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Kandidatuoja į prezidentus
Kaip praneša ELTA/LGTIC, spalio 31 d. Vyriausioji

Kanados lietuvių bendruomenės 50-metis buvo
vienas žymiųjų šiais metais minimų sukakčių. Su ja neat
skiriamai susijus, bet mažiau skelbta yra Kanados lietuvių
fondo (KLF) 40 metų veiklos sukaktis. Tai veikla, apie
kurią, palyginti su kitomis institucijomis - organizacijo
mis, nedaug žinoma, nes fondo paskirtis ir darbai to ne
reikalauja, tačiau jie yra ypatingai svarbūs.

ORS 1962 m. rugsėjo 16 data laikoma KLF gim
tadieniu, šio fondo idėja gimė gerokai anksčiau.
Apie fondo organizavimą jau buvo užsiminta pir
majame JAV ir Kanados Kultūros kongrese 1956 m. Pra
džioje 1957 m. teisininkas Kęstutis Grigaitis rašė šiame
savaitraštyje apie “Geležinio fondo” steigimą. Jam, kaip
ir kitiems lietuviams, neseniai atvykusioms ir įsteigusiems
įvairias organizacijas lietuvybės išlaikymui, rūpėjo jų tęs
tinumas. Be finansinės paramos jų tolimesnė veikla nebū
tų įmanoma. Po truputį mezgėsi mintis steigti fondą, ku
rio kapitalas būtų nejudomas, telkiamas kada nors ateity
je atsikursiančiai Lietuvai, o iš jo gaunamų palūkanų būtų
remiama išeivijos švietimo, tautinė ir kultūrinė veikla.
Lietuvos karaliaus Mindaugo minėjimo koncertas Vilniaus arkikatedroje 2002 m. liepos 6 d.
Kaip ir daugelio lietuviškų ar nelietuviškų organizacijų,
Nuotr. F. Mockaus
KLF pirmieji žingsniai buvo ir sunkūs, ir netikri. Tais lai
kais - o dar taip neseniai įsikūrusioms - numatytas fondo
nario $100 įnašas buvo didoka suma. Net dešimt metų
dar neišbuvusiems naujame krašte daugeliui investicijos
galėjo atrodyti kaip kažkoks ateities miražas. Teko ieškoti
POVILAS ŽUMBAKIS
reikalauja vis daugiau ir dau
Nėra įrodymų, kad Irakas
fondo idėjai paramos iš arti, ir iš toli, surasti lietuvius, ją
prisidėjo
prie rugsėjo 11-tosios
giau turto pasidalinimo. Tai se
Tiems, kurie seka prezi
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seniai yra nutarta, kad bus pra
ninkų darbas buvo ypatingai sunkus. Vis tik KLF mintis
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Europos,
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dėtas karas prieš Iraką. Dabar
pribrendo, vadovavimo principai buvo nustatyti ir labda
nesilaikantis
JT
rezoliucijų.
jos.
Kiti
kraštai,
kietai
pasisa

ieškoma priežasčių, galinčių pa
ringos organizacijos statusas suteiktas 1967 m.
Žmogaus teisių pažeidimų, ma
kantys prieš karą, užkulisiuose
teisinti karą.
ONDE, kaip ir kitoje veikloje, metai bėgo - vieni
žumų
persekiojimu ar nedemo
taip pat derasi, kiek galėtų pa
1. S. Hussein prisidėjo prie
sklandžiai, kiti gal ir kiek gruoblėti dėl neišvengia
kratišku
elgesiu Irakas pasižymi
grobti Irako turto.
teroristų, užpuolusių Ameriką
mų žmogiškų ambicijų, politinių nuomonių skirtu
ne
ką
daugiau,
nei Š. Korėja ar
mų. Tačiau veikla nuolat buvo naši. Po dešimt metų jau2001-ųjų rugsėjo 11-tąją. 2. Ira
Sudrumstas kelias į karą
kitos
panašios
valstybės.
kas turi slaptus masinio naiki
surinktas steigėjų numatytas $100,000 kapitalas, o dvide
Ir štai karo planams bei tur
nimo ginklus. 3. Hussein nesi
Prezidentas Bush paskelbė,
šimtmetis matė keturiskart tiek. Po trisdešimt metų - su
to
pasidalinimui
kelią sumaišė
laiko sutarčių bei pažadų, duotų
kad su Iraku negalima tartis,
daugiau kaip milijono dolerių kapitalu, sulaukta Lietuvos
kitas diktatorius - Šiaurės Ko
nes to vadovas yra diktatorius,
Jungtinėms Tautoms. 4. Hus
nepriklausomybės ir naujų sprendimų. Pagal Kanados
rėjos komunistas Kim Jong II.
nesilaikantis savo pažadų, bet
sein tiekia pavojingus ginklus
valdžios įstatymus, valdančius labdaros įstaigas, jokiu
Remdamasis savo apskaičiavi
nusprendė tartis su Š. Korėjos
būdu neleidžiama įgyvendinti kilnaus steigėjų šūkio “ka
bei techniką kraštams, kuriuose
mais,
jis paskelbė, kad Š. Ko
pitalas Lietuvai”. O kad ir būtų galima, tai būtų buvusi
diktatoriumi, kuris pasižymi to
veikia teroristinės grupuotės. 5.
rėja, nepaisydama 1994 m. susi
lietuviškos veiklos Kanadoje gulbės giesmė. Bene visos
kiomis pačiomis blogomis savy
Hussein diskriminuoja, kankina
tarimu su JAV, jau turi atomi
organizacijos įstengė tokius ilgus metus veiklą tęsti tik su
bėmis.
savo krašto gyventojus. 6. Irake
nes bombas. Taip pat yra žino
KLF pagalba. Kiek jo sąrašuose paremtų knygų, stu
pažeidžiamos žmogaus teisės. 7.
Prezidentas reikalauja, kad
ma, kad šis diktatūrinis - stalidentų, įvairių darbų! O Lietuvos reikalams taipgi kreipia
Hussein planavo nužudyti da
S.
Hussein
’o valdžia atsistaty
nistinis kraštas turi raketas, ku
mas atitinkamas dėmesys. Per pastarąjį dešimtmetį Lie
bartinio JAV prezidento tėvą.
dintų.
Tačiau
to paties nereika
rios gali pasiekti JAV (Aliaską)
tuvos spauda, ligoninės, mokyklos ir nemažai organi
Neskelbiamos priežastys:
lauja iš Š. Korėjos ar kitų dik
ir gali sunaikinti pagrindinius P.
zacijų pajuto per Atlantą ištiestą gelbstinčią KLF ranką.
1. Amerikai turi būti užtikrinta
tatūrinių kraštų, su kuriais JAV
Kaip išreikšti pagarbą ne tik fondo steigėjams, bet
Korėjos
miestus bei 40,000 JAV
pigi naftos gavyba. 2. Amerika
turi artimus ryšius.
ir jame besidarbavusiems per daugiau kaip keturis de
kariuomenės bazių. Š. Korėja
turi vyrauti Artimuosiuose Ry
Prezidentas reikalauja, kad
šimtmečius? Nepaisant išeivijos veiklos neišvengiamo su
nėra popierinis liūtas. Jau kartą
tuose.
Irakas
nediskriminuotų krašto
siaurėjimo, aiškiai jaunesnėms kartoms dar yra reikalin
buvo užpuolęs ir 90% užėmęs
Amerikos prezidento
mažumų
bei religinių grupių,
gos lituanistinės mokyklos, tautinių šokių grupės, chorai
P. Korėjos.
reikalavimai
bet
to
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nereikalauja iš Š.
ir kiti vienetai. Todėl visi jie turi jausti atsakomybę, do
Yra faktų, kurių Amerikos
Korėjos
ar
net
iš Turkijos, kuri
mėtis jų išlaikymu bei rėmimu, dalyvauti KLF metiniuose
JT pasakytoje kalboje jis
prezidentas negali iškelti, tad
susirinkimuose, skaityti žinias apie jo veiklą. Nesantys ga
tik laukia progos, kad galėtų
reikalavo:
bando juos užmaskuoti. O tai
li tapti jo nariais, o nariai sukakties proga gali skirti auką.
pasidalinti kaimynų turtą.
1. Irakas besąlygiškai turi
teršia jo “logiką”. Tie faktai yra
Šios gražios sukakties proga sveikinti KLF - gražu, o pa
įsileisti specialistus, kurie patik
Prezidentas pasisako už ma
aiškūs. Š. Korėja be jokios prie
aukoti - prasminga. RSJ
rintų masinių ginklų gaminimą;
žumų teises. O Irake kaip tik
žasties puolė P. Korėją. Žuvo
2. Irakas privalo nusiginkluoti;
gyvena kurdai, kuriuos skriau
dešimtys tūkstančių Amerikos
3. Irakas privalo laikytis visų JT
džia Amerikos partneris Turki
kareivių, daug buvo sužeistų. Š.
KANADOS ĮVYKIAI
nutarimų; 4. Hussein’as turi bū
ja. Prezidentas yra už kurdų
Korėja pagrobė daug JAV ka
ti pašalintas iš valdžios.
teises... bet ne už jų nepriklau
reivių belaisvių. Jų niekad ne
Po tos prezidentinės kalbos
somybę,
nors jie sudaro tautą,
grąžino. Karas tarp Korėjų dar
pabudo
diplomatinės
pasaulio
daug
panašesnę
į kitas tautas
nėra
baigtas.
Tarp
jų
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derne žada parlamentui pateikti
vertėtų siekti partijos vadovo
džiauti.
Beveik
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valstybės
vant
vakarų
imperijoms.
ruošta
didžiulė
kariuomenė
S.
pareigų.
Norėtų
ilgiau
pabūti
pakeistus pilietybei gauti nuo;
pasisakė prieš karą, kurio taip
Korėjos užpuolimui.
status. Siūloma, kad pilietybė
Kvebeke, kur galėtų pagerinti
Amerika šiuo metu yra vie
pageidauja Amerikos preziden
gali būti atimta tik teismui nu savo prancūzų kalbą. Naujas
Sklandžiai artėjant link ka
nintelė imperija - ekonominė,
tas ir jo kabinetas. Vieninteliai
sprendus, o ne federacinei mikonservatorių partijos vadovas,
ro, S. Korėjos diktatorius su
karinė bei kultūrinė. Iki šiol
kraštai, kurie remia prezidento
nisterių tarybai nutarus. Mano kuris turės pakeisti J. Clark, bus
drumstė JAV prezidento ūpą,
Amerika vyravo pasaulyje, kur
karo vajų, yra Anglija ir Izraelis.
ma, kad pilietybės atėmimą pa renkamas 2003 metais pavasarį.
bet ne jo ryžtą kovoti prieš S.
tik norėjo. Tai darė su tam tikra
vedus teismams, tas reikalas
JAV kongresas, paklusda
Federacinė valdžia nėra lin
Hussein.
diplomatija bei orumu. Šį šimt
taptų skaidresniu ir nepolitizuo kusi karingą palestiniečių sam
mas prezidento spaudimui,
Išvados be logikos
metį, atrodo, JAV pradeda elg
tu. Siūloma pakeisti ir priesai būrį Hezbollah laikyti teroristi
Bush’ui suteikė neribotas teises
Prezidentas G. W. Bush at
tis taip, kaip ir kitos istorinės
kos tekstą. Tai jau buvo anks niu, nes tai trukdo taikos pa
dėl karo pradėjimo. Prezidento
simuša
į
gan
plačiai
pripažintus
imperijos.
O tai nėra gerai nei
čiau pasiūliusi imigracijos mi- stangoms. Taip galvoja užsienio
administracija jau yra sudariusi
faktus.
pasauliui,
nei
Amerikai.
nisterė E. Caplan, bet įvykę
reikalų ministeris B. Graham.
Irako okupacijos planą. Liko tik
2000 m. rinkimai sutrukdė įsta Teroristų vardas kenktų į tą
susitarti su Rusija ir kitais kraš
tymo priėmimą. Nors priesaikos sambūrį įsijungusiems nešališ
tais, kiek jie gaus naftos bei
tekstas jau buvo iš dalies pa kiems gydytojams, teisininkams
turto iš tos okupacijos.
keistas 1947 m., bet jame pasi ir rūpybos darbuotojams. HesV.V. Putin, matydamas tokį
gendama apie ištikimybę Kana bollah šiame krašte renka pini
vienašališką Amerikos prezi
dai ir demokratinių laisvių bei gus ir perka viską, kas reikalin
dento nusistatymą pradėti karą,
ga išpuoliams prieš Izraelį. J.
teisių saugojimą.
Kas bus konservatorių par Chretien turi atsilaikyti prieš
Kanados valdžia atsisakytų pasi
parlamento atstovus, kurie rei
tijos vadovu? Daug vilčių buvo
rašyti tą susitarimą ir dujų į orą
kalauja
Hezbollah
veiklą
už

sudėta į New Brunswick prem
išmetimui sumažinti paruoštų
jero B. Lord kandidatūrą, kad drausti. Kanados saugumo su
savus nuostatus. J. Chretien sa
jis bandys tapti visos Kanados imtas Montrealyje vienas Hez
ko, kad jis pasirašys Kyoto susi
konservatorių partijos vadovu. bollah veikėjas tvirtina, kad šis
tarimą dar iki Kalėdų. Anot jo,
sambūris,
nepaisant
kiek
turi
Tačiau jis savo šalininkams pa
apie šį susitarimą kalbama jau
sakė, “ne ir ne”, nes yra įsipa padalinių, yra grynai teroristinis
keleri metai, o apie klimato kei
reigojęs šios provincijos žmo ir valdomas vieno asmens.
timąsi jau nuo 1990 metų. Dvy
Apklausų duomenys rodo,
nėms. Tas jo atsisakymas yra
likos metų laikotarpis yra pa
nenaudingas partijai, bet palan kad Kyoto susitarimui pritaria
kankamai ilgas apsispręsti. Susi
kus federacinio parlamento tik 44-5% gyventojų. Rytinėje
tarimo tvirtinimą ministeris pir
konservatorių atstovų vadovui Kanados dalyje pritaria 49%, o
mininkas žada pateikti parla
37 m. P. Mac Kay. Jis dabar no priešingai nusiteikusių yra apie
mentui nubalsuoti. Keturių pro
ri važinėti po visą kraštą, kalbė 40%, vakarinėse srityse pasisa
Lietuvos bitininkystės muziejuje 2002 m. rugpjūčio mėnesį su prof. V.
vincijų valdžios dėl šio J. Chretis su partijos rėmėjais ir iki Ka kančių prieš yra apie 57%, o už
Kaziu (dešinėje) seselė Nijolė Sadūnaitė. Žemiau - buvęs tremtinys
lėdų apsispręsti, ar bus pakan tik 33%. Yra pasiūlymų, kad
(Nukclta į.8-tą psl.)
laptevietis Jonas Puodžius su vaikaičiais
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rinkimų komisija (VRK) įregist
ravo Naujosios sąjungos pasiū
lytą kandidatą seimo pirminin
ką Artūrą Paulauską oficialiu
kandidatu prezidento rinkimuo
se. Jis - penktasis oficialiai kan
didatuojantis iš 20-ties preten
dentų. Jau buvo įregistruoti ant
ros kadencijos siekiantis prezi
dentas Valdas Adamkus, libera
lų vadovas Eugenijus Gentvilas,
save pasiūlęs seimo narys Algi
mantas Matulevičius ir seimo
vicepirmininkas socialdemokra
tas Vytenis Andriukaitis.
Lapkričio 5 d. VRK priėmė
šeštąjį kandidatą, technikos dak
tarą, verslininką Vytautą Bernatonį. Seimo nario Krikščionių
demokratų partijos vado Kazio
Bobelio registravimo klausimas
atidėtas, nes jis VRK nepateikė
privalomos pajamų ir turto dek
laracijos, nors buvo surinkęs
apie 43,000 parašų. Rėmėjų pa
rašų turi būti mažiausia 30,000.
Lapkričio 6 d. bent tiek bu
vo surinkę dar du kandidatai žurnalistas Vytautas Matulevi
čius ir “Dviračio žynių” progra
mos vedėjas Vytautas Šerėnas.
Žalingi referendumai

Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) taryba išleido
pareiškimą, griežtai pasisakantį
prieš du Lietuvoje rengiamus
referendumus, dėl kurių renka
mi piliečių parašai. Konservato
riai ragina nepasirašyti. Vienas
referendumas yra dėl Lietuvos
narystės ŠAS. Jeigu jis įvyks, ga
li susidaryti įspūdis, jog Lietu
voje dar abejojama dėl narystės,
ir todėl apie jos narystę spren
džiantys gali pradėt svarstyti, ar
verta ją kviesti.
Pareiškime teigiama, jog
antrasis referendumas, kuriuo
stengiamasi sumažinti referen
dumų rengimui privalomų para
šų skaičių, o taip pat reikalingą
seimo balsų skaičių piliečių pa
remtam įstatymui atmesti. Šie
referendumu ketinami spręsti
klausimai laikomi nerimtais ir
net žalingais, rašo ELTA/LGTIC.
Teigiama ataskaita

ELTA/LGTIC praneša, jog
lapkričio 6 d. Atviros visuome
nės institutas (AVI) paskelbė
korupcijos ir kovos su korupcija
politikos Lietuvoje stebėsenos
ataskaitą. Joje pažymima, jog
korupcija yra labiausiai paplitu
si Lietuvos teismuose, vyriausy
bės bei valstybės administraci
joje, muitinėse, sveikatos prie
žiūros įstaigose bei policijoje,
stipriai veikia ir viešuosius pir
kimus. Nepaisant to, dar pra
ėjusį dešimtmetį Lietuvoje buvo
sukurta įspūdingiausia iš visų
ES valstybių kandidačių kovai
su korupcija skirta struktūra.
Ataskaitos
redaktoriaus
Quentin Reed teigimu, Lietu
vos požiūris į kovos su korupcija

politiką, ypač Specialiųjų tyrimų
tarnybos, yra pavyzdys, iš kurio
galėtų pasimokyti daugelis ES
valstybių kandidačių, galbūt ir
dabartinės ES valstybės narės.
Ataskaitoje pabrėžiama, kad
š.m. sausį patvirtinta Lietuvos
kovos su korupcija programa
yra išsami, ją patvirtinus buvo
priimtas Korupcijos išankstinės
apsaugos įstatymas. Teigiamai
įvertintas ir Lietuvos bendra
darbiavimas su Europos komisi
ja ir kitomis tarptautinėmis or
ganizacijomis kuriant kovos su
korupcija politiką.
Tačiau Lietuva buvo paska
tinta daugiau rūpintis išankstine
apsauga, viešųjų pirkimų veiks
mų tobulinimu ir visokeriopu
muitinės tarnybų dalyvavimu vyk
dant kovos su korupcija politiką.
Lankėsi kariuomenės vadas

Lietuvoje spalio 28 d. lan
kėsi Danijos kariuomenės vadas
generolas Hans J. Helso. Su
Lietuvos apsaugos ministeriu
Linu Linkevičiumi buvo aptar
tas tolesnis dvišalis bendradar
biavimas, Lietuvos karinių dali
nių galimybės dalyvauti tarptau
tiniuose junginiuose. L. Linke
vičius prisiminė, jog Lietuvos
kariuomenės proveržiu tarptau
tiniame bendradarbiavime tapo
1994 m. pradėtas bendras pro
jektas, pagal kurį pirmieji Lietu
vos taikdariai Danijos batalione
išvyko į misiją Kroatijoje. Kaip
rašo ELTA/LGTIC, Lietuvos
dalyvavimą tarptautiniuose tai
kos palaikymo veiksmuose lydė
jo Danija, “net ir tam tikros rizi
kos apylinkybėmis”. Su svečiu
taip pat susitiko Lietuvos ka
riuomenės vadas generolas ma
joras Jonas Kronkaitis, kalbėjo
si apie dvišalius ir daugiašalius
karinio bendradarbiavimo pro
jektus. Lietuvos kariuomenės
vadas įteikė Danijos pareigūnui
padėkos raštą už ilgametį karinį
bendradarbiavimą ir paramą
Lietuvos kariuomenei rengian
tis ŠAS narystei.
Ukrainos prezidento vizitas

Spalio 29-30 d.d. su oficialiu
vizitu Lietuvoje lankėsi Ukrai
nos prezidentas Leonidas Kuč
ma, lydimas penkių ministeriu ir
gausios verslininkų delegacijos.
Kaip rašo ELTA/LGTIC, susiti
kime su Lietuvos prezidentu
Valdu Adamkumi aptartas dvi
šalis bendradarbiavimas ekono
mikos, kultūros, mokslo ir turiz
mo srityse, taip pat kovos su te
rorizmu klausimai. Vienas svar
biųjų Ukrainos vadovo vizito
tikslų buvo sustiprinti ekonomi
nius bei prekybinius Lietuvos ir
Ukrainos santykius, nes pasta
ruoju metu prekybos augimas
sulėtėjo. Su seimo pirmininku
Artūru Paulausku buvo kalbėta
politinio bei ekonominio bend
radarbiavimo klausimais. Lietu
va siūlė dalintis patirtimi deri
nant valstybinę ir ES teisę, o jai
naudinga būtų Ukrainos patirtis
atominės energetikos srityje. RSJ
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Buvo kritikuojami lietuviški istorijos vadovėliai...
Skirtingų kultūrų susitikimas
Vakarų kultūrą pervertiname, nes jos nepažįstame
Kovotojas už tiesą ir laisvę
Komunistai išstūmė iš politinės veiklos buvusius disidentus
Niūrūs lietuviai nemoka džiaugtis gyvenimu
Jau keletą mėnesių bendrauju su psichologu, lyg ir padeda
Klaipėdai - 750 metų
Sovietų kareiviai, įžengę į miestą, rado tik 6 žmones
Popiežiaus Jono Pauliaus II herbas
Trys karūnos reiškia jo trigubą karališką valdžią
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® RELIGINIAME GE/EllMI
Lietuvoje plečiama “Atgai
vink” programa, kurios darbuotė

je labai uoliai reiškiasi sės. Igne
Marijošiūtė, šį rudenį su progra
ma supažindinusi Kauno ir Vilka
viškio vyskupijų kunigus. Progra
ma vykdoma pakopomis. Š.m.
spalio mėnesį į pirmąją pakopą
“Viešpats kviečia” įsijungė ketu
rių vyskupijų aštuonios parapijos.
Programą sėkmingai baigė jau še
šiolika parapijų. Paskutinioji pa
kopa “Evangelizacija” šiuo metu
vykdoma Jonavos ir Alytaus para
pijose.
Šv. Pranciškaus atminimas ir
400 metų sukaktis nuo Kretingos
šventovės pastatymo (1602) pa
minėti š.m. spalio 3-6 d.d. Šventė
je aktyviai dalyvavo pranciškonai,
pranciškonų gimnazija, ateitinin
kai, skautai ir parapijiečiai. Pra
dėta šv. Pranciškaus iškeliavimu
pas Dievą minėjimu. Vysk. M.
Valančiaus viešojoje bibliotekoje
atidaryta paroda “Pranciškonai
Kretingoje”. Šventės proga pami
nėta ir pranciškonų gimnazijos 70
metų sukaktis. “Aidų” leidyklos
vadovas filosofas Vyt. Ališauskas
surengtoje konferencijoje skaitė
paskaitą “Pranciškonų šviečiamo
ji veikla Lietuvoje”. Apie gimna
zijos atkūrimą 1992 m. kalbėjo
kunigai pranciškonai Astijus
Kungys ir Gediminas Numgaudis.
Šventės pabaigoje vyko procesija
ir kun. P, Vaineikio, OFM, vado
vaujamas skautų žygis iš Švento
sios į Kretingą. Koncertavo var
gonininkė Olivija Kondrotaitė.
Kaišiadorių vyskupijoje š.m.
rugsėjo 25-29 d.d. lankėsi Vokie
tijos katalikiškosios organizacijos
“Action Medeor” atstovai. Orga
nizacija, jau ne sykį parėmusi
įvairias slaugos bei medicinos
įstaigas, šį kartą atvežė labdarą
Pivašiūnų senelių globos na
mams. Svečiai aplankė Kauno,
Aukštadvario senelių globos na
mus bei Jiezno sutrikusio intelek
to vaikų mokyklą.

Jaunimo ekumeninio ir tarpkultūrinio bendravimo organiza

cijos BIEN (Baltic ecumenical
and intercultural network) kvieti
mu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje
ir Kretingoje š.m. rugsėjo 19-22
d.d. koncertavo grupė iš Kubos
• Kai mirštame, turime savo
delne tik tai, ką atidavėme kitiems.
(Peter Maurin>

“Kairos”. Tai ne tik muzikinė
grupė, bet ir Kubos baptistų
bendruomenės centras, užsiiman
tis socialine veikla, kuriantis
krikščionišką meną bei muziką.
Tarptautinės bendruomenių
judėjimo draugijos “Tikėjimas ir
šviesa” visuotinis susirinkimas
įvyko š.m. rugsėjo 22-29 d.d. Roc
ca di Papa vietovėje, netoli Ro
mos. Dalyvavo apie 250 atstovi} iš
75 kraštų. Jie buvo popiežiaus
priimti specialioje audiencijoje.
Atstovus popiežiui pristatė vienas
iš “Tikėjimas ir šviesa” įkūrėjų J.
Vanier. Lietuvai atstovavo koor
dinatorė Ilona Kušleikaitė, kape
lionas kun. J. Paszenda, SDB, bei
koordinatorius Darius Chmieliauskas. Šiuo metu Lietuvoje yra
įsikūrusios aštuonios bendruome
nės. Bendruomenės jungia protiš
kai neįgalius žmones, jų šeimas
bei draugus. Europos sąjungoje
2003-tieji metai skelbiami neįga
liųjų metais.
Kaišiadorių vyskupijos kata
likių moterų organizacijos “Vil
ties tiltai” skyriai jau veikia vie
nuolikoje vyskupijos parapijų.
Organizacijos užduotis - ieškoti
savanorių, juos mokyti ir plėtoti
bendradarbiavimą su parapijo
mis. Drauge su kitomis katalikiš
komis organizacijomis siekiama
užkirsti kelią smurtui prieš mote
ris ir vaikus, teikti psichologinę
paramą, rengti seminarus, konfe
rencijas, dalyvauti bendroje para
pijų veikloje. Š.m. rugsėjo 14 d.
vykusiame organizacijos valdybos
posėdyje aptartos artimiausios
veiklos gairės. Vasarą organizaci
ja surengė mergaitėms stovyklą
Aukštadvaryje, kurioje be lietu
vaičių stovyklavo 23 mergaitės iš
Vokietijos. Kaišiadorių vyskupi
jos Sielovados centre rugsėjo 25
diena buvo skirta kunigų ugdy
mui. VDU Katalikų teologijos fa
kulteto dėstytojas A. Lukaševičius pradėjo skaityti paskaitų cik
lą “Evangelizacija ir katechezė
parapijų gyvenime”. Kun. dr. R.
Rumšas apžvelgė Santuokos sak
ramento teisinius požiūrius. Rug
sėjo 28 d. Kaišiadoryse įvyko jau
nimo organizacijų ir grupių susiti
kimas, kuriame dalyvavo apie
šimtą jaunuolių. Apie katalikiš
kos jaunimo grupės savitumą kal
bėjo kun. dr. A. Žygas. Aktualūs
klausimai diskutuoti grupėse. Su
sitikimas paįvairintas žaidimais.

