų neapmokamų atostogų.

Šventoves paversti užeigomis
Kiekvienais metais mažėja 

šventoves lankančių krikščionių 

gas ir karų išvengimui ateityje. 
Juk vien praeitame šimtmetyje 
Europa prarado dešimtis milijo
nų jaunų vyrų ir buvo beveik su
griauta per paskutinį karą. Suvie
nytoje Europoje karai neįma
nomi. Taigi Europa taps taikos 
žemynu. Taikos aplinkoje Eu
ropa galės ir dvasiškai atsigauti.

Dėl tų nelemtų karų Eu
ropa tapo priklausoma nuo 
JAV, kurių karinės paramos dė
ka laimėjo karą. Po to gavo ma
sinę Amerikos paramą atsistaty
mui. Tik tas Europos paklusnu
mas JAV pasiekė nepriimtiną 
laipsnį. Paskutiniu laiku Vašing
tonas su Europa elgiasi kaip su 
nesubrendusiu vaiku. Nors Vid. 
Rytai yra prie pat Europos, jai 
nevalia aktyviai prisidėti prie 
konflikto išsprendimo ten. Ko
sovo problemos Europa viena 
irgi išspręsti neišgalėjo. O dabar 
be jokių pasitarimų ji per 
NATO įsivėlė į karą su teroriz
mu, kurio raketom ir bombom 
nebus galima laimėti. Ko gero, 
visai nepasitaręs su ES Vašing
tonas gali pradėti karo veiksmus 
nežinia kur ir pareikalauti, kad 
europiečiai jame dalyvautų. Ka
ras yra rimtas reikalas, dėl kurio 
sąjungininkai turi susitarti. Aiš
kiai matosi, jog Europai svarbu 
atgauti savarankiškumą. Kliūčių 
tam nėra. Įgyvendinus vienybę, 
pagerinus gynybą ir įgyvendinus 
racionalią užsienio politiką, jau 
bus daug atsiekta. O būdama 
savarankiška partnerė Europa 
bus naudingesnė Amerikai negu 
ji yra šiuo metu.

Bene dėl pataikavimo euro
piečiai įsileidžia daugybę netin
kamų ir net pavojingų jaunimui 
filmų, kurie daug prisidėjo prie 
kultūros smukimo ir sumateria
lėjimo.

Euro paleidimas į apyvartą, 
aišku, paveiks ir Lietuvos eks- 
portuotojus-importuotojus, ypač 
po lito susiejimo su euro vasario 
1 d. Jei euro kursas kils, bus di
desnės galimybės ir pelnas įmo
nėm, kurios eksportuoja, o im
portas liktų mažiau pelningas. 
Bet mūsų krašto pramonininkai 
dėl to nenuogąstauja. Pagal ap
klausinėjimą, 57% jų pasisako 
už lito susiejimą su euro.

Tikėkim, kad su euru prasi
deda tikras Europos materiali
nis ir dvasinis atgimimas, kuris 
pasieks ir mūsų Lietuvą.

Atsirado reikalaujančių nuimti 
kryžių Bavarijos mokyklose
skaičius. Tai ypač pastebima 
šiauriniame Rhein-Westfalijos 
krašte, kur koalicinė socialde
mokratų vyriausybė ir žaliųjų 
partijos atstovai siūlo krikščio
nių maldos namus parduoti.

Vyriausybė biudžete nenu
mato skirti pinigų šventovių iš
oriniam atnaujinimui. Kairioji 
vyriausybė patarė šventoves 
parduoti - esą jas mielai nu
pirks Mahometo pasekėjai, ku
rių Vokietijoje esą daugiau kaip 
3 mln. Žaliųjų partijos atstovo 
Stepono Bajoro nuomone, ge
riausia šventoves išnuomoti už
eigoms ir už gautus pinigus 
remti atnaujinimo reikalingus 
katalikų ir evangelikų maldos 
namus. Saarlande (dalis Ruhr 
krašto) dviejose šventovėse jau 
įrengtos užeigos.

Taikos palaikymui Kosovo 
krašte veikia vokiečių dalinys. 
Karių daugumą sudaro buvusios 
komunistinės Rytų Vokietijos 
jaunuoliai, išauklėti ateistine 
dvasia. Kalėdų proga kariuome
nės kapelionas Beno Porovone 
atnašavo šv. Mišias. Kai ištarė 
pasveikinimo žodžius “Viešpats 
su jumis”, laukė atsakymo. Kop
lyčioje tyla. Staiga pasigirsta tik 
vienas balsas - “Ir su tavimi”. Jo 
kaimynas puskarininkis garsiai 
sušuko: “Uždaryk savo snukį, 
neplepėk niekų, leisk kunigui 
užbaigti maldą”!

mailto:tevzib@pathcom.com
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“Mažeikių nafta” ir 
skriaudžiami ūkininkai

Už žemę mokės, kai bus atliekamų pinigų

Kritinės pastabos

Politiniai dabarties smūgiai
Pakalnėn riedantis Lietuvos vežimas. Veržimasis į europines struktūras 
skurdinant kraštą. Vakarų demokratijos pasuko militariniu keliu kovos 
su terorizmu dingstimi ir suartėjo su sovietinės tironijos įpėdine Rusija 
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ

Atrodo tik ką palydėjome 
XX amžių, tik ką pasitikome 
XXI, o jau žiūrėk ritamės į an
truosius metus... Ir visai ne taip 
šauniai, kaip norėtųsi, ne kaip 
tikėjomės ar planavome... Iš 
šventinių fejerverkų bei puto
jančio šampano taurių beliko 
tik burbuliukai.

Senoji gvardija
Sunkiai, su deficitiniu biu

džetu ir kiaurom daugumos ki
šenėm perkopėme XXI amžiaus 
slenkstį. Bet su nauja valdžia, 
nauja politika, su naujais ir ge
rokai pajaunėjusiais veidais. Vy
lėmės, kad jaunimas suras išeitį 
ir pristabdys žemyn riedantį 
Lietuvos ūkio vežimą. Ir ne tik 
pristabdys, bet ir pasuks tautai 
naudingu keliu: užbaigs refor
mas, grąžins išlikusį turtą ir 
žemę.

Deja, jaunimas laikėsi neil
gai: senosios gvardijos ginklai 
dar nesurūdijo. Dar ir dar kartą 
apgailestaujame, kad nebuvo 
Lietuvoje desovietizacijos, kaip 
Vokietijoje - denacifikacijos. 
Vietoj pūliavimo Vokietija po 
operacijos apsigydė žaizdas ir 
dar labiau suklestėjo nei prieš 
karą. O Lietuvoje - visi “buvę ir 
nepražuvę” toliau valdo, luošina 
akademinio jaunimo sąmonę ir 
toliau stato, jau nebe komuniz
mą, o pilis, rūmus, aikštes, 
karališkus savivaldybių “palo- 
cius”. Stato ir taško vėjais mūsų 
kruvinai uždirbtus pinigėlius, 
“dovanai pardavinėja” paskutinį 
Lietuvos turtelį ir baigia prasko
linti būsimų kartų ateitį. Ir vis 
pateisindami savo aiškiai kenks
mingus Lietuvai veiksmus Euro
pos Sąjungos ir NATO reikala
vimais.

O ar klausė kas tautos nuo
monės? 50 metų sovietinės oku
pacijos atkentėjusi, savo arti
muosius sibiruose palaidojusi, 
KGB rūmų rūsių sienas krauju 
pašventinusi, ar ji nori ir vėl ne
tekti savo nepriklausomybės, sa
vo valstybingumo, savo tautiš
kumo? Dar tik dešimt metelių, 
kai pabėgusi nuo sovietinės 
meškos, dar vis kraujuojant ne
užgijusioms žaizdoms, ir vėl lįsti 
tik į Vakarų demokratijos vilko 
nasrus? Per šiuos metus be tau
tos sutikimo tiek kairieji, tiek 
dešinieji veržiasi į demokratinį 
rojų tautos skurdinimo sąskaita, 
vykdydami įvairias Sąjungos są
lygas.

MIRTIES PRANEŠIMAS

A+A
KOSTAS STANKUS 

(Stankevičius)
gimė 1921 m. lapkričio 18 d. Marijampolės apskr., Netič- 
kampio kaime. Po karo iš Vokietijos atvykęs į Kanadą, 
darbo prievolę atliko Norandoje. Nuo 1948 m. gyveno St. 
Catharines, Ont. mieste. Po ilgos ir sunkios ligos, širdies 
priepuolio pakirstas, šis lietuviškas ąžuolas baigė savo že
mišką kelionę 2001 metų gruodžio 31d. Gausiai susirin
kusių St. Catharines bei apylinkių lietuvių palydėtas į am
žino poilsio vietą - Victoria Lawn kapines (St. Catharines) 
š.m. sausio 3 d.

Liko žmona Klara Stankienė, trys seserys ir brolis 
bei jų šeimos Lietuvoje.

Jiems - senajai ir naujajai 
nomenklatūrai gal ir bus gerai, 
bet ne tautai. Per daug akivaiz
džiai panašu į buvusią Sąjungą, 
pradedant įstatymų viršenybe 
lietuviškiesiems, baigiant di
džiausiu turtu - kalba. ES ne tik 
mokslo vyrai turės rašyti savo 
darbus angliškai (kaip anksčiau 
rusiškai), bet ir girtuoklėliai bus 
priversti ne lietuvišką “kauko
linę”, o “vodką” gerti... Tai tas 
pats gerai pažįstamas interna
cionalizmas, tik demokratiniu 
liberalizmu vadinamas, tas pats 
pasaulinės vienvaldystės sieki
mas.

Pažadai ir kartūs rezultatai

Atsigrįžę į XX š. klaidas ir 
klystkelius galėtume jų nebe
kartoti. Juk buvo po I Pasauli
nio karo taikos pažadai ir jos 
sauge - Tautų Sąjunga. Deja, ši 
taika tapo Pasauliui II karu, pa- 
glemžusiu 50 milijonų kareivių 
gyvybių, 18 milijonų žmonių na
cių konclageriuose, 83 milijonus 
gyvybių sovietiniame gulage, 45 
milijonų nužudytų Kinijoje, 3 
milijonus Kombodijoje, 1 mili
joną tutsių Afrikoje... Tai tota- 
listinių valstybių 200 milijonų 
nužudytų gyvybių. Ir nei Tautų 
Sąjunga, nei Jungtinės Tautos 
nesustabdė, net nesirūpino šių 
tautų saugumu ar šiuolaikiniu 
teisinių žudynių įvertinimu. O 
kur dar Suomijos, Korėjos, 
Vietnamo, Afganistano karai ir 
pilietiniai perversmai?

XXI amžių pradėjome dar 
blogiau: JAV ant Afganistano 
per 2-3 mėnesius per oro 
antskrydžius išmetė sprogmenų 
5 kartus daugiau nei per abu 
pasaulinius karus!!! Civilių au
kų “nebuvo” - pranešinėdavo 
kasdien. Kaip ir apie gulagus ar 
konclagerius - pasaulio visuo
menė nieko negirdėjo. Tik po 
50 metų išplaukė 200 milijoni
nio genocido faktas. Naciai nu
teisti (už 18 milijonų), bet ko
munistai - ne (už 182 milijo
nus). Kiek laiko turės praeiti, 
kad sužinotume JAV “demo
kratijos priepuolio” aukų skai
čių? Tik iš nuotrupų apie su
šaudytų belaisvių skaičių galime 
spėlioti... >

Tai tokia yra liberalioji de
mokratija, kai viena galingiau
sių valstybių sumušė “gulintį” - 
10 metų anglų bei 10 metų rusų 
okupacinių karų nualintą Afga
nistaną. Tiesa, pateikus pasau

lio visuomenei motyvą - vieno 
teroristo paiešką.

Staigūs pokyčiai
Pandoros skrynios atidary

mui užteko vieno paprasto bur
tažodžio - “teroristas”. Pradin
go Čečėnijos suvereniteto klau
simas, ir Rusija pradėjo atvirą 
“valymą”. Kaip kažkada Lie
tuvoje - buvo naikinami “buržu
azinių nacionalistų banditai”. 
Vėl iškilo Kašmiro problema, 
bet jau nauja formuluotė - kova 
su terorizmu... Belieka tik, kad 
Anglija įvardintų Airijoje tero
risto paiešką ir turėtume pilną 
“globalistinės” valdžios tikrovę.

Nejaugi taip skaniai kvepia 
arabų naftą? Negi pasaulio tur
tuoliams vis dar negana, kad 
gviešiasi į dykumų tautų duoną 
paskutinę? O gal jų valdžioje 
per maža moterų, kad atsvertų 
vyrišką agresiją?

Praeities šešėliai
Argi neakivaizdu, kad ir po 

demokratijos skraiste slypi tiro
nija? Todėl nenuostabu, kad 
vietoj komunizmo teismo ar 
bent pasmerkimo šiandien Va
karų demokratai jau randa ben
drų sąlyčio taškų su Rusija, o ne 
su iš okupacijos ištrūkusiomis 
Baltijos valstybėmis. Šių nelai
mėlių saugumo sauge NATO 
atideda baltiečių priėmimą “se
kančiai bangai”, kad nesugadin
tų ant “teroristo” arkliuko užsė- 
dusius demokratijos ir Rusijos 
santykių.

Atsivėrus istorinėms XX š. 
paslaptims, neatrodo kad Vaka
rų ir Rytų santykiai kada nors 
būtų buvę blogi. Pradedant 
1917 m., kai Lenino “kūrybi
nius” planus dosniai rėmė JAV 
turčiai. II Pasaulinio karo metu 
Vakarai tapo sovietų sąjungi
ninkais prieš Hitlerį, lyg nežino
tų Ribbentropo-Molotovo slap
tų susitarimų ir rudai-raudonų 
tironų globalistinių planų. Maža 
to, Vakarų sąjungininkai tyčia 
užtęsė 2 metus karą, nors vokie
čių generolai siūlė kapituliaciją, 
kad Stalinas negalėtų užimti pu
sės Europos.

Kyla įtarimas, kad pasaulio 
pasidalijimas į dvi priešingas 
politines sistemas - gana dirbti
nis. Daugiau panašumų nei skir
tumų, o svarbiausia - abiem vie
ningas tikslas: užvaldyti pasaulį. 
Ir visai nesvarbu kokiom prie
monėm - rimbu ar riestainiu. 
Lietuva išlaikė rimbo smūgius. 
Negi suklupsime ant riestainio?

Kauno senamiesčio varganų vaikų dienos centro drabužinė
Nuotr. O. Kazlienės

Savo gyvenimą būčiau bai
gęs gyvendamas ir dirbdamas 
gimtajame Mažeikių rajone Ži
bininkų kaime. Tačiau 1971 m. 
pradėjus statyti Mažeikių naftos 
perdirbimo gamyklą, beveik visi 
penkių kaimų žemdirbiai tapo
me priverstiniais “tremtiniais”, 
išsklaidyti po visą Lietuvą. Man 
likimo buvo lemta apsigyventi 
Šilutėje, gavau kooperatinį bu
tą. Atkūrus Lietuvoje nepri
klausomybę, aš, kaip ir daugelis 
sunaikintų kaimų žemdirbių, sa
vo buvusios žemės atsiimti ne
begalėjau, nes ji tapo “Mažeikių 
naftos” įmonės teritorija, o ir 
pati žemė gal amžinai pasidarė 
nebegyva, nes joje įrengtos naf
tos atliekų saugyklos. Žemės 
paprašyti kitur ir pradėti iš nau
jo ūkininkauti plyname lauke 
buvo per vėlu dėl amžiaus, to
dėl ir paprašiau piniginės kom
pensacijos.

Kad man priklauso piniginė 
kompensacija už nusavintą že
mę, turiu ir reikalingus doku
mentus. Štai Telšių apskrities 
sprendimas: “Jums Mažeikių 
rajono valdybos 1993 m. kovo 
30 d. sprendimu nr. 2032 atsta
tyta nuosavybė į 9.49 ha žemės 
Mažeikių rajono Židikų seniū
nijos Žibininkų kaime, Pradinė 
vertė - 8569.60 lito”. O Lietu
vos seimo Agrarinio komiteto 
pirm. Mykolas Prenckus raštu iš 
1995 m. vasario 28 d. nr. 110- 
11-57, garantavo, kad kompen
sacija pinigais tikrai turi būti iš
mokėta ne vėliau, kaip per 15 
metų.

Ir taip nuo 1997 m. kiekvie
nais metais, nors ir gana simbo
liškai, būdavo pervedama į ma
no specialiai atidarytą sąskaitą 
Šilutės taupomajame banke po 
200-300 litų per metus. Tačiau 
2000 ir 2001-aisiais jau nieko 
nepervedė.

Iš spaudos pagaliau sužino
jau, kad Lietuvos seimas kom
pensacijos grąžinimą atidėjo iki 
2009 m. Ir kas keisčiausia, kad 
kompensacija už žemę iš vis ža
dama mokėti tik tuomet, kai iš 
kažkur atsiras atliekamų pinigų. 
Kaip tai reikia suprasti papras
tam eiliniam žmogui, kas yra tie 
“atliekami pinigai” ir ar jų iš vi
so gali būti?

Budėkime prie Lietuvos lopšio
REGINA STAKĖNAITĖ- 

PRASCEVICIENE

Visų rūšių smurtas mūsuose 
- tai metų metus užsitęsusio al
koholizmo išdava. Prie to prisi
deda ir narkomanija... Tai du 
siaubingi dvyniai, nešantys pa
čias baisiausias nelaimes - tra
gedijas žmonijai, tautoms, šei
moms, vaikams.

Audra pirmiausia nulaužia 
patį gležmiausią-jauną augalėlį. 
Alkoholizmas, narkomanija grei
čiausiai sunaikina jauną orga
nizmą. Mūsų spauda mirga por
nografijos straipsniais apie 
smurtą, savižudybes, nužudy
mus, bei kitus žiaurumus. Tele
vizijos filmuose taip pat pilna 
smurto, piktnaudžiavimo alko
holiu, seksu... Mūsų vaikai išti
sai stebi tai ir viską sugeria, kaip 
kempinė nešvarų vandenį...

Jau senokai žiūriu naują se
rijinį filmą per Lietuvos TV 
kanalą - Likimo valsas. Vieną 
savaitalį rodytoje serijoje vienas 
iš teigiamų personažų - gydyto
jas, nuėjęs su savo dvylikmečiu 
sūnumi prie žmonos ir motinos 
kapo, išsitraukė iš kišenės bu
telį, prisipylė taurę (manau, kad 
buvo alkoholis), pagarbiai išgė

Kaip reaguotų tas pats sei
mas, Lietuvos vyriausybė ir pa
galiau teismas, jeigu mes, pensi
ninkai, pasakytume: negauname 
už savo žemę, neturime atlieka
mų pinigų ir nemokėsime už 
buto šildymą, vandenį, už elekt
rą ir telefoną. Ar atsirastų to
kių, kurie mumis pasitikėtų ir 
leistų ramiai gyventi, naudotis 
visais patarnavimais?

Dėl nebemokamos kom
pensacijos parašiau net prezi
dentui V. Adamkui. Tačiau įsi
tikinau, kad pats prezidentas 
mano laiško nei matė, nei skai
tė. Atsakymą parašė prezidento 
referentas R. Bužinskas: prezi
dentas vadovaujasi priimtais 
įstatymais ir neturi jokios galio 
išmokėti prašomos kompensaci
jos. Jeigu prezidentas vadovau
jasi įstatymais, tai klausimas, 
kas tuos įstatymus pasirašo ir 
tvirtina?

Jeigu niekas dabar net val
džioje nebeturi “atliekamų” pi
nigų, tai kas belieka daryti to
kiems kaip aš, nuvarytiems nuo 
savos žemės? Pagaliau man jau 
ilgiau laukti nebėra kada, nes 
peržengiau 80-čio ribą. Iš gau
namos 292 litų pensijos reikia 
apsimokėti už šildymą, vandenį, 
elektrą ir kitus buitinius patar
navimus, bet norisi ir valgyti. 
Dabar senatvėje beveik kas mė
nesį reikia lankytis polikliniko
je, kur gydytojas išrašo “maisto 
kortelę” nuo kraujo spaudimo 
ir kitų negalavimų. Tai ir čia 
reikia nemažai primokėti. Užsi
sakiau naujus dantų protezus, 
nes senieji baigia savo “tarny
bą”, bet čia pasakė, kad norint 
juos gauti nemokamai, reikės 
eilėje laukti apie 3-4 metus. Ir 
nepasakysi, kad neturi atlieka
mų pinigų. O po 4 metų jų jau 
gali ir visai nebereikėti.

Juk “Mažeikių naftos” įmo
nė dirba. Ir kuo aš ir visi kiti tų 
sunaikintų kaimų žmonės savi
ninkai kalti, kad visokiausi “Vil
jamsai”, “Lukiolai” ar “Jukos” 
nesutaria kaip pasidalinti mili
jonus, skaičiuoja kažkokius 
“nuostolius”, o mes privalome 
laukti, kada iš kažkur atsiras tų 
atliekamų pinigų.

Jonas Sadauskas

rė tostą už velionę... Tai lietu
viams nepriimtina - tai mūsų 
filmų režisierių išmonė.

Tokių pavyzdžių mūsų kas
dienybėje pilna. Gaila, kad su
augusieji nesusimąsto, ne visada 
pasveria savo poelgius. Esu 
med. sesuo. Sovietmetyje dar 
dirbdama darželyje-lopšelyje vyr. 
med. seserimi patyriau bendra
darbių namalonę. Buvo ruošia
masi švęsti vieno mažylio-lopše- 
linuko gimtadienį. Ant stalo jau 
buvo uždėtas mamos iškeptas 
tortas, daug limonado butelių, 
ant jubiliato galvutės - karūna 
su metukų skaičiumi. Norėda
ma, kad ant stalo maži vaikai 
nematytų tiek daug butelių, pa
siūliau limonadą supilti į ąsotį... 
Tuoj pat pastebėjau darbutojų 
nepasitenkinimą, auklėtojų iro
niją. Ar tada buvau teisi, pa
lieku tai spręsti skaitytojui. Tai 
mūsų pedagogika, žurnalistika, 
režisūra ir pagaliau - kritika.

Auklėjamąjį darba reikia 
pradėti nuo šeimos, lopšelių- 
darželių, mokyklų, netgi nuo 
universitetų, ypatingai nuo jų 
bendrabučių, nuo pedagogų, 
nuo profesorių. Nuo įvairiausių 
sričių kultūros vedlių. Jau vė
luojam. Reikia visur plačiai at-
verti langus ir duris. Pridėję 
ranką prie širdies, kiekvienas 
paklauskime, ar pas mus viskas 
gerai? Ar mes savo kasdienybė
je nešėjam blogio sėklos? Ar 
nepropaguojam ir netoleruojam 
alkoholizmo?

Kovą su šiom blogybėm 
pradėkime kiekvienas nuo sa
vęs, nuo savo namų. Be mūsų 
kiekvieno bendrų pastangų, su
pratimo, gerų norų, tiesos, sąži
ningumo ir įtempto darbo, nie
kas nepasikeis į gerąją pusę. 
Nusikaltimas - būti pakančiam 
blogiui. Tik vispusiškai - fiziš
kai, dvasiškai ir moraliai sveikas 
žmogus, lygiai kaip teisingumas, 
yra valstybės pamatas!

