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Žvakutes uždegant
Su krintančiais lapais nulenkiame galvas. Vėlinės 

- didžioji rimties minutė. Prisimename tuos, kurių nebėra 
mūsų tarpe. Skaitome antkapių vardus ir datas, uždega
me žvakutes, pasimeldžiame.

K
ASMET kartojame tą patį. Bet iš tikrųjų nėra tas 
pats, nes kiekvieni metai ir kiekvienam - žingsnis 
pas tuos, kurie jau negrįžtamai išėję. Taip bėga 
laikas, kurį mes vadiname gyvenimu. Bet tas laikas - ne 

tuštuma. Savo būtimi mes jį užpildome - vieni vienaip, ki
ti kitaip. Kai ką išeidami paliekame, kai ką nusinešame. 
Ir viena, ir kita labai priklauso nuo mūsų pastangų per 
dienas, savaites, metus. Yra akimirkų, kai ir viena minutė 
tampa lemtimi. Užtat gyvenime nėra nesvarbaus laiko. Ir 
žmogaus amžiaus ilgis nedaug ką reiškia, jei lemtingų mi
nučių nevertiname ir jomis nepasinaudojame. Kai lanko
me kapines ir sustojame prie akmenyse iškaltų vardų - 
daugiau žinomų ar mažiau, pažįstamų ar nepažįstamų - 
prisimename, kad kiekvienas čia amžinai besiilsinčių tu
rėjo savo gyvenimą, kovojo dėl kiekvienos jo minutės, nes 
jį labai mylėjo. Gal ne vienas būtų viską atidavęs, jei būtų 
galėjęs gyvenimą pratęsti. Tiesa, šiais neramiais laikais 
įvairių savižudžių skaičius visame pasaulyje yra gerokai 
padidėjęs. Bet tai sutrikimai, kurie nekeičia gamtos dės
nio, kadv kiekviena gyvybė stengiasi kaip galima ilgiau išsi
laikyti. Šia proga prisimintina ir tai, kad šalia fizinės savi
žudybės žmoniją šiurpiai liečia ir dvasinė savižudybė, už
mušant! vertybes, kurios labai reikalingos gyvenant, o 
taipgi ir iškeliaujant amžinybėn. Vėlinės kviečia ne tik 
prisiminti mirusius ir už juos pasimelsti, bet ir pamąstyti 
apie gyvenimą, apie jo prasmę ir tikslą, apie tai, ką išeida
mi galime geriausio palikti ir ką išsinešti. Gilesni pamąs
tymai žmogų nuskaidrina kaip netikėtai prasimušęs sau
lės spindulėlis rudenį pro šaltų debesų klodą. Išnyra gy
venimo pilnatvė, kuri gražiau rikiuoja dienas, savaites, 
metus.

K
AI tariam žodį “Vėlinės”, turbūt ne vienam iškyla 
vienoks ar kitoks kapinių vaizdas - ir apleistų se
nų kapinaičių, ir naujausių su gražiais ir brangiais 
paminklais, su gėlynais, plačiais takais, mauzoliejais, kop

lyčiomis. Daug yra įspūdingų vietų, kur laidojami miru
sieji, vietų, kurias nuolat lanko mirusiųjų artimieji, kur 
vyksta gana intensyvus žmonių judėjimas nuo ankstyvo 
pavasario iki vėlyvo rudens. Viena tokių vietų yra ir Ka
nados lietuvių Šv. Jono kapinės Anapilio sodyboje, Missi- 
ssaugoje, šalia Toronto. Tą vietą įsteigė veiklus ir ener
gingas Lietuvos kankinių parapijos klebonas kun. Petras 
Ažubalis, pats tenai besiilsintis. Šiose kapinėse pirmas 
tautietis buvo palaidotas 1960 m. birželio 11d. Šiandien 
jose jau ilsisi 3332 tautiečiai-tės. Jų prisiminimui per Vė
lines čia sumirguliuoja tūkstančiai žvakučių, simbolizuo
jančių ne tik mirusiųjų ryšį su gyvaisiais, bet ir amžinąjį 
gyvastingumą, kuris visiems skirtas. Šia proga vėl prisi
mintina, kad lietuviškose kapinėse ir antkapių įrašai turė
tų atitikti lietuvių kalbos reikalavimus. Gaila, kad ne visi j 
tai kreipia reikiamą dėmesį, tuo skurdindami išorinius 
lietuviškumo požymius. Vėlinės ir kapinės siejasi vienu 
bendru įvaizdžiu. Tačiau nepamirština ir tai, kad labai 
daug amžinybėn iškeliavusių yra išblaškyti atskirose, daž
nai nežinomose vietelėse. Tokio likimo susilaukė mūsų 
laisvės kovotojai partizanai, taipgi po visą pasaulį išblaš
kyti ir kažkur palaidoti įvairių karų dalyviai, tautžudystės 
bei terorizmo aukos. Kai per Vėlines prisimenami visi - 
žinomi ir nežinomi - tai dar labiau įprasmina šią mirusių
jų pagerbimo dieną. Vėlinės mums, lietuviams, okupacijų 
laikotarpiais buvo tapusios savitomis tautinėmis šventė
mis, kurių metu prasiverdavo galimybė bent tyliai pagerb
ti tautos didvyrius. Šiandien, kai Lietuva laisva, pastarieji 
pagerbiami viešai ir iškilmingai. Visa tai tautai akivaiz
džiai rodo testamentinį palikimą - gyvybių aukomis grin
džiamas tautos išlikimas. Tai prisimintina degant Vėlinių 
žvakutes - ir Vilniaus Antakalnio kapinėse, ir Kanados 
Anapilyje. Č.S.

Amerika, Lietuva ir Afganistanas
Gera proga Lietuvai konkrečiai prisidėti prie Amerikos žygio prieš terorizmą

KANADOS ĮVYKIAI

Baltųjų miltelių siaubas
Juodligės užkratas (Anth

rax) baltų miltelių pavidalu iki 
šiol buvo siųstas tik JAV paštu, 
siuntėjai ir gavėjai tik su JAV 
adresais: siuntėjai įmetė vokus 
su juodligės užkratu West Tren
ton, NJ, ir Boca Raton, FL; ga
vėjai buvo arba įtakingi politi
kai (senatorius Daschle, Niujor
ko gubernatorius Palaki) arba 
žiniasklaidos žmonės bei įstai
gos (žinių pranešėjai T. Bro
kaw, D. Rather, ABC, CBS 
agentūros, New York Post laik
raščio redakcija). Paliesti ar už
krėsti buvo pašto bei gavėjų 
įstaigų tarnautojai. Tačiau juod
ligės baimė ir panika pasklido 
daugelyje valstybių, jų tarpe ir 
Kanadoje. Daugelyje Kanados 
vietovių vokai su baltais milte
liais (Kanadoje dar niekur ne
buvo rasta juodligės užkrato) ar 
įtartini paketai buvo paliekami 
atplėšti skubiai iššauktai polici
jai ar specialioms tarnyboms, 
kurie apsisaugodavo pirštinėmis 
ir dujokaukėmis; milteliai buvo 
siunčiami į specialias laborato
rijas. Ištyrus visuose atvejuose 

milteliai pasirodė buvo nepavo
jingi, galbūt netyčia papilti ar 
tik juokdarių išdaigos. Po to, 
kai žiniasklaida papasakojo, 
kaip prasideda juodligė - pra
džioje jaučiasi lyg slogos ar gri
po antpuolis - kai kur ligoninės 
ir gydytojų kabinetai buvo už
tvindyti sergančiais sloga pa
cientais, išgąsdintais, kad tai ga
li būti juodligės pradžia. Toron
to oro uoste vienas Air Canada 
skrydis buvo sulaikytas, kelei
viai perkelti į kitą lėktuvą, kai 
buvo rasta baltų miltelių ant 
lėktuvo grindų. Daugelis JAV 
bendrovių uždraudė naudoti 
lėktuvuose pieno miltelius kavai 
užbaltinti.

Autoritetingi valdžios as
menys stengiasi paveikti gyven
tojus, kad jie būtų atsargūs, bet 
nepultų į paniką, nebijotų ke
liauti (ypač skristi lėktuvais), 
lankyti sportinių bei kultūrinių 
susibūrimų, žodžiu, stengtųsi 
gyventi, kaip prieš rugsėjo 11 d. 
tragediją. Federacinis sveikatos 
ministeris užsakė milijoną anti-

(Nukclta į 8-tą psl.)

Paminklas Kryžių kalne žuvusiems Lietuvos okupacijų metais
Iš leidinio Kryžių kalnas

Pateiktas 2002 m. biudžetas
Spalio 18 d. seime buvo pa

teiktas 2002 m. valstybės paja
mų ir išlaidų planas. Finansų 
ministerė Dalia Grybauskaitė 
pažymėjo, kad pagal ūkio raidos 
tendencijas, metinis BVP augi
mas vidutinės trukmės laikotar
pį turėtų siekti apie 5%. Sam
domų darbuotojų skaičius turė
tų didėti nuo 1.05 mln. šiais me
tais iki 1.12 mln 2004 m. Taip 
pat vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis gali padidėti nuo 
1,034 litų šiais metais iki 1,148 
litų 2004 m.

Kaip rašo LGTIC, šių metų 
biudžeto pajamos gali būti 2.4% 
mažesnės, negu planuota. Atsi
žvelgta į tai, kad kraštą slegia 
per 10 metų susikaupusios vals
tybės skolos, už kurias vien sko
los aptarnavimo išlaidų kasmet 
sumokama per 1 bin. litų. Kitų 
metų projekte numatoma 8,725, 
637,000 litų pajamų. Paskirsty
mų būtų 1.132 bin. daugiau, ne
gu pajamų, apyvartos lėšų būtų 
62.66 mln. litų. Finansų ministe- 
rės teigimu, tokie rodikliai lei
džia neperžengti užsibrėžtos 
1.5% deficito ribos, užtikrina 
griežtą fiskalinės politikos tęsti
numą.
Gynybinis biudžetas pagal ŠAS

LGTIC žiniomis, pagal šį 
pavasarį pasirašytą dvylikos po
litinių partijų sutartį gynybai ir 
krašto apsaugai Lietuva numato 
skirti 2% bendrojo vidaus pro
dukto. Kitų metų biudžete tai 
sudarytų apie bilijoną litų. Atsi
žvelgus į finansinius išteklius, 
dabar pertvarkoma Lietuvos ka
riuomenės struktūra, atsisakyta 
plėtoti daug investicijų reikalau
jančius karinius junginius. Dau
gelio valstybių patirtis rodo, kad 
efektyvią krašto apsaugą galima 
garantuoti, kai gynybos reik
mėms skiriama 2% BVP.

Sudarant 2002 metų Lietu
vos gynybos biudžetą, buvo va
dovautasi ŠAS (NATO) narių 
biudžetų sandaros principais. 
Personalo išlaikymui Krašto ap
saugos ministerija (KAM) keti
na skirti ne daugiau kaip 50% 
visų išlaidų, technikai ir gink
luotei - 22% išlaidų. Apie 14% 
-113 mln. litų planuojama iš
leisti karių mokymui ir švieti
mui. KAM ir kariuomenei iš vi
so planuojama skirti 813 mln. li

tų, arba 1.62%•<BVP. Kitoms 
institucijoms, prisidedančioms 
prie gynybos, tektų 190.5 mln. 
litų, arba 0.38% BVP.

Prezidentas Paryžiuje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus darbo vizitu spa
lio 19 d. dalyvavo Paryžiuje vy
kusioje UNESCO visuotinėje 
konferencijoje. Jo vizitu mini
mas Lietuvos įstojimo į šią orga
nizaciją dešimtmetis. Jis konfe
rencijoje pasakė kalbą apie 
UNESCO vaidmenį po teroro 
veiksmų Amerikoje, taip pat 
apibendrino Lietuvos ir UNES
CO santykius bei organizacijos 
remiamus projektus saugant 
Vilniaus senamiestį ir Kuršių 
neriją.

UNESCO generalinis di
rektorius Kichiro Matsuura pa
rėmė Lietuvos iniciatyvą šiemet 
surengti Vidurio ir Rytų Euro
pos žinovų seminarą bioetikos 
problemoms ir žmogaus teisių 
klausimams aptarti bei reko
mendacijoms parengti, skelbia 
LGTIC. UNESCO vadovas pa
brėžė, kad dešimt metų organi
zacijos veikloje dalyvaujanti 
Lietuva įnešė nemažą indėlį į 
pasaulio kultūros lobyną.

Ministeris pirmininkas 
Vokietijoje

Lietuvos ministeris pirmi
ninkas Algirdas Brazauskas spa
lio 22-24 d.d. su delegacija dar
bo vizitu lankėsi Vokietijoje, ra
šo LGTIC. Vizito tikslai - ap
tarti ES plėtros perspektyvas, 
Ignalinos AE uždarymo finan
savimą, Vokietijos paramą Lie
tuvos įsijungimui į ŠAS (NA
TO), ekonominių santykių plėt
rą. Berlyne A. Brazauskas susi
liko su Bundestago pirmininku 
Friedrich Merz, vicepirmininke 
Anke Fuchs bei kancleriu Ger
hard Schroeder. F. Merz pareiš
kė, kad Vokietijos krikščionių 
demokratų sąjunga remia ir be 
jokių išlygų rems Lietuvos siekį 
tapti ES ir ŠAS nare.

Štutgarte premjeras dalyva
vo verslo konferencijoje, o vė
liau susitiko su Baden-Viurtem- 
bergo federacinės žemės minis- 
teriu pirmininku Erwin Teufel. 
Aptarti dešimt metų plėtojami 
ryšiai, Europos sąjungos plėtra. 
Baden-Viurtembergo žemė pas
taruoju klausimu teikia visų 
VFR žemių koordinuotą pozici-

POVILAS ŽUMBAKIS
Daugiau kaip 100 pasaulio 

valstybių pasisakė už Amerikos 
ryžtą kovoje prieš tarptautinį te
rorizmą. Jų tarpe yra ir Lietuva. 
Tai teigiamas reiškinys.

Pasisakyti “už”, kai vienbal
siai pasisako visi civilizuoti kraš
tai, nėra sudėtinga. Tačiau pa
reiškę paramą Amerikai, visi 
kraštai pradėjo žiūrėti savo iš
skaičiavimų. Po bendrų pareiš
kimų daug valstybių atsisako 
remti JAV žygius Afganistane. 
Daugelis net bando pasipelnyti 
iš šios situacijos.

Lietuva turi gerą progą pa
sirodyti, kad nėra tik bendro 
choro “už Ameriką” dalyvė. 
Bet, ar Lietuvos vadovai tai 
supras, ar išnaudos progą, ar tu
rės tam ryžto?

Galimybė padėti
Amerika puola teroristus ir 

jų globėjus Afganistane. Puola 
Talibano valdžią ir jos kariuo
menę. Tai valdžia, kurios valdy
mo būdai neatitinka šio šimtme
čio, gal netgi tamsiųjų amžių ly
gio.

Kaip ir visų karų atveju, 
taip ir pirmo tarptautinio šio 
šimtmečio karo metu propa
ganda atlieka didelį vaidmenį. 
Ir štai, Lietuvai susiklostė sąly
gos padėti Amerikai.

Tie, kurie kritikuoja JAV 
dėl karo su Talibano valdomu 
Afganistanu, vis lygina Ameri
kos karą su Sovietų Sąjungos 
karu prieš Afganistaną. Jų nuo
mone, amerikiečiai bus priversti 
pasitraukti (pralaimėti), kaip tai 
padarė sovietai. Nugalėti afga
nistaniečius esą neįmanoma dėl 
jų atkaklumo ir gamtos sąlygų.

Bet argi galima lyginti 
Amerikos karo veiksmus prieš 
Afganistaną su Sovietų Sąjun
gos karu prieš nepriklausomą 
kraštą? Jokiu būdu! Tačiau 
pasyviai Europai bei Afrikos ir 
Azijos kraštams atrodo kitaip.

Daug jaunų lietuvių dalyva
vo kovose su afganistaniečiais - 
daugelis jų priverstinai. Jie dė
vėjo sovietines uniformas, buvo 
priversti klausyti sovietų kari
ninkų, laikytis Raudonosios ar
mijos “etikos”. Lietuvoje yra 
šimtai, gal tūkstančiai jaunuo
lių, galinčių paliudyti pasauliui 
apie sovietinę okupaciją, jos ka
rinę strategiją bei taktiką Afga
nistane. Tuomet pasaulio visuo
menė galėtų tiksliau suprasti so
vietų karą prieš Afganistaną ir 
galėtų teisingai lyginti jį su 
Amerikos karu prieš teroristus 
bei jų globėjus.

Pagrindiniai skirtumai
Sovietų bandymas okupuoti 

Afganistaną skiriasi nuo šių die
nų Amerikos karo prieš teroris
tus, kaip skiriasi diena nuo 
nakties. Štai keletas pavyzdžių.

1. Sovietų Sąjungos tikslas 
buvo užkariauti kraštą, įsigyti 
priėjimą prie jūrų, suskaldyti že
myną.

Amerikos tikslas - sunai
kinti teroristus ir jų globėjus. 
Amerika nesikėsina nei į terito
riją, nei į erdvę. Ji neturi jokių 
planų okupuoti Afganistaną.

2. Visi JAV kariai yra sava
noriai. Didžioji dauguma sovie
tų armijos kareivių buvo pri
versti kariauti ten, kur įsakė 

ją federacinei valdžiai, todėl bu
vo svarbus A. Brazausko tiesio
ginis pranešimas apie Lietuvos 
derybų dėl narystės eigą.

Rengiasi OECD narystei
Rugsėjo 20 d. Lietuva patei

kė Ekonominio bendradarbiavi
mo ir plėtros organizacijos 
(OECD) vadovybei raštus dėl 
prisijungimo prie OECD Tarp
tautinių investicijų ir daugiaša
lių įmonių pareiškimo. Lietuvos 
prisijungimas skatins tolesnį

(Nukelta į 3-čią psl.) 

Maskva. Nesvarbu, ar jie buvo 
lietuviai, latviai, estai, gruzinai, 
ar kitų tautybių žmonės.

3. Sovietų karo strategija ir 
taktika buvo nukreipta prieš vi
są kraštą ir jo gyventojus. Žuvo 
daug žmonių, jų namai buvo su
griauti, gyvuliai išžudyti. Po so
vietų siautėjimo kraštas liko nu
alintas. Dar ir šiandien tūkstan
čiai gyventojų yra be rankų, ko
jų, akių ir kilų kūno dalių dėl 
sovietinio žiaurumo. Nesugebė
dami įveikti afganistaniečių, jie 
paliko tą kraštą.

Amerikiečiai naudoja mo
dernią ir galingą jėgą prieš 
Afganistaną. Jie visais būdais 
stengiasi išsaugoti nekaltų civi
lių žmonių gyvybes. Tai padaryti 
karo metu yra neįmanoma. Ta
čiau, ar buvo istorijoje toks ka
ras, kurio metu iš anksto būtų 
apskaičiuojama metamų sprog
menų vieta, kad tik nenukentė
tų nekalti žmonės? Tai žinoda
mi, teroristai slapstosi gyventojų 
tarpe. Jie žino, kad ten ameri
kiečiai nešaudys ir nesprogdins. 
Sovietai gi elgėsi priešingai!

4. Sovietų Sąjunga visais bū
dais bandė sunaikinti Afganista
no ūkį, kad net ir ateityje jis 
sunkiai beatsigautų. Jiems žmo
nių likimas buvo visiškai nesvar
bus. Jie negailėjo masės žmo
nių, kurie buvo išvaryti į dyku
mas ir mirė badu. Karo pabėgė
liai yra didžiausias komunizmo 
“produktas”. Kas tik galėjo, vis
ką metė, bėgo nuo sovietų.

Amerikiečiai puola aiškiai 
numatytus karinius taikinius, 
bet aprūpina gyventojus maistu 
- daugiau nei bet koks kraštas 
pasaulyje. (Nors dažnai ameri
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“Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga” 
Kokiose rankose Lietuvos archyvai?

Sovietinio režimo palikimas taip lengvai neišnyksta

kiečių siunčiamas maistas pasie
kia žmones “Jungtinių tautų” 
vardu). Ar yra buvęs nors vienas 
karas, kurio metu priešo lėk
tuvai mėtytų tūkstančius tonų 
maisto ir vaistų žmonėms, pate
kusiems į karo sūkurį?

5. Žuvę sovietų kariai buvo 
palikti ten, kur krito ar buvo 
pakišti bet kur. Į gimtinę buvo 
pargabenami uždaryti karstai... 
Buvo draudžiama juos atidaryti 
ir pažiūrėti, kas guli juose. Daž
nai tai būdavo tik akmenys...

Amerikiečiai yra pasiryžę 
aukotis ir žūti kovoje prieš tero
rizmą. Jie žino, kad bus pagerb
ti ir niekad neužmiršti. Karių 
motinos žinos, kur jų sūnūs žu
vo. O Lietuvos motinos iki šiol 
nežino nei kur, nei kokiomis 
aplinkybėmis jų sūnūs krito...

Tai tik keletas pavyzdžių, 
kodėl negalima lyginti sovietų 
karo Afganistane su amerikie
čių kova prieš teroristus.

Lietuviai, priverstinai tarna
vę sovietinėje armijoje, yra labai 
svarbūs istorijos liudininkai! Jų 
atsiminimai turėtų būti paskelb
ti Lietuvos žiniasklaidoje ir per 
diplomatus perduoti pasauliui. 
Tai būtų naudinga ne tik ameri
kiečiams. Jie parodytų ateinan
čioms Lietuvos kartoms, ką 
reiškia gyventi okupacijoje.

Amerikiečiai būtų dėkingi 
Lietuvai už tai. O juk Lietuvai 
dar reiks Amerikos pagalbos!

Taip prisidėdami prie Ame
rikos žygio, mūsų politikai paro
dytų gerą pavyzdį. Tuomet gal 
nereiktų važinėti Maskvon į 
slaptus pasitarimus... O čia ne 
koks “Williams” ar tranzito į 
Karaliaučių reikalas.
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SPAUDOS BALSAI
Lietuvos kariuomenės manevrai

Palaimintojo J. Matulaičio 
vienuolyne Kaune rugsėjo 18 d. 
surengta konferencija tema “Kad 
Kristui giedotų visa Lietuva”. Jo
je dalyvavo Panevėžio vyskupas J. 
Preikšas ir per 20 kunigų, vargo
nininkų, muzikų iš Kauno, Vil
niaus, Panevėžio, Kaišiadorių, 
Telšių ir Vilkaviškio vyskupijų. 
Sugiedojus giesmę “Apšviesk, Šv. 
Dvasia”, konferencijos dalyvius 
pasveikino vysk. J. Preikšas, pri
mindamas, kad konferencijoje 
bus aptartos bendruomeninio gie
dojimo šventovėse problemos ir 
naujo liturginio giesmyno išleidi
mo galimybės. Praėjusiais jubilie
jiniais metais Vilniuje vykusioje 
giesmių šventėje “Kad Kristui 
giedotų visa Lietuva” dalyvavo 
per 4000 giesmininkų iš visos Lie
tuvos. Taip, pasak vyskupo, žmo
nės parodė norą giedoti kartu. 
Taip pat buvo pabrėžta bendra
darbiavimo tarp klebono ir vargo
nininko svarba ir teigiamas to
kiam giedojimui nusiteikimas bei 
naujų giesmių Įtraukimas.

Švč. Mergelės Marijos Gimi
mo dieną, rugsėjo 8, buvo iškil
mingai pašventinti Vilniaus Pi
laitės parapijos namai ir koplyčia. 
Namus ir koplyčią suprojektavo 
architektas R. Krištopavičius. Pi
laitės parapija įsteigta 1998 m. ir 
jos klebonu paskirtas kun. K. 
Ralys. Šventinimo iškilmėse daly
vavo kardinolas A. J. Bačkis, Vil
niaus kunigų seminarijos rekto
rius kun. G. Grušas, kun. V. Aliu
lis ir kt. Savo pamoksle kardino
las ragino šios parapijos tikin
čiuosius džiaugtis ir dėkoti Die
vui, kad parapija turi savo patal
pas ir koplyčią. Kardinolas dar 
priminė, kad parapijiečiai turi 
jaustis kaip viena šeima ir para
pija turi būti gyva bendruomenė, 
o patalpos tapti tarnaujančiais 
namais. Pamokslo pabaigoje kar
dinolas A. J. Bačkis pavedė para
piją šv. Juozapo ir Švč. Mergelės 
Marijos globai. Kardinolo pa
mokslą trumpai perskaitė vyks. J. 
Tunaitis lenkų kalba. Sugiedojus 
visų šventųjų litaniją, kardinolas 
pašventino altorius ir pastatą. Po 
Mišių buvo pasakyta sveikinimų, 
padainuota ir pasivaišinta.

Pagarba įnirusiems
Anapilis pakvipo dagtimi - 
Žvakelių liepsnos šnibždąs 

tyliai...
Po kūną vaikšto šaltas virpulys, 
Bendraujam su savais nebyliai...

Prakalbame ne žodžiais - 
mintimis -

Nūnai likimas mus dar saugo: 
Nėra datos - Dar esame gyvi, 
Dar naujas kauburėlis neišaugęs.

Nežinome savosios rytdienos, 
Nors ir planuojam, svarstom, 

statom,
Supykstame - nežinome dėl ko, 
O gėrio niekur nebematom.

Tik čia užtenka visko ir visiems - 
Vien lopinėlis atmatuotas - 
Visi čia lygūs ir neliečiami, 
Žvakelių liepsnele užkloti...

Nėra skriaudos, nėr barnio, 
rytdienos,

Nereikia kąsneliu dalintis, 
Tereikia čia šventosios ramumos - 
Jų atminimo neištrinti.

Irena Vaičiulytė- 
Bradaitienė

Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus bendradarbiai dr. 
V. Brandišauskas ir V. Sakaitė 
bei “Atminties namų” atstovas J. 
Morkus, priminę 2000 metų ba
landžio 15 d. Lietuvos vyskupų 
atsiprašymo laišką dėl Katalikų 
Bendrijos padarytų klaidų Lietu
voje žydams, kvietė visus pamąs
tyti, kaip šis dokumentas palietė 
mūsų sąmonę ir kiek praeitis turi 
poveikio dabarčiai. Diskusijai 
“Šio laikmečio iššūkiai mano ti
kėjimui” vadovavo sės. Dalia 
Verbylaitė. Ji jaunimą supažindi
no su besikeičiančiais visuomenės 
įvaizdžiais. Ji taipgi kritiškai ver
tino šiandienės technikos domi
navimą žmogui. D. Kuzmickaitė 
mėgino aiškintis dėl jaunimo emi
gracijos svetur. Jos teigimu, 20% 
jaunų žmonių nori išvažiuoti iš 
Lietuvos visam laikui; 70% - lai
kinai. Po pietų jaunimas galėjo 
dalyvauti kūrybiniuose bei infor
maciniuose užsiėmimuose, lanky
tis Lėlių ir Kauno valstybiniame 
dramos teatre, Perkūno name, 
Kolpingo draugijoje, Vytauto D. 
šventovėje, Jaunimo centre, Jė
zuitų gimnazijoje, Ateitininkų rū
muose. Mišias jaunimui atnašavo 
arkiv. S. Tamkevičius. Jis per pa
mokslą priminė Šv. Tėvo Jono 
Pauliaus II žodžius: “Dievas nori, 
kad jūs būtumėte laimingi”. O 
pasak arkivyskupo, į laimės troš
kimą tegali atsakyti tik Jėzus ir jo 
mokslas.

