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Pasaulinė širdgėla
Dar tiksliai nesuskaičiuota kiek iš viso buvo aukų 

rugsėjo 11-sios terorizmo, sukrėtusio visą pasaulį. Kiek 
sudegė, kiek krito, kiek užduso po milžinais Pasaulio pre
kybos centro bokštais. Gal ir nenorima žinoti. Pirmas to
kios apimties, tokio žiaurumo išpuolis prieš galingąsias 
JAV. Pirmasis šio šimtmečio, šio amžiaus iššūkis kariauti.

D
AR neapskaičiuojamos jo pasekmės. Žuvo tūks
tančiai civilių gyventojų, šimtai juos gelbėjusių. 
Apie tai girdint, matant, skaitant iš arti ar toli, 
sunku patikėti, jog tai tikrai įvyko. Rodos - išbusime, ir 

nutrūks bjaurus sapnas, pasibaigs siaubo filmas. Bet ne. 
Dažnam krūtinę spaudžia tikra širdgėla, pilniausia to žo
džio prasme. Tai gilus liūdesys dėl nekaltų, bereikalingai 
žuvusių; grynas pasibaisėjimas tokių tyčiniai piktybinių 
veiksmų autoriais ir jų galvosena; ir baimė. Kas bus to
liau? Kokios bus ir kaip susigyvensime su šių įvykių pa
sekmėmis? Pripažinta, kad pasaulis staigiai pasikeitė, tik 
dar ne visai aišku kaip ir kaip tai mus paveiks.

N
egailestingas pribloškiančių žinių ir vaizdų srau
tas neleidžia atsigauti. Bet ir plaukia užuojautos, 
pagalbos siūlymai, dvasinė paguoda; vienijasi 
partijos, kaimynai, stengiamasi kokiu nors būdu gydytis 

po šio žiauraus valstybės sužalojimo. Augusiems krikščio
niškų vertybių aplinkoje toks kraštutiniškas gyvybių ir 
tautos naikinimas, visiškos neapykantos išreiškimas yra 
neaprėpiamas. Išryškėja ne tik civilizacijų, o ir nuomonių 
skirtumai. Buvo atsiliepimų, kad Amerika to užsitarnavo 
dėl savo kapitalistinio gobšumo (o visi veržiasi ten gyven
ti!), kad Amerika yra per daug naivi, atvira, laisva. Nega
lima užmiršti, kad JAV pagalbos kitos tautoms sąrašas 
yra daug ilgesnis, negu tariamų skriaudų kitoms tautoms. 
Taip, išmokta ypatingai skaudžių pamokų, pvz. dėl žval
gybos finansavimo, saugumo oro uostuose, realaus pasi
ruošimo veiksmams krizių atvejais. Bet ar galima iš esmės 
laisvę laipsniuoti? Arba žmogus yra laisvas - gyventi, kur
ti sveiką bendruomenę, arba ne. Be galo svarbi šiuo skau
džiu žmonijai laiku yra viltis. Time žurnalo rugsėjo 11-sios 
paminėjimui sudarytos laidos pabaigoje tokiu klausimu 
išreikšta Amerikai būdinga, pozityvi samprata: “Ar dabar 
pasiduosime panikai, ar būsime narsūs? Ką toliau darysi
me?” Atsakymas: “Aišku, statysime iš naujo, ir jei tuos 
naujus pastatus sunaikins, statysime vėl.” ...Pastatai gali 
būti ir simboliniai, ir tikri.

Ateityje bus reikalingas toks jaunos, demokrati
nės tautos ryžtas, reikalingas ypatingas dvasinis tvirtumas 
atsilaikyti prieš teroristų beribę neapykantą, suprasti 
skirtumą tarp teisingumo ir keršto, išlaikyti žmoniškumą. 
Reikia tikėtis, kad tokio ryžto, tokio dvasinio tvirtumo tu
rės viso laisvojo pasaulio vadovai. RSJ

Deimantinė Amerikos širdis
Per didžiąją tragediją teroristai Ameriką suvienijo ir atskleidė jos žmonių 

gelminį charakterį

______KANADOS ĮVYKIAI______
Ar Kanada nuolaidi teroristams?

Per keletą metų spėliota, 
kad teroristai pasireikš JAV-se, 
gal kitaip negu savo laiku Vo
kietijoje, Italijoje ir Japonijoje. 
M. Collacutt, buvęs Kanados 
ambasadorius Azijoje ir Arti
muose rytuose, laikraštyje Otta
wa Citizen (rugpjūčio mėn. 1 d.) 
rašė, kad amerikiečiai susirūpi
nę, nes labai lengvai tarptauti
niai teroristai, siekiantieji vyk
dyti teroristinius veiksmus JAV- 
jose, be sunkumų gali atvykti į 
Kanadą ir ten apsistoti. Po rug
sėjo 11d. įvykių jis vėl tame pa
čiame laikraštyje rašė, kad Ka
nadoje mažai dėmesio kreipia
ma į atvykstančius teroristus. 
Kiti, kaip pavyzdį nurodo Ah
med Ressom, kuris gavo netikrą 
Kanados pasą, kitus dokumen
tus ir net pašalpą, nepaisant, 
kad j am'buvo atsakytos pabėgė
lio teisės. Iš Kanados jis buvo 
nuvykęs apmokymui į Afganis
taną. Tai teroristas, kuris gabe
no į JAV sprogmenis, kuriuos 
norėjo panaudoti sprogdinant 
Los Angeles oro uostą.

Kanada, kaip ir JAV bei 
dauguma Europos valstybių, yra 
atviros visuomenės ir visokių 
laisvių kraštai, ir tas privedė, 
kad 1985 m. skrendant iš Kana
dos “Air India” lėktuvas su 330 
keleivių buvo susprogdintas. J. 
Thompson, Mackenzie instituto 
direktorius, sako, jog Kanadoje 
vyrauja nuomonė, kad atviru
mas yra dorybė, kurią išnaudoja 
teroristai bei mafija. Taip Vaka
rų Indijos mafijos veiksmus vie
tos politikai nelinkę svarstyti, 
nes tai lyg atsiduotų rasizmu. 
Kitas atvejis, tai Šri Lankos pa
sižymėję teroristai, vadinami 
Tamilų tigrai, Kanadoje renka 
pinigus, kuriais finansuojami te

roristiniai veiksmai. Kanadoje 
yra apie 200,000 Tamilų.

Įvykiai JAV turės pasekmių 
Kanadoje ir visame pasaulyje. 
Didysis kaimynas turės pagerin
ti ČIA ir FBI įstaigų darbą ir 
bendrą veiklą, kuri įtakoja Ka
nados saugumo įstaigų sėkmę. 
Tiesa, Kanados saugumas ne
gauna didesnės finansinės 
duoklės ir neturi žvalgybos už
sienyje, bet vis tiek turės at
kreipti didesnį dėmesį į pabėgė
lių srautą, kurie naudodamiesi 
“teisių charta” apsistoja Kana
doje. Ta “charta” padeda viso
kiems nepageidaujamiems as
menims pralįsti pro visokias 
peržiūras ir tikrinimus.

JAV pareigūnai nepaten
kinti ir Kanados sienų apsauga, 
vadindamajai “minkšta siena”. 
Gal turėtų persijoti dirbančiuo
sius imigracijoje ir oro uostuo
se, nes tarp jų yra lengvai pa
perkamų, arba tokių, kuriems 
visiškai nesvarbu kas į Kanadą 
atvyksta. Kanados pareigūnai 
ginasi nuo JAV užmetinėjimų, 
sakydami, kad ne Kanados, bet 
JAV lėktuvai buvo užgrobti, 
JAV oro uostuose teroristai 
pralindo pro saugumo pareigū
nus ir taip pat per JAV sieną. 
Dabar Kanados parlamentas 
svarsto imigracijos ir pabėgėlių 
įstatymą, kuris turėtų priversti 
valdžią atidžiai ištikrinti pabė
gėlius ir nepageidaujamus iš- 

• siųsti. Kitas įstatymas lies pini
gų, neva šalpai rinkimą, o iš tik
ro teroristų paramai. Žinoma, 
tų įstatymų priėmimui priešina
si visokie tikri ir tariami žmo
gaus teisių gynėjai.

Yra Kanadoje ir nepalan
kių JAV-ėms piliečių. Reikia tik 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Sv. Jono lietuvių kapinėse (Anapilyje) prie a.a. dail. Anastazuos 
Tamošaitienės kapo: ALDONA VESELKIENĖ ir BIRUTĖ NAGIENĖ 
minint velionės mirties dešimtmetį Nuotr. A. M. Kazlauskienės

Savaitė Lietuvoje
Užuojauta JAV-bėms

ELTA/LGTIC praneša, kad 
Lietuvos gyventojai pagerbė te
roro išpuolių JAV-se aukų at
minimą iškeldami valstybines 
vėliavas su gedulo kaspinais, dė
jo gėles prie JAV ambasados 
Vilniuje, uždegė žvakes. Lietu
vos seimas priėmė pareiškimą, 
išreiškiantį solidarumą su Ame
rikos tauta ir pasmerkiantį siau
bingus teroro aktus. Rugsėjo 
14-oji paskelbta gedulo diena. 
Rugsėjo 16, sekmadienis, Lietu
voje paskelbtas Maldos už žuvu
sius, jų gedinčias šeimas ir taiką 
diena.

Teroro aktai JAV privertė 
stiprinti Lietuvos jūros prieigų 
apsaugą, praneša BNS/LGTIC. 
Netoli Būtingės naftos termina
lo patruliuoja karinis Lietuvos 
laivas, o Klaipėdos uoste sustip
rinta apsauga. Būtingės termi
nalo ruože ir prieigose patru
liuoja ir papildomos pasieniečių 
pajėgos. Padidintas dėmesys 
Klaipėdos uoste skiriamas ke
leivių pasų ir krovinių kontrolei. 
Sustiprinta valstybės sienos ap
sauga, Ignalinos atominės elekt
rinės fizinė apsauga, oro erdvės 
kontrolė.

Seinuose mokysis lietuviškai
Lietuvos rytas skelbia, kad 

Lenkijos vyriausybei skyrus pa
pildomų lėšų Seinų savivaldybei 
lietuvių moksleivių švietimui, 
nuo rugsėjo 19 d. antrojoje Sei
nų gimnazijoje atkurtos lietuviš
kos klasės. Lietuvių mokslei
viams nebereikės kasdien važi
nėti 27 km į Punsko lietuvių 
gimnaziją ir atgal. Nuo rugsėjo 
3 d. trukusi Seinų lietuvių 
moksleivių tėvų organizuota 
protesto akciija nutraukta. Nuo 
naujųjų mokslo metų Seinų vir
šaičio Jano Skindzierio nurody
mu antrojoje Seinų gimnazijoje 
pirmosios ir antrosios lietuviš
kos klasės buvo sujungtos su 
lenkiškomis ir beveik visi daly
kai buvo mokomi lenkiškai. Lie
tuvių moksleivių tėvai įsteigė 
protesto komitetą ir atsisakė 
leisti vaikus į mokyklą.

Steigamas rezervo fondas
Gresiant nestabilumui pa

saulio ekonomikoje, Lietuvos 
vyriausybė steigia Reserving ar
ba stabilizavimo fondą, rašo 
Lietuvos rytas. Rugsėjo 19 d. vy
riausybė pritarė Valstybės ir sa
vivaldybių turto privatizavimo 
įstatymo pakeitimams, kurie nu

mato, kad Rezervinio fondo lė
šos bus naudojamos pensijų re
formai, valstybės rezervui, pa
laikant ūkio Vtiklą kraštutinių 
įvykių bei ekonominio nestabi
lumo sąlygomis.

Dabartiniuose įstatymuose 
numatyta, kad Rezerviniam 
fondui bei gyventojų santau
poms atkurti turi būti skirta ne 
mažiau kaip du trečdaliai Priva
tizavimo fondo lėšų. To fondo 
sąmatoje numatyta, kad metų 
pabaigoje Rezerviniame fonde 
turi būti 1.086 bin. litų, jeigu iš 
privatizavimo bus gautos visos 
numatytos įplaukos. Rugsėjo 1 
d. ši suma buvo 1.574 bin. litų.

Pasiruošimo planai
Lietuvos vyriausiasis euro- 

derybininkas Petras Auštrevi- 
čius Lietuvoje reziduojantiems 
Europos sąjungos (ES) valsty
bių ambasadoriams rugsėjo 12 
d. pristatė šių metų narystei pa
siruošimo planą. Kaip rašo 
BNS/LGTIC, jis pranešė, jog 
Lietuva artimiausiu metu tikisi 
baigti derėtis su ES dėl laisvo 
asmenų judėjimo, muitų sąjun
gos ir konkurencijos sektorių. Iš 
viso šį pusmetį siekiama baigti 
derėtis dėl 20 daugiau iš 31 de
rybinio skyriaus. Šiuo metu Lie
tuva yra baigusi derėtis dėl 18 
skyrių. Tikimasi baigti derybas 
2002 m. pabaigoje, o 2004 m. 
priimti narystės įsipareigojimus.

Seimui jau pateikta daugiau 
kaip 40 įstatymų pakeitimų pro
jektų, kurie yra reikalingi deri
nant Lietuvos ir ES įstatymus 
bei vykdant savo įsipareigoji
mus. Lietuvai būtina priimti 
Konstitucijos pataisas, pakeisti 
Pridėtinės vertės mokesčio, Ak
cizų, Energetikos įstatymus, pri
imti Civilinio proceso kodeksą, 
Korupcijos prevencijos įstatymą 
bei patvirtinti Kovos su korupci
ja programą. Taip pat svarbus 
su aplinkos sektoriumi susiję įs
tatymai.

Didžiausios pratybos
Rugpjūčio 29 d. Lietuvoje 

prasidėjo dalyvių skaičiumi di
džiausios karinės pratybos Am
ber Hope 2001. Kaip rašo EL- 
TA/LGTIC, pratybos yra išskir
tinos ir tuo, kad jos vyksta iškart 
dviejose vietose - Ruklos ir Pa
bradės poligonuose. Dalyvauja 
apie 2800 karių iš Čekijos, Da
nijos, Estijos, Italijos, JAV, 
Jungtinės Karalystės, Kanados, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos,

POVILAS ŽUMBAKIS

2001 m. rugsėjo 11-oji 
Amerikai panaši į 1941-ųjų 
gruodžio 7, kai japonai užpuolė 
Pearl Harbor. Tik šį kartą “už
puolikai nepaliko savo adreso”.

Amerika yra patyrusi visą ei
lę teroristinių antpuolių. Tačiau 
tokio žiauraus dar nėra buvę.

Visas pasaulis pašiurpęs 
stebėjo teroristų veiksmus. Ne
kaltos aukos, drebantys žmonės, 
degantys ir griūvantys dangorai
žiai... Tam siaubui aprašyti 
trūksta žodžių. Vaizdai ir faktai 
kalba už save. Padarytas didžiu
lis nuostolis Amerikai. Tačiau 
Amerikos žmonių širdys tą die
ną plakė tuo pačiu ritmu.

Ši baisi tragedija parodė pa
sauliui Amerikos žmonių cha
rakterį, kuris svetimtaučiams 
dažnai atrodo silpnas, išlepęs, 
lengvai įveikiamas. Panašiai gal
vojo ir japonai, prieš puldami 
Pearl Harbor, kaip ir teroristai 
dabar.

Ištikus nelaimei, Amerika 
parodė pasauliui savo deimanti
nę širdį. Ji parodė, ką reiškia 
Vakarų civilizacija, žmonių cha
rakteris ir vienybė.

Mums, tai yra lietuviams, 
alvykusiems į Ameriką po An
trojo pasaulinio karo, tai ne 
pirmas Amerikos didybės pa
vyzdys. Naujai atvykusiems tai 
tikriausia, yra pirmas toks ame
rikiečių vieningumo bei solida
rumo pavyzdys.

Ištikus nelaimei, žmonės, 
valdžios ir visuomenė į tai rea
guoja automatiškai, be jokių nu
rodymų ar paraginimų. Tokiais 
atvejais pasirodo tikras tautos 
charakteris, ne diplomatų ar 
propagandistų sukurtas įvaizdis. 
Tuomet galima spręsti apie 
žmonių moralę bei ryžtą.

Rugsėjo 11-toji Amerikos 
visuomenei buvo didelis išban
dymas. Žiniasklaida labai išsa
miai parodė, kaip JAV prezi
dentas, karinės pajėgos, diplo
matai, saugumas ir kitos val
džios agentūros reagavo į tero
ristų puolimą ir skubiai priėmė 
sprendimą, ką daryti toliau. Be
veik po valandos nuo pirmo 
įvykio Niujorke Amerikos kari
nės pajėgos visame pasaulyje 
susitelkė aukščiausiam netikė
tumui. Visi oro uostai uždraudė 
lėktuvams kilti. Lėktuvai iš už
sienio privalėjo leistis kitose 
valstybėse - daugiausia Kana-

Olandijos, Suomijos, Švedijos ir 
Vokietijos.

Pratybose treniruojasi trys 
junginiai - Baltijos valstybių ba
talionas BALTBAT, Lietuvos- 
Lenkijos batalionas LITPOL- 
BAT, ir tarptautinis batalionas, 
kurį sudaro Lietuvos, Italijos, 
JAV ir Jungtinės Karalystės ka
riai. Taip pat dalyvauja karo 
medikai, oro pajėgų grupė, ne
vyriausybinių organizacijų at
stovai.

Atsistatydino liberalų vadas
Rugsėjo 5 d. Anykščiuose 

vykusiame Liberalų sąjungos ta
rybos posėdyje buvo priimtas 
partijos valdybos ir jos pirmi
ninko Rolando Pakso atsistaty
dinimas. ELTOS/LGTIC žinio
mis, buvo suteikti laikini įgalio
jimai veikti iki neeilinio Libera
lų sąjungos kongreso spalio 27 
d. Kongrese bus išrinkta naujoji 
partijos vadovybė. Posėdyje 
“nebuvo paslaptis”, kad į parti
jos vadovo postą pretenduoja 
buvęs iki 1999 m. pabaigos Li
beralų sąjungos pirmininkas 
Eugenijus Gentvilas. Tarybos 
posėdio išvakarėse naujos Libe
ralų sąjungos vadovybės išrinki
mui pritarė 77 iš 120 tarybos 
narių. RSJ 

doje. Valdžios įstaigos buvo už
darytos ar perkraustytos į sau
gias patalpas. Pagrindiniai poli
tikai buvo paslėpti nuo teroris
tų. Prezidentas nugabentas į 
saugią vietą toli nuo Vašingto
no. Per trumpą laiko tarpsnį 
Amerika perėjo iš taikos į karo 
stovį.

Yra nuomonė, kad Niujor
ko gyventojai yra šalti, nedrau
giški. Einant šio miesto gatve, 
paprastai reikia būti atsargiam, 
nes visi skuba paskendę savuose 
rūpesčiuose. Toks didelis ir ne
draugiškas pasaulio kultūros 
centras.

Bet... vakar buvo kitaip. 
Kai įvyko tragedija, tie “šalti”, 
nepažįstami žmonės puolė vie
nas kitam pagalbon, nežiūrėda
mi net savo saugumo ar gyvy
bės.

Ugniagesiai ir policininkai 
skubėjo į nelaimės vietą, gerai 
žinodami, kad jų gyvybėms grę- 
sia didelis pavojus. Sprogdin
tuose pastatuose dirbo apie 
50,000 žmonių, bet, net įvykus 
sprogimui, žmonės bandė tvar
kingai palikti pastatus. Daug 
kam pasisekė, daug kas žuvo. 
Tačiau ten nebuvo tokios pani
kos, kaip kitur, kur žmonės, 
verždamiesi iš pastatų, sumindo 
kitus. Pvz' jaunas žmogus, sku
bėdamas iš pastato, pamatė pa
ralyžiuotą moterį ir nunešė ją 
ant savo pečių žemyn net 15 ar 
20 aukštų! Jis tos moters ne
pažino. Jam mirtis žiūrėjo į akis. 
Jam pačiam labai reikėjo sku
bėti. Iš kur tas gerumas? Iš kur 
ta drąsa? Tas pasiaukojimas? 
Ar tai tie patys išpaikę žmonės? 
Ar tai tie patys amerikiečiai, 
apie kuriuos kalba svetimtau
čiai: išsigimėliai, išlepinti, savi
meiliai? Ne. Tai paprasti eiliniai 
amerikiečiai. Jie nėra vienos 
tautybės. Tai granitas, sulipintas 
iš įvairių tautybių, įvairių žmo

Toronto lietuvių šeimų vasaros stovykloje “Kretingos” stovyklavietėje 
Rasa Kurienė parodo Viktorui Zubrickui kaip daromi šiaudinukai 
Kalėdų eglutei papuošti Nuotr. V. Zubrickienės
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Teroristai suvienijo Ameriką ir parodė jos žmonių charakterį 
Kova su terorizmu ir keistina politika 

Mažai betrūko, kad ir Baltieji rūmai būtų sunaikinti 
Mums reikalinga kiekviena širdis...

Iš pokalbio su seimo nariu dr. Kaziu Bobeliu
Pradėjo naujus mokslo metus

Dar yra mokytojų, nesusitaikiusių su Lietuvos nepriklausomybe
Prie Dubysos pakrančių žalių

Vienos ūkininkų šeimos istorija nuo Ariogalos
Karo nusikaltėlių medžioklė

Teisingumą nustatyti jau neįmanoma 
Senosios Varėnos padangėje

M. K. Čiurlionio tėvo Konstantino gimimo sukakties minėjimas

nių, įvairių tikėjimų ir rasių. Tai 
Amerika, kurios didybės ir stip
rybės priešai ne kartą nesupra
to. Šį kartą teroristai taip pat to 
nesuprato. Jie vietoj chaoso, vie
toj panikos Ameriką suvienijo.

Kai tik visuomenė suprato 
teroro mastą, tūkstančiai ameri
kiečių visame krašte visais bū
dais bandė padėti. Netgi pačia
me suparalyžiuotame Niujorke 
tūkstančiai žmonių skubėjo į li
gonines, kad galėtų duoti savo 
kraujo. Žmonės davė kraujo 
daugiau, nei jo reikėjo! Dau
giau kaip 500 gydytojų ir šimtai 
medicinos seselių savanoriškai 
skubėjo į artimiausias ligonines, 
kad galėtų padėti sužeistie
siems.

Geriausias žygdarbių pavyz
dys buvo ugniagesiai ir polici
ninkai. Jų drąsa kilo ne tik iš 
pareigos ir meilės artimui, bet ir 
iš gilaus pasitikėjimo savimi, sa
vo vadais - ne popieriniais, bet 
tikrais vadais! Pavojingiausiais 
momentais ugniagesių ir polici
ninkų vadai patys ėjo pirmi. Jie 
žuvo kartu su savo vyrais ir 
moterimis, kuriems vadovavo.