Todėl budėkim visi, prie pa
vargusios Lietuvos lopšio, prie 
savo vaikų!
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Toronto policijos delegacija, vykusi į Lietuvą 2001 m. spalio pradžioje. 
Trečioji iš k. - Kanados lietuvė Danutė Styra

Lietuvos policijos mokymo projekto vykdytojai - Ted Price (dešinėje) ir 
Juozas Gataveckas

Kanadiečiųpolicija taikina Lietuvai 
Kanadiečių atstovai su paskaitomis lankėsi Lietuvoje. Šį 
pavasarį Lietuvos policijos atstovai lankysis Kanadoje. Visa 

tai prisideda prie geresnio Lietuvos policijos paruošimo
Tarp daugelio pagalbos 

projektų įvairiose srityse Lietu
vai atkuriant demokratinę san
tvarką, itin svarbi jos teisėtvar
kos stiprinimui yra Kanados po
licijos mokymo programa. Jos 
sumanytojas, buvęs Toronto po
licijos superintendentas Ted 
Price, anksti išėjęs į pensiją, 
prieš keletą metų dėstė anglų 
kalbą Klaipėdoje. Metus pagy
venęs Lietuvoje jis pamatė, jog 
naudinga būtų sudaryti moky
mo programą, kurioje Toronto 
policijos pareigūnai galėtų pasi
dalinti patirtimi su Lietuvos tei
sėtvarkos darbuotojais.

Praėjo daug laiko, kol jis 
gavo CIDA (Kanados plėtros 
agentūros - Canadian Interna
tional Development Agency) bei 
Toronto policijos vadovybės su
tikimą finansuoti šį projektą. Su 
Toronto policijos viršininko Ju
lian Fantino ir Ontario provin
cinės policijos vadovės Gwen 
Boniface pagalba buvo gautas 
sutikimas apmokėti dalyvių al
gas ir CIDA parama už polici
ninkų keliones. Pagaliau 2001 
m. gegužės mėnesį T. Price nu
vyko į Lietuvą užmegzti pirmųjų 
ryšių ir paruošti kelią didesnės 
delegacijos nuvykimui. Numaty
ta, kaip ir kada mokymai vyks 
Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiau
liuose, Kaune ir Vilniuje.

Spalio pradžioje išsiruošė 
12 policijos pareigūnų, bene visi 
su aukštais tarnybos laipsniais ir 
mokymo patirtimi. Sudarytos 
trys mokymo komandos, kurios 
per dvi savaites aplankė penkis 
centrus. Delegacijoje buvo trys 
Kanados lietuviai: Algis Mali
nauskas, Juozas Gataveckas ir 
Danutė Styra. Jie tapo vertėjais 
perduodant svarbią sėkmingai 
visuomenėje veikiančios plicijos 
sampratą: Community Policing. 
Seminaruose su Lietuvos polici
jos pareigūnais aiškintasi, kaip 
stiprinti bendradarbiavimą poli
cijos su visuomene, stengiantis 
ugdyti savitarpio pagarbą ir pa
sitikėjimą. Statistikos duomeni
mis, Lietuvoje žmonių pasitikė
jimas policija siekia vos 30%, o 
Kanadoje net 90% gyventojų vi
siškai pasitiki policininkais.

Mokymuose ypatingas dė
mesys buvo kreipiamas į vengi
mą smurto šeimoje, pareigūnų 
darbą lytinio išnaudojimo atve
jais, bendravimą su žiniasklaida. 
Nagrinėtos ir kitos temos, ak-

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

Algis Malinauskas. Nuotr. iš 
Sargybos 2001 m. 41 nr.

tualios Lietuvos pareigūnams, 
kalbėta apie darbo sąlygas abie
juose kraštuose. Mažose grupė
se lietuviams buvo duodami pa
vyzdžiai, įvairios užduotys, atsa
kymų galimybės dirbant su žmo
nėmis. Visuose miestuose pro
jektu domėjosi vietinės spauda 
bei televizija.

Svečiai parsivežė teigiamus 
įspūdžius iš Lietuvos. Jie susida
rė daug geresnį bendrą vaizdą, 
negu tikėjosi. Susipažinę su so
vietinės okupacijos įtaka, jie su
prato, jog Lietuvos policija yra 
prastai apmokama ir todėl dar 
reikės ilgesnio laiko, kol bus 
įmanoma panaikinti kyšininka
vimą ir kitokius sovietinės gal
vosenos palikimus. Kanadiečiai 
matė didelį Lietuvos policinin
kų susidomėjimą, norą gerinti 
santykius su visuomene. Naujo
vė jiems buvo tai, kad Lietuvoje 
nepraktikuojamas policijos bend
ravimas su žiniasklaida - ne
skelbiami oficialūs pranešimai, 
pasisakymai, atskleidžiantys įvy
kių duomenis, supažindinantys 
su policijos pastangomis atlikti 
savo darbą. O toks bendravimas 
svarbus, norint užtikrinti visuo
menės pasitikėjimą policijos 
darbu, užkirsti kelią gandams.

Kanados policininkai buvo 
maloniai nustebinti Lietuvos 
jaunimo mokslo lygiu, pabrėžė, 
kaip svarbu lietuviams yra mo
kytis anglų kalbos, kad galėtų 
pilniau pasinaudoti tokiuose se
minaruose teikiamomis žinio
mis. Jie liko labai patenkinti sa
vo kelione, užsidegę noru ir to
liau dirbti bei kitus skatinti pa
dėti Lietuvai šioje srityje, laukia 
sekančios Toronto-Lietuvos po
licijos mokymo programos da
lies, kai Lietuvos policijos at
stovai lankysis Kanadoje š.m. 
pavasarį. Po to numatytas dar 
vienas kanadiečių apsilankymas 
Lietuvoje, kai bus naudojamasi 
dar geresnėmis priemonėmis 
aiškinti šį visuomenės saugumui 
esminį darbą.

(Informacija - iš pokalbių su 
T. Price, A. Malinausku ir J. Ga- 
tavecku). RSJ
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LAISVOJE 11/ (VI n
PABRADEI 5 METAI

Pabradėje netoli Vilniaus įsi
kūrusiam Užsieniečių registraci
jos centrui (URS) sausio 3 d. su
ėjo penkeri metai veiklos, rašo 
LGTIC. Nuo 2000 m. centras iš 
Plicijos departamento pavaldumo 
perduotas tuometinei pasienio 
policijai, dabar - Valstybės sienos 
apsaugos tarnybai (VSAT). Šis 
yra vienintelis Lietuvoje centras, 
kuriame teismo sprendimu laiki
nai apgyvendinami neteisėtai gy
venantys ir neteisėtai atvykę į 
Lietuvą užsieniečiai. Ten taip pat 
apgyvendinami užsieniečiai, pra
šantys suteikti pabėgėlio statusą 
Lietuvoje.

KOVOJA SU GIRTAVIMU
Bendrovės “Klaipėdos jūrų 

krovinių kompanija” (KLASCO) 
vadovybė nuo sausio pradžios su
griežtino darbuotojų kontrolę. 
Pernai dėl girtavimo buvo atleisti 
87 darbuotojai, dėl vagysčių - 9. 
Apsaugos darbuotojams, sugau- 
nantiems blaivybės taisyklėms nu
sižengiančius, duodama 3000 litų 
premija. LGTIC žiniomis, KLAS
CO padalinių teritorijoje nuolat 
būnant nemažai kitų bendrovių 
darbuotojų, už pašalinių girtau
jančių išaiškinimą KLASCO va
dovybė apsaugai sumoka po 5000 
litų premiją. Sugriežtinus darbuo
tojų kontrolę, bendrovėje jau per
nai sumažėjo nelaimingų atsiti
kimų.

VEIKIA KRIZIŲ CENTRAS

Nuo š.m. sausio 1 d. Vilniuje 
veikia Krizių valdymo centras, 
įsteigtas Civilinės saugos departa
mento prie Krašto apsaugos mi
nisterijos. Konkurso būdu bus iš
rinktas Krizių valdymo centro di
rektorius, kurį penkerių metų ka
dencijai paskirs krašto apsaugos 
ministeris. Centras veikia ištisą 
parą, nuolatinės grėsmių ir krizi
nių reiškinių stebėjimo bei plana
vimo žinovų grupės yra pasiren
gusios bet kada pranešti visuome
nei apie ypatingus pavojus. Ku
riant lietuvišką Krizių valdymo 
centrą buvo laikomasi bendrų 
ŠAS (NATO) nurodymų, o tie
sioginius patarimus teikė Didžio
sios Britanijos Gynybos ministe
rija. Kilus grėsmei, Krizių valdy
mo komitetas, kurį sudaro vidaus 
reikalų, krašto apsaugos, užsienio 
reikalų, ūkio ir finansų ministe
rial, gali priimti sprendimus ir or
ganizuoti krizių valdymą, teikti 
siūlymus prezidentui, ministeriui 
pirmininkui ir seimo pirmininkui.

NAUJAS MOKSLO ĮSTATYMAS
Sausio 8 d. pasirašytos Aukš

tojo mokslo įstatymo pataisos, 
kuriose numatoma, kad nuo 2003 
m. pradžios, nepriklausomai nuo 
studijuojamo dalyko, pusė dieni
nių ir trečdalis neakivaizdinių bei 
vakarinių studijų studentų už vie
ną semestrą mokės po 500 litų (4 
MGL), t.y. 1000 litų (8 MGL) per 
mokslo metus. Nuo šios įmokos 
būtų atleisti 50% geriausiai besi
mokančių dieninių skyrių stu

dentų ir 30% vakarinių arba ne
akivaizdinių skyrių studentų. Mo
kantys už studijas galės naudotis 
lengvatiniu kreditu, kurį reikėtų 
grąžinti baigus studijas per 15-20 
metų. Pataisas pasirašiusio seimo 
pirmininko Artūro Paulausko tei
gimu, lėšos aukštojo mokslo fi
nansavimui bus skiriamos didė
jančia tvarka. Įstatymo įgyvendi
nimui 2003 m. reikės 29 milijonų 
litų, o ne šimtų milijonų, kaip tei
gė opozicija. Suma galėtų pasiekti 
100 mln. 2006 m., bet tai numa
tyta ir įstatyme dėl ilgalaikio 
aukštojo mokslo ir švietimo fi
nansavimo.

SUTEIKTAS STATUSAS
LGTIC žiniomis, Ženevos 

saugumo politikos centro Fondo 
taryba vienbalsiai priėmė spren
dimą suteikti Lietuvai Ženevos 
saugumo politikos centro steigė
jos statusą. Užsienio reikalų vice- 
ministerio Giedriaus Čekuolio 
teigimu, tai yra svarbus žingsnis 
plėtojant gerus santykius su Švei
carija ir oficialiai atstovaujant 
Lietuvai gerai žinomoje tarptauti
nėje saugumo politikos studijų 
institucijoje. Aktyviai dalyvauda
ma ŠAS (NATO) Partnerystės 
taikos labui programoje Šveicari
ja nuo 1992 m. finansavo 15 Lie
tuvos atstovų studijas centro or
ganizuojamuose kursuose.

BUS SILPNI METAI
LGTIC praneša, kad vertin

dami šių metų ekonomikos per
spektyvas Lietuvos gyventojai 
tarp didžiausių pasaulio pesimis
tų yra vienuolikti ir dalijasi ta pa
čia vieta su Bulgarijos bei Slovė
nijos gyventojais. Bendrovės “SIC 
rinkos tyrimai” duomenimis, tik 
22% Lietuvos gyventojų tikisi, 
kad 2002 metai bus geresni eko
nomikos požiūriu negu 2001-ieji. 
Pasaulio vidurkis yra 40%. Di
džiausi pesimistai yra japonai, ku
rių tik 11% mano, kad šie metai 
bus geresni, negu praėjusieji. Blo
giau už lietuvius Rytų ir Vidurio 
Europoje yra nusiteikę lenkai 
(14%), o geresnių metų tikisi 
42% Estijos ir 54% Latvijos gy
ventojų. Didelį susirūpinimą kelia 
nedarbo problema. Net 25% lie
tuvių mano, kad šiais metais be
darbių padaugės. To tikisi apie 
16% estų ir 6% latvių.

DEŠRAS IR AUTOMOBILIUS
Didžiausio Lietuvos prekybos 

maisto produktais tinklo “VP 
Market” valdomas “Vilniaus mė
sos kombinatas” vartotojus vilioja 
ne tik dešrų bei kitų produktų 
nuolaidomis, bet ir galimybe lai
mėti automobilį, rašo LGTIC. 
Pirmoji loterija buvo suorgani
zuota praeitų metų lapkritį. Pir
kėjams tikimybė laimėti - viena iš 
tūkstančio. Dalyvauti gali “Pane- 
rio” dešros, “Sostinės” saliamio, 
“Vilniaus” pašteto ir “Daktariš
kų” dešrelių valgytojai. Loterijos 
reklamai veikiant per maždaug 
du mėnesius vien šių produktų 
parduota už daugiau kaip 100,000 
litų. Per metus “Vilniaus mėsos 
kombinatas”, viena iš didžiausių 
mėsos perdirbimo įmonių Lietu
voje, parduoda apie 4,000 tonų 
įvairių mėsos gaminių. RSJ

DCZMkV four seasons 
KlZfKlBK REALTY LIMITED

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

Parduodam, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna- 
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio ir j]
Collingwoodo apy- 
linkėse kreipkitės JflB

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

Susivienijimo lietuvių Argentinoje mišrus choras “Daina”, koncertavęs Aušros Vartų parapijos šventovėje 
2001.XI.17. Choro vadovas - prof. Henrikas Urbonas Nuotr. A. Stalioraičio

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE

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

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Lietuvos renginiai Kanados sostinėje
Lietuvos ambasados Otavoje pranešimas

KINO FILMŲ FESTIVALIS
Šių metų sausio 23-25 d.d. 

Otavoje Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ambasados ir Kanados 
filmų institutas rengia Baltijos 
šalių filmų savaitę. Kiekviena 
šalis parodys po vieną meninį ir 
animacinį filmą. Lietuva rodys 
režisieriaus Algimanto Puipos 
meninį filmą “Elzė iš Gilijos”, 
sukurtą 1999 m. (angliškas pa
vadinimas Elze’s Life). Tai jau
dinanti istorija pagal Ernsto 
Wicherto apsakymą, pasakojan
tį apie ištisos kartos likimą, lie
tuvių ir vokiečių santykius, mei
lę ir neapykantą Kuršių Nerijoje 
XIX ir XX amžių sandūroje. 
Graži ir egzotiška aplinka tuo
metinėje Rytų Prūsijoje ir lietu
viška Romeo bei Džiuljetos 
meilės istorija.

Šalia pagrindinio filmo bus 
rodomas režisierės Linos Venc
lovienės sukurtas trumpas ani
macinis filmukas “Zyzia” (Buz
zer). Tai - trumpas pasakojimas 
apie linksmą ir labai draugišką 
uodą, krečiantį pokštus kitiems 
girios gyventojams.

Lietuviški filmai su įrašais 
anglų kalba bus rodomi sausio 
25 d., 7 v.v., Kanados valstybi
nio archyvo auditorijoje ( Otta

wa, 395 Wellington Street). Lat
vių ir estų filmai bus demonst
ruojami atitinkamai sausio 23 ir 
24 d.d., laikas ir vieta - tie pa
tys. Pažymėtina, kad Baltijos ša
lių ambasados Otavoje savo lė
šomis atgabena filmus į Kana
dą, o Kanados filmų institutas 
jau savo sąskaita planuoja juos 
parodyti kiek vėliau Vinipege ir 
Vankuveryje. Apie laiką steng
simės pranešti atskirai.

DIPLOMATINIAI 
SUSITIKIMAI

Į Otavą atvyksta Lietuvos 
užsienio reikalų viceministerio 
Giedriaus Čekuolio vadovauja
ma delegacija. G. Čekuolis ko
ordinuoja visų Lietuvos institu
cijų pastangas siekiant Lietuvai 
narystės NATO. Delegacija Ota
voje viešės sausio 26-30 d.d., po 
panašaus pobūdžio susitikimų 
Vašingtone. Programoje - G. 
Čekuolio ir kitų užsienio bei gy
nybos ministerių pareigūnų su
sitikimai su Kanados žinybų at
stovais. Numatyti G. Čekuolio 
susitikimai su Kanados užsienio 
reikalų ir tarptautinės prekybos 
ministerio pavaduotoju James 
Wright, min. pirm, J. Chrėtien 
pagrindiniu patarėju užsienio 
politikoje Claude Laverdure, su

Carleton universiteto profesūra 
bei studentais.

GINTARŲ PARODA
Naujojo Gatineau (buv. 

Hull) miesto rotušėje, esančioje 
Montcalm galerijoje nuo sausio 
pabaigos iki kovo 24 d. bus ro
doma V. ir K. Mizgirių privatus 
rinkinys iš Nidos “Gintaras: is
torija ir dizainas”. Paroda ap
ima gintaro istoriją, profesio
nalių juvelyrų darbus ir liaudies 
meistrų kūrybą. Oficialus paro
dos atidarymas numatomas va
sario 7 d., kai Otavoje turėtų 
būti minima Lietuvos nepriklau
somybės šventė - Vasario 16-oji. 
Gatineau m. rotušėje įvyks dip
lomatinis priėmimas. Beje, į ofi
cialų parodos atidaiymą atvyks 
ir patys parodos savininkai, ku
rie prieš tai patys sumontuos rū
dinius. Montcalm galerijos ir 
merijos adresas: 25 Laurier 
Ave., Gatineau (Hull), šalia Ka
nados Civilizacijos muziejaus.

Galerijos darbo laikas - pir
madieniais ir penktadieniais nuo 
9.00 v.r. iki 4.30 v.p.p., šešta
dieniais - nuo 9.00 v.r. iki 8.00 
v.v., sekmadieniais - nuo 12.00 
iki 4.00 v.p.p. Visas projektas 
įgyvendinamas privačių rėmėjų 
lėšomis iš Lietuvos.

Šachmatai ir lietuviai
Mūsų tautiečių laimėjimai šioje srityje stipriai garsina Lietuvos vardą

Šachmatai yra viena iš seniau
sių sporto šakų, kurios taisyklės be
maž nepasikeitė per kelis tūkstan
čius metų. Jie buvo sukurti Indi- 
jose. Keliaudami per arabų šalis, 
atsidūrė Europoje ir išplito visame 
pasaulyje.

Šiais laikais, kai mūsų jaunimo 
laiką užpildo televizija ir kompiute
riai, o krepšinis ir ledo ritulys yra 
žymiai patrauklesni už šachmatus, 
pastariesiems lietuvių visuomenėje 
ateitis nėra pavydėtina. Mat tai gi
liai strateginis ir taktinis žaidimas, 
o kas šiais laikais nori galvoti? Mes 
užmirštame, kad ne krepšinis, bet 
šachmatai bei stalo tenisas išgarsi
no lietuvių išeivijos vardą kitatau
čių tarpe.

Pasibaigus II Pasauliniam ka
rui, žymi dalis lietuvių atsidūrė lais
vajame pasaulyje. Su ja pasitraukė 
ir nemažai lietuvių šachmatininkų: 
Arlauskas, Tautvaišas, Nasvytis, 
Škėma... Šie žmonės ir sudarė pa
grindą šachmatams išeivijoje. Jau 
1949 m. K. Merkis su P. Tautvaiša 
įsteigė Lietuvių šachmatų klubą 
Bostone, kuris daugelį metų sėk-

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

mingai varžėsi Bostono klubų pir
menybėse, kartu išleisdamas visą 
eilę žymių šachmatininkų. Didžiulį 
vaidmenį čia atliko K. Merkis, mo
kydamas jaunimą žaisti šachmatais. 
Pasaulio korespondencinėse p-bėse 
jis atstovavo JAV rinktinei du kar
tus 1959 ir 1966 m.

Povilas Tautvaišas, kuris 1949 
m. tapo Bostono meisteriu, persi
kėlė į Čikagą, kur pasižymėjo kaip 
iškiliausias miesto ir Illinois valsti
jos šachmatininkas, 5 kartus laimė
jęs Čikagos miesto ir 4 kartus Illi
nois valstijos p-bes. Už savo rezul
tatus P. Tautvaišas 1975 metinėje 
USCF kvalifikacijoje įrašytas į Life 
Masters sąrašą. Šis titulas suteikia
mas šachmatininkams, kurie per 
300 ar daugiau turnyrinių žaidimų 
išlaiko 2200 tšk. lygį.

Šalia P. Tautvaišo Čikagoje 
reiškėsi ir kitas žymus šachmatinin
kas - dr. Viktoras Palčiauskas. 
1979 m. jis buvo II iš lietuvių, pa
siekęs ICCF pasaulio p-bių baigmę. 
I-ju buvo Romas Arlauskas 1965 
m. (Australijos lietuvis žaidžiantis 
Australijos rinktinėje). Tarptautinis 
šachmatų federacijos kongresas 
1983 m. suteikė dr. V. Palčiauskui 
korespondencinio šachmatų did
meistrio titulą. Jau sekančiais 1984 
m. dr. V. Palčiauskas tapo kores- 
pondenciniu būdu pasaulio šach
matų pirmenybių nugalėtoju. Jo 
laimėjimu džiaugėsi visi amerikie
čiai, kurių vardu nugalėtoją sveiki
no JAV prezidentas Reagan ir visi 
lietuviai.

Buvo ir kitų žymių lietuvių 
šachmatininkų: meisteris Kazys

SU ŠTURMU
• SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Škėma - Detroito bei Mičigano 
valstijos čempionas, dr. Algirdas 
Nasvytis - Klyvlando čempionas, 
Gediminas Šveikauskas - 1959 ir 
1964 m. Bostono čempionas. 1966 
m. lietuviai savo tarpe turėjo net 5 
meisterius: 3 amerikiečius - Taut- 
vaišą, Škėmą, Palčiauską ir 2 kana
diečius - Vaitonį ir Žalį.

Kanados lietuvių šachmatinin
kai pradėjo burtis 1948 m. “Vyčio” 
klubo vardu. Nuo 1949 m. varžėsi 
Toronto miesto klubų pirmenybė
se, kurias laimėjo 1950 ir 1955 m. 
Grupėje buvo: Povilas Vaitonis, J. 
Matusevičius, Raimondas Paškaus- 
kas, Ričardas Rimas, Herbertas 
Stepaitis, Albinas Tarvydas ir A. Si
rutis. 1959 m. laimėjo komandines 
ŠALFASS pirmenybes Detroite. 
“Vyčio” šachmatininkų veikla tęsė
si iki 1960 m. Vadovaujant P. Ma- 
čiulaičiui, šachmatų sekcija buvo 
atgaivinta prie “Aušros” klubo. 
1960-61 m. laimėjo II vietą Šiaurės 
Amerikos sporto žaidynėse. Taip 
pat dalyvavo Toronto Chess lygos A 
grupėje. 1962-63 m. sekcijos vado
vais buvo - B. Genčius ir V. Pet
rauskas.

Vytauto Genčiaus ir Beniaus 
Jackaus pastangomis 1977 m. buvo 
įsteigtas Toronto lietuvių šachmatų 
klubas. 1978 m. surengė Pasaulio 
lietuvių šachmatų varžybas pagal 
Kanados šachmatų federacijos tai
sykles. Dalyvavo geriausi laisvojo 
pasaulio lietuvių šachmatininkai, jų 
tarpe mūsų iškilieji: meistr. P. Vai
tonis, 1951 ir 1957 m. Kanados 
čempionas, USCF meistr. V. Pal
čiauskas, Detroito ir Mičigano 
meistr. K. Škėma, Australijos lietu
vių p-bių nugalėtojai Baltutis ir 
Dambrauskas, ŠALFASS p-bių lai
mėtojai - K. Merkis (1955), E. 
Staknys (1977) ir kiti. Varžybas ne
tikėtai laimėjo Rimantas Vaičaitis, 
įveikęs visus varžovus; III vieta ati
teko hamiltoniškiui Juozui Chrola- 
vičiui. 1979 m. komanda buvo 
įjungta į Kanados meisterių klasę ir 
Toronto metro varžybose 1983 m. 
užėmė II vietą, o 1981 - 1982 m. III

(Nukelta į 5-tą psl.)