Tradiciniai Šiluvos atlaidai 
buvo pradėti rugsėjo 1 d., 6 v.v., 
Mišiomis Šiluvos bazilikoje, atna
šautomis Vilniaus Šv. Mikalojaus 
parapijos klebono kun. E. Pau- 
iionio. Rugsėjo 2 d. iš Tytuvėnų į 
Šiluvą pajudėjo tradicinė maldi
ninkų eisena, vadovaujama arkiv. 
S. Tamkevičiaus, SJ, ir vysk. E. 
Bartulio. Dalyvavo taip pat kuni
gai ir Kauno kunigų seminarijos 
auklėtiniai. Eisenoje buvo daug 
jaunimo. Iš Raseinių į Šiluvą kitai 
eisenai vadovavo Raseinių klebo
nas kun. V. Dudonis. Koplyčioje 
Mišias koncelebravo arkiv. S. 
Tamkevičius, vysk. R. Norvilą ir 
vysk. E. Bartulis, Pamokslą pasa
kė arkiv. S. Tamkevičius. Buvo 
dar kalbamas Rožinis ir po to 
iškilmingoje eisenoje maldininkai 
ėjo iš koplyčios į Šiluvos baziliką. 
Tą dieną buvo pasimelsta už šei
mas, tremtinius, partizanus, poli
tinius kalinius. Rugsėjo 3 d. buvo 
melstasi už medikus, “Caritas” 
darbuotojus ir ligonius. Mišias 
koncelebravo vysk. R. Norvilą su 
kitais kunigais, pamokslą pasakė 
kun. J. Ivanauskas, kalbėdamas 
apie kančios, ligos, negalios pras
mę tikinčiojo gyvenime. Rugsėjo 
4 d. melstasi už verslininkus, ūki
ninkus ir darbininkus. Mišias 
koncelebravo arkiv. S. Tamkevi
čius, SJ, vyskupai R. Norvilą ir J. 
Boruta, SJ. Rugsėjo 5 d. buvo 
švenčiama kunigų ir Dievo pa
švęstųjų diena. Mišias koncele
bravo arkiv. S. Tamkevičius, SJ, 
vysk. J. Kauneckas ir per 100 
kunigų. Rugsėjo 6-toji buvo po
litikų, valdininkų, žiniasklaidos 
darbuotojų diena. Per Mišias bu
vo meldžiama Dievo palaimos 
Lietuvos dabarčiai ir ateičiai. Pa
mokslą pasakė arkiv. S. Tamkevi
čius, ragindamas politikus, valdi
ninkus ir žiniasklaidos darbuoto
jus atsigręžti į pažeidžiamiausius 
Lietuvos visuomenės žmones, ne
galinčius apsiginti ir įsitvirtinti 
teisingumą ir meilę pranykusioje 
visuomenėje.

Dalis memorialo Petrašiūnų kapinėse, bylojančio apie žuvusius Lietuvos laisvės kovotojus bei rezistentus 
1940-1953 m. Memorialo statytojai - Lietuvos politkalinių ir tremtinių sąjungos Kauno skyrius

Lietuviai ir litvakai - neišnaudotos galimybės
VYTAUTAS P. ZUBAS
Apie 2001 m. vasarą Vilniu

je įvykusį Pasaulio litvakų kong
resą rašė ir The Baltic Times. 
Š.m. rugpjūčio 30 - rugsėjo 5 nr. 
pasirodė net du iliustruoti nuo
traukom straipsniai. Rokas M. 
Tracevskis pirmame puslapyje 
smulkiai aprašė kongresą sveiki
nusius Lietuvos pareigūnus. 
Antrame puslapyje Darius Ja
mes Ross rašė apie Yiddish ins
titute atidarymą Vilniaus univer
sitete, dalyvaujant keletui šimtų 
akademikų, užsienio diplomatų 
ir vyriausybės žmonių.

“Daug kartų esu sakęs, bet 
ir vėl kartoju, kad naujoji lietu
vių karta sveikina jus ne kaip 
svečius, bet kaip tėvynainius ir 
žmones su ta pačia istorine pa
tirtimi. Aš esu to paties krašto 
sūnus kaip ir jūs, jūsų likimo 
brolis, nes taip pat buvau pri
verstas palikti kraštą. Tačiau nė 
viena tauta neiškentėjo tiek, 
kiek žydai”, kalbėjo prezidentas 
Valdas Adamkus. Apgailestavo, 
kad tarp milijono lietuvių kil
mės išeivių, daugiausia Ameri
koje, ir žydų, dar vis atsiranda 
žmonių, kaltinančių vieni kitus 
už praeities įvykius. Prezidento 
kalbą klausytojai palydėjo ploji

Pasaulio žydų-litvakų kongrese Vilniuje. Iš kairės: Emanuelis Zingeris, 
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos žydų bendruomenės 
pirm. Simonas Alperavičius, Vilniaus meras Artūras Zuokas

AtA
GENOVAITEI VINERSKIENEI 

iškeliavus Amžinybėn,
jos seserį ELENĄ ir JUOZĄ BUBNIUS nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime -

Hamiltono Tėvynės sąjungos valdyba

PADĖKA

AtA
LENA NEMURIENĖ

mirė 2001 m. rugsėjo 7 d.
Nuoširdžiai dėkojame prel. Jonui Staškevičiui už 

maldas laidotuvių koplyčioje, kun. Vytautui Staškevičiui 
už gedulines Mišias Šv. Kazimiero šventovėje, Delhi, Ont. 
ir palydėjimą į Tillsonburg’o kapines.

Dėkojame už atsisveikinimo žodžius KLKM dr- 
jos Delhi skyriaus pirm. A. Ratavičienei, KLB Delhi-Til- 
Isonburg pirm. T. Pargauskienei. A. Ratavičienei ir Kris
tai už skaitymus Mišių metu. Dėkojame už vargonavimą 
B. Vytienei ir parapijos chorui už giesmes Mišių metu.

Nuoširdus ačiū visiems dalyvavusiems, už aukas, 
užprašytas Mišias ir gražias gėles. Padėka A. Klemkienci 
ir A. Ratavičienei už aukų rinkimą vėžiu sergantiems 
Lietuvoje.

Liūdintys: vaikai -Leona, Raymond ir Ronald 
su šeimomis 

seserys - Lyną ir Ida

mais atsistoję.
Min. pirm. Algirdas Bra

zauskas kalbėjo: “Mūsų kraštas 
yra tolerantiškas ir draugiškas, 
toks pat, kaip ir anksčiau buvo. 
Aš augau kartu su žydų vaikais, 
ir mes turėjom tuos pačius 
džiaugsmus bei rūpesčius”. Jis 
pažadėjo, kad vyriausybė pa
greitins žydų nuosavybių, kon
fiskuotų nacių ir sovietų okupa
cijų metu, grąžinimą.

Šis pažadas nepatiko J. P. 
Kedžiui (TŽ nr. 39, Karo nusi
kaltėlių medžioklė), siūlančiam 
prieš pradedant pokalbį su žy
dais pasitarti su vokiečiais. 
Šiandieną, kai rimtos medžia
gos šiuo reikalu yra paskelbę is
torikai A. Eidintas, S. Sužiedėlis 
ir kiti, vargu ar kas dar rimtai 
abejoja dėl kaltininkų. Žinom, 
kad XII batalionas stropiai vei
kė ukrainiečių ir gudų žemėse ir 
karo pabaigoje daugelis jų emi
gravo į Didžiąją Britaniją. Tad 
97 asmenų sąrašas, įteiktas Lie
tuvos prokuratūrai, neatrodo iš
pūstas. Teisingai vienas autorius 
tokį įžūlų nacionalizmą pavadi
no zoologiniu.

Neaugau su žydų vaikais, 
bet vienerius metus gimnazijoje 
sėdėjau su žyduku viename suo

le ir patyriau, kad jis žino mūsų 
10 Dievo įsakymų... Kanadoje 
teko dirbti gal su tuzinu žydų 
kilmės bendradarbių. Turiu pri
pažinti, kad su jais buvo leng
viau sugyventi, kaip su kitų tau
tybių žmonėmis.

Kad pirmosios Lietuvos res
publikos vyresnioji karta nacių 
ir fašistų tvaiką atsivežė išeivi- 
jon - nėra ko stebėtis. Kuprotą, 
sako, tik karstas ištiesins. Teigti, 
kad už visas bolševikines nege
roves tik žydai kalti, kad visi en
kavedistai buvo tik iš tos tautos, 
prasilenkiama su tiesa. Statisti
ka rodo, kad proporcingai so
vietai žydų ištrėmė daugiau, 
kaip lietuvių. O kad tarpkaryje 
Lietuvoje komunistų partijoje 
vyravo žydai, taip pat nesunku 
suprasti: žemdirbių krašte kai
miečiai nesusiduria su sunku
mais, kokius patiria miestų dar
bininkai.

Turbūt nedaug kas beprisi
mena 1966 m. Amerikos senųjų 
ateivių iniciatyva surengtą bal- 
tiečių žygį Niujorke. 11,000 
žmonių tvarkingai ėjo iš Madi
son Square Garden prie Jungti
nių tautų rūmų. “Čia ne galas, 
čia tik pradžia. Mes kovojom 25 
metus, mes kovosim dar 25 ir 
dar 25, bet Lietuva bus laisva”, 
kalbėjo prel. J. Balkonas prie 
JT durų, kai neleido įnešti bal- 
tiečių vėliavų į vidų. Pažadas iš
sipildė, ir 1991 m. vėliavos atsi
stojo šalia kitų laisvų tautų vė
liavų.

Pirmą kartą Amerikoje už
girdau ir litvako vardą. Iškilmin
gą minėjimą Madison Square 
Garden vesti A. Mažeika pa
kvietė Leo Cherne, buvusį pre
zidento J. F. Kennedy patarėją. 
Atėjęs Cherne prisistatė kaip 
savas, nes jo motina kilusi iš 
Lietuvos, ir jis priklausąs tai re
liginei žydų grupei, kuri save va
dina litvakais.

Nenuostabu, kad Ameriko
je subrendęs ir išmokslintas 
prez. V. Adamkus nevengia 
bendrauti su žydais. Amerikie
čiai lietuviai jau 1966 m. paro
dė, kad skiriasi nuo “dipukų”, 
pavesdami patriotinį žygį vesti 
litvakui. Tarpkario Lietuva, 
kaip ir daugumas Vidurio ir Ry
tų Europos kraštų, buvo paveik
ti nacių ir fašistų pasisekimų. 
Ką nors dėl to kaltinti sunku, 
tokia buvo laiko mada. Tačiau 
reikšti simpatijas daugiau kaip 
pusei šimtmečio praėjus nuo jų 
žlugimo yra nepateisinama. Vy
tauto Didžiojo XIII š. žydams 
suteiktos teisės kunigaikščių 
Lietuvoje išsilaikė iki paskutinio 
jos padalinimo. Visos tautybės 
tilpo didžiulio krašto teritorijo
je, visos jautėsi saugios ir laisvos.

Galima laukti, kad “naujoji 
lietuvių karta” atstatys tą tautų 
sugyvenimą. Ši karta Vilniuje 
leido įsikurti žydų institutui, ku
rių iki šiol pasaulyje buvo tik 3: 
Niujorke YIVO, Oksforde ir 
Paryžiuje.

• Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

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

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Paryžiaus rusų savaitraštis 
Ruskaja mysl š.m. spalio 3 d. lai
doje rašo: “Artimiausiu laiku 
Šiaurės Atlanto sąjungos vado
vybė spręs naujų narių priėmi
mo klausimą. Lietuva - viena iš 
labiausiai tikėtinų kandidačių. 
‘Partnerystės dėl taikos’ manev
rų programa buvo sumanyta 
1994 m. ypač dėl įvairių kraštų 
kariškių susigyvenimo.

Po to, kai pasaulis sudrebė
jo dėl amerikiečių tragedijos, 
kai kurių politikų būkštavimas 
dėl ŠAS (NATO) plėtros į rytus 
atrodo mažiau rimtas. Vieninte
lis dalykas, kuris šiandien gali 
išgelbėti planetą nuo globalinės 
ir neatitaisomos katastrofos, yra 
sutarimas ir kompromisinio 
sprendimo ieškojimas. Įvykę 
manevrai kaip tik buvo skiriami 
toms temoms. Tarptautinių ma
nevrų ‘Gintarinė viltis 2001’ ini
ciatyva priklauso Lietuvos kraš
to apsaugos ministeriui Linui 
Linkevičiui. Apmokyme dalyva
vo 2400 kareivių ir karininkų iš 
14 pasaulio kraštų - narių ir 
kandidačių į ŠAS (...)

Pirmąjį Lietuvos teritorijoje 
apmokymą pagal ŠAS nuostatus 
stebėjo Rusijos, Gudijos ir Gru
zijos karinių žinybų atstovai. 
Rusijos krašto apsaugos minis- 
terio pavedimu ‘Gintarinės vil
ties’ manevrų stebėti atvyko 
Baltijos karo laivyno viceadmi- 
rolas Valujev. Pokalbyje su Rus
kaja Mysl jam sunkiai sekėsi nu
slėpti savo apmaudą, susierzini
mą ir tam tikrą pavyduliavimą 
dėl to, ką pastebėjo. Oficiali ap
mokymo kalba - anglų. Sako, 
kad rusų kalba tyčia pamiršta. 
Kitokį moralinį-psichologinį kli
matą pavadino prasimanymu. 
Lietuvių kariškių nuotaikas api
būdino kaip nepateisinamą dėl 
militarizacijos optimizmą. Balti
jos karo laivyno vadas mano, 
kad pastangos sustiprinti ŠAS 
yra nereikalingos, nes šiuo metu 
Varšuvos sutartis jau seniai ne
begalioja.

‘Man viena neaišku’, - sakė 
viceadmirolas. - Mes nuėjome 
su jumis grybauti, paklydome, o 
jūs šaukiatės pagalbos ne tų, su 
kuriais grybavote, bet iš kito 
miško. Dar nežinia kuo tas vis
kas baigsis. Betgi yra patikimas 
kaimynas! O jūs juo nepasi
tikite!”

Daugeliui rusų ligi šiol sun
ku sutikti su faktu, kad Lietuva 
buvo Sov. Sąjungos okupuota. 
Jų spaudoje dar vis rašoma 
apie 1940 m. Lietuvos savano
rišką prisijungimą prie Sov. Są
jungos ir 1944 m. išvadavimą iš 
vokiečių okupacijos, bet niekad 
apie vienos okupacijos pakeiti
mą kita. 1990 m. kovo 11d. Ne
priklausomybės atstatymo aktas 
yra laikomas nedėkingumo 
ženklu.

Čiurlionio paroda Varšuvoje
Varšuvos savaitinis žurnalas 

Polityka š.m. rugsėjo 15 d. laido
je išspausdino straipsnį Ar lietu
vis sugalvojo apstraktų meną? 
Jame, tarp kitko, rašoma: “Pasi
rodo, kad taisyklė ‘kas pirmes

Žydų kapinių paminklai rudenėjančiame Vilniuje Nuotr. A. Baltėno

AtA
VIKTORIJAI STAŠKŪNIENEI 

mirus Londone, Ont.,
jos vyrui VIKTORUI, dukrai KRISTINAI 
CHAINAUSKIENEI su šeima bei giminėms 

Lietuvoje gilią užuojautą reiškia -
Juozas ir Joana Zenkevičiui Katrina Ališauskienė

Elena Ališauskienė

nis tas geresnis’ liečia ne tik bė
gimo taką ar plaukymo baseiną 
- ir meno istorikai mėgsta ieš
koti tų, kurie ką nors nutapė ar 
sulipdė taip, kaip niekas prieš 
juos. Pradininko nominacija už
tikrina pastovią ir nenugriauna
mą vietą įvairiose enciklopedi
jose. Vis dėlto kartais būna keli 
kandidatai į pradininko vietą. 
Reikalas tada darosi keblus, 
kaip pvz. nustatymas kas sugal
vojo abstrakciją. Yra proga šį 
ginčą prisiminti, nes į jį yra įvel
tas Mikalojus Čiurlionis, lietuvis 
menininkas, kurio darbus dabar 
galima pamatyti Varšuvos tauti
niame muziejuje”.

Toliau straipsnyje rašoma, 
kad neginčytinai pirmą abstrak
tinį paveikslą - akvarelę nutapė 
1910 m. rusas V. Kandinskij, ta
čiau šiam naujam stiliui įtaką 
galėjo turėti ir M. Čiurlionis: 
“Kai kuriuose Čiurlionio pa
veiksluose galima rasti tapybos 
sprendimus, kurie pralenkia 
epochą ir greičiausiai nesąmo
ningai pranašauja ateinantį 
abstrakcionizmą. Tai liečia ciklą 
‘Žiema’ ir visų pirma visą eilę 
muzikos įtakoje sukurtų darbų. 
Tačiau Čiurlionis niekad neap
sisprendė visiškai atsisakyti turi
nio realybės ir šia prasme jam 
pirmojo abstrakcionisto titulas 
nepriklauso. Kaip fovistai įvedė 
nuo realybės atitrūkusią spalvą, 
taip ir lietuvis tapytojas įvedė 
nuo realybės atitrūkusią kom
pozicijos visumą.

Nors nuo seno Lietuvoje 
branginama Čiurlionio kūryba, 
tačiau pasaulyje ji yra mažai ži
noma. Meno istorikai, vaizduo
dami XX š. meno atradimų pla
ną, paprastai jo nuopelnus pa
miršta. Tai jau toks likimas la
biausiai gabių, bet kuriančių vy
raujančios civilizacijos periferi
joje. (...) Šiandien sukrauto tur
to supratimas pamažu stiprėja, 
bet negalima tikėtis, kad jo pa
veikslai greit taps tokiomis vi
suotinai atpažįstamomis ikono
mis, kaip Mondriano ar Malevi- 
čiaus darbai. Jeigu iš viso taip 
bus. Progą pamatyti Čiurlionio 
palikimo grožį jau turėjo pran
cūzai, japonai ir vokiečiai. Da
bar atėjo mūsų metas”.

Brazausko populiarumas
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. spalio 19-21 d. lai
doje rašo: “Liepos pradžioje, 
prieš Brazauskui užimant min. 
pirm, vietą, buv. prezidentą ir 
Lietuvos komunistų vadovą rė
mė per 70% gyventojų. Jis buvo 
populiariausias politikas. Pas
kutinės apklausos rodo, kad da
bar jis atsidūrė trečioje vietoje 
su 62.1%. Brazauską pralenkė 
prez. Valdas Adamkus su 67% 
ir Lietuvos krikšč. dem. pirmi
ninkas Kazys Bobelis - 66.1%. 
(...) Pasipiktinimą sukėlė nese
niai min. pirm. Brazausko pasa
kyta prakalba užsienio investuo
tojams, kurioje premjeras ne
pertraukiamai gyrė sovietinės 
Lietuvos laimėjimus. Panašiai 
viešai kalbėjo premjero patarė
jas Arvydas Juozaitis, kuris nei
giamai vertino JAV-jų Afganis
tano puolimą. J.B.

mailto:tevzib@pathcom.com


Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirm. ALGIRDAS 
VAIČIŪNAS (kairėje) su Lietuvos švietimo ministeriu dr. ALGIRDU 
MONKEVIČIUMI Čikagoje

“Neužkemšamas pragaras”
Kas taip pavadino Rusiją anuomet, kai Stalinas buvo vadinamas 

didžiuoju humanistu?

Lietuvių bendruomenės ir seimo pasitarimai
Lietuvos seimo, JAV Lietuvių bendruomenės atstovų komisijos posėdžiai ir 

JAV LB 50-metis Čikagoje
A.K. VAIČIŪNAS

Prieš septynerius metus 
JAV LB ir Lietuvos seimas arti- 
mesniam bendravimui tarp Lie
tuvos įstatymdavių ir išeivijos 
sutarė sudaryti komisiją iš 9 LR 
seimo narių, 5 JAV LB ir 3 Ka
nados LB atstovų. Deja, KLB 
taryba nutarė, kad santykiams 
su Lietuvos vyriausybe ar seimu 
palaikyti pakanka PLB atstovy
bės Lietuvoje, todėl Kanada 
šioje komisijoje nebuvo atsto
vaujama, o KLB pirmininkas 
buvo kviečiamas ten dalyvauti 
patariamuoju balsu.

Šiais metais JAV Lietuvių 
bendruomenei švenčiant savo 
penkiasdešimtmetį, komisija nu
tarė rudeninę komisijos sesiją 
sušaukti Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte. Ji įvyko spalio 8-11 
d.d. PLB vicepirmininko Algi
manto Rugieniaus paskatintas 
ir komisijos pirmininkės kvie
čiamas vykau į Čikagą su prane
šimu apie KLB veiklą ŠAS 
(NATO) plėtrai paremti.

Šioje komisijoje LR seimui 
atstovavo Vaclovas Karbauskis, 
Arminas Lydeka, Jurgis Razma 
ir Aloyzas Sakalas; JAV LB - 
Liūda Rugienienė, Gediminas 
Leškys, Vytas Maciūnas, Galia 
Puškorienė ir Vytautas Vidu
giris.

Pirmame komisijos posėdy
je buvo svarstoma Lietuvos vai
kų, jaunimo socialiniai reikalai 
ir įvaikinimas. Pranešimus darė 
LR Socialinės apsaugos ir darbo 
viceministerė Birutė Melnikie
nė ir JAV LB Socialinių reikalų 
tarybos pirmininkė Birutė Jasai
tienė.

Popietinėje sesijoje buvo iš
klausyti pranešimai Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinės direk
torės Dalios Kuodytės ir JAV 
LB atstovo Povilo Žumbakio, 
kuris panašiais klausimais jau 
buvo kalbėjęs ir Kanadoje.

Antradienį, spalio 9, posėdį 
pradėjo LR Švietimo ir mokslo 
min. dr. Algirdas Monkevičius. 
JAV LB vardu pranešimą pada-
rė dr. Stasys Bačkaitis, vicepirm. 
mokslo reikalams. Diskusijose 
dalyvavo ir LR mokslo instituci
jų vadovai.

Antroje sesijoje LR seimo 
narys Arminas Lydeka kalbėjo

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

Lietuvos investicijų politikos li
beralizavimą, sąlygos glaudesnį 
šalyje veikiančių tarptautinių 
įmonių ir Lietuvos valdžios ins
titucijų bei visuomenės bendra
darbiavimą, taip pat sustiprins 
bendrą Lietuvos-OECD dialo
gą, kuris priartins Lietuvos na
rystę OECD organizacijoje, ra
šo LGTIC. Kvietimas Lietuvai 
prisijungti prie OECD pareiški
mo liudija apie tarptautinį pri
pažinimą Lietuvos vyriausybės 
pastangų užtikrinti nediskrimi- 
nacinę verslo aplinką bei Lietu
vos vykdomos tiesioginių inves
ticijų politikos.

Seimo delegacija Kinijoje
Lietuvos seimo delegacija, 

vadovaujama seimo pirmininko 
pavaduotojo Vytenio Andriu
kaičio, rugsėjo 24-30 d.d. lankė
si Kinijoje. Delegacija aplankė 
tris Pietų Kinijos miestus ir sos
tinę Pekiną. Vyko susitikimai 
su miestų vadovybe,' buvo ap
lankytos įvairios bendrovės bei 
institutai, aptartos bendradar

ąpie Lietuvos pilietybės išlaiky
mą ir JAV LB vicepirm. trečios 
bangos ateivių reikalams Dalia 
Badarienė.

Trečiadienį, spalio 10, buvo 
svarstomi Rytų Lietuvos švieti
mo reikalai. Pranešimus padarė 
LR Švietimo min. dr. Algirdas 
Monkevičius, LR Tautinių ma
žumų ir išeivijos departamento 
generalinis direktorius Remigi
jus Motuzas, JAV Lietuvių fon
do valdybos pirm. Povilas Kilius 
ir tarybos pirm. dr. Antanas 
Razma, Tautos fondo tarybos 
pirm. Jurgis Valaitis. Pateikti 
statistiniai duomenys rodo, kad 
nors ir lėtai, bet užtikrintai lie
tuvybė grįžta į Rytų Lietuvą. 
Lenkijos vyriausybė siunčia 
daug lėšų lenkiškumui palaikyti 
ir remia valsčiuose dirbančius 
lenkomanus. Užsienio lietuvių 
parama Rytų Lietuvoje yra la
bai reikalinga.

Popietinėje sesijoje buvo 
gvildenama ŠAS plėtra, taip pat 
Rusijos vaidmuo dabar ir ateity
je. Po labai išsamios LR amba
sadoriaus JAV Vytauto Ušacko 
įžangos sekė JAV LB valdybos 
pirm, pranešimas apie pastan
gas paveikti JAV vyriausybę ir 
prezidentą, kad jie teigiamai 
balsuotų už ŠAS plėtrą, ypač 
Lietuvos įjungimą sekančioje 
ŠAS sesijoje.

Amerikos lietuvių tarybos 
pirm. Saulius Kuprys kėlė JAV 
lietuvių visuomenės veiklos bū
tinumą skatinant senatorius ir 
kongresmanus balsuoti už plėtrą.

PLB vicepirm. Algis Rugie
nius paaiškino kur ir kaip yra 
veikiama ŠAS plėtros reikalais 
įvairiose bendruomenėse ir kaip 
svarbu yra, kad Lietuva įeitų į 
ŠAS sekančioje sesijoje (2002 
m. lapkričio mėn.). Panašiai iš
sireiškė ir JAV LB Visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkas 
Algirdas Rimas.

Kanados LB pirm. Algirdas 
Vaičiūnas pranešė apie veiklą 
Kanadoje ŠAS reikalu: kaip bu
vo surengtas laiškų ir kortelių 
rašymo vajus, panaudojant etni
nę spaudą, kaip Kanados baltie- 
čių federacijos suruoštame Bal- 
tiečių vakare Otavoje buvo vei
kiama į parlamentarus ir sena
torius ir kaip KLB, pasikvietusi

biavimo galimybės. Kaip rašo 
LGTIC, Pekine delegaciją pri
ėmė Kinijos valstybinio liaudies 
kongreso pirmininkas Li Peng, 
pasikeista nuomonėmis kai ku
riais užsienio ir vidaus politikos, 
dvišalių santykių ir jų plėtros 
galimybių klausimais.

Lietuvos dešiniųjų sąjunga
Spalio 20 d. Vilniuje įvyko 

jungiamasis keturių dešiniųjų 
partijų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 238 atstovai. Lietuvos 
demokratų partijos, Lietuvos 
laisvės lygos, Tėvynės liaudies ir 
Nepriklausomybės partijų pir
mininkai Saulius Pečeliūnas, 
Antanas Terleckas, Laima And
rikienė ir Valentinas Sapalas 
nekandidatavo į jungtinės parti
jos pirmininko pareigas. Į šį 
postą vienbalsiai buvo išrinktas 
muzikos akademijos docentas, 
kino režisierius Arūnas Žebriū- 
nas. Suvažiavime sudaryta Lie
tuvos dešiniųjų sąjungos taryba, 
kurioje yra 80 narių. Tikimasi, 
kad susivienijusi dešinioji parti
ja turės apie 4,000 narių, rašo 
LGTIC. RSJ

GIEDRĖ MILUKAITĖ

Mano gyvenančių kaime gi
minaičių bičiulis Vincentas, vos 
ne du dešimtmečius Stalino sau
lėje “šildęsis” Sibiro platybių la
geriuose, Rusiją vadino “neuž- 
kemšamu pragaru”.

- Įspėkite, kas taip praminė 
tą raudonąją Rusiją?

- Žinoma, tremtiniai, - at
sakiau.

- Taip, mums tremtiniams 
Sibiras buvo neišpasakytai siau
bingas pragaras. Bet taip vadi
nant Rusiją išgirdau dar nepa
ragavęs to sibirinio pragaro iš 
jos pačios karininkų lūpų pir
miesiems rusams užgulus mūsų 
gyvenimą...

kitas bendruomenes, sukūrė 
Centro ir Rytų Europos tarybą 
Kanadoje (CCCEEC). Ši orga
nizacija spalio 20 d. surengė 
plačios apimties konferenciją 
Toronto universitete. Seimo ko
misijai buvo pasiskųsta, kad 
Lietuvos vyriausybė nepalaiko 
ryšių su KLB, neatsako į laiš
kus, nors per ją plaukia humani
tarinė ir švietimo parama į Lie
tuvą.

Posėdžio dalyviai buvo LR 
ambasadoriaus Vygando Ušac
ko pakviesti į Pasaulio lietuvių 
būstinės Bočių svetainę pabend
rauti. Čia, jau laisvesnėje at
mosferoje, LR ministerial, sei
mo nariai, iš Lietuvos atvykę 
verslininkai ir bendruomeninin- 
kai galėjo laisviau reikšti savo 
problemas, pasidalinti mintimis 
ar pasidžiaugti savo darbo vai
siais.

Spalio 11 d. buvo gvildena
mos dvi temos - Lietuvos moks
lo sistemos bei mokslinių insti
tutų reforma ir lituanistinis švie
timas užsienyje. Popietinėje se
sijoje - verslas. Deja, šiose sesi
jose negalėjau dalyvauti, nes 
reikėjo vykti į JAV LB tarybos 
suvažiavimą ir iškilmingą 50- 
mečio minėjimą.

Minėjimas, nors ir neoficia
liai, prasidėjo susipažinimo va
karu. Dauguma JAV tarybos 
narių jau registravosi ir bendra
vo perpildytoje viešbučio svetai
nėje, tad bendravimui buvo 
naudojami ir viešbučio korido
riai. Vaišinga šeimininkė Regi
na Narušienė ir Čikagos LB val
dyba pasitiko svečius ir visi rado 
bendrą kalbą, senus ir naujus 
draugus bei progą susipažinti su 
Lietuvos vyriausybės, seimo ir 
verslo atstovais.