Po Lietuvos karaliaus Mindaugo minėjimo Vilniaus arkikatedroje 2002 m. liepos 6 d. į Kalnapilio aikštelę
susirinko iškilmės dalyviai su prezidentu Valdu Adamkumi ir jo žmona
Nuotr. F. Mockaus

Nelegaliųjų emigrantų vargai
V. A. JONYNAS

Teko neperseniausiai prasitart, kad mes mažai žinom apie
tėvynainius vargelį vargstančius
svečiose šalyse. Be reikalo, pasi
rodo, pasiskubinau aimanuot,
kadangi š.m. rugsėjo pabaigoj
(28 d.) Lietuvos ryto korespon
dentė tėškė absoliučiai tikroviš
ką ir visapusišką apybraižą, ap
sakančią jų būvį Didžiojoj Bri
tanijoj. Reportažas pavadintas
Londone lietuviai pasijunta tre
čiarūšiai, bet jis atveria kažką
daugiau nei nesmagią savijautą
bei niekvertybės pojūtį.
Nelegalios darbo jėgos pro
blema - pasaulinio masto pro
blema, ištinkanti įvairiaodžius
žmones. Lietuvos ryto korespon
dentė gvildena ją dalykiškai ir
įžvalgiai. Mat didžioji dalis tų
atvykėlių dirba nelegaliai, nuo
latinėje baimėje, kad bus pava
ryti iš darbo arba išduoti po
licijai.
Kiek jų yra, pats Dievas te
žino, bet visi apskaičiuotojai su
taria, kad jų skaičius nesiliauja
augęs. Gal lietuvių yra 50,000,
gal arti 200,000, vienas dalykas
aiškus, tai vieniši vilkai, kurie
nesiburia krūvon, nelinkę susi
bičiuliauti. Nugirdę ką nors
marmaliuojant lietuviškai auto
buse ar metro, jie neišsiduoda,
kad yra lietuvaičiai. Gal tą lai
kyseną palaiko kursuojantys
gandai, jog už išduotą nelegalų
emigrantą judošiam išmokama
arti 500 svarų sterlingų. Džiung
lių įstatymas paprastas ir aiškus:
“Sutikai lietuvį - trenk į snukį,
beveik visada bus už ką!” Nega
lėjo juk toji nihilistinė filosofija
atsirasti iš nieko.
Prieš kelerius metus įva
žiuoti Londonan nebuvo dides
nių problemų - turizmo agentū
rose kelialapius įsigiję ir turisti
niais autobusais atvykę žmonės
tiesiog nebegrįždaVę namo. Pas
taruoju metu sumažėjo pažinti
nių kelionių į Angliją skaičius, ir
agentūrų darbuotojai atidžiau
atrinkinėja keliautojus. Užtat į
Angliją besiveržiantys lietuviai
pastaruoju metu renkasi tikresnius kelius. Pasak Aušros Pilai
tienės, tenka kreiptis į agentus,
kurie skelbiasi laikraščiuose
“veža į Angliją”. Sumokėjęs
1,000 - 1,200 dolerių žmogus
gali pasiekti salą lengvuoju ar
krovininiu autobusu. Nugabeni

padėjęs žmogus paprastai būna
įregistravęs fiktyvią bendrovę ir
darbo reikalais turįs dažnai va
žinėti į D. Britaniją. Jei nepa
vyksta pasiekti tikslo, ir žmogus
į Angliją neįsileidžiamas, parve
žamas atgal, ir jam grąžinamos
įmokos, atskaičiavus benzino iš
laidas.
Įsidarbinti Londone neleng
va. Kartais darbo paieškos už
trunka kelis mėnesius. Todėl
būtina prilaikyti stambokas su
mas. Kai kurie atvykėliai prisi
pažinę Lietuvos rytui, kad prieš
kelionę pardavę vienintelį savo
turtą - butą.
Vieni jų įsidarbina tiesio
giai, dažniausiai pateikę suklas
totus dokumentus. Kiti - per
tarpininkus, tačiau tuo atveju ir
taip menkas atlyginimas staty
bose ar viešbučiuose dar labiau
sumažėja. Seniau atvykusieji
užsiima nelegalų įdarbinimu, už
paslaugas imdami 100 - 150 sv.
sterlingų.
Korespondentės liudijimu,
Londone nemažai lietuvių ir ru
sų užsiima dokumentų padirbi
nėjimu - už nemenką sumą čia
gali nusipirkti pasą su viza, dar
bo leidimą, ivairių pažymėji
mų...
“Esi čia beteisis, trečiarūšis
žmogus” - prisipažino Lietuvos
rytui trejus metus nelegaliai
Londone gyvenantis trisdešimt
metis Arūnas iš Anykščių. Nele
galiai atvykę lietuviai dažniau
siai dirba prasčiausius darbus ir
neatsisako jokių, net ir pavojin
gų, bet gerai atlyginamų, užduo
čių. Statybose nelegaliai uždar
biaujančius žmones nuolat kan
kina baimė dėl rytdienos - jie
niekada nežino, kada darbdavys
pasakys, kad rytoj jo paslaugų
jam nebereikia.
Lietuviams taip pat nesuvo
kiami anglų darbo metodai.
Darbdaviai (tikriausiai prižiūrė
tojai “formenai”) dažnai pers
pėja lietuvius, kad jie dirba per
kruopščiai ir per greitai. Staty
bose sėdėti be darbo negalima,
visas užduotis reikia paskirstyti
taip, kad nuolat judėtum arba
bent atrodytų, kad dirbi. Tų
plonybių tačiau greit išmoksta
ma. Viešbučiuose dirbančios
lietuvės tokių problemų neturi.
Net ir penkiažvaigždžiuose
Londone viešbučiuose jau žino,
kad moterys iš Lietuvos tvarko
kambarius greitai ir labai

PADĖKA
A+A
GEDIMINAS J. SMOLSKIS
mirė 2002 m. rugsėjo 9 d.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kle
bonui kun. A. Simanavičiui, OFM, už maldas laidotuvių
namuose ir atnašautas šv. Mišias. Taip pat kun. K. But
kui, OFM, už šv. Mišias. Dėkojame kun. P. Šarpnickui,
OFM, už velionies aplankymą ligoninėje. Ypatinga padė
ka kun. E. Putrimui už ankstyvą grįžimą iš Lietuvos, atlai
kytas šv. Mišias, palydėjimą į kapines ir maldas.
Dėkojame visiems už pareikštas užuojautas žo
džiu ir raštu, atsiųstas gėles, užsakytas šv. Mišias, aukas
parapijos statybos vajui ir kt. Ačiū ponioms - D. Ker
šienei ir M. Povilaitienei už aukų rinkimą. Dėkojame po
nioms už gausius pyragus ir J. Gurklienei už skanius lai
dotuvių pietus.
Liūdintys - žmona Irena ir
sūnus Raimundas

r

Kanados lietuvių bendruomenės užuomazga Ixmdone, Ont., po susirin
kimo CCC (Catholic Culture Centre), Colborne gatvėje 1949 m. spalio
mėnesį. Iš 17, 9 mirę. Iš kairės: Adomas Kalnėnas, Edmundas Petrauskas
(amžiumi jauniausias - 17), Juozas Misius, Leonas Konopeskas, Aldona
Mikalonytė, Povilas Ruibys, Bronius Misius, PLB Londono skyriaus pirmi
ninkas Antanas Potašius, Henrikas Proscevičius, Stasys Kapočius, už jo
Vytautas Repšys, prieš jį pačiam prieky, Vladas Ūsas, vyriausias amžiumi
M. Chainauskas, Sr., šviesiu apsiaustu med. gyd. Antanas Kaveckas (žy
miojo Lietuvoje muziko Konrado Kavecko brolis), Jonas Deksnys (hamiltoniečio Kazio tėvas), šalia jo - čikagietis, dabar Kazys Majauskas, prieš jį
priekyje - Paulius Misevičius. Nuotraukos autorius nežinomas (iš E.
Petrausko albumo-rinkinio)

kruopščiai, klientai jomis nesi
skundžia. Merginos ir moterys
taip pat tvarko londoniečių na
mus, slaugo bei prižiūri invali
dus, senukus.
Nemažai lietuvių gyvena
Londone su padirbtais doku
mentais, tačiau, anot reporte
rės, darbdavių tai nedomina. Pi
nigus už darbą jie perveda į
nurodytą sąskaitą banke. Pa
prastai tai būna legaliai gyve
nančio žmogaus sąskaita, nes
nelegalai jų atsidaryti negali. Už
vadinamąjį pinigų “išgryninimą”
- paėmimą iš sąskaitos - korte
lės savininkui reikia duoti apie
10% sumos. Tokiais “metodais”
uždarbiauja ir įsigiję darbo lei
dimus.
Lietuviai dažniausiai atsipa
laiduoja savaitgaliais savo ankš
tuose kambariuose, nusipirkę
alaus arba tarp nelegalių emi
grantų populiaraus, nebran
gaus, į skardines pilstomo sidro,
kainuojančio apie 60 pensų.
Daugiau uždirbantys penktadie
niais nueina pasilinksminti į
alaus ar striptyzo barus, kur
alaus bokalas kainuoja apie 3 sv.
250 sv. atlyginimas per sa
vaitę, žvelgiant iš Lietuvos, gali
pasirodyti didžiuliai pinigai. Ta
čiau apie 50 sv. per savaitę
tenka atiduoti už mažą kamba
rėlį juodaodžio nuomojamame
dviaukščiam name su bendra
virtuve, vonia ir tualetu, iš kurio
gena nemalonūs netvarkos,
drėgmės ir pelėsių kvapai.
Jei ramiai elgsiesi, niekam
neįkliūsi, Londone ir nelegaliai
gali gyventi ilgai. Dažniausiai
emigrantai įkliūva apkvaitę nuo
alkoholio ar narkotikų ir ėmę
siausti... Neapsikentę kaimynai,
ar baro apsaugos darbuotojai
tada iškviečia policiją. Į teisė
saugos akiratį neretai patenka ir
apsivogę lietuviai.
2000 m. iš D. Britanijos į
Lietuvą deportuoti 1,372, per
nai 1,275 nelegalūs emigrantai.
Reporterė Aušra Pilaitienė,
nors ir labai dalykiškai aptarian
ti nelegalių lietuvių atklydėlių
buitį, nieko nemini apie jų pa
stangas organizuotis ar įsijungti
į esamą bendruomenę. Ji mini
tačiau, kad Šv. Kazimiero para
pijoj sueina į pamaldas nemažai
atvykėlių ir po Mišių išgeria
“Švyturio” alaus ir pasišneka.
Klebonui kun. Petrui Tverijonui
tenka dažnai atlikti įvairius
dvasinius patarnavimus.
Naujieji nelegalūs atvykėliai
stengiasi išsiversti rankiodami
išmestus gatvėn rakandus: bal
dus, televizorius ir kitus elektri
nius, pasenusio modelio, reik
menis. Vienintelę tikrą praban
gą jie sau leidžia pirkdami
lietuviškus gaminius parduotu
vėj “Baltika”. Dažnai užsimena
ma, jog jie siunčia siuntinius į
Lietuvą.
Šiuo metu D. Britanijoj
rimtai susirūpinta, kad tolydžio
Anglija tampanti prieglobsčiu
įvairaus plauko gaivalui ir
siūloma reformuoti dabartinę
imigracijos sistemą. Kaip tai
atsilieps į nelegalių emigrantų
padėtį, Lietuvos ryto reporterė
nebando spėlioti.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING &

APPLIANCES

Skambinti

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

Toronto rusų kalba leidžia
mas savaitraštis Russian Cana
dian Info š.m. spalio 22 d. laido
je išspausdino straipsnį apie
Baltijos valstybių ginkluotąsias
pajėgas, besiruošiančias įstoti į
ŠAS (NATO). Apie Lietuvos
karinį pasiruošimą laikraštis ra
šo: “Teritoriniu atžvilgiu Lietu
va yra didžiausia respublika ir
turi didžiausią gyventojų skaičių
- 3 milionus ir 655,000. Tai įga
lina ją turėti Baltijos regione
didžiausias reguliarias ginkluo
tąsias pajėgas - 12,200 kareivių
ir karininkų. Prie to reikia pri
dėti 5,000 sukarintų dalinių.
Kartu su reguliaria kariuomene
tai sudaro sausumos, jūrų ir
aviacijos ginkluotąsias pajėgas.
Sausumos kariuomenėje yra
dvi motorizuotos pėstininkų bri
gados ir du pulkai - jėgerių ir
mokomasis. Jie yra aprūpinti
šimtu šarvuotų transporto prie
monių ir 250 artilerijos pabūklų
bei minosvaidžių. Karinį jūrų
laivyną sudaro du maži povan
deniniai laivai ir keturi žvalgy
bos kateriai. Aviacija turi 10
mokomųjų lėktuvų ir 8 malūn
sparnius, kurie taip pat gali būti
panaudoti nesudėtinguose kari
niuose uždaviniuose. (...)
Moterys tik savanoriškai ga
li tarnauti Lietuvos kariuome
nėje. Šiandien jų ten yra nedaug
- penkios jaunesniosios karinin
kės ir apie 30 medicinos dar
buotojų. Galbūt moterų visai
neimtų į tarnybą, nes visai pa
kanka vyrų, tačiau ŠAS standar
tai reikalauja karinėje srityje jų
dalyvavimo. (...)
Į Lietuvos karinio vadovavi
mo sistemą yra įjungta krašto
apsaugos ministerija, vadovau
jama L. Linkevičiaus, ir genera
linis štabas. Betarpiškas gink
luotųjų pajėgų vadovavimas pri
klauso generolui J. Kronkaičiui.
Jis yra JAV armijos atsargos
pulkininkas. (...) Tačiau vyr.
karininkų tarnyba yra sudaryta
iš Lietuvos piliečių, tarnavusių
sovietų armijoje. Jų skaičiuje
yra ir etninių rusų, gerai mo
kančių lietuvių kalbą. Žemesnio
laipsnio karininkai yra ruošiami
Lietuvos karo akademijoje, ku
rioje dėstytojai yra taip pat ŠAS
šalių kariškiai”.
Rusuos pretenzijos
Maskvos dienraštis Nezavisimaja Gazeta š.m. spalio 7 d.
laidoje rašo: “Daugelis Kara
liaučiaus srities gyventojų, kaip
ir jų išrinktieji valstybės seimo
atstovai mano, kad Klaipėdą
reikia prijungti prie Karaliau
čiaus srities. Jų manymu tam
yra visi teisiniai pagrindai. Vie
nas jų - Klaipėdos kraštas ir
Klaipėda niekad teisiškai nebu
vo Lietuvos dalis. Neseniai įvy
kusios frakcijos ‘Rusijos regio
nai’ vadovaujant O. Morozovui
išvykos į Karaliaučių metu Ka
raliaučiaus deputatas N. Nikiti
nas padarė nelauktą pranešimą
apie Rusijos-Lietuvos valstybių
sienų sutarties peržiūrėjimo bū
tinumą, kurią 1997 m. pasirašė
B. Jelcinas ir A. Brazauskas. Ni
kitino manymu ši sutartis pažei
džia ne tik Karaliaučiaus srities
gyventojų, bet ir visų rusų tei
ses. Rusų diplomatai, kurie ruo
šė dokumentus, smarkiai sukly
do sumažindami Karaliaučiaus
srities teritoriją ir nustumdami
ją nuo sovietinės pozicijos be

veik 1.5 km. Lietuvos adminis
tracinės sienos naudai. (...) Po
kalbyje su NG korespondentu
Nikitiną palaikė RF seimo de
putatas Viktoras Alksnis, buvęs
Baltijos karinės srities pulkinin
kas: ‘Nereikia leisti Lietuvai dis
kriminuoti Rusijos ir vesti dvi
veidę politiką - Briuselyje sakyti
viena, o daryti kita’. Be to, Alks
nis pabrėžė, kad 1997 m. sutar
tis dar nėra ratifikuota, ir jos jo
kiu būdu negalima ratifikuoti,
kol ji yra tokia. Jis mano, kad
jau laikas Kremliui parodyti po
litinę valią ir prijungti Klaipėdą
bei visą jos kraštą prie Rusijos.
Reikia grįžti prie MolotovoRibbentropo sutarties ir peržiū
rėti Klaipėdos statusą. (...)
‘Rusijos regionų’ deputatai
priminė, kad Lietuva dėl Sov.
Sąjungos subyrėjimo turi RF
daug ‘skolų’. Be to, buvo pažy
mėta, kad Rusija, kaip teisėta
Sov. Sąjungos paveldėtoja, turi
visus teisinius pagrindus laikyti
Klaipėdą ir visą jos kraštą savo
teritorijos dalimi”.
Leidinys apie Lietuvą

Vokietijos žurnalas Osteuropa visą š.m. rugsėjo-spalio
mėn. laidą paskyrė Lietuvai.
Joje yra 20 straipsnių, kurių au
toriai yra L. Paulauskis, R. Mi
siūnas, T. Venclova, Č. Milašius
ir kiti. Šiuose straipsniuose yra
rašoma apie Lietuvos literatūrą,
politiką, ekonomiką ir pan. Ko
dėl žurnalas tiek daug vietos
(267 psl.) suteikė Lietuvai, ra
šoma įžangoje:
“Nėra jokios abejonės, kad
šiais mėnesiais Lietuva tapo
kultūros ir visuomeninių reikalų
susidomėjimo centru. Sprendi
mas pakviesti Lietuvą būti 2002
m. Frankfurto knygų mugės
garbės viešnia suteikė šiam Bal
tijos kraštui dideles galimybes.

Knygų mugė yra Vokietijoje
ne tik svarbus kultūros renginys,
bet ir didžiausia pasaulyje šios
rūšies paroda. Ji suteikia vienin
telį šios rūšies forumą savo lite
ratūrai ir kultūrai pristatyti. Dar
reikšmingesnis yra jos kataliza
toriaus vaidmuo.
Vos tik peržengus slenkstį,
ji sukelia viešą susidomėjimą
Lietuvos kraštu. Tai liudija šim
tai žiniasklaidos pranešimų, re
portažų, parodų, vertimų ir
naujų leidinių. Lietuva turi pui
kią progą žengti platesnį žingsnį
iš užmaršties šešėlio, į kurį ji pa
teko Antrojo pasaulinio karo
metu per Rytų-Vakarų sankirtį.
Savaime suprantama, kad
Osteuropa nestovi nuošalyje, kai
kalbama apie kraštą, kuris pa
prastai yra spaudos ir vokiečių
Rytų Europos draugijos dėme
sio centru. Osteuropa negali to
nedaryti, kai nuolat yra skun
džiamasi, kad Vokietijoje nėra
žinoma apie šių laikų Lietuvos
politikos, ūkio, visuomenės ir
kultūros raidą ir apie kitų Balti
jos kraštų naująją istoriją. Tas
žinojimas yra menkesnis negu
apie Lenkiją, jau nekalbant apie
Rusiją. Norėdami tam padėti,
mes nusprendėme ne tik kelis
straipsnius, bet ir visą dvigubą
laidą paskirti Lietuvai, apsvars
tyti daugelį sričių. Be to, visi
straipsniai turėtų būti vertinges
ni, negu paprastai būna dienraš
čiuose bei lengvabūdiškoje pub
licistikoje. Tokios Osteuropa
vienam kraštui skirtos laidos ligi
šiol dar nebuvo”.
J. B.

PADĖKA
AtA
VYTAUTAS VAIDOTAS
mirė 2002 m. spalio 26 d. Toronte, ON.
Nuoširdžiai dėkojame kun. Pijui Šarpnickui,
OFM, už maldas laidotuvių namuose, kunigams - Augus
tinui Simanavičiui, OFM, Pijui Šarpnickui, OFM, ir
Edžiui Putrimui už atnašautas gedulines Mišias. Dėko
jame karsto nešėjams ir P. Adomaičiui už tartą atsisvei

kinimo žodį laidotuvių namuose. Ačiū visiems už atsiųstas
gėles ir už gausias aukas šv. Mišioms, sergantiems vai
kams ir našlaičiams Lietuvoje, o taip pat už aukas Prisikė
limo parapijos statybos vajui.
Nuoširdžiai dėkojame ponioms už skanius pyra
gus, J. Gurklienei už paruoštus pietus. Ačiū visiems, kuo
nors prisidėjusiems prie laidotuvių.
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Po lietuviu ir lenkų istorikų konferencijos Varšuvoje
V. A. JONYNAS

Po poeto Bernardo Brazdžionio laidotuvių 2000.VIIL31 Petrašiūnų kapinėse išreiškia užuojautą Velionies
žmonai Aldonai: G. Žemkalnis, prof. Vytautas Landsbergis, N. Sadūnaitė

Graudus musų istorikų apsijuokimas
V. A. JONYNAS

Nors niekad nestigo gerų
norų normalizuoti LietuvosLenkijos santykius, vien tik pra
ėjusio šimtmečio paskutiniame
dešimtmetyje ėmė sklaidytis tar
pusavio nepasitikėjimo ūkanos.
Šių pragiedrulių poveikyje imta
optimistiškiau galvoti apie moks
linio bendradarbiavimo galimy
bes istorijos srityje, išsiaiški
nant, kodėl taip skirtingų esama
istorinių faktų interpretavimų.
Tam tikslui buvo suruošta Var
šuvoj mokslinė konferencija,
kurioje Lietuvai atstovavo Lie
tuvos gyventojų genocido ir re
zistencijos tyrimo centro (LGGRTC) delegacija, papildyta ke
liais akademikais.
S. m. rugsėjo 22 d. Atgimi
mo skiltyse Ričardas Čekutis
aprašo konferencijos eigą, pa
rinkdamas savo straipsniui sen
sacingą antraštę; Lietuva ir Len
kija; kam priklauso Vilnius?
Atvirai kalbant, tas klausi
mas nebuvo įtrauktas į darbo
tvarkę. Priešingai, abiejų dele
gacijų vadovai pageidavo, kad
konferencijos dalyviai tos temos
neliestų. Iš Čekučio aprašymo
tačiau atrodo, kad salėn suplū
dę pašaliečiai to pageidavimo
visai nepaisė:
“Per visas diskusijas kai ku
rie susirinkusieji iš vietų kalbėjo
apie ‘lietuviškąją Vilniaus oku
paciją, lietuviško saugumo bjau
rumus’ - ir net mokė kaip tai
syklingai rašyti lietuviškai pa
vardes bei vietovardžius, griež
tai buvo kritikuojami lietuviški
istorijos vadovėliai bei žemėla
piai, neva šlovinantys tokius ka
ro nusikaltėlius, kaip gen. P.
Plechavičius bei tariamai iškrei
piantys, istorinę tiesą”.
R. Čekučio nuomone, Lie
tuvos delegacijos tie priekaištai
(tiek kartų girdėti) ypatingai ne
stebino. Kas juos sukrėtė, tai
Lietuvos istoriko Liudo Truskos
atskalūniškas solo išpuolis, kai
pastarasis “baigiamoje, improvi
zuotoje kalboje, nei iš šio, nei iš
to, pradėjęs menkinti mūsų ša
lies istorinę praeitį ir nusišalinęs
nuo akademinės diskusijos”.
Tie nušnekėjimai pradžiuginę
ne tik radikalesnius lenkų istori
kus ar “Armija Krajova” kovo
tojus, bet ir visus vietinės žiniasklaidos atstovus. Ričardas Če
kutis neiškenčia nepacitavęs kai
kurių truskiškų “perliukų”.
“Į lietuvio atmintį neįeina
nei žydų, nei lenkų, nei kitų tau
tybių nuostoliai, patirti karo
metais. Lietuviai skaičiuoja tik
savo žaizdas ir savo nuostolius.
XX a. vidurys lietuvių tautos is
torijoje yra gili duobė, t.y. gė
dinga 1940-tųjų kapituliacija so
vietams, nepavykęs 1941 m. bir
želio antisovietinis sukilimas,
kuris užsibaigė žydų skerdynė
mis, beprasmis pokario partiza
nų karas”.
Didžiausia kliūtis blaiviam
istorijos suvokimui esąs nepa
prastai Lietuvoje populiarus va
dinamasis kovų ir kančių kultas.
Daugelis lietuvių įsivaizduoja,
kad jos praeitis yra tik žygiai ir
kančios, o tas kančias gerokai
padidina ir apie jas šneka su
pasitenkinimu. Kalbama apie
lietuvių genocidą, kurio, mano
įsitikinimu, nebuvo, nes buvo
tik žydų genocidas.
Dauguma Lietuvos istorikų
esą visiškai ignoruoja antihitle
rinės koalicijos nuopelnus, išgelbėjusios europinę civilizaciją
nuo pražūties. Dauguma Lietu
vos istorikų esą nenori pripažin
ti lietuvių kolaboravimo, nors
lietuviai iš esmės kariavo Vo
kietijos pusėje.

Į žydų kraujo jurą įmerktos
tūkstančių lietuvių rankos...
Abejoju, ar apskritai buvo
antinacinė lietuvių rezistencija.
Visus šiuos prof. L. Truskos pa
reiškimus palydėjusios griaus
mingos katutės, ir kalbėtojas at
rodęs itin patenkintas, tačiau
kiti Lietuvos delegacijos nariai
nebuvę itin entuziastingi. Atsi
radęs tačiau dar vienas delega
cijos narys, kuris pritaręs L.
Truskos kontroversinėms min
tims. Jis nepasidrovėjęs pristaty
ti Lietuvą kaip “karo nusikaltė
lių ir kolaborantų, tik ir svajo
jančių dar kartą nusimaudyti žy
dų ir lenkų kraujo jūroj, kraštą”.
Kiti delegacijos nariai atro
dė reporteriui rimtesni, pajėgūs
išvengti pertempimų ir nelinkę į
ekshibicionizmą. Labai kons
truktyviai, sakysim, pažvelgęs į
neprildausomybės praradimą (at
seit Lietuvos kapituliaciją prieš
sovietinį kolosą) dr. Algirdas
Jokubčionis, atkreipdamas klau
sytojų dėmesį, kad kraštas buvo
atlaikęs dviejų ultimatumų grės
mę ir pusiau demoralizuota tau
ta, įtikėjusi į priešo propagandą
jos deklaruojamą, nesikišimą į
jos vidaus reikalus.
Okupacijos ir kolaboravimo
problematiką Lietuvoje Antrojo
pasaulinio karo metais nagrinė
jo doc. dr. Sigitas Jegelavičius.
Anot istoriko, nelengva sude
rinti skirtingus mąstymo stereo
tipus, atsiradusius abiejose pu
sėse, svarstant tokius dalykus
kaip antisovietinis sukilimas
1941 m. ar lietuvių pastangos
atkurti suverenitetą.
Dr. Valentinas Brandišauskas savo pranešime apžvelgė
pagrindinės lietuviškos valdžios
institucijos Vilnijoje nacių oku
pacijos laikotarpiu - Vilniaus
miesto ir srities piliečių komite
to - veiklą.
Dr. Arūnas Bubnys nagri
nėjo lietuvių ir lenkų rezisten
cijos sąjūdžių 1942-1945 metais
skirtumus bei prieštaravimus,
neaptikdamas bendrų interesų
požymių.
Delegacijos vadovas doc.
dr. Arvydas Anušauskas kalbėjo
apie tautinius-kultūrinius poky
čius Rytų Lietuvoje karo ir po
kario metais. Panašius klausi
mus nagrinėję ir lenkų istorikai.
Tačiau čia jau buvo galima iš
girsti radikalesnio bei dažnai
ginčytino vertinimo. Šiuo požiū
riu itin išsiskyrė prof. Tomasz
Strzembosz pranešimas “Lenkų
pogrindžio valstybė Vilniaus re
gione 1939”, bei dr. Andrzej
Chmielarz pranešimas “Kolabo

ravimas su vokiečių okupantais
Lenkijoje ir Lietuvoje”.
Ričardo Čekučio nuomone,
yra daugybė klausimų (ir abiejų
šalių mokslininkai su tuo faktu
sutinka), dėl kurių niekada ne
bus galutinai sutarta. Šis požiū
rių skirtumas yra didžiausias dėl
vadinamojo Vilniaus klausimo.
Šis klausimas jau seniai yra iš
spręstas, tačiau iki šiol kaitina
abiejų šalių visuomenės aistras.
Bandydamas susumuoti ben
drą įspūdį, kurį paliko konferen
cijos dalyvių sankirčiai, Ričar
das Čekutis leidžia sau tokius
apibendrinimus:
“Lenkai pirmiausia stengia
si į diskusijų plotmę iškelti gin
čytinus dviejų valstybių bei tau
tų sąveikos klausimus, tuo tarpu
kai kurie lietuvių istorikai dar
dažnai linkę nusižeminti ir net
pataikauti vyraujančioms nuotai
koms šį savo aktą vadindami
‘istorine tiesa’”. Buvo keista, kai
net radikalesni lenkai mokslinin
kai mėgino savotiškai ‘paguosti’
Lietuvos kolegas ir net tuos pa
čius dalykus pasakydavo be nei
giamo atspalvio, tuo atverdami
kelius į konstruktyvų dialogą. Kai
ir Lietuvoje bus suvokta, jog ben
dradarbiauti tai ne save juodinti,
šis dialogas bus įdomesnis ir
našesnis.
Atgimimas konferencijos me
tu pasiteiravo Lietuvos generali
nio konsulo Genadijaus Mackelio, kokios yra dvišalio bendra
darbiavimo perspektyvos ir da
barties santykių raida. Vienas iš
atsakymų įsidėmėtinas:
Klausimas: Šioje konferen
cijoje Jūsų minimų aistrų netrū
ko ir išgirdome nemažai kriti
kos, skirtos būtent Lietuvai. Bu
vo netgi pareikalauta atsiprašyti
Lenkijos už neva mūsų jiems
padarytus nuostolius. Kaip ver
tinate tai? Ar panašūs atsiprašy
mai gali būti veiksmingi bendra
darbiaujant valstybiniu ar istori
niu lygmeniu?
Atsakymas: Reikėtų atsi
žvelgti į tai, kad čia vis dėlto
buvo daugiau susirinkę akade
minio sluoksnio atstovai. Jie nė
ra įstatyti į tam tikrus diploma
tinius rėmus. Jie faktus nagrinė
ja remdamies ne tik sveiku pro
tu, bet ir emocijomis. Tačiau
tikiuosi, kad šis bendradarbiavi
mas ir deklaracija, pasirašyta
dviejų institucijų, suteiks gali
mybę tiems mokslininkams su
sėsti prie stalo ir rasti bendro
sąlyčio taškų. Tie klausimai, ku
rie tik kursto nereikalingas ais
tras, paprasčiausiai galbūt bus
išbraukti iš aptariamų klausimų
sąrašo...