JA Valstybės
Vysk. Motiejaus Valančiaus 

200 metų gimimo sukaktis buvo pa
minėta lapkričio 25 d. Šv. Antano 
parapijos patalpose Detroite. Mi
šias atnašavo Ideb. kun. A. Babo- 
nas, giedojo parapijos choras, va
dovaujamas muz. St. Sližio. Po pa
maldų parapijos salėje vyko minė
jimas. Jis pradėtas vaišėmis. Įvadinį 
žodį tarė Stasio Butkaus šaulių 
kuopos vadė D. Petronienė, maldą 
sukalbėjo ir vaišių stalus palaimino 
kleb. kun. A. Babonas. Po vaišių is
torijos mokytoja S. Kaunelienė ap
žvelgė didžiojo Žemaičių vyskupo 
gyvenimą ir jo darbus. Pasak pas- 
kaitininkės, vykupas pasižymėjo di
deliais gabumais ir darbštumu. 
1828 m. Vilniaus katedroje įšven
tintas kunigu ir paskirtas darbuotis 
Vilniaus vyskupijoje, _ Moziriaus 
apskr. 1834 m. grįžo į Žemaitiją ir 
tapo Kražių gimnazijos kapelionu; 
čia pradėjo rinkti ir medžiagą savo 
istoriniam veikalui “Žemaičių vys
kupija”. 1950 m. paskirtas Žemai
čių vyskupu. Buvo geras ganytojas 
ir puikus administratorius. Per jo 
vyskupijos valdymo metus pastaty
tos 25 šventovės ir atnaujinta 20 
šventovių. Jis buvo rašytojas, istori
kas, tautos švietėjas ir jos blaivinto
jas bei tautinio atgimimo pradinin
kas. Vysk. M. Valančius mirė 1875 
m., palaidotas Kauno katedroje. 
Meninės programos dalyje D. Jan- 
kienė paskaitė Vyskupo apsakymą 
“Petris ir Onelė”, o aktorius V. 
Ogilvis skaitė ištraukas populia
riausio vyskupo kūrinio “Palangos 
Juzė”. Šia proga A. Vaitiekaitis su
rengė apie vyskupo darbus, pasku
tinį jo testamentą, įvairius užrašus, 
žemaičių patarles parodėlę. Minėji
mą organizavo Stasio Butkaus šau
lių kuopa ir Šv. Antano parapija.

Australija
A. a. Salomėja Bungardienė, 

eidama 75-tuosius metus, mirė 
spalio 30 d. Grace McKeller slau
gos namuose Geelonge. Velionė 
gimė 1926 m. gruodžio 16 d. Lon
done, Anglijoje. Salomėjos tėvai 
Jonas ir Juzė Siniušai užaugino 
šešias mergaites ir vieną berniuką. 
Ji nuo mažens buvo auklėjama lie
tuviškoje dvasioje. Lankė savaitga
lio mokyklą, šoko tautinius šokius, 
giedojo lietuvių parapijos chore, 
dalyvavo lietuviškuose renginiuose. 
1947 m., prasidėjus lietuvių emi
gracijai iš Vokietijos j Angliją, tarp 
naujų ateivių buvo Liudas Bungar- 
da. Salomėja su Liudu susipažino ir 
1949 m. Šv. Kazimiero lietuvių 
šventovėje Londone susituokė. 
1956 m. jaunieji Bungardos nutarė 
persikelti į Australiją, kur Geelon
ge gyveno Liudo brolis. Čia velionė 
nuo pat pradžios įsijungė į lietuviš
ką veiklą: priklausė lietuvių ben
druomenei, sporto ir skautų klu
bams, dainavo lietuvių chore. Už 
skautišką veiklą buvo apdovanota 
medaliu. Ilgainiui velionė susirgo 
cukrine liga, nuo kurios labai pa
blogėję sveikata. Reikėjo operuoti, 
neteko vienos, o 2001 metais ir ki
tos kojos. Nuo šios operacijos ji 
neatsigavo ir po poros mėnesių mi
rė. Buvo iš Holy Family šventovės 
palaidota rytų Geelongo kapinėse.

BPL Import/Export
t SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Per pamaldas giedojo choro “Vil
tis” dainininkė St. Lipšienė. Atsi
sveikinimo žodžius tarė LB Gee
longo apylinkės valdybos vicepirm. 
K. Starinskas ir klubo “Vytis” pirm. 
Aleksas Wiasak. Jos liūdi vyras 
Liudas, dukterys Angelė ir Teresė, 
seserys Londone Anglijoje.
(Tėviškės aidai 2001 m. 24 nr.)

Italija
Kun. Rimas Skinkaitis, Popie

žiškosios Šv. Kazimiero lietuvių ko
legijos Romoje studentas iš Vilka
viškio vyskupijos, sausio 11 d. sėk
mingai apgynė daktaro disertaciją 
Popiežiškajame Grigaliaus univer
sitete dogmatinės teologijos srityje. 
Tema: Sakramentų įsteigimas Ed
ward Schillebreeckx teologijoje. Pa
gerbime, kurį naujam daktarui kun. 
Rimui Skinkaičiui surengė Lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegija, dalyvavo: 
kolegijos rektorius prel. Algiman
tas Bartkus, vadovybė ir kunigai 
studentai, taip pat naujojo mokslų 
daktaro svečiai, jų tarpe kun. R. 
Skinkaičio mokslinio darbo vado
vas prof. Rosato Philip, SJ, kuris 
Marijampolės Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio kunigų seminarijos pre
fekto ir dėstytojo kun. Rimo Skinkai
čio rūpesčiu jau yra pabuvojęs Lietu
voje, Vilkaviškio ir Kauno kunigų se
minarijose. (Sės. Elzbieta, SF)

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazija 

Huettenfelde minėjo Vokietijos 
vienybės dieną. 1990 m. spalio 3 d. 
įvyko Rytų ir Vakarų Vokietijos 
susijungimas. Minėjime gausiai da
lyvavo lietuviai ir vokiečiai. Progra
mą atliko gimnazijos moksleiviai. 
Po įvadinio gimnazijos direktoriaus 
A. Šmito žodžio iš vyresniųjų kal
bėjo tik istorijos mokytojas R. 
Schmitt, pažymėdamas, kad Vokie
tijos vienybės diena liečia ne tik 
Vokietiją, bet ir kitus kraštus. Susi
vienijimo tema referatus skaitė 
aukštesniųjų klasių mokiniai: A. C. 
Helneich, J. Čajeskaja, T. Guende- 
roth, S. Bandoriūtė, E. Ladygaitė ir 
K. Hahl. Mokiniai rašė apie Ber
lyno sienos atidarymą, tą dieną 
žmonių džiaugsmingus išgyveni
mus, vokiečių masinį bėgimą į Va
karus per Vengriją, apie laisvės at
gavimą Vokietijai, Lietuvai ir visai 
Rytų Europai. Meninę programą 
atliko mokiniai: R. Bardžiukaitė, 
G. Petrulytė, S. Loiterytė, L. Šab- 
linskas ir A. Damijonaitis. Jie grojo 
Bacho, Račiūno, Bonsoriaus ir 
Beethoveno kūrinius bei Ispanišką 
šokį. Į programą įsijungė Huet- 
tenfeldo vyrų choras, vadovaujamas 
chorvedžio W. Moos, atliko šešias 
dainas. Po to lietuviai ir vokiečiai 
minėjimą užbaigė vaišėmis.

(Europos lietuvis 2001 m. 12 nr.).

Lenkija
Lenkijos laikraštis Rzeczpos

polita rugsėjo 12 d. laidoje rašė, 
kad lietuviškos .klasės sugrįšiančios 
į Seinų gimnaziją. Taip pareiškęs 
Lenkijos edukacijos (švietimo) mi
nisteris L. Sprawka. Švietimo mi
nisterija kreipėsi į finansų ministe
riją, kad Seinų valsčiui būtų papil
domai paskirta 30,000 zlotų lietu
viškų klasių išlaikymui. Seinų vals
čiaus viršaitis pasakė, kad lietuviš
kos klasės bus suorganizuotos tada, 
kai valsčius gaus pažadėtus pinigus. 
Valsčiaus vadovybė buvo paruošusi 
švietimo ministerijai išsamų apskai
čiavimą dėl lietuviškų klasių išlaidų 
Seinų gimnazijoje. Apskaičiavimai 
parodė, kad valsčiui kaip tik trūksta 
30,000 zlotų, kad galėtų užtikrinti 
lituanistikos mokymą gimnazijoje. 
(Aušra 2001 m. 17 ntr.). j. Andr.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTPAT IS LIETUVIŲ KREDITO
1 kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

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

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net
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Nutilo brandi jo giesmė...
2001 m. gruodžio 17 d. palydėjome a.a. ALEKSANDRĄ 

PAVLIONĮ į amžino poilsio vietą Sv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje

Išradėjas ieško bendraminčių
Išrastas naujo tipo šilumos siurblys

SLAVA ŽIEMELYTĖ
Velionis gimė Rusijoje 1917 

m. Augo religinėje aplinkoje - 
artimas giminė buvo kunigas. 
Aleksas iš mažens pamėgo var
gonų muziką ir religines gies
mes.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, Paulionių šeima su
grįžo į tėvynę ir apsigyveno 
Kaune. Aleksas pradėjo muzi
kos studijas Kauno Muzikos 
konservatorijoje. Lavino ir savo 
balsą - tikrą bosą.

1944 m. atvykęs į Vokietijos 
Rosenheimą, Aleksas įsijungė į 
vyrų kvartetą ir su koncertais 
gastroliavo po Vokietiją. Šis 
kvartetas buvo pagarsėjęs su 
įdomia ir gerai atliekama kon
certine programa lietuvių ir ki
tataučių publikai.

1948 m. atvykęs į Kanadą, 
A. Paulionis darbo prievolę atli
ko sidabro kasyklose. Po to ap
sigyveno Toronte, važinėjo su 
koncertais, dalyvavo įvairiuose 
konkursuose, laimėjo premijų.

Tuo laikotarpiu gana daug 
lietuvių, prisiglaudusių Vokieti
jos stovyklose, pasirinko Kana
dą nuolatiniam apsigyvenimui. 
Dideliuose ir mažesniuose 
miestuose kūrėsi lietuvių bend-

A.a. muz. ALEKSAS PAULIONIS

rjAMocntyj Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

MYLIMAI MAMAI

AtA
VANDAI KLIČIENEI

mirus, sunkią liūdesio ir netekties valandą nuoširdžiai 
užjaučiame RAIMUNDĄ KLIČIŲ ir jo šeimą bei arti
muosius -

Lietuvos Respublikos ambasados Kanadoje 
tarnautojų vardu -

Ambasadorius Rimantas Šidlauskas, Ottawa

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-1Ų
su veikiančia registruoto slaugymo praktikos kvalifikacija

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

UŽSIĖMIMŲ KOORDINATORIAUS-ĖS IR DARBUOTOJŲ 
reikalingas gerontologijos diplomas arba užsiėmimams 

vadovavimo pažymėjimas
SAVANORIŠKŲ PATARNAVIMŲ KOORDINATORIAUS-ĖS

(ne pilnalaikė pozicija)
reikalingas pažymėjimas arba patirties įrodymas

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

SKYRIAUS RAŠTININKO/ĖS
reikalinga raštininkystės patirtis

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

HUMAN RESOURCES,
MetCap Living, Toronto, Ontario

FAKSU 416-340-8337

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 / 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

PADĖKA
MYLIMAI MAMAI

AtA
KAZIMIERAI MANKAUSKIENEI

2001 m. spalio 11 d. mirus,
reiškiame nuoširdžią padėką klebonui kun. J. Žukauskui, 
OFM, diakonui Audriui Šarkai, OFM, už gedulines Mi
šias, maldas laidotuvių namuose ir palydėjimą į kapines. 
Ačiū Lilijai Turūtaitei už gražų giedojimą šventovėje.

Ačiū Alinai Žilvytienei už labai gražius atsisveiki
nimo žodžius koplyčioje, vaikaičiui Tony Falikowski už 
jautrų atsisveikinimą šventovėje, prisiminus senelės gyve
nimą. Esame dėkingi karsto nešėjams, šventovėje skaiti
nius skaičiusiems žentui Arvydui Blyskiui, marčiai Sherrie 
Sadauskienei. Dėkojame už užprašytas šv. Mišias, už pui
kias gėles, aukas “Pagalbai Lietuvos vaikams”, “Vaikų 
dienos centrui”, “Heart and Stroke Foundation”. Dėko
jame pusbroliui Algiui Mankui, vos grįžusiam iš Lietuvos 
į Teksas ir kitą dieną atskubėjusiam į tetos laidotuves.

Ačiū p.p. Mačiams už puikiai paruoštus pusryčius 
ir ponioms už skanius pyragus. Visiems dėkojame už 
gausų dalyvavimą koplyčioje, šventovėje ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą.

Ilsėkis ramybėje brangi Mama!
Nuliūdę dukros -Aldona Falikauskienė su šeima,

Birutė Sadauskienė su šeima

ruomenės. Kun. klebonas B. 
Mikalauskas, OFM, įsteigė lie
tuvių misiją St. Catharines 
mieste, ir pakvietė Aleksą Pau- 
lionį vadovauti šios misijos mu
zikinei daliai.

1954 m. Paulionių šeima 
apsigyveno St. Catharines mies
te, netoli Toronto. Velionis pra
dėjo vargonininko pareigas An
gelų Karalienės lietuvių misi
joje. Suorganizavo chorą, kuris 
buvo girdimas ne tik šventovėje, 
bet ir koncertų salėse. Vėliau 
vadovavo St. Catharines vyrų 
chorui St. Mary’s anglų katalikų 
šventovėje. A. Paulionis paruo
šė chorą giedoti gregoriniu sti
liumi ir dalyvavo įvairiuose kon
kursuose bei koncertuose. Va
dovavo tam chorui apie dešimtį 
metų.

Nuo 1966 iki 1982 m. A. 
Paulionis savo muzikinės dalies 
vadovas Hamiltono Aušros 
Vartų lietuvių parapijoje. Ši pa
rapija buvo gausi nariais, ir no
rinčių giedoti nemažai susirin
ko. A. Paulionis paruošė chorą 
dalyvauti Amerikos ir Kanados 
dainų šventėse ir pats buvo vie
nas iš dirigentų.

1982 m. A. Paulionis grįžo į 
St. Catharines vėl vadovauti 
Angelų Karalienės lietuvių mi
sijos chorui.

Aleksas ir Veronika Paulio- 
niai užaugino du sūnus - daini
ninkus. Vytautas mokėsi daina
vimo Toronto Muzikos konser
vatorijoje, turi panašų į tėvo 
balsą - bosą; dainavo Kanados 
operoje, Vankuverio operoje, 
Čikagos lietuvių operoje; daly
vavo koncertų programose.

Rimas turi natūralų, gra
žaus tembro baritoną. Išleisdino 
su “Gintaro” dainininkėmis ilgo 
grojimo plokštelę įvairaus žanro 
dainų. Rimas yra Anapilio para
pijos solistas, atlieka įvairius li
turginius giedojimus. Yra dai
navęs ir giedojęs koncertiniuose 
parengimuose.

Nenuostabu, kad visa šeima 
- dainininkai, nes vaikai dažnai 
paveldi tėvų talentus. Aleksas ir 
Veronika Paulioniai dainuoda
vo ir giedodavo duetus įvai
riomis progomis. Veronika turi 
gražų mezzosoprano balsą.

A.a. Aleksas Paulionis bai
gė šios žemės kelionę 2001 m. 
gruodžio 14 d.

Kanados auditorija Šiaulių 
universitete

R. KVAŠYTĖ

Humanitariniame fakultete 
įrengta Kanados auditorija. Ka
nados centro steigimo iniciato
rius - Latvijos universiteto Mo
derniųjų kalbų fakulteto Roma
nų kalbų katedros vedėjas pro
fesorius Andrejis Bankavas, ku
ris aktyviai dalyvauja Kanados 
studijų centro veikloje Rygoje. 
1999 metais buvo parengtas 
projektas Kanados studijų cent
rui steigti. Kol kas negauta tei
giamo atsakymo bei paramos, 
tačiau Šiaulių universiteto susi
domėjimas Kanada žinomas 
šios šalies ambasadoms Rygoje 
ir Vilniuje. Iš ten gaunama in
formacija apie rengiamas kon
ferencijas, taip pat apie galimy
bes studijuoti ar stažuotis Ka
nadoje.

Kanados auditorija įsikūrė 
Humanitarinio fakulteto antra
jame aukšte. Tai nėra reprezen
tacinė patalpa, ji naudojama pa
gal paskirtį - vyksta įvairios pa
skaitos. Tačiau ji puikiai tinka ir 
pažintiniams tikslams: ten vyks
ta su Kanada susiję renginiai. 
Aktuali informacija skelbiama 
fakultete šalia skaityklos įreng
tame stende. Auditorija kol kas 
negali pasigirti medžiagos apie 
Kanadą gausa, vis dėlto jos fon

dai pasipildo knygomis, moky
mo įstaigų lankstinukais. Kau
piami straipsniai Lietuvos spau
doje apie Kanadą, duomenys 
apie Kanadoje gyvenančius lie
tuvius, taip pat įvairi informaci
ja apie Šiaulių universiteto ry
šius su Kanada. Ateityje tai su
teiks tvirtesnį pagrindą siekti 
Kanados vyriausybės bei šios ša
lies ambasados paramos Kana
dos studijų centrui steigti.

Tam tikra veikla jau vyksta: 
Šiaulių universitetui atstovauta 
susitikimuose su Kanados am
basadoriumi Baltijos šalims Pe
ter McKellar (Ryga, 2000.II.4) 
ir su Kanados ambasados Lietu
voje programų vadybininke Eg
le Jurkevičiene (Ryga, 2000.IV. 
27), dalyvauta Kanados knygų 
keliaujančios parodos atidary
me Latvijos universiteto biblio
tekoje (Ryga, 2000.IX.25), skai
tytas pranešimas Baltijos šalių 
kanadistų konferencijoje “(Re)- 
Discovering Canada” (Vilnius, 
2000.XI.il), įsijungta į kanadie
čių rašytojos Gabrielle Roy 
draugų klubą, užmegzti ryšiai su 
Kanados lietuvių muziejumi-ar- 
chyvu, surengtas susitikimas su 
Šiaulių universiteto Menų fa
kulteto docente Virginija Šid
lauskiene “Iš Kanados sugrįžus” 
(Kanados auditorija, 2001.X.5).

Lietuvoje kaip ir visame pa
sauly žiemos pasikeitė. Kasmet 
- vis šiltyn. Tačiau rudeniškos 
darganos tebevargina žmones. 
Ypač riesta prasidėjus būstų šil
dymo sezonui. Daugelis laukia 
pigesnio kuro išradimo. Ne tik 
mokslo institutuose, bet ir vieni
ši užsispyrėliai suka galvas, kaip 
pagaminti tokį šilumos šaltinį, 
kad jo šiluma būtų bent kelis 
kartus pigesnė negu įdėtas triū
sas. Šia linkme savarankiškai 
dirbdamas Andrius Kaminskas 
išrado naujo tipo labai ekono
mišką šilumos siurblį.

Andrius augo Tartupio kai
me, netoli Prienų, labai vargin
goje 9 vaikų šeimoje. Gabus vai
kas beveik savarankiškai baigė 
pradinius mokslus. Ypač sun
kiomis sąlygomis įveikė V ir VI 
skyrių programas. Su skolintais 
vadovėliais, šiek tiek padeda
mas globėjų, pasirengė ir įstojo 
į Prienų “Žiburio” gimnaziją. 
Be namiškių paramos karo me
tais mokytis nelengva. Tuo me
tu ir jo globėjams buvo striuka.

Baigiantis karui, kad galėtų 
išvengti mobilizacijos, prisiglau
dė kunigų seminarijoje. Tada 
joje mokėsi net 300 klierikų. 
Pusė jų slėpėsi nuo mobilizaci
jos. Seminarijoje Andrius užbai
gė gimnazijos kursą ir dar 5 se
mestrus išklausė filosofijos bei 
teologijos paskaitų. Deja, sovie
tų valdžia vidurinio mokslo, 
baigto seminarijoje, nepripaži
no. Teko eksternu laikyti bran
dos egzaminus.

Toliau - mokslai Kauno Po
litechnikos institute. Studijuo
damas mechaniką, nuo įtampos 
net džiova susirgo. Asketas iš 
prigimties, pats mokėjo su savo 
bėdomis kovoti - išsigydė. Bū
damas 75-rių, vietoj arbatos, ka
vos, geria tik vandenį, valgo ve
getarų maistą.

Alkaną jaunystę praskaid
rindavo smuikelis, su kuriuo ne
siskiria iki šiol. Gal ir sūnus 
Kęstutis, taip pat inžinierius, iš 
tėvo paveldėjo meilę muzikai.

Erškėčiuotą išradėjo naštą 
padeda nešti ištikimoji draugė 
žmona Angelė. Techninės lite
ratūros lavinoje ji vyrui suranda 

Lietuviai veikėjai Kanados parlamentarų rengtame priėmime Swansea 
Lodge Toronte, 2001 m. gruodžio 7 d. Iš k. - KLB pirm. Rūta 
Žilinskienė, parlamentarė Sarmite Bulte (Parkdale-High Park), Sheila 
Copps, Kanados paveldo ministerė, Kanados baltiečių federacijos 
pirm. Algirdas Vaičiūnas Nuotr. R. Žilinskienės

naujos informacijos prancūzų 
kalba.

Didesnę pusę savo darbinės 
veiklos Andrius praleido Vil
niaus skaičiavimo mašinų ga
mykloje, tiksliau - gamyklos 
specialiame konstravimo biure. 
Vėliau iš jų išaugo susivieniji
mas “Sigma”, buvęs tarp pažan
giausių savo srityje ne tik Lietu
voje. Čia dirbo daug talentingų 
specialistų, kurie turėjo išmany
ti nemažai technikos sričių, ypač 
mechaniką, elektrotechniką, 
chemiją, matematinę logiką... 
O Andriui dar buvo reikalingos 
pramoninės teisės žinios, be to, 
privalėjo mokėti užsienio kalbų. 
Čia dirbdamas pagilino jau mo
kėtas anglų, prancūzų, vokiečių, 
vėliau dar išmoko italų, ispanų, 
čekų, švedų net ir japonų kalbų. 
Pastarosios mokytis privertė 
Maskvos globėjai, kai vilniečiai 
sukūrė skaičių skaitymo auto
matą. Jis buvo patentuotas abie
jose Vokietijose, Anglijoje, Ita
lijoje, Čekoslovakijoje, Ameri
koje ir Japonijoje.

Kuriant naują techniką, 
daug galvosūkių iškildavo dėl 
lietuviškų atitikmenų. Ir šioje 
srityje Andrius su bendramin
čiais gražiai pasidarbavo. Sauje
lė pasiryžėlių parašė pirmąjį tri
kalbį skaičiavimo technikos ter
minų žodyną, išleistą 1971 m. 
Beje, techninio žodyno autoriai 
dirbo, kaip ir išeivijos patriotai, 
laisvu nuo darbo laiku.

Išėjęs į pensiją, Andrius ir 
toliau už simbolinį mokestį pa
tarinėjo išradėjams. Kai buvo 
atkurta nepriklausomybė, labai 
trūko tikybos mokytojų. Pagal

Šachmatai
(Atkelta iš 4-to psl.) 

vietą. Komandą sudarė: D. Allen, 
P. Vaitonis, F. Rakhinthseyn, J. 
Chrolavičius, R. Vaičaitis, V. Gen- 
čius, I. Jurcevičius, S. Navickas, F. 
Demanuelle ir B. Hartman. 1976- 
85 m. J. Chrolavičius, V. Genčius ir 
R. Vaičaitis. Jie laimėjo ŠALFASS 
pirmenybes.

Kanados lietuvių šachmatinin
kai savo tarpe turėjo ir žymių as
menybių. Hamiltoniškis P. Vaitonis 
1951 ir 1957-m. laimėjo Kanados 

žinias Andrius galėjo šioje srity
je mokyti ir studentus. Deja, 4 
metus vargo su pačiais mažai
siais. Net apsidžiaugė netekęs ir 
šio darbo.

