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Kovos už laisvę
Kovoti, nepasiduoti, laimėti - žmogui įgimta. Re

tas kuris šitų savybių nejaustų. Kovos samprata yra labai 
plati ir sudėtinga. Būdai, priežastys ir priemonės sudaro 
tokią įvairovę, kad iš esmės gilinantis į kovos esmę nesun
ku būtų susiklaidinti lyginant ar derinant prieštaringus 
dalykus.

B
AISIAUSIA ir kraštutinė kovos raiška yra karas. 
Juo jis platesnės apimties, juo jis baisesnis. Po Pir
mojo ir Antrojo pasaulinių karų, pareikalavusių 
milijonus žmonių gyvybių, atrodo, kad ko nors panašaus 

pakartojimas būtų didžiausias nusikaltimas žmonijai, jei
gu ne visos civilizacijos pražūtis. Yra pagrindo tikėtis, kad 
visuotinio trečiojo pasaulinio karo bent kurį laiką bus iš
vengta. Tačiau mažesnių kruvinų susirėmimų, prisiden
giant įvairiomis dingstimis, tai šen, tai ten vyksta. Visų 
ginkluotų sankirčių grandinėje dar ir dabar tautų kovos 
už laisvę pirmauja. Mat laisvė yra didžiulė vertybė, dėl 
kurios verta ne tik kovoti, bet ir žūti. Šiandien betgi bran
duolinių, cheminių, biologinių ginklų gamybos ir lenkty
nių poveikiuose visiško susinaikinimo baimė verčia per
žiūrėti kovos metodus, turimą techniką bei priemones. 
Didžiosios valstybės dar vis pasitiki savo tankais, raketo
mis, moderniais laivais bei lėktuvais. Mažųjų ginkluotė 
yra daug menkesnė. Jų jėga - tai užsigrūdinęs, nepalau
žiamas karys, nebijantis mirti už idėją, dėl kurios jis kovo
ja. Kurių jėga paveikesnė - aiškinimų ir išvadų nestokotų. 
Tačiau istorija ir patirtis rodo ir primena, kad stipriai ap
siginklavusios su milžiniškomis karių armijomis galybės 
neatsilaikė prieš paprastų žmonių nuoširdų veržimąsi j 
laisvę, prieš idėjinį tiesa ir teisingumu pagrįstą judėjimą.

T
AI ne sykį patyrė ir mūsų tauta ilgoje savo istori
jos raidoje. O pastaraisiais dešimtmečiais kova už 
laisvę reiškėsi net neįprastai šakotu būdu. Jau vien 
tik gražus ir simbolinis įvaizdis, kad 1990 metų nepriklau

somybę atstatė “dainuojanti revoliucija” kviečia giliau pa
galvoti apie tą šakotumą. Gal šiandien kai kam ir keistai 
atrodytų, bet kova už laisvę prasidėjo 1940 m. birželio 15 
d., be šūvio ir be kraujo lašo kraštan įsileidus Raudonąją 
armiją. Paradoksas! O vis dėlto - ne. Tauta iškart pasiju
to įžeista, apgauta, susitelkė savyje ir nieko nelaukusi kū
rė pogrindinę veiklą, tuoj pat pratrūkusią 1941 metų suki
limu, o grįžtant priešui - ir gerai organizuotu ginkluotu 
partizaniniu pasipriešinimu, padėjusiu pagrindus tolimes
nei visokeriopai rezistencijai, atvedusiai tautą iki nepri
klausomybės atstatymo. Kovos kelias buvo ilgas, būdai 
įvairūs ir sudėtingi. Kovoje už laisvę kiekvienas įnašas - 
anapus ar šiapus Atlanto - tapo stipriais dvasiniais sprog
menimis, kurių jėgai paprastai turi nusileisti ir moder
niausios karinės ginkluotės. Ne paslaptis, kad šiandien vi
sam tam stengiamasi suteikti kitus pavadinimus. Čečėnus, 
atkakliai kovojančius už savo krašto nepriklausomybę, 
galingiesiems laiminant, bandoma pavadinti teroristais, ir 
tai tik dėl jų kovos būdo pasirinkimo, kai kitos priemonės 
jiems neprieinamos. Lietuvos laisvės kovotojus okupantas 
vadino banditais, lietuviai savuosius partizanus - didvy
riais. Nirštama dėl civilių žmonių žudymo, bet civilių žu
dymą bombomis ir anuomet branduoliniais ginklais šaltai 
pavadiname karinių veiksmų atlikimu. Aiškūs prieštaravi
mai, didžios neteisybės! Užsimojama sutapatinti jėgą ir 
tiesą.’Tai pasimetusio, nesąžiningo žmogaus užgaida van
denį jungti su ugnimi. Jokie iškrypimai neįstengs pakeisti 
įgimtų žmogaus pradų. O kovoti už laisvę ir tiesą yra ne 
tik garbinga, bet ir privalu. Tebūna tai prisiminta šven
čiant Lietuvos kariuomenės dieną. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Nelengvas klausimas
Nors Kanada Irako-JAV 

įtampoje žada stovėti šalia JAV 
ir Anglijos ir net kaltina Irako 
diktatorių S. Hussein masinio 
naikinimo ginklų gamyba, vis 
dėlto paskutinėje užsienio rei
kalų ministeriui B. Graham pa
ruoštoje kalboje neužsimenama 
apie biologinių branduolinių 
ginklų gamybą, ar ne ir apie tai, 
kad Irakas sudaro taikai grės
mę. Skelbiama, kad yra pavojin
ga vienai JAV kartu su Anglija 
pradėti karą su Iraku. Lyginant 
paties ministerio B. Graham 
parašytą kalbą su užsienio rei
kalų ministerijos paruošta ir nu
dailinta kalba, atrodo, kad Ota
voje nesutariama, ką (Kanada) 
darytų karo atveju? Remtų JAV 
ir Anglijos karines pastangas, ar 
ieškotų su Irako diktatoriumi 
susitarimo ir tik siųstų nusigink
lavimo stebėtojus?

Ar bus pasuose žymima gi
mimo vieta? Federacinės val
džios sluoksniuose pasigirdo 
siūlymas, kad Artimuose rytuo
se gimę Kanados piliečiai savo 
pasuose nežymėtų gimimo vie
tos. Taip būtų lengviau patekti į 
JAV. Gamtos išteklių ministeris 
H. Dhaliwal, kuris yra sikas, gi
męs Pundžabo srityje, Indijoje, 
mano, kad Kanados piliečiai su 

pasais be gimimo vietos išveng
tų nemalonių trukdymų perei
dami JAV-Kanados sieną. JAV 
imigracijos pareigūnai dabar 
atidžiau tikrina keleivius, gimu
sius Irake, Irane, Sudane, Syri- 
joje ir Lybijoje, nes įtariama, 
kad tuose kraštuose remiami te
roristai. H. Dhaliwal ir užsienio 
reikalų ministeris B. Graham 
nesutaria, kaip Kanados parei
gūnai turėtų laikytis derėdamie- 
si su JAV, kad Kanados pilie
čiams būtų taikomi mažesni 
saugumo suvaržymai.

Visaip vertinami neseniai iš 
Anglijos įsigyti “Victoria” kla
sės nardlaiviai. Po plaukiojimo 
tie nardlaiviai 5 metus nebuvo 
vartojami. Per plaukiojimus 
juose atsiradę gedimai nebuvo 
pašalinti, ir taip parduoti Kana
dai. Pvz. viename nardlaivyje 
buvo įskilimų išmetamų dujų 
įrengime, kurių pataisymas 
Anglijai kainavo 400,000 dole
rių. Dar kitų durys turėjo būti 
sutvirtintos, nes vanduo į vidų 
įsiverždavo. Šios klasės nardlai- 
vių greitis siekė tik 18 jūrmylių, 
kai tuo tarpu JAV ir Rusijos 
atominiai nardlaiviai išvysto iki 
35 jūrmylių. “Victoria” klasės 
nardlaiviai varomi dizelio-elekl-

(Nukclta į 8-tą psl.)

KLB 50-mečio šventėje š.m. lapkričio 9 d. Prisikėlimo parapijos scenoje buvo pagerbti ir juostomis 
apdovanoti buvusieji KLB pirmininkai ir jų palikuonys. Ta proga Lietuvoje buvo išausta didelė juosta 
(viršuje) su KLB gyvavimo metais - 1952-2002 Nuotr. K. Baliūnaitės

Auksinis Bendruomenės jubiliejus
Kanados lietuvių bendruomenės 50-čio proga įvyko visuomeniniai, kultūriniai,

sportiniai,
RAMŪNĖ SAKALAITĖ- 

,JONAITIENE
Toronte lapkričio 9-10 d.d. 

Kanados lietuvių bendruome
nės 50-mečio šventiniams rengi
niams buvo ilgai ruoštasi, jo su 
įdomumu laukta. Net užėję 
žvarbūs lapkričio orai tą savait
galį atšilo, laukiant šios svarbios 
šventės.

Tarybos posėdis
KLB aštuonioliktosios kraš

to tarybos antroji sesija prasidė
jo 9 v.r. Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kavinėje. Susirinko 54 
KLB valdybos ir tarybos nariai, 
apylinkių pirmininkai (9), KLJS 
valdybos nariai. Suvažiavimą 
pradėjo KLB valdybos pirmi
ninkė Rūta Žilinskienė, pasvei
kindama susirinkusius šia svar
bia proga ir pakviesdama visus 
atsistojimu pagerbti mirusius 
narius. Ji pranešė, kad Vėlinių 
proga prie mirusiųjų KLB pir
mininkų paminklų buvo padėti 
vainikai. Vyskupui Pauliui Bal
takiui, OFM, sukalbėjus invoka- 
ciją, visi sugiedojo Kanados 
himną.

Į sesiją atvyko ir ypatingų 
svečių. Naujai paskirta Lietuvos 
ambasadorė Kanadoje Sigutė 
Jakštonytė, ministeris patarėjas 
Vaidotas Verba, generalinis 
garbės konsulas Haris Lapas su 
ponia Gražina Lapiene, PLB 
pirmininkas Vytautas Kamantas 
su ponia Gražina Kamantiene, 
PLJS pirmininkas Matas Stane
vičius, KLF tarybos pirmininkė 
Gražina Ignaitytė, buvusieji 
KLB valdybų pirmininkai.

R. Žilinskienė taip pat pri
statė svečius iš Lietuvos - lais
vės kovotoją Antaną Terlecką, 
kariškius, dalyvaujančius moky
muose Kanados kariuomenės 
stovykloje Camp Borden - ka
riuomenės kapelioną kpt. kun. 
Remigijų Montsvilą, Lietuvos 
krašto apsaugos štabo viršininką 
pik. Antaną Jurgaitį ir koman
dorą itn. Artūrą Stankaitį.

Sveikinimo žodžius suvažia
vimui tarė ambasadorė S. Jakš- 

etnografiniai, literatūrini 
tonytė, gen. garbės konsulas H. 
Lapas, PLB pirm. V. Kamantas 
(padovanojęs ir lietuviškų tradi
cijų išeivijoje knygą), PLIS 
pirm. M. Stanevičius, KLF 
pirm. G. Ignaitytė, A. Terlec
kas, įteikęs savo išleistą knygą 
KLB pirmininkei.

Po sveikinimų sudarytas 
prezidiumas, kuriam pirminin
ku pakviestas Vytautas Bireta, 
sekretorėmis - Marytė Vasi
liauskienė ir Vida Stanevičienė. 
Mandatų komisijon įėjo Stasys 
Kuliavas, Dainius Šileika ir 
Gabrielė Nekrašaitė, o rezoliu
cijų komisijos nariai buvo - Ra
mūnė Sakalaitė-Jonaitienė, 
Arūnas Staškevičius, Juozas Ka- 
rasiejus ir Giedra Paulionienė.

Pranešimai
Po darbotvarkės ir praėju

sių metų protokolo priėmimo 
R. Žilinskienė papildė savo iš
samų raštišką pranešimą išvar
dindama valdybos narius ir 
bendrais bruožais apibūdinda
ma valdybos veiklą, vizitus, susi
tikimus. Tarp atliktų projektų 
buvo KL organizacijų žinyno iš
leidimas ir atmintinės lentelės 
užpirkimas “Pier 21” plokščių 
sienoje, kur padėkos Kanadai ir 
žuvusiems už laisvę pagerbimo 
įrašu įamžintas KLB 50-metis. 
Ateinančių metų PLB seimo at
stovų rinkimo procesas bus pra
dėtas sausio mėnesį.

Valdybos iždininkui Arūnui 
Morkūnui sunegalavus, su iždu 
susijusius klausimus aptarė Al
girdas Vaičiūnas. Jo teigimu, 
KLB iždas šiuo laiku yra geroje 
būklėje, KLF paramos ir paliki
mų dėka. Iždo reviziją padaręs 
buhalteris Roger Chaplin per
skaitė oficialų revizijos aktą. Jis 
buvo patvirtintas dar metams 
šiose pareigose, kurių reikalauja 
valdžios įstatymai.

KLB vidinę reviziją pada
riusios komisijos narės Joana 
Kuraitė-Lasienė ir Virginija 
Zubrickienė irgi pranešė, jog 
KLB knygos vedamos tvarkin
gai. Garbės teismo pirmininko 
Broniaus Staškevičiaus praneši-

i renginiai
mą perskaitė Arūnas Staškevi
čius, informuodamas tarybą, 
kad skundų nebuvę.

Vytas Ruslys, Kanados lie
tuvių jaunimo sąjungos pirmi
ninkas, pasveikino KLB jubilie- 
liejaus proga, pranešė apie Va- 
sagoje spalio pradžioje įvykusį 
metinį KLJS suvažiavimą, nuta
rimą ateinančiais metais steng
tis atgaivinti ir kurti naujus 
KLJS padalinius apylinkėse, pa
ruošti atstovus XI PLJ kongre
sui ir surengti Šiaurės Amerikos 
jaunimo dienas š.m. gruodžio 
pabaigoje. Jis padėkojo visiems 
KLJS rėmėjams, ir išvardino 
naujos valdybos narius. Šalia jo 
paties valdyboje dirba Darius 
Sonda, Gabrielė Nekrašaitė, 
Stasys Kuliavas, Dainius Šileika, 
Roberta Houle, Sarah Houle, 
Vanessa Mickevičiūtė, Rima 
Puterytė, Julija Puodžiukaitė, 
Taras Chornomaz, Jonas Wil
kinson, Julija Huys, Saulius Si- 
monavičius, Jonas Birgiolas, 
kooptuoti nariai - Darius Karka 
ir Kristina Petrauskaitė. Globė
jas - kun. Edis Putrimas.

Dr. Rasa Mažeikaitė, Kana
dos lietuvių muziejaus-archyvo 
direktorė, savo pranešime trum
pai papasakojo apie muziejuje 
surengtas praėjusių metų paro
das, apibūdino dabartinę KLB 
50-mečio proga surengtąją nuo
traukų parodą. Aktualiausia 
muziejaus problema yra lėšų 
trūkumas knygų lentynoms (rei
kia $800). Ji šiuo metu taip pat 
rūpinasi patariamosios komisi
jos sudarymu muziejaus reikalų 
sprendimui. Padėkojo Vyt. Ta- 
seckui už finansų tvarkymą ir 
kitiems už įvairią pagalbą. Baig
dama ji priminė, kad archyvas 
yra veiklos įamžinimas, reikia 
jam atiduoti dokumentus, nuo
traukas, plakatus, vaizdajuostes 
bei garsajuostes.

Svečias iš imigracijos
Suvažiavime dalyvavo sve

čias Stephen Boujikian, Piliety
bės ir imigracijos departamento 
“Ontario Administration of Set- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Tranzito sutartis
Briuselyje lapkričio 11 d. 

vyko Europos sąjungos (ES) ir 
Rusijos viršūnių susitikimas, ku
riame pasirašyta sutartis dėl 
Rusijos gyventojų tranzito per 
Lietuvos teritoriją iš Karaliau
čiaus į pagrindinę Rusijos dalį ir 
iš jos. Kaip rašo Lietuvos rytas, 
ES pirmininko, Danijos premje
ro Anders Rasmussen teigimu, 
sutartis “atsižvelgia į Rusijos gy
ventojų tranzito reikmes, į Lie
tuvos suverenumą ir į ES intere
sus”. Tačiau susitarta “tik dėl 
labai abstrakčių principų”, ir 
Lietuvai teks dar derėtis dėl 
smulkmenų.

Sutartyje numatyta, kad 
nuo 2003 m. sausio 1 d. Lietuva 
pradės kontroliuoti savo sienas, 
kaip to reikalauja Vilniaus ir 
Briuselio sutartis, ir teoriškai 
per jos teritoriją keliaujantiems 
Rusijos piliečiams turėtų įvesti 
vizų režimą. Tačiau Lietuva 
taipgi įpareigota tai atlikti 
“lanksčiai”. Nuo 2003 m. liepos 
1 d. tranzitu per Lietuvą vysk- 
tantys rusai turės pateikti “pa
lengvinto tranzito” dokumen
tus, kurių bus dvi rūšys. Pirmuo
sius išduos Lietuvos konsulatai 
Rusijoje keliaujantiems ne trau
kiniu, kitus - vykstantiems trau
kiniais. Kitais metais taip pat 
bus pradėtas tyrimas dėl užda
rojo greitojo tranzitinio trauki
nio per Lietuvos teritoriją gali
mybių. Lietuvos užsienio reika
lų ministerio Antano Valionio 
nuomone, ši sutartis yra “politi
nio kompromiso paieška”.

Diplomatinių ryšių sukaktis
Kaip rašo LGTIC, lapkričio 

10 d. suėjo 80 metų, kai Lietuva 
ir Šventasis Sostas užmezgė dip
lomatinius ryšius. Popiežius Pi
jus XI 1922 m. lapkričio 10 d. de 
jure pripažino Lietuvos respub
liką, o 1927 m. rugsėjo 27 d. su 
Šventuoju Sostu buvo sudaryta 
sutartis - konkordatas. Šven
tojo Sosto pozicija nepripažinti 
Lietuvos prijungimo prie Sovie
tų S-gos atliko svarbų vaidmenį 
Lietuvos valstybingumui 1940- 
1990 metais - visą tą laiką veikė 
Lietuvos diplomatinė atstovybė 
prie Šventojo Sosto.

Dabartinių Lietuvos ir Vati
kano santykių tvarka nustatyta 
2000 m. gegužės 5 d. Vilniuje 
pasirašytose sutartyse - dėl san
tykių tarp Katalikų Bažnyčios ir 
Valstybės teisinių požiūrių, dėl 
kariuomenėje tarnaujančių ka
talikų sielovados ir dėl bendra
darbiavimo švietimo ir kultūros 
srityje.

Pirks JAV ginkluotę
Lapkričio 13 d. Lietuvos 

krašto apsaugos ministeris Li
nas Linkevičius pasirašė tarpvy
riausybinę sutartį su JAV, pagal 
kurią Lietuva pirks priešlėktu
vines raketines sistemas “Stin
ger”. Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
pasirašymo iškilmėje JAV am
basadorius John Tefft pažy
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mėjo, jog Lietuva ir toliau pir
mauja tarp ŠAS narystės sie
kiančių valstybių, aprūpindama 
savo ginkluotąsias pajėgas mo
derniausiomis ginkluotės siste
momis. Lietuva yra pirmoji kan
didatė, kuri baigė derybas ir pa
sirašė sutartį dėl “Stinger” gink
luotės įsigijimo, ir tuo žengia 
svarbų žingsnį užtikrinant Lie
tuvos žmonių saugumą ir ren
giant savo pajėgas dalyvavimui 
SAS veikloje. Perkamą gynybos 
sistemą sudarys 60 raketų, 8 ug
nies postai, 2 radarai, keletas 
transporto priemonių, atsargi
nės detalės. Ji kainuos krašto 
apsaugos biudžetui 31 mln. 
JAV dolerių. JAV priešlėktuvi
ne technika per trejus metus 
bus apginkluota Lietuvos nuola
tinės parengties brigados “Gele
žinis vilkas” priešlėktuvinės gy
nybos kuopa.

Remia JT rezoliuciją
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerija lapkričio 8 d. pareiš
kė savo paramą Jungtinių Tautų 
(JT) Saugumo tarybai, vienbal
siai priėmusi rezoliuciją dėl JT 
ir Tarptautinės atominės ener
getikos agentūros (TATENA) 
inspekcijų atnaujinimo Irake. 
Kaip skelbia ELTA/LGTIC, 
Lietuva pritaria tarptautinės 
bendrijos pastangoms užkirsti 
kelią Irako tarptautinių įsiparei
gojimų, ypač dėl masinio nai
kinimo ginklo sunaikinimo, ne
vykdymui.

Sustiprino apsaugą
Visuose Latvijos, Estijos ir 

Lietuvos uostuose nuo lapkričio 
9 d. kruopščiai tikrinami visi at
plaukiantys laivai, nes JAV spe
cialiosios tarnybos pranešė Bal
tijos valstybių teisėsaugos orga
nams, jog kažkokia teroristų 
grupė ketina įvežti sprogmenų 
ir surengti išpuolį prieš JAV 
ambasadas. Lietuvos valstybės 
sienos apsaugos tarnybai 
(VSAT) pranešimą perdavė 
Lenkijos gelbėjimo koordinaci
nis centras.

Kaip skelbia ELTA/LG- 
TIC, Lietuvos valstybės jūros 
sieną saugančios tarnybos dirba 
padidinto budrumo režimu. Pa
krančių apsaugos rinktinės pa
reigūnams nurodyta dirbti pagal 
sąveikos planus su kitomis uos
to tarnybomis - muitinės bei Jū
rų uosto policijos pareigūnais. 
Ypatingas dėmesys skiriamas iš 
nestabilių regionų atvykstan
tiems asmenims bei iš tokių ša
lių atplukdomiems automobi
liams. Iki šiol negauta jokios in
formacijos apie tikslesnę galimo 
išpuolio vietą ir aplinkybes. 
Lapkričio 12 d. ELTOS žinio
mis, JAV ambasada Lietuvoje 
teigė neturinti informacijos, jog 
Lietuvai arba Vilniuje esančiai 
JAV diplomatinei atstovybei 
yra iškilęs teroristinio akto pa
vojus, išpuolio grėsmę “nepri- 
skyrė prie rimtų”. Rgj
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Gandai politikoje

Lietuvai besirengiant į Europos sąjungą
Įsijungimo į Europos sąjungą nuostatai, skelbiami 

tarptautinėje spaudoje

GIEDRĖ MILUKAITĖ

Suprantama, kad žiniasklai- 
da turi įtakos žmonių politinėm 
pažiūrom formuotis. Ji turi di
delę reikšmę ir rinkiminio va
jaus metu. Lietuvoje dažniausiai 
lemia gandai... Jei televizija, 
spauda dažnai sukelia abejonių, 
tai gandais beveik neabejoja
ma... Neturėdami specialių 
sklidimo kelių, jie plinta tarsi 
gripo virusas.

Gandai turi savo paslaptis ir 
yra kažkieno sąmoningai for
muojami bei skleidžiami, o nuo 
tiesos dažniausiai pasisukę 180°. 
Todėl gandus priėmusiems už 
gryną pinigą dažnai tenka skau
džiai nukentėti.

Atsigręžkime į istoriją, kad 
ir 1940 m. NKVD ypač'mėgda
vo apgaudinėti jų pačių paleis
tais gandais per savo užverbuo
tus tremtinius išdavikus. Dauge
liui patiklių lietuvių tai kainavo 
gyvybę ar nežmoniškas kūną ir 
sielą alinančias kančias.

Štai šiauriame Altajaus 
krašte 1941 m. ištremtieji lietu
viai dar šiaip taip, padedant avi
žų kisieliui ir bandelėm iš avižų 
atliekų, badmiriavo, bet NKVD 
stebėdama jų gyvenimą, padarė 
išvadą, kad jie per gerai gyvena, 
todėl dalį lietuvių iš Altajaus 
krašto išvežė į Lenos žiotis.

Lietuviai važiavo į tas bai
sias sąlygas visiškai nepasiruošę, 
pasikliovę gandais, jog juos 
gelbsti Amerika. “Beje, daugelis 
iš mūsų tremtinių buvo labai 
naivūs ir važiavo į Arktiką ma
nydami, kad juos veža į Ameri
ką. Mat Amerika tada buvo 
Sovietų Sąjungos sąjungininkė 
kovoje su Hitlerio Vokietija. Ti
kėtasi, kad geraširdė Amerika, 
sujaudinta tremtinių likimo Si
bire, paprašė Maskvą, kad dalį 
jų per Arktiką nugabentų į 
Ameriką, nes per Atlantą ir Ja
poniją, dėl karo veiksmų to pa
daryti nebuvo galinta. Tik atsi
dūrę žiauriose Arktikos sąlygo
se, ir čia apgyvendinti, mūsiškiai 
atsikvošėjo kas esą ir ko tegali 
tikėtis. Perpratę NKVD slapto 
sekimo sistemą mes neabejojo
me, kad tarp mūsų tikrai yra 
informatorių”. (Citata iš Valen
tino Gustainio knygos Be kaltės, 
86-87 psl. Vilnius, “Mintis”, 
1989 m.).

Sovietiniais metais Lietu
voje, antireliginei propagandai 
paremti, buvo paleistas gandas, 
kad Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės sunykimą lėmė šaly
je įvedimas krikščionybės! Ir tai 
buvo kartojama net inteligentų, 
kai tuo tarpu šis teiginys yra vi
siška nesąmonė. Tik nežinan
tiems Lietuvos istorijos jis gali 
atrodyti panašus į tiesą, o iš tik
rųjų krikščionybės įvedimas pa

MIRTIES PRANEŠIMAS

A+A
JULIJA INDRULAITIENĖ-ANIOL- 

PETRAUSKAITĖ
mirė 2002 m. lapkričio 10, sekmadienį, sulaukusi 84 metų 
amžiaus. Nuliūdime paliko dukterį Nijolę, mylimus vaikai
čius - Alvydą, Jūratę, Romą, Deaną, Brendą, Brucc ir Brian, 
brangiuosius provaikaičius Evan, Meredith, Justin, Colin, 
Jordan, Lauren, Brennan, Moniquie, Eriką, Christian, 
Wyatt, Kyle ir Chase. Velionės pelenai bus laidojami 
Lietuvoje.

Liūdinti šeima

dėjo Lietuvos valstybingumo 
pamatus ir įvedė Lietuvą jau 
XIII š. Vakarų Europos valsty
bių šeimą. Atvirkščiai, karaliaus 
Mindaugo nužudymas, krikščio
nybės apnykimas Lietuvoje bu
vo baisiausias smūgis šaliai.

Kartais gandai iš pirmo 
žvilgsnio atrodo nesisiejantys su 
politika. O giliau pažvelgus ma
tyti, kad juose slypi politika... 
Kaunas visada erzino bolševi
kinius okupantus savo lietuviška 
dvasia, pro kurią prasiverždavo 
nesutramdomas laisvės ilgesys. 
Todėl ir nestebina paplitęs net 
už vandenynų gandas: “Kaune 
storiausios moterys pasauly!” 
Nesistebėjau girdėdama jį de
šimtmečiais visoje Lietuvoje, 
nesistebiu jį išgirdusi ir iš poka
rinių lietuvių emigrantų lūpų. 
Bet vieną jų neiškentusi paklau
siau: “Gal pasakytumėt, kuriais 
metais tas Kauno moterų svėri- 
mo vajus įvyko? Man būtų labai 
įdomu žinoti, kadangi nei ma
nęs, nei mano pacienčių niekas 
dėl tokios statistikos nesvėrė!”

