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Mūsų bendruomenei - 50
Šie metai Kanadoje yra ypatingi, nes švenčiamos 

įvairios lietuviškų organizacijų svarbios sukaktys. Visos 
jos yra prasmingos, tačiau plačiausios apimties būtų Ka
nados lietuvių bendruomenės (KLB), kuri šį rudenį šven
čia savo veiklos auksinį jubiliejų. Šios sukakties paminėji
mui KLB krašto valdyba yra numačiusi daugybę renginių, 
kurie savo įvairumu turėtų sudominti ne tik veikėjus, bet 
ir patenkinti visų kartų ir bangų lūkesčius.

B
ENDRUOMENĖ tapo oficialus visus lietuvius 
vienijantis telkinys 1952 m. rugpjūčio 30-31 d.d. 
vykusiame steigiamajame suvažiavime Monrealy
je. Jos steigėjai ir jų pirmieji bendradarbiai dar prisimena 

kokias kliūtis teko nugalėti atvykus į Kanadą iš karo pa
bėgėlių stovyklų. Tai buvo skilimai dėl organizacinių ir 
dėl partinių principų. Pirmuosius buvo galima įveikti 
bendru sutarimu, kada Kanados lietuvių taryba ir Kana
dos lietuvių sąjunga sutiko nebekonkuruoti ir jungtis į 
vieną Kanados lietuvių bendruomenę. (Tie bandymai vis 
dėlto ilgokai užtruko, buvo pradėti dar 1948 m., kaip rašė 
Ant. Rinkūnas rinkinyje Negęstanti ugnis). Naujai atvyku
sių (dešiniųjų) ir senesnių ateivių (kairiųjų) partiniai skir
tumai ilgiau neišsisprendė, persimetę kai kuriais atvejais 
net į kitų organizacijų veiklą. Prisidėjo ir tai, kad kartais 
veiklos damai kliudančių partinių įsitikinimų laikėsi patys 
to meto naujieji imigrantai. Tačiau apie tai nebuvo pla
čiai ar aiškiai rašoma - gal ir teisingai nutylėta. Jaunesnei 
kartai perėmus KLB vadovavimą, partiniai skirtumai pa
mažu buvo užglostyti, vis siekiant keturis dešimtmečius 
nesikeitusio bendro tikslo - Lietuvos išlaisvinimo, jos 
meilės diegimo išeivijos vaikuose. Laikui bėgant ir Lietu
vai artėjant prie Nepriklausomybės atstatymo, vadovau
jantiems vis giliau parūpo pačios lietuvybės išlaikymas. Ta 
prasme per penkiasdešimt metų nesustojo kova prieš iš
nykimą.

J
EIGU kalbama apie Kanados lietuvių bendruomenę 
istorine jos sudėties prasme, negalima neminėti tre
čiosios bangos lietuvių, atvykusių po Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo. Priešingose arba bent visai skir

tingose dvasinėse sąlygose augę naujausi imigrantai iš da
lies nuvylė pokario atbėgėlius, kurie ilgus metus buvo iš
saugoję, kiek tik galėjo, nepriklausomybės laikotarpio lie
tuvių kalbą, ryškų patriotizmą, gilų sentimentą viskam, 
kas yra lietuviška. Naujieji atvyko su visai kitokiu, vieti
niams nesuprantamu “bagažu”. Jų skirtingos pažiūros ir 
reikalavimai. Jiems išsilaikymas irgi ešminis, nors jis ki
toks. Galima pasigesti idealizmo, ieškoti priežasčių, ta
čiau daug naudingiau rasti sąlyčio taškus. O svarbiausias 
čia pat. Visi esame lietuviai, arba bent lietuvių kilmės, ir 
tuo galime džiaugtis, kartu švęsti artėjančiuose 50-mečio 
renginiuose.

Bendruomenei žengiant į antrąjį penkiasdešimt
metį, sveikintini yra jos praeities darbai. Ji pasižymėjo 
darnia ir šviesia veikla. Pagarba atiduotina visiems, kurie 
aukojo laiką, pastangas, rūpestį, savus pinigus už Lietuvą 
ir lietuvybės išlaikymą. O vienas iš svarbiųjų ateities užda
vinių, naujojo laikotarpio iššūkis - yra megzti dabartinių 
dviejų bangų veiklą Kanadoje. Ir tai jau yra daroma. Žen
giant pirmyn, nebūtina gvildenti bendruomenės išlikimo 
klausimą bendrybėmis, nagrinėti jos, kaip organizacijos 
likimą, nes ši jos sąvoka nėra konkreti naujosioms kar
toms. Nepamainomai svarbiau yra toliau kurti sąlygas 
bendrajai veiklai, ten kur yra jaunimas, ten kur yra šei
mos, ten kur visos bangos ir visos kartos gali rinktis ir da
lintis lietuviškumo dvasia. RSJ

Iš lietuviško aruodo - į pasaulį 
Pokalbis su garsėjančia rašytoja Irena Mačiulyte-Guilford ir nevengiančia 

lietuviškos visuomenės

KANADOS ĮVYKIAI

“Kokia tavo pavardė?”
Karalienė Elzbieta II savo 

Jubiliejinės kelionės Kanadoje 
metu aplankė pradžios mokyklą 
Sussex miestelyje, New Bruns
wick provincijoje. Tos mokyklos 
mokinukams buvo leista gražiai 
spalvotais pieštukais “drukavo- 
jant” parašyti ant lapo popie
riaus po klausimą karalienei. 
Klausimai buvo tada iškabinti 
ant klasės sienų. Atėjusi į klasę 
karalienė su savo palyda paste
bėjo tuos klausimus, šypsoda
masi juos perskaitė, bet - laiky
damasi karališkojo protokolo 
taisyklių - į juos neatsakė. Tarp 
tų dvidešimties klausimų buvo: 
“Kokia tavo pavardė?”, “Kur 
Tu padedi savo karūną eidama 
miegoti?”, “Ar Tu turi ‘karalie
nės dydžio’ lovą?”, “Kaip Tu 
patekai į karališkąją šeimą?”, 
“Ką Tu valgai pietums?”, “Ar 
Tavo kambarys užverstas daik
tais, kaip ir mano?”. Vaikai, 
nors ir nustebę, kad karalienė 
atėjo pas juos be karūnos, gra
žiai jai padainavo. Karalienė vė
liau atidengė bronzinę lentą 
naujos mokyklos pastato dalies 
atidarymo proga.

Jubiliejinė karalienės kelionė, 
kuri prasidėjo tolimoje Kana
dos šiaurėje, Nunavut teritorijo
je, tęsėsi Kanados vakaruose, 
Manitobos, Ontario, N. Bruns

wick provincijose, baigėsi Padė
kos dienos savaitgalį Otavoje. 
Sekmadienį pievoje prieš parla
mento rūmus karalienės garbei 
buvo parengta daugiakultūrinė 
ir įvairių religijų Padėkos die
nos programa, po kurios kara
lienė, smarkokam lietui lyjant, 
padėjo vainiką prie Nežinomojo 
kario paminklo; vakare kitoje 
Otavos upės pusėje, Hull (Kve
beko provincija) Civilizacijos 
muziejaus salėje buvo jos garbei 
iškilmingi pietūs, kurių metu 
karalienė savo kalboje gražiai 
atsiliepė apie pokyčius Kanado
je, pastebėtus per jos 22 apsi
lankymus nuo 1951 metų. Pas
kutinę, vienuoliktąją, kelionės 
dieną karalienė Elzbieta II lan
kėsi raitosios policijos (RCMP) 
žirgyne, kur stebėjo populiarųjį 
jodinėjimą Musical Ride. Vėliau 
Otavos Rideau Hali gen. guber
natorės Adrienne Clarkson iš
kilminguose pietuose turėjo 
progos sutikti 128 žymius kana
diečius, pradedant mokslinin
kais D. Suzuki, J. Polanyi, rašy
tojais F. Mowat, M. Atwood, 
režisieriais N. Jewison, A. Ego- 
yan ir baigiant ledo ritulio žai
dėjais J. Beliveau, P. Hender
son, astronautu M. Garneau,
teisėja L. Arbour. (Nukelta j 8-tą psl.)

Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos šventovė ir vienuolynas
Nuotr. G. Kurpio

Savaitė Lietuvoje
Oficialus ES skelbimas
Europos komisija spalio 9 

d. oficialiai paskelbė 93 pusla
pių pažangos ataskaitą, kurioje 
10 valstybių - Lietuva, Latvija, 
Estija, Lenkija, Vengrija, Čeki
ja, Slovakija, Slovėnija, Kipras 
ir Malta - įvardijamos kaip ga
linčios numatytu laiku priimti 
narystės Europos sąjungoje įsi
pareigojimus. Konstatuojama, 
kad šios valstybės, baigiančios 
derybas dėl narystės, “pasiekė 
aukšto lygio tobulindamos savo 
teisę ir padarė didelę pažangą 
garantuodamos atitinkamus ad
ministracinius ir teisinius gebė
jimus”, praneša ELTA/LGTIC.

Spalio 24-25 d.d. Briuselyje 
įvyks viršūnių susitikimas, kuria
me bus galutinai nuspręsta, ku
rios kandidatės bus pakviestos 
prisijungti prie Sąjungos gruo
džio mėnesį. Didžiausia nauja 
narė bus Lenkija, turinti 38.6 
mln. gyventojų, o mažiausia - 
Malta, su 400,000 piliečių.
Prezidentas - populiariausias

Lietuvos žz/uų/LGTIC žinio
mis, Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus yra populiariau
sias valstybėje, kaip rodo dvi vi
suomenės nuomonės apklausos. 
Juo pasitiki 26.9% apklaustųjų. 
Ministeriu pirmininku Algirdu 
Brazausku pasitiki 18%, Artūru 
Paulausku - 12.1%, Kaziu Bobe
liu - 11.7%, Rolandu Paksu - 
9.6%, Kazimiera Prunskiene - 
5.2%. Antrosios apklausos duo
menimis, V. Adamkui yra palan
kūs 64%, K. Bobeliui - 56%. A. 
Brazauskui - 55%, K Prunskie
nei - 53%, R. Paksui - 47%, A. 
Paulauskui - 46% apklaustųjų.

Lietuvos ir Didžiosios Bri
tanijos rinkos ir viešosios nuo
monės tyrimų firma “Baltijos ty
rimai” atliko dvi skirtingas ap
klausas. Jos parodė, kad nuo 
pirmaujančio atsiliekančių poli
tikų įvertinimai netikėtai pakin
ta priklausomai nuo to, ar atsa- 
kytojai patys turi pasakyti jiems 
patinkančio asmens pavardę, ar 
pareiškia savo nuomonę apie 
jau išvardintus populiarius vi
suomenės veikėjus.
Pataisos dėl nuosavybės teisių

ELTOS/LGTIC žiniomis, 
Lietuvos seimas spalio 15 d. pri
ėmė Nuosavybės teisių į išlikusį 
nekilnojamąjį turtą atkūrimo 
pataisas. Jos numatyta, kad Lie

tuvos piliečiai iki 2003 m. liepos 
1 d. dar galės pateikti dokumen
tus, įrodančius nuosavybės tei
ses į išlikusį nekilnojamąjį turtą, 
o iki tų pačių metų balandžio 1 
d. pakeisti savo valią dėl būdo, 
kuriuo atkuriamos nuosavybės 
teisės.

Archyvams nespėjant suieš
koti reikiamų dokumentų, ke
liems tūkstančiams piliečių, pa
reiškusių valią atkurti nuosavy
bės teises, atsirado keblumų, 
nes žemėtvarkos tarnybos pagal 
galiojantį įstatymą nebegalėjo 
priimti nuosavybės teises patvir
tinančių dokumentų.

URM arabų kraštuose
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis 
darbo vizitais spalio 5-14 d.d. 
lankėsi Egipte, Sirijoje ir Jorda
nijoje. Tai pirmas tokio pobū
džio Lietuvos diplomatijos va
dovo vizitas po tris arabų vals
tybes, rašo ELTA/LGTIC. Ke
lionės tikslas - pristatyti Lietu
vos ekonominius pasiekimus, ži
nias apie jungimąsi į ES ir ŠAS, 
klausimus dėl santykių su Rusi
ja. Tikimasi, kad atsiras naujų 
galimybių plėtoti ekonominius 
santykius su šiomis valstybėmis 
Lietuvai tapus ES nare.

Sutartis su JAV
Kaip skelbia ELTA/LG- 

TIC, spalio 9 d. Vilniuje krašto 
apsaugos ministeris Linas Lin
kevičius ir JAV gynybos sekre
toriaus pavaduotojas Europos ir 
ŠAS politikai Ian Brzezinski pa
sirašė tarpvyriausybinę sutartį, 
pagal kurią numato bendradar
biauti užkertant kelią masinio 
naikinimo ginklo platinimui bei 
plėtoti gynybos ir karinius san
tykius. Pagal sutartį JAV su
teiks Lietuvai reikiamos įran
gos, per jos teritoriją nebus ve
žami masinio naikinimo ginklai. 
Sutartis simbolizuoja Lietuvos 
ryžtą įsijungti į partnerystę su 
JAV, stiprina saugios valstybės 
įvaizdį.

Seka kovą su korupcija
Spalio 14 d. vyko seimo 

Antikorupcijos komisijos posė
dis, kuriame buvo aptarta, kaip 
vykdomas valstybės kovos su 
korupcija programos įgyvendi
nimo priemonių planas. Komi
sijos pirmininkės Nijolės Steib- 
lienės teigimu, priemonių, nu-

Irena Mačiulyte-Guilford, 
rašytoja gyvenanti Toronte, vie
na iš dalyvių kuri skaitys savo 
iš anglų į lietuvių kalbą išvers
tos kūrybos KLB krašto valdy
bos rengiamoje 50 metų jubilie
jaus akademijoje didžioje Ana
pilio salėje 2002 metų lapkričio 
10 d. Čia ji atsako į klausimus, 
pateiktus TŽ bendradarbės 
Irenos Ross.

- Esate lietuvių kilmės rašy
toja Kanadoje. Kur gimėte? Iš 
kur kilę Jūsų tėvai?

- Mano tėvas Andrius Ma
čiulis gimė Šilininkuose, Šakių 
rajone. Mano motina Albina 
Vasiukevičiūtė gimė Būdviečių 
kaime, Vilkaviškio rajone. Aš 
gimiau Toronte 1950 metais.

- Kada ir kur vaikystėje - 
jaunystėje palinkote į lietuvybę?

- Šeimos židinyje ir ben
druomenėje. Užaugau lietuviš
koje šeimoje. Namuose kalbėjo
me lietuviškai ir laikėmės lietu
viškų papročių. Mūsų bendravi
mo aplinka buvo beveik grynai 
lietuviška - mano tėvų draugai, 
lietuviškos šeimos. Taip pat 
bendravome su seneliais ir jų 
draugais. Dalyvaudavome lietu
vių renginiuose. Aš kurį laiką 
lankiau šeštadieninę mokyklą ir 
vasaros stovyklas Vasagoje. Na
mus puošė lietuviški audiniai. 
Kabojo lietuviški kalendoriai. 
Buvo skaitomi Tėviškės žiburiai. 
Ir daugybė nuotraukų. Didžiau
sia įtaka buvo šeima. Tėvai ir 
seneliai per savo pasakojimus 
paliko ryškius įspūdžius. Tai bu
vo gyva magika mano - klausy
tojos - smegenyse. Aišku čia pat 
slypėjo ir giminių dvasia. Toks 
išgyvenimas yra panašus, mano 
nuomone, tarp visos mano kar
tos lietuvių, o plačiau žiūrint - 
tarp baltiečių, Rytų Europos 
imigrantų, atvykusių į Kanadą 
po Antrojo pasaulinio karo. 
Mes visi dalijomės savo kilmės 
samprata.

Man didžiausią įtaką darė 
kalba. Gyvenimo pradžioje, prieš
mokykliniuose metuose, kalbė
jom tik lietuviškai. Vėliau išmo
kau anglų kalbą. Lietuviškai nu
stojau mąstyti tik pradėjusi uni
versiteto studijas. Bet ir dabar, 
kai ieškau atitinkamo žodžio, 
pirmiausia linkstu į lietuvių kal
bą. Kai pavargstu, mano anglų 
kalba pasimeta, iškyla lietuvių 
kalbos gramatika. Kai kalbu per 
sapną, visuomet lietuviškai - be 
išimčių. Kaip sako žymus 
Kanados autorius škotų kilmės 
Alistair MacLeod: “Širdis kalba 
žodžiais tos kalbos, su kuria už
augome”.

- Kurį laiką buvote nutolusi 
nuo Kanados lietuvių bendruome
nės. Kas Jus vėl suartino su ja?

- Po mano senelių mirties, 
paskutiniųjų dvidešimt metų lai
kotarpyje, mano lietuvių kalba 
buvo susilpnėjusi. Ne tuoj po jų 
mirties, bet maždaug po dešim
ties metų, vieną kartą nebega
lėjau atsiminti žodžio “butter
fly”. Aš labai išgyvenau. Turė
jau ieškoti to žodžio žodyne.

matytų įgyvendinti šių metų I- 
III ketvirčiais “efektyvumas yra 
labai mažas”. Tik 25% priemo
nių įvykdyta, 39% įvykdyta iš 
dalies, o 36% neįvykdyta arba 
įvykdyta netinkamai. Jos nuo
mone, nors Lietuva padarė pa
žangą kovodama su korupcija, 
kai kurios ministerijos šią veiklą 
atlieka paviršutiniškai.

Kaip praneša ELTA/LG- 
TIC, komisija ragins vyriausybę 
atkreipti dėmesį į tai, kaip vyk
domos antikorupcinės priemo
nės, prašys seimo komitetus su
stiprinti kontrolę šioje srityje. 
Reikalinga parengti valstybės 
tarnautojo etikos kodeksą, nu
matyti būdą vertinti seime pri
imamus įstatymus antikorupci
niu požiūriu. RSJ

Rašytoja IRENA GUILFORD

“Peteliškė”. Tai toks gražus žo
dis! O po to mano gramatika, 
kuri anksčiau buvo tiksli, pasi
darė netvarkinga. Patyriau savo 
kalbos sužlugimą. Mane apėmė 
baimė. Kalba tiesiog sugriuvo 
mano burnoje. Atėjo laikas ap
sispręsti. Jokiu būdu nenorėjau 
prarasti turėto turto. Tai buvo 
lengvas pasirinkimas. Tai buvo 
mano tapatybės reikalas. Nebe- 
mokėjimas kalbėti lietuviškai 
mane labai paveiktų, sujaudintų.

Prisipažįstu, kad buvau kul
tūriniu požiūriu pasimetusi pa
auglė. Bet būdama penkiasde
šimties metų amžiaus ir daugiau 
pasitikinti savimi, galiu geriau 
valdyti savo gimtosios kultūros 
turtus, domiuosi lietuvių ben
druomenės veikla ir noriu palai
kyti ryšius kaip suaugusi profe
sionalė, o ne vien kaip savo tėvų 
vaikas. Aš norėjau ir noriu daly
vauti bendruomenės veikloje, 
pasidalinti savo išgyvenimais.

Antroji koplytėlė ir gandralizdis Žemaičių Kalvarijoje Ntr. G. Kurpio

Šiame numeryje
Mūsų bendruomenei - 50 

Pagarba atiduotina visiems, kurie aukojo laiką, pastangas...
Iš lietuviško aruodo - į pasaulį 

Nebemokėjimas kalbėti lietuviškai mane labai paveiktų 
Sovietų saugumo toli siekiančios rankos

Iš tos giminės jie nužudė vienuolika ir deportavo 20
Rusai perka Lietuvos gamyklą

Ko nepasiekė ginklais, tai gali padaryti bendrovės
Jaunimo nutekėjimas - skausmas ar džiaugsmas?

Mūsų šalis, deja, gali pasigirti tik bedarbių skaičiumi
Lietuvos vardo kilmė

Ištakų vis labiau linksta ieškoti hidronimijoje
Iškeliavo didelės šeimos motina

Dievas leido po tremties ir lagerių susitikti visai šeimai
Grįžtame į “Aukso slėnį”

Važiuojant prieš 54 metus mus pasitiko nudegusių medžių stuobriai
Grįžimas

Viskas, kas anuomet buvo kilnu, šiandien juokais nuleidžiama

- Parašėte romaną “The 
Embrace”po apsilankymo Lietu
voje su savo tėvu 1985 metais. Ar 
ta kelionė paskatino rašyti šią 
knygą?

- Ne, taip nebuvo. Aš ap
lankiau Lietuvą 1985 metais su 
savo tėvu ir seserimi, bet knyga 
pradėjo formuotis 1995-tais me
tais. Sakyčiau, kad tai buvo evo
liucija mano kaip rašytojos rai
doje. Medžiaga, turinys, jau bu
vo susitelkę manyje ir brendo 
nuo vaikystės. Kai atėjo laikas 
man, rašytojai, kurti romaną, 
sėmiau iš to aruodo.

Man tikrai nusišypsojo lai
mė šeimos aplinkoje. Šeimos 
nariai labai noriai pasakojo savo 
atsiminimus, o jų buvo daug. 
Mano senelis pateikdavo faktus, 
o senelė mokėjo juos pagražinti 
humoru ar kokiu nors anekdo
tu. Mano tėvas taikliai dramati
zavo. O mano motina atsimena 
net sagas ant suknelės, dėvėtos 
prieš penkiasdešimt metų!

Aš labai daug iš to viso su
kaupiau beaugdama, nors to ne
supratau tuo metu. Tėvų noras 
užauginti vaikus lietuviška dva
sia tapo pasakojimu vaikams bei 
jų išgyvenimu. Sis jų elgesys su 
mumis akivaizdžiai atskleidė 
šios kartos dramatišką žemės 
kelionę. O tokios kelionės išgy
venimai neturėtų pranykti ar iš
garuoti. Jie turėtų būti pagar
biai sužymėti - malonūs ir ne
malonūs momentai.

Aš rašau beletristiką, sem- 
damasi iš turtingo, gilaus šuli
nio. Jis - tiesiog užburiantis. 
Bet turiu prisipažinti, kad aš pa
grindinai sėmiausi iš savo šei
mos. Aš jiems jaučiuosi skolin
ga. O taip pat ir savo vyrui, 
kurio dėka turiu sąlygas skirti 
daug dėmesio savo kūrybai.

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Iš lietuviško aruodo - į pasaulį

Apaštališkojo nuncijaus pa
tarėjo mons. dr. George Antony- 
samy, išvykstančio nuncijaus pa
reigoms į Jordaniją, išleistuvės 
įvyko š.m. rugsėjo 5 d. Vatikano 
nuncijus Lietuvai P.S. Zurbriggen 
padėkojo išvykstančiajam už pa
galbą ir palinkėjo Dievo palai
mos. Kardinolas A.J. Bačkis dė
kojo monsinjorui už pagalbą ren
giant Lietuvos ir Apaštalų Sosto 
sutartis, linkėjo sėkmingos dar
buotės šiltesniuose kraštuose. At
sisveikindamas išvykstantysis sa
kė, kad Lietuvoje sėmėsi patir
ties, turėjo progą pažinti daug ir 
ilgai kentėjusį kraštą. Pripažino, 
kad Lietuvoje matomi reikšmingi 
pokyčiai, ir tai ne vien tik medžia
ginėje srityje, pastebimos naujos 
Katalikų Bendrijos perspektyvos.

Tarptautinė mokslinė konfe
rencija “Sakramentinė santuoka 
civilinėje visuomenėje: teisiniai, 
teologiniai ir edukaciniai iššūkiai 
šiandieninei santuokai” įvyko 
Kaune š.m. rugsėjo 16-18 d.d. 
Dalyvius pasveikino arkivyskupas 
S. Tamkevičius. Pranešimuose 
pasisakyta, kad tikėjimo stoka yra 
tikroji šeimos krizės priežastis, 
keltas klausimas, kaip padėti išsi
tuokusiems, sritis esanti labai 
svarbi, bet sunkiai skinasi sau ke
lią; nagrinėtas santykis tarp “dek
laruojamo” ir “praktikuojamo” 
katalikiškumo, šeima esanti verti
nama su tam tikromis išlygomis. 
Diskusijų grupelėse buvo aptarti 
teisiniai, teologiniai bei edukaci
niai klausimai, visos šių sričių ak
tualijos. Plačiau panagrinėta san
tuokos samprata, paliestos “ne
tradicinės” šeimos, įsivaikinusios 
vaikus, bevaikės šeimos, nepilna
mečių šeimos ir kt. Pabrėžta, kad 
šių dienų sielovadinė būklė reika
lauja palikti vieną sveiką avį ir ei
ti ieškoti 99 paklydusių. Aptartas 
Jėzaus mokymas apie santuokos 
neišardomumą šv. Mato evangeli
joje. . Svarstytos sakramentinės 
santuokos pripažinimo problemos 
civilinėje teisėje; šių dienų šei
moms esanti būdinga dialogo ir 
bendravimo stoka; tėvai turėtų 
nepamiršti, kad jie savo elgesiu ir 
pavyzdžiu vaikams padeda susida
ryti Dievo įvaizdį. Paliestos ir 
mišrių santuokų su kito tikėjimo 
išpažinėjais problemos. Kasdien 

PADĖKA
AtA 

ZITA SAKALIENĖ
mirė 2002 m. rugpjūčio 16 d., Hamiltone, ON.
Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Juozapui 

Žukauskui, OFM, už velionės lankymą ligoninėje, maldas 
laidotuvių namuose, atnašautas šv. Mišias bei palydėjimą 
ir maldas kapinėse. Esame dėkingi karsto nešėjams.

Dėkojame velionės krikšto sūnui Alfonsui Vinda- 
šiui už tartą atsisveikinimo žodį laidotuvių namuose ir p. 
Z. Rickienei už atsisveikinimą kapinėse. Ačiū Aušros 
Vartų parapijos chorui, giedojusiam šv. Mišių metu. Nuo
širdi padėka visiems giminėms, nepabūgusiems tolimų ke
lionių ir atvykusiems atsisveikinti su velione. Ačiū visiems 
už atsiųstas gėles ir už aukas šv. Mišioms, Kovai su vėžiu 
ir džiova, “Pagalbai Lietuvos vaikams”, Kanados lietuvių 
fondui, “Vaikų dienos centrui” Lietuvoje, Tėviškės žibu
riams ir Slaugos namams. Dėkojame ponioms už skanius 
pyragus.

Ačiū visiems, kuo nors prisidėjusiems prie laido
tuvių. Dėkojame už pareikštas užuojautas žodžiu, raštu ar 
apkabinimu. Jūsų šiltas paguodos žodis liks mūsų širdyse 
bei mintyse; jis mus stiprino skausmo ir liūdesio valan
domis.

Nuliūdę: vyras Pranas, dukra Audrė, 
sūnus Rimas ir jo šeima

po gausių ir labai išsamių prane
šimų buvo aukojamos Mišios, sa
komi pamokslai. Konferenciją 
rengė Vytauto Didžiojo universi
teto Katalikų teologijos fakulte
tas, Vilniaus akademinės sielova
dos centras ir marijonų talkinin
kai. Rengėjai žadėjo ir toliau tęsti 
tokio pobūdžio bendravimą.

Vilniuje š.m. rugsėjo 13-15 d. 
d. vyko akademinės sielovados 
konferencųa-seminaras “Krikš
čioniškos socialinės universiteto 
aplinkos kūrimas: nauji Europos 
sąjungos iššūkiai universitetinei 
kultūrai”. Dalyvavo 60 dėstytojų 
iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Ma
rijampolės aukštųjų ir aukštesnių
jų mokyklų, kiti dėstytojai ir stu
dentai, tikybos mokytojai, sociali
nės religinės veiklos atstovai. Pa
grindinis kalbėtojas iš Anglijos 
Ch. Dyckhoff, turintis ilgametę 
akademinės sielovados patirtį, da
linosi šios veiklos organizavimo 
klausimais. Kitas Lietuvoje vie
šintis profesorius iš Belgijos H. 
Lombaerts kalbėdamas pabrėžė 
svarbų universitetų vaidmenį ug
dant jauną žmogų bei krikščionio 
atsakomybę šių dienų pasaulyje. 
Pasisakyta už krikščioniškos veik
los gilinimą visuomenėje.

Prie Vilniaus Šv. Kryžiaus 
šventovės š.m. rugsėjo 15 d. pa
šventinti Šv. Kryžiaus namai - so
cialinių, psichologinių ir teisinių 
paslaugų centras. Namai pastatyti 
Nekaltai Pradėtosios Marijos vie
nuolijos iniciatyva, pagal vyres
niosios seselės Ignės Marijošiūtės 
projektą, remiantis vienuolijos 
įkūrėjo pal. Jurgio Matulaičio 
dvasingumu. Darbas pradėtas bu
vusios vyresniosios seselės A. Pa
jarskaitės, tęstas seselės Ignės, 
kuri numatė, kad centras galės 
teikti visokeriopą pagalbą vargs
tantiems žmonėms. Namus šven
tinęs kardinolas A.J. Bačkis dėko
jo seselėms už darbą ir maldas 
steigiant tokį reikalingą centrą. 
Jame dirbs žinovai savanoriai. Fi
nansavimo tikimasi iš įvairių fon
dų. Įžengiantys į šiuos namus 
skaito pal. Jurgio Matulaičio šūkį 
Blogį nugalėk gerumu. Centro sta
tybą rėmė Olandijos, Vokietijos 
katalikų fondai bei pavieniai au
kotojai.