Neatrodo, kad aliarmuojan
čio tono R. Čekučio korespon
dencija apie lietuvių-lenkų isto
rikų konferencijos eigą turėjo
didesnio atgarsio Lietuvos spau
doje. Buvo tačiau galima tikėtis
atkirčio iš prof. L. Truskos pu
sės. Jo susilaukėm š.m. spalio 13
d. Atgimimo numeryje gana už
koduotu pavidalu.
Atkirtyje nekomentuojami
korespondencijoj minimi L.
Truskos priekaištai lietuviams
istorikams, kad jų esama pasi
nešusių į egocentrizimą, abejin
gumą kitų tautų nelaimėms. Ne
girdom praleidžiamas ir faktas,
kad L. Truska savo išpuoliais
pelnęs salės publikos pritarimą
bei katutes. Vienintelis teiginys,
kurį L. Truska nurodo kaip žur
nalistinį pramaną yra jam pri
skiriamas posakis: “Tūkstančio
lietuvių rankų yra mirkusios žy
dų kraujo jūroj”. Jo prof. Trus
ka atvirai išsigina.
Iš kitos pusės, L. Truska
prikaišioja R. Čekučiui, kad
pastarasis primiršęs paminėti,
jog jisai savo pranešime konfe
rencijoj pripažinęs: esama mūsų
istorijoj ir herojiškų puslapių, ku
riais galima ir verta didžiuotis.
Tokiais jo nuomone esą: “Jau
nekalbant apie senąją kuni
gaikščių Lietuvą, tai unikalus
vyskupo Valančiaus blaivybės
sąjūdis XIX šimtmečio viduryje,
jokio šešėlio neturėjo knygnešių
ir daraktorių kovos už kataliky
bę laikmetis, 1905 m. revoliuci
ja, 1918-1920 Nepriklausomy
bės kovos; naujaisiais laikais di
sidentų sąjūdis ir ypač Katalikų
Bažnyčios kronikos leidyba, sėk
mingos kultūros fronto darbuo
tojų pastangos išsaugoti ir puo
selėti tautinę savimonę sovieti
nės okupacijos dešimtmečiais ir
galiausiai - 1988-1991 m. Sąjū
dis, visą pasaulį sužavėjusi mūsų
‘Dainuojanti Revoliucija’”.
Dėl kitų savo pareikštų
minčių konferencijoj, jis jų neiš
sižada. Pakartoja, kad moralinė
duobė mūsų istorijoj - gėdinga
1940 metų kapituliacija sovie
tams, provokiškas 1941 m. bir
želio sukilimas, pasibaigęs masi
nėmis žydų skerdynėmis. Neįžiūrįs jis taipogi jokios prasmės

partizanų kovose pokaryje, “nes
nė per milimetrą nepriartėjome
prie Nepriklausomybės, o lietu
vių žuvo ar buvo nužudyta 22 kar
tus daugiau, negu okupantų”.
Savo tekstą prof. L. Truska
užvardija Kurioje fronto pusėje
buvo lietuviai Antrojo pasaulinio
karo metais?” Straipsnio pabai
goje sakoma: “Straipsnyje pana
grinėtais klausimas išsamiau ra
šiau savo straipsnyje 1941-1944.
Kas buvo lietuvių priešas nr. 7?”
Kultūros barai 2002 nr. 4.
Ar tuo norima pasakyti, kad
delegacijos nariams Truskos te
zės buvo seniai žinomos, neaiš
ku. Kiekvienu atveju jo įsitikini
mai yra tokie: “Maždaug 300
apskričių viršininkų ir valsčių
viršaičių, 900 lietuvių saugumo
policijos valdininkų, tūkstančiai
policininkų talkino vokiškiems
okupantams išreikalaujant ūki
ninkų duokles, gaudant ir ve
žant į Vokietiją katorginiams
darbams jaunus vyrus ir mote
ris, kovojant su antihitlerinės
koalicijos dalyviais, sovietiniais
ir lenkų partizanais. Juodą dar
bą lietuvių savivalda atliko 1941
metų vasarą ir rudenį, naikinant
žydus. Nebus per daug perdėta
sakant, jog vokiečiai sudarinėjo
žudynių grafiką ir fotografavo,
visą techninį darbą atlikdavo
lietuviai.
Paprastai didžiuojamės, kad
Lietuva - vienintelė vokiečių
okupuota šalis, kurioje neatsira
do savanorių į SS legioną, ta
čiau dažnai užmirštame, kad
8000 lietuvių tarnavo 25-iuose
pagalbinės policijos batalionuo
se, kurie svariai prisidėjo prie
civilių gyventojų žudynių Lietu
voje ir už jos ribų (Gudijoj,
Ukrainoj, Lenkijoj). Naujausieji
A. Bubnio tyrinėjimai rodo, kad
naciai panaudojo žudynėms be
veik pusę visų batalionų”.
Būdingas ir kitas prof. L.
Truskos silogistinis protavimas,
tvirtinantis, kad “Armija Krajo
va” turėjusi pilną teisę jaustis
Vilniaus krašto legaliais savinin
kais. Girdi, Atlanto Charta skel
busi jog pasibaigus karui bus at
kurtos iki 1939 m. rugsėjo 1 d.
buvusios valstybinės sienos. Er
go, lietuviškieji savisaugos dali
niai buvę ten įsibrovėliai ir na
cių išlaikytiniai.

Gerumo šviesos spinduliai
ANTANINA GARMUTĖ

Nedidukė švytinčiomis aki
mis moteris. Baltu chalatu apsi
vilkusi - ji medicinos seselė Al
bina Giniūnaite Kauno medici
nos universiteto klinikose. Ru
dos spalvos apranga - vienuolė
sesuo Bernadeta. Rami ir susi
kaupusi - tikybos mokytoja vi
durinėje mokykloje. Rami to
dėl, kad jau nebereikia slapsty
tis ruošiant vaikučius šv. Komu
nijai. Lietuva - laisva. Ji, nuo
vaikystės perėjusi Sibiro tremtį,
tai visa širdimi jaučia. Todėl ir
laiminga. Todėl ir kiekvieną gy
venimo dieną sutinka kaip di
džiausią Dievo dovaną. “Daryti
žmonėms gera - didžiausia mal
da” -jos gyvenimo credo.
Tarp kitų daugiavaikių šei
mų (“vaikučiai - mūsų ateitis”)
sesuo Bernadeta savo iniciatyva
surado Kauno pakraštyje prisi
glaudusią Tunkevičių šeimą.
Anuomet, Atgimimo pradžioje
joje augo “tik” 6 vaikučiai. Da
bar jau visas tuzinas. “Dvylika
šaunuolių auga Lietuvai!” džiaugiasi manoji bičiulė.
Neseniai mudvi aplankėme
šią gražią šeimyną.
- Kas gi naujo pas jus? teiraujasi Albina.
- Oi, daug — ir naujo, ir ge:
ro! - aiškina šeimos motina.
Tunkevičienė, vis dar sportiškai
liekna, pasitempusi moteris. Vyro darbovietė pagaliau pasi
rūpino mūsų buitimi - gavome
dar kelis kambarėlius šiame pat
sename pastatėlyje. Nėra taip
ankšta, kaip anksčiau. Tik va...

- tarsi nuliūsta moteriškė, - ma
no jauniausiajai, Ievutei, jau šešeri. Mažų vaikų nebeturiu. Pa
siilgstu... O anie - užaugs!
- Puiku! - džiaugiasi Albi
na. - Ir kaip gi užaugo? - tei
raujasi.
- Linai ir Ritai sukako 20 ir
19-ka. Abi jau nuotakos. Štai
mano žentas Evaldas Navickas
iš Margininkų. O čia anūkėlis,
tik aną savaitę iš ligoninės parsi
vežtas. Nauja pamaina auga.
Atžalos!
Visi vaikai, išskyrus mažąją
Ievutę, mokosi. Mergaitės - siu
vimo, maisto gaminimo specia
liose mokyklose, brolis Gedimi
nas stengiasi įsigyti automechaniko specialybę. Jonas, Valenti
nas, Dovilė, Nerijus, Kęstutis,
Vaidotas ir Jurgita lanko viduri
nes mokyklas Kauno mieste.
Taigi mažoji, simpatiškoji šešia
metė Ievutė, išlydėjusi visus
broliukus ir sesutes į pamokas,
lieka viena su mamyte... Žino
ma, ji visada laukia tetos Albi
nos (“tik nepamirškite mūsų!” išlydėdama sako) ir dar turi
slaptą viltį, kad štai, artėjant šv.
Kalėdoms, koks nors geraširdis
Kalėdų senelis ir ją prisimins.
(O gal ir prisimins? Ievutės ad
resas: Ievutė Tunkevičiūtė,
Elektrėnų g-vė 32, 3031 Kaunas,
Lietuva).
Palinkėsime visam gražiam
seselės Albinos-Bernadetos glo
bojamam Tunkevičių šeimos at
žalynui šviesių-baltų šv. Kalėdų
ir laimingų Naujųjų metų. Te jų
gyvenimo keliuose ir širdelėse
visuomet šviečia gerumo šviesos
spinduliai!

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

Visi 12-ka Tunkevičių vaikų prie kankinės Spirgevičiūtės paveikslo
(viršuj, kairėje) Šv. Antano šventovėje su vienuole sesele Bernadeta Alina Giniūnaite (trečioje eilėje pirmoji iš kairės)

E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

Lietuvių išeivijos instituto Kaune tvarkytojai (iš d.): dr. Linas
Saldukas, dr. Daiva Dapkutė, neatpažinta, viešnia KLB pirm. Rūta
Žilinskienė, S.S. Lozoraičių muziejaus vedėja Nijolė Bulotienė

Skirtingų kultūrų
susitikimas
Planuojant įsijungti Europos sąjungon, reikia
įveikti kultūrinius skirtumus
DR. JONAS KUNCA

Po airių teigiamo plebiscito
ir ES pritarimo beliko tik sude
rinti likusias įstojimo į ES sąly
gas. Atrodo, jog po poros metų
pradėsim tikrą bendravimą su
Vakarų Europa. Kiek mes esa
me tam pasiruošę?
Ir išpildžius visas įstojimo į
ES sąlygas liks didokas kultūri
nis skirtumas. Praeityje mūsų
tautai teko gyventi rytietiškos
kultūros aplinkoj, kuri paveikė
tautos charakterį, ypač per pas
kutinę okupaciją, susijusią su
kultūrine priespauda, persekio
jimais, tremtimi, nesąžiningumu
ir nuolatine baime. Supranta
ma, kad užaugęs tokioj aplinkoj
žmogus savo galvosena ir elge
siu skiriasi nuo laisvų šalių gy
ventojų.
Kokie skirtumai tarp vaka
riečių ir išsilaisvinusių kandida
tų, norinčių įstoti į ES? Asmeni
nės iniciatyvos pas mus mažiau
nei Vakaruose, kadangi mark
sistinėj sistemoj ji iš viso nebuvo
galima. O demokratijoj privati
iniciatyva yra privataus ir valsty
binio gyvenimo variklis. Taigi ji
yra būtina.
Antra mūsų silpnybė, tai
nesugebėjimas organizuotis. Tai
irgi istorinės praeities paliki
mas. Čia mums trūksta patirties
visur kur, net ir valstybės admi
nistravime. Dėl to pas mus įsi
galėjo korupcija ir organizuotas
nusikalstamumas. Be įstaigų pa
galbos šitos ydos negalėtų išsi
laikyti. Organizuotumo stoka
labai stabdo valstybės paramą
visose srityse.
Lietuvių tautai teko išgy
venti šimtmečius svetimoj prie
spaudoj, kuri neigiamai paveikė
tautos charakterį. Paliko mumy
se palinkimą pataikauti stipres
niem ar svetimiem ir kartu per
vertinti Vakarus bei jų kultūrą.
O tas savo ruožtu sukelia men
kavertiškumo jausmą. Tikrumo
je lietuviams netrūksta gabumų
pasiekti bet kokį užsibrėžtą tiks
lą. Ko trūksta, tai ryžto, pasiti
kėjimo savimi ir ištvermės. Ne
maža dalis tėvynainių Lietuvoj
ar išeivijoj yra linkę pasirinkti
lengvesnes studijas ir jas užbai
gę nesiekia specializacijos, tos
mokslo šakos aukštybių. Vėliau
gailisi ne vienas. Tada šaukštai
jau po pietų.
Vakarų kultūrą pervertina
me, nes jos nepažįstame, o savą
ją linkę niekinti. Pažvelkim ati
džiau, kas ten Vakaruose vyks
ta. Ko, be turtingesnio gyveni
mo, mes turėtumėm jiems pavy
dėti? Pornografijos? Netvarkos
mokyklose dėl laisvės pertek
liaus? Vedamos ne sava galva
politikos? Šeimų nepastovumo?
Moralės stokos? Ar šio laiko va
dinamos modernios neva muzi
kos? Vakaruose tyliai atslenka
žemyneiga, kurios tikrai nereik
tų siekti
Vėl, Vakarai pasižymi orga
nizuotumu, dalykiškumu
ir
aukšta technologija. To tai tik
rai, iš jų verta pasimokyti. Kad
tas skirtingų kultūrų bendravi
mas būtų mums naudingesnis,
mums reikia skubiai sumažinti
skirtumą tarp jų ir mūsų.
Iki įstojimo lieka dar pora
metų. Neilgas laikotarpis, bet
per jį galime daug ką padaryti.

Suruošę įvairiom specialybėm
kursus, pagerintumėm mūsų
specialistų žinių lygį. Dėstytojų
tokiem kursam, berods, turime.
Tai nesudarytų didesnių išlaidų.
Kiek girdėjau, jau veikia vadovų
kursai ir jie yra gausiai lankomi.
Tokių kursų akciją reiktų plėsti,
kad jie apimtų daugumą gyveni
mo šakų. Kad galėtų juos lanky
ti dirbantys, kursai turėtų vykti
vakarais arba vasaros atsotogų
metu. Nebūtų pro šalį pažinti ir
vakariečių papročius bei elgesį.
Tai palengvintų bendradarbia
vimą.
Kiekvienam aukštesniam val
dininkui, įmonininkui ir politi
kui reiktų greit pramokti bent
vieną svetimą kalbą. Su euro
piečių dauguma lengviausia su
sikalbėti angliškai. Ir čia trum
piausias kelias yra anglų kalbos
vakariniai kursai. Mokytojų jau
netrūktų.
Vakariečių, su kuriais teks
bendrauti, papročiai ir elgesio
normos dažnai yra kiek skirtin
gos. Kuris nors televizijos kana
las galėtų čia daug padėti su
specialia vakariečių etikos pro
grama. Etikos pažinimas nau
dingas ne vien pramonininkams
ir politikams, bet ir viešbučių
tarnautojams, krautuvių parda
vėjams ir taksistams, o ypač dir
bantiems turizmo srityje.
Žiūrint į ateitį darosi aišku,
kad mums reikia išauklėti naują
kartą, piliečių savarankiškai gal
vojančių, savimi pasitikinčių,
gerai profesijai ar amatui pa
ruoštų ir savąjį kraštą mylinčių.
Tam reikėtų kai kurių švietimo
reformų, tinkamų vadovėlių ir
mokytojų. Rytoj jaunoji karta
valdys mūsų šalį. Tai rodo, jos
tinkamo auklėjimo svarbumą.
Gal verta pridėti, kad mokyklo
je turi viešpatauti tvarka ir
drausmė, o ne beribė laisvė.
Mokykla yra juk ir auklėjimo
įstaiga.
Galų gale užsitikrinsim sau
prideramą vietą Europos tautų
tarpe padidindami lietuvių skai
čių, kuris paskutiniais metais
ėmė mažėti. Gerėjanti ekono
mika įgalins šeimas turėti dau
giau vaikučių. Bet šeimų pasto
vumas yra nemažiau svarbus. Jis
padidės pakilus moralei, suma
žėjus alkoholizmui ir blogų tele
vizijos programų skaičiui.
Paaiškėjus, kad įstojimui į
ES nėra kliūčių, mums svarbu
išnaudoti likusius dvejus metus
ir, kiek galima, geriau pasiruošti
bendram gyvenimui su liku
sioms mūsų žemyno šalim. Tam
yra galimybių. Tik reikia norėti
ir pasiryžti išnaudoti progą.
Šiuo metu turėtų sukrusti visi
pasiruošti tam skirtingų kultūrų
susitikimui. Vyriausybė gali tik
padėti. Visa kita yra piliečių
rankose. Pasirodydami užsieny
je gali daug prisidėti prie Lietu
vos teigiamo vertinimo, kaip pa
rodė gerai suplanuotas dalyvavi
mas Frankfurto knygų mugėje.
X^X^X^X^X^X^X^X^K^X^H^X^
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Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

u TEL (416) 252-6741
v 66 Mimico Avė. Toronto Ont.
Ė Savininkas Jurgis Kuliešius
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JA Valstybės

teistoms nėščioms moterims, mo
tinoms, auginančioms vaikus, ne
pilnamečiams, I ir II grupės invali
dams, vyresniems kaip 65 metų vy
rams. Neatliktos bausmės dalis ne
bus sumažinta kalintiems už pačius
pavojingiausius nusikaltimus.

“PHARE” LĖŠOS MOKSLUI

Lietuvoje naujai įsteigtas
Žmonių išteklių plėtros progra
mų paramos fondas. Jis organi
zuos PHARE 2001 Ekonominės
ir socialinės sanglaudos progra
mos projektų įgyvendinimą, kont
roliuos paramos lėšų panaudoji
mą ir projektų įgyvendinimą, sie
kiant pasirengti administruoti
Europos socialinio fondo finan
suojamas programas, rašo ELTA/LGTIC. Įvairių lygių moky
mo institucijos, nevyriausybinės ir
kitos organizacijos, užsiimančios
mokymo veikla, gali teikti paraiš
kas PHARE 2001 paramos prog
ramai. Pagal šią programą pla
nuojama paskirstyti per 2 mln.
eurų. Ji skirta skatinti pirminio
profesinio rengimo ir mokymo,
tęstinio profesinio' mokymo ir
mokymosi visą gyvenimą iniciaty
vas, kurios padidintų įsidarbini
mo galimybes.

VOGĖ KURĄ

Policija su Mažeikių naftos
saugos tarnybos pagalba susekė,
kas rugsėjo 23 d. naktį “Mažeikių
naftos” teritorijoje vogė dyzelinį
kurą. Tai buvo šeši asmenys, ku
rie naudodami gaisrinę žarną per
tvorą iš “Mažeikių naftos” vamz
džio leido dyzeliną į šalia tvoros
stovintį srutvežį. Du jų - pačios
bendrovės apsaugos darbuotojai,
dar du - buvę apsaugos darbuo
tojai. Vagys du kartus pripildė
cisternas, vežė paslėpti miške. Iš
ryto bendrovės saugos tarnyba
pastebėjo išlaisyto dyzelino dė
mes bei išmėtytas nuo atsarginių
čiaupų nuplėštas plombas, taip
pat už tvoros traktoriaus vėžes ir
ištekėjusių degalų pėdsakus. Vie
nas iš įtariamųjų po poros dienų
nusižudė, kitas tebesislapsto nuo
policijos.

LAUKIA JAV PREZIDENTO

Tikimasi, kad JAV preziden
tas George W. Bush su žmona ir
juos lydinčia delegacija atvyks
lapkričio 22 d. iš Prahoj įvyks
iančio ŠAS viršūnių susitikimo ir
patvirtins žinią, kad Lietuva kvie
čiama tapti ŠAS nare. Kaip rašo
ELTA/LGTIC, numatoma, kad
svečias viešės iki lapkričio 23. Vil
niuje planuojamas jo susitikimas
su visų trijų Baltijos valstybių va
dovais - Lietuvos prezidentu Val
du Adamkumi, Latvijos preziden
te Vaire Vike-Freiberga ir Estijos
prezidentu Arnoldu Ruutel.

SPARTĖJA ŪKIO RAIDA

Lietuvos rytas skelbia, jog iš
ankstiniais Statistikos departa
mento
duomenimis,
Lietuvos
bendrasis vidaus produktas (BVP)
trečiąjį šių metų ketvirtį, palyginti
su tuo pačiu praėjusių metų lai
kotarpiu, išaugo 6.6%. Per devy
nis šių metų mėnesius BVP iš
augo 6.1% ir sudarė 35.4 bin. litų.
Trečiojo ketvirčio augimą lėmė
kilimas visose veiklos rūšyse, iš
skyrus elektros, dujų ir vandens
tiekimą bei sveikatos apsaugą.
Labiausiai išaugo statybų, tran
sporto, sandėliavimo ir nuoto
linių ryšių veikla, didmeninės ir
mažmeninės prekybos, viešbučių
ir restoranų apyvarta. Žinovų
nuomone, paskutinio šių metų
ketvirčio rezultatai gali būti pras
tesni. Jie aiškina, kad Lietuvos
ekonomika daugiau priklauso
nuo eksporto negu išsivysčiusiose
valstybėse, kuriose ekonominius
svyravimus nulemia vidaus pa
klausa. Taip pat, Lietuvos ūkis
yra nedidelis, todėl kelių didesnių
bendrovių rezultatai gali labai pa
veikti BVP augimą.

SUMAŽINS ATLYGINIMUS

ELTA/LGTIC skelbia, kad
seimo valdybos sprendimu, iš po
sėdžių nelankančių seimo narių
bus išskaičiuota dalis atlyginimo.
Seimo frakcijos paragintos išna
grinėti lankomumo problemą.
Etikos ir procedūrų komisija savo
pažymoje nurodė, kad rugsėjo
mėnesį seimo narys Ramūnas
Karbauskis be pateisinamos prie
žasties praleido daugiau kaip ket
virtadalį visuotinių posėdžių, o
dar keturi seimo nariai praleido
daugiau kaip ketvirtadalį komi
tetų ir komisijų posėdžių. Už ket
virtadalį praleistų posėdžių seimo
valdyba turi teisę atimti trečdalį
(apie tūkstantį litų) parlamentaro
atlyginimo.

KAUNE - 10 SENIŪNUI)

Nuo 2003 m. balandžio 1 d.
Kauno miesto teritorija bus pada
linta į 10 seniūnijų, praneša EL
TA/LGTIC. Tai bus Centro, Ža
liakalnio, Šančių, Dainavos, Pet
rašiūnų, Panemunės, Aleksoto,
Eigulių, Vilijampolės ir Šilainių
seniūnijos. Nauji miesto savival
dybės administracijos padaliniai
bus steigiami laipsniškai perduo
dant pareigas ir finansinį savaran
kiškumą. Seniūnijoms bus paves
ta prižiūrėti gyvenamąją aplinką
ir objektus, nagrinėti gyventojų
prašymus, siūlymus ir skundus,
teikti socialines paslaugas į na
mus, prižiūrėti prekybos tvarką
viešose vietose ir kt. Tokiu pa
skirstymu pagal teritoriją ir gy
ventojų skaičių tikimasi, kad bus
paprasčiau nagrinėti piliečių inte
resus ir kad gyventojai
bus
įtraukti į miesto savivaldos pro
cesą. RSJ

PRIIMTAS AMNESTIJOSĮSTATYMAS

Lapkričio 7 d. Lietuvos seime
teisingumo ministeris Vytautas
Markevičius pateikė statistiką
apie ankstesnes amnestijas. Pasak
jo, į įkalinimo vietas iš laisvės
grįžta trečdalis nuteistųjų, tačiau
jis palankiai vertino seimo priim
tą įstatymą. Amnestijos Lietuvos
Konstitucijos dešimtmečio proga
įstatymas numato, kad į laisvę iš
eitų apie 200 nuteistųjų, o ke
liems tūkstančiams sutrumpėtų
neatliktos bausmės dalies laikas.
Amnestija bus taikoma tik nu-

Toronto lietuvių choras “Daina”, vadovaujamas muzikės Lilijos Turūtaitės

Nuo Kėdainių iki Floridos

Detroit, Ml

Palaidotas visuomenės veikėjas ir spaudos darbuotojas
a.a. STASYS DZIKAS
A.a. Stasys Dzikas, eidamas
90-uosius metus, mirė 2002 m.
rugpjūčio 26 d. Paskutinius 11
metų gyveno South Pasadena,
Floridoje. Paliko liūdinčią žmo
ną Zuzaną (Paulionytę). Pirmo
ji jo žmona Teklė (Bernotaitė)
mirė 1984 m.
Velionis gimė Lietuvoje,
Kėdainiuose. Po karo su šeima
pasitraukė į Vokietiją, o 1949
m. imigravo Amerikon. Gyveno
Elizabeth, NJ; Brooklyn-Wood
haven, NY; 1972 m. persikėlė į
Floridą (Indialantic) ir vėliau
South Pasadena (St. Peters
burg) Florida.
Velionis su žmona Tekle
karo metu mokytojavo Lietuvo
je, o vėliau Vokietijoje, Hanau
stovykloje. Tęsė mokytojų dar
bus atvykę į Ameriką 1949 m.
Baigė teisės fakultetą Hambur
ge, Vokietijoje, o Amerikoje įsi
gijo technikos specialybę ir dir
bo šioje srityje.
Velionis buvo veiklus visuo
menininkas: energingai darba
vosi krikščionių demokratų gre
tose; daug metų priklausė VLIKui, aktyviai reiškėsi Ateitinin
kų sendraugių sąjungoje, JAV
Lietuvių bendruomenėje. Daug
metų reiškėsi spaudoje, rašyda
mas apie politinius ir visuome
ninius reikalus Tėviškės žibu
riuose, Drauge ir kituose lietu
viškuose leidiniuose. Prieš išei
damas į pensiją, Stasys Dzikas
dirbo Harris korporacijoje, Niu
jorke, N. Jersey ir Melbourne,
Floridoje.
Velionies liūdi artimieji: sū
nus Alfonsas ir marti Dalia, gy
venantys West Hartford, CT;
vaikaitis Saulius Dzikas su žmo
na Irena, gyvenantys Bristol,
CT; vaikaitė Rima Gallagher su
vyru pulkininku Jonu Gallag-

A.a. STASYS DZIKAS

her, gyvenantys Westlake, OH;
provaikaitės - Anastazija, Sofi
ja, Danielė ir Sara; podukra Ni
jolė Draugelienė su vyru Vaide
vučiu, gyvenančiais Rochester,
NY. Daug tolimesnių giminių
gyvena Lietuvoje.
Velionis palaidotas Hart
forde, CT, iš Švč. Trejybės šven
tovės. Laidotuvių Mišias aukojo
kun. Albinas Gurklys. Laidotu
vėse dalyvavo giminės ir pažįs
tami; giedojo muzikas Jurgis
Petkaitis, Alfonsas Zdanys ir
Vytautas Zdanys. Per Mišias sa
vo prisiminimus pasakojo vai
kaičiai - Saulius ir Rima, po
dukra Nijolė Draugelienė. Vai
kaičiai jautriai prisiminė malo
niai praleistas dienas pas senelį
Stasį ir močiutė Teklę, kai jie
lankėsi švenčių ir vasaros atos
togų metu.
Šeima nuoširdžiai dėkoja
visiems, bet kokiu būdu pareis kusięms užuojautą, a.a. Stasiui
Dzikui iškeliavus amžinybėn.

A.S. Dzikas

FOUR SEASONS

Ivl/ZK IHCY REALTY LIMITED
Member Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
Parduodant, perkant

"Dievas teikia mums meilę,

kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"
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Angelę Šalvaitytę, B.A.,

Lougheed Funeral
Home

pirkimo ir pardavimo atstovę.

Žmonės, kurie atjaučia kitus

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

i Sudbury

Ontario

Ji mielai jums patarnaus.

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com

Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST

ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

♦ VAIKŲ EISENOS

► PĖDOS SKAUSMAI

NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBEL1N1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS

► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS
♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS
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Hamilton, Ontario
A. a. ALDONA LANKUTYTĖLAUGALIENĖ mirė Cambridge,
Ont., ligoninėje, palikusi vyrą An
taną, sūnų Liną, dukras Danguolę,
Dainą, Vidą su šeimomis ir daug
giminių Kanadoje ir Lietuvoje. Bu
vo gimusi ir jaunystės dienas pralei
dusi Kretingos apskrityje. Karo
audroms siaučiant pasitraukė į Vo
kietiją. Po karo gyveno pabėgėlių
stovyklose, vėliau persikėlė į JAV,
apsigyveno Čikagoje. Mokėsi Mari
jos gimnazijoje, dalyvavo “Alice
Stephens” ir “Dainavos” choruose,
reiškėsi ir kaip solistė. Susipažinusi
su Kanados lietuviu Antanu Laugaliu sukūrė šeimą ir persikėlė gyven
ti į Hamiltoną. Įsijungė į dainuo
jančių eiles, dainavo įvairiuose cho
ruose, moterų seksete, dažnai solo
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

Nuotr. J. Dūdos

I

ar duetus. Pastaraisiais metais gie
dojo Hamiltono Aušros Vartų cho
re. Išvertė į lietuvių kalbą giesmę
Didingas Tu esi pasaulio sutvėrėjau.
Spalio 18 d. Cambridge St.
Mary’s šventovėje už a.a. Aldonos
sielą buvo aukojamos Šv. Mišios
dalyvaujant gausiam būriui parapi
jiečių ir Hamiltono bei apylinkės
lietuvių. Prie St. Mary’s šventovės
choro prisijungė ir Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos choristės su va
dove Darija Deksnyte. Su velione
atsisveikinta spalio 20, sekmadienį.
Gedulinių Mišių metu Aušros Var
tų šventovėje giedojo parapijos
choristai, skambėjo ir velionės
mėgstama giesmė Didingas Tu esi
pasaulio sutvėrėjau. L.P.
A.a. ALDONAI LAUGALIENEI mirus, užjausdami jos vyrą An
taną su šeima, T. V. Urbaičiai iš
Klyvlando, OH “Pagalbai Lietuvos
vaikams” aukojo $50 (JAV).
A.a. ELENAI SIMAITINEI
mirus, užjausdami sūnus - Kęstutį,
Rimantą, Vytautą ir jų šeimas, “Pa
galbai Lietuvos vaikams” aukojo:
$30 - E. ir M. Klevai; $20 - L.
Kriaučiūnienė, E. Lesevičienė,^ P.
Skėnelienė, K. Zanon, G. K. Žu
kauskai; $15 - V. Pleinienė, A. Žu
kauskienė; $10 - G. Agurkienė, J.