Bene gražiausias tikro, tau
raus vado pavyzdys - ugniagesių 
kapelionas, katalikų kunigas 
Mychal Judge. Būdamas 68 me
tų ėjo į pavojingiausias vietas su 
savo kolegomis ugniagesiais gel
bėti žmonių, gelbėti sielų. Po 
eilės patepimų ir maldų prie 
mirštančių žmonių jis žuvo ir 
pats. Ugniagesiai, radę kapelio
no kūną, nunešė jį į artimą kop
lyčią ir paguldė ant altoriaus. Ar 
gali būti tinkamesnė vieta to
kiam žmogui?

Iš katastrofos pelenų, iš te
roro smurto sutvisko Amerikos 
širdis - sveika, rami ir mylinti. 
Tai civilizacijos ženklas, kurį 
mes patyrėme tuoj po karo, kai 
Amerika mums atidarė vartus.
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1993 m., 19 km nuo Vilniaus, Lietuvos skulptorius Gintaras Karosas įsteigė Europos parką, skirtą gigantiško 
dydžio skulptūrų parodoms po atviru dangumi. Erdviame parke galima apžiūrėti 50 šuolaikinių pasaulio 
skulptorių darbus. Nuotraukoje Darius Ross prie Gintaro Karoso 700 m ilgumo labirinto, susidedančio iš daugiau 
kaip 3000 senų televizorių, žiūrovams primenančių sovietmečio propagandos pasekmes Nuotr. L Ross

Q RELIGINIAME GY Y ENIME

Kova su terorizmu 
ir keistina politika

Lietuvos vyskupų konferenci
ja, sukrėsta žiauraus teroristinio 
išpuolio prieš taikius Jungtinių 
Amerikos Valstijų gyventojus, 
jungiasi maldoje už žuvusius su jų 
artimaisiais, su visais geros valios 
Amerikos ir pasaulio žmonėmis. 
Ji kvietė visus Lietuvos tikinčiuo
sius įsijungti į maldą šia intencija, 
taip pat prašant Dievo pagalbos 
išsaugoti taiką, įveikti terorizmą 
bei sustabdyti smurto propagandą 
tiek Lietuvoje, tiek ir visame pa
saulyje. Yra tik vienas kelias, ve
dantis į tikrąją pažangą ir taiką 
pasaulyje - Evangelijos nurodo
mas meilės kelias. 2001 m. rugsė
jo 16 d. sekmadienis, Lietuvoje 
maldos diena už žuvusiuosius ir 
jų artimuosius bei maldos už tai
ką pasaulyje diena. Visame tikin
tieji ir visi geros valios žmonės 
buvo kviečiami dalyvauti Švento
siose Mišiose vyskupijų katedrose 
bei kitose Lietuvos šventovėse 
pasimelsti šiomis intencijomis.

Šiaulių vyskupuos jaunuoliai 
liepos 15-26 d.d. atstovavo Lietu
vos jaunimui Serbijoje, taikdarių 
stovykloje “Friendensgrund”. Ši 
stovykla rengiama jau dešimt me
tų. Jos iniciatorius ir organizato
rius - Hildesheimo vyskupas J. 
Homeyer. Ji kiekvienais metais 
rengiama kitoje valstybėje. Už
pernai tokia stovykla buvo su
rengta Lietuvoje. Kitais metais 
bus Gudijoje. Šiemetinėje stovyk
loje dalyvavo jaunimas iš Ukrai
nos, Rumunijos, Čekijos, Vokieti
jos ir kitų kraštų. Šiaulių vyskupi
jos jaunuolių grupei vadovavo 
šios vyskupijos Jaunimo centro 
vadovė J. Steckytė. Taikdarių sto
vyklos rengiamos, kad galėtų skir
tingų tautų jaunimas geriau pa
žinti vieni kitus, pasidalyti savo 
kraštų istorija ir asmenine patirti
mi. Taipgi čia jaunuoliai susipa
žįsta su skirtingomis krikščioniš
komis tradicijomis.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo 
šventovėje liepos 25 d. lankėsi 
Panevėžio vyskupas J. Preikšas, 
Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Vil
niaus vyskupas pagalbininkas J. 
Boruta, SJ, ir suteikė Sutvirtini
mo sakramentą 520 jaunuolių. 
Rytą didelis biržiečių būrys vys-, 
kupus pasitiko prie šventovės var
tų su duona ir gėlėmis, sveikini
mo žodį tarė klebonas kun. D. 
Tubys. Trumpai kalbėjo vysk. J. 
Preikšas. Ryto Mišias, kuriose da
lyvavo minia žmonių, aukojo ir 
pamokslą pasakė vysk. E. Bartu
lis. Per pamaldas giedojo švento
vės jaunimo grupė. Po Komunijos 

Kiauklių šventovės statytojo Kaišiadorių vyskupijos kanauninko JUOZO 
ANDRIKONIO kapas Kiauklių šventoriuje Nuotr. J. Staškevičiaus

vyskupai teikė Sutvirtinimo sak
ramentą ir visus palaimino. Per 
11 vai. Mišias kleb. kun. D. Tubys 
padarė pranešimą apie parapijos 
būklę, džiaugdamasis jos stiprėji
mu, o vysk. J. Preikšas pasveikino 
visus maldininkus. Pamokslą pa
sakė vysk. J. Boruta, SJ, primin
damas, kad Šv. Jono Kr. šventovę 
1860 m. pašventino vysk. M. Va
lančius. Pamaldose dalyvavo Bir
žų evangelikų reformatų švento
vės kun. K Daugirdas ir Biržų 
savivaldybės vadovai.

Kardinolo Vincento Sladke
vičiaus 81-mosios gimimo meti
nės paminėtos rugpjūčio 20 d. 
memoraliniame muziejuje Kau
ne. Popietė pradėta malda Mari
jai. Apie kardinolo gyvenimą, jo 
jautrumą bei gerumą mintimis 
pasidalijo arkiv. S. Tamkevičius, 
mons. V. Jalinskas, Kaišiadorių 
laikraščio Aidai redaktorius J. 
Laurinavičius, sesuo A. Giniūtė. 
Arkiv. S. Tamkevičius, prisimin
damas susitikimus su kardinolu 
Kauno kunigų seminarijoje, vė
liau Nemunėlio Radviliškyje, pa
brėžė jo asmenybės tėvišką jaut
rumą bei rūpinimąsi Lietuvos Ka
talikų Bendrija. Kardinolo gimi
naitė Janina Sladkevičiūtė-Luka- 
vičienė papasakojo apie kardino
lo motiną Uršulę Sladkevičienę, 
buvusią labai geros širdies pa
prastą kaimo moterį. Popietę pa
įvairino Žiežmarių šventovės var- 
goninkė V. Jočytė, atlikdama lie
tuvių liaudies dainas, giesmes, 
pritariant kanklių muzikai. Kai
šiadorių literatų klubo nariai pa
skaitė kardinolo minčių, lietuvių 
poetų ir pačių sukurtų eilėraščių. 
Popietei vadovavo muziejaus ve
dėja I. Petraitienė ir J. Laurina
vičius.

Kaišiadorių vyskupijoje rug
pjūčio 13-16 d.d. viešėjo svečiai iš 
Magdeburgo (Vokietija) vyskupi
jos ir dalyvavo Kaišiadoryse, 
Molėtuose, Birštone surengtuose 
susitikimuose. Svečiai atvyko no
rėdami susipažinti su Kaišiadorių 
vyskupijos parapijų gyvenimu ir 
pasidalinti patirtimi. Mat Mag
deburgo vyskupija palaiko ryšius 
su Kaišiadorių vyskupija. Aptarti 
ir bendros veiklos sumanymai. 
Vienas tokių sumanymų “Vilties 
tiltu” jau įgyvendintas. Rugsėjo 
14 d. vokiečių delegacija aplankė 
Paparčių Šv. Juozapo globos na
mus ir susitiko su Kaišiadorių ir 
Elektrėnų dekanatų atstovais. 
Svečiai taipogi dalyavo Žolinės 
atlaiduose Pivašiūnuose. Svečių 
delegacijai vadovavo kunigai.

Mums reikalinga kiekviena širdis...
Iš pokalbio su Lietuvos seimo nariu dr. KAZIU BOBELIU, 

apsilankiusiu Amerikoje
Nors dr. Kazys Bobelis Lie

tuvoje gyvena tik maždaug 10 
metų, bet jau spėjo įsitvirtinti 
Lietuvos politikų eilėse.

Į JAV atvykęs 1949-siais, 
kaip ir daugumas pokario pabė
gėlių iš tremtinių stovyklų Vo
kietijoje, jis čia sugebėjo gerai 
suderinti savo profesiją (jis gy
dytojas, urologuos specialistas- 
chirurgas) su savo lietuviška vi
suomenine, politine veikla.

Pirmą kartą jis į Lietuvos 
seimą buvo išrinktas 1992 m. (il
goką laiką vadovavo jos Užsie
nio reikalų komitetui); vėliau 
buvo perrinktas 1996 ir 2000 m.

Jam labai padėjo įgyta pa
tirtis lietuvių išeivių politinėse 
organizacijose - ALTe ir VLIKe, 
kur jam teko dalyvauti įvairiose 
tarptautinėse konferencijose.

Prie jo populiarumo prisi
dėjo ir jo mokėjimas bendrauti 
su žmonėmis, jo nesavanaudiš
kumas, na, ir turtas. Kadangi jis 
niekada neslėpdavo savo turto 
(Veido žurnalo korespondentui 
net viešai prisipažino, kad jis 
“vertas” 20 milijonų dolerių; 
Veidas jį paskelbė turtingiausiu 
Lietuvos politiku 1999 m. nr. 
49). Lietuvos žmonės jau žino, 
jog jis tikrai nevogs.

Dr. K. B. nemokamai yra 
padaręs Lietuvoje nemažai ope
racijų. Jis išdalina visą savo algą 
įvairioms premijoms (spaudos 
darbuotojams) ar neturtingiems 
žmonėms.

Pažymėtinas politinis fak
tas: Lietuvos krikščionių de
mokratų partijos (LKDP) kon
ferencijos narių dauguma gegu
žės 12 d. nutarė susijungti su dr. 
K. B. vadovaujama krikščionių 
demokratų sąjunga (KDS) ir 
naują junginį pavadinti Lietuvos 
krikščionys demokratai (LKD),

Lietuviai už Lietuvos ribų
Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos kraštų pirmininkų suvažiavimo, 
įvykusio 2001 m. rugpjūčio 12-15 dienomis Seinuose

NUTARIMAI
1. Suvažiavimas džiaugiasi 

lietuviško švietimo už Lietuvos 
ribų plėtra, naujų švietimo židi
nių įsteigimu. Prašo bei ragina 
Bendruomenes ir toliau rūpintis 
lietuviško švietimo plėtra, infor
muoti PLB Valdybos Švietimo 
komisiją apie naujai įsteigtas 
mokyklas ir kitus švietimo ži
dinius.

2. Džiaugiasi, kad XI Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas vyks Vasario 16-osios gim
nazijoje Vokietijoje, Seinų kraš
te ir Lietuvoje. Ragina visas 
kraštų Bendruomenes remti šį 
svarbų lietuvybės išlaikymui 
renginį.

3. Suvažiavimas džiaugiasi 
ir dėkoja lietuviškos kultūros 
barų darbininkams ir vadovams. 
Ragina ir toliau nenuilstamai 
tęsti savo darbą šioje srityje.

Dr. Gina J. Ginčaiiskaitė 
optometristė 

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą 

Tel. 416 532-7115 
Susitarus priima 

pacientus ir vakarais 

kurių pirmininku tapo dr. K. 
Bobelis. Maža dalis LKD parti
jos narių tam junginiui neprita
rė ir nelaiko savęs jo nariais, 
įskaitant ir pirm. prof. Z. Zinke
vičių.

Negali būti amžiaus apribojimo
Teko kalbėti ir apie kandi? 

dato į Lietuvos prezidentus am
žiaus barjerą, kurį norėtų siūlyti 
konservatoriai, teigia, jog reikia 
apriboti kandidato amžių. Dr. 
K.B. pareiškė, jog tai būtų dide
lis netaktas, nes niekur pasauly
je to nėra, tai kodėl Lietuva tu
rėtų lai daryti? “Reikia žiūrėti, 
ar žmogus sugeba, kaip jis jau
čiasi, ką gali padaryti. Kitas ir 
jaunas būdamas negali ar nesu
geba paveikiai dirbti”, - kalbėjo 
jis. Esą prieš išvykstant į Ameri
ką, televizijoje vyko debatai, ku
riuose jis, kaip atrodo, sugebėjo 
įtikinti, jog amžius kandidatams 
negali būti ribojamas.

Lietuva ir NATO
Paklaustas dr. K. Bobelio 

apie Lietuvos pakvietimą į ŠAS 
(NATO) sekančiais metais pa
reiškė: “Aš maždaug 90% esu 
tikras, kad Lietuva bus pakvies
ta”. “Gerai, kad Amerikos lietu
viai tą klausimą kelia, renka pa
rašus ir kt. Atrodo, bus taip, 
kaip Amerika pasakys. Europo
je tik Danija ir Lenkija pasisako 
už Lietuvos pakvietimą j ŠAS”.

Dr. K. B. apgailestavo, kad 
pasikeitė JAV senato užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas: iš 
jo išėjo didelis lietuvių draugas, 
buvęs didelis antikomunistas, 
respublikonas sen. Jesse Helms. 
Jo vieton atėjo demokratas Jo
seph Biden. Lietuviams bus šiek 
tiek blogiau. Todėl reikės visų 
lietuvių didesnių pastangų”.

Prašo, kiek įmanoma, kraštų 
veiklą kultūros ir švietimo srity
je koordinuoti su Pasaulio lietu
vių bendruomenės valdybos 
Kultūros ir Švietimo komisijo
mis bei PLB atstovu Lietuvoje.

4. Dėkoja Pasaulio lietuvio 
redaktorei Reginai Kučienei ir 
administratoriui Viktorui Kučui 
už pasiaukojantį darbą. Ragina 
PLB kraštų Bendruomenių val
dybų narius užsisakyti ir platinti 
Pasaulio lietuvį bei siųsti į jį 
straipsnius apie savo krašto 
veiklą bei rūpesčius.

5. Dėkoja visiems parėmu- 
siems Valdovų rūmų projektą. 
Skatina viso pasaulio lietuvius 
dosniai prisidėti prie jo įgyven
dinimo iki 2009 metų.

6. Prašo atitinkamas institu
cijas padėti Lenkijos lietuviams 
(Suvalkų krašto gyventojams) 
įgyvendinti pageidavimą turėti 
Lietuvos televizijos bei radijo 
(FM) bangomis laidas.

7. Atskirais pareiškimais krei
piasi į NATO šalių vadovus 
remti Lietuvos ir Baltijos valsty
bių pakvietimą narystei NATO 
2002 m. ir kviečia užsienio lietu
vius įvairiuose kraštuose padėti 
Lietuvai būti pakviestai į NA
TO 2002 metais.

Vytautas Kamantas, 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 

valdybos pirmininkas

Buvęs ALTos, VLIKo pirminin
kas, dabartinis Lietuvos seimo na
rys dr. KAZYS BOBELIS. Nuo
trauka daryta Lietuvos seimo rū
muose Nuotr. Ed. Šulaičio

Populiarumas
Užsiminus dr. K. B. apie 

pastovų populiarumą Lietuvoje 
ir paklausias, kodėl taip yra, at
sakė: “Aš kalbu, ką galvoju, ir 
tas, atrodo, žmonėms patinka. 
Pradžioje mane bandė padaryti 
komunistu, nors gerai žinojo, 
kad esu didelis antikomunistas, 
nes ilgai dirbau išeivių Lietuvos 
laisvinimo organizacijose, ku
rios buvo nukreiptos prieš ko
munistus. Bet, matyt, kai kam 
reikėjo, kad mano pažiūros bū
tų iškreiptos, kad aš taip būčiau 
pristatytas Lietuvos žmonėms. 
Tačiau laikui bėgant žmonės su
prato ir įsitikino kas yra kas.

Į Lietuvos prezidentus dr. 
K. B. kandidatuos trečią kartą. 
Kiti kandidatai jo nuomone - 
Andriukaitis, Paksas, gal ir 
Adamkus, jeigu dar kartą norės 
išbandyti jėgas politinėje areno
je. Tačiau dar viskas prieš akis 
ir iki sekančių metų daug kas 
gali pasikeisti.

Florida - antrieji namai
Kai tik gali, dr. K.B. pasiro

do Floridoje, nes čia jo buvusie
ji namai. Šią vasarą, kai seimas 
išėjo į vėlyvas atostogas, jis čia 
atvažiavo rugpjūčio 14 d. ir iš
buvo tik iki rugsėjo 5 d., norėjo 
grįžti į seimo rudens sesiją, kuri 
prasidėjo rugsėjo 10 d.

Florida dr. K. B. traukia ir 
todėl, kad čia gyvena trys iš 
penkių jo vaikų. Jie visi jau su
darę šeimas ir augina gausų būrį 
vaikaičių. Floridoje namus turi 
sūnus Jonas ir Algis bei dukra 
Alena, kurie augina 12 vaikų. 
Dukra Rūta, įsikūrusi Š. Karoli
noje, turi dar keturis, o Kalifor
nijoje gyvenanti Aldona - 2 vai
kus. Taigi švenčių metu, kai jie 
visi susirenka Floridoje, dr. K. 
B. su savo žmona Dalia (kilusia 
iš garbingos ’ Vileišių-Devenių 
šeimų) neturi laiko nuobo
džiauti.

Sugrįžęs į St. Petersburgą 
(jo apylinkėse, beje, gyvena ne
mažas būrys lietuvių), dr. K.B. 
neturi laiko ilsėtis. “Aš tvarkau 
savo gausų archyvą ir daug ką 
vis siunčiu į Lietuvą”, - kalbėjo 
jis.

Baigiant pokalbį dr. K. B. 
pareiškė: “Dirbkime visi kartu, 
vieningai, nuoširdžiai, vedini 
krikščioniškų principų. Mums 
reikalinga kiekviena ranka, 
kiekviena Lietuvai plakanti šir
dis. Kodėl mums reikia intrigų, 
skaldytojų?” Ed> šuIait.s

DR. JONAS KUNCA
JAV ir pasaulį apstulbino 

žiaurus teroristų smūgis, kuris 
laikinai paralyžiavo Ameriką. 
Mažai betrūko, kad ir Baltieji 
rūmai būtų sugriauti. Tik lėktu
vo keleivių kova su teroristais 
privertė lėktuvą nukristi nepa
siekus taikinio. Prezidentas ir 
kiti aukšti pareigūnai prižadėjo 
atsikeršyti ir paskelbė karą tero
rizmui, bet dar nepaaiškino, kur 
ir kaip tas karas bus vedamas. 
ŠAS (NATO) pareiškė, kad ji 
irgi yra karo būklėje su teroriz
mu. Jei būtumėm ŠAS nariai, 
tai Lietuva irgi būtų to karo da
lyvė. Karus lengva pradėti, bet 
sunkiau juos užbaigti, juoba lai
mėti. Po Amerikos ir ŠAS vadų 
pareiškimų ir įvairių specialistų 
komentarų kyla didelė abejonė 
dėl šio karo paskelbimo ir jo pa
sekmių.

Teroristai
Prieš pradedant karą su te

rorizmu, vertėtų pagalvoti ir 
apie pastarojo priežastis. Kad 
15 - 20 jaunų vyrų nutaria patys 
nusižudyti vairuodami pagrobtą 
lėktuvą į numatytus taikinius, 
turi būti rimta priežastis, susiju
si su beviltiškumu pasiekti savo 
tikslą švelnesniu būdu. Kiek jau 
sužinota, tie jaunuoliai yra atvy
kę iš P. Arabijos, Arabų Emira- 
to, Egipto ir kitų arabų šalių, 
kurių valdovai palaiko draugiš
kus santykius su Vašingtonu.

Taigi čia lyg ir nėra politi
nių konfilktų. Tikrumoje tiktai 
gera dalis tų šalių gyventojų nė
ra patenkinti savo karaliais ir 
šeikais, kurie valdo autokratiš
kai, žiauriai ir išsilaiko tik ten 
išdėstytų amerikiečių karo jėgų 
dėka. Nepatenkintieji šia būkle 
siekia JAV kariuomenės pasi
traukimo, kad po to galėtų pa
šalinti nepriimtinus jų valdovus.

Dar didesnę neapykantą ke
lia amerikiečių-anglų Irako 
bombardavimai ir jam taikomos 
sankcijos, dėl kurių labai kenčia 
visa tauta. Gal pagrindinis ne
apykantos amerikiečiam daly
kas - tai būklė Palestinoje. Ten 
Izraelis laiko okupuotas palesti
niečių ir Sirijos žemes, nepaisy
damas JT rezoliucijų, kurios 
įpareigojo Izraelį grąžinti visas 
1967 m. užimtas teritorijas. Dar 

A+A
JUOZUI BUIVYDUI

mirus Otavoje, mylimai žmonai ADAI bei visiems 
artimiesiems, ypač giminėms Lietuvoje reiškiame 
gilią užuojautą -

KLB Otavos apylinkė

A+A 
BRONIUI TIMPAI

mirus JAV, nuoširdžiai užjaučiame seseris - ALMĄ 
STUKIENĘ ir JADVYGĄ MILIAUSKIENĘ -

J. B. Bedarfai A. J. Žemaičiai
A.A. Sukauskai V. P. Gulbinai

PADĖKA
Mūsų mylimam amžinos atminties vyrui, tėvui, uošviui, 

seneliui ir proseneliui

A+A
JUOZUI TAMULIONIUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie suteikė velio
niui paskutinį patarnavimą ir palydėjo į amžino poilsio 
vietą. Dėkojame giminėms, draugams ir pažįstamiems už 
daugelį jautrių paguodos žodžių bei užuojautas pareikštas 
mums asmeniškai ar raštu. Nuoširdžiai dėkojame visiems 
už velionio gausų lankymą koplyčioje, už maldas, Mišias, 
gėles, aukas Prisikėlimo parapijos persikėlimo vajui ir 
tremtinių vaikaičių lietuvių mokyklai.

Nuoširdi padėka tėvams pranciškonams - klebo
nui Augustinui Simanavičiui, OFM, už maldas koplyčioje; 
koncelebrantams - vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, klebo
nui A. Simanavičiui, OFM, kun. Liudui Januškai, OFM, 
už gedulines Mišias; vysk. Pauliui Baltakiui, OFM, už 
jautrų pamokslą; ir kun. Eugenijui Jurgučiui, OFM, bei 
Hamiltono Aušros Vartų parapijos klebonui kun. Juozui 
Žukauskui, OFM, už apeigas kapinėse.

Padėka Danguolei Radtkei už gražų giedojimą. 
Dėkojame Rimui Kuliavui ir Rimui Paulioniui už karsto 
nešimą; Monikai Povilaitienei ir Birutei Matulaitienei už 
aukų rinkimą. Dėkojame Janinai Gurklienei už skanų 
maisto paruošimą ir ponioms už puikius pyragus.