Pagaliau atsirado laiko įgy
vendinti seną svajonę. Ėmė kur
ti įrenginį, kuris padėtų žmo
nėms šilčiau ir pigiau gyventi sa
vo būstuose. Septynerius metus 
skaičiavo, eksperimentavo savo 
daugiabučio namo rūsyje įsiren
gęs laboratoriją. Ir sukonstravo 
tokį šilumos siurblį, kuriam 
įrengti reikia nedaug pradinių 
lėšų. Nenaudojamos įprastų ši
lumos šaltinių (upės, jūros, nu
tekamųjų, gruntinių vandenų) 
bei šilumokaičių šilumos. Dide
lis išrasto siurblio privalumas - 
nauji darbo agentai. Tai oras ar
ba vandens garai. Tradiciniuose 
šilumos siurbliuose vartojami 
freonai, amoniakas labai kenks
mingi aplinkai, jų įrengimas 
daug brangesnis. Lyginant su ži
nomais šilumos siurbliais, nau
jojo ekonominis efektyvumas 3- 
10 kartų didesnis. Lietuvai, ne
turinčiai pigaus kuro, tokie eko
nomiški, ekologiški siurbliai bū
tų labai naudingi. Deja, And
rius, kurdamas šį įrenginį, išlei
do visas savo santaupas, o ener
getikai nesuinteresuoti remti 
konkurentus, mažinančius jų 
pelnus. Tenka kreiptis į visuo
menę ieškant bendraminčių ar 
paramos.

Galintys patarti ar paremti 
rašykite Andriui Kaminskui į 
Vilnių, Tverečiaus g. 7-33 (tel. 
34 54 29).

Marija Trasauskienė, 
Sausio 13-osios 27-97, Vilnius

ir lietuviai
meisterio titulą. 1952 atstovavo Ka
nadai Pasaulio šachmatų pirmeny
bėse Švedijoje. Devynis kartus laimė
jo Ontario provincijos p-bes. Daugia
metis Hamiltono čempionas.

Montrealyje lietuvių vardą gy
nė Ignas Žalys. Meisteris, laimėjęs 
daug kartų Montrealio ir Kvebeko 
provincijos pirmenybes. 1961 m. po 
Kvebeko provincijos p-bių laimėji
mo gavo teisę dalyvauti Kanados 
uždarose p-bėse tarp 10 geriausių.

1965 m. Kanados lietuvis J. 
Stonkus laimėjo IV Postai Chešs 
turnyre ir tais pačiais metais Kana
dos korespondencinėse p-bėse III 
vietą laimėjo J. Paransevičius. Jis 
įkeltas 5-ju Kanados komandon 
rungtynėse su Olandija.

2001-2002 m. Kanados lietuvių 
šachmatininkai vėl varžosi Greater 
Toronto Chess League tarp geriau
sių. Susibūrė Anapilio sodybos pa
talpose. Šiuo metu klubui priklau
so: D. Allen (23 stipriausias žaidė
jas Kanadoje), R. Vaičaitis (šiuo 
metu stipriausias lietuvių kilmės 
žaidėjas), F. Rakhinthseyn (gimęs 
Lietuvoje, 2001 m. Toronto senjorų 
čempionas), J. Chrolavičius (2001 
m. SALFASS I v.), P. Vilkelis 
(2001 m. ŠALFASS I v.), J. 
Aleknevičius, L. Jonuška, I. 
Jurcevičius, R. Aiderdice (2001 m. 
ŠALFASS III v.), D. Šileika, A. 
Rusinas, K. Pajaujis, K. 
Venslauskas. Taip pat bandoma 
organizuoti ir vaikų grupę. Žaidžia
ma kiekvieną antradienį 7 v.v. Ana
pilio sodyboje. Susidomėję prašomi 
teirautis tel. 905 279-1867 pas Pra
ną Vilkelį.

Šiais bei kitais metais klubas 
bandys surengti tarptautinį turnyrą 
mūsų čempiono P. Vaitonio atmi
nimui pagerbti Povilas Vaitonis Me
morial. Renginys reikalauja didelio 
darbo ir nemažų išlaidų. Jo sėkmin
gumas priklausys nuo mūsų visuo
menės atsiliepimų ir finansinės pa
ramos. P. V.

2000.XI.il
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Gairės stambiai premijai gauti
Lietuvių fondo kultūrinė-muzikinė dr. Antano 

Razmos vardo premija

“Gyvieji akmenys” Lietuvoje

Lietuvių fondas 2002 me
tams paskyrė nedalomą 25,000 
JAV dolerių kultūrinę-muzikinę 
premiją, prisimindamas oku
puotoje Lietuvoje dainuojan
čius tautiečius, sėkmingai kovo
jusius už Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atkūrimą.

Gairės premijai gauti
Kultūrinė-muzikinė premija 

bus skiriama muzikui arba mu
zikiniam kolektyvui, atitinkan
čiam vieną arba daugiau kaip 
vieną žemiau išvardintų premi
jos gairių:

1. Muzikui arba muzikiniam 
kolektyvui už kūrybinę muziki
nę veiklą, skatinančią lietuvybės 
išlaikymą tarp lietuvių Lietuvoje 
ir užsienyje.

2. Kompozitoriui, sukūru
siam stambų, ryškų sceninį, sim
foninį ar vokalinį simfoninį kū
rinį, susijusį su lietuviška tema
tika ir sulaukusį teigiamo įverti
nimo.

3. Įvairių sričių (operos, ba
leto, simfoninės, kamerinės,

Lietuvių fondo parama 
Jau galima gauti JAV-bių LF 

prašymo paramos anketa
Asmenys ar organizacijos, 

reikalingos finansinės paramos, 
gali kreiptis į JAV-bių LF raštinę 
ir pasiimti anketas, jas užpildę 
grąžinti paštu arba įteikti asme
niškai iki 2002 m. kovo 15 d. Stu
dentai stipendijų gavimo reikalu 
užpildę anketas jas turi grąžinti 
iki 2002 m. balandžio 15 d.

Paramos anketas galima už
sisakyti ir per internetą: 
www.lithfund.org

JAV-bių Lietuvių fondo tel. 
630 257-1616. Adresas: Lithuanian 
Foundation, Ine., 14911 127,h 
Street, Lemont, IL 60439. Inf.

Lietuvos problemos “Varpę”
JUOZAS VITENAS

Praėjusių metų pabaigoje 
pasirodė “Varpo” 35 nr. Tai 212 
puslapių žurnalas, kurio turinį 
sudaro 39 straipsniai Lietuvos 
gyvenimo klausimais.

Apie Lietuvos narystę Euro
pos sąjungoje rašo prof. A. Va
siliauskas. Jis lentelėmis aiškina, 
kad Lietuva pagal bendrą vidutinį 
produktą (BVP) yra atsilikusi 
nuo danų 12.4 karto, o nuo 
portugalų - 3.9 kartų. Jis taip pat 
apskaičiuoja, kad Lietuva po 30 
metų bus atsilikusi nuo dau
gumos Europos sąjungos šalių 1.5 
karto, jei jos ekonominis augimas 
ir siektų 6%. Tačiau Lietuvos 
atsilikimo problemas pirmiausia 
ji turi spręsti pati, o įstojimas į ES 
yra svarbi, bet ne vienintelė tam 
sąlyga (29-39 psl.).

Dr. L. Milčius rašo apie 
Lietuvos dešiniųjų partijų susi
tarimo galimybes. Tačiau vasa
rio mėn. jų trylikos pasitarime 
konkrečių rezultatų pasiekė tik 
penkios labai nežymios partijos. 
Kaip išeitį iš šios krizės, jis pa
teikia net penkis pasiūlymus (7- 
13 psl.).

Dr. K. Karvelis dviejuose 
straipsniuose apžvelgia dabarti
nę Lietuvos vidaus politinę pa
dėtį ir pateikia gan liūdną vaiz
dą. Pasak jo, prieš dešimtmetį 
atsikūrusi Lietuva nyksta, lietu
vybė blėsta, lietuvių skaičius per 
tuos metus sumažėjo apie 200, 
000 ir klausia, kaip ilgai Lietuva 
išliks lietuviška? Taip pat val
džioje nėra žmonių, sugebančių 
valstybiškai galvoti ir todėl Lie
tuva nuvairuota į gilų griovį (15- 
27 psl.).

Kitame straipsnyje K. Kar
velis rašo apie Lietuvos seimą, 
kuriuo taip pat nesidžiaugia 
(105-122 psl.). Pasak jo, į jį daž
nai išrenkami žmonės, kurie ki
tur neprisitaiko. Todėl jų kvali
fikacija yra labai menka. Posė
džių metu daugelis miega ar 
skaito laikraščius, už biudžetą 
balsuoja su juo nesusipažinę. 
Valstybės skola siekia 21 bilijo
ną litų.

Apie politinių partijų ateitį 
rašo J. Kojelis. Apžvelgęs Tėvy
nės sąjungos (Lietuvos konser
vatorių) ištakas ir pripažinęs V. 
Landsbergio nuopelnus Sąjū
džio revoliucijoje, jis pateikia 
keletą klausimų dėl partijos su
nykimo. Taip pat jis svarsto 
krikščionių demokratų bei kitų 
dešiniųjų partijų atstovų seime 

chorinės, vokalinės ar instru
mentinės muzikos) atlikėjams- 
kolektyvams ir pavieniams me
nininkams, parengusiems gerai 
įvertintas programas arba spek
taklius, atliktus Lietuvoje arba 
užsienyje, aktyviai propaguojan
tiems lietuvišką muziką.

Paraiška premijai gauti
Kultūrinės-muzikinės pre

mijos paraiška yra pateikiama 
asmens arba organizacijos, re
komenduojant muziką arba mu
zikinį kolektyvą. Premijai gauti 
negalima rekomenduoti savęs 
arba savo organizacijos. Paraiš
ka yra adresuojama premijos 
komisijos pirmininkui Stasiui 
Barui ne vėliau kaip iki 2002 m. 
gegužės 30 d. tokiu adresu: Mr. 
Stasys Baras - Lietuvių fondas, 
14911 127lh Street, Lemont, IL 
60439, USA.

Paraiškoje būtina ši infor
macija: Premijai gauti kandida
to vardas, pavardė arba organi
zacijos pavadinimas ir jų adre
sai. Muziko arba muzikinio ko
lektyvo pasiekimai, atitinkantys 
premijos gaires. Reikalui esant, 
papildoma informacija gali būti 
pateikiama kaip premijos pa
raiškos priedas. Rekomenduo
jančio asmens vardas, pavarde 
arba organizacijos pavadinimas, 
adresai ir parašai. Paraiška, kuri 
neatitinka nustatytų premijos 
gairių arba pristatoma reko
menduojant save arba savo or
ganizaciją, nebus svarstoma 
Kultūrinėje-muzikinėje komisi
joje.

Lietuvių fondo kultūrinę- 
muzikinę komisiją sudaro: prof, 
dr. Algirdas Ambrazas, operos 
solistas Stasys Baras, pirminin
kas, prof. dr. Ona Narbutienė, 
sekretorė, dirigentas Darius Po- 
likaitis, dirigentas Alvydas Va- 
saitis, pianistas Rokas Zubovas.

Lietuvių fondo taryba

sumažėjimą ir pateikia patari
mų, kaip ruoštis ateinantiems 
prezidento rinkimams (61-69 
psl.).

P. Noreika, demokratų par
tijos vicepirmininkas, savo 
straipsnyje kelia klausimą, ar 
bus duota, kas rinkimuose buvo 
pažadėta. Visa bėda, pasak jo, 
yra ta, kad valdžios viršūnėse te
bevyrauja kolaboravimo liūne 
išsivolioję veikėjai, kuriuos iš 
ten išpurtyti neatsiranda jėgos, 
nes prieš Lietuvą veikia są
mokslas, kurio ne vienas šian
dien net neįtaria. Tačiau Lietu
vos stabdžiai neamžini. Kraujo 
pripumpusios erkės ir pačios 
nukrenta (71-80 psl.).

J. Petraitis straipsnyje 
Išdegintos žemės politika abejo
ja, ar “mums taip paprastai pa
vyko ištrūkti iš KGB sistemos 
gniaužtų”. Pasak jo, galimas da
lykas, kad gilumoje tebevyksta 
nuožmi kova už nepriklausomy
bę. Jei dar Lietuvoje yra kelias
dešimt tūkstančių KGB užver
buotų žmonių, galima įsivaiz
duoti, kiek žmonių gali būti val
doma. Ir gausi emigracija gali 
būti inspiruota pabėgti nuo savo 
praeities (49-59 psl.).

A. Kučys nostalgiškai ap
žvelgia Lietuvoj veikusias politi
nes partijas, kurios buvo idealis
tinės ir patriotinės. Per pasta
ruosius seimo rinkimus jos buvo 
iš valdžios išstumtos. Kai kurios 
dar turi senuosius vardus, bet 
ideologiškai yra sujauktos, ir 
taip atsitikę dėl tariamos pažan
gos, kuri faktiškai yra politinis 
nuosmukis (81-85 psl.).

Kitame straipsny Tas sukili
mas nebuvo klaida A. Kučys įro
dinėja, kad klaida buvo tų poli
tikų, kurie pakluso svetimųjų 
spaudimui (160-164 psl.).

L. Bildušas straipsnyje Jau
nystės ~ prisiminimai pasakoja 
apie Čikagos lietuvių chorinę 
veiklą, operą ir su tuo neatski
riamai susijusį sol. V. Baltrušai
tį (140-151 psl.).

Taip pat apžvelgiama gauta 
spauda, o žurnalo gale - skyrelis 
Kudirkaičiai, kur jų veikla pa
vaizduojama nuotraukomis (9 
puslapiai), o jų organizacijos ta
rybos pirmininkė A. Šiaurienė 
rašo apie kliūtis ugdant jaunimo 
tautiškumą.

(Varpas, nr. 35, 2001 metai. 
Redaktorius Antanas Kučys. 
Leidžia Varpininkų filisterių 
draugija.)

Vilniaus Aušros Vartų koplyčios vaizdai: altorius su stebuklinguoju Marijos paveikslu ir koplyčios išorė

Kova dėl Lietuvos įvaizdžio
GEDIMINAS KURPIS
Nesenai amerikietis rašyto

jas Jonathan Franzen parašė ro
maną The Corrections (Patai
sos), kuris sukėlė nepasitenkini
mo audrą Lietuvoje ir JAV lie
tuviuose, nes toje knygoje buvo 
lyg ir nepagarbiai aprašyta Lie
tuva. Dar labiau visus sujaudi
no, kai knyga pakliuvo į popu
liariųjų knygų (bestsellers) sąra
šą. Lietuvos ryte (Internete) te
ko skaityti daug pasisakymų 
prieš knygos autorių; pranešė, 
kad net Lietuvos ambasadorius 
JAV-bėse parašė rūstų laišką 
autoriui ir knygos leidyklai, iš
barė už tokį netikusį Lietuvos 
vaizdavimą knygoje ir pakvietė 
autorių pabūti Lietuvoje ir pa
matyti, kaip ten tikrai yra. Aš 
tai nelabai norėčiau, kad jis tą 
pasiūlymą priimtų, nes gali dar 
ką nors šmaikščiau parašyti. Bet 
visa ta kova už įvaizdį mane su
domino. Įsigijau tą knygą, per
skaičiau ir nustebau.

“Pataisų” knyga
Knygoje aprašoma ameri

kiečių Lambert šeima, gyvenan
ti Vidurio Amerikoje: tėvas Alf
red, kuriam pasenus sutriko 
protas, motina Enid visomis jė
gomis stengiasi gyventi norma
liai, o trys vaikai suaugę išsi
lakstė iš namų. Vyriausias sūnus 
Gary vedė, turi vaikų, tapo ma
terialistu. Antras sūnus Chip, 
anglistikos profesorius, dakta
ras, praradęs darbą kolegijoje 
dykaduoniauja, įsiskolina sese
riai, pagaliau atsiduria Lietuvo
je susigundęs Gitano Misevi
čiaus pasiūlymu ten gerai užsi
dirbti. Jauniausioji Denise, išsi
skyrusi, veda gana nuobodų, be
tikslį gyvenimą. Motina, nujaus
dama, kad ateina laikas siųsti 
tėvą į prieglaudą, parduoti na
mą, stengiasi suburti vaikus pas
kutinėms Kalėdoms “šeimos liz
de”. Jeigu dabar jau būtų gali
ma pradėti kritikuoti šią knygą, 
reikėtų (sprendžiant pagal lie
tuvišką standartą) pasakyti, kad 
Lambert šeima Ameriką repre
zentuoja nelabai gražiai, bet 
knyga įdomi, sklandžiai ir vaiz
dingai parašyta, malonu skai
tyti.

Tad kurgi tas netikęs Lie

Pasaka iš gyvenimo
Apie a.a. Danutę, 102 metų

ALĖ RŪTA

Tą švelnią, dailią mergaitę 
išaugino Dzūkijos žemė. Ji turė
jo aštrų, kaip tėvelio, protą ir 
darbščias, kaip mamytės, ran
kas. Didelėje mažažemių šei
moje ji buvo savo gabumais pa
galba, atrama, paguoda. O vė
liau - savai šeimai, vaikams. Bu
vo ir gera tautai.

Nuo mažų dienų - protinga 
lietuvaitė ir jautrios sielos poe
tė. Savamokslė įstaigų darbuo
se, talentinga (Pirmoji žibutė) 
poetė. Jos eilių, dainelių, religi
nių ir patriotinių eilėraščių pri- 
posmuota, prirašyta ir spausdin
ta šimtais; nors išleido tik dvi 
knygeles: Džiaugsmas nepražy- 
dęs - būdama per 90 m., o Dau
giau nebenusidėsiu - 100 m. Gal 
anksčiau nebuvo sąlygų jos 
knygelėms gimti...

Danutė - valios ir širdies 
moteris. Reikalui esant ji galėjo 
aštriai pratarti (“Kaip tau negė
da Lietuvą pavadint ‘sovietine’, 
nes ji - pavergta!”); o kitais kar
tais ji galėjo švelniausia balan
dėle paburkuoti, užjausdama 
kenčiantį, dovanodama savo iš

tuvos vaizdavimas? Knygoje iš 
viso yra 568 puslapiai, iš jų tik 
52-juose puslapiuose aprašyta 
Lietuva ar lietuviai, ir ten aš 
nieko blogo ar melagingo nera
dau. O, taip - autoriaus vaiz
duotės ten nemažai.

Autorius sakėsi Lietuvoje 
nebuvęs, apie ją tik spaudoje 
skaitęs. Bet aš manau, kad jam 
bent kiek padėjo lietuviškai kal
bąs draugas (ar draugė), nes kai 
kuriuos dalykus amerikiečiui 
pačiam būtų buvę sunku teisin
gai suprasti, o sugalvoti vienam 
Vilniaus klubui tokį nuostabiai 
gražų Musmirytės pavadinimą 
būtų buvę neįmanoma.
Įdomus charakteris - Gitanas 

Misevičius
Kai, atgavus nepriklauso

mybę, VIPPPAKJRIINPB17 
partija buvo valdžioje, Gitanas 
Misevičius buvo ministerio pir
mininko pavaduotoju, vėliau 
Lietuvos atstovu Jungtinėse 
tautose, vedė amerikietę, gyve
no Niujorke. Partijai rinkimuo
se praradus daugumą, buvo at
šauktas į Lietuvą darbuotis sei
mo opozicijoje. Žmona, išsigan
dusi Gitano pasakojimų apie 
posovietinį Vilnių, kur “trūko 
anglių ir elektros, dažnai lijo šal
tas lietus, šaudoma iš pravažiuo
jančių automobilių, ir skurdžios 
dietos papildomos arkliena”, 
nuo jo pabėgo - pasiliko Niu
jorke.

Gitanas Vilniuje apsigyveno 
apleistoje savo partijos viloje ir 
tapo laisvu verslovininku (entre
preneur). Sudarė Interneto sve
tainę, raginančią palaikyti auko
mis VI...B17 partiją (vienintelę 
provakarietišką, prokapitalisti- 
nę), dabar jau perkrikštytą į 
“Laisvos rinkos partijos bendro
vę”, ir žadėdamas, kad investi
toriai už “heroiškas aukas” ne 
tik taps valstybės akcininkais 
partijai laimėjus rinkimus, bet ir 
paaukojusio $100 vardu bus pa
vadinta Vilniaus gatvė (ne 
trumpesnė kaip 100 m ilgio), už 
$5,000 — aukotojo portretas 
(gražiuose paauksuotuose rė
muose, 60x80 cm) bus pakabin
tas Valstybės herojų galerijoje 
istoriniuose “Šlapelių namuo
se” ir t.t. O kad galėtų geriau 
įtikinti užsieniečius tais paža

augintų gėlių, jos pačios iškep
tos skanios ruginės duonos ke
palėlį.

Buvo dosni, atjaučianti, au
kojanti ir pasiaukojanti... Buvo 
pamaldi, pasitikinti Dievu ir ki
tus to mokė. Jos trys vaikai - 
kiekvienas kitoko likimo. Vyres
nioji iškentėjo Sibirą, grįžo, sir
go, per jauna mirė, bet paliko 
gerus vaikus. Antroji - laimin
gai ištekėjusi, protinga, veikli ir 
išauginusi labai gražią lietuvišką 
šeimą, kad ir svetur. Tai moti
nos ir inteligentės lietuvės pa
vyzdys, lai Danutės išaugintas 
gražiausias žiedas. Trečiasis - 
nelaimingų aplinkybių auka ir 
Danutės didžiausias skausmas.

“Meldžiuosi, kruvinai mel
džiuosi už jį ir už visus”, - tai 
jos pasakymas apie nuolatinį, 
dieną ir naktį meldimąsi.

Danutė labai mylėjo gėles 
(pati augino!), knygas (skaitė) ir 
žmones - draugus (vaišino, o už 
mirusius meldėsi ir šv. Mišias 
užprašydavo, net už tolimes
nius).

Danutę visi gerbė ir mylėjo. 
Amžiną jai atilsį duok, Viešpa
tie! Los Ageles, Calif. 

dais, pasamdė amerikietį “anglų 
kalbos specialistą” dr. prof. 
Chip Lambert, kuris galėtų tiks
liau ir tinkamiau suredaguoti 
laiškus ir atsakymus į sudomin
tųjų aukotojų paklausimus In
ternete.

“Lietuviški” puslapiai
Autorius knygoje paberia 

glėbį istorinių faktų apie Lietu
vą. Pamini, kad Lietuva kaipo 
pasauliui svarbi valstybė pradė
jo blėsti po Vytauto Didžiojo 
1430 metais; beveik 600 metų 
buvo “stumdyta” tarp Lenkijos, 
Rusijos ir Prūsijos. Jos kalba ir 
geresnių laikų atsiminimai išli
ko, bet Lietuva tapo nedidelė ir 
todėl nesvarbi: XX šimtmety 
Gestapas ir SS sunaikino 200, 
000 Lietuvos žydų, ir sovietai iš
vežė dar ketvirtį milijono pilie
čių į Sibirą nesukėlę didesnio 
tarptautinio dėmesio (445 psl.). 
Lietuvos vietovardžiai, lietuviš
kos pavardės bei įstaigų pavadi
nimai gana tiksliai parašyti su 
lietuviškais raidžių ženklais.