KLB pirm. Rūta Žilinskienė Reškutėnų lietuviškoje mokykloje (Švenčionių rąj.) muziejuje su jo vedėja 
(kairėje) Viktorija Lapėniene

Sovietų Saugumo toli siekiančios rankos 
Planavo likviduoti prezidentą A. Smetoną, partizanų vadą Juozą Lukšą, 

pagrobė gen. Petrą Kubiliūną ir kitus
IGNAS MEDŽIUKAS

Sovietų Sąjungai žlugus, da
bar atrandami slaptosios užsie
nio tarnybos planai (arba jie su
žinomi iš buvusių pareigūnų), 
kurie buvo vykdomi naikinant 
savo priešus. Čia paliesiu tik 
mums gerai žinomus tautiečius, 
kurių jau seniai nėra gyvųjų 
pasaulyje.

Antanas Smetona, buvęs 
pirmasis ir paskutinysis prieš II 
Pasaulinį karą Lietuvos prezi
dentas, žinodamas sovietų 
smurto politiką, buvo įsitikinęs, 
kad gavus ultimatumą, kurio 
sąlygos atrodė nepriimtinos, rei
kia ginklu pasipriešinti. Kai ma
tė, jog jo nuomonei mažai pri
tarėjų, 1940 m. birželio 15 pasi
traukė į Vokietiją. Veltui buvo 
siunčiamos delegacijos, prašant, 
kad grįžtų, bet jis suvokė, jog 
bus naudingesnis tautai, jei ga
lės kalbėti būdamas laisvas, pa
tekęs į demokratinius kraštus. 
Kaip dabar patiriame iš likusių 
dokumentų, jis buvo charakteri
zuojamas kaip kaizeriniams 
okupantams palankus asmuo, 
vienas iš kovos su 1918-1919 m. 
socialistine revoliucija organiza
torių. Darbo klasės priešas, ku
ris stengėsi pritaikinti Lietuvos 
sąlygoms tinkamą itališkąjį fa
šizmą.

A. Smetona ilgai neužtruko 
Vokietijoje, nes žinojo, kad Vo
kietija tuo metu buvo geruose 
santykiuose su sovietais, todėl 
turėjo išvykti į Šveicariją. Iš ten 
per Braziliją 1941 m. kovo 10 
atplaukė į Niujorką. Apsigyveno 
sūnaus Juliaus šeimoje Klyvlan- 
de. Stengėsi informuoti visuo
menę ir politikus apie susidariu

Liškiavos šventovės unikali klausykla Nuotr. L Ross

MIRTIES ANGELUI PAŠAUKUS Į AMŽINYBĘ 
BRANGIĄ SESERĮ IR MOTINĄ

a.a. GRAŽINĄ ŠIMUKONIENĘ (JAV), 

sūnų ALGIRDĄ, seserį ADOLFINĄ SKAISTIE- 
NĘ ir jos šeimą bei visus artimuosius gilaus 
skausmo valandomis nuoširdžiai užjaučiame ir 

kartu liūdime -
A. Čerškuvienė A. E. Kybartai
D. M. Jonikai J. J. Stanaičiai

sią padėti Lietuvoje. Deja, ne
laimingai žuvo per gaisrą 1944 
m. sausio 9 d.

Dabar sužinome, kad 1940 
m. rugpjūčio mėn. NKVD už
sienio žvalgybos viršininko pa
vaduotojas P. Sudaplatov iš
siuntė į Berlyną Aleksandrą Ko
rotkov, kad jis kartu su Vokie
tijos kompartijos pogrindinin
kais likviduotų ten laikinai apsi
stojusį Lietuvos prezidentą An
taną Smetoną arba pagrobtų 
kurį nors iš jo šeimos narių. Šio 
uždavinio jis neįvykdė, nes A. 
Smetona greit išvyko iš Vokie
tijos.

Atvežti gyvą Lukšą
Juozas Lukša - vienas svar

biausių ir drąsiausių partizani
nio pasipriešinimo vadų, du 
kartu peržengęs geležinę uždan
gą. Vartojęs slapyvardžius Dau
manto, Skrajūno, Skirmanto, 
Miškinio. Dėl savo herojiškų 
veiksmų partizanų buvo laiko
mas didžiausiu autoritetu, o 
bolševikų - pavojingiausiu prie
šu. Bolševikai tiek buvo įsiutę, 
kad nutarė sunaikinti ne tik jo 
šeimą, bet ir visą giminę. Iš tos 
giminės jie nužudė vienuolika 
narių ir deportavo 20.

1951 m. vasarą į Lietuvą ko
mandiruotas čekistų gen. ma
joras Leonid Kotov (iš tikrųjų 
Naumas Eitington, kituose šalti
niuose Eitingon), kad prižiūrėtų 
nesugaunamo partizano Juozo 
Lukšos sugavimo operaciją ir jį 
gyvą atgabentų į Maskvą. Tur
būt norėjo jį sadistiškai nukan
kinti, kaip buvo daroma KGB- 
istų. Rašoma, kad sugavę parti
zaną Vanagą-Ramanauską ada
ta išbadė jam akis ir replėmis 

sutraiškė lytinius organus (Lie
tuvos rytas, 2002.VII.26, nr. 
171). Bet ši gerai suplanuota 
operacija sužlugo - sadistai ne
galėjo patenkinti savo polinkių, 
nes Kukauskui išdavus slapta
žodį, partizanų vadas Juozas 
Lukša besipriešindamas žuvo 
1951 m. rugsėjo mėnesį miš
kuose tarp Veiverių ir Prienų. 
Sugrįžęs L. Kotov - Eitingon 
buvo suimtas kaip neįvykdęs 
Berijos įsakymo, bet nuo baus
mės išsisuko.
Gen. P. Kubiliūno pagrobimas 
Gen. Petras Kubiliūnas, nuo 
1941 m. rugpjūčio mėn. vokie
čių okupacijos metais buvo I-sis 
generalinis tarėjas. Jau pirmo
sios sovietų okupacijos metais 
buvo kalėjime. Jis, bolševikų 
terminologija, aktyviai padėjęs 
okupantams žudyti ir tremti 
Lietuvos gyventojus, plėšti liau
dies ūkį ir kultūrą, stengęsis 
įtraukti lietuvių tautą į fašistinės 
Vokietijos karą su TSRS. Jis 
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos į 
Vokietiją.

Buvo rašoma, kad gen. Ku
biliūnas buvo įviliotas į sovietų 
zoną neva atsiimti iš Lietuvos 
atvežtų likusių jo brangenybių ir 
tenai suimtas. Tikresnė versija 
yra ta, kad jis persirengusių 
anglų karinėmis uniformomis 
bolševikų agentų buvo pagrob
tas ir pergabentas į sovietų zo
ną. Vėliau buvo paskelbta, kad 
jis sovietinio teismo buvo pa
smerktas mirti. Mirties data nu
rodoma 1946 m. rugpjūčio 22 d.

Mes gen. P. Kubiliūną prisi
mename kaip asmenį, kuris bū
damas tarėju, stengėsi laviruoti 
tarp griežtų vokiečių reikalavi
mų ir atkaklaus lietuvių pasi
priešinimo.

Kaunietis - grobikas
Iki Sovietų Sąjungos žlugi

mo KGB struktūrose buvo pro
fesionaliai parengtų žudikų ir 
grobikų būriai, kurie atlikinėjo 
socialistinėse valstybėse ir kito
se šalyse sovietų CK politinio 
biuro užsakymus bei pavedi
mus. Čekistų gen. Sudaplatov 
gyvenimo pabaigoje susitikinė
davo su žymiais amerikiečių 
žurnalistais Gerald ir Leon 
Shekter, kurie vėliau parašė at
siminimus apie specialias už
duotis. Knyga buvo išleista 1994 
m. ir tapo tarptautiniu “best
seleriu”.

Po Stalino mirties, suėmus 
sovietinių smogikų vadovą Lav- 
rentij Beriją, buvo suimtas ir 
gen. Sudaplatov, kaip vienas ar
timiausių jo padėjėjų. Apsime
tęs psichiniu ligoniu iš kalėjimo 
buvo paleistas tik po 15 metų. 
Įdomu, kad į pirmąsias koman
diruotes čekistas Sudaplatov 
vykdavo su Lietuvos respublikos 
piliečio Mykolo Barausko pasu. 
Vienas iš Sudaplatov agentų 
buvo prieškarinės Lietuvos Kau
no prekybininkų nelietuvių šei
mos narys Aleksandras Slavinas, 
kuris dalyvaudavo grobiant anti- 
sovietinės lietuvių emigracijos at
stovus Vakarų sąjungininkų oku
puotoje Vokietijoje.

ADVOKATAS
VICTOR RUČINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

(Atkelta iš 1-mo psl.)
- Suglaustai apibūdinkite ro

mano “The Embrace” temą.

- Kanada, imigrantų kraš
tas, kaupia vis didesnį krūvį lite
ratūros apie imigrantų išgyveni
mus. Mano noras buvo,rašyti 
apie ryšį, bendravimą tarp tų, 
kurie karo metu paliko Lietuvą, 
ir tų, kurie pasiliko joje. Tai ir 
yra šio romano pagrindinė te
ma. Yra skaitytojų, kurie spėja, 
kad knyga yra autobiografinė, 
ypač kad rašyta pirmuoju asme
niu, o smulkmenos mums vi
siems artimai pažįstamos. Bet 
pirmasis asmuo čia panaudoja
mas didesniam suartėjimui su 
skaitytoju, o smulkmenos didina 
skaitytojo pasitikėjimą. Bet galų 
gale tai yra beletristika. Kaip 
vienas rašytojas savo įvade kartą 
parašė: “Norėčiau padėkoti šei
mos nariams už nefigūravimą 
šioje knygoje”.

- Kaip atsirado galimybė iš
versti šį romaną “The Embrace” į 
lietuvių kalbą? Kur jis leidžia
mas? Kur lietuviškai skaitantys 
skaitytojai gali ją įsigyti?

- Dr. Violeta Kelertienė yra 
baltų ir slavų kalbų bei literatū
ros profesorė University of Illi
nois Čikagoje. Ji - taip pat re
daktorė žurnalo Lituanus, auto
rė Come into My Time - Lithu
ania in Prose Fiction 1970-90. 
The Embrace išleistas 1999 m. 
Aš pasiunčiau vieną egzemplio
rių prof. Kelertienei tą vasarą, 
nes tikėjausi, kad mano knyga 
bus įrašyta naujai išleistų knygų 
sąraše. Tą rudenį prof. Kelertie
nė pakvietė mane dalyvauti 
“Santaros-Šviesos” savaitgalyje 
Čikagoje pokalbiui apie knygą ir 
ištraukos skaitymui. 1999 m. 
lapkričio mėn. Mackaus fondo 
leidykla Čikagoje pasiūlė pada
ryti knygos vertimą į lietuvių 
kalbą. “Guernica”, mano kny
gos leidykla Toronte, davė teisę 
vertimui. Vertėjos - Dalia Cid
zikai tė ir Aušra Velickaitė atli
ko vertimą, prof. Kelertienei 
bendradarbiaujant. Viršelis -

Rusai perka Lietuvos gamyklą 
Amerikiečio Michael Wines straipsnis, išspausdintas 
“Chicago Tribune” 2002.IX.20 laidoje. Esą daugelis 
baiminasi Maskvos ekonominės pergalės ten, kur jos 

karinė jėga pralaimėjo
Vilnius, Lietuva. Šis rašinys 

yra apie Lietuvos naftos perdir
bimo įmonę, tai tema, kuria pa
prastai domėtųsi tik labai reik
lus skaitytojas. Tačiau nedaug 
yra tokių įmonių, kurios išreiš
kia visuomenės siekius ir jos su
sirūpinimą bei baimę. Nedaug 
yra aprašymų apie tolygias įmo
nes, kurie domina netikėta už
baiga. “Mažeikių nafta” įmonės 
istorija atveria skaitytojui daug 
įdomybių. Netikėtą užbaigą lie
tuviai patyrė praeitą rugpjūčio 
mėnesį, būtent “Mažeikių naf
ta” įmonės valdytojai amerikie
čiai, po slaptų derybų, pardavė 
savo akcijų dalį rusams.

Šios savaitės pabaigoje 
“Williams International” Okla- 
homos (valstijos) verslovių jun
ginys, kuriam priklausė 27% 
“Mažeikių nafta” įmonės akcijų 
ir išskirtinės valdymo teisės, 
viską perdavė Maskvos vers
lovei “Jukos Petroleum of Mos
cow”, Rusijos antrai didžiausiai 
naftos verslovei.

Šis 85 milijonų dolerių san
dėris suteikia “Jukos” 54% ma- 
žeikių įmonės akcijų ir valdymą 
verslo, kuris ne tik vyrauja viso
je Lietuvos benzino rinkoje, bet 
ir sudaro dešimtą dalį visos Lie
tuvos vidaus ūkio gamybos.

Būtų neteisingai teigti, jog ši 
padėtis lietuvius visiškai suglu
mino. Praeityje Rusija bandė 
kontroliuoti šią strateginę Lie
tuvos įmonę 1991 metais, kai 
sovietų kariuomenė užėmė Vil
niaus televizijos bokštą, bandy
dama užgožti lietuvių nepri
klausomybės siekius, išsivaduoti 
iš griūvančios Sovietų Sąjungos. 
Tuomet rusams tai nepavyko.

Aišku, “Jukos” yra verslo 
bendrovė, o ne blogio imperija. 
Tie, kurie atsimena 1991 metus, 
mano, jog Rusija pasikeitė. Ta
čiau, juos kankina mintis, jog ko 
sovietų kariuomenė nepasiekė 
ginklais, tą gali padaryti rusų 
bendrovės su doleriais.

Šiuo vienu verslo sandėriu, 
“Mažeikių nafta” staiga iškelia 
Rusiją į pirmaujančią vietą iš vi
sų užsienio bendrovių Lietuvoje 
Laukiama ir daugiau tolygių in- 
vestacijų. Rusijos komunalinė 
bendrovė “RAS” žvalgosi po 
Lietuvos jėgaines. Rusijos gam
tinių dujų monopolį turinti 

Vikos Ross iš Toronto. Mac
kaus fondas mano knygą lietu
viškai pavadinta Prisilietimas iš
leis netrukus Čikagoje. Ji bus 
platinama ir Lietuvoje.

2000 m. birželio mėn. Ilona 
Maziliauskienė iš Montrealio 
padarė The Embrace apžvalgą 
AABS (Association for the 
Advancement of Baltic Studies) 
konferencijoje Vašingtone. O 
Kanadoje žinoma ukrainiečių 
kilmės autorė Janice Kulyk 
Keefer šią knygą pristatė konfe
rencijoje Udine mieste, Italijo
je. The Embrace yra įtraukta į 
universiteto kursus universite
tuose: Vytauto Didžiojo Kaune 
(dėstytoja prof. Milda Danytė); 
University of Toronto (dėsty
toja Tina Kirss); University of 
Moncton, New Brunswick. 
“Guernica” leidykla jau rengia 
vertimą į prancūzų kalbą ir yra 
gavusi pasiteiravimų iš ispanų ir 
italų leidyklų.

- Ką dabar kuriate?
- Šiuo metu kuriu naują ro

maną. Tikiuosi, kad esu arčiau 
pabaigos nei pradžios. Bet ro
mano kūryba yra ilgalaikė naš
ta. Norėdama turėti pertraukas, 
rašau noveles Lituanus žurnalui. 
Neseniai prozinė poema, įkvėp
ta mano močiutės pasakojimų, 
pateko į baigmę konkurso 
“Writers’ Union of Canada 
Postcard Story Competition”. 
Aišku, malonu patekti į baigmę, 
bet yra daug svarbesnių aspek
tų. Įvairaus pobūdžio kūryba 
yra įkvėpiama mūsų bendruo
menės išgyvenimo. Tai skatina 
sukaupti mūsų specifinį, priva
čiai išgyventą lietuviškumą. Visa 
tai liudija bendruomenės gyvas
tį. Tai, ką išgyvename savo lie
tuviškoje bendruomenėje, gali
me paskleisti po visą pasaulį - 
už savo bendruomenės ribų. Tai 
gali sustiprinti mūsų, pačių, 
kaip lietuvių, išgyvenimus. Tai 
vienas iš gyvenimo paradoksų.

Pastaba. Klausimus pateikė 
ir atsakymus iš anglų į lietuvių 
kalbą išvertė Irena Ross.

bendrovė “Gazprom”, kuri yra 
įsitvirtinusi kaimyninėje Latvi
joje bei rytinėje Europoje, tai
kosi privatizuoti Lietuvos dujų 
pramonę.

“Niekas nežino kas bus po 
10 ar 15 metų. Kas gali atspėti 
Rusiją?” išsireiškė konservato
rių vadovas seime Andrius Ku
bilius, kuris, kaip pirmininkas, 
1999 m., pritarė “Williams” pir
kimui “Mažeikių naftos” akcijų. 
“Žmonės yra susirūpinę”.

Aišku, kai kurie nepritaria. 
“Praėjus 12-ai metų po nepri
klausomybės atkūrimo, rusofo- 
bija nėra toks jau didelis daly
kas”, pareiškė Guoda Stepona
vičienė, vicepirm. Lietuvos lais
vos rinkos instituto. “Pagaliau 
Mažeikių nafta” buvo pastatyta 
perdirbimui žaliavos, ateinan
čios iš Rusijos - Mažeikiai buvo 
arti naftotiekio, todėl būtų labai 
keista teigti, jog mes neparduo- 
sim rusams, nes vis tiek ši įmo
nė yra pritaikyta rusiškos žalia
vos perdirbimui.”.

Tačiau nafta ilgai buvo ta 
juoda dėmė Lietuvos priklauso
mybės Maskvai. Kai Lietuva nu
traukė savo santykius su Krem
liumi, 1990 m. sovietai uždarė 
naftotiekį į Mažeikius, palikda
ma Lietuvą apmąstyti savo lais
vę šaltyje ir be degalų.

Lietuviai to niekad neuž
miršo. Po komunizmo žlugimo 
Vilniaus vyriausybė paskyrė 300 
milijonų dolerių statybai Balti
jos terminalo (Būtingėje), idant 
turėtų galimybę kitam žaliavos 
šaltiniui, nors tai būtų ir ne taip 
pelningas jos perdirbimas.

Kai “Mažeikių naftos” ga- 
mvba pradėjo šlubuoti vidutyje 
1990 dešimtmečio, dėl vadovy
bės nesugebėjimo vadovauti, 
korupcijos ir pasenusios įran
gos, politikieriai neprileido rusų 
bendrovių ir pasirinko “Wil
liams”, kad išgelbėtų iš esamos 
padėties.

Už 150 milijonų dolerių 
“Williams” įsigijo dalį akcijų 
šios 20-ties metų senumo įmo
nės, kuri kadaise buvo laikoma 
sovietiška brangenybe šioje pra
monėje, bet dabar tapusi labai 
atsilikusia. Pastatyta aprūpini
mui plataus regiono, Mažeikių 
įmonė tuomet Maskvai teikė

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Jaunimo nutekėjimas - 
skausmas ar džiaugsmas? 
Gausus jaunimo iškeliavimas į svetimus kraštus - dar vienas 

Lietuvos rūpestis, kai kam palengvėjimas

Lietuvos vardo kilmė Dr. ZIGMAS ZINKEVIČIUS

GIEDRIUS SURPLYS
2001 m. Lietuvoje įvykęs gy

ventojų surašymas parodė, kad 
nuo 1989 m. šalies gyventojų 
skaičius sumažėjo 5% - nuo 
3.67 mln. iki 3.48 mln. Pagrindi
nė to priežastis yra masinė tau
tiečių emigracija į Vakarus. Pa
gal to paties surašymo duome
nis, per dvylika metų iš Lietuvos 
nešė kudašių apie 200,000 žmo
nių - beveik devyniolika tūks
tančių per metus.

Ar tai daug? Na, įsivaizduo
kime, kad per metus iš Lietuvos 
išvažiavo visi Druskininkai. Ir 
taip tuziną kartų. Tokie rezulta
tai yra stebinantys ne skaičiaus 
didumu, bet greičiau atvirkščiai 
- mažumu. Nebeliko Lietuvėlėj 
giminės, iš kurios nebūtų išva
žiavę Ispanijon, Anglijon ar, aiš
ku, Amerikon. Todėl iš tikrųjų 
emigravusių skaičius turėtų būti 
mažiausiai dvigubas.

Tyrimas rodo, kad daugiau
sia emigravo jauni žmonės, su
laukę nuo dvidešimties iki tris
dešimties metų. Tie, kurių ran
kos ir šviesios galvos turėjo sta
tyti naują, laisvą, klestinčią Tė
vynę. Deja.

Kaip prieš dešimtį metų bu
vo normalu studijas aukštosiose 
mokyklose keisti į prekybą tur
guje, taip dabar normalu va
žiuoti dirbti į užsienį. Žodį 
“dirbti” šiuo atveju reikia su
prasti tikrąja prasme: skinti uo
gas, rinkti grybus, prižiūrėti gal
vijus, triūsti statybose ar kepti 
hamburgerius. Tokiems darbams 
samdomi tautiečiai, neretai bai
gę universitetus ar kolegijas.

“Nesąmonė!”, pasipiktinsi! 
jūs. “Sąmonė”, pasakysiu aš. Vi
dutinis lietuvio atlyginimas, kurį 
gauna labai nedaug jaunų žmo
nių, yra 1000 litų arba 500 Kan. 
dolerių. Kas Kanadoje gauna 
tokius “pasakiškus” pinigus, jūs 
žinote geriau. Tad kas belieka?

Kiekvienas jaunuolis turi 
daug svajonių ir daug pretenzi
jų. Siekia išreikšti savo talentus, 
mylėti ir būti mylimas. Savaime 
suprantama, norisi turėti darbą, 
kur gyventi, automobilį ir t.t. 
Tačiau mūsų šalis, deja, gali pa
sigirti tik bedarbių skaičiumi. 
Maždaug kas dešimtas lietuvis 
niekur nedirba. Iš jų, vėlgi, di
delė dalis neseniai baigusių stu
dijas. Kreipdamiesi dėl darbo

GIEDRIUS SURPLYS
’X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^X^

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

AtA
GRAŽUTEI ŠIMUKONIENEI

iškeliavus amžinybėn, sūnų ALIUKĄ, sesutę 
DOLĘ SKAISTIENĘ nuoširdžiai užjaučiu ir 
kartu liūdžiu -

Irena Baltakienė

A+A
FERNANDUI ALBRECHTUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 
AUDRAI, dukroms - KATHY, LUCIA, sūnums - 
DANNY, MARCUS ir jų šeimoms, broliams bei 

seserims ir visiems giminėms -
Povilas Liutkus Justinas ir Birutė Stankai

Sudbury, Ont.

privačiame sektoriuje tokie pre
tenzingi svajotojai dažniausiai 
susiduria su kelių metų darbo 
patirties reikalavimais. Taip su
sidaro jau Antikos sofistams ki
lusi dilema: negali bristi į upę 
prieš tai neišmokęs plaukti. 
Nesvarbu, kad universitetuose į 
jų galvas prikemšama naujoviš- 
kiausių vadybos, administravi
mo ar technologinių modelių, 
kurie patikrinami mokomosios 
praktikos metu.

Gali gauti darbą valstybės 
institucijose, į kurias priimama 
viešųjų konkursų būdu, tikri
nant pretendentų žinias. Tačiau 
užtenka keleto tokių konkursų, 
kad suprastum jų viešumo esmę 
- džiaukis, kad leidžiam daly
vauti. Konkursų nugalėtojai bū
na žinomi iš anksto. Kai ku
riems vis dėlto pasiseka... Žinių 
apie jų atlyginimą ieškokite 
aukščiau.

Ar galima su tiek kurti gy
venimą? Vaizdingumo dėlei pa
sakysiu, kad vieno kambario bu
tas Vilniuje kainuoja apie 
50,000 litų. Tad vidutines paja
mas gaunantis vaikinukas turi 
nevalgydamas dirbti penkerius 
metus, kad turėtų kur gyventi. 
Taip, mes jau žinome, kas yra 
“lizingas”. Tačiau pradinį įnašą, 
vėlgi nevalgydamas, sutaupysi 
tik per dvejus metus. O už palū
kanas, kurias dešimt metų mo
kėsi bankui, galėtum nusipirkti 
dar pusę buto. Maža smulkme
na - daugelis bankų reikalauja, 
kad tavo minimalus uždarbis 
būtų 1500 litų.

Tiesa, prieš dvejus metus 
lengvatines paskolas būstui įsi
gyti pradėjo teikti vyriausybė. 
Tačiau dėl norinčiųjų skaičiaus, 
įstojęs į eilę šiandien, paskolą 
gali tikėtis gauti už kelerių me
tų. Žinoma, jei nesi vienas iš 
kieno nors giminaičių, kuris 
paskolą gaus greičiau, nesvarbu, 
kada parašys prašymą.

Užsikabinimas už sėkmės 
galėtų būti savų pretenzijų per
kėlimas į verslą. Deja, imdamas 
paskolą iš banko, turi ką nors 
užstatyti. Dažniausiai tai būna 
tėvų butas, kurį, verslui nepasi
sekus, pasiima bankas. C’est la 
vie - dėl nepakeliamų mokesčių 
naštos per metus Lietuvoje ban- 
krotuoja keli tūkstančiai įmo
nių. Štai keletas faktelių jei 
žmogus įsteigia bet kokią įmo
nę, kurioje dirba tik jis vienas, 
turi mokėti nemažą kelių mo
kestį, nors ir neturi automobi
lio. O kai kuriuos mokesčius jis 
turi mokėti du kartus - kaip įmo
nės savininkas ir darbuotojas.

Štai taip ir gyvena lietuvai
čiai, godžiai dairydamiesi į 
Amerikos burger kingus, Didžio
sios Britanijos uogynus ar Skan
dinavijos fermas. O ką galvoja
me mes, neišduodantieji Tėvy
nės? Visų pirma, gaila, kad išva
žiuoja pretenzingiausi, inovato- 
riškiausi, kūribingiausi. Dirbti 
Lietuvoje daugumoje lieka tik 
tie, kurie bijo rizikuoti. Antra 
vertus, toks jaunystės nutekėji
mas dažną ir džiugina. Nėra 
žmogaus - nėra problemos. 
Niekas neatima darbų iš pensi
ninkų ar tų, kurie nesugeba per
sikvalifikuoti, plėtojantis tech
nologijoms. Niekas neužima 
darbo vietų, j kurias šiaip suge
bėjimai neleistų pretenduoti. 
Galiausiai, niekas nereikalauja 
keisti blogybių, kurių keisti ne
mokam arba tingim.

Lietuvos prezidentūroje Vilniuje (iš k.): prezidentas Valdas Adamkus, 
KLB pirm. Rūta Žilinskienė, Kanados policijos pareigūnas TED 
PRICE, vadovavęs Lietuvos policijos mokymui

Su Lietuvos ambasadoriais Vilniuje (iš k.): KLB pirm. Rūta 
Žilinskienė, Rimantas Šidlauskas - buvęs ambasadorius Kanadoje, 
dabar Maskvoje, Sigita Jakštonytė - naujai paskirta ambasadorė 
Kanadai

Brazdžionio žodis virs 
sovietinės nelaisvės

GIEDRĖ MILUKAITĖ
Į mūsų kartą Lietuvoje, jau 

gimusią nelaisvėje, Brazdžionio 
poezija, kaip ir A. Šapokos Lie
tuvos istorija, atėjo kaip nenuga
lima gyva tautos dvasia.

Vien už šių abiejų knygų 
laikymą savo namuose grėsė 
kankinančios kalėjimų kameros, 
Lenos žiotys, Vorkutos sniegy
nai, “saulėtas” Magadanas ir ki
ti nemokami Stalino “kurortai”.

Tačiau tai, kas žadina lais
vąją žmogaus mintį, meilės, 
šviesos ir gėrio ilgesį, nežino jo
kių užtvarų! Tai amžinųjų ver
tybių šauksmas, keliaujantis per 
žemę kartu su žmogumi!

Tai šauksmas, amžinai plau
nantis nuo mūsų sielų kasdieny
bės dulkes ir iki ašarų graude
nantis mūsų širdis, lyg ilgesinga 
malda Kūrėjui!

Nejučiomis nuklystu į pra
bėgusius metus. Tuomet, kai 
studijavau Kauno medicinos 
instituto gydomajame fakultete, 
pirmuose kursuose teko “kalti” 
lotynų kalbą tarp kitų daugelio 
mokslo šakų. Mums ją dėstė to
kios nerimastingos, šiltos dva
sios žmogus, veržlaus ir impul
syvaus charakterio, visų mūsų 
mylimas prof. Skoras. Karts nuo 
karto rašydavome lotynų kalbos 
kontrolinius darbus per užsi
ėmimus.