Visiems reiškiame mūsų gilią ir nuoširdžiausią 
padėką -

žmona Balbina, dukros - Dalia ir Rūta, 
sūnus Ramūnas su šeimomis

daugiau, Izraelis apgyvendino 
šimtus žydų kolonistų kaimų 
svetimose žemėse, o dabar pre
tenduoja, kad Izraelio armija 
turi teisę juos saugoti nuo prie
šiškai nusiteikusių palestiniečių. 
Rytų Jeruzalėje, kuri pagal JT 
rezoliucijas irgi privalo būti grą
žinta, okupantų buldozeriai 
griauna vietinių gyventojų namus, 
kad ten apgyvendintų žydus.

Aišku, vietos žmonės tam 
priešinasi, kiek gali. Neturėda
mi gerų ginklų, jų vaikai mėto į 
okupanto karius akmenis, o šie 
atsako kulkomis. Šią neteisybę 
bandė spręsti JT Saugumo ta
ryba, bet JAV visad vetuoja 
tokias rezoliucijas. Tas padrąsi
na žydus toliau tęsti savo agresi
ją okupuotose žemėse. Tai ir 
privedė prie savižudžių palesti
niečių teroro veiksmų.

Kova su terorizmu
Bent kiek įsigilinus į arabų 

terorizmo priežastis, galima nu
matyti, kad jų nepašalinus tą 
terorizmą išnaikinti vargu ar pa
vyks. Raketom ir kulkom ameri
kiečiai tik padidins neapykantą 
Amerikai ir Izraeliui. Atsiras 
dar daugiau teroristų - savižu
džių ir teroro veiksmų, o nera
mumai Vid. Rytuose dar padi
dės. Padaugės ir Amerikos prie
šų skaičius. Europiečiai užuot 
besąlygiškai prisidėję prie šito 
karo turėtų atkreipti Vašingto
no dėmesį į tokio žingsnio ne
racionalumą ir net pavojingu
mą. Vakarams reikalinga Vid. 
Rytų nafta. Taigi reikia su jos 
savininkais arabais palaikyti 
normalius santykius, o ne juos 
kiršinti palaikant Izraelio agre
siją Palestinoje arba be jokio 
tikslo tęsti sankcijas ir bombar
davimus Irake.

Žinoma, Vašingtono admi
nistracijai nebūtų lengva pakeis
ti savo užsienio ir gal vidaus po
litiką dėl vienos mažumos 
perdėto įsigalėjimo toje šalyje. 
Deja, atėjo laikas tai padaryti 
nelaukiant, kol šalies gyventojai 
pradės to reikalauti. Nors dabar 
apklausinėjimai rodo, jog tauta 
yra už atsikeršijimą, greit ji gali 
prašnekti visai kitaip, kai prasi
dės ekonominių sunkumų me
tas ir to neva karo neigiamos 
pasekmės.

mailto:tevzib@pathcom.com


Prie Dubysos pakrančių žalių
ANTANINA GARMUTĖ

(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Apolinaras ir Joana, gyven

dami tėviškėje, tiekė partiza
nams maistą. Sesuo mezgė šil
tus megztinius ir kojines, skalbė 
patalynę, maitino. Jiedu buvo 
pastovūs partizanų ryšininkai, 
rinko žinias apie stribų ir enka
vedistų judėjimą apylinkėse.

- Pirmąja auka iš mano bro
lių partizanų, - pasakoja Apoli
naras, - tapo Antanas. Vyriau
sias iš brolių, jis buvo ramaus 
būdo, sąžiningas ir darbštus ūki
ninkas, apylinkės pavasarininkų 
organizacijos pirmininkas. 1944 
m. spalio mėnesį kautynėse už
sikirto jo ginklas, ir brolis gyvas 
pateko į priešo rankas. Jį tardė 
Ariogaloje, kankino Kėdainių ir 
Kauno kalėjimuose. Partizanui 
lauže sąnarius, badė panages, 
gyvam lupo odos diržus nugaro
je. Iškankinto savo sūnaus net 
motina nepažino. Antanas ištvė
rė kankinimus, nieko neišdavė. 
Po teismo buvo išvežtas į Vor
kutos lagerį ir ten 1945 m. žie
mą mirė.

Areštavus brolį Antaną, pa
sunkėjo ūkyje likusiųjų gyvenimas. 
Apolinaras aiškiai prisimena:

- Pas mus atvažiuodavo 
pats Kėdainių apskrities virši
ninkas Gapšys ir buvęs sovieti
nių partizanų vadas Borodica. 
Mus su broliu jie kankindavo, 
reikalaudami išduoti, kur slaps
tosi “banditai”. Pastatydavo 
mus prie sienos ir šaudydavo 
aplink galvą. Paskui parversda- 
vo ant žemės, tampydavo už 
plaukų. Mane dar nusivesdavo į 
kitus pastatus ir ten prie sienos 
- šaudydavo iš automato. Taip - 
iki vakaro... Nakčiai išvažiuo
davo, matyt, bijodami partiza
nų. Mes su broliu nieko neišda- 
vėme. Budeliams išvažiavus, 
pririnkdavome pilnas kepures 
šovinių gilzių.

Toliau taip gyventi tapo ne
įmanoma. Norėjome tapti parti
zanais, bet broliai nepriėmė. 
Per maži buvome karui. Ir į na
mus negrįžome. Pasitraukėme 
iš tėviškės: pasikinkę vieną ark
lį, prie vežimo pririšome vieną 
karvę ir išvykome iš namų visam 
laikui į tamsią naktį. Prisimenu, 
pajutome, kad mus kažkas seka! 
Dar sekė kokius tris kilometrus, 
kol pradingome tamsoje.

- Kaip toliau klostėsi jūsų gy
venimas? - teiraujuosi Apolina
ro. - Koks jūsų kitų brolių, parti
zanų, likimas?

- Trumpai apsistojome pas 
giminaičius. Brolį Klemensą pa
likau pas juos, o aš turėjau pa
laikyti ryšį su tėvais, partizanais 
ir broliais, kurie dar mokėsi. 
Kelionių maršrutas buvo pasto
vus. Taigi ryšininkas tarp trijų 
apygardų, tarp trijų apskričių - 
Kėdainių, Ukmergės ir Kauno.

Andrius ir Simonas kovojo 
toliau. Jie sakydavo, kad “ginklą 
pakėlęs, nuo ginklo ir žūsi. Bet 
kito kelio nėra”. Sesuo Joana 
slapstėsi partizano Kluso na
muose, Pagynėvyje prie miško. 
Klusas kovojo brolių būryje, to
dėl sesei pavykdavo su jais susi
tikti. Motina buvo pas seserį 
Mariją, kuri nutekėjusi gyveno 
gretimame Šliužų kaime. Ir ten 
buvo nesaugu: ūkis didelis, o 
šeimininkas už duoklių neišpil- 
dymą Šilutės lageryje dingęs.

1945 m. prieš vasario 16 d. 
brolis Simonas, paskutinį kartą 
valgydamas, sesei Joanai dar 
tvirtino, jog turįs “tikrų žinių”, 
kad vasario 16 d. mes jau būsi
me laisvi. Vakarai padėsią. 
Amerikonai. Viltys neišsipildė. 
1945 m. vasario 16-osios naktis 
buvo tragiška...

Okupacinei kariuomenei 
ėmus naudoti aviaciją, o puoli
muose - tanketes ir minosvai
džius, partizanams dažnai teko 
keisti stovyklavietes. Tad iš Pa
liepių miškų Vlado Pabarčiaus 
būrys ruošėsi persikelti į greti
mus Graužų miškus. Partizanų 
manta buvo pervežama ketu
riais gražiais Pabarčiaus ark
liais, kuriuos vadas labai mylėjo. 
Partizanus išdavė prie jų prisi
plakęs Paliepių kaimo gyvento
jas Urbonas (Urbonavičius), ku
ris pakeliui pasiprašė išleidžia
mas neva pas tetą peršlapusių 
drabužių pasikeisti. Pranešė 
saugumiečiams. Kitą naktį, kai 
išvargę partizanai kietai miego
jo naujoje stovykloje, jie buvo 
apsupti. Įvyko didelės kautynės. 
Mūšis truko - pagal girdimą 
šaudymą, nuo ankstyvo ryto iki 
pavakarės. Pavakarėje raudo
nieji pasitraukė. Mūšyje žuvo 
daug priešo kareivių, bei ir par
tizanai neteko 22 vyrų. Jų tarpe 
ir Vlado Pabarčiaus. Pasakoja

ma, kad mirdamas jis paprašė 
nušauti jo arklius. Prašymas bu
vo išklausytas.

Žuvusiųjų tarpe buvo ir 
broliai Gaižauskai - Andrius ir 
Simas. Vlado Pabarčiaus ir jo 
kovotojų lavonus okupantai 
suguldė Pernaravos miestelio 
centre. Po to vežiojo į Ariogalą, 
Krakes, Dotnuvą. Jau žiemai 
baigiantis, pervežė į Josvainius. 
Girti stribai ir enkavedistai ne 
kartą šaudė į juos, kaip į taiki
nius. Žuvusiųjų akys buvo išlup
tos, ausys ir nosys nukapotos, 
drabužiai nuplėšti. Prie VI. Pa
barčiaus rankos buvo pririšta 
lentelė su užrašu: “Pabarčius 
Vladas - banditų vadas”. Tai 
Dotnuvoje matė Jeronimas Gai
žauskas, tuo metu žemės ūkio 
akademijos studentas. Kartu ir 
savo išniekintus brolius.

Partizanus užkasė Josvai
niuose, už miestelio, buvusiose 
pelkėtose ganyklose. Ten “lai
dodavo” ir kitus nužudytus 
“liaudies priešus”. Naktimis. 
Vietinių žmonių paskaičiavimu, 
čia palaidota apie 70 kovotojų.

Ryšininkas Apolinaras Gai
žauskas tęsia pasakojimą:

- Po kovos būrio žūties aš 
išskubėjau pas brolį Jeronimą 
pranešti apie įvykusią tragediją. 
Teko eiti pėsčiomis apie 60 km į 
Dotnuvą. Kelionė buvo sunki ir 
pavojinga. Reikėjo vengti mies
telių ir tiltų. Miškuose buvo už
minuotų vietovių, kai kur mėtė
si neužkasti arklių ir kareivių la
vonai. Suradau brolį Jeronimą. 
Jis jau viską žinojo. Kai mes su 
juo kalbėjomės, į gretimą kam
barį įėjo žemės ūkio akademijos 
dekanas ir stribas Juozas Cikas - 
jo suimti. Bet brolio draugai greit 
susiorientavo ir pasakė, kad 
Jeronimas išėjęs į Kėdainius.

Ankstų rytą abu su broliu 
patraukėme į Pagirius, kur gy
veno kitas brolis - kunigas Pra
nas Gaižauskas.

Jeronimas irgi pasuko ko
vos keliu. Išėjo jis į Paliepių 
miškus, surinko išlikusius parti
zanus ir ėmėsi vadovauti būriui. 
Jo partizaninis kelias buvo ne
ilgas. Žuvo tais pačiais 1945 m. 
birželio 1 d., patekęs į pasalą 
prie Gynėvės upelio, Pagynėvio- 
Paliepių miškuose. Buvo dar gy
vas, bet stribas Juozas Cikas 
skubėjo pribaigti, kad galėtų 
gauti okupantų apdovanojimą. 
Kartu su broliu žuvo jo kovos 
draugas Kazys Gildžius. Jų pa
laikai buvo niekinami Ariogalos 
aikštėje. Užkasė juos stribai bu
vusiame apkase Dubysos šlaite. 
Dabar čia - partizanų kapinės. 
Atgavus nepriklausomybę, Apo
linaras pastatė kuklų paminklą. 
Šlaitas žmonių vadinamas parti
zanų kalneliu.

Žuvus Jeronimui, partizanai 
perdavė Joanai jo smuiką ir die
noraštį, kuriame buvo įrašas: 
“Išėjau į mišką keršyti už bro
lius ir Tėvynę”. Moliną, kuri ne
palūžo žuvus keturiems sūnums, 
palaikė tik malda.

Gaižauskų gražią sodybą 
stribai išgriovė, išdraskė. Sodą iš
kirto. Nuosavybės atgauti teisė
tiems paveldėtojams neįmanoma 
ir dabar - einant antrąjam at
gautos laimės dešimtmečiui...

Žuvus ketvirtajam broliui, 
šeimos nariai pasklido kas sau. 
Saugodamiesi persekiojimų, gy
veno pusiau legaliai. Joana šu 
motina apsnigtais laukais pa
traukė Betygalos link. Pagyveno 
pas draugą, paskui slapstėsi pas 
kunigą Praną ir jo parapijiečius.

Kun. Pranas Gaižauskas 
dirbo klebonu Pagiriuose, Uk
mergės apskrityje. Čia jis klau
sydavo partizanų išpažinčių, ap
rūpindavo juos sakramentais. 
Bet štai kartą atėjo žmogus, at
siųstas kitos parapijos klebono, 
ir pranešė apie jam gręsiantį 
arešto pavojų. Kunigo nebuvo 
namie, buvo išvykęs į partizanų 
stovyklą. Perspėjimą išklausė jo 
šeimininkė - vyresnioji sesuo

(Nukelta į 4-tą psl.)

Partizano Jeronimo Gaižausko kapas ir paminklas Dubysos šlaite, Ariogaloje, 1992 m. Iš kairės: broliai 
Klemensas ir Pranas, abipus kryžiaus - seserys Marija ir Joana, kraštiniai dešinėje - broliai Kazimieras ir 
Apolinaras. Trečioji dešinėje - kartu palaidoto partizano Kazio Gudžiaus sesuo, užjos - Gudžiaus brolis

Pradėjo naujus mokslo metus
Tėvų, mokytojų, mokinių ir valdžios rūpesčiai. Kompiuteriai ir geltonieji autobusiukai

VIKTORAS ALEKNA
Šiandien - rugsėjo pirmoji: 

Lietuvos mokyklos pradeda 
naujus mokslo metus. Bet ne 
visos: Švietimo ministerija leido 
savivaldybėms pačioms nuspręs
ti mokslo metus pradėti šian
dien ar pirmadienį. O Telšių ra
jono mokytojai visai Lietuvai 
skelbia, kad jie ir rugsėjo 3 d. 
dar neisią į klases. Eisią tik ta
da, kai jiems būsią sumokėti visi 
už atostogas priklausą pinigai.

Mokytojų, kaip ir kitų įstai
gų reikalus bei atlyginimus, da
bar tvarko rajono vadovybė. 
Telšių rajone vadovybė savo sa
vivaldybės tarnautojams, žino
ma, ir sau atlyginimus pasiima 
laiku, o mokytojus užmiršta. 
Bet dėl to gal reiktų kaltinti ne 
tiek rajono vadovybę, kiek vals
tybės vyriausybę. Juk nė viena 
savivaldybė nesurenka tiek pini
gų, kad turėtų jų ir švietimo įs
taigoms išlaikyti. Švietimo įstai
goms dabar skiriama 50-60% 
rajono metinio biudžeto pinigų, 
kurie gaunami iš vyriausybės pagal 
atskirą valstybės biudžeto eilutę. 
O jeigu rajono vadovybė gautus iš 
vyriausybės pinigus išleidžia ne 
pagal paskirtį, tai vyriausybė tu
rėtų atitinkamai pasielgti.

Mano “rugsėjo pirmoji” bu
vo 1922 m. lapkričio 3 d. Tada 
Lietuvoje dar nebuvo nė priva
lomojo pradžios mokslo, ir į 
mokyklą vaikai rinkdavosi kada 
kas norėjo. O jei kieno tėvai ne
sirūpindavo vaikų mokymu, tai 
tie vaikai mokyklos ir visai ne
lankydavo. Rugsėjo pirmąją pir
mą kartą pajutau, kai mane pri
ėmė į Raseinių gimnazijos an
trąją klasę, ir aš kartu su visais 
gimnazijos mokiniais iš gimna
zijos kiemo, pirmiausia susiri
kiavę po keturis, visi unifor
muoti nuėjome į šventovę, po 
pamaldų grįžome į gimnaziją, 
išsiskirstėme po klases ir klasių 
auklėtojai atėję pas savo auklė
tinius pasveikino mokslo metų 
pradžios proga, pasakė rytojaus 
dienos pamokas ir nurodė, ku
riuos vadovėlius turime įsigyti.

Nuo tada, nuo 1926 m., man 
rugsėjo pirmoji pasidarė kasme
tinė šventė. O visiems Lietuvos 
vaikams rugsėjo pirmoji pasidarė 
šventė nuo 1928 m., nes tada buvo 
įvestas privalomas pradinis mo
kymas. Sovietams 1940 m. okupa
vus Lietuvą, mokslo metai Lietu
vos mokyklose prasidėjo rugsėjo 
16-ąją. Ir vokiečių okupacijos me
tais mokslo metai prasidėdavo 
rugsėjo 15-ąją. Kada į Lietuvą grį
žo rugsėjo pirmosios šventė, po 
karo, aš nežinau, nes daug poka
rio metų rugsėjo 1-ąją teko pasi
tikti Stalino “universitetuose” 
Vorkutoje

1990 m. kovo 11 d. atkūrus 
Nepriklausomą Lietuvą, mokyk
lų vadovai ir didžioji mokytojų 
dalis pasimetė - nesusigaudė, 
kaip elgtis Nepriklausomos Lie

tuvos mokykloje. Kaip čia dabar 
vadovauti mokiniams be kom
jaunuolių, be pionierių, be spaliu
kų? Kaip kalbėti apie prabė
gusius tėvų dešimtmečius kolū
kiuose, lageriuose, tremtyje, kaip 
“banditus” pradėti vadinti parti
zanais, o vadinamuosius “liaudies 
gynėjus” stribais ar skrebais? Ir 
kaip vietoj “Tarybų Lietuva” 
sakyti Nepriklausoma Lietuva?

Daug kas perlaužė liežuvį 
greitai. Bet ir šiandien yra mo
kytojų, kurie dar nėra susitaikę 
su Lietuvos nepriklausomybe.

Mokytojo darbas labai pa
lengvėjo: mokykloje krūvis su
mažėjo nuo 24 pamokų iki 18, 
mokinių skaičius klasėje suma
žintas nuo 40 iki 24. Tiesa, po 
kelerių metų šiek tiek padidin
tas - iki 30. Nereikia kurti pio
nierių ar komjaunuolių veiklos 
planų, rudenimis kolūkiuose ar 
tarybiniuose su klase kasti bul
ves ar rauti burokus. Bet Nepri
klausomybė vis tiek sunkiai lim
pa prie mokytojų. Jie beveik ne
dalyvauja politiniame ar visuo
meniniame Lietuvos gyvenime, 
mokyklose dalykinius būrelius 
organizuoja tik tada, kai veikla 
juose įrašoma į pamokų krūvį.

Tiesa, ir šiais laikais yra mo
kytojų, visuomeniškų savo pri
gimtini. Tai jie susigalvojo viso
kių maironiečių, kudirkaičių ar 
kokių kitokių mokinių būrelių. 
Bet sunku Lietuvos mokyklose 
rasti mokytojų, kurie imtųsi 
kurti ateitininkų kuopeles, 
skautų skiltis ar net draugoves. 
Lietuvos mokyklas dabar lanko 
daugiau kaip pusė milijono 
vaikų, o skautų ar ateitininkų 
organizacijos savo narių priskai
čiuoja vos iki trijų tūkstančių - 
nė 0.5%. O ir juos dažnai orga
nizuoja ne mokytojai...

Nuo pat Nepriklausomybės 
pradžios susidurta ir su kita bė
da: žiniasklaida greitai pradėjo 
skelbti, kad mokyklos nelanko 
daug vaikų. Vieni skelbė, kad 
nelankančiųjų yra apie 20,000, o 
kiti greitai tą skaičių padidina 
iki 30,000. O kiek tokių vaikų 
yra iš tikrųjų, niekas nežino.

Dabar atsiranda kita bėda: 
mokyklose pradeda mažėti mo
kinių. Štai neseniai “Kauno die
na” rašė, kad Kaune šiemet į 
mokyklas atėjo net 800 mažiau 
pirmokų. Panašiai yra ir kituose 
miestuose, o rajonuose mokinių 
mažėjimas dar matomesnis. 
Mat nuo 1990 m. Lietuvoje la
bai smarkiai pradėjo mažėti 
gimstamumas: Ir pirmiausia tai 
pajuto mokykla.

Mažėjant mokinių skaičiui, 
atsiranda ir mokytojų bedarbių, 
pirmiausia pradinių klasių mo
kytojų, o greitai ir dalykinių kla
sių mokytojų liks bedarbių. Tie
sa, lig šiol mokyklose dirba dar 
daug ir pensinio amžiaus moky
tojų, Dabar jau nustatyta, kad 
visi mokytojai, sulaukę 65 metų, 
išeitų į užtarnautą poilsį. Bet ir 
jauni, vos aukštąsias mokyklas 
baigę mokytojai, ne visada su
randa darbo mokyklose.

Dar ir kita bėda: mokytojus 
dabar priima ir atleidžia mokyk
los vadovas, todėl kartais kaip ir 
daug kur kitur pasitaiko, kad ir 
mokytoju priimamas koks nors 
giminaitis ar šiaip gerų draugų 
sūnelis - dukrelė, nors ir tik vi
durinę ar gimnaziją baigęs.

Tėvai dažnai nusiskundžia, 
kad mokslo metų pradžioje atsi
randa keli šimtai litų papildomų 
išlaidų: pirk naują kuprinę, vaiką 
aprenk, apauk taip, kad jis pri
lygtų ir turtuolių vaikams, nors 
dabar uniformų mokiniams lyg ir 
nėra. Tik viena kita didelio 
miesto mokykla yra jas įsivedusi.

O vadovėliai kasmet vis 
nauji. Švietimo ministerija va
dovėliams skirti gauna keliolika 
milijonų litų iš valstybės biudže
to. Bet tų pinigų per maža, kad 
visi mokiniai būtų aprūpinti 
naujais vadovėliais. O jie labai 
brangūs. Jau pirmokėliui per 
metus reikia keturių skaitymo 
knygelių, kurių kiekviena kai
nuoja beveik dvidešimt litų. O 
dar reikia ir aritmetikos, ir mu
zikos, ir tikybos vadovėlių.

O sąsiuviniai! Rašymo pra
tyboms per metus reikia keturių 
sąsiuvinių, kurių kiekvienas kai
nuoja beveik po penkis litus. 
Skaičiavimo sąsiuvinių taip pat 
keturių, taip pat mokėk po pen
kinę už kiekvieną. O dar muzi
kos, dar piešimo - vien už sąsiu
vinius 50 litų neužteks. O kur 
dar rašikliai, pieštukai, dėžutės 
visam turteliui susidėti. Taigi 
dar prieš rugsėjo pirmąją eida
mas į mokyklos reikmenų par
duotuvę, į kišenę dėkis ne ma
žiau kaip 200 litų.

O jeigu šeimoje rugsėjo 
pirmąją į mokyklą eis ne vienas, 
o du tiys? Juo aukštesnė klasė, juo 
tų vadovėlių daugiau. Mano vai
kaitis, jau dvyliktokas, užpernai 
parsinešė trisdešimt vadovėlių.