Oficiali JAV LB 50-mečio 
sukaktis buvo atšvęsta spalio 12 
d. Alsip Raddison viešbutyje. 
Nemanau, kad organizatoriai ti
kėjosi tokio gausaus dalyvių ir 
svečių skaičiaus. Dar tik taip ne
seniai JAV buvo sukrėsta tero- 
ro veiksmų, tad iš tolimesnių 
valstijų atvykę atstovai buvo tik
ra staigmena ir savotiškai pa
triotiškos dvasios reiškinys.

Po Amerikos ir Lietuvos 
himnų bei invokacijos buvo pri-
statyti garbės svečiai ir jų žodi
niai ar rašyti sveikinimai JAV 
LB 50-mečio proga. LR prezi
dento Valdo Adamkaus sveiki
nimą skaitė LR Švietimo min. 
dr. Algirdas Monkevičius, o sei
mo pirmininko - Artūras Skar
džius. Taip pat sveikino LR So
cialinės apsaugos ir darbo mi- 
nisterė Vilija Blinkevičiūtė, 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento generalinis direkto
rius Remigijus Motuzas, Lietu
vos švietimo institucijų vadovai. 
Prisidėjo ir įvairių JAV organi
zacijų ir fondų vadovai, o taip 
pat ir Kanados LB pirm. Algir
das Vaičiūnas.

Po sveikinimų vyko eilinė 
krašto tarybos darbotvarkė, o, 
popietinei sesijai pasibaigus, bu
vo iškilmingas 50-mečio balius. 
Jame dėl bendruomeninių pa
reigų Kanadoje man jau neteko 
dalyvauti.

Kanados LB ateinančiais 
metais taip pat ruošiasi švęsti 
savo 50-metį. Laiko nedaug, o 
šventė didžiulė, nes KLB, pagal 
savo dydį, gali tikrai didžiuotis 
savo nuveikto darbo vaga. Tai 
darbymetei atšvęsti ir sukakčiai 
paminėti jau reikia pradėti 
ruoštis.

Tuokart jau buvau atidavęs 
visas duokles maskoliams, kai 
vieną dieną, jau brėkštant pava
sariui, atburzgė j mano kiemą 
mašina su tuzinu burliokų ka
reivių reikalaujančių papildo
mos kokios tai duoklės! Nustė
rau visas. Šeimyna didelė - trys 
eilės aplink stalą! O kuo reiks 
maitinti šitiek burnų, jei viską 
raudonieji “razbaininkai” iš- 
grobstys, net sėklai nepalikę?!

Gandai apie tą raudoną šu
naują, šiurpindami mus, sklandė 
seniai kaime, todėl visas maisto 
ir sėklų atsargas buvau paslėpęs 
kluone po šiaudais.

Iššniukštinėję visus paša
lius, jie pradėjo ir mano šiaudus 
kluone badyti durtuvais, grasin
dami dar, jei rasią ką užslėptą, 
tai ir mane išvešią iš namų...

- Viešpatie Aukščiausias, - 
pradėjau melsti Dievą. - Tu tik 
vienas gali mus išgelbėti nuo ši
tų neprietelių! Kad tik raudo
nieji viršilos lieptų savo kareivu
kams baigti naršyti po mano 
kluoną!

O kareivukai vis aršiau, vis 
pikčiau ir arčiau badė durtuvais 
šiaudus, kur netoliese gulėjo 
mano paslėpti grūdai, miltai, 
bulvės ir kitas maistas.

Dėl papildomos informacijos apie Kanados 
pilietybę anglų arba prancūzų kalbomis kreipkitės 
1 800 O-Canada (1 800 622-6232)
TTY/TDD: 1 800 465-7735
Canada.gc.ca Canada

- Otboj! Končit obyskanije 
(baigti kratą)! - Kareiviai kaip 
įgelti liovėsi badę šiaudus išgir
dę savo viršininko komandą.

- To pragaro niekad neuž
kiši, - sakė rusų karininkas ry
tietišku veidu, antrajam šviesia
plaukiu! savo draugui karinin
kui. - Juk pats žinai - Rusija 
amžinas pragaras buvo, yra ir 
bus!!!

Šviesusis karininkas pridū
rė: “Rusas niekada negali gy
venti be griovimų! Tokia maiš
taujančiai plati jo dūšia, keliau
janti per pasaulį su vodkos pus
litriu į rojų...”

Tikrai tas mūsų buvęs “di
dysis brolis”, o dabar nenusako
mų užmačių Rusija - neužkiša- 
mas pragaras... O mums, ma
žom tautom, šalia tokios galy
bės nesaldu ir nesaugu. - Savo 
blaiviu valstietišku protu samp
rotavo šalia sėdintis mano gimi
naičių kitas garbaus amžiaus 
kaimynas.

- Tikra tiesa... Kada pasau
lis tai pamatys?! - liūdnai palin
gavo galvą Vincentas. - Prisi
menu, kai Stalinas mirė, lagerio 
kieme prie skalbinių lentos skai
tydami iškabintą Pravdą su dau-

Petro Krakausko restoranas “Sodas” Punske. Jame vyksta įvairios iš
kilmės - krikštynos, vestuvių pokyliai ir kt. Nuotr. J. Dziemionienės

gybe tam raudonajam budeliui 
užuojautų. Labai stebėjomis, 
kad atsiranda užsieny ir tokių 
žymių žmonių, kurie tą žmogžu
dį laiko angelu...

Po kelių metų, beskaityda
ma Valentino Gustainio knygą 
Be kaltės, radau joje eilutes, pa
sakojančias apie tas užuojautas, 
kurias noriu ir pacituoti: “Labai 
nustebau perskaitęs tuometinio 
Prancūzijos respublikos prezi
dento užuojautą, kurioje Stali
nas vadinamas dideliu humanis
tu. Dar labiau stebėjausi Ken- 
terberio katedros dekano kuni
go H. Džonsono užuojautą, ku

rioje Stalino humaniškumas ly
ginamas su paties Kristaus hu
maniškumu!” Manau, kad ir 
pridėti nėra ko prie tokių absur
diškų palyginimų.

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
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® LAISVOJE ll/LHI
IŠLYDĖTAS MONSINJORAS

Vilniaus Antakalnio kapinėse 
spalio 17 d. palaidotas monsinjo
ras Kazimieras Vasiliauskas po 
gedulinių Mišių 12 v.d., kurias au
kojo kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis ir vyskupai. Pamokslą, ap
tariantį monsinjoro gyvenimo ke
lią, pasakė Tėvas Stanislovas. Ar
kikatedroje netilpo visi norintys 
dalyvauti, Katedros aikštė buvo 
pilna žmonių. Apie 2 v.p.p. kars
tas su monsinjoro palaikais buvo 
išneštas, nulydėtas iki Antakalnio 
kapinių laidotuvių procesijoje, 
kurioje vainikus nešė vyskupai, 
kariūnai bei tautiniais drabužiais 
apsirengusios mergaitės. Prie ka
po kalbėjo ministeris pirmininkas 
Algirdas Brazauskas, Vilniaus 
miesto pareigūnai, poetas Justi
nas Marcinkevičius.

GUDAMS REIKĖS VIZŲ
Šengeno veiksmų plano pro

jekte, kuriam spalio 9 d. buvo pri
tarta Vyriausybinės Europos in
tegracijos komisijos (VEIK) po
sėdyje, numatyta, kad nuo 2003 
m. pradžios per Lietuvos teritori
ją j Karaliaučiaus sritį vykstan
tiems Gudijos ir Ukrainos pilie
čiams bei traukinių keleiviams ir 
sunkvežimių vairuotojams reikės 
Lietuvos vizų. Lietuva ieškos bū
dų suteikti ilgalaikes arba piges
nes vizas Karaliaučiaus gyvento
jams. Įgyvendinus Šengeno planą, 
Lietuvos piliečiai ES teritorijoje 
galės kirsti vidines sienas be pa
tikrinimų, tuo pačiu bus sustiprin
tas vidaus saugumas. ES ypatingą 
dėmesį skiria būsimų išorinių ES 
sienų stiprinimui. Šengeno planas 
yra būtinas Lietuvai derantis dėl 
bendradarbiavimo teisingumo ir 
vidaus reikalų srityse.

LENKUOS PARODA KAUNE
Spalio 16 d. Lietuvos ir Len

kijos prezidentai Valdas Adam
kus ir Aleksandras Kvasnevskis 
Kaune atidarė 8-tąją tarptautinę 
parodą Polexport 2001, rašo LG- 
TIC. Joje dalyvavo beveik 200 
Lenkijos bendrovių. Atidarymo 
iškilmės sutapo su Lietuvos ir 
Lenkijos diplomatinių bei ekono
minių santykių dešimtmečiu. Pa
rodos metu Kauno muzikiniame 
teatre buvo surengtas forumas 
Lenkija-Lietuva -10 bendradar
biavimo metų.

VALDOVŲ RŪMŲ PASKIRTIS
Lietuvos vyriausybė spalio 10 

d. patvirtino Valdovų rūmų atkū
rimo ir paskirties apibrėžtį, kurią 
parengė prezidento Valdo Adam-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ .

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda“

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario

PĖDOS SPEC ĮAUSTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, m d dch

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X AN C ASTER, 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

kaus sudaryta darbo grupė. Do
kumente primenama, jog šie rū
mai buvo Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės politinis, admi
nistracinis bei kultūros centras, 
kuriame gyveno valdovai, buvo 
pasirašomos svarbiausios tarp
valstybinės sutartys, sprendžiami 
visam kraštui svarbūs klausimai. 
Pabrėžta, jog rūmų atkūrimas pa
dės ugdyti Lietuvos valstybingu
mo tradicijas, puoselėti politinę 
savimonę ir kultūrą, praneša 
LGTIC. Nutarime numatyta, kad 
Valdovų rūmai turėtų būti atkurti 
iki 2009 m., kai bus pažymimas 
Lietuvos vardo paminėjimo tūks
tantmetis. Numatoma, kad rūmų 
atstatymo sąmata sieks 120 mln. 
litų. Liberalų frakcija pareiškė 
abejones dėl rūmų atstatymo. Jie 
teigia, jog reikėtų rodyti tik au
tentiškas liekanas, o atstatymas 
rodo nepagarbą valstybės istori
jai, o dar gi projektas itin bran
gus, atims lėšas nuo kitų pamink
losaugos darbų.

PAKEIS PILIEČIŲ PASUS
LGTIC praneša, kad nuo 

2003 metų sausio 1 d. Lietuvoje 
numatoma atsisakyti Lietuvos pi
liečio paso, jį pakeičiant asmens 
liudijimo kortele. Tada taip pat 
ketinama atsisakyti Lietuvos pi
liečio paso kaip kelionės doku
mento. Jį pakeis naujo pavyzdžio 
pasas, kuris bus asmens tapatybę 
ir pilietybę patvirtinantis doku
mentas, skirtas vykimui į užsienio 
valstybes. Šie pakeitimai dar ne
patvirtinti, dar yra ir kitokių siū
lymų. Įstatymų projektų rengėjų 
nuomone, Lietuvai įsijungiant į 
Europos sąjungą, būtinas tarp
tautinius standartus atitinkantis ir 
patikimas asmens dokumentas. 
Todėl siekiama sukurti kompiu
terizuotą asmens liudijimo kor
telės gamybos tvarką, kuri padėtų 
sumažinti pagrindinio Lietuvos 
piliečio asmens dokumento klas
tojimo ir padirbimo pavojų. Da
bartinis Lietuvos piliečio pasas 
nėra pakankamai apsaugotas, yra 
dažnai ir lengvai klastojamas.
KAUNAS PAGERBS PREMJERUS

LGTIC žiniomis, Kauno 
miesto valdybos sprendimu, mies
to plėtros zonoje esančios Vytėnų 
gyvenvietės naujoms gatvėms su
teikti buvusių tarpukario Lietu
vos ministerių pirmininkų vardai. 
Gatvėvardžiais nuspręsta pa
gerbti krašto istorijai nusipel
niusių premjerų Mykolo Sleževi
čiaus (1882-1939), Ernesto Gal
vanausko (1882-1967) ir Juozo 
Tūbelio (1882-1939) atminimą. 
Ketvirtajai naujai gatvei suteiktas 
Nevėžio kairiojo intako - Baru- 
pės vardas, tinkantis prie kitų tos 
pačios kilmės Vytėnų gatvių pa
vadinimų.

BRANGSTA BULVĖS
LGTIC žiniomis, dėl šių me

tų blogo bulvių derliaus, kainos 
labai pakilo palyginus su praėju
siais metais. Kaune kainos net ke
turis kartus padidėjo. Ūkininkai 
mano, kad dar gali pakilti. Brangs 
ir cepelinai, kuriems bulves vis- 
tiek perka restoranai. RSJ

DCZt/lhy' FOUR SEASONSIXJZr r IH&. realty limited

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

Prancūzuos kultūros centre Otavoje vykusios parodos atidaryme iš kai
rės stovi: Prancūzuos ambasadorius D. Bouchard, grafikė Nįjolė 
Šaltenytė, Lietuvos ambasadorius R. Šidlauskas

Rytprūsių “Vilko vaikų” 
suvažiavimas Kaune

JUOZAS VITĖNAS ,

Jau dešimt metų, kai Lietu
voje buvo įsteigta iš Rytprūsių 
kilusių vokiečių draugija “Edel
weiss”. (Toks yra Alpių kalnų 
gėlės pavadinimas). Šiai sukak
čiai paminėti š.m. rugsėjo 15 d. 
Kaune įvyko jos narių suvažiavi
mas. Pasak Ostpreussischer Blatt 
laikraščio (IX. 15) jų veidai ir 
vardai rodė, kad jų gyvenimas 
nebuvo lengvas. Jie buvo vadi
nami “Vilko vaikais” (Wolfskin- 
der). Karo metais dauguma jų 
buvo mažamečiai vaikai, tapę 
našlaičiais. Pragyvenimu jie pa
tys turėjo pasirūpinti. Daug jų 
atklydo į Lietuvą, kur uždar
biaudami apsigyveno pas žmo
nes. Daugumai jų mokytis buvo 
neįmanoma. Todėl didelė jų da
lis nemoka nei skaityti, nei ra
šyti. Jie gavo naujus lietuviškus 
vardus ir pavardes, nes prisipa
žinti vokiečiais jiems buvo už
drausta, tačiau jie žinojo, kad 
jie nėra lietuviai.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, jie galėjo pasakyti savo 
kilmę, ir 1991 m. įsteigė savo 
“Edelweiss” draugiją, o šiemet 
įvyko jos sukaktuvinis suvažia
vimas.

Draugijos pirmininkė Luise 
Ouitsch-Kažukauskienė, pradė
dama suvažiavimą, sakė, kad 
draugijos nariai susidūrė su sun
kumais, kai norėjo persikelti į 
Vokietiją ar atgauti jos piliety
bę. Vokietijos biurokratai neno
rėjo suprasti sunkaus jų likimo. 
Bundestago narys dr. Wofgang 
von Stetten suprato, kad mes 
esame karo aukos ir pagelbėjo 
išspręsti nelengvas painiavas. Jo

“Edelweiss” draugijos suvažiavi
me Kaune kalba pirm. Luise 
Quitsch-Kažukauskienė ir vertė
ja Erika Sauerbaum-Kaziurienė 
(kairėje)

“Edelweiss” draugijos choras jubiliejiniame suvažiavime Kaune

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

dėka pavyko pasiekti, kad Vo
kietija pagaliau mus pripažino 
vokiečiais.

Komunistų laikais, sakė pir
mininkė, buvo labai sunku su
rasti vieni kitus, bet dabar “vil
ko vaikai” ir jų vaikaičiai, suran
da vienas kitą, nors 1945 m. nie
ko nežinojo.

Iš 250 užsiregistravusių “vil
ko vaikų” apie 130 gyvena Lie
tuvoje. Kiti yra mirę ar išsikėlę į 
Vokietiją. “Edelweiss” draugija 
turi savo skyrius Tauragėje, 
Šiauliuose, Kaune, Klaipėdoje, 
Marijampolėje ir Vilniuje. Bet 
sušaukti susirinkimus yra sunku, 
nes jų nariai yra pasklidę visoje 
Lietuvoje.

Bundestago narys von Stet
ten, sveikindamas suvažiavimą, 
sakė, kad po pirmo susitikimo 
su “vilko vaikais” jis tvirtai nusi
statė užtikrinti jiems Vokietijos 
pilietybę. Vokietija, pasak jo, 
turi pareigą jiems atsilyginti.

Vokietijos ambasadorius von 
Berg iškėlė lietuvių atvirumą. 
Lietuviai, sakė jisai, nebijo už
sieniečių, vokiečiai jų yra sveiki
nami. Po komunistų valdžios 
sugriuvimo atsivėrė keliai susi
pratimui ir bendravimui. Tai 
patvirtino sveikinusi Lietuvos 
vidaus reikalų ministerijos at
stovė. Ypač gera, sakė jinai, kad 
vokiečiai dabar gali rūpintis sa
vo kultūra ir kalba. Tai praturti
na ir Lietuvą.

Rytprūsių organizacijos at
stovas Wilhelm von Gottberg 
padėkojo Lietuvos pareigūnams 
už paramą surengti šį minėjimą 
ir priminė, kad rytprūsiečiai ir 
lietuviai šimtmečius draugiškai 
ir darniai sugyveno. Suvažiavi
mą taip pat sveikino vokiečių 
draugijos Klaipėdoje ir vokiečių 
kultūros draugijos Kaune atsto
vai. Suvažiavimo programoje 
pasirodė “Edelweiss” grupės 
choras iš Kauno.

Sielos žaizdų, išgyventų 
skausmų, kurie “vilko vaikus” 
lydėjo jų gyvenime, negali nu
stelbti ir ši sukaktuvinė šventė. 
Todėl greta juoko ir džiaugsmo 
šiame suvažiavime buvo ir ašarų 
bei skaudžių prisiminimų. Įstei
gę “Edelweiss”'draugiją, galėjo 
sugrįžti prie savo šaknų. Viena 
šio suvažiavimo dalyvė tai taip 
išreiškė: “Mes 50 metų laukė
me, kad sužinotume, kas mes 
esame”. Tai, anot laikraščio, šį 
sukaktuvinį renginį padarė ypa
tinga švente. (Vokišką aprašy
mą atsiuntė LeKroj

Ottawa, Ont.
Otavoje, Prancūzijos kultū

ros centre, š.m. spalio 9 d. buvo 
atidaryta lietuvių grafikos paroda. 
Parodoje - plačiai Europos parodų 
salėse žinomų lietuvių dailininkių - 
Jūratės Stauskaitės ir Nijolės Šalte
nytės darbai. Parodos atidaryme, 
kuriame gausiai dalyvavo Otavos 
kultūros ir meno sluoksnių atstovai, 
diplomatinio korpuso nariai, kalbė
jo Lietuvos nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius Kanadoje Ri
mantas Šidlauskas bei Prancūzijos 
nepraprastasis ir įgaliotasis amba
sadorius Kanadoje Denis Bou
chard. Tai pirmasis bendras Lie
tuvos ir Prancūzijos ambasadų pro
jektas bei pirmoji tokio pobūdžio 
paroda Kanadoje. Ji neabejotinai 
leis vietos žiūrovui geriau susipa
žinti su šiuolaikinių Lietuvos daili
ninkų kūryba be lietuviškąja kultū
ros tradicija. Otavoje pradėdama 
savo kelionę Kanados žemėje, pa
roda vėliau bus rodoma Vankuve
ryje, Edmontone ir Kalgaryje. V.V.

Hamilton, Ont.
A.a. GENOVAITEI VINERS- 

KIENEI mirus, reikšdami užuojau
tą mirusios šeimai, Kanados lietu
vių fondo veiklai aukojo: po $20 - 
A. K. Žilvyčiai ir G. J. Krištolaičiai.

A.a. N. SENKUVIENEI-Pily- 
paitytei mirus, reikšdami užuojautą 
jos šeimai, Kanados lietuvių fondui 
aukojo po $20 - A. K. Žilvyčiai ir 
G. J. Krištolaičiai. J.K.

A.a. GENOVAITEI VINERS- 
KIENEI mirus, užjausdami sūnus 
Romą, Viktorą ir jų šeimas bei se
serį Elena ir jos vyrą Juozą Bub
nius, Tėvynės sąjungai aukojo: $50
- J. E. Bubniai, V. L. Butkevičiai, J. 
Julian; $25 - M. Squires; $20 - A. 
J. Gedriai, S. Jankauskas, A. Kši- 
vickis, M. L. Paškai, Ida Ulbinas.

A.a. EUGENIJOS KAIRIE
NĖS atminimui, užjausdami sūnų 
Edvardą, dukrą Vitą, seseris - Ni
jolę, Gražiną, Danutę ir jų šeimas 
taip pat visus gimines, “Pagalba 
Lietuvos vaikams” aukojo: $100 
(JAV) - dr. A. ir A. Lipskiai, dr. L. 
ir P. Ragai, I. Rasienė; $100 - N. 
R. Zeliznak; $30 - E. K. Gudinskai,
O. J. Kirvaičiai; $25 - A. K. Žilvy
čiai; $20 - G. Agurkienė, E. Bajo- 
raitienė, E. V. Bilevičiai, J. Enskai- 
tis, M. J. Gimžauskai, F. M. Gu
dinskai, D. L. Gutauskai, I. J. Joku- 
bynai, D. M. Jonikai, J. J. Kamai- 
čiai, E. P. Lukavičiai, M. A. Pus- 
dešriai, M. J. Rybij, B. Sadauskie
nė, O. B. Steponavičiai, G. Strimai
tienė, L. Stukienė, A. Volungienė, 
G. K. Žukauskai; $10 - H. Balytie- 
nė, D. Garkūnienė, E. Grajauskie
nė, S. Panavienė, V. P. Šidlauskai,
P. Vitienė; $5 - M. Borusienė.

A.a. NIJOLEI SENKUVIENEI 
mirus, užjausdami jos vyrą Stasį, 
seseris Aldoną Volungienę, Iloną 
Dikaitienę ir jų šeimas, “Pagalba 
Lietuvos vaikams” aukojo: $50 - N. 
M. Jonušaičiai, A. Volungienė; $30
- M. Barteškienė; $20 - O. J. De- 
veikiai, I. Dikaitienė, M. J. Gim
žauskai, E. K. Gudinskai, F. A. Po- 
vilauskai, M. A. Pusdešriai, I. Ulbi- 
nienė; $15 - V. Dikaitienė; $10 - 
G. Agurkienė, J. Garbienė, F. M. 
Gudinskai, V. P. Šidlauskai; $5 - 
M. Borusienė.

Dėkojame už aukas -
PLV komitetas

Wasaga Beach, Ont.
VASAGOS LIETUVIAI spalio 

20 d. atšventė savo parapijos salėje 
rudens popietę. Atidarymo žodį ta
rė Moterų būrelio pirm. Aldona 
Vaškevičienė, vaizdžiai apibūdin
dama Vasagos lietuvių praeities ir 
dabarties veiklą. Po maldos visi 
svečiai vaišinosi skania vakarienė. 
Programos pranešėja Irena Kusins- 
kienė supažindino su programos ei
ga. Algis Ulbinas deklamavo hu
moristinį eilėraštį, po to Aldona 
Biškevičienė ir Algis Ulbinas skaitė 
feljetoną apie vyresnio amžiaus vy
rų ir moterų pergyvenimus. Pro
gramos pasidžiavimas buvo naujai 
įsisteigusio Al. Ulbino vadovauja
mo Vasagos moterų dainininkių 
vieneto pasirodymas. Jos atliko dvi 
lietuvių liaudies dainas Dubysa ir 
Suk, suk, ratelį, trečioji - Havajų 
daina Tolimoj tėvynėj leidžias saulė. 
Visi svečiai buvo maloniai nuste
binti jų gražiu dainavimu. Padėka 
Algiui Ulbinui už tokį puikų įnašą 
Vasagos lietuvių parapijoje. Lauk
sime daugiau tokių pasirodymų. Po 
programos dar ilgai skambėjo visų 
dalyvių dainos, palydimos sol. 
Alekso Kusinsko akordeono muzi
ka. Visi džiaugėsi malonia popiete, 
dėkodami šeimininkėms už darbš
tumą suruošiant šį rudens pasiro
dymą. A. V.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu “Union Gas" 
atstovas) jįk,

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Maironio lituanistinė mokykla 
Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 8 d. 
Mokykloje veikia priešdarželinė ir 
darželio klasės. Vaikai priimami 
nuo 4 m. amžiaus. I-VI skyriaus 
mokiniai mokomi lietuvių kalbos 
gramatikos, literatūros, istorijos ir 
geografijos. Kiekvieno skyriaus mo
kiniai turi vieną mokytoją, kuris ir 
moko visų išvardintų dalykų. Nuo 
VII ir baigiant X-ju skyriumi kiek
vieną dalyką dėsto atskiras mokyto
jas. Baigę šią mokyklą mokiniai gali 
gauti amerikiečių gimnazijoje už
sienio kalbos įskaitas. Mokykla 
kiekvienais metais rengia skaitymo, 
rašymo ir piešimo konkursus. Šven
čiamos tradicinės šventės: Vėlinės, 
Kalėdos, Velykos, Vasario 16-ji, 
Kovo 11-ji ir Sausio 13-toji. Mokyk
los vadovybei padeda jos reikalus 
tvarkyti tėvų komitetas. Finansiškai 
mokyklą remia Lietuvių fondas. 
Tėvai už mokslą metams už vieną 
vaiką moka 395 dol. Mokestis su
mažinamas, jei iš šeimos mokyklą 
lanko daugiau vaikų. Mokyklos di
rektorė - Audronė Elvikienė, tu
rinti magistro laipsnį, baigusi Čika
gos aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą, dirbanti mokykloje 12-ka 
metų.

Australija
A. a. Albinas Sungaila, 78 me

tų amžiaus, mirė š.m. birželio 13 d. 
Cairus, Queenland vietovėje. Ve
lionis gimė 1923 m. vasario 8 d. 
Bokštų kaime, Kvėdarnos valsč., 
Tauragės apskr. Baigęs Šilalės gim
naziją, savanoriu įstojo į gen. Ple
chavičiaus vietinės rinktinės karo 
mokyklą Marijampolėje. Vokiečių 
naciams išvaikius šią mokyklą, grį
žo į namus. Vėliau buvo vokiečių 
pagautas ir nuvežtas į Stralsundą, ir 
įjungtas į priešlėktuvinę gynybą. 
Karui pasibaigus, pateko į nelaisvę 
Belgijoje. Po vienuolikos mėnesių 
iš nelaisvės buvo paleistas ir apsigy
veno su broliu Petru Freiburge. Čia 
jis lankė šio miesto universitetą. 
Prasidėjus emigracijai, jau vedęs, 
išvyko į Australiją. Darbo prievolę 
atliko dviračių įmonėje, vėliau dar
bavosi radijo gamykloje. Po kurio 
laiko nusipirko ūkį prie Armidale 
vietovės. Vėliau, pardavęs ūkį, įsi
gijo cemento dirbinių įmonę. Mirus 
pirmajai žmonai, vedė Heleną, kuri 
iki pensijos buvo Brisbanės katali
kų universiteto rektorė. Velionis 
paliko liūdinčius artimuosius: žmo
ną Heleną, dukrą Angelę su dviem 
vaikaičiais, brolį Petrą, gyvenantį 
Australijos auksiniame pajūryje, 
brolį dr. Juozą, gyvenantį Toronte 
Kanadoje, seserį vienuolę Eleną 
Kretingos pranciškonų vienuolyne 
bei kitus artimuosius. (Mūsų pasto
gė 2001 m. spalio 1 d. laida)

Britanija
Bradfordo lietuvių klubas “Vy

tis” rugsėjo 1-2 d.d. minėjo 45-rių 
metų gyvavimo sukaktį. Bradfordo 
apylinkėse lietuviai pradėjo telktis 
1947 metais. Greitai buvo pasigesta 
patogios ir pastovios vietos susirin
kimams bei renginiams. Nelengva 
buvo gauti mokyklų, parapijų savo 
reikalams patalpų. Taip reikėjo 
vargti apie 10 metų. 1956 metų pra
džioje buvo sudarytas komitetas 
paruošti planą bei telkti lėšas įsigyti 
savom patalpom. Buvo nuspręsta 
tuo reikalu steigti savo klubą. Taip 
su 138 nariais įsisteigė lietuvių klu
bas “Vytis”. Buvo surasti ir nupirkti 
namai. Pirmiausia patalpomis pra
dėjo naudotis įsisteigęs Didžiosios

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT K^A” lietuvių kredito
A rVL/IXJA KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki.........1.00%
santaupas................................. 1.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius......................1.50%
180 dienų indėlius....................1.50%
1 m. term, indėlius................... 2.00%
2 m. term, indėlius................... 2.50%
3 m. term, indėlius................... 3.25%
4 m. term. Indėlius................... 3.50%
5 m. term. Indėlius................... 4.00%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................. 1.25%
1 m. Ind...................................... 2.00%
2 m. ind...................................... 2.50%
3 m. ind...................................... 3.25%
4 m. ind...................................... 3.50%
5 m. ind......................................4.00% 
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Britanijos lietuvių sąjungos skyrius. 
Taipgi įsisteigė ir patalpomis nau
dojosi dainų ir šokių ansamblis 
“Atžalynas”, o vėliau vaidybos vie
netas, pasivadinęs “Sūkuriu”. Klu
bo patalpose veikė taip pat savait
galio lietuvių mokykla. Buvo ren
giami minėjimai, literatūros va
karai.