Mano pašnekovas į tai nieko 
negalėjo atsakyti, tik paminėjo, 
kad taip visi šneka, tokie gandai 
sklinda. Taigi kartoja žmonės 
kartais visiškai nepagrįstus kaž
kieno paleistus gandus.

Jei pažvelgsime į dabartinės 
laisvos Lietuvos istoriją, tai apie 
Brazauską rinkiminėse perga
lėse lėmė gandas, kaip poterius 
kartojamas kaimo ir miesto 
žmonių: “Jis tikras ūkininkas, 
todėl mokės tvarkytis”.

“Sakykite, o kur tas Bra
zausko pavyzdinis ūkis yra ar 
buvo?” Kartą Lietuvoje per rin
kimų vajų paklausiau vieną ra
joninio laikraščio koresponden
tę, kuri diskutavo rinkiminėje 
apylinkėje su kaimo žmonėmis. 
Korespondentė sutriko dėl aiš
kiai persprogusio muilo burbu
lo, kuriame laikėsi Brazausko 
gero ūkininko gandas.

Adamkaus pergalę į prezi
dentus, man rodos, lėmė ne pati 
šio žmogaus asmenybė, o Ame
rika, kurios pilietis jis buvo. 
Tikėtasi vėl, kad geraširdė 
Amerika po tiek Lietuvos kan
čių bus sujaudinta ir savo kapi
talu, padedant Prezidentui, pa
kels Lietuvos ekonomiką, atsi
ras daug darbo vietų, kils pra
monė, žemės ūkis, eksportas, ir 
kraštas sužydės! Tokie gandai 
sklido. Kiek išsipildė šios viltys, 
rodo gyvenimo tikrovė.

Manyčiau, kad labiausiai 
lietuviai gali pagelbėti patys 
sau. Istorija rodo, kad didžiau
sius stebuklus žemiškus daro tie 
Lietuvos vadovai, kurie yra ide
alistai, iki pat gelmių pasiaukoję 
savo tautai! Jų šviesos pagauta 
tauta turi neišmatuojamą galią!

“Rugiapjūtės” popietėje, surengtoje lapkričio 9 d. KLB 50-mečio šventės proga Prisikėlirtio parapijos salėje, 
šeimininkai KLB pirm. RŪTA ŽILINSKIENĖ ir buv. pirm. ALGIRDAS VAIČIŪNAS buvo apdovanoti rugių 
vainiku ir lazda Nuotr. K. Baliūnaitės

Auksinis Bendruomenės jubiliejus
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tlement and Integration Servi
ces” (sutrumpintai - OASIS) 
skyriaus patarėjas. Jis paaiškino 
apie valdžios teikiamas paslau
gas, primindamas, kad ryšių as
muo naujų imigrantų rūpimais 
klausimais lietuvių bendruome
nėje yra raštinės vedėja Jolanta 
Stasiulevičienė.

Dėl žodinių pranešimų bei 
kitų valdybos narių ir apylinkių 
pirmininkų pranešimų, pateiktų 
raštu, klausimų nebuvo. Papil
domoms pastaboms skirtame 
laike R. Žilinskienė pasveikino 
Kanados lietuvių fondą 40 metų 
veiklos sukakties proga. Lietu
vos ambasados min. patarėjas 
Vaidotas Verba paskatino visus, 
turinčius Lietuvos pilietybę, da
lyvauti prezidento rinkimuose 
gruodžio 22 d., registruotis bal
savimui ir sekti pranešimus 
spaudoje.

P. Adamonis priminė sesi
jos dalyviams, kad KLB organi
zacinis komitetas prasidėjo 
Montrealyje. Dr. P. Kedis iš Ed- 
montono sakė, kad tos apylin
kės Lietuvių Namai netrukus 
švęs 50 metų sukaktį, norėtų, 
kad kuris nors meno vienetas 
aplankytų Edmontoną. V. Rus- 
lys paskatino visus užpildyti 
KLJS sudaromam pavardžių- 
adresų žinynui anketas.

Nutarimų komisijos sudary
tus oficialius sveikinimus ir siū
lymus ateities veiklai perskaitė 
Giedra Paulionienė. Šalia įpras
tinių sveikinimų ir padėkų, siū
lyta KLB valdybai sudaryti 
veiklos 5 metų planą, sušaukti 
kultūrininkų suvažiavimą, per
žiūrėti statutą, atgaivinti Kana
dos lietuvių dienų tradiciją. 
Apylinkės skatinamos stengtis 
“atjauninti” veiklos pobūdžius, 
remti Jaunimo sąjungą, jungti 
naujus ateivius į veiklą.

Dėl nutarimų nebuvo ilgų 
diskusijų, išskyrus apylinkių at
stovų pasisakymą, kad dėl su
mažėjusio veikėjų skaičiaus ne
pajėgtų surengti Lietuvių dienų. 
Pasiūlyta, kad keli telkiniai ga
lėtų bendromis jėgomis tai įvyk
dyti. Toronto apylinkės pirmi
ninkė Danutė Garbaliauskienė 
pranešė, kad Torontui 2003 m. 

švenčiant 55 metų veiklos su
kaktį tiktų rengti tokias dienas. 
Nutarimai visi buvo priimti. Po 
pietų pertraukos, kurios metu 
tarybos nariai ir svečiai buvo 
pavaišinti cepelinais ir vynu, 
prasidėjo etnografinis renginys.

“Rugiapjūtės šventė”
Tai buvo smagi ir įdomi tra

dicijų, dainų ir tautinių šokių 
popietė, viską supinant progra
mos vadovei tautosakininkei Zi
tai Kelmickaitei, atvykusiai iš 
Lietuvos. Koncerto tikslas buvo 
įjungti jaunus ir senus, mažus ir 
didelius, suartinti juos prie vieni 
kitų ir prie savo šaknų, prie tė
vynės vaizdų, kurie buvo rodo
mi dideliame ekrane, Z. Kel
mickaitei pasakojant apie rugia
pjūtės šventę ir linų auginimą, 
rovimą ir kitus ūkio darbus. 
KLB pirmininkė R. Žilinskienė, 
kaip šventės šeimininkė, buvo ap
dovanota rugių varpų vainiku, o 
šeimininkas Alg. Vaičiūnas - 
gražiai papuošta tradicine lazda. 
Visi svečiai ir dalyviai pasivaišino 
iš Lietuvos atvežta juoda duona 
su Aukštaitijos medumi.

Visi turėjo progos įsijungti 
į gražias dainas ir šokius. Ri
tos Karasiejienės vadovaujamo 
“Gintaro” šokiams grojo kaimo 
kapela, vad. Teodoro Pabrėžos. 
“Volungės”, Prisikėlimo parapi
jos ir vaikų chorams vadovavo 
muz. Dalia Viskonlienė, piani
nu akompanavo muz. Jonas 
Govėdas. Z. Kelmickaitė sureži
savo šventės eigą, koordinatorė 
buvo Rasa Kurienė, KLB krašto 
valdybos vicepirmininkė visuo
meniniams reikalams. Ji ta 
proga užsakė šventės marškinė
lius, kuriais vilkėjo visi vaikai. 
Jie buvo tamsiai raudoni su bal
tos spalvos rugiais priekyje ir 
įrašu nugaroje - “Aš ten buvau 
- Kanados lietuvių bendruome
nė 1952-2002”.

Rugiapjūtės metu visi buvę 
KLB pirmininkai buvo iškviesti 
scenon, kur kiekvieną specialiai 
išausta KLB 50-mečio juosta 
apjuosė jų šeimos narys arba 
narė. Šioje įspūdingoje šventėje 
dalyvavo apie 400 lietuvių ir lie
tuviukų, kurie liudijo kaip 
“prieš 50 metų pasėtas grūdas 
svetimoje žemėje, patyręs aud-
ras, vėtras, sausras, išsaugotas 
švelnių rankų, didelio darbo ir 
gilaus pasišventimo, vis dėlto iš
augo į nepaprastą lietuviškų 
kartų derlių”. Popietė baigta vi
siems sugiedant Lietuva brangi 
ir sušokant paskutinį Suktinį.

Sukaktuvinis pokylis
Šeštadienio vakare Toronto 

Lietuvių Namuose 250 svečių 
susirinko į pokylį, surengtą KLB 
50-mečiui ir Kanados lietuvių 
fondo 40-mečiui paminėti. Po 
užkandėlių ir vyno vaišių, visi 
susėdo prie gražiai papuoštų
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

stalų Karaliaus Mindaugo salė
je. Vakaro programai vadovavo 
Stasys Kuliavas. Įvadinį žodį ta
rė KLB pirm. R. Žilinskienė ir 
G. Ignaitytė. Jos pristatė šių or
ganizacijų buvusius pirmininkus 
ir kitus garbės svečius.

Organizacijas sveikino Lie
tuvos ambasadorė Sigutė Jakš- 
tonytė, Kanados parlamentarė 
Sarmite Bulte, kuri irgi perskai
tė Kanados ministerio pirminin
ko Jean Chretien sveikinimą. 
Žodį tarė Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Haris Lapas. 
Buvo perskaityti sveikinimai, 
gauti iš parlamentarės Jean Au
gustine, JAV LB tarybos pirm. 
Reginos Narušienės, JAV LB 
pirmininko Alg. Gečio, VDU 
rektoriaus, Šiaulių “Aušros” 
gimnazijos direktoriaus ir iš 
Otavos kun. Viktoro Skilan- 
džiūno. Atmintines plaketes 
abiem organizacijom įteikė PLB 
pirmininkas Vytautas Kantau
tas, taip pat sveikino PUS 
pirmininkas Matas Stanevičius, 
o KLJS pirmininkas Vytas Rus- 
lys padovanojo viena raštine 
besidalinančioms KLB ir KLF 
du Čiurlionio paveikslus.

Meninę programą atliko 
Montrealio dainos grupė “Me
lodija”, vadovaujama muz. 
Aleksandro Stankevičiaus, kuris 
ir akompanavo pianinu. Devy
nias visiems žinomas ir mielas 
dainas gražiais balsais, vieną su 
gitaros palyda sudainavo And- 
reja Celtoriūtė-Beniušienė, Dai
va Jaugelytė-Zatcovic, Rytis 
Bulota, Haroldas Celtorius ir 
Alfredas Pališaitis. Visiems pa
liko labai malonų įspūdį.

Po invokacijos, kurią sukal
bėjo evangelikų-liuteronų vys
kupas Hansas Dumpys, visi bu
vo pavaišinti iškilia vakariene, 
kurią paruošė G. Kobelskienė. 
Po paskutinio patiekalo - su
kaktuvinio torto ir šampano, vy
ko naujai išleisto KLB organiza
cijų žinyno pristatymas ir įteiki
mas KLB pirmininkei bei buvu
siems pirmininkams.

Pokylio rengėjos buvo Dalia 
Nausėdienė, dr. Judita Čuplins- 
kienė ir KLB vykdomoji vicepir
mininkė Silvija Piečaitienė.

(Nukelta į 3-čią psl.),

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

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

Alan D. Macdonald 
Manager

JUOZAS VITĖNAS

Europos sąjungos plėtroje 
š.m. spalio 9 d. buvo padarytas 
svarbus žingsnis: joje vykdomoji 
komisija pasiūlė sąjungos na
riais priimti dešimt valstybių: 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, 
Vengriją, Čekiją, Slovakiją, Slo
vėniją, Maltą ir Kiprą. Bulgarija 
ir Rumunija dar turės palaukti, 
bet gaus daugiau paramos prisi
taikymui prie ES reikalavimų.

Kitas svarbus nutarimas bu
vo padarytas spalio 25-26 d.d. 
ES valstybių vadovų pasitarime 
Briuselyje. Lietuvos ir kitų kan
didačių žemdirbiams mokėti 
ketvirtadalį paramos, kurią gau
na dabartinių ES narių žemdir
biai. Ši pagalba kasmet bus didi
nama iki 2013 m., kai 10 naujų 
ir 15 dabartinių sąjungos narių 
žemdirbiai gaus vienodas iš
mokas.

Dėl Karaliaučiaus srities ES 
šalių vadovai nustatė, kad nuo 
2003 m. pradžios Lietuva turės 
teisę kontroliuoti įvažiavimą į 
savo teritoriją, o nuo tų metų 
liepos 1 d. per Lietuvą keliau
jantieji Rusijos piliečiai privalės 
gauti laikinus tranzito doku
mentus. Taip pat buvo paminė
tos sumos, kurias ES žada skirti 
Ignalinos atominės jėgainės už
darymui 2004-6 m.

Naujų narių priėmimo su
tartis Europos taryba turėtų pa
sirašyti gruodžio viduryje Ko
penhagoje, ES nariais jos galės 
tapti ratifikavus priėmimo su
tartis jų ir dabartinių narių par
lamentams 2004 m. pirmame 
pusmetyje - kaip tik laiku prieš 
Europos parlamento rinkimus.

Tačiau, pasak Vokietijos 
laikraščio Der Spiegel (IX.30) 
toms 25 valstybėms (15 dabarti
nių ir 10 naujųjų) ES dar bus to
li. Buvusios komunistinės vals
tybės aštriose ekonominėse var
žybose su Vakarų Europos šali
mis pradžioje negalės lygintis. 
Be to, naujoms ir dabartinėms 
ES narėms iškyla įvairių, dažnai 
perdėtų baimių dėl įsijungimo 
pasekmių. Joms nuraminti įsi
jungimo sutartyse bus numatyta 
plačių išimčių ir pereinamųjų 
nuostatų.

Pavyzdžiui, lenkai iš bai
mės, kad šalis nebūtų išparduo
ta, priešinasi paprastiems susi
tarimams dėl žemės įsigijimo. 
Todėl vokiečiams ir žmonėms iš 
kitų ES šalių būtų leista Lenki
joje pirkti dirbamus sklypus ar 
ūkius tik dvylikai metų praėjus 
po jos įstojimo į ES. Daugumai 
kitų kandidačių šalių šis termi
nas bus septyneri metai.

Išimtis Lenkijos vyriausybė 
padarys tik keliems šimtams 
svetimšalių iš Olandijos, D. Bri
tanijos ir Vokietijos, kurie jau 

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

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

tikrai verčiasi ūkininkyste. Šitie 
ūkininkai, trejiems metams pra
ėjus po nuomos sutarties suda
rymo, galės žemę įsigyti, bet tik
tai Lenkijos rytinėje srityje. Jos 
vakarinėje dalyje, kuri anksčiau 
priklausė Vokietijai, šis draudi
mas galioja septynerius metus. 
Revanšistams nenumatoma jo
kios galimybės įsigyti žemę.

ES pilietis, norintis apsigy
venti Lenkijoje, galės tuojau įsi
gyti namus ir žemę, jei jis neuž- 
siims žemdirbyste. Šunkiau yra 
įsigyti atostogų namus Tatrų 
kalnuose ar mozūrų krašte. 
Antrą gyvenamą vietą nusipirkti 
draudžiama penkerius metus.

Vokiečiai ir austrai baimi
nasi, kad pigios darbo jėgos ant
plūdis gali apsunkinti derybas, 
tačiau yra nurodoma, kad anks
tesni plėtros tarpsniai tokio 
antplūdžio nepatvirtino, o visai 
laisvas darbininkų judėjimas iš 
rytų į vakarus bus leidžiamas tik 
septyneriems metams praėjus 
po įsijungimo į ES.

Be to, Vokietija ir Austrija 
sąjunginėms valstybėms neuž
daro savo sienų. Kiekviena są
jungos narė, ir nustatytam laikui 
nepraėjus, gali savo darbo rinką 
atidaryti darbininkams iš rytų.

Taip pat bus sutarta tokia 
tvarka: dvejiems metams pra
ėjus po plėtros, ES taryboje tu
rės būti įrodyta, kad sutartas su
varžymas yra dar naudingas. Jei 
vokiečiai nesutiktų, po trejų 
metų turėtų būti sušauktas tary
bos peržiūros posėdis, ir jei vo
kiečiai dar priešintųsi, jie galėtų 
paskutinį kartą dar dvejus me
tus naujų partnerių neįsileisti į 
vidaus rinką.

Išimčių sąraše numatyta 
įvairių kompromisų, pavyzdžiui, 
aplinkos apsauga: įsijungiančios 
valstybės su pasenusia sunkiąja 
pramone turi iki 2015 m. išpil
dyti ES nuostatus dėl kanaliza
cijos, o du atominiai reaktoriai 
Černobilio tipo Lietuvoje gali 
veikti iki 2009 metų, o kiti du 
reaktoriai Slovėnijoje iki 2008 
metų.

Ne taip griežtai Briuselis 
rūpinasi maisto sveikumu. Len
kijos pieninės ir skerdyklos, ku
rios dėl švaros stokos turėtų bū
ti uždarytos, galės veikti dar tre
jus metus po įstojimo į ES. Pie
no ir mėsos gaminiai, kaip tei
giama, bus pardavinėjami tik 
vietos rinkoje. Įtariamų prekių 
eksportas į kitas ES sritis bus 
pažymėtas specialiais antspau
dais bei užrašais, bet tai, pasak 
Der Spiegei, nesudarys jokio var
go spekuliantams. (St. vok. kal
ba atsiuntė Le.Kro).

A+A
ELENAI LYMANTIENEI

po sunkios ligos mirus, dukrą BEATĄ ir kitus arti
muosius nuoširdžiai užjaučiame -

Kibirkščiai ir Vilgaliai

mailto:tcvzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Kova už savo tėviškę

Elgetaujančių vaikų nesutvarko suaugusieji
REDA ULINSKAITĖ

Ant šaligatvio klūpančio 
vaiko ištiesta ranka jau nebeste
bina nieko. Į keturiolikamečių 
delnus dedami centai skamba su 
gailesčio gaidele: “vaikas neturi 
namų”, “gyventi valdiškuose na
muose jau sunku”, “kažin ar jis 
nealkanas”....

Labai dažnai daugelis mūsų 
net neįtaria, kad šiuolaikiniams 
vaikams elgetavimas tampa sa
votiška pramoga, pamažu per
augančia į įprotį, nieko nevei
kiant lengvai gauti pinigų.

Vaikais besirūpinančios 
tarnybos

Šiaulių miesto vaikų teisių 
apsaugos vyresnysis specialistas 
Vaidutis Visockas kovą su elge
taujančiais vaikais sulygino su 
beprasme kova su vėjo malū
nais.

- Kol vieną vaiką prikalbini 
grįžti į mokyklą, kitas pabėga. 
Nors jis ką tik buvo pasižadėjęs 
neiti į gatvę elgetauti. Eidamas 
pro turgavietę pamatai ištiestą 
delną, nors prieš keletą dienų 
jis nuoširdžiai prižadėjo lankyti 
mokyklą, - taip apie elgetaujan
čius kalbėjo vaikų teisių vyres
nysis specialistas V. Visockas.

Pasak jo, vaikų teisių apsau
gos tarnyba labai dažnai sulau
kia gyventojų skambučių, pra
nešančių, jog prie didžiųjų pre
kybos centrų ar turgaviečių el
getauja vaikai. Specialisto teigi
mu, jų tarnyba stengiasi apva
žiuoti visus karštus taškus. Ga
na dažnai tenka bendrauti su 
turgavietėje elgetaujančiais vai
kų globos namų auklėtiniais.

- Mes galime tik pasikalbėti 
su vaikais, kad jie šitaip nesielg
tų. Paimti juos už rankos ir par
vesti į namus ar mokyklą mes 
neturime teisės. Tiesa, šių vaikų 
tėvams galima skirti baudas už 
“tėvų valdžios panaudojimą ar
ba nepanaudojimą vaiko intere
sams”. Anksčiau baudos buvo 
100-200 litų, dabar ji padidinta 
iki 400 litų. Taip pat yra numa
tomos 2000-4000 litų baudos už 
kliudymą vaikui lankyti mokyk
lą. Tokių baudų būtų galima 
skirti ne vienai šeimai. Tačiau 
visi žinome, kad asocialios šei
mos neturės pinigų. Todėl atve
jų, kuomet skiriamos baudos, 
nėra daug, - taip apie neefekty
vų baudžiamojo kodekso pakei
timą kalbėjo vaikų teisių apsau
gos tarnybos darbuotojas.

Specialisto manymu, daž
niausiai vaikai į gatvę išeina el
getauti paskatinti dviejų prie
žasčių: asocialūs tėvai liepia 
parnešti pinigų, patys vaikai pa
sirenka tokį gyvenimą, nes leng
vesnis ir įdomesnis.

JPastaugosJrinformacijaJnte
Kur galėčiau...

• sužinoti kaip gauti darbą?
• kompiuteriu susirasti informacijos apie sveikatos 

apsaugą?
• išmokti kaip pradėti verslą?
• rasti informacijos apie klimato pasikeitimus?

Kanados vyriausybės interneto tinklapis teikia 
informaciją šiomis ir kitomis temomis.
ji skirta Jums.Canada.gc.ca

Q 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
TTY/TDD: 1 800 465-7735

S canada.gc.ca
83 Service Canada Access Centres

Vaikai uždirba daugiau už 
mokytojus

Miesto mokyklų socialinių 
pedagogų teigimu, gatvėje vy
rauja gana stipri vaikų hierar
chija. Neformaliose grupėse 
ypatingai vertinami apsukrūs ir 
gudrūs vadovai, kurie sugeba 
užsidirbti pinigų. Elgetavimas 
nėra suvokiamas kaip gėdingas 
dalykas. O bendravimas su so
cialiniais darbuotojais paauglių 
negąsdina.

- Jiems gali šnekėti ką tik 
nori... Į suaugusiųjų kalbas 
jiems nusispjaut. Įžūlūs ir drą
sūs. Į klausimą “kodėl taip el
giesi?”, jie neatsako arba pasi
žada daugiau taip nebesielgti. 
Tačiau tik nusisuk, ir jie vėl atsi
klaups... Šie vaikai jau praėjo 
gėdos etapą. Jiems elgetavimas 
- savotiškas “biznis”. Bijodami 
būti atpažinti mokytojų, jie ima
si visokių gudrybių. Išsiteplioja 
veidus arba slepiasi po gobtu
vais. Tad praeiviui labai nesun
ku patikėti, jog tas vaikas gali 
būti nevalgęs keletą dienų.

Mes, suaugusieji, nustėrsta- 
me išgirdę, kad išmaldos pra
šantiems vaikams 20-30 litų jau 
maži pinigai. Kai susirenkamos 
tik dvi dešimtinės, penkiolikme
čiai tokį “uždarbį” vadina pras
tu. Įsivaizduokite, vietoj pamo
kų lankymo per dieną galima 
susirinkti net po 50 litų. Vėliau 
juos išleisti cigaretėms, kompiu
teriniams žaidimams ar saldu
mynams. Beje, taip elgiasi ne tik 
asocialių šeimų vaikai. Elgetau
ja ir gerus namus turintys. Gai
liu balsu paprašyti tetos centų 
jiems tampa savotiška atrakcija, 
už kurią dar galima gauti pini
gų, - taip apie savo auklėtinius 
kalbėjo nepanorusiusios būti at
pažintos socialinės pedagogės. 
Vaidutis Visockas mano, kad vi
suomenė neturėtų taip atlai
džiai žiūrėti į elgetaujančius 
vaikus.

- Vos ne kiekvieną dieną 
tenka eiti pro prekybos centrą 
“Maximą”, ten visada galima 
sutikti elgetaujančių vaikų. Tik 
pradedi su jais kalbėti, greitai 
atsiranda jų gynėjų. Dažniau
siai, tai senyvo amžiaus moteriš
kės, duodančios kelis centus. 
Būname apšaukti, kad lendame 
prie vaikų. Tačiau kai tas pats 
vaikas iš jų rankinės ištraukia 
piniginę, kaltinama vaikų ap
saugos tarnyba.
Savų pinigų turėjimas nevestų 

vaikų į gatvę
Vijolių pagrindinės mokyk

los socialinė pedagogė Vilija 
Kvasienė teigė, kad jų mokyklo
je mokosi vaikai iš šalia esančių 
globos namų. Tačiau problemų 

dėl bėgimo iš pamokų ir elgeta
vimo turi tik keli auklėtiniai.

- Šių problemų beveik ne
įmanoma išspręsti. Tai tarsi už
burtas ratas. Vaikas išeina į mo
kyklą, bet atsiranda gatvėje... 
Mes su jais kalbamės, rašome 
raštus vaikų teisių apsaugos tar
nybai, policijai, kviečiamės tė
vus... ir nieko. Kol mes susiraši
nėjame, vaikai gatvėse ramiai 
renka centus. Žinoma, mieste 
yra vaikų, kurie elgetauja ne iš 
gero gyvenimo. Tačiau daugu
ma gatvinukų puikiai žino, kad 
elgetaudami gatvėse gali užsi
dirbti nemažai pinigėlių. Pagal
vokite, nieko neveikiant susi
rinkti penkiasdešimt litų per 
dieną. Manau, jog įpratusių el
getauti vaikų beveik neįmano
ma atpratinti. Jie gyvena tokį 
gyvenimo būdą, kurį mato savo 
namuose. Jų tėvai dažniausiai 
bedarbiai, ne tik neturintys lėšų, 
bet ir pastovios gyvenamosios 
vietos. Pinigų šiems vaikams 
niekas neduoda. Mokyklos taip 
pat nieko negali pasiūlyti savo 
moksleiviams. Juk nė viena mo
kykla neturi žaidimų kambarių 
ar galimybių vaikams įdėti po li
tą į kišenę. Užsidirbti šiems vai
kams nėra kur, - kalbėjo socia
linė pedagogė.

Vaikų globos namų direkto
rius Rimantas Žąsinas taip pat 
patvirtino, kad yra tik keletas 
globos namų auklėtinių elgetau
jančių gatvėse.

- Dažnai būna tokių atvejų, 
kad išleidi vaiką į mokyklą, o 
parsiveži iš turgavietės. Jis para
šo pasiaiškinimą ir kitą dieną 
vėl išeina elgetauti. Mes nieko 
negalime padaryti. Dabartiniai 
vaikai gerai žino savo teises, bet 
pamiršta pareigas. Elgetavimas 
jiems lyg savotiškas pinigų užsi
dirbimas. Man nesuprantama, 
kodėl vaikams reikia elgetauti? 
Juk globos namuose 5 kartus 
per dieną maitiname, švari pa
talynė ir šiltas vanduo. Tikrus 
namus turintys vaikai taip sočiai 
nevalgo, kaip mes juos maitina
me. Tačiau jiems labiau patinka 
gyventi šiluminėse trąšose. Nes 
pas mus reikia ruošti pamokas, 
praustis ir eiti į mokyklą. Palai
das gyvenimo būdas jiems įau
gęs į kraują, ir nieko neįmano
ma padaryti. Direktoriaus ma
nymu, blogai yra tai, kad vaikai 
negauna kišenpinigių. Prieš ke
letą metų našlaičiai gaudavo 
mėnesiui penkis litus. Tačiau 
mažinant lėšas ir šių pinigų bu
vo atsisakyta.

- Manau, kišenpinigių turė
jimas bent iš dalies išspręstų el
getavimo problemą, - mano di
rektorius.

Štai ir vėl spalio vidury Kęs
tutis Asevičius iš Lietuvos išvy
ko į Torontą. Į Lietuvą jis kas
met parvažiuoja nuo 1991 m. 
Gimtosios sodybos belikusi tik 
mūrinė klėtis, kurioje jis pragy
vena kelis mėnesius ir grįžta 
Kanadon pas žmoną, dukros ir 
sūnaus šeimą, kur jo laukia du 
vaikaičiai (mergytė ir berniukas).

Tėviškės jautrumą jam te- 
bedrumsčia nesibaigiantis byli
nėjimasis dėl žemės su kaimy
nais. Jau buvo keleri metai grį
žęs ir Lietuvos pilietybę atgavęs, 
kai seniūnijos tarnautojai sku
bėjo jo žemę išdalinti kitiems. 
Bandė pasiskųsti net Lietuvos 
prezidentui, gavo atsakymą, se
niūnijos suformuluotą, ir viskas.