Bet kodėl vadovėliai tokie 
brangūs? Mat naujų laikų versli
ninkai per metus pasiryžę susi
krauti milijonus pelno. Vadovė
lius leidžia didelio formato, 
spausdina geriausiame kreidinia
me popieriuje, gausiai puošia 
įvairiais spalvotais piešiniais. O 
Švietimo ministerija pradžioje 
mokėdavo už viską neskaičiuo
dama Valstybės iždo pinigų. O 
kai dabar Švietimo ministerijos 
sąmatoje vadovėliams jau pinigų 
ėmė trūkti, tai ir dalis tėvų turi 
pakrapštyti savo kišenes ir savo 
vaikus aprūpinti naujais brangiais 
vadovėliais. Niekas nenori mo
kytis iš jau vartotų vadovėlių. 
Pagaliau jie ir nelabai tinka, nes 
kasmet mokymo programose vis 
kas nors pakeičiama...

O dar kompiuterizacija. 
Tiesa, į mokyklas vaikai kom
piuterių nesinešioja: ten yra at
skiros klasės su keliais, keliolika 
ar net keliomis dešimtimis kom
piuterių. Bet Lietuvos mokyklo
se iki šiol vienu kompiuteriu tu
rėjo naudotis net 60 mokinių. O 
juk net pats prezidentas ragino, 
kad kuo greičiau Lietuva pasi
vytų Europą, kur vienu kompiu
teriu esą naudojasi tik dešimt 
mokinių. Rugsėjo pirmąją da
bartinis švietimo ministeris pasi
džiaugė, kad Lietuvos mokyk
loms padovanoję kompiuterių 
net keturiasdešimčiai klasių. Šį 
rudenį vienas kompiuteris jau 
patenkins 30 mokinių.

Šią vasarą dalis Lietuvos 
mokyklų labai pajaunėjo: net 
šimtas su viršum mokyklų at
naujinta ir tam reikalui buvo iš
leista 80 milijonų litų. Švietimas 
Lietuvoje yra strateginis Lietu
vos vyriausybės prioritetas. Bent 
taip sako rašo žiniasklaida. Tų 
strategijų, ir vis prioritetinių da
bar Lietuvoje .nemažai, bet 
vežimo ratai kaip Donelaičio 
purvynuose vis sukasi sunkiai. 
Štai ir paskutinis mokyklų stra
teginis prioritetas - autobusiu
kai. Kaimo mokykloms pernai 
autobusiukų buvo nupirkta 66. 
Šį rudenį mokyklos gavo dar 49 
tuos geltonuosius autobusiukus 
po 20 vietų. Taigi šį rudenį jau 
115 autobusiukų mokinius, ku
riems iki mokyklos daugiau kaip 
trys kilometrai, vežios geltonieji 
autobusiukai. O jų reikia 700. 
Praeis dar 10 - 12 metų, ir visos 
kaimo mokyklos turės savo au
tobusiukus...
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Karo nusikaltėlių medžioklė
J. P. KEDYS

Ryšium su pasaulio žydų lit- 
vakų suvažiavimu Lietuvoje at
vyko ir Wiesenthalio centro at
stovas E. Zuroff, žinomas kaip 
“karo nusikaltėlių” gaudytojas. 
Jis skelbia, jog po Antrojo pa
saulinio karo iš Lietuvos yra pa
bėgę nacių talkininkai: 39 į 
JAV, 22 į Australiją, 14 į Vene- 
zuelą, 12 j Kanadą, 8 į Kolumbi
ją, 1 į Angliją ir 1 į Argentiną. 
Šis sąrašas buvo įteiktas Lietu
vos prokurorams, kad tuos karo 
nusikaltėlius gaudytų ir atitin
kamai nubaustų. Šis gaudymas 
jau vyksta apie 50 metų ir vadi
namas “žydšaudžių medžioklė”. 
Nepaisant tokios ilgos trukmės, 
toji medžioklė nebuvo labai 
sėkminga. Laiką taupant tik po
ra pavyzdžių iš daugelio verta 
paminėti.

JAV-se, kaip viena žymiau
sių karo nusikaltėlų E. Zuroff 
agentai nustatė ukrainietį Ivaną 
Demjaniuką. Jis buvo išvežtas 
Izraelin ir suorganizuotas viešas 
teismas. Jis buvo kaltinamas 
kaip buvęs vokiečių koncentra
cijos stovyklos sargybinis, žiau
riai kankinęs šioje stovykloje 
laikomus žydus. Teismas vyko 
metus laiko, buvo apklausiami 
gausūs liudininkai. Izraelio ži
niasklaida visą laiką šią bylą 
smulkiai skelbė, mokyklų vaikai 
buvo vežami į teismo salę paro
dyti kaip atrodo didžiausias žy
dų žudikas. Buvo rengiamos 
ekskursijos žiūrėti teismo eigos 
visą laiką. Izraelio gyventojai gi
liai išgyveno šią bylą. Izraelio 
teismas pagaliau paskyrė mir
ties bausmę Ivanui Demjaniu- 
kui. Tačiau advokatas, Izraelio 
pilietis, priėjo išvadą, jog tas 
sprendimas yra propagandinis ir 
kreipėsi į apeliacinį teismą. 
Demjaniuką ginantis žydas ad
vokatas teismo metu pristatė 
dokumentus, kad Demjaniukas 
buvo nuteistas remiantis falsifi
kuotais KGB dokumentais, kal
tinamasis išteisintas ir sugrįžo į 
JAV.

Gana panašus teismas vyko 
ir Australijoje, kuriame kaltina
muoju buvo taip pat ukrainietis. 
Wiesenthalio agentai apkaltino 
vieną ukrainietį žydų šaudymu 
Ukrainoje. Teismas vyko Ade
laidės mieste. Į teismą buvo pri
vežta keliasdešimt liudininkų iš 
viso pasaulio. Jie buvo apgyven
dinti viešbučiuose Australijos 
valstybės lėšomis. Teisėjas ne

Vilkaviškyje prie katedros pastatyto Budavonės kankiniams paminklo 
prel. Jonas Staškevičius ir prel. Vytautas Gustaitis Ntr. V. Baliūnienės

PADĖKA
A+A

BRONEI JONYNIENEI 
mirus 2001 m. rugpjūčio 28 d.,

nuoširdi padėka Prisikėlimo parapijos kunigams už velio
nės lankymą, maldas prie karsto, Mišias ir palydėjimą į 
kapines. Padėka vargonininkei už gražias giesmes, karsto 
nešėjams, visiems užprašiusiems Mišias, gėles, aukoju
siems pagalbai Lietuvoje, aukų rinkėjoms, ponioms už py
ragus ir J. Gurklienei už skanius pietus.

Taip pat nuoširdi padėka visiems atsilankiusiems į 
laidotuves, pareiškusiems užuojautą ir palydėjusiems ve
lionę į amžino poilsio vietą.

Dėkingi: liūdintys giminės Lietuvoje ir 
Testamento vykdytojai Toronte

pilnai pasitikėjo liudininkų pa
rodymais ir pats vyko į Ukrainą 
patikrinti liudininkų parodymų. 
Grįžęs paskelbė neradęs kaltės 
ir išteisino kaltinamąjį.

Šis metų trukmės teismas 
valstybei kainavo arti 40 mln. 
dolerių! Australijos gyventojai 
pasipiktino tokiu teismu ir bai
siom išlaidom. Netrukus įvyku
siuose rinkimuose gyventojų 
dauguma pasisakė prieš socia
listinę partiją, išrinko į valdžią 
liberalų partiją, kuri užbaigė 
“žydšaudžių teismus”.

Būtina pabrėžti, kad tų žyd
šaudžių buvo, bet ne tiek daug, 
kiek sionistai priskaičiuoja. Be 
to, po 40-50 metų ieškoti žyd
šaudžių yra beviltiška “me
džioklė”. Jaunoji žydų karta tu
rėtų apkaltinti Wiesenthalio 
centrą ir jo vadus už apsileidi
mą, kad jie nepradėjo žydšau
džių ir teisingumo ieškoti tuoj 
Antram pasauliniam karui pasi
baigus, bet ne po 50 metų, kai 
teisingumą nustatyti jau neįma
noma.

Minėto žydų litvakų suva
žiavime Lietuvoje iškilo kitas 
tarptautinis klausimas - žydų 
maldos namų grąžinimas. Bet ir 
šis klausimas taip pat nėra toks 
paprastas, kaip iškart atrodo.

Antram pasauliniam karui 
pasibaigus ir demokratinei Vo
kietijai atsikūrus, vadovaujant 
Konradui Adenaueriui, buvo ta
riamasi su žydų atstovais. Pasta
rasis susitiko su Izraelio minis- 
teriu pirmininku. Vokietijos ir 
Izraelio vadai pasirašė labai 
reikšmingą sutartį, kurios turinį 
yra paskelbęs JAV laikraštis 
The Truth At Last. Šios sutarties 
turinio čia, Vilniuje, neturiu, 
bet jos kopiją turiu Australijos 
Sydney mieste. Esminį punktą 
šios sutarties gerai atsimenu. Jis 
lietė Vokietijos atsilyginimą Iz
raeliui ir jo gyventojams - jo 
tautiečiams, gyvenantiems kito
se, vokiečių okupuotose valsty
bėse: “Vokietija atsilygins žy
dams už padarytus nuostolius 
gyvenantiems Izraelyje ir vokie
čių okupuotose kraštuose...”

Remiantis šia sutartimi Lie
tuvos žydai jau bus prašę Vokie
tiją atlyginti už sužalotus mal
dos namus. Prieš pradedant 
šiuo klausimu Lietuvos ■ vyriau
sybės pokalbį su žydais dėl mal
dos namų atlyginimo, reikėtų 
pasitarti, ką vokiečiai tuo reika
lu pasakys.
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Rusijai rugsėjo pradžioje pa
skelbus, kad vyriausybė nuo kitų 
metų sausio žada įvesti beveik 2-3 
kartus didesnius importo muitus 
seniems automobiliams, jos gy
ventojai pradėjo skubėti juos įsi
gyti Lietuvoje. Rugsėjo 6 d. jau 
susidarė didelės eilės pasienyje su 
Gudija. Adutiškio muitinės poste 
išvažiuoti laukė 64 automobiliai, 
Eišiškių - 128, Lavoriškių - 260, 
Medininkų - 483, Šalčininkų -185.

JŪRININKAMS SUMOKĖTA
Septyni Karaliaučiaus jūri

ninkai rugpjūčio pabaigoje užsi- 
barakadavo Klaipėdos uoste sto
vinčiame Rusijos laive “Nadir”. 
Beveik trejus metus išbuvusiems 
laive jūrininkams savininkai buvo 
nesumokėję atlyginimo arti 100,- 
000 JAV dolerių. Laivas stovėjo 
uoste nuo 1999 m., turėjo būti iš
siųstas remontui, bet to nesulau
kė, rašo BNS/LGTIC. Savininkas 
pasikeitė 2000 m,, buvo sudaryta 
darbo sutartis, tačiau norėta jūri
ninkus pašalinti nesumokėjus pi
nigų. Rugpjūčio 31 d. pasibaaigė 
jų maistas. Lietuvos rytas praneša, 
kad rugsėjo 10 d. jie gavo 90% 
reikalauto atlyginimo ir išvyko 
namo. Derybose dalyvavo Lietu
vos jūreivių sąjunga, Karaliau
čiaus srities jūreivių sąjunga bei 
Rusijos konsulatas Klaipėdoje.

SUSIJUNGĖ NACIONALISTINĖS 
PARTIJOS

BNS/LGTIC žiniomis, rugsė
jo 15 d. Kovo 11-osios Nepriklau
somybės Akto signataro, buvusio 
valstybės kontrolieriaus Kazimie
ro Uokos vadovaujama Nacional- 
demokratų partija (LNDP) pri
ėmė “į savo glėbį” nacistiniais iš
sišokimais ir simbolika išgarsėju
sią, bet oficialiai neregistruotą 
Mindaugo Murzos Nacionalsocia- 
linę partiją. Išlaikančios LNDP 
pavadinimą jungtinės partijos pir
mininku išrinktas K. Uoka, pir
muoju pavaduotoju - M. Murza. 
Partijų susijungimui netrukdė net 
tai, kad Šiauliuose gyvenantis ra
dikalas M. Murza šiuo metu 30 
parų uždarytas į areštinę už admi
nistracinį teisės pažeidimą - ne
sumokėjo teismo paskirtų baudų 
už neleistinų mitingų rengimą.

DFZt/ltoč FOUR seasons IW/FIrXX REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

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

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Suvažiavime delegatai kartojo, 
kad tarptautinis kapitalas ir Eu
ropos sąjunga yra pagrindiniai 
Lietuvos priešai. Taip pat kalbėta 
apie gresiantį svetimšalių “invazi
jos” pavojų Lietuvai.

CENTRISTAI UŽ DVIGUBĄ 
PILIETYBĘ

Lietuvos centro sąjunga rinks 
parašus po siūlymu įteisinti dvi
gubą pilietybę, rašo BNS/LGTIC. 
Kaip teigė CS vadas seimo narys 
Kęstutis Glaveckas, dvigubos pi
lietybės įteisinimu ypač domisi 
per pastaruosius 10 metų į JAV 
emigravę lietuviai, kurių ten gy
vena apie 140,000. Šiuo metu Lie
tuvos Konstitucija ir Pilietybės įsta
tymas dvigubos pilietybės nenu
mato, išskyrus išimtinus atvejus.

PRITRUKS MOKINIŲ
Švietimo ir mokslo ministe

rijos ir Atviros Lietuvos fondo už
sakymu buvo atliktas tyrimas apie 
mažėjantį gimstamumą ir šios sta
tistikos įtaką pedagogų darbui. 
Manoma, kad jei Lietuvoje ir to
liau mažės gimstamumas, moky
tojai gali netekti darbų. Nuo 1986 
m. iki 2000 m. beveik du kartus 
sumažėjo gimstamumas - nuo 
60,000 iki 34,000 naujagimių per 
metus. Iki 2006 m. teks sumažinti 
priėmimą j darbą arba atleisti iki 
3,500 pradinių klasių mokytojų. 
Kaip praneša BNS/LGTIC, iki 
2010 m. 5-12 klasių moksleivių 
sumažės beveik ketvirčiu, atitin
kamai mažės ir mokytojų po
reikis. Atlikti apskaičiavimai ro
do, kad istorikų, geografų bei 
technologijų mokytojų dėl am
žiaus iš darbo išeis daugiau, negu 
ateis jaunų specialistų, Gali susi
daryti chemijos ir biologijos mo
kytojų trūkumas, nes vis mažiau 
šių specialistų ateina į mokyklas, 
ir vis dar trūksta lietuvių kalbos 
mokytojų.

2-JI DIENA BE AUTOMOBILIO
Rugsėjo 21 d. sostinės bur

mistras Artūras Zuokas ragino 
vilniečius antrus metus iš eilės 
palaikyti Europos miestų akciją 
“Diena be automobilio” ir rinktis 
visuomeninį transportą, dviračius 
arba vaikščioti pėsčiomis, rašo 
BNS/LGTIC. Šia akcija gyvento
jai skatinami kurti ekologiškai 
švarų miestą, sumažinti transpor
to spūstis gatvėse. Pernai akcijoje 
dalyvavo 760 Europos miestų. 
Akcija pirmą kartą organizuota 
1998 m. Prancūzijoje. Lietuvos 
didžiuosiuose miestuose daugiau
sia teršalų į orą (apie 60%) pa
tenka iš autotransporto priemo
nių, nes vidutinis naudojamų au
tomobilių amžius yra 13-14 metų.

TVARKYS PARKĄ

Rugpjūčio 1 d. Kuršių Neri
jos parke prasidėjo gamtosauginis 
ir socialinis projektas “Pažink sa
ve ir pasaulį”, kuriame dalyvauja 
70 neįgalių vaikų bei paauglių ir 
našlaičių nuo 10 iki 30 metų am
žiaus. Su jais kartu dirba pedago
gai bei socialiniai darbuotojai, pa
dės jiems tvarkyti ir rinkti šiukš
les, pažinti mišką. Projektą pa
rengė ir jo įgyvendinimą koordi
nuoja Klaipėdos miesto savival
dybės socialinio rūpybos skyrius 
kartu su privačia bendrove Philip 
Morris Lietuva, Klaipėdos miesto 
aplinkos apsaugos skyriumi, žmo
nių su negalia bendrijos “Viltis” 
Klaipėdos skyriumi. Philip Morris 
Lietuva skyrė 42,000 litų šio pro
jekto įgyvendinimui. RSJ

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

loronto lietuvių šeimų praėjusios vasaros stovyklos dalyviai “Kretingos” stovyklavietėje rugpjūčio 5-11 
dienomis Nuotr. V. Zubrickienės

Kun. EDIS PUTRIMAS Toronto lietuvių šeimų stovykloje “Kretingos” 
stovyklavietėje išdalina vaikams kalėdines plotkeles ir aiškina kaip su 
jomis elgtis per Kūčių vakarienę Nuotr. V. Zubrickienės

Prie Dubysos pakrančių žalių
(Atkelta 3-čio psl.)

Marytė. Čia tuo metu glaudėsi 
ir brolis Apolinaras. Grįžęs kun. 
Pranas nesiruošė bėgti. Jis bu
vo, anot Apolinaro, katalikiškai 
naivus ir kalbėjo: “kaip Dievas 
duos - tebūna!” “Ne!” - pa
prieštaravo Apolinaras. Jis pasi
balnojo eržilą ir nujojo pasi
tikslinti į Brukonis. Ten jį pasi
tiko kun. Pranckūnas, kuris pa
tvirtino, kad pavojus realus. 
Tokias žinias jis gavęs iš paties 
Kėdainių klebono. Areštas ir 
lageriai kun. Pranui Gaižauskui 
numatyti už “ryšius su banditais 
ir savo šeimos narių slėpimą”. 
Apolinaras grįžo į Pagirius, pa
ėmė būtiniausius daiktus ir iš
vežė kun. Praną toli į šiaurės 
Lietuvą - Pakruojį. Laikinai. 
Apolinaras atvežė brolio prašy
mą į Kauno kuriją. Gavo leidi
mą broliui kunigauti Alėjuose, 
už Raseinių. Taip prasidėjo pas
tarojo klajonės po 17 parapijų. 
Kalėjimų buvo išvengta. O Pa
giriuose likusi kunigo sesuo Ma
rija tąsyk sulaukė saugumiečių, 
kurie nesitraukė nuo klebonijos 
dvi paras.

Į Alėjus atsikėlė ir motina 
bei Apolinaras. Motina klebo
nui šeimininkavo, o Apolinaras 
dirbo ūkvedžiu. Kunigas buvo 
ateistų šmeižiamas žiniasklaido- 
je. Po Alėjų jam teko vykti į Jo
navą ir kitas savo golgotos para
pijas. Mirė kun. Pranas Gai
žauskas jau sulaukęs nepriklau
somybės, kunigo tarnystei atida
vęs 60 metų. Palaidotas Petra
šiūnų kapinėse greta tėvų.

O Apolinaras, išvykdamas iš 
Alėjų, pasiėmė su savimi moti
ną, ir leidosi per visą Lietuvą. 
Dirbo jis mechaniku MTS - va
dinamose mašinų-traktorių sto
tyse. Neilgai užsibūdavo. “Kai 
tik gaunam signalą, jog kvepia 
areštu, pasiimam su Motinėle 
savo menką turtelį į rankas ir 
bėgam į kitą vietą, kur mūsų ne
žino, nepažįsta. Skaudu, kai pri
simenu, kad net 3 kartus tokie 
bėgimai sutapo su Motinos diena. 
Apsiverkdavo tuomet mano Mo
tinėlė - PARTIZANŲ MOTI
NA. Nubraukdavau ašarą ir aš.

Atsidūriau pagaliau ir Kau
ne. Įsidarbinau Mokslų akade
mijos Energetikos institute. Tai 
buvo jau 21-ji mano darbovietė. 
Saugumiečiai vėl sukruto. Bet 
jau bėgti nereikėjo - mirė Stali
nas. Vedžiau. Pasistačiau na
melį. Motinėlė akis užmerkė 
1953 m.”

Gyvenimas nelepino ir Joa
nos. Ji po šeimos išblaškymo at
vyko į Kauną, įstojo į medicinos 
seserų mokyklą, šiaip taip prisi
registravo bendrabutyje.

- Bet gyventi bendrabutyje 
pasidarė pavojinga, - prisimena 
Joana. - Daug seselių naktimis 
dingdavo.^ Tad išsinuomojau 
kambarį Žaliakalnyje. Su pana
šaus likimo drauge Maryte Jan
kauskaite nutarėme tęsti brolių 
kovą. Mokykloje nukabinome 

sovietinių vadų portretus, suplė
šėme ir numėtėme Vytauto 
prospekte, kuris jau buvo per
vadintas Lenino prospektu, po 
pravažiuojančių mašinų ratais.

Pavojingas vaikiškas triukas.
Atlikdama praktiką Raudo

nojo kryžiaus ligoninėje vaistais 
aprūpindavau pažįstamus parti
zanus. Buvo ir labai rizikingų 
momentų. Taip padėjau pabėgti 
areštuotai ligonei. Jauną mergi
ną, nuteistą 10-čiai metų, po 
apendicito 'operacijos paguldė 
mano palatoje. Prie durų pasta
tė sargybinį. Kitą dieną į ligoni
nę atėjo pažįstama studentė 
Kiškytė. Ji paprašė mane padėti 
kalinei pabėgti. Perdavė jai laiš
kelį, kad ji manim pasitikėtų. 
Drabužius nunešėme į klozetą, 
paslėpėme. Pasaugojau, kol sar
gybinis nuėjo palošti kortomis, 
ir nuvedžiau ligonę į klozetą. 
Padėjau apsirengti. Per kiemo 
išėjimą išvedžiau į Kęstučio gat
vę. Pro KGB rūmus Parodos 
gatve pakilome į kalną. Parėjo
me į mano kambarėlį Vaičaičio 
gatvėje. Ligonė labai pavargo. 
Suradau jos giminaičius. Kai iš
leidau, atsibučiavome kaip sese
rys. Daugiau gyvenime jos ne
bemačiau. Nesutikau. Nežinau 
net pavardės. Gal Kraujalytė?

Joana troško dirbti su sun
kiais ligoniais. Tokius ji rado 
Kauno infekcinėje ligoninėje. 
Deja, šį darbą dirbo neilgai: už
sikrėtė ir susirgo šiltine. Liga 
komplikavosi, užtruko 6 mėne
sius. Tai buvo profesinis susir
gimas. Iš darbo moterį atleido. 
Tačiau gyvenimas tęsėsi. Su savo 
džiaugsmais. Nusivylimais. Kovo
mis kasdienybės verpetuose.

Okupacija truko pusę šimt
mečio...

... Kasmet Ariogaloje, gra
žiame Dubysos slėnyje - stadio
ne vyksta įspūdinga Laisvės gy
nėjų šventė. Čia susitinka ne tik 
Dubysos krašto partizanai ir jų 
artimieji. Suplaukia minių mi
nios už Laisvę kentėjusių Lie
tuvos žmonių - tremtiniai, polit
kaliniai, partizanai ir jų artimie
ji, rėmėjai bei ryšininkai. Visuo
met į savo tėviškę atvyksta ir 
raudonojoje audroje išlikę gyvi 
Gaižauskų šeimos nariai. Plazda 
vėliavų šilkas, skamba dainos ir 
juokas, sklidinas džiugesio, kad 
Lietuva laisva. Jau laisva!