Minėjimo iškilmės pradėtos 
rugsėjo 1, šeštadienį. Klubo narius 
ir svečius linksmino dainų ir muzi
kos kapela. Buvo visiems dalyviams 
teikiamas nemokamai gėrimas. 
Apie 60 žmonių linksminosi iki vi
durnakčio. Rugsėjo 2, sekmadienį, 
St. Patrick šventovėje Wesgate vie
tovėje Mišias atnašavo ir minėjimui 
pritaikytą pamokslą pasakė kan. V. 
Kamaitis. Per pamaldas buvo gie
damos lietuviškos giesmės. Po pa
maldų visi rinkosi į klubo patalpas. 
Čia įvyko bendros vaišės. Invokaci- 
ją sukalbėjo ir vaišių stalus palaimi
no kan. V. Kamaitis. Visus dalyvius 
pasveikino V. Gurevičius. Klubo 
narių-rėmėjų vardu kalbėjo buvęs 
Bradfordo policijos inspektorius R. 
Falkner, pabrėždamas, kad lietuvių 
klubui priklauso jau 30 metų. Jam 
būdavę malonu su savo kolegomis 
po tarnybos praleisti maloniai laiką 
šiame klube. Dar kalbėjo klubo bi
čiulis iš Boltono H. Vaineikis. Po 
vaišių skambėjo lietuvių ir anglų 
kalbomis dainos. Taip buvo gražiai 
pabendrauta ir pasilinksminta. 
Kaip rašoma Europos lietuvyje 2001 
m. 10 nr., Bradfordo lietuvių bend
ruomenė yra buvusi viena didžiau
sių ir veikliausių šiaurinėje Anglijo
je, o dabar esanti prie išnykimo ri
bos. Klubas “Vytis” jau 10 metų 
daugiausia išsilaiko iš anksčiau su
kauptų santaupų.

Lenkija
Lenkijos lietuvių draugija ir 

Lenkijos lietuvių kultūros draugija 
rugpjūčio 6-8 d.d. Punske surengė 
šio krašto moksleiviams amatų ir 
folkloro stovyklą. Joje dalyvavo 50 
mokinių iš Aradnykų, Ramoniškės, 
Seinų II pagrindinės mokyklos, Sei
nų gimnazijos ir Punsko licėjaus. 
Moksleiviai buvo apgyvendinti Puns
ko gimnazijos bendrabutyje. Pirmą 
dieną mokiniai aplankė J. Paplaus
ko sodybą, domėjosi gausiu įvairių 
akmenų rinkiniu. Jie Aušros leidyk
loje susitiko su redaktoriumi S. Bir- 
geliu ir apžiūrėjo atliekamus spaus
dinimo darbus. Aušrelės redakcijoje 
sužinojo kaip leidžiamas vaikų laik
raštis, galėjo nusipirkti knygų. Ta
me pačiame pastate moksleiviai su
sitiko su Punsko viršaičiu V. Liš- 
kausku ir pastarojo buvo pavaišinti. 
Jie taipgi aplankė senąją kleboniją 
ir joje esančius radinius, dar užsu
ko į šventovę ir po to vyko į bend
rabutį pietauti.

Po pietų moksleiviai buvo su
skirstyti į 4-rias grupes. Pirmajai 
drožinėtojų grupei vadovavo tauto
dailininkas iš Tautkaičių. Su antrą
ja grupe darbavosi B. Čepienė. Iš 
balto ir spalvoto popieriaus lankstė 
paukščiukus, žvėrelius, dėžutes. 
Trečiajai grupei vadovavo gimnazi
jos mokytojas K. Grinius iš Kazlų 
Rūdos. Moksleiviai, pasivaikščioję 
senose kapinėse bei paežeryje, pri
sirinkę žolių, gėlių bei javų, pynė 
vainikus, audė gobelenus iš žolių. 
Ketvirtosios dainų ir šokių grupės 
vadovai buvo muzikos mokytoja A. 
Pranskevičienė iš Kazlų Rūdos ir 
buvęs mokytojas A. Kraužlys iš 
Punsko. Per trumpą laiką ši grupė 
išmoko dainų, šokių bei žaidimų.

(Aušra 2001 m. 16 nr.)
---------------------- j. Andr.
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vaidilos Iki $100,000.00 
sumos draudimu
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Lituanistiniuose kursuose 40 moksleivių
NIJOLĖ BENOTIENĖ
Rugsėjo 29 d. mokslo metus 

pradėjo Aukštesniųjų lituanisti
nių kursų moksleiviai Toronte. 
Šiais metais į kursus užsiregis
travo 40 moksleivių. 19 iš jų lan
kys paskutinius trečiuosius me
tus ir gaus Ontario švietimo mi
nisterijos OAC skyriaus užskai
tą, galiojančią stojant į bet kurį 
Kanados universitetą.

Po daugelio mokytojavimo 
metų į kursų mokytojų eiles ne
begrįžo mokyt. Irena Ehlers. Ji 
buvo ir yra pavyzdys visiems 
jaunesnės kartos mokytojams: 
žinių troškimas ir jų perdavimas 
jaunimui yra didžiausia dovana 
mūsų lietuviškai visuomenei, 
mūsų jaunajai kartai. Visam gy
venimui- išliks prisiminimai apie 
mūsų mokytojus, kurie skatino 
viskuo domėtis, siekti geriausių 
rezultatų ir, svarbiausia, tikėjo 
savo moksleiviais. Mokytoja I. 
Ehlers mokėjo suprasti kiekvie
ną mokinį savo klasėje, mokėjo 
sudominti ir pritaikyti kiekvie
nam nelengvą lietuvių kalbos ir 
gramatikos programą. Jos pro- 
fesionališkumas ir pagalba, kaip 
saulės spindulėlis perlaužęs 
prizmę, pasiekdavo ir gabiau
sius, ir sunkiau “linksniuotes” 
suprantančius moksleivius. Toks 
pat stiprybės, pedagogiškumo ir 
lietuviškumo simbolis ji buvo ir 
savo kolegoms, patardama ne 
tik mokytojavimo keblumuose, 
bet ir kasdieniškame gyvenime.

Buvo sunku rasti mokytoją, 
galinčią dėstyti vidurinės mo
kyklos kursą lietuvių kalba, stu
dijavusią Lietuvos istoriją ir lite
ratūrą, tačiau galime pasi
džiaugti, kad į Aukštesniųjų li
tuanistinių kursų mokytojų eiles 
įsijungė profesionali mokytoja 
Vaida Petrauskienė, turinti di
delę mokytojos patirtį Kanados 
mokyklose, puikiausiai valdanti 
lietuvių kalbą, mylinti mokslei
vius kaip savo vaikus, skirianti 
namų darbus, kad net tėveliai ir 
seneliai turės penktadienio va
karais padėti savo vaikams ir 
vaikaičiams. V. Petrauskienė 
dėstys Lietuvos istoriją, Rima 
Žemaitytė, baigusi Vilniaus uni
versitete lietuvių kalbos studi
jas, yra stipri lituanistė, kuri 
visais būdais mėgina kovoti 
prieš svetimybes, kaip piktžoles, 
gadinančias mūsų kalbą. Atro
do, bus daug diskusijų šeimose, 
kai jų moksleiviai grįžę namo 
sakys: bulkutė - nelietuviškas 
žodis, lietuviškai - bandelė, o 
bliūdas - dubenėlis. Lietuvių

Gyvenimas slėpiningoje Kinijoje
Turistiniai įspūdžiai, joje apsilankius su kanadiečių grupe. 

Nuotraukos autoriaus
STASYS DALIUS

Šiais metais nebuvau numa
tęs kur nors keliauti, bet užtikęs 
Toronto dienraštyje, kad Kinija 
statanti užtvanką ant Jangce 
upės ir norintieji pamatyti tos 
upės tris didžiuosius tarpeklius, 
kurie bus užtvindyti ir pasislėps 
visiems laikams nuo žmonių 
akių, gali vykti Kinijon. Susido
mėjau, o kodėl nepamatyti tų 
siaurų tarpeklių, galingos upės 
ir pačios Kinijos?

Susirišau su kelionių agen
tūra Toronte “China Holidays”, 
kuri tą kelionę organizavo ir tu
rėjo keletą pasirinktinai datų. 
Užsiregistravau rugpjūčio 6 d. ir 
buvau įspėtas, kad Kinijoje tuo 
metu siaučia vasaros karščiai, ir 
temperatūra siekia iki 40°C. 
Tad reikia būti pajėgiam ir pasi
ryžusiam iškęsti tuos karščius. 
Įmokėjau pinigus ir nuspren
džiau pasinaudoti ta kelione.

Kelias dienas prieš kelionę 
gavau laišką iš kelionių agentū
ros su bilietais ir grupės sąrašu. 
Nedidelė grupė - 22 žmonės, jų 
tarpe keletas kiniečių, keli spal
votieji, pora biznierių, studen
tas, mokytoja, o visi kiti pensi
ninkai. Pagal sąrašą esu vyriau
sias amžiumi. Iš Toronto reikės 
skristi į Vankuverį be jokių pa
lydovų, o ten pasitiks palydovas, 
kuris lydės į Kiniją.

Į Vankuverį
Pirmadienio anksti rytą te

ko iš Hamiltono važiuoti į To
ronto oro uostą, kur 8.15 v.r. 
lėktuvas punktualiai pakilo tai 
ilgai kelionei. Skridimas iki 
Vankuverio užtruko 4.5 valan
dos. Vankuveryje reikėjo per
sėsti į kiniečių lėktuvą, kuris tu
rėjo išskristi į Pekingą dabar va
dinamą Beijing 1 v.p.p. Vanku
veryje nebuvo bėdos, nes viskas 
buvo tam pačiam terminale, to
dėl viskas lengvai surandama, 
nors teko gan ilgą kelią suvaikš

tautos tradicijas ir papročius 
dėstys Nijolė Benotienė.

Kursų programoje numaty
ta išvyka į Šv. Jono lietuvių 
kapines Mississaugoje, įvairių 
svečių priėmimai, svarbiausių 
Lietuvos istorijos įvykių minėji
mai, pasakų rašymas ir konkur
sų organizavimai.

Kursantų pasisakymai
Pirmus metus besiruošianti 

studijuoti Aneta Krakauskaitė 
rašo: “Aš eisiu į lietuviškus kur
sus, nes noriu išmokti Lietuvos 
istoriją, kalbą ir geografiją. Taip 
pat noriu išmokti gerai kalbėti, 
rašyti ir skaityti lietuviškai. Ma
no tėvelis norėjo, kad aš lanky
čiau lietuviškus kursus ir aš su 
juo sutikau”.

Vaiva Kuraitė taip pat nori 
išmokti daugiau Lietuvos istori
jos, sustiprinti savo lietuvių kal
bą ir gramatiką. “Aš važiuoju į 
lietuvių kalbos kursus, nes noriu 
išlaikyti savo lietuviškumą ir lie
tuvišką kultūrą”, - sako Vaiva.

Gintaras Valiulis sako: “Aš 
pats nusprendžiau ateiti į litua
nistinius kursus, nes noriu dau
giau sužinoti apie Lietuvą, su
stiprinti savo lietuvių kalbą. Aš 
pats nusprendžiau lankyti šiuos 
kursus, mano tėvai manęs ne- 
stūmė ir aš tikiu, kad šie metai 
bus smagūs ir kitokie”.

Pirmus metus besiruošianti 
studijuoti Giedrė Borisevičiūtė 
prisipažįsta: “Aš truputį bijau, 
nes esu jauniausia, bet džiau
giuosi, kad nusprendžiau eiti į 
kursus. Žinau, kad šie metai bus 
sunkesni negu praėjusieji, bet 
man atrodo, kad nusprendžiau 
gerai, nes dabar aš žinosiu kaip 
geriau kalbėti ir rašyti lietuviš
kai”.

Daina Kuraitė rašo: “Aš at
vyksiu kiekvieną šeštadienį de
vintą valandą ir smarkiai dirbsiu 
iki pusė pirmos. Žinau, kad bus 
sunku keltis iš ryto, bet aš smar
kiai stengsiuosi. Kursus lanky
siu, nes tėvai irgi nori, kad aš 
išmokčiau geriau lietuviškai kal
bėti ir rašyti”.

Kristina Smailytė prisime
na, kad buvo labai smagu Mai
ronio mokykloje paskutinius 8 
metus, bet dabar ji dar nori iš
mokti lietuvių kalbos, kad ge
riau ir lengviau susikalbėtų su 
tėvais ir seneliais.

Viktorija Valaitytė: “Bus 
sunku keltis iš ryto, bet aš smar
kiai stengsiuosi būti mokykloje 
laiku. Man atrodo, kad su šio
mis mokytojomis aš išmoksiu 
labai daug”. , 

čioti kol pasiekiau kiniečių 
agentūros langelį. Čia gavau 
naują bilietą su sėdima vieta 
prie praėjimo kaip buvau pra
šęs, nes ilgoje kelionėje patogu 
niekam netrukdant atsikelti ir 
ilgam koridoriuje pasivaikščioti, 
pamiklinti kojas.

Gavęs bilietą atsidūriau 
prie nurodytų vartų laukti sėdi
mo į lėktuvą. Žvalgausi - kur gi 
mano grupės keliautojai? Pa
matau būrelį žmonių su tais pa
čiais “China Holidays” ženklais 
ir pasakau, kad ir aš esu tos pa
čios grupės dalyvis. Vienas iš jų 
pusamžis, plikas, storokas pus
juodis vyrauja visoje grupėje 
kalbėdamas ir aiškindamas. Dar 
du vyrai ir dvi moterys irgi pus
juodžiai, keletas kiniečių. Jie vi
si pažįstami iš Toronto, tad 
linksmai šnekučiuoja. Prisistato 
ir grupės vadovas kiniečių kil
mės Howard, kuris atsiprašo, 
kad negalėjo sutikti, nes pa
vėlavo.

Kiniečių lėktuve
Kiniečių lėktuvas didžiulis 

sprausminis, keturių motorų, 
“Boeing” gamybos, dar visai 
naujas. Lėktuve daug vietų buvo 
neužimtų, tad turėjau dvi sėdy
nes. Lėktuve buvo 44 eilės po 8 
vietas eilėje, tad talpino 352 
žmones.

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai su misionieriumi kun. HERMANU ŠULCU, kalbėjusiu 
apie jaunimo sodybas Afrikoje ir Lietuvoje

Reikšminga sukaktis aureujam. balasaitienė

Š.m. spalio 12-14 d.d. JAV 
Lietuvių bendruomenės Klyv- 
lando apylinkės valdyba surengė 
reikšmingą LB gyvavimo penkių 
dešimtmečių sukakties minėji
mą. Ypatingai svarbu pabrėžti, 
kad Bendruomenės įsteigime 
didelį vaidmenį atliko pirmosios 
valdybos pirmininku buvęs a.a. 
Stasys Barzdukas, populiarus 
kalbininkas ir pedagogas bei 
keleto knygų autorius, taip pat 
lietuvių kalbą dėstęs Vysk. Va
lančiaus lituanistinėje mokykloje.

Spalio 12 d. vakare Dievo 
Motinos parapijos auditorijoje 
susirinko daug tautiečių ir žavė
josi scenos centre laurų vainiku 
padabinta skaitline 50. Minėji
mo programą jautriu žodžiu 
pradėjo LB apylinkės pirminin-

Monika Sungailaitė: “Šiais 
metais noriu išmokti geriau kal
bėti ir rašyti lietuviškai”, o Rita 
Raginskaitė, pritardama visų 
savo klasės draugų svajonėms, 
dar nori išmokti daugiau - 
“apie Dievą, religiją”. Pažymėti
na, kad kiekvienais metais labai 
įspūdingos būna kun. E. Putri
mo vedamos ir jam talkinančių 
seselių arba brolių pranciškonų 
pamokos. Kun. E. Putrimo susi
kaupimo valandėlės visada būna 
paįvairintos muzika, giesmėmis 
ir pačių moksleivių aktyviu daly
vavimu.

Reikia tikėtis, kad su Dievo 
palaima laimingai, prasmingai ir 
turiningai praleisime dar viene
rius naujo šimtmečio mokslo 
metus lietuviškoje mokykloje.

Iš Vankuverio laiku išskrido 
ir pranešė, kad iki Pekingo yra 
8,502 km kelio. Tokiu lėktuvu 
skrendant yra įdomi kelionė, 
nors skrenda 31,500 pėdų aukš
tyje ir žemės nematyti, bet TV 
ekrane visą laiką rodo skridimo 
liniją, laiką, temperatūrą ir at
stumą kiek nuskrista ir kiek dar 
liko. Taigi žiūriu į ekraną, kur 
skridimo linija parodyta ne tie
siai, bet įžambiai pagal žemės 
išgaubimą. Pradžioje skrendam 
Aliaskos pakraščiais, paskiau 
Beringo jūra, Aleutų salomis ir 
pagaliau Sibiro Kamčatka.

Per Beringo jūrą skrisdami 
kertam laiko juostą ir iš karto 
atsiduriam kitoje dienoje, nors 
laikas buvo tik 5 v.p.p. Iš karto 
neteko pusdienio laiko. Ateina 
ir naktis, bet vis tiek saulė švie
čia nenusileidus. Per skridimo 
laiką buvo rodomi keturi filmai. 
Davė dukart valgyti. Pasižval- 
gant, protarpiais pavaikščiojant 
tarp daugumoje miegančių ke
leivių praslinko naktis saulei vis 
šviečiant. Nusileidžiame Pekin
go oro uoste 11.45 v. Vankuve
rio laiku. Tad kelionė užtruko 
10.5 valandų. Pekinge šilta, 
temperatūra 29°C.

Pekingo oro uoste
Pekinge jau po vidurdienio. 

Ilgokai teko stovinėti, kol su

kė Mylita Nasvytienė ir pakvietė 
visus atsistojimu pagerbti miru
sius LB valdybos narius, per- 
skaitydama jų pavardes, o žavu
sis “Ąžuoliukas” sugiedojo Lie
tuva brangi.

Pagrindinę kalbą pasakė iš 
Vašingtono atvykęs Arvydas 
Barzdukas, a.a. Stasio Barzduko 
sūnus. Jis išsamiai nupasakojo 
LB veiklos istoriją ir apibūdino 
jos idealus. Jis taip pat paminė
jo, kad trečioje LB valdyboje 
buvo dabartinis Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus.

. Po jo kalbos LB valdybos vi
cepirmininkas dr. Viktoras Stan
kus padėkojo kalbėtojui, taip 
pat už dalyvavimą padėkojo 
Amerikos politikos veikėjams ir 
pakvietė LR garbės konsulę 
Ingridą Bublienę tarti žodį. Ji 
pasveikino Bendruomenę Lie
tuvos respublikos vardu. Į sceną 
buvo iškviestas žurnalistas Va
cys Rociūnas ir apdovanotas 
juosta, jam išreiškiant padėką 
už jo surinktą medžiagą apie LB 
veiklą Klyvlande.

Pagaliau, publikai audringai 
plojant, į sceną įžygiavo iš Vil
niaus atvykęs ir Amerikoje gas
troliuojantis “Ąžuoliukas”, kurį 
sudaro jaunučiai 12 metų ber
niukai ir už jų stovintys suaugę 
choristai. Tai nepaprastai aukš
tos klasės choras, kurio reper
tuare yra ne vien lietuviškos, bet 
ir angliškos, rusiškos bei kitomis 
kalbomis atliekami kūriniai. To 
vakaro repertuarą sudarė lietu
vių kompozitorių paruoštos liau

laukėm savo lagaminų. Paskiau 
visi pagal sąrašą praeinam per 
pasų kontrolę, nes turėjom gru
pės vizą. Lagaminų visai netikri
no ir atsiduriam laukiančių 
žmonių jūroje. Didžiulės laukia
mosios patalpos, bet žmonių 
dar tirščiau, masės plaukia, sku
ba, šaukia. Daug įrašų ir skelbi
mų anglų kalba prie langelių. 
Per garsiakalbius kalba kinietiš- 
kai ir kartojama angliškai.

Kinijos sostinė Pckingas tu
ri 3,000 metų istoriją. Pirmieji 
gyventojai čia jau gyveno prieš 
500,000 metų. Miestas užima 
1,700 kv. km plotą su 15 mln. 
gyventojų. Mieste 95% žmonių 
yra Han tautybės, o likusieji 5% 
- 55 atskirų tautybių. Minėtinas 
ir vadinamasis Pekingo žmogus, 
kurio rasta kaukolė Kinijoje yra 
200,000 metų senumo.

Pasitinka angliškai kalbanti 
jauna liekna vadovė, kuri per tą 
susikimšusią žmonių jūrą veda 
lauk iš salės prie aikštėje išri
kiuotų autobusų. Tų autobusų 
irgi gausybė - visi nauji, blizgan
tys. Atveda prie mums skirto 
autobuso. Didelis, naujas, 40 
vietų, o mes tik 22 žmonės, tad 
laisvai susėdam. Oro uostas toli 
nuo Pekingo miesto - apie 30 
km. Puikus asfaltuotas kelias, 
apsodintas iš abiejų pusių ža
liuojančių medžių. Ir gatvės tos 
pačios rūšies medžiais apsodin
tos. Labai švaru tiek oro uoste, 
tiek prie autobusų lauke, tiek 
miesto gatvėse. Tiesiog viskas 
žiba, jokio popiergalio nei gat
vėje nei ant šaligatvio. Išsikei- 
čiam pinigus, kur mielai ima ka- 
nadiškus dolerius, kur už 1 dol. 
gaunam 5.30 jenas.

Viešbutyje
Į viešbutį “Beijing Tele

com” atvykstam jau po 4 v.p.p. 
Gavę kambarius, vakare važia
vom į kiniečių restoraną vaka
rienei. Prie didelio apvalaus sta
lo susėdom po 8 žmones, o vi
duryje stalo buvo sukamas ra
tas, ant kurio vis nešė ir krovė 
lėkštes su įvairiom daržovėm, 
ryžiais, mėsa, žuvim. Sukantis 
ratui mums tik reikėjo įsidėti 

dies dainos, o programos vidury 
buvo graudžiai sugiedotos trys 
lotyniškos giesmės, pagerbiant 
rugsėjo 11 aukas.

Koncertui pasibaigus, po il
gų ir triukšmingų ovacijų, diri
gentui Vytautui Miškiniui ir 
akompanuotojui Bernardui Va
siliauskui buvo įteiktos gėlių 
puokštės, o į sceną suėjusios 
mergaitės choro narius apdova
nojo gėlėmis ir Amerikos vėlia
vėlėmis. Tai buvo simboliškas 
vakaras, pareiškiantis gilią mei
lę Lietuvai ir pagarbą Amerikai. 
Po koncerto parapijos svetainė
je buvo paruoštos puikios vai
šės, kurių metu publika turėjo 
progą arčiau susipažinti su 
“ąžuoliukais”. ■

Sekmadienį, spalio 14 d. ry
te, Dievo Motinos parapijos 
šventoriuje buvo pakeltos Lie
tuvos, Amerikos ir Vatikano vė
liavos, o iškilmingų pamaldų 
metu, kuriose dalyvavo organi
zacijos su vėliavomis, giedojo 
Ritos Kliorienės vadovaujamas 
populiarus “Exultate” choras, 
pamaldas baigęs Lietuvos him
nu. Klebonas kun. Gediminas 
Kijauskas, pasakė labai jautrų ir 
progai pritaikytą pamokslą. Žo
džiu, LB veiklos auksinės su
kakties jubiliejuje buvo pagerb
ta ištikimybė Lietuvai ir dėkin
gumas kadaise benamius “Die
vo paukštelius” priglaudusi Ame
rikai. Klyvlando lietuvių visuo
menė didžiuojasi LB valdybos 
veikla ir jos nepaprastai vertin
gais darbais.

patiekalą į savo lėkštutę. Maži 
puodukai sriubai ir arbatai, kuri 
buvo dažnai papildoma. Paga
liukai vietoje šakučių, kuriuos 
visi naudojo geriau ar blogiau. 
O man labai prastai sekėsi su 
tais pagaliukais...

Po vakarienės greit visi išsi
skirstėm į savo kambarius. Vieš
butis didelis, 30 aukštų, moder
nus, vakarų stiliaus. Kamba
riuose daug lempų, veikia vėsi
nimas, prausykloje padėta ne 
tik muilas, bet ir dantų šepetu
kas su pasta, šukos, šlepetės ir 
chalatas. Prisimenu, kai kelia
vau į Tibetą 1992 m., tai viešbu
tyje nebuvo nė tualetinio popie
riaus, neskaitant jau kitų pato
gumų. Dabar gaunu kambarį 22 
aukšte, neturiu partnerio tai esu 
vienas. Kambaryje šviesa regu
liuojama su durų raktu, o durys 
atidaromos su kompiuterio kor
tele. Sunkiai man durys atsidarė 
ir teko net du kartus kortelę 
keisti, bet vis tiek ir vėliau ne
norom atsidarydavo.

Pirmąją naktį, kad ir pato
giai atsigulus, mažai miegota, 
nes laiko pasikeitimas turi įta
kos. Ryte ir kiti grupės dalyviai 
skundėsi, kad beveik negalėję 
užmigti, tad labai anksti pakilę 
iš lovos.

Ryte pusryčiai bufeto sti
liaus su labai geru ir įvairiu 
maisto pasirinkimu. Nori mė
gautis kinietiškais patiekalais, 
imk juos, o jei ne, imk įprastus.

Porceliano gamykloje
Kai rytmetyje išvažiavom iš 

viešbučio, gatvėse buvo didžiulis 
judėjimas, autobusų eilės, auto
mobilių ir didelis srautas dvira
tininkų, kurie visi skubėjo į dar
bus. Mūsų autobusas vos juda 
per tą didžiulę spūstį. Gatvės 
apstatytos daugiaaukščiais blo
kais. Įvairios įstaigos ir bankai 
tęsiasi kilometrais. Praretėjus 
aukštiem pastatam, prasideda 
mažesni namai, bet nesimato 
bakūžių ar apleistų, visi gražiai 
išdažyti, mūriniai, medinių visai 
nėra.

Sustojame porceliano ga
mykloje. Stebime kaip moterys
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Žmonija - kaip žolė...
Mintys Visų Šventųjų dienos išvakarėse

VIDMANTAS VALIUŠAITIS

“Visa žmonija - kaip žolė, 
jos gražumas - kaip laukų gėlės. 
Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta, 
kai tik Viešpats pasiunčia joms 
vėją. Tikrai žmonės tėra tik žo
lė”, - Senojo Testamento kny
gose sako pranašas Izaijas 
(40,6-7).

Šie žodžiai primena kiek
vieno žmogaus trapumą ir laiki
numą. Visiems skirta mirti. Bė
gant metams, vis daugiau skaus
mo bei liūdesio patiriame ne
tekdami mums artimų ir bran
gių žmonių, vis aiškiau imame 
suvokti, kad ateis ir mūsų mir
ties diena. Tada krikščionis 
gruodžia apaštalo Pauliaus pa
žadas pirmajame laiške korin- 
tiečiams, kad Kristuje tai, kas 
genda - nebeges ir kas maru - 
nebemirs, nes Jo pergalė sunai
kino mirtį (Kor 15, 54-57).

Bažnyčia jau nuo seno mel
džiasi už šį pasaulį palikusiųjų 
vėles, tuo pripažindama, kad jie 
išėjo tik iš šio pasaulio, o ne į 
nebūtį. Per du tūkstančius savo 
istorijos metų Katalikų Bažny
čia kai kuriuos tikinčiuosius, pa
sižymėjusius gyvenimo šventu
mu, po jų mirties nuolat skelbė 
ir tebeskelbia šventaisiais. Per 
šimtmečius šventaisiais buvo 
paskelbta daugybė asmenų, ku
riems kiekvienam atskirai pa
gerbti neužtektų metuose die
nų. Todėl lapkričio 1-oji buvo 
pasirinkta kaip Visų šventųjų 
diena, kad Bažnyčia juos galėtų 
pagerbti iš karto, prisiminti ir 
apmąstyti.

