
(2/<)<£?&f Liet'"'“’ 
Į nacionabi

This weekly newspaper was mailed on ytfWou-.

Tuesday, December 3, 2002

> TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
"T THE LIGHTS OF HOMELAND

Nr. 48 (27 51) 2 0 0 2 D EC E M B E R- G RUODIS 3 • LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY • 2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ON L5C 1T3 CANADA • www.tzib.com Nr. kaina - $1

Pirmasis žingsnis
Lapkričio pabaigoje paskelbtas Lietuvos kvieti

mas į Šiaurės Atlanto sąjungą (NATO) yra valstybės rai
dai neabejotinai didelis laimėjimas. Nuo 1994 m. sausio 4 
d., kada, partijoms susitarus, tuometinis prezidentas Al
girdas Brazauskas pareiškė Lietuvos pageidavimą tapti 
SAS nare, ji pradėjo reikšmingo bendradarbiavimo kelią, 
kuris pirmuosius rezultatus parodė šiuo valstybių-sąjungi- 
ninkių nutarimu po beveik devynerių metų. Tai sprendi
mas, priimantis Lietuvą į saugią Europos šeimą, nepalie
kantis jos vienos “baimės ir netikrumo naktyje”, kaip išsi
reiškė JAV prezidentas George W. Bush.

D
EVYNERI metai yra trumpas laikotarpis valsty
bės istorijoje. Daug pasiekta per tą laiką, o žy
miai ilgiau laukta šių saugumo garantijų, kurias 
pranašauja ŠAS kvietimas. Jų gi nebuvo nuo pat pirmo

sios Nepriklausomybės laikų - tad beveik šimtmetis, ku
riame Lietuvai padaryta tiesioginė ir netiesioginė žala, 
kurios apskaičiavimas ir atitaisymo išreikalavimas būtų 
nesibaigiantis Sizifo darbas. Nors tų skriaudų negalima 
pamiršti, verčiau žengti pirmyn naujoje pasaulio santvar
koje, kurioje dabar, šiuo kvietimu, Lietuva pripažinta 
kaip sąžininga, brandi, patikima Vakarų demokratijų są
jungininkė. O JAV prezidento apsilankymas Lietuvoje 
patvirtino jo pažadą: “Tie, kurie pasirinktų Lietuvą savo 
priešu, taptų ir JAV priešu”. Tai žodžiai, kurie reiškia, 
kad Lietuva nebebus gąsdinama, ir tai yra svarbiausias 
dalykas, skiriants rytdieną nuo vakardienos, pasak Vytau
to Landsbergio. Todėl galima tikėtis, kad dabar galės 
augti Lietuvos pasitikėjimas savimi, jos tautinis orumas, 
pašalinant baimę, vergystės kompleksą. Baimė aiškiai kilo 
tik dėl Rytų, dėl Rusijos, kuri dabar sakosi “nedramati
zuos” santykių dėl ŠAS plėtros, bet teigia, jog plėtra nie
kam nepadidins saugumo. Tačiau jai “kelia nerimą ... ka
rinio potencialo priartėjimas prie Rusijos sienų”... Santy
kiuose su Rusija, kuriuose Lietuva yra buvusi strateginė 
korta, o ne lošėja, jai visada bus svarbu būti stipriose, bet 
pastoviose rankose. Kai kas abejoja, ar verta leisti pini
gus, stengiantis prilygti prie kitų Europos kraštų? Ar šlie
tis prie JAV “imperialistinės”, karingos mąstysenos? Ar 
tikėti naujų, stiprių draugų pažadais? Atsakymas slypi ki
tame klausime - koks būtų kitas pasirinkimas? Nenaudin
ga būtų tikėti tais, kurie vadina valstybę “kvailių laivu”, 
kurie pasiilgsta nesudėtingo,bet vergiško gyvenimo, kurie 
stabdžius įjungę nedrįsta padėti valstybei pakilti iš vadi
namų neišsivysčiusių kraštų sąrašo.

S
VEIKINAME ir švenčiame Lietuvos pakvietimą į 
demokratinių kraštų saugumo sąjungą su džiaugs
mu ir pasididžiavimu, nes tai yra nepaprastas pasie
kimas nedidelei, nuo žiaurios okupacijos atsigaunančiai, 

demokratėjančiai tautai. Narystės užsitikrinimas ŠAS-go- 
je jai suteiks reikalingas saugumo garantijas, laiduos poli
tinės bei ekonominės aplinkos gerėjimą. Tačiau pakvieti
mas - tik pirmasis žingsnis naujo Lietuvos istorijos tarps
nio. Jis reikalaus nuoseklių pastangų ir paramos rengian
tis deryboms ir sutarčių patvirtinimui. Tai naujas statybos 
plano lapas, į kurio vykdymą vėl turės jungtis ir užsienio 
lietuviai, stengtis užtikrinti jos saugią ateitį. RSJ

Nebeteks kovoti vieniems
George W. Bush - pirmasis JAV prezidentas aplankęs Lietuvą ir pasakęs 

reikšmingą kalbą

KANADOS ĮVYKIAI

Labdaros statistika
StatsCan duomenys, su

rinkti iš 5,521,800 gyventojų už
pildytų mokesčių blankų, rodo, 
kad 2001 metais kanadiečiai au
kojo $5.51 bin. labdaros organi
zacijoms. Maždaug tiek pat gy
ventojų 2000 metais skyrė $5.44 
bin. labdarai. Aukų vidurkis vi
soje Kanadoje - maždaug $200. 
Nunavut teritorijos gyventojai 
pagal šiuos duomenis buvo dos
niausi: jų aukų vidurkis buvo 
$360, toliau - Prince Edward Is
land provincija su $320, New
foundland & Labrador su $300. 
Manitobos provincijoje 2001 m. 
aukojo didžiausias nuošimtis 
gyventojų - 29%. Toliau - On
tario (28%), Saskatchewan 
(27%), Prince Edward Island 
(27%). Kanados bendras auko
tojų vidurkis buvo 25%.

Kanadoje šiuo metu yra 
79,000 registruotų labdaros or
ganizacijų. Kasmet registruoja
ma maždaug po 1,000 naujų. Ne 
visos jos dirba efektingai. Dau
geliu atvejų nemaža dalis suau
kotų pinigų būna panaudojami 
administracijai, aukų vajams, 
labdaros pokyliams rengti ir 
pan. Neseniai korespondentas 
Kevin Donovan peržiūrėjo 70, 
000 labdaros organizacijų veiklą 
1997-1999 metų laikotarpiu ir 
paskelbė dalį rezultatų The To
ronto Star (2002.XI. 18) dienraš
tyje. Pasak jo, efektingiausios 
organizacijos yra tos, kurios 
naudojasi savanorių pagalba ir 
moka mažas algas administrato
riams. Tame sąraše pirmauja 

The Canadian Cancer Society 
(vėžio ligų draugija), kuri skiria 
95% aukų labdarai; The War 
Amps (rūpinasi vaikais su rankų 
ar kojų amputacijomis) skiria 
93% aukų tiesioginei labdarai. 
Toliau paminėtos The United 
Way (plataus masto organizaci
ja, sykį per metus renkanti pini
gus įvairioms labdaroms) su 
85% aukų labdarai, Covenant 
House (Toronto prieglauda be
namiams jaunuoliams) su 77%, 
The Terry Fox Foundation (vė
žio ligų tyrinėjimo fondas) su 
79%, Glaucoma Research Socie
ty (glaukomos tyrinėjimo drau
gija) su 93%. Taip pat minima 
Daily Bread Food Bank organi
zacija, šelpianti neturtinguosius 
maistu, kuri renka ir pinigus, ir 
maisto produktus ir beveik vis
ką išleidžia šalpai.

Straipsnyje paminėtos ir 
“nuodėmingosios” organizaci
jos, kurios skiria mažiau, negu 
pusę surinktų pinigų labdarin
giems tikslams. Pavyzdžiui, Ota
vos apylinkėse veikianti Cham
pions for Children organizacija, 
renkanti aukas vaikų žaidimo 
aikštelių įrengimams, karšto 
valgio darželinukams ir vaikams 
parūpinimui, per 3 metus išlei
do $1.5 mln. administracijai ir 
aukų vajams, ir tik $296,892 ar
ba vos 16% savo nustatytai pro
gramai; Easter Seals, plačiai ži
noma neįgalių vaikų šelpimo 
organizacija, skyrė tik 54% au-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Amerikos prezidentas George W. Bush Vilniuje sveikinasi Rotušės 
aikštėje su Lietuvos jaunimu

Savaitė Lietuvoje
Kandidatai į prezidentus
Lapkričio 18 d. Vyriausioji 

rinkimų komisija patvirtino ga
lutinį kandidatų į prezidentus 
sąrašą, kuriame yra 17 pavar
džių. Paskutinieji užsiregistravę 
buvo parlamentaras Julius Ve
selka, leidėjas Algirdas Pilvelis 
ir buvęs Australijos verslininkas 
Juozas Petraitis.

Sąraše taip pat yra dabarti
nis prezidentas Valdas Adam
kus, seimo narys socialdemo
kratas Vytenis Andriukaitis, 
verslininkas Vytautas Bernato
nis, krikščionių demokratų va
dovas seimo narys Kazys Bobe
lis, partijos “Socialdemokratija 
2000” vadovas Rimantas Dagys, 
Liberalų sąjungos pirmininkas 
Eugenijus Gentvilas, Centro są
jungos vadovas seimo narys 
Kęstutis Glaveckas, seimo narys 
Algimantas Matulevičius, žur
nalistas Vytautas Matulevičius, 
Liberalų demokratų vadovas 
seimo narys Rolandas Paksas, 
seimo pirmininkas sociallibera
lų vadas Artūras Paulauskas, 
seimo narė Valstiečių ir Naujo
sios demokratijos partijų sąjun
gos vadovė Kazimiera Pruns
kienė, televizijos laidos vedėjas 
Vytautas Šerėnas bei seimo na
rys Laisvės sąjungos vadovas 
Vytautas Šustauskas.

Pritars uždarymo kainai
Lietuvos vyriausias eurode- 

rybininkas Petras Auštrevičius 
pranešė, kad pirminis Europos 
sąjungos atsiliepimas dėl Igna
linos atominės elektrinės (IAE) 
uždarymo kainos “leidžia tikėtis 
palankaus sprendimo Lietuvai”, 
rašo ELTA/LGTIC. Jis lapkri
čio pirmomis dienomis dalyvavo 
pasitarime Briuselyje energeti
kos, žemės ūkio ir finansinių bei 
biudžetinių nuostatų klausimais.

Tikimasi, kad palanki ES 
nuomonė atspindės ir galutinia
me sprendime dėl papildomų 
lėšų IAE uždarymui. Klausimas 
bus aptartas dar lapkričio mė
nesį įvyksiančiame tarpiniame 
ES ir Lietuvos derybininkų susi
tikime, o galutinis sprendimas 
turėtų būti priimtas gruodžio 
12-13 d.d. Kopenhagoje vyk
siančiame ES valstybių ir vy
riausybių vadovų susitikime.

Europos komisijos parama
BNS/LGTIC žiniomis, Eu

ropos komisija skyrė Lietuvai 
30.7 mln. eurų (106.9 mln. litų) 

finansinę paramą, kuri bus nau
dojama keturiolikai žemės ūkio, 
socialinių reikalų, vidaus rinkos, 
teisingumo ir vidaus reikalų bei 
aplinkos ir valstybės valdymo 
projektams finansuoti. Lietuvos 
žemės ūkio sektorius gaus be
veik 8 mln. eurų, vidaus rinkos - 
5.3 mln. eurų, aplinkosaugos - 
3.7 mln. eurų. Lėšos bus nu
kreiptos šių bei kai kurių kitų 
sričių institucijų administraci
niams ir techniniams gebėji
mams stiprinti.

Lietuva bendram projektų 
finansavimui skiria 9 mln. eurų. 
Parama Lietuvai teikiama pagal 
Europos sąjungos PHARE 
programos 2002 m. Valstybinę 
programą. Dauguma projektų 
bus vykdomi pagal dvynių bend
radarbiavimo principą tarp Lie
tuvos ir ES valstybių narių ad
ministracijų, kai pastarosios 
skirs patarėjus dirbti atitinka
mose Lietuvos institucijose ir 
ministerijose.

Tarėsi su Rusija
Lietuvos seimo pirmininkas 

Artūras Paulauskas oficialiu vi
zitu lankėsi Maskvoje, praneša 
ELTA/LGTIC. Lapkričio 19 d. 
jis susitiko su Rusijos užsienio 
reikalų ministeriu Igoriu Ivano
vu, kuris žada kuo sparčiau 
spręsti techninius susisiekimo 
su Karaliaučiaus sritimi klausi
mus. Jo teigimu, artimiausiu 
metu į Vilnių vyks Rusijos pa
reigūnų delegacija tartis dėl šių 
klausimų sprendimo. Jis nema
to jokių politinių priežasčių, dėl 
kurių Lietuvos ir Rusijos sienų 
sutarties nebūtų galima patvir
tinti.

Susitikime taip pat aptartos 
Investicijų ir Dvigubo apmokes
tinimo sutarčių tvirtinimo prob
lemos, Readmisijos sutarties su
darymo galimybės, dvišalis par
lamentinis ir ekonominis bend
radarbiavimas. I. Ivanovo teigi
mu, iki kitų metų liepos 1 d. tu
rėtų būti pasirašyta Readmisijos 
sutartis.

Būdamas Maskvoje A. Pau
lauskas taip pat susitiko su Ru
sijos federacijos tarybos pirmi
ninku Sergejumi Mironovu ir 
Valstybės dūmos tarptautinių 
reikalų komiteto vadovu Dimit- 
rijumi Rogozinu, vicepremjeru 
Viktoru Christenka, lietuvių 
bendruomenės Maskvoje atsto
vais. (Nukelta į 2-rą psl.)

RAMUNĖ SAKALAITĖ- 
~JONAITIENĖ-

Dieną prieš Prahos susitiki
mą, š.m. lapkričio 20 d., Jungti
nių Amerikos Valstijų preziden
tas George W. Bush pareiškė 
pokalbyje Lietuvos LNK televi
zijai: “Aš sakau pasauliui, kad 
Baltijos valstybės žino, ką reiš
kia gyventi baimėje, neturint 
laisvės. Amerikai ir kitoms vals
tybėms svarbu turėti tokius są
jungininkus. Laisvė yra stipry
bės šaltinis - tai labai svarbu.”

Jau lapkričio 21 d. Lietuva, 
kartu su Latvija ir Estija bei dar 
keturiomis buvusio sovietinio 
bloko valstybėmis iš Rytų Euro
pos, oficialiai buvo pakviesta 
stoti į Šiaurės Atlanto sąjungą 
(NATO). Atitinkamą pareiški
mą Čekijos sostinėje Prahoje 
vykusiame ŠAS aukščiausio ly
gio susitikime paskelbė ŠAS ge
neralinis sekretorius lordas 
George Robertson.

Po tokio svarbaus laimėji
mo Lietuva sulaukė dar dides
nio dėmesio ne tik Europos, bet 
ir JAV spaudoje, kai JAV prezi
dentas George W. Bush su žmo
na Laura Bush lapričio 22, 
penktadienį, atskrido į Vilnių. 
Jis ten vyko iš Sankt Peterbur
go, kur po Prahoje vykusio ŠAS 
viršūnių susitikimo aplankė Ru
sijos prezidentą Vladimirą Pu
tiną.

Penktadienio vakare Vil
niaus oro uoste jų lėktuvui 18. 
30 vai. nusileidus, vyko trumpas 
svečių pasveikinimas, po kurio 
jie buvo palydėti į senamiesčio 
viešbutį “Radisson SAS Astori- 
ja”. Pastebėta, kad nesilaikyda
mas diplomatinio protokolo ir 
rodydamas draugiškumą Lietu
vos prezidentui Valdui Adam
kui ir jo žmonai Almai Adam
kienei, JAV prezidentas prieš 
išlipdamas pasikvietė juos į lėk
tuvą pirmam pasisveikinimui. 
Tą vakarą jokių oficialių rengi
nių nebuvo. Delegacija užpildė 
visus viešbučio kambarius, taip 
pat užėmė “Naručio” ir “Stik
lių” viešbučius.

Lapkričio 23, šeštadienio 
ryte 8 vai. šarvuotu limuzinu 
JAV prezidentas su žmona bu
vo nuvežtas į prezidentūrą, kur 
juos pasitiko Lietuvos preziden
tas Valdas Adamkus ir Alma 
Adamkienė, seimo pirmininkas 

JAV prezidentą G. W. Bush ir jo žmoną L. Bush Vilniaus oro uoste 
sutiko Lietuvos prezidentas V. Adamkus su žmona A. Adamkiene
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Artūras Paulauskas, ministeris 
pirmininkas Algirdas Brazaus
kas, kiti seimo ir vyriausybės na
riai. Iškilmėse taip pat dalyvavo 
JAV valstybės sekretorius Colin 
Powell, prezidento patarėja sau
gumo klausimais Condoleeza 
Rice, kiti JAV pareigūnai, JAV 
ambasadorius Lietuvoje John 
Tefft.

Svečių garbei buvo išrikiuo
ti Garbės sargybos kuopos ka
riai, skambėjo JAV ir Lietuvos 
valstybių himnai, buvo iškeltos 
abiejų valstybių vėliavos. Po su
tikimo iškilmės prezidentūros 
Derybų salėje įvyko JAV prezi
dento susitikimas su seimo pir
mininku Artūru Paulausku bei 
ministeriu pirmininku Algirdu 
Brazausku. Po to Baltojoje salė
je G. W. Bush’ui už asmeninius 
nuopelnus plėtojant Lietuvos ir 
JAV tarpvalstybinius santykius 
bei paramą Lietuvos įsijungimui 
į transatlantines organizacijas, 
kaip visos lietuvių tautos dėkin
gumo ženklas įteiktas vienas 
garbingiausių Lietuvos valstybės 
apdovanojimų - Vytauto Di
džiojo ordino Didysis kryžius.

Dėkodamas už apdovanoji
mą G. W. Bush pažymėjo, kad 
jam garbė būti pirmuoju JAV 
prezidentu, atvykusiu į Lietuvą. 
Jis pabrėžė, kad įstojus naujoms 
narėms į ŠAS, sustiprės jų gink
luotosios pajėgos ir pati sąjun
ga, praturtėjusi nauja dvasine 
jėga. Po įteikimo Lietuvos ir 
JAV valstybių vadovai kalbėjosi 
dviese. JAV prezidentas patiki
no, kad JAV Lietuvos priėmimą 
į ŠAS patvirtins kaip galima 
greičiau. Jis pabrėžė, jog Lietu
vai būtina tęsti reformas, įtvirti
nant pasiektus laimėjimus.

Abu prezidentai kalbėjosi 
apie galimybes toliau gilinti ir 
plėsti Lietuvos ir JAV dvišalius 
santykius, kaip toliau plėtoti 
ekonominius ir prekybinius ry
šius. G. W. Bush domėjosi, ko
kių prekių Lietuva galėtų pasiū
lyti JAV rinkai - sakė jog pasta
rojo meto Lietuvos bendrojo vi
daus produkto augimo gali pa
vydėti ir JAV.

Aptariant tarptautinius san
tykius, JAV vadovas palankiai 
įvertino Lietuvos nuosekliai 
vykdomą gerų kaimyninių san
tykių politiką, gebėjimą konst
ruktyviai spręsti santykių su Ru
sija, ypač Karaliaučiaus srities, 

klausimus. Pasidalinant nuomo
nėmis apie Irako krizę, JAV 
prezidentas buvo negailestingas 
Irako diktatoriui Saddam Hus
sein, pabrėžęs, kad karo išvengti 
bus sunku.

Vėliau pokalbiui prie jų pri
sijungė ir susitikimui su JAV 
prezidentu į Vilnių atvykę Lat
vijos bei Estijos prezidentai 
Vaira Vykė-Freiberga ir Arnold 
Ruutel. Kaip apsilankymo Lie
tuvoje atminimo ženklą prezi
dentas Valdas Adamkus G. W. 
Bush’ui padovanojo dailininko 
Algio Mikučio sukurtą skulptū
rą “Baltijos vėjas” - burlaivį, su
pamą audringos jūros bangų, iš
skaptuotą iš monolitinio gintaro 
gabalo. JAV prezidentas, žino
damas, kaip Lietuvoje vertina
mas krepšinis, Lietuvos vadovui 
paliko krepšinio kamuolį su Mi
chael Jordan autografu.

Baigę oficialius pokalbius, 
prezidentai ir juos lydintys pa
reigūnai vyko į Rotušės aikštę, 
kur aukštąjį svečią sutiko Vil
niaus meras Artūras Zuokas. 
Aikštėje, pilnoje žmonių su Lie
tuvos, JAV ir ŠAS vėliavėlėmis, 
pasveikinęs visus su Lietuvos 
pakvietimu į ŠAS, Amerikos 
prezidentą pristatė V. Adam
kus, kaip daug prisidėjusį prie 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
kvietimo į ŠAS.

G.W. Bush pavadino tą die
ną svarbia Baltijos valstybių ir 
laisvės kovų istorijoje. Jis tvirti
no 10,000 žmonių miniai: “Šian
dien susiskaldymas jau praeity
je. Daugiau jokių Miunchenu, 
daugiau jokių Jaltų”... “Jūs pa
tyrėte žiaurią priespaudą ir jai 
nepasidavėte. Jus buvo paver
gusi imperija, bet jūs išgyveno
te, o ji žlugo. Jūs, kurie sumokė
jote laisvės kainą, gerai žinote 
jos vertę.” Jis priminė daugiau 
kaip prieš dešimtmetį Taliną ir 
Vilnių gyva žmonių grandine 
sujungusį Baltijos kelią, tai va
dino stebuklu, kuris Lietuvos 
įstojimu į ŠAS tęsiasi, pabrėžda
mas, jog “jūsų reikia ŠAS-gai. 
Jūs stiprinsite mūsų saugumą, 
tačiau SAS jėga remiasi ne ka
riuomenės galia, o paprastų 
moterų ir vyrų būdo tvirtybe.”

Jo teigimu, nors daug žmo
nių abejojo, ar Lietuva atgaus 
laisvę, dabar “baigėsi ilga, bai
mės, netikrumo ir vienatvės 
naktis. Jūs įsiliejate į stiprią ir 
augančią ŠAS šeimą. Mūsų są
junga yra pasiryžusi ginti savo 
nares. Tie, kurie pasirinktų Lie
tuvą savo priešu, taptų ir Jungti
nių Amerikos Valstijų priešu”.

Baigdamas savo kalbą JAV 
prezidentas linkėjo Dievo palai
mos visų Lietuvos patriotų ir 
laisvės kovotojų, nesulaukusių 
šios dienos, atminimui bei “vi
siems drąsiems, laisviems Lietu
vos žmonėms”. Jis paskatino 
lietuvius, sakydamas: Turime 
būti pasirengę duoti tvirtą atkir
tį susidūrę su blogiu ir drąsiai 
veikti pavojaus akivaizdoje”. Se
nomis grėsmėmis pavadinęs 
praeityje buvusį nacizmą ir ko
munizmą, o nauja grėsmė esanti 
šiandien pasaulį norintis valdyti 
terorizmas.