O teismai tokie prieštaringi. 
Kęstutis jau trečią advokatą pa
sisamdė, nes du pirmieji tik pa
žadus bėrė. Juk advokatas turė
tų apie bylas nusimanyti, o ne 
tik pinigus vilioti. Kažkas buvo 
pataręs duoti teisėjams kyšį, bet 
Asevičius tokios minties atsisa
kė - už savo tėvų žemę, o, be to, 
Kanadoje jis niekad ir niekam 
nebuvo kyšio davęs.

Taip ir bėga dienos, metai, 
bet Kęstutis nepraranda vilties, 
jog teisingumas turėtų būti. 
Teismai Lazdijuose, Kaune, da
bar -jau Vilniuje.

Labai keistas požiūris kai 
kurių žmonių, kad jam tie 23 ha 
nereikalingi, bene jis ars ir sės. 
Bet tai juk jo žemė! Didžiulis 
sodas. Purto obuolius nuo šakų 
jam tėviškėje esant.

Arba vėl. Didelis mūrinis 
rūsys ir šulinys atsiduria kaimy
no sklype, lyg Gervėčiai Gudi
joj. Nors keturi liudininkai teis
me įrodė, kad šulinys nuo neat
menamų laikų iškastas, kaimy
nas tvirtina, kad jis pats išsika

Vaikų globos sodyboje: Milėna, naujos mamos glėbyje, o dvynukai Lau
rynas ir Monika tėvelio glėbyje jaučiasi saugūs. Jiems reikia dar daug 
gydytojų pagalbos ir vaistų

Beglobių vaikų sodyba
Jūratės ir Eugenijaus Keraminų Sv. Teresės globos 

šeimyninė vaikų sodyba
Jūratė ir Eugenijus šeimą 

sukūrė 1981 metais ir augina 
keturis vaikus: Karolį (gim. 
1982 m.), Justą (gim. 1984 m.), 
Simoną (gim. 1989 m.) ir Mariją 
(gim. 1992 m.). Visi vaikai mo
kosi, nuo mažens su tėvais dirba 
savo ūkyje. Jaunesnieji Justas, 
Simonas ir Marija lanko Užpa
lių vidurinę mokyklą, Karolis ją 
baigė ir pradėjo studijas Vil
niaus Gedimino technikos uni
versitete. Deja, studijų pradžio
je teko operuoti stuburą, šiuo 
metu tęsia studijas, yra II gru
pės invalidas.

Jūratė, baigusi Šiaulių peda
goginio instituto Klaipėdos skyrių, 
savo tolimesnį gyvenimą paskyrė 

Canada

sęs. Akmenimis grįstą. Kas da
bar tokį meistrą rastų? Bet to 
šulinio vis tiek nesugrąžina.

Toks įžūlus noras viską oku
puoti, kreivais keliais palaiko
mas, viršūnę pasiekė, kai kai
mynas net sunkvežimiu užblo
kavo bendrą įvažiavimą į kiemą. 
Baisu buvo žiūrėti. O kam pasi
skųsi? Rodos džiunglėse gyven
tume. Į savo numylėtos gimtinės 
kiemelį nors malūnsparniu nusi
leisk.

Ką galvojo Kęstutis, vos su
grįžęs? Jam dabar 77 metai. Jau 
vėlu nors ir gimtąją žemę pu
renti. Ketino išdalinti ją žmo
nėms. Padovanoti. Bet kai pra- 

. dėjo šitaip tyčiotis iš žmogaus 
jausmų, to buvo per daug. K. 
Asevičius geros širdies. Prieš iš
vykdamas į Torontą, jis Punsko 
pagrindinės mokyklos ir gimna
zijos direktoriui Juozui Bliū
džiui - jo mokyklai padovanojo 
3,000 Lt. o Violeta Lopetienė, 
Rumdžiūnų vidurinės mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja (Ger
vėčių kraštas Gudijoj) savo mo
kyklai parvežė 2,000 Lt. Tai kil
ni parama. Tiems svetimuose 
kraštuose vargstantiems lietu
viams tikrai nebus per daug. 
(Tuos du kilnius momentus aš 
mačiau).

Kiek nedaug tereikėjo tam 
jo kaimynui - nuoširdžiai pa
prašyti. Būtų ir šulinį padovano
jęs, ir rūsį pridėjęs magaryčių.

Baigdamas noriu pridurti, 
kad man vienodai brangus lie
tuvis, iš Vakarų ar iš Sibiro su
grįžęs. Tą tautos tragediją 1944 
m. vasarą pajuto tūkstančiai lie
tuvių, ir jie net žodžiu arba raš
tu nepajėgtų pavaizduoti, kaip 
tai buvo baisu.

Juozas Kučinskas,
Verstaminai

vaikų auginimui ir auklėjimui.
Eugenijus augo gausioje aš- 

tuonių vaikų šeimoje, baigė Lie
tuvos žemės ūkio akademiją ir 
pasirinko ūkininko kelią. Jų šei
ma dabar turi 11 ha žemės ir 
nuomoja apie 30 ha, kad galėtų 
išlaikyti bei pratinti prie darbo 
savo gausią 17 vaikų šeimą.

1997 metais Jūratė ir Euge
nijus įregistravo savo vardo Sv. 
Teresės globos šeimyninę vaikų 
sodybą, į kurią priima gyventi 
beglobius vaikus. Nuo to laiko 
Utenos ir kitų rajonų vaikų glo
bos tarnybos į šią sodybą atsiun
čia nelaimingus vaikus. Šiuo me
tu (2002 m. liepos mėn.) jų šei
mynoje gyvena ir mokosi 17 vai-
kų (7 berniukai ir 10 mergaičių) 
nuo 8 mėn. amžiaus iki 20 metų.

Šeimyna įsikūrusi apleisto 
buvusio vaikų darželio patalpo
se. Suremontavus patalpas, vai
kai turi savo vietą poilsiui ir 
darbui bei erdvų kambarį bend
riems susibūrimams. Šeimynos 
name įrengtas kuklus kambarė
lis susikaupimui ir maldai. Ten 
noriai lankosi dažniausiai ma
žieji. Vaikai auklėjami katalikiš
ka dvasia. Visi vaikai krikštyti.

Iki patenkant į šeimyną vai
kai buvo apleisti, todėl naujieji 
tėvai stengiasi jiems suteikti ir 
malonumų. 2001 metais vaikai 
buvo nuvažiavę j Baltijos pajūrį, 
maloniai bendrauja su juos lan
kančiais svečiais.

Gausi šeimyna sukelia daug 
rūpesčių, naujiems tėvams. Dalis 
jų augintinių vaikystėje patyrė 
traumų, žiaurumo, gimė degra
davusių tėvų šeimose. Visų 13 
vaikų tėvai atsisakė juos auginti.
Jūratė ir Eugenijus Keraminai,

Pilies g. la, LT-4926 Užpaliai, 
Utenos raj.
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KLB 50-mečio šventėje Prisikėlimo parapijos salėje š.m. lapkričio 9 d. 
pirmininkų pagerbime KLB pirm. RŪTA ŽILINSKIENĖ, buv. pirm. 
(1955-1957 m.) BALYS SAKALAS ir GIEDRA PAULIONIENĖ, kurios 
tėvas Antanas Rinkūnas pirmininkavo 1965-1968 m. Ntr. K. Baliūnaitės

Auksinis Bendruomenės...
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Pamaldos ir minėjimas
Sekmadienį, lapkričio 10, 

lietuviškose parapijose KLB 
auksinė sukaktis buvo paminėta 
specialia tikinčiųjų malda, kurią 
sukūrė Išganytojojaarapijos kle
bonas kun. Alg. Žilinskas. Prie 
evangelikų liuteronų šventovės 
buvo pasodinta eglutė pažymėti 
šiai šventei. Prisikėlimo parapi
jos šventovėje pamokslą pasakė 
vysk. Paulius Baltakis, OFM.

Po pietų Anapilyje vyko KLB 
šventės programos paskutinioji 
dalis. Atlydėjus buvusius KLB 
pirmininkus į pirmą auditorijos 
eilę, minėjimo organizatorė, KLB 
vicepirmininkė kultūros reika
lams Irena Ross pakvietė visus 
sugiedoti Kanados himną. Po to 
vysk. P. Baltakis ir vysk. H. Dum- 
pys pašventino scenoje pastatytą 
kiyžių, sukurtą Gintaro Repeč- 
kos. KLB 50-mečio atminimui 
kryžius pastatytas Šv. Jono kapi
nių kryžių kalvoje.

Devynių Kanados lietuvių 
rašytojų ir poetų kūrybos ištrau
kas skaitė Hamiltono “Aukuro” 
ir Toronto “Aitvaro” teatrų na
riai - Kęstutis Kalvaitis, Dalia 
Jonikaitė, Danutė Kudabaitė, 
Laisvis Širvinskas, Darius Sta
siulevičius, Daiva Botyrienė. Iš
traukas ir aktorius paruošė reži
sierė Elena Dauguvietytė-Ku- 
dabienė. Kai kuriuos kūrinius 
malonia smuiko muzika lydėjo 
Audronė Šarpytė.

Rašytojas Antanas Šileika 
pristatė autorius - Ireną Mačiu- 
lytę-Guilford ir Raymond Filip, 
kurie patys skaitė savo kūrybos 
ištraukas. Ji skaitė iš savo roma
no The Embrace lietuviško ver
timo, o poetas R. Filip skaitė 
angliškai. Jo trijų eilėraščių lie
tuviškus vertimus, kurių vienas 
išspausdintas popietės progra
moje, dar paskaitė Kęstutis Kal
vaitis ir Laisvis Širvinskas.

Po turiningos literatūrinės 
valandos buvo 20 min. pertrau
ka, po kurios prasidėjo oficialio
ji dalis. Lietuvos ambasadorė 
Sigutė Jakštonytė pasveikino 
susirinkusius ir, pakvietus sce- 
non Tėviškės žiburių vyriausiąjį 
redaktorių prelatą dr. Praną 
Gaidą ir redaktorių Česlovą 
Senkevičių, įteikė jiems Lietu
vos prezidento paskirtus Gedi
mino ordinus už kultūrinę 
veiklą.

PLB pirmininkas Vytautas 
Kamantas pasveikino ir apdova
nojo KLB pirm. R. Žilinskienę 
PLB padėkos žymeniu. Savo 
kalboje jis apžvelgė Kanados 
įnašą į Pasaulio lietuvių bend
ruomenės veiklą, minėdamas 
pirmųjų valdybų pirmininkus 
Joną Matulionį ir dr. Juozą 
Sungailą. Jis išvardino ir kitus 
būdus, kuriais Kanada prisidėjo 
prie PLB veiklos ir išreiškė viltį, 
kad kita PLB valdyba bus suda
ryta Kanadoje.

Toronto “Gintaro” studentų grupės šokėjai, dalyvavę “Rugiapjūtės” pro
gramoje, KLB 50-mečio proga surengtoje lapkričio 9 d. Prisikėlimo para
pijos salėje Nuotr. K. Baliūnaitės

Istorinę apžvalgą padarė 
adv. Joana Kuraitė-Lasienė, bu
vusi KLB pirmininkė ir ilgame
tė valdybos narė. Pradėjusi nuo 
pirmojo veiklos laikotarpio, iš
traukomis iš straipsnių ir pirmi
ninkų pranešimų, ji supažindino 
klausytojus su KLB pirmaisiais 
žingsniais. Savo kalboje ji api
būdino ir suvedė įvairias KLB 
veiklos sritis, kurios “kaip siūlai, 
suausti į šią didelę sukaktuvinę 
juostą”, kuri puošė sceną. Jos 
paskaitos svarbi ir įdomi archy
vinė medžiaga, pritrūkus laiko, 
ne visa galėjo būti minėjime pa
teikta, bus spausdinama 2003 
m. pradžioje išleidžiamame 
KLB sukaktuviniame leidinyje.

Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. Po to dar buvo galima 
aplankyti muziejuje-archyve su
rengtą KLB veiklos nuotraukų 
parodą, kurioje atsispindi įvai
rių apylinkių ir įvairių laikotar
pių lietuvių darbai bei darbuo
tojai. Paroda veiks muziejuje iki 
2003 m. vasariu pabaigos.

Visi renginiai, įskaitant 
krepšinio varžybas Humber Co
llege patalpose, (kur pirmas vie
tas laimėjo Toronto klubas “Vy
tis”), susilaukė nemažo skai
čiaus dalyvių ir liks atmintyje 
kaip gražiai atšvęstas lietuvybės 
jubiliejus.

IRENA MAČIULYrĖ-GUILFORD, 
skaičiusi savo kūrybos ištrauką 
lapkričio 10 d. Anapilio salėje 
surengtame KLB 50-mečio minė
jime Nuotr. K. Baliūnaitės

Poetas RAYMOND FILIP skaitė 
tris savo kūrinius Anapilio salėje 
surengtame KLB 50-mečio minėji
me lapkričio 10 d.

Nuotr. K. Baliūnaitės



4 psi. • Tėviškės žiburiai • 2002.XI.19 • Nr. 46 (2749)

© LAISVOJE TEVYffiJE
GALI PRARASTI VIETĄ

Parlamentaras ir kandidatas į 
prezidentus, Krikščionių demok
ratų vadovas Kazys Bobelis, kan
didatavęs į seimą 2000 metais, 
nenurodė, jog tuo metu turėjo ir 
JAV pilietybę, praneša LGTIC. 
Dabar keliamas klausimas dėl jo 
seimo nario mandato teisėtumo. 
Yra galimybė, kad šį klausimą tu- 
rėš spręsti visas parlamentas ap
kaltos proceso tvarka. Tai labai 
sudėtingas veiksmas, reikalaujan
tis ilgų svarstymų bei teisinių iš
vadų patvirtinimo, ir balsavus ne 
mažiau kaip trims penktadaliams 
visų seimo narių. Liberalas Ro
manas Sedlickas irgi iki šiol nėra 
atsisakęs JAV pilietybės, nors 
prieš 4 metus priimtas Konstituci
nio teismo sprendimas neleidžia 
tokiam asmeniui siekti seimo na
rio vietos.

BIOETIKOS KONFERENCIJA

Lietuvos prezidento rūmuose 
lapkričio 11-12 d.d. vyko Tarp
tautinė Vidurio ir Rytų Europos 
konferencija bioe tikos klausi
mais, praneša ELTA/LGTIC. 
Atidarydamas konferenciją prezi
dentas Valdas Adamkus teigė, 
jog visi modernieji tyrinėjimai 
biologijos, medicinos, genetikos 
srityse privalo būti tvarkomi pa
matinių teisės aktų, pirmiausią - 
Žmogaus teisių. UNESCO orga
nizacija suteikė teisę konferenciją 
rengti Vilniuje. Dalyvavo kultū
ros ministerė Roma Dovydėnie
nė, švietimo ir mokslo ministeris 
Algirdas Momkevičius, sveikatos 
apsaugos ministeris Konstantinas 
R. Dobrovolskis, Lietuvos medi
kai bei teisininkai. Atvyko ir pa
reigūnai iŠ UNESCO, Europos 
komisijos, Europos tarybos, 
Tarptautinio bioetikos komiteto.

ĮSTATYMAS dėl būsto
Lapkričio 12 d. Lietuvos sei

mas priėmė pataisytą Gyventojų 
apsirūpinimo gyvenamosiomis 
patalpomis įstatymą, kuris įsiga
lios nuo kitų metų pradžios, rašo 
ELTA/LGTIC. Jis nustato valsty
bės paramos, teikiamos fiziniams 
asmenims (šeimoms), turintiems 
nuolatinę gyvenamąją vietą Lie
tuvoje, būstui pirkti sąlygas ir 
tvarką. Jame taip pat nustatytos 
savivaldybių socialinio būsto nuo
mos sąlygos. Įstatymas nustato 
kas, kokiomis sąlygomis gali gauti 
kreditą būstui įsigyti, kai valstybė 
dengia tam tikrą paskolos dalį.

TIKINČIŲJŲ STATISTIKA

Lietuvos rytas skelbia, kad 
pernai atlikto visuotinio gyvento
jų surašymo duomenimis, Lietu- 
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voje yra 83.6% tikinčių gyventojų. 
Dauguma jų - 79%, arba 2.75 
mln. gyventojų - save priskiria 
Romos katalikams. Prisipažino 
netikintys 8.3%, o 8.1% negalėjo 
atsakyti. Surašymo metu užregist
ruotos 28 skirtingos tikybos. Ant
roji pagal dydį tikinčiųjų grupė 
Lietuvoje yra stačiatikiai (orto
doksai), kurių yra 4.1% (141,800 
gyventojų). Jų gyvena daugiausia 
Klaipėdos, Vilniaus ir Utenos ap
skrityse.
APTARĖ ŽEMĖS ŪKIO POLITIKĄ

Lapkričio 6-7 d.d. Lietuvos 
seime vyko parlamentinių Balti
jos valstybių žemės ūkio ir kaimo 
reikalų komitetų atstovų konfe
rencija Žemės ūkis ir Europos są
junga, skelbia ELTA/LGTIC. Jo
je Latvijos, Lietuvos ir Estijos 
parlamentarai aptarė derybų dėl 
žemės ūkio eigą ir kitus su įsijun
gimu į ES susijusius klausimus. 
Bendrame pareiškime pabrėžta, 
kad stojimo į ES sąlygos turėtų 
būti nustatytos, atsižvelgiant į 
Baltijos valstybių specifinę padė
tį, ypač joms nukentėjus nuo Ru
sijos krizės. Latvija, Lietuva ir Es
tija siekia palankesnio pereina
mojo laikotarpio ir didesnių at
skirų produktų gamybos kvotų.

NAUDINGA ŠVEDUOS 
PROGRAMA

Lietuvoje pradėta bandyti 
švediška kompiuterinė programa, 
kurios pagalba atsakingos Lietu
vos institucijos galės keistis infor
macija branduolinių ar radiacinių 
avarijų atvejais. Kaip praneša 
ELTA/LGTIC, galutinai ją išmė
ginus, švedų specialistai ją įdiegs 
nemokamai, ir bus įmanoma tų 
institucijų tarpusavio veiklą koor
dinuoti kompiuteriniame tinkle. 
Programa taikoma vykdant bend
rą Lietuvos ir Švedijos projektą
“Parama institucijoms, dalyvau
jančioms rengiantis branduoli
nėms ir radiacinėms avarijoms”.

LYGYBĖS DAR NĖRA
Lietuvoje bei dar šešiose Eu

ropos sąjungos (ES) kandidatėse- 
valstybėse atliktas tyrimas “Mote
rų ir vyrų lygios galimybės Euro
pos integracijos procese” siekė iš
aiškinti, kaip ES valstybės-kandi- 
datės laikos ES lyčių lygybės stan
dartų, koks dėmesys skiriamas ly
gioms moterų ir vyrų galimybėms 
įvairiose gyvenimo srityse. Kaip 
praneša ELTA/LGTIC, prieita 
išvada, jog tose valstybėse “lygybė 
tarp lyčių dar nėra iki galo pa
siekta, visuomenė šiuo klausimu 
mažai informuota, trūksta veiks
mingų mechanizmų, užtikrinan
čių efektvyų lyčių lygybės politi
kos įgyvendinimą”. Išvadose taip 
pat pažymima, jog šių klausimų 
sprendimui itin svarbus vaidmuo 
tenka tų valstybių vyriausybėms 
bei įgalinančioms institucijoms. 
Lyčių skirtumai neturėtų neigia
mai veikti moterų ir vyrų gyveni
mo sąlygų, žmonės neturėtų būti 
diskriminuojami dėl lyties. Tiek 
moterys, tiek vyrai, turėtų būti 
skatinami lygiomis teisėmis daly
vauti ekonominiame, politiniame 
ir visuomeniniame gyvenime, pa
brėžė tyrimo autoriai. RSJ
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Kun. Alionidas Budrius, Kražių klebonas, kuris plačiu mastu organi
zuoja istorinių pastatų atnaujinimą

Atnaujinama istorinė Kražių jėzuitų kolegija, kurioje darbavosi žymus 
Europos švietėjai

Kražių 750 metų jubiliejus
AURELIJA M. BALAŠAITIENĖ

Net ir mažiausiai žinančiam 
Lietuvos istoriją yra gerai žino
ma tragedija, kai XIX š. gale 
Žemaitijoje ir kitose Lietuvos 
vietovėse uždarius vienuolynus, 
apgriovus šventoves, 1893 m. 
caro įsakymu Kražiuose įvyko 
brutalios žudynės, siekiančios 
sunaikinti katalikų šventoves, 
uždaryti vienuolynus, panaikinti 
vyskupijas, vykdyti religijos per
sekiojimą. Brutalus rusų cha
rakteris krauju aplaistė istorijos 
lapus nuo carų valdžios iki Sta
lino.

Jau bene antrą kartą Ame
rikoje lankėsi veiklus ir labai 
energingas Kražių klebonas 
kun. Alionidas Budrius, kuris 
stengiasi užsienio lietuvius su
pažindinti su Kražių istorija, 
prašydamas lėšomis remti tos 
tragiškos, bet labai garbingos is
torijos iškilių paminklų bei isto
rinių pastatų atnaujinimą.

2003 m. rugpjūčio 16 d. 
Kražiuose vyks didelės iškilmės, 
mininčios 750 metų jubiliejų 
nuo tos dienos, kai Kražiai buvo 
minimi spaudoje, literatūroje, 
mokslo institucijose.

Kražiai pasižymėjo grigališ
kojo choralo ir baroko muzikos 
studijomis. Neseniai Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Prasi
dėjimo šventovėje buvo sureng
tas religinis koncertas, kuriame 
Lietuvos kamerinės muzikos or
kestras bei choras “Aidija” atli
ko prancūzų kompozitoriaus M. 
A. Carpentier kūrinius, jų tarpe 
ir “Te Deum laudamus”.

Ryšium su jubiliejumi 

Hamiltono tautinių šokių grupės “Gyvataras” studentai š.m. spalio 4-6 
d.d. Filadelfijoje pasirodė 19-ame “Heritage” festivalyje

Nuotr. I. Žukauskaitės

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

įsteigtas “Kražių paveldo atsta
tymo fondas”, kurį remti yra 
prašomi užsieniuose gyvenantys 
lietuviai. Vienas svarbiausių 
fondo uždavinių yra sutvarky
mas istorinių paminklų. Yra 
restauruojamas jėzuitų kolegi
jos pastatas, kuriame dirbo Eu
ropoje gerai žinomi dėstytojai, o 
poetikos dėstytojas M. K. Ser- 
bievijus buvo popiežiaus Urbo
no XIII vainikuotas laurų vaini
ku ir pavadintas “antruoju Pet
rarka”. Jo knyga buvo iliustruo
ta žymaus menininko Rubenso 
ir buvo išleista net 50 laidų.

2003 m. sausio-vasario mė
nesiais Lietuvos seime rengia
ma fotografijos paroda, siekian
ti sutelkti minėjimui reikalingas 
lėšas. Kražių garbinga daugelio 
metų istorija, žudynių tragizmas 
ir dabartinės pastangos atnau
jinti tą nuostabų senos ir gar
bingos istorijos paminklą turi 
būti tinkamai įvertintos. Norin
tys plačiau susipažinti su jubi
liejine švente gali susisiekti 
elektroniniu paštu kkc@email.lt 
arba paštu šiuo adresu: Rev. A. 
Budrius, M. Valančius 50, Lt 
5479 Kražiai, Kelmės rajonas, 
Lithuania. Aukas galima siųsti 
šiuo adresu: Lithuanian Catho
lic Religious Aid, 351 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207- 
1910, USA. Amerikos piliečiai 
aukas gali nusirašyti nuo fede
racinių pajamų mokesčių, pažy
mint, kad suma skirta “Kražiai 
Fund”. Jei minime įvairias Lie
tuvos istorijos sukaktis, tai Kra
žių istorinių pastatų atnaujini
mas ir jubiliejus turėtų rasti at
garsį visų užsienio lietuvių šir
dyse.

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

Delhi-Tillsonburg, Ont.
A.a. TERESĖS ASTRAUSKIE

NĖS atminimui pagerbti “Tremtinių 
grįžimo fondui” aukojo: $10 - B. 
Dirsienė, T. Pargauskienė, L. Ven
cius; $20 - J. Tranelis,

Dėkinga - KLK moterų dr-jos 
centro valdyba

Hamilton, Ont.
AUŠROS VARTŲ PARAPI

JOS salėje spalio 3 d. įvyko lietuvių 
pensininkų klubo “Ąžuolas” narių 
susirinkimas, kurio metu buvo ren
kama klubo v-ba ir revizijos komi
sija. Į klubo v-bą išrinkti septyni as
menys: A. M. Borusienė, R. Bulo
vas, D. Garkūnienė, A. Matulicz, p. 
Matukaitienė ir P. Šidlauskas. Į re
vizijos komisiją 3 asmenys: K. Gu- 
dinskas, p. Mikalauskas ir J. Paške- 
vičienė.

Spalio 10 d. A. Matulicz na
muose įvyko pirmasis naujai išrink
tos v-bos posėdis, kuriame v-bos 
nariai pasiskirstė pareigomis. Klu
bui vadovauti išrinkta A. Matulicz, 
vicepirmininkas P. Šidlauskas, sekre
torė D. Garkūnienė, iždininkas R. 
Bulovas, atsakinga už ligonių lan
kymą M. Borusienė, išvykų organi
zatorius p. Aleksa, paruošimas vai
šių renginių metu patikėtas p. Ma- 
tukaitienei. V-bai talkinti sutiko p. 
Juozaitienė. Artimiausias darbas - 
žiemos pobūvis-parengimas, kuris 
numatytas sausio antroje pusėje.

KLKM DR-JOS HAMILTO
NO SKYRIAUS narių susirinkimas 
įvyko spalio 20 d. parapijos salėje. 
Po maldos pirm. M. Vaitonienė pa
skelbė darbotvarkę, kurios pagrin
dinis klausimas - skyriaus v-bos 
perrinkimas^ Susirinkimui vesti pa
kviesta A. Žilvytienė, sekretorė J. 
Paškevičienė. Pranešimus padarė 
skyriaus iždininkė ir revizijos komi
sijos pirm. Į skyriaus v-bą išrinkta 
R. Choromanskytė, D. Garkūnie
nė, A. Gedrienė, E. Kybartienė, E. 
Navickienė, J. Paškevičienė, B. 
Skvereckienė ir M. Vaitonienė. Į 
revizijos komisiją - G. Breichma- 
nienė ir A. Žilvytienė. Pirmasis 
naujai išrinktos v-bos posėdis įvyko 
spalio 30 d. E. Kybartienės namuo
se. V-bos narės pasiskirstė parei
gomis. Skyriaus pirm, išrinkta M. 
Vaitonienė, vicepirmininke R. Cho
romanskytė, sekretore D. Garkū
nienė, iždininke E. Kybartienė. Už 
ligonių lankymą atsakinga A. Ged
rienė, altorių papuošimą organi
zuos E. Navickienė, J. Paškevičie
nė - renginius. Posėdyje aptarti 
ateities darbai. D.G.

A.a. HENRIKUI RIMKEVI
ČIUI Hamiltone mirus, reikšdami 
užuojautą dukrai Birutei su šeima 
ir visiems velionies giminaičiams, 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
$20 - A. P. Armonai, G. J. Krišto
laičiai, E. Bajoraitienė, J. Stankus, 
Z. Čečkauskas. J.K.