Popiežius Jonas Paulius II- 
asis savo pontifikato metais per 
200 asmenų paskelbė šventai
siais ir per 700 - palaimintai
siais. Tai daugiau, negu per du 
pastaruosius šimtmečius šventų
jų ir palaimintųjų paskelbė kiti 
popiežiai kartu.

Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, 
koks gi tikslas dauginti ir taip 
jau sunkiai aprėpiamas šventųjų 
ir palaimintųjų gretas? Apibū
dindamas šią tradiciją, šventasis 
Kirilas Jeruzalietis (315-386), 
dar ketvirtajame _ mūsų eros 
šimtmetyje rašė: “Žinau daugy
bę žmonių, sakančių: ‘Ką gero 
šį pasaulį palikusiųjų vėlėms - 
nuodėmingoms ar be nuodėmių 
- duoda jų prisiminimas šventų
jų Mišių metu?’ Štai pavyzdys! 
Jei karalius išremtų jam nusi
kaltusius žmones (...), o atėję 

dekoruoja, o vėliau savo gami
nius kiša į krosnis kaitinimui. 
Bet prie to viso didžiausia par
duotuvė jau įvairiai dekoruotų 
vazų, lėkštelių, figūrų. Didelės 
vazos kelių pėdų aukščio kai
nuoja tūkstančius jenų. Prie tos 
dirbtuvės buvo privažiavę daug 
autobusų su turistais.

Kinijos sienos link
Tęsiam kelionę pradžioje 

per lygumas, bet netrukus pa
siekiam kalnus iki kilometro 
aukščio, kurie apaugę iki vir
šaus žaliuojančiais medžiais. 
Kelias, kuriuo važiuojam, ap
mokamas, lygus ir net valomas 
mašinom. Kelias vingiuoja per 
kalnus, pralendam kelis tunelius 
- vieną virš kilometro ilgio. 
Taip bevingiuodami tolumoje 
išvystam Kinijos sieną, per pa
čias kalnų viršūnes išsirangiusią.

Kiek pavažiavęs autobusas 
išsuka iš autostrados apačioje 

pas jį jų giminaičiai (...) mal
dautų del savo nuteistų artimų
jų, ar karalius neatšauktų šio 
sprendimo ir nedovanotų jiems 
laisvę? Panašiai ir mes, melsda
miesi už mirusiuosius, prašyda
mi Dievą atleisti jiems nuodė
mes, paaukotą Kristų iš tikrųjų 
meldžiame dėl savo nuodėmių, 
sau ir jiems laimėdami susitai
kymą su mus visus mylinčiu 
Dievu” (Mistagoginės kate- 
chezės, V, 10).

Krikščionys tiki, kad Vieš
pats kai kurias sielas ypatingu 
būdu pasirenka ir veda per pa
saulį, kad jos duotų pavyzdį ki
tiems. Šventieji ir yra tokie Die
vo parinkti žibintai. Tačiau į 
šventumą ne tik šios - rinktinės 
sielos - yra pašauktos. Į šventu
mą yra pašaukti visi. Antrasis 
Vatikano susirinkimas nurodo: 
“Bažnyčioje visi, ar priklausan
tieji hierarchijai, ar jo ganomi, 
yra šaukiami į šventumą, kaip 
sako šv. Paulius: ‘Tokia gi Die
vo valia - jūsų šventėjimas’ (1 
Tęs 4, 3: pig. Ef 1, 4) (Dogm. 
konst, apie Bažnyčią, 39). Evan
gelistas Matas cituoja Kristaus 
įpareigojimą: “Būkite tokie to
buli, kaip jūsų dangiškasis Tė
vas yra tobulas” (Mt 5, 48).

Todėl popiežius Jonas Pau
liaus Il-asis, skelbdamas šven
taisiais šių laikų žmones, pabrė
žia, kad ne vien senovės žmonės 
mokėjo šventai gyventi, bet kad 
tokie asmenys gyvena tarp mū
sų, kad galima šventumo pa
siekti ir dabar.

Teologine prasme Bažnyčia 
yra šventųjų bendruomenė, ir 
kiekvieno tikinčiojo kelias yra 
šventumo link. Tai nereiškia, 
kad tiek atskiras žmogus - tegu 
ir šventasis, - tiek Bažnyčia, - tų 
pačių žmonių bendruomenė, - 
yra be nuodėmės. Kiek nesame 
pajėgūs būti šventi savo asmeni
niu gyvenimu ir darbais, tiek 
esame pašventinami Dievo. Ap
reiškime apaštalui Jonui yra 
kalbama, kad tos nesuskaičiuo
jamos minios šventųjų “išbalti
no savo rūbus Avinėlio kraujyje”. 
Vadinasi, ne iš dangaus buvo nu
žengę, ne kažkokie ypatingi buvo 
tie šventieji, bet Avinėlio kraujyje 
išbaltino savo rūbus ir, tuo būdu 
nuskaidrinę savo prigimtį, pasie
kė dvasinio tobulumo.

Žmogaus pajėgumas suvok
ti savo ribas, pripažinti klaidas 
ir už jas atsiprašyti yra pirmas 
žingsnis šventumo link.

jau prie Kinijos sienos. Joje pra
kirstas platus pravažiavimas ir 
alėja apstatyta iš abiejų pusių 
prekybos pastatais. Prie pačios 
sienos veda laiptai aukštyn per 
apmokamą praėjimą.

Prie mūsų grupės ateina 
vietinis vadovas, kuris angliškai 
pasakoja sienos istoriją. Sienos 
statyba prasidėjo prieš 2,800 
metų dar atskirų feodalų lai
kais, o III š. prieš Kristų sienas 
sujungė pirmas Qin imperato
rius. Tokia siena pastatyta apsi
gynimui ir yra ilgiausia pasauly
je. Ji eina apie 1,500 mylias 
(2,400 km) nuo Shanhaiguan, 
nuo Geltonosios jūros pakraš
čių iki vakarų Kansu provinci
jos. Daug remontų ir padidini
mų padaryta Ming dinastijos 
1368-1644 m., kuri yra išlikusi 
iki šių laikų. Daug sienos sekci
jų jau sugriuvusios, išnykusios.

(Bus daugiau)

x



Klaipėdos muzikos centro choras “Aukuras”, koncertavęs Toronte ir kai kuriuose JAV miestuose. Choro 
dirigentas - ALFONSAS VILDŽIŪNAS Nuotr. R. Vilienės

Vėlinių dienai
Negrįžtančius aplankius

RIMA ŽEMAITYTĖ

Paskutinis rudens mėnuo... 
Niekaip negalėjau suprasti, ko
dėl jis taip vadinamas. Lapų ant 
medžių beveik nebėra, koks jau 
ten lapkritis?.. Kur-ne-kur koks 
sudžiūvęs lapiūkštis, nurudavęs 
ir susiraitęs, tvirtai įsikabinęs 
laikosi medžio šakos. Lapai jau 
seniai nukritę. Spalį reikėtų va
dinti lapkričiu, o šitą - liūdnuoju, 
pilkuoju ar kaip nors panašiai...

Dangus nujuodęs ir, rodos, 
nusileidęs prie pat žemės. Kar
tais vėjas praplėšia kokį debesį, 
ir nutolusi saulutė mosteli spin
dulėliu, bet labai trumpam. Ki
tas debesis uždengia tą spindu
lėlį, ir jis nebeprasibrauna. Kie
mas tuščias. Gerai, kad nelyja. 
Tada visas kaimas kiūksotų lyg 
po tamsia kepure. Kartais tokiu 
metu po kelias dienas lietus 
merkia žemę be perstojo... Ma
mos gėlynai apmirę. Vėlyvas ru
duo - labai liūdnas dailininkas. 
Atrodo, kad jo paletėje beliko 
tik kelios spalvos: ruda, pilka, 
juoda, na, gal dar keli jų atspal
viai... Jeigu ne vėlyvosios gėlės, 
visai jokios spalvos apie namus 
neliktų.

Už tvoros obelis savo kieme 
beapraišiojantis kaimynas klau
sia tėtę:

- Ar važiuosi šįvakar ant 
kalnelio?

- Kad aš dar pakalnėje no
riu pabūti, - pusiau juokais at
sako tėtė. Tikriausiai jis liks na
mie, nes reikia baigti apeiti ūkį, 
nors to darbo gerokai mažiau 
nei vasarą. Karvytės jau suves
tos tvartan - baigėsi žolė. Ir 
šalta... Žiūri jos liūdnai ir gro
muliuoja šieną. Didžiulės jų 
akys, visada drėgnos, ašarotos, 
niekada tikriausiai ir nebūna 
linksmos. Šalimais jų juodagal
vės avelės pririštos. Jų balta vil
na, vasarą nukirpta, jau išplau
ta, iškedenta, sukaršta ir laukia, 
kol mama sės prie ratelio. Lau
kiu ir aš... Mama dešine ranka 
pasuka ratą, koja ima minti po 
juo esančią pakoję, ir ritė pra
deda suktis, traukdama į save 
pluoštelį vilnų, pavirstančių plo
nu siūleliu. Tik reikia mokėti tą 
pluoštelį prilaikyti prištais, pa
tempti, palyginti, kitaip siūlas 
bus gumbuotas, vienur stores
nis, kitur plonesnis - nelygus... 
Ratelis dūzgia vienodai, bet jei
gu labai atidžiai įsiklausai, iš
girsti ramią melodiją. Paskiau 

Vilniaus Antakalnio kapinėse paminklas sol. VACLOVUI VERIKAI- 
ČIUI, ilgus metus dirbusiam Kanadoje ir mirusiam Lietuvoje

Nuotr. B. Kazlauskaitės

pasigirsta tyli mamos daina. 
Paskiau antra, trečia...

- Na, kas su manimi va
žiuoja? - tarsi iš miego pažadi
na balsas. Mama pasitaiso ska
relę, patempia žemyn puspalčio 
skvernus, patikrina, ar kišenėje 
yra nosinė. Ji taip daro, kai ruo
šiamės kur nors į svečius.

Aš dumiu pasiimti šiltos 
kepurės ir pirštinių ir po kelių 
minučių jau stoviu prie savo 
dviračio. Kartu važiuoti išsipra
šo ir sesuo.

Mama į krepšį sudeda žva
kes, degtukus, polietileno mai
šiukų, ir, sėdusios ant dviračių, 
išminam kalnelio link. Gerai, 
kad nelyja, tad važiuoti nesun
ku: ratai neklimpsta ir nečiuožia 
molėtu keliu. Aš - didelė, tad 
minu savo dviratį pati, o sesuo 
sėdi mamai už nugaros šiltai 
aprengta ir tabaruoja kojomis... 
Nors tas kalnelis čia pat, bet, 
kol jį pasiekiam, gerokai pri- 
temsta, užtat liepsnelės matyti, 
žėruojančios pro medžius. Mes, 
žinoma, ne pirmos... Prie vartų 
- motociklai, mašinos, dviračiai. 
Toks jau tas vakaras: sutraukia 
visus gimines ir pažįstamus tų, 
kurie tan kalnelin amžinai atgu
lė. Tai ir yra jų vakaras... Jų - 
čia pat, prie kalnelio, gyvenusių 
ar iš toliau namo sugrįžusių... 
Įeinam pro vartus. Dieną čia 
viskas atrodo kitaip, negu sute
mus. Gėlės... Geltonos, tamsiai 
raudonos ar baltos. Jei šaltukas 
paspaus stipriau per naktį, nu
virins visą jų grožį. Tačiau tai - 
ypatingos gėlės. Stiprios, pačios 
stipriausios iš visų man žinomų, 
todėl mes jas kiečiais ir vadi
nam... Švaru, lapai sugrėbstyti, 
takeliai smėliu nubarstyti... Ži
burėliai, vėjo kedenami, čia ryš
kiau sužėruoja, čia prigęsta.

Mama įsmeigia žvakes že
mėn, pasukiodama ir vis spaus
dama žemyn, kol jos tvirtai sto
vi, aplinkui kiekvieną iš jų api- 
bedžioja keturis aukštesnius pa
galiukus ir ant jų užmauna per
matomą maišiuką, tiksliau, tai, 
kas liko iš maišiuko, jo apačią 
nukirpus. Šitaip bus užuovėja 
ugnelei. Kas kaip sugalvoja, tas 
taip ir pridengia liepsnelę, kas 
popieriniu maišeliu, kas stores
nio popieriaus skiaute, o kas 
tiesiog stiklu aplinkui apsmaigs- 
to - ir dega žiburėlis, vėjo ne
paisydamas...

Mama uždega žvakių dagtis, 

ir švieselės suplazda, saugomos 
kad ir paprastos, bet vis tiek - 
priedangos. Mama pakelia deši
nę ranką prie kaktos, paskiau 
prideda ją prie širdies, prie kai
riojo peties, prie dešiniojo ir ty
liai sukalba poterėlį.

Ar tas žvakes žmonės užde
ga, kad būtų šilčiau, ar kad būtų 
šviesiau? - klausiu mamą, kai 
jos lūpos baigia judėti - žinau, 
kad poterėlis baigtas. Ji, atrodo, 
neskuba atsakyti, pataiso vazo
nus su gėlėm, atneštus čia prieš 
kelias dienas, pakelia kelis vėjo 
atpūstus lapus, paskiau atsitie
sia ir ištaria:

- Kad vėlelėms būtų kur pa
sišildyti...

Kas yra vėlė, aš žinau... Ir 
įsivaizduoju, kad mamos balta
plaukis dėdė su apvaliaveide dė
diene šildosi sau rankas prie 
liepsnelių šilumos, jų veidai ra
mūs ir šviesūs, jiems gera ir 
smagu, kad mes jų neužmir
šom... Aš nusišypsau... Žvilgte
liu toliau. Visur žiburiuoja, tik 
dabar aš ir žinau: kur liepsnelė, 
ten kas nors prie jos šildosi. 
Vadinasi, ugnelė negali užges
ti... Šalimais raudonas popie
rius, pridengęs žvakę, nudažo 
liepsnelę rausva spalva; toliau 
matyti stiklu žybsintys žibintai, 
pakelti ant metalinių virbų; ki
toje pusėje mūsų kaimynas 
dangsto nuo vėjo ką tik uždeg
tas ugneles; pro vartus įeina, 
matyt, iš miesto atvažiavę vyras, 
moteris ir maža mergaitė, gė
lėm nešini... Tikriausiai neliko 
visame kalnelyje vietos, kuri bū
tų neaplankyta ir neapšviesta...

Akis užkliūva už kauburėlio 
po palinkusiu jazmino krūmu. 
Iš kur žinau, kad jazminas, kai 
nei lapų, nei žiedų nelikę? Jis 
ankstyvą vasarą, kai mes atva
žiuojam gėlių palaistyti, taip 
baltai žydi ir taip kvepia, kad jo 
negali neatsiminti. Tik, va, gėlių 
ten ir vasarą nebūna, užtat ma
ma to jazmino paunksmėje vis 
kokį žolynėlį pasodina... Dabar 
ten nei gėlių, nei žiburiuko... 
Jau buvau besižiojanti sakyti 
mamai, bet kai pasisukau į ją, 
supratau, kad ji tai pamatė 
anksčiau už mane.

- Gal nebėra kam jų aplan
kyti, gal jie visi jau čia, - lyg sau, 
lyg ir man tyliai paaiškina mama.

- Vadinasi, vėlelės neturės 
kur sušilti, - apgailiu jų, bet ma
tau, kad mamos ranka pakelia 
atsivežtąjį krepšį, išima žvakę ir 
įsmeigia ją visų užmirštan kau- 
burėlin. Kai sužiba dar vienas 
žiburiukas, atrodo, visame kal
nelyje pasidaro šilčiau...

Susitinkame tetą su pusbro
liais, kaimynus. Beveik visas 
mūsų kaimelis čia susirinko... 
Ne, tai ne tik kalnelyje besiilsin- 
čiųjų vakaras. Čia susitinka gi
minės, susieina pažįstami, kartu 
augę ir mokęsi draugai, jeigu 
jie... jau turi kam uždegti ugne
lę... Išėjusieji kalnelin seneliai 
ir močiutės, motinos ir tėvai, 
dėdės ir tetos visus sukviečia, 
suveda draugėn...

Mes su sese, pusbroliais gel
bėjame netoliese užgesusias 
liepsneles: uždegam jas kitų 
žvakių ugnimi ir mėginam pri
dengti nuo šiek tiek jau aprims- 
tančio vėjo... Žmonių vis mažė
ja: kas iš toliau, jau laikas grįžti 
namo, nes rytoj - darbo diena. 
Kai mes pasukam vartų link, 
medžių šakos jau nebe taip siū
buoja, vadinasi, naktis bus rami, 
ugnelės degs...

* * *
Prieš užmigdama pajuntu, 

kad kažkaip lengva širdy, ir pa
galvoju: kaip gerai, kad būna 
toks vakaras, sušildantis vienišas 
vėleles šaltą rudens vakarą...

Tik iš tikrųjų sušildyta buvo 
mano širdis... Bet, vaikas būda
mas, to nesupranti...

MA INAI Novelė
Č. SENKEVIČIUS

Dar niekada nebuvo dangus 
toks gražus kaip šiandien. Tar
tum kas būtų per naktį ėmęs ir 
prismaigstęs baĮtų judančių fi
gūrų, kurioms pavadinti debesų 
vardo neužtektų. Vis dėlto tai 
buvo debesys - kaitrios liepos 
mėnesio dienos.

Simas Galdeikis, vos išlipęs 
iš automobilio, kone stačia gal
va nuvirto j žydinčią pievą. Ir 
štai - guli aukštielninkas, o 
prieš - nieko kito, tik įvairiafor- 
miai debesys, pro kuriuos tar
pais šypteli saulė, tarpais prasi
veria žydras dangaus skliautas. 
Pirmoji mintis, kuri vyrą pagla
monėjo, buvo - ištrūkau...

Toli liko miestas, papuoš
tas civilizacijos vainiku - nuolat 
kabančia gelsva taršos juosta. 
Nieko panašaus šičia nebėra. 
Tik linksmi žiogeliai šokinėja 
nuo smilgos ant smilgos, čia pat 
tako ieško margaspalvė “Dievo 
karvytė”, kažkur knibžda darbš
čios skruzdėlytės... Kas žino - dar 
kokie vabalėliai, gerai nusiteikę, 
jausdamiesi esą savo namuose, 
mums nesuprantama kalba dė
koja Dievui už gyvenimą...

Pasinėręs į tokį mielą gam
tos pasaulį, Simas vos nepravir
ko džiaugsmu. Gulėjo laimin
gas, mąstė kažin ką, tik stengėsi 
niekaip nebeprisiminti ūžiančio 
miesto, į kurį grįžti teks tik po 
atostogų. O į sodybą galulaukėj, 
kur jo laukė brolis Matas ir Ve
ronika, nukakti suspės. Tarp 
smilgų vienam pabūti, debesų 
žaismą stebėti netaip jau dažnai 
pasitaiko. O ir šitaip pailsėti po 
dviejų valandų kelionės labai 
malonu.

*
Broliai sėdėjo atviroje ve

randoje po seno klevo šešėliu. 
Veronika, Simo brolienė, pilstė 
vaisių sultis, vaišino svečią na
mie keptais pyragaičiais.

- Tikrai gerai padarei, kad 
čia atsikraustei, - aplinka žavė
damasis šnekėjo Simas, - kokia 
gamtos platybė, vos ne ranka 
pasiekiamas miškas, kokia ra
mybė, o pievos kaip patalai 
minkščiausi, o dangaus skaidru
mas... pats juk matai...

- Taip, taip... - lyg nenoro
mis paniurnėjo Matas, - jau 
penkeri meteliai... žalios vasa
ros, baltos žiemos... tyla spengia 
ausyse... gyventi galime, bet ži
nai, brolau, kažko čia vis tiek 
trūksta, ir tiek...

- Žmonių, - įsiterpė Vero
nika, nukaukšėdama atnešti 
daugiau gėrimo.

Broliai tylėjo. Susimąstė. 
Abu žinojo, kad Veronika pasa
kė tiesą. Tai nieko naujo, savai
me suprantama, tokia tikrovė, 
kam apie tai ir kalbėti. Bet šei
mininkas aiškino:

- Tiesą pasakius, Simai, 
pradedam jaustis lyg būtume iš
mesti į kokią nežinomą salą; 
žvelgiam į horizontus - tuščia... 
šiaip jau, rodos, čia viską turim, 
ko žmogui reikėtų: ir telefonas, 
ir televizorius, ir spaudos glė
biai; ryšių su savaisiais ir pasau
liu tikrai pakanka, bet kai tokį 
atsiskyrėlių gyvenimą kiek ilgė
liau patiri, pradedi ilgėtis savų 
žmonių, su kuriais kone visą 
amžių bendravai, pradedi galvo
ti, kad vien ryšių neužtenka, rei
kia dalyvavimo...

- Broleli mielas, - nesutiko 
Simas, - mielai su tavimi pasi
keisčiau vietomis, čia juk viskas, 
ko iš tikrųjų pensininkui reikia, 
čia sveikata, tyras oras, ramybė, 
šviežios pačių auginamos daržo
vės, uogos... Negi visa tai norė
tum mainyti į taršos prislėgtą 
miestą? Sakai žmonių pasiil
gai... Labai greitai pamiršai, kad 
ten tikras širšių lizdas, stumdy
masis prie salių durų, plepalai, 
apkalbos, gandai gandeliai... ne
gi viso to vėl norėtum?..

- Visur yra visko, mielasis, 
- nesutiko šeimininkas.

- Ne visur, - priešinosi Si
mas, - čia nieko panašaus nėra, 
gyveni ramybėje ir džiaukis.

Broliai vienas kitą gerai paži
nojo. Buvo skirtingi ir išvaizda, ir 
pažiūromis, bet tai niekada ne
trukdė jiems artimai bendrauti.

Matas Galdeikis, į ankstyvą 
pensiją išėjęs inžinierius, sutarė 
su žmona keltis į gamtą ir ra
miai leisti senatvę. Aukštaūgis, 
kiek įdubusia krūtine, gerokai

Knygų rišykla 
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meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
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žilstelėjęs ir pliktelėjęs visai ne
buvo panašus į savo brolį, Lie
tuvoje baigusį teisę, čia eilinį 
fabriko darbininką, paskendusį 
tarp ilgų išsidraikiusių plaukų, 
vidutinio ūgio apvalų žmogiuką, 
kuris amžinai ant nosies galo 
kabančius akinius rodomuoju 
pirštu vis kilsteli aukštyn. Na, ir 
anot brolio, jis visuomet “kito
niškas” - jei švarkas raudonas, 
tai kelnės baltos; jei švarkas bal
tas - kelnės raudonos. Žmonės 
juokavo, kad tie jo rėžiantys 
drabužiai - tai tik nevykęs ant
rosios jaunystės bandymas...

- Va, išeisi į pensiją ir galė
sim mainyti: mes grįžtam į 
miestą, atiduosi savo butą, o 
mes mes tau šitą sodybą, - lyg 
pajuokaudamas ar paerzinda
mas staiga pasiūlė Matas.

Simas šį kartą kažkaip per 
akinių viršų dėbtelėjo j brolį. 
Turbūt pagalvojo, kad kalbos 
nerimtos, kurias laikas užbaigti.

*
Gyvenime pasitaiko ir tokių 

dalykų: netyčia išsprūdusi užuo
mina tampa tikrove. Taip atsiti
ko ir su Galdeikiais. Matas su 
žmona grįžo į miestą ir patogiai 
įsikūrė dviejų miegamųjų Simo 
bute, o Simas, sulaukęs pensi
jos, su nedideliu savo turteliu 
persikraustė į Mato sodybą - tą 
puikų, ramų pamiškės užkampį, 
kur balti debesys yra tikrai balti. 
Abu broliai gavo ką norėjo ir 
savo gyvenimais buvo patenkin
ti. Vasaromis Matas su Veroni
ka dažnai lankydavo viengungį 
brolelį, jau keliolika metų naš
laujantį ir besistengiantį būti 
kaip galima modernesniu, pa
trauklesniu. Veronika sykį net pa
juokavo, kad Simui trūksta tik 
auksinio auskaro... Tačiau ap
ranga nedaug ką pakeitė - liko 
vienas su savo šuneliu Džipu, taip 
pat apžėlusiu kaip ir jis pats.

Bėgo dienos - ir šviesios, ir 
lietingos, ramios ir audringos. 
Žiemos be baltų debesų buvo 
įkyrios ir velniškai ilgos, tartum 
tyčia pratęstos, kad bandytų Si
mo kantrybę. O tos kantrybės 
jam dar užteko. Sulaukęs pava
sario, užmiršdavo žiemą, o kai 
vėl sugrįždavo vasara, krisdavo į 
pievą ir gėrėdavosi baltų debesų 
figūromis - taip jam kažkodėl 
patiko toks dangus.

*
Matas ir Veronika mieste 

jautėsi kaip savoje vietoje - seni 
draugai, grupės pažįstamų vei
dų, minėjimai, koncertai, įvai
rūs suėjimai, bendruomenė, pa
rapija. Grįžę ir viso to pasiilgę 
labai uoliai visur dalyvaudavo, 
kiek tik laikas ir jėgos leido. 
Jautė abu, kad visa tai sudarė 
kažkaip lyg prasmingesnį gyve
nimo turinį, kurį buvo praradę 
gyvendami ramioje pamiškėje. 
Prieš grįždami į miestą rimtai ir 
ilgokai svarstė, ką daryti? Išva
da buvo aiški - visko turėti ne
galima. Lietuviškasis gyvenimas 
arba grynas oras. Rinkitės. Ir 
pasirinko.

O vieną šaltą žiemos vakarą 
kažkas pasibeldė į duris.

- Simai ! - šūktelėjo Matas 
jas pravėręs. Pro virtuvės duris 
kyštelėjo galvą Veronika.

Visi trys susėdo.
- Nebesirodai, seniai bebu

vai, gal jau kokią draugę būsi 
susiradęs, - paerzino Matas 
kiek sumišusį brolelį.

- Nieko panašaus, nieko... - 
teisinosi Simas, - mat reikalas 
kitas čia mane atvijo.

- Na, na... - susidomėjo šei
mininkai. “Turbūt pinigų prirei
kė”, - sau vienas pagalvojo Ma
tas. Bet neatspėjo.

- Parduodu sodybą, - tvirtai 
tarė Simas, mesdamas žvilgsnį 
tai į vieną, tai į kitą, skubėda
mas sugaudyti nustebusius šei
mininkų veidus.

Minutės tyla.
- Tai... kaip čia dabar su

prasti?... - įsmeigęs akis į brolį 
prabilo Matas.

- Parduodi?.. - pridėjo dar 
Veronika, - išmainėm, kad gyven
tum kaip norėjai, o dabar ... par
duodu... tai kur gyvensi, kur 
dingsi?...

Simas minutę sėdėjo suglu
męs tarsi koks pagautas nusi
kaltėlis. Labiausiai jį gąsdino tie 
į jį susmeigti klausiamieji žvilgs
niai, kurie jį verste vertė viską 
atvirai paaiškinti:

- Judviejų patirtis užkliudė ir 
mane, - kalbėjo, - supratau ir aš, 
kad sunku, tiesiog nebeįmanoma 
be žmonių, be savųjų... lietuviai 
kaip išsmaluoti limpa vienas prie 
kito ir bardamiesi... aš juk irgi 
lietuvis... taigi grįžtu...

Iki vidurnakčio broliai tarė
si, kaip grižtančiam Simui ge
riausiai iš naujo įsikurti.
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Perlojoje paminklas žuvusiems perlojiečiams už Lietuvos laisvę
Nuotr. J. Staškevičiaus

Istorinės reikšmės leidinys
“Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga”

KAZYS BLAŽEVIČIUS
XX š. mūsų tauta nepapras

tai nukentėjo nuo rusiškųjų ir 
vokiškųjų okupantų. Jos patrio
tinė dalis aršiai priešinosi oku
pantams. Prieš nacius buvo pa
sirinkta neginkluota pasiprieši
nimo taktika, prieš bolševikus - 
visokeriopa. Pirmosios pogrin
dinės pasipriešinimo organiza
cijos steigėsi pirmosios bolševi
kinės okupacijos metais. 1940 
m. pabaigoje įsikūrė Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga 
(LLKS), kuri kartu su Lietuvos 
aktyvistų frontu (LAF) organi
zavo 1941 m. birželio sukilimą. 
LLKS tikslas buvo atkurti Lie
tuvos nepriklausomybę.

1942 m. pavasarį Kaune bu
vo sudaryta LLKS vyriausioji 
vadovybė, kuri organizavo są
jungos tinklą visoje respubliko
je. 1943 m. organizacija turėjo 
apie 3,000 aktyvių narių.