“Bet laisvos tautos priešin
sis teroristams, kaip jos prieši
nosi naciams bei komunistams, 
ir teroristai bus nugalėti”, tvir
tino G.W. Bush. Jo žodžius ly
dėjo audringi plojimai, pritari
mo šūksniai, skandavimas 
“ačiū” ir “thank you”.

Nusileidęs nuo pakylos, sve
čias, eidamas sveikinosi su prie 
arčiausiai tribūnos stovėjusiais 
žmonėmis, paspaudė jam išties
tas rankas, su kai kuriais kalbė
josi. Po to su palyda išvyko į oro 
uostą, kur dar susitiko su Lietu
vos kariuomenės vadovais, ka
riais, pasirengusiais dalyvauti 
ŠAS vadovaujamose tarptauti-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Savaitė Lietuvoje

Kun. dr. Arvydas P. Žygas ir 
kun. dr. J. Ivanauskas, Kauno ar
kivyskupo S. Tamkevičiaus pave
dimu, rengia nuolatinių diakonų 
Lietuvoje paruošimo programą. Su
sipažinti, kaip tai daroma Olandi
joje, š.m. spalio 16-21 d.d. šiame 
krašte lankėsi aukščiau paminėti 
kunigai, pats arkivyskupas S. 
Tamkevičius ir arkivyskupijos 
Jaunimo centro vadovas A. Kuči- 
kas. Visi jie pabendravo su Olan
dijos vyskupijų ganytojais, susipa
žino su seminarijų veikla, sielova
dinėmis bei socialinėmis progra
momis. Susitiko su vadovais įvai
rių Olandijos organizacijų, kurios 
teikia visokeriopą pagalbą Lietu
vos tikintiesiems.

Vilniaus Šv. Pranciškaus Asy
žiečio (bernardinų) bendrijos 
choras š.m. spalio 29 d. grįžo iš 
Pietų Korėjos, kur sėkmingai da
lyvavo dviejuose renginiuose - 
chorų festivalyje, skirtame pasto
riaus Kyung-chik Han 100-osioms 
gimimo metinėms paminėti, ir pa
saulio chorų olimpiadoje, kurioje 
šiuolaikinės muzikos grupėje lai
mėjo bronzos medalius. Lietuviai 
rengėjams papasakojo apie Lietu
vą. Korėjiečiai ypač domėjosi 

- Kryžių kalno istorija.
Komisijų ryšiams tarp Lietu

vos ir Lenkijos episkopatų susiti
kimas įvyko š.m. spalio 21-23 d.d. 
Dalyvavo komisijų pirmininkai 
arkiv. W. Ziemba, vyskupai R. 
Norvilą, A. P. Dydycz, OFM, 
Cap. E. Samsel, J. Tunaitis, 
mons. J. Pačiukonis ir Lenkijos 
marijonų provincijolas kun. A. 
Pakula. Susitikimas pradėtas Lo- 
viez mieste, po to komisijos nariai 
dalyvavo Varšuvoje Šv. Kryžiaus 
mažojoje bazilikoje surengtame 
popiežiaus Jono Pauliaus II 24- 
tųjų išrinkimo metinių minėjime. 
Susitikime Lenkijos vyskupų pa
teiktais duomenimis, aštuntus 
metus veikiančioje Lovicz kunigų 
seminarijoje apie 80 nuoš. klieri
kų sudaro buvę Mišių patarnau
tojai. Svarstant jaunimo sielova
dos klausimus pabrėžta krikščio
niškų organizacijų reikšmė. Lie
tuviai aplankė Lovicz katedrą, ku
rioje palaidoti septyni Lenkijos ir 
Lietuvos primai. Lietuvos atstovai 
taipgi susipažino su katalikų pa
sauliečių veikla verslo srityje.

Kun. A. Saulaičio, SJ, ir kitų 
sumanymas steigti Vilniaus peda
goginiame universitete Dvasinės 
atgaivos korporaciją (akademinės 
sielovados stotelę) rado pritari
mo, ir š.m. spalio 22 d. stotelę 
išilmingai pašventino kardinolas 
A. J. Bačkis. Susibūrė nemažas 
įvairių sričių studentų būrelis, su
daręs penkių asmenų sielovados 
tarybą. Iškilmėje aktyvių krikščio
nių studentų vardu žodį tarė stu
dentas Mindaugas, stotelę palygi
nęs su dykumoje augančia gėle. 
Sambūrio vadovė doc. dr. G. But
kienė teigė, kad tokio centro tik
rai reikėjo, šioji vieta padėsianti 
kurti krikščioniškomis vertybėmis 
pagrįstą bendruomenę. Veiklos 
apimtyje numatoma organizuoti 
seminarus, diskusijas aktualiomis 
temomis, rengti talentų vakarus. 
Jau veikia religinės, filosofinės ir 
psichologinės literatūros bibliote
kėlės. Kardinolas palinkėjo, kad 
ši vieta taptų visiems prieinama.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademija (LKMA) š.m. spalio 
25 d. paminėjo savo 80 metų jubi
liejų. Minėjimas pradėtas Vil
niaus Šv. Kazimiero šventovėje 
Mišiomis, kurias koncelebravo 
vysk. J. Boruta, S J, ir kunigai. Su
rengtai konferencijai vadovavo 
Vilniaus skyriaus pirmininkas dr. 
N. Kitkauskas. Vysk. J. Boruta, 

SJ, pabrėžė Akademijos svarbą 
Katalikų Bendrijos ir tautos gyve
nime. Pagrindinį pranešimą pada
rė dr. A. Vasiliauskienė. Daug 
dėmesio skirta Akademijos atkū
rimui išeivijoje. Per 36 LKMA 
veiklos metus išeivijoje buvo 
įsteigta 12 skyrių, išleistos 52 pa
vadinimų knygos, surengta 11 su
važiavimų, įsteigti stipendijų bei 
leidinių fondai. Iškelti nuopelnai 
prof. kun. A. Liuimos, SJ, vysk. 
V. Padolskio, dr. St. Bačkio. Apie 
LKMA perspektyvas kalbėjo isto
rikas prof. A. Tyla. Kauno VDU 
Katalikų teologijos fakultete jubi
liejus paminėtas spalio 26 d. Mi
šias koncelebravo kunigai A. Je- 
gelavičius, A. Žukauskas ir mons. 
V. Kazlauskas. Susirinkusius pa
sveikino arkiv. S. Tamkevičius. 
LKMA veiklą apžvelgė dr. M. 
Bloznelis, o apie Akademijos 
vaidmenį vakar ir šiandien kalbė
jo prof. E. Aleksandravičius, ragi
no skatinti visuomenę ginti žmo
giškąsias vertybes pabrėžiant tau
tiškumą ir katalikiškumą. Kalbė
jęs dr. A. Raškinis siūlė pasaulie
tine kalba perteikti vertybines 
teologines doktrinas.

Katalikų bendruomenė “Gy
vieji akmenys” š.m. spalio 13 d. 
Kaune, Vytauto D. universiteto 
didžiojoje salėje, surengė Atsi
naujinimo dieną “Eik ir atstatyk 
mano Bažnyčią”. Kun. M. A. Det- 
llaff, OFM, apžvelgė Katalikų 
Bendrijos ir visuomenės padėtį 
Pranciškaus laikais. Dievas Pran
ciškų pašaukęs atstatyti ne akme
ninę šventovę, bet evangelinę 
Bendriją. Kalbėtojas, lygindamas 
Pranciškaus gyvenimo įvykius su 
šių laikų gyvenimu, tvirtino, kad 
šiandien “šeima yra namai, ku
riuos reikia atstatyti”. Kun. Neri
jus M. Čepulis kalbėjo tema 
“Asyžietiškoji revoliucija”. Ragi
no atsiversti, nusigręžti nuo indi
vidualizmo, nurodė Pranciškų 
kaip žemišką žmogų, mokantį 
džiaugtis paprastomis Dievo do
vanomis, nenorintį nieko per 
daug. Atsinaujinimo dienos daly
viai, pasiskirstę grupėmis, disku
tavo keliamus klausimus, iš ar
čiau susipažino su pranciškonų 
veikla. Renginys baigėsi Mišio
mis, pamokslą pasakė kun. K. 
Rugevičius.

Marijampolės Šv. arkangelo 
Mykolo prokatedroje š.m. spalio 
12 d. prasidėjo dvasinio atsinauji
nimo programa “Atgaivink”. Vie
nuolika maldos grupių šiuo metu 
vienija apie 120 žmonių. Pasibai
gus pirmam tarpsniui, kitas prasi
dės prieš Velykas. Visa programa 
bus įvykdyta per dvejus metus. Ti
kimasi, kad parapijiečiams ji pa
dės tobulėti religinėje praktikoje 
ir krikščioniškame gyvenime.

MIRTIES PRISIMINIMAS

Su ilgesiu ir iki pasimatymo - Duktė LAIMA

Kanados ir Lietuvos policijos konferencijoje Trakuose š.m. rugsėjo 4-6 d.d. dalyvavo Toronto policijos vadovas 
Chief JULIAN FANTINO (sėdi kairėje), KLB pirm. RŪTA ŽILINSKIENĖ (viduryje), Lietuvos policijos gen. 
komisaras VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS (dešinėje). Antras iš d. stovi TED PRICE - programos vadovas

Kanados ir Lietuvos policija
Idealisto Ted Price viltys, su Kanados ir jos lietuvių pagalba, tapo tikrove

Daug rašyta, daug kalbėta 
apie Lietuvos ir kitų atsikurian
čių Rytų Europos valstybių teisė
saugos būklę - ir daugiausia nei
giamai. Vienas žmogus, dėstęs 
anglų kalbą Lietuvoje ir pats bu
vęs policijos pareigūnu, pradėjo 
konkrečiai veikti. Kalbos pavirto 
teigiamais veiksmais! Jis sukūrė 
programą, pagal kurią Kanada 
teikia pasitobulinimo ir patirties 
žinias Lietuvos policijai. Jo var
das ir pavardė - Ted Price.

- Nors apie šį Jūsų vadovau
jamą projektą jau buvo rašyta, 
priminkite skaitytojams, kas Jus 
pastūmėjo į šią veiklą?

- Su savo žmona Alice 
1997-1998 m. kaip savanoriai 
dėstėme anglų kalbą Klaipėdo
je. Teko susipažinti su šeimose 
skriaudžiamų moterų būkle. 
Taip pat matėme, kiek daug tu
ristų atvyksta į šią Lietuvos dalį. 
Lietuva puikiai galėtų puoselėti 
turizmo sritį ir pritraukti inves
ticijų. Kartą restorane įvyko ne
tikėtas pokalbis su norvegu 
verslininku, kuris pradėjo mane 
klausinėti apie Lietuvos polici
jos darbą. Mat norėjęs investuo
ti Klaipėdos uoste, norėjo užsi
tikrinti, ar policija stengiasi savo 
veiklą tobulinti, labiau bendrau
ti su visuoųąęne. Pagalvojau, jog 
Kanadoje savo gatvėse, savo na
muose jaučiamės saugiai. Ar 
mūsų draugai ir giminės Lietu
voje gali panašiai jaustis? Ar 
Kanados policija gali kaip nors 
padėti, perduoti savo patirtį, 
kad Lietuvai nereikėtų taip ilgai 
vargti. Juk ir Kanadoje prieš 30- 
40 metų eiliniai piliečiai kitaip 
žiūrėjo į policiją. Atsikuriančiai 
valstybei svarbu greičiau įveikti 
ir panaikinti tą mąstyseną, ku
rioje vyrauja baimė ir beviltiš
kumas.

- Kokie buvo Jūsų pirmieji 
žingsniai?

- Pirmiausia kalbėjausi su 
savo pažįstamais Toronto poli
cijoje, kur pats buvau dirbęs. 
Teko šnekinti ir ambasadorių 
Rimantą Šidlauską, kitus parei
gūnus, o daugiausia pastangų 
reikėjo prikalbinti “Canadian 
International Development 
Agency” (CIDA), kuri teikia 
paramą tarptautiniams pagal
bos projektams. Pagaliau 2000 
m. vasario mėn. gavome CIDA 
sutikimą. Su Toronto policijos 
pritarimu ir parama radome tin
kamus pareigūnus dalyvauti šia
me projekte. Sekančių metų pa
vasarį vykome į Lietuvą sude
rinti programą su Lietuvos poli
cija (tai buvo oficialiai pirmoji 
programos dalis), o jau tą rude
nį (2001 m.) iš Kanados vyko 12 
pareigūnų delegacija, kuri pasi
dalino į tris mokymo grupes su 
vertėjais lietuviais policininkais 
Algiu Malinausku (Ontario pro
vincijos policijos seržantas), 
serž. Juozu Gatavecku ir Danu-

MIELA MAMA

AtA
SOFIJA PAKŠTIENĖ 

1999 m. gruodžio 21 d., 

pašaukta Viešpaties, ramiai 
iškeliavo į Jo amžiną Šviesą. 
Jau praėjo treji metai. Garbė 
Tau Kristau priėmus jos sielą 
pas save! 

te Styra (abu Toronto tarnybos 
policininkai). Mokymai vyko 
Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipė
doje, Kaune ir Vilniuje. Tikslas 
buvo supažindinti Lietuvos poli
ciją su veiklos principais, kuriais 
vadovaujamasi Kanadoje. Jie, 
kaip rodo mūsiškė praktika, yra 
veiksmingi, ugdo pasitikėjimą 
policija, rodo pagarbą pilie
čiams ir jų teisėms. Bendradar
biavimas su spauda, su rajonų 
gyventojais labiau padeda už
kirsti kelią nusikaltimams.

CIDAI įrodėme, jog tai ver
tinga programa, kurios trečioji 
ir būtina dalis bus Lietuvos poli
cijos pareigūnų atsikvietimas į 
Kanadą pamatyti, kaip veikiama 
mūsų santvarkoje. Tad 2002 m. 
pavasarį Lietuvos policijos dele
gacija atvyko į Kanadą, buvo 
supažindinta su įvairiomis vieti
nės policijos paslaugomis ir ins
titucijomis. Užmegzti dar stip
resni ir naudingesni ryšiai su 
Lietuvos policijos atstovais, ku
riems stengtasi įrodyti, kad mū
siškiai veiklos principai yra įma
nomi įgyvendinti.

- Kaip susiklostė tolimesnė 
programos dalis?

- Užmezgę tokius svarbius 
ryšius, norėjome Lietuvos poli
cijai padėti plakiau paskleisti tas 
žinias, apie kurias jau dalis pa
reigūnų turėjo gerą supratimą. 
Programos plėtrą palaikė jau jo
je dalyvavę Kanados pareigūnai. 
Susidomėjo ir Toronto policijos 
vadas Chief Julian Fantino ir 
Ontario provincijos policijos 
viršininkė Gwen Boniface. Šios 
programos vertės įrodymas bu
vo jų sutikimas dalyvauti sekan
čioje dalyje, kurioje vėl Lietuvo
je vyktų mokymai ir vadovybių 
plotmėje pasidalinimas patirti
mi. Lietuvai tokiems moky
mams neturint lėšų, o CIDAI 
apmokant tik Kanados pareigū
nų keliones ir laiką (apmoky
mams miestuose), reikėjo suras
ti būdą sudaryti sąlygas ne tik 
saujai Lietuvos policijos parei
gūnų, bet didesniam skaičiui da
lyvauti. Sumanyta rengti konfe
renciją, kurios finansavimu pa
sirūpino Kanados lietuviai. Šių 
metų vėlyvą pavasarį buvo suda
rytas komitetas, vadovaujamas 
KLB, Toronto apylinkės pirmi
ninkės Danutės Garbaliauskie- 
nės, kuris per trumpą laiką su
rinko $23,000. Šiomis lėšomis 
buvo įmanoma paruošti konfe
rencijai medžiagą ir vienoje vie
toje apgyvendinti daugiau kaip 
70 policijos pareigūnų iš visos 
Lietuvos. Tai buvo pirmas atvejis, 
kada Lietuvos policijos viršinin
kai ir jų pavaduotojai turėjo pro
gą kartu dalyvauti žinių ir nuo
monių pasidalinime. Pažymėtina, 
kad prieš ir po konferencijos 
taipgi vėl vyko atskiri mokymai

Kanadietis TED PRICE, buvęs po
licijos pareigūnas, kurio dėka pra
dėtas Kanados ir Lietuvos policijų 
bendradarbiavimas

Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevė
žyje, Kaune ir Vilniuje.

- Kaip pavyko konferencija?
- Š.m. rugsėjo 4-6 d.d. mo

kymo įstaigoje prie Trakų vyko 
paskaitos ir pokalbiai. Juose da
lyvavo ir Julian Fantino, ir 
Gwen Boniface. Jo žinioje yra 
didžiausio Kanados miesto poli
cijos tarnyba, o ji vadovauja On
tario provincinei policijai 
(OPP), kurios patirtis irgi yra 
labai svarbi Lietuvos kaimo tei
sėtvarkai ir kuri ateityje bus tei
kiama per sudarytus ryšius. Visi 
esame labai dėkingi jiems už 
dalyvavimą ir paramą šiam pro
jektui. Tai išskirtinas atvejis, 
kad tokio rango pareigūnai da
lyvautų tokioje atsikuriančios 
valstybės tobulinimosi progra
moje. Jie taip pat turėjo progos 
susitikti su svarbiais Lietuvos 
politikais, miestų merais ir ki
tais pareigūnais, kurių suprati
mas ir parama reikalingi šio 
projekto rezultatų užtikrinimui. 
Tai yra labai svarbi ateities veik
los dalis.

Vyko ir kiti naudingi susiti
kimai. Konferencijos koordina
torė buvo Lietuvos Teisės uni
versiteto profesorė dr. Ligija 
Kaminskienė. Jos įnašas buvo 
ypatingai svarbus. Konferenci
joje taip pat dalyvavo penki uni
versiteto profesoriai, teisininkai 
vadovavę įvairiems seminarams. 
Jų bendradarbiavimas irgi buvo 
nepaprastai našus. O Toronto 
policijos apmokymo skyriaus di
rektorius Charles Lawrence 
skaitė pranešimus universitete 
apie Ontario policijos veiklos pa
grindus. Po susitikimų su univer
siteto vicerektoriumi dr. Euge
nijum Kurapka pradėtos derybos 
dėl ilgalaikio Toronto policijos 
apmokymo skyriaus ir univer
siteto bendradarbiavimo. Su dr. 
Kaminskienės pagalba jau pada
rytas principinis susitarimas.

Dar vienas konferencijos 
rezultatas yra tas, kad teismo 
medicinos (Forensics') specialis
tas Aleksas Aleksandravičius 
2003 m. vasario mėnesį yra pa
kviestas pagrindiniu paskaiti
ninku Šiaurės Amerikos polici
jos viršininkų konferencijoje, 
kuri vyks Toronte.

-Ar yra ir kitų pastebimų 
programos rezultatų?

Yra daug pažangos požy
mių - paminėsiu tik du pavyz
džius, kaip pradedama eiti tei
giama linkme. Šiauliuose, kaip 
žinoma, daug jaunimo buvo be
darbiai, įsivėlę į kriminalinę 
veiklą. Policijos vadovui daly-

(Nukelta į 6-tą psl.)

(Atkelta iš 1-mo psl.)

Nesibaigia užsieniečių darbas
Lapkričio 22 d. baigėsi Lie

tuvos seimo ir JAV lietuvių 
bendruomenės atstovų komisi
jos rudens posėdžių sesija. Sa
vaitės trukmės sesijoje buvo 
svarstomi įvairūs klausimai, pa
teikti siūlymai. Kalbėdami apie 
verslo ryšius, užsienio lietuviai 
siūlė Lietuvai skirti komercijos 
atstovus prie konsulatų, stiprinti 
ambasadų ekonominių padali
nių veiklą, remti įmones, kurios 
pradeda eksportuoti savo gamy
bą. Mokslininkų ryšiams, JAV 
lietuvių nuomone, labai pasitar
nautų anglų kalba išleista knyga 
apie Lietuvos mokslo pasieki
mus, perspektyviausias sritis. 
Dėl Lietuvos grįžimo į tėvynę 
informacijos centro, jų manymu 
centras neturėtų būti sujungtas 
su Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentu, o turėtų plėsti 
savo veiklą.

Komisijos pirmininkės Liu
dos Rugienienės teigimu, JAV 
lietuviai susirūpinę dėl tranzito į 
Karaliaučių problema, tam pa
skirta atskira rezoliucija. Kaip 
skelbia ELTA/LGTIC, taip pat 
buvo pabrėžta, kad užsienio lie
tuvių misija dar nesibaigusi, 
nors Lietuva jau gavo kvietimą į 
ŠAS. Išeivijos lietuviai, būdami 
įvairių užsienio valstybių pilie
čiai, privalės aktyviai rūpintis, 
kad valstybės greičiau patvirtin
tų sutartį dėl Lietuvos narystės.

Stengsis išvengti sunkumų
Rusijos vidaus reikalų mi

nisterijos federacinės migracijos 
tarnybos (FMT) viršininko pa
vaduotojas Igoris Junašas teigė, 
kad FMT yra pasirengusi sustip
rinti savo pozicijas Karaliau
čiaus srityje, pavyzdžiui atidary
ti imigracijos kontrolės punktus, 
stengiantis “išsklaidyti Vakarų 
būgštavimus, kad bevizis tranzi
tas į Kaliningrado sritį paskatins 
nelegalią imigraciją į Europos 
Sąjungą per Lietuvą”. Kaip 
skelbia ELTA/LGTIC, Stokhol
me vyko pirmieji dvišaliai pasi
tarimai migracijos klausimais, ir 
su Švedijos atstovais buvo svars
tomos galimybės padėti kurti 
tokius punktus.

Lietuvos policijos generalinis komisaras VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS
(dešinėje) š.m. rugsėjo mėn. įvykusioje konferencįjoje Trakuose aptarė 
tolimesnį bendradarbiavimą su Ontario provincijos policijos (OPP) 
viršininke GEN BONIFACE (viduryje). Kairėje - OPP serž. ALGIS 
MALINAUSKAS

BUVUSIAM TLSK “VYTIS” PIRMININKUI 
IR GARBĖS NARIUI

a.a. PRANUI GVILDŽIUI 
iškeliavus amžinybėn,

gilią užuojautą reiškiame jo žmonai INAI, sūnui 
PAULIUI, dukroms - DANUTEI, RAMAI, RITAI 
ir visiems artimiesiems -

TLSK “Vytis”

PADĖKA

AtA
BENEDIKTAS CVIRKA
2002 m. lapkričio 7 d. iškeliavo amžinybėn 

ir ilsisi Dievo globoje.
Dėkoju visiems - kun. Vytautui Staškevičiui už 

gražias maldas prie karsto, klebonui prel. J. 
Staškevičiui už aukotas gedulines Mišias ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą Delhi, ON kapinėse, Aldonai 
Aleliūnienei už skaitymus Mišių metu, Birutei 
Dirsienei už gražų atsisveikinimo žodį,

Dėkoju nešusiems karstą, chorui už gražias 
giesmes ir vargonininkei Daliai Norkutei. Ačiū visiems 
už aukas ir ponioms už skanius pyragus, už gražias 
gėles; Jūsų visų pareikštos užuojautos raštu bei žodžiu 
lengvino mano skausmą giliame liūdesyje. Liūdesio 
valandomis parodytas nuoširdumas ilgai išliks mano 
širdyje.