Priešrinkiminiai 
svarstymai

Vietoje humoreskos
Už Glavecką aš balsuočiau, 
Jei mane paremtų su alaus 

ąsočiu.
Balsą atiduočiau už Adamkų, 
Jei mane paskirtų vadovauti 

bankui.
Ir Brazauskas būtų prie širdies, 
Jei rinkimų rytą butelį jis man 

išties.
Gal Vytenį aš paremčiau,
Jai “samanės” duos man 

samčiais.
Ir Bobeliui jausčiau meilę 

begalinę,
Jei pripiltų man jis taurę 

“Bobelinės”.
Ką? Paulauską?... Kad jį kur 

galas!
Ar su juo sėdėsiu aš prie vieno 

stalo?
Betgi kam splėlioti?.. Kam dar 

aušinti burną?...
Jau verčiau nestosiu prie 

rinkimų urnos...
Steponas MILTENIS

P.S. “Samanė” - taip Lietuvoje 
vadinama nelegaliai pagaminta na
minė degtinė (“krūminė”). “Bobeli- 
nė” - Lietuvoje tokiu pavadinimu ga
minama ir pardavinėjama degtinė.

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

O LIETIMAI PASAULYJE
JA Valstybės

ALTOS valdyba spalio 2 d. Či
kagos miesto centre surengė prof. 
Vytautui Landsbergiui pagerbimo 
pietus. Ypač pažymėtinos Cicero 
miesto vadovybės pastangos pa
gerbti prof. V. Landsbergį. Miesto 
taryba, sužinojusi apie profesoriaus 
lankymąsi Čikagoje, spalio 2 d. pa
skelbė “Landsbergis Day”. Miesto 
prezidentas R. Gonzales pietų me
tu pasveikino profesorių ir su kitu 
miesto atstovu jam įteikė paskelb
tąją proklamaciją. Jis taipgi galėjo 
pasikalbėti su Lietuvos generaliniu 
konsulu Čikagoje G. Apuoku ir pa
siūlyti Vilniui ir Cicero miestui su
sigiminiuoti. Pietuose dalyvavo įvai
rių sričių Cicero miesto darbuotojų 
ir nemažai šios vietovės lietuvių.

Olandija
Lietuvių sekmadieninės mo

kyklos Nieuwegein vietovėje atida
rymas įvyko rugsėjo 1 d. Iš įvairių 
Olandijos vietovių į mokyklą susi
rinko 25 mokiniai ir apie 40 jų tėvų. 
Į suaugusiųjų klasę, norinčių moky
tis lietuvių kalbos, atvyko 12 asme
nų. Sugiedojus Lietuvos himną, vi
sus dalyvius pasveikino Olandijos 
lietuvių bendruomenės pirm. E. 
Puščiūtė-Haijben. Ilgesnį žodį tarė 
Lietuvos ambasados reikalų patikė
tinis D. Pranckevičius. Jis džiaugėsi 
lietuvių bendruomenės subrendi
mu, galėjusios įsteigti lietuvišką 
mokyklą, ir pasiūlė ambasados pa
ramą. OLB pirm. E. Puščiūtė- 
Haijben padėkojo L. Sotničiankai- 
tei-Van Kesteren už pagalbą parsi
siųsdinti mokyklinių vadovėlių iš 
Lietuvos. Po mokyklos atidarymo 
vyko pamokos. L. Kazlauskaitė-de 
Vries ir R. Dirsytė-Zijp pasikalbėjo 
su mokiniais. Mokytoja L. Pučetai- 
tė-Van Dijkhiuzen suaugusiems 
pirmąją pamoką pradėjo įvadu į 
lietuvių kalbą. Mokykloje numaty
tos dailės ir darbelių pamokos. L. 
Kazlauskaitė-de Vries pasisiūlė su
organizuoti vaidintojų būrelį. (Pa
saulio lietuvis, 2002 m. 10 nr.).

Lenkija
Punsko ir kitų Lenkijos lietu

vių nedžiugina plačiai per lenkų 
spaudą paskelbtos žinios, kad 
Punsko ir gretimų valsčių keli gy
ventojai yra įtariami nelegalių mi
grantų gabenimu per Lenkijos sie
ną. Pasak vieno dienraščio, nelega
lių migrantų gabenimu per sieną 
užsiima gerai organizuotos grupės, 
turinčios iš šio niekingo darbo di
delį pelną. Šių grupių nusikaltėliai 
palyginti mažai rizikuoja. Dažniau
siai kliūva ir nukenčia ne organiza
toriai, bet vargšai migrantai. Tačiau 
pastaruoju metu yra sulaikyti ir 
laukia teismo keli punskiečiai, tarp 
jų ir Punsko valsčiaus tarybos na
rys, kuriam buvo patikėta savival
dybės finansų kontrolė. Visa įvykių 
eiga, kurios centre atsidūrė Puns
kas, labai kenkia Lenkijos lietuvių 
įvaizdžiui ir apsunkina lietuvių or
ganizacijų pastangas dėl Punsko pa
sienio užkardos. Tarp kitko, vienas iš 
suimtųjų yra siūlęs pasieniečiams 
pirkti iš jo užkardai sklypą Punsko 
pakraštyje. (Aušra, 2002 m. 16 nr.).

Gudija
Breslaujos krašte Ūsionių sek

madieninėje mokykloje pradedant 
mokslo metus dalyvavo iš Lietuvos 
tik ką paskirta jauna mokytoja Jū
ratė Mikulskienė, jos vyras Dalius 
bei vietos bibliotekininkė. Prigužė
jo lietuviškai norinčių mokytis vai
kų ir jų tėvų. Kaip rašoma laikraš
tyje Lietuvių godos, 2002 m. 9-10 
nr., Ūsoniai yra tik keli kilometrai

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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nuo Breslaujos. Šis kraštas ilgus 
metus buvo lenkintas ir rusintas ir 
yra praradęs savo protėvių kalbą. 
Tačiau draugijos “Vilnija” rūpesčiu 
įsteigta sekmadieninė lietuvių mo
kykla pradeda atgaivinti lietuvybę. 
Kelerius metus mokytojavo Elena 
Sekonienė, kuri Lietuvių godoms 
sakė esanti pavargusi, nes tai ne
lengvas darbas. Pavaduoti ją papra
šiusi jauną mokytoją J. Mikulskie
nę, kuri mielai sutikusi. Pastaroji 
gyvena Navikų kaime, vyras turi 
įmonę, ir ji neakivaizdiniu būdu 
studijuoja pedagoginius mokslus. Ji 
mielai sutikusi dirbti su vaikais, no
rinčiais išmokti lietuviškai kalbėti. 
Mokykloje mokosi 19 mokinių, 
tarp jų ir mama E. Kunovič su tri
mis savo vaikais. Ji pasiryžusi šią 
mokyklėlę išugdyti į reguliarią lie
tuvišką mokyklą. Kuo esą blogesni 
Breslaujos krašto vaikai už Gervė
čių, Pelesos vaikus, kurie turi lietu
viškas mokyklas.

Karaliaučius
Karaliaučiaus srities ir Lietu

vos vaikų, kaip jie vadina, kolek
tyvų kūrybinė stovykla vyko birželio 
17-30 d.d. Girulių “Žuvėdros” sto
vyklavietėje. Joje dalyvavo Kara
liaučiaus vaikų ansamblis “Gintarė
lis”, vadovaujamas A. Karmilavi- 
čiaus; Įsruties ansamblio “Įsra” 
berniukai, vadovaujami D. Luko- 
šiūtės-Novak; Gambinės vaikų an
samblis “Nadruvėlė”, vadovauja
mas L Barilaitės-Teriuba; Lazdynų 
vaikų ansamblis “Šešupė”, vado
vaujamas A. Juškevičiūtės-Strojeva; 
Eitkūnų vaikų ansamblis “Liepo- 
na”, vadovaujamas N. Pranskevi- 
čiūtės-Naimušina; Tilžės 8-tosios 
vidurinės mokyklos moksleiviai su 
vadove E. Griciene; Kauno “Atža
lyno” vaikų folkloro ansamblis 
“Kukutis”, vadovaujamas B. Virši- 
laitės; dalis Kauno “Ąžuolo” vaikų 
folkloro ansamblio “Gilė”, vado
vaujamas A. Račinskaitės. Kasdien 
vyko repeticijos ir užsiėmimai. Va
dovai ir vakarais mokė dainuoti, 
groti, šokti tautinius šokius, žaisti 
žaidimus bei keramikos darbeliu.
Australija

A. a. Kostas Pocius, eidamas 
90-tuosius metus, mirė rugsėjo 1 d. 
North Eastern Community ligoni
nėje, Campbellton vietovėje. Velio
nis gimė Vainute, Tauragės apskr., 
dviejų brolių ir sesers šeimoje. Kos
tas gerai mokėsi, baigė Švėkšnos 
gimnaziją ir Prekybos institutą 
Klaipėdoje. Susipažino su Kazimie
ra Jasiukevičiūte, su kuria 1936 m. 
sukūrė šeimą, o 1939 m. susilaukė 
sūnaus Romo. Baigiantis karui, Po
cių šeima pasitraukė į Vokietiją. Po 
karo buvo Hussum, Flensburg, 
Itzeho pabėgėlių stovyklų komen
dantas ir darbavosi UNRRO’s ad
ministracijoje. Į Australiją su šeima 
atvyko 1949 m. Baigęs darbo sutar
tį, apsigyveno Adelaidėje. Čia ve
lionis įsijungė į lietuvišką veiklą. 
1989 m. mirė žmona, liko vienas 
gyventi Fullarton priemiestyje. 
Rugsėjo 5 d. buvo laidojamas iš Šv. 
Kazimiero šventovės. Gedulines 
Mišias ir pamokslą pasakė kun. J. 
Petraitis. Atsisveikinimo žodžius 
tarė L. Šimkutė-Pocienė, D. Dun
da, V. Patupas ir J. Vabolienė. Pa
laidotas šalia mirusios žmonos. Lai
dotuvių apeigas atliko kun. J. Pet
raitis. Sugiedotas Viešpaties Angelas 
ir Tautos himnas. Laidotuvių pietūs 
vyko Lietuvių Namuose. Čia vi
siems už dalyvavimą laidotuvėse 
padėkojo sūnus Romas. (Tėviškės 
aidas, 2002 m. 22 nr.). J. Andr.

• Kas bėga nuo lietuviškos spau
dos, bėga nuo savo tautos
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valdžios iki $100,000.00 
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Skulptūra “Atsisveikinimas”. Iš kairės: Klaipėdos meras Rimantas Ta
raškevičius, Milda Aušrienė, buvęs meras Jurgis Aušra

Nuotr. A. Stubros

ANTANAS KAKANAUSKAS

IEVA ADOMAVIČIENĖ

Žemaitijos kalnai ir musų sirdys
Taip pavadintą straipsnių rin

kinį paruošė spaudai Lietuvoje li
teratas Antanas Kakanauskas. Ja
me pasakojama apie Šatriją, Gon
dingą, Girgždutę, Pliniją, Medvė
galį bei kitus Žemaitijos kalnus, 
prisimenama mūsų krašto istorija, 
samprotaujama apie Žemaitiją, jos 
buvimą pasaulyje. Neseniai jis kar
tu su žmona Ele išleido apybraižų 
rinkinį Žmonės žemaičių žemėje, ku
rį teigiamai įvertino daugelis skai
tytojų. Kilo sumanymas išleisti se
riją knygų apie dabartinę Žemaiti
ją. Žemaitijos kalnai ir mūsų širdys 
tapo antrąja šio ciklo knyga. Auto
riui trūksta lėšų knygai išleisti. 
Norintys paremti gali siųsti aukas 
adresu: A. Kakanauskui, Kęstučio 
15-1, Telšiai, Lithuania. Prašome 
nurodyti tikslų savo adresą. Smul
kiau sužinoti viską galite paskam
binę autoriui į Žemaitiją tel. 8-444- 
52089. RED.

Ąžuolai prie Virvytės
Iš Telšių į Tryškius dabar 

galima nuvažiuoti dviem keliais. 
Naujuoju - plačiu ir asfaltuotu 
bei senuku žvyrkeliu. Taip jau 
nutiko, kad 2001 m. spalio 20 d., 
susibrukę į nedidukę mašinytę, 
važiavome į Pavirvyčio dvarą. 
Už vairo sėdėjo Valdas Eitutis. 
Kiti gi spaudėsi ant galinės sė
dynės tarsi silkės skardinėje. Tą 
dieną ant galinės automobiliuko 
sėdynės sutilpo mano žmona 
Elė su sūnumi Simonu ir Valdu- 
ko žmona Asta su sūnum Ju
lium. Valdas, Valdukas...

Valdukas turi gana solidų 
postą - yra Telšių vaikų dailės 
mokyklos direktorius. Telšiškiai 
turi tradiciją “mažinti” viršinin
kus. Vyskupą Antaną Vaičių vi
si ilgus metus vadino “vyskupė
liu”, dabartinį rajono merą Vy
tautą Urbonavičių Vytuku... tai 
ko gero liudija, kad tas viršinin
kas nėra išdidus pasipūtėlis, bet 
savas, lengva su juo pasikalbėti, 
paprastas žmogus...

Buvo graži Žemaitijos ru
dens diena. Klevai raudonavo, 
beržai puošėsi auksu. Buvo ir 
kitokių tų rudens spalvų ir at
spalvių. Į širdis pamažu brukosi 
toks sentimentalus jausmelis, o 
gal net. visa tam tikra dvasios 
būsena, kurią jau seniai esame 
pavadinę rudens nostalgija. Val
dukas pasakojo mums žinąs ne
tolimame miške iš beržų paso
dintą kryžių, kuris esą gerai ma
tosi skrendant lėktuvu. Jį seniai, 
dar stagnacijos laikais, pasodino 
V. Eitučio pažįstamas eigulys, 
tokiu būdu išreikšdamas savo 
krikščioniškus įsitikinimus bei 
protestuodamas prieš stagnaci- 
nės valdžios draudimus (valdant 
sovietams kryžių vaizduoti buvo 
draudžiama).

Valdukas žadėjo tą kryžių 
mums parodyti, bet kadangi jo 
mašinytė buvo visai nepanaši į 
lėktuvą, aš didžiai abejojau, kad 
pavyks ką nors pamatyti. Be to, 
pirmiausia mums reikėjo į tą 
Pavirvytės dvarą nuvažiuoti. 
Ten tą dieną vyko šiek tiek ne
įprastas renginys - dvaro prista
tymas visuomenei. Jį sumanė ir 
organizavo Žemaičių kultūros 
draugijos (ŽKD) Telšių pirmi
ninkas Andrius Dacius. Jis savo 
ir dar kelių bičiulių šeimas kartą 
yra pavadinęs neoficialia “dvarų 
mylėtojų brolija”.

Tai brolijai neabejotinai 
priklauso Andriaus žmona Sigi
ta - Lietuvos tautodailininkų 
sąjungos (LTS) Telšių apskri
ties skyriaus pirmininkė, Stasė 
Giedrienė - vaikų su negalia 
darželio “Viltis” direktorė, Val
dukas su Asta. Gal ir daugiau jų 
yra. Jau kelis metus tie dvarų

mylėtojai globoja Biržuvėnų 
dvarą. Suorganizavo ten keletą 
renginių, stovyklų, šį tą patvar
kė. Ten jiems nemažai talkino ' 
bibliotekininkė Aldona Simona- 
vičiūtė. Virvytė, tekanti ir 
Biržuvėnus, jungia juos su 
Virvytės dvaru.

Pavirvytės dvaras ilgus

pro 
Pa-

ravirvytes dvaras ilgus am
žius priklausė Žemaitijos bajorų 
Šemetų giminei, kurią gerai ži
no istorikai. Dvarų kultūrą ir 
bajorų luomą pradėjo naikinti 
nepriklausomos Lietuvos prezi
dentas Antanas Smetona. Galu
tinai ši kultūra buvo sunaikinta 
Antrojo pasaulinio karo ir so
vietų okupacijos metu. Bajorai, 
turėję dvarelius, buvo neabejo
tini “liaudies priešai”. Tie, kurie 
nesuspėjo emigruoti į užsienio 
šalis, buvo tremiami į Sibirą. 
Sovietams okupavus Lietuvą, 
entuziastai galėjo domėtis tik 
liaudies kultūra, menu - t.y. pa
prastų kaimo valstiečių buitimi, 
tradicijomis, folkloru, tautodai
le. Kūrėsi etnografiniai ir folk
loriniai ansambliai, surinkta ne
mažai medžiagos.

Apie dvarų kultūrą bei ba
jorų gyvenimą buvo pavojinga 
net užsiminti. Valdančiosios 
klasės buitis galėjo būti vaiz
duojama tik iš neigiamos pusės. 
Aišku, visokių tų bajorų būta. 
Vis tik iki dvidešimto amžiaus 
vidurio Žemaitijos dvaruose ir 
dvareliuose vyko savitas kultūri
nis gyvenimas, kurio iš tautos is
torijos niekaip neišmesi. Dauge
lis bajorų buvo kultūringi bei iš
silavinę žmonės, domėjosi muzi
ka, daile, poezija, nesvetimos 
jiems buvo ir iš Vakaų Europos 
sklidusios demokratinės idėjos. 
Dvarų savininkai kaupdavo savo 
dvaruose knygas, per kelias kar
tas sukaupė didžiules bibliote
kas, meno kūrinius. Skulptūros, 
paveikslai menininkų sukurti in
dai bei baldai - menką dalį šios 
buvusios kultūrinės erdvės gali
me pajusti apsilankę žemaičių 
“Alkos” muziejuje. Etiketas, el
gesio kultūra irgi formavosi 
dvaruose. Turėjo tas gyvenimas 
gana daug jau pamirštos roman
tikos.

Tai buvo atskiras pasaulis, 
savitas gyvenimo būdas, savita 
kultūros erdvė... Bajorų teises 
ir laisves devynioliktame amžiu
je turėjo apie 27% Žemaitijos 
gyventojų. Pirmoji Žemaitijoje 
žinoma poetė Karolina Pra- 
niauskaitė, Šatrijos Ragana, dvi 
seserys, rašiusios Lazdynų Pelė
dos slapyvardžiu, rašytoja Julija 
Beniuševičiūtė-Žymantienė-Že
maitė, poetė Teklė Kryževičiūtė 
ir dar daug, daug kitų vardų...

Atstatytas paminklas Klaipėdos mecenatui pirkliui J. L. Vyneriui Nuotr. A. Stubros

Klaipėdai - 750
Miesto jubiliejus ir Jūros šventė, sutraukusi pusę milijono dalyvių

Paskelbus šventės pradžią, 
gatvėse, aikštėse ir kitose salėse 
prasidėjo programoje numatyti 
renginiai, kurie įsiliejo į Jūros 
šventę, tris dienas trunkančią, 
šurmuliuojančią, spalvingiausią 
šventę visoje Lietuvoje. Suplūdo 
į šventę per pusę milijono sve
čių, kurie, pasinėrę į šventės sū
kurį, džiaugėsi renginių įvairo
ve, gaivinosi “Švyturio” alumi, 
gardžiavosi pasaulio virtuvių pa
tiekalais H. Manto gatvėje bei 
kitose užkandinėse. Pasirodė, 
kad organizatoriai ir šeiminin
kai, Klaipėdos miesto savival
dybė, mokėjo svečius sukviesti, 
priimti, vaišinti ir linksminti.

Keturias paras septyniose 
vietose, atvirame ore su specia
liais įgarsinimo įrengimais galė
jai pasiklausyti aukšto lygio 
koncertų. Nepamiršiu penkta
dienio vakare Atgimimo aikštė-

Tai vis ano meto kultūros švytu
riukai, šviečiantys mums ir 
šiandien.

Viešnagė dvare
Atvažiavus į dvarą mus pa

sitiko muzika. Grojo žemaičių 
folklorinis ansamblis “Insula”. 
Dvaro kieme jau būriavosi ne
mažai žemaičių. Savo dirbinius 
siūlė pirkti keletas tautodaili
ninkų. Mes, pasisveikinę su pa
žįstamais, lindome į dvaro vidų 
pasižvalgyti. Dvaro pastatas 
šiuo metu beveik tuščias. Jo šei
mininkas Valdemaras Micha- 
lauskas, tolimas Šemetų gimi
nės palikuonis, gyvena Kaune. 
Ilgą laiką dirbo Gedimino tech
nikos universitete dėstytoju. 
Dabar - pensininkas. Stagnaci
jos laikais dvaras buvo paverstas 
bendrabučiu, kuriame gyveno 
tuzinas kolūkiečių šeimų, turė
jusių darbo netoliese sumūryto
je kiaulių fermoje. Dabar dvaro 
pastate gyvena tik viena iš tų 
šeimų. Žlugus kolchozui kitos 
išsikėlė - nuošaliame kaimelyje 
žmonėms nebeliko darbo, be to, 
atsirado savininkas. Vieną bu
vusį “butą” susitvarkė ir įsiren
gė V. Michalauskas, kuris kar
tais su žmona atvažiuoja pailsėti 
į Pavirvytę. Savininkas norėtų 
sutvarkyti visą pastatą, atkurti 
parką, buvusią aplinką. Kol kas 
tai tik svajonė. Nors ir bajoras 
būdamas, Valdemaras tėra pen
sijon išėjęs dėstytojas, o jo pen
sija nėra didelė. Bajorui pasišo
vė talkinti “dvarų mylėtojai”. 
Taigi šis tas daroma.

Palyginti Pavirvytės dvaras 
nėra labai nuniokotas. Išliko ir 
dauguma medžių parke. Galin
giausias ir gražiausias medis yra 
ąžuolas, kerojantis Virvytės pa
krantėje. Šalia jo į upę įteka 
Juodupė - mažas skaidrus upe
liukas. Jo vanduo dar neužterš
tas. Abipus Juodupės, eidami 
prieš srovę, gana daug tų ąžuolų 
pamatėme. Už prmąjį mažesnį, 
bet vis tiek gan išlakūs.

Eidami aplink dvarą užkliu- 
vome už rodyklės, ant kurios 
buvo žemaitiškai parašyta “On- 
žuolis”. Šešiametis Šimonas, 
brisdamas per žolę, pirmasis nu
lapnojo prie didelio medžio. 
Pribėgęs mėgino lipti aukštyn, 
kibdamas rankutėmis į žievės 
rieves ir smagiu balsu juokėsi. 
A. Dacius išmatavo galiūną ir 
rado, kad to “onžuola” storis 
maždaug metro aukštyje nuo 
žemės yra 6.2 metro apie ka
mieną. (Nukelta į 6-tą psl.) 

je “Klaipėdos” choro, vadovau
jamo maestro Kėkšano, atlie
kančio senas, žinomas dainas 
apie jūrą, publikai pritariant 
niūniavimu.

Taip pat reikėtų paminėti 
šventės baigmės toje pačioje 
aikštėje Lietuvos simfoninio or
kestro klasikinės muzikos kon
certą.

Žuvusiems jūroje
Rugpjūčio 2 teko dalyvauti 

žuvusių jūroje tradicinėje pa
gerbimo iškilmėje. Septyni di
desni ir mažesni laivai išplaukė į 
Baltijos jūrą ir sustoję ratu, sire
noms kaukiant, nuleido gėles ir 
vainikus į vandenį. Sugrįžę iš 
jūros Atgimimo aikštėje išklau
sėme 4 valstybių prezidentų ir 
dviejų miestų merų sveikinimus 
gimimo dienos ir Jūros šventės 
proga. Garbingi svečiai laisvai 
vaikščiojo minioje, užeigoje ra
gaudami “Švyturio” alaus.

Nebuvo spūsties
Nepaisant didelio žmonių 

antplūdžio, niekur nepastebėta 
nemaloni spūstis. Renginių gau
sa paskirstė publiką ir, be to, 
puikus vasaros oras dalį pasiun
tė į lengvai pasiekiamus paplū
dimius. Juk žmonės atvyko į Jū
ros šventę, tai kaip ne pasinersi 
į Baltijos jūros bangas. Kiek 
teko skaityti vietinėje spaudoje, 
šventei praėjus, kriminalinių in
cidentų, būdingų masiniams ren
giniams, kaip ir nebūta. 42-oji 
Lietuvos Jūros šventė paliko ge
riausius įspūdžius ir dalyviams, 
ir šeimininkams.

Paveldo atstatymas
Be minėtų įvairių renginių 

ir užsiėmimų, suplanuotų jubi
liejiniams metams, miestas pasi
rūpino ir paveldo atstatymu. At
naujintas paminklas miesto me
cenatui J. L. Vyneriui ir nuga
bentas į buvusią vietą. Skulptū
ros parke pastatytas informaci
nis stulpas prie Biržos tilto, 
atstatomi XIX a. miesto ribos 
akmenys. Be to, išdirbta plati 
auklybos programa jaunimui ir 
išleista visa eilė monografijų bei 
straipsnių rinkinių.

Buvusių kraštiečių diena
Norėčiau išskirti vieną die

ną iš jubiliejinių metų, būtent 
pirmadienį, liepos 29 d. Ši die
na, pagal susitarimą, buvo skirta 
Klaipėdos kraštiečių darbo gru
pei (AdM - Vokietijoj susibūru
sių ‘memellanderių’ grupė).

Iškilmingas jubiliejaus mi
nėjimas prasidėjo 10 v. dramos 
teatre, kurį ligi paskutinės vie
tos užpildė iš Vokietijos suva
žiavę kraštiečiai ir vietinių vo
kiečių draugijų nariai. Klaipė
dos kamerinės muzikos orkes
tras sudarė šventišką atmosferą.

Garbės svečių sąrašas buvo 
ilgas: jų tarpe - naujasis Vokie
tijos ambasadorius dr. A. von 
Room. Jis savo sveikinimo žo
dyje ypač pabrėžė toleranciją ir 
atskirų tautų sugyvenimo svarbą 
žengiant į suvienytą Europą.

Klaipėdos meras R. Taraš
kevičius iškėlė buvusių kraštie
čių įnašą į paveldo atstatymą.

Su įdomumu buvo išklausyti 
du pagrindiniai pranešimai - 
Klaipėdos miesto istorija nuo 
įkūrimo iki 20 a. (Prof. Stribny, 
Vokietija) ir Miesto raida nuo 
Antrojo pasaulinio karo pabaigos 
iki dabar (V. Vareikis, Lietuva). 
AdM grupės pirmininkas Uwe 
Jurgsties išreiškė visų Klaipėdos 
vokiečių, buvusių ir dabartinių, 
vardu pasitenkinimą galimybe 
kartu švęsti miesto gimimo die
ną, kas ligi 1991 m. buvo neįma
noma. Jis palinkėjo Lietuvai 
greito priėmimo į Europos są

jungą ir ŠAS (NATO), kartu 
pabrėždamas objektyvų praei
ties įvertinimo poreikį iš abiejų 
pusių.

Už ypatingą pasitarnavimą 
kraštiečių reikaluose 4 asmenys 
buvo apdovanoti medaliais - 
Klaipėdos ir Šilutės vokiečių 
draugijos pirmininkės ir du bu
vę Klaipėdos merai. Minėjimas 
baigtas Vokietijos ir Lietuvos 
himnais. Pirmasis nuskambėjo 
galingai, o Lietuvos himną išgel
bėjo tik orkestras.

“Atsisveikinimas”
Po pietų, vėl dalyvaujant 

garbingiems svečiams, aikštelėje 
priešais stotį buvo atidengta 
skulptūra “Atsisveikinimas”. Tai 
kraštiečių dovana miestui. Bron
zinė moters statula, laikanti la
gaminėlį viena ranka, kita ranka 
vedanti berniuką. Statula esą 
primena vokiečių bėgimą ar 
evakuaciją iš Klaipėdos 1944 m. 
gale. Tačiau moters apranga, 
ypač skarelė ant galvos, daugiau 
primena kaimuose gyvenančias 
lietuvininkes, kurios buvo pri
verstos tėviškę palikti arkliais ir 
vežimais. Ir pošventinėje vokie
čių spaudoje pilna prieštarau

jančių minčių dėl tos skulptū
ros, net ir pavadinimo.