Anuo metu buvo labai svar
bu visuomenę, ypač jaunimą, 
informuoti apie politinę padėtį 
ir hitlerininkų kėslus. Todėl 
LLKS didelį dėmesį skyrė po
grindinei spaudai, kuri visuome
nėje buvo labai populiari.

LLKS leido Laisvės kovoto
ją, Apžvalgą, Laisvąjį žodį, įvai
rius informacinius žiniaraščius, 
vietinius laikraštėlius ir kt., su
organizavo kelias spaustuves.

Lietuvių rezistencija tikėjosi 
sulaukti moralinės ir politinės 
paramos Vakaruose. Tuo tikslu 
1943 m. pavasarį žvejų laiveliu į 
Švediją nuvyko Algirdas Vokie
taitis. Ten jis susisiekė su Lietu
vos diplomatais, ir 1943 m. vi
duryje Stocholme buvo sudary
tas slaptas politinis ir propagan
dinis organas - Lietuvių komi
tetas. Jis informavo pasaulį apie 
lietuvių rezistentų veiklą ir jų 
siekį po karo atkurti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Kursuodamas tarp Lietuvos 
ir Švedijos, 1944.VIII.8 A. Vo
kietaitis įkliuvo Gestapui ir pa
teko į Štuthofo koncentracijos 
stovyklą. Karui baigiantis, po 
sudėtingų kelionių A. Vokietai
tis Vakaruose tęsė LLKS veiklą.

1944 m. pavasarį gestapi
ninkams areštavus LLKS vado
vybę, organicazijos veikla Lietu
voje nutrūko. Artėjant antrajai 
bolševikinei okupacijai, daug 
LLKS veikėjų pasitraukė į Va
karus. Likę Tėvynėje, įsijungė į 

Paminklas Dubingiuose lietuviams, nužudytiems Armijos Krąjovos
1944 m. Prie paminklo - BRONIUS SAPLYS ir palydovai

partizaninį karą, jame žuvo arba 
praėjo erškėčiuotus Sibiro gula
gų kelius. Į Vakarus pasitraukę 
LLKS vadovai pratęsė organiza
cijos veiklą. Nepriklausomybę 
atgavusioje Lietuvoje 1996 m. 
pradžioje buvo atsteigta LLKS.

Sovietiniai istorikai visomis 
priemonėmis stengėsi menkinti 
lietuvių rezistentų pasipriešini
mą tiek rudiesiems, tiek ir rau
doniesiems okupantams. Atsira
do būtinybė palikti istorijai tiesą 
apie lietuvių rezistencinę veiklą. 
Tą ryžosi padaryti į JAV pasi
traukę buvę LLKS vadovai. Jų 
pastangomis Čikagoje 1983 m. 
buvo išleista knyga Laisvės be
siekiant (Čikaga, LLKS išeivijo
je, 1983, 407 psl.). Knygos ini
ciatoriais buvo Povilas Zičkus, 
Vytautas Izbickas ir Jonas Va- 
sys, vyr. redaktorius - A. Vokie
taitis.

Knyga Laisvės besiekiant - 
kolektyvinis darbas. LLKS va
dovybė išeivijoje planavo išleisti 
ir antrąjį knygos tomą, tačiau, 
retėjant bendražygių gretoms, 
planai liko neįgyvendinti.

Knygos Laisvės besiekiant 
antrąją dalį ryžosi rašyti aktyvus 
pasipriešinimo rudiesiems ir 
raudoniesiems okupantams da
lyvis Juozas Grušys-Žilvinis. Jo 
pastangomis 2000-siais Lietuvo
je buvo išleista knyga Laukti 
nebuvo kada (“Ramona”, 2000, 
500 egz., 439 psl.). Knygoje šalia 
J. Grušio rašinių pateikti 15-kos 
autorių straipsniai ir A. Vokie
taičio knygoje Laisvės besiekiant 
neišspausdinti atsiminimai.

Knyga Laisvės besiekiant iš
leista mažu tiražu, Lietuvą pa
siekė vos keli egzemplioriai. J. 
Grušio pastangomis R. Ketur
akio viltis išsipildė - ką tik iš 
spaudos išėjo kapitalinė didelio 
formato knyga Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga 1940-2000 
(K., 2001, 475 psl.). Knyga - 
dviejų dalių. Pirmoji dalis - tai 
1983 m. Čikagoje išleistos kny
gos Laisvės besiekiant pakartoji
mas, antroji dalis - papildyta 
minėta J. Grušio knyga Laukti 
nebuvo kada.

Knyga išleista LLKS 60-čio 
jubiliejaus proga daugelio rė
mėjų lėšomis ir skirta visiems 
Lietuvos laisvės kovotojams pa
gerbti. Knygą numatoma dova
noti Lietuvos mokykloms bei 
bibliotekoms.



Kokiose rankose Lietuvos archyvai?
Civilizuotų šalių valstybi

niuose archyvuose saugomi ver
tingi istoriniai dokumentai, lei
džiantys giliau pažinti tautos ir 
krašto praeitį. Kitaip yra totalis- 
tiniuose režimuose, kur archy
vai paverčiami, anot G. Or- 
well’io šmaikštaus pavadinimo, 
“Tiesos ministerijos” (iš tiesų 
teisybės nuslėpimo ir melo 
skleidimo įstaigų) padaliniu.

Sovietinės okupacijos me
tais buvo naikinama daug reži
mą kompromituojančių doku
mentų, daugelis jų buvo slepia
ma “po septyniais užraktais”, 
kad jų negalėtų pamatyti eiliniai 
žmonės. Mat jiems buvo skiria
ma ne istorinė tiesa, bet sovieti
nė propaganda. Todėl sovieti
niai archyvai buvo reikšminga 
grandis okupacinio režimo me
chanizme, atidžiai prižiūrima 
bolševikų partijos ir KGB. Ten 
darbavosi nemažai aršių kola
borantų, režimui patikimų žmo
nių. Be abejonės, tuometiniuose 
Lietuvos archyvuose (kaip ir ki
tose okupuoto krašto įstaigose) 
buvo nemažai ir šviesuolių, nuo
šaliau nuo sovietinės valdžios 
stovėjusių, nesistengusių gauti 
didesnių privilegijų, uoliai tar
naujant režimui.

Iš tų laikų liko gan slogių 
prisiminimų apie valstybinių ar
chyvų veiklą. Kai moksliniam 
darbui prireikdavo kokios 
smulkmenos, tekdavo iš įstaigos 
gauti rekomendacijas archyvui, 
kad leistų ten pabūti. Aršios pri
žiūrėtojos skaityklose, pagal 
tuometines KGB instrukcijas, 
leisdavo pažvelgti tik į vieną rei
kalingo dokumento dalį, kitką 
uždengdavo ir sekdavo, kad kas 
nepažvelgtų toliau - į sovietų 
valdžios draudžiamas pastraipas 
ir puslapius.

Būdavo ir visai keistų daly
kų tose griežtai saugomose 
įstaigose, dvelkusiose Sibiro la
gerių dvasia. Antai, teko nu
stebti aptikus sudarkytą archyvi
nę bylą - išplėštus ir išpjautus 
archyvinius dokumentus. Kaip 
to nepastebėdavo griežtosios 
prižiūrėtojos? Įrašai tvirtino,

Atsiųsta
MITTEIBUNGEN AUS BAL- 

TISCHEM LEBEN, nr. 3 (195), 
Baltiečių draugijos Vokietijoje lei
džiamas žurnalas, 28 psl. ir virše
liai.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS IŠEIVIJOJE. Reda
gavo Nora Kulpavičienė. Šio insti
tuto leidinys. Jame apžvelgta plati 
instituto veikla Kanadoje ir Ameri
koje, išryškinti ypač dailininkų An
tano ir Anastazijos Tamošaičių 
darbai. Instituto valdybos pirminin
kė Aldona Veselkienė įžanginiame 
žodyje sako: “Šiuo leidiniu norime 
supažindinti visuomenę su Lietuvių 
tautodailės instituto veikla išeivijo
je ir palikti ateičiai istorinę medžia
gą”. Išleista Toronte 2000 m., 174 
psl. Gausu iliustracijų - spalvotų ir 
juoda-balta nuotraukų. Kieti virše
liai. Spausdinta “Danaitis Associa
tes Ine.”.

Trumpas žodis
Prie nulaužto skausmo, 
Prie skaudžios tylos 
Eisiu prisiglausiu - 
Gal nenuplasnos.
Smelkiasi į širdį 
Šaltis nevilties.
Kuo tą tylą girdyt, 
Kad vėl imtų šviest?
Eiti gal prie kapo - 
Beržas pakuždės, 
Lieknas ir belapis 
Gal surinks raides:
M-Y-L-I-U- trumpą žodį, 
Tariamą visų, 
Nukankintą, godų, 
Šaukiantį balsu.
Viešpačiui ištarsiu 
Tas penkias raides, 
Kad manęs nebartų, 
Glaustų prie širdies.

Vėlinės
Trioletas
Aš buvau saloje chrizantemų, 
Ten, kur vaikšto šešėliai rimties. 
Žiburėliai plevena sutemus.
Aš buvau saloje chrizantemų - 
Amžinybė kiekvieną pakvies, - 
Gėlės jungia su esančiais žemėj. 
Aš buvau saloje chrizantemų, 
Ten, kur vaikšto šešėliai rimties.

Janina Marcinkevičienė,
Šakiai 

kad ligi tol tais dokumentais do
mėjosi ir dabar žymus kolekcio
nierius ar garsus veikėjas. 
Sklandė gandai, kad tokiais at
vejais jaunikliams saugiau nieko 
nepastebėti - jei paskelbsi va
gystės žymes radęs, būsi pats ir 
apkaltintas, o ne tie žymieji, re
žimo palaikomi veikėjai...

Gal ir nevertėtų prisiminti 
seniai praėjusių laikų, bet teko 
susidurti su dar vis gyva praeiti
mi, rodančia, kad sovietinio re
žimo palikimas taip lengvai ne
išnyksta.

Rudenį teko lydėti visą gru
pę Lietuvos valstybinių archyvų 
darbuotojų į Karaliaučiaus kraš
tą. Buvo tarp jų nemažai švie
suolių, rimtų žmonių. Tačiau iš
sigandome pamatę, kad praėjęs 
dešimtmetis ne tiek jau daug 
pakeitė tame bare, kad net vals
tybės vertybių ir šventenybių 
saugyklose tebedirba daug savo
tiškai nusiteikusių žmonių.

Nemažos dalies bendrake
leivių įniršį užsitraukėme pasa
kodami apie etnocidą ir genoci
dą Mažojoje Lietuvoje, apie ten 
vykdytas masines žudynes, mo
terų prievartavimus, kultūros, 
istorijos paminklų bei viso kraš
to griovimą. Nepatenkintieji 
Lietuvos valstybinių archyvų 
darbuotojai ketino mus perrėkti 
rusiškomis dainomis - esą tokie 
pasakojimai užgauna juos kaip 
kitataučius. Visai nesiūlome net 
ir tokioms svarbioms įstaigoms 
atrinkinėti darbuotojus pagal 
tautybę, tačiau iš arčiau susidū
rus gąsdina kai kurių darbuoto
jų aršus antilietuviškas, proso
vietinis ir panašus nusistatymas. 
Tai ir nenuostabu, prisiminus 
griežtą atranką į tokias įstaigas 
sovietmečiu, ten įtaisomus dirb
ti atitinkamus žmones.

Deja, nuliūdino ir jaunimas 
- aukštojo mokslo pažymėjimus 
jau šiais laikais gavęs. Nenuo
stabu, kad tie jauni žmonės 
daug nežinojo, blogiau, kad ir 
nenorėjo žinoti apie baltišką 
kraštą, apie dalykus, svarbius ne 
vien Mažajai, bet ir Didžiajai 
Lietuvai.

paminėti
Vidas Spengla, BAŽNYČIA, 

“KRONIKA” ir KGB VORATINK
LIS. Redagavo Loreta Teresė Pau
lavičiūtė, MICP. Kalbos redaktorė 
ir korektorė - Liuda Sidarienė. 
Viršelio dailininkė - Audronė Mar
tinaitytė. “Katalikų akademijos lei
dykla” (A. Jakšto 9, Vilnius). Vil
nius, 2001 m. 520 psl. Šiame leidi
nyje, remiantis buvusio KGB archy
vo dokumentais ir Kronikos bend
radarbių atsiminimais, atskleidžia
ma daug faktų apie sunkią Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios būklę sovietų 
priespaudos metais ir pasipriešini
mą kompartijos bei sovietinio sau
gumo komiteto persekiojimui.
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Kelionės gale jau nebesiste
bėjome, kai iš viso didelio būrio 
nebeatsirado nė vienas, norintis 
pamatyti tikrą senųjų prūsų pi
liakalnį. Vadinamųjų istorikų 
pageidavimai buvo visai kitokie.

Viską apvainikavo kelionės 
pabaiga - Tolminkiemio švento
vės aplankymas. Grįžę į autobu
są, pastebėjomie, kad mus ap
vogė - dingo ryšulėlis brangių 
knygų apie Mažąją Lietuvą. Te
ko stabdyti autobusą, nepaisant 
įžūlių prieštaravimų. Galop, iš
klausius daugybę įžeidimų, pa
vogtos knygos buvo atrastos - 
paslėptos kitame autobuso gale. 
Net ir atradus pavogtą daiktą, 
aršieji triukšmautojai neatsipra
šė už apsivogusius savo bendra
žygius...

Lietuvos valstybiniuose ar
chyvuose ir toliau ramiai dar
buojasi vagys, pasisavinantys 
bendrakeleivių turtą. Sakoma, 
kad rimtesnėse šalyse, ne tik pi
nigų saugyklose, bet ir archy
vuose dirba itin rimtai patikrinti 
ir sąžiningi žmonės. Darbo rei
kalais tenka važinėti į Vakarų 
Europos šalis, susitikti su kultū
ringais ir išsilavinusiais tenykš
čių archyvų darbuotojais, atsi
dėjusiais savajam darbui. Labai 
gaila, kad Lietuvai dar taip toli 
iki civilizuotų kraštų. Gal kada 
ir mūsų šalyje istorinių vertybių 
saugyklose dirbs Lietuvai pasi
šventę žmonės, kad nebereikės 
būgštauti dėl tenykščių vertybių 
likimo...

Kartu norime padėkoti gau
siems rėmėjams už paramą 
“Mažosios Lietuvos enciklope
dijos” leidybai. Šis nutikimas 
akivaizdžiai parodė, kad soviet
metis nuskurdino mūsų krašto 
žmones. Jie nebežino ir net ne
benori žinoti apie baltišką kraš
tą - Mažąją Lietuvą, sovietme
čio atneštas nelaimes. Tikimės, 
kad mūsų leidinys bent jauni
mui atskleis tikrąsias vertybes, 
paskatins jį domėtis savo protė
viais ir savuoju kraštu.

Dr. Martynas Purvinas, 
“Mažosios Lietuvos enciklopedijos” 

vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas 
Architektė Marija Purvinienė, 
MLE architektūros skyriaus vedėja

M. PURVINIENĖ tiria senąsias 
kapines Smalininkų apylinkėse

Anapilio parapijos “Angeliukų” choro narės, attikusios meninę programą 
Lietuvos kankinių šventėje, su savo vadove NIJOLE BENOTIENE

Anapilio parapijos “Angeliukų” choro narės su savo vadove NIJOLE 
BENOTIENE Toronto oro uoste prieš skrydį Meksikon

Jaunimo brandos veidrodžiai
ANTANAS MUSTEIKIS
Tikiuosi, kad nesuklysiu 

teigdamas, jog kiekvienas jau
nuolis bei jaunuolė, atidžiai įsis
kaitęs ar įsiskaičiusi į kun. prof. 
Kęstučio A. Trimako pateiktus 
jaunuolių išgyvenimus Jaunimo 
knygoje, atras ir staigmeną - sa
vo asmeninį (individinį), gilumi
nį veidrodį.

Joje yra atskleisti autentiški 
jaunų žmonių brandos metų iš
pažinimai, pasirašyti, pabrėžiu, 
slapyvardžiais. Tai įgalina asme
nis būti atviresniais, neslėpti sa
vo intymių jausmų bei veiksmų, 
kurie viešumoje gali būti ir ne
švankiai vertinami bei kritikuo
jami.

Iš daugiau kaip pusės tūks
tančio Lietuvos jaunimo pasipa
sakojimų, kurie galima vadinti 
autobiografijomis, autorius at
rinko aštuoniasdešimt vieną ir 
atskleidė pirmojoje veikalo kny
goje Sąlyčiai su paslaptimi. Ji 
suskirstyta į dvylika skyrių, ku
rių pavadinimai nurodo pagrin
dines jaunimo brandos temas.

Visus pasipasakojimus au
torius komentuoja psichologi
niu požiūriu, įvertindamas jau
nuolių brandą fizinės, socialinės 
ir antgamtinės aplinkos įtakoje. 
Skyriuose parinkti individiniai 
išgyvenimai suvedami į bendras 
poelgių normas, tapatybės raidą 
ir mokslinius dėsnius, paremtus 
pripažintų autoritetų - Gordo- 
no Allporto, James W. Fowle- 
rio, Viktoro Franklio, Karlo 
Jungo, H. B. Ruemkės ir kitų 
mintimis.

Suprantama, jaunimas ne
galėjo išvengti blaškymosi tarp 
gėrio ir blogio, susijusio su kan
čia. Bene ryškiausias šios pro
blemos skyrius yra vienuoliktas 
Savižudybė: ieškant išeities. Ši 
jaunimo problema yra būdinga 
visai Lietuvos visuomenei, kuri

Kalėdinė opera Anapilyje
G. C. Menotti “Amalis ir nakties svečiai” gruodžio 9, sekmadienį

Žymus italų kilmės ameri
kietis muzikas Gian-Carlo Me
notti XX šimtmečio viduryje 
pasižymėjo kaip savotiškų neo- 
klasikinio stiliaus operų libretis- 
tas ir kompozitorius. Populia
riausia iš jų yra laikoma Amalis 
ir nakties svečiai, susijusi su le
genda apie tris karalius, užkly
dusius į vargingą luošo berniuko 
Amaliaus lūšną, pakeliui į Bet
liejų. Ši vieno veiksmo opera 
buvo specialiai sukurta televizi
jai 1951 m. Kalėdų šventei. Nuo 
to laiko ji tapo tradiciniu kalėdi
niu renginiu, rodomu televizijo
je, atliekamu teatrų scenose, 
ypatingais atvejais šventovėse. 
Neseniai veikalas buvo įrašytas į 
vaizdajuostę su operos įžymy
bėm - sopranu Teresa Stratas ir 
bosu Georgio Tozzi.

Tai puikus kūrinys, pasižy
mintis gražia ir melodinga mu
zika, duetais, arijomis, choru, 
ryškiais charakteriais, įdomiu 
siužetu, dramatiškais ir jautriais 
momentais. Ir yra tuo ypatingas, 
kad labai ryškiai ir jausmingai 
išreiškia Kristaus atėjimą ir 

dabartiniu metu turi aukščiausią 
pasaulyje savižudžių nuošimtį.

Tame skyriuje septynios 
jaunuolės atidengė savo nuož
mią patirtį. Jų amžius: Tolminė 
buvo 17 m., Jolita, Vita ir 
Vygailė - 17-18 m., Kadė - 
bebaigianti vidurinę mokyklą, 
Lidija ir Marija jau studijavo 
aukštojoje mokykloje. Visos 
stokojo gyvo tikėjimo, kentėjo 
nuo asmeninių negandų, kaip 
širdies skausmas, beprasmybė, 
mirties baimė, mylimojo netek
tis, tad norėjo nusižudyti. Ketu
rios iš jų bandė nusižudyti, bet 
vieną išgelbėjo greitoji pagalba, 
kitą - nepakankamas vaistų kie
kis, o didžiąja dalimi jas sulaikė 
“įsitikinimas Dievo tikrovės 
svarba”. Šia proga autorius api
brėžia asmens tapatybę - as
mens vidaus branduolį, kurio 
esminiai elementai yra pasaulė
vaizdis, savimonė ir branginamų 
vertybių tikslas bei siekis.

Veikale užtikau nedaug rik
tu. Vietoj “įtaką” (117 p.) turi 
būti įtaka; trūksta kablelio po 
“kad daro blogai” (289 p.); 
vietoj “Nusivilimas” (301 p.), 
turi būti Nusivylimas; vietoj 
“kūriamieji” (309 p.) - kuria
mieji; trūksta kablelio po “ma
mą” (333 p.) ir po “atitrukusį”, 
(174 p.), kur ir nosinė nereika
linga.

Kun. prof. Trimakas sukūrė 
didžios svarbos veikalą, kuriuo 
gali naudotis ne tik dabartinė 
jaunimo karta, pažeista soviet
mečio palikimo, bet ir kitos kar
tos, kuriančios savo tapatybę.

Viltingai tenka laukti antro
sios šio veikalo dalies - Santy
kiai su kitais.

Kęstutis A. Trimakas, JAUNI
MAS. Patirtis ir įžvalgos, I da
lis, Sąlyčiai su paslaptimi. Lie
tuvos Katechetikos centro lei
dykla. Kaunas, 2000 m., 408 psl.

svarbą mūsų gyvenime.
Šiais metais Toronte Amalis 

bus atliekamas duMaurier teat
re su orkestru ir dirigentu, spe
cialiai iškviestais iš Bulgarijos, 
gruodžio 14 ir 15 d.d., solisto ir 
direktoriaus Danieliaus Eby pa
stangomis. Karaliaus Baltazaro 
vaidmenį atliks Algirdas Kynas, 
anksčiau šį vaidmenį dainavęs 
Toronte su Centuries Opera 
Assoc. Susitarus su Anapilio 
vadovybe D. Eby sutiko Amalį 
atlikti didžiojoje salėje su piani
no palyda gruodžio 9, sekma
dienį, 2 v.p.p. Pagrindinės kara
liaus Melchioro ir motinos ari
jos bus atliekamos lietuviškai. 
Pastarąjį vaidmenį sutiko iš
mokti lietuviškai amerikietė so
listė.

Šiuo metu yra gautas puikus 
Amalio lietuviškas vertimas iš 
Lietuvos. Puoselėjama mintis jį 
pastatyti Toronte lietuvių kalba, 
gal ateinančiais metais. Tuo tar
pu išnaudokime progą išgirsti šį 
puikų veikalą savoje salėje ir 
taip giliau įsijausti į kalėdinę 
nuotaiką. A. K.
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d KULTOlilff IE VEIKLOJE
Vilniaus Gedimino technikos 

universiteto tradicinės dienos 
prasidėjo rugsėjo 17 d. Vilniaus 
Katedros aikštėje prie DLK Ge
dimino paminklo. Šiemet jos bu
vo skiriamos universiteto įsteigi
mo 45 metų sukakčiai ir DLK 
Gedimino vardo suteikimo penk
mečiui paminėti. Susirinkusius į 
Katedros aikštę sveikino VGTU 
gen. Antano Gustaičio vardo 
aviacijos instituto lėktuvų eskad
rilė, pilotuojama šio instituto ab
solventų lakūnų instruktorių. Jie 
virš Katedros aikštės atliko du vi
ražus, kuriais buvo išrašytas vie
nas iš VGTU emblemos elemen
tų - begalybės simbolis. Vėliau 
koncertavo universiteto tautinių 
šokių grupė “Vingis”, sveikinimo 
kalbą pasakė rektorius prof. Ed
mundas K. Zavadskas, padėta gė
lių prie DLK Gedimino pa
minklo.

Tarptautinė konferencija spa
lio pradžioje buvo surengta Vil
niaus universiteto Filologijos fa
kultete V. Krėvės auditorijoje te
ma Kanados moterys. Ją rengė 
prieš ketverius metus Vilniaus 
universitete įsikūręs Kanados 
centras, kuris ir pernai buvo su
rengęs didelio susidomėjimo su
laukusią konferenciją Atrandant 
Kanadą. Šiemet konferencijoje 
kalbėjo literatūrologė Isobel 
Grundy tema Kanados rašytojos: 
nuo kolonizavimo pradžios iki ma
sinės kultūros-, kitų mokslinių pra
nešimų temos buvo irgi susijusios 
su Kanados moterimis: politikių 
pristatymas Kanados spaudoje, 
moterų įvaizdžiai Michael On- 
daatje romane Anglas ligonis (The 
English Patient), merginų ir mote
rų paveikslai kitų žymių Kanados 
rašytojų kūriniuose. Konferenciją 
rėmė Kanados vyriausybė ir Ry
goje veikianti Kanados ambasada 
Baltijos valstybėms.

Eleną Dauguvietytę-Kudabie- 
nę The Hamilton Spectator kores
pondentė Linda Jacobs paminėjo 
laikraščio 2001.IX.27 laidoje kaip 
vieną iš vietinių gyventojų, pra
turtinusių bendruomenę savai
mingais būdais. Korespondentė 
trumpai apžvelgė jos gyvenimo 
kelią, nuo 1941 m. jos pirmojo 
žingsnio į sceną dar Lietuvoje 
(“gal būtų tapusi viena iš Euro
pos įžymybių, jei ne karas”), pa
minėjo DP stovyklas, jos atvyki
mą į Hamiltoną (Ontario) 1949 
m. ir teatro organizavimą vienoje 
iš senų sporto salių Dundurn gat
vėje, kad žadintų naujųjų imi
grantų dvasią teatro burtais. Pir
mieji vaidinimai buvę lietuvių 
kalba, bet vėliau buvo statomi lie
tuviški veikalai anglų kalba, kad 
jaunoji karta ir jų sutuoktiniai ka
nadiečiai turėtų progą susipažinti 
su lietuviška kultūra. 'Straipsnyje 
paminėtas ir jos įsteigto “Auku
ro” penkiasdešimtmetis, gautas 
apdovanojimas už geriausią TV 
komercinę (Leon’s baldų krautu
vės) reklamą. Sulaukusi 78 metų 
E. Kudabienė jau nebepajėgia 
vaikščioti be rėmelių (“tai mano 
Kadiliakas”, ji juokauja), bet vis 
dar gyvena teatro dvasia. “ Sun
kiausia būna, kai tu dar nori dirb
ti savo mėgstamą darbą, bet jau 
negali, nes tavo kūnas neleidžia”, 
korespondentė straipsnį baigia E. 
Kudabienės žodžiais.

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

Dr. R. MAŽEIKAITĖ, Kanados lietuvių muziejaus-archyvo direktorė, 
dail. A. Tamošaitienės darbų parodoje, kaip viena iš jos rengėjų

Premijas vadovėlių auto
riams ir leidėjams 2000-01 moks
lo metais paskyrė Švietimo ir 
mokslo ministerija. Pirmosios 
premijos (3,750 Lt dydžio) paskir
tos Vilniaus pedagoginio univer
siteto dėstytojams Liutaurui De
gėsiui ir Rasai Aškinytei už vado
vėlį VII-IX klasėms Etika (išleido 
“Krona”); Etnokosmologijos mu
ziejaus vyriausiam rinkinių saugo
tojui Rimvydui Laužikui, Vilniaus 
Gerosios vilties vidurinės mokyk
los mokytojui Giedriui Mackevi
čiui ir “Briedžio” leidyklos direk
toriui Karoliui Mickevičiui už 
Lietuvos istorijos vadovėlį V kla
sei Kelias; Švietimo ir mokslo mi
nisterijos Pagrindinio ir vidurinio 
ugdymo skyriaus vyr. specialistei 
Audronei Suminienei už vadovėlį 
VII klasei Biologija (išleido “Va
ga”). Buvo paskirtos ir keturios 
antrosios premijos (2,500 Lt) už 
chemijos, lietuvių kalbos, mergai
čių darbelių vadovėlius ir vieną 
vadovėlį lenkiškoms mokykloms.