KĘSTUTIS JEČIUS, Lietuvių fondo pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas, daro pranešimą spaudos konferencijoje. Su juo - R. 
Žemaitienė, V. Vaitkus ir St. Baras Nuotr. Ed. Šulaičio

Wasaga Beach, Ont.
“ĄŽUOLIUKŲ” KONCERTO, 

įvyksiančio Mississaugos Living Arts 
Centre patalpose š.m. spalio 28, 
sekmadienį, 3 v.p.p., Algis Ulbinas 
platina bilietus sekmadieniais prieš 
ir po 10 v.r. Mišių Gero Ganytojo 
šventovėje. Su bilietais išduodami ir 
žemėlapiai. LR.

Hamilton, Ont.
PAVYKUSI IŠKYLA. Vasaros 

sezonui užbaigti Hamiltono “Tėvy
nės sąjungos” grupė buvo pakviesta 
rugsėjo 15 d. šeštadienio popietę 
praleisti pas mūsų narius - Aldoną 
ir Romą Zubrickus, jų puikioje re
zidencijoje Cambridge miestelyje. 
Kiek norėjo dalyvauti šioje iškyloje, 
visi buvo nuvešti su turimomis tran
sporto priemonėmis. Vaišingų šei
mininkų buvome visi labai šiltai su
tikti. Apžiūrėję aplinką, visi susė
dome verandoje, kur buvome šei
mininkų vaišinami visokiais skanu
mynais. Buvo išsikalbėta visokiomis 
temomis, bei einamais grupės veik
los reikalais. Vėliau šeimininkė pa
ruošė šiltą vakarienę,, kavutę ir py
ragaičius. Prisivaišinę, padėkoję 
mieliems šeimininkams už tokį šiltą 
priėmimą ir už dainavę Eisim bro
leliai namo, namo, visi patenkinti 
išsikirstėme į namus. L.P.

London, Ont.
ŠILUVOS MARIJOS PARA

PIJOS ŠVENTĖ atžymėta rugsėjo 
9 d. mūsų šventovėje. Pirmas Mi
šias Londone atnašavo svečias iš 
Toronto kun. Vytautas Staškevi
čius, talkinant mūsų klebonui kun. 
K. Kaknevičiui. Susirinko nemažas 
būrys parapijiečių ir svečių iš toli
mesnių apylinkių. Išgirdome gražų 
svečio kun. V. Staškevičiaus pa
mokslą, skirtą šiai šventei. Mišių 
metu giedojo choras, vadovaujamas 
muzikės J. Okmanienės, solo gies
mę atliko M. Bendoraitienė. O. 
Švilpienė altorių išpuošė gražiais 
gladiolių žiedais.

Po Mišių visi rinkomės į salę 
vaišėms. Visų nuotaika buvo šven
tiška, stalus puošė rožės. Svečiui 
kunigui sveikinimo žodžius nuo pa
rapijiečių tarė A. Petrašiūnas, Te
resė Naruševičiūtė ir klebonas K. 
Kaknevičius. Niekas neskubėjo 
skirstytis, norėjosi pasikalbėti ir 
maloniai pabendrauti. Tikimės, kad 
kun. Vytautas vėl atvyks į Londoną, 
ir ne vieną kartą. Linkime jam ge
ros sėkmės jo pasiriktame dvasinio 
gyvenimo kelyje. A.V.

St. Catharines, Ont.
PADĖKA

Ligoninė yra pagalbos ir poil
sio vieta, tačiau sykiu ir liūdesio 
vieta, nes ne visiems lemta iš jos 
grįžti į namus. Liūdesys mažėja, jei 
nesi vienas. Devynias savaites išbu
vau ligoninėj ir nė vienos dienos 
nebuvau vienas. Mano miela Onutė 
nė vienos dienos neapleido mane 
neaplankius, nors jai atvažiavimas į 
ligoninę gana sudėtingas. Be jos ki
ti mano lankytojai: J. Labuckienė, 
P. J. Baronai, J. J. Lelevičiai, J. L. 
Vyšniauskai, A. V. Liaksai, J. Vyš
niauskaitė, B. Jokubonienė, P. Jo- 
neliūnas, S. S. Zubrickai, kun. K. 
Butkus, OFM, J. V. Šajaukos, J. 
Maksimavičicnė ir T. E. Gribai.

Dėkingas visiems!
Su pagarba - P. Polgrimas

• Visa išeivijos lietuviškoji spauda 
sunkiai verčiasi. Reikia paramos ir 
“Tėviškės žiburiams”. Kas galite, 
paremkite juoš auka, rėmėjo ar 
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu.

JA Valstybės
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jai Vorcesteryje, MA, vietos vysku
pas D.P. Reily nauju klebonu pa
skyrė kun. Ričardą Jakubauską. Jis 
gimė 1943 m. Lietuvoje. Tėvai su 
jaunu Ričardu, artinantis sovietams 
į Lietuvą, 1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją. Iš čia ši šeima emigravo j 
JAV-bes ir apsigyveno Vorcestery
je. Ričardas baigė Šv. Petro gimna
ziją, priklausė lietuvių skautams, 
mėgo sportą, muziką. Baigęs gim
naziją studijavo Clark universitete 
anglų kalbą. Studijas baigė baka
lauro laipsniu. Mėgo dirbti su jau
nimu. Devynerius metus buvo Bar
re’s Stetson For Boys ^auklėtoju ir 
tuo metu Assumption kolegijoje įsi
gijo magistro laipsnį iš psichologi
jos ir jaunimo auklėjimo. 1995 m. 
apsisprendė tapti kunigu ir įstojo į 
Pope Johnn XXIII seminariją Wes
ton, MA, vietovėje. Ją baigė ma
gistro laipsniu ir 1999 m. birželio 5 
d. Šv. Pauliaus katedroje Vorceste
ryje įšventintas kunigu. Buvo pa
skirtas vikaru į Šv. Cecilijos parapi
ją, Leominster mieste, MA. Š.m. 
birželio 17 d. kun. R. A. Jakubaus
kas tapo Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijos nauju klebonu. Parapijiečiai 
jį sutiko su dideliu džiaugsmu, nes 
jis šioje parapijoje augo yra visiems 
gerai pažįstamas. Naujasis klebo
nas taipgi džiaugiasi galėdamas 
darbuotis tarp savųjų. Anksčiau 29- 
nerius metus šiai parapijai vadova
vo lietuviai vienuoliai marijonai.

Brazilija
Brazilijos lietuvių telkinyje Vi

la Zelina vietovėje birželio 17 d. 
buvo paminėtas Lietuvos gyventojų 
trėmimo į Sibirą 60-metis. Pamal
dos vyko Šv. Juozapo šventovėje. 
Jose dalyvavo skautų, “Rambyno” 
ansamblio šokėjai, pasipuošę tauti
niais drabužiais. Per Mišias giedojo 
Šv. Juozapo bendruomenės choras. 
Po pamaldų parapijos patalpose vy
ko minėjimas. P. Tatarūnaitė kal
bėjo apie Lietuvą ir sibirinius trė
mimus. Šv. Juozapo bendruomenės 
choras padainavo tautiškų bei 
tremtinių dainų. Minėjimas baigtas 
malda už tėvynę.

(Mūsų Lietuva 2001 m. 8 nr.)

Australija
A. a. Juozas Lapšys, beveik 90 

metų amžiaus, mirė liepos 5 d. 
Adelaidės Royal ligoninėje. Velio
nis gimė 1911 m. Radviliškyje. Bai
gęs gimnaziją, įstojo į Karo mokyk
lą Kaune ir 1933 m. gavo jaunes
niojo leitenanto laipsnį. Kitais 1934 
m. pradėjo studijuoti Prekybos ins
titute Klaipėdoje. Būdamas studen
tu, kelis kartus buvo išrinktas stu
dentų atstovybės pirmininku ir taip 
su reikalais galėjo aplankyti Suomi
ją, Latviją, Estiją ir Angliją. Baigęs 
1937 m. Prekybos institutą vedė 
Bronę Juškevičiūtę ir pradėjo dirbti 
Baltijos transporto bendrovėje 
Klaipėdoje. Vėliau persikėlė į Kau
ną ir darbavosi Nemuno laivinin
kystėje. Antrajam pasauliniam ka
rui baigiantis, pasitraukė į Vokieti
ją, iš čia 1948 m. išvyko į Australiją. 
Po poros metų apsigyveno Adelai
dėje ir gavo darbą mėsos bei vilnų 
eksporto bendrovėje. Čia jis įsijun
gė ir į lietuvių bendruomeninę 
veiklą. Jis taipgi užmezgė ryšius su 
latviais ir estais. Taip atsirado Bal- 
tiečių taryba. 1976 m. išėjo į pensi

ją, bet ir toliau veikė lietuvių bend
ruomenėje. Liepos 11 d. buvo lai
dojamas iš Šv. Kazimiero švento
vės. Gedulines Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. J. Petraitis. Po 
Mišių atsisveikinimo žodžius tarė J.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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Vabolienė, V. Baltutis, M. Neve- 
rauskienė ir J. Bočiulis. Velionis 
palaidotas Centennial Park kapinė
se. Jo liūdi žmona Bronė ir sūnus 
Antanas su šeima.

Britanija
Mossendo lietuvių klubui gre

sia užsidarymo pavojus. Taip pa
skelbė klubo pareigūnas A. Paton, 
kreipdamasis į Škotijoje gyvenančių 
lietuvių jaunąją kartą, prašydamas 
įsijungti į lietuvišką veiklą “dėl pro
tėvių atminimo”. Pirmieji lietuviai 
išeiviai į Lanarkshire vietovę atke
liavo 19-tojo šimtmečio pabaigoje 
ir čia įsteigė lietuvių telkinį. Mo
ssendo lietuvių klubas buvo įsteig
tas prieš 22 metus. Vienas pagrin
dinių klubo tikslų buvo skatinti lie
tuvių ateivių palikuonis mokytis lie
tuvių kalbos, domėtis lietuvių dai
nomis ir šokiais. Bet pastaruoju lai
ku, pasak Patono, labai sumenko 
klubo veikla, jaunoji lietuvių karta 
įsiliejo į platesnę Škotijos visuome
nę. Taipgi primenama, kai Lietuva 
prieš dešimtmetį atgavo nepriklau
somybę, tai Mossendo katalikų 
šventovė buvo sausakimša per lie
tuviškas pamaldas. Šiuo metu tose 
pamaldose dalyvauja vos per 40 as
menų. Vienintelė klubo veikla - sa
vaitinės lietuvių kalbos pamokos. 
Apskritai šioje vietovėje gyvena 
daug lietuvių kilmės žmonių ir juos, 
kaip pažymi Paton, reikėtų kaip 
nors sudominti lietuvių klubo veik
la. Reikia, kad jie susidomėtų savo 
praeities šaknimis.

Lenkija
Nauju Seinų valsčiaus tarybos 

pirmininku išrinktas Z. Glow. Kal
bėdamas apie valsčiaus reikalus, jis 
pabrėžė, kad daugiausia sunkumų 
sudaro lietuviškų klasių išlaikymas 
mokyklose, taipgi teigdamas, jog 
reikia tenkinti lietuvių poreikius, 
jeigu norima, kad panašiai būtų el
giamasi su lenkais, gyvenančiais už 
Lenkijos sienų. Jis taip pat išreiškė 
viltį, jog nereikės uždaryti lietuviš
kų klasių.

Punske, dalyvaujant Lenkijos 
seimo vicemaršalkai J. Kroliui, Lie
tuvos seimo vicepirmininkui A. 
Skardžiui, Lietuvos seimo nariui E. 
Šablinskui, Lietuvos ambasadoriui 
D. Degučiui, Lenkijos lietuvių or
ganizacijų vadovams, birželio 18 d. 
įvyko Punsko valsčiaus valdybos bei 
tarybos susitikimas su Palenkės sie
nos apsaugos komendantu papulki
ninkiu Lczech dėl pasienio dalinio 
iškėlimo iš Punsko. Šio valsčiaus 
valdybos pirm. V. Kiškauskas pa
minėjo, kad sienos užkardai siūlo
mos Smalėnų ir Paliūnų vietovės, 
taip pat jis pasiūlė naują sklypą Sei
nuose prie Bokšio ežero. Visur mi
nėtose vietovėse sklypus užkardai 
valsčius perduotų nemokamai. Dėl 
paskutinės vietovės žemės sklypo 
vėliau iš Lenkijos pasienio apsau
gos vyriausiojo komendanto gen. 
M. Bienkowski gautas neigiams at
sakymas. Bet valsčiaus viršaitis V. 
Liškaukas nenustoja vilčių, kartu 
pabrėždamas, jog niekad nebus su
tikta, kad užkarda pasiliktų sveika
tos centre. (Aušra, 2001 m. 11 nr.)

j. Andr.
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Tautodailės savaitgalis Toronte
Lietuvių tautodailės instituto narių suvažiavimas, paroda, knygų sutiktuvės, 

a.a. Anastazijos Tamošaitienės pagerbtuvės
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fl KULTNMJE VEIKLOJE
M. VASILIAUSKIENĖ

Š. m. rugpjūčio 25-26 d.d. 
savaitgalis Toronte buvo tikra 
Tautodailės šventė. Jo metu vy
ko LTI (Lietuvių tautodailės 
instituto) metinis narių suvažia
vimas, sutiktuvės dviejų naujų 
knygų - Kati Reeder Meek Ref
lections from a Flaxen Past, for 
Love of Lithuanian weaving ir 
Noros Kulpavičienės redaguota 
Lietuvių Tautodailės Institutas 
Išeivijoje. Vyko ir a.a. Anastazi
jos Tamošaitienės darbų paro
da, surengta jos mirties dešimt
mečio proga.

LTI valdybos pirmininkė 
Aldona Veselkienė pradėjo su
važiavimą, pasveikindama atvy
kusius ir pakviesdama V. Bal
sienę pirmininkauti, o I. 
Meiklejohn sekretoriauti. Man
datų komisija (O. Taseckienė ir 
A. Vaitonienė) pranešė, kad da
lyvauja 37 nariai, atvykę iš Fila
delfijos, Čikagos, Ročesterio, 
Niujorko, Kingstono, Ganano- 
que ir Toronto, gauti 43 įgalioji
mai. Priimti du nauji nariai - 
Vytautas Bagdonavičius ir Lau
rynas Vismanas. Po pereitų me
tų protokolo skaitymo tarybos 
pirm. L Tarvydienė pasveikino 
susirinkusius ir palinkėjo našaus 
darbo. A. Veselkienė pranešė, 
kad pasiųstas sveikinimas LTI 
vardu dail. Antanui Tamošai
čiui Vilniuje jo 95 metų sukak
ties proga ir perskaitė sveikini
mus, gautus iš G. Zinkuvienės 
(Anglija), S. Šatienės (Boston), 
G. Urbonienės (Detroit), E. 
Vodopolienės (Occaquan, VA). 
Toliau - iždininkės, revizorės ir 
skyrių pranešimai. Vyresnie
siems iškeliaujant, o jaunesnius 
sunkėjant sudominti, skyrių 
veikla labai lėtėja. Mirus skulp
toriui P. Vaškiui Filadelfijos

NORA KULPAVIČIENĖ Lietuvių 
tautodailės instituto suvažiavime 
Anapilyje supažindina dalyvius su 
jos redaguotu leidiniu Lietuvių tau
todailės institutas išeivijoje

Nuotr. A. Veselkienės

M. K. Čiurlionis, Karalių pasaka (1909)

“Karalių pasaka”
Iš ciklo “M. K. Čiurlionio 

vizijų šešėlyje”

Aplink naktis. Tyli. Žvaigždėta.
Giria lyg karžygiai snaudžiąs 
Ko šaukia, ūkauja pelėda - 
Ta nelaimingoji dvasia?
Nėra jau elfų. Dingo fėjos.
Bet kas staiga nušvito čia!
Gal mėlynbarzdis marių vėjas? 
O ne! Tai - Vytauto dvasia.

Ant rankų jo saulytė šviečia, 
Tokia skaisti kaip niekada. 
Ir štai karaliai stebis dviese: 
Ar tu? Ar tu čia, Lietuva?

Tu taip kantri. Kenti be garso, 
Nors širdį ir baisingai gelia.
Tu - iš didžiulio Saulės sparno 

skyriuje susidarė didelė spraga. 
Bostono skyriuje, pasitraukus S. 
Šatienei, vadovavimą perėmė J. 
Stundžia. Čikagos skyrius, vado
vaujamas V. Rimienės, įsteigė 
nuolatinę tautodailės parodą, 
kurią lanko lietuvių ir amerikie
čių mokyklų mokiniai. Toronto 
skyrius pasidžiaugė, kad visų 
savo darbų nesutalpintų vienoje 
salėje, kaip tai parodė tautinių 
šokių šventėje rengta paroda.
N. Pupienė pageidauja įsteigti 
kursą ar seminarą, kaip tvarkin
gai užlaikyti tautinį drabužį. B. 
Nagienė siūlė paruošti visoms 
šokių grupėms tautinių drabu
žių aprašymus. L Meiklejohn su
tiko sužinoti, ar būtų įmano ma 
pakartoti spausdinimą kn?^ų 
Tautiniai drabužiai ir Margučiai.

Po pietų vyko knygų sutik
tuvės.

Su Kati Reeder Meek kny
ga Reflections from a Flaxen 
Past, for Love of Lithuanian 
weaving (“Atspindžiai iš lino 
praeities, Lietuvos audinių ža
vumas”) knyga supažindino LTI 
Čikagos skyriaus pirm. V. Ri
mienė. Su knygos autore ji susi
pažino 1985 m. Čikagoje tauto
dailės parodoje. Pati Kati austi 
pradėjo jau 1969 m., bet pama
čiusi 1914 m. austą lietuvišką lo
vatiesę, labai susidomėjo lietu
višku audimu. Jo mokėsi pas A. 
Tamošaitienę ir A. Veselkienę. 
Du kartus lankėsi Lietuvoje ir 
šioje knygoje lengvai su humoru 
aprašo tų kelionių įspūdžius. 
Knyga sudaryta iš 9 skyrių, 208 
puslapių. Joje telpa 396 nuo
traukos (292 spalvotos), įdėtos 
prieškarinės lino apdirbimo 
nuotraukos iš Čiurlionio dailės 
muziejaus Kaune. Su didele 
meile Lietuvos žmonėms ji su
pažindina su Lietuvos istorija, 
jos kultūra, įdėta net ir keletas 
valgių receptų. Įdėta pavyzdžių 
ir patarimų pradedantiems aus
ti, supažindina su Lietuvos, 
JAV ir Kanados audėjomis. At
sivežusi iš Lietuvos 1 kg lino 
sėklų savo sesers ūkyje jas au
gino ir pritaikė įrankius joms 
apdirbti. Tarp kita ko, ji rašo: 
“Mane dažnai klausia, ar nesu 
savo kilme lietuvė. Atsakau, kad 
esu pagal adoptavimą mano 
draugų-lietuvių, bet aš turiu ir 
paaiškinamąją teoriją - mano 
mergautinė pavardė yra Reed
er, suanglinta iš vokiško Ritter 
- karžygis ant arklio. Aš nuta
riau, kad mano prosenelis į 
Vokietiją atjojo ant savo arklio 
iš Lietuvos”.

Visas knygos pelnas eina 
Lietuvos muziejams. Autorė 
knygą platina pati. Ją galima 
užsisakyti šiuo adresu: Penan- 
nular Press International, 7796 
North Pointe Shores, Alpena,

Auksinė švytinti plunksnelė.

Tegu rausvam šyde alyvų 
Tave gegužis sups, dainuos. 
Tu - džiaugsmo ašara mažytė, 
Ištiškus protėvių delnuos! 
Švelni kaip baltas debesėlis, 
Vėjelio genamas dangum, 
Skaisti kaip Saulė, Meilė, Gėris. 
Šventa kaip duona su medum.

Tu - žydintis kaštonų bokštas, 
Nurausvintas Aušros žarų.
Tiek daugel kartų vėjų blokštas, 
Bet žydi! Ir žydėsi tu!
Tebūna šventas tavo vardas, 
Tėvyne mano, Lietuva!
Salia žvitrus Teisybės kardas 
Tave tesaugos visada!

(1983.V.22)
Irena Janina Vaičekauskaitė 

MI 49707, USA. E-mail: 
kmeek@freeway.net. Knygos 
kaina - 48.00 dol. plius persiun
timas. Užsakant daugiau - nuo
laida.

Nora Norvaišaitė-Kulpavi- 
čienė yra studijavusi muziką, 
meno istoriją ir Vokietijoje - 
architektūrą. Ilgą laiką buvo 
Moters žurnalo redaktorė. “Be 
jos atkaklaus ryžto ir darbo, 
Lietuvos Tautodailės Institutas 
Išeivijoje knyga vargu ar būtų iš
vydusi dienos šviesą” - kalbėjo 
A. Veselkienė, kviesdama ją žo
džiui. Atsiprašydama, kad kny
ga užtruko gan ilgą laiką, ji nuo
širdžiai padėkojo visiems už 
kantrybę, o savo bendradar
biams už įdėtą kruopštų darbų.

Architektas Algimantas Ta
mašauskas, studijavęs architek
tūrą Illinois universitete, Urba- 
noje, magistrą įsigijęs Cornell 
universitete ir dėstęs architek
tūros istoriją Illinois un-te, su
pažindino visus su nauja LTI iš
leista knyga LTI Išeivijoje. Au
gęs šalia A. ir A. Tamošaičių 
ūkio, jis gerai pažino abu daili
ninkus, taip pat ir jų puoselėja
mą meną - tautodailę. “Pasaulis 
mus pažįsta iš to ‘mažojo me
no’, iš mūsų spalvotų juostų, iš 
nuostabių tautinių drabužių, ve
lykinių margučių, gobelenų, bei 
kilimų. Kai kraštas buvo užda
rytas anoje pusėje tvoros, tauto
dailė išlaikė mūsų kultūrinį vei
dą užsienyje ir LTI čia daug nu
sipelnė” - kalbėjo prelegentas.

Knygą malonu paimti į ran
kas, nes ji, A. Tamašausko žo
džiais tariant, yra redaktorės N. 
Kulpavičienės “meistriškai su
pinta”. Knygos kaina - 35.00 
dol.; LTI nariams - 25.00 dol. 
Ją galima įsigyti pas Vytautą 
Sendžiką, 19 Bermuda Ave., 
Toronto, ON, M8Y 2P6, 
Canada. Tel. 416 233-4188.