TORONTO CHORAS “DAI
NA”, pakviestas Detroito Dievo Ap
vaizdos lietuvių parapijos klebono
kun. Aloyzo Volskio, koncertavo
Detroito skyriaus Lietuvos dukterų
metinėje šventėje spalio 20 d. Tą
sekmadienį, dar neprasidėjus Mi
šioms, choras atliko keletą naujų L.
Abariaus giesmių iš Lietuvos. Pui
ki Dievo Apvaizdos parapijos šven
tovė buvo pilna žmonių. Choristų
giedojimas palietė žmonių širdis.
Po neilgos pertraukos žmonės rin
kosi į gražiai išpuoštą salę. Kon
certo programa, užtrukusi beveik
dvi valandas, buvo šiltai priimta,
palydėta plojimais bei kvietimu
pratęsti dainavimą. Tai įrodė, kad
repertuaras buvo įvairus. Be klasi
kinių chorinių dainų, repertuare
buvo populiarios R. Morkūno liau
dies dainos, kurias aranžavo Lilija
Turūtaitė, taip'pat A. Butkevičiaus
ir St. Liupkevičiaus naujos estradi
nės dainos.
Dainavo atskirai vyrų kvinte
tas, moterų oktetas, Vytautas Ma
šalas solo su choro pritarimu ir
Onutės Krasauskienės duetas su
Vida Baltrušaitiene. Buvo išgirstas
Vlado Slėnio monologas “Moti
nai”. Programą praturtino gražus
Elenos Namikienės pranešinėjimas
bei poezijos skaitymas. Vadovė Li
lija su šypsena bei humoru visus pa
veikė ir patraukė dalyvauti šventė
je. Koncertui pasibaigus, Lietuvos
dukterų atstovė pasveikino ir padė
kojo vadovei bei choristams už
programą ir kvietė vėl sugrįžti ki
tais metais. Namo grįžome paten
kinti ir dėkingi, kad vėl galėjome
pradžiuginti savo žmones lietuviška
daina. Visos programoje atliktos
dainos yra įamžintos naujai išleisto
je kompaktinėje plokštelėje (CD)
ir juostelėje “Tėviške, Tėviške”.
Mūsų choro vadovei šiemet
sukankana 10 metų muzikinės veik
los Kanadoje. Taigi visus dainą my
linčius kviečiame lapkričio 17-tą
dieną į Toronto Lietuvių Namuose
ruošiamą koncertą, kuriame daly
vaus Lilijos Turūtaitės vedami mu
zikiniai vienetai.
Choristė

Sault Ste. Marie, Ont.
Š.M. SPALIO 18 D. čia mirė il
gametis Sault Ste. Marie, gyvento
jas a.a. Juozas Malskis. Velionis
atvyko į Kanadą 1947 m. spalio 18
d. Pradėjo dirbti Timmins, Ont.
miško darbuose. 1948 m. balandžio
mėn. su 12 lietuvių vyrų atvyko
dirbti į “Algoma Steel” plieno fab
riką. Iš to skaičiaus dar gyvi du vy
rai - Juozas Kvosčiauskas ir Vytau
tas Vainutis, kuris persikėlė gyventi
į Hamiltoną. A.a. J. Malskis dirbo
plieno fabrike apie 34 metus. Buvo
nevedęs, turėjo dvi sesutes Petrę ir
Teresę gyvenančias Kudirkos Nau
miestyje. Velionis buvo pašarvotas
O'Sullivan-Donnelly laidotuvių na
muose. Gedulines Mišias aukojo
kun. Gary Yadivisiak St. Jerome
šventovėje. Palaidotas “Holy Se
pulchre” kapinėse. Taip dar vienas
populiarus tautietis iškeliavo amži
nybėn, sunkiai pasirgęs apie dvejus
metus. Planavo persikelti į Torontą
“Vilnius Manor” ar Slaugos namus,
bet gavęs širdies priepuolį, ligoni
nėje išbuvo apie tris mėnesius ir jau
nesustiprėjo. Gyveno ir mirė “Tender
care” slaugos namuose. Šiuo metu sa
vo namuose gyvenančių ir sunkiai ser
gančių lietuvių yra keturi. K.S.

London, Ont.
KLB LONDONO APYLIN
KĖS INFORMACINIS SUSIRIN
KIMAS įvyks Šiluvos Marijos para
pijos salėje š.m. lapkričio 24 d., po
10 vai. Mišių. Visi kviečiami daly
vauti. KLB Londono apy. valdyba
Astas, J. Juozaitienė, S. Kalvaitienė, J. Karaliūnas, A. S. Urbonavi
čiai; Stefanija Kalvaitienė, prisi
mindama mirusius ir užjausdama
artimuosius “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo: $20 - už a.a. Joną
Arštikaitį, a.a. Joną ir Grasildą Ma
čius - $10 - a.a. Bronę Perkauskienė.
A.a. HENRIKUI RIMKEVI
ČIUI mirus, užjausdami dukrą Bi
rutę su šeima “Pagalbai Lietuvos
vaikams” aukojo: $25 - B. A. Dransutavičiai; $20 - G. Agurkienė, E.
K. Gudinskai, G. K. Žukauskai; ■
$10 - J. Astas, M. Borusienė, P.
Krivinskienė; $5 - F. M. Gudinskai.
Dėkojame visiems aukoju
siems - PLV komitetas

Šiame krašte nužudytas “Tri
mito” muzikantas Gediminas Rad
vila iš Lietuvos. Jis nuo š.m. birže
lio mėn. darbavosi Indianos valsti
joje ir į Lietuvą turėjo grįžti lapkri
čio 3 d. Velionis rugsėjo 23 d. ras
tas žiauriai nužudytas savo gyvena
mo buto miegamajame. Jis, mano
ma, dirbo viename prekybos centrų
prižiūrėtoju, gavęs taipgi gyventi ir
butą. Darbdavys nukentėjusį rado
negyvą lovoje, perpjauta gerkle ir
ant kaklo užnerta virve. Įtariama,
kad G. Radvilą galėjo nužudyti ki
tas lietuvis Einoras Strielkauskas,
su kuriuo velionis dirbo tame pa
čiame prekybos centre. Pas pasta
rąjį E. Strielkauskas apsigyveno
rugsėjo 16 d., tačiau po žmogžudys
tės jis dingo. (BNS)

Urugvajus
Lietuvių kultūros draugijos
valdyba Montevideo mieste rugsėjo
22 d. savo patalpų didžiojoje salėje
surengė pavasario pietus, kuriuose
atsisveikinta su D. Modenos vado
vauta draugijos valdyba ir su klebo
nu kun. A. Ocana, SJ, neseniai pa
skirtu Katalikų universiteto Monte
video mieste vicerektoriumi. Ren
ginys pasižymėjo dalyvių gausumu,
buvo nemažai ir jaunosios kartos
atstovų. Draugijos valdybos pirm.
St. Tamošiūnas padėkojo buvusios
valdybos nariams už gerai atliktas
pareigas ir pasveikino su naujom
pareigom kun. A. Ocaną, SJ. Svei
kinimo žodį tarė ir Lietuvos garbės
konsule B. Žukaitė, prisegdama vicerektoriui auksinį kryželį, o sekre
torius E. Lapaitis savo ir visų lietu
vių vardu jam įteikė Lietuvos aikš
tėje stovinčio paminklo miniatūrą.
Kun. A. Ocana, SJ, padėkojo ren
gėjams už jo įvertinimą, pareikšda
mas, kad nors ir pasitraukiąs iš kle
bono pareigų, bet pasiliekąs ir to
liau tarp lietuvių ir rūpinsis lietuviš
komis pamaldomis, neturtingų vai
kų valgyklos reikalais. Buvęs drau
gijos valdybos pirm. D. Modena pa
dėkojo rengėjams už buvusios val
dybos pagerbimą. Mažieji scenoje
pašoko porą tautinių šokių. Pabai
gai išvykstančiam klebonui sugie
dojo Ilgiausių metų.
(Urugvajaus lietuvių bendruome
nės Žinios, 2002 m. 39 nr.)

Lenkija
Punsko Kovo 11-tosios licėjuje
2001-2002 mokslo metais mokėsi
134 moksleiviai. Šios mokyklos mo
kytojai, buvę jos abiturientai, ir, įsi
giję išsilavinimą, grįžo dirbti į savo
kraštą. Buvo paminėta Punsko licė
jaus 45-ių metų sukaktis. Suorgani
zuotos išvykos į Vilnių, Kauną,
Anykščius. Veikė mokyklos mer
gaičių choras, tautinių šokių grupė
“Šalčia”, skaitovų, dramos, sporto
būreliai. Atskiros klasės surengė
Advento vakarą, Kūčias, Naujų
metų sutikimą, Valentino dieną,
baigusiųjų išleistuves. Surengta ge
gužinė prie Šalčios, tapsianti tradi
cija. Suorganizuoti susitikimai su
žymiais žmonėmis: kun. dr. A. Žygu per mokyklos rekolekcijas, Vy
tauto Didžiojo universiteto rekto
riumi V. Kaminsku bei šio krašto
studentų rėmėjais Aldona ir Remi
gijumi Gaškomis. Licėjus dalyvavo
Punsko kultūros namų renginiuose,
Vėlinių koncerte, Vasario 16-tosios
minėjime, kapelos “Klumpė” 2002
m. varžytinėse Vilniuje. Senas savo
tradicijas tęsia mokyklos dieninis
laikraštis Akiratis. Moksleiviai akty
viai dalyvavo ir sporto veikloje,
skaitovų, ekologijos, jaunųjų kalbi

ninkų, istorikų konkursuose, lietu
vių kalbos olimpiadoje. Buvo už
megzti ryšiai su Vilniaus vidurine
mokykla “Ąžuolynas” bei Vasario
16-tosios gimnazija Hiutenfelde,
taipgi bendraujama su Vilniaus vi
durine mokykla “Lietuvių namai”.
2001-2002 mokslo metais licėjų bai
gė 41 abiturientas.
(Aušra, 2002 m. 13 nr.)

Gudija
Laikraštis Lietuvių godos 2002
m. 9-10 nr. išspausdino pokalbį su
Gervėčių krašto lietuvių kultūros,
švietimo ir informacijos direktoriu
mi Alfonsu Auguliu. Su šiuo nauju
paskyrimu žymus šio krašto veikė
jas gavo iš tautiečių daug sveiki
nimų, o laikraščio korespondentei
pažymėjo, kad privaląs pateisinti
lietuvių sodiečių pasitikėjimą. Svar
biausias jo darbas būsiąs rūpintis
lietuvių kultūra, vaikų bei jaunimo
švietimu ir informuoti tautiečius
apie įvykius Lietuvoje, paieškoti
nuoširdžios lietuvių ir gudų bičiu
lystės, nes tas tautas daug kas sieja.
Ryšiai tarp Lietuvos ir Gudijos
naudingi abiem pusėm. Žmonės iš
Lietuvos, aplankę Gervėčių kraštą,
pastebi, koks didelis turtas yra su
kauptas mūsų prosenelių dainose,
giesmėse, sakmėse... Didžioji di
rektoriaus svajonė esanti plėsti lie
tuvybę gretimuose miesteliuose,
kaimuose, kur mažai kalbama lie
tuviškai. Centro veikla turinti ap
imti visą kraštą: Smurgaičius, Svy
rius, Pastovius, net Apso lietuvius.
Ieškoti kad ir labai mažų lietuvybės
židinėlių, kurie galėtų išaugti į lie
tuviškas bendruomenes. O dėl susi
priešinimo jo su Gudijos lietuvių
bendruomenės pirm. V. Tarnauskaite, tai esąs praeities reikalas.
Buvę jėgų, norinčių juos abu su
priešinti. Su ja dėl nuomonių skir
tumų nuoširdžiai išsiaiškinta. V.
Tarnauskaitė esanti jauna ir gabi,
nemažai nuveikusi lietuvybės dar
buose. Dirbsią iš vien tėvynės labui.
Abu pasiryžę statyti lietuvišką tvir
tovę.

Australija
Sidnio miesto lietuvių bend
ruomenėje veikia Lietuvių moterų
socialinės globos draugija. Ji rūpi
nasi vienišais ir sergančiais tautie
čiais, juos lanko ligoninėse ir na
muose. Šios draugijos rūpesčiai iš
žmonių surinktais pinigais įsteigta
Sidnio lietuvių sodyba-Retirement
Village Engadine vietovėje su erd
viais pastatais, netoli Sidnio miesto.
Draugijos valdyba konkrečiai rūpi
nasi šios sodybos išlaikymu. Jos
pirm. J. Lašaitienė Mūsų pastogės
2002 m. 41 nr. atsišaukimu atkrei
pia dėmesį į Sidnio lietuvių mote
ris, kad jos neužmirštų didelio tur
to, esančio lietuvių rankose. Senoji
karta traukiasi iš aktyvios veiklos,
raginama į šią draugiją įsijungti
jaunesnės kartos moteris, kad so
dyba ir toliau liktų lietuvių tvarko
ma. Jeigu močiutės, rašoma, suge
bėjo įsteigti šalpos organizaciją,
inkorporuoti ją Australijos valdžios
įstaigose, taipogi įsteigti milijoninės
vertės sodybą, tai jų dukros turėtų
draugijai vadovauti ir sugoti jų pas
tangomis įsigytą turtą. Ši sodyba
neseniai laimėjo Sutherland Shire
konkurse žymenį, kaip viena ge
riausiai tvarkomų panašių kitų
sodybų. Šiuo pasisekimu džiaugiasi
visa Sidnio lietuvių.bendruomenė.
■—-—--------------- j. Andr.
Paremkite Tėviškės žiburius auka,
rėmėjo ar garbės prenumerata, tes 
tamentiniu palikimu. Iš anksto
dėkingi - TŽ leidėjai

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose UnrĄT 17^
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LIETUVIŲ KREDITO
kooperatyvas

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6
Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v.
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v.
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 0.75%
santaupas..................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 0.75%

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

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 1.55%
180 dienų indėlius.................... 1.55%
1 m. term, indėlius....................2.50%
2 m. term, indėlius....................3.00%
3 m. term, indėlius....................3.35%
4 m. term, indėlius................... 4.00%
5 m. term, indėlius....................4.50%
RRSP irRRIF
(Variable)...................................1.00%
1 m. ind...................................... 2.50%
2 m. ind...................................... 3.35%
3 m. ind...................................... 3.60%
4 m. Ind......................
4.25%
5 m. ind...................................... 4.75%

• Nemokami čekių sąskaitų
apmokėjimai.

• Narių santaupos
apdraustos TALKOS
atsargos kapitalu

3 mil. do/. Ir Kanados
valdžios iki $100,000.00
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLALAPIS: www.talka.net
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Kritusioms kovos draugams
Ašmenos laukuose
D.N. BALTRUKONIS

Kovoj jūs jau žuvot,
mielieji draugai... (Vaičiūnas)
Šiemet suėjo 58 metai, kai
1944 m. gegužės 13 d. buvo pa
kirstos 50-ties Lietuvos jaunųjų
idealistų gyvybės. Jie žuvo nely
gioje kovoje su gerai vokiškais
automatais ginkluotais “Armi
jos Krajovos” daliniais.
Tai buvo jaunuoliai 19-24
m. amžiaus, savanoriškai susi
telkę į gen. P. Plechavičiaus va
dovaujamą Lietuvos Vietinę
rinktinę. 1944 m. vasarį Mari
jampolė buvo pasirinkta kaip
pirmasis LVR telkinio centras.
Čia jie buvo aprengti melsvomis
prancūzų gamybos, pagal vokiš
ką sukirpimą, uniformomis.
Ginkluotė buvo mišri: pranzūziški karabinai, čekiški kulko
svaidžiai, belgiški pistoletai. Po
labai trumpo ir menko apmoky
mo šaudyti ir šiokių tokių kari
nių manevrų pora batalionų bu
vo dislokuoti rytų Lietuvoje, Aš
menos apylinkėse, balandžio
pabaigoje.
Štabas įsikūrė Ašmenoje, o
kuopos buvo išdėstytos bažnyt
kaimiuose. Daugiausia kuopų
apsistojo Mūrinėje Ašmenoje.
Šiose apylinkėse jau keletą me
tų siautėjo gerai ginkluotos ir
partizaninių kovos metodų iš-'
mokusios “Armija Krajova” ir
raudonosios gaujos.
Mūsų užduotis buvo šias
gaujas sutramdyti. Tačiau visa
ta mūsų karinė operacija buvo
tolygi Dovydo kovai su Galijotu.
Po keleto trumpų ginkluotų su
sirėmimų su “AK” daliniais, ne
trukus įvyko didysis ir lemiamas
mūšis. Gegužės 13 d. naktį Mūr.
Ašmenoje stovėjusias kuopas
pasalūniškai užpuolė stiprios
“AK” gaujos.
Po trumpų ir labai nuosto
lingų kautynių naktį, apšviestą
gaisrų ugnies, mūsų jaunos
menkai ginkluotos, ir kovo ug
nies nepatyrusios kuopos buvo
“AK” dalinių (žymiai gauses
nių) greitai sužlugdytos.
Išaušus rytui abi kovotojų
pusės susirinko savo ždvusiuosius. Lenkai savuosius žuvusius
ir sužeistuosius gurguolėmis iš
sivežė į Graužiškes. Mūsiškius ,
surinko ir atgabeno į Ašmenos
kapines sumobilizuoti vietiniai
gyventojai.
Mes, Ašmenoje įsikūrusios
štabo kuopos vyrai, niekuo ne
galėjome užpultiesiems drau
gams pagelbėti, nes viskas įvyko '
taip staigiai. Štabas su kuopo
mis neturėjo jokio ryšio. Tik iš
tolimų kovos garsų bei gaisro
pašvaistės žinojome, kad ten
kažkas baisaus dedas. Paryčiui
štabą pasiekė pirmieji iš mūšio
lauko atskubėję kariai. Tik da
bar patyrėme, kokia tragedija
ištiko mūsų kuopas Mūrinėje
Ašmenoje ir Tolminovo kaime.

D. N. Baltrukonis
nėje rinktinėje
1944 m. išvykstant
- Ašmenų su 301-ju

Lietuvos Vieti
Marijampolėje
į Rytų Lietuvą
batalionu

Saulėtą gegužės 14 d. rytą
nuvykome į Ašmenos kapines,
kur buvo gurguolėmis atvežti
mūsų žuvusieji LVR kariai. Tai
buvo jauni 19-24 metų vyrai iš
įvairių Suvalkijos vietovių. Gu
lėjo jie eilėmis suguldyti. Jų la
vonai buvo kulkų suvarpyti.
Vieno jaunuolio plaštaka buvo
delne sprogusios granatos nu
nešta. Kitas buvo juosta per vi
durius perrištas.
Laidotuvėms vadovavo pora
karininkų. Paskubomis buvo iš
kasta didžiulė duobė Gedimino
stulpų pavidalu. Apie 50 mūsų
žuvusiųjų buvo suguldyti eilėmis
ir apdengti eglėšakiais, be kars
tų, be kunigo palaimos... Ir liko
jie ten vieniši gulėti dabar jau
svetingoje Gudijai priklausan
čioje lietuviškoje žemelėje. Dar
prie sovietų valdžios ten slapto
mis buvo įkasti cementiniai stul
peliai su Gedimino stulpais šių
didvyrių laidojimo vietai pažy
mėti. Laikas bėgo. Vieta apau
go krūmais ir žolynais.
Sugriuvus sovietų imperijai,
buvo stengiamasi žuvusiųjų
LVR karių kapavietę deramai
pažymėti. Montrealiečio P.
Adamonio pastangomis buvo jų
kapavietėje pastatytas medinis
kryžius.
Š.m. pavasarį KLB Montrealio apylinkės metiniame susi
rinkime buvo iškeltas ir šis rei
kalas. Čia rašantysis pasiūlė šių
50 LVP kovos draugų kaulus iš
kasti ir pervežti į Vilniaus karių
kapines, kur būtų jie perlaidoti
broliškame kape su įspūdingu
paminklu ir atitinkamu įrašu.
Net žuvusiųjų vardai, berods,
laidojant nebuvo užrašyti.
Netrukus LVP nustojo eg
zistavusi. Jos likvidacija įvyko
koordinuotai Kaune, Vilniuje,
Marijampolėje ir Ašmenoje.
Mes visi tapome vokiečių SS da
linių apsupti ir nuginkluoti.
Ašmenos kapinėse palaido
tų LVR karių palaikų perkėli
mui į Vilnių buvo paskirta 2000
dol. pradinis įnašas iš Tautos
fondo Montrealio skyriaus. Tai
gi reikalas pajudėjo. Labai buvo
džiugu sužinoti, jog šį mūsų už
mojį greitai pastebėjo Toronte
gyvenantys LVR veteranai ir
šiaip solidarūs žmonės. Jie su
skato rinkti lėšas, kad Ašmenos
laukuose žuvę mūsų kovos
draugai būtų perkelti į Lietuvos
sostinę ir ten deramai įamžinti.
Ar ne ironiška, kad lenkai
jau tai atliko. Jie į Vilnių, Lietu
vos sostinę, jau suvežė iš visų
pakampių savo žuvusius “Armi
jos Krajovos” ne taip jau gar
bingus kovotojus!
O mes, lietuviai, dar vis tre
pename vietoje, nieko panašaus
nepadarę. Ak, tas lietuviškas
nerangumas! Tačiau tikėkimės,
kad šis projektas bus įvykdytas.

REDA ULINSKAITĖ

Statistika rodo, jog per 10
metų Rytų Europoje atsirado 4
milijonai papildomų mirčių. Į šį
skaičių įeina ir savižudybės, ku
rias įvykdo žmonės, susirgę dep
resija. Europoje savižudybių
skaičiumi pirmauja Rusija ir
Lietuva. Anot medikų, taip ga
lėtų ir nebūti, jei lietuviai labiau
mylėtų gyvenimą ir būtų didesni
optimistai.
Depresija - blogo gyvenimo liga

Kiekvieną
ketvirtadienio
popietę šiaulietis Alfredas pra
leidžia psichologo kabinete.
Ten ateina dar keletas jo bend
raamžių. Penkiasdešimtmečiai
psichologo kabinete praleidžia
apie porą valandų.

Poeto MARGALIO - kun. JUOZO ŠNAPŠČIO (1877-1921)
paminklinis kryžius Sudeikių (Utenos raj.) šventoriuje
Nuotr. N. Budrienės

Kovotojas už tiesą ir laisvę
Antanas Terleckas, jo patriotinė veikla Lietuvoje, tiesos žodžiai ir kalėjimai
B. STUNDŽIA

Septyniamečio Antano Ter
lecko partizanai į savo būrį ne
priėmė ir liepė grįžti į mokyklą.
KGB žinojo, kad jis turi
ryšius su partizanais, todėl jį pa
ėmė iš Linkmenų mokyklos ir
uždarė į Švenčionių kalėjimą.
Ten buvo muštas, vestas neva su
šaudyti. Kalėjime pabuvęs jis
įgavo gerą supratimą apie rusišką
komunizmą. 1949 m. baigęs
prekybos technikumą, įstojo į
Vilniaus universiteto Ekonomi
kos fakultetą. Baigęs studijas, ga
vo darbą sovietų valstybiniame
Vilniaus skyriaus banke., Dar
žinias gilino Mokslų akademijoje.
Rusai, norėdami patikrinti
žmonių ištikimybę Sovietų są
jungai, steigė tariamas pogrin
džio draugijas, į kurias viliodavo
įtariamus patriotiškai nusitei
kusius asmenis. Į tokią “sąjun
gą” pakliuvo ir A. Terleckas, to
dėl 1957 m. buvo suimtas ir ga
vo 4 metus kalėjimo. Bausmę
atlikęs 1964-9 m. studijavo Vil
niaus universitete istoriją. Jo
diplominis darbas Lietuva 1795
- 1915 m. Rusijos valdžioje. Jį
KGB atėmė ir bandė sudaryti
bylą už Rusijos šmeižimą.
KGB žinojo, kad A. Terlec
ko rašiniai pakliūva į užsienio
spaudą, todėl jį įtarė, kad
straipsnis apie Simo Kudirkos
bylą buvo jo darbas, todėl už tai
turėjo vienerius metus praleisti
kalėjime.
A. Terleckas yra prieštarin
ga asmenybė, kovojanti ne tik
už laisvę, bet ir už tiesą. Kova
už laisvę per visokius tardymus,
kratas vedė jį į kalėjimus, trem
tį. Pasižymėjo kaip nepataiso
mas patriotas, nelinkęs pasiduo
ti gundymams. Dažnai KGB su
griebdavo jį gatvėje ir veždavo į
savo patalpas “pasišnekėti”. Jis
jiems drąsiai sakydavo, kad so
vietinės tvarkos nemėgsta, bet
laikosi įstatymų. Pajutęs, kad
KGB rengiasi su juo, kaip ir su
Kazlausku ir Tamoniu, susido
roti, parašė laiškus tuometiniam
sovietinės imperijos Aukščiau
sios tarybos prezidiumo pirmi
ninkui Podgornui ir KGB virši

D. N. Baltrukonis 1944 m. rudenį
Vakarų Vokietijoje “Luftwaffes”
uniforma po Lietuvos Vietinės
rinktinės likvidavimo

1 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1

tel. 416-889-5531

LAIDOTUVIŲ NAMAI

KLF kapitalas

siekia beveik $3.5 milijono - tai Kanados
lietuvių įnašas! Metinis pelnas (viršijantis $150,000) skirstomas
lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei jaunimo
organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (tremtinių
reikalams, vaikų prieglaudoms, jaunimui).

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą
testamentuose ir remkime jį savo aukomis
Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p.

Išrašome pakvitavimus atleidimui juto pajamų mokesčių

- Psichologė mus gydo geru
žodžiu. Negeriame vaistų ir nesimatuojame kraujospūdžio, tiesiog-kalbamės, - sako penkias
dešimt trijų metu Voldemaras.
Jis, kaip ir kiti psichologės kabi
nete sėdintys vyrai, yra be
darbis.
Pasak Šiaulių visuomenės
sveikatos centro, sveikatos ug
dymo skyriaus vedėjos Dalios
Miniauskienės šiuo metu depre
sija serga labai daug žmonių.
Tačiau mūsų visuomenėje dar
nėra populiaru psichologines
problemas spręsti padedant psi-

TORONTE
ETOBICOKE
ir
MISSISSAUGOJE

ninkui V. Andropovui.
Jis skundėsi, kad čekistai ne
paliauja jį persekioję ir per sam
dytus išdavikus siūlo veikti prieš
sovietinę valdžią. Spėjama, kad
tie laiškai išgelbėjo jo gyvybę.
KGB, atsikeršydama už tuos
laiškus, paleido gandą, kad jis
jau dirba kaip jų bendradarbis.
1976-7 m. A. Terleckas kar
tu su K. Jokubynu, J. Sasnaus
ku, talkinant šeimų nariams ir
disidentams V. Bogušiui, B. Ba
rauskaitei, J. Protusevičiui, R.
Ragaišiui, V. Tučkai, L. Vana
gaitei ir J. Volungevičiui, išleido
pogrindinį laikraštį Laisvės
šauklys. Kartu su tais pačiais
bendradarbiais sudarė slaptą
politinį sambūrį Lietuvos laisvės
lyga (toliau LLL), kuri leido po
grindžio laikraštį Vytis. Pažymė
tina, kad LLL išsilaikė iki nepri
klausomybės atgavimo.
A. Terleckas palaikė ryšius
ir su rusų disidentais. Stebėda
mas Kovaliovo teismą, jis susi
pažino ir su Sacharovu. Stengėsi
pagarsinti Ribbentropo-Molotovo slaptą sutartį, kurią rusai
ryžosi nuslėpti ir užtai buvo kar
tu su J. Sasnausku suimtas ir 8
metus turėjo praleisti kalėji
muose bei tremtyje.
1987 m. grįžo į Lietuvą ir
tais pačiais metais jo pasiūlymu
buvo surengtas Vilniuje, prie A.
Mickevičuaus paminklo, Ribbentropo-Molotovo sutarties minė
jimas. Ten pirmą kartą nuskam
bėjo šūkis “Laisvę Lietuvai” ir
tuo pradėtas taikus pasiprieši
nimas.
Ir atgavus Lietuvos nepri
klausomybę A. Terleckas nie
kada nepritarė visų valdžių vyk
domam savivaliavimui ir korup
cijai. Viešai iškeldavo ir dabar
iškelia nešvarius tarnautojų nomenklatūros ir rinktų asme
nų savanaudiškus darbus, todėl
buvusių “draugų” ir dabartinių
“bajorų” yra nemėgstamas. Jie
viską daro, kad A. Terleckas ne
būtų į seimą išrinktas. Jį puola
visokie buvusieji prisitaikėliai,
pataikūnai, KGB talkininkai.
Atstačius nepriklausomybę,
A. Terleckas apie visokias nei
giamybes rašė laiškus vyriau
sybės nariams, seimūnams ir
abiem prezidentam. Kai kuriuos
laiškus išspausdino anksčiau ėjęs
laikraštis Vakarinės naujienos.
Laiškuose V. Landsbergiui
A. Terleckas teigė, kad panau
dodami Sąjūdžio vadovybę, ko
munistai išstūmė iš politinės
veiklos buvusius disidentus,
tremtinius ir kovotojus už Lie
tuvos laisvę. Susirinkimuose są
jūdiečiai neleisdavo LLL atsto
vams kalbėti. Nors didžiai ver
tina V. Landsbergio pastangas
atstatant nepriklausomybę, bet
A.T. nesupranta, kodėl jis pasi
rinko patarėjais du KGB-istus ir
neprastūmė desovietizacijos įs
tatymo, kuris būtų sutrukdęs iš
rinkti komunistą prezidentu ir
sudaryti seime raudonųjų dau
gumą. Taip pat nebuvo atsijota
ir palikta komunistų surinkta
nomenklatūra. Dar sunku su
prasti, rašo A. Terleckas, kodėl