Žmona Vera Cvirkienė

I. Junašas tvirtino, kad net 
esant dabartinėms tranzito sąly
goms, pastaraisiais metais įvyko 
tik pavieniai nelegalaus išlipimo 
iš traukinio atvejai. Jo manymu, 
didelį pozityvų vaidmenį galėtų 
turėti dabar derinama sutartis 
su Lietuva dėl pažeidėjų ir nusi
kaltėlių išdavimo.

Numato sparčią plėtrą
Europos rekonstrukcijos ir 

plėtros bankas (ERPB) pa
skelbtuose ekonomikos numaty
muose teigia, kad Lietuvos 
bendrasis vidaus produktas 
(BVP) 2002 metais padidės 
5.2%, o 2003 m. Lietuvos ūkio 
plėtra gali sulėtėti iki 4.9%. 
Latvijai, Estijai ir Vengrijai šiais 
metais numatomas 4% BVP 
augimas, o jis bus dar kuklesnis 
kitose Rytų ir Vidurio Europos 
vasltybėse, skelbia BNS/LGTIC.

ERPB skaičiavimais, bend
ras Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių BVP šiemet padidės 
3.5%, o kitais metais - 4%. RSJ

Nebeteks...
(Atkelta iš1-mo psl J. 

nėse operacijose. Jis atsisveiki
no su kariuomenės vadu gene
rolu majoru Jonu Kronkaičiu, 
lauko pajėgų vadu brigados ge
nerolu Valdu Tutkumi, krašto 
apsaugos ministeriu Linu Lin
kevičiumi, pasveikino jį išlydin- 
čius karius su Lietuvos karių 
diena. Prezidento lėktuvas “Bo
eing 747-200B” iš Vilniaus iš
skrido pagal darbotvarkę, prieš 
12 vai. vidurdienio, į Bukareštą, 
kurį aplankęs G.W. Bush grįžo į 
JAV.

The New York Times dien
raštis jau sekmadienį, lapkričio 
24, pirmame puslapyje išspaus
dino nuotrauką G.W. Bush su 
Valdu Adamkumi. JAV televi
zijos stotys transliavo žinias ir 
vaizdus iš jų susitikimo. JAV 
prezidento apsilankymas Vil
niuje buvo plačiai aprašytas ir 
filmuotas įvykis, kuris ilgai liks 
lietuvių atmintyje Lietuvoje ir 
išeivijoje.

(Pranešimas sudarytas pasi
naudojant ELTOS/LGTIC ir 
Lietuvos ryto žiniomis, 2002.XI. 
23-25).

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com


Žymioji lietuvių veikėja BIRUTĖ JASAITIENĖ (dešinėje). Šalia jos - 
ALMA ADAMKIENĖ Nuotr. J. Kuprio

Pranas Gvildys - amžinybėn...

Šakotos veiklos moteris
Birutė Jasaitienė - metų moteris, pagerbta Čikagoje

Išeivijos lietuvių sporto šei
mą Š. Amerikoje palietė skaudi 
netektis: 2002 m. lapkričio 12 d. 
Niujorke mirė a.a. Pranas Gvil
dys. Kas šis vyras buvo ir kokio 
masto veiklą savo gyvenime jis 
atliko (gyvenant Toronte, vėliau 
Niujorke) žinome, ne tik sporti
ninkai, bet ir plati mūsų visuo
menė. Čia mėginsiu susumuoti 
tik kai ką, nes plačiau nušviesti 
jo veiklai reikėtų daug vietos...

Pranas Gvildys gimė 1929 
m. kovo 2 d. Kaune, mokytojų 
šeimoje. Tėtis, matematikos mo
kytojas Kauno “Aušros” gimna
zijoje, o mama, pradžios mo
kyklos mokytoja. Ji buvo ir pir
mojo Lietuvos seimo narė. Šei
moje iš 4 brolių Pranas pats jau
niausias. 1944 m. baigęs šešias 
Kauno “Aušros” gimnazijos kla
ses, 15-likametis, frontui artė
jant į Lietuvą, pasitraukė Vo
kietijon. Čia sunkiose gyvenimo 
sąlygose tęsė mokslą ir pradėjo 
sportuoti.

Iš Vokietijos 1947 m. Pra
nas išvyko miško kirtimo dar
bams Kanadon. Pasibaigus su
tarčiai, po metų persikėlė į To
rontą. Dirbo liejykloje, susitau
pęs pinigų, 1951 m. pradėjo To
ronto universitete studijuoti 
mechanikos inžineriją. Studijas 
baigė 1955 m., o 1957 m. iki 
1962 m. vakarais studijas tęsė 
tame pačiame universitete ir 
įgijo Verslo administracijos ma
gistro laipsnį. Mokslus baigęs 
dirbo prie projektavimo elek
tros šiluminių stočių ir atominės 
jėgainės.

Studijų metais Pranas Gvil
dys daug žaidė stalo tenisą. 
1958 m. jis laimėjo Kanados 
meisterio titulą. Atstovavo Ka
nados rinktinei tarpvalstybinėse 
rungtynėse 6 kartus. Ontario 
provincijos meisteris 1950, 53, 
54 ir 1959 metais. Kanados bal- 
tiečių meisteriu tapo 6 kartus, o 
Š. Amerikos lietuvių meisterio 
titulą išlaikė net 11 metų, pra
dedant 1953 m. baigiant 1967 
m. Toronto miesto lygos, pir
mosios grupuotės pirmenybėse, 
Prano Gvildžio vadovaujama 
LSK “Vyčio” komanda, prade
dant 1953 m. buvo laimėjusi 5 
čempionatus. Toronte veikė ir 
Prano Gvildžio stalo teniso mo
kykla, kurioje išaugo 1968 m. 
Kanados meisterė Elena Saba
liauskaitė. Pats Pranas Gvildys 
buvo neišpasakytai aktyvus klu
bo narys, jo pirmininkas ir iki 
persikėlimo į Niujorką vienas 
pagrindinių darbuotojų.

Pranas Gvildys 1966 m. su 
šeima - žmona Ina, dukra Danu
te ir sūnumi Paulium (abu šian
dien medicinos daktarai) - persi
kėlė gyventi į Niujorką (čia gimė 
dukros Rita ir Rama; jos irgi yra 
baigusios aukštąjį mokslą). Visi 
vaikai buvo sportininkai.

Atvykus į Niujorką, Prano, 
kaip aktyvaus sportininko, lai-

Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo 2002.VIII.23, minint pirmąjį protesto mitingą sovietmečiu prieš 
15 metų. Viduryje - Nįjolė Sadūnaitė

A.a. PRANAS GVILDYS 

kotarpis lyg ir baigėsi, išskyrus 
1973 m. laimėtą ŠALFASS-gos 
lauko teniso meisterystę.

Nedelsdamas čia Pranas 
Gvildys atgaivino Rytų sporto 
apygardos ir LAK “Atletų” spor
to klubo veiklą. Dažnai būdavo 
renkamas pirmininku, atstovau
davo ŠALFASS-gai Lietuvių ben
druomenėje, būdavo taip pat 
renkamas lietuviškos mokyklos 
tėvų komiteto pirmininku ir 
pan. Ką jis būtų bedaręs, visur 
liko “pėdsakai”. Iki mirties bu
vo aktyvus ŠALFASS-gos veik
loje ir ryšiuose su Lietuvos 
sportininkais. Pranas Gvildys 
yra Toronto “Vyčio”, Niujorko 
LAK ir ŠALFASS-gos garbės 
narys.

Šių metų liepos 6 d. Kara
liaus Mindaugo karūnavimo 
šventės proga Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus už 
nuopelnus išeivijos lietuvių 
sportui Praną Gvildį apdovano
jo Didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio Gedimino trečio laipsnio 
ordinu. Tos dienos vakare pre
zidentūroje Pranas su žmona 
Ina, kartu su vyriausybės na
riais, užsienio diplomatais, daly
vavo iškilmingame priėmime.

Tokia iškilaus sportininko, 
sporto darbuotojo ir visuomeni
ninko Prano Gvildžio jo gyveni
mo apybraiža. Praną mes ilgai 
prisiminsime...

Sigitas Krašauskas

Vilniųje prie Adomo Mickevičiaus paminklo 2002.VIII.23, minint 
pirmąjį protesto mitingą šioje vietoje sovietmečiu prieš 15 metų. 
Dešinėje - prel. Alfonsas Svarinskas, kairėje - Antanas Terleckas

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

2002 m. spalio 13 d. Balze- 
ko lietuvių kultūros muziejaus 
jau nuo 1970 m. rengiamoje 
“metų žmogaus” šventėje, Gin
taro salėje buvo pagerbta Birutė 
Jasaitienė, JAV LB socialinių 
reikalų tarybos pirmininkė už 
“išskirtiną vadovavimą ir įnašą 
lietuvių kultūrinėje, socialinėje 
ir humanitarinėje veikloje”.

Apie B. Jasaitienę yra daug 
rašyta ir kalbėta, bet geriausiai 
už viską kalba jos darbai. Ji 
anksti įsijungė į lietuvišką veik
lą, būdama a.a. Jono Jasaičio, 
JAV LB žymaus veikėjo ir JAV 
LB Krašto valdybos pirmininko 
žmona, augindama tris vaikus ir 
dirbdama mikrobiologijos labo
ratorijos vedėja. Kai vaikai augo 
ir mokėsi, ji buvo įsijungusi į li
tuanistinių mokyklų tėvų komi
tetų, tautinių šokių grupės ko
mitetų veiklą, buvo ilgus metus 
BALFo direktore, yra įsteigusi 
komitetą Vasario 16 gimnazijai 
aukoms rinkti. Kaip PLB vice
pirmininkė švietimo ir tautinio 
auklėjimo reikalams lankė P. 
Amerikos, Australijos ir kt. 
kraštų lietuvišką jaunimą, ska
tindama jų lietuvišką veiklą. 
1990 m. tuometinis JAV LB kr. 
v-bos pirm. dr. Antanas Razma 
pakvietė B. Jasaitienę perimti 
JAV LB Socialinių reikalų tary
bos vadovavimą. Ji sutiko tik 3 
mėnesiams, o išbuvo iki šiol.

Jai vadovaujant ir jos inicia
tyva buvo įsteigta eilė komitetų 
ir fondų: “Lietuvos vaikų vil
ties” (1991), kur ji yra reikalų 
vedėja, “Lietuvos našlaičių glo
bos” (1993) - pirmininkė, “Lie
tuvos partizanų globos fondas” 
(1995), “Almos fondas” (1998) 
- B. Jasaitienė jį administruoja, 
“Vaiko komitetas” (1999). B. 
Jasaitienė yra ir “Margutis II” 
v-bos pirmininkė, administruoja 
Marquette Parko apsaugą.

B. Jasaitienė yra ilgametė 
Draugo leidėjų, Lietuvių katali
kų spaudos dr-jos bei Draugo 
fondo direktorė ir valdybų narė. 
Be to, priklauso Čikagos miesto 
įvairiems komitetams ir kitų lie
tuviškų bei amerikiečių organi
zacijų komitetams. Ji yra kvie
čiama organizuoti lėšų telkimą 
didiesiems lietuvių renginiams. 
Ji yra surengusi kartu su kitais 
keletą konferencijų “Dovana 
Lietuvai” ir eilę seminarų imi
gracijos klausimais.

B. Jasaitienė yra apdovano- 
. ta visa eile žymenų: Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedimi
no III-jo laipsnio ordinu, Šaulių 
žvaigžde, išrinkta Amerikos lie
tuvių katalikių moterų dr-jos 
“metų moterimi”, pagerbta 
ateitininkų korporacijos “Gied
ra” žymeniu moteriai, pasižy
mėjusiai krikščioniškų idealų 
tarnyboje ir kt.

Spalio 13 d. B. Jasaitienės 
pagerbime dalyvavo ypač daug 
žmonių: įvairių lietuvių org-jų 
pirmininkai ar jų atstovai, gimi

nės, draugai, pažįstami. Šventė 
buvo pradėta sugiedant JAV ir 
Lietuvos himnus. Invokaciją su
kalbėjo kun. Rimvydas Adoma
vičius. Šventei vadovavo Algis 
Kėželis, perskaitęs Lietuvos 
prez. Valdo Adamkaus sveikini
mo ištrauką: “Dėkoju Jums už 
tikrą humanizmą, už aktyvų tik
rųjų vertybių puoselėjimą ir 
perdavimą labiausiai pagalbos 
laukiantiems. Kartu su daugybe 
tautiečių sveikinu Jus garbingo 
apdovanojimo proga ir linkiu 
stiprios sveikatos, gražių ir pras
mingų darbų tąsos bei kuo ge
riausios kloties”.

A. Kėželis suminėjo sveiki
nimus iš ambasadoriaus V. 
Ušacko, Illinois gub. G. H. 
Ryan, PLB pirm. V. Kamanto, 
JAV LB kr. v-bos pirm. A. Ge- 
čio, bet visų suminėti dėl jų gau
sumo neįmanoma.

Kalbėjo Jim Liautaud, lietu
viškų darbų rėmėjas, nutraukęs 
kelionę Turkijoje ir atvykęs pa
sveikinti Birutės ir atstovavęs 
žmonai Gražinai Liautaud, 
“Lietuvos vaikų vilties” kom-to 
pirmininkei. Jis iškėlė B. Jasai
tienės ypatingus privalumus, bū
tent sugebėjimą vadovauti, dirb
ti su žmonėmis ir daryti ge
ra. “Birutė yra mano herojė”, 
sakėjis.

Žodį tarė ir specialiai atvy
kusi Birutės pagerbti Lietuvos 
prezidento žmona Alma Adam
kienė, kuri savo nuoširdžioje 
kalboje pabrėžė B. Jasaitienės 
meilę artimui.

Amerikos prezidentas George W. Bush, atskridęs į Vilnių, stovėdamas 
šalia jį sutikusio Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus, sveikina 
Lietuvą

Rezistento žvilgsnis į Lietuvą
Iš pokalbio su ANTANU TERLECKU, besilankančiu Kanadoje, 

kur yra naujų ateivių, įsikūrusių pastaraisiais metais
- Kodėl Jūsų nemėgsta “nau

jieji emigrantai” iš Lietuvos?
- Viešai primenu jiems, kad 

sovietiniai okupantai išauklėjo 
juos kosmopolitais, išrovė iš jų 
širdžių meilę Dievui ir tėvynei, 
pavertė homo sovieticus, ku
riems tėvynė ten, kur gyvenimas 
sotesnis.

- Taigi iš nuskurdintos Lie
tuvos žmonės ir bėga ten, kur 
“doleriai auga ant medžių ”?

- Patriotine dvasia išauklė
to lietuvio joks skurdas nepri
vers bėgti iš tėvynės, kartu išsi
vežti savo vaikus ir ten juos nu
tautinti. Mano sūnus irgi buvo 
išvykęs j Kaliforniją uždarbiauti, 
tačiau nostalgija privertė jį po 
pusės metų sugrįžti Lietuvon. 
Skursta jis Lietuvoje, bet dau
giau niekur nesiruošia išvažiuo
ti. Nesmerkiu tų, kurie metams 
antriems išvyksta uždarbiauti, 
bet neveža savo vaikų. Viešai 
smerkiu tuos, kurie tik dėl so
tesnio gyvenimo palieka Lietu
vą. Aišku Rusijos žvalgybai pa
tinka, kad Lietuvoje mažėja lie
tuvių. Jos įtakoje esantys sten
giasi sugriauti Lietuvos ekono
miką, nuskurdinti valstybę, kad 
kuo daugiau lietuvių paliktų sa
vo tėvynę, o jų vietą kada nors 
užimtų rusų kolonistai. Dar M. 
Gorbačiovas yra pasakęs: “No
rite nepriklausomybės? Duosi
me ją, bet per ekonomiką su
grąžinsime jus į Rusijos glėbį”. 
Visomis priemonėmis Rusija 
griauna Lietuvos ekonomiką, o 
Vakarai abejingomis akimis žiū
ri į šią griūtį. Po karo Vakarų 
Europa buvo apdovanota Mar- 
šalio planu, o ką gavo iš Vakarų 
Lietuva po 1990 metų?

- Buvo skelbiama pasauliui, 
kad Sąjūdis laimėjo rinkimus, 
tad kaip įvyko, kad visa Lietuvos 
aukščiausioji ir vykdomoji 
valdžia liko tų pačių kolabo- 
rantų-komunistų rankose?

- V. Landsbergis niekada 
nebuvo rezistentas, pogrindinin

“Metų moters” žymenį įtei
kė garbės kons. St. Balzekas, jn. 
Po to žodį tarė B. Jasaitienė. Ji 
pabrėžė: “Šis žymuo tik jūsų dė
ka... Mes visi dirbame kartu 
tam pačiam tikslui... čia ne aš - 
jūs visi buvote pagerbti”.

Po iškilmingos vakarienės 
dar ilgai buvo bendraujama, fo
tografuojamasi, šokama.

Garbės komitetą sudarė Al
ma Adamkienė (pirm.), prez. 
Valdas Adamkus, ambas. Vy- 
gaudas Ušackas, sen. Richard J. 
Durbin, Illinois gub. George H. 
Ryan,. kongreso atstovas John 
Shimkus, Čikagos meras Ri
chard M. Daley, gen. kons. 
Giedrius Apuokas ir garbės 
kons. Vaclovas Kleiza.

Pokylio rengėjų pirminin
kės: Sigita Balzekienė, Alė Kė- 
želienė ir Gražina Liautaud.

Pabaigai - Birutės Jasaitie
nės žodžiai iš šventės leidinėlio:

“Pasirinkdami mane metų 
moterimi, Jūs man priskyrėte 
daug atliktų darbų. Bet be šim
tų, gal net tūkstančių, pasiauko
jusių žmonių aš viena niekada 
nieko nebūčiau galėjusi atlikti. 
Ir jų vardu aš priimu šią garbę.

Suteikdami man metų mo
ters titulą, Jūs neleidžiat man iš
eiti į pensiją, bet, geriau pasa
kius, suteikiat man jėgų ir pa
skatinimo tęsti tai, ką galiu pa
daryti visų lietuvių gerovei, ar 
jie būtų čia, ar anoje pusėje At
lanto”.

kas. Jis nesusidūrė su komunis
tų klasta, todėl pateko į tos 
klastos pinkles. Jis pats nepaju
to, kaip tariami bendražygiai 
Sąjūdyje gudriai nuteikė jį. Vis 
dėlto kovoje už Lietuvos laisvę 
jo indėlis yra didžiausias. O tau
ta parodė jam didelį nedėkingu
mą. Šiandien komunistai paver
tė jį neapdairiu politiku. Di
džiausia V. Landsbergio klaida 
buvo ta, kad jis laikėsi principo: 
“Komunistai irgi lietuviai, jie 
taip pat balsavo už Kovo 11 ak
tą”. V. Landsbergis nesuvokė, 
kad jie buvo priversti balsuoti, 
nes kitaip tauta būtų juos nušla
vusi. Jo klaida pasireiškė ir tuo, 
kad atstūmęs nuo savęs buvu
sius partizanus, rezistentus, po
litinius kalinius, tremtinius ir 
leido Rusijos žvalgyba^ apsupti 
save jos šalininkais. Šiandien 
dėl to kenčia jis pats, kenčia ir 
visa tauta.

- Kodėl Lietuvoje V. Adam
kus nieko negalėjo pakeisti?

- Žmogui, bent keletą metų 
nepagyvenusiam bolševikiška
me pragare, sunku susigaudyti 
Lietuvos politinėje padėtyje. 
Prisiminkime kaip lengvai A. 
Brazauskui pavyko naujajam 
prezidentui primesti savo ko
munistinius patarėjus.

- Ką Lietuvos labui šiandien 
turėtume daryti?

- Kalbant apie politinę 
padėtį Lietuvoje, reikia žinoti, 
kad drąsiausi jos sūnūs paguldė 
savo galvas kovoje už Lietuvos 
laisvę... kiti negrįžo iš trem
ties... Likusiųjų dauguma su
gebėjo prisiplakti. Reikia daryti 
viską, kad Lietuvos prezidentu 
būtų perrinktas V. Adamkus, 
kuris, tikiuosi, jau pasimokė iš 
savo klaidų... Jeigu juo taptų A. 
Paulauskas, Lietuvos lauktų 
pražūtis ir nauja iš Lietuvos pa
bėgėlių banga.

- Dėkoju už pareikštas
mintis. Br. Stundžia
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Amerikos prezidentas George W. Bush sako kalbą Vilniuje, 
pareikšdamas, kad Lietuvos priešas bus ir Amerikos priešas

Visuma ir detalė
Atsiliepiant į dr. E. Gerulio straipsnį “Karalius Mindaugas II”

JUOZAS KOJELIS
Tėviškės žiburių 2002 m. lap

kričio 5 d. numeryje kun. dr. 
Eugenius Gerulis paskelbė 
straipsnį “Karalius Mindaugas 
II”, kuriame pateikia Vasario 
16-sios akto genezę, nuo 1917 
rugsėjo 18-22 Vilniuje Lietuvos 
tarybos sukūrimo iki 1918 vasa
rio 16 Lietuvos nepriklausomy
bės akto gimimo. Autorius pri
mena daug ir įdomių šio pro
ceso momentų, kuriuos ir šioje 
Atlanto pusėje gal esame gero
kai primiršę, o antroje pusėje - 
apie tai visai nežinojo.

Ta pačia tema 1968 Į laisvę 
žurnale (nr. 42) prof. Zenonas 
Ivinskis paskelbė straipsnį Vasa
rio šešioliktoji ano meto tarptau
tinių santykių fone. Susidaro 
proga abiejų autorių, einančių 
tuo pačiu istoriniu keliu, paste
bėjimus palyginti.