Šiaulių dramos teatras šį ru
denį atšventė savo 70 metų gyva
vimo jubiliejų. Ta proga buvo iš
leista knyga Šiaulių dramos teatrui 
- 70, kurią iš teatro istorijos frag
mentų (pirmoji teatro istorijos 
knyga buvo parašyta švenčiant 40- 
metį, vėliau kas 10 metų būdavo 
išleidžiamos pridėtinės knygos) ir 
dabartinės veiklos apžvalgos su
darė aktorius Pranas Piaulokas. 
Pasak P. Piauloko, Šiaulių dra
mos teatrą dar gerokai prieš jo 
oficialų įregistravimą 1931 metais 
palaikė būrys mėgėjų aktorių, 
miesto inteligentų, kultūrininkų. 
1931 m. rugsėjo 23 d.ieną Lietu
vos švietimo ministerijos potvar
kiu į Šiaulius buvo nukreipta 14 
jaunų aktorių: Juozas Miltinis, 
Vladas Derkintis, Alfonsas Ra
dzevičius, Potencija Pinkauskaitė, 
Elena Bindokaitė ir kiti. Pirmasis 
Šiaulių dramos teatro spektaklis 
buvo Boriso Dauguviečio režisuo
ta italų dramaturgo ir rašytojo 
Carlo Gozzi (1720-1806) tragiko
miška pasaka Princesė Turandot 
(parašyta 1762 m.). Vėliau teatrą 
ištiko visa eilė nepalankių įvykių: 
prieškario metu jis buvo perkeltas 
į Klaipėdą “stiprinti lietuvybės”, 
karo metu sugriautas jo pastatas, 
sovietinio režimo metu primesti 
svetimos ideologijos veikalai, bet 
teatras išliko. Per septynis de
šimtmečius šiame teatre parody
tos 387 premjeros, jame subrendo 
režisieriai Juozas Miltinis, Jonas 
Jurašas, Jonas Vaitkus, aktoriai 
Vytautas Tomkus, Antanas Šur
na, Vaiva Mainelytė. Šiuo metu 
teatre dirba 26 aktoriai, tarp jų 
du Kristoforo premijos laureatai: 
Kazys Tumkevičius ir Sigitas Ja
kubauskas.' Po ke tvėrių metų 
teatras turėtų atjaunėti, nes į jį 
žada atvykti dirbti trylika dabarti
nių Lietuvos muzikos akademijos 
Teatro fakulteto pirmakursių. 
Teatro jubiliejus buvo iškilmingai 
paminėtas rugsėjo 23 d. minėjimu 
ir moksline konferencija (rugsėjo 
22 d.), kurioje dalyvavo teatrolo- 
gės Irena Aleksaitė, Gražina Ma- 
reckaitė ir Audronė Girdzijaus
kaitė. Po švenčių žiūrovų laukia 
naujos premjeros: Robert Hart
lingo tragedija Plieninės magnoli
jos ir Anton Čechovo Trys se
serys. G.K.
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RISIKELIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonu doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 1.70%
180-364 d. term.lnd..................... 1.70%
1 metų term. Indėlius.................1.75%
2 metų term. Indėlius................ 2.40%
3 metų term, indėlius................ 2.95%
4 metų term, indėlius................ 3.35%
5 metų term, indėlius................ 3.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...............1.75%
1 metų GlC-met. palūk...............2.00%
2 metų GlC-met. palūk...............2.65%
3 metų GlC-met. palūk...............3.20%
4 metų GlC-met. palūk...............3.60%
5 metų GlC-met. palūk...............4.00%
RRSP, RRIFIr OHOSP

“Variable"............................... 1.70%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 2.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 2.90% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.45% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 3.85% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.25%
Taupomąją sąskaitą iki.............0.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.25%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk........................1.75%

Kanados įvykiai

Asmenines paskolas 
nuo...................5.50%

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

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.............4.50%

Duodame komercinius 
mortgičius

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
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

GALVOJAT PIRKTI PIRMĄ NAMĄ, 
BET NEŽINOT KAIP PRADĖTI?

Be jokių Jūsų įsipareigojimų 
pristatysiu į Jūsų namus 128 pus
lapių knygutę "HOW TO BUY 
YOUR FIRST HOME".

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

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

(Atkleta iš 1-mo psl.) 
biotinių Cipro tablečių, labiau
siai rekomenduotų juodligės gy
dymui, kuriuos laikys atsargi
niuose fonduose, ir ragino ka
nadiečius nenaudoti antibiotikų 
“tik dėl visa ko”. Time žurnalo 
kanadiškoji 2001.X.29 laida (40 
psl.) aprašo abu juodligės už
krėtimo atvejus (įkvėpiant į 
plaučius ar prisilietus per odą), 
inkubacinį periodą (2-3 dienos), 
simptomus bei mirties pavojus, 
jei liga negydoma (90 ir 20%). 
Apskritai paėmus, juodligės pa
vojus kanadiečiams tapo perne
lyg smarkiai išpūstas.

Ontario premjeras Mike 
Harris pareiškė, kad nori netru
kus atsistatydinti iš šių pareigų, 
nes politika jį nuvargino, ir jis 
nori sugrįžti ramiam gyvenimui 
su šeima į North Bay. Tikimasi, 
kad konservatoriai išrinks naują 
partijos vadovą (automatiškai 
tapsiantį premjeru iki kitų pro
vincijos rinkimų) iki kito pava
sario. Kai kurie politologai spė
lioja, kad M. Harris pasitraukia, 
nes jaučia provincijos konserva
torių pralaimėjimą ateinančiuo
se rinkimuose. Jis savo paskelb
tos “Sveiko proto revoliucijos” 
programos rėmuose įvedė daug 
pakeitimų švietimo, sveikatos 
tarnybos srityse, subalansavo 
provincijos biudžetą, sumažino 
asmeninius ir verslo mokesčius, 
bet taip pat įsigijo ir daug poli
tinių priešų, užpykdė mokytojus 
bei mokyklų tarybas, darbo uni
jas, benamius ir beturčius. M. 
Harris išbuvo provincijos prem
jeru šešerius metus, o konserva
torių partijos vadovu - vienuoli
ka metų.

Antropologei Jane Goodall 
Ryerson universitetas Toronte 
suteikė garbės doktoratą. Dr. 
Goodall ilgus metus praleido 
Afrikoje studijuodama šimpan
zių gyvenimą Ruandoje ir Kon
go upės pakraščiuose. Būdama 
Toronte, po ceremonijos Ryer
son universitete, ji skaitė pa
skaitas Ontario Science Centre 
auditorijoje, Massey Hall salėje, 
lankėsi Bishop Strachan viduri
nėje mokykloje bei pasirodė ke
liose televizijos programose. Sa-

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
ffi JUMS TIK 

KAINUOS

d 3'/2%
IŠ VISO
+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 * Sąži ningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1£>19 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

Skautų veikla
• Tradicinis kapinių lankymas 

įvyks lapkričio 4 d. Sv. Jono lietuvių 
kapinėse. Tą dieną, 1 v.p.p. skauti- 
ninkai-kės kviečiami rinktis prie 
paminklo kapinėse, išnešioti žvaku
tes ant mirusių skautų-čių kapų. J.B.

• Įžengiant į ketvirtuosius 
veiklos metus, 10 Hamiltono skau- 
tininkių “Šatrijos Raganos” būrelio 
narių spalio mėn. 17 d. susirinko 
pas sesę M. Kalvaitienę. LSS Sese
rijos vyriausios skautininkės v.s. fil. 
R. Penčylienės įsakymu būrelio va
dovė s. A. Vilimienė buvo pakelta į 
vyr. skautininkės laipsnį. Taip pat 
buvo pagerbta būrelio narė ps. fil. 
Genovaitė Breichmanienė už jos 
žymų ilgametį įnašą į visuomeninį 
darbą ir vadovavimą tautiniams šo
kiams išeivijoje. Lietuvos preziden
tas ją apdovanojo DLK Gedimino 
ordinu šiemet per Karaliaus Min
daugo dieną Vilniuje. Abiem pa- 
gerbtom įteiktos gėlės, sugiedota 
Ilgiausių metų. Sesė Genovaitė pa
pasakojo apie prezidentūroje vyku
sias ordinų įteikimų apeigas. Per- 
vertėme didelio albumo lapus su 
gražių ir įdomių akimirkų nuotrau
komis. Buvo aptarta kapinių lanky
mo diena. Sesės D. Gutauskienė, L 
Jokubynienė ir A. Pietrantonio pa
sirūpins žvakių uždegimu ant miru
sių sesių, brolių ir skautų rėmėjų 
kapų. Sesės O. Jusienė ir I. Zubie- 
nė aplankys brolį s. A. Tumaitį. Ši 
graži sueiga, pasibaigusi suneštinė
mis vaišėmis, sesės Marytės nuošir
dumas ir šiltumas mus jungė paki
lioje nuotaikoje. Kita sueiga bus 
pirmadienį, gruodžio mėn. 10, 2 
v.p.p. pas sesę I. Jokubynienę. Į ją 
yra pakviestas mūsų naujas ir ener
gingas klebonas kun. Juozapas Žu
kauskas, OFM.

• A. a. Eugenija (Genė) La- 
tauskaitė-Kairienė spalio 9 d. iške
liavo į Viešpaties karalystę. Velio
nė vienu metu buvo Hamiltono 
skaučių “Širvintos” tunto adjutan
te, pastaruoju metu pasitraukusi iš 
aktyvių skaučų eilių. Reg.B.

vo kalbose dr. Goodall papasa
kojo apie liūdną šimpanzių liki
mą Afrikos džiunglėse. Tūks
tančiai darbininkų, atsiųsti vis 
besiplečiantiemš miško dar
bams (tuo naikinant beždžionių 
gyvenvietes), norėdami papildy
ti savo pajamas, samdo vietinius 
brakonierius medžioti šimpan
zes ir gorilas, jų mėsą siunčia į 
restoranus, kur ji paruošiama 
kaip brangus skanėstas. Tuo bū
du šimpanzių per kelis dešimt
mečius sumažėjo nuo 2 milijonų 
iki 150,000. Su laiku gresia visiš
kas jų išnykimas.

Šių metų APEC (Asia Paci
fic Economic Co-operationj 
konferencija įvyko spalio vidury 
Kinijoje, Šanchajaus mieste. Jo
je paprastai dalyvauja delegaci
jos iš 21 valstybės (šiais metais 
Taivanas nedalyvavo), kurios 
supa Ramiojo vandenyno kran
tus; atstovaujami Pietų ir Šiau
rės Amerikos, Azijos ir Austra
lijos žemynai. Paprastai APEC 
konferencijose būna svarstomos 
ekonominės plėtros įgyvendini
mo problemos, tačiau šioje kon
ferencijoje JAV prezidentas 
stengėsi įkalbėti dalyvius, kad 
griežtai pasmerktų teroristinius 
veiksmus, o tuo pačiu ir jų atli
kėjus bei rėmėjus (Osamą bin 
Ladin ir Afganistano Talibaną). 
Dvi musulmonų valdomos vals
tybės (Indonezija ir Malaizija) 
nepritarė, todėl deklaracijos 
tekstas buvo atitinkamai sušvel
nintas. Ekonominiai klausimai 
buvo atidėti į antraeilės svarbos 
svarstybas: visi dalyviai sutiko, 
kad ilgalaikio ekonominio augi
mo perspektyvos yra geros, o 
trumpalaikes problemas, stoko
jant naujų idėjų, nutarta spręsti 
“sustiprintu bendravimu” - šis 
išsireiškimas nebuvo tiksliau 
aptartas. Savaime suprantama, 
prieš šią APEC konferenciją 
niekas nedrįso demonstruoti, 
nes Kinijoje demostracijos ne
priimtinos ir kartais pavojingos 
gyvybei. G.K.

Kanados lietuvių fondo val
dybos posėdis įvyko š.m. spalio 
22 d., Prisikėlimo parapijos po
sėdžių kambaryje. Posėdyje da
lyvavo pirm. A. Nausėdas, vice- 
pirm. L. Zubrickas, ižd. A. 
Pabedinskas, sekr. D. Sher, J. 
Kuliešius (narys), S. Piečaitienė 
(KLB atstovė), Br. Stundžia 
(revizijos atstovas) ir adminis
tratorius L. Baziliauskas. Pirm. 
A. Nausėdas pranešė, kad Tė
viškės žiburiuose bus paskelbta 
informacija apie paramą, pa
skirtą lietuviškoms organizaci
joms Kanadoje bei Lietuvos rei
kalams. Taip pat bus parašyta, 
kokios sumos buvo išmokėtos 
paremti studentus Kanadoje ir 
Lietuvoje. Ta pati informacija 
bus paskelbta artimiausiu laiku 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Ižd. 
Arūnas Pabedinskas painforma
vo valdybą dėl palikto rudeniui 
nedidelio biudžeto papildomos 
paramos paskyrimui. KLF pri
ėmė šį nutarimą dar pavasarį, 
todėl, kad fondas gauna prašy
mus finansinei pagalbai įvairių 
metų laiku, tai ypač liečia pra
šymus iš Lietuvos ir Suvalkų 
krašto. Valdyba peržiūrėjo visą 
gautą korespondenciją ir pasky
rė $5,000 Lietuvos ir Punsko 
lietuvių organizacinių vienetų 
veiklai paremti. Taip pat buvo 
aptarta daugybė svarbių eina
mųjų reikalų. Sekantis valdybos 
posėdis įvyks š.m. gruodžio 10 
d., Prisikėlimo parapijos posė
džių kambaryje. D.B.S.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking”)

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

RASA POLIKEVIČIŪTĖ pasaulio 
dviračių pirmenybėse Portugalijoje 
š.m. spalio 13-14 d.d. grupinėse 
lenktynėse iškovojo aukso medalį. 
Antroji buvo Edita Pučinskaitė; 
aštuntoji - Diana Žiliūtė “V.L.” ntr.

III Lietuvos tautinė 
olimpiada

Š.m. spalio 24 d. iš Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) buvo gautas pranešimas, 
kad III Lietuvos tautinė olimpiada 
planuojama suruošti 2002 m. birže
lio 27-30 dienomis, Šiauliuose. Pla
nuojama, kad olimpiadoje bus vyk
doma šios sporto šakos: baidarių ir 
kanojų irklavimas, irklavimas (grei
čiausia Trakuose), plaukimas, žirgi
nis sportas, dviračiai, boksas, grai
kų-romėnų imtynės; futbolas (Soc
cer); krepšinis; tinklinis (dar nenu
statyta: salės ar paplūdimio); teni
sas; lengvoji atletika; stalo tenisas; 
dziudo. Kaip atrodo, viskas dar yra 
planavimo stadijoje. Lauksime toli
mesnių informaiejų.

SALFASS-gos centro valdyba

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Kauno “Žalgi

ris” ir toliau smunka žemyn. Pralai
mėjo ir trečias Eurolygos rungtynes 
Lublijanos “Olimpijai”. (Slovėnija) 
66:87. NEBL pirmenybėse “Šiau
liai” išvykoje 65:59 nugalėjo “Ma
gic Great Danes” (Danija) krepši
ninkus.

BOKSAS: 95 kg sveriantis ma
rijampolietis Egidijus Valavičius 
pribloškė bušido pasaulį, Tokyo 
(Japonija) nokautu nugalėjęs “Rin
gs” arenos žvaigždę Y. Namekawa. 
Iš lietuvų tokiose, paties aukščiau
sio lygio varžybose anksčiau dar 
niekas nedalyvavo.

BADMINTONAS: Kaune vy
kusiame tarptautiniame jaunimo 
badmintono turnyre “Kauno ru
duo”, kuriame dalyvavo žaidėjai iš 
Švedijos, Lenkijos ir septynių Lie
tuvos miestų, tarp 68 sportininkų 
klaipėdietė Neringa Karosaitė ir 
kaunietis Kęstutis Navickas tapo 
nugalėtojais vienetų varžybose.

GOLFAS: Didžiosiose Lapėse 
(Kauno rajonas), golfo klubo “El
nias” aikštyne įvyko antrasis turny
ras, dalyvaujant Lietuvos ir Latvijos 
žaidėjams. Geriausią rezultatą iš 
lietuvių pasiekė Rolandas Gaidys, 
surinkęs 88 taškus. Antras Ričardas 
Mačiulaitis (90), trečias Adas Ke- 
serauskas (91). Bendrovės “Girai
tės Leda” taurę laimėjo latvis Agris 
Šaknis (88) peržaidime nugalėjęs 
R. Gaidį.

ČIUOŽIMAS: Colorado Springs 
(USA) vykusiose “Skate America” 
šokių ant ledo pirmenybėse Lietu
vos atstovai Margarita Dobriazgo ir 
Povilas Vanagas liko trečioje vie
toje.

RANKŲ LENKIMAS: Pasau
lio čempionate Italijoje aukso me
dalius iškovojo S. Bumšaitė iš Šiau
lių rajono kategorijoje iki 60 kg 
kaire ranka ir kategorijoje iki 55 kg 
dešine ranka ir šiauliškė E. Vaitku
tė iki 80 kg kaire ranka. Aukso me
dalį iškovojo V. Parnarauskienė ka
tegorijoje iki 60 kg kaire ranka 
meistrų klasėje, o dešine ranka - si
dabrą. Pasaulio vicečempionais ta
po šilutiškis A. Pancerovas iki 90 kg 
dešine ranka meistrų klasėje ir 
druskininkietis V. Mikelionis iki 
100 kg kaire ranka meistrų klasėje. 
Varžybose dalyvavo per 460 sporti
ninkų iš 31 šalies.

DVIRAČIAI: Melbourne (Aust
ralija) daugiadienėse lenktynėse 
“Herald Sun Tour” (1349 km) Re
migijus Lupeikis užėmė trečiąją 
vietą. V.P.

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 126 milijonus dolerių

MOKAME
1.70% už 30-89 d. term, indėlius 
1.70% už 90-179 d. term, indėlius 
1.70% už 180-364 d. term, indėlius 
1.75% už 1 m. term. Indėlius 
2.40% už 2 m. term, indėlius 
2.95% už 3 m. term. Indėlius 
3.35% už 4 m. term. Indėlius 
3.75% už 5 m. term. Indėlius 
1.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.65% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.20% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
1.70% už RRSP ind. (var.rate) 
2.25% už RRSP 1 m. term. Ind. 
2.90% už RRSP 2 m. term. Ind. 
3.45% už RRSP 3 m. term. Ind.
3.85% už RRSP 4 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP 5 m. term. ind.
1.70% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.95% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.75% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų........................ 4.95%
2 metų........................ 6.00%
3 metų........................ 5.45%
4 metų........................ 6.25%
5 metų........................6.00%

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

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Une 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 trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

APLANKYKITE MŪ9U TINKLALAPĮ: www.parama.net

iiiiiiiiiiiiiiinimi

II1111111111111IIIIIBI

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

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
'Ritime naujas rudens ir žiemos kainas. Užsisakykite jau dabar savo 

Kalėdinę arba Naujametinę kelionę j Lietuvą!
Pasiieškokite, nesvarbu kur, Jums tinkamiausią datą ir geriausią 

kainą ir tada skambinkite man asmeniškai - ir nuo tos “geriausios” kai
nos gausite nuolaidą!

Turiu bilietų su nemokamai pakeičiama arba su atvira grįžimo data!
Turiu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Jei žiemą skrendate atostogų i šiltuosius kraštus - pas mane 

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

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

Queen

133 Roncesvalles Avė.
TORONTO, Ont. M6R 2L2

[SyrenaĮ 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:parama@total.net
http://www.parama.net


Humoreska

Žemaičiai ir aukštaičiai
Ar visada lietuvis su lietuviu 

susišneka? Nugi, ne... Štai, sa
kykime, susitinka aukštaitis ir 
žemaitis ar dzūkas ir žemaitis...

Kartą aplankiau Pakruojo 
priemiestyje gyvenančius senu
kus - mano tolimus giminaičius. 
Pataikiau kaip tik į kiaulės 
skerstuves. Žinoma, kiek suge
bėjau, ir pats prie tų skerstuvių 
prisidėjau: tai svilinant paskuti- 
nėjau, tai išdarinėjant prilaikiau 
ar pasukinėjau nusvilintą kiaulę. 
Kai jau viskas buvo padaryta, 
paklausiau:

- Teta, gal man grobus iš
plauti?

- Kaip? Išplauti? - išplėtė 
akis giminaitė. - Kam juos plauti?

- Tai negi dešras kimšite į 
neplautus grobus?

- O kas į grobus dešras kem
ša? - dar labiau nustebo teta.

Ilgokai mums teko ginčytis, 
kol pagaliau išaiškėjo, kad gro
bai aukštaitiškai - šonkauliai, o 
žemaitiškai - žarnos...

Vakare nuėjau į jaunimo 
diskoteką. Čia susipažinau su 
simpatiška mergaičiuke. Po dis
kotekos ją namo palydėjau. Iš
siskirdami susitarėme susitikti 
sekančią dieną brėkštant prie

Toronto gintariečiai, dalyvavę tarptautiniame folkloro festivalyje Meksiko
je su Lietuvos vėliava. Iš k.: ANTANAS PACEVIČIUS, GINTAS NEĮMA
NĄS, GINTARĖ SINSKAITĖ. Už jų Zakateko miestas, kur įvyko festivalis

SKAITYTOJAI PASISAKO
NEPAMIRŠKIME TĖVŲ 

KALBOS!
“Motina, pagimdžiusi kūdikį, 

laukia jo pirmojo žodžio. Ji laukia 
jo kaip spindinčios žvaigždutės niū
rią rudenio naktį. Ji laukia tos lai
mės vienintelį kartą. Ar jis bus gra
žus lietuviškas žodis!” Gyvenant 
svetur per daugelį metų, mūsų lie
tuviškumas menkėja ir kartu mūsų 
tėvų kalba. Jau pradedame ją teršti 
įvairiomis svetimybėmis. T. Turs- 
ton rašė: “Lietuvių kalba, būdama 
sena, yra nuostabios sandaros, to
bulesnė net už sanskritą ir senąją 
graikų kalbą, turtingesnė už loty
nų”. Mes turėtume būti laimingi 
mokėdami lietuvių kalbą.

Kai kurie tėvai džiaugiasi, kad 
nereikia savo vaikų vežti į šeštadie
ninę mokyklą. Daugumas vaikų, 
kad ir priklauso patriotinėms lietu
vių organizacijoms, per jų susirinki
mus jau tik angliškai kalba. Net ir 
šeštadieninės mokyklos koridoriuo
se tik angliškai kalbančius išgirsi-

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE 

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.l.s.o.l.i.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

bibliotekos.
Į pasimatymo vietą atėjau ge

rokai iki brėškimo. Čia sulaukiau 
ir brėkšmos. Mano Zita vis nesi
rodo... Jau ir sutemo, o aš vienas 
vis dar styrau. Vos ne iki pusnak
čio pratysojau. “Apmovė!” - pa
galvojau ir, piktai nusispjovęs, 
grįžau pas savo senukus.

Už poros dienų gatvėje pa
mačiau einančią savo apgavikę.

- Zita! - garsiai šūktelėjau.
- Ji stabtelėjusi atsisuko, bet 
pamačiusi mane, vėl nukulnia
vo. Teko vos ne riščia ją vytis.

- Zita, - pasivijęs sakau, - 
kodėl neatėjai į pasimatymą?

Ji tik pašnairavo į mane ir 
piktai drėbė:

- Kiaule! Dar drįsti manęs 
klausti! Iki pat pietų laukiau...

- Kaip? - klausiu. - Tai tu 
ten ir per naktį buvai?

- O ko aš turėjau per naktį 
būti? Aš gi brėkštant atėjau...

- Vadinasi, buvai per naktį...
Ji žiūri į mane lyg į pamišu- 

sį. Ne vieną piktą žodį išklau
siau, kol pagaliau išsiaiškinome, 
kad žodis “brėkšti” pagal ją - 
aušti, švisti, o pagal mane - 
temti... Steponas Miltenis,

Raseiniai

me. Jaunimas lietuviškos spaudos 
jau visiškai neskaito, o ir leidiniai 
apie Lietuvą anglų kalba beveik ne
sidomi. Koks džiaugsmas, kai su sa
vo vaikaičiu galiu lietuviškai susi
kalbėti! To mes visi turėtume siek
ti, kad išlaikytume savo tėvų kalbą 
ir papročius.

Stasys Prakapas, Torontas
SEIMO NARIAI

Pagarsėjęs Lietuvoje “ubagų 
karalius” Vytautas Šustauskas St. 
Petersburge, Rusijoje, sėdėjęs kalė
jime už nusikaltimus, išrinktas Lie
tuvos seimo nariu, grasina su “ka- 
lašnikais” sutvarkyti Lietuvos vado
vybę.

Seimo narys Virmantas Veli
konis pareiškė, kad didžiausios te- 
roristės yra JAV. Esą daužė Bagda
dą, Belgradą. Kai JAV kongresas 
plojo, prezidentui G. W. Bush pa
skelbus negailestingą kovą su tero
rizmu, V. Velikonis pareiškė: “Tai 
man primena Hitlerį, kai jis apa
kintą tautą šaukė žygiui į Rytus”.

Pasak Respublikos, atsirado 
trečias seimo narys Julius Veselka, 
garsėjantis savo šiurkščia kalba ir 
nešvankiu žodynu. Jis gavo seimo 
Etikos ir procedūrų komisijos 
įspėjimą dėl neetiško elgesio.

Tokie seimo narių pareiškimai 
žemina Lietuvos seimo garbę, rodo 
seimo rinkėjų neapdairumą, ren
kant tokius parlamentarius, kurie 
yra neverti garbingo seimo nario 
vardo. Vytautas Šeštokas,

Los Angeles, CA

Destination 
Real Estate Inc.

Kęstutis (Ken) Raudys B.A.
Associate Broker

Tel. (416) 239-8881 (24 vai.) darbo 
(416) 231-2367 namų 

E-mail: kraudys@idirect.com

www.homedestinations.com

Seselė N. SADUNAITĖ 60 m. amžiaus sukakties proga su Čečėnuos atstove S. Saįjeva (dešinėje). Iš k.: seimo 
nariai - A. Petruševičius, A. Endriukaitis, R. Kupčinskas---------------------------------------------

Parama lietuviškoms 
mokykloms Vilnijoje

Pietryčių Lietuvos (Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonų) savivaldy
bių darbuotojai, seniūnijų se
niūnai, pavieniai darbdaviai 
(daugiausia Lenkų rinkimų ak
cijos atstovai) grubiai verčia tė
vus perkelti savo vaikus iš lietu
viškų švietimo įstaigų į lenkiškas 
(Milkūnai, Jurgelionys, Čiuža- 
kampis, Dieveniškės). Tėvams, 
kurių vaikai lanko lietuviškas 
švietimo įstaigas, neįmanoma 
įsidarbinti arba jie iš darbo at
leidžiami, negauna lengvatų, so
cialinių pašalpų ir kt. Savivaldy
bės įtvirtino nuostatas, kad už 
darželį apmoka tėvai. Tuo tarpu 
Lenkijos “Caritas” skiria didžiu
les lėšas (2000 metais - 600,000 
zl.) ir apmoka tėvų mokestį tik 
už lankymą lenkiškų darželių 
(Šalčininkai, Butrimonys ir t.t.). 
Labdarą per seniūnijas skiria tik 
toms šeimos, kurių vaikai lanko 
lenkiškas mokyklas ar darželius.

Vilniaus ir Šalčininkų rajo
nų savivaldybės stato naujas tik 
lenkiškas mokyklas, darželius ar 
jų priestatus (Kalveliai, Grigai
čiai, Rudamina, Zujūnai ir kt.), 
o savivaldybių pavaldume esan
čios lietuviškos mokyklos, ne
paisant ten dirbančių mokytojų 
pastangų, (pvz. Nemenčinės, 
Paberžės, Bezdonių ir kt.) bai

KLB pirm. ALGIRDAS VAIČIŪNAS su daugiakultūrės televizijos 
direktore MADELINE ZINIAK Toronte

Šypso
L. STANKEVIČIUS

(Tęsinys iš praėjusio nr.)

- Ką žmonės turėjo, kai ne
buvo radijo?

- Ramybę.

- Kas yra geras vyras?
- Tas, kuris myli ne tik visas 

moteris, bet ir savo žmoną.
- Ar mandagu spėlioti mo

ters amžių?
- Bet labai neišmintinga.
- Kodėl pilantysis vyno į 

stiklines pirmiausia sau truputį 
įsipila?

- Nes bijo, kad jam gali ne
likti.

- Ar pavojinga išgerti taure
lę prieš valgant?

- Ne, tik nevalgykite per 
dažnai.

- Ar kiaušinis yra vyriškos, 
ar moteriškos giminės.

- Žiūrint kas iš jo išsirita -

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

waujtjKJEsnssTSk 
wvmm

gia griūti.
Pasaulio banko paskola (ke

li milijonai) taip pat panaudota 
tik savivaldybės pavaldume 
esančioms lenkiškoms mokyk
loms atnaujinti. (Vilniaus rajo
ne - Rudaminos lenkiška, Šalči
ninkų rajone - Šalčininkų mies
to lenkiška mokykla).

Reikia pastebėti, kad gerai 
sutvarkytos 3-4 apskrities paval
dume esančios lietuviškos mo
kyklos. Visose kitose vietovėse 
(apie 70) lenkiškos mokyklos 
materialine baze, šeimų rėmimu 
žymiai pranoksta mokyklas vals
tybine kalba (kai kur lietuviš
koms mokykloms leidžiama 
naudotis lenkiškų mokyklų fizi
kos, chemijos kabinetais, kom
piuterių klasėmis, sporto salė
mis, bet tai išimtis). Tokia padė
tis susidarė dėl to, kad lėšas val
do savivaldybės.