Visam gyvenimui liko vieno 
tokio kontrolinio prisiminimas. 
Baigusi savo rašinį ir kelis kar
tus jį patikrinusi, mintimis neju
čia nukeliauju į poezijos erd
ves... Jaunystė yra jaunystė, jos 
sparnai visada pakelti polėkiui! 
Čia pat juodraščio kertelėje 
gimsta eilės... Nejaučiu, kad už 
nugaros stovi gerbiamas dėsty
tojas. Ar jis ką įžiūrėjo mano 

eilėraštyje, nežinau, tik, kai atsi
gręžiau į jį dėst. Skoras nuėjo į 
auditorijos priekį ir kažkaip su
sijaudinęs mums visiems padek
lamavo savo švelniai sodriu vy
rišku balsu:
Baltas, baltas, kaip vyšnios viršūnė, 
Žydro veido, kaip žydras dangus, 
Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė, 
Per pasaulį keliauja žmogus.

Juk tai Brazdžionis! Suvir
pėjo širdis! Ir galvoje suskambo 
Laisvės varpas Poeto žodžiais: 
Šaukiu aš tautą, GPU užguitą, 
Ir blaškomą, it rudenio lapus...

Kai reikėjo užversti kontro
linio darbo sąsiuvinį ir jį paduo
ti dėstytojui, pamačiau tik tada 
sulaistytus savo ašarom lapus ir 
išsigandau dėl vos išskaitomų 
kai kurių lotyniškų žodžių...

Brazdžionio eilės, suskam
bėjusios taip netikėtai ir stai
giai, pravirkdė, kad net pati to 
nepastebėjau...

Laimei, dėstytojas išskaitė 
mano rašinį ir ne tik nepyko, 
bet ir už ašaromis aplaistytus 
kai kuriuos žodžius, nesumaži
no pažymio: gavau - “labai ge
rai” įvertinimą!

Ir pati didžiausia laimė bu
vo ta, kad mūsų pogrupėje, ku
rioje mokėsi lotynų kalbos 13 
studentų medikų, neatsirado nė 
vieno Judo! Niekas mūsų dėsty
tojo neįskundė, kas dažnai pasi
taikydavo tais raudonųjų laikais. 
Pakako būti išvytam su vilko bi
lietu iš darbo aukštojoje mokyk
loje - tolesnis takelis galėjo 
baigtis kalėjime...

Prisimenu - išėjome tada iš 
auditorijos, lyg pakylėti virš kas
dienybės. Giliai susikaupę vilko- 
mės savo baltus chalatus ir ėjo
me į kitą auditoriją semtis me
dicinos mokslo žinių.

Jaučiau, kad tas Poeto bal
tas kaip vyšnios viršūnė žmogus, 
amžinai keliaujantis per žemę, 
ir mane, ir mano kolegas nuo 
šiol lydės visą gyvenimą! Juk 
mūsų profesijoje ne tik drabužis 
turi būti baltas, švarus, bet svar
biausia ir sąžinė!

Deja, sovietmetyje pasitaikė 
ir tokių gydytojų, kurie neišlaikė 
to “balto sąžinės egzamino” sa
vo darbe. Tokių buvo kiekvie
noje kryžkelėje, įvairiose profe
sijose. Ir po 12-kos Laisvės 
metų, dėl tokių įsitrynusių į val
džią iki aukščiausių jos viršūnių, 
Lietuva sunkiai klampoja sovie
tinio palikimo nuolaužomis. Po
etas šaukia:
Iš sutemą, iš prieblandą išeikit, 
Uždekit naują ugnį širdyse, 
Vergams palikit valgo naktį klaikią! 
Šaukiu aš - jūsų protėvių dvasia.

Lietuvos vardo kilmė nėra 
pakankamai išaiškinta. Dėl jo 
etimologijos jau seniai ginčija
masi. XV-XVI š., veikiant lietu
vių kilmės iš romėnų teorijai, 
Lietuva buvo laikoma iškraipyta 
L’Italia (J. Dlugošas, M. Strij
kovskis ir kt.), nes tikėta, kad 
lietuviai, kaip romėnų palikuo
nys, yra atsikėlę iš Italijos. Vė
liau Lietuvos vardą imta sieti su 
lotynų kalbos žodžiu litus “jūros 
pakraštys”. Tokiai etimologijai 
buvo linkę pritarti net žymūs 
naujų laikų lingvistai, pvz., A. 
Valdė, M. Fasmeris, E. Frenke
lis. Tačiau toks siejimas nėra vy
kęs jau vien dėl to, kad pirmykš
tės Lietuvos ieškotina ne Balti
jos jūros pakraštyje, bet toliau 
nuo jos. Nėr etai Lietuva siejama 
su keltų (airių) Letha “vakarinis 
buv. Galijos pakraštys prie At
lanto, dab. Bretanė”. Bet tai vi
sai nepalikimas siejimas, nes 
keltų vardo šaknį kalbininkai 
veda iš *pltau-. Tas pat pasaky
tina dėl A. Šachmatovo (juo se
kė kiti) kildinimo iš rekonstruo
jamo keltų vardo *Litavia “pa
krančių šalis”.

Nusiviliant Lietuvos vardo 
kilmės ieškojimu kitose šalyse ir 
svetimose kalbose, imta jį kil
dinti iš pačios lietuvių kalbos 
žodžio lietūs. Esą Lietuva - tai 
lietaus, lietingas kraštas. Bet ir 
tokiai etimologijai sunku pritar
ti, nes yra šalių, kur daug daž
niau lyja negu Lietuvoje, bet jos 
nuo lietaus vardo neturi.

Kadangi žodis Lietuva turi 
priesagą -uva, tai šis vardas ga
lėjęs būti išvestas iš nepriesagi- 
nės formos, greičiausiai *Lie- 
ta < *Leita. Buvus nepriesaginę 
formą galbūt rodytų ir latvių /ei
tis “lietuvis”, vestinas iš *Leita. 
Plg. Lietuvių žodį latvis iš * Lat
va “Latvija”. Tokios nepriesagi- 
nės * Lieta < *Leita giminaičiai 
įžiūrimi upių varduose Leita 
“Graumenos intakas” Švėkšna, 
Leitė “Rusnės intakas”, Leitalė 
“Leitės intakas”. Visie šie upė
vardžiai dėl geografijos gali tu
rėti kuršišką dvibalsį ei. Dar plg. 
Marijampolės raj. Lėic-iškių eže
rą, kurio vardas gali būti jotvin
gių kalbos palaikas (irgi su ei!).

Paskutiniųjų laikų tyrinėto
jai Lietuvos vardo ištakų vis la
biau linksta ieškoti hidronimijo- 
je. Tokių paieškų perspektyvu
mą rodo tai, kad hidroniminės 
kilmės yra daug kitų baltų etno- 
nimų, pvz. Latvija, Lat-gala sie
jama su upėvardžiais Latava, 
Latuva, Latuvis, la. Late, Latupe 
ir kt., Šėla “sėlių žemė” - su Sėl- 
upis, Sėliupis, Sėlinę (bala) ir kt., 
Jotva “jotvingių žemė” - su Joti- 
ja ir kt., Sūduva - su Sūdupis, 
Sūduonia, Dainava - su upelio 
vardu Dainava. Dar plg. Prūsų 
žemės sričių pavadinimus No- 
tanga (: up. Nota), Barta (: up. 
Bart-uva), Nadruva (pr. na “ant” 
+ *Druva ar *Drava : up. Druo- 
ja), Skalva (: up. Skalvys, Skal
vė). Taigi ir Lietuvos vardui pra
džią galėjo duoti koks pamirštas 
ar nebevartojamas *Liet-<*Leit- 
šaknies hidronimas, buvęs tame 
krašte, kur pradėjo kurtis Lietu
vos valstybė. J. Ochmanskis to
kiu hidronimu linkęs laikyti 
Mindaugo laiške Kalavijuočių 
ordinui minimą upės vardą Le- 
tovia (in ripam Lettoviae [Letto- 
tvt'e]), kurį jis tapatina su dabar
tiniu upės vardu Latava, Latuva 
(Šventosios intakas, Anykščiai). 
Tačiau šaknis Lat- negalėjo kilti 
iš Liet-, ji gali būti nebent tik 
Let- tęsinys (žinoma, jeigu la- iš 
/e- dėl l veliarizacijos). Todėl 

Šiluvos šventovė, kurią lanko gausūs maldininkai iš visos Lietuvos
Nuotr. G. Kurpio

patikimesnė K. Kuzavinio hipo
tezė. Jis Lietuvos vardui pradžią 
davusiu upėvardžiu laiko susla
vintą Lietauką - dešinįjį Neries 
intaką, ištekantį iš Lietaukos 
raisto ir tekantį pro Keižorių, 
Perelozų, Vyšnialaukio kaimus, 
ties Arnotiškiais (aukščiau Šven
tosios žiočių) tekantį į Nerį. Tai 
nedidelė, apie 11 km upelė, 
esanti ne per toliausiai (apie 30 
km) nuo Kernavės, svarbaus se
nosios Lietuvos valstybės politi
nio centro. Yra duomenų, kad 
kunigaikštis Ringaudas, spėja
mas Mindaugo tėvas, valdęs bū
tent Kernavės sritį. Dabartinis 
upelės vardas Lietauka (iš čia ir 
raisto pavadinimas, dar yra inta
kas Lietaukėlė) - aiškiai susla
vinta hidronimo forma (apylin
kių būta gerokai nutautusių), su 
slavų priesaga ka- perdirbta iš 
Lietava. Plg. tų pačių vietų su
slavintus upėvardžius Kaniaika - 
iš Kamaja, Vėgėlianka - iš Vėgė
lė. Kad suslavintas šio upelio 
vardas Lietąuka yra vėlesnis, ro
do ir tai, jog gyvojoje vietos 
žmonių kalboje iš šių dienų išli
ko vartojamas ir nesuslavintas 
šio hidronimo variantas Lietaval 
K. Kuzavinio nuomone, nuo 
upelės Lietava vardą ilgainiui 
gavo jos apylinkės, vėliau jis vir
tęs etnonimu. Juk baltams bū
dingas etnonimų raidos modelis 
hidronimaskraštovardis—t et- 
nonimas. Iš Lietava, pakeitus 
priesagą, išsirutuliojo dabartinė 
forma Lietuva.

Šis K. Kuzavinio aiškinimas 
gali būti teisingas. Juk Lietau- 
ka«-Lietava teka tame krašte, 
kur pradėjo kurtis Lietuvos 
valstybė, kur iškilo svarbieji po
litiniai centrai. K. Kuzavinis šia
me krašte ieško ir senosios Vo
rutos, kurios vardą jis linkęs sie
ti su hidronimu Vontpė - į Žir- 
najų ežerą įtekanti upelė Pa
baisko apylinkėse. Šis kraštas 
dėl patogios geografinės padė
ties Neries žemupyje ir Nemuno 
vidurupyje, turėdamas reikšmin
gų centrų bei tvirtovių, XIII š. 
pradžioje sudarė Lietuvos vals
tybės branduolį ir ėmė apie save 
jungti kitas lietuvių žemes. Taip 
Lietuvos vardas išplito, imtas 
vartoti visai valstybei vadinti.

Skirtumas tarp Lietava ir 
Lietuva nesunkiai paaiškinamas.
Tai dvi gretiminės to paties var- 
^X^?X<^X^X<  ̂K^X^X^X^X  ̂Xd>X^X^X^X^ M^X^X^X^X^ K^X^X^

Rusai perka Lietuvos gamyklą
(Atkelta iš 2-roT psl.) 

vieną penktadalį benzino - tai
gi, mažai Lietuvai ši įmonė buvo 
per didelė ir nuostolinga, dargi 
atsilikus, kad galėtų įeiti į labai 
reiklią Europos rinką.

Techniškos problemos susi
kaupė šalia politinių sunkumų. 
Besibičiuliaudama su “Wil
liams”, Lietuva vengė santykių 
su Rusijos didžiausia naftos 
bendrove “Lukoil”, kuri geidė 
Mažeikių įmonės ir kuri perėmė 
kontrolę naftotiekio, tiekiančio 
žaliavą Mažeikių įmonei.

“Williams” pirkinys buvo su
tiktas piktais prieš amerikiečius 
pasisakymais Lietuvos spaudoje, 
kurių daugelis iš jų buvo užsakyti, 
pagal skeptikus, Rusijos varžovų. 
Netrukus žaliavos pristatymas 
“Lukoil” valdomu naftotiekiu 
visiškai sumažėjo.

Prieš savaitę “Lukoil” pa
reigūnas pareiškė, jog abi bend
rovės negalėjo susitarti dėl ža
liavos kainos. Randy Majors, 
vykdomasis “Williams Interna
tional” direktorius pareiškė, jog 

do formos. Tokių paralelių turi
me daug, pvz., DainavaZ/Dainu- 
va, DotnavaZ/Dotnuva, LabgavaZZ 
Labguva. Latava/ZLatuva, Linka- 
vaZ/Linkuva, Tytava (Tytauka)//- 
Tytuva. Dar plg. istorinių etno
nimų poras SūdavąZZSūduvą, Nad- 
ravctZZNadruva, gretiminių bend
rinių žodžių formas baudžiava 
//baudžiava, ganiava (ganiava)// 
ganiuva, kėltavaZZkėltuva “galvijas, 
gyvulys” ir kt. Tikrinių vardų 
formos su priesaga -uva lietuvių 
kalboje dabar vis labiau įsigali, o 
su -ava - nyksta. Hidronimai su - 
ava labai populiarūs Latvijoje. 
Lietuvoje jie tapo reti - daž
niausiai pasitaiko tik rytinėje ir 
pietinėje dalyse. Paties Lietuvos 
vardo senesnį variantą su -ava 
išlaikė latviai (Lietava) ir Gudi
jos vienos lietuviškos salos Zie
telos - lietuviai (Lietava). Dar 
jis turimas senesniuose lotynų ir 
slavų kalbomis tekstuose, plg. 
Littavia Jono Radvano Radvilia- 
da (1588 m.), Litavjia M. Smot- 
rickio gramatika (1619 m.). Pla
čiau paplitę Lietav- (Litav-) ve
diniai, pvz. la. dial, lietav-nieks, 
lietau-nieks “lietuvis”, Lietav- 
nieki (oikonimas), lie. dial. 
lietav-iškis “lietuvis” (Zietela), r. 
litovec “lietuvis”, litovskij 
“lietuviškas”, s. t. litovnik “lie
tuvis” (Pskovo, Novgorodo met
raščiai), lot. Lethov-ini “lietu
viai” (P. Dusburgiečio kronika). 
Kamieno Lietuv- vediniai daug 
retesni. Juos teturi lietuvių kal
ba (pvz., lietūv-is, lietuv-ininkas, 
dial, lietiiv-inykas) ir latvių kal
bos naujesnės formos (lietuv-is, 
lietuv-ietis).

Pamatinis žodis *Lieta<*Lei- 
ta (matyt, buvo ir bendrinis atitik
muo) laikytinas -t- priesagos ve
diniu, kurio pagrinde glūdi ta pa
ti šaknis, kurią turi veiksmažo
dis lie-ti “pilti” (: laistyti, lyti ir 
kt.), plg. la. liet “pilti” (: laistit, 
lit), pr. praleiton “pralieta”, s. si. 
li-jati “pilti”, gr. aleison “taure
lė”, lot. litus “jūros krantas”, 
toch. A. lydm “ežeras”. Lietau- 
kos r-Lietavos pirmykštę reikš
mę galėtų rodyti ir fiziografija, 
nes pastebėta, kad ši ir kitos Liet- 
(Leit-) šaknies vardus turinčios 
upės teka žemose vietovėse, turi 
neaukštus krantus ir plačius 
klonius, todėl lengvai išsilieja iš 
krantų. (Iš leidinio Rinktiniai raštai 
I, Vilnius 2002)

“Lukoil” nori išstumti “Wil
liams” ir pati perimti Mažeikių 
įmonę.

“Gandai pasklido po visą 
Rusiją - sakė Randy Majors, - 
neparduokite Mažeikių įmonei, 
nes ji nesumoka sąskaitų. Visus 
2000 metus mes vedėm derybas, 
idant rastumėm būdą sudaryti 
palankias verslui sąlygas kartu, 
o ne vienas kitą pražudyti. Ta
čiau “Lukoil” reikalavo tik di
desnės kainos, daugiau teisių ir 
daugiau kontrolės”.

Taip “Williams” buvo pri
versta užbaigti pasitarimus. Kai 
Rusijoje, dėl neaiškių aplinkybių 
“Lukoil” neteko turėtos naf
totiekio valdymo įtakos, ame
rikiečiai susitarė su “Lukoil” 
kokurentu “Jukos”: už nuolatinį 
tiekimą žaliavos perleisti dalį 
Mažeikių įmonės akcijų.

Tai turėjo išspręsti visas 
problemas. “Mažeikių nafta” 
pamažu eina pelno link, kuris 
numatomas 2004 metais, nes 
40% jos pagaminto benzino ati
tinka Europos reikalavimus, o
Būtingės terminalas - politinė ir 
finansinė našta - dabar labai 
apkrautas benzino eksportu vie
toj žaliavos importo.

Tačiau “Williams” tapo 
Amerikos ekonomijos nuosmu
kio auka. “Enron” bendrovės 
sužlugimas neigiamai paveikė 
jos energijos prekybą, o techno
logijos “dot-com” didžiulis nuo
smukis neigiamai atsiliepė į jos 
komunikacijų verslą. Atsidūrusi 
prie bankroto ribos, “Williams” 
paprašė “Juką” išpirkti jų dalį 
Mažeikių įmonėje.

“Jukos” atsakė: “Ne, mes 
nenorim jūsų išgelbėti; tai yra 
gera Rusijos-Amcrikos partne
rystė”, pareiškė Majors. Bet 
“Williams” neturėjo kito pasi
rinkimo.

Majors tiki, kad “Jukos” ves 
šią įmonę kaip verslovę, o ne 
kaip į Lietuvą Rusijos politinių 
interesų įsiveržimą. “Aš tikiu 
‘Jukos’ turi labai stiprių ilgalai
kių užsimojimų su Mažeikių 
įmone”. “Žinoma, tai nepanei
gia fakto, kad Lietuvoje vyrauja 
didelis susirūpinimas, turint 
omenyje, kas čia dėjosi per pra
ėjusius 50 metų”.

Vertė - Algirdas J. Stepaitis
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® LAISVOJE TEVYffiJE
PREMIJA UŽ PRINCIPUS
Respublika/LGTLC praneša, 

kad Vito Lingio premija, skiria
ma už drąsą ir principingumą ko
vojant su mafija, spalio 11d. pir
mą kartą įteikta ne žurnalistui. 
Devintųjų Lietuvos žurnalisto žū
ties metinių išvakarėse jos laurea
tu tapo Panevėžio “tulpinių” gau
jos nusikaltimus tiriantis proku
roras Artūras Urbelis. Jis vado
vauja tardytojų, tiriančių tos gau
jos nusikaltimus, grupei. Jo ir jo 
bendradarbių iš prokuratūros, 
Policijos departamento, Specia
liųjų tyrimų tarnybos buvo nusta
tyti prokuroro Gintauto Sereikos, 
policininko Sergejaus Piskunovo 
ir prokurorės Vidos Kazlauskai
tės, verslininko Gedimino Kie- 
saus bei kitų žmonių žudikai.

PALEIDO E. RUM ŠIENŲ

Lietuvos dviratininko žmona 
Edita, nuo liepos 28 d. laikyta 
Bonneville kalėjime Prancūzijoje, 
spalio 11d. iki teismo paleista už 
20,000 eurų užstatą. Jai iškelta 
byla dėl “pagalbos naudojant do
pingą, jo laikymo, platinimo ir ga
benimo”, rašo Kauno diena! 
LGTIC. Jai gresia iki 7 metų ka
lėjimo ir 150,000 eurų bauda. 
Rumšienės byla sulaukė plataus 
atgarsio tarptautinio sporto pa
saulyje, buvo kreiptasi j aukštus 
Lietuvos politikus, surengtos 
Rumšų palaikymo demonstraci
jos, siūlyta nepirkti prancūziškų 
prekių. E. Rumšienei leista išvyk
ti į Italiją su sąlyga, kad atvyks į 
teismą.

MAŽIAU GRŪDŲ
Lietuvos rytas praneša, kad 

2002-2003 m. grūdų derlius bus 
vos 7-8% mažesnis negu pernai ir 
sieks apie 2.5 mln. tonų. Praėju
sią, neįprastai karštą vasarą išau
gintų grūdų užteks tik maistui, 
bet ne pašarams. Šis trūkumas 
netrukus prislėgs gyvulių bei 
paukščių augintojus. Grūdų su
pirkimo kainos yra kiek didesnės 
negu praėjusį sezoną. Bendras 
šių metų derlius patenkins 85% 
vidaus rinkos poreikio. Pašarams 
užauginta vos 55% pašarinių grū
dų poreikio.

IŠGĄSDINS ZUIKIS?
Daugiau kaip 10 metų Lietu

voje veikianti juridinė firma 
“Gelvoros saugos konsultacijos” 
siunčia žmogaus dydžio zuikį, ne
šiojantį užrašą “Aš skolingas”, į 
Kauno miesto įmones, kurių 
bendros skolos siekia apie 0.5 
mln. litų. Simbolizuojantis bailu
mą ir silpnumą, zuikis informuoja 
visuomenę apie netinkamą skoli
ninko elgesį. “Gelvoros” direkto
riaus pavaduotojo A. Vengrio ži
niomis, toks skolų išieškojimo bū
das plačiai žinomas kai kuriose 
Vakarų Europos valstybėse, pi
gesnis negu teisinės priemonės. 
Tikimasi ateityje zuikį siųsti į įsi
skolinusias įmones visame krašte, 
net pas skolas negrąžinančius gy
ventojus. Šiuo metu Lietuvoje 
įvairios įmonės viena kitai bei gy
ventojai yra skolingi apie 20 bin. 
litų.

NAUJA APGAVYSČIŲ BANGA
Padaugėjo Lietuvoje sukčių, 

kurie išreikalauja pinigų iš patik
lių, senų ar sutrikusių žmonių, ar
ba nenorinčių turėtų reikalų su 
policija. Telefoniniu ryšiu susisie
kiama ir pasakojama apie artimą
jį, patekusį į avariją, kurį reikia

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBELINIA1 SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

išgelbėti, nes pvz. vairavo neblai
vus, arba vogta mašina. Kaip rašo 
Lietuvos rytas, sumišę giminės pa
tiki, kad galima padėti “sutvarkyti 
reikalus” be teisėsaugos pareigū
nų, duoda svetimiems “liudinin
kams” tūkstančius litų neva per
duoti giminėms. Tokių įvykių pa
sitaikė Kaune, Alytuje ir Lazdi
juose. Spalio mėnesį sulaikyti keli 
šios nusikaltimų “serijos” apga
vikai.

MILŽINIŠKOS BULVĖS 
TELŠIUOSE

Telšiuose gyvenantis Antanas 
Bubelė pas tėvą Siraičių kaime iš
kasė dvi milžiniškas bulves - 
vieną 1 kilogramo 270 gramų, 
antrą - 1 kg 240 g. Abi bulvės 
užderėjo po vienu keru; daugiau 
bulvių po juo neužaugo, rašo Lie
tuvos rytas. Jas iškasęs nežino, 
kokios rūšies jos yra, dabar “vos 
gali atsiginti pažįstamų, norinčių 
užsiveisti jo užaugintų bulvių”. 
Baltos spalvos bulvės buvę ne tik 
miltingos, bet ir skanios.

SUIMTAS GAUJOS NARYS
Lietuvos rytas praneša, kad 

spalio 16 d. suimtas 45 m. pane
vėžietis Antanas Samėnas, kuris 
įtariamas prisidėjęs prie “tulpi
nių” gaujos nusikaltimų. Mano
ma, kad į pareigūnų akiratį jis ga
lėjo patekti po vieno iš anksčiau 
suimtų “tulpinių” parodymų. Po 
kai kurių gaujos liudijimų “paju
dėjo daugelio garsių nusikaltimų 
tyrimas ir įkliuvo jų vykdytojai, 
organizatoriai bei užsakovai”. 
Prokurorai tiria per trisdešimt 
“tulpinių” grupuotės įvykdytų 
žmogžudysčių aplinkybes. Dau
giausia kaltinimų dėl nužudymų 
yra pateikta gaujos nariui 33 m. 
Audriui Andrušaičiui. Jis kaltina
mas arba įtariamas net 24 parei
gūnų, verslininkų, savo bendri
ninkų nužudymu.

DAUGĖJA BESIMOKANČIŲ
Švietimo ir mokslo ministeri

jos išleistas pranešimas “Lietuvos 
švietimas 2001” rodo, kad pernai 
švietimo įstaigose mokėsi 24% 
Lietuvos gyventojų. Palyginus su 
1996 m., besimokančiųjų skaičius 
padidėjo 13%. Sparčiausiai augo 
moksleivių skaičius, išaugo ir stu
dentų skaičius - pastarasis net, 
padvigubėjo. Tačiau dėl mažo 
gimstamumo dabar mažėja moks
leivių skaičius pradžios mokyklo
se. Pranešime pažymėti ir neigia
mi duomenys. Rūkymas paplitęs 
ir labiausiai pastebimas mokslei
vių žalingas įprotis - rūko nuo 38 
iki 77%. Nenustatytas skaičius 
vartoja narkotikus - rūko “žolę”, 
geria raminamuosius ir migdo
muosius vaistus bei uosto klijus. 
Narkotikų vartojimo problemą 
62% mokymo įstaigų vadovų lai
ko aktualia. rsj

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

FOUR SEASONS 
IVZ<r REALTY LIMITED

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

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

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 
Tinkiavietė: www.homesgeorgianbay.com

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Lietuvos laisvės šauklys 
Čikagoje pagerbtas prof. Vytautas Landsbergis

Vienas žymiausių Lietuvos 
politikos veikėjų, seimo narys 
prof. Vytautas Landsbergis, vie
šėdamas Čikagoje dalyvavo 
dienraščio Draugo metinėje va
karienėje, kalbėjo savo tautie
čiams Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte ir kitur. Tačiau pats 
svarbiausias renginys buvo spa
lio 2 d. Čikagoje miesto centre 
įvykęs svečio iš Vilniaus pager
bimas, kurį surengė ALTa.

Į “Chicago Athletic Asso
ciation” rūmus susirinko apie 
120 asmenų, kurių tarpe buvo ir 
nemažai kitataučių. Gana daug 
buvo įvairių valstybių konsulų, 
garbingų asmenų. Šioje vietoje 
pietų metu susirinkusieji išgirdo 
svečio iš Vilniaus kalbą ir atsa
kymus į jam pateiktus klausi
mus, kurių buvo nemažai ir įvai
rių. Šio renginio vadovas buvo 
rengėjų - Amerikos lietuvių ta
rybos (ALT) pirmininkas advo
katas Saulius Kuprys. Apie sve
čią iš Lietuvos jis pakvietė pra
bilti amerikietį teisininką Da
niel Cheely, kuris drąsiais žo
džiais pristatė prof. V. Lands
bergį.

Visa programa vyko vien tik 
angliškai, nes tarp dalyvių dau
giau negu pusė buvo lietuviškai 
nekalbančių žmonių. Angliškai 
kalbėjo ir į klausimus atsakinėjo 
ir prof. V. Landsbergis, kuris, 
kaip atrodė, neblogai yra įval
dęs šią kalbą.

Jo kalba lietė šių dienų Lie
tuvos aktualijas. Jeigu lietu
viams garbusis svečias nedaug

Jonas Karosas, New Haven LB valdybos pirmininkas, su dukra Gabija 
prie išaugintų jurginų

Jurginų paroda - pasižymėję lietuviai
JAV valstija (Connecticut), 

kurioje gyvenu, išsiskiria miškų 
gausumu ir kalvomis. Jau taip 
gamtos surėdyta, kad įvairiausia 
spalvų gama pasipuošia medžiai 
ir krūmai rudenį, pradžiuginda
mi ne vieno akį ir širdį. Bet ką 
gali žmogaus rankos, gamtos 
padedamos, įsitikinau apsilan
kiusi West Hartford, Elizabeth 
parke.

Ten atsidūręs pasijunti tarsi 
gėlių karalystėje, įvairiaspalvių 
gėlių gausa, jų parinkimas ir 
tam tikra tvarka susodinimas 
džiugina visus. Čia gali pamatyti 
ir rožių plantaciją, ir daugiame
čių krūmų rikiuotę. Nedideliuo
se tvenkiniuose turškiasi lauki
nės antys. Daug jaunavedžių pa
sirenka šį parką savo šventei 
įamžinti. Ir tą šeštadienį matėsi 
kelios laimingos jaunavedžių 
poros. Bet mano dėmesį patrau
kė įprastos lietuviams rudeninės 
gėlės - jurginai. Parko paviljo
ne, jau 44 metai iš eilės, rugpjū
čio 24, šeštadienį, vyko CT jur

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

ką naujo galėjo pasakyti, tai ki
tataučiams jo paskaitos mintys 
padėjo daug sužinoti apie Lie
tuvą ir jos problemas.

Programoje buvo ir kitų da
lykų. Invokaciją skaitė jėzuitas 
kun. Kazimieras Ambrasas. 
Kalbėjo Čikagos miesto mero 
raštinės protokolo direktorė, 
kuri perdavė ir sveikinimus bei 
linkėjimus mero Richard Daley.