ANTANAS TERLECKAS

V. Landsbergis du kartu iškišo į
ministerius pirmininkus G. Vag
norių, nors tai vietai buvo pa
rinktas A. Šimėnas. G. Vagno
rių A. Terleckas vadina Mask
vos įrankiu, nes jis dar labiau
griovė Lietuvos ekonominius
pamatus, kraštą nuskurdino ir
daugelis nusivylė nepriklauso
mybe, o to Maskva ir siekė.
G. Vagnoriui valdant ko
munistai siekė sukelti visuotinį
nepasitenkinimą ir grįžimą į
Rusijos prieglobstį. A. Terlec
kas smarkiai puola K. Prunskie
nę ir A. Brazauską. Apie jų
veiklą jis rašo net atskiruose
leidiniuose - Antanas Terleckas
prieš Algirdą Brazauską ir Apie
Šatrijos veiklą. Jis laiko A.
Brazauską tikru karjeros komu
nistu, Lietuvą norėjusį matyti
tik sovietinės imperijos sudėty
je. Matydamas, kad Maskvai
pavaldi partija negali varžytis su
Sąjūdžiu, Gorbačiovui leidus,
Lietuvos kompartija atsiskyrė
nuo visasąjunginės partijos.
A. Terleckas kvietė Aukš
čiausią tarybą ir vėliau seimą,
minėti gėdingiausią ir nelaimin
gą naujų laikų Lietuvos istorijos
dieną - 1940 m. birželio 15, so
vietinės okupacijos pradžią.
Tai nebuvo padaryta, nes,
pagal maskvėnų pareiškimus,
tai nebuvo okupacija, nes lie
tuviai patys prašėsi į sąjungą.
A. T. piktinosi dėl žydų žu
dymo. Kodėl nemažai lietuvių
talkino vokiečiams žudant be
ginklius žmones? Ne visi žydai
gėrėjosi komunizmu, nes keli
tūkstančiai jų irgi buvo ištremti.
Daugelis nesutinka su A.
Terlecko pareiškimais ir siūly
mais ir kai kam atrodo, kas jis
pervertina Rusijos slaptųjų tar
nybų ir užsilikusių KGB-istų įta
ką Lietuvoje. Vis dėlto reikia
įvertinti A. Terlecko 50-ties me
tų patriotinę veiklą. Tai padarė
prezidentas V. Adamkus ir jį
apdovanojo trečiojo laipsnio
Vyčio kryžiaus ordinu. Galbūt
jis laikytinas tautos sąžine!
Reikia pastebėti, kad lietu
viams per 170 metų laikotarpius
tapo artima viskas, kas rusiška.
Jie dabar žiūri rusišką televiziją,
klauso rusų radijo, kviečia, ypač
Klaipėdoje, rusus menininkus,
dainininkus.
Sakoma, rusai geri žmonės,
bet jų politikai nepataisomi im
perialistai.

chologui. Labai nedidelė dalis
visuomenės nesibijo žodžio
“psichologas”. Statistika rodo,
kad lietuviai vengia savo emoci
nes problemas spręsti padedami
specialistų. Tik 1 iš 6 moterų ir
1 iš 9 vyrų susirgę depresija ap
silanko pas psichologą.
Ypač kenčia vyrai, turintys
žemesnį išsilavinimą. Pabaigę
profesines mokyklas, jie dirbo
suvirintojais, mechanikais. Su
griuvus pramonei, šie žmonės li
ko be vietos. Blogiausia, kad
daugelis jų nesugeba pozityviai
mąstyti ir nukrypsta į alkoholiz
mą, narkomaniją ar savižudy
bes, - kalbėjo D. Miniauskienė.
Psichologės kabinete sėdin
tys vyrai tarsi atkartoja specia
listės pasakytus žodžius. Visi jie
- bedarbiai. Prieš keletą metų
dirbę “Vaire”, “Televizorių ga
mykloje”, “Nuklone” ir kitose
pramonės įmonėse.
- Netikėtai likau be darbo.
Atsimenu, kad nežinojau, ką
reikėtų daryti. Penkiolika metų
dirbau suvirintojų. Laiku į na
mus parnešdavau atlyginimą,
turėdavau atostogas ir šeimyną
prie jūros galėdavau nuvežti.
Staiga viskas pasikeitė. Namuo
se tapau išlaikytiniu. Laimei,
žmona dirba mokytoja, tad išlai
ko mane ir tris vaikus. Aš darbo
taip ir nerandu, - šnekėjo Vol
demaras.
Tokio pat likimo Mykolas
sakė, gali valandų valandas pa
sakoti, kaip jis bandė ieškoti
darbo. Tačiau penkiasdešimt
mečio mechaniko, neturinčio
net profesinio išsilavinimo, į
darbą niekas nepanoro priimti.
- Suprantu, visiems reikia
jaunų ir išsimokslinusių. Prieš
trisdešimt metų į fabrikus pri
imdavo ir be diplomo, net iš
vaizda buvo nesvarbi, Dabar
viskas pasikeitė, - sako My
kolas.
Jis neslepia, kad netekęs
darbo pradėjo dažniau kilnoti
taurelę.
- Laiko daugiau atsirado.
Nėra ką veikti. Išgeri su drau
gais alaus ar naminukės ir leng
viau pasidaro. Į namus grįžti,
kai jau visi miega, kad netrukdytumei.
Anot Mykolo, tokį gyveni
mą jis ir būtų gyvenęs, jei ne
studentas sūnus.
- Nesuprasdavau, kai vaikas
prašydavo man daugiau negerti
ar kartu siūlydavosi eiti ieškoti
darbo. Kasdieniniai pasisėdėji
mai su draugais man tapo taip
reikalingi, kad jau nuo ryto ieš
kodavo bendraminčių. Kol vie
nas iš jų po barnio su žmona sa
vo noru pasitraukė iš gyvenimo.
Susipyko, nes moteris jam pri
kaišiodavo, kad jis negali išlai
kyti šeimos. Kai supykęs paža
dėjau pasikabinti ant šakos, sū
nus sukluso. Pasiūlė nueiti pas
gydytoją. Sužinojau, kad sergu
depresija. Keista liga. Nieko ne
skauda tik “dūšioje” negerai.
Jau keletą mėnesių bendrauju
su psichologu, lyg ir padeda.
Tačiau darbo taip ir neturiu.
Lietuviai daugiau dejuoja nei
džiaugiasi

Pasak Šiaulių visuomenės
sveikatos centro, sveikatos ug
dymo skyriaus vedėjos Dalios
Miniauskienės, dažniausiai lie
tuviai suserga depresija dėl to,
kad nesugeba prisitaikyti prie
staiga pasikeitusios ekonominės
ir socialinės aplinkos.

- Skurdas, bedarbystė ir ne
žinia dėl rytojaus. Šie dalykai ir
atveda į depresiją. Depresija su
sirgęs
žmogus
nebemoka
džiaugtis gyvenimu. Tada prasi
deda savęs naikinimas, piktnau
džiavimas alkoholiu ar narkoti
kais. Blogiausia, kad šie dalykai
atveda iki savižudybės. Lietuviai
nemoka pakeisti savo liguisto
požiūrio į gyvenimą. Jie dažnai
būna nusivylę ir pikti.
Anot D. Miniauskienės, pa
saulyje yra žymiai daugiau ne
turtingesnių šalių. Tačiau ten
gyvenantys žmonės turi teigia
mesnę ir geresnę dvasinę nuo
statą.
- Jie gyvena žymiai blogiau
už mus, bet yra linksmesni. Pa
vyzdžiui, Afrikoje žmonės gyve
na itin skurdžiai. Tačiau moka
pasitenkinti mažesne gerove. O
lietuviams būdingas maksima
lizmas. Mes norime visko daug.
Tam pritaria ir psichologė
Danutė -Mazuronienė. Jos ma
nymu, lietuviams yra būdingi to
kie bruožai, kaip nuolatinis de
javimas ir nemokėjimas džiaugtis.
- Mes labai dažnai bijome
džiaugtis savo sėkme. Neva gar
siai džiaugtis nevalia, geriau de
juoti. Tad galime teigti, jog tai
tampa savotišku prietaru, - sakė
psichologė.
Psichologės teigimu, dau
gelis žmonių mano, kad jų visas
problemas gali išspręsti pinigai.
- Deja, taip nėra. Juk dep
resija serga ne vien tik neturtin
gi žmonės. Kai yra pinigų, atsi
randa kitos problemos. Tad ne
galima manyti, kad turtingi
verslininkai yra laimingi.
Vaikai išgyvena ilgalaikę
įtampą

Sveikatos ugdymo skyriaus
vedėjos teigimu, depresija serga
ne tik suaugę žmonės. Neseniai
atlikti tyrimai parodė, kad nuo
1997 m. vaikų sergamumo dep
resijomis skaičius padidėjo net
3 kartus.
- Sveikatos ir ugdymo skyrius
miesto moksleiviams rengia pa
skaitas apie įtampos įveikimo bū
dus. Neseniai teko bendrauti su
abiturientais. Vaikai atvirai pri
sipažįsta, kad jie nebemoka
džiaugtis gyvenimu, neturi laiko
sportui ir diskotekoms. “Miegoti
einame pirmą valandą nakties, o
keliamės šeštą ryto”, - taip
kalbėjo dvyliktokai. Visą jų laiką
užima ruošimasis egzaminams.
Abiturientai kalbėjo, kad kitaip
jie savo gyvenimo ir neįsivaiz
duoja. Nes ir tėvai, ir mokytojai,
nuolatos kala į galvą, kad jų
pagrindinis tikslas - gerai mo
kytis, išlaikyti egzaminus ir įstoti į
aukštąją mokyklą. Jei viso šito
nesieks, bus sunku gyventi.
Žinoma, mokytis reikia, ta
čiau negalima šiam reikalui au
koti laiko, skirto pramogoms ar
sportui. Dabartiniai vaikai išgy
vena ilgalaikę įtampą. Ir ją net
nežinodami skatina pedagogai
bei tėvai. Suprantami jų geri no
rai, bet jie nesusimąsto, kad ir
informacijos gausa taip pat gali
žaloti žmogų. Dabar vaikams
keliami per dideli reikalavimai.
Jie turi turėti laiko draugams ir
vakarėliams. Tačiau mūsų peda
gogai tokių dalykų dar nesu
pranta.
Reikėtų pagalvoti ir apie
pedagogų ruošimą, kad jie mo
kėtų tinkamai bendrauti su vai
kais ir juos palaikyti, o ne gąs
dinti, - mano D. Miniauskienė.

Torontietei a.a. Vidai Mockuvienei pastatytas paminklas Lietuvos
Kryžių kalne. Antras iš dešinės - torontietis Feliksas Mockus su
giminėmis ir dukra Lina
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Kapinės prie Rambyno, kur palaidoti žymieji Mažosios Lietuvos
veikėjai
Nuotr. M. Purvino

Mokslo metų pradžia Romoje
Š. m. spalio 12 d., Popiežiš
kojoje Šv. Kazimiero lietuvių
kolegijoje Romoje įvyko mokslo
metų pradžios iškilmė ir specia
lios pamaldos. Koplyčioje susi
rinkę kunigai studentai, Šv. Šei
mos seserys vienuolės, Kolegi
jos vadovybė su rektoriumi, pre
latu Algimantu Bartkumi krei
pėmės į Dievą malda Tėve mūsų.
Kolegijos rektorius tarė
sveikinamąjį žodį, džiaugdama
sis, kad mokslo metus Kolegija
pradeda su būriu naujai atvyku
sių kunigų iš Lietuvos, kurie
sieks mokslo aukštumų įvairiuo
se Romos universitetuose. Rek
torius taip pat pasveikino kuni
gus, sugrįžusius tęsti studijų,
“Villa Lituania” tarnautojus bei
seseles vienuoles. “Dievo keliai
- nėra mūsų keliai. Jie visada
reikšmingi. Juk esame šalia
Šventojo Tėvo, pasaulio kultū
ros centre. Dėkokime Dievui,
kuris duoda progą susipažinti su
nuostabiu pasauliu, ne vien aka
deminiu, bet ir dvasiniu, kultū
riniu. Melstis kartu su Popie
žiumi - neeilinė privilegija, nepraleiskime tam progų”.
Rektorius kvietė susidaryti
konkrečią programą, kad laikas
Romoje būtų kuo turiningiau ir

Klaipėdai - 750 metų
Jubiliejiniai 2002 metai, primenantys miesto praeitį
IEVA ADOMAVIČIENĖ

Klaipėdos gimtadienis konk
retus. 1252 m. rugpjūčio 1 d.
Kuršo vyskupas paskelbė, kad
toje vietoje, kur susilieja Dangė
ir Memel, Dievo garbei ir krikš
čioniško tikėjimo skleidimui tu
ri būti pastatyta pilis, kuri bus
atiduota teutonų ordino bro
liams ir kad už dvejų metų ten
bus įsteigtas miestas.
Vietovė žemaičiams buvo
žinoma kaip Klaipėda. Pilis bu
vo nuolat puolama žemaičių,
kuršių ir sembų, kelis kartus su
deginta, tačiau išliko ordino val
džioje. Aplink pilį pamažu išau
go miestas, į kurį kraustėsi nau
jakuriai iš germaniškų kraštų.
Tokiu būdu miestas augo ger
maniškos valstybės politinėje,
ekonominėje ir kultūrinėje ter
pėje ligi I Pasaulinio karo pa
baigos.
Skaudi raida

Miesto politinė raida skau
di. Bėgant amžiams, jis priklau
sė ne tik vokiečiams, bet ir šve
dams
(1629-1635),
rusams
(1757-1762), prancūzams (19201923). Lietuvos respublikai
Klaipėdos miestas su keletu ap
skričių atiteko 1923 m. su auto
nomine teise.
Nuo 1939 m. ligi 1944/45 m.
miestą su kraštu valdė fašistinė
Vokietija, kol buvo užimtas so
vietų armijos ir formaliai pri
jungtas prie LTSR. Kaip jau mi
nėta, klaipėdiečiai 16 metų gy
veno autonominėmis teisėmis
Lietuvos respublikoje gana pa
kenčiamoje sandoroje - vokie-

Mažasis torontietis Joris, išvargin
tas Klaipėdos jubiliejaus renginių

čiai šalia lietuvininkų bei mažo
skaičiaus kitų tautybių. Mieste
daugumą sudarė vokiečiai, o
krašte - lietuvininkai.
Lietuvos vyriausybei ypač
rūpėjo išplėsti uostą, ekonomiš
kai įsitvirtinti bei suaktyvinti lie
tuvių kultūrinę veiklą, į kurią
aktyviai įsijungė atvykę iš Di
džiosios Lietuvos įvairių profe
sijų darbuotojai. Greta veikė vi
sos senosios vokiečių kultūrinės
draugijos, finansuojamos iš įvai
rių Vokietijos fondų.

Ramus gyvenimas
Nepaisant pasitaikančių ne
malonių iššišokėlių, iki 1938 m.
vidurio gyvenimas Klaipėdoje
buvo tikra idilė. Gyventojai
džiaugėsi savo istoriniu, pažan
giu, švariu ir tvarkingu miestu
su lengvai pasiekiamais smėlė
tais pajūrio paplūdimiais, Giru
lių mišku bei nuostabia Nerijos
gamta.

Tokią Klaipėdą aš palikau
1938 m. rudenį. Tuomet buvo
apie 50,000 gyventojų. Nedaug
miestas buvo pasikeitęs, kai
1944 m., bėgant nuo bolševikų
armijos, trumpam sustojom
Klaipėdoje. Tik nebebuvo lietu
viškų užrašų, niekas gatvėje ne
kalbėjo lietuviškai. Dar buvo
apie 40,000 gyventojų, nes atvy
kėliai iš Didžiosios Lietuvos ir
žydai 1939 m. kovo mėnesį pali
ko Klaipėdą.
Baisieji smūgiai

Visiškai kitoniška Klaipėda
švenčia 750 metų jubiliejų. 1944
m. pabaigoje sovietai miestą
bombardavo, sunaikino ištisus
kvartalus ir daugelį garsių archi
tektūrinių pastatų. Miesto gy
ventojai persikėlė į Vokietijos
gilumą. Taip senoji vokiškos
kultūros Klaipėda žlugo gaisrų
ir sprogimų ugnyje. Pirmieji so
vietų kareiviai, įžengę į miestą,
rado tik 6 žmones.
Sovietinė valdžia suprato
uosto reikšmę ir neatidėlioda
ma pradėjo griuvėsių valymą,
panaudodama vokiečių belais
vius. Į miestą plūdo gyventojai
iš visos Sov. Sąjungos. Daugu
ma jų rado darbo sparčiai au
gančiame prekybos ir žvejybos
laivyne. Dėl politinio nepasiti
kėjimo lietuviams buvo sunku
patekti į Jūreivystės mokyklas.
Uostas buvo atitvertas nuo
miesto, jokio susisiekimo su
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Kuršių Nerija.
Gyventojų skaičius sparčiai
augo, sunku buvo juos aprūpinti
butais. Aštuntame dešimtmetyje
miesto komiteto vadovai, nors
ir ištikimi nomenklatūrininkai,
pasirodė savo miesto patriotais
- pradėjo rūpintis senamiesčio
atnaujinimu, stengėsi gyvinti
miesto kultūrinį ir intelektualinį
gyvenimą. 1989 m. Klaipėdoje
buvo 204,000 gyventojų. Po ne
priklausomybės atstatymo mies
tas impulsyviai stojo į pažangos
kelią visose srityse.
Klaipėdos universitetas, pra
dėjęs savo veiklą 1991 m., turi 7
fakultetus ir Jūreivystės institu
tą. Privačioje Lietuvos krikščio
niškojo fondo aukštojoje mo
kykloje, šalia Lietuvos dėstyto
jų, dirba Vakarų šalių profesū
ra. Klaipėda mezga partnerystės
ryšius su daugeliu miestų įvai
riose šalyse: užsienio investici
jos didėja, vis daugiau tarptauti
nių bendrovių įsikuria Klaipė
doje.

prasmingiau sunaudotas. Pir
moje vietoje tegu būna dvasinis
brendimas ir akademinis išsila
vinimas, kad tikėjimas būtų pa
grįstas išsilavinimu. Gilesnis su
sipažinimas su Romos religi
niais, kultūriniais paminklais
gali vaisingai pasitarnauti ypač į
Romą atvykstančių lietuvių tu
ristų sielovadai.
Rektorius priminė kuni
gams dvasinio ir akademinio
formavimosi atsakomybę vysku
pams, kurie siuntė studijoms į
Romą, Šventajam Sostui, bet ir
Viešpačiui.
Po Rektoriaus kalbos pa
maldoms toliau vadovavo Šv.
Kazimiero Kolegijos dvasios tė
vas prelatas Stasys Žilys. Garbi
nome Viešpatį pasilikusį su mu
mis Švenčiausiame Sakramente
ir maldavome, kad lydėtų ir
stiprintų mūsų žingsnius per vi
sus mokslo metus. Visi kartu
vieningai giedodami himną
kvietėme nužengti Šventąją
Dvasią, kad apšviestų protus,
gaivintų vienybę ir taiką, vestų
tiesos ir meilės keliu.
Iškilmė baigėsi palaiminimu
Švenčiausiuoju Sakramentu.
Įvairius organizacinius klau
simus Kolegijos vadovybė su ku
nigais studentais aptarė specialiame, tą pačią dieną įvykusia
me, susirinkime.
2002/2003 mokslo metų Po
piežiškosios Šv. Kazimiero lie
tuvių kolegijos studentai: iš
Telšių vyskupijos tęsia studijas
kun. Rimantas Gudlinkis ir kun.
Petras Šiurys; nauji studentai iš
Telšių vyskupijos, - kun. Rolan
das Karpavičius, kun. Darius
Trijonis ir kun. Vilius Viktoravičius; iš Vilkaviškio vyskupijos
atvyko kun. Gintautas Kulie
šius; iš Vilniaus arkivyskupijos
pradėjo studijas kun. Valdas
Meškėnas, kun. Arūnas Milke
vičius, kun. Andžej Šuškevič, to
liau mokosi kun. Žydrūnas Vabuolas ir Antanas Aleknavičius.
Šv. Kazimiero lietuvių kole
gija Romoje dėkinga gerada
riams ir rėmėjams, kurių dėka
galime melstis, mokytis ir gy
venti Šventajame mieste.
Sės. Elzbieta, SF

Jubiliejinės iškilmės
Šitoks išaugęs daugiatautis
miestas, išsaugojęs atnaujina
mame senamiestyje senąjį žave
sį bei dvasią, paskelbė 2002 me
tus jubiliejiniais. 750 metų jubi
liejui parengta programa, pava
dinta Miestas, kuriame aš noriu
gyventi, stebina renginių gausa:
ištisiems metams numatyta įvai
rios diskusijos, konferencijos,
parodos, varžybos, festivaliai ir
t.t. Sudaroma puikiausia proga
susipažinti su praeitimi, dabarti
mi ir ateities vizija.
Rugpjūčio 1-oji, miesto
gimtadienis, jubiliejinių metų
kulminacija. Klaipėdos meras
R. Taraškevičius iš dalies atsta
tytoje piliavietėje, aidint pabūk
lų salvėms, iškėlė miesto vėliavą
ir paskelbė gimtadienio šventės
pradžią bei pilies muziejaus ati
darymą. Į iškilmes kviestas ir at
vykęs iš Vienos 65-tasis ordino
magistras Bruno Flateris sveiki
no pilies atvėrimą publikai,
džiaugėsi pilies muziejaus atida
rymu ir piliavietės atkasimų pa
žanga. Į atidarymą atsilankiusią
publiką linksmino “riteriai”, su
rengę “kautynes”.
Jubiliejinių sveikinimų iškil
mė buvo tęsiama erdviame dra
mos teatro priesalyje. Sveikini
mai ir dovanų įteikimai iš įvai
rių miestų ir organizacijų truko
apie 2 valandas. Po to dalyviai
užėmė vietas teatre, kur garbės
svečių sveikinimai ir kalbos bu
vo įrėmintos į jūros miesto gi
mimą simbolizuojančia įspūdin
ga menine programa. Po iškil
mingo posėdžio svečiai buvo
kviečiami taurei šampano.
• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka į mus tautos kūryba: jos
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net
jos mokslas.
a. MACEINA

Šį rudenį Hartfordo lietuvių
bendruomenės narei ELEONO
RAI
DVARIONAITEI-MINKŪNIENEI sukako 90 metų. Ji - ak
tyvi visų renginių lankytoja, pri
sidedanti prie programos. Gimusi
ir augusi garsioje muzikų šeimoje
(kompozitorius B. Dvarionas - tė
vo brolis), nuo pat vaikystės
skambina pianinu. Kelerius me
tus vargonavo Šv. Kazimiero
šventovėje New Havene, daug me
tų mokė vaikus muzikos mokyklo
se, davė privačias pamokas. Daug
laiko skiria fizinei kultūrai. Ji vyriausia Švč. Trejybės lietuvių
šventovėje Hartforde choro gies
mininkė. Sveikiname mielą Jubi
liatę su gimimo diena ir linkime
būti tokiai pat energingai ir
linksmai kaip visada.
CT lietuvių vardu Sigita Šimkuvienė

PsamoctįiaJ-i

Knygų rišykla
“SAMOGITIA ”
meniškai įriša
knygas bei žurnalus
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3333 Grassfire Cres., Mississauga,
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Pirmoji transporto kolona, pervažiavusi naująjį Kauno tiltą

Kauno diena, 2002.X.23 nuotr. E. Butkevičiaus

Tiltas
Čiurlionio
vardu

Premjeras Algirdas Brazauskas ir Kauno meras Giedrius Donatas
Ašmys perkirpo simbolinę atidarymo juostelę

Popiežiaus Jono Pauliaus II herbas
KUN. DR. BUGENIUS
GERULIS

Šių dienų krikščionys, kurie
domisi ekumenizmu, dažnai
klausia: “Ką reiškia popiežiaus
Jono Pauliaus II herbe matomi
įvairūs simboliai? Jo herbas
puošiasi tiara su trimis karūno
mis! Ant jo skydo matome
didžiulę raidė M. Ar ji reiškia
žodį Maximus - didysis?”
Atsiliepdami į šį klausimą,
bandysime popiežiaus herbą pa
gvildenti. Jei stokosime tikslin
gumo, reikia tikėtis, broliškai
atsilieps istorijos, teologijos ir
heraldikos žinovai.
Iki VIII šimtmečio popie
žiai tenkinosi kuklia balta kepu
raite (phrygian cap). Į tą kepu
raitę nebuvo žvelgiama kaip į
karūną (Webster’s Third New In
ternational Dictionary, p. 1704,
Chicago, 1966).
Konstantinas (708-715) bu
vo pirmasis popiežius, kuris už
sidėjo tiarą, papuoštą viena
auksine juosta. Taip kuklioji ke
puraitė užbaigė savo erą.
Vėliau ant šios tiaros buvo
uždėta viena auksinė karūna.
Popiežius Mikalojus I (Nicholas
I, 858-867) buvo pirmasis, kuris
pradėjo vartoti karūną.
Dviem karūnom papuošta
tiara buvo uždėta ant popie
žiaus Mikalojaus II (Nicholas
II, 1059-1061) galvos. Kiti šalti
niai nurodo popiežių Bonifacą
VIII (1294-1303). Tiara buvo
pradėta puošti dviem kabančiais
kutais.
Trimis karūnomis išpuoštą
tiarą pirmasis pradėjo dėvėti
popiežius Benediktas XI (13031304) arba Benediktas XII
(1334-1342). Žiūr. Liet. Enc.,
XXXI, 149, Boston, 1964.
A. Dabartinio popiežiaus
herbo viršuje matome 38 cm
aukščio tiarą su trimis karūno
mis. Jos skelbia, kad popiežius
yra tarsi karalius dangaus, že
mės ir pragaro (žiūr. Hine Papa
triplici corona coronatur tamqiiam Rex, Coeli, & Terrae, & Infemorum ').
Popiežius Leonas I (440461) jau 455 m. rašė: “I hold in
my hands the curses of hell and
the benedietus of heaven!”
(Frank Shallieu, The Keys of Re
velation, p. 341, Orangeburg,
NY, 1993).
Panašiai rašo ir prof. Kurtz:
popiežiaus trys karūnos reiškia
jo trigubą karališką valdžią dan
guje, žemėje ir skaistykloje
(Kurtz, Church History, 2, 155,
NY ir The Keys of Revelation, p.
364).
Naujai išrinktam popiežiui
ant galvos tiarą uždeda kardino
las diakonas ne Šv. Petro bazili
koje prie altoriaus, bet lauke,
bazilikos fasadiniame balkone.
Kodėl lauke?!
Atsakymas: Tiara nėra li
turginė galvos apdanga. Ji yra
popiežiaus tik suvereninės val-

džios ženklas. Atliekant litur
gines apeigas, popiežius nie
kada nedėvi tiaros, bet mitrą.
B. Mitra nuo V šimtmečio
yra popiežiaus ir vyskupų litur
ginė galvos apdanga. Jos aukštis
apie 20 ar 30 cm. Mitra yra
papuošta dviem kaspinais, jų
ilgis apie 30 cm. (Liet. Enc.
XIX, 75-76, Boston, 1959).
C. Ir tiara yra papuošta
dviem juostom - kutais.
D. Šie kutai primena ilges
nę stulos juostą, dėvimą nuo IV
šimtmečio. Stula nešiojama ant
kaklo, per krūtinę ji nusileidžia
iki kelių. Šios juostos plotis nuo
5 iki 10 cm. Šio liturginio ap
daro vardas VI šimtmetyje buvo
Orarium (lot. os, oris - burna,
veidas). Šios juostos pirminė
paskirtis buvo nusišluostyti pra
kaitą. Nuo VII šimtmečio ši
juosta pradėta vadinti stula (gr.
stole). Laikui slenkant, ji tapo
liturginio apdaro papuošalas,
simbolizuojantis kunigystės galią.
E. Toliau matome du rak
tus, kurie guli ant dviejų kas
pinų - kutų. Tai ženklas, kad
dangaus ir pragaro raktai esą
popiežiaus rankose (Mt 16, 19).
E Herbo apačioje tuos abu
raktus jungia virvė. Tai reiškia,
kad popiežiaus galioje yra
sprendimas: surišti arba atrišti,
pasmerkti arba išteisinti (Mt 18,
18).
G. Ant skydo matome di
džiąją raidę M. Ji nesimbolizuo
ja žodžio Maximus, bet nurodo
Marijos vardą. Tuo popiežius iš
reiškia savo aukščiausią pagar
bą Jėzaus motinai Marijai. Kai
1981.V.13 buvo peršautas po
piežius, šaukėsi Marijos pagal
bos. Kai chirurgai tą kulką
išėmė iš popiežiaus kūno, jis tą
kulką dedikavo Fatimos Ma
rijai.
H. Popiežiaus herbe vyrauja
skydas - tai tikėjimo ir Dievo
emblema (Ef 6, 16 ir Pr 15, 1).
L Šiame herbe matome 7
kryžius, _ įskaitant sukryžiuotus
raktus. Šv. Rašte skaičius 7 yra
laikomas šventu. Jis simbolizuo
ja pilnatvę.
J. Čia herbe yra 4-ios
spalvos: auksinė, sidabrinė, mė
lyna ir raudona (Iš 25, 3-4; 26,

Kaune š.m. spalio 22 d. ati
darytas prieš 11 metų pradėtas
statyti modernus tiltas per Ne
muną. Jo statyba kainavo dau
giau nei 120 milijonų litų. Ilgą
laiką statybos darbai buvo su
stoję dėl lėšų trūkumo. Kadangi
kai kurie kiti Kauno tiltai yra
susidėvėję ir blogos būklės, šis
yra svarbus visai Lietuvai. Nau
jojo tilto pralaidumas siekia
7000 automobilių per valandą.
Tačiau paveikų jo panaudojimą
dar apriboja kitapus upės esan
čios siauros gatvelės. Jų pertvar
kai trūksta apie 70 milijonų litų.
Tilto atidarymo iškilmėse
dalyvavo vyriausybės, miesto ir
apskrities vadovai. Tiltą apžiū
rėjo ir gerai įvertino specialistų
grupė iš Maskvos.
Tiltas yra šiuo metu di
džiausias Lietuvoje. Jo ilgis 475,
o plotis apie 30 metrų. Specia
listų teigimu šis modernus tiltas
yra visiškai saugus ir tarnaus
šimtą metų.
A. Garmutė

1, 31, 36; 39, 22). Kiekviena
spalva reiškia kurią mintį. Dėl
spalvų interpretavimo ekume
nizmo sąjūdyje ginčų nėra, to
dėl čia spalvų klausimo nesvars
tysime.
Mūsų apmąstymą baikime
apaštalo Pauliaus paraginimu:
ieškodami tiesos, aukime meile
Kristuje, kuris yra mūsų visų
galva! (Ef 4, 15).
1 Lucius Ferraris’s Ecclesias
tical Dictionary “Artikulus II:
Quoad ea, quae concernunt Papae
dignitatem, auctoitatem, seu potestatem, & infallibitatem. Papa tantae est Dignitatis, & celsitudinis, ut
non sit simplex homo, sed quasi
Deus, & Vicarius Dei; ... Hine Pa
pa triplici corona coronatur tamquam Rex Coeli, & Terrae, &
infernorum. Romae: b Ex typographia Caroli Barbiellini, c 1767.”
Red. pastaba. Popiežiaus tia
ros kilmė bei reikšmė yra įvairiai
aiškinama atsižvelgiant į istorinę
popiežystės raidą. Kokie bebūtų
aiškinimai, trys tiaros vainikai reiš
kia popiežiaus pareigas - valdyti,
šventinti ir mokyti. Tiaros vartoji
mas pasibaigė su Pauliumi VI. Nei
Jonas Paulius I, nei dabartinis Jo
nas Paulius II nebuvo vainikuoti
tiara.