Po skulptūros atidengimo 
dalyviai rinkosi buvusiose mies
to kapinėse prie AdM pamink
linio akmens, pastatyto šiose 
kapinėse palaidotiems buvu
siems miesto gyventojams. Vo
kiečių draugijos choras palydėjo 
vainiko padėjimo iškilmę; trum
pą žodį tarė Vokietijos ambasa
dorius ir kunigas iš Kolno, kuris 
su liūdesiu paminėjo Rytprūsių 
ir Klaipėdos krašto vokiečius 
kaip labiausiai nukentėjusius 
nuo karo audrų.

Išskirtina kraštiečiams lie
pos 29 d. buvo baigta vakarone 
Klaipėdos dramos teatre, kur 
programą atliko vokiečių ir lie
tuvių meninės pajėgos, jų tarpe 
ir pramoginių šokių ansamblis 
“Žuvėdra”. Atrodė, kad vakaro
nės dalyviai programa buvo 
sužavėti.

Lankosi vokiečiai
Vokietijoj gyvenantys “me- 

mellanderiai”, dabar save vadi
nantys “Landsleute”, lietuviškai 
“kraštiečiai”, gausiai lankosi gim
tajame krašte. Dauguma jų pa
tenkinti, kad gali pavaikščioti 
senais takeliais, pakvėpuoti ma
rių ir jūrų oru.

Bet kai kas ir pyksta, kad 
neberanda to, ką paliko prieš 60 
metų, piktinasi “Mažosios Lie
tuvos” terminu, Mažosios Lie
tuvos enciklopedijos leidyba, 
nebežino, ką kaltinti dėl “akme
ninių germaniškos miesto pra
eities liudininkų” sunaikinimo.

Tačiau vadovybė ir rimtesni 
istorikai bei tyrinėtojai pasta
ruoju laiku labai sušvelnino to
ną, pripažįsta, kad piliavietė iš 
seno buvo žinoma kaip Klai
pėda, ieško ir randa bendrą kal
bą su dabartiniais Klaipėdos gy
ventojais. Visi archyvai dabar 
prieinami ir reikia tikėtis, kad 
rimti istorikai bei tyrinėtojai su
gebės palikti ateinančioms kar
toms tikrą vaizdą, nesirems vien 
tik sau palankiais duomenimis, 
neiškreips faktų, išimdami pasi
sakymus iš konteksto.

“Mažoji Lietuva”
Nebūtų pilna mano viešna

gė Klaipėdoje, jeigu neapsilan
kyčiau lietuvininkų bendrijoj 
“Mažoji Lietuva”. Bendriją 
įsteigė 1989 m. sovietų laikais 
tėvynėje likę gyventi mažlietu- 
viai, dėl giminių užsienyje ypa
tingai nukentėję nuo bolševikų, 
dėl savo tikėjimo ir tarmės paty
rę paniekos iš ne vieno atvykė
lio į tuščias sodybas.

Mažlietuviai būrėsi, kad ga
lėtų teikti paguodą vieni ki
tiems, puoselėti tėvų ir protėvių 
tradicijas. Ligi šiol kiekvieną su-

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

Nuotr. M. Pranevičiaus

Klaipėdoje prie “Biržos” tilto vėl atstatyta informacinė kolona
Nuotr. A. Stubros

Lietuvių fotografijos paroda
Lapkričio 3 d. vakare baigė

si 31-ji kasmetinė Lietuvių foto
grafijos paroda, kurios atidary
mas įvyko spalio 25 d. Čiurlio
nio galerijoje Čikagoje. Ši paro
da sutraukė rekordinį fotografų 
skaičių (170), iš kurių 136 daly
vavo vyresniųjų grupėje. Kaip ir 
anksčiau, taip ir šį kartą daugu
mas dalyvių buvo Lietuvoje gy
venantieji fotografai ar foto en
tuziastai.

Vyresniųjų grupė
Parodoje išstatytieji darbai 

buvo įvertinami Budrio lietuvių 
foto archyvo fondo (jos pirmi
ninkė dr. Milda Budrienė) pa
skirstomi piniginėmis premijo
mis. Geriausias fotografijas rin
ko parodos lankytojai (o jų bu
vo labai daug), kurie gautuose 
lapeliuose turėjo pažymėti jiems 
labiausiai patikusius darbus.

Paskutinę parodos dieną 
(lapkričio 3) balsų skaičiavimo 
komisija (Milda Narganavičie- 
nė, Alvydas Pakarklis, Laima 
Zavistauskienė) paskelbė laimė
tojus. Pagal balsų daugumą vy
resniųjų grupėje laimėtojai taip 
išsirikiavo:

I - Irena Giedraitienė (Pa
nevėžys), Ramūnas Danisevi- 
čius (Lietuva);

II - Aldona Kaminskienė 
(Čikaga);

siejimą baigia susikibę rankomis 
giesme Tai imk mano ranką.

Bendrijos veikla - grynai 
kultūrinė. Santykiai su vokiečių 
draugijomis mandagūs: šalpos 
srityje bendradarbiauja. Su lai
ku dėmesį į bendriją ir jos na
rius atkreipė Mažosios Lietuvos 
mylėtojai ir tyrinėtojai. Veikla 
ypač pagyvėjo, kai įsijungė Klai
pėdos universiteto Baltų kalbo
tyros ir etnologijos katedros 
dėstytojai. Paskaitėlės padažnė
jo, proginiai renginiai darėsi 
įvairesni, iškilmingesni. Miesto 
savivaldybė perleidžia bendrijai 
kuklias patalpas labai palankio
mis sąlygomis.

Darbšti dabartinė bendrijos 
pirmininkė Rūta Mačiūnienė, 
garsios mažlietuvių Zaunių gi
minės, ainė. Jai ypač prie širdies 
Mažosios Lietuvos dalis deši
niojoje Nemuno pusėje. Su en
tuziazmu rengia išvykas į Tol
minkiemį, rūpinasi lietuviškumo 
ugdymu Karaliaučiaus krašte.

Praeitais metais, gruodžio 
mėnesį, globojo į Klaipėdą atvy
kusią Įsruties pedagoginės kole
gijos studentų, būsimų lietuvių 
kalbos mokytojų, ekskursiją.

III - Jūratė Tamošiūnienė 
(Vilnius).

Garbės pažymėjimai: Geor
gijus Stoliarov (Vilnius) ir Sta
nislovas Bagdonavičius.

Jaunesniųjų grupė
I - Marius Spitrys (Palos 

Hills, IL);
II - Asta Balčiūnaitė (Kau

nas);
III - Anastazija Stoliarova 

(Vilnius).
Garbės pažymėjimai: Kristi

na Chadkevičiūtė (Kaunas).
Premijų dydis: vyresniųjų 

grupėje nuo 75 iki 150 dol. (šie
met buvo du I premijos laimėto
jai, kuriems atiteko po 150 
dol.); jaunesniųjų grupėje - nuo 
25 iki 75 dolerių.

Premijų įteikimas (bent Či
kagoje ir apylinkėse gyvenan
tiems) įvyko per Algimanto Ke- 
zio rengiamas fotografijų var
žytines lapkričio 15 d. Čiur
lionio galerijoje.

Ten buvo galima įsigyti pa
rodos katalogą (78 puslapių 
apimties), 
Kezys.

Beje, 
kasmetinė 
paroda jau gali būti paskutinė 
tokio pobūdžio Čikagoje.

Ed. Šulaitis

kurį suredagavo A.

teko girdėti, 31-ji 
lietuvių fotografijos

Studentai buvo sužavėti patir
tais įspūdžiais, dėkingi už nuo
širdų priėmimą. Jų kelionę fi
nansavo Mažosios Lietuvos 
draugija Čikagoje. Š. m. (2002) 
balandžio mėn. R. Mačiūnienė 
aktyviai dalyvavo antrojoje lie
tuvių kalbos mokinių olimpia
doje Įsrutyje. Šį rudenį ji vėl tal
kininkaus tradiciniame Kara
liaučiaus srities lietuvių kalbos 
mokytojų sąjungos seminare, 
kurio išlaidų dalį per R. Mačiū
nienę padengia Mažosios Lietu
vos fondas, panaudodamas na
rių aukas, skirtas lietuvių kalbos 
ugdymui Karaliaučiaus krašte.

Taigi priešpaskutinė diena, 
antradienį, jau po visų Jūros 
šventės šurmulių, buvome pa
kviesti į bendrijos būstinę, kur 
mielų žmonių ratelyje buvo pa
sidžiaugta dėmesio atkreipimu į 
Mažąją Lietuvą valstybiniu mas
tu - dviejų mažlietuvių apdova
nojimu Gedimino ordinais. 
Draugiškai pasivaišinta, įteiktas 
man puikiai išleistas fotoalbu- 
mas “Klaipėda”. Jaudinantis 
atsisveikinimas -Taigi imk mano 
ranką.

Kitą dieną giminės iš Kau
no atvažiavo mūsų pasiimti ke
lionei atgal į Kanadą.
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“Laisvės kovų archyvas”
Žemaitijos kalnai ir mūsų širdys

KAZYS BLAŽEVIČIUS
Išėjo 32 istorinio žurnalo 

Laisvės kovų archyvas numeris. 
Žurnale daugiausia dėmesio 
skirta Kęstučio partizanų apy
gardai. Iš žurnalo viršelio žvel
gia susimąstęs pirmasis Kęstu
čio apygardos vadas Juozas 
Kasperavičius-Visvydas...

Eugenijaus Ignatavičiaus 
apybraiža Mes ne bėdos vaikai 
(40 psl.) skirta J. Kasperavičiaus 
100-sioms gimimo ir 55-sioms 
žūties metinėms.

J. Kasperavičius į pasiprieši
nimo kovą įtraukė okupantų ir 
jų talkininkų siautėjimas. Stribų 
terorą J. Kasperavičius pajuto 
1945 m. birželio 15 d.; jį ir brolį 
Antaną stribai suėmė, brolį 
nušovė, o Juozą sunkiai sužeidė. 
Per stebuklą likęs gyvas, išva
duotas iš stribyno, išsigydęs 
Juozas įsijungė į besikuriančią 
partizanų apygardą ir tuoj pat 
buvo išrinktas jos vadu. Būda
mas profesionalus kariškis 
(aviacijos leitenantas), padėjo 
tvirtus organizacinius pamatus.

Su kovos draugu adjutantu 
Albinu Biliūnu-Džiugu J. Kas
peravičius žuvo 1947 m. balan
džio 9 d. štabo bunkeryje eigu
lio J. Jurkaus sodyboje Batakių 
vlsč., Bijotuose. Žuvo išduoti. 
Išdavikai iki šiol neišaiškinti. 
Palaidojimo vieta nežinoma.

LLKS prezidiumo taryba J. 
Kasperavičių apdovanojo pir
mojo laipsnio Laisvės kovotojo 
kryžiumi (su kardais), suteikė jam 
Laisvės kovos karžygio vardą.

Po pusės amžiaus nuo jo 
žūties, prezidentas V. Adamkus 
dukrai Vidai Tereškienei įteikė 
tėvo apdovanojimą - Vyčio kry
žiaus pirmojo laipsnio ordiną ir 
pulkininko regalijas. 1993 m. J. 
Kasperavičiaus žūties vietoje 
pastatytas paminklas.

Buvęs Eržvilko gimnazijos 
auklėtinis, laisvės kovų dalyvis 
Petras Girdzijauskas žurnalui 
pateikė net 8 straipsnius (34 
psl.). Juose rašo apie Eržvilko 
gimnazijos mokytojų ir mokslei-

QsamogowJ Knygų rišykla 
Wįk> “SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Nuotykiai tolimose jūrose
JONAS EIMANTAS

Jonas ir Reda Limantai, išbū
davę iš Klaipėdos, per Baltiją, Šiau
rės jūrą ir Pietų Atlantą pasiekė Bra
zilijos krantus. Buriuodami į pietus, 
užsuko į Magelano sąsiaurį, kurį per
plaukę atsidūrė Ramiajame vande
nyne Čilės pakrantėse. Kelionės tiks
las - apiburiuoti audringą, jūreivių 
koneveikiamą Homo ragą ir vėl pa
siekti Atlanto vandenyną, kur Bue
nos Aires turėjo laikinai palikti jach
tą. Po kurio laiko grįžę į jachtą, 
plaukė į šiaurę ir pasiekė Karibų jū
rą, kur ilgesniam laikotarpiui paliko 
jachtą St. Croix saloje. J. Limantas 
yra baigęs Klaipėdos jūreivystės mo
kyklą; po kelionės apsigyveno Bosto
ne ir dabar plaukia kaip laivų inži
nierius. Pateikiu perredaguotą jo ke
lionės iš Buenos Aires iki Karibų jū
ros aprašymą.

B. STUNDŽIA

Argentinoje
Skrisdamas su Reda iš Niu

jorko į Buenos Aires, galvojau 
kaip atrodys mūsų jachta. Ją bu
vo apsiėmusi prižiūrėti Amalija 
Gaidimauskaitė ir tikrai savo 
pažadą tesėjo. Buvo truputį su
sirūpinusi, kad jachtoje neatsi
rado vandens, nes buvau prašęs,

Jachtos keleiviams pagelbėjusios 
p.p. Ruplėnienė ir Gaidimauskienė 
Buenos Aires mieste Argentinoje

vių dalyvavimą pasipriešinime, 
Kęstučio apygardos Lydžio 
rinktinės formavimąsi, Kadagio 
kuopos, Batakių, Paupio ir kt. 
būrių vadus, kovotojus, jų skau
džias žūtis.

Danutė Jarmalaitė-Pauliu- 
konienė straipsnyje Andrūnas (8 
psl.) pasakoja apie Kęstučio 
apygardos štabo nario, Eržvilko 
gimnazijos direktoriaus Stasio 
Jarmalos (bolševikmečiu oficia
liai veikė Vinco Ulevičiaus pa
varde) - Šarūno, Briedžio, An- 
drūno plačią veiklą. S. Jarmala, 
ūkininko sūnus, g. 1908 m. lap
kričio 6 d., baigė Alytaus gimna
ziją ir mokytojų kursus. Moky
tojavo keliose pr. mokyklose. 
Šaulys.

Prasidėjus antrajai bolševi
kinei okupacijai, S. Jarmala iš
ėjo į mišką, vadovavo Briedžio 
partizanų būriui. Okupantams 
būrį sutriuškinus, jis tapo Vincu 
Ulevičiumi, dirbo Eržvilko gim
nazijos direktoriumi, pasiprieši
nimo veiklą tęsdamas pogrindy
je. Gimnazijos palėpėje redaga
vo ir spausdino laikraštėlius - 
Atžalynas ir Varpas, kuriuos pla
tino moksleiviai ir partizanai. 
1949 m. liepos 2 d. suimtas, lie
pos 7 d. pabėgo iš Jurbarko ka
lėjimo ir nuvyko pas partizanus. 
Žuvo 1949 m. spalio 2 d. Erž
vilko vlsč., Eismantų km. Palai
dojimo vieta nežinoma. Žūties 
vietoje 1990 m. pastatytas pa
minklas.

S. Jarmalos žmona Bronė 
buvo nuteista 10 m. lagerio ir 
ištremta. Našlaitėmis liko ketu
rios dukros: 16, 12, 8 ir 7 metų.

Albinas Raudonis straipsny
je Akmenyje iškaltos penkios pa
vardės (3 psl.) pasakoja apie pir
mosios bolševikinės okupacijos 
metais IX klasės moksleivių Ed
vardo Mackevičiaus, Vlado Par
šelio, Vinco Pociaus ir Leopol
do Pučiuliausko likimus. Jų at
minimui 1999 m. prie Jurbarko 
gimnazijos pastatytas paminklas.

Kitame straipsnyje Lydžio 
rinktinės pirmosios (Kadagio) 
kuopos vadas Gaudentas Kisie- 
lius-Tomas, Arėjas (9 psl.). A. 
Kisielius pasakoja apie bendra- 
pavardžio iš Kavolių km., 
Eržvilko vlsč., sudėtingą kovų 
kelią, nelaisvę, tapsmą mjr. A. 
Sokalovo smogiku, slapyvardžiu 
“Miškinis”, ir darbą partizanų 
labui. “Miškinis” 1950 m. buvo 
suimtas ir dingo Kauno 
saugumo požemiuose...

jei atsirastų, jį išsiurbti. Ji manė, 
kad jachtoje turi būti vandens, 
nes juk mirko vandenyje.

Apsistojome Alfredo ir So
fijos Ruplėnų namuose. Jie pa
dėjo susirišti su Urugvajaus ir 
Brazilijos konsulatais, nes reikė
jo gauti tų kraštų vizas. Su Bra
zilijos viza neturėjo būti sunku
mų, bet po tuometinio užsienio 
reikalų ministerio P. Gylio ne
palankaus Urugvajaus valstybės 
vertinimo galėjo susidaryti keb
lumų. Dėl viso ko teko susirišti 
su Lietuvos garbės konsulu A. 
Rastausku.

Reikėjo jachtą paruošti toli
mesnei kelionei Pietų Atlante. 
Suradome vietą, kur galėjo 
jachtą iškelti iš vandens, patik
rinti ir nuvalyti dugną. Taip pat 
reikėjo patvarkyti jachtos išorę, 
nes kelionėje viskas pamažu su
sidėvi. Elektroninei vairavimo 
įrangai ir variklio valdymui rei
kalingas dalis padėjo surasti ir 
sutvarkyti p. Petraitis. Sunkoka 
buvo tvarkytis su visokiais dar
bininkais, kurių dauguma buvo 
ispaniškai kalbantys, bet tikru
moje labai norintys vaizduoti 
anglus. Jų pažadais negalima 
buvo pasitikėti, nes visada žadė
davo darbą užbaigti “mahna- 
na”, atseit rytoj. Net ir burių 
siuvėjai, atstovaudami žinomai 
burių siuvyklai “Hood”, nepasi
žymėjo gerai atliekamu darbu.

Jachtos dugno valymas, da
žymas, variklio patikrinimas, iš
orės, t.y. stiebo sutvirtinimas, 
burių kėlimo įrengimų peržiūra, 
atsarginių įrangos dalių surinki
mas ilgiau užtruko ir daugiau 
kainavo kaip kad buvo numaty
ta. Nedaug laiko galėjome skirti 
pabendrauti su tautiečiais. Tik 
konsulas A. Rastauskas įstengė 
mus kelioms dienoms atitraukti 
nuo darbų laive. Teko susitikti 
su Lietuvos žvejais, kurie gyve
na nežinioje ir yra netikri dėl 
savo ateities.

LR garbės konsule Klyvlando uoste Ingrida Bublienė ir Klaipėdos laivo 
“Kapitonas Stulpinas” kapitonas Danielius Pumputis 2002.X.25. 
Laivas “Kapitonas Stulpinas” plaukė iš Suomijos su 10 tonų metalo ir 
sustojo šiuose š. Amerikos uostuose: Montreal, Toronto, Cleveland, 
Detroit, Chicago. Laivas iš Klaipėdos. Laive dirba 17 jūrininkų iš 
Lietuvos Nuotr. Lino Johansono

Doc. Kazys Strazdas apy
braižoje Trys pasakojimai apie 
Didžiosios kovos apygardos B 
rinktinės partizanus (30 psl.) ra
šo apie B rinktinės ir jos padali
nių kūrimosi istoriją, kovas, va
dų kaitą ir kt. Straipsnio auto
rius buvo to krašto laisvės kovų 
liudininkas.

Partizanė - kalinė Salomėja 
Užupienė straipsnyje Didžioji A 
rinktinės laisvės kova (13 psl.) 
pateikia pluoštą prisiminimų 
apie savo bei kovos draugų Pra
no Jaromskio-Perkūno bei bro
lių Antano-Riterio ir Prano- 
Puntuko Dzimidavičių likimus. 
Straipsnio autorės ir bendražy
gių likimai panašūs: kova, išda
vystės, žūtys, areštai, gulagai... 
Straipsnio autorė išliko, grįžo į 
tėvynę.

Eugenijus Taparauskas 
straipsnyje Apie Taparauskus 
(16 psl.) pasakoja apie Antano 
Taparausko-Kirvio šeimos liki
mą. A. Taparauskas su keliais 
kovų draugais žuvo 1945 m. 
lapkričio 19 d., o šeimos nariai 
1948 m. gegužės 21 d. pradėjo 
kelionę į Sibirą.

Straipsnyje Laisvės kovų ir 
kančių keliai Biržų krašte (28 
psl.) Aldona Černiauskienė-Ka- 
raliūtė pateikia rajone baustų 
švietimo darbuotojų sąrašą. Ra

JONAS LIMANTAS 
čia aprašomų nuotykių autorius

Urugvajuje
Iš Buenos Aires išbūdavo

me liepos 4 dieną. Iš karto pa
kliuvome į tirštą rūką, kuris mū
sų nepaleido iki pasiekėme Co
lonia del Sacramento Urugvaju
je. Labai pravertė navigacijoje 
palydovinė įranga GPS, angliš
kai “Global Positioning Sys
tem”, kuri buvo praminta “gry
bautojų” vardu. Teko pripažinti 
pranašumą rusiškų jūrlapių, 
kurie yra labai tikslūs. Rusiškas 
jūrlapių ruošimas buvo raudo
nojo laivyno žinioje ir juos buvo 
nelengva įsigyti. Laikai pasikei
tė, rusai pradėjo ieškoti pašali
nių pajamų, todėl ir tie jūrlapiai 
pasidarė prieinami.

Colonia del Sacramento yra 
ramus kolonialinės statybos 
miestelis, su senais, orą teršian
čiais automobiliais. Ten teko 
susipažinti su prancūzų buriuo
tojų maža “brolija”, kurie patys 
žiemą į P. Atlantą nelenda, bet 
mus aprūpino vertingais patari
mais. Jie nepritarė mūsų užmo
jui su 28 pėdų ir 20 metų senu
mo jachta brautis žiemos metu į 
vandenyną. Vėliau paaiškėjo, 
kokie mes jų akyse buvome 
kvailiai.

Iš Colonia del Sacramento 
išburiavome su stiproku palan

chelė Varabauskaitė-Marciko- 
nienė pasakoja apie savo šeimos 
sudėtingą gyvavimą Pasvalio 
apylinkėse. Buvęs politinis kali
nys Povilas Stakionis prisimena 
antrosios bolševikinės okupaci
jos pradžią Biržų apylinkėse, 
laisvės kovą, stribų savivalę, In
tos lagerį. Pasakojimą apie Bir
žų raj. Alfonso Antanaičio bū
ryje partizanavusio Jono Šilėno 
likimą užrašė Elena Aukštuolie- 
nė. Jurgis Skeberdis pateikia sa
vo prisiminimus iš partizanavi
mo Biržų apylinkėse. Stefanija 
Greičienė prisimena 1948 m. 
Biržų kalėjime patirtus išgyveni
mus. Juozas Vasiliauskas rašo 
apie raudonosios valdžios ir 
stribų siautėjimą Vabalninko 
apylinkėse. Vladas Jovaiša prisi
mena kovos draugų žūtį Latvi
jos pasienyje, Padvariečių km. 
1944 m. gruodžio 11d. Alfonsas 
Kazilėnas pasakoja apie Biržų 
apylinkėse žuvusių 15-kos parti
zanų likimus, kurių atminimui 
1996 m. Suosta km. buvo pasta
tytas atminimo kryžius.

Juozas Matusevičius straips
nyje Nepriklausomos spaudos 
naikinimas ir sovietinės informa
cijos priemonių kūrimas 1940- 
1941 m. (23 psl.) pateikia išsą- 
mią lietuviškos spaudos bolševi- 
kinimo istoriją.

kiu vėju, lydimi šalto oro srovės 
ir po 18 valandų pasiekėme 
Montevideo. Prancūzų buriuo
tojai žinojo, kad kelionė vyks 
sėkmingai, nes tuose vandenyse 
jau senokai buriuoja.

Po triukšmingo Buenos Ai
res, Montevideo atrodė ramus 
miestas, nors ten yra per milijo
ną gyventojų. Pietų Amerikoje 
Urugvajus laikomas pastovia 
demokratine valstybe, kur įgy
vendintas visuotinis raštingumas 
ir neblogai tvarkomi socialiniai 
reikalai.

Su lietuviais ten nepavyko 
susitikti, o jų ten yra nemažai. 
Mane domino vokiečių kišeni
nio kautynių laivo “Graf Spee” 
likimas. Anglų karo laivų pri
verstas plaukti į neutralų uostą 
ir, nematydamas kitos išeities, 
su vokiečių laivyno vadovybės ir 
Hitlerio leidimu laivo kapitonas 
išvedė laivą į jūrą, jį susprogdi
no, o pats nusišovė. Mat jo su
pratimu laivas žuvo dėl jo kal
tės. Apie tai skaičiau B. Stun
džios iš Kanados knygoje Septy
niose jūrose.

Aplankėme “gaučų” muzie
jų. Tai buvo Pietų Amerikos ly
gumų “pampų” laisvi gyvento
jai, primenantys S. Amerikos 
“kaubojus”. Jie daug prisidėjo 
Urugvajui iškovojant nepriklau
somybę. Keičiantis ūkininkavi
mo sąlygoms, “gaučai” beveik 
išnyko. Dienos Montevideo 
greitai prabėjo ir, pasitikrinę 
kada bus palanki srovė, išburia- 
vom į Punta del Este. Čia teko 
su žmona Reda susiginčyti, iš 
kurios pusės reikia apiplaukti 
vieną salelę. Žinoma, žmonos 
dažnai ginčus laimi, nors aš bu
vau jachtos vadas. Kadangi šio 
miestelio uostą pasiekėm jau 
naktį, tai prisirišome prie laisvo 
plūduro.

Punta del Este yra mėgsta
ma Montevideo vasarvietė. Kai
nos, kaip ir visose vasarvietėse, 
gana aukštos. Mums rūpėjo su
sirasti kur nors dušą, gultą, va
rikliui degalų ir keletą smulkių

(Atkelta iš 5-to psl.)
Priėjau prie medžio ir aš su 

Ele. Palietėme jį ir kurį laiką 
žiūrėjom. Sunku išsakyti tuos 
jausmus, kuriuos žemaitis pa
junta į “onžuola” žiūrėdamas. 
Vienas noras visada pastovus - 
pamėginti apkabinti, prisiglaus
ti, atsiremti, skruostu prie 
šiurkščios žievės prisiliesti. Pasi
semti jėgos, ramybės, amžinu
mo jausmo...

Kiek atsitraukęs pamatai, 
kad medis yra gražus, galingas, 
aukštas, žymiai didesnis ir kil
nesnis už daugelį trumpalaikių 
padarų. Savo mažumo ir men
kumo būdamas šalia galiūno ne
pajutau. Tik ramybę, gerumą, 
pagarbą. Vėliau, perlipę Juodu
pę, apžiūrėjome ir kitus ąžuo
lus. Vaikščiojome, lietėme tuos 
gražius medžius ir viename ir 
kitame upelio krante.

Griuvėsiai
Tarp ąžuolo ir dvaro - bu

vusios kiaulių fermos pastatų 
griuvėsiai. Jie sudomino Simo
ną. Ilgai turėjau aiškinti, kas ta 
ferma, kodėl tokiuose keistuose 
pastatėliuose žmonės augino 
kiaules, kas tas kolchozas... Nu
stebęs pajutau, kad mano vai
kystės ir jaunystės metai jau ta
po istorija, kurią suvokti mūsų 
vaikams nebus paprasta.