Atsilankė ir visa Cicero 
miesto vadovybė, įskaitant ir 
naujai išrinktąjį miesto merą 
Ramiro Gonzalez (jis perėmė 
šias pareigas iš lietuvių kilmės 
Betty Loren-Maltese). Kalbėjo 
ir pats Cicero meras, gražiai pa
sveikinęs Landsbergį, o valdy
bos narys - John Kociolko per
skaitė specialiai prof. V. Lands
bergiui skirtą Cicero miesto ta
rybos skirtą proklamaciją.

Programos vedėjas adv. 
Saulius Kuprys supažindino su 
žymiaisiais svečiais. Dalyvavo 
Lenkijos, Brazilijos, Indijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir kitų 
valstybių konsulai. Iš lietuvių 
dalyvavo irgi daug garbingų 
žmonių, plačiai žinomų visoje 
Amerikoje. Dalyvavo ir būrys 
seselių kazimieriečių bei lietu
vių kunigų. Buvo svečių iš kitų 
miestų, jų tarpe - Detroito lie
tuvių radijo programos vedėjas 
Algis Zaparackas.

Po programos nemaža gru
pė asmenų dar norėjo su prof. 
V. Landsbergiu pabendrauti, 
bent paspausti ranką.

Edvardas Šulaitis

ginų draugijos metinė paroda. Į 
ją suvažiuoja iš visos valstijos 
draugijos nariai su savo išaugin
tomis gėlėmis.

Jau iš pat ryto į tam tikras 
vazas-stovelius įstatomi jurgi
nai. Jų gausa ir spalvų, dydžių 
įvairumas sukelia nuostabą. Pa
tyrę gėlininkai pasakojo, kad 
šios gėlės suskirtomos net į 17 
kvalifikacijų, pagal kurias ir 
apsprendžiami nugalėtojai. Iš
vardinsiu tik kelias: vienišo, 
kaktusinio, tiesaus kaktusinio, 
miniatiūrinio, kamuolio, spal
vingojo, naujovės, orchidėjos ir 
taip toliau.

Turintys didžiausią patirtį 
gėlininkai turėjo rimtą užduotį 
- išrinkti pačias geriausiai išau
gintas gėles. Apdovanojimai vy
ko apie 4 v.p.p. Smagu buvo iš
girsti, kai draugijos pirmininkas, 
pranešdamas nugalėtojus, skel
bė lietuviškas pavardes: Juozas 
Jasonis, Jonas Karosas ir Dotti 
Crokett (ji lietuvių kilmės). Jur
ginų draugijos nariai paskelbė, 
kad lietuviai šiemet gavo dau
giausia apdovanojimų. Jonas 
Karosas, New Haven lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmi
ninkas, šias gėles augino tik pir
mus metus. Kruopščiai augina
mos gėlės buvo įvertintos, o jų 
savininkas gavo prizą ir piniginę 
premiją. Manau, kad ir daugiau 
lietuvių sodybų pasipuoš jurgi
nų žiedais. s.gita §imkuvienė

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

LYDIJA GEDMINTAITĖ, Violetos 
ir Aleksandro Gedmintų (JAV) 
duktė ir vaikaitė Julijos ir Juozo 
Kisielaičių (Montrealyje), šį pava
sarį įsigijo bakalauro laipsnį Vas
sar College (Poughkeepsie, JAV), 
biologijos srityje. Ji buvo apdo
vanota Adolph Sutro Fellowship ir 
Kate Roberts premija už nepapras
tai aukštus pažymius. Ji toliau stu
dijuoja mediciną John Hopkins 
universitete, Baltimore, Maryland 
valstijoje.

Lietuvos 
ambasados 
pranešimas

LR ambasada informuoja, 
kad 2002 m. birželio 6 d. LR 
seimo nutarimu paskelbta Lie
tuvos respublikos prezidento 
rinkimų data - 2002 m. gruo
džio 22 diena.

Lietuvos ambasada Kana
doje pradeda rinkėjų, dalyvau
siančių būsimuose Lietuvos pre
zidento rinkimuose, registraciją. 
Lietuvos piliečiai, kurie laikinai 
ar nuolat gyvena Kanadoje, gali 
užsiregistruoti Lietuvos amba
sadoje Kanadoje (130 Albert 
Str., Suite 204, Ottawa, Ontario, 
K1P5G4).

LR piliečiai kviečiami re
gistruotis būsimiems rinkimams 
ir pranešti apie save šiuos duo
menis:

- pavardę, vardą;
- gyvenamosios vietos adre

są Kanadoje;
- gyvenamosios vietos adre

są Lietuvoje (nurodo asmenys, 
kurie nuolat gyvena Lietuvoje, 
bet balsavimo metu bus Kana
doje);

- LR piliečio paso numerį;
- asmens kodą, įrašytą pase.
Duomenis apie save LR pi

liečiai gali pranešti asmeniškai, 
atvykę į ambasadą ir pateikę ga
liojantį LR piliečio pasą, arba 
atsiųsti paštu. Registruojantis 
paštu reikia atsiųsti LR piliečio 
paso puslapių, kuriuose yra pa
teikti nurodyti duomenys, kopi
jas. Lietuvos piliečiai, kurie at
siųs duomenis apie save, bus 
įrašyti į rinkėjų sąrašus ir jiems 
prieš LR prezidento rinkimus, 
kurie įvyks š.m. gruodžio 22 die
ną, bus siunčiami visi balsavi
mui reikalingi dokumentai.

Tie LR piliečiai, kurie bal
savo 2000 m. rinkimuose į LR 
seimą, bus automatiškai įtraukti 
į rinkėjų sąrašus ir jiems papil
domai registruotis nereikia. 
Tuo atveju, jei pakito tokių pi
liečių gyvenamosios vietos adre
sas, prašome apie tai raštu in
formuoti LR ambasadą.

Pastaba. Tą pačią dieną 
taip pat įvyks rinkimai į Lie
tuvos savivaldybių tarybas - rin
kimuose į Lietuvos respublikos 
savivaldybių tarybas LR diplo
matinėse atstovybėse nebalsuo
jama. Sutinkamai su LR kons
titucija ir Rinkimų įstatymu, sa
vivaldybių tarybas renka tų savi
valdybių nuolatiniai gyventojai.

Inf.

Hamilton, Ont.
A.a. GRAŽINAI ŠIMUKONIE- 

NEI mirus, užjausdamas jos seserį 
Adolfiną Skaistienę bei jos šeimą, 
Juozas Asmenavičius “Pagalbai Lie
tuvos vaikams” aukojo $50.

Dėkoja už aukas -PLV komitetas

© LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Cicero, IL, lietuviai rugsėjo 8, 
sekmadienį, minėjo Tautos šventę. 
Šv. Antano šventovėje Mišias atna
šavo kun. J. Kelpšas iš Švč. Merge
lės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
parapijos Brighton parke, pavada
vęs laikinai į Lietuvą išvykusį kun. 
dr. K. Trimaką. Jis taip pat pasakė 
ir pamokslą. Minėjimo programa 
vyko parapijos salėje. Įvadinius žo
džius tarė LB Cicero apylinkės val
dybos pirm. M. Baukus ir Cicero 
ALTOs skyriaus pirm. St. Dubaus
kas. Paskaitą tema Trečioji banga - 
mitai, viltys ir realybė skaitė Lietu
vos konsulato Čikagoje atstovas R. 
Arlauskas, čia gyvenantis jau 11 
metų. Jis, trumpai priminęs Tautos 
šventės reikšmę, plačiau apžvelgė 
lietuvius ateivius Čikagoje.

Trečios bangos besitęsianti 
imigracija prasidėjusi prieš porą 
dešimtmečių. Pateikti tokių ateivių 
skaičių Čikagoje ir iš viso Ameri
koje esą neįmanoma. Spėjama, kad 
vien Čikagoje yra 25 - 30 tūkst. 
naujų ateivių. Per pastaruosius 5- 
rius metus “žaliųjų kortelių” laimė
jo 6,500 lietuvių. Paskaitininkui 
darbuojantis Lietuvos konsulate 
tenka bendrauti beveik kasdien su 
naujaisiais ateiviais. Jie yra įvairaus 
amžiaus, išsilavinimo bei profesijų 
žmonės. Jie taipgi yra laikomi eko
nomu .iais imigrantais. R. Astrauskas 
savo kalboje taip pat pabrėžė 
naujųjų ateivių įnašą į vietos lie
tuvių gyvenimą. Jie lankosi lietuvių 
renginiuose, taipgi ir lietuvių šven
tovėse, ypač Marquette ir Brighton 
parkų rajonuose. Čia svarbų vaid
menį atlieka kunigai iš Lietu'os, 
įtraukdami naujuosius ateivius £ lie
tuvišką veiklą. Pvz. Lake Cjunty 
LB valdybai primininkauja ir dalį 
valdybos sudaro naujai atvykusieji. 
Dar kalbėjo ALTOs pirrr.. S. Kup
rys, pažymėdamas, jei k-.ikščionybė 
Lietuvoje būtų įsigalėjusi Mindau
go laikais, tai lietuviai būtų ypač 
pažengę ir kultūrinėje srityje. Minė
jimas baigtas Lietuva brangi daina.

Brazilija
Vila Zelinos lietuviai rugsėjo 8 

d. Šv. Juozapo parapijoje šventė 
Tautos bei spaudos šventę, taipgi ir 
Šilines. Mišias aukojo kun. P. Ruk- 
šys, skaitinius atliko D. Silickaitė ir 
V. Bacevičius, psalmę giedojo E. 
Bacevičienė. Aukų nešimo procesi
joje dalyvavo “Rambyno” ansamb
lio šokėjai, prie altoriaus atnešę Ši
luvos Marijos paveikslą, Brazilijos 
lietuvio egzempliorių, duoną, vyną 
ir vandenį. Giedojo Šv. Juozapo 
bendruomenės choras, vargonuo
jant P. J. Butrimavičiui. Per pamal
das buvo prisiminti laikraščio Mūsų 
Lietuva steigėjai bei ilgamečiai dar
buotojai: prel. P. Ragažinskas, J. 
Matulionis, M. Tamaliūnas, B. Šu- 
kevičius. Pasimelsta už visus spau
dos rėmėjus, skaitytojus. Po pamal
dų Jaunimo namuose vyko pietūs. 
Kun. P. Rukšys kalbėjo apie Brazi
lijoje spausdintus lietuviškus laik
raščius bei žurnalus, primindamas, 
kad rašytas žodis lietuviams buvo 
visada brangus. Šiais metais Bra
zilijoje minima lietuviškos spaudos 
75-rių metų sukaktis. Jis taipgi pa
dėkojo rengėjams už šventės suren
gimą. Lietuvių sąjungos Brazilijoje 
pirm. A. Saldys sveikino Mūsų Lie
tuvą, lankančią lietuvius jau 54-rius 
metus ir įteikė redaktoriui auką. 
Lietuvos konsulas Brazilijoje J. Va
lavičius, negalėdamas šventėje da
lyvauti, atsiuntė sveikinimą ir 1000 
realų auką Mūsų Lietuvai. Šio laik
raščio š.m. 9 nr. rašoma: “Jau 75 
metai, kai lietuviška spauda eina 
Brazilijoje. Negalima leisti, kad šis 
rašytas žodis nutrūktų, nustotų, nu
tiltų. Tai nuo mūsų visų priklauso”.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT IZ'Ą** LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ

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.
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Lenkija
Vysk. Antano Baranausko fon

das Seinuose, atidarius šioje vieto
vėje Lietuvių Namus, plečia savo 
veiklą. Tikimasi, kad jis tinkamai 
įsijungs į jau veikiančių lietuvių 
organizacijų veiklą, kartu papildy
damas jų darbus. Fondo būstinė 
yra Lietuvių Namuose. Atsiranda ir 
pirmieji fondo aukotojai. Visų au
kotojų pavardės bus skelbiamos 
“Aušros” laikraštyje. Nuoširdžiai 
dėkojama Australijos lietuviams, 
kurie viešėdami Seinų krašte ne tik 
puikiai pasirodė su savo tautiniais 
šokiais ir dainomis, bet paliko ir 
fondui aukų. Taipgi “Aušros” 2002 
m. 16 nr. primenama, kad Australi
jos lietuvių suaukotais pinigais 
buvo nupirktas sklypas Lietuvių 
Namams Seinuose. Pastaruoju me
tu fondui aukojo: 100 zlotų - 
Aldona ir Vytautas Vilkeliai (Dus- 
nyčia), Algirdas Vilkelis (Dusny- 
čia), 20 JAV dolerių - Česius Sa
vickas, 900 eurų, 100 Lt., 20 zl. - 
Australijos lietuviai, viešėję Seinų 
krašte. Vysk. Antano Baranausko 
fondui vadovauja Algirdas Vilkelis.

Karaliaučiaus kraštas
Karaliaučiaus 35-tajame licė

juje balandžio 27 d. vyko dainų fes
tivalis Skambėk, skambėk lietuviška 
dainele. Programoje dalyvavo per 
200 vaikų, besimokančių pradinėse 
lietuviškose mokyklose, ansamb
liuose. Licėjaus salę puošė Lietuvos 
ir Rusijos vėliavos bei festivalio 
emblema su giedančia lakštingala, 
natomis ir kanklėmis, primenant, 
kad bus dainuojama lietuviškai. 
Programos pradžioje Karaliaučiaus 
35-tojo licėjaus choras lietuvių ir 
rusų kalbomis sugiedojo Lietuvos 
himną. Sveikinimo žodžius tarė 
Karaliaučiaus srities admi
nistracijos atstovas A. Kuksin, Re
gioninės lietuvių tautinės autono
mijos pirm. A. Maliuolis, Lietuvos 
generalinio konsulato Karaliaučiu
je atstovas K Jašinskas, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos vyriausybės atstovas 
A. Kairys ir Karaliaučiaus srities 
LB valdybos pirm. S. Šamborskis,

Programą atliko Karaliaučiaus 
vaikų ansamblis “Gintarėlis”, Til
žės lietuvių kat. parapijos sekma
dieninės mokyklos ansamblis, Laz
dynų lietuvių vaikų ansamblis “Še
šupė”, Gumbinės lietuvių vaikų an
samblis “Nadruvėlė”, Eitkūnų lie
tuvių vaikų ansamblis “Liepona” ir 
Kauno “Atžalyno” vidurinės mo
kyklos ansamblis “Kukutis”. Mažie
ji lietuvaičiai dainavo, grojo lietu
viškais instrumentais, šoko, dekla
mavo. Festivalio rengėjai ypač dė
kingi Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentui, Mažosios Lietuvos 
draugijai Čikagoje ir jos pirm. V. 
Trumpjonui, Karaliaučiaus srities 
administracijos, informacijos, spau
dos ir ryšių su visuomene skyriui.
Australija

Bankstown savivaldybės rugsė
jo 14 d. Paul Keating parke rengta
me vaikų festivalyje dalyvavo 40 
tautybių vaikų, tarp kurių 11 lietu
vių. Vyko iškilmingas paradas, tau
tybių pristatymas ir vaikų pasirody
mas. Lietuvaičius programai paren
gė “Sūkurio” ansamblio vadovė K 
Rupšienė. Pristatydama lietuvių 
bendruomenės vaikus, kalbėjo M. 
Zegeris-Kalėda. Vaikai pašoko 
“Šustą”, “Marcelaitės kadrilį” ir 
“Kalvelį”, susilaukdami tūkstanti
nės publikos entuziastingo įvertini
mo. Programą filmavo ir rodė per 
SBS televiziją; taipgi buvo pranešta 
ir per SBS radiją.

(Mūsų pastogė 2002 m. 39 nr.)
------j. Andr.

mailto:angie@angiesalvaitis.com
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Nuotrauka iš Rozalijos ir Juozo Žulpų auksinio vedybų jubiliejaus. Pirmoje eilėje su tėvais sėdi vyriausia 
duktė Pranutė ir jauniausias sūnus kun. Romualdas. Stovi kiti sūnūs ir dukros, žentai ir marčios

Kol dar gyvi mačiusieji...

Iškeliavo didelės šeimos motina
MARIJA SKIPARIENĖ

2002 m. rugpjūčio 25 d. ji 
būtų sulaukusi 104 metų. Tik 
trijų mėnesių trūko iki šios su
kakties. Pavasario žiedais pasi
puošusioje gegužėje ji išėjo...

Gimė Rozalija Jonuškaitė- 
Žulpienė 1898 m. Čekų kaime, 
Akmenės rajone. Jos motina 
Uršulė buvo kilusi iš garsios ku
nigaikščių Beržanskių giminės. 
Uršulės brolis Jonas Gediminas 
Beržanskis-Klausutis, dokumen
tais įrodė ir sugrąžino savo gi
minei kunigaikščio titulą dar ca
ro valdymo laikais. Beržanskių 
giminė kildinama iš didžiojo ku- 
nigaikčio Gedimino dinastijos.

Rozalija turėjo 5 brolius ir 4 
seseris. Būdama dar jauna ji ap
sigyveno pas vyriausią savo se
serį, kur ir susipažino su busi
muoju vyru - Juozapu Žulpa. 
1919 m. dvidešimtmetė Rozalija 
sumainė aukso žiedus su 24-erių 
metų Juozapu. Jauna šeima kū
rėsi ant 50 ha žemės, pasistatė 
gyvenamąjį namą, ūkio pasta
tus, užveisė didelį sodą. Vienas 
po kito pasaulį išvydo 11 vaikų - 
4 dukros ir 7 sūnūs. Išmaitinti 
didelę šeimą nebuvo lengva - 
reikėjo visiems sunkiai dirbti. 
Nemažame ūkyje neapsiėjo be 
svetimų pagalbininkų. Vaikai 
pagal jėgas dirbo kartu su sam
diniais, kurie buvo laikomi, šei
mos nariais. Visi sėsdavo valgyti 
prie bendro stalo. Ankstyvais 
rytais Rozalija pirma pažadin
davo savo vaikus, o paskui - 
svetimus darbininkus. Gyveno 
gražiai, visi šeimos nariai tarp 
savęs gerai sutarė. Vaikų šėlsmo 
ir juoko tuose namuose ne
trūko.

Niekas nenujautė baisios 
nelaimės, slinkusios jų sodybos 
link. O ji atsėlino pikta ir negai
lestinga - Tėvynės dangų ap
gaubė juodi okupacijos debesys. 
Gal todėl, kad šeimoje vaikai 
buvo mokomi mylėti savo Tėvy
nę Lietuvą, pokario metais vy
riausioji duktė Pranutė tapo 
partizanų ryšininke. Jos pavyz
džiu ir vyresnieji sūnūs - Jonas 
ir Juozas.

Sūnui Vytautui, nesėkmin
gai ketinusiam pasitraukti į už
sienį, buvo siūloma bendradar
biauti su Saugumo organais, už 
tai žadant visą šeimą palikti ra
mybėje. Motina, tai sužinojusi, 
griežtai pasakė: “Tedaro ką no
ri - išveža ar sušaudo, bet mano 
vaikai išdavikais nebus!” Ji visa 
savo esybe jautė, kad žmogaus 
gyvenimas, tai tokia maža atkar
pėlė visatos begalybėje, duota 
ne tam, kad žmogus drįstų derė
tis su savo sąžine. Todėl nu
sprendė: “Tebūnie kas bus!”

Vytautas buvo nuteistas 25- 
erius metus kalėti. Tik Stalinui 
mirus, iškalėjęs 10 metų, buvo 
paleistas. Savo tautiečio išduoti 
buvo areštuoti ir partizanų ryši
ninkai - Pranutė, Jonas ir Juo
zas. Jonas nuteistas 25 metams, 

Toronto Maironio mokyklos jaunesniųjų vaikų darželis užsiėmimo metu. Nuotraukoje - Janina Dzemionienė

Pranutė su Juozu - 10 metų la
gerio.

Lietuvoje tęsėsi trėmimai. 
Vieną vakarą šeimos tėvas išva
žiavo į malūną sumalti grūdų, 
nes duona baigėsi. Ten visą 
naktį reikėjo eilėje išbūti. Kitos 
dienos ankstyvą 1948 m. gegu
žės 22 d. rytą, vos prašvitus į so
dybą atvažiavo du rusų kariškiai 
ir trys vietiniai stribai. Jie liepė 
šeimai susiruošti į kelionę. Mo
tina visai pasimetė - virpančio
mis rankomis ėmė tai vieną, tai 
kitą drabužį ar daiktą ir vėl me
tė šalin. Tai matę, rusai kariš
kiai patys patiesė ant žemės pa
klodę, sumetė krūvon šiltesnius 
rūbus, patalynę, kai kuriuos ge
resnius daiktus ir, surišę visą 
mantą, padėjo už durų. Kol mo
tina verkdama rengė mažuosius 
vaikus, stribai tą ryšulį nunešė 
už daržinės norėdami pasisavin
ti. Tai pamatę rusai sugėdino ir 
išbarė nedorėlius, o ryšulį įdėjo 
vežiman. Matydami, kad na
muose nėra net duonos, jie pa
tys papjovė tvarte buvusį parše
lį, nusvilino ir išdarinėtą bei pa
sūdytą sudėję į indą, padavė 
motinai. Tai ir buvo visos šei
mos valgis per visą ilgą kelionę 
iki pat Sibiro. Rozalija visada 
šviesiai prisimindavo tuos gai
lestingus rusų kariškius, kurie 
sunkią valandą taip nuoširdžiai 
padėjo. Ji ne kartą kalbėjo, kad 
tikras žmoniškumas nepriklauso 
nuo tautybės. Yra tik geri ir blo
gi žmonės.

Ir taip, septynių vaikų ap
supta, iš kurių mažiausiam Ro- 
mukui buvo vos ketveri, Rozali
ja pradėjo savo golgotą. Kanki
no nežinia dėl keturių įkalintų 
vaikų ir vyro likimo. Šeima, kaip 
tas paukštelio lizdas, buvo iš
draskyta...

Mažeikiuose motina su vai
kais buvo įstumta į gyvulinį va
goną ir iškeliavo vis tolyn ir to
lyn nuo Lietuvos, nuo žemės, 
kurią taip mylėjo. Tačiau ji ži
nojo, kad išvežti gali, bet niekas 
negalės atimti Tėvynės. Ji visa
da pasiliks sieloje, širdyje, kiek
vienoje kūno ląstelėje.

Neapsakomai sunkios tai 
buvo valandos. Ji nežinojo kas 
laukia jos pačios ir vaikų. Ašarų 
jau nebebuvo, tik lūpos tyliai 
šnabždėjo: “Teesie, Viešpatie, 
Tavo valia!” Ji buvo įsitikinusi, 
kad niekas neatsitinka be Dievo 
valios ir ji tai valiai pakluso. Tik 
tikėjimas ir teikėjai stiprybės.

Irkutskas... Saitas, svetimas 
kraštas. 10 metų šioje atšiaurio
je žemėje išgyveno Rozalija su 
savo vaikeliais. Mažytis kamba
rėlis ant kurio ledinių grindų 
naktį ilsėjosi aštuoni žmonės. 
Durys užšaldavo ir kiekvieną ry
tą reikėjo nuo jų nukapoti ledą. 
Dienomis sunkus darbas, kurį 
turėjo dirbti motina ir dvi vyres
nės dukros. Už jį jos gaudavo 
po 400 g duonos, o mažiesiems 
vaikams skirdavo tik po 200 g. 
Motina duonos skonį pamiršo, 

nes pirmaisiais metais ją atiduo
davo mažiesiems vaikams.

Svarbiausia buvo išlikti, ne
palūžti, pasiekti, kad vaikai ne- 
nutautėtų. Todėl ilgais šaltais 
vakarais, priglaudusi savo vai
kučius, motina pasakodavo apie 
toli likusią Tėvynę, apie Lietu
vą, kurioje šilta, šviečia saulutė, 
čiulba paukšteliai, žydi gėlės, 
dūzgia bitutės... Vaikai klausy
davosi motinos pasakojimų, o 
paskui, kaip tie žalčių karalie
nės Eglės vaikai, klausdavo: 
“Mama, kur tas kraštas, kur ta 
Lietuva?” O ji atsakydavo: “O, 
mielieji mano, ji toli, labai to
li... Ten, kur saulutė vakarais 
leidžiasi, ten mūsų Tėvynė, ten 
mūsų namai, ten Lietuva...” 
Vaikai kasdien ilgesingai lauk
davo besileidžiančios saulės, o 
sulaukę bėgdavo artyn jos, artyn 
nepasiekiamos Tėvynės, mojuo
dami savo liesomis rankutėmis, 
kol saulelė nusileisdavo...

Dievas išklausė motinos ir 
jos vaikučių maldų. Po 10-ties 
skausmingai ilgų metų jie sugrį
žo į Tėvynę. Džiaugsmingai grį
žo pas savuosius, o jie jų nelau
kė... Niekas nenorėjo, o gal bi
jojo priglausti išvargusius trem
tinius. Tik ukrainietė Lida ir jos 
vyras rusas Valentinas Savickiai 
atvėrė savo kuklaus namelio du
ris. “Viskas, ką čia matote yra 
jūsų ir mūsų” - pasakė. Pragy
veno pas tuos gerus žmones 
apie penkerius metus, kartu da
lindamiesi ir būstu ir valgiu. 
Džiaugėsi motina, kad sunkieji 
nevilties ir vargo metai jau pra
eityje. Dievas leido po tremties 
ir lagerių vėl susitikti visai šei
mai. Vienuolika vaikų, jau su 
savo atžalomis, susirinko atšvęs
ti Rozalijos ir Juozapo auksinių 
vestuvių.

Daugiau kaip prieš dvide
šimt metų Rozalija liko našle. 
Vėliau mirė ir vyriausioji duktė 
Pranutė, po to palaidojo ir sūnų 
Joną. Neliko ir Žulpų sodybos. 
Jauniausiojo sūnaus kunigo Ro
mualdo rūpesčiu toje vietoje 
stovi meniškas lietuviškas kry
žius...

Gerbiama ir mylima savo 
vaikų, apsupta apie pusšimčio 
vaikaičių, provaikaičių, Rozalija 
sulaukė gilios senatvės. Iki pat 
mirties turėjo gerą atmintį, pati 
paskaitydavo. Tėvynės meilės ir 
šviesaus proto jai galėjo pavydė
ti daugelis jaunų žmonių. Jai 
buvo ne vis tiek, kas dedasi Lie
tuvoje. Jaudinosi, kad labiausiai 
nusipelnę Lietuvai žmonės yra 
niekinami, šmeižiami, kad Tėvy
nėje tiek daug neapykantos, žu
dynių. Kartu tikėjo, kad kada 
nors, pasibaigus šiai tamsiai 
nakčiai, nušvis šviesi aušra...

Išėjo senoji Rozalija... išėjo 
rami, tobulai atlikusi visus jai 
Dievo skirtus darbus, kantriai 
pakėlusi visus išbandymus. Išėjo 
Motina, gyvenimo egzaminą iš
laikiusi puikiai.

IRENA BRAŽĖNAITĖ
Pražydo mėlyna žibutė 
Vidurį vidurnakčio gilaus, 
Nuskinti, mylima sesute, 
Gal Širdis ilgesio nejaus...

(Iš partizanų dainos)

Raguvoje (Panevėžio raj.) 
buvo paminėti žuvę Lietuvos ir 
šios apylinkės partizanai. Per šv. 
Mišių pamokslą prel. Alfonsas 
Svarinskas kalbėjo: “Be atodai
ros peršama ir įtikinėjama šian
dien iš visų kampų, kad partiza
nų kova buvusi betikslė ir bevai
sė. Netiesa! Negalėjo doras Lie
tuvos vaikas tuo metu eiti sovie
tų armijon ir jos būryje būti va
romas naikinti Europos ir virk
dyti kitų tautų motinų. Partiza
nų kova buvo šventa ir prasmin
ga. Juk ir Šventajam Rašte 
skamba žodžiai: ‘Nieko nėra 
gražesnio, kaip gyvybę paaukoti 
už brolius’. Tik mes dažnai de
ramai nepaminim jų aukų ir pa
tys esam toli nuo jų idealų. Ko
voti su blogiu nemokam ir ne- 
bebandome. Ne kirviais, ne šau
tuvais kovoti: ginklai tyli - kalba 
idėjos. Vėl klastojama istorija, 
ir niekas neieško kelio tam už
kirsti. Bolševikai Lietuvoje vie
nas po kito tampa milijonieriais, 
žmonės braido baisiam varge. 
Lietuvoje pilna nusikaltimų, bet 
nėra nusikaltėlių: jie lengvai ga
li kaltinančius paduoti teisman 
už nuplėštą garbę ir pažeistas 
žmogaus teises. ‘Ieškokite Die
vo, nes Jis leidžiasi randamas’, 
skelbia Šv. Raštas. Aptingom 
ieškoti.