Apskritai paėmus, auto
riaus lietuviai nėra blogi žmo
nės. Tik jų kaimynai ne kokie. 
Lietuvos rusas, vardu Lichen- 
kev, privirė košės: jo draugai 
nušovė žmogų Musmirytės klu
be, jo Liaudies partija pradėjo 
suirutę, norėdama išprovokuoti 
prezidentą Audrių Vitkūną 
(“aršų nacionalistą, lygiai taip 
pat aistringai nekenčiantį ir Va
karų, ir Rusijos”). “Broliška res
publika” Gudija davė Lietuvai 
cemento plytų su įmaišytais ra- 
dioisotopais (partijos biurokra
tai kažkur paskaitę, kad išnau
dotas uranas neutralizuojamas 
cementu, sugalvojo vienu šūviu 
nušauti du kiškius - pagaminti 
statybos medžiagų ir atsikratyti 
pavojingomis atominės energi
jos kuro liekanomis) Chruščio
vų miestelio (plg. Sniečkaus 
miestą) prie Ignalinos atominės 
jėgainės statybai, nuo kurių 
daug žmonių , taip pat ir Gitano 
tėvas, mirė vėžiu.

Dar yra ir daugiau įdomių 
autoriaus įsivaizduotų įvykių, 
bet jie visi yra gana įtikinantys. 
Bent man atrodė, kad jei tai bū
tų tikrai įvykę; vargu būtų buvę 
kitaip, negu autorius aprašė. 
Tiems, kurie neįstengtų per
skaityti visos knygos, “lietuviški 
puslapiai” yra 88-90,107-117, 
127,128, 133-135, 431-458 ir 
533-538.

Už ką autorius išbartas
Daugiausia pylos J. Franzen 

gavo už anglių, elektros trūku
mų ir arklienos paminėjimą. 
Bet, mano supratimu, tai buvo 
paminėta ryšium su nepriklau
somybės pradžia, sovietinės blo
kados laikais. Kada Chip Lam
bert atkeliavo įVilnių, jis čia jau 
rado “troškintos jautienos, ko
pūstų, bulvinių blynų, alaus, 
degtinės, tabako, draugiškumo” 
ir t.t. (441 psl.). Bet kai kurie 
trūkumai dar ir iki dabar yra už
silikę. Apie karšto vandens trū
kumus ar kokybę turbūt ne vie
nas iš mūsų lankydamasis Vil-

(Nukclta į7-tą psl.).

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

RESP, RRIF, L! F 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

Katalikų bendruomenė “Gy
vieji akmenys” - nedidelė, virš 
20 žmonių bendruomenė, įsikū
rusi Kaune. Apie ją buriasi 
maždaug 100 žmonių iš “Gyvųjų 
akmenų” maldos grupių. Jos iš
takos - pirmoji Lietuvos katali
kų charizmininkų grupelė, pra
dėjusi rinktis 1986 m. Garliavo
je, Kauno rajone. Maldos grupė 
peraugo į bendruomenę apie 
1992 metus. Jos brendimui ir 
veiklai buvo labai svarbūs ryšiai 
su Amerikos katalikų charizmi
ninkų bendruomenėmis ir vado
vais, taip pat išeivijos lietuviais 
- sės. Igne Marijošiūte, prel. V. 
Balčiūnu ir Vincu Kolyčiumi. 
Šie bendrystės ir bendradarbia
vimo ryšiai užmegzti 1990 m., 
kelionės po JAV metu.

Savo pašaukimą mes suvo
kiame kaip Dievo dovaną ir už
duotį - per gyvą, kasdien Vieš
paties Dvasios gaivinamą ryšį su 
vieninteliu Gyvuoju akmeniu - 
Jėzumi Kristumi - įsišaknyti Vi
suotinėje bei Lietuvos Tikinčių
jų Bendrijoje ir tarnauti jos dva
siniam atsinaujinimui. Todėl sa
vo gyvenime ir misijose siekia
me palaikyti bei gilinti savo ir 
kitų krikščioniškąjį tikėjimą, 
meilę, bendiystės dvasią, neiš
skiriant jokio dvasinio atsinauji
nimo judėjimo, grupės ar kryp
ties.

Dėkodami Dievui už tikėji
mo dovaną, visomis jėgomis, 
giesme, žodžiu ir gyvenimo liu
dijimu stengiamės skelbti nuo
stabius Jo darbus. Asmeniškai ir 
susibūrę draugėn meldžiame 
Gyvąjį Viešpatį stiprybės liudyti 
Jo Evangeliją kasdienybėje, įsi
šaknyti Katalikų Bendrijoje bei 
jai tarnauti. Ypač dėkojame 
Dievui už tėvišką ir ganytojišką 
Kauno arkivyskupo Sigito Tam- 
kevičiaus globą bei rūpestį, 
bendradarbiavimu ir pasitikėji
mu grindžiamus santykius su ki
tais Lietuvos vyskupais ir nema
žu būreliu kunigų bei vienuolių.

Dėl savo “istorinio pirmu
mo” ir tiesiog, tikime, Dievo pa
šaukimo, dažnai tenka imtis 
naujų, Lietuvoje dar negirdėtų 
Dievo šlovinimo, evangelizaci
jos ir apaštalavimo būdų (pir
mosios jaunatviškos giesmės pa
gal Šventojo Rašto žodžius, pri
tariant gitarai, pirmieji didelio 
masto evangelizaciniai renginiai 
Lietuvoje, išgydymo ir išlaisvini
mo konferencijos ir pan.).

Bendruomenė nuo pradžių 
vengė steigti savo filialus kitose 
vietovėse, padėdama burtis ir 
ugdytis savarankiškoms maldos 
grupėms, kurios su “Gyvųjų ak
menų” bendruomene likdavo 
susijusios tik dvasiniais ir bend
radarbiavimo ryšiais.

Dievo Apvaizdai lemiant ir 
tikėjimo broliams kitose šalyse 
padedant, “Gyviesiems akme
nims”, kaip pirmajai katalikų 
charizminei bendruomenei Lie
tuvoje, tekdavo tarpininkauti į 
Lietuvą atvykstant daugumai ją 
lankiusių katalikų charizminio 
atsinaujinimo vadovų (kun. 
Tom Forest, kun. Raniero Can- 
talamessa, OFM Cap., kun. 
Emiliano Tardif, kun. Rufus 
Pereira, Ralph Martin ir kt.). 
Buvo užmegzti ryšiai su daugy
be dvasinio atsinaujinimo cent
rų ir bendruomenių visame pa

Brazilijos lietuvių grupė garsiojoje krašto šventovėje Aparecida su savo
plakatu Nuotr. A. Rudžio
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iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame dukras - 
IRENĄ, MARGARITĄ, JOANĄ, jų šeimas bei 
artimuosius -

Žiobakų šeima

saulyje, kai kuri iš jų pasitarna
vo naujų maldos grupių ir bend
ruomenių (pavyzdžiui, “Naujo
sios sandoros”) kūrimuisi.

Šiuos ryšius jau puoselėja 
kitos grupės ar bendruomenės. 
Kai kurie ryšiai išsiplėtojo į 
nuoseklų bendradarbiavimą: 
“Renewal Ministries” misijos 
Lietuvoje ir Kazachstane, nuo
latinė ir visokeriopa Vinco Ko- 
lyčiaus asmeninė bei jo sutelkia
ma lietuvių ir kitų maldos gru
pių Kanadoje parama.

Turbūt visi šie dalykai lėmė, 
jog daugelio galvose, susidūrus 
su jaunatviškesnių giedojimu 
šventovėje ar spontaniškesne 
malda tikinčiųjų susibūrimuose, 
iškyla “Gyvųjų akmenų”, o ne 
“charismininkų” ar kitas vardas. 
Kartais net prabylama apie 
“Gyvųjų akmenų” judėjimą Lie
tuvoje. Mums, “Gyvųjų akme
nų” bendruomenės žmonėms, 
tenka dažna ir sunkoka užduo
tis - aiškinti, jog ne visur gitarai 
pritariant Dievą šlovina, savo ti
kėjimą žodžiu ir darbu liudija ar 
už žmones meldžiasi “Gyvieji 
akmenys”. Mums, per 15 metų 
iš jaunimo grupės išaugusiems į 
šeimų bendruomenę (šiuo metu 
turime beveik 3 dešimtis vaikų 
ir anūkų), lieka tik džiaugtis, jog 
vis daugiau Lietuvos tikinčiųjų 
išgyvena tikėjimo atnaujinimą, 
gyvo ryšio su Viešpačiu patirtį, 
atsakingai įsitraukia į gyvenimą 
ir tarnystę Tikinčiųjų Bendrijoje 
- tampa “gyvaisiais akmenimis”, 
kuriasi naujos maldos grupės ir 
bendruomenės, atgyja parapi
jos. Mes esame šio nuostabaus 
ir didžiulio Dievo meilės darbo 
dalelė.

Trumpai savo misiją nusa
kome taip: “Gyvųjų akmenų” 
bendruomenės paskirtis tarnau
ti Katalikų Bendrijos Lietuvoje 
dvasiniam atsinaujinimui, evan
gelizuoti ir stiprinti maldos gru
pes. Tiesa, jos išraiškos būdai ir 
barai ilgainiui šiek tiek keičiasi.

Iki 2001 m. savo paskirtį 
bendruomenė vykdė per tris 
bendradarbiaujančius, bet auto
nomiškus padalinius: Evangeli
zacijos centrą, “Timotiejų misi
ją” ir leidyklą “Gyvieji akmenė
liai”. Į konkrečius jų darbus įsi
traukia “Gyvųjų akmenų” bend
ruomenės ir maldos grupių na
riai, Evangelizacinė bendruo
menė “Naujoji sandora”, mal
dos grupės “Ugnies vaikai” ir 
kitų Kauno maldos grupių bei 
bendruomenių nariai. Vyksta
ma į kitas vietoves, bendradar
biaujama su vietos parapijomis, 
centrais ir maldos grupėmis.

Šiuo metu “Gyvųjų akme
nų” bendruomenė organizuoja 
Atsinaujinimo dienas, tęsia “Ti
motiejų” misijas (evangelizaci
jos tęstinumas ir pagalba mal
dos grupėms), leidžia žurnalą 
Žodis tarp mūsų, rengia spaudai 
vieną kitą katalikišką leidinį ir 
platina iki šiol išleistą dvasinę li
teratūrą. Nauja jos rūpesčių sri
tis - rekolekcijų sodybos Rau
dondvaryje, šalia Kauno, {ruoši
mas. Šiuo metu rengiamas sody
bos koplyčios projektas. Galbūt 
šis naujas baras ilgainiui mums 
taps svarbiausias - mokytis liu
dyti Evangeliją gyvenimu, “at
našauti dvasines aukas, priimti
nas Dievui per Jėzų Kristų” (I 
Pt 2,4-5). D.S.

http://www.lithfund.org


Paliko freską iš lietuviškų žodžių
Rašytoją EDVARDĄ VISKANTĄ į Petrašiūnų kapines palydėjus (1902-2002)
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01 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
VIDMANTAS VALIUŠAITIS

Amžinai atsisveikinti su 
žmogumi visada yra sunku, 
tačiau kai kada tas atsisveiki
nimo jausmas stiprina pasilie- 
kančiuosius tauriu velionies gy
venimo pavyzdžiu. Palydėję į 
paskutinę kelionę kolegą žur
nalistą, vertėją ir rašytoją Ed
vardą Viskantą (1902-2002), 
kaip tik ir galime pasidžiaugti 
šviesiais jo asmenybės bruožais, 
palikusiais jį pažinojusiųjų šir
dyse ryškius pėdsakus.

Nekalbėsiu čia apie velio
nies žurnalisto ir vertėjo talen
tą, kuriuo jis reiškėsi per savo 
ilgą ir dramatišką gyvenimą. 
Kalbėsiu apie viltį, kuri niekada 
neužgeso jo širdyje net ir tam
siausiais išbandymų laikotar
piais, kai buvo baudžiamas ir 
kalinamas vien už tai, kad buvo 
labiau išprusęs, plačiau apsi
skaitęs, daugiau pasaulio regė
jęs žmogus. Nepaisant nieko, jis 
niekada neištarė rūsčių pasmer
kimo žodžių savo kankintojams 
ir vargintojams, bet ištvermingai 
ėjo Kūrėjo nužymėtu keliu, kel
damas sau didelius, atrodytų, 
nepasiekiamus tikslus. Jis žino
jo, jog žmogaus gyvenimas yra 
vertas meilės, yra per brangus, 
kad būtų išeikvotas neapykan
tai. Ir tuos didelius tikslus jis 
pasiekė: atsigręžus atgal ir su

Alain Stankė, medžio skulptūra - Miegantis knygų mėgėjas
Iš leidino Livres-S

Iš lietuvių rašytojų veiklos
Čikagoje, kur šiuo metu yra 

LRD-jos valdyba, pirmininkau
jama Stasės Petersonienės, 2001 
metais įvyko keli literatūriniai 
renginiai.

2001 m. kovo 31 d. poetės 
Eglės Juodvalkės knygos Cuk
raus kalnas sutiktuvės. Su Eglės 
Juodvalkės biografija supažindi
no Stasė Petersonienė. Cukraus 
kalną aptarė literatė Aušra Ve- 
ličkaitė. Eglės Juodvalkės kūry
bą skaitė aktorė Audrė Budrytė 
ir pati autorė. Vakarui vadova
vo Regina Oraitė.

2001 m. spalio 5 d. Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje, 
įvyko 1999 m. Lietuvių rašytojų

Atsiųsta
Stasys Ramanauskas, SAPNAI 

IR SVAJONĖS. Apsakymai ir hu
moreskos. Iliustracijos Irmanto 
Myniotos. S. Jokužio leidykla- 
spaustuvė, SL 432 (Nemuno g. 139, 
LT-5799, Klaipėda). Tiražas - 1000 
egz. Klaipėda, 2000 m., 135 psl.

Nedidelė tai knygelė, bet pilna 
šmaikščių pasakojimų, humoreskų. 
Jos autorius - buvęs kolchozo dar
bininkas - traktorininkas bei ekska
vatorius. Mažo išsilavinimo, bet ne
paprasto pastabumo žmogus, pajė
giantis literatūriškai apdoroti esa
mas situacijas. Tai primena kaimo 
rašytoją Žemaitę, kuri pasižymėjo 
ne mokslingumu, o talentingumu. 
Panašiai reiškiasi ir Stasys Rama
nauskas. Perskaitęs trumpus jo ap
sakymus, matai gyvą kolchozo gy
venimą, išreikštą vaizdžiais potė
piais. Pavaizduotas kolchozo gyve
nimas, kuriame pinasi viršininkų 
savivalė, vargana darbininkų buitis, 
ypač tų, kurie sąžiningai dirba. Pats 
autorius knygelės pabaigoje rašo: 
“Per 39 metus, kuriuos išdirbau ko
lūkyje, mačiau daug valdininkų sa
vivalės, paprasto kolūkiečio išnau
dojimą, dorai dirbančio žmogaus 
apgaudinėjimą. Todėl stengiausi 
viską išreikšti humoreskomis. Jų 
herojai - tai mano bendradarbiai, 
kaimynai, pažįstami, žinoma, ir aš 
pats”.

Autoriaus adresas: Stasys Ra
manauskas, Butkiškių km., Kražių 
paštas, Kelmės rajonas, Lithuania. 

skaičiavus Edvardo Viskantos iš
verstas knygas, parašytus straips
nius, sunku patikėti, kad šitiek 
gali padaryti vienas žmogus.

Žvelgiant į velionies gyveni
mą, prisimena didžios renesan
so asmenybės (velionis mokėjo 
vertinti ir žavėtis renesanso 
žmonėmis) - skulptoriaus, tapy
tojo, rašytojo, mąstytojo - Mi
kelandželo (Michelangelo) po
sakis: “Didžiausias pavojus dau
geliui iš mūsų yra ne tas, kad 
mūsų tikslas bus per aukštas ir 
jo nepasieksime, o tas, kad jis 
per žemas ir bus pasiektas”. Mi
kelandželo, kuriam iki aštuo
niasdešimt devintojo gimtadie
nio buvo likusios kelios dienos, 
vis dar kūrė skulptūras, tapė, 
rašė ir kalbėjo apie aukštus 
siekius.

Iki paskutinės gyvenimo 
akimirkos gyvybingas, gyvenimu 
besidomįs ir kūrybingas buvo ir 
velionis Edvardas Viskanta, ku
riam iki šimtojo gimtadienio te
buvo likusios kelios savaitės. Sa
vo jaunatviška siela ir tinkamu 
gyvenimo pavyzdžiu velionis 
tarsi liudijo Mikelandželo prie
saką: “Siekite aukštų tikslų”. Jis 
buvo gyvoji, bet jau paskutinė 
jungtis, tarp prieškario nepri
klausomos ir dabartinės laisvos 
Lietuvos žurnalistų bendruome
nės, š.m. sausio 31 d. pažymė- 

draugijos literatūros premijos 
įteikimas rašytojai Nijolei Jan
kutei už knygą Atvirukai. Premi
jai skirti komisiją sudarė Jurgis 
Jankus, Egle Juodvalkė ir Stasys 
Džiugas (pirmininkas). Mece
natas - Lietuvių fondas. Premi
juotąją knygą vaizdingai aptarė 
Aldona Šmulkštienė. Buvo gra
žių sveikinimų ir daug gėlių. Ži
noma, pats mieliausias sveikini
mas laureatei buvo iš Australi
jos, iš dukters ir žento. Meninę 
dalį atliko solistė Nijolė Peni- 
kaitė ir pianistė Gintė Čepins- 
kaitė.

Kasmetinis literatūros vaka
ras Pavasaris ntdenį įvyko 2001 
m. lapkričio 9 d. Jaunimo cent- 

parniHėTi į
LUX, 2001 m., 12 . Žurnalas jau

nimui, Naujosios sandoros priedas. 
Redaktorės - S. Kotryna Danguolė 
Gervytė, Ieva Urbonaitė. Adresas: 
Domininkonų g. 6, Vilnius 2001. 
Techniškai labai gražiai tvarkomas 
mėnraštis, patrauklus savo išvaizda ir 
turiniu, pritaikytu jaunimui.

PENSININKAS, 7/01 (XVII 
metai), Redaktorius - Karolis Mil- 
kovaitis. Leidėjas - JAV Lietuvių 
bendruomenės socialinių reikalų ta
ryba (2711 W. 71 Street, Chicago, 
IL 60629, USA). Administratorė - 
Elena Sirutienė. Išeina 8 kartus per 
metus. Metinė prenumerata - JAV- 
se 15 dol., Kanadoje ir kitur - 25 
JAV dol.

Vereinigung der Freunde dės 
Willibald-Gimnasiums e. V., BEI- 
TRAEGE ZU DEN BEZIEHUN - 
GEN ZWISCHEN LITAUEN UND 
EICHSTAETT. (Atsiuntė prof. A. 
Bammesberger, Richard Strauss 
Str. 48, Eichstaett 85072, Germa
ny). Tai rinkinys straipsnių apie lie
tuvių pabėgėlių karo metais gyveni
mą ir Rebdorf Kloster gimnaziją, ku
rią baigė daug abiturientų, jų tarpe 
dabartinis Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, PLB pirm. Vy
tautas Kamantas, inž. Gediminas 
Kurpis ir daug kitų. Leidinio virše
lyje vietinėje šventovėje lietuvių 
įmūryta metalinė plokštė su lotyniš
ku įrašu, liudijančiu lietuvių karo 
pabėgėlių maldos toje vietoje 1945- 
1949 m. Knygelė 74 psl. išleista 
Eichstaett mieste 2001 m. 

siančios Lietuvos žurnalistų 
sąjungos 80-metį. Jis buvo iš tų 
prieškario Lietuvos šviesuolių 
kartos, kurie sugebėjo įžvelgti, 
mokėjo susitelkti ir kantriai bei 
ištvermingai siekti didelių 
tikslų.

E. Viskantos katorgininko 
ir temtinio biografijos puslapiai 
dramatiška gaida aidi greta 
daugiau kaip 50-ties pasaulinės 
literatūros klasikos veikalų (ne
kalbant jau apie kitką), išverstų 
iš prancūzų, italų, vokiečių bei 
rusų kalbų. Ir išverstų subtiliai, 
su giliu kalbos jausmu ir žodžio 
vertės pajautimu, turtinga ir 
gaivalinga lietuvių kalba, įvesdi
nusia tuos kūrinius į lietuviško 
žodžio žemę ir pavertusią neat
skiriama mūsų kultūros dalimi. 
Toks gyvenimo žygis atrodo 
sunkiai įvykdomas ir sveikam, 
laisvos žemės žmogui. O jį at
liko trapios sveikatos ir pusę 
šimtmečio nelaisvėje gyvenęs 
kultūros darbininkas. Tai pana
šu į Mikelandželo ryžtą išpuošti 
Siksto koplyčią, kurios lubas di
dis renesanso menininkas ištapę 
gulėdamas ant nugaros ir dirb
damas kasdien ketverius metus 
- nuo 1508 iki 1512. Tokį planą 
mažesni dailininkai būtų palai
kę neįmanomu, o tačiau Mikel
andželo jį įvykdė. Savo planą - 
reikšmingai praplėsti lietuviškos 
kultūros akiračius - su kaupu 
įvykdė ir Edvardas Viskanta.

Jo gyvenimas yra pamokan
tis. Nors man, kaip žymiai jau
nesniam literatui, neteko daug 
bendrauti su velioniu tiesiogiai, 
tačiau ir tų retų susitikimų pa
kako pajusti asmenybės šviesą. 
Įsidėmėjau žodžius: niekad ne
prarask vilties, puoselėk aukštus 
tikslus ir mąstyk plačiai: neklau
syk tų, kurie rodo tavo ribotu
mą, visada atmink: kai ginčijiesi 
dėl savo ribotumų, daraisi ribo
tas; pavojingiausia - ne didelės 
viltys, o beviltiškumas.

Mielas Edvardai, ačiū už 
gyvenimo pavyzdį. Ilsėkis ramy
bėje žemės, kurios garbei gyve
nai ir dirbai.

re. Savo kūrybą skaitė Irena 
Gelažienė, Nijolė Jankutė, Kor
nelijus Jazbutis, Eglė Juodval
kė, Audra Kubiliūtė-Daulienė, 
Sigutė Lukauskaitė, Ričardas 
Spitrys, Teresė Pautieniūtė-Bo- 
gutienė, Regina Oraitė, Laimu
tė Tornau, Vilija Vakarytė. Va
karo vadovė - rašytoja Nijolė 
Jankutė. Rašytojas Česlovas 
Senkevičius iš Kanados progra
mos dalyvius apdovanojo savo 
naujai išleista novelių knyga 
Ketvirtoji upė.

2001 m. mirė šie Lietuvių 
rašytojų draugijos nariai: kun. 
Vytautas Bagdanavičius, Ado
mas Jasas, Audronė O.B.-Bal- 
čiūnienė, Romualdas Kisielius, 
Danutė Mitkienė, sulaukusi per 
100 metų, Žentą Tenisonaitė- 
Hellemans Belgijoje, dr. Ilona 
Maziliauskienė Kanadoje, Pra
nas Kozulis Kanadoje, Vladas 
Vijeikis, Liudas Dovydėnas (mi
rė 2000.VII. 14 Vilniuje).

Draugijos nariai, sulaukę 
garbingo amžiaus: poetas Ber
nardas Brazdžionis - 95 m., 
Kazimieras Barėnas - 94, prof. 
Vincas Maciūnas - 92, dr. Al
fonsas Tyruolis-Šešplaukis - 92, 
Vanda Vaitkevičienė - 91, An
drius Mironas - 90, Apolinaras 
Bagdonas - 90. Šiuo metu 
draugijoje yra 79 nariai.

Egzodo vaikų ir jaunimo lite
ratūra (1945-1990 m.j baigė pa
ruošti literatūrologas prof. dr. 
Vincas Auryla, talkinant Lietu
vių rašytojų draugijos pirm. Sta
sei Petersonienei ir rašytojui 
Stasiui Džiugui. Pirmąjį tomą 
sudaro proza (išeis iš spaudos 
2002 m. pavasario pradžioje). 
Leidžia akcinė leidykla “Šviesa” 
Kaune. Remia Lietuvių fondas 
(JAV), II tomas - poezija išeis 
2002 m. pabaigoje.