Fermos griuvėsiai apaugo 
piktžolėmis ir krūmais, greitai 
jie visai suirs. Tuzino metų pa
kako, kad pamirštume, o mūsų 
vaikai jau ir nebeįsivaizduoja 
gyvenimo vykusio kolchozuose, 
sovietiniuose ūkiuose. Kaip ir 
mums sunku įsivaizduoti savo 
prosenelius, gyvenusius dvaruo
se. Mūsų protėviai bajorai statė
si ilgaamžius namus, tikėdami, 
kad dvare gyvens sūnūs, vaikai
čiai ir provaikaičiai, kad jie ku
ria buitį ir aplinką ne vien tik 
sau, savo kartai, bet ir ateinan
čioms kartoms, daugeliui metų į 
priekį.

Tvirtai suręsti dvarai stovė
davo šimtmečius, juos puošdavo 
parkai, pilni šimtmečių medžių, 
galingi ąžuolai, liepų alėjos. Ne
paisant sovietmečiu vykusio nai
kinimo,' nemažai tų dvarų išliko 
ir stebina mus originalia savo 
architektūra bei parkuose au
gančių medžių grožiu, įvairumu. 
Pavirvytės dvarui irgi jau dau
giau kaip du šimtai metų. Gal
būt žymiai daugiau. Didžiajam 
ąžuolui gali būti du ir trys šimtai 
metų, gal net kokie penki.

Šemetos - sena ir istorijos 
vadovėliuose minima bajorų gi
minė valdė Pavirvytę nuo neat

reikmenų. Daugumoje Pietų 
Amerikos jachtklubų už 3 dienų 
viešėjimą nereikia mokėti, o kai 
kur ir ilgiau galima nemokamai 
pabūti.

Čia ketinome praleisti dvi 
dienas, o praslinko visa savaitė 
ir tik tada supratome, kodėl nie
kas žiemos metu nelenda į At
lantą ir mums nepatarė išplauk
ti. Sutvarkę jachtą atspėjamu 
laiku nuburiavome į netoliese 
esantį Maldonado miestelį, kur 
apžiūrėjome šeimyninį muziejų. 
Jame yra parodoma šio krašto 
laikotarpis nuo kolonizacijos 
pradžios iki šių dienų. Lankyto
jo knygoje savo įspūdžius įrašė
me lietuviškai. Susidomėjusiems 
muziejaus darbuotojams turėjo
me papasakoti apie Lietuvą.

Būdamas Punta del Este 
kažkodėl prisiminiau “Whit
bread” lenktynes, kuriose pirmą 
kartą pasirodė rusų jachta, ku
rios vadas po lenktynių pasiko
rė. Spaudoje minima, kad tai 
įvyko dėl nuovargio, įtampos, 
bet paskaičius su ta pačia jachta 
buriavusio kito ruso knygą ir iš
sikalbėjus su kitais buriuotojais, 
paaiškėjo, kad jachtos įguloje 
buvo nesutarimų, stokojo paty
rimo, neturėjo naujausios navi
gacinės įrangos ir prastai buvo 
įrengta jachta. Šios jachtos, nors 
ir palyginti už mažą kainą, ru
sams nepavyko parduoti, o jau 

Reda Limantienė prie Guasa vandens krioklio Brazilijoje

menamų laikų. Dabartiniu metu 
net ir turtingi žmonės statosi 
namus tik savo kartai, nes ką 
darys ir kur gyvens jų vaikai bei 
vaikaičiai - sunku pramatyti. 
Kai žvelgiu į tvirtas, tvoromis 
aptvertas “mafijozų” pilaites, 
kurias saugo koviniai šunys, kai 
matau “nukirptą” veją, takelius, 
kuriais vargu ar kas nors kada 
nors vaikšto, ir kelis brangius 
egzotiškus medelius kieme, ne
jučiomis imu galvoti, kad to
kiuose namuose vargu ar gera 
gyventi. Tai namai - kalėjimai, 
kuriuose šeima užsidaro nuo 
pasaulio ir tvoromis atsiriboja 
nuo visuomenės. Už tvoros vieš
patauja savi įstatymai. Į tokį na
mą nesinori užeiti - vos pravė
ręs vartus pajunti, kad čia gyve
nantis žmogus yra godus, piktas 
ir pavojingas.

Visokių būdavo ir tų bajorų, 
tačiau medžiais apsodinti keliai, 
vedantys į dvarus, skatindavo 
užsukti svečią, kuris žinojo, kad 
tikrai bus svetingai priimtas, jei
gu tik nėra asmeninis šeiminin
kų priešas. Kaip pasakojo Val
demaras, jo prosenelis Ričardas 
Antanas Druvė noriai priimda
vo ne tik tituluotus svečius, bet 
ir leisdavo dvare apsistoti net 
žydams prekybininkams, klajok
lių čigonų taborams, šiaip pake
leiviams. Dvaras turėjo apie 250 
hektarų žemės ir “Smetonos lai
kais” buvo pavyzdinis ūkis. Čia 
išaugintos karvės ir kiaulės yra 
pelniusios įvairių prizų Šiau

Iškraunamas metalas iš laivo “Kapitonas Stulpinas” Klyvlando uoste
2002.X.25 Nuotr. Lino Johansono

galvota pastatyti daug tos rūšies 
jachtų. Net ir lietuviai, jachtų 
vadai, norėjo kelionei apie pa
saulį tokią jachtą įsigyti.

Iš pietų sulaukę šalto oro ir 
stipresnio vėjo, nutarėme palik
ti Punta del Este ir drumzlinus 
de La Plata upės vandenis. Tai 
bent upė, kad toje vietoje kito 
kranto nesimatė. Vėjas buvo 
mums palankus ir su juo tikėjo
mės pasiekti iš šiaurės į pietus 
1-2 jūrmylių greičiu tekančią 
Brasil srovę. Kol vėjas pučia iš 
pietvakarių, tai nesunku prieš 
srovę varytis, bet dažnai pasisu
ka į pietryčius, įgauna gerą grei
tį, tada srovė pasisuka į krantą 
ir jachtos užplukdomos ant sau
sumos. Taigi, pagal kitų buriuo
tojų patarimą, pasukome tolyn į 
vandenyną, nes nenorėjome at
sidurti krante. Teko padaryti 
nemažą lanką ir atitolti apie 150 
jūrmylių nuo krantų. Šia krypti
mi turėjome buriuoti iki Floria- 
napolis vietovės, kuri buvo už 
400-500 jūrmylių, bet audringas 
vandenynas gerokai išvargino, 
tad nutarėme užsukti į pusiau- 
kelyje esantį Rio Grande uostą.

Brazilijoje
Pučiant stipriam vėjui, buvo 

keblu įplaukti į upės žiotyse 
esantį uostą, nes dėl nepastovu
mo nenurodytas potvynių ir ato
slūgių kaitos laikas. Srovė laikė
si apie 5 mazgus, molai buvo 

liuose vykusiose žemės ūkio pa
rodose.

Ant Juodupės buvo pastaty
tas vandens malūnas. Dvaro sa
vininkai karta po kartos kaupė 
knygas, meno vertybes. Dvare 
buvo skulptūrų, paveikslų, kito
kių meno kūrinu. Jų autoriai - 
žinomi ano meto Europos me
nininkai. Artėjant 1940 metams 
dvare gyveno Elena Druvytė- 
Bliombergienė. Nujausdama, 
kad dvaras gali būti atimtas, ji 
norėjo tas meno vertybes dova
noti M.K. Čiurlionio meno mu
ziejui ir tarėsi su tuometiniu jo 
direktoriumi P. Galaune. Deja, 
susitarti nebespėjo. 1940 m. lie
pos 21 d. Liaudies seimui pri
ėmus įstatymą, kad visa žemė 
pereina valstybės nuosavybėn, 
savininkei teko skubiai išsi
kraustyti. Turto galėjo pasiimti 
tiek, kiek sutilpo į nedidelį veži
maitį. Dvare apsistojo Raudo
nosios armijos dalinys. Visos 
dvare buvusios vertybės liko to 
dalinio kareivių ir karininkų ži
nioje. Vertybes norėjo pasiimti 
dvaro darbininkų komitetas, ta
čiau su jo narių norais sovieti
niai karininkai nesiskaitė. V. 
Michalauskas mano, kad dalį 
meno kūrinių išgrobstė sovietų 
karininkai, kiti buvo išgabenti į 
Rusiją. Galbūt juos galima būtų 
atrasti Ermitaže ar kitose Rusi
jos meno galerijose. Galimas 
dalykas, kad kai kuriuos kūri
nius kareiviai paprasčiausiai su
naikino...

beveik po vandeniu, nes per 
juos ritosi bangos, tad lengvai 
kelionę galėjome ant vieno iš 
molų užbaigti. Mūsų laimei į 
uostą plaukė keli laivai, tad spė
jome atsirasti vilkstinės gale. 
Dėl didelio bangavimo vedliai 
laivai negalėjo užlipti ant plau
kiančių laivų, tai tik rodė įplau
kiantiems kelią. Sekant laivų 
šviesas, buvo baugu stebėti, kaip 
tie laivai ant bangų šokinėjo, 
tad ką jau kalbėti apie mažą 
mūsų jachtą. Aišku, vedliui lai
vui rodant, buvo lengviau patai
kyti į uosto vartus.

Upe nakties metu apie tris 
valandas teko stumtis su varik
liu iki senojo uosto. Ten jacht
klubo nebeieškojome, bet prisi
rišome prie žvejų laivo ir ramiai 
išmiegojome. Žvejai buvo malo
nūs ir iš ryto leido mums ilgiau 
pamiegoti, nesiskubino išplauk
ti. Išsiaiškinę, kur jachtklubas 
pasukome ten, kur mus mielai 
priėmė.

Apsitvarkę išėjome ieškoti 
reikalingų įstaigų. Pasikartojo 
ankstyvesnis aiškinimasis su • 
įvairiais pareigūnais, kurie nesi
stengė padėti. Taip jau įprasta 
Brazilijoje. Ketinome šioje vie
toje praleisti tik kelias dienas, 
bet susipažinę su vietinio Okea
nografijos muziejaus direktoriu
mi, kuris mums tą muziejų ap
rodė ir patarė nuvykt į didžiau
sią pasaulyje Iguaso krioklį. 
Krioklys ribojasi su Brazilijos, 
Argentinos ir Paragvajaus vals
tybėmis. Truputį nusukome ir į 
Paragvajaus pakraštį, kuris atro
dė gan vargingai. Kelionėje te
ko susipažinti su esančiomis to
lokai nuo jūros vietovėmis.

Ši Brazilijos sritis retokai 
apgyventa, žmonės verčiasi že
mės ūkiu. Mus stebino, kad dir
vožemis buvo raudonai rudas. 
Dar prieš kelionę buvome įspėti 
neliesti nepažįstamų augalų, nes 
nuo kai kurių tenka ilgai gydytis 
ir kentėti. Visiškai nepalyginsi 
su lietuviškomis dilgelėmis.

(Bus daugiau)



Visuotinė lietuvių enciklopedija II
ANTANAS DUNDZILA
Įdomumas ir malonumas 

gali būti neginčijama vertybė, 
ypač jei į ją susitelksime protu ir 
išgyvenamais jausmais. Tokią 
vertybę patirs asmuo, vartyda
mas 2001 m. Lietuvoje pradėtą 
leisti Visuotinę lietuvių enciklo
pediją (VLE). Spalio mėn. pa
baigoje Ameriką pasiekė antra
sis VLE tomas, apimantis žo
džius Arktis-Beketas. Tai impo
nuojantis, 800 psl., kietais virše
liais skoningai įrištas, spalvoto
mis iliustracijomis “Spindulio” 
spaustuvėje gražiai išspausdin
tas leidinys.

Gautą enciklopediją varčiau 
skubotai, godžiai, “po ranka” 
turėdamas mūsų bostoniškės 
Lietuvių Enciklopedijos 37 to
mus ir iš 1966 metų Mažosios 
lietuviškosios tarybinės enciklo
pedijos tritomį. Šio rašinio tiks
las - dalintis patirtais mėgėjo 
įspūdžiais. Tad bandysiu ap
glėbti leidinio apimtį, turinį ir 
visą šio milžiniško užsimojimo 
bei antrojo tomo gamybinę įmo
nę su redakcija priekyje. Neno
rėdamas paskęsti enciklopedi
nėse smulkmenose, bendrais 
bruožais ir keliais pavyzdėliais 
žvelgsiu į “apie ką rašyta” (ap
imtis), “kaip parašyta” (turinys) 
ir kas tą darbą atliko. Dar gal 
reiktų pabrėžti, kad išdėstyti 
įspūdžiai susitelkė pro JAV gy
venančio išeivio akinius, kurie 
kai kur skirsis nuo Lietuvoje 
augusio bei brendusio lietuvio.

Aptarimo išeities taškas tin
ka abiems iki šiol išleistiems 
tomams, nors, skaitant spaudą 
apie pirmąjį tomą, jo nepaste
bėjau. Manau, jog reikšminga, 
kad enciklopedijos pavadinime 
yra vartojamas pažyminys “lie
tuvių”, bet ne “Lietuvos”, ne 
kaip kitaip. Vieniems (jų tarpe 
ir man!) - tai svarbus, sveikinti
nas bruožas; kitiems - net aki
brokštas, nes nežiūrint, pvz. 
Konstitucijos įvade pabrėžtos 
lietuvių tautos, šiais laikais Lie
tuvoje “lietuvių” termino - ne
bent jie būtų vokiečių okupaci
jos meto kolaborantai ar nusi
kaltėliai - vengiama. Turbūt to
dėl ir Mažoji tarybinė diploma
tiškai buvo pavadinta “lietuviš
kąja”, bet ne “Lietuvos”, ne 
“lietuvių”.

Pradedame, visiškai nekon- 
traversinio, nekalto įdomumo 
dėlei, imkime pirmąjį VLE an
tro tomo straipsnį “Arktis, apie 
šiaurės ašigalio sritį. Sakyčiau, 
kad Bostoniškėje šis straipsnis

Atsiųsta paminėti
VYSKUPAS VINCENTAS BO- 

RISEVIČIUS STRAIPSNIUOSE IR 
DOKUMENTUOSE, parengė vysk, 
dr. Jonas Boruta, SJ, Milda Klim- 
kaitė, SJE, dr. Elena Neniškytė, Al
gimantas Katilius. Spaudai parengė 
J. Kardelytė, L. Sidarienė. Išleido 
“Katalikų akademijos” leidykla (A. 
Jakšto 9, Vilnius). Tiražas - 300 
egz. Vilnius, 2002 m., 380 psl.

Kan. dr. Juozas Stankevičius, 
MANO GYVENIMO KRYŽKELĖS. 
Atsiminimai. Parengė dr. Elena Ne
niškytė, Algimantas Katilius. Re
dakcinė kolegija: vysk. dr. Jonas 
Boruta, SJ, habil. dr. Antanas Tyla, 
habil. dr. Vacys Milius. Redagavo 
dr. Antanė Kučinskaitė. Išleido 
“Katalikų akademijos” leidykla (A. 
Jakšto 9, Vilnius). Tiražas - 300 
egz. Vilnius, 2002 m., 744 psl. 

Filosofo dr. JUOZO GIRNIAUS ir jo žmonos Onos paminklas 
Sudeikių (Utenos raj.) šventoriuje, kur abu yra palaidoti

Nuotr. N. Budrienės

išsamesnis, net žemėlapiu ilius
truotas. Čia, aišku, didesnio 
nuostolio nėra, nes lietuviams 
tai nelabai aktuali tema. Stab
telėkime prie artilerijos. Ir VLE, 
ir Bostoniškė besidominčius čia 
apdovanoja plačiais rašiniais. 
VLE tačiau sumini Vilniaus un
to auklėtinio K. Semenavičiaus 
1650 veiklą Artis magnae artille- 
ria, kuris bent anksčiau buvo 
išstatytas Vilniaus un-to Smug
levičiaus salėje. (Čia rašantis su 
malonumu prisimena, kad au
gant šių laikų raketų pramonei, 
1956 apie Artis labai palankiai 
atsiliepė britai). Ir VLE ir Bos
toniškė panašiai mini Atlanto 
chartą, tačiau į VLE nepateko 
straipsniai apie Atlanto paktą 
(NATO, 1949), nieko nėra apie 
1942-1944 vokiečių pastatytą 
Atlanto pylimą.

Peršokdami prie “B” raidės, 
žvelkime į lietuviams svarbią 
baltų temą. VLE temai skiria 
1,/2 psl., plius 3 puslapius spal
votų žemėlapių. Tema toliau 
dar plėtojama straipsniuose 
apie baltų kalbas, įvairias orga
nizacijas, meną, religiją, mitolo
giją ir t.t. Panašiai suredaguota 
ir Bostoniškė, tik ten, pvz., apie 
baltų kalbas A. Salys parašė 
daug, daug plačiau. Keistoka, 
kad VLE baltų meno puslapyje 
išspausdinta prez. R. Reagan 
1982 m. politinė proklamacija, 
“Baltic Freedom Day”.

Išeivijai bus įdomu patirti 
apie mūsų tarpe pažintas ar 
bent girdėtas, Lietuvos enciklo
pediniame lygyje pripažintas as
menybes. Tokių yra daug, todėl 
šio rašinio pavyzdžiams atranką 
dariau tik biografijomis su nuo
traukomis. Vien verčiant pusla
pius, t.y. nesiekiant išsamumo, 
VLE įtraukti: Arlauskaitė, Ar
mėnas, 'Audėnas, Augaitytė, 
Augius, Avižienis, Babrauskas, 
V. Bacevičius, Bačiūnas, Bač- 
kaitis, Bačkiai... Baublys. Ly
gindamas šį sąrašėlį su tos pa
čios leidyklos 1998 paruoštu iš
eivijos biografiniu žinynu JAV 
Lietuviai, pasigedau iš viso nera
dęs Augustaitytės-Vaičiūnienės, 
Augustino ir bent kelių kitų.

O dabar žvelkime į kitą me
dalio pusę, į šį tą pasakančius 
skirtumus tarp VLE ir Mažo
sios. Pvz., V. Astrauskas - Ma
žojoje (1966) dar tik kylanti 
okupanto žvaigždė; VLE (2002) 
- aštuoniose eilutėse - “LKP 
veikėjas”, 1987 įkopęs į Aukšč. 
tarybos prezidiumo pirminin
kus; šiek tiek “baltinamas” pa
žymint, kad 1989 balsavo už

ŽIBURIEČIAI SVETIMOJ 
PADANGĖJ. Sudarė Jonas Augus- 
taitis, Natalija Manikienė, Danutė 
Matuscvičienė. Redagavo Alma 
Karosaitė. Viršelis - Jurgos Augus- 
taitytės. Išleido UAB Vaibena (lei
dykla Aldorija, Varpų g. 6-5 Vil
nius). Vilnius, 2002 m., 228 psl. Tai 
atsiminimai buvusių Šakių “Žibu
rio” mokytojų ir mokinių, atsidūru
sių už Lietuvos ribų.

Arūnas Streikus, SONETŲ 
VALDŽIOS ANTIBAŽNYTINE 
POLITIKA LIETUVOJE (1944- 
1990). Redagavo Rima Mekaitė. 
Išleido Lietuvos gyventojų genoci
do ir rezistencijos tyrimo centras 
(Didžioji g. 17/1, LT-2001, Vilnius). 
Dailininkas - Alfonsas Žvilius. Vil
nius, 2002 m., 376 psl. Kaina - 12 
litų.

Lietuvos KP atsiskyrimą nuo 
visasąjunginės KP... Arba su sa
vo straipsniu 2001 m. Lituanus 
žurnale pasirodžiusį S. Atamu- 
ką taip pat sutinkame abiejose, 
tik VLE nėra nuotraukos ir 
straipsnis perredaguotas (dabar 
rašoma “istorikas, Lietuvos žy
dų bendruomenės veikėjas,... 
partijos darbuotojas”), 1990 
persikėlęs į Izraelį (matyt kam 
nors tai svarbu). Mažojoje yra 
V. Augustinaitis su nuotrauka, 
okupacijos metu buv. LKP CK 
narys, ministeris ir t.t.; VLE šio 
okupacinės valdžios aukšto pa
reigūno iš viso nėra..Rašyt. J. 
Avyžiui VLE skirta daug ma
žiau vietos. SSR maršalas Bag- 
riamanas, Mažojoje 1944 “išva
davęs” Lietuvos teritoriją, VLE 
trumpesniame straipsnelyje su 
savo vadovauta kariuomene 
“užėmė” didžiąją Lietuvos dalį. 
Kalbininkas J. Balčikonis, dorai 
aprašytas Mažojoje, trumpiau 
paminėtas VLE. Ir t.t. (Čia pa
brėžiu, kad šie pavyzdžiai pa
rinkti tik skirtingo, ačiū Dievui, 
redagavimo nušvietimui).

Lyginant su okupacinių lai
kų leidiniais, čia plačiai atidary
tas langas, ypač į vakarus. Aus
tralijai, įskaitant Australijos lie
tuvius, skirta 24 psl., kaimyninei 
Baltarusijai - 25 psl., JAV Balti- 
morės didmiesčiui - visa skiltis, 
įskaitant duomenis apie Balti- 
morės lietuvius. Tik čia, atrodo, 
neišlaikyta duomenų svarba: 
pvz., paminėta 1908 įsteigta lie
tuvių biblioteka, tačiau nepažy
mėta, kad JAV ji buvo pati 
pirmoji, tuo tarpu nurodyta, 
kad 1999 lietuviškąją mokyklą 
(nežinantis nesupras, kad tai 
šeštadieninė mokyklėlė) lankė 
13 mokinių (sic!)... Kuo lietu
viams svarbus ir kodėl VLE iš 
viso paminėtas JAV esantis 
Asherville, NC miestelis, neaiš
ku, nesuprantama... Bent kai 
kurie biografiniai duomenys, at
rodo, imti ne iš naujausių šalti
nių; maždaug prieš penkmetį 
garsus California Institute of 
Technology prezidentu tapusio 
D. Baltimore biografija įšaldyta 
1975 m. paskelbtais moksliniais 
pasiekimais. Apskritai pasauli
nio mokslo, meno, kultūros 
straipsnių bei iliustracijų apstu.

Istorinei tiesai ir sovietų- 
vokiečių-sovietų okupacijų pu
siausvyrai svarbi rezistencija bei 
Lietuvoje įvykdyti okupanto nu
sikaltimai Il-me tome nešluo
jami po kilimėliu. Straipsnelis 
apie Irkutsko srityje esančias 
Artiomovskio kasyklas, kuriose 
vergavo mūsų 1949 m. tremti
niai, iliustruotas grupine tremti
nių nuotrauka. Yra 1991 sausio 
13 žuvusios L. Asanavičiūtės 
nuotrauka, ji pavadinta Lietu
vos laisvės gynėja, SSRS tanko 
mirtinai sužalota. Yra partizanų 
biografijų su nuotraukomis - F. 
Ašoklio, L. Baliukevičiaus, A. 
Baltūsio ir kt. Jei nepasikeis re
dakcijos nusistatymas (ar sudė
tis...), reikia tikėtis išsamių, ne
grimuotų straipsnių apie sovietų 
okupaciją, 1941 sukilimą, sovieti
nės okupacijos kolaborantus bei 
nusikaltėlius ir t.t. (B.d.)
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Gyvasis ugnies stulpas 
Romui Kalantai
Regėjau, kaip liepsnojo Gyvas stulpas 
Tarp rymančių žalių, aukštų klevų... 
Koks sopulys visų jame sutilpęs, 
Suplaukęs iš upokšnių ir kalvų?

Stulpe girdėjos gyvą širdį plakant, 
Ji daužės glostoma mirties ranka... 
Liepsnom ir saulei į zenitą kylant, - 
Štai atnašaujama Gyva AUKA!

Jaunų dienų slogus likimas šaukė 
Prie Aukuro Tėvynės mylimos. 
Žemės altoriuos žiburėliai laukė, - 
Stulpo liepsnoj sutirpo sutemoj...
Ir kilo baltas Angelas į dangų, 
Iš kelio traukės debesys visi.
Parnešė mūsų žemei džiaugsmą brangų, - 
LIETUVAI LAISVĘ! Koks tu šiandien esi?!

Trisdešimt metų laikmetis užrašė 
fgyvą širdį mūsų LIETUVOS. 
Šlamėjimas klevų, kurs tuomet ošė - 
Praeiviui gyvą pulsą vis kartos...
- Ar pasakei bent žmogišką jam ačiū, 
Ar supratai jo Auką pelenų?
Štai dūsauja sena žemelė bočių, - 
Paklausk savęs - kas esi, kur eini?!

KLB 50 metų auksiniam jubiliejui paminėti skulptoriaus GINTARO RE- 
PEČKOS sukurtas kryžius, pašventintas minėjime Anapilio salėje lapkričio 
10 d. Jis pastatytas Šv. Jono kapinėse, kryžių kalvoje Ntr. K. Baliūnaitės

Prakalbinta praeitis
SĖS. ONA MIKAJLAITĖ
2002 m. Vilniuje išleisti Lie

tuvos moksleivių rašiniai, daly
vavę jau trejus metus vykusiame 
konkurse, kurį organizuoja Lie
tuvos Krašto apsaugos, Švieti
mo ministerijos bei Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centras. Pirmasis tokio 
pobūdžio leidinys buvo išleistas 
2000 m. Jo leidimą parėmė 
Tautos fondas. Taigi šis bus 
antrasis. Rašo jauni žmonės - 
gimnazistai, stengdamiesi su
vokti ir įsijausti į Lietuvos kovų 
už laisvę, kariuomenės bei ne
tekčių istoriją. Stambokame 400 
psl. leidinyje išspausdinti 57 
rašiniai, suskirstyti į šešias dalis.

Rašiniai kalba apie Lietu
vos savanorius, partizanus, ka
rius, apie skaudžią Lietuvos žy
dų lemtį ir apie Sibiro tremtinių 
vargus. Paskutinėje dalyje raši
niai liečia Sausio 13-tosios įvy
kius: kokiu būdu Lietuva vėl 
atkovojo sau laisvę. Rašiniai sa
votiškai graudūs ir jaudinantys. 
Pavyzdžiui, apie trėmimus į Si
birą moksleiviai stengėsi sužino
ti ne vien iš knygų, bet ir iš tų 
asmenų, kurie visa tai išgyveno 
ir iškentėjo. Štai Danguolė Šul
caitė, Akmenės rajono, S. Dau
kanto mokyklos mokinė pasa
koja, ką patyrė jos senelis 1944 
m., kai pats dar gimnazistas bū
damas su savo tėvais buvo išvež
tas į Sibirą. Ji baigia savo rašinį: 
“Staiga supratau - iš gyvenimo 
pilnatvės ir patirties, iš ramybės 
ta šviesa jo akyse. Gal ir teisus 
senelis sakydamas, kad mums 
trūksta kantrybės, kad norim 
viską labai greitai turėti, bet tai 
mūsų kelias, mūsų gyvenimas, 
tokie jau esame mes ir mūsų 
amžius. Man dar ilgai teks 
ieškoti savo kelio. O gal ir mano 
akis kada nors nutvieks tokia 
žalia šviesa... Gal...”

Mums, esantiems išeivijoje, 
malonu žinoti, kad šiandienos 

Lietuvos jaunimas domisi ir už
jūrio lietuviais: “Manau, kad 
šiandieninis jaunimas privalo 
domėtis ir giminės, ir tautos is
torija, privalo žinoti ne tik apie 
tremtinių, pokario metų parti
zanų kančias, bet ir apie skaudų 
išeivių likimą, kai jie, atsidūrę 
svetimame ir tolimame krašte, 
iš paskutiniųjų kabinosi į gyve
nimą, tapo kitų šalių piliečiais, 
tačiau širdyje visada liko lietu
viais ir tuo didžiuojasi”.