Dienos rugsėjo gražios, dar 
nešalta, o daržai pilni bulviaka
sių per pačias Šv. Mišias. Ar ne- 
spėsim? Tauta, dirbanti sekma
dieniais, turtų nesusikrauna. 
Vaikai palikti vieni. Armėnijoje 
niekas prie stalo nesėda, kol ne
susėda senoliai - vaikai savo 
akimis fotografuoja gyvenimą: 
kaip tėvai darys seneliams jų

Kanados lietuvių katalikių moterų veikėja sukaktuvininkė Albina 
Augaitienė (kairėje), vysk. Paulius Baltakis, OFM, Genovaitė Trinkienė 
1985 metais. Nuotrauka - St. Dabkaus

Pagerbta uoli darbuotoja
Kanados lietuvių katalikių 

moterų draugijos Lietuvos kan
kinių parapijos skyriaus rudens 
susirinkimas įvyko spalio 6, sek
madienį, Anapilio parodų salė
je. Susirinkimą pradėjo skyriaus 
pirm. Birutė Matulaitienė, pa
sveikindama svečius, dalyves bei 
jų antrąsias puses, kartu praneš
dama džiugią žinią, kad į skyrių 
įstojo dvi naujos jaunosios kar
tos narės - Aldona Aušrotaitė 
Šimonelienė ir Valytė Jonaitytė 
(Jonaitis). Invokaciją sukalbėjo 
kun. Vytautas Staškevičius. Pra
eito susirinkimo protokolą skai
tė ir šiam susirinkimui sekreto
riavo Stasė Steigvilienė. Pirmi
ninkė padarė veiklos praneši
mą, ragindama nares dar labiau 
įsijungti į parapijos kat. moterų 
veiklą.

Apie Motiną Teresę, jos 
veiklą ir ryšius su Lietuvos kan
kinių parapijos kat. moterų 
draugijos skyriumi skaitė buvu
si ilgametė skyriaus pirm. Albi
na Augaitienė. Motina Teresė 
1948 m. Kalkutoje (Indijoje) 
įsteigė gailestingumo seserų vie
nuoliją gelbėti vargingiausiems 
iš vargstančių su savo skyriais 
paplitusią po visą pasaulį. Moti
na Teresė, dar gyva būdama 
garsėjo šventumu, apdovanota 
Nobelio taikos premija, valsty
biniais medaliais.

KLK moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
riaus valdyba, vadovaujama A. 
Augaitienės 1985 m. nutarė įsi
jungti į Motinos Teresės pagal
bos vienetą Toronte ir tuo pa
gelbėti badaujantiems Afrikoje. 
Buvo išsiųsta daugybė maisto 
siuntinių ir per ilgesnį laiką su
rinkta ir pasiųsta per Motinos 
Teresės seseles Toronte 13,0Q0 

akyse, tą patį jie gaus iš užaugu
sių vaikų”.

Po pamaldų buvo aplankyti 
žuvusiųjų kapai ir jų palaikų iš
niekinimo vietos. Mačiau juoda 
skarele apsigaubusią, lazdele 
pasiramsčiuojančią senutę. Gra
žiu, nors raukšlėtu šios Žiemga
los krašto moters veidu riedėjo 
ašaros: ji verkė per šv. Mišias, 
verkė prie kapų, verkė giedant 
ir verkė dainuojant. Neklausiau, 
kieno žūtis guli akmeniu ant 
krūtinės: jos veidas - tai visos 
Lietuvos veidas.

Vaikščiojau kartu su parti
zanų ryšininke, savo akimis ma
čiusią brolių žūtį, trijų kulkų su
varpytą, Norilskus ir Mordovijas 
atbuvusia Maryte Štarolyte. 
“Ko ne kožnas (jaunas) žurna
listas, prikišęs diktofoną prie 
nosies, melžte melžia, kaip gi 
ten buvo vaikštant su partiza
nais - ar nebuvo “meilių”, ar 
nesikabinėję jauni vyrai. Argi 
įtikinsi šių dienų mergaičiukes, 
kad vyrams neblevyzgojant, o 
tik laisvėliau prakalbus, vadas 
sudrausmindavęs: “Vyrai, neuž
mirškit - mes ne vieni: su mu
mis mergaitė”. O jei ir apkabin
davai brolius ir kitus vyrus kaip 
brolius prieš mūšį - tai ne šių 
dienų vieša ir niekuo neap
gaubta meilė - jos nebeslepia 
nei mėnesiena, nei alyvų žiedai, 
nei langų užuolaidos. Taigi ne- 
sualsuokit, jaunuolėliai - mūsų 
meilė miško broliams eilėse ir 
dainose sudėta.

Partizanė Jadvyga Grigorai- 
tytė-Sutkienė (“sesutė”), pagar
biai pabučiavusi pageltusį per 
lenkimus “sudiržusį” popieriaus 
lapelį, susigraudinusi pasakė: 
“Nėra brangesnio daikto man 
už šį lapelį”... kankinama - ne
išdavė.

Po visos dienos renginių 
galvoje skambėjo partizanų dai
nos posmelis: “Budėk, budėk, 
lietuvi, dėl krašto Lietuvos!..” 

dol. aukų badaujantiems.
Lietuvai tapus nepriklauso

ma, Motina Teresė 1991 atidarė 
savo vienuolyno skyrius Kretin
goje ir Vilniuje. Tada Lietuvos 
kankinių parapijos kat. moterų 
draugijos skyrius savo labdarin
gą veiklą nukreipė į Lietuvą. 
Sušelpta daug į vargą patekusių 
Lietuvoje.

Iš Motinos Teresės iki jos 
mirties (1997 m.) skyrius pirm. A. 
Augaitienės vardu gavo 7 laiškus, 
kuriuose ji rašė, kad meldžiasi už 
Lietuvą ir jos jaunimą.

Susirinkime taipogi buvo at
švęstas ilgametės skyriaus pir
mininkės Albinos Augaitienės 
80-tasis gimtadienis. Garbaus 
amžiaus sukaktuvininkę sveikino 
KLK moterų draugijos centro 
valdybos pirm. Birutė Biretienė, 
buvusi centro valdybos pirm. 
Angelika Sungailicnė; skyriaus 
valdybos ir pirmininkės svei
kinimą skaitė Irena Petkienė.

Sveikinimuose iškelta su
kaktuvininkės 40 metų veikla 
kat. moterų draugijoje. Didelis 
jos pasišventimas ilgus metus 
vadovaujant Lietuvos kankinių 
parapijos skyriui, atkakliai sie
kiant užsibrėžtų tikslų, kartu 
parodant, kad kilnios idėjos 
tampa tikrai vertingos, kai jos 
yra praktiškai įgyvendinamos.

Dr. Rasa Mažeikaitė sveiki
nime priminė: jei ne Augaitie
nės ryšiai su Motina Terese, 
vargu dabar Lietuvoje veiktų du 
jos vienuolijos skyriai.

Sukaktuvininkei buvo įteik
ta didelė gėlių puokštė ir meniš
kai paruoštas su skyriaus narių 
parašais sveikinimas. Sugiedota 
Ilgiausių metų. Po nuoširdžios 
A. Augaitienės padėkos vyko 
vaišės. J.A.
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Izraelio medalis Lietuviui
KUN. E. GERULIS, S.T.D.

1994 m. žiniomis, Lietuvos 
žydų muziejuje yra sąrašas 2,300 
lietuvių šeimų, kurios, rizikuo
damos savo gyvybe, globojo 
persekiojamus žydus, paslėpda
mi juos nuo Hitlerio genocido. 
Šis sąrašas būtų didesnis, jei visi 
geradariai tame muziejuje užsi
registruotų.

Garbės medaliais ir padė
kos atminimo lentomis iki 1994 
m. jau buvo apdovanoti 187 
lietuviai.

Garbės pažymėjimo aktuose, 
kurie buvo parašyti Jeruzalėje 
1993 m. liepos 21 d. ir 1994 m. 
liepos 10 d. Andriui Kudžmai bu
vo suteiktas didvyrio titulas!

Jis gimė 1908 m. Vilkaviš
kio Pilviškiuose, o numirė Kau
ne 1983 m. lapkričio 28 d. Jis 
buvo laikrodininkas.

Čia pateikiu Dinos Štein- 
bergienės-Baronaitės liudijimą, 
kurio pagrindu Andriui Kudž
mai buvo pripažintas didvyrio - 
pasaulio teisuolio pažymėjimas 
ir medalis. Šis tekstas buvo nu
siųstas Jad-va-Šem įstaigai Jeru
zalėje. Čia pateikiamas jo verti
mas iš hebrajų kalbos:

Antrojo Pasaulinio karo 
metu (Andrius Kudžma) gyve
no Kaune, Ukmergės plento 
gatvėje. Ten, prie mažos par
duotuvės, jis dirbo laikrodinin
ku. Prieš karą gretimame name 
gyveno Šteinbergų šeima, ir vie
nas jų vaikas Jechezkelis, atei
tyje mano vyras, a.a., draugavo 
su Andriumi Kudžma nuo ma
žens. Karo metu aš, Dina 
Šteinberg (Baronaitė), dabar 
gyvenanti Savijone, Kerem Ha- 
zeitim 3 gatvėje, Izraelyje, kartu 
su savo motina buvome Kauno 
geto kalinės, gyvenome gete 
Stalių gatvėje. 1941 m. spalio 
mėn., po “didžiosios akcijos”, 
kurioje buvo likviduotas “Maža
sis getas”, pas mus persikėlė gy
venti minėta Šteinbergų šeima. 
Kartą, išėjęs į darbą į “arišką 
pusę”, Jechezkelis Šteinbergas 
susitiko su Andriumi Kudžma, 
ir pastarasis pasiūlė jam pagal
bą, jeigu Jechezkelis nutars pa
bėgti iš geto.

1943 m. rudenį man buvo 
pažadėta slapstymo vieta Alek
sote pas ponią Bražinienę (jai 
jau pripažintas Pasaulio teisuo
lės vardas Jad-va-Šeme). Je- 
chezkeliui buvo pažadėta slaps
tymo vieta Jurbarko apylinkėse. 
Tačiau, kad galėtume pasiekti 
slaptavietes, turėjome slapstytis 
dieną kitą už geto ribų, tikslu 
susisiekti su lietuviais gelbėto
jais. 1943 m. spalio mėn. kartu 
su Jechezkeliu pabėgome iš ge
to ir vakare atvykome pas 
Kudžmą. Slapstėmės pas jį visą 
parą, o kitą dieną turėjome 
kiekvienas eiti į savo slapta
vietę. Vienok kažkas pastebėjo, 

Pasaulio teisuolio Andriaus Kudžmos dukra Vida Kudžmaitė-Gaisrie- 
nė Jeruzalėje atidengia padėkos lenta savo tėvo garbei. Nuo čia už ke
lių žingsnių yra tokia lenta, skirta Gražinai Landsbergienei

kad mes įėjome į Kudžmos butą 
ir apskundė mus gestapui. An
trąją mūsų slapstymo naktį į 
Kudžmos butą įsiveržė gestapi
ninkai, sumušė Jechezkelį ir 
Andrių ir nuvedė mus į Kauno 
gestapo štabą Kęstučio gatvės ir 
Vytauto prospekto kampe. Čia 
mus įkalino, kiekvieną atskirai, 
ir visą savaitę žiauriai tardė, kad 
prisipažintume turėję ginklų.

Po to mus visus tris, tame 
skaičiuje ir Kudžmą, pervedė į 
valstybinį lietuvių kalėjimą, kurį 
gete vadino “geltonuoju kalėji
mu”. Jechezkelį ir Andrių laikė 
viename kambaryje su krimina
liniais ir politiniais kaliniais. Kai 
mano motina, Belą Baronienė, 
sužinojo gete apie mūsų sulai
kymą, ji kreipėsi į Judenrato 
pirmininką dr. Elkes, kad mus 
užstotų. Matyti, jos pastangų 
dėka mus grąžino į getą, o 
Kudžmą paleido namo.

1944 m. liepos mėn. 12 d. 
vokiečiai paskelbė geto likvida
vimą ir išlikusių žydų transpor
tavimą į Vokietiją. Aš su Je
chezkeliu buvome įsitikinę, kad 
ir šį kartą vokiečiai žada mus 
nužudyti. Todėl nutarėme antrą 
kartą pabėgti iš geto. Praspru- 
kome pro geto aptvaro spragą ir 
ėjome pėsčiom Babtų link. Ten 
mums nepavyko rasti prieglobs
čio, todėl grįžome į geto apylin
kę. Neturėdami kitos išeities, 
nusprendėme vėl kreiptis į 
Kudžmą. Tačiau, norėdami pa
siekti jo namus, turėjome per
eiti per Neries Vilijampolės 
tiltą, kuris buvo saugomas vo
kiečių. Persiskyrėme ieškodami 
valties. Kaip vėliau Jechezkelis 
man pasakojo, jį pastebėjo lie
tuviai praeiviai ir pradėjo vytis. 
Jis kažkaip paspruko per tiltą ir 
pasiekė Kudžmos butą. Kudž
ma, nepaisydamas jo skaudžios 
praeities patirties gebstint žy
dus, gražiai jį priėmė, priglaudė 
savo namuose, o kitą dieną su
rado jam slaptavietę pas lietuvį 
valstietį užmiestyje, kur Jechez
kelis slapstėsi tris savaites iki 
ateinant sovietinei armijai. To
kiu būdu Kudžma du kartu rizi
kavo savo gyvybę, o taip pat 
kentėjo kalėjime, kad išgelbėtų 
mane ir a.a. Jechzekelį be jokio 
atpildo, vien dėl humaniškumo 
ir draugystės.

1992 m. Savyon, Izraelis 
Pasirašė Dina Šteinberg 

(mirė 1994 m.)

Partizanų atodūsiai
Jei mes griauname tėvynę, tai 

griauname vien tik save.
1948.VH.6.

Kiekviena meilė yra žmogaus 
šventenybė, bet visų didžiausia 
šventenybė - tėvynės meilė.

1948.VII.6.
Nežinom kaip kitiems, bet 

kaip man, tai duokit laisvę arba - 
mirtį. 1948.VII.6
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Kasdienis gyvenimas Estijoje
Vokiečio turisto Įspūdžiai, paskelbti Vokietijos spaudojeSvarbi istorinė medžiaga 

Vilnietis mokslininkas Čikagoje rinko medžiagą 
apie “dypukus” ir Amerikos lietuvius

EDVARDAS ŠULAITIS
Vilniaus universiteto do

centas, dirbantis komunikacijos 
fakultete ir ten dėstantis knygų 
leidybą Remigijus Misiūnas, jau 
trečią kartą atsilankęs į Čikagą, 
papasakojo apie renkamą me
džiagą, liečiančią pokario me
tais Vokietijoje veikusias lietu
vių pabėgėlių - “dypukų” knygų 
leidyklas ir Amerikos lietuvių 
praeitį.

Atvykęs į Lituanistikos tyri
mų ir studijų centrą, įsikūrusį 
Jaunimo centro rūmuose, vil
nietis pirmųjų vizitų metu (1994 
ir 1995 m.) sukaupė daug me
džiagos, kuri padėjo jam pa
rengti disertaciją apie lietuvių 
DP knygų leidybą. Vėliau šios 
disertacijos apimtis buvo išplės
ta ir atsirado monografija - Ba
rakų kultūros knyga.

Šioje knygoje aprašoma 
daugiau negu 20 leidyklų, ku
rios veikė nuo 1945 iki 1952 m. 
Knygos ištraukos jau buvo pa
skelbtos Draugo dienraštyje, bet 
pati knyga dar tebelaukia lei
dėjo.

“Vienu laiku atrodė, kad pi
nigų knygos išleidimui bus pa
skirta. Bet papūtė kiti vėjai ir jie 
nukeliavo kažkur kitur”, - dėstė 
labai susirūpinęs tuo reikalu R. 
Misiūnas. “Sugrįžęs į namus dar 
bandysiu klebenti kelias duris. 
Jeigu vėl nepasiseks, tai rašysiu 
prašymą jūsiškiam Lietuvių 
fondui”.

Pažymėtina, kad ir tas išsva
jotas Lietuvių fondas visų prašy
mų negali patenkinti. Šiemet 
buvo atmestas prašymas skirti 
lėšų taip pat vilnietės Silvijos 
Vėlavičienės parengtam darbui 
išeivijoje išleistu lietuviškų kny
gų bibliografijai.

Viešnagė buvo trumpa
Š.m. R. Misiūno vizitas Či

kagoje buvo neilgas: atvykęs lie
pos 19 d. į Vilnių išvyko rugsėjo 
27. Per tą laiką jis nespėjo pa
matyti Čikagos grožybių.

Vilnietis savo laiką praleido 
JC vartydamas archyvinius do
kumentus ir juos kopijuodamas. 
Užbaigęs savo darbą apie pabė
gėlių knygų leidybą, R. Misiū
nas susidomėjo kita sritimi.

Lietuvos archyvuose jis bu
vo užtikęs medžiagos apie “tau
tos atplaišomis” vadintus pabė
gėlius nuo komunistų - “dypu- 
kus”. Mat sovietinės Lietuvos 
vadovai per savo įvairius infor
matorius buvo surinkę daug ži
nių apie “dypukus”, jų gyveni
mą JAV bei kituose kraštuose ir 
apie senosios kartos išeivijos 
tautiečius.

Jis pradėjo domėtis - kokią 
reikšmę turėjo ši informacjia so
vietinės Lietuvos ir išeivijos san
tykiuose. Vilniečiui taip pat bu
vo įdomu, kokia ir kokiu būdu 
informacija apie padėtį paverg
toje Lietuvoje pasiekdavo išeivi
jos lietuvius ir kaip ji būdavo 
pristatoma tarptautinėje plot
mėje, norint pakreipti “laisvini
mo bylą” savo pusėn.

Vilnietis teigė, jog savo tyri
nėjimą pradžioje norėjęs apri
boti 1940-1952 m. laikotarpiu, 
kuris buvo pats tragiškiausias 
Lietuvos gyvenime. Bet koks 
tiesioginis ryšys su užsieniu tada 
buvo uždarytas ir pavienių žmo
nių pastangos iš ten prasibrauti 
per “geležinę uždangą” į Vaka
rus arba patekti iš čia į Lietuvą 
dažniausiai būdavo bevaisės, 
pasibaigiusios tų drąsuolių mir
timi (su mažomis išimtimis).

R. Misiūnas, apie tokius

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje,

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

Kun. J. Kelpšas, atvykęs iš Brighton Parko lietuvių parapijos Čikagoje, 
šiuo metu atnašauja Mišias Cicero lietuviams jų įsteigtoje Šv. Antano 
šventovėje, kuri dabar jau beveik perimta meksikiečių tikinčiųjų. Šalia 
jo - vienas iš tos lietuvių statytos šventovės palikuonių Robert Lukštą

Nuotr. Ed. Šulaičio

žmones radęs medžiagos Lietu
voje, norėjo pamatyti, kaip ji at
rodo JAV sukauptuose archy
vuose. Ši kartą, pakviestas 
LTSC pirm. dr. Jono Račkaus
ko jis šioje srityje užtiko daug 
įdomios medžiagos. Ji rasta 
ALTos, K. Pakšto, K. Jurgėlos, 
Lietuvos gen. konsulato (dr. P. 
Daudžvardžio) bei kituose ar
chyvuose.

Bet didžiausiu atradimu R. 
Misiūnas laiko iš Marianapolio 
atkeliavusio archyvo medžiagą. 
Ten buvo užtikta I Pasaulinio 
karo metais ir tuoj po jo veiku
sios Amerikos lietuvių tarybos 
(dabar gyvuojanti ALTa buvo 
įsteigta 1940 m.) archyvo.

Iš šio archyvo R. Misiūnas 
sužinojo, kad Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą ir jos pri
pažinimą tuoj pat po I pasauli
nio karo nulėmė Lietuvos reika
lų tinkamas pristatymas Ameri
koje.

Tuomet buvo pasamdyti du 
amerikiečiai. Jiems iš Amerikos 
lietuvių tarybos iždo tada buvo 
sumokėta 60,000 dolerių. Jau 
tada kai kurie Amerikos lietu
viai suprato, jog sumaniai pa
teikta informacija apie Lietuvą 
galima daug ką laimėti JAVjjo- 
litikų ir visuomenės tarpe. Šios 

medžiagos kopijos dabar iške
liavo į Lietuvą R. Misiūno laga
minuose ir Vilniuje ji bus apdo
rota, o vėliau išleista knyga.

Neturi vietos savo archyvui
Buvome galvoję, kad tokio 

pobūdžio mokslo vyras kaip R. 
Misiūnas pas save yra sukaupęs 
gausų archyvą. Tačiau jis iš
sklaidė tokias mintis, sakyda
mas, jog visai neturintis savo 
mažame bute (jame turi išsitekti 
jo 4 asmenų šeima) vietos to
kiems reikalams.

“Gaudamas 900 litų mėne
sinę algą, aš negaliu galvoti apie 
didesnių patalpų įsigijimą”. Jis, 
be abejo, nėra išimtis universi
tetų dėstytojų tarpe, kurių dau
guma turi pasitenkinti kuklio
mis pajamomis bei mažais 
butais.

Grįžusio į Vilnių laukia ke
lionė į Frankfurto knygų mugę, 
nes tai jo tiesioginė mokslo ša
ka. Kitais metais R. M. dar kar
tą norėtų atvykti į Čikagą, nes 
dar nespėjo “suvirškinti” visos 
užtiktos medžiagos. O jos čia la
bai daug. Prieš išvykdamas iš 
Čikagos vilnietis teigė: “Saugo
kite LTSC. Ši įstaiga dar vis rei
kalinga išeivijai ir Lietuvai. Ji 
turi būti visų dėmesio centre!”

JUOZAS VITĖNAS
Vokiečiai, karo metu išbėgę 

ar iškeldinti iš Baltijos valstybių, 
dabar mėgsta apsilankyti jų gy
ventose vietovėse. Tokią kelio
nę šią vasarą septintą kartą po 
nepriklausomybės atgavimo į Esti
ją atliko ten gimęs Werner Pfei
ffer ir savo įspūdžius aprašė Ost- 
reussenblatt laikraštyje (VIII.31).

Jis iš Frankfurto į Taliną 
išskrido “Estonian Air” lėktuvu, 
kurio patarnautojos pranešimus 
darė estų ir rusų kalbomis. Jos 
atrodė nemandagios, arogantiš
kos ir nesuprato ar nenorėjo su
prasti nė vieno vokiško žodžio. 
Dėl didelio skaičiaus žmonių 
buvo vėluojama, ir keli rusai 
kontrolės metu bandė prašmu- 
geliuoti savo bagažą. Jie labai 
barėsi.

Vėliau per pasikalbėjimą su 
draugais estais apie šį patyrimą 
jie tik patraukę pečiais pasakė: 
po privatizavimo lėktuvų linija 
priklauso rusų mafijai.

Kiti estai jam pasakoję, kad 
geriausius žemės sklypus yra su- 
pirkę mafijos žmonės ir praban
giomis be skonio vilomis sudar
kę ypač pajūrį ir idiliškas Saare- 
ma ir Dago salas.

Žmonės daro tokias išva
—

Bendras O’Brien aukso kasyklos vaizdas. Viduryje - “bunkeris”, kur gyveno lietuviai, latviai ir vengrai

SRS’OiS

das: jei taip eis ir toliau, tai ru
sams nebereikės vėl įžygiuoti, 
kad atimtų laisvę, o kitas nusi
skundė, jog trūksta tik to, kad 
jie perimtų žiniasklaidą. Tada 
estų laisvė bei nepriklausomybė 
būtų greitai prarasta.

Pasak straipsnio, anksčiau 
Estija buvo šalis, per kurią vyko 
nelegali prekyba ginklais, meta
lais ir narkotikais, o dabar, eko
nominei padėčiai pagerėjus, ji 
vis labiau naudojama kaip šalis, 
kurioje nusikalstamais būdais 
įsigyti pinigai naudojami pirkti 
žemei, įmonėms ir bankams. 
Tai patvirtino ir Estijos saugu
mo direktorius Juri Pihl, kuris 
jau prieš metus yra pasakęs: vi
sos trys Baltijos valstybės yra 
tapusios narkotikų prekybos ke
liais. Pasak jo, didėjantis nusi
kalstamumas nėra Estijoje “gi
męs”, bet atslinkęs iš Rusijos.

Iš pasikalbėjimų su estais 
straipsnio autorius patyręs, kad 
mafijos pajamų šaltiniai yra nar
kotikai, prostitucija ir automo
bilių vagystės.

Estijos policija yra mandagi 
ir linkusi padėti, bet nepajėgi, 
nes už vagysčių slypi labai įta
kingi žmonės. Be to, menkai ap
mokami tarnautojai yra kyšiams 
palankūs.

Pasak straipsnio autoriaus, 
visa tai gali patirti tik asmuo, 
kalbantis vietos kalba ir tiktai 
neviešai. “Normalūs” turistai tik 
retai gali už gražios uždangos 
pamatyti šią sparčiai pažangė- 
jančią Baltijos respubliką.

Visa tai esą nustelbia gražūs 
įspūdžiai, nepaisant to, ar esi 
pirmą kartą atvykęs, ar anksčiau 
jau buvęs.

Seni Hanzos miestai, kaip 
Rėvai (Talinn), Pernau (Parnu) 
ar Dorpat (Tartu) yra išlaikę sa
vo viduramžinę išvaizdą, tebe
stovi gražiai atnaujinti vokiečių 
riterių dvarai, o nepaliestas 
gamtovaizdis dvelkia ramybe.

Yra taip pat suremontuotų 
ar naujų gyvenamų namų bei 
vasarnamių, kuriuos yra įsigiję 
pasiturintys estai ar verslininkai 
iš Suomijos, Švedijos ir - nese
niai - Vokietijos.

Pasak straipsnio autoriaus, 
neabejotinai džiugus faktas yra 
tas, kad vis daugiau vokiečių tu
ristų atranda Estiją. Jei anks
čiau juos magiškai traukė tiktai 
likęs nesugriautas Talinas, tai 
dabar juos vilioja daug gražių 
gamtos vietų, ypač pajūris ir 
pietinė krašto dalis. (Str. atsiun
tė Le.Kro.).

Grįžtame į “Aukso slėnį”
Aukso kasyklos Kanadoje, kur prieš 50 metų dirbo ir daug lietuvių ateivių

GENOVAITĖ 
BREICHMANIENĖ

Kai kokia nors proga mūsų 
šeima susirinkdavome, vis kal
bėdavome, kad kada nors reikė
tų nuvažiuoti į Kvebeko provin
cijoj esančias aukso kasyklas, 
kur buvo pirmieji mūsų namai 
Kanadoje, kur mūsų vyrai kas
dieną nusileisdavo kelis tūks
tančius pėdų po žeme ir, ieško
dami aukso gyslų, gręždavo sky
les nurodytoje vietoje, pripildy
davo jas dinamito ir išsprogdin
davo.

Darbas buvo pavojingas, 
nes reikėdavo greitai pabėgti iš 
sprogdinimo vietos kol uždegti 
knatai nudegs ir dinamitas pra
dės sproginėti, akmens gabalus 
suversdamas į anksčiau iškastą 
koridorių. Kita darbo pamaina 
susprogdintus akmenis iškelda
vo į viršų, kur jie būdavo su
smulkinami ir išplaunamos auk
so dulkės. Auksas brangus ne 
tik dėl to, kad jis gražiai blizga 
ir nesikeičia, bet ir todėl, kad jo 
suradimas, iškasimas ir apdirbi
mas trunka ilgai ir kainuoja 
brangiai.

Leidžiamės į kelionę
Šių metų (2002) rugsėjo 17 

d. sūnaus Gedimino raginami ir 
globojami išsirengėme į šią se
niai svajotą kelionę. Vykstame 
keturi: Gediminas, jo žmona 
Irena ir mudu su vyru. Kanado
je rudenys labai gražūs, šilti ir 
saulėti, tad iš anksto žinome, 
kad kelionė bus maloni ir graži. 
Daugumas Ontario provincijos 
gyventojų žino, kokia graži 
Muskokos gamta, ypač rudenį. 
Čia kai kas iš lietuvių turi vasar
namius, o be to ir skautų sto
vyklavietė “Romuva” prisiglau
dusi prie Fox (lapės) ežero pa
čioje Muskokos širdyje.

Žemėlapyje atrodo, kad ke
lias eina tiesiai į šiaurę, bet vis 
tiek jis truputį vingiuoja, ap
lenkdamas plačiai išsimėčiusius 
didesnius ir mažesnius ežerus, 
perkirsdamas upes ir slėnius. 
Už kiekvieno pasisukimo vis 

puikesnis vaizdas atsiveria prieš 
akis. Iš abiejų pusių kelias apau
gęs vešlia augmenija, o kai kur 
jis vingiuoja pro įvairiaspalvio 
nuskaldyto granito uolas. Iš 
abiejų kelio pusių daugiausia 
spygliuočių augmenija - eglės 
ir pušys, tiesios ir vešlios, savo 
viršūnes kelia į dangų. Ir tik 
kur-ne-kur liekni berželiai stie
biasi į viršų savo baltais liemeni
mis paįvairindami šį žalią gam
tovaizdį. Toliau į šiaurę retai iš
mėtytų lapuočių viršūnės prade
da raudonuoti. Gamta darosi 
gražesnė ir dar įvairesnė.
Pasiekiame pirmąsias kasyklas

Besišnekučiuojant ir besi
grožint gamta prabėga 8 valan
dos ir pasiekiame pirmąsias ka
syklas, kuriose po karo dirbo 
gana daug lietuvių. Tai Rouyn- 
Noranda. Galbūt Noranda ir 

Genovaitė, Petras ir Irena Breichmanai prie O’Brien aukso kasyklos 
Cadillac, Que. Čia 1948 m. dirbo 20 lietuvių, atvykusių iš Vokietijos

buvo pats didžiausias lietuvių 
telkinys šiame “Aukso slėnyje”. 
Dar nepravažiavus Norandos 
miesto, kelias pasisuka dešinėn 
ir važiuojame tiesiai į rytus. Mu
du su Gediminu negalime at
sistebėti, koks gražus ir šviesiai 
žalias miškas supa mus iš abiejų 
kelio pusių, o pirmą kartą šiuo 
keliu važiuojant prieš 54 metus 
mus pasitiko tik nudegusių me
džių stuobriai. Vaizdas buvo 
labai liūdnas ir slegiantis, o ir 
mūsų anksčiau čia atvykusieji 
vyrai savo laiškuose nieko nemi
nėjo, nenorėdami mūsų gąs
dinti.