Birutė Vaitkūnaitė-Nagie- 
nė, dabartinė Nepriklausomos 
Lietuvos redaktorė, savo kalboje 
“Prisimename dail. Anastaziją 
Tamošaitienę” papasakojo apie 
pirmus susitikimus su dail. 
Tamošaičiais dar Salzburge. 
Draugystė sustiprėjo dailinin
kams atvykus į Montrealį. Ne
nutrūko ir jiems įsikūrus prie 
Kingstono. Jų “vištininke” lan
kėsi ir dailininkai, ir rašytojai ir 
žuvautojai, jų valgytojai ir pap
rasti vasarotojai. Su didele mei
le B. Nagienė kalbėjo apie dai
lininkę kaip asmenį, kuri visą 
savo gyvenimą puoselėjo liau
dies meno tradicijas. Labiausiai 
mėgo prisėsti prie staklių. 
Ankstyviausią rytą galėdavai ją 
rasti prie jų, išgaunančią nuos
tabius raštus. Ji rado laiko ir ta
pybai. “Tamošaitienės spalvingi 
ir pilni gyvumo ir veiksmo gua
šai ir dinamiški aliejai ypatingai 
traukė lankytojų dėmesį” - rašė 
dalyvavę jos parodose.

A. a. A. Tamošaitienės 10 
m. mirties proga dailės darbų 
parodą rengė LTI ir Lietuvių 
kultūros muziejus-archyvas Ana
pilyje. Ją atidarydama dr. Rasa 
Mažeikaitė už pagalbą ją ren
giant dėkojo LTI, Aldonai Ve- 
selkienei, dail. Irmai Makariū- 
naitei, Ramūnei Jonaitienei, Vi
dai Tumosienei, o ypač visiems 
paskolinusiems darbus parodai. 
Buvo išstatyti gobelenai, kili
mai, kaišytiniai kilimai, guašai ir 
aliejaus paveikslai. Atspaustas 
lankstinukas lietuvių ir anglų 
kalbomis, kuriame ypač įdomūs 
lietuvių dailininkų ir rašytojų 
pasisakymai apie dail. A. Tamo
šaitienės meno darbus.

Paroda vyks iki spalio 14 d. 
Lankymo valandos sekmadie
niais - 10.30 v.r. - 6 v.v.; pirma
dieniais 1 v.p.p. - 6 v.v.

Sekmadienį, po šv. Mišių, 
skirtų a.a. A. Tamošaitienės at
minimui, būrys giminių ir bičiu
lių susirinko prie jos kapo, kur 
sesuo A. Veselkienė trumpu žo
džiu apibūdino didžios lietuvių 
tautodailės mylėtojos ir puose
lėtojos gyvenimą. Uždegta žva
kė, padėta gėlių.

M. K. Čiurlionio tėvai - Adelė (1854-1919) ir Konstantinas (1848-1914) 
Čiurlioniai. Kairėje - Čiurlioniu šeima kieme prie šulinio

BIRUTĖ NAGIENĖ, NL redaktorė, kalba apie a.a. dail. ANASTAZIJĄ 
TAMOŠAITIENĘ Lietuvių tautodailės suvažiavime Anapilyje

VIDA RIMIENĖ kalba apie amerikietės parašytų knygų anglų kalba 
lietuvių tautodailės tema ir supažindina su jos autore KATI REEDER 
MEEK Lietuvių tautodailės instituto narių suvažiavime Anapilyje

Architektas ALGIMANTAS TAMAŠAUSKAS kalba apie leidinį Lietu
vių tautodailės institutas išeivijoje šio instituto narių suvažiavime 
Anapilyje Nuotraukos A. Veselkienės

Senosios Varėnos padangėje
M. K. Čiurlionio tėvui Konstantinui 150

IRENA JANINA 
VAIČEKAUSKAITĖ

“Jau Druskininkai ‘perbri
do’ Nemuną, dar labiau priar
tėjo Guobinių kaimas, kur prieš 
pusantro šimtmečio Stasio Čiur
lionio šeimoje gimė busimasis 
vargonininkas Konstantinas. 
Įpratusiam gyventi miškais ap
suptuose Druskininkuose, nuva
žiavus į Guobinius tuoj pastebi
ma atsiverianti erdvė, aukštas 
dangus, nutolusi horizonte giria. 
Medžių grupės supančios išsi
barsčiusias sodybas, tas vietas, 
kur buvo sodybos anksčiau. 
Toks vaizdas pasitinka panorusį 
aplankyti dabar vietas, iš kur 
paėjo, nuvilnijo per pasaulį 
Čiurlioniu giminė”.

Taip buvęs ilgametis M. K. 
Čiurlionio memorialinio muzie
jaus Druskininkuose direktorius 
Adalbertas Nedzelskis vaizdžiai 
piešia Konstantino Čiurlionio 
įstabų gimtinės kampelį.

Konstantinas Čiurlionis la
bai mylėjo dievišką gamtos gro
žį. Paslaptingai, it vargonais 
grojanti giria su širdį keliančio
mis į dangaus aukštybes paukš
čių giesmelėmis, tai buvo lyg Vi
satos valdovo šauksmas, kurį iš
girdo jautri gamtos grožiui siela. 
Netrukus Konstantinas Čiurlio
nis pradėjo vargoninkauti Varė
nos šventovėje.

Per trisdešimt vargoninkavi- 
mo metų su tauriai kuklia, visa 
savo esybe atsidavusia šeimai, 
gyvenimo drauge Adele užaugi
no devynis vaikus: Mikalojų 
Konstantiną, Mariją, Juzę, Povi
lą, Stasį, Petrą, Joną, Valeriją ir 
Jadvygą.

Kasdien plačiai ir galingai 
plaukianti vargonų garsų upė 
negalėjo neįlieti į vaikų širdis 
meilės muzikai. Visi vaikai jau 
iš pat mažens skambino forte- 
pionu, grojo vargonais. Jadvyga 
Čiurlionytė tapo įžymia muziko
loge (folkloriste), menotyros 
daktare, profesore. O vyriausias 
sūnus Mikalojus Konstantinas 
viršijo visus tėvo lūkesčius. Jo 

meno bei muzikos kūriniai yra 
žinomi ir labai vertinami visame 
pasaulyje.

Nors gyvenime teko patirti 
nemažai skurdo, vargo bei skau
džių išgyvenimų, tačiau tvirtas 
tėvo charakteris bei džiaugs
mas, užauginus ir išmokslinus 
vaikus, nuvijo į užmarštį visus, 
širdį slėgusius debesis debesė
lius, kurių nestigo darbščiai ir 
aukštos moralės šeimai. 1906 m. 
išvarymas iš darbo, 1911 m. vy
riausiojo sūnaus Mikalojaus 
Konstantino netektis... Paga
liau gerklės liga ir “Paskutinė 
kelionė, saulei nusileidus, kad 
netrukdytų poilsiaujantiems ku
rorte, įprastu taku Druskonio 
pakrante, jau girdint artėjantį 
Pirmojo pasaulinio karo fronto 
dundesį” (Ad. Nedzelskis).

Tai buvo 1914-ieji metai. Po 
visų vargų, skaudžių gyvenimo 
smūgių, džiaugsmo bei pasidi
džiavimo savo vaikų sėkme, 
Konstantinas Čiurlionis užmigo 
amžinam poilsiui senosiose 
Druskininkų kapinėse.

“Ne veltui pragyveno gyve
nimą Konstantinas Čiurlionis, 
turi kuo džiaugtis ir didžiuotis. 
Nedažnai iš vieno lizdo išskren
da tiek ryškių asmenybių, davu
sių savo tėvynei Lietuvai dide
lius dvasios turtus, o kur dar jų 
vaikai ir vaikaičiai, gyvenantys 
šiandieną ir garbingai tęsiantys 
Čiurlioniu giminės tradicijas. 
Konstantino Čiurlionio gimimo 
sukakties paminėjimas - tai, 
pirmiausia noras sukviesti kuo 
daugiau palikuonių, pažiūrėti į 
juos ir kartu pasidžiaugti” (Ad. 
Nedzelskis).

Ta proga Senojoje Varėno
je 2001 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos 
Kultūros ministerija, Varėnos 
rajono savivaldybė, Senosios 
Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo 
šventovė, Čiurlionio draugijos 
Senosios Varėnos Druskininkų ir 
Vilniaus skyriai paruošė respub
likinio renginio “M. K. Čiurlionio 
tėvui Konstantinui 150” išsamią 
bei turiningą programą.

Šv. Mišios - 12 vai. Giedojo 
Varėnos choras “Varpilė” (va
dovė Ramona Velžienė). Kon
certas žemutinėje šventovės sa
lėje 13 vai. Meninę programą 
atliko A. Ryliškio vidurinės mo
kyklos mokinių etnografinis an
samblis “Serbentą” ir vaikų dar
želio “Nykštukas” auklėtiniai 
(vadovė mokytoja Irena Naujū- 
nienė), Senosios Varėnos pagyve
nusių žmonių ansamblis “Varėnė” 
(vadovė Marija Dancevičienė).

Molėtų apylinkės Aukštaiti
joje pasižymi archeologijos pa
minklų gausa (net per 130), todėl 
čia vasaromis kasinėja įvairios ar
cheologų grupės. Praeitą vasarą 
viena grupė tyrinėjusi XVI-XVII 
š. Baltadvario pilies liekanas ne
toli Videniškių patvirtino istorikų 
prielaidas, kad šiose apylinkėse 
gyventa pirmame tūkstantmetyje. 
Pasak archeologo A. Kuncevi
čiaus, jau galima garantuoti, jog 
Baltadvario teritorijoje žmonės 
gyveno III-IV š. Archeologas B. 
Dakanis, tyrinėjęs Baltadvario 
pilkapius, kurių du buvo atideng
ti, paaiškino VI-VII š. baltų gen
čių laidojimo tradiciją: kiekvieno
je laidojimo vietoje buvo rasta po 
septynias laidojimo duobes, ku
riose būdavo sudeginami palai
kai, ir ant jų supilamas pilkapis. 
Tarp įkapių likučių buvo surasta 
ir autentiškų arklių žąslų.

Nidoje ir Juodkrantėje liepos 
gale prasidėjo trečiasis tarptauti
nis vasaros kamerinės muzikos 
festivalis Kuršių nerija - 2001. 
Koncertai vyko šių vietovių evan
gelikų liuteronų šventovėse. Juo
se dalyvavo kamerinės muzikos ir 
baroko muzikos vienetai vardu 
Musica humana, sudaryti iš Vals
tybinio simfoninio orkestro mu
zikantų. Juos subūrė festivalio su
manytojas ir jo meno vadovas, 
Lietuvos muzikos akademijos 
prof. Algirdas Vizgirda. Festiva
lyje taip pat dalyvavo M. K. Čiur
lionio styginis kvartetas, Šiaulių 
valstybinis kamerinis choras “Po
lifonija”, Rygos fleitų kvartetas, 
solistai. Atlikta senųjų klasikų, bei 
šiuolaikinė Baltijos šalių kompo
zitorių muzika. Vienas iš koncer
tų, vardu Kelias ir keleivis, buvo 
skiriamas Liudviko Rėzos atmini
mui, kuriame buvo girdima ir ne
seniai sukurta A. Martinaičio 
kantata Kelias ir keleivis.

Šeštasis smuiko muzikos fes
tivalis Druskininkų vasara 2001 
vyko liepos mėnesio pabaigoje. 
Šešiolikos festivalio koncertų 
klausėsi per 3,000 druskininkiečių 
ir kurorto svečių. Koncertuose 
skambėjo klasikų kūriniai ir šiuo
laikinė muzika. Vienas iš jų buvo 
skirtas Lietuvos kompozitorių M. 
K. Čiurlionio, B. Dvariono, E. 
Balsio, J. Pakalnio, J. Gaižausko 
ir A. Šenderovo smuiko muzikai. 
Festivalio metu vyko smuiko 
meistriškumo mokykla, kuriai va
dovavo žinoma smuikininkė, 
Dresden’o filharmonijos simfoni
nio orkestro koncertmeisterė Da
lia Stulgytė-Schmalenberg; jau
niausius smuikininkus mokė M. 
K. Čiurlionio menų gimnazijos 
mokytoja Undinė Jagėlaitė. Ka
merinių ansamblių meistriškumo 
mokyklai vadovavo Lietuvos mu
zikos akademijos prof. Petras 
Kunca. Festivalio uždarymo iškil
mėse buvo pagerbti pedagogai, 
mokiniams įteikti baigimo pažy
mėjimai, kalbėjo kultūros minis- 
terė Roma Dovydėnienė; pasku
tiniame koncerte dalyvavo Lietu
vos muzikos akademijos styginių 
kvartetas, jungtinis meistriškumo 
mokyklų kamerinis orkestras (di
rigavo Tilo Schmalenberg), savo 
improvizaciją fortepionu skambi
no Jurgita Kaubrytė, solo smuika
vo D. Stulgytė-Schmalenberg, 
Saulė Rinkevičiūtė ir Julija 
Paukštytė. Festivalį rengė Lietu
vos muzikų rėmimo fondas ir 
Druskininkų savivaldybė.

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

M. K. Č. atminimo lenta Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo šven
tovėje. Skulptorius - Mantas Paulauskas. Ji atidengta 1995.IX.22 (120 
metų nuo M.K.Č. gimimo proga). Fotografija Gintaro Jaronio. Atmi
nimo lentoje įrašyti žodžiai: Sparnai mano sveiki. Nuskrisiu aš į labai to
limus pasviečius, į amžino grožio saulės pasakas, fantazijos kraštus, į 
užburtą kraštą, į gražiausią žemėje kraštą... M. K. Čiurlionis

Italuos turistinis žurnalas 
Dove rugpjūčio laidoje paskyrė 
net 11 gausiai iliustruotų puslapių 
Vilniui. Vilnius pristatomas kaip 
Lietuvos sostinė, kurioje vyksta 
kultūrinis gyvenimas, kaip mies
tas, kurio architektūroje susipina 
neoklasicizmas, viduramžiai, goti
ka, barokas; aprašomi senoviniai 
kiemeliai, teatras ir baletas, reži
sieriai E. Nekrošius, R. Tuminas,
O. Koršunovas, aktorius ir daini
ninkas Ą. Mamontovas. Iliustra
cijose Vilniaus arkikatedra, šv. 
Onos, šv. Petro ir Povilo švento
vės, senasis universitetas, sena
miesčio kavinės, TV bokštas. Že
mėlapyje sužymėti muziejai, res
toranai, prestižiniai viešbučiai. 
Pateikta ir bendros informacijos 
apie Lietuvą.

Kraštotyros monografĮjų se
riją Lietuvos valsčiai, skirtą Lietu
vos vardo paminėjimo tūkstant
mečiui, leidžia “Versmės” leidyk
la Vilniuje. Jau išleistos knygos 
Žagarė, Obeliai-Kriaunos, Plate
liai, Širvintos, Lygumai-Stačiūnai, 
baigiamos rinkti Raguva ir Mus- 
ninkai-Kemavė. Šias knygas gali
ma būtų vadinti buvusių atskirų 
istorinių Lietuvos administracinių 
vienetų enciklopedijomis. XV š. 
ir XVI š. pradžioje valsčius buvo 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio ti
jūno ar vietininko valdoma terito
rija. Keli valsčiai sudarė pavietą, 
o valsčių sudarė kelios seniūnijos. 
Tarpukario nepriklausomoje Lie
tuvoje valsčiuose gyveno po maž
daug 5,000 gyventojų. 1948 m. 
Lietuvoje buvo 320 valsčių. Kiek
vienoje knygoje supažindinama 
su aprašomos teritorijos gamta, 
istorija, socialiniais ir ekonomi
niais pokyčiais, tradicine kultūra, 
šnekta, tautosaka, valsčiaus mies
telių ir kaimų garsiais žmonėmis; 
patiekiama daug nuotraukų, pie
šinių, žemėlapių ir kitokių iliust
racijų.

Jungtinėse Amerikos valsti
jose gyvenantis akių gydytojas 
Rimvydas Sidrys yra įsteigęs fon
dą ir pavadinęs jį mirusios žmo
nos Giedrės vardu - Viešoji įstai
ga Giedrės Šalčiūtės-Sidrienės 
fondas, kurio svarbiausias tikslas 
remti Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nų lietuviškas mokyklas. Daktaro 
Rimvydo tėvai yra buvę mokyto
jai Panevėžyje prieškaryje, ir dėl 
to pagarba lietuvių motytojams, 
dirbantiems Rytų Lietuvoje dak
taro Rimvydo atmintyje yra ypač 
ryški. Karui baigiantis pasitraukęs 
į Vokietiją R. Sidrys baigė medi
cinos mokslus ir vertėsi gydytojo 
praktika JAV. Jau nuo Lietuvos 
atgimimo R. Sidrys atvežė daug 
labdaros ir vaistų Vilniaus akių li
gų klinikai. Fondo valdyba nu
sprendė šiais metais sukauptas 
fondo lėšas skirti vadovėlių ir lite
ratūros pirkimui. Dar birželio 
mėnesį Fondas nupirko vadovėlių 
ir literatūros už $64,000 litų ir iš
vežiojo į lietuviškas mokyklas. Tai 
didelė parama lietuviškoms mo
kykloms. Patyręs akių gydytojas 
savo sukauptas lėšas nutarė pa
skirti lietuviškojo švietimo ugdy
mui Rytų Lietuvoje. JAV įkurtam 
Tautos fondui daktaras Rimvydas 
Sidrys paskyrė 150,000 dolerių, iš 
kurių palūkanų ir skiriama para
ma lietuviškoms mokykloms. Vo
rutos redakcinė kolegija nuošir
džiai dėkoja gerbiamajam dakta
rui Rimvydui Sidriui už paramą 
Vilniaus ir Šalčininkų mokyk
loms, už lietuvybės ugdymą Rytų. 
Lietuvoje. p K

mailto:kmeek@freeway.net
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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 6.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
y,r. Iki 3,30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, iki 8 v.v,

AKTYVAI per 60 milijonų doleriu
IMA UŽ:MOKA UZ:

90-179 d. term, ind..................... 1.95%
180-364 d. term.Ind....................1.95%
1 metų term, indėlius............... 1.95%
2 metų term, indėlius............... 2.75%
3 metų term, indėlius............... 3.25%
4 metų term, indėlius............... 3.50%
5 metų term, indėlius............... 3.80%
1 metų GlC-mėn.palūk..............2.00%
1 metų GlC-met. palūk............. 2.20%
2 metų GlC-met. palūk............. 2.95%
3 metų GlC-met. palūk............. 3.50%
4 metų GlC-met. palūk............. 3.80%
5 metų GlC-met. palūk............. 4.10%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”.............................1.95%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 2.45% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 3.20% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.05% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.65% 
Taupomąją sąskaitą iki...........1.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk........1.50%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........1.50%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.00%

Asmenines paskolas 
nuo.................6.25%

Sutarties paskolas 
nuo.................6.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................... 4.95%
2 metų......................6.00%
3 metų..................... 5.45%
4 metų..................... 6.25%
5 metų ......................6.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.25%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

BLOOR-QUEBEC 2 miega
mųjų “condominium”, 2 mi
nutės iki High Park ir pože
minio. Užmirškit laiptus, 
naudokit keltuvą. Prašo 
$239,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI 

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

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

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK W KAINUOS 

į 3'/z°/o 
išviso 
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

stra Travel______
& Services Inc

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

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

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

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

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

“Kretingos” stovyklavietėje Vasagoje praėjusią vasarą stovyklavęs lietuvių jaunimas prie laužo. Dainuoja 
duetą Zita McKenna ir Remy Vanagaitė, palydimos akordeonu Rasos Poskočimienės Nuotr. D. Sondos

MOKAME

Kanados įvykiai
(Atkleta iš 1-mo psl.) 

pasisukalioti universitetuose ir 
studentų bendrabučiuose, kur 
dar laikosi marksistinės įdėjos. 
Nemažai intelektualų yra palan
kūs komunizmo idėjoms ir tuo 
pačiu nusiteikę prieš Ameriką. 
Jie nesijaudina, kad Niujorke ir 
Vašingtone tūkstančiai ir šimtai 
buvo sudraskyti, jie nesmerkė 
Stalino terorizmo, bet jiems taip 
pat nepatinka, kad Amerika yra 
turtinga; su pigia amerikietiška 
kultūra užtvindė pasaulį; bandė 
nuversti F. Castro; kariavo 
Vietname, Kambodijoje; remia 
Izraelį; “skriaudžia” Sadam Hu
seiną, neleisdama jam pasiga
minti atominių bei bakteriologi
nių ginklų; dabar, girdi, užpuola 
Osama bin Laden. Kodėl gi jie 
užmiršta, kad JAV su talkinin
kais nušlavė nacizmą, įtvirtino 
Vokietijoje ir Japonijoje de
mokratiją, palaiko pasaulyje tai
ką, įtaigojo kai kurias valstybes 
(išskyrus Rusiją) atsisakyti kolo
nijų ir remia daugybę nepasitu
rinčių kraštų.

Po to, kai keleivių ir degalų 
pilni lėktuvai tapo teroristų 
ginklu ir naikinama jėga, Kana
da susirūpino oro uostų saugu
mu. Transporto ministeris D. 
Collenette pranešė, kad kelei
viai matys daugiau policininkų, 
atidžiau bus tikrinami keleiviai 
ir jų važtos, teks daugiau laiko 
praleist oro uostuose. Skrydžių 
pasitikrinti nebus bet kur gali
ma, bet tiktai prie langelių kur 
parduodami bilietai. Taip pat 
rūpinamasi ir atominių jėgainių 
saugumu. Kanadoje atomines 
jėgaines tvarko ir prižiūri: On
tario jėgainių tvarkytojai, Hydro

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Kvebekas, New Brunswick jėga 
ir Bruce energija. Teigiama, kad 
atomines jėgaines yra nelengva 
apsaugoti bei apginti. Tai pa
tvirtino atlikti pratimai ir saugu
mo sistemų tikrinimas.

Remiantis apytikriais duo
menimis per teroristų antpuo
lius JAV-jose, Niujorke, Va
šingtone ir nukritus teroristų 
valdomam lėktuvui žuvo tarp 60 
ir 100 Kanados piliečių. Minis
teris pirmininkas J. Chretien sa
ko, kad kovoje su tarptautiniu 
terorizmu Kanada stovės petys į 
petį su JAV ir NATO šalimis. 
Sienų perėjimo vietose susidaro 
didelės net keliolikos kilometrų 
eilės. Sunkvežimių vairuotojai 
skundžiasi, kad reikia laukti iki 
12 valandų.

Didieji ežerai palyginti ne- 
perdaugiausia užteršti, teigia 
bendra Kanados-JAV komisija 
savo pranešime. Sakoma, kad 
grįžta į ežerus kai kurie paukš
čiai ir atsiranda daugiau žuvų. 
Deja, dauguma žuvų dar netin
ka maistui. Užterštumas dar 
daug metų turi būti mažinamas. 
Apie ežerus išsistatė dideli 
miestai su įvairia pramone. 
Krantų ilgis yra 16,000 km, ku
riuose įsikūrė daugiau kaip 33 
milijonai gyventojų.