Prof. Ivinskio straipsnis il
gesnis už kun. dr. Gerulio, pra
turtintas kai kuriais naujais fak
tais, surastais Vokietijos archy
vuose, paįvairintas humoristinė
mis digresijomis, tačiau abiejų 
autorių pateikti faktai niekur 
vienas antram neprieštarauja. 
Gal tik vienas šiek tiek labiau 
pabrėžia vienus faktus, kitas ki
tus. Bet stipriai išsiskiria išvado
se. Mat 20-ties Tarybos narių 
tarpe vienu metu buvo nuomo
nės išsiskyrę, ir keturi jų iš Tary
bos pasitraukę. Kun. dr. E.G. 
juos vadina “sukilėliais”. Abu 
autoriai sutaria, kad dauguma 
pripažino tiesą mažumai, ir vėl 
visi kartu dirbo. Kun. dr. E.G. 
išvada:

“Todėl aktas ir toji istorinė 
diena - Vasario 16 - tapo mūsų 
laisvės simboliu bei suverenumo 
švente. To akto autoriai buvo 

Lenta su šiuo įrašu šalia A. Mickevičiaus paminklo Vilniuje, atidengta 
2002.VIII.23. Antroje pusėje - angliškas tekstas

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

anie minėti ‘sukilėliai’: du libe
ralai - Jonas Vileišis ir Stanislo
vas Narutavičius, bei du social
demokratai - Steponas Kairys ir 
Mykolas Biržiška. Kaip prie is
torinio protokolo pridėtas origi
nalus priedas liudija, iš tų ketu
rių ‘sukilėlių’ tik vienam asme
niui buvo lemta, tariantis su 
trim kolegom, akto tekstą sure
daguoti ir ranka parašyti. O tas 
asmuo buvo Jonas Vileišis - 
Alenos Vileišytės-Devenienės- 
Grigaitienės tėvelis. (Dėl aišku
mo galima papildyti, kad jos 
žentas dr. Kazys Bobelis kandi
datuoja į Lietuvos prezidentus). 
Jam priklauso mūsų visų padė
ka ir pagarba”.

Prof. Ivinskis savo pateiktus 
faktus susumuoja taip:

“Vasario 16-tosios akto is
torija rodo, kaip Vilniuje sun
kiausiomis sąlygomis draugėn 
buvo sutelkti įvairių srovių žy
mieji vyrai. Rimtomis tautai va
landomis jie mokėjo rasti ben
drą kalbą ir sutartinai veikti. Jie 
savo rankomis iškėlė nepriklau
somybės vėliavą, kuri ilgai atlai
kė stiprias audras. Nors jau bai
giasi trečias dešimtmetis, kai 
Lietuvos suverenumas žiauriu ir 
neteisingu būdu tapo sukliudy
tas, tačiau ir šiandieninėse sute
mose Vasario 16-tosios žygis, 
tada reiškęs vieningos Lietuvos 
Tarybos nusistatymą, pasilieka 
mums šviesiu tautiniu kelro
džiu”.

Gerb. Eugenius Gerulis ne
įtikino, kad Vasario šešiolikto
sios akto autoriai buvo keturi 
“sukilėliai”, o kiti šešiolika nie
ko nereiškė, ir už detalę - ranka 
to akto perrašymą - ypatinga 
padėka priklausytų vienam Ta
rybos nariui.

I
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® LAISVOJE TEVMEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
VILNIAUS MERO ATASKAITA

ELTA/LGTIC žiniomis, Vil
niaus meras Artūras Zuokas pa
teikė įvairių įmonių lėšomis išleis
tą “Vilniaus miesto mero ata
skaitą vilniečiams 2000-2002”. Jo
je išsamiai aprašoma pastarųjų 
dvejų metų miesto savivaldybės 
veikla ir jos rezultatai. Ataskaito
je rodomas 2002 m. miesto biu
džetas, kuriame didžiausios išlai
dos numatytos švietimui (276 
mln. litų), socialinei paramai (58 
mln. litų), socialinėms lengva
toms mažas pajamas gaunantiems 
žmonėms (44 mln. litų). Vilniaus 
miesto turto valdymas 2002 m. 
pirmą kartą leido padidinti mies
to biudžetą. Tiesioginės investici
jos į Vilnių 2001 m. išaugo nuo 
5.8 iki 6.9 bin. litų. Per 2002 m. 
nedarbo lygis Vilniuje sumažėjo 
nuo 7.4% (sausį) iki 5.7% (spalį). 
Dabar Vilniuje mažiausias nedar
bas Lietuvoje ir pigiausias šildymas.

DIDŽIAUSAS GRYBAS
Alytaus rajono Valėniškių 

kaime, Raitininkų seniūnijoje gy
ventojai Marija ir Juozas Bielokai 
lapkričio 22 d. netoli savo sody
bos po senu ąžuolu išrovė grybą, 
kuris svėrė 21 kilogramą. Atrodė, 
kad tai rudas gauruotas šuo, gu
lintis prie kamieno. Žinoma, jie 
parvilko jį namo. Spėjama, kad 
rastas grybas vadinamas kopūst- 
galviu raukšliumi, kuris labai re
tai randamas, yra valgomas, auga 
rugpjūčio-lapkričio mėnesiais ant 
medžių šaknų ir prie kelmų, daž
niau spygliuočių, praneša Lietu
vos rytas.

NEMAŽINA PADĖJĖJŲ
Liberalų frakcijos narė Dalia 

Teišerskytė lapkričio viduryje pa
siūlė seimui nustatyti būtinus kva
lifikacinius reikalavimus seimo 
narių padėjėjams-sekretoriams, 
taip pat riboti šių “visuomeninių 
padėjėjų” skaičių, rašo Lietuvos 
rytas. Tačiau jos siūlymas nesu
laukė pritarimo. Padėjėjų skaičiu
mi, kuris siekia beveik 2000, susi
rūpino ir seimo Etikos ir proce
dūrų komisija. Jos pirmininko Al
gimanto Salamakino teigimu, iš 
įvairių tarnybų gauti nusiskundi
mai apie piktnaudžiavimo parla
mentarų visuomeninio padėjėjo 
statusu atvejus bei konfliktus su 
policija.

NUOMONĖS APIE ES
Būsimą narystę Europos są

jungoje (ES) lietuviai (55%) ver
tina palankiau negu latviai (51%) 
bei estai (48%), rašo Lietuvos ry
tas (2002.XI. 19). Rugsėjo mėne
sio apklausoje dalyvavo vienuoli
kos valstybių kandidačių į ES gy
ventojai, iš viso apklausti 12,000. 
Didžiausia piliečių parama narys
tei buvo Rumunijoje (77%), Bul
garijoje (67%), Turkijoje ir

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

DFZM&Č four seasons ■VZf F REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► |AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL 905 648-9176

Vengrijoje (po 66%). Tvirtos 
nuomonės dar neturi beveik treč
dalis Lietuvos gyventojų, tačiau 
lietuviai pozityviau vertina savo 
būsimą padėtį ES negu daugelis 
kitų valstybių kandidačių.

MUITINĖS GERĖJA
Lapkričio 20 d. Pasaulio mui

tinių organizacijos (PMO) gene
ralinis sekretorius Michel Danet 
susitiko su prezidentu Valdu 
Adamkumi ir Muitinės departa
mento direktoriumi Valerijonu 
Valicku. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, svečias teigė, jog Lietuvos 
muitinės įsijungimas į ES ir joje 
atliekamos reformos visiškai ati
tinka PMO nuostatus ir siekius. 
Jis pritarė, kad reikia stambinti 
kontrolės punktus, sparčiau diegti 
tarptautinę informacijos sistemą 
bei naudoti naujausias prekių 
kontrolės technologijas. Jo many
mu, Lietuvos muitinė eina teisin
gu keliu. Prezidentas aiškino, kad 
problemų dar kyla dėl neteisingo 
prekių muitinio įvertinimo, ir to
dėl iš valstybės biudžeto yra išmo
kamos didelės pridėtinės vertės 
mokesčio sumos. PMO žada Lie
tuvos muitinei padėti teikdama 
teisinę, metodinę paramą, padė
dama diegti naują kontrolės 
įrangą.

VIEŠBUČIAMS PAJAMOS
BNS/LGTIC praneša, kad 

dėl JAV prezidento George W. 
Bush vizito Lietuvoje sostinės 
viešbučiuose buvo užsakyta maž
daug 3000 nakvynių: tai atnešė 
jiems apie 1.7 mln. litų pajamų. 
Dauguma iš maždaug 800 žmonių 
delegacijos, rengusios prezidento 
vizitą, apsistojo Vilniaus sena
miesčio bei centro viešbučiuose - 
“Radisson SAS Astorija”, “Naru
tis”, “Centrum”, “Holiday Inn 
Vilnius” ir kituose.

MAŽIAUSI ATLYGINIMAI
BNS /LGTIC žiniomis, darbo 

jėga Lietuvoje yra viena pigiausių 
Europos sąjungos (ES) valstybių 
kandidačių grupėje. Mažiau kaip 
Lietuvoje uždirbama tik Latvijoje, 
Rumunijoje ir Bulgarijoje. Viduti
nis valandinis užmokestis Lietuvoje
2000 m. buvo 2.71 euro, Latvijoje - 
2.42 euro, Estijoje - 3.03 euro. Ma
žiausi atlyginimai Bulgarijoje - 
1.35 euro valandai.

Tačiau vidutinis atlyginimas 
Lietuvoje didėja. Trečiąjį šių me
tų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu
2001 m. laikotarpiu, išaugo 5.6% 
iki 1127.4 lito. Statistikos de
partamento duomenimis, realusis 
darbo užmokestis (įvertinus var
totojų kainų indeksą) per metus 
išaugo 7.5%. Valstybės įmonėse 
apskaičiuotas darbo užmokestis 
per metus išaugo 3.7% iki 1141 li
to, privačiose - 7.6% iki 1115.4 li
to. Darbininkų vidutinis darbo 
užmokestis visame šalies ūkyje 
trečiąjį ketvirtį buvo 843.7 lito, 
tarnautojų 1381 litas. Moterys vi
same ūkyje uždirbo vidutiniškai 
1014.1 lito, vyrai -1254.8 lito. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Dalis buvusių KLB pirmininkų, dalyvavusių pagerbime 50-mečio proga Prisikėlimo parapijos salėje š.m. 
lapkričio 9 d. Iš k. ALGIRDAS VAIČIŪNAS (pirmininkavęs 1991-2001 m.), JUOZAS KRIŠTOLAITIS (1990- 
1991), VYTAUTAS BIRETA (1987-1989), ALGIS PACEVIČIUS (1989-1990) ir JOANA KURAITĖ-LASIENĖ
(1980-1983)

Žurnalistas VYTAUTAS KASNIU- 
NAS, seniausios Lietuvių organi
zacijos SLA pirmininkas, kalba ati
darant jos seimą 2002 m. lapkričio 
8 d. Čikagoje Ntr E. Šulaičio

Wasaga Beach, Ont.
SEKMADIENIO POPIETĖ. 

Lapkričio 17 d. Vasagos lietuviai 
turėjo garbės išvysti vieną iš pa
grindinių koyotojų dėl Lietuvos 
laisvės - Antaną Terlecką. Tą die
ną aptemęs dangus negailestingai 
vertė sniegą ir važiuodama sielo- 
jausi: O kas bus, jeigu neatvažiuos? 
Na, bet pamačiusi prie šventovės 
durų stovintį automobilį, supratau, 
kad svečias jau čia. Daug skaičiusi 
ir girdėjusi apie jo veiklą, kentėji
mus tremtyje ir kalėjime, maniau 
pamatysiu nukankintą, gyvenimo 
palaužtą žmogų, bet mano nustebi- 
muį (išvydau Vasagos vyrų apsuptą, 
visa galva visus praaugusį tautietį 
pražilusiais, bet stipriais plaukais.

Žinoma, patekęs į užjūrį, be 
darbo neliksi. Svečias tuoj buvo pa
kviestas šv. Mišių metu skaityti Sv. 
Rašto skaitinius ir Tikinčiųjų mal
das. A. Ulbino vedamo “Bočių” 
choro ir solisto A. Kusinskio dar
nus giedojimas neliko ir svečio ne- 
patesbėtas. Po šv. Mišių kun. V. 
Staškevičiaus pakviesti ėjome į ma
žąją salę pasiklausyti svečio kalbos. 
A. Vitkienės pristatytas A. Terlec
kas savo žodyje buvo labai kuklus, 
tačiau visiems žinomas jo nueitas 
gyvenimo kelias ir laisva laikysena 
rodė ką kitą. Kalboje jis buvo tole
rantiškas, santūriai paminėjo klai
das ir blogybes mūsų tėvynėje, pasi
džiaugė mūsų išeivijos lietuvių gy
venimu ir veikla.

Vasagos lietuviai nuoširdžiai dė
koja Moterų būreliui ir p. Ulbinams 
už vaišes. Norėjosi dar ilgai kalbėtis 
su gerb. svečiu, bet blogo oro prana
šavimai to daryti neleido. E.K.

London, Ont.
BENDRUOMENĖS SUSIRIN

KIMAS įvyko lapkričio 24, sekma
dienį, tuojau po Mišių parapijos sa
lėje. Susirinkimą pradėjo KLB 
Londono apyl. pirm. Algis Švilpa, 
pasveikinęs susirinkusius KLB 50- 
ties metų jubiliejaus proga, pasi
džiaugęs, kad Lietuva jau pakviesta 
kandidate į ŠAS-gą (NATO). Susi
rinkimo pradžioje paminėta Lietu
vos kariuomenės įkūrimo diena. 
Žodį tarė ilgametis bendruomenės 
veikėjas Stasys Keras, labai nuosek
liai ir įdomiai nušvietęs Lietuvos 
kariuomenės nueitą kelią nuo pat 
jos įkūrimo dienos - 1918 m. lap
kričio 23. Pranešėjas sveikino visus 
buvusius karius-veteranus ir laisvės 
kovotojus. Tylos minute pagerbti 
kritę kovoje už Lietuvos laisvę.

Pranešimą apie KLB krašto ta
rybos 18-jo suvažiavimo 2-ja sesiją, 
vykusią lapkričio 9-10 d.d. Toronte, 
paruošė atstovė A. Valaškevičienė. 
Susirinkusiems buvo parodyti suve
nyrai ir naujai išleistas KLB žinynas.

Naujai į Londono apylinkės 
valdybą įtraukta jaunimo atstovė 
Ieva Naujokaitytė papasakojo apie 
būsimą PU kongresą, kokios sąly
gos ir galimybės jame dalyvauti. Su
sirinkusieji su dėmesiu ir įdomumu 
išklausė visų pranešėjų pasisakymų. 
Valdyba dėkinga šeimininkėms už 
iškeptus pyragus, o p. Olgai už ska
nią kavą. Išsiskirstėme su mintimi, 
kad - nesvarbu kur gyveni - svarbu 
išsaugoti lietuvybę širdyje ir garbin
gai atstovauti Lietuvai. Aldona V.

Nuotr. K. Baliunaitės

Seniausios organizacijos seimas
Susivienijimas lietuvių Amerikoje (SLA) Čikagoje 

turėjo savo seimą, paminėjusį 116-ąją sukaktį
EDVARDAS ŠULAITIS

Į savo seimą Čikagon iš vi
sos Amerikos suvažiavusieji se
niausios organizacijos - Susivie
nijimo lietuvių Amerikoje atsto
vai dar optimistiškai žiūrėjo į 
šio vieneto ateitį. Nors jų čia 
buvo tik 26, o atstovų amžiaus 
vidurkis sukosi apie 75 metus, 
visi aktyviai dalyvavo dvi dienas 
užtrukusiuose seimo posėdžiuo
se, ir trečiąją, sekmadienį, rei
kalus aptarė naujai perrinkti 
valdybos nariai.

Penktadienio ryte Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus tre
čiojo aukšto salėje prasidėjo or
ganizacijos 116-ją sukaktį žy
mintis seimas. Darbotvarkėje - 
sveikinimai žodžiu bei raštu, 
nors jų šį kartą nebuvo daug. 
Įdomus buvo JAV LB krašto 
valdybos pirm. Algimanto Ge- 
čio laiškas, pasižymėjęs toleran
cijos ir vienybės skatinimu.

Smagu buvo išgirsti iš Bos
tono apylinkių atvykusį Lawren
ce kuopos atstovą Joną Stun- 
džą, kuris seime buvo pats jau
niausias amžiumi ir čia dirbo jo 
sekretoriate.

SLA pirmininkas-žurnalis- 
tas Vytautas Kasniūnas savo 
kalboje pažvelgė į organizacijos 
užuomazgą prieš 116 metų, cita
vo jos vieno iš iniciatorių Pijaus 
Pesecko žodžius, kuriuose buvo 
pabrėžiamas vienybės reikalin
gumas.

Daug konkrečių duomenų 
apie SLA pateikė organizacijos 
sekretorė Genovaitė Meilūnie- 
nė, vadovaujanti jos raštinei 
Niujorko miesto centre. Ši mo
teris, į pareigas atėjusi 1972- 
siais, jose darbuojasi iki šios 
dienos.

Ji savo ilgo pranešimo pra
džioje taip kalbėjo: “Žengiant į 
Susivienijimo antrąjį šimtmetį, 
susiduriame su naujais reikalais 
ir klausimais. Esame suvažiavę 
nustatyti naujas gaires tolimes
nei ateičiai. Todėl, gerbiamieji 
delegatai, bandysiu tiksliai ir 
vaizdžiai perduoti smulkesnius 
duomenis ir žinias apie Susivie
nijimą, kad jie padėtų jums pa
daryti nutarimus bei spren
dimus.

Kalbėtoja čia padarė finan
sinę atskaitomybę, apimančią 
laikotarpį nuo 1997 m. gruodžio 
31 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d. 
Ji nurodė, kad prieš 7 metus na-

Sudbury, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sudburio apylinkės lietuviams bus 
Kristaus Karaliaus šventovėje gruo
džio 14, šeštadienį. Išpažinčių bus 
klausoma 6.30 v.v., o Mišios bus 
7.00 v.v. Susikaupimą ves kun. Vy
tautas Staškevičius.

Sault Ste Marie, Ont.
ADVENTO SUSIKAUPIMAS 

Sault Ste. Marie apylinkės lietu
viams bus Šv. Jeronimo šventovėje 
gruodžio 15, sekmadienį. Išpažin
čių bus klausoma 2 v.p.p., o Mišios 
bus 3 v.p.p. Susikaupimą ves kun. 
Vytautas Staškevičius. 

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

rių skaičius siekė 3,119, o dabar 
jų yra 2,755. Organizacijos pa
grindinis turtas per tą laikotarpį 
nedaug sumažėjo - buvo 
3,260,326 dol., dabar - 3,046, 
377. Taip pat yra nemaža ir ki
tokio turto. Čia daugiausia ver
tinamas žemės sklypas su 4 
aukštų namu, kuriame yra SLA 
raštinė ir archyvas. (Jo vertė - 
apie milijoną dolerių).

Taip pat pažymėjo, kad Su
sivienijimo finansinis pajėgumas 
dar vis yra labai didelis, siekian
tis net 180.63%. Kadangi SLA 
pagrinde yra draudos bendrovė, 
tai ją dažnai tikrina Amerikos 
įvairių valstijų draudos departa
mentai. Tai buvo atlikta 2001 
m. rugpjūčio mėnesį. Šeštadie
nio posėdyje buvo atsilankęs 
“Bruce and Bruce Company” 
atstovas, kuris patvirtino SLA 
gerą finansinį stovį, nors pažy
mėjo, kad paskutiniais metais 
truputį mažėjančios pajamos.

Sekretorė G. Meilūnienė pa
žymėjo, kad centro raštinėje 
Niujorke darbuojasi dar 3 padė
jėjos. Ji teigė, kad narių skaičius 
mažėja, tačiau darbo didėja, nes 
daug kuopų lieka be valdybų ir 
svarbiausia - be finansų sekre
torių, kurių pareigas turi atlikti 
centro raštinės tarnautojai.

Sekretorė papasakojo ir 
apie populiariausias draudas, 
įskaitant SLA. Be sveikatos pa
tikrinimo priimami asmenys 
nuo 1 iki 75 m. amžiaus nuo 1 
iki 5000 dolerių; su gydytojo pa
tikrinimu - 10,000 dolerių.

Iš Floridos atvykęs atstovas 
Kęstutis Miklas (jis yra ir Lietu
vių žurnalistų Sąjungos pirmi
ninkas) ir keli kiti atstovai siūlė 
didesnį dėmesį kreipti į naujai 
Amerikon atvykusius, kurie ga
lėtų tapti SLA nariais nepri
klausomai nuo to, ar jie čia gy
vena legaliai ar ne. Būtų abipu
sė nauda: jie įsigytų reikalingą 
sveikatos draudą, o SLA padi
dėtų nariais.

Naujai perrinktieji valdybos 
nariai žadėjo stengtis į organi
zaciją pritraukti daugiau žmo
nių ir visai negalvoti apie šios 
seniausios lietuvių grupės mirtį!

Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus pavėlavusiame svei
kinimo laiške sakoma: “Jūsų or
ganizacija, mininti 116-uosius 
veiklos metus, visada buvo ir 
šiandien išlieka aktyvi Lietuvos 
ir lietuvių interesų saugotoja, 
tradicinių tautos vertybių puo
selėtoja ir gynėja. Jūsų susivie
nijimui padedant ir palaikant, 
Lietuva laimėjo laisvės -bylą ir 
šiandien kuria savąją ateitį, sa
vąją gerovę. Išeivijos lietuviai 
Jungtinėse Valstijose jūsų orga
nizacijos dėka turi tvirtą tautinę 
bendruomenę, perduodančią 
lietuvybės idėjas jaunajai tautie
čių kartai. Tikiu, kad šios veik
los tęstinumas bus svarbi šių 
metų SLA seimo tema. Jūsų pa
tirtis ir ateityje turi prisidėti 
prie Lietuvos ir lietuvių gerovės, 
prie tautiškųjų idėjų puoselėji
mo ir skaidos”.

JA Valstybės
New Britain, CT, ir apylinkių 

lietuviai rugsėjo 28, šeštadienį, bu
vo susirinkę į Šv. Andriejaus šven
tovės salę kasmetiniam rudens va
karui. Jam vadovavo Elzbieta ir 
Juozas Liūdžiai. Jie pasikeisdami 
šmaikščiom pastabom linksmai nu
teikė vakaro dalyvius. Kartu vyko ir 
dailininkės D. Jokubaitienės iš 
Tauragės tapybos darbų paroda. 
Meninėje programoje pasirodė trio 
- E. Malinauskas, A. Juška, R. Sa
kalauskas, pritardami gitaromis pa
dainavo mėgstamų lietuviškų dai
nų. Viešnia iš Hartfordo E. Dvario- 
naitė-Miniukienė pianinu atliko 
Šopeno kūrinių. Sveikinimo žodį 
tarė L. Misevičius, Lietuvos Vyčių 
centro valdybos narys, ir S. Šimku
vienė. Tai jau antras pastaruoju lai
ku įsteigtas New Britain lietuvių 
bendruomenėje muzikinis vienetas. 
Prieš porą metų įsisteigė dainos an
samblis “Sodžius”. Vakaro dalyvių, 
tarp kurių nemažai jaunimo, buvo 
apie 200. Jie vaišinosi šeimininkių 
pagamintais lietuviškais valgiais. 
Vakaro šokiams grojo St. Telšins- 
kas, kurio muziką mėgsta ir seni
mas, ir jaunimas. Visi vakaro daly
viai džiaugėsi ir buvo dėkingi New 
Britain LB valdybos pirm. J. Liū
džiu! ir jo talkininkams už gražiai 
praleistą šeštadienio vakarą.

(Draugas, 2002 m., 205 nr.)