Cadillac miestelis
Nė pusvalandžiui nepraėjus, 

privažiuojame Cadillac miestelį, 
kuriame veikusios O’Brien auk
so kasyklos buvo apgyvendinu
sios savo darbininkus.

Katalikų šventovė Cadillac, Que.

Ruošdamiesi į šią kelionę 
buvome girdėję visokių gandų: 
Cadillac esąs “miręs miestelis”, 
visos kasyklos uždarytos, gyven
tojai apleidę savo namus, išsikė
lę kitur darbo ieškoti ir t.t.

Pravažiavę geležinkelio sto
tį, kuri atrodo tuščia ir apleista, 
tuojau pat privažiuojame pa
grindinę gatvę - La Rue Princi- 
pale, kuri dabar asfaltuota. Vie
toje medinių šaligatvių, čia puo
šusių pagrindinę gatvę prieš 50 
metų, cementiniai, o ant plato
kos gatvės baltai sužymėtos au
tomobiliams vietos.

Prieš 50 metų čia beveik ne
buvo automobilių ir tik vienas 
prancūzas turėjo “Taksi”, ku
riuo jis nuveždavo labai pigiai į 
visus aplinkui esančius miestus 
ir miestelius. Visą pagrindinę 
gatvę pereiti užtrukdavo 10 mi
nučių, o visa žvyruota gatvė su 
mediniais šaligatviais priminė 
senuose kaubojų filmuose rodo
mus miestelius.

Senieji pastatai
Dabar jos gale pamatome 

katalikų šventovės bokštą ir va
žiuojame tiesiai į jį. Šventovė 
yra išlikusi ta pati - maža, bet 
jauki. Gediminas apsidžiaugia, 
kad šalia šventovės ta pati dvie
jų aukštų mokykla, kurios duris 
1949 m. rudenį jis pirmą kartą 
pravėrė. Skersai gatvės - dviejų 
aukštų namas, kuriame mes iš
gyvenome beveik dvejus metus. 
Jis atrodo gerai išlaikytas, nau
jais moderniais langais pasi
puošęs.

Čia žadame sugrįžti sekan
čią dieną ir vėl pamažu slenka
me pagrindine gatve atgal. Da
bar jau atidžiau apžiūrime viską 
ir pasigendame didelio dviejų 
aukštų J. Dydzak (Didžioko) 
mūrinio namo, kuriame buvo 
erdvus kino teatras - viso Cadil
lac miestelio puošmena. Ten vi
sados buvo rodomi naujausi fil
mai. Čia pirmą kartą matėme 
garsųjį “Gone with the Wind” ir 
daugelį kitų įdomių to laiko fil
mų.

Vasario 16-toji
Šioje gražioje ir erdvioje sa

lėje pirmą ir vienintelį kartą lie
tuviai aukso kasėjai toli nuo Tė
vynės Kanados šiaurėje surengė 
didingą Vasario 16 minėjimą 
sutelkę visus “Aukso slėnyje” 
gyvenančius lietuvius. Iš Noran- 
dos atvyko didžiausias daininin
kų ir šokėjų būrys, o prie jų pri
sijungė Malartic ir Vai d’Or dai
nininkai ir dalis šokėjų. Tačiau 
didžiausia šio mūsų renginio 
staigmena buvo Lietuvos operos 
solistė Elzbieta Kardelienė, kuri 
tą rytą iš Montrealio atvyko 
traukiniu kartu su jai akompo- 
navusiu pianistu Kazimieru 
Smilgevičium. Šio renginio šei
mininkai buvo Cadillac lietu
viai. Steponas Šetkus išpuošė 
sceną Lietuvos vėliavomis ir jo 
paties nupieštu Vyčiu. Jis pasa
kė ir pagrindinę kalbą apie Lie
tuvą anglų kalba. Jungtiniam 
chorui vadovavo Vytautas Dar- 
gis iš Norandos, o tautinius šo
kius pąruošėm mudu su akor

deonistu Jonu Lange - važinė- 
davom į Norandos kasyklas kar
tą per savaitę visą pusmetį. Pro
gramoje dalyvavo beveik visi lie
tuviai, o mūsų žiūrovai buvo 
Cadillac ir apylinkių gyventojai 
aukso kasėjai, daugiausia pran
cūzai. Gal jie nedaug tesuprato 
angliškai apie Lietuvą, bet mūsų 
programa juos sužavėjo, nes to
kį koncertą jie matė pirmą 
kartą.

Labiausiai juos nustebino 
Cadillac aukso kasėjai lietuviai, 
kurie kasdien mindė tuos pačius 
medinius šaligatvius, o dabar jie 
vikriai vertėsi per lazdas, daina
vo ir viliojančiai šoko Lenciūgė
lį. Senukas mūsų klebonas Mgr. 
F. Chagnon net du sekmadie
nius atlaikė šv. Mišias už Lietu
vos kankinius ir prancūzų kalba 
pasakė pamokslus apibūdinda
mas Lietuvos vargus ir raginda
mas nuoširdžiai priimti čia atsi
radusius lietuvius. Jie visi tikėjo 
jog mes čia išgyvensime visą sa
vo amžių.

Pavykęs renginys
Šį koncertą rengėm visų čia 

gyvenančių lietuvių bendru su
tarimu. Mes žinojome, kad pasi
baigus darbo sutarčiai, visi pa
liksime aukso kasyklas ir ieško
sime darbo didesniuose lietuvių 
telkiniuose, nes augantiems vai
kams reikės lietuviškų mokyklų, 
o taip pat didesnėse bendruo
menėse visas lietuviškas gyveni
mas ir veikla yra sėkmingesnė ir 
platesnė. Šiuo koncertu norėjo
me ne tik vietos gyventojams 
prancūzams parodyti, kas ir ko
kie yra lietuviai, bet ir sau įro
dyti, kad nesvarbu kur lietuviai 
atsiras, jie išlaikys savo papro
čius, švęs atmintinas šventes.

Šiose aplinkui esančiose 
aukso kasyklose buvo pakanka
mas skaičius lietuvių - galėjome 
sudaryti mišrų chorą ir tautinių 
šokių grupę. Koncertas įvyko 
Cadillac’e, nes čia turėjome gra
žią Didžioko salę su didele sce
na, o be to šiame mažame mies
telyje viskas buvo kartu - ir ka
talikų šventovė su mums palan
kiu klebonu, ir salė čia pat.

Gal ir nebuvo viskas profe
sionaliai atlikta, nes ir progra
mą surepetavome tik tą pačią 
dieną, kai visi programos daly

viai suvažiavo į Cadillac. Tačiau 
pirmą ir gal paskutinį kartą taip 
galingai nuskambėjo Lietuvos 
himnas tolimoje Kanados šiau
rėje, išdegusių miškų plotuose.

Daug kas pasikeitę
Dabar stovime prieš tuščią 

žemės plotą ir savaime užplūsta 
prisiminimų banga. Net ir Gedi
minas prisimena šį mūsų kon
certą, nors dar tebuvo 6 metų. 
Pasigendu ir Madame D Amour 
namo, kuriame buvo moteriškų 
drabužių parduotuvė, kur buvo 
mano pirmasis darbas Kanado
je, kur aš išmokau siūti. Vėliau 
sužinojome, kad čia buvo dide
lis gaisras 1956 m. Po šio gaisro 
daugelio namų nebeatstatė nes 
ir O’Brien kasyklos užsidarė, 
gyventojų skaičius sumažėjo. 
Nebegalėjo išsilaikyti ir buvu
sios maisto, drabužių ir galante
rijos parduotuvės, nors atrodo, 
kad gyventojai verčiasi neblo
gai. Jie dirba aplinkui esančiose 
kasyklose, apsipirkti važiuoja į 
Malartic arba Vai d’Or. Prie 
kiekvieno namo stovi automobi
lis ar kartais ir du, o prieš 50 m. 
visur eidavome pėsti, į didesnius 
miestus nuvykdavome traukiniu 
arba autobusu. Kiek toliau - 
Northland klubas. Jis toks pat 
išlikęs.

Čia anksčiau buvo viešbutis, 
restoranas, baras, o savaitgaliais 
būdavo šokiai, kartais su pro
grama - kaubojiškų dainų kon
certais ir kita. Šis klubas buvo 
skirtas daugiausia angliškai kal
bantiems, o netoliese buvęs 
“Pionierių” klubas buvo dau
giausia lankomas prancūzų. Jis 
sudegęs ir atstatytas daug ma
žesnis, nors vis tiek dauguma 
gyventojų yra prancūzai.

(Bus dauciau) 
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NOVELĖ GRĮŽIMAS
Vos tik pro langą žvelgsi - 

vis ta pati žydinčio beržo šaka. 
Ir labai įkyri, Petrą Jasutį erzi
nanti, jam ramybės neduodanti. 
Kasryt vis tas pats ir tas pats. 
Beržas už lango, ir nieko kito. 
Užsimerk ir gerai įsiklausyk - 
medis kalba apie tėviškę. Vyras 
praplečia akis - netoliese varnė
nų pulkas kažkokią puotą kelia, 
linksminasi. Petras ne varnėnas. 
Petras kažkada išrautas ir lyg 
tyčia šion vieton įsmeigtas - ži
nokis, vaitok, pats sau nukalei 
tokį likimą.

Gimtojo krašto nostalgija 
nesiliovė. Kai dar dirbo, rodos, 
ir to kalbančio beržo nebuvo, o 
išėjus pensijon viskas iš pagrin
dų pasikeitė. Tarsi be vietos li
kęs, kasdien vis labiau ir labiau 
ėmė save įtikinėti, kad jis čia 
nepriklauso, kad vienintelė jam 
gyventi vieta buvo skirta ten, 
kur jis gimė ir augo.

- Bet ten juk nieko nebeli
ko, pats žinai, - kalbėjo žmona,
- viskas bolševikų buldozeriais 
sulyginta, nei tavo namo, nei ta
vo sodinto beržo, tenai nebėra, 
juk matei, gerai apžiūrėjai, dū
savai, ašaras braukei... negi ne
beatsimeni?

- Sakai tiesą, - niūriai atsi
liepė Petras, - bet tai buvo prieš 
dešimt metų, dabar Lietuva 
laisva, kitokia, statosi, atsigau
na, pradeda gyventi... Va, ir Sa- 
muoliai ruošiasi grįžti...

Žmona tylėjo. Nuleidęs gal
vą vyras žiūrėjo j grindis ir nie
ko nematė. Kiekvieną kartą, kai 
tik užeidavo kalba apie grįžimą, 
tarp jų įsisprausdavo kažkas 
svetimo ir laikydavo juos vieną 
nuo kito atokiau. Joks kitas 
klausimas jų taip nenutolindavo 
kaip šitas, iškilęs prieš keletą 
metų - persekiojantis, kandus, 
draskantis sąžinę, traukiantis 
žemę iš po kojų. Penkiasdešimt 
metų buvo ramu ir aišku - čia 
gyvenimas, tenai bolševikų šim- 
šynas. Joks padorus žmogus ta
da nepriekaištaudavo, kodėl į 
gimtąjį kraštą negrįžtam. Visi 
vienodai suprato savo būklę, vi
si vienodai buvo laimingi arba 
nelaimingi. Ir patriotai, geri au
kotojai, ir veikėjai, įdomių vilčių 
ir planų kūrėjai.

- Juk žinai, kad niekas tenai 
mūsų nelaukia, - nutraukusi ty
lą prabilo žmona, - per vėlai, 
Petrai, per vėlai, jei būtume ga
lėję grįžti prieš, sakykim, dvide
šimt metų, kai buvom jaunesni, 
pajėgesni... gal būtume buvę ir 
naudingi? O dabar kas? Grįžę 
nieko gero niekam nepadarytu
me, o tik sau pakenktume...

- Kaip pakenktume, - pa
statė akis Petras.

- Nustotome visko, ką čia 
užgyvenome...

- Bet juk tai materializ
mas!... - šūktelėjo vyras, - ar 
spaudos neskaitai, - karščiavosi,
- Lietuva atsigauna, visko ten 
jau pilna, į Europos sąjungą 
eina...

Žmona atsiduso. Vyras sa
kė tiesą, bet ta tiesa ne jiems, 
gal verslininkams, gal politi
kams, o gal net valstybės presti
žui... Jų tiesa kitokia - iš Sibiro 
grįžęs tremtinys kaip negyjantis 
šašas ant tėvynės kūno, o mes 
kažkokie bailiai, seniai išbraukti 
iš piliečių sąrašo.

- Sakai Lietuva atsigauna, - 
kiek patylėjusi neiškentė, - atsi
gauna, sakai. O kodėl gi iš jos 
lekia kas tik gali?...

- Materializmas! - pakarto
jo vyras, - emigrantai, visais lai
kais tokių buvo ir bus...

Ilgesnėmis tylos pertraukė
lėmis šiaip taip durstomą pokal
bį staiga nutraukė durų skam
butis. Albina Jasutienė nusku
bėjo pažiūrėti, kas ten. Petras 
girdėjo, kad ji ten kažką angliš
kai pasakė ir tuojau sugrįžo.

- Eina ir eina, - sudejavo 
moteris, - visiems duok ir 
duok...

- Kuriam tikslui prašė? - 
pasiteiravo Petras.

- Vėžio draugijai.
- Remiam Lietuvos vėžinin- 

kus, užtenka.
Tuo ir pasibaigė pokalbio 

pertrauka. Abu sutarė: remiam 
savuosius, tegu ir kiti pasirūpi
na savaisiais. Bet šitoks sprendi
mas Petrui vis dėlto nedavė ra
mybės. Popiet vaikštinėdamas

Pįamogum-J Knygų rišykla 
lį-J “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga, 
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sodelyje ėmė gilintis į klausimą, 
o kas gi iš tikrųjų yra tie savieji? 
Ar kiekvienas lietuvis jau yra 
savaime savasis? Ir pradėjo pri
siminti karo laikus, bėgimus, 
badmečius, kai ne visi davė, 
nors turėjo, ne visi užjautė, kai 
jis pats per bombardavimą su
žeistas be gerų vokiečių kaimy
nų nebūtų išsikapstęs. Juo to
liau, juo aiškiau jam rodėsi, kad 
nuostata apie savuosius yra 
klaidinga. Ir tai jau vien dėlto, 
kad visi, ne vien tik vadinami 
savieji, yra Dievo vaikai. Bet ir 
vėl, kaip pakilusi ir išsiliejusi 
banga, ūžtelėjo galvon kita tie
sa: mes maži, mūsų niekas ne
šelps, mes patys turime laikytis.

* * ♦
Bendruomenės susirinkime 

Petras sėdėjo tarp savo bendra
amžių. Pirmininkas skaitė PLB 
valdybos laišką, kuriame visi 
kviečiami pagelbėti Lietuvai 
NATO reikalu. Esą, pirma pa
dėjome, beldėmės į parlamenta
rų duris, padėkime ir dabar, nes 
reikalas skubus ir rimtas. Skai
tymas buvo palydėtas plojimų, 
bet diskusijose po pranešimų ne 
visiems atrodė, kad Lenkija gali 
pagelbėti Lietuvai, siekiančiai 
tapti NATO nare. Girdi, negir
dėtas dalykas, kad Lenkija pa
dėtų Lietuvai. Tai svajonė, ap
gavystė, antroji želigovskijada! 
Ypač karštai ta tema kalbėjo 
vilniečių veikėjas ir siūlė skelbti 
rezoliuciją, kad išeivija siūlo 
Lietuvai eiti į NATO be lenkų 
pagalbos, nes už lenkišką pa
slaugą gali tekti nemažai užmo
kėti. Nuosaikesni manė, kad lai
kai pasikeitę, ir Lietuvos valdžia 
žino ką daro.

- Kaip tau, Ignai, atrodo? - 
kumštelėjo Petras šalia sėdėju
siam “amžinajam” draugui.

Šis tik dėbtelėjo per kaktą į 
Petrą, beveik visada klausinė
jantį ir nieko savo nesakantį. 
Toks tas jo Petras - surenka 
nuomones, o su savąja nesiro
do. O Kanados miškuose, kai 
abu kirto medžius, ne tiek dir
bo, kiek dejavo, kad žūsta gra
žios pušys.

- Na, kaip gi čia atrodys? - 
atsakė paklaustasis, - Lietuva 
kita, pasikeitė viskas, išskyrus 
gegučių kukavimą ir pagrio
viuose žydinčias pienes... Ir len
kai turbūt nebe tie, ir diploma
tija su kaimynais jau kita, nors, 
žinai, mums pikta, mat užau- 
gom “Ei pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim” laikais, už 
patriotines daineles mus vos ant 
rankų nenešiodavo, o dabar vel
niai žino, kas mes esame...

Petras tylėjo. Aiškiai matė
si, kad jam nepatiko toji tiesa. 
Viskas, kas anuomet buvo kil
nu, šiandien juokais nuleidžia
ma; kas buvo svarbu - šiandien 
vieni niekalai. Kokių stipruolių 
reikia, kad atlaikytų tokius lū
žius? Petras žinojo, kad jis ne iš 
tokių, ir tai jį dar labiau erzino.

- Tai matai, drauguži, kokie 
pyragai, - pridėjo dar Ignas.

- Taip, taip, - paniurnėjo 
Petras, - bet kažkaip jaučiu, 
kad vilnietis sakė tiesą, negi 
mes vieni patys nieko ir nebe- 
galim?..

- Valdžia žino, galim ar ne
galim... mes per toli esam, kad 
viską matytume...

Diskusijas tęsė važiuodami 
namo. Dar ir atsisveikindami 
vienu kitu žodžiu pasikeitė - 
taip jau jie buvo įpratę tais lie
tuviškais klausimais pasirgti, ir 
jautė, kad toji liga jiems labai 
reikalinga.

♦ * *
Samuoliai grįžo ir po gero 

pusmečio parašė: įsikūrę Vil
niuje, pirkę butą, neblogai apsi
tvarkę, lanko teatrus, landžioja 
po kultūrinius renginius, kurių 
kiek tik nori - tik spėk lėkti. 
Dažnai lanko brolio vaikai, geri 
vyrukai, šmaikščios jų žmonos, 
gražūs vaikučiai, bet ne visada 
su jais randantys bendrą kalbą. 
“Jie supranta ir mes supranta
me kodėl, ir to per daug netyri
nėjame, padeda jie mums iš 
naujo priprasti tėvynėje, bet ar 
taip kada bus, sunku pasakyti”...

Petrą Jasutį tas pripratimo 
klausimas, girdimas jau ne pir
mą kartą, labiausiai erzino ir 
skaudžiai pjaustė jo svajones 
apie būsimą naują tėviškę, kur 
žydės pavasarį beržai, linguos 
vakario dvelksme... Ak, ir čia už 
lango beržas!.. Bet aplinka sve
tima. Petras parėmė galvą tarp 
rankų - o kas bus, jei ir tenai 
pasivaidens kažkas panašaus?... 
Reikės priprasti... iš naujo pri
prasti savoje tėvynėje...

Bėgo dienos, mėnesiai. Nie
kas nepasikeitė, tik tų abejonių

Č. SENKEVIČIUS
vis daugiau krovėsi, ir našta 
sunkėjo.

- Kur tavo namai? - sykį 
ėmė ir paklausė Petras savo kai
myną, beveik kasmet lankantį 
Lietuvą.

- Čionai, - nė nepagalvojęs 
atšovė, - kur kitur... - ir palūkė
jęs dar paaiškino, - gal tiems, 
kurie labai artimų giminių turi, 
gal jiems kitaip, bet man... tėvai 
ir brolis Sibire išmarinti, o ir į 
mane patį, buvusį plechavičiu- 
ką, ne vienas jau skersakiavo... 
Kažkada tą patį darydami buvo
me geri, dabar nebegeri... laikas 
padarė savo, brolyti...

Ir šitoji tiesa Petrui nepati
ko. Melas jam būtų buvęs kur 
kas malonesnis, tikras apkabu
sios širdies pasaldinimas, geriau 
jis derintųsi su jo sukurta vizija. 
Bet visi kaip susitarę dėsto tą 
patį.

Slegiamas tokios sujauktos 
nuotaikos anądien Petras atsi
sėdo ant suolelio šalia žmonos. 
Beržo šešėlis ilgėjo ir jau buvo 
įsirėmęs į kaimyno tvorą. Toks 
tuščias sekmadienio vakaras, 
nors verk...

- Žinai, Albinėle, aš ir taip, 
ir taip, - susijaudinimo nesulai
kydamas prašneko vyras, - grįž
ta poetai su savo raštais, turtuo
liai su pinigais, o aš su kuo... lie
tuvybei nieko negailėjau, nei 
laiko, nei skatiko... vaikai moks
lus baigė, įsitvirtino, mažyliai be 
močiutės liktų kaip našlaičiai... 
taigi, sakau, kad pagaliau reikia 
nuspręsti... per ilgai laukėm, 
kažkas įsibrovė vidun ir ėmė 
teplioti mano kuriamą pasaulį...

Žmona papurtė galvą, o jis 
tęsė:

- Nebegrįšiu, o be to, negi 
aš vienas be tavęs galėčiau... vi
sa Lietuva juoktųsi iš tokio pa
trioto... o ir tie lenkai man vis 
užkliūva... kas žino, gal valdžia 
vėl į kokią naują uniją suka... 
mes kitaip užauginti... - balsas 
drebėjo,' strigo žodžiai gomu
ryje.

Albina apkabino savo vyrą, 
priglaudė skruostą prie jo barz
delės ir tarė:

- Aš, Petrai, tikrai nenoriu 
iš čia kur nors judėti, kiek 
mums čia beliko... remiam Lie
tuvą kiek galėdami... tai tebūna 
toks mūsų grįžimas...

* * *
Po kelerių metų P. rajono 

laikraštis pranešė: “Vakar po 
gedulinių Mišių Šv. Onos šven
tovėje šalia savo tėvų ir senelių 
senosiose miestelio kapinėse 
palaidoti išeivijos veikėjo Petro 
Jasučio pelenai. Laidotuvėmis 
pasirūpino, visas išlaidas apmo
kėjo ir parapijos našlaitynui 
stambią auką paliko velionies 
našlė Albina Klupšytė-Jasutie- 
nė, gyvenanti Kanadoje.

Atlikusios IX. 15 d. Los Angeles Šv. Kazimiero par. salėje koncerto 
programą iš d. j k.: solistė Stasė Pautienienė, muzikė Svetlana 
Trunsky, Ph.D. Nuotr. F. Daukanto

Bernardui Brazdžioniui
Kaip Tavęs gaila. Svietei vaikystės kelią 
Ir tėviškės laukų dainas širdin sudėjai.
Nejau prie Tavo karsto jau uždegė žvakelę?
Nejau, nejau Tu amžinai išėjai?

Nejaugi surakintas lūpas žemės grumstas, 
Palietęs amžinu jau apklotu užklos...
Širdis nurimusi nebenorės jau grumtis, 
Apsupta kapinių ramybės ir tylos.

Nupynei Lietuvai iš ilgesio žiedų vainiką...
Tėvynei skirti posmai širdyse neužges.
Skambės garsiau už varpą čia Tavo žodžiai pasilikę, 
Kurie iš sutemų mus vedė į žvaigždes.

Tie žodžiai grįš, ateis į širdį vėlei,
Bus kelrodžiu ir švyturiu mums švies,
Lyg tūkstančiai sužibę šviesiausių žiburėlių, 
Kaip anuomet tremty juodos klaikios nakties.

Ne su džiaugsmu, o gedulu ir skausmo ašarom 
Tėvynė grįžtantį tave greit pasitiks...
Tavo eiles dainuos šlamėdami pavasariai, 
Ir Tavo vardas gyvas visų širdyse liks.

Partizanė Marytė Štarolytė - Audrų kūdikis,
2002 m. liepa, Vilnius

Vilniaus universiteto durys pirmosios lietuviškos knygos 400 metų
jubiliejui paminėti Nuotr. G. Kurpio

Pirmasis rudens koncertas
Vasarai besibaigiant, Los 

Angeles lietuvių telkinyje atgyja 
kultūrinis gyvenimas. Pirmąjį 
šio sezono renginį pradėjo šau
liai rugsėjo 15 d. parapijos salė
je, pasikviesdami solistę Stasę 
Pautienienę, kuri, palydint pia
ninu Svetlanai Trunsky, Ph.D., 
atliko keletą populiarių dainų: 
Liepė man motulė, (harm. Stasio 
Šimkaus), Kaitink šviesi saulute 
(Miko Petrausko). Programos 
viduryje buvo įterpta piano solo 
Svetlanos Trunsky Peteliškės ir 
Pavasario srautas (Edward Grieg). 
Toliau vėl solistė S. Pautienienė 
tęsė koncerto antrąją dalį: Gėlės 
iš šieno (žodž. Kazio Binkio, 
muz. Vlado Jakubėno), Myli - 
nemyli (P. Mascagni). Meninin
kės buvo sutiktos gausiais ploji
mais. Pažymėtina, kad solistė S. 
Pautienienė neleidžia savo ta
lentui rūdyti, stengiasi savo bal
są lavinti ir nuolat laikyti aukš
tumoje. Malonu jos atliekamų 
giesmių klausyti ir Šv. Kazimie
ro šventovėje. Programą prane
šinėjo ir paaiškinimus davė R. 
Gasparonienė.

St. Pautienienė plačiai reiš
kiasi Los Angeles lietuvių telki
nyje, todėl norėčiau supažindin
ti šiek tiek plačiau su jos me
nine veikla.

Dar tebesimokant Raseinių 
valstybinėje gimnazijoje, į jos 
balso duomenis buvo atkreiptas 
dėmesys. Dalyvaudama chore ji 

(tada Stasė Klimaitė) išaugo į 
gerą dainininkę. Kompoz. Tal- 
lat-Kelpša, išgirdęs jos gražų 
balsą Kauno radiofone, patarė 
stoti į konservatoriją. Baigusi 
gimnaziją, Stasė konkurso keliu 
gavo stipendiją, įstojo į Kauno 
muzikos konservatoriją, V. Gri
gaitienės klasę. Okupacijos me
tais vokiečiams uždarius aukštą
sias mokyklas, ji privačiai lankė 
Jono Butėno studiją. Artėjanti 
karo audra iš Rytų privertė ją 
trauktis į Vakarus. Po karo įsi
steigus lietuvių ansambliui su 
režisierium G. Velička ir mu
ziku St. Sodeika, Stasė Klimaitė 
tame ansamblyje šoko, vaidino, 
dainavo tremtinių stovyklose. 
Prasidėjus emigracijai, atvyko į 
JAV, kur ligšiol dainuoja ir la
vina savo balsą. Priklauso Šv. 
Kazimiero parapijos chorui, 
muziko Viktoro Ralio vado
vybėje, yra šio choro pirminin
kė. Ir sulaukusi pensinio am
žiaus yra geros sveikatos, aktyvi 
vokaliste.

Kaip dainos menininkė, 
akompanuojant Aleksandrui 
Kučiūnui, yra išleidusi Lietuvių 
kompozitorių dainų rečitalio 
plokštelę, Aš tau saulėtos vasa
ros linkiu (kompoz. Benjamino 
Gorbulskio). Atliko solistų dalį 
Bruno Markaičio šešių dalių 
siuitoje Pilnatis Bernardo Braz
džionio žodžiams Aš čia gyva, 
Nemuno tėvynėje, Tu man buvai, 
tu man esi, Lopšinė; piano solo 
Mozaika ir valsas Miserere.

Jos dainos, transliuojamos 
per Kauno, Vilniaus ir “Ameri
kos balso” radiją, susilaukė di
delio pritarimo. Spaudoje daž
nai skaitome jos gražiai parašy
tus reportažus iš vietos visuo
meninės veiklos ir kultūrinio 
gyvenimo.

Grįžtant atgal prie koncerto 
pabaigos ir vaišių, kurios prasi
dėjo kun. Stanislovui Anužiui 
sukalbėjus maldą, akordeonu 
linksmino Česlovas Goštautas. 
Dar ilgai susirinkusieji neskubė
jo skirstytis, akordeonu prita
riant dainavo.

Šiame renginyje buvo pa
sveikinti, prisegant gėles, nese
niai susituokę šauliai Juozas 
Narkevičius ir Genovaitė Bake- 
vičienė.