Skrandžio opos bakterija 
Heliobacterpylari yra visokių vė
žio ligų sukėlėja skrandyje, taip 
tvitino Naujosios Anglijos medi
cinos žurnalas. Veikiant tą bak
teriją su antibiotikais turbūt ga
lima bus išvengti vėžio skrandy
je. Daugelio atvejų suaugusiųjų 
diabeto galima būtų išvengti, 
jeigu žmonės daugiau mankš
tintųsi, nerūkytų ir valgytų svei
ką maistą - pataria tas pats žur
nalas. B.St.

• Jau taip gyvenime esti - jei žmo
gus negalvoja apie laimę ar nelai
mę, o tik stengiasi stropiai atlikti 
savo pareigą, laimė ateina savaime, 
nors žmogui priseina gyventi varge 
ir neturte. (Humboldt)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (‘parking")

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc.ols ot.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Sportas
“Aušros žinios
Š.m. rugsėjo 25, antradienį Pri

sikėlimo parapijos salėje vyks krep
šinio klinika: 7 v.v. vaikams nuo 4- 
11 metų, 8 v.v. jaunuoliams nuo 12 
iki 19 metų amžiaus. Treniruotės 
prasidės spalio mėn. pirmą savaitę. 
Visi sportininkai įeina į salė nuo 
autoaikštės pusės ir dėvi sportba
čius (su batais negalima eiti į salę).

Jaunimas kviečiamas dalyvauti 
parapijos šventės programoje. 
“Kretingos” stovykla organizuoja 
koncertą ir šokius spalio 12, penk
tadienį. Jaunimui iki 11 m. amžiaus 
šokiai bus nuo 6.30 iki 8 v.v. Kon
certas visiems vyks šventovėje 8 
v.v.; šokiai ir vaišės vyresniems - 
nuo 9 v. iki 12 v. Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos moterų 

krepšinio rinktinė pasiekė tai ką vy
rų rinktinė neįstengė padaryti. Ket- 
virtbaigmėje moterų rinktinė po 
dramatiškos kovos rezultatų 83:81 
nugalėjo praėjusių meų Europos 
čempionę Lenkijos rinktinę ir užsi
garantavo kelialapį į 2002 metais 
Kinijoje vyksiančias pasaulio pir
menybes. Tačiau iškovoti medalį 
joms nepavyko. Pusiaubaigmėje 44: 
75 pralaimėjo prancūzėms ir kovo
je dėl trečios vietos 74:89 pralaimė
jo ispanėms.

LENGVOJI ATLETIKA: Sid
ney olimpinių žaidynių čempionas 
ir daugelio pasaulio pirmenybių 
nugalėtojas Virgilijus Alekna 2001 
metų sezoną užbaigė disko metikų 
lyderiu. Antroje vietoje liko vokie
tis L. Riedel, trečioje - F. Kruger 
(PAR). Bendroje pasaulio lengva
atlečių klasifikacijoje V. Alekna įsi
tvirtino 14-oje vietoje.

GOLFAS: Taline (Estija) vyko 
“Žvėryno” golfo klubo antrasis 
čempionatas, kuriame dalyvavo aš- 
tuoni žaidėjai iš Lietuvos ir Suomi
jos. Antrąsyk iš eilės čempionu ta
po S. Andriuška. “Žvėryno” golfo 
Įdubas yra vienas iš 3 įregistruotų 
golfo klubų Lietuvoje.

ŽOLĖS RIEDULYS: Prancū
zijoje vykstančio pasaulio moterų 
žolės riedulio čempionato atrankos 
turnyre Lietuvos rinktinė iškovojo 
pirmąją pergalę, 3:2 nugalėjusi Ka
nados komandą. Po trejų rungtynių 
lietuvės turi 4 taškus ir B grupėje 
užima penktąją vietą.

APDOVANOJIMAI: Trijų Bal
tijos šalių - Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos - nacionalinių olimpinių komi
tetų tarptautinio pripažinimo de
šimtmetis buvo paminėtas Vilniuje 
ir Kaune. Sostinės Rotušėje su
rengtose iškilmėse, IOC narys, 
olimpinių komitetų viceprezidentas 
P. Hicks įteikė aukščiausio IOC ap
dovanojimus - Olimpinius ordinus 
- legendiniam Lietuvos krepšinin
kui kauniečiui Arvydui Saboniui ir 
šalies rankinio patriarchui vilnie
čiui Janiui Grinbergui už jų indėlį į 
pasaulio olimpinį judėjimą.

ŠOKIAI: Tarptautinės sporti
nių šokių federacijos Lotynų Ame
rikos šokių įvertinimo varžybose 
Jaltoje (Ukraina) Lietuvos čempio
nai Vilniaus “Ratuto” atstovai A. 
Kandelis ir E. Visockaitė iškovojo 
pirmąją vietą.

FUTBOLAS: Vilniaus “Žalgi
rio” klubas apeliuoja UEFA draus
mės komiteto jam paskirtą 10 tūks
tančių Šveicarijos frankų baudą. 
Vilniečius nubaudė už tai, kad per 
UEFA taurės turnyro varžybas Vil
niuje tarp “Žalgirio” ir Tel Aviv 
“Maccabi” stadione skambėjo anti
semitiniai šūkiai. (Nejaugi klubas 
kaltas už žiūrovų elgesį?!) V.P.

LEDAS refrigeration
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

1.95% už 30-89 d. term, indėlius 
1.95% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.95% už 180-364 d. term. Indėlius 
1.95% už 1 m. term, indėlius 
2.75% už 2 m. term. Indėlius 
3.25% už 3 m. term. Indėlius 
3.50% už 4 m. term. Indėlius 
3.80% už 5 m. term. Indėlius 
2.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.20% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.95% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.80% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.10% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.95% už RRSP ind. (var.rate) 
2.45% už RRSP 1 m. term. ind. 
3.20% už RRSP 2 m. term. ind. 
4.00% už RRSP 3 m. term. Ind.
4.05% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.65% už RRSP 5 m. term. ind.
1.95% už OHOSP (variable rate) 
1.75% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
2.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................6.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų...................... 4.95%
2 metų...................... 6.00%

, 3 metų...................... 5.45%
4 metų......................6.25%
5 metų...................... 6.00%

- su keičiamu 
nuošimčiu..................5.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
9 riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

MasterCard 
k V A

Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.net

■■■■■■■■■■■■i i 111111111111111111111 
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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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

DĖMESIO! Rugsėjo mėnesį Medelis atostogauja!
Visus ketinančius į Lietuvą skristi rugsėjo ar spalio mėnesiais 

kviečiu pasinaudoti mano nupiginimais ir naujomis rudeninėmis 
kainomis. Užsisakykit pramatytas keliones iki rugpjūčio galo, tik 
pas mane asmeniškai, - gausite garantuotai geriausias 
kainas! Dar vis turiu metus galiojančių bilietų su veltui pakei
čiamomis grįžimo datomis. TEIRAUKITĖS!
Toronto įstaigoje būsiu vėl trečiadieniais nuo rugsėjo 26 d. tarp 11 ir 17 vai. 
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus 
pristatau X-PRESS paštu. Man nesant prašom kreiptis į Margaret.
ALGIS @ 133 Roncesvalles Avė.
MEDELIS TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800

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

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

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

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

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

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Vakarėjančios saulės taku.
Prisimenant labdaros veikėją Kanadoje 

DALIA BANIENĖ
Noriu papasakoti apie savo 

mylimą tetą Marytę Ivaškevi- 
čiūtę-Vaitkienę. Gimusi 1921 
metų sausį Žemaitijoje, turtingų 
ūkininkų šeimoje, Marytė užau
go gera ir jautri kitų žmonių 
skausmui ir vargui, kuo galėda
ma visiems padėdavo. Baigusi 
gimnaziją, pradėjo savarankiš
kai dirbti vienoje Vilniaus ap
skrities įstaigoje, bet atėjo rusai 
ir atleido visus buožių vaikus.

Tačiau Marytei nusišypsojo 
laimė: buvo labai graži, gerai 
šoko ir dainavo, todėl pateko į 
garsųjį J. Švedo tautinių šokių ir 
dainų ansamblį. Koncertuoda
ma užsidirbdavo pragyvenimui. 
Šis laimingas gyvenimo tarpas 
truko neilgai: vokiečių valdžia 
ansamblio veiklą uždraudė.

Vilniuje Marytė susipažino 
su savo būsimu vyru Vaciu, o 
1944 metų liepą ištekėjo. Artė
jantis frontas išvijo vokiečius, 
kartu su jais traukėsi ir Marytė 
su vyru ir savo mama. Likimas 
buvo negailestingas: sumaištyje 
išsiskyrė su Vaciu ir mama. Ma
rytė liko viena ir be jokio turto. 
Reikėjo ieškoti darbo. Įsidarbi
nusi Raseinių apskrities mažo 
valsčiaus buhaltere, Marytė gy
veno pas mano tėvus ir, rizikuo
dama savo gyvybe, padėdavo 
vietiniams vyrams išvengti tar
nybos sovietų kariuomenėje. 
Jiems reikėjo turėti karinius 
bilietus, o tuose bilietuose - 
antspaudą, kad jau priregistruo
ti. Sapirografu pasidariusi ant
spaudą antspauduodavo tuos 
bilietus ir suraitydavo parašą.

Iš valsčiuje dirbusio kom
jaunuolio sužinodavo apie trė
mimus į Sibirą ir pranešdavo 
žmonėms, kad nenakvotų na
muose. Enkavedistai pradėjo 
įtarinėti, todėl Marytei teko 
skubiai persikelti į kitą vietą. 
Taip keitė darbą kas keletą mė
nesių, nes buvo įtariama palai
kanti ryšius su partizanais.

Neramus gyvenimas Lietu
voje ir vyro ilgesys vertė galvoti 
apie emigraciją. Kai rusai leido 
Rytprūsių vokiečiams išvykti į 
Vokietiją, Marytė apsimetė 
kurčnebyle ir padavė visus emi
gracijai reikalingus dokumen-

MARYl'Ė IVAŠKEVIČIUTĖ- 
VAITKIENĖ

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

RESP, RRIF, LIF
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West
Toronto M6P 1A4

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808 

tus. Deja, nepavyko. Vėliau 
bandė su žvejais išplaukti į Šve
diją. Ir vėl nepavyko. Marytė 
neturėjo darbo ir nežinojo, kur 
apsistoti. Buvo momentas, kai 
norėjo išvažiuoti į Rusiją, bet ži
nantys tenykštį gyvenimą patarė 
likti Lietuvoje.

Mano tėvelį išvežė į Sibirą, 
mama slapstėsi, todėl būdama 
vos kelerių metukų apsigyvenau 
pas tetą Marytę. Ji tada gyveno 
Svėdasuose. Ten aš pradėjau 
lankyti pirmą klasę. Su savo ge
rąja teta gyvenau iki sulaukiau 
aštuonerių. Šį savo vaikystės lai
kotarpį prisimenu kaip patį gra
žiausią laiką. Paskui mane pasi
ėmė mama, o teta išsikraustė į 
Vilnių pas pusseserę Eleną Ro- 
senaitę. Sostinėje sutiktas pažįs
tamas žydelis padėjo išvažiuoti į 
Lenkiją. Atsidūrusi šioje šalyje, 
Marytė pradėjo ieškoti galimy
bių išvykti į Vakarų Vokietiją 
pas ten gyvenančią mamą. Susi
tvarkė visus dokumentus, bet 
atsakymo nesulaukė. Nuspren
dė išmėginti paskutinį būdą: 
susitarė, kad mama išsiųstų te
legramą, jog ji merdėja. Su šita 
telegrama pavyko gauti vizą ir 
po 14 metų susitikti su mama. Iš 
Vokietijos išsiuntė telegramą 
Kanadoje gyvenančiam vyrui. 
Po dviejų savaičių jis atskrido 
pasiimti žmonos.

Toronte Marytė pradėjo 
naują gyvenimą. Nebuvo lengva. 
Dirbo visokius darbus, buvo 
neturtingi, bet laisvi. Lietuvių 
išeivių laikraštyje Tėviškės žibu
riai perskaičiusi, kad našlė su 
dviem vaikučiais šaukiasi pagal
bos, paskambino jai. Kadangi 
pati gyveno neturtingai, ėmė 
lankytis lenkų parduotuvėse ir 
prašyti labdaros: maisto prekių, 
kurių niekas nenuperka. Surin
kusi nugabendavo vargstančiai 
šeimai. Taip prasidėjo Marytės 
labdaringa veikla. Ji nenutrūko 
gimus dukrelėms Aušrai ir Rū
tai, ir iki šiol. Toronte Marytė 
dalyvavo skautų organizacijos 
veikloje, tautinių šokių grupės 
komitete, Lietuvių Namų mote
rų būrelio ir Lietuvių Namų val
dybose. Kai šeima persikėlė gy
venti į Vasagą, Marytė įsijungė į 
moterų būrelio veiklą.

Kelis kartus viešėdama Ka
nadoje žavėjausi tetos veiklumu 
ir energija. Mano mylima teta 
lanko ligonius, gamina ir nuveža 
maisto tiems, kurie patys nepa
jėgia savimi pasirūpinti. Organi
zuoja labdaros akcijas paremti 
neturtingoms Lietuvos šeimoms, 
daug surinktų siuntų atgabeno į 
mūsų kraštą. Šių metų pradžioje 
tetos šeimą ištiko skaudi nelaimė: 
sausio 10 dieną mirė jos vyras 
Vacys. Likusi viena savo dide
liame name ji planuoja persikelti 
gyventi kitur, bet ir ten žada tęsti 
savo labdaringą veiklą.

Nuo pačios mano sąmonin
go gyvenimo pradžios teta Ma
rytė man buvo ir yra moterišku
mo, gerumo ir darbštumo įsikū
nijimas. Siunčiu jai pačius ge
riausius linkėjimus iš gimtosios 
Lietuvos ir prašau Visagalį, kad 
dar ilgai saugotų mano gerąją 
tetą Marytę, einančią vakarė
jančios saulės taku.

'-į Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

WTTp meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Nuotr. V. PečiulioSuvalkų krašto tautiečiai stovyklautojai vakarieniauja “Romuvos” stovyklavietėje
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Poilsio stovykla “Romuvoje”
VYTAUTAS PEČIULIS

Toronto skautų stovyklavietė 
“Romuva” įrengta gražiame miške 
prie ežero. Ji yra patraukli iš Suval
kų trikampio kilusiems lietuviams. 
Kelią į stovyklą jie rado, kai jų vai
kai pradėjo stovyklauti su skautais.

Jau daug metų vyksta bendra
darbiavimas tarp skautų stovykla
vietės vadovybės ir iš Suvalkų tri
kampio kilusių lietuvių. Kai pava
sarį vyksta stovyklos paruošiamieji 
darbai, pastarieji ateina talkon. Už 
tą pagalbą jie gali surengti vasaros 
poilsio stovyklą “Romuvoje”. Ka
dangi iš Suvalkų trikampio kilusieji 
veikia organizuotai susitelkę į Su
valkų krašto išeivijos lietuvių sam
būrį, stovyklą rengia organizacijos 
valdyba.

Šių metų stovykla įvyko rug
pjūčio 19 - 26. Dalis stovyklautojų 
pasiliko pasibaigus skautų stovyk
lai, kiti atvyko rugpjūčio 18. Sek
madienį, atvykus daugiau tautiečių, 
prasidėjo stovyklinis gyvenimas. 
Esant didelei sausrai, laužus degti 
buvo valdžios uždrausta. Tik palijus 
nuo ketvirtadienio buvo atšauktas 
laužų draudimas. Kad ir be laužo 
kiekvieną vakarą skambėjo dainos 
ir vyko bendravimas. Žvejų dėka iš
ėjo gera vakarienė visiems stovyk
lautojams. Šiaip jau buvo maitina
mas! atskiromis šeimomis. Oras pa
sitaikė neblogas, nors reikalingas 
lietus vieną naktį neleido ramiai 
miegoti, kai trankėsi griaustinis. 
Maudymasis, plaukimas baidarė
mis, vandens slidės buvo tikra pra
moga. Žvejai taip pat nesnaudė ir 
savaitės gale bendrai vakarienei at
sirado užtenkamai žuvies visiems.

Savaitės dienomis stovykla pa
sipildydavo naujais stovyklautojais, 
o savaitgaliui prisirinko arti šimto. 

Šeštadienį atvyko kun. Vytautas 
Staškevičius, kuris atnašavo Mišias 
stovyklautojams. Pamaldoms pasi
baigus įvyko bendra vakarienė ke
pant ant žarijų dešreles, mėsainius 
o virtuvėje šeimininkės paruošė žu
vį. Nors laužas jau buvo kūrenamas 
ir prie jo dainuojama penktadienio 
vakarą, bandra vakaronė prie laužo 
su programa įvyko šeštadienio va
kare. Programoje dalyvavo stovyk
lautojai pasirodė su humoro kūri
niais. Įvyko varžybos virvės trau
kime ir kitos sportinės pramogos.

Norintieji sportuoti galėjo žais
ti krepšinį ir kitokį sportą. Maudy
tis buvo malonumas visiems vai
kams, jaunimui ir daugeliui suau
gusių. Džiugu, kad dalyvavo daug 
jaunimo ir akordeonistas, akorde
onu pritaręs dainoms. Jaunuoliai 
buvo matomi visur kur tik reikėjo - 
darbe ar tvarkos palaikyme. Trūko 
tik kai kurių tėvų atsakomybės sa
viems vaikams, kurie kartais be glo
bos maudėsi ar irstėsi laiveliais. Tai 
sudarė rūpestį atsakingiems valdy
bos nariams bei tai mačiusiems sto
vyklautojams.

Belieka pareikšti padėką val
dybai, kad organizavo stovyklą, jos 
nariams - Teresei Ramanauskienei 
ir Kazimierui Pajaujui, kurie ištisą 
savaitę rūpinosi, kad viskas būtų 
tvarkoje. Tikėkimės, kad stovykla 
dar ilgus metus vilios dalyvius ir 
skatins kitus, kurie ten nėra buvę.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $75 - K. J. Sapočkinai; 
$50 - J. E. Ivanauskai.

A. a. Onos Okmanienės at
minimui pagerbti, užjausdami 
jos šeimą, KLB Sauk Ste. Marie 
apylinkė Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Irto.

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

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju bendradar

biams - žiburiečiams, Toronto skau- 
tininkams-kėms, giminėms, drau
gams bei visiems, kurie mano ligos 
metu lankė mane namuose ir ligo
ninėje, pasiekdavo telefonu, teirau
davosi apie sveikatą, linkėjo greitai 
pasveikti ir grįžti prie staiga paliktų 
darbų. Ačiū už gėles, dovanas bei 
atvirukus su gausybe linkėjimų.

Džiaugiuosi galėdamas sugrįžti 
įpraston kasdienybėn, dėkoju tiems, 
kurie mane prisiminė maldose 
tikėdami, kad tai įvyks. Ačiū prel. J. 
Staškevičiui už manęs aplankymą 
ligoninėje, kun. E. Jurgučiui, OFM, 
už maldas ir Šv. Komuniją lankymo 
metu.

Už profesinį patarnavimą dė
kingas lieku dr. A. T. Lingytei, chi
rurgui dr. Yves Leclerc ir dr. V. 
Sivaciyan.

Už visa ypatingas ačiū šeimos 
nariams. Senkevičius

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171 rr
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas 1*0*

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Toronto pensininkų klubas 
rengia metinį parengimą spalio 
3, trečiadienį, 12 v.d., IlI-čio 
aukšto menėje. Bus šilti pietūs 
su vynu, loterija. Programą at
liks choras “Daina”. Bilietus 
($15 asmeniui) prašom įsigyti 
iki spalio 1 d. pas T. Kobelskie- 
nę tel. 416-760-8003 arba A. 
Dobienę tel. 416-769-7550

A. a. Algirdo Jagėlos 6-jų 
mirties metinių prisiminimui 
žmona Adolfina Tėviškės žibu
riams aukojo $100.

A. a. Romualdui Pranevi
čiui tragiškai žuvus Lietuvoje, 
nuoširdžiai užjausdama jo tėvą 
Mečislovą Pranevičių, Kristina 
Žutautienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

Toronto universiteto Rusi
jos ir Rytų Europos studijų 
centras (CREES) savo žiniaraš
tyje š.m. rugsėjo laidoje sveikina 
lyginamosios literatūros moks
lus baigusią dr. Juliją Šukytę, 
kuri rugpjūčio mėnesį apgynė 
disertaciją Algiers-Vilnius-Al- 
giers: A Study in Minor Literatu
re. Rašoma, jog ji vyks į Čikagą 
tirti paskutinio dešimtmečio 
“intelicido” Alžyre, kur buvo 
persekiojami autoriai, žurnalis
tai ir intelektualai.

Klaidos atitaisymas. “TŽ” nr. 
33-34 Algirdo Gustaičio straipsnyje 
“Lietuvai praeitis nerūpi” įsivėlė 
netikslumas. Tas sakinys turi būti 
toks: Lietuviškas laikraštis Voruta 
jos vertingą straipsnį Kijevo 
Rusios, Ukrainos ir Rusijos pavadi
nimai Lietuvos istoriografijoje 
spausdino numeriuose 9, 10 ir 11, 
2001 metų gegužės ir birželio mė
nesiais. Buvo atspausdinta Kijevo, 
Rusijos... Turi būti: Kijevo Rusios.

Netikslumas. “TŽ” 38 nr. po 
nuotrauka paminklo Medininkuose 
žuvusiems muitininkams pažymėta, 
kad tai paminklas Antakalnio kapi
nėse; turi būti - Medininkuose.

DEIXITZXL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

Advokatas
ALG/S S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

. PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

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

Fax 416 236-1809

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

1 800 O-Canada. Pakalbėkite su mumis.
Ar turite klausimų apie vaikų saugumą, darbą, 
tėvystės bei motinystės pašalpas, pasus ar 
pensijas? Mūsų informacijos skyriaus darbuotojai 
gali Jums padėti.

Pasiteiraukite apie šimtus Kanados vyriausybės 
teikiamų paslaugų.

Paskambinkite telefonu 1 800 O-Canada darbo 
valandomis ir mūsų darbuotojai atsakys Jums 
anglų arba prancūzų kalbomis.

l1*1Canada

Dėl papildomos informacijos 
apie vyriausybės teikiamas 
paslaugas kreipkitės:

canada.gc.ca
Kanados vyriausybės 

paslaugų centras 
(Service Canada 
Access Centres / 
Centres d'accės 
Service Canada)

1 800 O-Canada
(1 800 622-6232)

TTY / TDD 1 800 465-7735
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TORONTO"
Anapilio žinios

- Rugsėjo 19, trečiadienį, pa
laidota a.a. Vanda Demikienė, 93 
m. amžiaus.

- Tuoktis ruošiasi Kristina Za- 
karaitė su Stewart Elliott.

- Mūsų parapijos šventė šiais 
metais bus švenčiama rugsėjo 30, 
ateinantį sekmadienį. Iškilmingos 
pamaldos 3 v.p.p. Lietuvos kanki
nių šventovėje. Po pamaldų bus 
liturginė eisena į kapines su Šven
čiausiuoju ir palaiminimas kapinių 
koplyčioje. Eisenoje kviečiame da
lyvauti visų organizacijų atstovus su 
savo vėliavomis. Eiseną tvarkys 
mūsų parapijos religinės sekcijos 
pirmininkas Vytautas Pečiulis. Po 
eisenos bus vaišės Anapilio salėje.