Popiežiaus Jono Pauliaus II herbas

Vatikano metaliniai pinigai 1000 lirų su popiežiaus Jono Pauliaus II
herbu ir atvaizdu

Su Ganelino trio “pritrenkėm” Europą

Tėviškės žiburiai * 2002.XI.12

emigracijoje, pradėjo nuo dar
bininko autodalių fabrike ir ten
įsteigė sporto klubą, prieš tap
damas dideliu tūzu gamtos ap
saugoje. Per savo gyvenimą jis
daug kovojo ir daug komanda
vo. Tai matyti ir į jį pažiūrėjus.
O dabar jis tikrai nusipelnęs pa
prastesnių sąskambių, negu Ga
nelino trio skleidžiami garsai tai irgi matyti į jį žiūrint. Bet jis
lieka, kad pabaigoje muzikan
tams galėtų paspausti rankas.
Jis tiesiog didžiuojasi šiais pa
mišėliais. Savo kalboje prieš tai
jis didelėje iškilmių salėje išreiš
kė savo šalies norą įstoti į Euro
pos sąjugną. (...)
Lietuviai tokie mandagūs,
kad prezidentas, bet taip pat ir
rašytojas Sigitas Geda savo kal
bas ištisai .skaitė vokiškai iš po
pieriaus lapo. Kiekvienas iš mū
sų, kuris kelionėje užsienyje yra
pabandęs perskaityti bent sakinį
tokia kalba, kurios jis nemoka,
gali įsivaizduoti, kaip tai sunku.
O gal Sigitas Geda savo kalbą ir
todėl skaitė vokiškai, kad nega
lėtų nukrypti nuo rankraščio.
Mat Lietuvoje šis rašytojas yra
išgarsėjęs ir tuo, kad tiesioginė
je televizijos laidoje šventinę
kalbą pavertė laukine begalinių
keiksmų orgija.
Tipišku viešo skaitymo to
nu, rodančiu, kad žmogui jo pa-

Eugenijaus Ivanausko ir Ro
bert J. Douch knygą Lietuvos mo

ties kalba - vienos mįslės, Geda
pasakė: ‘Nors mes ir atrodome
mažutėliai, tačiau egzistencine
ir estetine prasme esame neat
skiriama Europos kultūros, jos
bendro paveldo ir bendros da
barties dalis’. Tai juk visiškai
neginčijama, tačiau lyg įrodymą
Geda dar pąteikė Aldonos Gus
tas eilėraštį, kuri rašo vokiškai
ir gyvena kažkur Berlyne: ‘Aš iš
sirengiau / tavo akyse / kol kaž
kur / nugrimzdau iš šio pasaulio
/ bučiavau tave / uoliai kaip
skruzdėlė’.
Sigitas Geda taip sukirčia
vo, kad uoli skruzdelė pavirto
paukščiu, ta žinomąja B zylės
seserimi, apie kurios uolumą
nieko nežinoma. Kai poetas Si
gitas Geda, nepaisant visų pavo
jų, sveikas ir gyvas įveikė visus
penkis savo vokiškos kalbos
puslapius, jis nusilenkė ir ištarė:
‘Thank you’. Tokia išprotėjusi
ta Europa.”

Vertėjo pastaba. Vokiškas
eilėraštis baigiasi žodžiu Ameise, reiškiančiu skruzdėlę, - kir
čiuojamas pirmas skiemuo (gar
sas A). Sukirčiavus antrą skie
menį Ameise, vokietis girdi AMeise, o Meise reiškia zylė, taigi
zylė A. Be to, Meise frazeologiz
me gali reikšti trenktas, pus
protis.
Išvertė -Jonas Kilius

Gailestingumo Motina Marija Vilniaus Aušros Vartų koplyčioje.
Paveikslo autorius nežinomas

MAIRONIUI
Šimtas keturiasdešimtosioms gimimo
metinėms

Karališkų valstiečių ” palikuoni,
Sraunios Dubysos slėnių vytury,
Ką knygų puslapiuos dabar dūmoji,
Kai šimtmečiais dūmu neišnyksti?
Tava ranka rašytos dainos skamba
Padangėj Lietuvos ir virš laukų. Jomis kvietei lietuvį kibt į darbą,
Kad būt tėvynėj gera ir jauku.
O Lietuva sau kelią pasirinko:
I Laisvę tą, kurios taip troškai Tu. Suplėšius uždangą ir plieno tinklą
Jau nepaklius po svetimu padu!
Prie Baltijos krantų pušynai gaudžia.
Žemelė saugo didvyrių vardus.
Nebedainuos lietuvis dainą graudžią —
Juk nemunai jau išnešė ledus...

Tautinių šokių grupė “Nemunas” šoka Brazilijos lietuvių sodyboje “Lituanica”

Lietuva Frankfurto knygų mugėje
54-osios Frankfurto knygų
mugės vienintelė viešnia - Lie
tuva. Tai neįtikėtina sėkmė, už
kurią turime būti dėkingi ir
šiaurės kaimynams latviams su
estais, - šie dalyvauti mugėje at
sisakė. Lietuva surizikavo ir per
metus - trumpiausią terminą,
kuris paliekamas šaliai-viešniai,
- pasirengė. Tiesa, ne be sunku
mų ir, kas pažymėtina, su ma
žiausiu biudžetu. Mugių rengi
mo istorija neprisimena, kad už
milijoną dolerių (dabar - dau
giau nei milijoną eurų) šalis bū
tų išdrįsusi ir pajėgusi įeiti į pa
saulinio dėmesio sulaukiančią
šventę. Mes išdrįsome, ir nepra
šovėme. Visas dėmesys - mums.
Pirma, ką pamatai nusilei
dęs laiptais į Lietuvos salę - tai
lengvų lietuviškų marškų miš
kas. Nelyginant drobinės užuo
laidos kyla į lubas mūsų stendai,
ant kurių šiuolaikine technika
įspausti įvairiausi paveikslai.
Spalvos - saikingos ir lietuviš
kos, nerėkiančios, užrašai žals
vai rusvi, kalba jie apie temą
daugiau vaizdais negu žodžiais.
Ekspozicijos puošmena - M. K.

Atsiųsta paminėti
Emilija Karosienė, KARO AU
KŲ SŪKURYJE. Antroji autorės

knyga. Pirmoji jos knyga Gyveni
mas keliose šalyse ir žemynuose: me
muarai, išleista 2000 metais. Re
daktorė - Marija Daugudienė. Ute
na, 2002 m., 154 psl.
Danguolė Naudžiūtė, O TAS
GIMTAS KAMPAS. V. Pietario tė

viškės praeitis ir dabartis. Viršelio
dailininkas - Gintaras Pankevičius.
Išleido UAB “Judex” (A. Juozapa
vičiaus pr. 82a, LT 3002 Kaunas).
Kaunas, 2002 m., 56 psl. Autorė yra
vienintelė Pietariu atžala. Jos mo
čiutė buvo Pietarytė, rašytojo bro
lio Kazio duktė. Rašytojo vaikų ne
bėra gyvų, š.m. spalio 3 d. suėjo 100
metų nuo Vinco Pietario mirties.
Marijampolėje jam pastatytas pa
minklas.

Čiurlionio Raigardo slėnis, kuris
nieko apie mus nežinančiam
žmogui piršte įperša, kad mūsų
Tėvynė - tai rojus. Antroji gro
žybė - Skrendanti knyga: tai nuo
grindų iki palubės kylantys di
džiuliai popieriaus lakštai. Jie
suvarstyti tarytum džiovinti pa
kabinti grybai. Tik lapai - nepa
prastai lengvas skrydis, lyg šim
tas gulbės sparnų. Ir vasnoja ši
“knyga”, juda, nes aplink ją vis
skersvėjai ir žmonės. Parodos
įgyvendinimo ir “Skrendančios
knygos” autorius- Saulius Valius.

Bet grįžkime prie rašto
žmonių. Juk aišku, kad raštas tai mintis, o mintis - tai mąsty
mas ir valdymas. Mąstydamas
valdai viską - tiek savo vidinį
pasaulį, tiek ir pasaulio galybes.
Neskaitantis žmogus - tai kaž
kas baisaus ir neapčiuopiamo,
kaip pragaras.
Ir vis dėlto apie neskaitantį
žmogų vis dažniau kalbama pa
sauliniuose knygų forumuose.
Frankfurto miesto merė Petra
Rot savajame sveikinimo žodyje
su nepaprasta šiluma kalbėjo
apie skaitomą knygą. Ji prisipa
žino, kad vaikystėje jos tėvo bal
su jai skaitytos knygos išugdė
supratimą apie svarbiausias ver
tybes, ir, pabrėžė ji, paprasčiau
siu būdu įrodė, kas yra šeima.
Kur visa tai dabar? - klausė ji
tūkstantinės auditorijos. Šian
dien mes tylime vienas šalia ki
to, ir Vokietijoje jau 23% pen
kiolikmečių neįstengia parašyti
taisyklingo sakinio. Mes stovi
me prieš baisiai liūdnas civiliza
cijos pasekmes - naująjį kom
piuterinį barbarizmą. Galima
būtų pridurti: kompiuteris žmo
nėms, nemokantiems valdyti net
savęs, teikia galimybę sugriauti
pasaulį.
Todėl šiemet Frankfurto
knygų mugėje įvyko žymus per
versmas. Apie jį kalbėjo Dyteris
Štormanas, Vokietijos leidėjų ir

knygynų sąjungos prezidentas.
Jis pasakė, kad mugės išvakarė
se buvo pakeista ateities metų
koncepcija ir nušalinta vadovy
bė. (Progos iškilmingumas ne
leido minėti Roberto Lorenco
pavardės, kuris mums žinomas
ir kaip viešų laiškų Lietuvos va
dovams rašytojas). Nes, anot
Frankfurto mugės tarybos, buvo
pasirinktas klaidingas kelias knygos vietoje vis dažniau staty
ti kompiuterį, o po 2003 metų
viešnios - ja bus Rusija - nebekviesti į mugę jokios šalies.
Verslas turi būti pažabotas, pa
brėžė D. Stormanas, nes antraip
gali nebelikti ką parduoti, siūlyti
ir net pristatyti. “Knyga turi būti
atspausdinta, - baigė savo žodį
leidėjų prezidentas, - arba jos
išvis nebus”.
Ne tik mums reikėtų
džiaugtis Frankfurto knygų mu
gės rengėjų išvadomis. Vokieti
ja - pasaulinė knygų sostinė, ir
jos vėjai gaivina visą pasaulį.
Štai kokia tradicijos galia: Gutenbergas, pradėjęs spausdintos
knygos erą, - argi nebuvo vokie
tis? Ir mūsų M. Mažvydas - kur
spausdinosi? (Kauno diena)
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Vokiečių laikraštis apie Lietuvos paviljono atidarymą
Frankfurto knygų mugėje
Vokietijos laikraštis Berliner
Zeitung rašė spalio 10 d.: “Lie
tuva atidarė savo paviljoną
grandioziniu seniai jau vėl pase
nusio pobūdžio Free Jazz kon
certu: su pianinu, kurio visa kla
višų gausa buvo kaip reikiant iš
naudota. Su žaviai klupčiojančiais mušamaisiais. Ir su sakso
fonininku, kuris stūgaujančius ir
lojančius garsus žėrė į visas pu
ses, prieš juos vėl surankioda
mas savo labai šiaurietiškai iš
raudotu trumpu himnu. Kartais
jis grojo dviem instrumentais
vienu metu. Jis sugebėjo vienu
metu į burną suimti saksofoną
bei trimitą ir iš abiejų išgauti
apyšvarius garsus. Argi seniai
nebuvo nutuokiama, kad Free
Jazz savo tikrąjį prieglobstį bus
susiradęs kažkur Baltijos šalyse,
miesto salėje tuoj už kopų?
(Kaip tango, kuris, kaip žinoma,
geriausiai nusėdęs Suomijoje).
Si Lietuvos grupė, žinovų
sluoksniuose iš tikrųjų visame
pasaulyje žinoma kaip Ganelino
trio, grojo taip gerai, kad salė
netrukus pusiau ištuštėjo.
Bet vienas žmogus liko iki
galo: Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus. 76 m. vyras yra
daug ką patyręs savo gyvenime.
Jis kovojo prieš nacius ir sovie
tus, kaip pasakojama jo oficia
lioje biografijoje, Amerikoje,
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Belieka laukti iš visų teisybės
Ar būtum prezidentas, ar karys.
Brangi tėvyne, tiek skriaudų patyrus,
Tu nesitaikstyt su melu turi.
Tevyraus Lietuvoj šviesiausi protai Sraunios Dubysos slėnių vyturiai,
Visų laikų ir amžių patriotai,
Tiek posmais, tiek dainom jos žodį skleis.
‘‘Karališkų valstiečių ’’palikuoni,
Sraunios Dubysos slėnių vytury,
Ką knygų puslapiuos dabar dūmoji,
Kai šimtmečiais dūmu neišnyksti?
Tava ranka rašytos dainos skamba
Padangėj Lietuvos ir virš laukų. Jomis kvietei lietuvį kibt į darbą,
Kad būt tėvynėj gera ir jauku.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė

Muzikos popietė Sasnavoje
Vos 12 kilometrų nuo Mari
jampolės, Kauno link įsikūręs
Sasnavos miestelis. Tai - maž
daug 800 gyventojų gyvenvietė,
turinti savo šventovę, vidurinę
mokyklą, paštą ir kt. įstaigas.
Nors miestelis palyginti nedide
lis, tačiau kultūrinis gyvenimas
jame verda.
Niūrią, lietingą šeštadienio
popietę į mokyklą rinkos kultū
rinių renginių mylėtojai. Čia ne
nuilstančių entuziasčių, Sasna
vos laisvalaikio centro vadovių
Marijos Grybienės ir Onos Labutienės, dėka vyko popietė,

Muzikos popietės dalyviai Sasnavoje po iškilios programos
Nuotr. autorės

skirta Tarptautinei muzikos die
nai, gražiu pavadinimu Sveiki
nam po saule mažąjį pasaulį, pil
ną nuostabiausią muzikos garsų.
Tai - tradicinis, jau ketvir
tasis metinis renginys. Jame bu
vo pagerbti mokytojai, skambė
jo klasikinė, liaudies, pramogi
nė muzika.
Šį kartą marijampolietė P.
Kriaučiūno viešosios bibliote
kos muzikinio skyriaus vedėja
Aldona Murauskienė papasako
jo apie pasaulinio muziko N.
Paganinio (šiais metais rudenį
sukako 220 metų nuo jo gimi
mo) gyvenimą, kūrybą. Skambėjo genialaus muziko kūrinių įra
šai.
Vėliau Sasnavos laisvalaikio
centro mišrus sambūris (vad. M.
Grybienė - nuotr. su akordeo
nu) klausytojaųis padainavo
įvairių dainų. Prie taurelės šam
pano ir kavos puodelio skambė
jo bendros dainos. Savos kūry
bos dainų atliko šių eilučių au
torė (pritariant gitarai). Kon
certavo solistas “Sasnavos pavaročiu” vadinamas, scenos vete
ranas B. Kubilius.
Už langų visą dieną pliau
pęs smarkus lietus nė kiek ne
nustelbė rengėjų ir klausytojų
nuotaikos. Visi skirstėsi namo
pasisėmę dvasinės šilumos ir
muzikos garsų sąskambio
Irena Vaičiulytė-Bradaitienė

vinienės ir kitų dainas, sukurtas
poeto eilėms. Šio ciklo koncertai
vyks kas mėnesį pirmadienių va
karais iki 2003 m. balandžio mėn.
Šv. Jonų šventovėje.

netų kalybos istorija 1495-1769 m.
autorių lėšomis išleido leidykla
“Savastis” 100 egzempliorių tira
žu. Pasak leidėjų, ši knyga yra
Bibliotekų atnaujinimo ir
reikšmingas įvykis Lietuvos nu
modernizavimo programą 2003mizmatikos istorijoje, nes iki šiol
2013 metams, paruoštą Kultūros
tebuvo viena mokslinė studija
ministerijos, neseniai vyriausybė
apie pradinį lietuviškų monetų
patvirtino. Šia programa siekiama
kalybos laikotarpį: E. Ivanausko
užtikrinti Lietuvos gyventojams
ir M. Balčiaus Lietuvos Didžiosios
galimybę įgyti žinių ir padėti
kunigaikštystės lydiniai ir monetos
jiems prisitaikyti prie gretai kin
nuo 1387 iki 1495 m. Naujame
tančių gyvenimo ir darbo sąlygų,
leidinyje analizuojama lietuviškų
konkuruoti pasaulio rinkose, išly
monetų kalybos raida, pradedant
ginti miesto ir provincijos ryšių
nuo 1495 m. pinigų reformos iki
informacinės struktūros nelygu
Gardino kalyklos uždarymo 1769
mus, sudaryti bibliotekose tinka
m. Netrukus žadama išleisti šią
mas sąlygas kaupti, saugoti ir pa
knygą anglų bei vokiečių kalbo
teikti visuomenei valstybinio kul
mis, daug puošnesnę, gausiai
tūros ir meno paveldo objektus,
iliustruotą, bet tokiu pačiu mažu
užtikrinti bibliotekų fondų priei
tiražu.
namumą; šios programos ribose
Knygoje pateikiamos monetų
būtų sukurtos kompiuterinio duo
kalybos manufaktūrų ataskaitos,
menų
kaupimo, apdorojimo ir tie
apyskaitos, lentelės, kuriose įrašy
kimo naudotojams priemonės bei
tos finansinės operacijos. Istorikų
įdiegta vientisa Lietuvos bibliote
duomenimis, XV š. antroje pusė
kų informacijos sistema (LIBIS).
je Vilniaus monetų kalykloje bu
vo kalama įvairios monetos: pusPrograma skiriama Kultūros
denariai, trečiokai, ketvirtokai,
ministerijos tvarkymo srities bib
taleriai, pustaleriai, portugalai,
liotekoms: Lietuvos savivaldybių
pusportugaliai, šilingai, grašiai,
ir apskričių viešosioms, Valstybi
pusgrašiai, šeštokai, sidabro auk
nei M. Mažvydo bei Lietuvos ak
sinai, aukso dukatai. Monetos bu
lųjų bibliotekai. Šiuo metu Lietu
vo pažymėtos raide A, reiškusią
voje veikia 3,677 bibliotekos ir jų
DLK Aleksandro vardą. Žygi
skyriai, jose sukaupta 100,459,000
manto Senojo valdymo laikais
dokumentų fondas; jomis naudo
monetose imta žymėti jų kalimo
jasi 1,680,160 gyventojų. Ši biblio
metus, o Žygimanto Augusto lai
tekų atnaujinimo ir modernizavi
kais - valdovų atvaizdus. 1589mo programa turi keturias dalis:
1627 m. Vilniaus monetų kalyklo
fondų komplektavimą, kompiute
je buvo kalamos devynių rūšių
rizavimą, patalpų modernizavimą
monetos; XVII š. atsirado varinių
ir naujų bibliotekų statybą. Per
monetų, šilingų, kurios buvo kala
10-tį metų turėtų būti nupirkta
mos taip pat Kaune ir Gardine.
6,700 kompiuterių, pastatytos 4
XVIII š. Lietuvai ir Lenkijai
naujos bibliotekos, atnaujintos
bendros monetos buvo kalamos
109 bibliotekų patalpos.
Lenkijos kalyklose.
Lietuvos televizija naujojo
2002-03 m. koncertų ciklo
sezono pradžiai išleido keturis
Vilniuje Alma mater musicalis
dokumentinius filmus. Režisie
programoje numatoma daug įžy
riaus Virgilijaus Kubiliaus filmas
mių Lietuvos kūrėjų pagerbimo
Don Kichotai ant ratų pasakoja
renginių. Net keturi vakarai ski
apie garsųjį Tūkstantmečio taikos
riami Lietuvos valstybinės kultū
žygį dviračiais aplink pasaulį. Pra
ros ir meno premijos laureatams:
dėjusi savo kelionę 1998 m. rug
poetui Justinui Marcinkevičiui,
pjūčio 6 d. JAV-jose, tarptautinė
dviratininkų grupė per 513 dienų
altistui, dirigentui ir muzikologui
apkeliavo 45 valstybes keturiuose
Donatui Katkui, kompozitoriui
žemynuose ir naująjį tūkstantmetį
Feliksui Bajorui, aktoriui, autori
pasitiko Japonijoje. Dokumentinė
nių dainų atlikėjui Kostui Smori
juosta Domeikos sindromas (auto
ginui. Pirmasis renginys Vilniaus
riai Linas Augutis ir Rasa Miški
universiteto Sv. Jonų šventovėje
nytė) - tai pasakojimas apie Čilę
spalio 7 d. buvo skirtas poeto Jus
iš didžio lietuvių ir lenkų mokslia
tino Marcinkevičiaus kūrybai.
ninko Ignoto Domeikos (1802Lietuvos muzikų rėmimo fondo
1889) ekspedicijų dienoraščių,
direktorė Liucija Stulgienė ir Vil
parodomas šių dienų kultūrinėsniaus universiteto rektorius Be
mokslinės ekspedicijos narių aki
nediktas Juodka pasveikino gau
mis. Filmas pagrįstas XIX š. rea
siai susirinkusius net ir iš tolimes
lybės ir XXI š. ekspedicijų, skirtų
nių vietovių. Apie poeto kūrybą
I. Domeikos gimimo 200-sioms
kalbėjo literatūrologė Viktorija
metinėms, patirties kontrastais.
Daujotytė, kuri priminė, kad dai
Filmas Europos dinozauras (auto
na, dainavimas, giesmė, giedoji
riai Albertas Žostautas ir Vitalija
mas - dažni žodžiai poeto kūry
Steponavičiūtė) nušviečia šiemet
boje. Pagal poeto eiles sukurta
užbaigto leisti didžiojo Lietuvių
per 200 muzikos kūrinių, tarp jų
kalbos žodyno atsiradimo kelią, jo
ir A. Žigaitytės opera Mažvydas
rašymo istoriją, tarmes ir senųjų
(1988 m.). Tyloje, sklidinoje mei
raštų žodžius užrašiusius žmones.
Režisierės Gražinos Aleksandra
lės ir pagarbos rašytojui, visi klau
vičiūtės filmas Kernavės archeolo
sėsi eilėraščių, kuriuos skaitė pats
autorius. Lietuvos aklųjų ir silp gai skiriamas senajai Lietuvos
sostinei, jos istorijai, kurią iš nau
naregių sąjungos choras (vad. Po
jo
atranda Lietuvos archeologai.
vilas Gylys) padainavo aštuonias
Filmai
buvo televizijoje rodomi
kompozitorių V. Paltanavičiaus,
rugsėjo
9,10,1
ir 8 dienomis. q
V. Laurušo, A. Žigaitytės, G. Sa(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Paminklas klaipėdiečiams išeiviams ir tremtiniams. Jį parengę išeiviai
Vokietijoje pavaizdavo ne puošniai apsirengusią vokietę, o suvargusią
būrę, varomą iš gimtinės Klaipėdoje
Nuotr. M. Purvino
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PRISIKĖLIMO

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.

Slidinėjimo pirmenybės

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
IMA UŽ:
Asmenines paskolas
nuo...........
5.50%

Kiti patarnavimai

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

Duodame CMHC apdraustas
nekilnojamo turto paskolas
Duodame komercines
nekilnojamo turto paskolas

“INTERAC-PLUS” kortelė

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

DR. STASYS DUBICKAS
398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)
Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

Galvojat parduoti ar pirkti
nuosavybę?
Mielai atsiųsiu į Jūsų
namus informacines
knygutes be jokių Jūsų
įsipareigojimų
SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI,ba
Associate Broker
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;
namų 416-231-4937

"MARGIS pharmacy
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

“IR TAI NE TAS, KĄ MES MOKAM, BET KAIP
JUMIS RŪPINAMĖS!”
♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus
PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KLIENTŲ ŠEIMOS!

Tel.: (416)535-1944

Čikagos LFK “Lituanikos” vyrų futbolo komanda, kuri šį rudenį pir
mauja geriausioje Čikagos ir apylinkių lygoje
Nuotr. Ed. Šulaičio

Sutarties paskolas
nuo.................... 5.50%
Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų........................ 4.10%
2 metų........................ 4.70%
3 metų........................ 5.05%
4 metų........................ 5.50%
5 metų........................ 5.70%

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.

Faksas:(416)536-6268

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS
AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS
PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD
(j PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON)
TORONTO, ON M8Z 2X3

MARGUTIS

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

Fax: (416) 233-3042
PRIIMAME KALĖDINES SIUNTAS IKI
LAPKRIČIO 14 D.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Suvažiavimas

3 Resurrection Rd.. Toronto, ON M9A 5G1
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

MOKA UŽ:

|

ŠALFASS-gos metinis visuoti
nis suvažiavimas vyksta šį šeštadie
nį, lapkričio 16, 11 vai. ryto Lietu
vių Namuose, Klyvlande, OH.
Svarstomas 2003 metų varžybinės
programos, IV-tosios Tautinės
olimpiados Panevėžyje reikalai, iš
klausomi ŠALFASS-gos darbuoto
jų pranešimai, aptariami kiti sporti
nės veiklos klausimai. Inf.

KREDITO KOOPERATYVAS

90-179 d. term, ind.......................1.25%
180-364 d. term.ind..................... 1.55%
1 metų term, indėlius................. 2.00%
2 metų term, indėlius................. 2.60%
3 metų term, indėlius................. 3.00%
4 metų term, indėlius................. 3.60%
5 metų term, indėlius................. 4.05%
1 metų GlC-mėn.palūk............... 1.60%
1 metų GlC-met. palūk...............2.25%
2 metų GlC-met. palūk............... 2.85%
3 metų GlC-met. palūk............... 3.25%
4 metų GlC-met. palūk............... 3.85%
5 metų GlC-met. palūk............... 4.30%
RRSP, RRIFir OHOSP
“Variable”............................... 1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind. ...2.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ...3.10%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind. ...3.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind. ...4.10%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind. ...4.55%
Taupomąją sąskaitą Iki.............1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk........................1.00%

Sportas

Gytis Kavaliauskas (vid.) po 11 metų žaidimo atsisveikino su Čikagos
LFK “Lituanikos” komanda. Jam žymenis įteikė A. Glavinskas (deš.)
ir G. Bielskus
Nuotr. Ed. Šulaičio

“Lituanikos” metinės
EDVARDAS ŠULAITIS
Savo 52-ją gyvavimo sukaktį
Čikagos LFK “Lituanika” paminė
jo tradiciniame rudens pabūvyje
spalio 19 d. PC centro didžiojoje
salėje Lemonte.
Vakaro programą pradėjęs
klubo pirm. A. Glavinskas - pasvei
kino dalyvius ir pakvietė vakarie
nei. Pasistiprinus skaniais valgiais
oficialioji dalis buvo tęsiama. Va
dovaujant I. Žukauskienei, įvyko
pasižymėjusių klubo narių pager
bimas.
Pagrindinį prizą, Žukauskų
šeimos dovaną (prisimenant anksti
mirusį pasižymėjusį klubo narį Jo
ną Žukauską) laimėjo buvęs kau
nietis, nuo 1996 m. “Lituanikos”
vyrų komandoje žaidžiantis Danas
Smulkys. Už įvairią veiklą klube žy
menis gavo Don Brandenisio ir Vy
tautas Vizgirda.
Buvo apdovanota ir 13 klubo
pirmosios komandos žaidėjų, kurie
per metus žaidžia net 26 pirmenybines rungtynes. Jie už išlietą pra
kaitą gavo po šimtinę. Vėliau po
šokių pertraukos į sceną suėję šie
futbolininkai (beje visi neperse
niausiai atvykusieji iš Lietuvos) dė
kojo komandos vadovams A. Glavinskui ir G. Bielskui už jų pastan
gas bei produktyvų darbą, kurio
vaisiai akivaizdžiai matomi - pir
moji vieta geriausiųjų Čikagos ir
apylinkių
vienuolikių
grupėje.
Sportininkų vardu kalbėjo jų atsto
vas A. Zuperka, dar nelabai seniai
įsijungęs į “Lituanikos” gretas.