Los Angeles šauliams vado
vauja Kazys Karuža, energingas 
visuomenininkas, sugebąs pri
kalbinti į kuopą naujai atvyku
sius jaunesnius žmones iš Lie
tuvos. Ignas Medžiukas

Vilniaus universiteto jubiliejinių durų viršutinė dalis Nuotr. G. Kurpio
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□ KULTQRIAIEJE VEIKLOJE
Valstybinis jaunimo teatras 

naująjį, 38-ąjį sezoną pradėjo 
dviem premjeromis. Rugsėjo 8 
dieną lėlių teatro režisierius ir 
dailininkas Vitalijus Mazūras pa
teikė savo naujausią darbą - 
spektaklį vaikams pagal Hans 
Christian Andersen pasaką Snie
go karalienė. Šis didysis pasaki- 
ninkas - V. Mazūro mėgstamiau
sias autorius: “Anderseno filoso
fija labai žmoniška, ji nėra senat
viškai suvaikėjusi... o vaikai yra 
išmintingi, jie jautriai reaguoja į 
meninę apgaulę. Anderseno pa
sakose yra labai daug sluoksnių, 
ir tas mane traukia”, - pasakojo 
režisierius. Rugsėjo 28-29 dieno
mis jaunosios kartos režisierius 
Ignas Jonynas žiūrovus kvietė į 
spektaklį Ištisų dienų, ištisų naktų 
kronikos pagal jauno prancūzų 
dramaturgo Xavier Durringer 
pjesę. Pasak teatro kritikų, X. 
Durringer kūryba “spinduliuoja 
nepaprasta jėga ir įtaiga, lyg jis 
prakalbintų pačią meilę, o sceną 
paverstų magiškojo realizmo 
aikštele”; jo kūryba buvo neseniai 
sėkmingai pristatyta prestižinia
me Avignon (Prancūzija) festi
valyje.

XV Tarptautinis džiazo festi
valis Vilnius Jazz įvyko rugsėjo 
19-22 dienomis. Pasak festivalio 
organizatoriaus ir vedėjo Antano 
Gusčio, tai seniausias kasmetinis 
Vilniaus džiazo renginys, puose
lėjantis senas tradicijas, siekiantis 
įvesti Lietuvą į pasaulinio džiazo 
gyvenimą ir supažindinti lietuvius 
su naujausiomis džiazo kryptimis. 
Dieniniai festivalio koncertai vy
ko Lietuvos rusų dramos teatre, o 
vakarinės ir naktinės neformalios 
sesijos (“jam sessions”') - lietuviš
ko džiazo lopšiu tituluojamame 
“Neringos” restorane. Šiame ren
ginyje dalyvavo naujojo džiazo 
grupės ir atlikėjai iš JAV (Niujor
ko avant/jazz/rock grupė “Harriet 
Tubman”), Švedijos (Linda Svan- 
tesson), D. Britanijos (džiazo 
žvaigždė Django Bates), Vokieti
jos (“eksperimentinės gitaros gu
ru” vadinamas Hans Reichel), 
Italijos (naujojo džiazo grupė 
“Actis Dato Quartet”), Vengrijos 
(“Kampec Dolores” grupė), Ja
ponijos (populiarus naujosios 
muzikos kūrėjas Makigami Koi- 
či), Lietuvos ir kitur. Festivalio 
atidarymas, kuriame dalyvavo 
Skirmanto Sasnausko kvartetas, 
buvo skirtas šių metų Frankfurto 
knygų mugės kultūrinės progra
mos Džiazas Lietuvoje sutik
tuvėm.

Dailininkės Gražinos Vitar- 
taitės naujų peizažų, natiurmortų, 
figūrinių ir abstrakčių kompozici
jų paroda veikė visą rugsėjo mė
nesį Lietuvos dailininkų sąjungos 
“Arkos” galerijoje Vilniuje. Daili
ninkė mokėsi Kauno vidurinėje 
dailės mokykloje, studijavo tapy
bą Valstybiniame dailės institute 
Vilniuje; dirbo Vilniaus modelių 
namų dailininke, vadovavo Dailės 
akademijos tapytos katedrai. 
Nuo 1989 m. yra laisva dailininkė, 
rengia autorines parodas Lietuvo
je ir užsienyje. Jos drobių yra įsi
giję Lietuvos muziejai, privačios 
galerijos ir meno rinkėjai Lietu
voje, JAV, Kanadoje, Vokietijoje, 
Prancūzijoje, Izraelyje, Suomijoje 
ir kitur.

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

At siųst a paminėti
LITHUANIAN HERITAGE, 

September-October 2002. Volume 
9, Number 5. Publisher-Editor-Val 
Ramonis. Published bimonthly by 
Baltech Publishing, P.O. Box 225, 
Lemont, IL 60439-0225. Subscrip
tions rates per year in the US 
$29.95, Canada - $41.95 US, other 
countries - $57.95.

Sigitas Krašauskas, PEN
KIASDEŠIMT SPORTINĖS VEIK-

Pasak dailėtyrininkų, nuo pat 
savo kūrybos pradžios dailininkė 
ieškojo tapybinės plastikos nauju
mo, tematikos įvairumo, savito 
požiūrio į aplinką. Tai ir paskati
no ją kurti įvairių žanrų paveiks
lus: figūrines kompozicijas, peiza
žus, natiurmortus, abstrakčias 
kompozicijas. Impulsą kūrybai jai 
suteikianti gamta, o dailininkė sa
vo ruožtu gamtai yra labai nuošir
di. Transformuodama gamtą ir 
daiktus, dailininkė tartum artėja 
prie abstrakcijos, tačiau leidžia 
žiūrovui suvokti šių daiktų grožį, 
jų erdvinį alsavimą. Jos kūrybinės 
biografijos bruožą praturtina ir 
tai, jog dailininkė žavisi kinų ir ja
ponų menu, ypač graviūromis.

Šiaulių universitete šiais 
mokslo metais studijuos beveik 
9,500 studentų; naujų studentų 
priimta 3,070, 300-tais daugiau 
negu pernai. Pavasarį universite
tas išleido 1,500 absolventų. Pa
sak universiteto mokslo ir studijų 
prorektoriaus Juozo Pabrėžos, 
populiariausia studijų šaka - vie
šasis administravimas, į kur kon
kurso keliu pakliūva 1 iš 34 norin
čiųjų; netoli atsilieka socialinės 
pedagogikos ir psichologijos bei 
matematikos ir informatikos stu
dijų programos (1 iš 17 norinčių
jų), istorijos studijos (1 iš 16), 
anglų filologija (1 iš 15). Ekono
mikos studijų programos populia
rumas šiemet nukrito. Taip pat 
menų fakultete konkursas buvo 
tik į dvi specialybes -audiovizuali
nio meno ir dailės bei dizaino; 
edukologijos fakultete konkursas 
buvo tik į vieną studijų programą 
- kūno kultūros ir sporto. Univer
siteto rektoriaus Vinco Lauručio 
teigimu, mieste numatoma įsteig
ti ir universiteto gimnaziją, kurio
je būtų surinkti gabiausi Šiaulių 
vaikai. Šiaulių universitetas, kartu 
su miesto savivaldybe, Ūkio mi
nisterija ir padedant privatiems 
asmenims, steigia Mokslo ir tech
nologijų parką, kuriam vadovauti 
bus kviečiama buvusi Šiaulių bur
mistre Vida Stasiūnaitė.

Prof. Algimanto Miškinio 
veikalo Rytų Lietuvos miestai ir 
miesteliai pirmąją knygą iš serijos 
Lietuvos urbanistikos paveldas ir 
jo vertybės išleido Kultūros pavel
do centro leidykla “Savastis”, At
viros Lietuvos fondui parėmus. 
Šiame leidinyje pateikti Rytų Lie
tuvos miestų ir miestelių tyrinėji
mų duomenys, nustatyti išlikę 
vertingi objektų plano, apstaty
mo, tūrinės ir erdvinės kompozi
cijos elementai. Daugiausia vietos 
knygoje skirta Senųjų Trakų kul
tūros paminklo ir aštuonių valsty
bės kultūros vertybių sąraše esan
čių Rytų Lietuvos miestelių urba
nistikos paveldo objektų ir jų isto
rinės raidos aprašymams: Butri
monių ir Daugų (Alytaus rajo
nas), Dieveniškių ir Eišiškių (Šal
čininkų raj.), Kruonio (Kaišiado
rių raj.), Onuškio ir Semeliškių 
(Trakų raj.) bei Valkininkų (Va
rėnos raj.). Svarbiausi leidinio pa
pildymai - sovietmečiu įslaptinta 
kartografinė medžiaga, duomenys 
apie tautžudystę ir rezistenciją, 
apie gyvenviečių raidą tarp pir
mųjų (iki 1968 m.) ir dabartinių 
(1996-1999 m.) tyrimų. Knygoje 
pateikta daug archyvinės me
džiagos. G.K.

LOS METŲ IŠEIVIJOJE. Fifty 
years in the Athletic Movement 
Among the Lithuanians in Exile 
1951-2001. Translation and English 
version - Algimantas K. Krašaus
kas. Įvadinis žodis - Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus. Daug 
nuotraukų. Tiražas - 700. Leidėjas 
- Sigitas Krašauskas. Techninis re
daktorius - Algimantas K. Krašaus
kas. Toronto, 2001 m., 326 psl.
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind................
180-364 d. term.Ind...............
1 metų term, indėlius...........
2 metų term, indėlius...........
3 metų term. Indėlius...........
4 metų term, indėlius...........
5 metų term, indėlius...........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIFir OHOSP

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

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

1.25% 
1.55% 
2.00% 
2.60% 
3.00% 
3.60% 
4.05% 
1.60% 
2.25% 
2.85% 
3.25% 
3.85% 
4.30%

1.00% 
2.50% 
3.10% 
3.50%
4.10% 
4.55% 
1.00% 
1.00% 
1.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų..

.4.10%

.4.70%

.5.05%

.5.50%

.5.70%

.4.50%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlai
das (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, Kan. 
ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias 
sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (‘parking")

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

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3'/ž%
IŠ VISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

ANNETTE Ir HIGH PARK AVE.: 9 
kambariai, 2 vi^-. q'V Asi-ninko 
buta^pjAt?.(uariai išnuomo
jimui, r-rašo $305,000.
DUFFERIN ir WILSON: 114 aukš
to, 3 miegamieji. Tuoj pat galima 
užimti. Prašo $154,000.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,ba

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

416 879-4937 (nešiojamas)

Homelife
HomeUfe Realty Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

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

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

Fax: (416) 233-3042
Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 

laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių
Tel: I41C.I 233-4601

for I parcel 
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Žymusis JAV futbolininkas a.a. JOHNNY UNITAS (Jonas Jonaitis) - ma
žoje nuotraukoje - palaidotas Baltimorėje š.m. rugsėjo 17 d. Karstą nešė 
šeši jo sūnūs Nuotr. The Catholic Register

K A N A D OS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Dvi kanadietės iš Edmonto- 
no (Alberta), atostogavusios In
donezijos' Bali saloje, pranešė 
elektroniniu paštu savo namiš
kiams, kad vos išvengė žūties, 
kai teroristai susprogdino popu
liarų Kuta Beach klubą. To 
sprogimo metu žuvo apie 200 ir 
buvo sužeisti apie 300 turistų, 
kurių dauguma iš Australijos ir 
JAV; trys kanadiečiai, kaip pra
neša žiniasklaida, buvo tarp su
žeistų, vienas turbūt žuvęs, dar 
penkiolikos iki šiol neranda. 
Edmontonietės M. McBean, 27, 
ir K. Switzer, 20, jau buvo pake
liui į tą klubą, bet nutarė grįžti į 
krautuvę ir nusipirkti butelį 
vandens. Vėluodamos jos išvy
do sprogimo sukeltą gaisrą, bė
giojančius panikos apimtus 
žmones, ir tegalėjo padėti leng
viau sužeistiems. Kita atosto
gaujanti kanadiečių pora iš 
Surrey (Br. Columbia), Brett ir 
Rachel Runte, dieną per daug

Skautų veikla
• “Romuvos” valdybos pirm, 

j.s. Rimas Sriubiškis spalio 25 d. 
dalyvaus Huntsville, Ont. miesto 
tarybos posėdyje, kuriame bus 
svarstomi žemės, vandens švaros, 
priežiūros bei apsaugos, eismo ir 
kiti aktualūs reikalai. Šio miesto 
apylinkėje yra daug stovyklaviečių, 
kurių pareigūnai informuojami rū
pimais klausimais.

• Pavieniai asmenys, norintys 
pasinaudoti “Romuvos” stovykla
viete, turi apie tai pranešti tuntinin- 
kams ir gauti leidimą. Be to, žinoti
na, kad elektros, dujų ir vandens si
stema pritaikyta tik organizuotiems 
stovyklautojams. Žvejoti galima tik 
viena meškere. Nustatytą tvarką 
prižiūri vietos policija. F.M.

• Kapinių lankymo dieną, lap
kričio 3, skautininkai-skautininkės 
kviečiami prisidėti prie žvakučių iš
nešiojimo ant skautų kapų. Renka
mės Šv. Jono kapinėse prie pa
minklo 12.30 v.p.p. J.B.

nusideginę saulėje, nutarė tą va
karą negrįžti į Kuta Beach klubą 
ir taip išvengė tragedijos.

Telefoninių apgavysčių pa
sitaikydavo visą laiką, tačiau 
pastaruoju metu, kai telefono 
paslaugos tapo sudėtingesnės, 
apgavystės irgi pasikeitė į tą pa
čią pusę. Šiuo metu gyventojai 
yra perspėjami nepatikėti suk
čiaus, vaidinančio telefono 
bendrovės tarnautoją, prašymu 
išsukti (ar išspausti) “90#” ir 
pakabinti ragelį, neva telefono 
linijų patikrinimui. Bet išsukus 
“90#” ir pakabinus ragelį per- 
leidi sukčiui savo telefono liniją, 
ir jis gali skambinti į įvairias 
pasaulio šalis nemokamai, o 
stambi sąskaita ateis telefono 
savininkui, išsukusiam “90#”.

Taip pat reikia būti atsar
giam ir žinoti, kad verslo bei 
prekybos bendrovių ar valdžios 
įstaigų naudojami telefono nu
meriai, kurie prasideda su “1- 
800”, “1-888” ar “1-877”, leidžia 
skambinti jiems nemokamai, 
nors ir tolimu atstumu. Tačiau 
telefono numeriai, prasidentys 
su “1-900”, “1-976” ar “1-809” 
yra pavojingi ir gali nemažai 
kainuoti: paskambinus į juos 
teks mokėti $35 minimumą, o 
už ilgesnį pokalbį dar daugiau. 
Paprastai suktybės šiais nume
riais būna tokios: reklama siūlo 
paskambinti l-900-xxx-xxxx, nes 
skubiai reikalinga “nekvalifi
kuotų, gerai apmokamų” darbi
ninkų, arba, kad galėtum laimė
ti nemokamas atostogas, saky
kim, Meksikoje. “Daugiau nie
ko nereikia daryti, tik paskam
binti...” baigiasi reklama. Pa
skambinus, tenka ilgai laukti, 
tuo metu groja muzikėlė, o po 
kelių minučių telefono sujungi
mas nutraukiamas. Už tą “po- 
kalbį”ateina $35 sąskaita. G.K.

• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

='MARGIS PHARMACY"
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

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

♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus 

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

| Sport a s |
Palaidotas legendinis 

sportininkas
Baltimore, Maryland valstijoje 

rugsėjo 17 d. buvo palaidotas JAV 
futbolo žvaigždė, lietuvis Johnny 
Unitas (Jonas Jonaitis). Gimęs 
Pittsburge, kaip rašo The Catholic 
Register (20.X.2002), jis lankė kata
likišką gimnaziją, vėliau jį priėmė 
Louisville universitetas, kur jis žai
dė futbolą, bet greit nepakilo į 
sporto aukštumas. Trumpai buvo 
“Pittsburgh Steelers” komandoje, 
atleistas iš jos, žaidė to miesto “se- 
mi-pro” komandoje, kol “Baltimo
re Colts” treneris jį pasamdė. Spor
to žurnalistų teigimu, jis buvo labai 
liesas, susikūprinęs, visai nepanašus 
J futbolininką. Pradžia buvo sunki, 
bet jis nepasidavė, ir per 18 metų 
karjerą sumušė 22 NFL rekordus, 
tris kartus buvo pavadintas NFL 
vertingiausiu žaidėju (MVP), taip 
pat 10 kartų skirtas į “Pro Bowl”. 
Žurnalas Sports Illustrated rašė, kad 
jis buvo “geriausias, kuris kada bu
vo”. Jo buvęs treneris Frank Gits- 
chier, kalbėdamas jo laidotuvėse 
sakė, kad J. Unitas buvo prieina
miausias iš jam pažįstamų žvaigž
džių, visada išlikęs teisingas ir išti
kimas Dievui, savo šeimai ir savo 
darbui. Buvo geras katalikas, malo
nus ir šiltas žmogus. Jo laidotuvių 
apeigas atliko Baltimorės arkivys
kupas kardinolas William Keeler. 
Liko jo žmona, dvi dukros ir šeši 
sūnūs. Po jo mirties JAV-se jis bu
vo pagerbtas daugybe straipsnių, 
kurių tik keletas paminėjo, kad jis 
buvo lietuvių kilmės.

Du žymūs šauliai
Lietuvoje vykusioje III-joje 

Tautinėje olimpiadoje š.m. birželio 
27-30 d.d. sportinio šaudymo varžy
bose gražių laimėjimų susilaukė 
Hamiltono Giedraičio klubo narys, 
pasižymėjęs šaulys Antanas Šinike- 
vičius ir Detroito lietuvių sporto 
klubo “Kovas” narys Jonas Sosta- 
kas. A. Šimkevičius laimėjo aukso 
medalį stendinio (Trap) šaudymo 
16 jardų rungtyje, sušaudęs 55 taš
kus iš 100 galimų. J. Šostakas, daly
vavęs stendiniame ir kulkiniame 
šaudyme, stendiniame iškovojo si
dabro medalį, kulkiniame - aukso. 
Pastarasis - jau nebe naujokas įvai
riose šaudymo varžybose Lietuvoje, 
iš ten parsivežęs jau 8 medalius.

Inf. amb.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: FIBA-Europe 

čempionų taurės rungtynėse Vil
niaus “Lietuvos ryto” krepšininkai 
sutriuškino “Kyiv” (Ukraina) 107: 
70. Blogiau sekasi Eurolygoje Kau
no “Žalgirio” krepšininkams. Jie 
antrąsias rungtynes rezultatu 79:94 
pralaimėjo Atėnų (Graikija) “Pa- 
nathinaikos” klubui.

ŠAŠKĖS: Vilniuje vykusių J. 
Kulikauskui atminti paprastųjų šaš
kių varžybų nugalėtoju (tarp 42 da
lyvių) tapo vilnietis S. Smaidrys, su
rinkęs 12 taškų. Antras - telšietis 
A. Viskantas (10 t.), trečias - Nau
josios Akmenės atstovas V. Igaris 
(10 t.). Šimtalangių šaškių varžybo
se - pirmas latvis R. Misanas (12 
t.), antras - latvis B. Butulis (11 t.) 
ir trečias - vilnietis E. Petryla (101.).

FUTBOLAS: Lietuvos jauni
mo (iki 19 metų) futbolo rinktinė 
Vilniuje patyrė antrą pralaimėjimą 
Europos čempionato atrankos var
žybose nusileisdami Italijos bend
raamžiams 1:3 ir prarado galimybę 
žaisti kitame rate.

STALO TENISAS: Vilniaus 
VRM sporto rūmuose vykusiose 
Europos moterų stalo teniso I lygos 
grupės varžybose Lietuvos rinktinė 
nugalėjo Angliją 3:0, Ispaniją 3:1, 
pralaimėjo Izraelio tenisininkams 
0:3 ir užėmė antrąją vietą. V.P.

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.25% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.55% už 180-364 d. term. Indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.60% už 2 m. term, indėlius 
3.00% už 3 m. term, indėlius 
3.60% už 4 m. term. Indėlius 
4.05% už 5 m. term. Indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.25% už 1 m. GIC invest. 
2.85% už 2 m. GIC invest. 
3.25% už 3 m. GIC Invest.
3.85% už 4 m. GIC invest. 
4.30% už 5 m. GIC invest.
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.50% už RRSP 1 m. term. ind. 
3.10% už RRSP 2 m. term. Ind. 
3.50% už RRSP 3 m. term. Ind. 
4.10% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.55% už RRSP 5 m. term. ind. 
1.00% už OHOSP (variable rate) 
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
1.35% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.00% už JAV dot. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

.4.10%

.4.70%

.5.05%

.5.50%

.5.70%

.4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gall 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: info@parama.ca
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:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
LN skyriuje - penktadieniais nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

[MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

i ■iiiiiiii ii i m nun
I_E=F»ZK6E 
in imiiiiii mi min

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

Lina Kuliaviene

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tei. 416 762-8255 fax 416 762-8853

stra Travel______
& Services Inc.

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

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:

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

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

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

KELIONĖS į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Į LIETUVĄ - pigieji bilietai pasibaigė!
Čia šiuo metu geriausios rudens ir žiemos kainos: 

visas spalio mėnuo ir 14-23 gruodžio - $955 +mokesčiai
lapkritis ir iki 13 gruodžio ir nuo 24 gruodžio iki31 kovo - $835 + mokesčiai 

Pensininkam pritaikom 10 nuošimčių nuolaidą!
Užsisakykite dabar - kaip matote pigieji bilietai greitai išperkami!

Skambi nkite Algiui Medeliui asmeniškai!
TURIU DAR VIETŲ TUR1STINĖSE/MALD1NINKŲ KELIONĖSE:

28 spalio, 15 dienų-Italija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija-Liurdas, Fatima 
Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra būtina, 
tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

Al FK 133 Roncesvalles Avė.
ALGIO TORONTO, Ont. M6R 2L2

MEDELIS IsęgĮS)^ Tel. 416 531-4800

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


“Šalia kelio Jovaras stovėjo ”
Rugiapjūtės papročių, dainų ir žaidimų popietė Toronte

Š.m. lapkričio 8, 9 ir 10 die
nomis Kanados lietuvių bend
ruomenė švęs 50 metų veiklos 
sukaktį. Šalia suvažiavimo, po
kylio ir akademijos, šeštadienio 
popietė lapkričio 9, bus skiria
ma pramoginiam renginiui To
ronto Prisikėlimo parapijos sa
lėje nuo 12 iki 3 v.p.p. Jauni ir 
seni, dideli ir maži, kalbantys 
lietuviškai ir kitaip galės išgy
venti lietuviškas tradicijas, pa
dainuoti, pašokti, pasilinks
minti.

Po 50 metų, KLB gali 
džiaugtis nuveiktais darbais ir 
didžiuotis, kad stipriai prisidėjo 
prie lietuvybės gyvastingumo 
Kanadoje. Ne be reikalo šios 
popietės tema - Rugiapjūtė. 
Mūsų kultūra nėra muziejaus 
rodinys. Ją reikia išgyventi ir 
perduoti iš kartos į kartą per 
šeimas, senolius, per mokyklą, 
kultūrinius vienetus.

Ta proga į Kanadą atvyksta 
iš Lietuvos žymi tautosakininke 
- Zita Kelmickaitė. Ji dinamiš
kai vadovaus tos popietės pro
gramai. Atsiveš specialiai pa
ruoštas vaizdajuostes ir rugia-

Žymioji lietuviškų pramoginių 
renginių vadovė ZITA KELMIC
KAITĖ iš Lietuvos

pjūtei būdingų tradicinių lietu
viškų gėrybių. Kartu su kultūri
nių vienetų nariais, lietuviškų 
mokyklų mokiniais ir kursan
tais, tos popietės dalyviai šoks, 
dainuos ir žais. Bus taip pat iš
spausdintas leidinėlis, kuriame 
rasite dainų gaidas ir žodžius, 
šokių gaidas ir aprašymus bei 
tradicijų apibūdinimus.

Visa popietė - nemokama! 
Dalyvaukime!

Rasa Kurienė,
KLB valdybos narė 

(Žiūr. sklb. 10-me psl.)

RJj

Sk. pasisako
VĖLINIŲ LAIKE...

Vėlinių metu žmonės prisime
na išėjusius brangius giminaičius ar 
draugus. Tai laikas, kada susimąs
tome ir apie save. Mes ne amžini. 
Kiekvienam skirtas varpas, kuris 
pašauks. Todėl lankydami kapus, 
dalyvaudami Šv. Mišiose pamato
me ir save tarytum iš šono. Ką sako 
mums vidinis balsas? Per poeziją ir 
muziką priartėjame prie nematomo 
pasaulio.

Lapkričio 3 d., 1 valandą po 
pietų Anapilio parapijos salėje, ly
dimi kamerinio orkestro “Lyros” 
muzikos akordų, eilių, kurias iš šir
dies deklamuos skaitovai, daininin
kų giedojimo, priartėsime prie min
čių, kurios mums kalbės apie gyve
nimo prasmę. Ką gero padarėme 
savo artimui? Mirusieji mums kal
ba: pamąstykime, kokie atrodysime 
amžinybės šviesoje?
.. .Numirę kalba, tartum po rudens 

šalna
Klausykit, moterys dievotos!
Numirę kalba gimstamiems (iš meilės) 
ir gyviems (sapne) 
ir mirštantiems (dvasia).
...Ir miega jie, gyvieji po mirties 
Malonių tunika tamsia
Ir tyli jie, kaip žemė nevaisinga.

(B. Brazdžionis)
Audronė Šarpytė

Kanados karininkų stovykloje Camp Borden. Iš kairės: mjr. Arvydas Matukas, Vilija Pečiulytė, kpt. Dainius 
Kaunas, mjr. Igoris Čičinskas, Julija Šimonėlytė, kpt. Darius Aukščionis, Gražina Lapienė, kam. Itn. Artūras 
Stankaitis, garbės konsulas Haris Lapas ir kpt. Igoris Maksimovičius Nuotr. V. Pečiulio
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Pabaigtuvėse. Sėdi iš kairės: mjr. Arvydas Matukas, Rūta Žilinskienė, kapelionas kun. Remigijus Montsvilas, 
Irena Pečiulienė, direktorius Andrius Rasiulis, kpt. Darius Aukščionis. Stovi, prel. Jonas Staškevičius, kpt. 
Dainius Kaunas, kpt. Igoris Maksimovičius, mjr. Igoris Čičinskas, Algirdas Vaičiūnas ir Vytautas Pečiulis

Nuotr. V. Pečiulio

Lietuvos karininkai Kanadoje

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

REŽV1KK West Raalty Ine.

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, o.&, o o & 
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tei. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

OATODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Viking 
Escapades

Experience the warmth and charm of 
Northern Europe in the Fall and Winter.
Take a romantic Viking Line cruise. See the 
wonderous Lapland winter. Enjoy a toasty drink in 
a warm Vilnius cafė. Take a walk along the 
beautiful Stockholm harbour. Enjoy the sights of 
Helsinki as they glisten in the moonlight. Stay at 
the world famous Ice Hotel. Call us for the best air 
only rates to Vilnius.

Book your trip now to Europe’s winter playground.

$998Packages
Including Air

Starting From:
"Per person based on double occupancy. All applicable taxes are extra.

FinnniR a
SCAN PIC

VIKING LINE

ADVANMgE
ULTRA TRAVEL Y-?*

Call Us: 1-877-668-6155

J 
g

VYTAUTAS PEČIULIS

Dažnai spaudoje rašoma 
apie Lietuvos karinių pajėgų ka
rininkus, kurie atvyksta į Kana
dą mokytis anglų kalbos. Nuo 
1995 m. pradžios iki dabar yra 
atvykę 93 karininkai. Kiekvie
nais metais atvyksta dvi grupės 
karininkų - pirmoji sausio mė
nesį, antroji rugpjūčio. Pradžio
je atvykdavo keturi karininkai 
pilnam kursui ir vėliau vienas 
karininkas dviejų mėnesių kur
sui. Ilgainiui didėjo karininkų 
skaičius kiekvienoje grupėje. Da
bartiniam kursui Camp Borden 
kariuomenės stovykloje yra šeši 
karininkai: mjr. Arvydas Matu
kas, mjr. Igoris Čičinskas, kpt. 
Darius Aukščionis, kpt. Dainius 
Kaunas, kpt. Igoris Maksimovi
čius ir komandoras Itn. Artūras 
Stankaitis. Trumpam kursui at
vyko kariuomenės kapelionas 
kun. Remigijus Montsvilas.

Toronto karinių vadų kole
gijoje 10 mėnesių kurse mokosi 
pik. Itn. Valdas Kiveris. Be to, 
netoli Montrealio mokosi dau
giau Lietuvos karininkų ir pus
karininkių anglų ir prancūzų 
kalbų. Visi karininkai turi anglų

kalbos pradmenis nes Lietuvos 
mokyklose, kariniuose daliniuo
se ir karo akademijoje dėstoma 
anglų kalba. Atvykę gilina kal
bos mokėjimą, tuo pasiruošda- 
mi ateityje dirbti Šiaurės Atlan
to sąjungos tarnybose, kai Lie
tuva (tikimasi) taps jos nare.