Vaikų rašytojo Stasio Džiu
go vaikams rinktinė Kiškis veža 
dovanų leidžia Lietuvos rašytojų 
sąjungos leidykla Vilniuje. 
Rinktinė bus iliustruota. Jos lei
dimą remia Tautinis kultūros 
fondas. Inf.

Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai Punske 2001 m. birželio 29 d. Procesija 
aplink šventovę Nuotr. J. Kuliešiaus

Kova dėl Lietuvos...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

niuje patyrė. Sykį ir aš pyliau į 
vonią karštą vandenį (1995 me
tais), ir jau beveik baigiant pra
dėjo bėgti rudas, purvinas van
duo. Reikėjo perpilti tris kartus, 
kol turėjau užtenkamai švaraus 
vandens išsimaudyti.

Šilumą miesto butuose ir 
šiais laikais pradeda leisti nu
statytą metų dieną, o jei pašąla 
anksčiau, visi sėdi šaltuose bu
tuose apsivilkę po kelis megzti
nius. Taigi autorius nemelavo, 
bet ar anglių šildymui pritrūko, 
ar čia tik biurokratijos kaltė, 
sunku žinoti. O dėl arklienos, 
tai galiu pacituoti ir blogesnių 
dalykų. Lietuvos ryto (Interne
te) priedas Laikinoji sostinė 
2001.XII.7 laidoje paskelbė, 
kad Kaune, Žaliakalnyje, buvo 
nelegaliai pardavinėjamas “už
terštas, žmonių sveikatai ir gy
vybei pavojingas mėsos faršas”. 
Toliau toje žinutėje paaiškėjo, 
kad tai galėjo būti šunų ir kačių 
mėsa, nes netoli prekeivių na
mų esančiame šiukšlyne buvo 
“suverstos šunų bei kačių lete
nėlės”. O užpernai, viešėdamas 
Lietuvoje, sužinojau, kad parda
vinėjant turguje triušių mėsą, 
bent ant vienos iš jo kojelių turi 
būti palikta šiek tiek kailiuko. 
Pasak maisto inspektoriaus, kad 
būtų aišku, jog čia ne katinas...

Įvaizdžio palaikymo reikšmė
Dėl Lietuvos įvaizdžio 

Amerikoje mums galima būtų 
mažiau jaudintis. Dauguma 
amerikiečių nežino nieko apie 
Lietuvą, nes jiems tai nebūtina. 
Iš likusiųjų didelė dalis nežino, 
kur ji yra. Sykį, jau senokai, te
ko svečiuotis amerikiečių tarpe. 
Viena (kaip vėliau paaiškėjo, 
universitetą baigusi) ponia, pa-

Kryžių kalno
Kristui

Ir subėgo visos Žemės kryžiai 
Po šiauliečių saulėtu skliautu. 
Čia Kalnely meldžias jie atydžiai 
Su viltim, tikėjimu šventu.

Atnešė jie ašarą ir kančią, 
Sopulį iš sutemų dienų... 
Klupo prie MARIJOS kojų šičia, 
Kilę iš ugnies ir pelenų...

Atnešė delnuose savo širdis, 
Paukščiais atplasnoję iš toli... 
Ten kryželių maldos, giesmės 

girdis,
Ir tu savo kryžių nešt gali

Bus lengviau, - tau KRISTAUS 
rankos tiesias,

Pasipuošę rūdimis, krauju. 
Viltys ir gyvenimas juk visas 
JO TA URĖS iškėlimu nauju.

Klūpo jų čia tūkstantinės minios, 
Sužydėję Rožinių žiedais...
Nuodėmingos kojos, aštrios vinys 
Nemins akmenėlių JO ženkluos.
Jau trečiasis tūkstantmetis neša 
Savo kryžiaus naštą ant pečių. 
Žemė dreba, beržų kraujas laša,- 
Kryžių Kalno KRISTAU, teik 

vilčių!
Sofija Šviesaitė,

Mažeikiai 

stebėjusi akcentą mano kalboje, 
paklausė iš kur aš būsiu. Sakau 
“Lithuania”. Ji peržvelgė mane 
nuo galvos iki kojų sakydama: 
“Bet tavo tėvai buvo baltao
džiai?” Matyt, ji tą paslaptingą
ją “Lithuania” įsivaizdavo kaž
kur prie Kongo ar Zambijos.

Mes, dypukai, gyvendami 
pabėgėlių stovyklose Vokietijo
je to nežinojome, todėl kiekvie
ną sykį pakliuvę į kitataučių, o 
ypač amerikiečių, tarpą stengė
mės “reprezentuoti Lietuvą”. 
Turbūt labiausiai dėl to, kad 
tuo metu atrodė, kad Lietuvos 
niekas daugiau nepajėgs repre
zentuoti: Lietuvoje likę tik par
tizanų kapai, išsigandę vergai 
bei susovietinti parsidavėliai. Ir 
ją mes reprezentavome puikiai 
- krepšiniu, tautiniais šokiais ir 
dainomis, kultūringu ir manda
giu elgesiu ir pan. Taip pripra
tome reprezentuoti, kad mes tą 
perdavėme ir sekančiom kar
tom. Ne taip seniai Toronto Ka
ravano metu pastebėjau, kaip 
viena vadovė barė jauną tauti
nių šokių šokėją, laukiantį už
kulisyje savo šokio eilės: “Kaip 
tu drįsti kramtyti gumą - atsi
mink, kad tu reprezentuoji Lie
tuvą”. Vargšelis spoksojo išsi
žiojęs, turbūt nesuprato ką 
bendro turi Lietuva su kramto
ma guma, o gal net nesuprato 
ką jam vadovė lietuviškai sakė.

Kas svarbu ir kas nesvarbu
Naujoji išeivių banga, atvy

kusi legaliai ar ne visai legaliai 
jau iš nepriklausomybę atgavu
sios Lietuvos, reprezentacijos 
nepripažįsta: dauguma jų pasi
tenkina tik gerindami savo eko
nominę būklę ir kartais per 
smarkiai besistengdami net 
kiaulysčių pridaro, patenka į 
teisėsaugos rankas. Todėl, ma
tant kaip buvo puolamas J. 
Franzen žiniasklaidoje ir laiš
kais, “lengviau ant širdies” pasi
darė, nes Lietuvoje pasilikusių
jų tarpe ir mūsų senesnėje išei
vijoje dar liko žmonių, kurie rū
pinasi reprezentacija ir geru 
Lietuvos įvaizdžiu. Tik šį sykį 
buvo gal truputį persistengta. 
Kaip pats knygos autorius pasi
sakė, jis yra rašytojas, ne kores
pondentas, todėl jam yra leista 
savaip įvykius, žmones ir vietas 
pavaizduoti, nebūtinai vien tik 
tikrovę aprašyti. Tą pastebėjo ir 
keletas Lietuvos ryto skaitytojų 
savo laiškuose.

Iš kito taško žvilgterėjus, 
amerikiečiai nevengia iš savęs 
pačių pasišaipyti, kas labiausiai 
gali būti pastebima automobilių 
buferių lipinukuose (bumpersti
ckers). Kiek ten humoro apie 
Ameriką, amerikiečius ir jų gy
venimą! Daug humoro galima 
rasti ir J. Franzen Pataisų kny
goje ir apie Ameriką, ir apie 
Lietuvą. Skaitytojai galėtų ją 
skaitydami labai gardžiai pasi
juokti, o kada ras ką nors ne
teisingo ar blogo koresponden
tų parašyta apie Lietuvą Time 
žurnale, The New York Times ar 
kokiame kitame įtakingame 
dienraštyje, tada bus laikas tin
kamai reaguoti ir ginti Lietuvos 
įvaizdį. Tuo tarpu aš esu linkęs 
padėkoti autoriui J. Franzen už 
Pataisas.

Beatričės Grincevičiūtės (1911. 
XI.28-1988.XI.17) devyniasdešim
tojo gimtadienio jubiliejus 2001 
metų lapkritį buvo paminėtas jos 
vardo kamerinio dainavimo kon
kursu. Beatričė gimė Suvalkijoje, 
augo muzikinėje aplinkoje. Jos 
tėviškėn, Ilguvos dvarelin atva
žiuodavo vasaroti jos tetėnas 
smuikininkas, dirigentas ir kom
pozitorius Emilis Mlynarskis, pia
nistas Arturas Rubinsteinas, pia
nistas, kompozitorius Ignacas Pa- 
derevskis, kompozitorius Stasys 
Šimkus ir daug kitų menininkų, 
poetų. Jaunystėje ji neteko regėji
mo - E. Mlynarskio globojama 
baigė Varšuvos aklųjų ir nebylių 
institutą. Ten gyvendama turėjo 
progos klausytis pasaulio muzikos 
garsenybių. Grįžusi į Lietuvą įsi
darbino auklėtoja Kauno aklųjų 
institute, bet buvo pasiryžusi la
vinti savo natūraliai gražų lyrinį 
sopraną. 1932 metais stojo į Kau
no konservatoriją, vėliau mokėsi 
dainavimo privačiai ir E. Lau- 
menskienės liaudies konservatori
joje - sunku buvo aklajai daini
ninkei: operai netinka, o kameri
nis dainavimas tuo metu nebuvo 
madoje. Tačiau Beatričei buvo 
skirta būti jo pradininke - 1937 
lapkričio 24 ji pirmą kartą daina
vo per radiją. Debiutantei talkino 
kompozitorius Balys Dvarionas. 
Jos balsas nustebino visą Lietuvą.

Sekė daug koncertų per radiją, 
keliauta po visą Lietuvą. Dainavo 
daug įvairiausių svetimtaučių 
kompozitorių (F. Schubert - jos 
mėgstamiausias, J. S. Bach, L. 
van Beethoven, J. Brahms, C. De
bussy ir kt.) kūrinių, lietuvių 
kompozitorių (S. Šimkaus, J. 
Gruodžio, M. Petrausko, M. K. 
Čiurlionio, B. Dvariono bei vėles
nių K. Brundzaitės, V. Barkausko 
ir kt.) kūrinių, harmonizuotų 
liaudies dainų ir stambesnių kom
pozicijų. Jos tūkstantiniame re
pertuare buvo ir dvidešimties kitų 
pasaulio tautų liaudies dainų. 
Daugelis autorių jąi patikėdavo' 
savo dainas ir neabejojo jų inter
pretacijos tikslumu. Beatričei kū
rinys buvo ne tik melodija ir žo
džiai, bet ji gilindavosi į dainos 
turinį, kiekvieną posmą ir frazę, 
ritmą, akcentus, kulminaciją, re- 
prizą. Dažnai kūrinio prasmę pa
aiškindavo klausytojams, ypač 
vaikams. Visa Lietuva ją pažino
jo, laukė jos pasirodymų. Į pensi
ją pasitraukė 1959 metais. B. 
Grincevičiūtė turėjo didelę gyve
nimo patirtį, galėdavo diskutuoti 
įvairiausiom temom; nestigo jai 
humoro, mokėjo aibę anekdotų. 
Linksmumo turėjo tiek, kad pa
miršusi savo problemas, galėjo 
užjausti ir palinksminti kitus.

Kanados auditorųa, kuri at
eityje turėtų išaugti į Kanados 
studijų centrą, lapkričio pradžioje 
atidaryta Šiaulių universiteto Hu
manitariniame fakultete. Šio cent
ro steigimą pradėjo Latvijos uni
versiteto Moderniųjų kalbų fakul
teto romanų kalbų katedros ve
dėjas prof. Andrejis Bankavas, 
aktyviai dalyvaujantis Kanados 
studijų centro Rygoje veikloje. 
Šiauliuose Kanados auditorija 
pradėta 1999 metais, kai buvo pa
rengtas projektas studijų centrui 
steigti. Per dvejus metus sukaup
ta nemažai knygų, straipsnių apie 
Kanadą, jos mokslo įstaigų lanks
tinukų. Auditoriją globoja docentė 
Regina Kvašytė. Šiaulių univer
sitete jau veikia aštuoni mokslo ir 
kultūros centrai: Prancūzų, Rusų, 
Švedų, Šveicarų kultūros centrai, 
Amerikos studijų centras, Šiaurės 
Lietuvos istorijos, Dialektologijos, 
Kultūrinės antropologijos centrai.

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

Lietuvos Kryžių kalno vaizdai: / Žiemom čia dejuoja laukymė, / Kai siaučia . 
tarp kryžių audra, / O kalnas, brendąs per pusnynus, / Seniai jau užmiršo 
skriaudas. / Kai laužė bedieviai, niokojo, / Naikino ir draskė kryžius... / Nors 
Popiežius čia pabuvojęs / Žavėjos, kad vėl jis gražus Ntr. J. V. Tamašausko

Prof. Juozo Ereto (1896- 
1984) ir Onos Jakaitytės-Eretie- 
nės atminimui, jo 105 gimimo 
metinių proga, Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) Teologijos 
fakulteto aplinkoje buvo pastaty
tas ir prel. V. S. Vaičiūno pašven
tintas dailininko Ipolito Užkurnio 
sukurtas medinis koplytstulpis - 
Rūpintojėlis, pažymėtas Lietuvos 
ir Šveicarijos herbais. Šis Šveica
rijoje gimęs mokslininkas, filoso
fijos mokslų daktaras, literatūros 
istorikas ir pedagogas, visuome
nės veikėjas, Lietuvos telegramų 
agentūros ELTA steigėjas ir va
dovas, VDU profesorius daug nu
sipelnė Lietuvos labui. Jis buvo 
pirmas inteligentas Lietuvos ka
riuomenės savanoris, uolus Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
skatintojas, sporto veikėjas. 1922 
m. priėmė Lietuvos pilietybę, 
1923-24 m. buvo seimo nariu; 
nuo 1922 m. Lietuvos katalikų 
mokslo akademijos narys, nuo 
1939 m. akademikas. 1925 metais 
vedė studentę zanavykę Oną Ja- 
kaitytę. 1941 metų kovą išvyko į 
Šveicariją, kur rūpinosi Lietuvos 
reikalais, rašė knygas bei straips
nius spaudoje apie “užmirštuo
sius baltiečius”.

XXXVII Lietuvos esperanti
ninkų suvažiavimas įvyko 2001 
gruodžio pradžioje Kaune, Vy
tauto Didžiojo universiteto salėje. 
Jame dalyvavo apie 500 šios tarp
tautinės kalbos puoselėtojų iš vi
sų Lietuvos vietovių ir svečių iš 
kaimyninių valstybių. Pagrindinį 
pranešimą suvažiavimui parengė 
Lietuvos esperantininkų sąjungos 
valdybos pirmininkas adv. Povilas 
Jegorovas. Pasibaigus šio suvažia
vimo programai, vyko tradicinis 
renginys Zamenhofo dienos. 
Tarptautinės esperanto kalbos 
kūrėjas Liudvikas Zamenhofas 
(1859-1917) yra gimęs istorinėje 
Lietuvos teritorijoje, Balstogės 
mieste. Jis Lietuvą laikė niekad 
nepamirštama savo tėvyne, buvo 
vedęs Kauno prekybininko dukrą 
Klarą Zilbernikaitę. Po medicinos 
studijų Lenkijos Varšuvoje ir 
Austrijos Vienoje jis buvo gydyto
ju įvairiuose miestuose, tarp jų ir 
Veisiejuose, kur jam neseniai bu
vo pastatytas paminklas.

Lietuvos dailės muziejus išlei
do knygą-albumą Vytautas Ignas. 
Naujasis leidinys, pasak menoty
rininkų, pristato išeivijos lietuvių 
dailininką savo kūryboje švytėjusį 
gimtojo krašto spalvomis. Gimęs 
Raseinių apskrityje, studijavęs 
Vilniaus dailės akademijoje ir 
Taikomosios dailės mokykloje 
Vokietijos Freiburge, 1950 metais 
atvyko į JAV, gyveno Čikagoje, 
Klyvlande ir Niujorke. Kūrė vitra
žus, tapybos ir grafikos darbus, 
iliustravo knygas, yra surengęs 
per 20 individualių parodų. Kny
ga, leidėjų žodžiais, yra padėka 
dailininkui, padovanojusiam dau
giau kaip 100 savo darbų Lietu
vos muziejams. Teksto autorė dr. 
Nijolė Tumėnienė apžvelgia V. 
Igno (Ignatavičiaus) gyvenimo 
kelią ir kūrybos ištakas. Lietuvo
je, Vokietijoje ir JAV-jose V. Ig
nas mokęsis iš Justino Vienožins
kio, Antano Gudaičio, Telesforo 
Valiaus, Vytauto Vizgirdos ir kt. 
Gyvendamas tiek JAV didmies
čiuose, tiek ir dabartinėje Girai
tės sodyboje (netoli Putnamo, 
CT), pasak autorės, jis liko ištiki
mas lietuvių tautosakos moty
vams, išsvajotus pasaulius liejo 
liaudiško meno spalvomis; jo eks
presyvios drobės liudija ilgesį ir 
vienatvę pasaulio platybėse.
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SIKELIMO
3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 
FAX: 416 532-4816 

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...............
180-364 d. term.Ind..............
1 metų term, indėlius.........
2 metų term, indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term, indėlius..........
5 metų term, indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIFir OHOSP

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

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

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

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

IMA UŽ:

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

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

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .

.3.60% 
4.30% 
4.75% 
5.55% 
5.75%

,4.00%

Duodame komercinius 
mortgičlus

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

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3'/2%
IŠVISO 
+GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

0)

Galvojat parduoti ar pirkti 
nuosavybę?

Mielai atsiųsiu į Jūsų 
namus informacines 

knygutes be jokių Jūsų 
įsipareigojimų

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STAN U LI UI, b. a.

Associate Broker

VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

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

stra Travel
& Services Inc

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

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

VASARĄ KELIAUJANČIŲ Į LIETUVĄ DĖMESIUI!
Iš anksto įmokėjusiems pirminę įmoki} teikiama $100 nuolaida.

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

a Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

a Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Čikagos “Lituanicos” (Liths) pirmosios komandos treneris Gediminas 
Jarmalavičius šio klubo veikėjų pobūvyje kalba apie ateities planus. 
Kairėje - jo žmona Virginija, dešinėje - Roma Bielskienė

Nuotr. Ed. Šulaičio

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
rio provincijoje. Jis pakeitė Hil
lary Weston, kuri penkerius 
metus sėkmingai ėjo šias parei
gas. J. Bartleman gimė Orillia 
miestelyje (Ontario), motina 
Ojibway indėnų genties narė, iš
tekėjo būdama 14 metų am
žiaus, tėvas europietis. Augo la
bai skurdžiai, nes abu tėvai bu
vo beveik bemoksliai. “1946 
metais atvykom į Port Carling 
(Ontario), apsigyvenom palapi
nėj prie miestelio šiukšlyno”, 
pasakojo J. Bartleman - “tėvai 
labai sunkiai dirbo, vėliau nusi
pirko namą, visus keturis vaikus 
išleido į mokyklą”. Baigęs Port 
Carling gimnaziją, Western On
tario universitetą, Jim Bartle
man 1966 metais pradėjo diplo
matinę tarnybą Kolumbijos Bo
gotoje, vėliau Bengalijoje ir Ka
nados misijoje prie NATO. 
1981 metais paskirtas ambasa
doriumi Kuboje, vėliau Izraely
je ir vėl NATO, kol 1994 metais 
tapo min. pirmininko užsienio 
politikos patarėju. Po to buvo 
ambasadoriumi (High Commis
sioner) Pietų Afrikoje ir Austra
lijoje ir pagaliau Kanados atsto
vu prie Europos sąjungos. Jo 
bendradarbiai jį apibūdina kaip 
“privatų ir tylų asmenį”, kuris 
nesidrovi reikalui esant griežtai 
pasakyti savo nuomonę.

Urjo Kareda, buvęs Strat- 
fordo Shakespeare festivalio li
teratūrinis vadovas (literary ma
nager), Toronto Tarragon teatro 
meno vadovas ir The Toronto 
Star dienraščio teatro kritikas, 
mirė eidamas 57-sius savo gyve
nimo metus. Gimęs 1944 metais 
Estijos Taline, į Kanadą per 
Švediją atkeliavo 1949 metais. 
Studijavo Toronto universitete, 
vėliau D. Britanijos Cambridge 
universitete, iš kur jis 1968 me
tais pradėjo siųsti minėtam To
ronto dienraščiui savo įspūdžius 
apie britų kultūrinį gyvenimą ir 
teatrą, pavadintus London Let
ter, nuo 1971 metų reguliariai 
rašydavo teatrų apžvalgas, ku
riose vaizdingais aprašymais ir 
aštria kritika atkreipdavo skai
tytojų dėmesį. Stratfordo festi
valio administracijoje jis buvo 
meno vadovo Robin Phillips de
šinioji ranka, atsakingas už nau
jų veikalų užsakymą pas kana
diečius dramaturgus. Toronto 
Tarragon teatrui sėkmingai va
dovavo net porą dešimtmečių, 
padėdamas įvesti į sceną daug 
naujų kanadiečių rašytojų vei
kalų.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu 306 Britų sandraugos ka
riai buvo sušaudyti už “bailumą 
bei dezertyravimą”. Dauguma iš 
jų buvo britai, penki naujaze- 
landiečiai, keturi afrikiečiai ir 
23 kanadiečiai. Australija nelei
do britams savo karių nuteisti 
mirtimi. Kanadiečiai, nuteisti 
mirtimi pagal tuometinius britų 
kariuomenės įstatymus, buvo 
jauni savanoriai, kai kurie iš jų 
net nepilnamečiai, fronte patyrę 
siaubą, kokio nesitikėjo. Po 80 
metų tylos, praeitų metų gruodį 
Veteranų reikalų ministeris 
Otavoje Ron Duhamel viešai 
parlamente už tai atsiprašė, ta
čiau karinio teismo sprendimo 
nepanaikino. Bet šių 23 karių 
vardai bus įrašyti į sąrašą Atmi
nimo knygoje Otavos Parla

mento pastato Taikos bokšte, 
kartu su kovos lauke žuvusiųjų 
vardais.

Toronto muziejus Royal 
Ontario Museum (ROM), norė
damas labiau sudominti ir pri
traukti daugiau lankytojų, nese
niai pradėjo specialias penkta
dienių programas. Nuo 4.30 v.v. 
iki 9.30 v.v. įėjimas į muziejų 
būna nemokamas (sumažinta 
įėjimo kaina į specialias paro
das) ir kiekvieno penktadienio 
vakaras bus skiriamas kokiam 
nors tautiniam ar kultūriniam 
paminėjimui. Sausio 25 bus 
Australijos penktadienis, vasa
rio mėnesio penktadieniai bus 
skirti Underground Railroad 
(pogrindžio organizacijos pabė
gusiems juodaodžiams vergams 
pagelbėti, II. 1), kiniečių Nau
jiems (arklio) metams (II.8), 
Valentino dienai (11.15), Nubi- 
jai (11.22); kovo mėnesį Valijai 
(III.l), Tarptautinei moterų 
dienai (III.8), šv. Patriko dienai 
(III. 15) ir t.t. Iš įdomesnių kitų 
mėnesių penktadienių paminė
tini Jazzo vakaras (IV. 19), Len
kų vakaras (IV.26), Viva Thalia 
su Tafelmusik grupe (V.3), 
Tarptautinis būgnininkų festi
valis (V.31) ir Pasaulio jaunimo 
vakaras (VI.28).

“Šešių genčių” indėnų rezer
vate, didžiausiame visoje Kana
doje, tarybos vadovo (council 
chief) rinkimus pirmą sykį isto
rijoje laimėjo moteris. Advoka
tė Roberta Jamieson, mohikanų 
genties narė, buvusi Ontario 
ombudsman, rinkimuose tarp 
keturių kandidatų surinko 49% 
balsų (890 iš 1,813). R. Jamie
son jau seniai aktyviai darbavosi 
indėnų labui kaip ko-pirminin- 
kė indėnų studijų komiteto Mc
Master universitete (Hamilton, 
Ontario), Indėnų meno festiva
lio įsteigėja, Six Nations Poly
technic instituto direktorė. Re
zervato 13-kos narių taryboje 
jai talkininkaus dar 4 moterys. 
“Šešių genčių” rezervatas yra 
vienintelis visame Šiaurės Ame
rikos žemyne, kuriame gyvena 
visos šešios gentys, kadaise su
dariusios sandorą, vadinamąją 
Iroquis Confederation, kurios 
senoviškoji demokratijos san
tvarka įtaigojo JAV konstituci
jos formulę. G.K.