Argentina
Argentinos lietuvių jaunimo 

sąjungos (AUS) susirinkimai vyks
ta kiekvieną mėnesį ir vis kitoje vie
tovėje. Taip daroma, nes jaunimas 
yra išsisklaidęs atskiruose miestuo
se. Dažniau sušaukti toje pačioje 
vietoje susirinkimą neįmanoma. 
Tokiuose susirinkimuose dalyvauja 
maždaug 25 nariai. Stengiamasi į 
lietuvišką veiklą įtraukti naujų na
rių. Jų pavardės ir adresai suran
dami internete, taipgi jų ieškoma ir 
telefonų knygose. AUS valdybą 
sudaro: pirm. J.P. Pupelis, viče- 
pirm. S. Butkus, sekr. G. Miškinis, 
ižd. D. Butkienė ir nariai - K. 
Naya, E. Dulkė, C. Mahne-Zavic- 
kas, M. Kalainis ir F. Mahne-Zavic- 
kas.

(Pasaulio lietuvis, 2002 m. 10 nr.)

Brazilija
Lietuvos konsulas J. Valavi

čius rugsėjo 27 d. sušaukė dabarti
nių ir būsimų spaudos bendradar
bių pasitarimą Lietuvos konsulato 
patalpose Sao Paulo mieste. Be 
paties konsulo, jame dalyvavo kun. 
P. Rukšys, V. J. Bacevičius, A. Puo
džiūnas, S. Minconi, J. Valavičienė, 
R. Jakovackaitė, G. Valavičienė, S. 
Mikalauskaitė-Petroff, R. Karso- 
kas, P. Jurgilas, ir E. Pazikas. Pir
miausia buvo nustatyta, kad dabar
tinį pagrindinį Mūsų Lietuvos leidi
mo darbą atlieka kun. P. Rukšys su 
J. Jakataviškio ir A. Puodžiūno 
talka. Nutarta, kad yra būtina pra
plėsti bendradarbių skaičių ir pasi
dalinti pareigomis. Naujo formato 
Mūsų Lietuva numatyta išleisti lap
kričio mėn. Naujo užmojo koordi
natoriais sutiko būti S. Minconi ir 
R. Karsokas. Redakcijos komisiją 
sudaro kun. P. Rukšys, A. Puodžiū
nas ir R. Karsokas. Pastebėta, kad 
jau nuo seniai daug skaitytojų ne
susimoka prenumeratos. Tuo rei
kalu rūpinsis P. Jurgilas, o skelbi
mais - R. Karsokas. Iki šiol buvo 
didelis korespondentų trūkumas. 
Tikimasi šį trūkumą ateityje 
nugalėti.

(Mūsų Lietuva, 2002 m. 10 nr.)

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTPAT A 99 LIETUVIŲ KREDITO 
A rVL/rVčV KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki......... 0.75%
santaupas................................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk..........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................... 1.55%
180 dienų indėlius.....................1.55%
1 m. term, indėlius.....................2.50%
2 m. term, indėlius.....................3.00%
3 m. term, indėlius.....................3.35%
4 m. term, indėlius.....................4.00%
5 m. term, indėlius.....................4.50%
RRSP irRRIF
(Variable).....................................1.00%
1 m. Ind.........................................2.50%
2 m. ind.........................................3.35%
3 m. ind.........................................3.60%
4 m. Ind........................................ 4.25%
5 m. ind.........................................4.75%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

Australija
Sidnio LB apylinkės metinis 

susirinkimas įvyko spalio 13 d. Lie
tuvių klubo patalpose. Jam pirmi
ninkavo A. Reisgys ir sekretoriavo 
Lolita Kalėda. Susirinkime dalyva
vo svečias iš Lietuvos - Kauno Vy
tauto Didžiojo universiteto rekto
rius prof. dr. V. Kaminskas. Jis su
sirinkimo dalyvius supažindino su 
universiteto atsteigimu ir jo toli
mesne plėtra, pakviesdamas taipgi 
jame studijuoti Australijos lietu
vius. Atsidėkodamas už priėmimą, 
rektorius tautine juosta apjuosė LB 
valdybos pirm. dr. R. Zakarevičių, 
suvenyrus įteikė dr. V. Danielai, 
Lietuvos garbės konsului V. Šlite- 
riui, sporto veikėjui A. Laukaičiui. 
Knygą apie Vytauto Didžiojo uni
versitetą padovanojo Lietuvių klu
bo bibliotekai. LB valdybos prane
šimą padarė pirm. dr. R. Zakarevi
čius ir už darbą padėkojo visiems 
valdybos ir bendruomenės nariams 
už pagalbą įsteigiant Lietuvių infor
macijos centrą Sidnyje. Apylinkės 
valdyba stengiasi surinkti duomenis 
apie lietuvių kilmės asmenis. Į 
Australijos LB krašto tarybą išrink
ti: dr. V. Doniela, R. Zakarevičie
nė, P. Pullinen, L. Kalėda, V. Ba
kaitis, A. Reisgys, A. Mikus ir D. 
Domikienė.

(Mūsų pastogė, 2002 m. 44 nr.)

Kanberos LB apylinkės meti
nis susirinkimas įvyko spalio 20 d. 
Lietuvių būstinėje. Jį pradėjo apy
linkės valdybos pirm. V. Martišius. 
Atsistojimu bei tylos minute pa
gerbti praėjusiais metais mirę ben
druomenės nariai: A. Kontvainis, 
Pr. Kinas, M. Pužienė ir J. Perli- 
bachas. Pagerbtos ir teroristų au
kos Bali saloje, Indonezijoje. Pra
eito susirinkimo protokolą skaitė ir 
šiam susirinkimui sekretoriavo S. 
Gailiūnaitė. LB apylinkės pirm. V. 
Martišius padarė metinį valdybos 
veiklos pranešimą. Vasario 16-toji 
buvo paminėta vasario 24 d. Wes
tern District Rugby Union klubo pa
talpose. Paskaitą skaitė dr. A. Ka- 
baila, meninę programą atliko flei- 
tistė J. Mikutė ir pianistas R. Zaka
revičius. Motinos dienos minėjimas 
įvyko gegužės 5 d. Jautrios poezijos 
paskaitė R. Gocentienė ir S. Gai
liūnaitė. Valdybos pirmininkas, atos
togaudamas Lietuvoje, birželio 6 d. 
dalyvavo Lietuvos karo akademijos 
metų baigimo iškilmėse. Jis geriau
siai baigusiam akademiją kariui E. 
Ringui įteikė Kanberos lietuvių 
bendruomenės premiją 2000 Lt. 
Valstybės šventė paminėta liepos 
14 d. Pagrindinį žodį tarė dr. R. 
Zakarauskas, Sidnio LB valdybos 
pirmininkas. Buvo parodyta vaizda
juostė iš baleto Carmen spektaklio 
Lietuvoje. Gerai pavyko kultūrinė 
popietė rugsėjo 7 d. Programą atli
ko pianistas E. Petronis ir lyrikas 
A. Sliažas. Apie iždo būklę kalbėjo 
ižd. A. Katauskas, o revizijos aktą 
perskaitė dr. K. Kemežys. Kitai ka
dencijai pasiliko ta pati valdyba ir 
revizijos komisija.

(Mūsų pastogė, 2002 m. 44 nr.).

J. Andr.

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

PASKOLAS
Asmenines nuo............6.50%
nekiln. turto 1 m...........4.10%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Džiaugsmo kupinas koncertas
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Klyvlande 2002 m. lapkričio 
9 d. Dievo motinos nuolatinės 
pagalbos šventovėje įvyko para
pijos choro “Exultate” 20-mečio 
jubiliejinis koncertas pavadintas 
Bet žemėje bandau statyti Tau al
torių. Koncertas buvo pradėtas 
labai punktualiai 6 v.v. ir truko 
vieną valandą. Tvarkingai įžy
giavę į šventovės priekį choristai 
programą pradėjo S. Rachmani- 
novo giesme Avė Maria, po ku
rios atliko F. Bajoro kūrinį Pa
slaptis (Nesibaigianti auka) eilė
raštis kun. J. Gutausko. Sekan
tis, labai populiarus kūrinys Jė
zau, tyras sielos džiaugsme kom- 
poz. J. S. Bach, nuskambėjo la
bai iškilmingai, nes pritarė sty
ginių instrumentalistų grupė, 
kurią sudarė Klyvlando orkestro 
ir Ohio kamerinės simfonijos 
muzikantai - profesionalai.

Styginio orkestrėlio grupės 
akompanimentas lyg ir paruošė 
klausytojus sekančiam “Exulta
te” choro kūriniui A. Vivaldi 
Magnificat. Tai buvo pagrindinis 
šio koncerto kūrinys, susidedan
tis iš devynių dalių, giedamų 
tekstų, turintis solines dalis, 
akompanuojamas styginių inst
rumentalistų grupės.

Nelabai patenkinti buvo 
klausytojai, kai dirigentė R. 
Kliorienė rankų mostais paro
dė, kad tarp kūrinio devynių da
lių prašoma neploti. Rankos pa
čios kilo plojimams, kai siela, 
pagauta kūrinio nuotaikos, nuo
širdaus muzikinio atlikimo, no
rėjo atsidėkoti atlikėjams už to
kias nuostabias gyvenime muzi
kines akimirkas.

Iškeliavusiems amžinybėn 
choro nariams atminti buvo už
degtos žvakės, perskaitytos jų 
pavardės, sugiedota Agnus Dei 
muz. A. Soderman. Kelias mi
nutes trukusi muzikinė pertrau
kėlė, kurios metų choristai suli
po į šventovės balkoną, buvo 
pastebėta tik tada, kai sekan
čios, šokio nuotaiką turinčios 
giesmės Cantate Domino (muz. 
V. Miškinio) garsai pasigirdo 
kitoje šventovės pusėje. Šventinį 
iškilmingumą sustiprino trimitai 
giesmėje Jubilate Deo muz. J. 
Helmich Roman.

Parapijos klebonas kun. G. 
Kijauskas perskaitė maldą už 
chorą pavadinęs ją “Viešpačiui 
giedosiu”, po kurios labai tinka
moje vietoje buvo atliktas dvi
dešimtmečio jubiliejinis kūrinys 
Džiugesio dainininkai (žodž. N. 
Kersnauskaitės, muz. K. Vasi
liauskaitės), specialiai sukurtas 

Vilniaus kvarteto nariai po koncerto Čikagos lietuviams PL Centre 
Lemonte (iš k): A. Vainiūnaitė, A. Šilalė, G. Jakaitis, A. Vasiliauskas

Nuotr. Ed. Šulaičio
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Mano Lietuva
LIETUVA - ugnis, kurią kūrenant. 
Ir kurioj sudegsime visi.

(J. Strielkūnas)

O žemė juk graži kaip visada, 
Kaip moteris jauna, žydėjimu apsvaigus.
Ak, Lietuva, Tu nestovėk liūdna, 
Įskaudinta širdim, rankas nuleidus.

PASIRINKIMAS turi būt tikslus.
Tu pasiduodi. Arba - NE. Ak, žmonės, - 
Nejaugi Lietuvoj jau pamirštas Maironis, 
Kudirka, Vaižgantas, veržlus, šviesus, 
Gyvenimo saulutei leidžiantis - toks vienas.
O, jeigu šiandien stotume lyg mūro siena 
Su tais, už tuos, kurie jų DVASIOS deglą 
Dar laiko rankose...
kodėl jų tiek mažai?!...
Kodėl visi kiti taip pražūtingai,
Taip aršiai grumias - tapę priešais - mirtinai.
Kas dėl valdžios ir turtų. Kas dėl kąsnio 
Juodos duonutės...
Argi pasirinkome jau tai,
Kad mes - ne broliai ir ne seserys, 
Ir - ne tauta... A UKSO VERŠIO vergai...

Dalia Duobaitė,
(1994.V.8)

šiai progai. Giesmės metu, gy
viau perteikti giedamai minčiai, 
grupelė šokėjų įspūdingai atliko 
liturginį šokį. Trimitų garsai 
skelbia džiugesio giesmę, cho
ristų balsai drebina šventovės 
aukštas lubas, skamba Gloria in 
Excelsis Deo (muz. E. Daley) ir 
visas koncertas baigiamas choro 
Aleliuja iš F. Hendelio oratori
jos Mesijas.

Stovinčių klausytojų ovaci
jos, nuo plojimų skaudantys del
nai, nuoširdžiausios per 500 su
sirinkusių šypsenos, gražiausios 
puokštės vadovei R. Čyvaitei- 
Kliorienei, solistams ir visiems, 
kurie praturtino visus savo šir
dies šiluma, nuostabiais muzi
kos garsais. Koncerte buvo ne 
tik tinkamai parinktas, puikiai 
atliktas nelengvas repertuaras, 
bet ir profesionaliai, minučių 
tikslumu pradėtas ir baigtas pa
sirodymas. Gerbdami save, savo 
darbą, “Exulate” vadovė ir cho
ristai dar labiau gerbia klausyto
jus pradėdami ir baigdami savo 
renginius punktualiai. Nepa- 
slaptis, kad išeivijoje dažnai pa
sitaiko gerokai uždelstos minėji
mo pradžios, maratoninio ilgu
mo koncertai ar kiti parengi
mai, išvargindami ir taip visur 
skubantį klausytoją.

Pakilia nuotaika pripildę 
širdis, giesmių garsais pasotinę 
sielas, 340 susirinkusių svečių 
sugužėjo į parapijos salę. Po 
trumpų Lietuvos garbės konsu- 
lės Ohio valstijai L Bublienės 
sveikinimo žodžių, kun. G. Ki- 
jausko šventinio tosto, taurės 
putojančio šampano ir choristų 
sugiedotos maldos visi sėdo prie 
vakarienės stalo.

Tolimesnėje vakaro eigoje 
buvo pristatyti visi atvykę sve
čiai, išvardinti buvę choristai, 
dainuota jungtinio choro, šokta, 
šokta ir vėl dainuota iš dainorė- 
lių ir be jų. Visur tarp šokančių 
ir dainuojančių, tarp kalbančių 
ir besisveikinančių, tarp susirin
kusių ir beateinančių sukosi 
choro vadovė Rita Čyvaitė- 
Kliorienė. Prie kiekvieno priėjo, 
kiekvienama padėkojo už ilga
metę paramą chorui, už atsilan
kymą šioje svarbioje choro 
šventėje, už parodytą dėmesį, 
pasakytą gražų žodį. Jungiantis 
prie kun. G. Kijausko maldos 
žodžių: “Laimink, Viešpatie, 
Exultate choro vadovę Ritą, bu
vusius ir esamus šio choro na
rius...”, norisi dar kartą padė
koti už tokį puikų renginį ir pa
linkėti ilgiausių metų chorui 
“Exultate”, jo vadovei ir visiems 
choristams.

t

Klyvlando Dievo Motinos nuolatinės pagalbos parapijos choras “Exultate”, vadovaujamas R Čyvaitės-Kliorienės

Amerikos pedagogų pagalba Lietuvai
Irena Grabošaitė-Ross, šiais metais A.P.P.L.E. tarybos išrinkta trejų metų šios JAV-bių 
organizacijos vadovavimo ciklui, atsako j klausimus apie organizaciją, kurioje ji vienintelė 
darbuotoja iš Kanados. Si organizacija rūpinasi Lietuvos švietimo pažanga

- Aų reiškia raidės A.P.P. 
L.E.?

- Tai pirmosios raidės orga
nizacijos pavadinimo “Ameri
can Professional Partnership 
for Lithuanian Education”. Or
ganizacijos pavadinimas lietu
viškai “Amerikos pedagogų tal
ka Lietuvos švietimui”. Oficia
liuose laiškuose figūruoja pava-, 
dinimai abiem kalbom.

- Kaip atsirado A.P.P.L.E. 
organizacija?

- Lietuvai atgavus nepri
klausomybę 1990 m., tuometinis 
pirmasis Lietuvos Švietimo ir 
kultūros min. Darius Kuolys 
kreipėsi į Ameriką per jos lietu
vius, prašydamas vakarietiško 
įnašo į Lietuvos mokytojų švie
timo pasaulį po daugybės metų 
sovietinės okupacijos. Tuo būdu 
Vaiva Vėbraitė iš Connecticut 
valstijos su grupe kitų JAV 
mokslo žmonių įsteigė A.P.P. 
L.E. organizaciją. Jau 1991 m. 
įvyko pirmieji vasaros kursai 
Lietuvos mokytojams Vilniuje. 
2002 m. įvyko A.P.P.L.E. kursai 
dvyliktą vasarą iš eilės.

- Kas nustato kursų apimtį, 
kurias mokslo šakas, reikalingas 
Lietuvos mokytojų tobulėjimui?

- A.P.P.L.E. visą laiką dirba 
artimai su Lietuvos švietimo ir 
mokslo ministerija, kuri palaiko 
glaudžius ryšius su švietimo dar
buotojais visoje Lietuvoje. Mi
nisterija perteikia įvairių Lietu
vos švietimo centrų pageidavi
mus A.P.P.L.E. administracijai, 
o ši tada suranda JAV-bėse ati
tinkamus specialistus savano
rius, kurie, aukodami savo lai
ką, žinias ir energiją, vyksta į 
Lietuvą ir perduoda savo patirtį 
per organizuojamus kursus.

-ArA.P.P.L.E. kursai visuo
met vyksta Vilniuje?

- Taip, A.P.P.L.E. centrinė 
vieta yra Vilniaus Pedagogų 
profesinės raidos centras. Tai
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Raganų kalno Juodkrantėje 
drožinys - pasakos “ Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių” 
motyvais Nuotr. G. Kurpio

yra kartu A.P.P.L.E. atstovybė. 
Ten kasmet liepos mėn. vyksta 
dviejų savaičių intensyvūs kur
sai. Kiekviena disciplina/specia- 
lybė vadinama “srautu”. 2002 
m. liepos mėh. buvo iš viso dvy
lika srautų. Klausytojų kiekvie
name sraute būna apie 25 Lie
tuvos mokytojų. Tai reiškia iš 
viso vien Vilniuje būna apie 300 
klausytojų: kai kurie iš Vilniaus, 
kai kurie iš kitų vietovių gyvena 
pas gimines Vilniuje kursų me
tu, o kiti apgyvendinami studen
tų bendrabučiuose. Kiekvienas 
srautas turi lektorių - koordina
torių ir bent vieną ar du lekto
rius kolegas. Šie, atvykę iš JAV- 
jų, taip pat apgyvendinami stu
dentų bendrabučiuose.

- Ar būna A.P.P.L.E. kursų 
ir kituose miestuose?

- Taip, per dvylika metų ši 
organizacija yra aplankiusi visus 
Lietuvos pagrindinius miestus. 
Taip pat būna ir vadinamieji re
gioniniai kursai, atskirai nuo 
Vilniaus kursų. Pavyzdžiui, da
bartinė Varėnos Švietimo cent
ro direktorė Janjna Šimelionie- 
nė š.m. pradžioje kreipėsi į 
Švietimo ir mokslo ministeriją, 
nes apylinkės mokytojai pagei
davo anglų kalbos metodikos 
tobulinimo kursų. Ministerija 
perteikė prašymą A.P.P.L.E. va
dovui dr. P. Taylor, o šis kreipė
si į mane, kad vesčiau tuos kur
sus Varėnoje. Taigi aš atlikau 
dviejų savaičių kursus Vilniuje, 
kur dirbome dviese su kolege iš 
Kalifornijos, o Varėnoje aš pati 
viena vedžiau intensyvius vienos 
savaitės kursus su 27-iais klau
sytojais. Be mano vedamų kursų 
Varėnoje, vyko keli kiti regioni
niai kursai iš kitų disciplinų ki
tuose miesteliuose. Atlikę kur
sus jų lankytojai gauna pažymė
jimus, kurie teikia jiems profesi
nę užskaitą.

Be to, kas vasarą Šventojo
je, Baltijos pajūryje būna spe
ciali dviejų savaičių mokomoji 
stovykla, kaip elgtis pozityviai 
su vaikais ir suaugusiais su ne
galiomis. Čia Lietuvos darbuo
tojai su JAV specialistų pagalba 
dirba tiesiogiai su specialaus dė
mesio reikalingaisiais bei jų tė
vais ir tokiu būdu išmoksta pas
kutiniuosius pažangiausius me
todus. Susumuojant visus kur
sus, 2002 m. vasarą apie 50-55 
A.P.P.L.E. dėstytojų pasiekė ar
ti 600 Lietuvos mokytojų.

-Ar visi dėstytojai iš JA V-bių 
yra lietuviškai kalbantys?

- Ne, tik dalis lietuviškai 
kalbančių. Didelė dalis yra JAV 
mokslo specialistų ir nelietuvių 
kilmės, kurie dėsto per vertėjus. 
Pačioje pradžioje A.P.P.L.E. gy
vavimo vertėjai/vertėjos buvo 
JAV lietuviai. Dabar beveik visi 
vertėjai/vertėjos yra vietiniai lie
tuviai, kurie iš anksto pasiruošia 
su dėstytojais, kad paskaitos 
vyktų sklandžiai ir įdomiai. Taip 
pat dabar bandoma atrasti pa
skaitininkų kolegų iš Lietuvos 
pedagogų, kad ilgainiui A.P.P. 
L.E. būtų mažiau ir mažiau rei
kalinga augant švietimo specia
listų skaičiui Lietuvoje.

- Kokia yra A.P.P.L.E. orga
nizacinė sąranga?

- Per pirmus aštuonerius 
metus organizacijai vadovavo 

iniciatorė Vaiva Vėbraitė su 
A.P.P.L.E. tarybos parama. 
Švietimo ir mokslo ministerijai 
atkreipus dėmesį į jos atsidavi
mą šiam tikslui ir A.P.P.L.E. 
kursų efektingumą, Vaiva buvo 
pakviesta būti Švietimo ir moks
lo ministerijos viceministere. Ji 
tas pareigas priėmė ir iš Con
necticut trejiems metams (1998- 
2001) persikėlė į Vilnių. Tada 
organizacija šiek tiek pakeitė 
savo ateities vadovų stažą. V. 
Vėbraitei pasitraukus iš A.P.P. 
L.E. vadovės pareigų, taryba 
įvedė trejų metų vadovavimo 
ciklą, kiekvienoje atsakomybėje 
po metus laiko, t.y. “president
elect” (būsimas/a vadovas/ė ir 
drauge vadovo/ės partneris/ė); 
president (vadovas/ė); ir “past 
president” (buvęs vadovas/ė ir 
kartu vadovo/ės patarėjas/a).

- Kas vadovavo A.P.P.L.E. 
organizacijai V. Vėbraitei pasi
traukus?

- Pirmiausia muzikos spe- 
cialistė/pedagogė Emilija Saka- 
dolskienė iš Vašingtono, po to 
pradinių skyrių specialistė Gitą 
Kupčinskienė iš Bostono; ką'tik 
bebaigiantis paskutinį pareigų 
ciklą dr. Phil Taylor, profeso
rius iš Floridos universiteto; da
bar šias pareigas eina dr. Kathe
rine Dunlap, socialinės rūpybos 
profesorė iš North Carolina. 
Kai baigsis jos vadovės kaden
cija, 2003 m. vasarą ateis mano 
eilė vadovauti A.P.P.L.E.