Būsime dėkingi, jeigu pa- 
remsite konkretų Pietryčių Lie
tuvos darželį, mokyklą valstybi
ne dėstomąja kalba ar pervesite 
lėšas į “Vilnijos” draugijos są
skaitą, nurodydami lėšų panau
dojimo būdą. Sąskaitos nr. 
700023 žemės ūkio banko Vil
niaus skyrius, kodas 260101424.

“Vilnijos” draugija, 
tel. 627009.

k i m ė s...
gaidys ar višta.

- Kaip galima atskirti tur
tingą amerikietį nuo netur
tingo?

- Neturtingas amerikietis 
pats vairuoja savo kadiliaką.

- Koks skirtumas tarp 1929 
metų vieno lito ir 1997 metų 
penkių litų?

- Keturi litai.
- Kas išlieka jaunas sens

tant?
- Portretas.
- Kas yra tokio dydžio kaip 

dramblys, bet nieko nesveria?
- Jo šešėlis.

- Kada žmonės išmoksta 
keiktis?

- Kai pradeda važiuoti ma
šina.

- Kodėl skotas griebia už 
savo sėdmens, kai kas nors jam 
spiria į užpakalį?

- Kad nutvertų batą.
- Koks yra geriausias vais

tas nuo nutukimo?
- Bėgti kuo toliau nuo val

giais apkrauto stalo.
- Koks yra moteriškas var

das, kuris irgi yra vienos valsty
bės vardas.

- France (prancūziškai).

Vilniaus radijo užsieniui 
laidos girdimos kasdien 6 vai. 
vakaro 9875 dažniu 31 m. ban
gos ruože. Laida kartojama 7 
vai. vakaro nauju 7325 dažniu 
41 m. bangos ruože. A. S.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui B. Galinienė au
kojo $100.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - J. Kari, J. O. 
Kirvaičiai, M. Gaivelienė.

A. a. Vidai Mockuvienei mi
rus, užjausdami vyrą Feliksą 
Mockų, dukrą Liną, sūnus Joną 
ir Vytą bei visus artimuosius, 
Alvina ir Vladas Ramanauskai 
Tėviškės žiburiams aukojo $30.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių Namai” Vilniuje 
aukojo: $200 - V. Montvilas; 
$100 - I. Nacevičienė, J. Valiu
lienė, M. Zubrickienė; $50 - P. 
V. Jankaičiai.

A. a. Jonui Stankaičiui mi
rus Paterson, NJ, užjausdami jo 
žmoną Renatą, vaikus, brolį ir 
seserį su šeimomis Kovai su vėžiu 
ir džiova sergantiems vaikams 
bei tremtiniams Lietuvoje dėdė 
Jonas Dervaitis ir šeima Tėviškės 
žiburiams aukojo $50. M.P.

A. a. Gediminui Jurgiui 
Stanioniui mirus, užjausdami 
žmoną, dukrą ir sūnų su šeimo
mis, Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems vaikams ir tremti
niams Lietuvoje aukojo: $20 - 
L. Kybartienė, Paškauskienė, V. 
Paulionis, A. M. Pranevičiai, P. 
B. Sapliai ir A. G. Tarvydai.

A. a. Zosės Martinaitienės 
atminimui pagerbti, užjausdami 
sesutę Teodorą Tamulienę su 
šeima ir brolį Juozą Žadeikį 
Kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikams ir tremtiniams 
Lietuvoje aukojo: $100 (JAV) - 
R. D. Shea; $100 - T. J. Tamu
liai; $50 - J. Žadeikis; $25 - B. 
T. Stanuliai; $20 - A. M. Ra
džiūnai, V. Jonaitis, V. P. Mel- 
nykai, V. Vaitkienė; $15 - V. 
Birštonas; $10 - S. O. Kiršinai, 
L. Senkevičienė, R. Bekerienė, 
A. L Pūkai. Aukas surinko D. 
Keršienė. M.P.

Kanados tautinių bendruo
menių atstovai buvo pakviesti į 
CFMT televizijos stoties atvirą 
vakarą, kuriame stoties vadovy
bė supažindino atvykusius sve
čius su šios stoties veikla. Da
lyvavo tik mažesnių bendruo
menių atstovai, nes kiniečiai, 
ukrainiečiai, lenkai, italai ir por
tugalai jau turi savo programas. 
Kai kurie lietuviai jau matė 47- 
ju kanalu transliuojamą Bal- 
tiečių vakarą ukrainiečių pro
gramos metu.

Naujoji stotis būtų CFMT 
‘TOO’, kuri numato į savo pro
gramas įjungti 22 naujas tauti
nes grupes su 18 papildomų kal
bų. Čia būtų rodomos kultūri
nės programos ir vietinių orga
nizacijų žinios, ypač Toronto 
kaimyniniuose miestuose ir apy
linkėse. Bendras naujų investici
jų planas - daugiau kaip 50 mi
lijonų dolerių. Yra galimybė lie
tuviams gauti “langelį” TV pro
gramose per paramos programą 
bendruomenėms, kurioms skiria 
iš viso du milijonus dolerių. Pa
skyrimai numatyti tik pelno ne
siekiančioms tautinėms bend
ruomenėms Toronto ir Hamil
tono miestų ribose. CFMT 
“TOO’ savo plėtrai užtikrinti ti
kisi paramos iš bendruomenių ir 
organizacijų laiškais į CRTC.

Kanados lietuviams atstova
vo Kanados lietuvių muziejaus- 
archyvo vedėja dr. Rasa Mažei
kaitė ir KLB KV pirmininkas 
Algirdas Vaičiūnas. Inf.
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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.
Rt^VIKK West Realty Inc.

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

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171 re
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas O*

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

DENTAL OARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.Sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

mailto:tom.senkus@sympatico.ca
mailto:kraudys@idirect.com
http://www.homedestinations.com
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i TORONTO
Anapilio žinios

- Spalio 27, šeštadienį, Šv. My
kolo katedroje buvo apdovanoti 
kardinolo Carter medaliu trys mū
sų parapijos Mišių patarnautojai: 
Gintaras Valiulis, Viktoras Bražu- 
kas ir Alvydas Bražukas.

- Spalio 28, sekmadienį, Lietu
vos kankinių šventovėje per 9.30 v.r. 
Mišias giedojo iš Lietuvos koncer
tuoti atvykęs choras “Ąžuoliukas”.

- Spalio 21, sekmadienį, pa
krikštyta Prano ir Birutės (Vens- 
lauskaitės) Vilkelių dukrelė Aida- 
Brigita.

- Spalio 25, ketvirtadienį, pa
laidota a.a. Vida Mockuvienė, 63 
m. amžiaus. Taipgi tą pačia dieną 
palaidota a.a. Magdalena Kniukš- 
tienė, 81 m. amžiaus.

- Lapkričio 2 yra Vėlinių diena 
ir pirmasis mėnesio penktadienis. 
Tą dieną Lietuvos kankinių švento
vėje Mišios bus vakare 7 v., o po 
Mišių - Šventoji valanda prie išsta
tyto Švenčiausiojo.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus lapkričio 4, 
ateinantį sekmadienį. Pamaldos 
bus 3 v.p.p. Lietuvos kankinių šven
tovėje. Pamokslą sakys diak. An
drius Šarka, OFM. Autoaikštėje 
bei kapinėse tvarką prižiūrės To
ronto VI. Pūtvio kuopos šauliai. 
Mokyklinis autobusas į pamaldas 
veš maldininkus nuo Islington po
žeminių traukinių stoties 5.30 
v.p.p., o nuo Anapilio atgal išva
žiuos 5.30 v.p.p. Anapilio autobusė- 
lis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pro
ga lapkričio 4, sekmadienį, KLK 
moterų dr-jos skyrius ruošia dailės 
parodą Anapilio parodų salėje. Pa
rodoje: dail. K. Ražauskienės pa
veikslai ir dail. Rimos Mačikūnai- 
tės-Hunziger gintaro ir sidabro dir
biniai.

- Kapinių dienos lankymo pie
tūs lapkričio 4, sekmadienį, bus ruo
šiami Anapilio moterų būrelio Ana
pilio salėje. Pietauti bus galima ištisą 
dieną ir atsigaivinti vynu bei alučiu.

- Po kapinių lankymo dienos 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje pereinama prie žieminės pa
maldų tvarkos. Lapkričio 11, sek
madienį, Mišios jau bus laikomos 
nebe rytą, bet 2 vai. po pietų.

- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos bus pradedamos šį 
rudenį. Pamokoms prašome vaiku
čius registruoti klebonijoje tel. 905 
277-1270.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui prašome registruotis pa
rapijos klebonijoje tel. 905 277- 
1270 arba sekmadieniais po Mišių 
zakristijoje.

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

- Anapilio knygyne galima 
įsigyti naujų garsajuosčių: Aliukų 
Kelio pradžia ir kamerinio choro 
“Brevis” Kalėdų gėlės. Taipgi gali
ma įsigyti vaizdajuostę Festivalis- 
Palanga.

- Žodis tarp mūsų lapkričio- 
gruodžio knygelių laidą platina Al
bina Augaitienė sekmadieniais pa
rapijos salėje.

- Mišios lapkričio 4, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Ažubalių ir Vai
čiuliu šeimų mirusius; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 10 v.r. už Kanados lietu
vių fondo mirusius narius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje lapkričio 
3, šeštadienį, 3 v.p.p. už Kanados 
lietuvių fondo mirusius narius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, lapkričio 4, Visų 

Šventųjų pamaldos 11.15 v.r. su Šv. 
Komunija ir sekmadienio mokykla 
vaikučiams. Mūsų maldose prisi
minsime visus mūsų mirusius. Po 
pamaldų aplankysime Šv. Jono lie
tuvių kapines Mississaugoje, kur 
apie 1 v.p.p. įvyks trumpas susikau
pimas.

- Parapijos tarybos nutarimu 
šių metų Jaunimo pamaldos įvyks 
gruodžio 16 d., 12.15 v.p.p. Po jų 
seks moterų draugijos remiama 
Kalėdų eglutė.

- Gruodžio 23 d. pamaldų ne
bus. Kūčių vakaro iškilmingos pamal
dos su Šv. Komunija prasidės 6 v.v.

Maironio mokyklos žinios
- Darželių mokinukai džiugiai 

linksminosi kaukių baliuje. Skaniai 
pasivaišino, aplankė klases su kau
kėmis ir žiūrėjo filmą.

- Kitų skyrių vaikai irgi dėvėjo 
kaukes. Penkto skyriaus mokiniai 
(Monikos Raščiauskienės) pjausti- 
nėjo moliūgus.

- Šeštadienį, lapkričio 3, kun. 
Edis Putrimas ves susikaupimo va
landėlę 9.15 v.r. mokyklos auditori
joje. Maloniai kviečiame dalyvauti 
ir tėvelius.

- Visuotinis tėvų posėdis įvyks 
lapkričio 17 d., 9.30 v.r.

- Kalėdų .eglutė rengiama
gruodžio 15 d. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Živilė

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo Vilniaus choras 
“Ąžuoliukas”, vadovaujamas V. Miš
kinio, ir parapijos jaunimo choras, 
kuriam vadovauja D. Viskontienė.

- Šis penktadienis ir šeštadie
nis, lapkričio 2 ir 3, yra mėnesio 
pirmieji. Penktadienį 7 v.v. Mišios, 
Šv. valanda ir palaiminimas su 
Švenčiausiuoju. Ligoniai ir seneliai 
lankomi namuose ir prieglaudose iš 
anksto susitarus. Šeštadienį Gyvojo 
rožinio draugijos nariai renkasi Ro
žiniu! ir Mišiom 10.30 v.r.

- Misijoms paremti rinkliava 
buvo daroma praeitą sekmadienį. 
Jei kas norėtų dar prisidėti, gali tai 
padaryti bet kada.

- Spalio 26 d. palaidotas a.a. 
Paul Spilchak, 87 m. Paliko dukrą 
Ramoną McDonald su šeima. Lie
tuvoje mirė a.a. Juzė Antanaitienė, 
B. Beresnevičienės, A. Budrienės ir 
A. Viskontienės sesuo.

- Žodis tarp mūsų knygutės 
lapkričio-gruodžio mėnesių yra pa
dėtos šventovės prieangyje. Tai 
kasdieniai mąstymai, kurie padeda 
suprasti Šv. Raštą ir prisitaikyti sau. 
Kaina - $5.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus susirinkimas įvyks lapkričio 
11 d., po 10.30 v.r. Mišių. Progra
moje A. Ambrazaitienės kalba At
radimas tobulybės kasdienybėje.

- Nuo ketvirtadienio, lapkričio 
1, parapijos choras repetuoja 6 v.v. 
(vietoj 7 v.v.).

- Uždaros rekolekcijos mote
rims ir vyrams, kurias organizuoja 
KLKM dr-jos parapijos skyrius, 
vyks lapkričio 30 - gruodžio 2 d.d. 
“Queen of Apostles” vienuolyno 
patalpose Mississaugoje. Rekolek
cijas ves kun. Julius Sasnauskas, 
OFM. Registruotis pas dr. O. Gus
tainienę tel. 416 249-7397 arba pa
rapijoje.

- Pirmos Komunijos pasiruo
šimui vaikučiai registruojami para
pijos raštinėje. Pirmas susitikimas 
vaikučių su tėveliais įvyks lapkričio 
11 d., po 10.30 v.r. Mišių.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcija, kuri organizavo vartotų 
daiktų ir drabužių išpardavimą pra
eitą šeštadienį, dėkoja visiems, ku
rie prisidėjo darbu ir daiktais prie 
šio užmojo pasisekimo. Vargšų šal
pai surinkta $6,800.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
4 d.: 8 v.r. už a.a. Moniką Bumbu- 
lienę; 9 v.r. už a.a. Sofiją ir Antho
ny Dziengo; 10.30 v.r. už Vėlinių 
novenai pavestas sielas, mirusius 
parapijiečius, už a.a. Janet ir James 
Brough, už a.a. Joną Šimkų.

Lietuvių Namų žinios
- Lietuvių Namų svetainėje 

spalio 29 pietavo 263 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narė S. Cipli- 
jauskienė.

- LN valdybos posėdis įvyks 
lapkričio 7 d., 7 v.v.

- LN vyrų būrelio susirinkimas 
įvyks lapkričio 1 d., 11 v.r. LN sek
lyčioje. Kviečiame visus vyrų būre
lio narius dalyvauti.

- Ryšium su kapinių lankymo 
diena, lapkričio 4, maistas nebus 
gaminamas ir Lietuvių Namų sve
tainė neveiks.

- Lietuvių namų kultūros ko
misija įsigijo 18 naujų vaizdajuos- 
čių-kasečių iš Lietuvos. Tai įvairaus 
turinio ir įdomūs filmai, kaip lietu
viai Sidnio olimpiadoje, tarp Ne
muno kilpų, Lietuvių dienos Vati
kane, gyvenimas mirties rate, Dai
nų dainelė, Punsko ir Seinų lietuvių 
gyvenimas ir kt. Šios vaizdajuostės 
gali būti puiki dovana artimiesiems 
Šv. Kalėdų bei Naujų metų proga. 
Dėl informacijos ir įsigijimo bei 
nuomojimo prašoma skambinti S. 
Pabricienei tel. 416 762-5419.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai S. V. 

Kneitai aukojo $200 ($1300). Slau
gos namų komitetas dėkoja visiems 
aukotojams už nuoširdų dosnumą 
ir paramą Slaugos namams. Slau
gos namams aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti tiesiog Labda
ros fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

- 2002 m. sausio 26 d. “Labda
ros” slaugos namų vajaus komitetas 
rengia iškilmingą pokylį, surinkti 
lėšų Slaugos namų statybai.

A. a. Jono Sadausko 15 me
tų mirties prisiminimui žmona 
Birutė, dukra Rūta, sūnūs Juo
zas ir Viktoras Tėviškės žibu
riams aukojo $50.

A. a. lakūno Leonardo Žil
vyčio prieš 10 metų tragiškai žu
vusio prisiminimui B. Sadaus
kienė, Rūta ir Arvydas Blyškiai 
Tėviškės žiburiams aukojo $40.

A. a. mylimai tetai Kazimie
rai Mankauskienei mirus, užjaus
dama pusseseres Aldoną ir Bi
rutę, Laima Katkuvienė (Vilnius) 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

Misionierius kun. HERMANAS ŠULCAS, aplankęs Toronto Maironio mokyklą, su dalim jos mokytojų

TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIS

O1WTT/K R A 8
ŠVENČIA 45 VEIKLOS METUS

2001 m. lapkričio 10, šeštadienį
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Rd., Toronto

* 7 v.v. - iškilminga šilta vakarienė su vynu * 
V. Ramanausko orkestras * šokiai * "Arklių lenktynės"

Įėjimas - $100 (užsimokant čekiu - “KLB/Gintaras", duodamas 
$70 atleidimas nuo mokesčių). Bilietus užsisakyti skambinant

J. Vingelienei - 416 233-8108.

VAKARO PROGRAMOĮE;
* 6 v.v. - kokteiliai ir užkandžiai *

Bus ypatingas pokylis - nuostabus vakaras! Dalyvaukime visi!
Rengia "Gintaro" tėvų komitetas

MONTREAL®
Kun. Kazimieras Ambrasas, 

SJ, važiuodamas į Torontą, į naujo
sios Prisikėlimo parapijos švento
vės šventinimo iškilmes, kelioms 
dienoms buvo sustojęs Monrea
lyje.

Seselė Judita spalio 13 d. nu1 
vežė a.a. Ginos Čapkauskienės pe
lenus į Mississauga, Ont., kur jie 
buvo palaidoti Šv. Jono lietuvių ka
pinėse. Kitą dieną ji dalyvavo Prisi
kėlimo parapijos naujosios švento
vės šventinimo iškilmėse.

Pirmajai Komunijai bei Su
tvirtinimo Sakramentui besiruo
šiantys turi artimoje ateityje susi
siekti su sesele Judita tel. 766-9397 
arba klebonija tel. 766-5755.

Aušros Vartų parapijos meti
niai pietūs bus lapkričio 11, sekma
dienį, tuoj po sumos. Dar nevėlu 
atnešti loterijai laimikių. Pietuose 
dalyvauti yra kviečiami visi.

Tarptautinė kolekcininkų pa
roda vyko spalio 19-21 d.d. Olimpi
niame stadione. Buvo daugybė 
kioskų su “komikais”, sporto korto
mis, pašto ženklais, pinigų moneto
mis ir banknotais bei šiaip įvairių 
kolekcijų. Kai kurie kolekcininkai 
iš savo turimų rinkinių kai ką par

duodavo parodos lankytojams. 
Kartu buvo apie dvidešimt išstatytų 
senų įvairių bendrovių išblizgintų 
automobilių.

Parodos vadovybė pasiūlė kai 
kurioms tautinėms grupėms daly
vauti su savo radiniais. Taip atsira
do viename kampe lietuvių, latvių, 
estų, lenkų ir ukrainiečių išdėstyti 
rankdarbiai. Lietuviams atstovavo 
“Vaivorykštės” moterys. Vyriausia 
organizatorė buvo Birutė Nagienė, 
jai padėjo Regina Brikienė, Danutė 
Staškevičienė ir Silvija Staškevičie- 
nė. Šalimais Romas Verbyla buvo 
išstatęs senų lietuviškų pašto ženk
lų rinkinį. Tačiau į šį tautinių gru
pių kampelį mažai kas kreipė dė
mesį.

Žvejotojų-medžiotojų klubo 
“Nida” sezono uždarymo vakarienė 
buvo puiki ir skani. Vakaronė pra
ėjo linksmai klubo pirm. J. Rimei- 
kio muzikai grojant. Rengėjai betgi 
tikėjosi daugiau svečių.

A. a. Juozas Skučas, 80 metų 
amžiaus, mirė 2001 m. spalio 17 d. 
iš Šv. Kazimiero šventovės spalio 
19 d. palaidotas Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liko žmona, daug 
giminių ir bičiulių. B.S.

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

ITAQ Montrealio lietuvių 
Į j j / y O kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ admi

nistracija kapinių lankymo die
ną, lapkričio 4, sekmadienį, bus 
atidaryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 
v.p.p.

Vilniaus “Ąžuoliukų” choro 
įvairūs pasirodymai Toronte 
spalio 27-28 d.d. sulaukė didelio 
visuomenės dėmesio. Šeštadienį 
Šv. Mykolo katedroje, St. Mi
chael’s Choir School direkto
riaus kvietimu atliko programą, 
dalį jos - kartu su tos mokyklos 
mokiniais. Sekmadienį giedojo 
Lietuvos kankinių šventovėje 
9.30 v.r. Mišiose ir Prisikėlimo 
šventovėje 10.30 v.r. Mišiose. 
Visur jų pasiklausyti susirinko 
itin didelis skaičius lietuvių. 
Sekmadienį, 3 v.p.p. Mississau- 
gos Living Arts Centre salėje 
buvo arti 1000 (salės talpa - 
1250) klausytojų, kurie liko su
sižavėję neeiliniu repertuaru, 
puikiais choristų balsais ir susi- 
dainavimu. Po koncerto vyko 
KLB kultūros komisijos sureng
tas priėmimas Anapilio parodų 
salėje koncerto atlikėjams, va
dovams, garbės svečiams bei 
choristus globojusioms šeimoms. 
Toronto Philharmonia orkestro 
dirigentas ir meno vadovas Ker
ry Stratton savo radijo progra
moje (FM 96.3) spalio 29 d. pa
minėjo ir išgyrė “Ąžuoliukų”
koncertą, asmeniškai paskambi
no Kultūros komisijos pirm. I. 
Ross pasveikinti organizatorius 
su atliktu darbu ir koncerto pa
sisekimu. Platesnis aprašymas - 
kitame TŽ numeryje.

KLB krašto tarybos, šį ru
denį naujai išrinktos, pirmoji se
sija įvyko spalio 27 d. Anapilio 
parodų salėje, Mississaugoje. Iš 
ryto vyko valdybos komisijų bei 
padalinių pranešimai ir valdy
bos rinkimai, po pietų išsamiai 
aptarti apylinkių rūpesčiai. Į 
naują valdybą išrinkti N. Liačie- 
nė, A. Morkūnas, S. Piečaitie- 
nė, R. Kurienė, kun. E. Putri
mas, L Ross, V. Stanevičienė, 
M. Vasiliauskienė, R. Žilinskie
nė. Garbės teismas bus sudaro
mas iš Montrealio apylinkės ta
rybos narių, o Revizijos komisi- 
jon išrinkti D. Sonda, J. Kurai- 
tė-Lasienė ir V. Zubrickienė. 
Aprašymas kitame TŽ nr.

LORNE PARK MUZIKOS 
MOKYKLA

įsikūrusi 1996 m. Mississaugoje

PRIIMA NAUJUS STUDENTUS Į

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

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE
Anapilyje, virš parodų salės, antrame aukšte

NAUJA NUOTRAUKŲ PARODA 
“/Niekieno žemė - pyUsą Adetuoa"

KAPINIŲ LANKYMO DIENĄ
2001 m. lapkričio 4, sekmadieni

S T R O L I 
, kvarteto koncertas , 

lapkričio 11, sekmadienį, 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose <

DALYVAUJA: kompozitoriaus JUOZO STROLIOS sūnūs - 
FAUSTAS (vargonai, pianinas,akordeonas), HERKŲ LIS 

. (smuikas) ir vaikaičiai - TOMAS (kontrabosas) ir POVILAS
(gitara ir daina). Kvartetas išgarsėjęs ir aukštai vertinamas ' 
savo profesionalumu ir koncertų patrauklumu žymiuose JAV 
lietuvių telkiniuose.

► PROGRAMOJE: lietuvių liaudies ir kompozitorių muzika bei < 
klasikiniai kūriniai. Į ėj i mas: $ 15
PELNAS SKIRIAMAS TORONTO LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAMS IR 

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ ŠALPAI
( Rengėjai - LN kultūros komisija j

DĖMESIO!
Toronto Lietuvių Namai ir LN moterų būrelis

š.m. gruodžio 9, sekmadienį, 2 v.p.p.
Lietuvių Namuose rengia

SLAUGOS NAMŲ INFORMACINĘ POPIETĘ
Visus, besidominčius slaugos namų statybos eiga ir 

registracijos klausimais, kviečiame dalyvauti.

MetCap Living on behalf of RWr 
MetCap LABDARA FOUNDATION Tiįt!

is seeking a qualified ADMINISTRATOR for a new 90-bed licensed 
long-term care facility in Toronto. The successful candidate must have: 
I minimum 3 years' experience managing and motivating staff
■ good communication skills, to maintain good relationships with residents, 

families and the community; knowledge of Lithuanian is an asset
I understanding of MOH funding and ability to work within budgets
I ability to maintain high-quality care and service standards in compliance 

with MOH standards
Please forward resume to: LABDARA FOUNDATION, 

Attention: Hiring Committee,1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6

LABDAROS FONDAS per MetCap Living ieško ilgalaikės globos, 
90 lovų slaugos namams ADMINISTRATORIAUS/ĖS, kuris/l turėtų:
■ mažiausiai 3 metų vadovavimo personalui patirtį
■ gerus bendravimo įgūdžius, jei įmanoma - lietuvių kalba, palaikant 

ryšius su slaugos namų įnamiais, jų šeimomis bei visuomene
I sveikatos ministerijos finansavimo supratimą ir sugebėjimą laikytis 

nustatyto biudžeto
I išlaikyti aukštą priežiūros ir paslaugų lygį pagal ministerijos reikalavimus 

Siųsti asmens žinias aukščiau minėtu adresu.
Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė aukojo: $100 - J. Arštikai- 
tis, J. Baliūnas.

IEŠKAU DARBO. Galiu prižiūrėti 
vyresnio amžiaus žmones arba ma
žus vaikus. Skambinti tel. 416 516- 
9065.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS
suvažiavimas

2001 m. lapkričio 9-11 d.d. Montrealyje
• Registracijos mokestis - $50 (įskaityta kelionė autobusu, 
šeštadienio ir sekmadienio pietūs, bilietas j Aušros Vartų parapi
jos šventę.
• Visi norintys dalyvauti suvažiavime, iki SPALIO 26 d. turi būti 
užsiregistravę ir sumokėję registracijos mokestį. Čekius rašyti 
KLJS ir siųsti: Kanados lietuvių jaunimo sąjunga, 1 Resurrection 
Rd., Toronto, ON M9A 5G1. Jei būtų klausimų ar pageidavimų, 
prašomi teirautis pas DAINĄ BATRAKS tel. 416 762-0953, 
dainute@hotmail.com
• Lapkričio 9 d.,4.30 v.p.p. susirenkame prie Lietuvių Namų, 
išvažiuojame j Montrealį 5 v.p.p., grįžtame į Torontą lapkričio 
11 d., 4 v.p.p.
• Apsistosime Hotel St. Andre, tel. 1-800-265-7071, 1-514- 
849-7070. Siūlome skambinti ir iš anksto rezervuoti kambarius.

KLJS metiniame suvažiavime: diskutuosime organizacijos eina
muosius reikalus, spręsime kaip galime pagerinti veiklą ir išrinksime nau
jus valdybos bei tarybos narius. Prašome, kad visi, kurie nori kandidatuoti, 
suvažiavimo pradžioje prisistatytų prezidiumui. Rūpintis lietuvybės išlai
kymu bei puoselėjimu yra labai svarbu, ypač jaunimo tarpe. Turime mes 
patys išlaikyti šią organizaciją, kad ji egzistuotų ir sekančiai kartai!

KLJS valdyba

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

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.

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.

Vilniaus universiteto II kurso 
studentui DOMUI STEPONĖ- 
NUI š.m. vasaros pabaigoje at
rasta reta kraujo liga - mielodis- 
plazija, kuriai išgydyti reikalingas 
kaulų čiulpų persodinimas. Do
noro paieškos bei persodinimo 
kaina siekia 250,000 Lt. Artimieji 
prašo tautiečių pagalbos. Galintys 
šiam jaunuoliui teikti finansinės 
pagalbos, prašomi pagalbą siųsti 
AB Vilniaus bankui - Anykščių 
filialas (kodas 260101762), są
skaitos nr. litais - 503711950, va
liuta - 070739 arba AB Vilniaus 
bankui - Naujamiesčio filialas 
(kodas 260101730) paramos ir 
labdaros fondo sąskaita litais - 
3700525, valiuta - 670709210. Inf.

VAIKINAS iš Lietuvos ieško bet 
kokio darbo. Skambinti tel. 416 
233-5996.

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

Ilonos Beresnevičienės
MUZIKOS

<^Akompanavimas ir 
privačios pamokos

(mokiniams nuo 5 m. amžiaus) 
PARUOŠIMAS ROM EGZAMINAMS

Tel. (416) 766-9959

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusią 
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:dainute@hotmail.com