Čia buvo traukiami ir laimėji
mų bilietėliai. Laimingieji gavo
įvairias dovanas. Tai paįvairino
linksmus šokius, kuriems su dideliu
entuziazmu grojo populiarusis bro
lių Švabų orkestras.
Tarp pokylio svečių buvo ir at
stovų iš tolimų vietų. Tolimiausias
svečias buvo savo 750-metį netrukus
minėsiančios Kražių parapijos kle
bonas kun. A. Budrius. Iš Arizonos
atvyko beveik prieš pusšimtį metų Či
kagoje stalo teniso kamuoliuką pui
kiai daužęs K Ripskis. Buvo ir
ŠALFASS pirm. R. Dirvoms ir kt.
Šio pobūvio proga Draugo
spaustuvėje buvo išspausdintas 32
puslapių leidinys apie klubo veiklą
metų laikotarpyje, kurį suredagavo
valdybos narys Ed. Šulaitis, apie klu
bą rašantis nuo pat jo įsisteigimo
1951 m. Šiame leidinyje - pasiro
dymai praėjusių metų pirmenybėse,
klubo narių bei rėmėjų sąrašai, nuo
traukos ir sveikinimai iš įvairių or
ganizacijų bei pavienių asmenų.
Nelabai lengva buvo “Lituani
kos” vyrams rungtyniauti kitą dieną
po rudeninio pobūvio Lemonte.
Sekmadienį, spalio 20, jiems reikė
jo keliauti į Arlington Heights
miestelį ir ten žaisti su “Metropoli
tan” lygos vyr. divizijos naujokais “Sockers”. Nors ji pirmenybių len
telėje stovi neaukštai, bet šios ko
mandos jauni vyrai kovojo nuo pir
mosios iki paskutinės minutės su
dideliu entuziazmu. Ir tik 23-je žai
dimo minutėje iš tolimos baudos
įmuštas vienintelis rungtynių įvartis
atnešė mūsiškiams tris taškus.

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)
tien sprendimo pareiškė nepasi
tenkinimą.
Ontario provincijoje brangs
ta elektra. Prieš pusmetį Onta

rio valdžia patvarkė, kad elekt
ros energija būtų perkama lais
voje rinkoje. Tikėtasi, kad tai
sumažins kainas. Tačiau provin
cijos gyventojai buvo nustebinti,
kai kainos ėmė staiga kilti. Kai
kuriose vietovėse kainos pakilo
dvigubai. Manoma, kad kainų
kilimas yra laikinas ir tarp tiekė
jų varžyboms prasidėjus, ims
kristi. Tarp Ontario konservato
rių dėl kainų kilimo vyksta aiš
kinimasis. Provincijos parla
mento tvarkos prievaizda G.
Carr viską daro, kad elektros
kainos būtų užšaldytos, nes to
gyventojai reikalauja. G. Carr
yra Okvillės atstovas ir gana įta
kingas. Jis sako, kad valdžia ža
dėjo elektros kainas prižiūrėti,
tad turi to pažado laikytis. Kon
servatorių atstovai parlamente
baiminasi, kad kainų kilimas su
mažins galimybę vėl būti išrink
tiems. Br.S.
2002 metų Tarptautinės
Gairdner premijos laureatais

tapo aštuoni mokslininkai bio-

medikai, kurių moksliniai lai
mėjimai susiję su žmogaus ge
nomo (dažnai dar vadinamo
Gyvenimo knyga, Book Of Life')
- 3 bilijonų bitų (bitai = informacijos vienetai) - iššifravimu
ir išaiškinimu. Išaiškinus žmo
gaus genomo paslaptis, medikai
galės suprasti ligos priežastis ir
“užbėgti ligai už akių”, o ne gy
dyti simptomus, kaip tai buvo
daroma iki šiol. Pasak vieno iš
šių metų apdovanotojo, dr. Eric
S. Lander, apie 95% žmogaus
genomo, arba “žmogaus kūno
dalių sąrašo”, jau išaiškinta.
Mokslininkai atpažino apie 24,
000 iš 30,000 genų, kurios suda
ro žmogaus kūną. Likusių genų
iššifravimas bus baigtas iki 2003
m. balandžio.
Apdovanotieji genomo moks
lininkai: dr. prof. Phillip P.
Green ir dr. prof. Maynard V.
Olson, U. of Washington,
Seattle, WA, dr. prof. Eric S.
Lander, MIT, Cambridge, MA,
Sir John E. Sulston, Cambridge,
D. Britanija, dr. J. Craig Ven
ter, Rockville, MD, dr. Michael
S. Waterman, DSC, Los Ange
les, CA, dr. Robert Waterston,

Tel: |416| 233-4601

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161
Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

Š. Amerikos lietuvių kalnų sli
dinėjimo pirmenybės įvyks 2003 m.
kovo 25, antradienį, Park City,
Utah, USA. Varžybas vykdo ŠAL
FASS-gos Slidinėjimo k-tas Lietu
vių gydytojų dr-jos metinės slidinė
jimo iškylos-seminaro apimtyje. Iš
kyla vyks 2003 m. kovo 22-29 d.d.
Norintieji dalyvauti iškyloje ar jos
dalyje mielai kviečiami. ŠALFASSgos pirmenybių programoje - slalo
mas ir didysis slalomas įvairiose
amžiaus grupėse vyrams, moterims,
jauniams ir mergaitėms.
Išankstinė registracija - iki
2002 m. gruodžio 1 d. pas varžybų
organizatorę Gailutę Ošlapaitę:
Gaile Oslapas, P.O. Box 8247,
Green Valley Lake, CA 923418247, USA; tel. 310 880-2952; fak
sas: 310 449-1015; E-paštas: gailute
@msn.com. Papildomi ryšiai: Čiur
lionis, tel. 216 481-1525; E-paštas:
vciurlionis@msn.com ir R. Kuliavas, tel. 416 766-2996; E-paštas: rimas@kuliavas.com
ŠALFASS centro valdyba

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKAME
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%
4.50%
1.00%
1.00%
1.35%
1.00%

IMAME

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: lnfo@parama.ca

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

Š.m. Šiaurės Amerikos baltie
čių skrendančių taikinių šaudymo
varžybos įvyko rugsėjo 7 d. Kana
dos latvių šaudykloje “Berzaine”,
Ontario. Varžybas vykdė estai, lie
tuvių dalyvavimą koordinavo K.
Deksnys. Dalyvavo 9 lietuviai, 6 lat
viai ir 3 estai. Komandinėse varžy
bose geriausiai pasirodė lietuviai,
surinkę 444 taškus, latviai - 434, es
tai - 345. Geriausiu šauliu tapo An
tanas Šimkevičius, per visas tris
rungtis įvykdęs 181 pataikymą iš
200 galimų. Numatytos kulkinio bei
pistoletų šaudymo pirmenybės ne
įvyko, rengėjams estams nepavykus
jų suorganizuoti, amb.

KREPŠINIS:
FIBA-Europa
Čempionų taurės Šiaurės konfe
rencijoje Vilniaus “Lietuvos rytas”
laimėjo iš eilės šeštąsias rungtynes
86:63 nugalėjęs Pakšo “Atomeromu” (Vengrija) klubą. Tuo tarpu
Kauno “Žalgiris” ir toliau klimsta
pralaimėjęs penktąsias rungtynes
102:106 Podgorico “Budačnost”
(Jugoslavija) komandai. Vilniaus
“Lietuvos telekomo” krepšinin
kėms Eurolygoje nepavyko iškovoti
antros pergalės. Jos Vengrijoje 51:
80 turėjo nusileisti Šoprono “Gysev” komandai.
IMTYNĖS: Tarptautinėse jau
nių graikų-romėnų imtynių varžy
bose Maskvoje Lietuvos atstovai V.
Lukoševičius (iki 63 kg) ir L. Ado
maitis (iki 76 kg) iškovojo pirmą
sias vietas. Trečiosios vietos teko
A. Janovičiui (iki 54 kg) ir R. Bud
riui (iki 85 kg). Tallinn (Estija) vy
kusiose tarptautinėse graikų-romė
nų imtynių varžybose Lietuvos
olimpietis M. Ežerskis (iki 96 kg)
iškovojo pirmąją vietą.
BOKSAS: Tarptautinėse jau
nių (14-15 metų) bokso varžybose
Neubrandenburg (Vokietija) Lietu
vos atstovai, tarp 112 dalyvių, iško
vojo vieną aukso ir penkis bronzos
medalius. Auksą - vilnietis M. Dolguševas (iki 63 kg), bronzos meda
lius kauniečiai: A. Leskauskas (iki
51 kg), D. Kazakauskas (iki 63.5
kg), R. Žilinskas (iki 69 kg), E. Kovalenkinas (iki 72 kg) ir kėdainietis
T. Bobinas (per 81 kg).
FUTBOLAS: Pasibaigus sezo
nui galutinė varžybų lentelė: 1.
Kauno “Kaunas”, 2. Klaipėdos
“Atlantas”, 3. Panevėžio “Ekra
nas”, 4. Vilniaus “Žalgiris”, 5. Kau
no “Inkaras”, 6. Marijampolės “Sū
duva”, 7. Šiaulių “Sakalas”, 8. Vil
niaus “Gel. Vilkas”, 9. Kėdainių
“Nevėžis”. V.P.

Washington U., St. Louis, MO,
dr. Jean Weissenbach, Paris,
Prancūzija. Laureatai apdova
nojami pinigine $(Cdn)30,000
dovana, premijos diplomu ir
skulptūrėle, vaizduojančia žmo
gaus širdį. Taip pat jie kasmet
yra kviečiami į apdovanojimo
iškilmes Toronte.
James A. Gairdner, gimęs
1893 m. Toronte, 1957 metais
įsteigė Gairdner fondą, kuris
nuo 1959 metų skiria premijas
už pasiekimus medicinos srityje,
žymiai pagerinančius žmogaus
gyvenimo būvį. Premijų jury ko
misijoje daugiausia figūruoja
Kanados medicinos mokslinin
kai bei profesoriai, bet premijos
skiriamos nebūtinai kanadie
čiam^. Iš 251 ligšiolinio Gaird
ner premijos laureato, 54 vėliau
laimėjo Nobelio premijas medi
cinos, fiziologijos bei chemijos
srityse.
G.K.

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus Iki 95%
įkainoto turto
• riboto kredito paskolas
(Une of Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Baltiečių šauliai

Žinios iš Lietuvos

už asmenines paskolas
nuo............................... 5.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų........................ 4.10%
2 metų........................ 4.80%
3 metų........................ 5.20%
4 metų........................ 5.65%
5 metų........................ 5.65%
- su keičiamu
nuošimčiu..................4.50%

už 30-89 d.
term, indėlius
už 90-179 d. term, indėlius
už 180-364 d. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 2 m. term, indėlius
už 3 m. term. Indėlius
už 4 m. term, indėlius
už 5 m. term. Indėlius
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC invest, pažym.
už 2 m. GIC invest, pažym.
už 3 m. GIC invest, pažym.
už 4 m. GIC invest, pažym.
už 5 m. GIC invest, pažym.
už RRSP ind. (var. rate)
už RRSP 1 m. term. Ind.
už RRSP 2 m. term. ind.
už RRSP 3 m. term. ind.
už RRSP 4 m. term. Ind.
už RRSP 5 m. term. Ind.
už OHOSP (variable rate)
kasd. palūkanų čekių sąsk.
už JAV dolerių 1 metų GIC
už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. Ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
LN skyriuje - penktadieniais nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.
SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

■■■■■■■MMBHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ROYAL LePAGE
Jei norite pirkti ar parduoti

namą, ar gauti informacijų,
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255

fax 416

762-8853

stra Travel______
& Services Inc
“Astra Travel” kelionių agentūros savininkė ir vadybininkė

ASTRA Skupaitė-Tatarsky
PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS
Naujas adresas: Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd.,

(on Royal York, North of Eglinton) Etobicoke, ON, M9P 3B6.
Pačios žemiausios kainos visomis oro linijomis, kelionių draudimai,

organizuojamos grupės į šiltus kraštus.
Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad. nuo 9.30 v.r. iki 6 v.v.
Tel: 416 538-1748 arba 416 249-7710 FAX: 416 249-7749

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI!
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmė
ti, kad NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS YRA 905 290-9802.
KELIONĖS į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į LIETUVĄ - Šiuo metu geriausios kainos:
lapkritis ir iki 13 gruodžio ir nuo 24 gruod. iki 31 kovo - $835 +mokesčiai
14 iki 23 gruodžio - Kalėdinės kelionės
— $955+mokesčiai
Pensininkam (virš 60 metų) pritaikau 10 nuošimčių nuolaidą!
Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!

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

ric

ALUI O

z—'*'*•>

133 Roncesva,|es Ave-

TORONTO, Ont. M6R 2L2

(g)

MEDELIS
ALGIS ir STEFA MEDELIAI

Tel. 416 531-4800
@

MEDELIS CONSULTING

45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7

Tel. 1-905-666-9086

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

Tėviškės žiburiai

Imuniteto nepakankamumas
DR, VYTAUTAS MEŠKA

Pirminis įgimtas (paveldė
tas) imuniteto nepakankamu
mas dažniausiai atsiranda dėl
genų, atsakingų už šios imuni
nės sistemos veiklą, liguisto pa
sikeitimo (mutacijos), kai su
trinka T ir B limfocitų funkci
jos. Kartais gali sutrikti ir imu
niteto procese dalyvaujančių
fermentinių sistemų struktūros,
dėl kurių deformacijos, pavyz
džiui, blokuojama T limfocitų
gamyba, gali sulėtėti jų raida ir
pan. Pirminį įgimtą imuniteto
nepakankamumą 1952 m. apra
šė anglų mokslininkas O. Bru
ton.
Šiandien tiek gydytojus, tiek
plačiąją visuomenę labiau do
mina ne pirminis (įgimtas), bet
antrinis (įgytas) imuninės siste
mos nepakankamumas (imuno
deficitas), kuris gali atsirasti
sergant įvairių virusų ir bakteri
jų sukeltomis infekcinėmis ligo
mis, taip pat per ilgai naudojant
kai kuriuos hormoninius vaistus
(antinksčių žievės išskiriamų
hormonų preparatus - gliukokortikoidus, pvz. prednizoloną,
deksametazoną), priešnavikinę
chemoterapiją, gama globulino
terapiją.
Didžiulės reikšmės antri
niam imuninės sistemos nepa
kankamumui atsirasti turi ištisi
nė nervinė įtampa, senatvinis iš
sekimas, fizinės traumos, daž
nos operacijos, jonizuojanti (ra
dioaktyvi) spinduliuotė, taip pat
baltymų energetinis nepakanka
mumas, kuris dažniausiai atsi
randa sergant sunkiomis inkstų,
virškinimo sistemos ir kitomis
ligomis.
Kaip sužinoti, kad bręsta

Taip pat tenka atkreipti dė
mesį į tai, kad antrinis imuninės
sistemos nepakankamumas gali
atsirasti nesilaikant sveikos mi
tybos reikalavimų (žr. TŽ, 2002,
16 nr.).

Imunitetą stiprina kai kurie
mikroelementai, ypač tie, kurie
pasižymi
antioksidantinėmis,
t.y. laisvuosius radikalus naiki
nančiomis savybėmis (selenas,
cinkas), vitaminai (A, E ir C),
medus, žuvų taukai, saikinga
raumenų veikla gryname ore
(sistemingi
pasivaikščiojimai,
sportiniai žaidimai), netgi gerą
nuotaiką sukelianti muzika.

Kęstutis Asevičius, toron
tietis, buvęs Lietuvos Vietinės
rinktinės savanoris, neseniai grį
žęs iš Lietuvos, papasakojo, kad
ir Lietuvoje renkamos aukos
prie Ašmenos kritusių karių pa
laikų pervežimui į Vilnių. Leidi
mą pervežįmui duosianti Gudi
jos valdžia. Tuo pasirūpins Lie
tuvoje gyvenantys veteranai.
Aukos palaikų pervežimui ren
kamos toliau. Čekius rašyti KLB
vardu pažymint (LVR). Aukas
priima Toronto kredito koope
ratyvas “Parama”, 2975 Bloor St.
W., Etobicoke, ON,' M8X 1C8.
Sąskaitos nr. 14143.
F.M.

Tėviškės žiburių redakciją
pasiekė Onos Volungevičiūtės,
Valdo Adamkaus rinkimų štabo
vadovės, pranešimas, nurodan
tis, kad Valdo Adamkaus rinki
mų reikalais kreiptis į Vilniuje
gyvenančią ir minėtame štabe
dirbančią Vidą Gaškaitę-Bandienę šiuo adresu: Vivulskio
14/8, LT2006 Vilnius; faksas
370 52651057; E-paštas: rinkimai@adamkus,lt.

ADVOKATAS
VICTOR RUČINSKAS
Tel. 416 240-0594
27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4
(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

Šakių “Žiburio” gimnazijos

85-čio proga yra išleista knyga
Žiburiečiai svetimoj padangėj,
kurios sutiktuvės įvyks š.m. lap
kričio 15 d., 5 v.p.p. Šakiuose,
“Žiburio” gimnazijoje. Apie tai
pranešė Rima Bacevičienė, tos
gimnazijos lietuvių kalbos mo
kytoja. Paramos aukas priima
AB LŽUB Šakių skyrius, banko
kodas 260101421, atsiskaitomoji
sąskaita nr. 2700826. Daugiau
informacijų
galima
rasti:
http://zibsak.w3.lt.
A. a. Jonui Jacikui mirus,
reikšdami užuojautą jo žmonai
Onai, sūnums Pranui ir Rai
mundui su Dalia bei visiems gi
minėms, Kovai su vėžiu ir džiova
sergantiems vaikučiams ir trem
tiniams aukojo: $50 - Jacikų
šeima, E. Molienė ir sūnus; $30
- F. Mačiulienė; $20 - M. Povilaitienė, T. V. Sičiūnai, A. Ma
čiulis; $10 - D. K. Puidokai, T.
Bartkuvienė.
Aukas surinko D. K. ir M. P.
A. a. Vytautui Vaidotui mi
rus, užjausdami jo a.a. sesutės
Reginos šeimą ir kitus gimines,
draugai Kovai su vėžiu ir džiova
sergantiems vaikams ir tremti
niams aukojo: $50 - G. Morkū
nienė, R. Kutschenreuter, T. D.
Tarvydai; $40 - G. P. Stripiniai;
$20 - I. Adomavičienė, L. Žutautaitė, S. M. Putrimai, V. D.
Lėliai, T. Šiūrna, V. Paulionis,
I. Turūtienė, I. Nacevičienė, M.
Zubrickienė, J. Valiukienė, B.
P. Sapliai, P. Čiurlys, J. Pacevičienė, A. P. Kaziliai, dr. A. ir A.
Valadkos; $10 - J. Budrcika, R.
Bekerienė, K. Žutautienė, A.

NORKUS

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

R&ŽMKK

West Realty lr*c.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9
Skambinti bet kuriuo metu į staigos tel.

416 769-1616, namų - 416 769-3577

Nemokamas namų į vertinimas

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, o.s.. d.d. s.

Kanados karinėje stovykloje Camp Borden, Ont. gilina savo žinias įvairių tautybių karininkai. Jie ten
surengia tautybių dieną. Nuotraukoje - Lietuvos karininkai su talkininkais tautiečiais iš Toronto

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 (Į vakarus nuo Hurontario)

Sudegė lietuviams brangios relikvijos

Tel. 905 271-7171

Ugnis sunaikino Cicero miesto Šv. Antano parapijos šventovėje
Palaimintojo Matulaičio paveikslą
EDVARDAS ŠULAITIS

Spalio 27 d. rytą į Šv. Anta
no parapijos šventovę lietuviš
koms pamaldoms atėję mūsų
tautiečiai pajuto dūmų kvapą.
Vėliau prabilęs parapijos klebo
nas kun. Jim Kastinger paaiški
no, kad ankstyvą rytą čia buvęs
gaisras, kuris sunaikino Palai
mintojo Jurgio Matulaičio pa
veikslą ir apačioje jo padėtą šio
busimojo šventojo relikviją vyskupo mitrą, aprangą ir kt.
Klebonas paminėjo, kad ki
tų nuostolių nepadaryta - tik
truputį nukentėjęs šoninis alto
rius, tačiau padarytą žalą pa
dengs draudos bendrovė. Jis pa
žymėjo, jog gaisrą galėjo sukelti
apačioje palikta deganti žvakė.
Toks šio lietuviams nedrau
giško klebono pareiškimas su
kėlė nemažai klaustukų, nes kiti
šventovėje buvę dalykai beveik
napaliesti, o tik Pal. J. Matulai
čio paveikslas ir kitos relikvijos
sudegė iki neatpažinimo. Apie
tai vėliau po pamaldų susirinkę
lietuviai tikintieji diskutavo ir
stebėjosi, kaip tai galėjo įvykti?
Šį keistą įvykį tiria ir Cicero
miesto ugniagesių inspektorius.
Yra žmonių, sakančių, kad čia
galėjo būti sąmoningas padegi
mas, norint atsikratyti lietuvius
liečiančių dalykų, kurie, atrodo,
nėra prie širdies dabartiniam pa-
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Re/max West į staigoje
ilgiausiai dirbantis agentas

rapijos vadovui bei daliai nau
jųjų šios šventovės lankytojų.
Prieš trejus metus nuo Šv.
Antano parapijos šventovės ker
tinio akmens “stebuklingai”
pranyko užrašas, kuriame anglų
kalba buvo pažymėta, kad tai
lietuvių katalikų šventovė. Buvo
palikti tik metai, kada šventovė
pastatyta ir kryželis, o visa kita užtepta.
Kai mums tada apie tą įvykį
pranešęs senosios kartos lietuvis
(jo tėvai buvo parapijos steigė
jai ir šventovės statytojai) Bob
Lūkstą pažymėjo, jog dėl to in
cidento jokio susijaudinimo neparodęs nei parapijos klebonas,
nei lietuvių parapijos komitetas.
Žvilgsnis istorijon

Dabartinis
Palaimintasis,
anksčiau buvęs arkivyskupas
Jurgis Matulaitis, buvo tas žmo
gus, kuris 1925 m. birželio 13 d.
pašventino naujai pastatytą Šv.
Antano parapijos šventovę, kuri
tuo laiku tarnavo išimtinai lietu
viams. Tada atrodė, jog čia lie
tuviai melsis šimtmečius lietu
viškai. Tačiau dabartis rodo,
kad tai buvo per daug viltingos
mintys, nes jau dabar lietuviai
parapijoje yra tapę kampinin
kais.
Kai Romoje popiežius Jo
nas Paulius II 1987 m. birželio
pabaigoje lietuvį arkivyskupą

SKAITYTOJAI PASISAKO
Lietuvoje prie Upninkų gimnazijos (buv. pradžios mokyklos); viduryje
- direktorė ir skaučių vadovė Vasiliauskienė ir torontietis F. Mockus

•

JUOZAS

imuninis
nepakankamumas?
Visų pirma tai aiškėja ir be spe
cialių tyrimų, nes šie pacientai
ypatingai dažnai serga viršutinių
kvėpavimo takų infekcinėmis li
gomis (nosies, ryklės, gerklės,
bronchų uždegimu), jiems krin
ta svoris, slenka plaukai, juos
vargina fizinis silpnumas.
Pati sunkiausia antrinio
(įgyto) imuninės sistemos nepa
kankamumo forma, sukelianti
šiandien didžiules fiziologines ir
psichologines sveikatos proble
mas, yra užsikrėtus žmogaus
imunodeficito virusu (ŽIV).
Įdomus yra šio viruso sukel
tos ligos (AIDS) palyginimas su
tuberkulioze. Nors šiandien pa
saulyje kas trečias gyventojas
yra užsikrėtęs TBC infekcija, šia
liga suserga tik nedaugelis. Spe
cialistų tvirtinimu, tuberkulioze
užsikrėtę asmenys gali išgyventi
iki gilios senatvės ir nesusirgti.
Visiškai kitaip yra užsikrėtus
ŽIV. Praėjus keleriems me
tams, susergama AIDS, nuo ku
rios bent šiandien mirtis neiš
vengiama.

« 2002.XI.12

Mintis parašyti straipsnį Neprisikelianti vagių auka man kilo per
skaičius Kauno dienoje (2001.XII.11, nr. 289) rašinį Neprisikelianti Pri
sikėlimo bažnyčia. Užtikrinu, kad tik
rai nenorėjau įžeisti nė vieno At
statymo komiteto nario, nė vieno
aukotojo. Reklamoje rodomų vaikų
įvaizdis man priminė vieną atvejį
Atgimimo pradžioje, ir tai neliečia
dabartinės komiteto veiklos. Aš tik
rai nesiekiau pakenkti aukų Prisi
kėlimo šventovės atstatymo rinkimui.
Asmuo, kuris tas “smetonines”
plytas pasiėmė, matyt, negalvojo,
kad daro neteisėtą veiksmą, galbūt
net norėjo pasigirti, nes neturėjo
jokių moralinių skrupulų. Aš gi su
pratau šį reiškinį kaip neteisėtą pa
sisavinimą. Juk jeigu šitaip darys
dar kas nors, bažnyčios atstatymo
darbai dar labiau strigs. Į tai mano
straipsnis ir buvo orientuotas.
Per pirmąsias minėtas bažny
čios - Atšventinimo šv. Mišias buvo
paminėta, kad jos atstatymui reikia
8 mln. litų. Dabar rašoma - trūksta
apie 11 mln. (vienuolikos).
Savo straipsniu aš tik norėjau
perspėti bažnyčios atstatytojus apie
galimą pavojų, kylantį iš nesąžinin
gų žmonių, kurie, sovietiniais lai-

Kilmickas, J. Didžbalis, Z.
Didžbalienė.
Aukas surinko D.K. ir M.P.
Mažosios Lietuvos fondui
aukojo: $1,880.56 - a.a. A. Lymanto atminimui pagerbti (var
dinis sąrašas skelbtas anksčiau);
$1,000 - Toronto Lietuvių pen
sininkų klubas ($3,500), Kar. kr.
mokykloms; $153.56 - Julius ir
Janina Balčiauskai ($664.03),
enciklopedijai; $125 - A. Veselkienė ($550), enciklopedijai;
$75 - Erikas Petrus ($975); $25
- L. Kunnapuu ($250), enciklo
pedijai; $20 - A. Masionienė
($325), Kar. kr. mokykloms.
Nuoširdžiai dėkojame už įnašų
papildymus; a.a. A. Lymanto
šeimai už aukų nukreipimą į
Maž. Lietuvos fondą.
MLF valdyba

kais viską grobę, tą patį daro ir at
gavus Nepriklausomybę. Argi tokių
reiškinių aplink mus yra mažai? Ir
tai be galo skaudu.
Jeigu šventovės atstatymo ko
mitetas ir jo pirmininkas gerb. de
kanas kun. Vytautas Grigaravičius
bei atstovas spaudai gerb. Giedrius
Kalninis minėtame straipsnyje įžvel
gė kokias nors blogas mano insinu
acijas jų kilniame darbe atstatant
Tautos šventovę, aš labai nuošir
džiai jų atsiprašau.
Pagarbiai, A. Garmutė,
Kaunas
KELIAS Į LIETUVOS PILIETYBĘ

Kiekvienas žmogus didžiuojasi
tuo, kas jis yra, savo kilme ir savo
šalim. Aš ir mano žmona didžiuoja
mės tuo, kad esame lietuviai. Abu
esame Lietuvos piliečiai, nors gyve
name Kanadoje. Manyčiau, kad ir
Lietuvos valdžia turėtų džiaugtis,
kad yra lietuvių, kurie didžiuojasi,
kad yra lietuviai. Bet įvertinus pa
stangas gauti mano žmonai Lietu
vos pilietės pasą, taip neatrodo.
Mano žmonai Danutai Nau
džiūnienei, truko gauti Lietuvos
pasą 5 metus. Tai turbūt viršija vi
sus numatytus terminus. Nors visi
reikalaujami dokumentai buvo pri
statyti, buvo vilkinama išduoti pasą.
Tik po to, kai aš pagrasinau Toron
to miesto rotušės aikštėje, kores
pondentų akivaizdoje, sudeginti
Lietuvos piliečio pasą ir įsikišus sei
mo pirmininkui A. Paulauskui, ga
vome prezidento Valdo Adamkaus
pasirašytą dekretą, kad išimties
tvarka (neaišku iki šiol, kokia tai iš-

Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Jurgį Matulaitį-Matulevičių pa
skelbė Katalikų bažnyčios palai
mintuoju, 1987 m. liepos 1-ją
karstas su jo palaikais Marijam
polės (tada Kapsuko) šventovė
je buvo iškeltas iš sarkofago į al
torių. Tame mieste buvo didelės
iškilmės.
Netrukus po to nutarta Pal.
J. Matulaitį pagerbti ir Šv. An
tano šventovėje, kuri buvo jo
pašventinta. Tada dailės studen
tas Rimvydas Zailskas nutapė
palaimintojo paveikslą, o iš N.
Pradėtosios Marijos seserų
(Putnamo seselių) buvo gauta
daugiau J. Matulaičio relikvijų,
kurios buvo padėtos po Palai
mintojo paveikslu.
Šie daiktai buvo patalpinti
Šv. Antano parap. šventovėje
prie dešiniojo altoriaus. Tačiau
dar nelabai seniai paveikslas su
relikvijomis buvo perkelti į prie
šingą pusę, kurioje visa tai ir
buvo ugnies sunaikinta.
Sunku yra tikėti, kad paaiš
kės šios nelaimės kaltininkas
(nors jį pramatyti yra galima),
tačiau kai kurie mūsų tautiečiai
nėra linkę nuleisti rankų. Keli
Šv. Antano lietuvių parapijos
komiteto nariai mums sakė, jog
yra pasiryžę kitu būdu švento
vėje įamžinti Pal. J. Matulaitį.
Sudegusių relikvijų už jo
kius pinigus jau nenupirksi, ta
čiau rengiami kiti planai, norint
pagerbti Pal. J. Matulaičio atmi
nimą.
imtis) bus išduotas mano žmonai
pasas.
Apsidžiaugėme, kad jau greitai
gausim taip ilgai lauktą dokumen
tą. Sumokėjome 160 dolerių mo
kestį, žmona prisiekė konsulate
Lietuvos respublikai ir, atrodo, be
liko tik atsiimti pasą. Bet tuo nesi
baigė biurokratinis varinėjimas. Pa
sirodo, nuotraukas pristatyti irgi
nėra taip paprasta. Visur, kiek ži
nome, reikia pristatyti 2 nuotrau
kas. Čia pareiškė, kad reikia 4. Nu
siuntėme pasines nuotraukas. Ga
vome laišką, kad pastarosios netin
ka. Tada nusiuntėme kitas, kurių
buvo prašoma laiške. O kai gavome
pasą, dvi nesunaudotos nuotraukos
buvo įdėtos į pasą. Tai kam tas
žmogaus mulkinimas? Gal atrodo
smulkmena, bet po visų tų ilgų susi
rašinėjimų ir laukimo koks bus se
kantis reikalavimas, pasidaro per
daug.
Skaudu, kad biurokratiniai “vo
ratinkliai” yra apraizgę Lietuvos vy
riausybę ir jos instancijas. Dar
skaudžiau, kad niekam nerūpi pa
keisti esamą situaciją į paprastesnę
ir tuo pačiu sustiprinti Lietuvos res
publikos jėgą. Juk valstybės jėga jos
piliečiuose.
Bruno Naudžiūnas,
Toronto, Ont.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

d D.S. M.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200
(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West

Tel.