- Kaip finansuojama A.P.P. 
L.E. veikla?

- Kanada lurZClDA fede
racinį šalpos šaltinį švietimo 
projektams užsienyje ir kitas 
profesines mokytojų sąjungas, 
mokslo draugijas, kurios šelpia 
tokius užmojus. JAV-jose to nė
ra, bent A.P.P.L.E. atveju. Vie
nas iš pagrindinių A.P.PL.E. 
šaltinių yra Amerikos lietuvių 
fondas. Jo įnašas tikrai svarus. 
Taip pat paskiri žmonės dosniai 
prisideda aukomis. Aukų rinki
mas yra nuolatinis šios organi
zacijos uždavinys. Be aukų A.P. 
P.L.E. negalėtų egzistuoti. 
Kiekvienas paskaitininkas dar 
turi atskirai ieškoti galimybių fi
nansuoti savo dėstomąją me
džiagą. Už tai aš turiu padėkoti 
KLB krašto valdybai. Jos aukos 
man padeda įsigyti mokomosios 
medžiagos ir knygų, kurias pa
dalinu Lietuvos mokytojams ir 
kartu paskelbiu KLB dosnumą 
jiems. Jie kaskart parašo kiek
vieno mokytojo pasirašytą ofi
cialią padėką KLB valdybai ir 
supranta, kad Kanados lietuviai 
aukoja Lietuvos švietimo pažan
gai šiuo atveju per mane.

- Kaip Jūs tapote A.P.P.L.E. 
organizacijos dalimi?

- Pirmą kartą buvau kviesta 
A.P.P.L.E. veiklios pedagogės iš 
Klyvlando Irenos Gedrienės 
prisidėti prie šios organizacijos 
darbo. Tai buvo 1996 m. Iš kar
to pasijutau dalimi šios labai 
vieningos, atsidavusios organi
zacijos. Tais metais dėsčiau dvi 
savaites Trakuose. Š.m. pavasarį 
dr. Phil Taylor pakvietė mane 
kandidatuoti į A.P.P.L.E. vado
vybę. Pirmą ciklą savo pareigų 
pradėjau š.m. rugpjūčio 15 d.

Kalbėjosi -
R. Sakalaitė-Jonaitienė
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□ MII IdlilillHI: /I IhlOII
Virgilijus Noreika, operos so

listas ir Muzikos akademijos pro
fesorius, metus dėstęs Estijos Ta
lino muzikos akademijoje, grįžta į 
pedagoginį darbą Lietuvoje. Vals
tybinio operos ir baleto teatro di
rektorius Gintautas Kėvišas pa
siūlė V. Noreikai vadovauti nau
jai steigiamai Operos studijai. Po 
pasikalbėjimo su premjeru A. 
Brazausku ir G. Kėvišu, maestro 
sutiko su šiuo siūlymu. Operos 
studija pradės veikti nuo 2003 m. 
sausio ir jos tikslas bus dvejų me
tų programos rėmuose rengti dai
nininkus, baigusius Lietuvos mu
zikos akademiją, profesionaliai 
operos scenai. Panašios studijos 
veikia prie daugelio žymiausių 
pasaulio operų teatrų.

Pasak G. Kėvišo, “Operos stu
dija nebus dar vienas teatro pada
linys. Tai naujas mūsų valstybėje 
reiškinys, kuris jauniems meni
ninkams sudarys galimybes pla
čiau atsiskleisti Lietuvoje ir neieš
koti būdų išvykti į užsienį. V. No
reika - vienas muzikos meno ko
rifėjų. Jam pirmajam pasiūliau 
imtis Operos studijos vadovo pa
reigų ir džiaugiuosi, kad maestro 
neatsisakė”. Įvairių tarptautinių 
konkursų laureatas, daugelio 
operų pagrindinių vaidmenų atli
kėjas Virgilijus Noreika laikomas 
ne tik vienu žymiausių Lietuvos 
vokalistų, bet ir pedagogų. Per 
kelis pedagoginio darbo dešimt
mečius jis parengė daugiau kaip 
trisdešimt dainininkų, iš kurių tik 
vienas nepadarė karjeros.

Mokslo ir enciklopedijų lei
dybos institutas rugsėjo pabaigoje 
išleido Visuotinės lietuvių enciklo
pedijos antrąjį tomą. Jame yra 
apie 5,000 straipsnių (iš jų 1,250 
biografinių), 1,324 iliustracijos, 
46 įvairaus mastelio žemėlapiai. 
Šis tomas apibūdina žodžius nuo 
Arktis iki Beketas. Enciklopediją 
ruošia per 100 instituto darbuoto
jų, straipsnius rašo apie 900 auto
rių. Trečiąjį tomą leidėjai žada iš
leisti 2003' metų pradžioje. Viso 
bus 20 tomų po maždaug 800 
puslapių, kurių leidyba bus už
baigta 2009 metais minint Lietu
vos vardo tūkstantmetį.

Lietuvių kalbos institutas 
bendradarbiaus su Suomijos ap
linkos institutu rengiant antrąją 
daugiakalbio Aplinkos apsaugos 
terminų žodyno (Environmental 
Dictionary) laidą. Pirmoje laido
je, kurią išleido 2000 m. Suomijos 
aplinkos institutas (vyr. redakto
rius prof. Aleksander Maastik iš 
Estijos) buvo pateikta 4,600 ter
minų suomių, estų, anglų, vokie
čių, švedų, latvių ir rusų kalbo
mis. 2003 m. planuojamoje antro
joje šio žodyno laidoje bus įvesti 
atitikmenys lietuvių ir prancūzų 
kalbomis. Lietuvių kalbos institu
to terminologai, pasitelkę aplin
kos apsaugos specialistus, pateiks 
žodynui minėtos srities lietuviš
kus terminus.

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

Režisierės, “Aukuro” vadovės Elenos Dauguvietytės-Kudabienės 80- 
tojo gimtadienio šventėje lapkr. 9 d. Hamiltono “Rambyno” pastate; ją 
pasveikinusių tarpe dalyvavo (iš kairės) “Aukuro” administratorė 
Regina Choromanskytė, KLB vicepirmininkė kultūrai Irena Ross ir 
(dešinėje) smuikininkė Audronė Šarpytė Nuotr. D. Kudabaitės

KLB 50-čio vakarienėje Toronto Lietuvių Namuose lapkr. 9 d. dalyvių 
tarpe (iš kairės) Gražina Meiluvienė, Elena Dauguvietytė-Kudabienė ir 
Dalia Gruodienė, viešnia Toronte iš Vilniaus Nuotr. I. Ross

Vaidos Blažytės, septynioli
kametės Vilniaus Žemynos gim
nazijos moksleivės, pirmąjį roma
ną Geltona pieva išleido Lietuvos 
rašytojų sąjungos leidykla. Leidy
bą parėmė Kultūros ministerija ir 
Policijos departamentas prie 
VRM. Visuomenei romanas buvo 
pristatytas Rašytojų klube Vilniu
je rugsėjo 26 dieną jaunųjų meni
ninkų kūrybos vakare Ateinantys. 
V. Blažytė yra 34-jo Lietuvos 
moksleivių jaunųjų filologų kon
kurso laureatė, laimėjusi pirmą 
vietą prozos sekcijoje. Pasak kon
kurso vertinimo komisijos pirmi
ninkės prof. E. Bukelienės, roma
no autorė itin giliai, subtiliai ir 
psichologiškai įtaigiai perteikė 
pagrindinio veikėjo narkomano 
Roberto patyrimą: “Tikrai džiugi
na jaunos autorės drąsa imtis su
dėtingos gatvės vaikų temos. Naš- 
laitystė, abejingumas mokyklai, 
benamių dalia, narkomanija, keb
lūs santykiai, neišvengiamas vie
nišumas ir didžiulis meilės porei
kis - visa tai stebėtinai tiksliai ap
čiuopta ir įsijaučiant parašyta”.

Pati Vaida sakosi nuo pat vai
kystės kurdavusi istorijas ir jas už- 
rašinėdavusi. Savo pirmajame ro
mane ji siekusi atskleisti žmogaus 
sunkios vienatvės temą, tėvų ir 
vaikų keblius santykius, o vienin
telis išsigelbėjimas jaunimui gali 
būti tik didelė meilė ir tikri drau
gai. Nors knyga aktualesnė jauni
mui, pasak autorės, bet ji gali tap
ti gera savo vaikų pažinimo mo
kykla ir tėvams. Be literatūrinės 
kūrybos, Vaida lanko kino mėgė
jų būrelį, yra sukūrusi keletą 
trumpo metražo filmų jaunimo 
tematika. Baigusi gimnaziją, jau
nuolė žada studijuoti režisūrą.

Gintautas Kėvišas, Lietuvos 
valstybinio operos ir baleto teatro 
generalinis direktorius ir Vilniaus 
festivalio meno vadovas, buvo iš
rinktas ketveriems metams Euro
pos festivalių sąjungos (EFA, Eu
ropean Festival Association) komi
teto nariu. Šveicarijoje vykusioje 
metinėje EFA konferencijoje bu
vo perrinkti du iš šešių sąjungos 
komiteto narių. Naujuosius kan
didatus siūlė visų 88 sąjungai pri
klausančių festivalių atstovai. 
Rinkimus laimėjo Chelterham 
(D. Britanija) ir Vilniaus festiva
lio atstovai. Vilniaus festivalis į 
EFA buvo priimtas 1999 m., pra
ėjus trejiems metams po pirmojo 
festivalio. Apie EFA veiklą pasa
kojo pats G. Kėvišas: “EFA - me
no vadybininkų bendravimo pa
grindas. Susitikus konferencijose, 
galima tartis dėl bendrų projektų, 
pasinaudoti EFA organizuojamo
mis programomis jaunimui, pla
tinti informaciją apie savo rengi
nius per visą EFA tinklą. EFA 
misija - teikti įvairiapusišką para
mą savo nariams ir skatinti Euro
pos kultūros plėtrą remiantis 
dviem kriterijais: kokybe ir įvai
rove.” G.K.

P i-
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 1.25%
180-364 d. term.ind..................... 1.55%
1 metų term, indėlius.................2.00%
2 metų term, indėlius.................2.60%
3 metų term, indėlius.................3.00%
4 metų term, indėlius.................3.60%
5 metų term, indėlius.................4.05%
1 metų GlC-mėn.palūk...............1.60%
1 metų GlC-met. palūk.............. 2.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 2.85%
3 metų GlC-met. palūk.............. 3.25%
4 metų GlC-met. palūk.............. 3.85%
5 metų GlC-met. palūk.............. 4.30%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”...............................1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind. ...2.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind. ...3.10% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.50% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind. ...4.10% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. ...4.55% 
Taupomąją sąskaitą Iki........... 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................1.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................... 5.50%

Sutarties paskolas 
nuo................... 5.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................3.90%
2 metų........................4.60%
3 metų........................5.00%
4 metų........................5.45%
5 metų........................5.65%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų............. 4.50%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlai
das (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. 
Ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: spaus
diname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias sąskaitas.
______ Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPĮ: www.rpcul.com

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (‘parking“)

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

SKUBIAI PARDUODAMAS 
Jane ir Bloor atskiras 7 
kambarių namas, 4 miega
mi, garažas, arti prie pože
minio. Prašo $399,900.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI,ba

Associate Broker

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

MARGIS PHARMACY"
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

“IR TAI NE TAS, KĄ MES MOKAM, BET KAIP 
JUMIS RŪPINAMĖS!”

♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus 

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KLIENTŲ ŠEIMOS!
Tel.: (416) 535-1944 Faksas: (416) 536-6268

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

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

MARGUTIS
4134 Dundas St. West Toronto, ON. M8X 1X3 

Fax: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: 1416) 233-4G01

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka" head office.

V.s. fil. kun. Antanas Saulaitis, SJ, aiškina skautėms apie valgomus au
galus sukaktuvinėje 40-mečio “Romuvos” stovykloje Nuotr. R. Otto

Lietuvai du aukso medaliai
Juos iškovojo dabartinė čikagietė Dalia Medžiaušytė

EDVARDAS ŠULAITIS

Septyni sportininkai iš Čikagos 
“Aido” sporto klubo, kurie dalyva
vo 23-se Pasaulio rankų lenkimo 
pirmenybėse Springfield mieste, Il
linois valstijos sostinėje, iš jų parsi
vežė du aukso ir du bronzos meda
lius. Jie čia atstovavo Lietuvai, nes 
iš pačios Lietuvos turėję atvykti 
šios sporto šakos specialistai nega
vo JAV vizų.

Aukso medaliai atiteko 30-me- 
tei sportininkei dalyvavusiai 170 
svarų kategorijoje - Daliai Me- 
džiaušytei, o du bronzos medalius 
laimėjo Lietuvos rankų lenkimo fe
deracijos pirm. Konstantinas Ar- 
chipovas. Dar gana aukštą penktąją 
vietą dešine ranka iškovojo “Aido” 
klubo pirmininkas ir treneris Sau
lius Rakauskas.

Šios pasaulio pirmenybės sutrau
kė apie 500 varžovų (50 buvo mote
rys) iš 26 valstybių. Beje, daugiau
sia aukso medalių (15) pasiglemžė 
Rusijos sportininkai, o po jų - Ka
nada su 12 ir JAV - 9 medalius.

Chicago Tribune dienraštis

Tempo sekcijoje beveik puslapį pa
skyrė lietuvaitei - Daliai Medžiau- 
šytei. Čia buvo įdėtos ir dvi jos nuo
traukos. Išskirtinai aprašomos var
žybos dešine ranka, kuriose lietu
vaitė kovojo su Kanados atstove 
Joyce King, 38 metų amžiaus mote
rimi iš New Brunswick. Kanadietė 
šeštadienio ryte pralaimėjusi Daliai 
ir vėl pateko į pagrindinę baigmę. 
Tačiau ir šį kartą stipresnė buvo 
mūsiškė.

Čia rašoma, kad Dalia dalyva
vo pasaulio pirmenybėje prieš dve
jus metus vykusiose Virginia Beach 
ir po jų apsigyveno Čikagoje. Iki to 
laiko ji buvo laimėjusi tris Europos 
pirmenybes ir 14 medalių pasaulio 
pirmenybėse. Minima, kad lietuvai
tė dirba Hinsdale priemiestyje 
esančiame “Zazu Salon” ir “Day 
Spa” masažo terapiste.

Šio aprašymo Čikagos dienraš
tyje antrinė antraštė skamba taip: 
“Stipriausiųjų rankų pasaulyje savi
ninkė gyvena Čikagoje”. O tos ran
kos, kaip dabar jau žinome, pri
klauso lietuvaitei Daliai, kurią rei
kia pasveikinti už Lietuvos vardo 
garsinimą.

Kanados...
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

vaujant programos II ir III daly
se, įsigyta žinių apie jaunimui 
pritaikomą veiklą; dabar jau 
įsteigtos jaunimo savanorių gru
pės, kurių veikla plečiasi. Tai la
bai teigiamas ženklas. Panevė
žyje, pravardžiuojamam “mažą
ja Čikaga” dėl nusikalstamos 
veiklos, buvo sunku įvesti bend
radarbiavimą su policija, tačiau 
pasitikėjimas policija jau pakilo 
dvigubai, o nusikaltimų skaičius 
žymiai sumažėjo. Policijai tai 
nepamainomas akstinas toli
mesniam darbui.

- Ar tuo ir baigiasi šis pro
jektas?

- Šių metų rugsėjo mėnesio 
mokymai turėjo būti paskutinie
ji pagal CIDA paramos sąlygas, 
bet dabar stengiamės sudaryti 
galimybes dar vienai delegacijai 
atvykti į Kanadą 2003 m. pra
džioje. Jos tikslas būtų išmokti 
sudaryti policijos apmokymo ir 
švietimo (Training and Educa
tion') skyrių, kuriame būtų die
giami praktiniai policiniai įgū
džiai įvairiose srityse.

Mažesniu mastu užmegzti 
ryšiai bus labai svarbūs bendra
darbiavimui įvairiose srityse, 
kur yra bendrų problemų, pvz. 
dėl automobilių vagysčių ir pa
našiai. Sunku numatyti, kiek ga
li iš to projekto susidaryti ma
žesnių, bet labai naudingų 
bendradarbiavimo galimybių.

-Ted Price, lietuviai yra giliai 
dėkingi Jums už visą pagalbą ir 
įdėtas pastangas. Sveikiname 
KLB 50-mečio proga tapusiu 
“garbės lietuviu ” ir linkime geros 
sveikatos bei nesibaigiančios 
energijos!

Kalbėjosi -
R. Sakalaitė-Jonaitienė

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.60% už 2 m. term, indėlius 
3.00% už 3 m. term, indėlius 
3.60% už 4 m. term, indėlius 
4.05% už 5 m. term. Indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.85% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.30% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.50% už RRSP 1 m. term. ind. 
3.10% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.50% už RRSP 3 m. term. Ind.
4.10% už RRSP 4 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.35% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.00% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................3.90%
2 metų........................4.60%
3 metų........................5.00%
4 metų........................5.45%
5 metų........................5.65%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortglčlus

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

kų vaikams. Dar paminėtos dvi 
organizacijos: Canadian Foun
dation for Physically Disabled 
Persons (neįgaliems žmonėms 
šelpti) išleido $1.5 mln. admi
nistracijai ir aukų vajams, ir tik 
$906,163 arba 38% labdarai, 
Reach for the Rainbow (neįga
liems vaikams šelpti) išleido 
$4.8 mln. įvairiems savo reika
lams ir tik $2.2 mln. arba 32% 
labdarai.

Duotas ir suktybės pavyzdys: 
National Society for Abused Wo
men and Children (neva nu
skriaustoms moterims ir vai
kams sušelpti) organizacija per 
metus surinko $1 mln., bet lab
darai skyrė tik $1,365. Ją Onta
rio teismas netrukus uždarė. 
Perskaičius minėtą straipsnį, 
peršasi išvada, kad prieš auko
jant kuriai nors labdaros orga
nizacijai verta pasiteirauti, koks 
nuošimtis aukų skiriamas tiesio
giniam tikslui. Atrodo, kad fe
deracinės įstaigos, registruoda- 
mos labdaros organizacijas, ne
labai į jas gilinasi. Svarbu, kad 
registracijos prašymas būtų tai
syklingai užpildytas, o priimti
nas labdaros tikslas gali būti tik 
“rūpinimasis bendruomenės ge
rove”.

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3'/2%
IŠ VISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416)763-31 61

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls,o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9E3 4W7

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

Austin Clarke, 68 metų am
žiaus torontietis rašytojas, lai
mėjo šių metų literatūrinę Gil- 
ler Prize premiją už savo knygą 
The Polished Hoe, kurioje jis ap
rašo moterį, prisipažįstančią nu
žudžius savo darbdavį. Rašyto
jas gimė Barbados, anksčiau pa
rašė devynis romanus ir išleido 
penkis novelių rinkinius. Ši 
$25,000 premija skiriama išimti
nai tik kanadiečiui autoriui. Ki
ti keturi kandidatai šiai premijai 
gauti buvo Carol Shields, Way
ne Johnston, Lisa Moore ir Bill 
Gaston. g.K.

Bin Laden ir Kanadai gra
sina. Paskutinėje per arabų Al- 
Jezerra televizijos siųstuvą pa
rodytoje vaizdajuostėje Bin La
den kaltina ir įspėja Kanadą ir 
kitas vakariečių valstybes, kad 
jos neišvengs bausmių. Jis pasi
džiaugė apie iki šiol įvykdytus 
teroristinius veiksmus ir kaltina 
valstybes, kurios prisidėjo prie 
JAV vedamo Afganistano karo. 
Neaišku, ar tą pareiškimą pada
rė pats Bin Laden? Bet grasini
mas yra rimtas, nes atrodo kad 
Al Queda vėl sutelkė savo jėgas. 
Ministerio pirmininko pavaduo
tojas J. Manley mano, kad dėl 
to pareiškimo nėra reikalo su
stiprinti saugumo reikalavimus, 
nes, girdi, grasinimas yra bend
ro pobūdžio. Po rugsėjo 11 d. 
buvo imtasi visokių saugumo 
priemonių, bet nežinia, kur ir 
kada teroristai pasirodys. Ta
čiau pasigirsta ir kitokių nuo
monių, būtent, kad reikia svars
tyti būdus, kaip apsaugoti nuo 
teroristų tam tikrus taikinius, 
kaip įspėti gyventojus apie pa
vojų. Ne paslaptis, kad kiekvie
na Kanados atominė jėgainė ga
li pavirsti Černobiliu, ypač To
ronto - Hamiltono - Ročesterio 
(JAV) trikampyje. B.St.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Skautų veikla
• Skautų Kūčios įvyks gruodžio 

15 d., 4 val.p.p. Prisikėlimo parapi
jos salėje, o vyr. skaučių, skautų-vy- 
čių bei kandidatų kalėdojimas bus 
gruodžio 21, šeštadienį.

• Skautų-vyčių įžodį davė Jo
nas Wilkinson ir Paulius Marijo- 
šius. Sveikiname. M.R.

Nori susirašinėti
Stasys Paškauskas, 60 m. 

amžiaus, gyvenantis Varnių 34 - 
59, LT3026 Kaune, norėtų susi
rašinėti su išeivijos lietuviais- 
vėmis.

ISportas
Žinios iš Lietuvos

KREPŠINIS: Lietuvos krepši
nio rinktinė 110:64 sutriuškino 
šveicarus ir išsikovojo kelialapį į 
2003-iųjų Europos čempionato 
baigmės varžybas. Blogiau pasisekė 
Lietuvos moterų krepšinio rinkti
nei, kuri Belgijoje paskutinėse me
tų rungtynėse 53:67 pralaimėjo bel
gėms, ir visos svajonės patekti į 
2003 metų žemyno pirmenybes pra
nyko. Atrodo, A. Sabonis dar “ne
paseno”. “Sabas rungtyniavo nuo
stabiai”, - taip Lietuvos krepšinin
ko A. Sabonio žaidimą per NBA 
čempionato dvikovą su “Houston 
Rockets” įvertino “Portland Trail 
Blazers” klubo treneris M. Cheeks. 
Žinomas Lietuvos krepšininkas 
Darius Songaila, rungtyniaujantis 
Maskvos CSKA klube, išskrido pas 
JAV medikus tartis dėl sužeistos 
kulšies.

PLAUKIMAS: Tarptautinėse 
plaukimo varžybose Prancūzijoje 
Lietuvos rekordą pasiekė P. Andri
jauskas, 400 m sudėtiniu būdu įvei
kęs per 4 min. 24.62 sek.

BURIAVIMAS: Tarptautinė
je “Opatia Cup” buriavimo regato
je Kroatijoje kaunietė G. Volunge- 
vičiūtė, plaukusi olimpine “Euro
pa” klasės jachta, užėmė antrąją 
vietą.