Kaip anksčiau būdavo, taip 
ir dabartinio kurso metu buvo 
tautybių diena ir paroda, kuri 
įvyko ketvirtadienį, spalio 3. To
ronto Vlado Pūtvio šaulių kuo
pa padėjo surengjį parodą ir pa
ruošti atitinkamą maistą, kuriuo 
pavaišinami lankytojai. Kuopos 
moterys Anelė Pajaujienė ir Ire
na Paznėkienė, vadovaujamos 
Irenos Pečiulienės, nuvykusios 
paruošė radinių ir maisto stalus. 
Didžiausia našta gaminant mais
tą teko Irenai Pečiulienei, bet, 
padedant šaulėms Irenai Paznė- 
kienei, Anelei Pajaujienei, Al
donai Stungurienei ir Bernade
tai Pečiulienei, darbas paleng
vėjo - kiekviena prisidėjo paga- 
mindamos kai ką iš maisto. Bi
rutė Stanulienė paruošė labai 
tinkamų patiekalų su lašiša ir 
krevetėmis, o Janina Gurklienė 
ne tik paruošė puošnų mėsos ga
baliukais apsmaigstytą “ežiuką”,

bet ir pati dalyvavo parodoje.
Lietuvos karininkai nustebo 

lietuvių dalyvavimu ir prisidėji
mu ruošiant parodą. Atsilankė 
Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Haris Lapas su žmona 
Gražina, KLB krašto valdybos 
pirmininkė Rūta Žilinskienė ir 
buvęs pirmininkas Algirdas Vai
čiūnas, ir Anapilio parapijos 
klebonas prel. Jonas Staškevi
čius, kun. Vytautas Staškevičius. 
Kuopos šauliai - Pranas ir Ele
na Krilavičiai, Kazys ir Anelė 
Pajaujai, Vytautas ir Irena Pe
čiuliai, Vida Baltrušaitienė ir 
Irena Paznėkienė atstovavo 
šaulių kuopai. Atsilankė ir skau
tai akademikai - Rimas Pečiulis 
ir Aleksa Moss. Didelis dėmesys 
teko tautiniais drabužiais pasi
puošusiom Vilijai Pečiulytei ir 
Julijai Šimonėlytei, kurios lan
kytojams aiškino apie lietuvišką 
meną ir maistą. Šakotis, skruz
dėlynas, beržo šaka, dviejų rūšių 
grybai ir napoleono bei kitokie 
skanėstai puošė lietuvių kampe
lio stalą. Atsigaivinimų stalą ša
lia karininkų papildė konsulo, 
krašto valdybos pirmininkės, 
Krilavičių ir turtingas prelato 
lauknešėlis sudarė ne tik puikų 
vaizdą bet ir sulaukė lankytojų 
pasigerėjimo.

Didžiausia popietės staig
mena buvo, kai į lietuvių kam
pelį atėjo Kanados gynybos di
rektorius karinių mokymų rei
kalams mūsų tautietis Andrius 
Rasiulis. Gera matyti savo žmo
gų tokiose aukštose pareigose, 
kuriam rūpi lietuvių karininkų 
gerovė. Jo dėka Lietuva gauna 
palankias sąlygas karininkams 
tobulintis Kanadoje.

Pagal lankytojų pasisaky
mus ir rengėjų nuomonę, lietu
viai buvo įspūdingiausiai paruo
šę įvairų, turtingą vaišių stalą. 
Tai padaryti buvo galima šaulių 
pastangų dėka. Dėkingi esam 
Kanados lietuvių bendruome
nės krašto valdybai ir už asme
ninę auką valdybos pirmininkei 
Rūtai Žilinskienei. Pagarba ir 
padėka Toronto lietuvių namų 
moterų būreliui su pirmininke 
Aldona Biškevičiene, kurių au
kos dėka buvo galima padengti 
išlaidų dalį.

Visuomeniškai dirbant, šau
lių ir bendruomenės pastango
mis buvo gražiai atstovauta mū
sų tautai, kuri kitataučių akimis 
buvo regima maloniu žvilgsniu.

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

a Garantuojame aukšč iausios 
kokybės darbą.

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

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

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

The Express Route To The Coolest Places On Earth
Finnair’s new codeshare flights with British Airways deliver you quickly to the coolest places on earth. Daily Departures from Montreal, 
Toronto and Vancouver. Getting to Finland, Scandinavia, Russia and The Baltics has never been easier. Fast and convenient connections 
from Finnair’s Helsinki hub mean that you’ll get to your destination relaxed and on-time. Contact your consolidator ortravel agent about 
Finnair’s extensive network, or Finnair at:

416 222 0740 or I 800 461 8651 
www finnair.com

Parodai pasibaigus, daugu
ma lietuvių dalyvių susirinko 
vieno iš karininkų laiptinės sve
čių kambaryje aptarti ir pasi
džiaugti pavykusiu renginiu. 
Karininkai, išreikšdami padėką, 
kėlė tostą už darbščias šaules ir 
padėjėjas bei lietuvių nuoširdu
mą jų reikaluose.

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

FinnniR • Laisvė, kuri pradeda leisti 
šaknis, greitai auga

(G. Washington)

finnair.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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Anapilio žinios

- “Kalbėti Rožinį - tai kartu su 
Marija mąstyti Kristų” - pareiškė 
popiežius Jonas Paulius II, šį mė
nesį pradėdamas savo popiežiavi
mo XXV metus, ir paskelbė visą iki 
2003 m. spalio mėn. laikotarpį 
Rožinio metais. Ta proga į įprastai 
kalbamo Rožinio paslapčių 3 dalis 
jis įterpė dar vieną - Jėzaus viešojo 
gyvenimo paslapčių dalį, pavadin
damas ją “šviesiųjų paslapčių” 
dalimi. Dabar kalbamas Rožinis 
turės 4 dalis: pirmąją - džiaugsmin
gųjų paslapčių dalį; antrąją - švie
siųjų paslapčių dalį; trečiąją - 
skausmingųjų paslapčių dalį ir ket
virtąją - garbingųjų paslapčių dalį.

- Spalio 17, ketvirtadienį, pa
laidotas a.a. Vytautas Trečiokas, 90 
m. amžiaus.

- Spalio 18, penktadienį, palai
dota a.a. Anelė Dailidavičiūtė, 89 
m. amžiaus.

- Netrukus bus pradedamos 
Pirmajai Komunijai pasiruošimo 
pamokos. Pamokoms vadovaus Ja
nina Dzemionienė. Prašome vaiku
čius registruoti klebonijoje tel. 905 
277-1270 arba sekmadieniais po 
Mišių zakristijoje.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus lapkričio 3, 
sekmadienį. Pamaldos bus 3 v.p.p. 
Lietuvos kankinių šventovėje. Au- 
toaikštėje bei kapinėse tvarką pri
žiūrės Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai. Mokyklinis autobusas j pa
maldas veš maldininkus nuo Isling
ton požeminių traukinių stoties
2.30 v.p.p., o nuo Anapilio atgal 
išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapilio auto- 
busėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pro
ga lapkričio 3, sekmadienį, KLK 
moterų draugijos skyrius ruošia 
meno parodą Anapilio parodų sa
lėje. Parodoje dalyvauja dail. Silvija 
Saplienė ir keramikė Valentina 
Balsienė. Parodos atidarymas - 
tuojau po 9.30 v.r. Mišių.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs lapkričio 3, sekmadienį, bus 
ruošiami Anapilio moterų būrelio- 
Anapilio salėje. Pietauti bus galima 
po 9.30 v.r. Mišių per ištisą dieną ir 
atsigaivinti vynu bei alučiu.

- Rudeninės kapinių lankymo 
dienos proga, lapkričio 3, sekma
dienį, Anapilio parapijos salėje nuo 
1 v.p.p. iki 2 v.p.p. vyks A. Šarpytės 
vadovaujamo kamerinio orkestro 
“Lyra” renginys “Atgaivink sielą”. 
Renginyje dalyvaus solistai, skaito
vai ir vyks loterija. Bilieto kaina - 
$15. Bilietus platina Ramunė Paš- 
kuvienė tel. 905 238-0580.

- Anapilio knygyne gauta nau
ja knyga 50 sportinės veiklos metų 
išeivijoje, naujas žurnalo Lithuanian 
Heritage numeris bei kalėdinių at
viručių ir Kūčioms plotkelių. Kapi
nių lankymo dieną bus galima įsi
gyti įvairių kapams žvakučių. Tą 
dieną knygynas veiks įprastu tai 
dienai laiku, išskyrus laikotarpį nuo 
1 v.p.p. iki 2 v.p.p. kai salėje vyks 
“Lyros” orkestro renginys.

- Mišios spalio 27, sekmadienį:
9.30 v.r. už Juozą Kėvelaitį ir jo gi
mines; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už Senkų ir Paliulių mirusius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
spalio 26, šeštaidneį, 3 v.p.p. už a.a. 
Juzę Vitkauskienę.

Maironio mokyklos žinios
- Šį šeštadienį, spalio 26, bus 

Kaukių diena. Darželinukai ir kiti 
vaikai, jei nori, galės mokykloje 
dėvėti kaukes ir tai dienai skirtą 
aprangą.

- Lapkričio 2 d., 9.15 v.r. vyks 
Vėlinių dienos susikaupimas mo
kyklos auditorijoje.

- Mūsų biblioteka praturtėjo 
p.p. Pabedinskų paaukotomis lietu
viškomis pasakų knygomis. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 20 Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 217 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino Kultūros komisijos narė S. 
Pabricienė. Svečių knygoje pasirašė 
I. Anaitė iš Šiaulių ir N. Maiše iš 
Rusijos St. Peterburgo.

- LN valdybos posėdis - lap
kričio 6, trečiadienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje.

- Lapkričio 23 d. Lietuvių Na
mai švęs 50 metų sukaktį. Ta proga 
įvyks šventinis pokylis. Šventės pra
džioje vyks menininkų paroda, vai
šės prasidės Vytauto D. menėje. 
Programa ir pokylis bus Kar. Min
daugo menėje. Po to - šokiai, lote
rija, veiks baras. Bilietai platinami 
LN raštinėje tel. 416 532-3311 arba 
sekmadienių popietėse. Kviečiame 
visus dalyvauti.

- Lietuvių Namai baigia ruošti 
jubiliejinį 50-mečio leidinį. Jei kas 
jį norėtų finansiškai paremti, pra
šom skambinti į LN raštinę tel. 416 
532-3311.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį buvo 

švenčiamas Santuokos-šeimos sek
madienis. Pamokslus per Mišias sa
kė parapijos diakonas dr. Kazi
mieras Ambrazaitis. Per Mišias gie
dojo iš šeimų sudarytas “retkar- 
tinis” choras.

- Rožinis šventovėje kalbamas 
šiokiadieniais prieš 7 v.v. Mišias.

- Pirmos Komunijos ir Sutvir
tinimo sakramento pasiruošimo 
pamokoms jaunimas registruoja
mas parapijos raštinėje 416 533- 
0621. Jei yra jaunuolių ar suaugusių, 
dar nepriėmusių šių sakramentų, 
yra galimybė pasiruošimą atlikti 
atskirai. Skambinti į parapijos raš
tinę. Pirmosios Komunijos pamo
kos prasidės lapkričio 10; Sutvir
tinimo - lapkričio 17.

- KLK moterų parapijos sky
riaus rengiamos uždaros rekolekci
jos moterims ir vyrams vyks para
pijos patalpose lapkričio 23 d., nuo 
9 v.r. iki vakaro. Rekolekcijas ves 
kun. Algirdas Malakauskis, OFM, 
Vilniaus Bernardinų parapijos vi
karas. Registruotis pas I. Vibrienę 
416 762-8414 ar parapijos raštinėje. 
Registracijos mokestis, į kurį įeina 
dienos maistas bei rekolekcijų ve
dėjo kelionės išlaidos - $50.

- “Vilniaus rūmuose” gyve
nantys parapijiečiai, kurie norėtų, 
kad jų nuotraukos būtų parapijos 
50-mečio leidinyje, yra prašomi 
užsisakyti laiką pas Kazimierą Sen- 
dą 416 763-1854. Fotografavimas 
vyks lapkričio 16 d. nuo 12 v.d. iki 6 
v.v. Parapijos patalpose fotografa
vimas vyks spalio 30, 31 ir lapkričio 
1 ir 2 d.d. Dėl laiko skambinti j 
parapijos raštinę.

- Vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas vyks parapijos salėje 
lapkričio 1-2 d.d. Daiktus į salę at
vežti ne anksčiau kaip spalio 29 d.

- Naujųjų metų sutikimą pa
rapijos salėje rengia parapijos sta
tybos vajaus komitetas, kuriam 
vadovauja Paulius ir Rasa Kūrai.

- Mišios sekmadienį, spalio 27: 
8 v.r. už a.a. Bronių Žutautą; 9.15 
v.r. už a.a. Genovaitę Sodonienę;
10.30 v.r. už a.a. Stasį Kuzmą ir 
Mariją ir Joną Yokubynus, už a.a. 
Bakevičių ir Pakalniškių šeimų mi
rusius ir padėkos intencija; 12 v.d. 
už gyvus ir mirusius parapijiečius.

Toronto Prisikėlimo para
pijos metinėje vakarienėje ir 
koncerte spalio 19, šeštadienį, 
dalyvavo arti 400 parapijiečių. 
Svečiams pasišnekučiavus prie 
kokteilių, vakarą pradėjo ir gar
bės svečius išvardino parapijos 
tarybos pirmininkė Jūratė Nei
manienė. Kun. Edis Putrimas 
parodė originalų Pasaulio lietu
vių jaunimo dienų dalyvių iš 
Lietuvos gautą padėkos laišką - 
plakatą. Meninę programą atli
ko jauna solistė Indrė Viskon- 
taitė, kuri padainavo dešimt 
arijų, liaudies ir kitų dainų, 
akompanuojant pianistei Ilonai 
Beresnevičienei. Svečias sakso
fonistas Daniel Rubinoff prisi
dėjo prie šio puikaus koncerto 
pasisekimo įvairiais kūriniais. 
Kun. Eug. Jurgučiui, OFM, su
kalbėjus maldą, visi valgė B. 
Stanulienės paruoštą skanią va
karienę. Klebonas kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM, vi
siems šiltai padėkojo už daly
vavimą ne tik metinėje šventėje, 
bet ir už visokeriopą talką bei 
įsijungimą į parapijos gyvenimą.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 9.30 v. 

ryto.
- Sekmadienį, lapkričio 3, 9.30 

v.r. pamaldos su Sv. Komunija. Pa
maldų metu vyks sekmadienio mo
kykla. Po pamaldų šventovės patal
pose įvyks Moterų draugijos susi
rinkimas.

- Sekmadienį, lapkričio 10,
9.30 v.r. pamaldose pamokslą sakys 
vysk. Ansas Dumpys, kuris atvyks iš 
Čikagos dalyvauti KLB 50 m. jubi
liejaus šventėje.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. J. 

Arštikaičio atminimui po $20 au
kojo M. Mikelėnas ir A. Pažeriū- 
nas. Ačiū už paramą. Aukos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W. 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

- Lapkričio 17 d., 12.30 v. 
Slaugos namuose įvyks iškilmingas 
jų atidarymas. Ta proga bus gali
mybė apžiūrėti Slaugos namus. 
Sveikinimai ir vaišės vyks Prisikėli
mo parapijos salėje. Kviečiame vi
sus dalyvauti.

- Dėkojame Zuzanai ir Petrui 
Jonikams, paaukojusiems Slaugos 
namams invalidų vežimėlį. Aukoto
jams, parėmusiems Slaugos namų 
biblioteką, bus išduoti kvitai mo
kesčių reikalams ir jų vardai įrašyti 
Slaugos namų bibliotekoje. Aukas 
priima V. Kulnys, tel. 416 769- 
1266.

Kanados karininkų stovykloje Camp Borden lietuvių paroda. Stovykloje mokosi angių kalbos šeši karininkai 
iš Lietuvos Nuotr. V. Pečiulio

VĖLINIŲ susikaupimo metu
KAPINIŲ LANKYMO DIENĄ 

lapkričio 3, sekmadienį, 1 v.p.p.
Anapilio parapijos salėje 

kamerinis orkestras "LYRA" (vadovė A. ŠARPYTĖ) 
į kviečia į renginį

I "Atgaivink sielą" 
njį_ DALYVAUJA SOLISTAI ir SKAITOVAI

Dėl bilietų teirautis tel. 905 238-0580 (Ramunė Paškuvienė). Bilieto kaina 15 dol.

DĖMESIO!
Šiais metais KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ 

ŠVENČIA JO) METŲ JUBILIEJŲ
Paskirkite š.m. lapkričio 9-10 d.d. savaitgalį šiai šventei

ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 9:
♦8.30 v.r. — KLB TARYBOS SUVAŽIAVIMAS, Prisikėlimo parapijos kavinėje* 

♦MOTERŲ KREPŠINIO VARŽYBOS ♦
♦1 V.p.p. - POPIETĖ SU VISŲ KARTŲ RATELIAIS, DAINOMIS, ŠOKIAIS, 

Prisikėlimo parapijos salėje*
♦6 V.V. - IŠKILMINGAS POKYLIS KARTU SU KANADOS LIETUVIŲ FONDU, 

švenčiančiu 40 metų jubiliejų, Toronto Lietuvių Namuose* 
Bilietus užsisakyti pas J. R. Danaičius, tel. 416 232-9772

SEKMADIENĮ, lapkričio 10;
♦ PAMALDOS VISOSE LIETUVIŲ PARAPIJOSE ♦

♦ KLB KRYŽIAUS ŠVENTINIMAS ♦ 2.30 v.p.p. IŠKILMINGA AKADEMIJA SU 50 
METŲ VEIKLOS APŽVALGA, Anapilio salėje ♦

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE BUS MŪSŲ VEIKLOS NUOTRAUKŲ PARODA, 
YRA LEIDŽIAMAS SUKAKTUVINIS LEIDINYS

Sekite visus kitus pranešimus "Tėviškės žiburiuose" KLB krašto valdyba

Dienos šviesos taupymo lai
kas baigiasi spalio 26 d. Naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį laikro
džių rodyklės atsukamos vieną 
valandą atgal.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia mirusiųjų pri
siminimą - Vėlines lapkričio 4, 
pirmadienį. Šv. Mišios 10 v.r. 
Prisikėlimo parapijos šventovė
je. Pietūs 12 v.d. “Vilnius Ma
nor” III-čio aukšto menėje. 
Bilietai po $8.00 gaunami pas T. 
Kobelskienę tel. 416 760-8003, 
A. Dobienę tel. 416 769-7550 ar 
S. Kuzmicką tel. 416 769-1351.

“Toli Arti” lietuviška televi
zijos programa nuo rugsėjo 21 
d. rodoma Toronte per CFMT 
kanalą 47 (cable 4) šeštadieniais 
11 v.r. ir antradieniais 2.30 v.p.p. 
Stotis dabar vadinasi OMNI.2. 
Laidos taip pat transliuojamos 
ir kitose vietovėse “Rogers 
cable” kanalais, pvz. Otavoje - 
79 kanalu, Londone - 64, 
Woodstock - 78, Tillsonburge - 
73, Strathroy - 58, Colling- 
woode, Owen Sound ir Mid- 
lande - 61.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $50 aukojo V. 
Jasinevičienė (a.a. Juozo Jasinc- 
vičiaus atminimui).

Lietuvos fotomenininko Ro
mualdo Pozerskio biografiją, 
parodų bei leidinių rodyklę ir 
nuotraukų pavyzdžių galima 
pasižiūrėti interneto tinklapyje 
www.pozerskisphoto.com.

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 kokvbė. Skambin
ti bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

A. a. Juoze Plioplienė savo 
testamentu parėmė Tėviškės ži
burių leidybą $1,000 auka. Už 
tokią žymią paramą dėkingi 
lieka savaitraščio leidėjai.

A. a. Halinos Rickienės 12 
metų mirties atminimui dukra 
Alina ir Kazys Žilvyčiai Tėviškės 
žiburiams aukojo $100.

A. a. Jonui Arštikaičiui mi
rus, reikšdami užuojautą Mary
tei ir dr. Gailiui Skrinskams su 
šeima, vietoje gėlių Stasė ir Vy
tautas Liuimos Tėviškės žibu
riams aukojo $75.

Lietuvos Vietinės rinktinės 
savanorių, žuvusių 1944 m., pa
laikų pervežimui į Lietuvą iš Aš
menos aukojo po $50: Jonas 
Andrulis ir Mykolas Petronis. 
Aukotojai yra prašomi rašyti če
kius KLB pažymint (LVR) “Pa
ramos” sąskaitos nr. 14143. EM.

Į Kanados kariuomenės 
stovyklą Camp Borden trum
pesniam kursui atvyko Lietuvos 
krašto apsaugos štabo viršinin
kas pik. Antanas Jurgaitis ir 
kariuomenės kapelionas kpt. 
kun. Remigijus Montsvilas. Pul
kininkas jau yra buvęs toje sto
vykloje visam anglų kalbos kur
sui 1997 metais. Į Lietuvą jis 
grįžta gruodžio 21 d. Kapelio
nas, mokėdamas anglų kalbą, 
mokosi kapelionų darbo meto
dikos. Į Lietuvą grįžta gruodžio 
4 d. Visam kursui yra atvykę 
šeši karininkai. Visi jie ir kape
lionas dalyvaus kariuomenės 
šventės minėjime Toronte lap
kričio 24 dieną. Vyt. Pečiulis 

IEŠKOME auklės dviem mažiem 
vaikam, pilnu laiku, darbo dieno
mis. Skambinti tel. 416 763-8765.

KLB žinios
- Per Halifakso uostą atvyko 

beveik visi imigrantai iš karo nu
niokotos Europos į Kanadą. Norė
dami tai įamžinti visų tautų imi
grantai paruošia 11x17 plaketę su 
įrašu “Padėka Kanadai”. KLB 50- 
čio proga irgi paruošė įrašą su de
dikacija “Tiems, kurie žuvo, kad 
mes gyventume”, pridėdama savo 
tekstą ir datą - 2002 m.

- Per paskutinį posėdį buvo 
svarstytos KLB darbo gairės Krašto 
valdybos nariams. Taip pat buvo 
svarstomi finansiniai reikalai.

- Kanados lietuvių jaunimo są
jungai KLB valdybos posėdžiuose 
atstovaus naujai išrinktas sąjungos 
pirmininkas Vytas Ruslys. Inf.

Šiaurės Amerikos ateitinin
kų tarybos (SAAT) rinkimams 
artėjant, tarybos pirmininkė Ni
jolė Balčiūnienė kviečia juose 
dalyvauti visus ateitininkus - 
ASS, SAS ir MAS. Pakeitę savo 
adresus prašomi prisiųsti nau
juosius, pažymint kokioje sąjun
goje priklauso šeimos nariai. 
Pageidautina, kad ir adresų ne- 
pakeitę praneštų savo priklau
somumą. Šią informaciją su tel. 
nr. (e-adresu, pageidaujama, 
bet nebūtina) atsiųsti ne vėliau 
kaip lapkričio 30 d. Vytautui 
Žemaičiui, e-paštu: vzemaitis@- 
walshgroup.com (tarp butų) Ni
jolei Balčiūnienei, 2930 Rocke
feller Rd., Willoughby Hills, 
OH 44092, tel. 440 944-5741; e- 
adresas: nbalciunas@aol.com. 
Naujos SAAT rinkimų eiga: 
kandidatų pristatymas iki vasa
rio 2 d.; balsavimo lapeliai grą
žinami iki balandžio 1 d. Inf.

• Maža garbė svetimom kalbom 
kalbėti, didelė gėda savosios gerai 
nemokėti

Padėkos savaitgalį daug Mont- 
realio lietuvių išvažinėjo j tolimes
nes vietoves aplankyti savo artimų
jų arba į vasarvietes. Gražus oras ti
ko visoms kelionėms, ir buvo tinka
mas laikas paruošti vasarvietes žie
mos šalčiams. Todėl sekmadienį į 
Aušros Vartų šventovę pamaldoms 
susirinko nedaug tikinčiųjų.

Kun. Izidorius Sadauskas, 
SDB, vykdamas iš Lietuvos lankyti 
giminių į JAValstijas, porai dienų 
buvo sustojęs Montrealyje. Jis čia 
turi daug pažįstamų iš tų laikų, kai 
atvažiuodavo pagelbėti Aušros

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Metų laikai parodoje
Algonkvino elegijos Anapily

je - rudens pradžiai surengta pa
roda KLB muziejuje-archyve 
(rugsėjo 29 - spalio 27 d.d.) at
spindi metų laikus, kintančią 
gamtą ir spalvas. “Algonkvino 
elegijos” yra dalis Ritos Bulavai- 
tės-Forrest meno ciklo Metų lai
kai. Ką reiškia “Algonkvino elegi
jos”? Ontario provincijos Algon
quin parkas ir jo apylinkės jau il
gus dešimtmečius užburia ir eili
nius lankytojus, ir menininkus. R. 
Bulavaitė-Forrest nuotraukų de
riniais, spalvomis, įvairiomis me
džiagomis atkūrė Algonkvino 
dvasią. “Elegija” yra rauda arba 
melancholiškas poetinis apmąsty-

■^2^2<^2<^2 <<^2^2 ^2^2 Hį.

Įvairios žinios
Po Vengrijos 1999 m. ir Len

kijos 2000 m. šių metų Frankfurto 
knygų mugės pagrindiniu svečiu 
tapo Lietuva, rašo Das Ostpreus- 
senblatt spalio 5 d. laidoje. Dėme
sys Lietuvai galįs būti naudingas 
siekiant jai jungtis į Europos są
jungą. Mugė Lietuvai - puiki gali
mybė plačiai save parodyti, ir tai 
ne vien knygų parodos būdu, ne 
vien tik Frankfurte, bet daile, 
muzika, teatru, filmais Wiesba- 
dene, Miunchene, Leipzige, Diu- 
sseldorfe. Apie 30 lietuvių auto
rių keliavo per Vokietiją, atsto
vaudami šių dienų Lietuvai. Mu
gę, vykusią spalio 9-14 d.d., ati
darė Vokietijos kancleris H. 
Schroeder kartu su Lietuvos 
prezidentu V. Adamkumi. (Infor
maciją prisiuntė Le Kro). Snk.

Videografas-fotografas Vi
das Girskis Lietuvoje kuria vaiz-. 
dajuostes ir daro nuotraukas už
sienio lietuviams, negalintiems 
patiems nuvykti, bet norintiems 
prisiminimui turėti mėgstamų ' 
ar pažįstamų vietovių bei gimi
nių suvenyrus. Besidomintys 
kviečiami rašyti elektroniniu 
paštu - Girskis@lcc.lt.

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Nupjaunant, genėjam ir tręšiam 
(fertilize) visų rūšių medžius bei 
krūmus. Darbas garantuotas. Skam
binti Daniui Lėliui: Hamiltone 905 
692-9741 (iki 9 v.v.); Toronte 416 
753-0790.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

Kada? 2002 m. lapkričio 2, šeštadienį, 8 v.v.
Kur? Toronto Lietuvių Namuose,1573 Bloor st. w.
Kiek? $7 su kauke, $10 be kaukės

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis
Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 1 1 v.r. iki 3 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

Vartų parapijos kunigams sielova
doje.

Baltų menininkų būrelis ruo
šia latvių menininko Oscars Vinde- 
dzis parodą lapkričio 16, šeštadienį,
12.30 v.p.p. Aušros Vartų parapijos 
salėje. O. Vindedzis taip pat rodys 
graviūrų darymą, smulkius metalo 
dirbinius, piešimą. Gal laikas nėra 
labai patogus, bet tikimasi, kad ir 
lituanistinės mokyklos mokiniai 
šiuo renginiu susidomės, kaip jie 
domėjosi tokiais darbais per pava
sarinę parodą. Laukiami visi. B.S.

mas, kurį, kaip dailininkė aiškina, 
ji savo kūriniuose pavaizduoja. 
Juose išreiškiama nostalgija metų 
laikams besikeičiant, o taip pat ir 
kitos nuotaikos, sukeliamos lie
taus, audros, saulės, vandens, me
džių ir kitų augalų ar gyvūnų.

Kūrinių parodoje yra trylika. 
Jie įvairūs ir savo spalvomis, ir 
panaudota technika. Kai kuriuose 
kartojasi geometrinės formos - 
mandalos, priklijuotos prie spal
vingai tapyto fono. Kitur prisidė
jo dar ir nuotraukos - gamtos 
vaizdai, saulėlydžiai arba nuo
traukų gabalėliai, įvairiai sudėlio
ti ar net suausti. Kai kurie darbai 
yra įdomūs medžiagų deriniai, 
kuriuose pvz. lapai arba akmenė
liai sudaro gamtos nuotaiką arba 
vaizdą.

Gimus Kaune, Lietuvoje, Rita 
Bulavaitė-Forrest baigė Valstybi
nio Vilniaus dailės instituto archi
tektūros fakultetą (dabartinę Lie
tuvos meno akademiją), 1980 m. 
Toronto universitete įsigijo archi
tektūros magistro laipsnį. Dirbo 
architekte įvairiuose kraštuose, 
vėliau (1992-1995 m.) pakeitė pro
fesiją - tapo meno terapiste. Dar 
studijų metais Lietuvoje pradėjo 
dalyvauti dailės parodose, o Šiau
rės Amerikoje yra turėjusi parodų 
Čikagoje, Niujorke ir Toronte. RSJ

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

http://www.pozerskisphoto.com
walshgroup.com
mailto:nbalciunas@aol.com
mailto:Girskis@lcc.lt