Laisvės kovų skyriuje pažy
mėtinas Varėnos Ąžuolo viduri
nės mokyklos mokinės Agnės 
Petrauskaitės darbas - jos pa
čios surinktais partizanų kovų 
dokumentais pagrįstos mintys 
apie anuos laisvės kovotojus. 
Lietuvos jaunimo mąstysenoje 
partizanų auka vėl atranda tin
kamą įvertinimą, kai tuo tarpu 
vyresnieji dažnai lieka soviet
mečio partizanų niekinimo įta
koje.

Marijampolės rajono San
grūdos vidurinę mokyklą lan
kanti Renata Kalinauskaitė ei
lėmis išreiškia partizanų tragiš
ką likimą:
Daug smėlio supustys dar vėjas, 
Daug lapų kris ir vėl žaliuos, 
Daug pasroviui nubėgs vandens, 
Ir daug sniegų supūs žiema.
Bet neužneš jų atminimo 
Nei baltas smėlis, 
Nei pūga.
Ir neužplaks jo rudeniniai lietūs, 
Nei medžių lapai neužklos.
Nes tol, kol gyvas bus lietuvis, 
Ir atminimas apie juos gyvuos.

Dera tad dėkoti Daliai 
Kuodytei, šio rinkinio sudaryto
jai, kruopščiai atrinkusiai raši
nius, išspausdintus šiame leidi
nyje. Savo įvade ji ir sako, jog 
tai “skausmingi bandymai atsa
kyti į, regis tokius aiškius, kita 
vertus - be galo sudėtingus 
klausimus: Tėvynės meilės, ko
vos būties šioje žemėje pras
mės... Gerai, kad į juos viena
reikšmiai neatsakyta - telieka 
tai visam likusiam gyvenimui”. 
Lietuvos ateitis blaivosi šių 
giliai mąstančių jaunų žmonių 
akyse.
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d KULTJRliJE VEIKLOJE
Pasvalys minėjo 505 metines 

rugsėjo 20-22 d.d. surengtoje 
miesto šventėje. Šventė prasidėjo 
rašytojo Mariaus Katiliškio kūry
bos skaitymais jo vardu pavadin
toje viešojoje bibliotekoje, kurio
je taip pat buvo atidaryta Mokslų 
akademijos bibliotekos darbuoto
jų parengta dokumentų paroda. 
Pasvalio krašto muziejuje, savo 
darbų parodą surengė vietos dai
lininkai. Šventės dienomis vyko 
didelė mugė, koncertavo kaimo 
kapela “Svalia”, šokių grupė, sve
čiai iš Latvijos. Taip pat vyko su
sitikimai su pasvaliečiu rašytoju 
Jonu Mikelinsku, buvo pristatyta 
jo apmastymų apie kūrybą ir kū
rėjus knyga Žmogus ir jo legenda. 
Pasakojama, kad netoli Pasvalio 
stovėjusi medinė pilaitė dar DLK 
Gedimino laikais ir ji turėjusi už
kirsti kelią į Lietuvą slenkančiam 
Livonijos ordinui. Pirmoji Romos 
katalikų šventovė Pasvalyje buvo 
pastatyta 1497 metais. Spaudos 
draudimo laikais čia gyveno gar
sių knygnešių, būvo svarbus drau
džiamos spaudos gabenimo ir pla
tinimo punktas, dėl ko nuo caro 
valdžios nukentėjo nemažai vie
tos gyventojų.

Grafikės Birutės Stančikaitės 
sukaktuvinė darbų paroda Rugsė
jo šviesa veikė beveik visą rugsėjo 
mėnesį Lietuvos aido galerijoje 
Vilniuje. Autorė 1976 m. baigė 
Vilniaus valstybinį dailės institu
tą, yra surengusi keturias autori
nes parodas. Per savo kūrybos 25 
metus ji buvo apdovanota įvai
riais diplomais, medaliais bei pre
mijomis Lietuvos ir užsienio gra
fikos trienalėse, parodose, kon
kursuose. Jos darbų yra įsigiję 
Lietuvos ir užsienio dailės muzie
jai ir meno galerijos. Šioje paro
doje buvo išstatyti įvairių jos kū
rybos periodų darbai: ankstyvo
sios litografijos, ofortai, mažesnių 
formatų estampai ir naujausi šių 
metų darbai, sukurti naudojant 
autorinę techniką. Pasak menoty
rininkų, “B. Stančikaitės darbų 
atlikimo technikos kaita ir ekspe
rimentai, nukreipti link formos 
apibendrinimo, sutampa su bend
romis šiuolaikinės lietuvių grafi
kos tendencijomis. Ši kryptis iš
plaukia iš autorės braižo muzika
lumo. Nuolat keisdamas!, daili
ninkė nepraranda grafikos linijo
je, plotmėse, spalvų potėpiuose 
pulsuojančios gyvybės, kuri tiesia 
jausmų tiltus tarp turtingo vidinio 
ir išorinio pasaulio.”

Karaliaučiuje rugsėjo vidury 
buvo atidaryta VII Tarptautinė 
Baltijos jūros baseino grafikos 
meno bienalė (dvimetinė paroda) 
Kaliningradas-Koenigsbergas 2002. 
Ši bienalė yra didžiausias tarptau
tinis Karaliaučiaus meno galerijos 
renginys. Parodoje pristatomi me
nininkų kūriniai iš Švedijos, Lat
vijos, Estijos, Lietuvos, Norvegi
jos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos ir 
Vokietijos. Lietuvos skyriuje, kurį 
globoja menotyrininkė Saulė Ma
žeikaitė, išstatyti devynių dailinin
kų kūriniai. Šiuolaikinės lietuvių 
grafikos kryptys atskleidžiamos 
Kęstučio Gintalo, Danguolės 
Dauknytės, Dainiaus Tijūnėlio, 
Alinos Budvydienės, Ingos Dar- 
gužytės, Aistės Krasauskaitės, 
Ramūno Čeponio, Irmos Bala- 
kauskaitės ir Birutės Zokaitytės 
kūriniuose. Parodą remia Lietu
vos kultūros ministerija ir Lietu
vos konsulatas Karaliaučiuje. 
Prieš dvejus metus vykusioje VI 
bienalėje vieną pagrindinių apdo
vanojimų pelnė lietuvis grafikas 
Redas Diržys.

Vilniaus “Senamiesčio domi
nuos” kvartale kuriasi dar viena 
šiuolaikinio meno erdvė, kurioje 
žinomų užsienio ir perspektyvių 
Lietuvos menininkų darbus rodys 
šiuolaikinio meno projektais D. 
Britanijos Londone garsėjanti ga
lerija “IBID Projects”. Pasak 
naujosios erdvės globėjos, Londo
ne gyvenančios menininkės Vitos 
Kuzmickaitės-Zaman, “šiame .ra
jone ryškios socialinės sankirtos 
bei daugialypiškumas yra idealus 
kontekstas šiuolaikiniam menui”. 
Galerija “IBID projektas: Vil
nius” įsikūrė jau įrengto Šv. Ste
pono gatvės 9-jo namo patalpose. 
Lankytojai šiuolaikinio meno dar
bus galės apžiūrėti keturiąs die
nas per savaitę (ketvirtadienį - 
sekmadienį), parodos bus keičia
mos maždaug kas mėnesį. Pirmo
joje parodoje, kuri atsidarė rugsė
jo 13, buvo išstatyti lietuvio Artū
ro Railos, brito John Russell ir 
prancūzės Fabienne Audeod kū
riniai.

Rokiškio krašto muziejuje 
buvo atidaryta devintoji konkursi
nė medžio drožėjų darbų paroda 
žymiam drožėjui Lionginui Šep
kai atminti. Konkurse dalyvavo 
38 drožėjai iš 18 Lietuvos miestų 
ir miestelių; parodoje išstatyti 14 
drožėjų darbai. Jauniausias kon
kurso dalyvis 15-metis Mantas 
Medikis iš Rokiškio rajono, vy
riausias - plungiškis 79-metis tau
todailininkas Jakovas Bunka. Pa
sak rengėjų, šiais metais konkur
sui pateikta daug meniškų me
džio darbų. Pirmą kartą į parodą 
atvežti du didelių gabaritų droži
niai, kurių aukštis siekia 4 ir 2 
metrus. Prizininkai ir pagrindinis 
laureatas buvo apdovanoti spalio 
25 dieną per konkursinės parodos 
uždarymą.

“Informacinė antena” išleido 
programinį leidinį Lietuvių jil- 
mai/Lithuanian Films 1990-2002. 
Dvikalbė 664 psl. knyga aprėpia 
dvylikos nepriklausomybės metų 
lietuvių profesionalųjį kiną. Lei
dinyje galima rasti visus įvairiose 
studijose ir įvairiomis technologi
jomis įrašytus profesionalių reži
sierių pilno ir trumpo metražo fil
mus, kino ir televizijos dokumen
tiką, animatorių ir studentų dar
bus. Taip pat pateikiama išsami 
informacija apie Lietuvos audio
vizualinį sektorių, jo situaciją ir 
pasirengimą tapti europinės prog
ramos “Media Plus” ir “Eurima- 
ges” fondo nare. Knygą parengė 
ir įvadą bei pabaigos straipsnį pa
rašė kinotyrininkė Gražina Arlic- 
kaitė. Leidinį parėmė Lietuvos 
kultūros ministerija, “Eureka Au- 
diovisuel” ir “Scandinavian Films”.

Akmenės rajono Kairiškių 
kaime, tarp Tryškų ir Viekšnių, 
archeologai išaiškino senąsias ka
pines ir kapinyną. Prieš dvejus 
metus vienas senienų rinkėjas to
je vietoje buvo radęs įmovinį kir
vį, ietigalį, dviejų vytų antkaklių 
lankelius ir vytinę apyrankę. Ar
cheologai patikrino šią informaci
ją ir žvalgydami radimvietę Virvy
tės upės dešiniajame krante, į 
pietryčius nuo senųjų kapinių, ap
tiko dar vieną tokį pat kirvį, ieti
galį, masyvių apyrankių ir kryži
nio smeigtuko dalis. Mokslininkų 
teigimu, senieji radiniai yra išlikę 
iš VI-XIII š. Pasak archeologo 
Broniaus Dakanio, kapinynas tu
rėtų būti gerai išsilaikęs, nes že
mės paviršiuje nėra suardytų lie
kanų. Pasitvirtinus archeologų 
spėjimams, Akmenės rajone tai 
būtų vienintelis iki šiol rastas ka
pinynas. G.K.

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

Toronto Maironio mokyklos antras skyrius su mokytoja Nora Jenčiukaite ir padėjėja Ina Sungailiene
Nuotr. A. Šimonėlienės
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

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

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

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

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

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų..

.4.10%

.4.70%

.5.05%

.5.50%
5.70%

.4.50%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

$100,000 ir nekilnojamo turto

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking“)

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

SKUBIAI PARDUODAMAS 
Jane ir Bloor atskiras 7 
kambarių namas, 4 mie
gami, garažas, arti prie 
požeminio.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI,ba

Associate Broker

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

MARGIS PHARMACY"
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

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

♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus 

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

(| 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.

Tel: 233-4661

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

Toronto “Rambyno” tunto prityrusių skautų dr-vė su savo vadovu s. Algiu 
Simonavičiumi (vidury); pirmoj eilėj iš kairės: J. Tarvydas, D. Saplys, L. 
Turczyn, A. Wasowicz, T. Yčas, R. Gaputis; antroj eilėj: D. Puzeris, A. 
Gečas, G. Valiulis, E. Panavas, A. Petrauskas, M. Tirilis, P. Kriščiūnas, V. 
Kaminskas, A. Ruslys, T. Kuras, P. Marijošius. Šie skautai j “Romuvos” 
40-mečio stovyklą iš Toronto atvyko dviračiais Nuotr. R. Otto

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ros motorais, todėl turi dažnai 
iškilti j paviršių, bet panėrę su
kelia mažiau triukšmo, todėl 
juos yra sunkiau susekti. Jūrų 
kapitonas, inž. M. Williamson, 
tvarkantis nardlaivių įsigijimą, 
teigia, kad šių nardlaivių pirki
mas, nepaisant reikalingų patai
symų, buvo geras sprendimas. 
Tai tvirti laivai ir palyginamai 
pigiai nupirkti; be to, visokie 
pataisymai atliekami Anglijos 
lėšomis. Australija už suprojek
tavimą ir pastatymą 6 “Collins” 
klasės nardlaivių išleido apie 6 
bilijonus, arba po bilijoną už 
vieną nardlaivį. “Victoria” kla
sės vienas nardlaivis su pataisy
mu ir atnaujinimu kainuoja tik 
apie 250 milijonų.

Kanados rašytojas Y. Mar
tel už savo romaną Life of Pi ga
vo premiją, tačiau Brazilijos ra
šytojas dr. M. Scliar sako, kad 
Y. Martel panaudojo 1981 m. jo 
išleisto romano Maksas ir katės 
pagrindinę idėją savo kūrybai. 
Brazilietis savo knygoje vaiz
duoja žydų berniuką su pantera, 
plūduriuojantį gelbėjimosi val
tyje Brazilijos pakrantėje. Dr. 
M. Scliar teigia, kad jis jaučiasi 
savotiškai pamalonintas, kad jo 
knygos įdėja net neatsiklausus, 
buvo panaudota. Apskritai, 
naujos įdėjos atrodo esančios 
lyg ir intelektualų nuosavybė. Y. 
Martel sako, kad jis sutinka su 
dr. M. Scliar prielaida, bet nėra 
tos knygos skaitęs ir negalėjo 
nusirašyti. Verčiant dr. M. 
Scliar romaną į anglų kalbą 
skaitęs laikraštyje jos įvertinimą 
ir pamiršęs. Po kelerių metų nu
vykęs į Indiją, prisiminė ką skai
tęs apie dr. M. Scliar knygą ir 
pradėjo dirbti prie savo roma
no. Knyga buvo palankiai įver
tinta abiejose Atlanto pusėse, 
pristatyta generaliniam guber
natoriui apdovanoti. Autorius 
laimėjo 121,000 anglų svarų 
premiją. Y. Martel savo knygos 
pratarmėje pažymėjo, kad pa
naudojo kaip išeities tašką dr. 
M. Scliar įdėją.

Žinomas mokslininkas ir 
gamtosaugininkas D. Suzuki 
kviečia kanadiečius taip gyventi, 
kad gamta nenukentėtų. D. Su
zuki tai vadintų “iššūkiu gam
tai” ir nurodo ką žmonės turi 
daryti, kad būtų švari aplinka, 
kad būtų sveika ir malonu gy
venti. Jis siūlo 10% sumažinti 
elektros energijos naudojimą, 
pasirinkti našesnes šildymo 
įrangas ir tuo sumažinti šildymo 
išlaidas. Nevartoti nuodingų 
pesticidų, pasirinkti mažiausiai 
teršalų išleidžiantį į orą auto-

RUBY REAL ESTATE ltd.

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3'/2°/o
IŠVISO
+GST

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

mobilį ir juo mažiau važinėti. 
Daug vaikščioti arba dviračiu 
važinėti ir mažiau mėsos valgyti.

Kanada atnaujins ryšius su 
Kuba. Prieš trejus metus Kubo
je padaugėjus žmonių teisių pa
žeidimams, Kanada nutraukė 
draugiškus ryšius ir sustabdė 
ministerių lankymąsi Kuboje. 
Dabar netrukus Kanados atsto
vas vyks į Kubą, kur susitiks su 
valdžios pareigūnais. Abejoja
ma, ar pasimatys su Castro? Ka
nada neprisidėjo prie JAV 
draudimo su Kuba prekiauti ir 
net siūlė verslininkams ten in
vestuoti. Laukiama, kad padi
dės turistų srautas, verslo apim
tys ir kultūriniai ryšiai. Tikima
si, kad Kubos valdžia sušvelnins 
režimą ir mažiau pažeidinės 
žmonių teises.

Ontario finansų ministerė 
J. Ecker pasiūlė eilę būdų, kaip 
apsaugoti investuotojus, indėli
ninkus nuo suktybių versle. Bet 
kokia bendrovė, įmonė ar ban
kas, kurie pateiks melagingą fi
nansinę padėtį, gali susilaukti 
baudos nuo vieno iki 5 milijonų 
dolerių, arba nuo 2 iki 5 metų 
kalėjimo. Finansinius sukčiavi
mo atvejus tyrė valdžios sudary
ta komisija, kuriai pirmininkavo 
žinomas advokatas P. Crawford. 
Vertybinių popierių komitetui 
suteikiama teise už finansinius 
duomenis laikyti atsakingus vy
riausius įstaigų ar įmonių va
dovus.

Valstybės saugumui ir tvar
kai kenkia visokių dokumentų 
padirbinėtojai. Ontario provin
cijos Brampton mieste policija 
surado slaptą spaustuvę, kuri, 
turėdama modernią įrangą, pa
dirbinėjo įvairius dokumentus. 
Per kratą ten surasta šimtai pa
dirbtų Kanados pasų, imigraci
jos, pilietybės, automobilių vai
ruotojų pažymėjimų, 600,000 
dolerių vertės JAV keliautojų 
čekių. Vienas iš suimtų už do
kumentų padirbinėjimus buvo 
paieškomas ir JAV. Taip pat 
ten rasta padirbtų įvairių Angli
jos, Indijos ir Pakistano doku
mentų. Policija dabar aiškinasi, 
kaip ilgai ta spaustuvė veikė.

Per pastaruosius trejus me
tus vyko aiškinimasis dėl Mont- 
realio ir Nova Scotia bankų su
sijungimo. Ir tik neseniai būrelis 
abiejų bankų vyresnių vadovų ir 
patarėjų ėmė rimtai svarstyti su
sivienijimo galimybę. Susijungę 
abu bankai taptų didžiausiu 
banku Kanadoje. Dabartinis fi
nansų ministeris J. Manley lyg ir 
pritarė deryboms, bet kai iš mi- 
nisterio pirmininko J. Chretien 
vadovietės pasigirdo tam nepa
lankūs balsai, tai sausio viduryje 
tarp tų bankų derybos nutrūko. 
Kalbama, kad bankų vadovai 
nutarė laukti, kol J. Chretien 
pasitrauks, ir tada vėl bandys 
tartis. Finansų ministeris J. 
Manley kaltina pačius bankus, 
kad jie per daug skubėjo ir nesi
laikė privalomų reikalavimų. 
Paneigiami gandai, kad J. Chre
tien ir J. Manley dėl tų bankų 
vienijimosi nesutaria. b.S

| Sportas
“Aušros” žinios
- Klubo vadovybė sveikina Ka

nados lietuvių bendruomenę, šven
čiančią 50-metį ir Kanados lietuvių 
fondą, švenčiantį savo 40-metį, ir 
dėkoja už nuolatinę paramą klubui.

- Visi klubo nariai yra įparei
goti išplatinti dvi loterijos bilietų 
knygutes. Loterija įvyks gruodžio 3 
d., 6.30 v.v. Prisikėlimo par. salėje 
kalėdinės eglutės proga. Visi kvie
čiami. Įėjimas $5.

- Klubo narių registraciją vyk
do Vida, tel. 416 626-5184. Treni
ruočių tvarka yra interneto tinkla
pyje www.ausra.net.

NBA lietuviškos 
žvaigždės

2002-2003 metų NBA krepši
nio sezone Klyvlando, OH “Cava
liers” Žydrūnas Ilgauskas ir Port
land “Trailblazers” Arvydas Sabo
nis susitiks rungtynėse du kartus: 
pirmą kartą sausio 13 d. Portlande, 
o antros varžybos įvyks Klyvlande 
vasario 2 d. Klyvlando, OH, “Cava
liers” komanda išleido naują televi
zijos reklamą, kurioje Žydrūnas Il
gauskas stovi Klyvlando miesto 
centre ir lietuviškai sako: “Klyvlan
de Žydrūnas Ilgauskas yra pamink
las!” Nepraleiskite progos pamatyti 
bent vieną iš dviejų Lietuvos krep
šinio žvaigždžių NBA lygoje, kai jie 
atvyks į jūsų miestą. Žydrūnas Il
gauskas ir Klyvlando “Cavaliers” 
atvyks į Torotną 2003 m. sausio 3 d. 
ir kovo 26 d. Arvydas Sabonis ir 
Portland “Trailblazers” Toronte 
žais š.m. gruodžio 8 d. Linas Jhns

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: FIBA-Europos 

Čempionų taurės Šiaurės konfe
rencijoje Vilniaus “Lietuvos rytas” 
ir toliau žengia pirmyn 84:62 nuga
lėdami Tallinn “Kalev” (Estija) 
klubą. Tuo tarpu Kauno “Žalgiris” 
smunka vis žemyn, išvykoje 88:113 
pralaimėjęs Vitoria “Tau ceremi- 
ca” (Ispanija) krepšininkams.

STALO TENISAS: Šiaurės 
Europos varžybose tarp dalyvių iš 8 
valstybių lietuvė R. Būdienė laimė
jo asmenines mišrių dvejetų su nor
vegu G. Erlansen varžybas.

TEAKWONDO: Liberec (Če
kija) vykusiame atvirajame čempio
nate tarp 200 sportininkų iš 7 kraš
tų lietuviai R. Laukaitis (iki 76 kg), 
R. Timauskas (84 kg), M. Dieninis 
(67 kg) ir J. Krištopaitis (64 kg) iš
kovojo aukso medalius. Sidabro 
medalius iškovojo J. Chvoinickas 
(61 kg), D. Urbonavičius (64 kg) ir 
L. Virbalas (84 kg). Bronza teko 
E. Sakalaitei (52 kg).

BUŠIDAS: Vilniuje įvykusiose 
bušido varžybose, kuriame dalyva
vo kovotojai iš Japonijos, Gruzijos, 
Prancūzijos, Lenkijos, Rusijos ir 
Gudijos, Lietuvos atstovai R. 
Stambrauskas, E. Valavičius ir K. 
Smirnovas tapo nugalėtojais.

FUTBOLAS (kanadiškas): 
Lapkričio mėn. 12 d. “ Toronto 
Star” dienrašyje buvo įdėta viduri
niųjų mokyklų (high school) iški
liausi (“The Star Dream Team”) 
žaidėjai. Jų tarpe buvo paminėti du 
lietuviai su įdėtomis jų nuotrauko
mis - Q.B. Adomas Kuprevičius 
(Father Goetz School) ir LG Ri
čardas Žulys (St. Michael’s). V.P.

Ateitininkų žinios

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Šiaurės Amerikos ateitininkų 
tarybos rinkimai įvyks 2003 m. va
sario mėn. Bus renkama 12 asme
nų. Sudaryta Pr. Razgaičio vado
vaujama rinkiminė komisija, kurios 
adresas yra: 6755 Parkgate Ovai, 
Seven Hills, OH, 44131, USA. Rin
kimuose gali dalyvauti visi įžodį da
vę federacijos nariai, sulaukę 18 m. 
amžiaus ir išbuvę ateitininkais ne 
mažiau kaip 5 metus. Kandidatus į 
tarybą gali pasiūlyti kiekvienas atei- 
tininkas-kė. Turi būti apibūdinta 
kandidato veikla ateitininkijoje, 
profesija, amžius, gyvenvietės adre
sas, nuo kada ateitininkas. Duome
nis siųsti adresu: Nijolė Balčiūnie
nė, SAAT Nominacijų komisija, 
2930 Rockefeller Rd., Willoughby 
Hills, OH, 44092, tel. 440 944-5741; 
E-paštas: nbalciunas@aol.com. Rin
kimai bus vedami korespondenci- 
niu būdu. Balsuojančiųjų sąrašai 
rinkimų komisijai pateikiami iki 
2003 m. sausio 15 d. Kandidatų siū
lymas nominacijų k-jai iki 2003 m. 
vasario 1 d. Uždarius kandidatų są
rašą, bus išsiuntinėti balsavimo la
peliai, kuriuose bus nurodyta grąži
nimo data. Rezultatai skelbia- mi 
dvi savaites po balsavimo termino.

--------------------- inf.

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

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

IMAME
už asmenines paskolas

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

(fixed rate)
1 metų........................4.10%
2 metų........................4.80%
3 metų........................5.20%
4 metų........................5.65%
5 metų........................ 5.65%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

APLANKYKITE MUSU TINKLALAPĮ: www.parama.ca

i iiiiiiiii imu imu
mmimimmiim

Lina Kuliavienė

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

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

stra Travel______
& Services Inc

“Astra Travel” kelionių agentūros savininkė ir vadybininkė

ASTRA Skupaitė-Tatarsky
PERSIKĖLĖ I NAUJAS PATALPAS

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

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

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

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

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

KELIONĖS į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

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

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

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

MEDELIS Tel. 416 531-4800

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.ausra.net
mailto:nbalciunas@aol.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Pasaka iš gyvenimo

Tėvelio sodas
ALĖ RŪTA

Tai buvo XX š. pati pradžia. 
Gal tada tėvelis (dar nebuvo 
mūsų tėvelis), jaunas ūkininkų 
vienturtis sūnus, negaišindamas 
laiko, sugalvojo aplink sodybą ir 
pačiame sode prisodinti vaisinių 
medžių ir krūmų. Laikai keitėsi, 
buvo karas, praėjo tokių ir ano
kių kareivių, bet žemės negi iš
sineš, medžių išrovę neišsiga
bens.

Nors mums tėvelis atrodė 
ne per geriausias ūkininkas, pri
vengė arklo ir akėčių, bet... Ir 
dirbdamas valsčiaus raštinėje 
sekretoriumi, domėjosi ūkiu, 
gyvuliais, šeimyna, - mėgo ma
mutei, gerai ūkininkei, padaryti 
pastabų, pamokyti, net pakriti
kuoti ir įsakinėti - daryti pagal 
jo planus. Motina dažnai tik nu
modavo ranka: jos tėvas buvo 
išmaningesnis ir turtingesnis 
ūkininkas kitoje parapijoje. Ji 
buvo gera savo tėvelio mokinė, 
ir atitekėjusi mokėjo tvarkytis 
su samdiniais.

O mes tik vėliau supratom: 
jei nelabai praktiškas ir suma
nus žemdirbys, tai svajotojas, 
planuotojas buvo jiems ne vien 
grožiui, bet ir naudai, praktiš
kam gyvenimui.

Štai jo sukurto - suplanuoto 
ir įvykdyto - užauginto sodo 
vaizdas. Beveik simetriškai sode 
tvarkingai surikiuota - šonuose 
ir galuose sodybos krūmai bei 
smulkūs vaisiniai medeliai, vi
duryje - obelų ir kriaušių dideli, 
šakoti, tvirti medžiai. Jokios au
dros neišrautų, neaplaužytų. Se
noji troba, gryčia, statyta dar 
tėvelio tėvų - senelių, buvo se
nojo kaimo pavyzdžiu: galas į 
gatvę (ulyčią) - tai gryčia; o ki
tame gale - seklyčia - svetainė; 
tarp jų pereinamas “namelis” ir 
šone kamaros - podėliui. Vie
name gryčios gale - slyvynai, o 
kitame - vyšnių medeliai, ser
bentų, agrastų krūmai. Kitame 
sodo gale pirtis, kluonas, o visu 
sodo galu - agrastynai ir ser
bentynai (raudonų ir geltonų 
serbentų uogų). Visu šonu so
do, skiriančio nuo kaimyno 
sodybos - avietynai. Ten, deja, 
priaugo ir dilgių, taigi sunku 
buvo nesusidilginuš uogauti...