KULTŪRIZMAS: Pajėgiau
sias Lietuvos atletininkas Rolandas 
Pocius Cairo mieste (Egiptas) iško
vojo pasaulio pirmenybių sidabro 
medalį. Deja, medalis turbūt bus 
atimtas, nes jo organizme buvo ap
tiktas didelis kiekis draudžiamo 
preparato “nandrolon”. Jam gresia 
taip pat 2 metų diskvalifikacija ir 
2000 JAV dolerių bauda. Tarant 
(Italija) vykusiose tarptautinėse 
jaunimo kultūrizmo ir tinkamumo 
(fitness) dr-jos (IBFA) pirmenybė
se klaipėdietė A. Kukreš iškovojo 
čempionės titulą. Ji dalyvavo ir su
augusių varžybose, kuriose Lietu
vos atstovė buvo penkta. .

RANKŲ LENKIMAS: JAV 
vykusiame tarptautiniame rankų 
lenkimo čempionate Lietuvos spor
tininkė Dalia Medžiaukšytė svorio 
grupėje iki 80 kg visas varžoves 
nurungė ir dešine, ir kaire ranka 
laimėdama du aukso medalius.

ŠACHMATAI: Graikijoje vy
kusiose jaunučių ir jaunių šachma
tų pirmenybėse 13-metis lietuvis 
Salvijus Berčys, berniukų iki 14 me
tų grupėje iškovojo penktąją vie
tą. V.P

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PA9LAUGO9 TEIKIAMO9 INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITO9 PA9LAUG09

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

IEŠKOTE D0VAN09?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
LN skyriuje - penktadieniais nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
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 MŪ5LĮ TINKLALAPĮ: www.parama.ca
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ROYXKL LeRZKGE

1111111111111111111111

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

stra Travel______
& Services Inc

“Astra Travel” kelionių agentūros savininkė ir vadybininkė
ASTRA Skupaitė-Tatarsky

PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS
Naujas adresas: Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., 
(on Royal York, North of Eglinton) Etobicoke, ON, M9P 3B6.

Pačios žemiausios kainos į Vilnių, pradedant nuo $799, kelionių 
draudimai, organizuojamos grupės į šiltus kraštus.

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad. nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v.

Tel: 416 538-1748 arba 416 249-7710 FAX: 416 249-7749

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI!
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmė
ti, kad NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS YRA 905 290-9802.

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ - Šiuo metu geriausios kainos: 
lapkritis ir iki 13 gruodžio ir nuo 24 gruod. iki 31 kovo - $835 +mokesčiai 
14 iki 23 gruodžio - Kalėdinės kelionės - $955 +mokesčiai

Pensininkam (virš 60 metų) pritaikau 10 nuošimčių nuolaidą!
Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!

SKRYDŽIAI Į 2003 METŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ IR DAINŲ ŠVENTĘ: 
Skrisim trimis atskiromis grupėmis - birželio gale. Kviečiu dar 
neapsisprendusius - grupes ir pavienius asmenis dėl sąlygų nedelsiant 
pasitarti su manim. Algis Medelis
Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu. 
ai pię 133 Roncesvalles Avė.
ALGIO @ TORONTO, Ont. M6R 2L2

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


PADĖKA

A+A
MEČYS MAKAUSKAS
iškeliavo amžinybėn 2002 m. spalio 20 d.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. dr. Feliksui 
Jucevičiui už Rožinio ir laidotuvių apeigas, už palydėjimą 
į kapines ir maldas. Ačiū Aušros Vartų parapijos chorui 
už gražų giedojimą šventų Mišių metu.

Dėkojame visiems draugams ir pažįstamiems už 
pareikštas užuojautas, užprašytas šv. Mišias, dalyvavimą 
laidotuvėse ir už aukas “Vaiko tėviškės namams”.

Bronė Makauskienė ir šeima

1 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1 tel. 416-889-5531

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis
Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

Create Lithuanian documents with confidence
Take the worries out of writing in Lithuanian on your compu
ter. A simple mouse click will bring up a Lithuanian dictionary 
or thesaurus containing 50,000 words. Your text will be auto
matically spellchecked with suggestions on how to edit your 
work. Software works with all versions of Windows (includ
ing MS Office) 
support.

and comes with free lifetime technical

www.deksoft.com/go/tevzib3
Quote “tevzib3” to receive a 10% discount 

27 Gissing St, Blackburn, VIC 3130 AUSTRALIA 
lnfo@deksoft.com Fax +61 419 247 678

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

Nuotykiai tolimose jūrose
JONAS EIMANTAS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Reikia plaukti toliau

Iš ryto 6 v. prisistatė kaž
koks vyras ir pradėjo mus klau
sinėti, kada ir iš kur atplaukėm, 
kodėl nesutvarkėm reikalų su 
įstaigomis. Taip norėjosi, kad jį 
ryklys prarytų. Nieko nepadary
si, reikia plaukti toliau iki se
kančio tikslo - Baja do Ilha 
Grande. Ši sala yra už 60 jūrmy
lių nuo čia ir apie 80 jūrmylių į 
pietvakarius nuo Rio de Janeiro.

Baja da Ilha Grande yra 
įlanka. Nuo vandenyno ją atski
ria Ilha Grande salų grandinė. 
Ir pačioje Įlankoje yra nemažai 
mažesnių ir didesnių salų, todėl 
ten plaukiojant reikia būti ati
džiam. Salose - žvejų gyvenvie
tės, kurios tik laiveliais pasiekia
mos. Aplink Ilha Grande yra 
nemažai patogių inkarviečių, tik 
prieš sustojant reikia susipažinti 
su vyraujančiais vėjais. Mums 
labai pravertė specialus brazilie- 
čių leidinys buriuotojams Guia 
Mar da Costa Brasileira (pirma 
dalis), kuriame nurodomos vie
tos inkaravimui. Šį leidinį gavo
me dovanų iš buriuotojų Florio- 
napolyje, ir tikrai jis mums pa
gelbėjo.

Artėjant prie Pta de Juatin- 
ga. Už šio iškyšulio jau praside
da įlanka. Vėjas pakilo, o ban
gos jachtą vartalioja. Skubėjo
me greičiau pasiekti tą iškyšulį 
ir pabėgti nuo bangavimo. Vėl 
atsiradome ten naktį. Sunku nu
statyti tikrus atstumus, be to ne
tinkamas navigacinių šviesų iš

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien

dėstymas. Ieškojome salelės, 
prie kurios mums Hugo patarė 
sustoti. Viduramžiais iš šios 
įlankos portugalai gabendavo 
Brazilijoje randamas gėrybes. 
Uostas taip pastatytas, kad po
tvynio vanduo apsemia gatves, o 
atoslūgis viską nuplauna ir taip 
valo miestą.

Salelę, prie kurios sustojo
me, valdo Amir Klinker, antras 
po braziliečių futbolo žvaigždės 
Pele. Jis vienas iš Numibijos, 
Afrikoje irkluodamas perplaukė 
Pietų Atlantą į Brasil. Vėliau iš 
šio miestelio irgi vienas nubu- 
riavo į Antarktiką, iš ten į Cape 
Town, skersai Atlantą į Špicber
geno salą ir atgal į namų uostą 
Paraty. Su mūsų anksčiau sutik
tu Hugo jie buvo draugai, todėl 
ir su mumis pabuvojo.

Aplankėme ir kitą miestelį 
Porto Bracui, apie kurį kalbėjo 
Oleg Bely. Užtekdavo tik pami
nėti, kad jis mus rekomenduoja, 
visur atsidarydavo durys. Oleg 
Bely ne tik šiame miestelyje, bet 
ir tarp Pietų Amerikos buriuo
tojų yra labai vertinamas ir ger
biamas.

Šioje vietoje užmezgėme 
naują pažintį su jachtos Riole 
įgula, tai Maud ir Linda. Jie 
mums prirodė gyvenantį Rio de 
Janeire nagingą meistrą ir ne- 
brangininką, kuris turėjo sutvar
kyti elektroninę vairavimo įran
gą. Jis yra belgas, pagal sutartį 
dirbantis kažkuriai Brazilijos 
valdžios įstaigai. Kiti Brazilijos 
meistrai siūlė tą vairavimo įran
gą išmesti, o jis sutvarkė ir iki 
šiolei gerai veikia. Tyrinėdami

Dabartinės Kanados lietuvių fondo valdybos nariai. Pirmoje eilėje iš k.: 
sekr. Danguolė Baltrušytė-Sher, pirm. Algis Nausėdas ir KLB krašto val
dybos atstovė Silvija Piečaitienė. Stovi iš k.: kontrolės komisijos atstovas 
Bronius Stundžia, Fondo administratorius Leonas Baziliauskas, ižd. dr. 
Arūnas Pabedinskas, vicepirm. Jurgis Kuliešius. Nuotraukoje trūksta vice- 
pirm. Lino Zubricko. Fondas šiemet švenčia savo 40-ties metų veiklos jubiliejų 
ir ruošia apžvalginį leidinį, kurio sutiktuvės numatomos per Fondo 2003-jų 
metų visuotinį narių susirinkimų (bal.-geg. mėn.) Nuotr. R. Puterio

TORONTO
Tremtinių vaikaičių mokyk

lai Lietuvių Namai Vilniuje au
kojo: $100 - I. Jakowich, B. Sta- 
lioraitienė; $50 - P. V. Jankaičiai.

A. a. Elenos Lymantienės 
atminimui pagerbti Mažosios 
Lietuvos fondui aukojo: $153.96 
(JAV $100) - Timothy Flusche; 
po $100 - Vilius Pėteraitis, L. I. 
Adomavičiai; $50 - Rūta Luko
ševičienė, Izidorius Mališka; $25 
- Rhona Stamos. Nuoširdžiai 
dėkojam aukotojams ir šeimai už 
aukų nukreipimą į Mažosios 
Lietuvos fondą. Valdyba

Lietuvos Vietinės rinktinės 
savanorių, žuvusių 1944 m., pa
laikų pervežimui iš Ašmenos į 
Lietuvą aukojo: $100 - Bronius 
Saplys; $300 - buvęs Marijam
polės karo mokyklos kuopos va
das savanoris leitenantas Elizie
jus Šlekys, jau anksčiau aukojęs 
$50. Čekius rašyti KLB vardu 
pažymint (L.V.R.). Sąskaitos 
nr. 14143 “Paramoje”, 2975 
Bloor St. W., Toronto, ON, 
M8X 1C8. F.M.

TŽ redakcijų pasiekė kele
tas laiškų, rašytų sės. Nijolei 
Sadūnaitei, kuriuose reiškiamos 
padėkos už teikiamą paramą,

LED AS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

šią didelę įlanką vos neatsidūrė- 
me ant akmeningos Ilha do Co- 
tia salelės pakrantės, vos atoslū
gis mūsų nepagavo.

Jau kelinta diena tvanku. 
Toliau esantieji kalnai matėsi 
tik per ūkaną. Iš ankstesnio pa
tyrimo kitose vietovėse žinojau, 
kad atslenka audra. Kaip tik tą 
dieną užsiinkaravome vietoje, 
kuri man nelabai patiko. Po vi
durnakčio stiebų šoninėse pasi
girdęs lyg zvimbimas man buvo 
įtartinas. Pašokęs iš gulto užve
džiau variklį, pasisukau prieš 
vėją ir iškėliau bures. Buvome 
labai arti kranto, nes toje vieto
je buvo gilu. Kad tik suspėčiau 
atsitolinti nuo kranto!

Labai trukdė išlaikyti kryptį 
pripučiama valtelė, kurią vilko- 
me. Vėjas ją nuo bangos viršū
nės pakėlė ir visus joje sudėtus 
daiktus kažkur nunešė. Vėjo gū
siai guldė jachtą beveik ant šo
no. Jautėme nemažą įtampą ir 
bijojome, kad tik neprarastume 
greičio, nes vėjas nustumtų 
jachtą į krantą.

Atsiradome kitoje, mano 
anksčiau numatytoje vietoje ne
toli nuo XVII š. koplytėlės. 
Bandėme išsilaikyti vietoje su 
dviem inkarais, bet per inkara- 
vimąsi vos nepraradau dešinės 
rankos smiliaus. Šią inkaravi- 
mosi vietą nurodė anksčiau su
tikti buriuotojai, bet įspėjo, kad 
tose vietose jau seniai nėra bu
vę, todėl gali apsirikti. Taip ir 
buvo - jie tą vietą buvo pamiršę.

Paskutinė įlankėlė, kur su
stojome, buvo Enseada das Pal
mas. Nuo kranto pučia stipro

gaunamus vaistus, drabužius, 
avalynę. Vienas padėkos laiškas 
pasirašytas 23 asmenų. Jame už 
paramą dėkoja 150 pabėgėlių iš 
Čečėnijos. Sės. N. Sadūnaitės 
labdarą remia išeivijos lietuviai. 
Ypač šioje srityje uoliai reiškiasi 
Toronte gyvenanti Monika Po- 
vilaitienė.

Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą 
ir paaukojo Tėviškės žiburiams:
$55 - Ona Juodišienė, Sofija ir 
Juozas Sendžikai, St, Catharines, 
Ont.; $50 - Stasys Paketuras ir Da
nutė Raščiuvienė, Sofija ir Vy
tautas Balsevičiai, Ona, Vytautas ir 
Algis Skrebūnai, Hilda Simanavi- 
čienė; $40 - Vytautas ir Vladė Be- 
niušiai, Hamilton, Ont.; $35 - Van
da Jasinevičienė, Aleksas ir Aldona 
Valadkos, Algimantas Zubrickas, 
St. Catharines, Ont.; $30 - Vincas 
Kėžinaitis, Hamilton, Ont., Jonas 
Kutka, Welland, Ont., Irena Ignai- 
tienė, Marta ir Albinas Radžiūnai, 
E. Bersėnienė ir vaikai; $25 - Ona 
Linčiauskienė, Hamilton, Ont., 
Paulina ir Ignas Geniai, Sault Ste 
Marie, Ont., Adolfina ir Gediminas 
Skaisčiai, Grimsby, Ont, Adolfas ir 
Teklė Sekoniai, Wasaga Beach, 
Ont., Marytė Janeliūnienė ir vaikai 
Ilona, Onutė, Aras, Žibutė ir Alfre
das, Irena Turūtienė, Zuzana, Ra-

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

kas vėjas, bet inkaras tvirtai 
dugne užsikabinęs. Su valtele 
nusiyrėme į krantą.

Tuščia aplinkui, nė gyvos 
dvasios, mat vidurdienis ir sies
tos laikas. Per džiunglių takelį 
patraukėme vandenyno link. 
Karšta diena, bet laukinės gam
tos medžių pavėsyje smagu. Ke
letą valandų paiškylavę grįžta
me į jachtą, keliame bures ir, 
palikę didžiąją įlanką pasukome 
Rio de Janeiro link. Pakeliui 
mus pavijo šalto oro srovė. Ap
link dunda, žaibuoja, labai ne
smagiai jaučiamės, bet į jachtą 
netrenkė. Vėjo siūbuojama 
jachta atrodė skrido virš bangų. 
Šalto oro bangai persiritus, stip
rus vėjas tebepūtė. 80 jūrmylių 
iki Rio de Janeiro atstumą įvei
kėme per 10 valandų. Į Guana- 
barą įlanką įplaukėme vidur
naktį.

Aplink mirgėjo didmiesčio 
šviesos. Su variklio pagalba 
plaukiame į Maud nurodytą 
jachklubą. Ten pabuvę trejetą 
dienų persikėlėme kitur. Per 
daug ten jautėsi diduomenės 
dvasia, kuriai mūsų nedidelė 
jachta netiko. Ten daugiau ge
ria, valgo, šoka negu buriuoja. 
Matosi daug gražių jachtų, bet 
turbūt dauguma jų skiriamos 
pasirodymui, priimti svečiams.

Anglų klube
Perplaukėme į kitoje įlan

kos pusėje esantį anglų jacht
klubą. Iš tikro tas klubas ir buvo 
išimtinai anglų. Ten laisvai jau
tėmės, galėjome nemokamai 
praleisti dvi savaites. Klubą 
tvarkė tik vienas žmogus. Klubo 
skaitykloje palikome perskaity
tas ir lietuviškas knygas, pasirin
kome kitas. Gal kada ten kada

Aukojo TŽ
$200 - F. Kantautas, S. Dalius; 

$100 - V. Slotkus; $55 - J. Astraus
kas, L. Kriaučiūnas, E. Kliučinskas; 
$50 - M. Jonušaitis, G. Vyšniaus
kas; $45 - B. Kišonas; $40 - K. Ro- 
žanskas, B. Galinienė; $30 - A. Mi- 
čiūdas; $25 - E. Molis; $20 - G. 
Drešeris, D. Keršienė; $15 - J. Kut
ka; $12 - A. Vaičiūnas; $10 - J. 
Užupis; $5 - J. Misius.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė: 
$60 - S. Jakaitis, N. Bawks, O. De- 
mentavičienė, A. G. Tarvydas, A. 
Vaičiūnas; $58 - E. Gocentas; $55 
- V. Dubickas, M. Šakalinis, M. Pi
ke, G. Drešeris, S. Kuzmickas, K. 
Stulpinas, K. Ivanauskas, B. Stan
kaitis, A. Marcis, Poetės M. Aukš- 
taitės centras, B. Galinienė, B. Ki
šonas, L. Rudaitis, R. Renaud, P. 
Skeivelas, S. Valickis, D. Radzevi
čienė, I. Kaliukevičienė, M. A. Em- 
pakeris, J. Kutka. S. Dalius.

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$100 - Z. Gavėnas, J. Krasauskas, 
M. Gečas, H. Stepaitis; $80 - A. I. 
Žemaitis; $75 - K. Vaitkūnas; $70 - 
J. Ivanauskas, A. Jagėlienė, V. Ke- 
zys, V. Kėžinaitis; $65 - J. Misius, B. 
Stalioraitis, V. Poškaitis, J. Stankus, 
R. Verbyla, M. Vaškevičius, A. 
Bumbulis, R. Domfeld, R. Timpa, 
J. Astrauskas, E. Pūkas, J. Miškinis, 
M. Lazdutis, K. Bartnikas, V. Povy- 
lius, A. Petrauskas, V. Kadis, O. Juo
dišienė.

Garbės prenumeratą už dvejus 
metus atsiuntė: V. White.

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

munė, Juozas Stravinskai, Alfredas 
Bražys, Gintaras, Linas, Gailutė ir 
jų šeimos, Viktoras ir Marytė Kry- 
žanauskai, Collingwood, Ont., Ele
na ir Kazimieras Gudinskai, Hamil
ton, Ont. Stasė ir Jonas Naruševi- 
čiai, Carignan, Que, Anelė ir Stasys 
Urbonavičiai, Hamilton, Ont., K. 
E. Gapučiai, Bothwell, Ont., T. Z. 
Zaleskiai, Bronė ir Jonas Akelai
čiai, Ona ir Zigmas Girdauskai, 
Vytautas Montvilas, Bronė Žiobie- 
nė, Marija Šiūlienė, Hamilton, 
Ont., Rimas Šiūlys su šeima, Bur
lington, Ont, Rūta Kličienė su šei
ma, Ottawa, Ont.

$20 - Valerija Kecorienė, Sta
sys Janavičius ir dukra Kristina, 
Prima ir Bronius Sapliai, Vanda ir 
Petras Šidlauskai, Hamilton, Ont., 
Irena ir Anicetas Zalagėnai, Danu
tė ir Adolfas Bajorinai, Adolfas Ka- 
napka, Wasaga Beach, Ont., Biru
tė ir Jonas Lukšiai, Tillsonburg. 
Ont., Viktoras Skukauskas ir duktė ' 
Danutė, Bronė ir Jonas Greičiū
nai, Newmarket, Ont., V. O. Naru- 
ševičiai, West Lome, Ont., Lidija 
ir Vytautas Bušmanai, Bradford, 
Ont., J. Juozaitienė ir dukros Dana 
ir Aida su šeimomis, Hamilton, 
Ont., Bena Gataveckienė ir sūnūs 
su šeimomis, Vacys ir Adelė Ka- 
rauskai, J. N. Budriau $15 - Dalia 
Jurevičienė, Juozas Zadeikis, Jo
nas ir Ona Dirmantai; $10 - Juzė 
Žulienė, Dalia, Eglė, Genius Pro- 
eutos, Aldona Ranonienė, Matas ir 
Birutė Romeikos, Petras ir Gražina 
Stauskai, Marta Bernotienė, Wa
saga Beach, Ont.; $5 - Elena Vyš
niauskienė, Dutton, Ont.

nors lietuviška jachta atplauks ir 
tomis knygomis pasinaudos.

Aplankėme žymesnes vie
tas, pratęsėme Brazilijos vizas, 
kartu ir turėjome “malonumą” 
vėl susidurti su Brazilijos biuro
kratais. Uostą palikome anksti 
rytą. Netoliese nuo Cabo Frio 
nulūžo prie variklio laikantis ge
neratorių varžtas. Šiaip taip pa
vyko laikinai sutvarkyti ir nu
plaukti 800 jūrmylių. Naują 
varžtą gavau Salvador’e.

Esant palankiam vėjui, nu
tarėme neužsukti į Cabo Frio, 
bet plaukti toliau šiaurės krypti
mi. Deja, vėjas mūsų norų ne
paiso ir pasisuka, be to turime 
priešingą srovę. Beveik neįma
noma plaukti pirmyn, o čia šalia 
Vitoria uostas. Pamažu plaukia
me į jį, nors ir neturime šios vie
tovės jūrlapio. Stebėdami laivų 
judėjimą, susigaudome ir be jo
kio pavojaus įplaukiame uostan. 
Ten tris paras galime laisvai il
sėtis. Šį kartą nutarėme neturėti 
reikalų su uosto pareigūnais, 
bet mums blogai būtų baigęsi, 
jei būtume įkliuvę. Antrą dieną 
pasikeitė vėjas, tad vėl pirmyn į 
jūrą. Jachta gerai traukė iki Ab- 
rolcho salos, kur su savo bičiu
liu Linu prieš metus išgyvenome 
pirmą didesnę audrą. Netikėtai 
užtikome banginius su jaunik
liais - jie atsirado visai šalia 
jachtos. Truputį buvo nejauku, 
juk gali mostelėti uodega, ir 
mums būtų galas. Reda juos fil
muoja, bet vis vien neramu.

Žvejų kaimelyje
Vėl keičiasi vėjas, o srovė 

irgi nepalanki, tad užsukame į 
netoliese esantį Santa Cruz de 
Labralia žvejų kaimelį. Šalia jo
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Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.
R&ftntSK. Wost Realty Ine.