Sportas
“Aušros” žinios

- Klubo vadovyė sveikina susi
tuokusius klubo veikėjus Ireną ir 
Larry Hurst.

- Mūsų salėje treniruojasi “B” 
mergaitės pirmadieniais, “Moleku
lės” - antradieniais; berniukai “A” 
ir “B” - trečiadieniais. Kitur treni
ruojasi “Atomai” - Holy Angels, 
berniukai “C” ir “D” antradieniais 
Don Bosco, mergaitės “C” ir “D” 
antradieniais Michael Power mo
kyklos salėje.

Krepšinio pirmenybės
ŠALFASS centro valdybos 

pranešimu, š.m. jaunučių krepšinio 
pirmenybės įvyks 2002 m. gegužės 
4-5 d.d. Detroite, MI. Vykdys Det
roito LSK “Kovas”. Pradinė regist
racija turi būti atlikta iki vasario 28 
d. imtinai šiuo adresu: Mykolas 
Abarius, P.O. Box 250309, Frank
lin, MI 48025-0309, USA tel. 248- 
865-0243; faksas: 248-338-2625; E- 
paštas:michaelgcpa(a>ameritech.net 
Papildomas ryšys: Vytas Polteraitis, 
tel. 734-420-3137. Po registracijos 
bus paskelbta varžybų programa, 
mokestis ir kt.

Vyrų (35 m. ir vyresnių) krep
šinio pirmenybės bus 2002 m. kovo 
23-24 d.d. Klyvlande, OH. Vykdys 
LSK “Žaibas”. Pradinė registracija 
turi būti atlikta iki vasario 1 d. šiuo 
adresu: Vidas Tatarūnas, 8697 Har
vest Home Dr., Mentor, OH 44060, 
tel. 440-209-0440; faksas; 216-481- 
6064: E-paštas: tatarunas@ameri- 
tech.net Dalyvauti kviečiami visi 
klubai, užsimokėję metinį (2002 
m.) ŠALFASS registracijos mo
kestį. Inf.

Salės futbolas
Čikagos “Lituanicos” vyrų fut

bolo komanda sausio 6 d. žaidė pir
mąsias “Metroplitan” lygos salės 
futbolo 2002-jų metų žiemos sezo
no pirmenybių rungtynes. Teko pri
pažinti varžovų - “Vikings” koman
dos nežymų pranašumą, pralaimint 
-0:1.

Lietuviai neturėjo pakankamai 
atsarginių. Be to, padaryta ir klai
dų. “Lituanicai” trūko ir sportinės 
laimės. Bet dar likusiose 8-se rung
tynėse lietuvių komanda turės gali
mybių atsigriebti.

“Lituanicos” eilėse žaidė: V. 
Žuromskas, J. Bėruti, Ž. Čenys, S. 
Jablonskis, E. Trinkūnas, D. Šmul- 
kys, L. Bytautas, P. Šmigelskis, N. 
Puškorius. Salės rungtynėse vienu 
metu žaidžia ne 11, bet 6 žaidėjai, 
kuriuos galima bet kada keisti, 
Žaidžiami du kėliniai po 20 minu
čių. Šiaip rungtynių tempas yra ga
na gyvas, nes aikštė nėra didelė, ir 
kamuolys kartais per minutę porą 
kartų pabuvoja prie abiejų koman
dų vartų. E.Š.

Skautų veikla
• “Romuvos” stovyklavietė šie

met švenčia 40 metų sukaktį. Ji bus 
paminėta stovykloje “Šiaurės žvaigž
dynas” vidurinį savaitgalį, rugpjū
čio 10-11 d. “Šatrijos” ir “Ram- 
byno” tuntininkai iš anksto kviečia 
mamytes ir tėvelius prisidėti prie 
šios sukaktuvinės stovyklos paruo
šimo ir talkos stovyklavimo metu. 
Stovyklos rengėjai laukia savanorių 
virtuvės bei kitiems darbams. 
Skambinti ps. Rūtai Baltaduonytei- 
Lemon, tel. 416 360-8122 arba s. 
Mariui Rusinui tel. 905 848-0320.

• Įsidėmėtinos datos; Vasario 16- 
tosios minėjimas - vasario 10 d. Ana
pilyje. Bus Mišios ir iškilminga sueiga. 
Visi ir visos renkasi uniformuoti 9 vai. 
ryto. Kaziuko mugė - Prisikėlimo 
parapijos salėje - kovo 3 d. MJR.

Aukojo “Tėviškės žiburiams”
$200 - A. Rūta; $100 - K. Mileris; 
$65 - kun. V. Volertas; $55 - V. 
Nausėda, S. Orvydas, M. Barteška; 
$50 - K. Šlyžys; $45 - J. Bitneris; 
$35 - G. Venskaitis, M. Petronis, 
G. M. Šernas, A. Urbonas; $30 - 
dr. G. Murauskas; $25 - V. Šešto
kas, I. Rckštis; $20 - J. Kutka, V. 
Jučas, J. Lalas, J. Rutkauskas; $15 
- G. Balytienė, J. Aleknevičius, J. 
Mikulis; $10 - S. Skučas, A. Valaš- 
kevičienė, J. Valiušaitis; $8 - V. 
Kukoraitis; $5 - J. Vaitiekūnas, J. 
Genutis, M. Bcsąsparienė, P. Eidu- 
kas, P. Adomaitis, J. Biliūnas, F. 
Jakaitis, A. Keliačius, J. A. Venslo- 
vaitis, S. Tumosa, S. Škėma.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - J. Varanavičius, A. Čižikas, 
D. A. Masiulis, I. Čiurlys, S. Bartu- 
sevičienė, L. Jurjonas, V. Vainutis, 
P. Eidukas, L. Radzevičius, D. Ka
rosas, Z. Stonkus, O. Ziminskienė, 
A. Gedrimas; $55 - A. Šetikas, J. 
Yurkus, J. Bušauskas, M. Gegužis, 
J. Kutka, E. Gutauskas, L. Grabo- 
šas, J. P. Barakauskas, L. Rudaitis, 
R. Renaud, E. Činčikas, J. Bėžys, J. 
Pacevičienė, Z. Stančikienė, A. 
Burbulevičius, A. Kanapka, V. Du-

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% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

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

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

DUODAME
■ asmenines paskolas 

Iki $250,000
* mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto
* riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
* komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) | 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 MŪ91Į 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.

MBmMMBBnBIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII 
ROVAL LePAGE 

111111111111111J11111

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 

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

bauskas, V. Kerbelis, A. Gudžiū
nas, A. Bentnorius, P. Zaranka, P. 
Vytė, E. Seibutis, P. Skilandžiūnas,
V. Prisčepionka, P. Butvilą, E. 
Dapšys, A. Dainora, R. Dumčius, J. 
Gudavičius, B. Juodelis, P. Karec- 
kas, A. Lukošiūnienė, E. Stunguris,
W. Mastis, S. Ąžuolas, F. Bara
kauskas, M. Noreika, V. Goldber- 
gas, R. Rimša, P. Masys, J. Stan
kūnas, B. Rupšienė, G. Šetikas, V. 
Naras, B. Bunys, J. Kučinskas, E. 
Vaitkūnas, L. Rimkus, O. Juodikie
nė, M. Rutkevičius, V. Anskis, B. 
Čepaitienė, E. Blumas, J. Bitneris.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - H. Butkevičius, K. Ražaus- 
kas, V. T. Sičiūnas, P. Sidaras, dr. 
J. Yčas, V. Kazlauskas, A. Klemka, 
J. Bakis, V. P. Jankaitis, B. Lunas; 
$80 - L Ignaitytė; $75 - J. Vizgirda, 
P. Vėžauskas, O. Skrebūnienė, S. 
Laimikis, A. Vaičkus; $70 - K. Ma
jauskas, B. Barisas, J. Sinkevičius; 
$67 - I. Genys; $65 - B. Ragauskie
nė, A. Smolskis, A. Latvaitis, M. 
Petronis, G. Breichmanienė, A. 
Kusinskis, kun. J. Žukauskas, 
OFM, P. Lapienis, G. M. Šernas, 
B. Sriubiškis, T. Tarvydas, V. Mar
cinkevičius, K. Bubelis, A. Godelis, 
M. Kupris, M. Laurinavičienė, N. 
Liačienė, V. Macas, P. Joga, V. Mi
liauskas, T. Bogušas, E. Keburis, A. 
Janušis, A. Pūkas, G. Dirsė, A. Ur
bonas, V. Pundžius, B. Sodaitis, J. 
Vasys, S. Jelionis. M. Galinauskas, 
S. Kriaučeliūnas, P. Devenis, V. 
Sendžikas, I. Ross.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

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

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

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

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

ALGIS 
MEDELIS

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800

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 ( RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* ♦_______________
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.H

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

ameritech.net
mailto:tatarunas@ameri-tech.net
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


SKAITYTOJAI PASISAKO
LIETUVA - PASTUMDĖLĖ?

Pasauliui Lietuva egzistuoja 
kaip valstybė. Ir iš tribūnų Lietuvos 
valstybės veikėjai šneka, kad tai sa
varankiška ir atkakliai kurianti gerą 
ateitį šalis. Bet kai pasižiūri kas de
dasi jos viduje, vaizdas atrodo visai 
kitoks. Kodėl tie, kurie kitiems kal
ba gražiai apie Lietuvą, ketina ją 
žeminti, priimdami sprendimą Lie
tuvos lenkams leisti į šalies doku
mentą - pasą - rašyti pavardes len
kiška abėcėle. Tai kur visi įstaty
mai, kur konstitucija ir, apskritai, 
kur mes einame?

Viduramžiais Lietuva buvo di
di valstybė. O dabar iš visų valsty
bės pareigūnų veiksmų atrodo, kad 
Lietuva yra “pastumdėlė” tarp kitų 
valstybių. 50 metų Rusija diktavo 
ką daryti. Galų gale iš to išsiva- 
davom. Dabar Lenkija primetinėja 
savo sąlygas. Lenkija yra valsybė, 
kaip ir kitos su savo bėdomis ir lai
mėjimais. Ji nėra nei kažkuo ypa
tinga, nei išskirtinė. Lenkų gyvena 
ne tik Lenkijoje, bet ir kitose pa
saulio šalyse. Ir kažkodėl nėra tekę 
girdėti, kad ten gyvenančių lenkų 
pasuose jų pavardės būtų rašomos 
lenkiškai. Yra valstybė, yra jos kal
ba ir ja viskas yra rašoma. Tai ko
dėl Lietuvos lenkai turėtų būti iš
imtis? Ar dėl to, kad abi valstybės yra 
kaimynės? Ar dėl to, kad Lietuva yra 
mažesnė? Ar dėl to, kad mūsų 
pareigūnai negalvoja ką daro?

Jeigu Lietuvoje neatsiranda 
kam prabilti tiesos į akis, tai tegu 
nors nenusigręžia išeivija. Nenusi- 
gręžkim, neužmerkim akių prieš 
tai, kas darosi. Norisi, kad Lietuva 
būtų garbi valstybė ir ją visi gerbtų.

Bruno Naudžiūnas,
Toronto, Ont

DAR KARTĄ APIE “MAŽAI AR 
DAUG?”

G. Procuta tokiu pavadinimu 
straipsnyje (TŽ 2001.XII.18) mėgi
na nutarti, ar daug ar mažai lietu

vių gelbėjo žydus holokausto metu, 
ir bara istoriką dr. A. Eidintą, kad 
jis Akiračiuose (2001, nr.9) teigė: 
“deja, nedaugelis lietuvių bandė žy
dus ginti ir slėpti”. Ir tuojau klausia 
- nedaugelis, lyginant pagal ką? 
Pats G. Procuta teigia apskaičiavęs, 
kad žydų gelbėtojų (vengdami toli
mesnių ginčų, prileiskim, kad “ginti 
ir slėpti” ir “gelbėti” yra sinonimai) 
buvo apie 12,000. Straipsnio gale 
tas skaičius nei iš šio nei iš to padi
dinamas iki “mažiausiai apie 15, 
000”. Tebūnie 15,000, bet ir tuo at
veju, mano manymu, dr. A. Eidin
tas buvo teisus, kad nedaugelis lietu
vių bandė gelbėti žydus. Kodėl taip 
manau? Pagal bostoniškės Lietuvių 
enciklopedijos duomenis (LE XV, 
psl. 55) 1942 metais Lietuvoje buvo 
2,789,587 gyventojai, iš kurių 81. 
16% arba 2,263,997 buvo lietuviai. 
Jei bendras gyventojų skaičius ir su
mažėjo nuo 1941 metų, lietuvių 
skaičius likosi beveik tas pats. To
dėl, palyginus su lietuvių skaičiumi 
Lietuvoje, žydų gelbėtojų skaičius 
neprilygsta nei 0.67%. Ar galima 
būtų teigti, kad tai daug? Nei isto
rikams, nei politologams, nei socio
logams, kaip ir man - inžinieriui, 
neturėtų tas nuošimtis atrodyti 
“daug”. Tokiu mastu matuojant, ir 
žydų naikintojų nebuvo daug, maž
daug toks pats nuošimtis, gal dar 
mažesnis. Klausimą gal reikėtų for
muoti iš kito galo. Ką darė tie liku
sieji 98.66% lietuvių holokausto 
metu? Ar jie buvo ta, pasinaudo
jant kadaise JAV viceprezidento 
Spiro Agnew nukaltu epitetu, “ty
lioji dauguma”? Kiek iš jų savo šir
dyje pritarė nacių vedamai politikai 
žydų atžvilgiu, kiek nepritarė, kiek 
likosi atokiai nuo visos suirutės? 
Atsakymas į šį klausimą dar ir da
bar glūdi kiekvieno sąžinėje ar jau 
kapuose, ir kažin ar kas sugebės iš
gauti tą statistiką.

Gediminas Kurpis,
Toronto, Ont.

KLB Toronto apylinkės tarybos susirinkimas, kuriame 2001 m. gruodžio 12 d. buvo išrinkta nauja apylinkės 
valdyba Toronto Lietuvių Namuose Nuotr. K. Baliūnaitės

Išgarsėjęs savo barzda ir alumi
Telšiškis aludaris, muzikantas, politikas ir šiaip linksmas barzdotas vyras ANTANAS 
KONTRIMAS yra pirmasis žemaitis, kurio pasiektas rekordas oficialiai užfiksuotas 

Guinness pasaulio rekordų knygoje

TO ROW T O
Jungtinių Tautų visuotinio 

susirinkimo nutarimu, 2001 me
tai buvo skirti pagerbti mili
jonams savanorių, pozityvia 
veikla pasireiškiančių visame 
pasaulyje. Jiems įteikti specialūs 
pažymėjimai. Vieną tokių pažy
mėjimų gavo torontietis visuo
menės veikėjas Stasys Jokū
baitis. Pažymėjimą pasirašė Ka
nados paveldo ministerė Sheila 
Copps.

Kanados lietuviams už pa
ramą dėkoja: Vilniaus raj. Pa
beržės “Verdenės” vidurinės 
mokyklos direktorė V. Nivins- 
kienė, Eitminiškių mokyklos 
vardu - vedėjas G. Krasauskas, 
Eišiškių S. Rapalionio vid. mo
kyklos vardu - direktorius V. 
Dailidka ir kiti darbuotojai, 
Marijampolio Vilniaus raj. vid. 
mokyklos direktoriaus pav. N. 
Maskalionienė, Šilo vid. mokyk
los vardu - dir. Pr. Vėželis, 
“Vilnijos” dr-jos Kauno sk. var
du už pagalbą Šalčininkų rajono 
mokykloms - Alf. Petrukevi- 
čius. Dėkojantys laiške pabrėžia 
aukotojų “sugebėjimą suprasti 
mūsų problemas ir bėdas”.

Darbštus būrelis
LN kultūrinės komisijos pasi- 

tarimas-vaišės įvyko 2001 m. gruo
džio 16 d. Dalyvavo 31 asmuo. Pa
sitarime svarstyta, kaip įtraukti 
veiklon daugiau žmonių, išklausyti 
siūlymai bei pastabos. Komisijos 
pirm. V. Kulnys apžvelgė veiklą- 
komisija dirba jau 17 metų; pradėta 
su 5 veikėjais, o šiuo metu jau dirba 
18. Per 17 veiklos metų komisija 
surengė 76 paskaitas, 28 koncertus, 
25 knygų sutiktuves, 5 simpoziu
mus; yra įsigijusi lietuviškų vaizda
juosčių, Lietuvių Namuose rodomi

filmai, komisijos lėšomis įsigitas te
levizorius, nupirkti 2 filmavimo 
aparatai; komisijos lėšomis į Lie
tuvos bibliotekas yra išsiųstos 4063 
knygos; komisija paskyrusi $2000 
auką Slaugos namų statybai.

Diskusijose pasisakyta, kad ko
misija daug nuveikusi keldama LN 
vardą, tačiau iš naujai atvykstančių 
susilaukta nemažai kritikos. Siūlyta 
suorganizuoti televizijos programas 
lietuviams, LN trečiame aukšte 
įrengti meno galeriją, atidaryti in
terneto svetainę “Lokyje”, palaikyti 
glaudesnius ryšius su kanadiečiais, 
remti ir globoti vieną vaikų darželį 
Lietuvoje, palaikyti nuolatinius ry
šius su lietuviais menininkais.

Po pasitarimo pasivaišinta prie 
šventiško kalėdinio stalo.

S. Pabricienė, 
LN kult.k-jos sekretorė

Knygų rinkoje pasirodė lei
dinys - Angelės Lauciūtės Ba
rakudos dienoraštis. Tai Vilniuje 
išleista 264 psl. knyga, kurioje 
vaizdingai nušviečiamas trečio
sios išeivių bangos gyvenimas 
Kanadoje. Knygą galima gauti 
Anapilio parapijos knygyne, To
ronto Lietuvių Namuose ir pas 
autorę, tel. 416 233-5996. B.L.

Paieškojimas
Savo giminių ieško Nancy 

Kaston-Greene, kurios seneliai 
Agnes Nemuraitė ir Juozas Kat- 
kauskas su senelės broliu Petru 
Nemura vyko gyventi į JAV per 
Kanadą. Katkauskai pakeitė pa
vardę į Kaston, turėjo du sūnus 
Algerdą (taip parašyta) ir Albiną, 
dabar abudu mirė, liko 9 vaikai
čiai, bent 5 provaikaičiai ir du 
pro-provaikaičiai. Petras Nemura 
su žmona Patricia turėjo 4 vaikai
čius ir daug provaikaičių. Turin
tys giminystės ryšių yra prašomi 
rašyti Nancy Greene, P. O. Box 
189, Williams, Oregon 97544.

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

Atliekame visus paruošime 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

ELĖ KAKANAUSKIENĖ

Barzda yra solidaus ir rimto 
vyro papuošalas nuo neatmena
mų laikų. Bėgant amžiams po
žiūris į barzdą ir vyriškumą tapo 
šiek tiek demokratiškesnis - 
smakrus mūsų laikais dažnai 
švariai gramdosi ne tik “pieme
nys”, bet ir rimtesnio amžiaus 
vyrai. Vis dėlto Žemaitijos sos
tinėje barzdylos nėra retenybė. 
O pati žymiausia barzda Žemai
tijoje, Lietuvoje ir, ko gero, net 
pasaulyje, auga ant gerai žino
mo telšiškio aludario Antano 
Kontrimo smakro. Jos ilgis 1999 
m. buvo 32 centimetrai. Tada ji 
ir pateko į Lietuvos rekordų 
knygą kaip ilgiausioji mūsų res
publikoje. Dabar ji gal kokiu 
centimetru ilgesnė - tikriausiai 
ūgtelėjo per tuos praėjusius me
tus. Auginti šią puošmeną pra
dėjo 1976 m. pavasarį. Pernai, 
2000 metų gegužės mėnesį, An
tanas iškilmingai atšventė savo 
barzdos 25-erių metų sukaktį. 
A. Kontrimas - pirmasis žemai
tis, kurio pavardė įrašyta Guin
ness pasaulio rekordų knygoje. 
Tiesa, pasak Antano, vien tik 
barzdos nebūtų užtekę - prirei
kė ir plačių pečių bei tvirto 
sprando. Jaunystėje barzdočius 
svarsčius kilnojo, turėjo pirmą 
sportinį atskyrį. Ranka sunku
mus kilnoti bet kas gali, O barz
da? Pasirodo ir barzda nemažai 
gali. Pradžioje Antanas barzda 
pakėlė statinaitę alaus, sverian
čią 40 kg. 950 gramų. Vėliau 
mugės metu kilstelėjo centneri
nį miltų maišą. Dar po to jis su 
barzda lėktuvą tempė. Pradžio
je nesisekė - trūko diržas, ku
riuo barzda prie to lėktuvo pri
rišta buvo, bet suradęs tvirtesnį 
diržą Antanas kelis metrus tą 
lėktuvą patempė.

Į Guinness pasaulio rekor
dų knygą jis buvo įrašytas 2000 
m. Tais pačiais metais liepos 28 
d. knygos sudarytojai atsiuntė 
barzdočiui puošnų pažymėjimą. 
Taigi tvirto ir smagaus žemaičio 
barzda tapo žinoma ne tik mūsų 
šalyje, bet ir plačiajame pasau
lyje. Rašė apie ją laikraščiai, ro
dė per JAV ir Lietuvos televizi
ją. Šiemet, kovo mėnesį Holivu
de jis savo paties rekordą page
rino. Prieš televizijos kameras 
pakėlė lenkų manekenę, sve
riančią 59 kg. Rekordo pageri
nimas irgi užfiksuotas. Duome
nys apie jį bus pateikti 2001 m. 
Guinness knygos laidoje. Jeigu 
tik to rekordo nepagerins koks 
kitas pasaulio barzdočius arba 
pats Antanas, kuris š.m. spalio 
mėnesį buvo pakviestas į televi
zijos programą Japonijoje.

Antano alus
Barzdočius visada mėgo 

alų. Gal dėlto 1994 m. nuspren
dė steigti privačią alaus gamyk
lėlę. Buvo Antanas iki to laiko

jau keletą verslų išbandęs, bet 
jie nei jam, nei jo barzdai rim
tesnio turto nesukrovė. Nu
sprendė imtis alaus gamybos 
manydamas, kad šis verslas jei
gu ir neatneš didelio pelno, tai 
bent jau malonumą teiks.

Dirbo Antanas, žmona Le
na ir jo vaikai - Erika, Sandra, 
Neringa ir Sigitas. Žemaitijoje 
alaus gamybos tradicijų nėra. 
Mūsų senoliai, anot Mykolo 
Lietuvio raštų, iš rugių varė žy
miai stipresnį gėrimą. Teko pa
važinėti po Pasvalio, Biržų kraš
tus, apsilankyti pas vietos aluda
rius. Nuoširdžiausiai su A. Kon
trimu alaus gamybos pasalptimis 
pasidalino Pasvalio rajone Kie
melių kaime gyvenantis aludaris 
Bronislovas Gesevičius. Jis sakęs: 
“Tu man ne konkurentas. Že
maitija toli, tad galiu ir parodyti”.

Pirmąjį alų pasigamino sau
1994 m. Kalėdinis. Paragavo. 
Atrodė, kad neblogas išėjo.
1995 m. prieš Velykas A. Kon
trimas gavo leidimą Žemės ūkio 
ministerijoje alui gaminti ir ta
po pirmuoju oficialiu aludariu 
Žemaitijos sostinėje.