- Parapijos šventės vaišėms bi
lietus platina Regina Celejewska 
tel. 416 231-8832.

- Ryšium su parapijos švente, 
ateinantį sekmadienį Mišių 11 v.r. 
nebus. Anapilio autobusėlis ta pro
ga maldininkus nuo Islington pože
minių traukinių stoties paims po
pietinėms pamaldoms 2 v.p.p. ir at
gal nuo Anapilio parveš po para
pijos vakarienės.

- “Anapilio” sporto klubo na
rių registracijos ir visais kitais klau
simais prašome kreiptis į Praną 
Vilkelį tel. 905 279-1867.

- Lapkričio 10, šeštadienį, lie
tuvių jaunimo ansamblis “Ginta
ras” rengia 45 m. gyvavimo sukak
tuvinį pokylį Prisikėlimo parapijos 
salėje.

- Anapilio parapijos salėje ir 
Vasagos misijos salėje sekmadie
niais platinami bilietai į garsiojo 
Vilniaus berniukų choro “Ąžuoliu
kas” koncertą, kuris bus spalio 28, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Mississauga 
miesto gražioje “Living Arts 
Centre” koncertų salėje.

- Mišios rugsėjo 30, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Petrą Balsą; 3 
v.p.p. į Lietuvos kankinius; Vasa
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 10 
v.r. už a.a. prel. Antaną Bungą; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
rugsėjo 29, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Ignacą Vilimą.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį 11.15 v. ryto pa

maldos. KLB krašto tarybos rinki
mai įvyks prieš ir po pamaldų.

- Spalio 7 d. pamaldas atlaikys 
tarybos narys Ričardas Hiršas.

- Spalio 14 d. pamaldos įvyks 
9.30 v. ryto.

- Spalio 21 d. Padėkos šventės 
pamaldos 11.15 v. ryto su Šv. Ko
munija, po kurių 12.45 v.p.p. Lietu
vių Namuose įvyks moterų draugi
jos rengiama Padėkos šventės tra
dicinė puota. Bilietus platina A. 
Langienė tel. 416-233-0511.

- Praeitą sekmadienį pamaldo
se buvo prisimintas a.a. Gustavas 
Brunonas Timpa, gimęs 1927 m., 
spalio 11 d. Romoniškiuose ir mi
ręs š.m. rugsėjo 1 d. Hot Springs, 
Arkansas valstijoje. Palaidotas iš 
Ziono lietuvių liuteronų parapijos 
Čikagoje. Paliko liūdinčius: žmoną 
Eriką ir sūnų Lars; seseris Olgą 
Gražienę ir Elytę Šneiderienę Či
kagoje; Jadvygą Miliauskienę, Al
mą Štukienę, tetą Uršulę Bleizgie- 
nę ir pusseserę Rūtą Žilinskienę 
Toronte.

Maironio mokyklos žinios
- Lituanistiniai kursai, vado

vaujami Nijolės Benotienės, prasi
dės šį šeštadienį, rugsėjo 29 d.

- Po ilgos pertraukos džiaugia
mės sugrįžusią Vaida Petrauskiene; 
ji pavaduos Ireną Ehlers lituanisti
niuose kursuose.

- Liūdna atsisveikinti su moky
toja Irena Ehlers, po tiek daug 
metų rūpestingo darbo! Bet ji jau 
norėtų pailsėti. Dar atsisveikiname 
(tik laikinai) su Žibute Janeliūnie- 
ne, Julija ir Rimu Danaičiais ir 
Tomu Jonaičiu.

- Per padėkos savaitgalį spalio •
6 d., pamokų nebus. Živilė

Toronto apylinkės rinkimai 
į KLB krašto tarybą įvyks 2001 
m. rugsėjo 30, sekmadienį. Bal
suojama ne daugiau kaip už 18 
kandidatų. Balsuoti bus galima: 
Anapilyje - nuo 9.30 v.r. iki 5 v. 
p.p. Lietuvių Liuteronų Išgany
tojo parapijoje - nuo 11 v.r. iki 
1 v.p.p., Lietuvių Namuose - 
nuo 12 v.d. iki 2 v.p.p., Prisikėli
mo parapijoje - nuo 8 v.r. iki 2 
v.p.p., Vilniaus rūmuose - nuo 
10 v.r. iki 12 v.d.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

trečiojo ordino narių Mišios ir susi
rinkimas įvyks Šv. Pranciškaus die
ną, spalio 4, 10 v.r. “Vilnius Ma
nor” patalpose. Kviečiami ir kiti, 
kurie yra suinteresuoti Šv. Pranciš
kaus trečiojo ordino veikla.

- Šį sekmadienį, rugsėjo 30, 
Kanados vyskupų konferencijos pa
geidavimu, bus daroma rinkliava 
Kanados Kat. Bažnyčios reikalams.

- Rugsėjo 20 d. palaidotas a.a. 
Juozas Raškaukas, 79 m. Paliko 
žmoną Adelę, sūnus Vygantą ir 
Gintarą su šeimomis, brolius Sigitą 
Kanadoje, Justiną Amerikoje ir 
Vitą bei Klemensą Lietuvoje. Aust
ralijoje mirė a.a. Albinas Šungaila, 
dr. J. Sungailos brolis.

- Artėja parapijos šventovės 
šventinimo iškilmių savaitė. Spalio 
7 d., 12.30 v.p.p. įvyks Klaipėdos 
choro “Aukuras” koncertas. Cho
ras giedos ir per 10.30 v.r. Mišias. 
Spalio 11 d., 7 v.v. specialios pa
maldos pabrėžti parapijiečių sava
noriškos tarnybos svarbą parapijai. 
Spalio 12 d. jaunimui šokiai ir 8 v.v. 
religinės muzikos koncertas švento
vėje. Spalio 13 d. metinė parapijos 
vakarienė su menine programa. 
Spalio 14 d., 3 v.p.p. šventovės pa
šventinimo iškilmės ir vaišės vi
siems po Mišių.

- Parapijos tarybos susirinki
me, kuris įvyko rugsėjo 19, buvo 
pasiskirstyta pareigomis: pirm. Jū
ratė Neimanienė, vicepirm. Birutė 
Čepaitienė, sekr. Jolanta Stasiule- 
vičienė; tarybos sekcijų pirminin
kai: religinės - Angelė Ambrazai
tienė, visuomeninės - Vytautas Ta- 
seckas, labdaros - dr. J. Cuplinskie- 
nė, finansų - Algis Nausėdas, sn., 
jaunimo - Gintas Neimanas, jn., 
jaunų šeimų - Virginija Zubrickie- 
nė, rinkliavų - V. Jurevičius, sto
vyklos priežiūros - R. Jaglowitz. 
Sekantis visos tarybos posėdis įvyks 
lapkričio 7 d., 7.30 v.v.

- Vartotų drabužių ir daiktų iš
pardavimas, kurį organizuoja para
pijos tarybos labdaros sekcija, vyks 
spalio 27, šeštadienį. Daiktus pra
šoma atvežti vieną dieną prieš iš
pardavimą, nes šiuo metu nėra kur 
juos laikyti.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Aleksandras Žaliauskas ir Lin
da Nadeau.

- Parapijos metinės finansinės 
apyskaitos kopijos yra padėtos 
šventovės prieangyje šalia parapijos 
biuletenio.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
30 d.: 8 v.r. už a.a. Elzbietą Bar
šauskienę, 9.15 v.r. už a.a. Tatjaną 
ir Klemensą Dargius, 10.30 v.r. už 
a.a. Janiną ir Stasį Černiauskus, už 
a.a. Mariją Valiulienę ir už a.a. Jo
ną ir Ameliją Aleksas.

Lietuvių namų žinios
- Rugsėjo 23 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 300 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino J. Rukšienė. Svečių knygo
je pasirašė G. S. Slinsarskiai iš 
Kauno.

- LN valdybos posėdis įvyks 
rugsėjo 27 d., 7 v.v.

- Rugsėjo 29 d. Lietuvų klubas 
“Santaka” rengia “Vasara palydų” 
pobūvį Lietuvių Namų Vytauto Di
džiojo menėje. Programoje daly
vaus šiuo metu didžiulį Lietuvoje 
populiarumą turintys estrados mu
zikos atlikėjai - Z. Žvagulis ir L 
Starošaitė. Bus karšta vakarienė, 
veiks baras, o taip pat šokiai. Kvie
čiame visus gausiai dalyvauti. Dėl 
papildomos informacijos ir bilietų 
rezervacijos skambinti Astrai tel. 
416-538-1748 arba Gintui tel. 416- 
532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. I. 

Valiulio atminimui $50 aukojo D. 
A. Zakarevičiai. Slaugos namų ko
mitetas dėkoja visiems aukotojams 
už nuoširdų dosnumą ir paramą 
Slaugos namams. Slaugos namams 
aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W. Toronto Ont. M6P 1A6.

KLJS metinis suvažiavimas 
įvyks š.m. lapkričio 9-11 d.d. 
Montrealyje. Prašome kreiptis į 
Dainą Batraks dėl informacijos. 
Telefonas 416 762-0953, cl. paš
to adresas Daina@primus.ca.

Lietuvos berniukų ir jaunuolių choras “Ąžuoliukas” koncerto metu. Muzikos vadovas ir dirigentas - Vytautas 
Miškinis. Šis choras, koncertavęs net 20 Europos valstybių, koncertuos ir Kanadoje (Otavoje - š.m. spalio 26, 
Mississaugoje “Living Arts Centre” salėje - spalio 28, sekmadienį, 3 v.p.p.)

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ į 

įvyks 2001 m. rugsėjo 30, sekmadienį, ANAPILYJE | 

H ♦ 3 v.p.p. Lietuvos kankinių šventovėje MIŠIOS
| ♦ EISENA su Švenčiausiuoju į kapines ir palaiminimas į

4 5 v.p.p. vaišės Anapilio salėje
H Bilietai į vaišes gaunami sekmadieniais po Mišių Anapilyje

g ir pas R. Celejewska tel. 416 231 -8832. gL Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPILIO PARAPIJOS TARYBA $

' Toronto lietuvių jaunimo ansamblio 1
“GINTARAS”

2001-2002 veiklos metų pradžia
2001 m. spalio 4, ketvirtadienį, 6.30 v.v.

ANAPILYJE (2185 Stavebank Rd., Mississauga)

ANSAMBLIUI GALI PR1KLAUSYI lietuvių kilmės jaunuolės ir jaunuoliai nuo 8 
metų. Administracinis mokestis - $50 už pirmą šeimos narj, po $25 kitiems šeimos 
nariams (čekius rašyti - KLB/Gintaras).
REGISTRACIJA vyks tą patį vakarą ir tėvų dalyvavimas yra būtinas pasirašyti 
registracijos ir narystės sąlygų formas. Jaunuolės ir jaunuoliai neužregistruoti
tėvų negalės dalyvauti repeticijose.

“Gintaro” tėvų komitetas
Kovai su vėžiu ir džiova ser

gantiems vaikams Lietuvoje, A. 
Puterienė aukojo $50. M.P.

” Maloniai kviečiame dalyvauti
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS NEEILINĖJE ŠVENTĖJE

2001 m. spalio 7,11,12,13,14 dienomis

SPALIO 7, sekmadienį, 12.30 v.p.p. - KONCERTAS - Klaipėdos mišrus choras 
"AUKURAS", vad. Alf. Vildžiūno. Bilietai prie įėjimo $ 15.

SPALIO 11, ketvirtadienį, 7 v.v. - PADĖKOS PAMALDOS.
SPALIO 12, penktadienį - JAUNIMO VAKARAS: 6.30 v.v.-8 v.v. - šokiai vaikams (iki 

11 metų amžiaus su tėveliais), "pizza" vaišės; 8 v.v.-9 v.v. - roko muzikos koncer
tas šventovėje. Po koncerto - šokiai ir "pizza" vaišės jaunimui daugiau kaip 12 me
tų amžiaus. Šokiams muziką parūpins Chad Harris, tėveliams veiks kavinė. Bilie
tai - vaikams su tėveliais - $8, jaunimui 12 metų ir daugiau - $10, šeimoms- $25. 
Vakarą organizuoja Kretingos stovyklos vadovai.

SPALIO 13, šeštadienį, 5 v.p.p. - TRADICINĖ PARAPIJOS VAKARIENĖ. Meninę 
programą atliks parapijos talentai.

SPALIO 14, sekmadienį, 3 v.p.p. - IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS ir NAUJOS ŠVENTOVĖS bei 
PASTATŲ ŠVENTINIMO APEIGOS. Dalyvaus: vysk. John Boissonneau, vysk. P. Balta
kis, OFM, Kauno vysk. Rimantas Norvilą, Lietuvos pranciškonų provincijolas kun.T. Be
nediktas Jurčys, OFM, ir daugybė svečių. Po iškilmių bus proga apžiūrėti pastatus, pa
bendrauti bei pasivaišinti.

Rengėjai - PARAPIJOS TARYBA _

H MONTREAL
Aušros Vartų šventovėje rugsė

jo 16 d. per sumą su liūdesiu ir rim
timi buvo prisiminti praeitą antra
dienį per teroristinį antpuolį Niu
jorke ir Vašingtone žuvę keli tūks
tančiai nekaltų žmonių. Klebonas 
kun. Ričardas Birbilas per pamoks
lą priminė šį nelemtą įvykį ir prašė 
pasimelsti už žuvusius ir kitaip nu
kentėjusius. Parapijos choras gie
dojo atitinkamas giesmes, o iš New 
Jersy atvykusi solistė Angelė Kiau- 
šaitė atliko Pie Jesu iš Andrew 
Lloyd Webber Requiem, specialiai 
solistei Eric Hougton parašytą Ave 
Maria, Albert Hey Melotte Tėve 
mūsų ir Liudo Stuko Mano malda. 
Pp parapijos choro “Libera” choras 
su solistės parama įspūdingai sugie
dojo Jungtinių valstybių himną. 
Chorui vadovavo ir solistei akom- 
ponavo parapijos vargonininkas 
Lavrenti Djintcharadze.

Aušros Vartų parapijos salėje 
rugsėjo 16 d. po pamaldų įvyko ant
rasis parapijiečių susirinkimas apsi
spręsti dėl seselių namų pirkimo. 
Susirinkimui vadovavo parapijos 
narys Albinas Urbonas. Susirinko 
apie 70 asmenų. Ir šiame susirinki
me taip buvo, kaip ir kituose pana
šiai būna: vienas kalbėtojas perša 
mintį - pirkim, ir susirinkę ploja. 
Kitas aiškina - neapsimoka pirkti. 
Ir vėl plojimai. Patys namai par
duodami prieinama kaina. Dau
giausia neaiškumų kyla, kaipgi tuos 
namus panaudoti, nors iš lietuvių 
rankų nenorima išleisti. Pagaliau 
parapijos tarybos narė Irena Val
kauskienė pasiūlė bene iš trylikos 
jos išvardintų asmenų sudaryti ko
misiją, kuri, visapusiškai išnagrinė

jusi namų pirkimo galimybę už ir 
prieš, duos parapijiečiams galutinai 
balsuoti. Tuo susirinkimas ir buvo 
baigtas.

Montrealio lituanistinė mo
kykla praneša, kad nauji mokslo 
metai prasidės 2001 m. spalio 13 d., 
9 v.r. seselių namuose. Šiais metais 
bus priimami ir darželio (4 ir 5 me
tų) amžiaus vaikučiai. Mokykla ti
kisi sulaukti iš viso apie 30 moki
nių. Toks skaičius vaikų jau seniai 
yra buvęs šioje mokykloje. Mokyto
jos yra pasiruošusios mokinius su
tikti: Inga Gedrikienė, Aušra Gera- 
lavičiūtė, Živilė Jurkutė-Blayney ir 
vedėja Asta Staškevičienė. Infor
maciją teikia Asta tel. 695-5376.

Klaipėdos Muzikos centro 
choras “Aukuras” koncertuos š.m. 
spalio 8 - Padėkos dieną - 7 v.v. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Visi 
yra maloniai kviečiami gausiai da
lyvauti.

KLK moterų draugijos Mont
realio skyrius kviečia nares į susi
rinkimą, kuris įvyks spalio 14 d. po 
pamaldų seselių namuose.

Balio Kasperavičiaus ir Elenos 
Mažeikaitės-Kreišmantienės su
tuoktuves rugsėjo 15 d. Aušros 
Vartų šventovėje palaimino klebo
nas kun. R. Birbilas. Po to vaišės 
buvo parapijos salėje.

A. a. Vytautas Vasiliauskas, 79 
m. amžiaus, mirė 2001 m. rugsėjo 
17 d. Po gedulinių pamaldų iš Šv. 
Kazimiero šventovės rugsėjo 20 d. 
palaidotas Cote dės Neiges kapinė
se. Liūdi žmona, duktė, du vedę sū
nūs su šeimomis bei kiti giminės ir 
artimieji. B.S.

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

.........
VIDURIO Ir RYTŲ EUROPOS BENDRUOMENIŲ TARYBA KANADOJE 

(Canadian Council of Central and East European Communities - CCCEEC) 
reiškia gilią užuojautą rugsėjo 11-osios teroristų aukų 

šeimoms, draugams ir kviečia į
KONFERENCIJA 

š.m. spalio 20 d. nuo 8.30 v.r. Iki 4 v.p.p.
Toronto universitete - Medical Sciences Bldg., 1 King’s College Circle 

(bus svarstoma NATO plėtra ir pasaulinis saugumas)
Bilietai gaunami KLB raštinėje iki spalio 10. Raštinės valandos: 
pirmadieniais nuo 4.30 v.p.p. iki 8.30 v.v.; trečiadienias nuo 4.30 v. 
p.p. iki 8.30 v. u; ketvirtadieniais nuo 9 v.r. iki 7 v. v. Tel. 416 533-3292.

Bilieto kaina $50 ($15 studentams) įskaitant maistą.

„e — — «
KVIEČIAME VISUS Į PIRMĄ LIETUVIŲ KONCERTĄ

LIVING ARTS CENTRE
4141 Living Arts Drive, Mississauga

| spalio 28, sekmadienį, 3 v.p.p.

| Koncertuoja maestro VYTAUTO MIŠKINIO vadovaujamas
I VILNIAUS BERNIUKŲ IR JAUNUOLIŲ CHORAS

ąžuoliukas
I pasirodęs 22-jose Europos valstybėse ir Japonijoje
| -^„BILIETAI UŽSAKOMI:..4^-

ŠIOKIADIENIAIS nuo 10 v.r. iki 6 v.v. LIVING ARTS CENTRE bilietų kasoje 
(Box Office) telefonu 905-306-6000 (prašyti "Ąžuoliukas Boys Choir, October 28") 
ARBA SEKMADIENIAIS: Anapilyje, Mississaugoje; Prisikėlimo parapijoje,Toronte; 
Lietuvių Namuose, Toronte; Jaunimo Centre, Hamiltone
ŠIOKIADIENIAIS taip pat galima skambinti IRENAI VIBRIENEI tel. 416-762-8414

I Bilietų kainos: $30, $25, $20
L Su bilietais gaunami žemėlapiai į LIVING ARTS CENTRE (nemokamas automobilių pastatymas)

A KLB kultūros komisija

A. a. Vytauto Urbono atmi
nimui pagerbti Tėviškės žibu
riams aukojo: $50 - D. G. Sa
kus, Liuda Rusinaitė; $25 - R. 
P. Kūrai, A. K. Kudirkos; $20 - 
B. T. Stanuliai, L Paškauskienė, 
D. J. Valaičiai, J. K. Povilaičiai, 
O. L. Rimkai, P. Melnykai, L. 
Matulevičienė, M. S. Bušinskai, 
A. Bumbulis, J. S. Andruliai, N. 
Benotienė, A. R. Ulbos, A. N. 
Simonavičiai, A. Puterienė, dr. 
O. J. Gustainiai, R. Celejewska, 
dr. A. A. Valadkos, dr. A. S. Pa- 
cevičiai, J. Pacevičienė, dr. S. E. 
Čepai, J. J. Šarūnai, M. Tamu- 
laitienė, A. B. Matulaičiai, D. 
D. French, V. E. Krikščiūnai; 
$10 - B. S. Prakapai, R. Sonda, 
A. Sagevičius, J. Rovas, N. Bal
čiūnienė. Aukas surinko: B.

PRIEINAMOMIS kainomis įren
giu rūsius, atlieku dažymo bei ki- ‘ 
tus namų remonto darbus. Skam
binti Viktorui tel. 416 617-0350.

ATLIEKAME KRAUSTYMO DAR
BUS. Butų, namų, įstaigų baldus 
išardom, surenkam, dirbame be 
pertraukų, 24 valandas per parą. 
Prieinamos kainos. Skambinti tel. 
416 804-9736 arba 647 287-1314.

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.

Matulaitienė ir M. Povilaitienė.

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.

A. a. Lenai Nemūrienei mi
rus, užjausdami jos šeimą - 
dukrą Leoną, sūnus Ray ir Ron, 
seseris Lyną ir Idą su šeimomis, 
Kovai su vėžio liga Lietuvoje au
kojo: $50 - L. R. Dicasmirro; 
$20 - A. Aleliūnienė, S. Vili
mienė, P. V. Lapieniai, T. P. 
Pargauskai, A. Vieraitienė, A. 
K. Ratavičiai, E. Rimkienė, N. 
Ivanauskienė, S. Matukaitis, L. 
Devis, B. Lukošienė, M. Obelė- 
nienė, K. J. Jauneikai, A. Klem- 
kienė, R. Beržinienė, E. Ruge- 
nienė, J. E. Gudinskai, A. T. 
Žcberlavičiai; $10 -J. Vitas, D. 
Norkienė, V. A. Čiuprinskai, P. 
Pekarskienė, B. V. Vytai, M. 
Povilaitienė, O. P. Vėžauskai, 
B. Dirsienė, D. Garkūnienė. 
Aukas surinko: A. Ratavičienė 
ir A. Klemkienė, M.P.

fz ... -.......... -Si
LORNE PARK MUZIKOS

MOKYKLA
įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

NUOMOJAMI 2-jų miegamųjų bu
tai pensininkams ESTORADA, 228 
Galloway Rd., Scarborough. Graži 
aplinka, rezidencinis rajonas High
land Creek netoli susisiekimo ir 
parduotuvių; geros kokybės, 5 
aukštų pastatai, iš viso 60 butų; di
delis 2 miegamųjų butas; privatus 
balkonas, požeminis automobilių 
pastatymas, šaldytuvas, viryklė. 
Skambinti telefonu 416-287-0025 
nuo 8 v.r. iki 3 v.p.p. šiokiadieniais.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

V 
Ė

Pianino • Dainavimo
• Gitaros • Teorijos • 

Vaikučių 3-6 m. amžiaus 
muzikos klases

Dėl platesnės informacijos 
prašome skambinti

DEIMANTEI GRIGUTIENEI
TEL. (D.) 905-278-3309 

(N) 905-848-9628

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

mailto:Daina@primus.ca