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, as.. aa s.
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tel. 905 271-7171 n;
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

2373 Bloor St. West
Tel. (416) 763-5677

Advokatas
ALG/S S. PACEV7Č/US PACE, asc.,u.a

PACE LAW F/RM
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Brazilijoje valomas jachtos dugnas. Darbuojasi J. Eimantas

nakčiai sustojame nuleidę inka
rą. Vieta atvira, plaukti į upę, 
kur yra kaimelis, per seklumas 
ir rifus, neturinti laivakelio ap
rašymo yra nesaugu. Mums pa
dėjo atsitiktinumas. Su valtele 
prie mūsų priplaukė angliškai 
kalbantis žmogus ir įvedė į upę. 
Po to paaiškėjo, kad jis laukė 
kitos jachtos ir neužilgo akiraty
je pasirodė vieniša burė. Susipa
žinome - tai vokiečių tautybės 
vyras Jurgen Lechte, jau daugelį 
metų gyvenantis šiose vietovėse. 
Pasinaudojęs ekonominiu nuo
smukiu įsigijo nemažai nekilno
jamo turto, sukūrė šeimą, įsigijo 
jachtą ir ruošiasi su šeima bu
riuoti į Šiaurės Ameriką ir Eu
ropą. Naujos jachtos negalėjo 
nusipirkti, nes pramoginiams 
laivams Brazilija taiko labai 
aukštus muitus. Šiame kaimely
je ir vėliau Todus de Santos 
įlankoje pamatėme, kaip gyveno 
ir kūrėsi pirmieji kolonistai. Ne 
tik dairėmės aplink, bet ir, Jur
gen patarus, per atoslūgį nuva
lėme jachtos dugną ir net nu
dažėme.

Baigiant
Buriavimas iki Salvador ne

daug laiko truko. Truputį mus 

išgąsdino staiga iš vandens iššo
kusi didžiulė manta su savo pla
čiais sparnais. Vėl papuolėme ( 
tarp banginių. Vienas ilgokai 
stovėjo žemyn galvą panardinęs 
ir uodegos pelekus iš vandens 
iškišęs. Sutikti žvejai pasiūlė 
šviežios žuvies ir vėžiukų (kre
večių), bet pinigų nesutiko imti.

Jau esame Salvador uoste, 
Todus de Santos įlankoje. Ka
dangi Reda jau aštuntame nėš
tumo mėnesyje, turi iš čia skristi 
į Bostoną. Skubame apžiūrėti 
įdomesnes vietas. Čia, matyti, 
susidūrė praėjęs amžius su šiuo
laikiniu. Maži senieji buriniai ir 
irkliniai laiveliai maišosi tarp 
tanklaivių. Stovi kukli šventovė 
ir priešais ją naftos perdirbimo 
įmonė. Prie mažo vandens 
krioklio atvyksta su valtelėmis 
pasimaudyti įsimylėjusių poros, 
o pro šalį praplaukia greitaei
giai motorlaiviai. Šalia didmies
čio mūrų yra ir laukinės gamtos. 
Salvador yra Bahia provincijos 
sostinė.

Dar po vienos dienos Reda 
išskrenda, ir aš lieku vienas tęsti 
kelionę iki Virgin salų ir sustoti 
St. Croix ilgesniam laikui. Iki 
ten dar toloka - apie 3000 jūr
mylių. (Pabaiga)

http://www.deksoft.com/go/tevzib3
mailto:lnfo@deksoft.com
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TORONTO AS MONTREAL?1^
Anapilio žinios

- Gruodžio 8, ateinantį sekma
dienį, Lietuvos kankinių šventovėje 
per 9.30 v.r. Mišias giedos trys 
chorai: “Aras”, “Angeliukai” ir 
“Daina”, vadovaujami Lilijos Turū- 
taitės.

- Gruodžio 2, pirmadienį, pa
laidotas a.a. Jonas Dervaitis, 88 m. 
amžiaus.

- Gruodžio 6 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios bus 
7 v.v., o po Mišių - Šventoji Va
landa prie išstatyto Švenčiausiojo.

- Jaunų šeimų sekcija rengia 
vaikų Kalėdų eglutę gruodžio 15, 
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių Ana
pilio salėje. Bilietus galima užsisa
kyti pas Zitą Kružikienę tel. 905 
608-1153.

- KLKM dr-jos Lietuvos kan
kinių parapijos skyrius rengia savo 
metinę Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventę gruodžio 8, sekmadienį. 
Skyriaus narės su savo vėliava da
lyvaus 11 v.r. Mišiose, o po Mišių 
Anapilio parodų salėje įvyks susi
rinkimas su menine programa, vai
šėmis bei loterija. Visi kviečiami 
dalyvauti.

- Adventinis susikaupimas 
Lietuvos kankinių šventovėje bus 
gruodžio 21-22 d.d. Susikaupimą 
ves Hamiltono AV parapijos klebo
nas kun. Juozapas Žukauskas, 
OFM. Susikaupimo tvarka: gruo
džio 21, šeštadienį, 11 v.r. Mišios su 
pamokslu (Anapilio autobusėlis tą 
dieną maldininkus paims nuo Is
lington požeminių traukinių stoties
10.30 v.r. ir parveš atgal po pamal
dų); gruodžio 22, sekmadienį - 
pamokslai sekmadieninių Mišių 
metu. Išpažinčių bus klausoma abi 
dienas prieš ir po pamaldų.

- Adventinis susikaupimas Del
hi Šv. Kazimiero šventovėje bus 
gruodžio 21, šeštadienį, 3 v.p.p. Su
sikaupimą ves kun. Juozapas Žu
kauskas, OFM. Išpažinčių bus klau
soma prieš ir po Mišių.

- Adventinis susikaupimas Ge
rojo Ganytojo šventovėje bus gruo
džio 22, sekmadienį, 2 v.p.p. Susi
kaupimą ves kun. Juozapas Žu
kauskas, OFM. Išpažinčių bus 
klausoma prieš ir po Mišių.

- Paremkite Vilniaus kunigų 
seminariją, įsigydami Anapilio kny
gyne seminarijos giesmių garsa- 
plokštę už $20.

- Anapilio sodybos vaikų cho
ras “Gintarėliai”, vadovaujamas

. Deimantės Grigutienės, ruošiasi 
dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventėje, kuri vyks 2003 m. 
liepos mėnesį Lietuvoje. Galinčius 
“Gintarėlių” kelionę paremti auko
mis, prašome aukoti per mūsų 
parapiją. Aukotojams bus išduoda
mi pakvitavimai atleidimui nuo 
pajamų mokesčių.

- Mišios gruodžio 8, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Izabelę Prasaus- 
kienę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už a.a. Vytautą Senkų; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje gruodžio 
7, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Kons
tanciją, Stasį Šimučius ir Gailutę 
Juknytę.

Lietuvių Namų žinios
- Gruodžio 1 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 230 svečių.
- LN valdybos posėdis - gruo

džio 12, ketvirtadienį, 7 v.v. Lietu
vių Namų seklyčioje.

- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima skaniai papietauti ir 
pasiskaityti naujausių žinių iš Lie
tuvos dienraščių, pasižiūrėti Lietu
vos televizijos laidų, pasinaudoti in
terneto tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. N. 

Uogintienės atminimui aukojo: D. 
Sysak - $50; Petras Gumbinas - 
$300; B. I. Lappie - $100.

- Invalidų vežimėliams įsigyti 
S. Pranckevičius aukojo - $1,000; 
slaugos namų bibliotekai J. J. Ša
rūnai-$150.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas. Jos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo - V. V. Paškai.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $500 aukojo 
- N.N. (a.a. Antano ir Genovai
tės Sprainaičių atminimui).

Prisikėlimo parapijos sporto klubas “AUŠRA”

SVEIKINA
KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ VEIKLOS 40-MEČIO ir 

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ 50 METŲ 
sukakties proga, reikšdami nuoširdžią padėką už nuolatinę 

paramą mūsų sportuojančiam lietuviškam jaunimui.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė Lietuvos 
kariuomenės kapelionas kpt. kun. 
Remigijus Monstvilas. Baigęs trijų 
mėnesių pratybas “Camp Borden” 
kariuomenės bazėje, gruodžio 4 d. 
grįžta į Lietuvą.

- Šis penktadienis ir šeštadie
nis yra mėnesio pirmieji. Pirmą 
mėnesio penktadienį 7 v.v. vyksta 
Mišios ir Šv. Valanda. Pirmą mėne
sio šeštadienį Gyvojo rožinio dr-jos 
nariai renkasi Rožinio kalbėjimui ir 
Mišiom 10.30 v.r.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus metinė šventė su agape vyks šį 
sekmadienį, gruodžio 8, po 12 v. d. 
Mišių. Kalbės diakonas dr. K. Am
brazaitis apie Mariją; bus pie- 
tūs/agapė ir meninė programa, ku
rią atliks L. Turūtaitė ir V. Maša
las. Visi kviečiami dalyvauti.

- Br. Petro Šarkos, OFM, 
šventimai j diakonus įvyks parapi
jos šventovėj gruodžio 15 d. per
10.30 v.r. Mišias. Šventimus suteiks 
vyks. Paulius Baltakis, OFM. Po Mi
šių bus kavos ir užkandžių vaišės.

- Prieškalėdinis susikaupimas, 
kurį ves kun. Algirdas Malakauskis, 
OFM, prasidės gruodžio 13, penk
tadienį, 7 v.v. su Mišiomis ir pa
mokslu; šeštadienį - 10 v.r. ir 4 
v.p.p., o sekmadienį įprasta Mišių 
tvarka. “Vilnius Manor” gyvento
jams susikaupimas vyks gruodžio 
10-11 d.d., 9 v.r.

- Lapkričio 28 d. mirė a.a. Pet
ras Imbrasas, 82 m. Paliko dukrą 
Kristiną Imbrasaitę-Shaw ir sūnų 
Andrių su šeimomis ir gimines 
Lietuvoje. Mišios už velionį bus 
aukojamos šioje parapijoje sausio 
18 d., 10 v.r.

- Kalėdaičiai (plotkelės) dali
nami sekmadieniais zakristijoj, kitu 
laiku parapijos raštinėje.

- Mišios sekmadienį, gruodžio 
8: 8 v.r. už a.a. Vladą Kobelskį; 
9.15 v.r. už a.a. Juozą Mickevičių;
10.30 v.r. už a.a. Mariją ir Pijų Kriš
čiūnus, už a.a. Julių Kudabą, už a.a. 
Karoliną ir Antaną Stauskus; 12 
v.d. už gyvus ir mirusius parapijie
čius.

Maironio mokyklos žinios
- Kviečiame visus į Kalėdų eg

lutę, kuri vyks mokyklos auditorijoj 
gruodžio 14 d., 10.45 v.r. Bilietų 
kaina - vienas už $2, trys už $5. Vi
sų klasių mokiniai pasirodys su 
eilėraščiais, dainomis bei trumpais 
vaidinimais. Bus loterija. Turime 
septynias premijas. Jas paaukojo 
Prisikėlimo kredito kooperatyvas, 
Paulius Kuras ir Mary-Ann Kušli- 
kienė.

- Lapkričio 30 d. įvyko metinis 
tėvų susirinkimas. Dalyvavo svečias 
iš Lietuvos - Antanas Terleckas, 
laisvės kovotojas. Tėvų komitetą 
sudaro: pirm. Jurgis Kuliešius, na
riai - Dalia Ažubalienė, Dalius 
Butrimas, Andrius Paulionis, Ilona 
Punkrienė, Romas Puteris, Ginta
ras Repečka, Paulius Šarūnas ir 
Astra Tatarski.

- Lapkričio 30 d. dr. Arūnas 
Dailydė aplankė vyresniųjų darželį. 
Mokinukai susipažino su dantų 
priežiūra.

- Gruodžio 21, 28 ir sausio 4 
d.d. pamokų nebus. Mokslas po Ka
lėdų atostogų prasidės sausio 11d.

Živilė

BALTIC NOEL kalėdinis 
lietuvių, latvių, estų ir suomių 
koncertas įvyko gruodžio 1, sek
madienį, Metropolitan United 
Church. Šių bendruomenių na
riai pripildė katedrą išklausyti 
“Volungės”, “Dzirksts”, “Esto
nia” ir “Vox Finlandiae” chorų, 
kurie atliko kalėdinių giesmių 
programą. Chorai giedojo kartu 
ir atskirai pirmoje dalyje. “Vo
lungė”, vadovaujama muz. Da
lios Viskontienės, atskirai pa
dainavo Kristinos Vasiliauskai
tės aranžuotą liaudies dainą Ka
lėda ir Jono Švedo Betliejaus 
prakartėlėj. Jungtinis choras gie
dojo muz. Jono Govėdo Prakar- 
tėlėn skubu ir Skamba angelų 
giesmė (žodžiai - St. Ylos). Ant
roje dalyje, diriguojant kameri
nio choro “Tafelmusik” vadovui 
Ivars Taurins, jungtinis choras 
įspūdingai atliko J. Haydn’o 
Missa Sancti Nicolai. (Plačiau 
kt. nr.)

Anapilio sodybai $500 au
kojo - Anapilio moterų būrelis.

— PREZIDENTINIAI RINKIMAI LIETUVOJE ~ 
X._________________________________ ;_____________________________________/

GRUODŽIO 22 DIENĄ VYKS PREZIDENTINIAI RINKIMAI 
Labai svarbu, kad Lietuvos prezidentu būtų išrinktas 

patriotinių pažiūrų, visuomenės moralines vertybes puoselėjantis, 
geriausiai tinkantis atstovauti Lietuvai pasaulyje, 

Lietuvoje gerbiamas ir orientuotas į vakarus kandidatas.

BALSUOKIME UŽ

VALDĄ ADAMKU
VISI KANADOS LIETUVIAI, TURINTYS LIETUVIŠKUS PASUS, 

TURI TEISĘ IR PAREIGĄ BALSUOTI 
LIETUVOS PREZIDENTINIUOSE RINKIMUOSE

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) Kanados skyrius

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
' ANAPILYJE

su orkestru "Major Music"
gruodžio 31, antradienį, nuo 7 valandos vakaro
* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
* - ■ • ”■ * - - ■ ■ ■

*
Šalti užkandžiai po 12 valandos nakties 
Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė

Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir 
vakarais pas Reginą Celejewską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia -

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

' ę/fauįą metą buitkimob
TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE

VAKARO PROGRAMOĮE:
6.30 v.v.- Šv. Mišios; 7 v.v. - kokteiliai; 8 v.v. - šilta vakarienė su vynu;

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

Bilietus rezervuoti pas J. VINGELIENĘ, tel. 416 233-8108 ar sekmadieniais po Mišių.

Rengia - Prisikėlimo parapijos statybos vajaus komitetas

rz-Z’
TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE

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

Toronto Lietuvių Namų valdyba Ir visuomeninės veiklos komitetas

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ admi
nistracija prieškalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta nuo lap
kričio 17 iki gruodžio 8 d., sek
madieniais, po 9.30 v.r. pamal
dų iki maždaug 1 v.p.p. Bus ga
lima sutvarkyti prenumeratas, 
sumokėti skolas, įteikti kalėdi
nius sveikinimus, užsakyti TŽ 
kaip dovaną savo bičiuliams.

Tėviškės žiburių savaitraščio 
leidėjų - Kanados lietuvių kata
likų kultūros draugijos “Žibu
riai” metinis narių susirinkimas 
įvyko š.m. lapkričio 13, “TŽ” 
patalpose, Anapilyje. Susirinki
mui vadovavo valdybos pirmi
ninkė R. Sakalaitė-Jonaitienė, 
pranešimus padarė pirmininkė, 
iždininkas dr. Česlovas Jonys, 
redaktorius Česlovas Senkevi
čius, Revizijos komisijos pirm. 
Vyt. Sendžikas. Aptartas “TŽ” 
spaudos vakaro pakeitimas į po
pietę su programa, nes pastarai
siais metais įprastas vakaras su 
šokiais buvo nuostolingas. Pri
imti nauji draugijos nariai - N. 
Benotienė, J. Dzemionienė, I. 
Mačiulytė-Guilford, J. Maksi- 
mavičienė, V. Pečiulis, P. Vilke
lis, Ž. Vaičiūnienė.

A. a. Juozo Juozaičio mir
ties prisiminimui žmona Tėviš
kės žiburiams aukojo $50.

A. a. Jonui Dervaičiui 
mirus, užjausdami šeimą, Sofija 
Dilkienė Tėviškės žiburiams au
kojo $20.

A. a. Jonui Dervaičiui mi
rus, užjausdami jo šeimą, K. ir 
B. Bubeliai ir Albina Šetikienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $10.

=> Sovietmečio disidentas, Sibiro c 
(Magadano lagerio) tremtinys, Lietuvos 

laisvės lygos įkūrėjas, Žmogaus teisių gynėjas

Antanas Terleckas
SKAITYS PASKAITĄ

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE:
gruodžio 8, sekmadienį, 2.30 v.p.p.

Nepraleiskite progos išgirsti ir pabendrauti su šiuo 
žymiu asmenimij daug prisidėjusiu kovoje 

dėl Lietuvos išlaisvinimo. Įėjimas $10.
p Rengia Toronto Lietuvių Namų kultūrinė komisija ri.C

Muziejaus-archyvo žinios
- Norėtume savo archyve turė

ti laikraštį Baltic Times, bet neturi
me lėšų sumokėti prenumeratos. 
Būtume dėkingi, jei atsirastų tau
tiečių, prenumeruojančių šį laikraš
tį ir galinčių jau perskaitytus nume
rius perduoti archyvui.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $50 - V. Butkys; $100 
- KLB Rodney apyl., V. ir V. Paš
kai, prel. dr. P. Gaida, dr. S. Čepas.

-Muziejaus direktorė dr. R. Ma
žeikaitė gruodžio 8-19 d.d. bus išvy
kusi Švedijon, kur skaitys paskaitą, ir 
Vilniuje aplankys savo tėvus. Muzie
jus bus atidarytas tik sekmadieniais.

Anapilio moterų būrelis 
Lietuvoje vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikučiams bei tremtiniams 
paaukojo $100.
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.

gruodžio 31, 
antradienį,

■ 7 vai. vakaro
; Vytauto Didžiojo
I menėje

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Sporto klubui “Anapilis” 
$50 aukojo - J. N. Budriai.

A. a. dr. Gražinos Girdaus- 
kaitės-Szabo atminimui sergan
tiems vaikučiams $25 aukojo 
Irena Ignaitienė. M.P.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $500 - 
Anapilio moterų būrelis, N.N. 
(a.a. Antano ir Genovaitės 
Sprainaičių atminimui); $100 - 
Vasagos moterų būrelis, J. 
Valiulienė (a.a. Jono Valiulio 
atminimui).

spausk
interactive

• Interneto svetainių kūryba
• Reklama
• Kompiuterių konsultacijos
■ Video ir audio paslaugos

tel. 416-534-9191
www.spausk.com

Kariuomenės šventė buvo mi
nima Aušros Vartų parapijos patal
pose lapkričio 24 d. Minėjimas pra
sidėjo šv. Mišiomis, į kurias rikiuo
tėje suėjo šauliai su savo vėliavomis 
ir visi devyni Lietuvos kariškiai iš 
St. Jean Kanados kariuomenės ba
zės. Prie žuvusiems už Lietuvos 
laisvę garbės lentos buvo padėtas 
vainikas, kurį atnešė Alan ir Nijolės 
(Matusevičiūtės) Forster vaikučiai 
Elana ir Alexander. Mišias šaulių 
intencija aukojo parapijos klebonas 
kun. Ričardas Birbilas. Pamaldų 
metu gražiai skambėjo parapijos 
choro ir dvi vyrų okteto giesmės.

Salėje minėjimas, kuriam va
dovavo Dana Urbonavičienė, buvo 
pradėtas O, Canada. Buvo pristaty
ti pavieniui visi Lietuvos kariškiai. 
Tada pasirodė su keliomis daino
mis niekad nenusibostantis vyrų 
oktetas, vadovaujamas muz. Alek
sandro Stankevičiaus. Publikai pa
tiko dainos, todėl išprašė dar vieną 
programoje nenumatytą dainą. Po 
to nuoširdžiu žodžiu maj. Alvydas 
Brazlauskas savo grupės vardu dė
kojo Montrealio šauliams už mielą 
priėmimą ir Arūnui Staškevičiui už 
beveik kasdieninę globą begyve
nant bazėje. Jiems atminimui įteikė 
po dovanėlę. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu. Klebonui palaimi
nus valgius, prasidėjo vaišės ir arti
mesnis pabendravimas su Lietuvos 
kariškiais.

Kompaktinio disko sutiktuvės 2002 m. birželio 23 d. Montrealio Aušros 
Vartų parapijos salėje. Teresė Mickienė, paruošusi viršelį, priima padėkos 
dovaną iš renginio vadovės Vilijos Bulotienės (dešinėje). Žemiau: plokš
telės dirigentai - muz. komp. Lavrenti Djintcharadze ir muz. komp. Alek
sandras Stankevičius džiaugiasi savo išleistu disku Montrealio Aušros Vartų 
parapija gieda Nuotr. A. Mickaus

PARDUODU tautinius drabužius. 
Dydis 10-12. Kaina $100. Skambinti 
tel. 514 744-2169 (Montreal, P.Q.)

REIKALINGAS DARBININKAS 
statybų darbams. Skambinti Ze
niui, tel. 905 301-3729.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungos atstovai iš Vokietijos Vy
tautas ir Dovilė Lemkės bei Kana
dos lietuvių jaunimo sąjungos at
stovai iš Toronto Vytas Ruslys ir 
Jonas Wilkinson lapkričio 19 d. 
lankėsi Montrealyje. Šie svečiai 
Juozo Piečaičio namuose dar susiti
ko su montrealiečiais Sofija Bulo
tiene, Dalium Bulota ir Aleksa Pta- 
šinskaite. Tai buvo grynai informa
cinis susitikimas. Atstovai iš Vokie
tijos iki smulkmenų aiškino eigą 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
kongreso, kuris įvyks 2003 m. lie
pos 11-27 d.d. Lietuvoje, Lenkijoje 
ir Vokietijoje. Torontiečiai kalbėjo 
apie Kanados lietuvių jaunimo są
jungos dienas, rengiamas nuo 2002 
m. gruodžio 28 d. iki 2003 m. sausio 
1 d. Toronte. Jie visi nuoširdžiai 
kvietė šiuose renginiuose Montrea
lio lietuvių jaunimo aktyviai daly
vauti. Smulkesnę informaciją teikia 
Juozas Piečaitis e-paštu; juozasp@ 
sympatico.ca arba per internetą 
www.KLJS.org/MONTREzAL.

Kanados lietuvių bendruome
nės solidarumo mokestis ($10) šiuo 
metų bus nurašytas nuo “Lito” są
skaitų tiems nariams, kurie yra raš
tu pasižadėję tokiu būdu paremti 
bendruomenės veiklą. B.S.

Martynas Kringelis tarp būre
lio draugų atšventė savo 90-ąjį gim
tadienį š.m. lapkričio 12 d.

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

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS 
“Labdara” reikalingi savanoriai, 
kurie mokėtų dirbti su tinklapiu 
(website). Skambinti Irenai Bazi- 
liauskienei į “Labdarą” tel. 416 
232-2112 (ext. 403) arba į namus, 
tel. 905 279-8226. Taip pat slaugos 
namams reikalingas pianinas. Ga
linčius paaukoti prašome skambin
ti aukščiau nurodytais telefonais.

http://www.spausk.com
http://www.KLJS.org/MONTREzAL