Alų reikėjo skubiai įvardin
ti, tuomet nusprendė pavadinti 
“Antano” alumi. Dabar žemai
tis dėl to apgailestauja, nes gal
voja, kad reikėjo pavadinti že
maitiškai “Untuona” alumi. Alų 
daro pats Antanas, žmonai ir 
vaikams padedant. Darbas ne
lengvas - tenka keltis net ir ket
virtą valandą nakties patikrinti, 
kaip vyksta rūgimo procesas.

Darbas sudėtingas ir įdo
mus. Pelnas? Pelnas - minima
lus. Sunku privačiai gamyklėlei 
konkuruoti su tokiomis bendro
vėmis kaip “Švyturys”, “Kalna
pilis”, “Ragutis”. Be to, žemai
čiams nelengva įprasti prie pas- 
valietiško “Antano” alaus sko
nio. Pats Antanas jį mėgsta - 
sakosi išgeriąs kasdien po 3 - 5 
litrus. Noriai ir draugus alumi 
pavaišina. Parduotuvėse pirkti • 
“Antano” alaus nebūna, tačiau 
ne kartą teko jo ragauti visokių 
švenčių, renginių vykstančių ra
jone, metu. Antanas - pastovus 
jų rėmėjas - beveik visada šven
čių organizatoriai iš jo “išprašo” 
didesnę ar mažesnę statinaitę. 
Pirkti “Antano” alų geriausia ir 
pigiausia iš paties aludario jo 
namuose Gandrų gatvėje.

Paragavo “Antano” alaus ir 
Pomeranijoje gyvenantys kašu
bai - jų krašte A. Kontrimas 
apsilankė kartu su pulku Že
maičių kultūros draugijos narių. 
Praėjusių metų rudenį jie daly
vavo antrojoje Žemaičių kultū
ros savaitėje kašubų sostinėje 
Gdanske.

Pabuvojo aludaris ir Italijo
je, kur kartu su žemaičių dele
gacija vyko pasveikinti Romos 
popiežiaus. Lankėsi ir Vokieti
joje. Visur barzdočių lydėjo ir 
statinaitė “Antano” alaus.

jauniausias. Kol tėvai susiruošė 
kūdikį oficialiai užregistruoti, 
beveik pora savaičių praėjo. 
Tad pagal dokumentus Antano 
gimtadienis yra gruodžio 30 d. 
Biržuvėnai tada buvo stambaus 
tarybinio ūkio centras - veikė 
paštas, aštuonmetė mokykla, 
buvo ūkio kontora, parduotuvė. 
Sunyko Biržuvėnai vėliau sovie
tinio ūkio centrui persikrausčius 
į Luokę.

Pirmojo savo verslo Anta
nas ėmėsi po kariuomenės. Bro
lio Stasio pamokytas groti sak
sofonu, uždarbiaudavo vestuvė
se. Tarnaudamas kariuomenėje 
grojo kariniame orkestre. Ves
tuvės! jis su keliais draugais 
grojo 25-erius metus ir apie 500 
vestuvių yra tikrai “atgrojęs”. 
Vėliau, kai barzda vešlesnė už
žėlę ir ėmė solidžiau atrodyti, 
kartais ir piršliu tekdavo pabūti. 
Antanas su dviem draugais - 
Vytautu Kleiva ir Edmundu 
Grubliausku (dabar groja “Jo
nyje”) sakosi grojęs daugybėje 
Lietuvos ir Žemaitijos vietovių. 
Vyrai buvę geri muzikantai, tad 
ir tolimesnių kraštų žmonės 
apie juos išgirdę kviesdavosi.

Šeštadieniais Antaną gali iš
girsti Telšių turguje. Ten jis vi
sokias prekes reklamuoja, skel
bimus garsiai skaito, taip papil
domai vieną kitą litą užsidirbda
mas, be to, barzdočiui patinka 
pasišnekučiuoti su savo krašto 
žmonėmis. Galima jį išgirsti per 
“Žemaitijos radiją”, ten jis veda 
laidą žemaitiškai Pokalbiai prie 
Antano alaus.

Pernai net keturios partijos 
siūlė A. Kontrimui kandidatuoti 
jų rinkimų sąrašuose. Vyko rin
kimai į rajono savivaldybės tary
bą. Barzdočius pasirinko social
liberalus ir tapo savivaldybės 
tarybos nariu. Tiesa, į partiją 
stoti atsisakė. Plačių pažiūrų ir 
nepriklausomo charakterio že
maitis nenori savęs saistyti įvai
riais partiniais įsipareigojimais. 
A. Kontrimas yra Telšių rajono 
savivaldybės tarybos butų ir bui
ties komisijos narys bei kaimo 
reikalų komiteto narys. Pats 
Antanas sako, kad iš tų narysčių 
naudos nedaug - žmonės atėję 
pas tarybos narį skundžiasi 
skurdu, prašo padėti susirasti 
darbą, butą, paskolinti pinigų ir 
labai nesmagu būna atsakinėti, 
kad savivaldybės iždas tuščias, 
kad padėti vargstančiam kraš
tiečiui negali...

Nuo 1982 m. A. Kontrimas 
gyvena Telšiuose. Gandrų gat
vėje pasistatė namą, kuriam pi
nigų sutaupė grodamas vestuvė
se, dirbdamas Telšių taikomo
sios dailės technikume, vėliau 
Ženkliukų dirbtuvėse, kurias 
yra įsteigęs žinomas Telšių ke
liautojas Danielius Štaras. Žlu
gus stagnacijai, Ubiškės kaime 
buvo įsteigęs metalo dirbinių 
liejyklą, mėgino prekiauti ba-
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, ase, llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

MARGUTIS
PYSAN(VUį^M. Inc. 

4134 Durams St. West, 

Toronto, ON, M8X 1X3 
Tel. (416) 233-4601 
Fax (416) 233-3042

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

LED AS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Nors norėtų, tačiau dažnai 
ir ilgesniam laikui Antanas iš
vykti negali. Alus - tarsi gyvas 
daiktas ir jo be priežiūros ne
paliksi. Truputį kas nors ne 
taip, ir gėrimas pakeičia skonį, 
aromatą.
Antano gyvenimas ir politika

Gimė A. Kontrimas 1953 
m. gruodžio 18 d. tuo melu dar 
gražiame Biržuvėnų dvare šalia 
Virvytės upės. Šeimoje augo 
penki vaikai - Antanas pats

tais... Nemažai darbų išbandė 
barzdočius. Tikriausiai ir dar 
teks. Gal pavyks tapti politiku? 
Per paskutinius seimo rinkimus 
A. Kontrimas pats iškėlė savo 
kandidatūrą Telšių rinkiminėje 
apygardoje. Nors Gedimino 
Vagnoriaus įveikti nepavyko, 
tačiau aludaris nenusimena - 
smagu buvo pabendrauti su 
žmonėmis, o patirtis irgi nepra
puls - gali praversti per kitus 
rinkimus.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

S3 Tel: (416) 233-4601 E
*Galioja kai kurie apribojimai.

00* $O°°*For 1 parcel f 

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

COUPON

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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TOIKHTO TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
Anapilio žinios

- Gauta žinia, kad Brazilijoje 
mirė a.a. Pranas Kazlauskas, brolis 
mūsų gero parapijiečio ir parapijos 
choro nario Vlado Kazlausko.

- Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje sausio 26, ateinantį šeštadienį, 
Mišios bus viena valanda vėliau - 4 
v.p.p., kad visi kunigai galėtų daly
vauti diak. Audriaus Šarkos, OFM, 
kunigystės šventimuose Hamiltone.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos vyksta sekma
dieniais po 9.30 v.r. Mišių kleboni
jos posėdžių kambaryje.

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

- Suvalkų krašto lietuvių išeivi
jos sambūris vasario 10, sekma
dienį, 1 v.p.p. ruošia Anapilio 
muziejaus salėje šeimyninį Užgavė
nių pobūvį. Bilietų prašome tei
rautis pas Teresę tel. 905 812-4968. 
Visi kviečiami dalyvauti.

- Lietuvių sporto klubas “Ana
pilis” didžiojoje Anapilio salėje 
įtaisė krepšiniui tinkamus naujus 
krepšius ir prašo finansinės para
mos išmokėti susidariusiai skolai, o 
taip pat ir paremti jaunimo spor
tinę veiklą. Šiam reikalui galima 
aukoti per parapiją su nurodymu, 
jog tai “Anapilio” sporto klubui. 
Parapija išduos nuo valstybinių mo
kesčių atleidimo kvitus.

- Anapilio knygyne gauta: Vy
tauto 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 27, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Ritą Jonikaitę- 
MacMillan; 11 v.r. už parapiją; Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
2 v.p.p. už a.a. Stepą Ignatavičių; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
sausio 26, šeštadienį, 4 v.p.p. už a.a. 
Juozą Astrauską (VIII metinės).

Išganytojo parapijos žinios
- Sausio 27, sekmadienį, pa

maldos 11.15 v.r.
- Pamaldos su Šv. Komunija 

vasario 3, sekmadienį, 9.30 v.r. Pa
maldų metu vyks sekmadieninė 
mokykla vaikučiams.

- Sekmadieniais po to pamal
dos vyks įprastu laiku - 11.15 v.r.

Maironio mokyklos žinios
- 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).

- Vasario 16-tos proga KLB
muziejus-archyvas, vad. dr. R. Ma
žeikaitės, rengia meno parodą, ku
rioje mūsų mokiniai prisidės su 
savo darbais. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejaus-archyvo bibliote

koje dabar yra daug retų muzikos 
knygų su lietuvių liaudies ir kom
pozitorių dainų žodžiais bei muzi
ka. Taip pat yra ir keli skautiškų 
dainų dainorėliai. Visas knygas ga
lima pasiskolinti.

- Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas paskyrė $1,000 pre
mijoms muziejaus ruošiamai jauni
mo (20 - 35 m.) dailininkų parodai. 
Dėl informacijos skambinti 905 
566-8755.

- Anapilyje veikiančio Kana
dos lietuvių muziejaus-archyvo lan
kymo valandos sekmadieniais: nuo 
10.30 v.r. iki 11 v.r. ir nuo 12 v.d. iki 
6 v.v.; pirmadieniais: nuo 1 v.p.p. 
iki 8 v.v. Vedėja - dr. Rasa Mažei
kaitė. Muziejaus tel. 905 566-8722. 
Šiuo metu muziejuje vyksta paroda 
“Niekieno žemė - prūsų Lietuva”. 
Tai Karaliaučiaus krašto senienų 
nuotraukų rinkinys, gautas per 
“Lion Frame” galeriją Lemonte. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Gauta žinia, kad praeitą šeš
tadienį, sausio 19, mirė kun. Vy
tautas Pikturna, pastaruosius 
kelerius metus gyvenęs pas Ne
kaltai Pradėtosios Marijos vie
nuolijos seseles Putname, Conn. 
Ten ir palaidotas sausio 21 d.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienį per 10.30 v.r. 

Mišias giedojo grupė “Volungės” 
choristų, vad. D. Viskontienės. Pa
rapijos choras repetuoja ketvirta
dieniais, 7 v.v. muzikos kambaryje.

- KLK moterų draugijos šios 
parapijos skyriaus susirinkimas 
įvyks vasario mėn. 10 d., po 12 v. 
Mišių. Kalbės Aušra Daiindienė, 
apie maisto svarbą sveikatai.

- 2003 metai parapijai bus 50- 
tieji. Parapijos taryba jau pradeda 
planuoti visą eilę įvykių ir renginių 
tai sukakčiai paminėti.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos prasideda šį 
sekmadienį, sausio 27, lietuviškai 
kalbantiems 9.15 v.r., tik angliškai 
kalbantiems 10.30 v.r.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Irena Poškutė ir Larry Hurst.

- Niujorke mirė a.a. Marytė 
Bilevičiūtė-Darcy, Emilijos Geldu- 
tienės pusseserė.

- Ši krikščionių vienybės sa
vaitė yra skirta maldai už krikš
čionių susivienijimą. Lietuvių eku
meninės pamaldos įvyks parapijos 
šventovėje kovo 6 d.

- Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja Vaida Petrauskienė, 
pradedant vasario mėnesiu, veiks 
pirmais ir trečiais mėnesio sekma
dieniais nuo 10 iki 12 v.r. Parapijos 
bibliotekos įrengimą finansavo 
Genovaitė Kuzmienė jos a.a. vyro 
Stasio atminimui.

- Pasaulio Jaunimo dienų lie
tuvių k-tas, kuris rūpinasi iš Lie
tuvos atvykstančiu jaunimu, prašo 
parapijiečius priimti jaunuolius 
nakvynei. Skambinti į KLB raštinę 
416 533-3292 ir palikti savo 
pavardę, telefoną ir skaičių, kiek 
asmenų galėtų priimti.

- Pakvitavimai už aukas para
pijai ir vienuolynui bus išsiuntinėti 
vasario mėnesio pabaigoje. Jei kas 
norėtų papildyti aukas, gali tai pa
daryti iki sausio mėnesio pabaigos. 
Jei kas negavo 2002 metams aukų 
vokelių, pakeitė adresą ar telefoną, 
prašom pranešti parapijos raštinei.

- Mišios sekmadienį, sausio 
27: 8 v.r. už a.a. prel. Praną Vaserį; 
9.15 v.r. už užmirštas sielas; 10.30 
v.r. už Alfonsą Simonavičių, už a.a. 
Vaclovą ir Bartusevičių šeimos 
mirusius, už a.a. Aleksą Povilonį; 
12 v.d. už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

KLB žinios
- Kanados lietuvių bendruo

menės įsteigimo 50 metų sukaktis 
bus švenčiama š.m. lapkričio 9-10 
d.d. Kviečiame visus lietuvius šį 
lapkričio savaitgalį paskirti sukak
ties paminėjimui.

- Otavoje gegužės 22, trečia
dienį, įvyks Baltiečių vakaras Kana
dos parlamentarams. Inf.

Lietuvių Namų žinios
- Sausio 20 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 260 svečių. Sve
čių knygoje pasirašė A. Marcinke
vičienė iš Vilniaus.

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

- Lietuvių Namų popiečių me
tu, sekmadieniais galima skaniai 
papietauti, pasiskaityti naujausių 
žinių iš Lietuvos ir viso pasaulio, 
sužinoti apie Slaugos namų staty
bos eigą bei registraciją ir kt.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai au

kojo: R. Račienės atminimui vyras, 
sūnus ir dukros - $500; A. Lukas - 
$1,000(2,100); V. Kulnys - $100 
(2,260). Slaugos namų komitetas 
dėkoja 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.

A. a. Danutės Vainutienės 
atminimui KLB Sauk Ste. Ma
rie apylinkė Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

Atitaisymas. TŽ nr. 1, psl. 5 
aukų žinutėje išspausdinta Ire
na Matusevičienė. Turi būti Ire
na Natcevičienė. Atsiprašome.

maloniai kviečia Jus dalyvauti
IŠKILMINGAME 30 METŲ VEIKLOS 

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

Toronto Lietuvių Namų didžiojoje salėje, 1573 Bioor street west

Vakaro programoje

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

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

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS TORONTE

RRSP ĮNEŠKITE RRSP SANTAUPAS Į MUSŲ KOOPERATYVĄ
♦ Mokame aukštas palūkanas už RRSP GIC investicijas
♦ Neimame jokio administracinio mokesčio
♦ Prieš 69-tą gimtadienį galėsite lengvai šias santaupas 

pervesti į RRIF be jokių mokesčių
♦ Kiekviena RRSP sutartis apdrausta iki $100,000.00
♦ Norint gauti mokesčių atleidimą už 2001 metus, įnašą į RRSP 

reikia įmokėti iki 2002 metų kovo 1 d.

RRSP PASKOLOS: imant paskolą RRSP tikslui, duosime papildomą 
nuošimtį, jei ta suma bus investuota į RRSP GIC!

SUMAŽINKITE PAJAMŲ MOKESČIUS VALDŽIAI

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS

KONCERTAI
Operos vakaronė

sausio 27, sekmadienį, 5 v.p.p. koncertuoja baritonas VYTAUTAS 
JU0ZAPAITI8, akompanuojant POVILUI JARAMINUI

Brahmso vakaronė
vasario 3, sekmadienį, 5 v.p.p. koncertuoja smuikininkas ATIS BANKAS, 
pianistė ILONA DAMAŠIŪTĖ-BERE8NEVIČIENĖ, pianistė LEOKADIJA 
PAULAU9KAITĖ-KANOVIČIENĖ, "VOLUNGĖS" choro dainininkių grupė, 
vad. DALIOS VISKONTIENĖS

Bilietai į abu koncertus - 40 dol. Bilietas į vieną koncertą - 25 dol. 
Moksleiviams ir studentams - nemokamai. Bilietai pardavinėjami po Mišių.

Rengia - Prisikėlimo parapijos statybos vajaus komitetas

M MONTREAL
Aušros Vartų parapijos klebo

nas praneša, kad aukų parapijai už 
2001 metus kvitus galima gauti 
prieš Mišias ar po jų. Norint gauti 
kitu metu reikėtų susitarti iš anksto 
telefonu 514 766-5755.

Daiva Jaugelytė-Zatkovic yra 
aktyvi Aušros Vartų parapijos cho
ro dalyvė. Anksčiau ji yra dalyvavu
si kitose merginų dainų grupėse. 
Dabar bando dainuoti kaip solistė. 
Kalėdų laikotarpiu per vienas lai
dotuves Aušros Vartų šventovėje 
gražiai pagiedojo Avė Maria ir kitas 
giesmes. Vargonais pritarė vargoni
ninkas Lavrenty Djintcharadze.

Kalėdų seneliui vaikų rašyti 
laiškai iš Lietuvos į Šiaurės ašigalį 
pasiekia Montrealį. Čia paštas jau 
keleri metai yra susitaręs su Nijole 
Bagdžiūniene, kad ji padėtų išsiųsti

vaikams Kalėdų senelio atsakymus. 
Pašto tarnautojams ypatingai sun
ku užrašyti lietuviškus adresus. Ni
jolė šiais metais gavo apie 2000 
laiškų. Pernai jų buvo apie 5000. 
Neaišku, ar kokia siunta nuėjo kaž
kur pro šalį, ar Lietuvos vaikai ban
do susirasti artimesnį Kalėdų sene
lį. Laiškuose, anot Nijolės, vaikai 
daugiausia prašo taikos ir ramybės 
bei saldumynų. B.S.

Montrealio kredito unija “Li
tas” ruošiasi savo narių vaikus fi
nansiškai paremti jiems važiuojant į 
lietuviškas vasaros stovyklas. “Lito” 
valdyba priims prašymus iki š.m. 
balandžio mėn. Norintys daugiau 
informacijos prašomi kreiptis į And
rių Gaputj tel. 450 458-3381 arba 
“Lito” vedėją Br. Bulotą. A.G.

Klaipėdos choras “Aukuras”, koncertavęs Montrealio Aušros Vartų 
parapijos salėje 2001.X.8. Choro vadovas - muz. Alfonsas Vildžiūnas

Nuotr. A. J. Mickaus

©© KVIEČIAME JAUNUS ©© 
(20-35 metų)

LIETUVIUS DAILININKUS 
gyvenančius Kanadoje 

DALYVAUTI MENO PARODOJE 
KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE 

2002 m. gegužės mėn.
Trys geriausi darbai bus premijuojami 

$500-$300-$200 
Premijų mecenatas - 

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
lnformacija:irmam@interloq.com 

905 - 566 - 8755

Slaugos namų vajaus komi
tetas kviečia visus į iškilmingą 
pokylį lėšų telkimui Slaugos na
mams, š.m. sausio 26, šeštadie
nį, Toronto Lietuvių Namuose. 
Vakaro programa prasidės 5 
v.p.p. kokteiliais, 6 v.v. bus me
ninė programa, kurią atliks so
listas Vyt. Juozapaitis, akomp. 
P. Jaraminui, 7.30 v.v. - vaka
rienė. Bilietus galima užsisakyti 
skambinant J. Vingelienei, tel. 
416 233-8108.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia Vasario 16- 
tosios minėjimą š.m. vasario 16, 
šeštadienį, 12.30 v.p.p. “Vil
niaus rūmų” trečiojo aukšto 
menėje. Kalbės KLB valdybos 
pirm. Rūta Žilinskienė. Koncer
tinę dalį atliks sol. L. Turūtaitės 
vadovaujamas choras “Daina”. 
Po programos - V. Birštono 
paruošti šilti pietūs. Bilietus 
($8.00 asmeniui) platina T. 
Kobelskienė, tel. 416 760)8003; 
S. Kuzmickas, tel. 416 769-1351; 
A. Dobienė, tel. 416 769-7750.

A. a. Vytautas Tikuišis, 
miręs 2000 m. rugsėjo 19 d., 
savo testamentiniu palikimu 
parėmė Tėviškės žiburių leidybą 
$1,000 suma. Dėkingi savaitraš
čio leidėjai labai vertina šitokią 
paramą, prisidedančią prie sa
vosios spaudos išlaikymo išei
vijoje.

A. a. Irenai Šimonėlienei 
mirus, užjausdami sūnus, vai
kaičius ir visus gimines, Anta
nas ir Sofija Pacevičiai Tėviškės 
žiburiams aukojo $25.

A. a. Aleksui Paulioniui 
mirus, užjausdami jo žmoną 
Veroniką, sūnus Rimą su šeima 
ir Vytautą, Antanas ir Sofija Pa
cevičiai Tėviškės žiburiams au
kojo $25.

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.
Paulauskaitė-Kanovičienė, A. Šarpytė, D. Kepovič.
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)

Maloniai kviečiame dalyvauti 
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE įvyksiančiame

2002 m. vasario 9, šeštadienį
Renginio pradžia 7 v.v., baras veiks nuo 6 v.v.
LN Karaliaus Mindaugo didžiojoje salėje, 1573 Bloor St. W

Koncertinę programą atliks Toronto choras “VOLUNGĖ", 
vad. D. VISKONTIENĖS. Šokiams gros V. RAMANAUSKAS 

/ /J SU ORKESTRU “MAJOR MUSIC".
ęp Karšta vakarienė su vynu,

0 loterija, smagios staigmenos
Bilietai gaunami LN raštinėje tel. 416 532-3311, 

skamb. Astrai tel. 416-538-1748, abiejose 
parapijose ir Lietuvių Namuose sekmadieniais.

Vakaro rengėjai - Lietuvių klubas “Santaka”

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $500 aukojo Anapilio mo
terų būrelis.

Lietuvių sporto klubui “Ana
pilis” aukojo: $200 - K Balyta; 
$150 - K A. Pajaujai; $100 - N.N.
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.

MOTERIS IŠ LIETUVOS ieško 
darbo šeimoje. Gali prižiūrėti vai
kus, ligonius, atlikti namų ruošos 
darbus ir gyventi kartu. Skambinti 
tel. 905 276-7555.

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.

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

"ŠOKO“ IMIGRACIJOS KONSULTAVIMO PASLAUGOS5
♦Turime daugiau kaip 10 metų 

patirties imigracijos | 
Kanadą klausimais

♦ Pasirašoma sutartis dėl 
pinigų grąžinimo

♦Visos imigracijos kategorijos, 
ypač komercinės Ir 
profesinės

♦ Sėkmingai esame padėję 
Lietuvos piliečiams

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

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

IEŠKAU pagalbininkės vyresnės mo
ters priežiūrai, kalbančios lietu
viškai ir angliškai. Skambinti tel. 
416 535-7337, Daliai.
MOTERIS ieško darbo. Gali pri- 
žiūrėti vaikus, padėti namų ruo
šoje. Skambinti tel. 905 847-9419 
Linai.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo'darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves

IEŠKOME moters, kuri atliktų na-
mų ruošos darbus. Tel. 416 432- 
7438 (nešiojamas) arba 905 731- 
9518 po 7 v.v.

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

• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

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