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

PATYRĘS
NUOSAVYBIŲ
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS
Prašau skambinti šiandien

tel.

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

i

i

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių,
reguliari metinė prenumerata - $45.00,
rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00

■

(JAV-se amerikietiškais doleriais)

SKAMBINTI

Vardas, pavardė..........................................................................
Adresas........................................................................................

Petras Brasas
(905) 383-1650

Siunčiu prenumeratą....................... dol., auką......

dol.

Laikraščio adresas:

(nuo 1919 metų)

(tarp Eglinton ir St. Clair),

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

THE LIGHTS OF HOMELAND

SMITH MONUMENT CO. LTD.

Toronto, Ontario M6N 3P7

416 236-6000

pirkimo ar pardavimo

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

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

763-5677

Advokatas

BPL Import/Export

▲ Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
▲ Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
▲ Garantuojame aukšč iausios
kokybės darbą.

(416)

1

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
L5C 1T3, Canada

I

Tinklapio adresas: www.tzib.com
El. paštas: tevzib@pathcom.com

I

Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802

■

Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
siunčiami nemokamai šešias savaites

I

—

—

—

—

—

—

—

—
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

- Ateinantį sekmadienį bus
renkama Toronto arkivyskupijos
įsakyta antroji rinkliava kunigų
pensijos fondui.
- Lapkričio 8, penktadienį, pa
laidotas a.a. Pranas Žulys, 82 m. Tą
pačią dieną palaidota a.a. Natalija
Uogintienė, 89 m.
- Delhi apylinkėje mirė a.a.
Benediktas Cvirka, 95 m. Maldos
prie karsto buvo lapkričio 9 d. Pa
laidotas iš Šv. Kazimiero šventovės
lapkričio 11, pirmadienį.
- Pirmosios Komunijos pamo
koms užsiregistravusių vaikučių tė
vų susirinkimas įvyko praeitą sek
madienį po 9.30 v.r. Mišių kleboni
jos posėdžių kambaryje.
- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui registracija vyksta kle
bonijoje tel. 905 277-1270 arba sek
madieniais po Mišių zakristijoje.
Registruojami visi vaikučiai, sulau
kę 12 m. arba vyresni.
- Jaunų šeimų sekcija rengia
vaikų Kalėdų eglutę gruodžio 15,
sekmadienį, po 9.30 v.r. Mišių Ana
pilio salėje. Bilietai platinami atei
nantį sekmadienį, lapkričio 17, pa
rapijos salėje, o kitomis dienomis
galima užsisakyti pas Zitą Kružikienę tel. 905 608-1153.
- Anapilio knygyne gauta: nauja
knyga 50 sportinės veiklos metų išei
vijoje, naujas žurnalo Lithuanian He
ritage numeris bei kalėdinių sveikini
mo kortelių ir Kūčioms plotkelių.
- Mišios lapkričio 17, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Michaliną
Dausienę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje 2
v.p.p. už Ūlbinų mirusius; Delhi Šv.
Kazimiero šventovėje lapkričio 16,
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Petrą
Lukošių.

- Praeitą sekmadienį, šven
čiant KLB 50-metį ir Kanados lie
tuvių fondo (KLF) 40-metį, per
10.30 v.r. Mišias, kurias aukojo
vysk. P. Baltakis, OFM, buvo prisi
minti visi KLB ir KLF mirusieji na
riai. Giedojo parapijos choras. Mi
šiose dalyvavo žymūs tų organizaci
jų veikėjai ir kiti svečiai.
- Sveikiname Hamiltono Auš
ros Vartų parapijos kunigus ir pa
rapijiečius, šį sekmadienį švenčian
čius savo parapijos metinę šventę.
- Parapijos 50-mečio fotografi
niam leidiniui šeimų ir pavienių pa
rapijiečių nuotraukos bus daromos
gruodžio 6, 7 ir 21 d.d. “Vilnius
Manor” patalpose nuotraukos bus
daromos lapkričio 19, antradienį,
nuo 12 v.d. iki 6 v.v. Prašome užsi
sakyti laiką.
- Lapkričio 8 d. palaidota a..a
Luba Pužienė, 93 m. Paliko vyrą
Joną ir dukrą Ainą su šeima.
- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus organizuojamą susi
kaupimą lapkričio 23 d., nuo 9 v.r.
iki vakaro ves kun. Algirdas Malakauskis, OFM. Registruotis pas L.
Vibrienę tel. 416 762-8414 ar para
pijos raštinėje.
- Pirmai Komunijai pasiruoši
mo pamokos ir tėvų susirinkimas
įvyko praeitą sekmadienį. Pamokos
vyks sekmadieniais po 10.30 v.r.
Mišių.
- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos ir tėvų pasitari
mas įvyks šį sekmadienį po 10.30 v.
r. Mišių.
- Parapijos tarybos labdaros
sekcija dėkoja visiems, kurie darbu,
daiktais ir aukomis prisidėjo prie
sėkmingo vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimuo, kuris davė $11,
778 pelno.
- Mišios sekmadienį, lapkričio
17: 8 v.r. už a.a. Juozą Šarapnicką;
9.15 v.r. už Ražauskų ir Meikių šei
mų mirusius; 10.30 v.r. už Vėlinių
novenai pavestas sielas, už a.a. Juo
zą, Anastaziją ir Antaną Peseckus
ir Danutę Beresnevičienę, už a.a.
Eleną Slapšinskienę ir už a.a Ma
mertą Duliūną; 12 v.d. už gyvus ir
mirusius parapijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį, 9.30 v.
ryto pamaldos ir sekmadienio tiky
bos pamokos vaikučiams; 12.30
v.p.p. “Labdaros” slaugos namų pa
šventinimas.
- Mirusiųjų prisiminimo pa
maldos - lapkričio 24 d., 9.30 v.r.
- Lapkričio 3. d. pamaldose bu
vo pakrikštytas Andrius Vincas Kišonas, sūnus Silvijos ir Alvino Kišonų; krikšto tėvai Loreta Lilija Dalindienė ir Jordan Frazer Morrison.
- Lapkričio 4 d. Irma ir Petras
Šturmai, padedant Augustui Povi
laičiui, pasodino eglaitę prie Išga
nytojo parapijos šventovės 50 m.
KLB jubiliejaus proga.
- Praeitą sekmadienį pamal
dose buvo prisiminti visi KLB ir
KLF mirusieji nariai.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai! Visuotinis
tėvų susirinkimas įvyks lapkričio 30
d., 9.15 v.r. mokykloj. Kviečiame
visus dalyvauti.
- Caroline Bates, jaunųjų dar
želyje dirbanti mokytojos padėjėja,
laimėjo aukso medalį “Humberside
Collegiate” už aukščiausius pažy
mius dvyliktame skyriuje.
Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 10 Lietuvių Namų
svetainėje pietavo 237 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino Vyrų būrelio pirm. T. Stanulis. Svečių knygoje pasirašė vysk.
Hansas Dumpys iš Čikagos.
- LN valdybos posėdis - lap
kričio 27, trečiadienį, 7 v.v. Lietu
vių Namų seklyčioje.
- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima papietauti ir pasi
skaityti naujausių žinių iš Lietuvos
dienraščių..
- Moksleiviams, atliekantiems
savanorišką darbą “Labdaros” slau
gos namuose, bus užskaitomos va
landos gimnazijos baigimo reikala
vimui (40 vai. visuomeninio darbo
- Community Service). Skambinti I.
Baziliauskienei, tel. 416 232-2112.
Šv. Jono lietuvių kapinėms au
kojo: $100 - L. Morkūnienė, B.
Galinienė, P. Ročys, L Pūkienė, B.
Stalioraitienė, L. Baumgardas, M.
S. Bušinskai, E. Raudienė, A. Petschar, L Jakowich, J. Rovas, M. Barteškienė; $80 - R. Puteris; $75 - E.
Simonavičienė; $60 - P. Tutlys; $50
- M. Povilaitienė, J. M. Astrauskai,
Z. Stančikienė, B. Žiobienė, V. Jasinevičienė, O. Dementavičienė, F.
Juzėnas, B. Miklo, J. Pargauskas,
B. Znotinienė, I. Paškauskienė, L.
Abromonis, L. Einikienė, A. I. Že
maičiai, V. Timošenko, K. Mileris,
A. K. Ratavičiai, A. Jagėlienė, Z.
Augaitienė, F. Venckevičius, R. J.
Dūdos, O. Skėrienė, A. Aleliūnienė, S. E. Kuzmickai, A. Zalagėnas,
L. S. Olekos (a.a. Agotos Olekienės XXXI mirties metinių proga);
$40 - A. Dobienė, R. Šakalinis, Z.
Griškonienė, M. Lapienienė, T.
Liorencas, A. Jurcevičienė; $25 G. Šutas, A. Kanapka, M. Berno
tienė; $20 - E. J. Šimkai, A. Luko
šienė, L. Stukienė, R. E. Smith, G.
Bernard, B. Antanaitienė, V. Ma
šalas, E. M. Kazakevičiai, Z. Čečkauskas, P. Balasevičius; $10 - P.
Daržinskas, L. A. Šeškai, D. Garkūnienė, J. Kurpeikis, S. Girčienė;
$5 - J. Nešukaitis.
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Dviguba Kanados lietuvių
bendruomenės 50 metų gyvavi
mo ir Kanados lietuvių fondo
40 metų veiklos sukaktis buvo
įspūdingai ir iškilmingai pami
nėta praeitą savaitgalį, lapkričio
9-10 d.d. Vyko KLB tarybos
suvažiavimas, vyrų ir moterų
krepšinio varžybos, rugiapjūtės
papročių, dainų ir žaidimų po
pietė, iškilmingas pokylis, visose
parapijose Mišios ir pamaldos,
iškilmingas minėjimas - akade
mija. Šventėje dalyvavo Lietu
vos ambasadorė Kanadai Sigutė
Jakštonytė, PLB valdybos pir
mininkas Vyt. Kamantas su po
nia Gražina, Lietuvos gen. gar
bės konsulas H. Lapas su ponia
Gražina, išeivijos lietuvių vysk.
P. Baltakis, OFM, ev.-liuteronų
vysk. H. Dumpys, kiti svečiai bei
Bendruomenės veikėjai iš KLB
apylinkių. KLB muziejuje-archyve vyko 50-metinės veiklos
nuotraukų paroda. Tautiečių su
sidomėjimas visais šventės rengi
niais buvo pakankamas. (Plačiau
kt. nr.).
Dl.
Vytautas Kamantas, PLB
valdybos pirmininkas, ir ponia
Gražina Kamantienė, prieš vyk
dami namo po KLB-KLF jubi
liejinės šventės, lapkričio 11 d.
aplankė Tėviškės žiburius, kalbė
josi su redaktoriais bei kitais sa
vaitraščio darbuotojais ir PLB
valdybos vardu TŽ paliko $100
auką. Laikraščio leidėjai nuošir
džiai dėkoja už paramą.

A. a. Elena Lymantienė
(Bichnerytė), prieš 3 mėnesius
palaidojusi a.a. vyrą Ansą, po
ilgos ligos mirė š.m. spalio 20 d.
Paliko liūdinčią dukrą Beatę,
dvi seseris - Erną Petrauskienę
ir Bertą Botyrienę, sesers dukrą
Ingridą Švedienę su šeima bei
kitus gimines ir draugus Kana
doj, Vokietijoj ir Lietuvoj.
Elena gimė Vilkaviškyje
1916 m. birželio 17 d. jauniausia
iš 7 vaikų. Buvo mokytoja. Su
vyru Ansu 1950 m. atvyko į Ka
nadą, kur ilgus metus dirbo
Royal banke. 1976 m. pasitrau
kė iš darbo, kad galėtų daugiau
laiko pašvęsti savo pomėgiams
mene ir suteikti didesnę paramą
vyrui Ansui, uoliai dirbusiam
Mažosios Lietuvos ir jos pavel
do išsaugojimo labui. Neteko
mažlietuviai dviejų pasišventu
sių darbuotojų.
LA.
Anapilio sodybai $500 au
kojo KLK moterų draugijos
Lietuvos kankinių šventovės
skyrius.

LIETUVIŲ NAMAI ♦ LABDAROS FONDAS

Aušros Vartų parapijos klebo
nas parapijos žiniaraštyje skelbia,
kad jau laikas lankyti parapijiečius
šv. Kalėdų proga - kalėdoti. Vie
nam asmeniui per vienerius metus
neįmanoma aplankyti visų parapi
jiečių. Kiek sąlygos leis, bus lanko
mi tie, su kuriais bus susitarta iš
anksto.
Kanados lietuvių katalikių
moterų draugijos Montrealio sky
riaus narių susirinkimas įvyko spa
lio 30, trečiadienį, Aušros Vartų
parapijos salėje. Susirinkimą vedė
pirm. Genovaitė Kudžmienė, sek
retoriavo Joana Blauzdžiūnienė.
Praeito susirinkimo protokolą skai
tė Julija Adamonienė; protokolas
buvo priimtas. Išsikėlus į Torontą
valdybos narei Genovaitei Zabieliauskienei, į valdybą įėjo J. Blauz
džiūnienė ir Laima Dainienė. Vė
liau buvo išsamiai aptartas metinės
šventės minėjimas, kuris įvyks
gruodžio 8, sekmadienį, Aušros
Vartų parapijoje - 11 vai. šv. Mi
šios draugijos intencija, po jų salėje
minėjimas. Meninę programą “Keturi metų laikai” - atliks šešių

maloniai kviečia visuomenę dalyvauti
LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ “LABDARA” OFICIALAUS

ATIDARYMO IŠKILMĖSE
2002 m. lapkričio 17, sekmadienį, 12.30 v.p.p.
5 RESURRECTION ROAD, TORONTO

♦ juostos perkirpimas prie Slaugos namų aikštės + Slaugos namų apžiū
rėjimas + garbės svečių iš Sveikatos ministerijos, Ontario ir Toronto
valdžios pristatymas 4- vaišės su vynu Prisikėlimo parapijos salėje 4-

BALTIEČIŲ CHORU

VOLUNGĖ - DZIRKSTS - ESTONIA - VOX FINLANDIAE
KALĖDINĖS

MUZIKOS

paltie
š.m. gruodžio 1, sekmadienį, 4.30 v.p.p.
Metropolitan United Church,

asmenų grupė iš Toronto. Bus vai
šės - ypatingai turtingas šaltų val
gių bufetas, vynas, tortai, pyragai ir
kava.
Žvejotojų-medžiotojų klubas
“Nida” lapkričio 3 d. surengė pie
tus Aušros Vartų parapijos salėje.
Susirinko šimtinė svečių. Klebonui
kun. Ričardui Birbilui palaiminus
valgius, buvo vaišinamasi Genės
Rimeikienės su talkininkais pa
ruoštais skaniais valgiais. Buvo rū
kytos žuvies, tik trūko briedžio
kepsnių, kurių būdavo anksčiau per
tokius pietus. Jonas Rimeikis su
gražia ir ramia akordeono muzika
bei daina labai tiko prie puikių vai
šių. Buvo surengta loterija. Ponai
Ibianskiai kartu atšventė savo šei
mos šventę.

A.a. William (Billy) Linkutis,
66 m. amžiaus, mirė 2002 m. lapkri
čio 2 d. Po gedulinių Mišių St. John
Brebeuf šventovėje, Lasalle Que.,
lapkričio 5 d. palydėtas į Notre
Dame dės Neiges krematoriumą.
Liūdi žmona, sūnus, sesuo, du bro
liai, jų šeimos ir kiti giminės. Br.S.

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

QERTAS 56 Queen street East (Prie Church g-)> Toronto

TEL: (514) 722-3545

Bilietai užsakomi pas Žibutę Janeliūnienę tel. 416 207-0819
įėjimas - $30 asmeniui.

LITAS

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

FAX: (514) 722-3546

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Tel.: 766-5827

FAX: 766-1349

su orkestru "Major Music"

gruodžio 31, antradienį, nuo 7 valandos vakaro

Aukojo “Tėviškės žiburiams99

* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
* Čralti
l-»nrlnc rtnLfioc
Šalti uvfanrlyiai
užkandžiai r»r»
po 19
12 valandos
nakties
Nemokamas baras * Šampanas, puikiai išpuošta salė

$100 - S. Vaštokas; $65 - V.
Gudaitis; $55 - J. Petrauskas; $50 A. Dzikas, S. Gotceitas, A. Budrys,
O. Jurėnas-Polyak; $30 - E. Filek,
B. Kalpokas, A. Bungardienė; $25
- A. Kusinskis, J. Danys, A. Rim
kus, L. Abromonis, E. Beržaitis;
$20 - G. Kaufmanas, V. Žilėnas, V.
Gulbinas, J. Sepulis, A. Jushka, E.
Kondrotas; $15 - J. Asmenavičius,
A. Padolskis; $13 - J. B. Stankus;
$10 - V. Armalis, K. Andruškevičius, J. Gasperas, A. Povilaitis, B.
Kondratas, K. Rašymas, G. Balsys,
A. Dobis; $5 - A Lemėžys, S. Jana
vičius, J. Vazbys, L. Šimutis, T. Jen
nings, L. Simpson, E. Ališauskas.

Stalus rezervuoti sekmadieniais po pamaldų Anapilyje ir
vakarais pas Reginą Celejevvską tel. 416 231-8832.
Visus dalyvauti maloniai kviečia Anapilio parapijos tarybos
administracinė sekcija
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ admi
nistracija prieškalėdiniu laiko
tarpiu bus atidaryta nuo lap
kričio 17 iki gruodžio 8 d., sek
madieniais, po 9.30 v.r. pamal
dų iki maždaug 1 v.p.p. Bus ga
lima sutvarkyti prenumeratas,
sumokėti skolas, įteikti kalėdi
nius sveikinimus, užsakyti TŽ
kaip dovaną savo bičiuliams.

ŠVĘSKIME KARTU!

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ
50-čio jubiliejaus proga
kviečiame visuomenę dalyvauti

Kalėdiniai sveikinimai
Jau planuojamas kalėdinis
TŽ numeris, kuris išeis gruodžio
17 d. Visa medžiaga, skirta
šiam numeriui, laukiama vė
liausiai iki gruodžio 1 d. Kalė
dinius sveikinimus kviečiame
siųsti dar prieš šią datą, kad
spaustuvė galėtų juos laiku pa
ruošti. Yra dvejopi sveikinimai
- bendras ir atskiri, asmeniniai.
Į bendrąjį sveikinimą įrašomi
visi tie, kurie pareiškia tokį norą
ir atsiunčia auką TŽ. Asmeni
niai bei atskirieji sveikinimai yra
rėminiai. Jų kaina pagal užima
mą plotą. Jais daugiausia nau
dojasi parapijos, organizacijos,
institucijos ir pavieniai asmenys.
Sveikinimas per laikraštį šiuo
metu yra geriausias būdas pa
siekti savo artimuosius ne tik
išeivijoje, bet ir Lietuvoje. Tuo
būdu išvengiama atvirukų siun
tinėjimo, kuris pareikalauja
daug laiko ir išlaidų.
Vietoj kalėdinių sveikinimų at
virukais įsirašė į bendrą sveikinimą
ir paaukojo Tėviškės žiburiams:
$100 - A. Pilipavičius, Lietuva;
$55 - Anelė Puterienė; Jonas Stan
kus; $50 - Algis ir Pajauta Kaziliai,
Adomas ir Kristina Biretos, Stasė
ir Mečys Bušinskai, Viktoras ir Ri
ta Navickai su šeima, Arnprior,
Ont.; $40 - Gražina Strimaitienė;
$35 - Valentinas Poškaitis; $30 Birutė Tamošiūnienė, Marija ir Jo
nas Gimžauskai, Hamilton, Ont.;
$25 - J. J. Šarūnai, St. Catharines,
Ont., Irena ir Povilas Girniai, Ha
milton, Ont., Joana Valiukienė,
Irena ir Jonas Nacevičiai, Angelė
Bungardienė, Hamilton, Ont.; $20
- Marija Borusienė ir vaikai Danu
tė, Algimantas ir Roma su šeima,
Justinas ir Margarita Zubrickai,
Liuda Stulginskienė, Marija ir Juo
zas Vaseriai; $15 - Izabelė ir Petras
Baronai, St. Catharines, Ont., And
rius, Kristina, Gintaras ir Ričardas
Gapučiai, Hudson, Que.; $10 - Li
na Einikienė.
A. a. Juozo Stalioraičio atmi
nimui Bernadeta Stalioraitienė
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$63 - J. Raguckas; $60 - J. Tamulėnas, P. Juodaitis, A. Nugent, A.
Mažeika, K. Rudaitis, J. Januš
kevičius, J. Kažemėkas, A. Aleliūnas; $55 - R. Dūda, D. Mitalas, G.
Wade, C. Pocius, J. Baliukas, R. P.
Kuras, E. Kazlauskas, K. Linka,

2002 m. lapkričio 23, šeštadienį
LIETUVIŲ NAMUOSE, 1573 Bloor St.W., Toronto

3 v.p.p. - paroda; 4 v.p.p. - kokteiliai;
5 v.p.p. - programa; 6 v.v. - iškilminga vakarienė;
ŠOKIAI • LOTERIJA • BARAS
PROGRAMOS ATLIKĖJAI:

Atis Bankas - smuikas; Ilona Beresnevičienė - pianinas
Vilma Vitols - mezzo soprano
Bilietai platinami LN rašinėje tel. 416 532-3311, sekmadienio
popiečių metu arba skambinti A. Dargytei-Byszkiewicz,
tel. 416 762-1497
Kaina - $50 asmeniui
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Lietuvos kariuomenės atkūrimo šventės

įvyks š.m. lapkričio 24, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose (1573 Bloor St.W.)

Kalbės Lietuvos gynybos štabo viršininkas

pik. ANTANAS JURGAITIS,
taip pat dalyvaus aštuoni karininkai
MENINĘ PROGRAMĄ atliks Toronto vyrų choras “ARAS”,
vad. LILIJOS TURŪTAITĖS
VISUOMENĖ KVIEČIAMA DALYVAUTI

fĮjĮ

Rengia Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopa

Kun. A. Lipniūno Jaunimo
kultūros centrui $50 aukojo M.
A. Empakeriai (a.a. Michalinos
Dausienės atminimui).
A. a. Pranui Žuliui amži
nybėn iškeliavus, užjausdami
žmoną Eleną, dukrą ir sūnus su
šeimomis, Ona ir Leonas Rimkai
Tėviškės žiburiams aukojo $20.
A. a. Pranui Žuliui iškelia
vus amžinybėn, užjausdami
žmoną Eleną (Alę), dukrą ir
sūnus su šeimomis, Sigita ir
Vytautas Aušrotai Tėviškės ži
buriams aukojo $20.
Atitaisymas. TŽ nr. 44 V. A.
Jonyno straipsnio “Klupimais į de
mokratiją” nukeltai iš antro į tre
čią psl. daliai duotas skirtingas pa
vadinimas “Kodėl klastojama Lie
tuvos. .Už klaidą atsiprašome.

A. a. Jono Arštikaičio atmi
nimui V. Šipelis lietuvių slaugos
namams “Labdara” aukojo $100.
Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $50 aukojo
M. A. Empakeriai (a.a. Michali
nos Dausienės atminimui).
A.a. Teresės Astrauskienės
laidotuvių proga jos atminimui
Tėviškės žiburiams aukojo: $20
- A. Klemkienė, D. Norkus, S.
Vilimas, A. Žebertavičius; $10 P. Lapienis, B. Lukošienė, E.
Gailevičiūtė, E. Rugienienė.
Vita
Lapaitienė
atsiuntė
$1,000 auką Tremtinių grįžimo
fondui; J. ir S. Sinkevičiai atsiun
tė $300 Tremtinių grįžimo fondui
ir benamiams vaikams Lietuvoje
sušelpti. Geriesiems aukotojams
dėkoja šiuos fondus remianti KLKMdr-jos centro valdyba

PADĖKA
A.a. Vidutė Mockienė prieš vie
nerius metus iškeliavo amžinybėn.
Dėkojame visiems giminėms, draugėms-ams, taip nuoširdžiai padėjusiems prisiminti Vidutės netekties
metines, dalyvaujant šv. Mišiose,
paminklo šventinime ir vaišėse. Dė
kingi liekame Lietuvos kankinių
parapijos klebonui prel. Jonui Staš
kevičiui už aukotas šv. Mišias, gra
žų pamokslą ir paminklo šventini
mą, muz. Daliai Skrinskaitei-Viskontienei už giesmes ir vargonavimą,
dėdei Pranui Razgaičiui už skaiti
nius Mišių metu, Birutei Matulai
tienei ir jos vadovaujamai Katalikių
moterų grupei, skautininkių-kų drvėms, ponioms už skanius pyragus.
Ačiū už užprašytas šv. Mišias ve
lionės intencija, St. Joseph’s gimna
zijos ir universiteto draugėms, To
ronto universiteto Robarts bibliote
kos bendradarbėms ir dr. R. Mažei
kaitei; dėkojame KLB pirm. Rūtai
Žilinskienei, Toronto apyl. pirm. D.
Garbaliauskienei; ačiū šeimininkei
Janinai Gurklienei už paruoštas ska
nias vaišes.
Už Jūsų visų nuoširdų ir gausų
dalyvavimą prisimenant a.a. Vidutę,
mūsų nuoširdžiausias ačiū Liūdintys vyras Feliksas, vaikai
- Linutė, Jonukas, Vytukas

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

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

KOSMETOLOGO PASLAUGOS:
manikiūras, pedikiūras; vaškavimas (waxing), veido kaukės,
valymas ir gydymas. Skambinti:
tel. 905 795-7872. Nešiojamas
tel. 416 817-2215.

kun. dr. V. Skilandžiūnas, L. Ole
ka, L. Smitas, V. B. Vytas, R. Ur
bonavičius, V. Strimaitis, A. Ser
gantis, H. Gelažnikas, G. Dagys,
dr. S. Kazlauskas, P. Baronas, A.
Gaputis, V. Radzevičius, A. Bušmanas, E. Karosas, J. Mozoliauskas, A. Kizilis, J. Gimžauskas, L.
Abromonis, V. V. Verbickas, B.
Pranys, J. Vaseris, I. Turczyn, E.
Tribinevičius, L. Stulginskas, P.
Krilavičius, E. Raudys, S. Kažemėkaitis, A. Kuzmickas.
Garbės prenumeratą atsiuntė:
$100 - J. Danėnas, P. E. Stosius; $70
- A. Indrulaitis; $65 - J. B. Zdanys,
K. Hagedorn, S. Gotceitas, dr. V.
Gotceitas, J. Pleinys, J. Waitschat,
B. Igr atavičius, prof. R. Mureika, J.
J. Šarūnas, J. Kalėda, B. Tamoliūnas, V. Kleiza, K A. Žilvytis, S. Žiemelytė, P. Sakalas, A. Kšivickis, J.
Zubrickas, J. Valiukas, G. Repčys,
A. Parėštis, E. Šlekys, L. Balaišis, dr.
J. Mališka.
Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią
prenumeratą prideda ir auką.
Tėviškės žiburių redakciją
pasiekė plati Pasaulio lietuvių
bendruomenės veiklą apžvel
gianti informacija, datuota š.m.
spalio 20 d. PLB valdybos pir
mininkas Vytautas Kamantas
pamini Druskininkuose vykusį
PLB valdybos ir kraštų ben
druomenių atstovų suvažiavimą,
primena didžiuosius 2003 m.
renginius Lietuvoje. Ataskaiti
niame metiniame pranešime PLB valdybos, atskirų komisijų
bei PLB priklausančių institu
cijų veikla. Pateiktos 2001 m. fi
nansinės apyskaitos ir 2003 me
tų sąmatos. Paskelbtas 2002 m.
rugpjūčio 1 - 2003 m. liepos 31
PLB valdybos veiklos planas;
supažindinama ir su kaikurių
komisijų veiklos planais. Didelį
išskirtinį rūpestį kelia Pasaulio
lietuvio leidyba, turinti nesibai
giančių finansinių sunkumų. Vi
si kviečiami uoliau prisidėti prie
žurnalo rėmimo. Pasaulio lietuvio
adresas: 14911 127th St., Suite C112, Lemont, IL 60439-7417,
USA. Tel. ir faksas 708 301-6410;
E-paštas: Plietuvis@aol.com. Inf.

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