Kriaušių buvo - saldžių, di
delių. Obuolių - alyvinių, azor- 
tinių, antaninių, saldžiarūkščių, 
pimpinių (mažiukai, bet ska
nūs). Labiausiai mėgom triauš
kinti saldinius ir čiulpte čiulpti 
alyvinius, nes gerokai prinokę, 
geltoni, saldūs, minkšti, be

Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos atstovės lietuvių šventėje 
Midlande - Kanados kankinių vietovėje. Iš kairės: D. Vorps, I. Vibrienė, S. 
Kimsienė, A. Augaitienė, St. Zimnickienė, St. Girčienė, A. Giedrienė, B. 
Skvereckienė

fb SKAITYTOJAI PASISAKO
PAGALBA NUSKRIAUSTIEMS 

VAIKAMS
Žiūri į likimo nuskriaustą vai

kelį Lietuvoje ir save klausi: kodėl 
toks žiaurus gyvenimas? Kodėl pa
smerkti nelaimingi vaikai? Kodėl ir 
jie, kaip šimtai tūkstančių laimingų
jų, negali krykštauti mokyklos kie
me, kodėl negali turėti mėgstamo 
žaislo ar geresnio duonos kąsnio. 
Stebi jų akutes - liūdnos, liūdnos. 
Sulysę, nedrąsūs, alkani.

Nelaimingų vaikučių dar yra 
labai daug. Vienų tėvai invalidai, 
kitų - viena mama, treti - priglausti 
svetimų žmonių. Jie neturi elemen
tariausių buitinių sąlygų: šiltesnės 
aprangos ar batų, negali nusipirkti 
mokslo priemonių. Vaikus kamuo
ja ne tik skurdas, bet ir įvairiausios 
ligos, negalios.

Artėjant šv. Kalėdoms jie taip 
pat laukia Kristaus gimimo dienos. 
Tik labai gaila, kad daugelio iš jų 
neaplankys Kalėdų senelis, niekas 
nepradžiugins jų mažų širdelių. 
Mes, “The Globe” nariai, kreipia
mės į visus geros valios žmones, ku
riems rūpi vaikų ateitis. Labai pra
šome nors maža auka paremti 
vargstančius vaikus.

“The Globe” yra ne pelno sie
kianti vaikams remti organizacija 
įsisteigusi Ilinojaus Valstijoje prieš 
ketverius metus. Organizacijos tiks
las - padėti likimo nuskriaustiems 

kramtymo nurydavom didelius 
kąsnius.

Nuo trobos skersai kiemą 
buvo klėtys; vėliau - grūdinė ir 
rūbinė klėtys buvo perkeltos 
anapus kelio, o klėčių vietoje 
pastatyta “naujoji troba”, kurios 
įkurtuvėse buvo ketvirtojo vai
ko, mūsų brolio Alpanciuko 
krikštynos. Už tos naujos gry
čios, taigi, už buvusių klėčių 
tėvelio jau buvo prisodinta ievų 
ir daugybė vyšnių medelių. Oi, 
tos vyšnios! Įsikardavom į liau- 
nius medžius ir saujomis brauk- 
davom saldžias, iki juodumo 
nunokusias vyšnias; arba į gel
tonas - čerešnes. Taip godžiai 
jas valgydavom, kad kartais už- 
miršdavom ir kauliukus išspjau
ti... Skaudėjo pilvukus, tada 
mamutė duodavo cukraus gaba
liuką, užlašinusi valerijono porą 
lašų.

O dėl grožio - naujosios 
trobos šonuose tėvelis pasodino 
du berželius - užpakalinėje pu
sėje, prie virtuvės. O nuo gat
vės, abipus verandos - gonkelių 
pasodino po didelį krūmą alyvų; 
gal net po du krūmus, nes žy
dėdavo baltai ir mėlynai. Nau
joji gryčia jau buvo - šonų į gat
vę, su gonkelių viduryje, tarp 
gryčios (į kiemą) ir seklyčios - į 
vakarų pusę ir kiek į pietus, kur 
buvo ievynas ir višnynas. Tame 
gale ir kiek pakreiptos (puslan
kiu) į gatvę, į gonkas, buvo 
mamutės įtaisytas gėlių darželis, 
kurio viduryje, lyg gėlyno kara
lius, pūpsojo raudonų pivonijų 
(pinavijų) kalnas.

Iš pat vaikystės labiausiai 
prisimenu slyvų saldumą - gar
dumą. Kai jos pilnai prinok
davo, ryte rydavau (kauliukai - 
per dideli, išspjaudavau), užsi- 
miršdama, kad persivalgau. Ta
da reikdavo valerijono...

Bet ir dabar manau, kad 
sveikata, ilgas amžius gerokai 
priklausė nuo gausiai vartotų 
sodo vaisių ir uogų. Ir prisimin
dama tai, esu jau ir po šimto 
metų dėkinga mūsų tėveliui, ta
da jaunam berneliui, kuris būsi
mai savo šeimai apsodino tokį 
sveikatingą, gražų - planingą, 
įvairų sodą.

Žinoma, tasai sodas jau mi
ręs. Kaip jei ne miręs dar, tai 
apnaikintas karų ir okupacijų ir 
mūsų kaimas.

Gerai technika, urbanistinė 
kultūra, bet... Sveikai mus 
maitino, sveikus išugdė labiau
siai Lietuvos kaimas. Ir tėvelio 
sodas...

vaikams. Teikiame visokeriopą pa
ramą. Gauname vaikiška rankele 
išvinguriuotų padėkos laiškelių. 
Kokie jie laimingi, kai įsigyja vieną 
ar kitą reikalingiausią daiktą. Nuo
širdžią padėką reiškia ir socialinių 
tarnybų darbuotojai.

Šiuo metu ypatinga parama 
reikalinga Lazdijų, Simno, Prienų 
rajonų vaikučiams Lietuvoje. Bro
liukams Dominikui (7 m.) ir Nor
bertui (5 m.). Abu berniukai serga 
atopiniu dermatitu, Joung Hun- 
ghes sindromu, cukriniu diabetu ir 
bronchine astma. Vaikams reika
linga ypatinga priežiūra, slauga. 
Mama globoja vaikučius, dirbti ne
gali. Tėvo šeimoje nėra.

Laurytė (11 m.) turi dvi jau
nesnes sesytes (5 ir 7 m.), visiškos 
našlaitės. Priglaudė svetima mote- 
ris-invalidė. Alina (12 m.), gyvena 
su mama, sergančia psichine liga, 
užaugusi vaikų namuose; tėvų nei 
giminių neturi. Kamilė ir du jos 
broliukai, Jovita ir jos sesytė, To
mukas - dvi sesytės ir broliukas. 
Visų padėtis labai panaši. Tai vai
kučių vardai, kuriems labai labai 
reikalinga materialinė parama.

Nadia Bruno
P.S. Auka nurašoma nuo mo

kesčių. Siųsti adresu: “The Globe” 
2405 Essington Rd. #139 Joliet, IL 
60435, USA. Bank One #111500 
1671752 EIN #36-4372409

Toronto Maironio mokykos jaunesniųjų darželis su mokytoja Janina Dzemioniene ir padėjėja Arįja 
Baturaite per Kaukių balių Nuotr. A. Šimonėlienės
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS

Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

Wo«t Raalty Ine.

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

Karščiavi m a s DR. VYTAUTAS MEŠKA

Dantų gydytoja

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

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

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

Į žalingus išorinius ir vidi
nius poveikius žmogaus, taip 
pat ir kitų šiltakraujų organiz
mas reaguoja karščiavimu. Daž
niausiai šie poveikiai yra infek
ciniai. Tačiau yra ir neinfekci
nės kilmės karščiavimas, kuris 
dažniausiai yra susijęs su orga
nizmo ląstelių ir audinių irimu. 
Tai gali būti po operacijų, kaulų 
lūžimo, vidinio kraujoplūdžio, 
kraujo perpylimo, raumenų per
tempimo ir kitais atvejais. Kai 
kada karščiavimą gali sukelti ir 
funkciniai centrinės nervų siste
mos sutrikimai.

Kūno temperatūros pakili
mas yra svarbiausias karščiavi
mo rodiklis. Bet ne mažiau 
svarbūs ir kiti karščiavimo ženk
lai. Tai įvairūs medžiagų (dujų, 
angliavandenių riebalų, balty
mų, vandens, elektrolitų, mikro
elementų) apykaitos, nervų, 
kraujotakos, virškinimo, išskyri
mo sistemų, įvairių biochemi
nių, biofizinių ir kitų procesų 
sutrikimai.

Apie karščiavimą galima 
spręsti ir pagal pulso dažnį, ku
ris, temperatūrai pakilus 1°C, 
padažnėja apie 10 smūgių per 
minutę. Karščiavimo metu pasi
keičia taip pat bendra paciento 
išvaizda. Kūno temperatūrai ky
lant veidas išbąla, išsiplečia vyz
džiai; jai krentant veidas pa
rausta, vyzdžiai susiaurėja. Apie 
virškinimo sutrikimą liudija lie
žuvio apnašos.

Normaliomis sąlygomis kū
no temperatūra yra pastovi. Per 
parą ji svyruoja vieno laipsnio 
(Celsijaus) ribose (nuo 36 iki 
37°C pažastyje). Iš ryto kūno 
temperatūra yra kiek mažesnė, 
po pietų - aukštesnė. Vaikų 
temperatūra yra aukštesnė negu 
pagyvenusių asmenų.

Minėti kūno temperatūros 
svyravimai yra susiję su medžia
gų apykaitos procesų intensyvu
mu, kitaip sakant, su šilumos 
gamyba, kurios tvarkymas vadi
namas chemine termoreguliaci
ja. Fizinė termoreguliacija - tai 
šilumos atidavimo tvarkymas. 
Žmogaus organizmas apie 70% 
šilumos atiduoda išspinduliuo
damas, apie 25% - išgarinda
mas pro odą ir plaučių vandenį, 
apie 3% sunaudojama įkvėpia
mam orui ir suvalgytam maistui 
sušildyti.

Nors žmogaus organizmo 
temperatūra nelyginama su XX 
a. pradžios vokiečio fiziko Max 
Planck vadinamojo veikimo 
kvanto bei kitomis fizikinėmis 
konstantomis, tačiau ji (kūno 
temperatūra) puikiai iliustruoja 
vidinės organizmo terpės pasto
vumą (homeostazę). Pavyzdžiui, 
patekus į organizmą per dide
liam šilumos kiekiui, organiz-

LED AS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

Matininkas

TOMAS A. SENKUS, BSc..o.l.s..o.lip 
ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

mas padidina jos atidavimą: pir
miausia išsiplečia kaktos, plaš
takų ir pėdų arterioles, sustiprė
ja mikrocirkuliacija. Jeigu to 
nepakanka, įjungiama antroji 
(fiziologinės) termoreguliacijos 
pakopa - padidėja prakaitavi
mas (1 g vandens išgarinti išei- 
kvojama per 500 kalorijų šilu
mos). Jei nepakanka ir šito, įsi
jungia cheminė termoreguliaci
ja: šilumos gamyba ima mažėti.

Pagal temperatūros pakili
mo aukštį skiriama žemoji tem
peratūra (37°-38°C), vidutinė 
(38°-39°C) aukštoji (39°-41l,C) ir 
aukščiausioji (virš 41UC). Pagal 
pakilusios temperatūros eigą 
skiriami šie karščiavimo tipai: 
pastovus karščiavimas, kai tem
peratūra siekia 38°C ir jos paros 
svyravimai neviršija 1°C; nepa
stovus, kai temperatūra nukren
ta žemiau 38°C ir jos svyravimai 
viršija 2°C; atvirkštinis, kai ryto 
temperatūra esti aukštesnė už 
vakaro ir kt. Karščiavimo eigoje 
skiriamas temperatūros kilimas, 
kuris gali trukti nuo kelių valan
dų iki kelių savaičių, ir tempera
tūros kritimas, kuris gali būti 
staigus, užtrunkantis kelias va
landas, ir lėtinis, trunkąs kelias 
dienas.

Visi minėti karščiavimo 
ypatumai turi didelės reikšmės 
ligų diagnostikai. Pavyzdžiui, 
užsikrėtus vidurių šiltine, tem
peratūros kilimas trunka savai
tę; gyjant nuo maliarijos prie
puolio, temperatūra krinta stai
giai, po kraujo išsiliejimo į sme
genis (hemoraginio insulto) 
temperatūra pakyla po dienos - 
kitos^ ir esti aukšta arba viduti
nė. Žemoji temperatūra būdin
ga sergant tuberkulioze, pikty
biniais navikais.

Taigi termoreguliacija api
ma gausius organizmo fiziologi
nius ir liguistus (patologinius) 
procesus. Minėjome, kad pate
kus į organizmą daugiau šilu
mos, sustiprėja mikrocirkuliaci
ja. Tai reiškia, kad išsiplečia ka
piliarai, kurių kiekis siekia 2 mi
lijardus, o bendras ilgis sudaro 
8,000 km. Jeigu organizmas ma
žina arba didina medžiagų apy
kaitos intensyvumą, tai šie pro
cesai vyksta visų pirma dėl fer
mentų aktyvumo pakitimų, ku
rių mūsų organizme yra per 
2000. Taip pat medžiagų apy
kaitos kitimas neapsieina be du-

TO RO N T ©
Liet. ev. liut. Išganytojo pa

rapijos Moterų draugija šv. Ka
lėdų proga Tėviškės žiburiams 
paskyrė $150 auką.

A. a. Juliaus Budniko 27 
metų mirties atminimui žmona 
Joana ir šeima Tėviškės žibu
riams aukojo $ 100.

A.a. Pranui Žuliui mirus, 
reikšdami nuoširdžiausią užuo
jautą jo žmonai Elenai, dukros 
ir sūnų šeimoms, Bronė ir Jonas 
Lukoševičiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $100.

A. a. Pranui Žuliui iškeliavus 
amžinybėn, nuoširdžiai užjausda
ma žmoną Alę, dukrą ir sūnus su 

jų apykaitos pokyčių. Kaip žino
ma, 95% įkvėpto deguonies or
ganizme virsta vandeniu, o iš li
kusių 5% atsiranda reaktyvūs 
deguonies dariniai (hidroksilas, 
superoksidas, įvairūs peroksidai 
ir hiperperoksidai), kurie vadi
nami laisvaisiais deguonies radi
kalais. Jie organizmui yra ypa
tingai kenksmingi, nes “atplė
šia” nuo fermentinių ląstelių 
hormonų suporintus elektronus, 
o tada minėtos normaliai orga
nizmo veiklai reikalingos biolo
giškai aktyvios medžiagos tam
pa žalingomis, netgi nuodingo
mis. Apie tai TŽ jau buvo minė
ta (žr. S. Šimeliūnas, 2002, 23 
nr.) Esama duomenų, jog karš
čiavimas padidina laisvųjų radi
kalų susidarymą. Žinant karš
čiavimo ypatumus (o jų yra ir 
daugiau), galima padaryti kele
tą išvadų.

1. Karščiavimas yra apsau
ginė fiziologinė organizmo 
reakcija, kuri tačiau dažnai gali 
tapti ir liguista (patologine), 
ypač jei jis ilgesnį laiką viršija 
39°-40°C (!) ribą. Karščiavimo 
intensyvumas, jo pobūdis, eiga 
priklauso ne tik nuo patologinio 
veiksnio, bet ir nuo organizmo 
savybių (reaktyvumo).

2. Bent pirmomis karščiavi
mo dienomis, jeigu kūno tem
peratūra neviršija pavojingos 
39°-40°C ribos, vaistų, mažinan
čių karščiavimą, reikėtų nevar
toti, nes jie gali iškreipti ypatu
mus, svarbius ligos diagnozei, 
susirgimo eigai nustatyti ir gydy
mo sėkmei kontroliuoti. Jeigu 
karščiavimas po kelių dienų ne
praeina, geriausia kviesti gydy
toją.

3. Atsiradus šalčio krėtimui, 
galvos skausmui, bendram silp
numui, sumažėjus apetitui, su
trikus virškinimui ir pan., pra
vartu kelias dienas pagulėti lo
voje ir iš ryto, viduryje dienos 
bei vakare matuoti kūno tempe
ratūrą.

4. Jeigu be regimos priežas
ties atsiradusi net ir nedidelė 
temperatūra laikosi kelias die
nas, taip pat reikėtų išsikviesti 
gydytoją.

5. Bet kuriuo atveju never
tėtų savarankiškai imtis vartoti 
vaistų. Išimtį sudaro liepžiedžių 
arbata. Šiuo atžvilgiu ypač ne
naudingi (o dažnai žalingi) yra 
antibiotikai.

ANTANAS 
GENYS

šeimomis, Ona Juodikienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $30.

A. a. Pranui Žuliui iškelia
vus amžinybėn, užjausdami 
žmoną Eleną (Alę), dukrą ir sū
nus su šeimomis, Genė ir Euge
nijus Kuchalskiai Tėviškės žibu
riams aukojo $50.

A. a. Teresės Astrauskienės 
atminimui Albina Buragienė, 
Guilford ir Lazzaro šeimos Tė
viškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Benedikto Cvirkos at
minimui pagerbti Birutė ir Vla
das Vytai Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems vaikams Lietuvoje Ga
lina Esthetique aukojo $100; V. 
Knyvaitė - $50. M.P.

A. a. Vytauto Vaidoto atmi
nimui, užjausdama a.a. Reginos 
ir Stasio Valickių šeimas, Kovai 
su vėžiu ir džiova sergantiems 
vaikučiams ir tremtiniams Lie
tuvoje Salomėja Idzelicnė auko
jo $25 (JAV). M.P.

• Kas remia lietuvišką spaudą, 
stiprina tautos ateitį.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

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

Advokatas
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

GROU

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais

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

i TEV1SKES ŽIBURIAI i
THE LIGHTS OF HOMELAND

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)
Vardas, pavardė.........................................................................

I Adresas........................................................................................

Siunčiu prenumeratą.......................dol., auką................dol.
Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

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

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

I Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 I
i Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
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Anapilio žinios
- Lietuvos kankinių šventovėje 

Lietuvos kariuomenės šventė bus 
paminėta lapkričio 24, sekmadienį. 
Pamokslus sakys Tauragės įgulos 
kapelionas kpt. kun. Remigijus 
Monstvilas. .11 v.r. Mišiose su savo 
vėliava dalyvaus Toronto VI. Pūtvio 
šauliai ir lietuviai karininkai iš 
Borden karo bazės.

- Lapkričio 13, trečiadienį, pa
laidota a.a. Julija Indrulaitienė- 
Aniol, 84 m. amžiaus.

- Sutvirtinimo sakramento pa
siruošimui registracija vyksta kle
bonijoje tel. 905 277-1270 arba sek
madieniais po Mišių zakristijoje. 
Registruojami visi vaikučiai, kurie 
ateinančiais metais bus 12 m., arba 
vyresni.

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

- Lapkričio 16, šeštadienį, Del
hi miesto Šv. Kazimiero šventovės 
salėje po 3 v.p.p. Mišių įvyko susiti
kimas su Lietuvos laisvės kovotoju 
Antanu Terlecku.

- Lapkričio 17, sekmadienį, 
Wasaga Beach miesto Gerojo Ga
nytojo šventovės salėje po 2 v.p.p. 
Mišių įvyko susitikimas su Lietuvos 
laisvės kovotoju Antanu Terlecku.

- Anapilio sodybos vaikų cho
ras “Gintarėliai”, vadovaujamas 
Deimantės Grigutienės, ruošiasi 
dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų ir 
šokių šventėje, kuri vyks 2003 m. 
liepos mėnesį Lietuvoje. Galinčius 
“Gintarėlių” kelionę į šventę pa
remti aukomis, prašome jas įteikti 
per mūsų parapiją. Aukotojams bus 
išduodami pakvitavimai atleidimui 
nuo pajamų mokesčių.

- Delhi apylinkės Lietuvos ka
riuomenės šventė bus švenčiama 
lapkričio 23, šeštadienį, 3 v.p.p. Šv. 
Kazimiero šventovėje bus Mišios. 
Po Mišių - parapijos salėje įvyks 
minėjimas. Šventėje dalyvaus Lie
tuvos karininkai iš Borden karo ba
zės, o per Mišias giedos ir salėje 
meninę programą atliks Algio Ul- 
bino vadovaujamas Wasaga Beach 
miesto lietuvių choras “Bočiai”.

- KLKM dr-jos Lietuvos kan
kinių parapijos skyrius rengia savo 
metinę Marijos Nekalto Prasidėji
mo šventę gruodžio 8, sekmadienį. 
Skyriaus narės iškilmingai su savo 
vėliava dalyvaus 11 v.r. Mišiose, o 
po Mišių Anapilio parodų salėje 
įvyks susirinkimas su menine pro
grama, vaišėmis bei loterija.

- Mišios lapkričio 24, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Kazimierą 
Šarpienę (II metinės); 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už a.a. Juozą 
Bataitį; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje lapkričio 23, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Adelę Buivydienę.

Muziejaus-archyvo žinios
- Muziejuje dar vis galima pa

matyti visų KLB apylinkių veiklos 
parodą. Taip pat keliaujančiom pa
rodom padedame mažesniems lie
tuvių telkiniams. Šiuo metu mūsų 
paroda veikia Edmontone, o lap
kričio 24 d. parūpinsime parodėlę 
Rodney apyl. lietuviams, kurie daly
vaus daugiakultūriniame renginyje. 
Tą dieną parodos muziejuje nebus.

- Muziejaus-archyvo išlaikymui 
aukojo $100 - dr. V. Kadis; $200 - 
E. ir J. Čuplinskai; $50 - Vincas 
Paulionis; $40 - K Dubauskas.

- Ieškome gimnazistų, kurie 
norėtų savanoriškai padirbėti mu
ziejuje skemadieniais arba pirma
dienių vakarais ir taip Kanados 
gimnazijose atlikti nustatytus visuo
meninės labdaros darbo reikalavi
mus (“Community Service 
Hours”). Mums reikia pagalbos 
bibliotekoje, parodų paruošimui, 
kompiuterinės duomenų bazės pa
tvarkymui, interneto puslapio pa
pildymui ir apskritai - muziejaus 
priežiūrai. Norintys padėti prašomi 
skambinti tel. 905 566-8755 ir pa
likti įrašą lietuvių kalba.

J. Kairiūnaitė po $200 
aukojo: Vaikučių savaitraščiui 
Kregždutė, Kauno arkivyskupijos 
Vaikų dienos centrams ir džiova 
sergantiems tremtinių vaikučiams 
Lietuvių Namuose Vilniuje.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šį šeštadienį, lapkričio 23, 

parapijos patalpose vyks vienos 
dienos, nuo 9 v.r. iki vakaro, užda
ros rekolekcijos vyrams ir mote
rims, kurias ves kun. Algirdas Ma- 
lakauskis, OFM. Registruotis pas I. 
Vibrienę 416 762-8414 ar parapijos 
raštinėj.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, lapkričio 24, po 12 v.d. Mišių 
parapijos salėj. Susirinkime Kris
taus Karaliaus šventei pritaikytą 
kalbą pasakys kun. A. Malakauskis, 
OFM. Metinė skyriaus šventė su 
diakono dr. K. Ambrozaičio kalba 
apie Mariją, su pietumis ir progra
ma, kurią atliks L. Turūtaitė ir V. 
Mašalas, bus gruodžio 8 d., po 12 
v.d. Mišių.

- A. a. dr. Gražinos Girdaus- 
kaitės-Szabo laidotuvių Mišios bus 
šį trečiadienį, lapkričio 20, 10 v.r. 
parapijos šventovėje. Velionė pali
ko vyrą Joseph ir sūnų Neil-Ed- 
vardą.

- Pakrikštytas Kristoforas Bro
nius, Heidi (Burzdžiūtės) ir Gai
liaus Vaidilų sūnus.

- Parapijos apklausos blankai 
yra padėti šventovės prieangyje. 
Prašom visus parapijiečius tuos 
blankus užpildyti ir grąžinti į pa
rapijos raštinę.

- Parapijos 50-mečio leidiniui 
reikalingos parapijiečių nuotrau
kos. Fotografuotis galima gruodžio 
6, 7 ir 21 d.d. parapijos patalpose ir 
gruodžio 19 d. “Vilnius Manor”. 
Užsisakyti laiką skambinant į para
pijos raštinę, o “Vilnius Manor” gy
ventojai kreipiasi į K. Sendą 416 
769-1854.

- Žodis tarp mūsų lapkričio ir 
gruodžio mėnesių knygutės yra pa
dėtos šventovės prieangyje. Kaina $5.

- Mišios sekmadienį, lapkričio 
24: 8 v.r. už a.a. prel. Praną Vaserį; 
9.15 v.r. už a.a. Reginą Valickienę; 
10.30 v.r. už Vėlinių novenai paves
tas sielas, už a.a. Aldoną Stadienę, 
už a.a. Stasį, Kazimierą ir partizaną 
Kazį Lukošius ir už Paulionių šei
mos mirusius; 12 v.d. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai! Lapkričio 

30 d., 9.15 vai. r. bus visuotinis tėvų 
posėdis mokykloj. Prašom visus 
dalyvauti.

- Gruodžio 14 d. rengiama Ka
lėdų eglutė mokyklos auditorijoj. 
Maloniai kviečiame visus - tėvus ir 
kitus.

- Gruodžio 21, 28 ir sausio 4
d.d. pamokų nebus - Kalėdų atos
togos. Živilė

Lietuvių Namų žinios
- Lapkričio 17 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 104 svečiai. 
Svečių knygoje pasirašė Juzė Va- 
lančienė iš Kauno.

- LN valdybos posėdis lapkri
čio 27, trečiadienį, 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje.

- Menininkai, norintys paro
dyti savo darbus per Lietuvių Na
mų 50-mečio jubiliejų, prašomi 
skambinti G. Bijūnienei tel. 416 
621-1638.

- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima papietauti, pasi
skaityti naujausių žinių iš Lietuvos 
dienraščių, pasižiūrėti Lietuvos te
levizijos laidų, pasinaudoti inter
neto tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai au

kojo $100 - a. a. P. Gvildžio atmini
mui L. J. Yčai. Slaugos namų 
komitetas dėkoja visiems už aukas. 
Jos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, ON, M6P 1A6.

- Slaugos namams “Labdara” 
jų oficialaus atidarymo proga au
kojo: $1,000 - J. Pacevičienė, A. R. 
Ulbos; $500 - A. Kazilis; $200 - A. 
Puterienė, V. Paulionis; $100 - G. 
Butkys, E. Ginčauskienė, K. Gapu- 
tis, S. Putrimas, A. Augaitis; $50 - 
L. Turūtaitė, A. Petkevičius, B. J. 
Danaičiai, I. Mačiulis, E. Benetis; 
$40 - M. Tamulaitienė, V. P. Jan
kaičiai, R. Chaplin; $20 - M. 
Gudelienė.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo J. E. Ivanauskai.

KALĖDINĖS Jgflldc

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

N C E RTAS 56 Queen S*reet East (Prie Church g.), Toronto 

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

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

7/

su orkestru "Major Music"
gruodžio 31, antradienį, nuo 7 valandos vakaro

* Šilta vakarienė su vynu 7.30 v.v. (punktualiai)
* - ■ • .. ........................ - - ■ • •

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

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

Anapilio parapijos tarybos 
administracinė sekcija

Aušros Vartų šventovėje šį mė
nesį sekmadieniais per 11 vai. Mi
šias tikinčiųjų maldose meldžiama
si už Kanados lietuvių bendruome
nę, kurios 50 veiklos metų sukaktis 
minima šiais metais.

Aušros Vartų parapija lapkri
čio 10 d. suruošė tradicinius pietus. 
Į puikiai papuoštą salę prisirinko 
daug žmonių - dažnai matomų, o 
dalis - niekada nematytų. Klebonas 
kun. Ričardas Birbilas nuoširdžiu 
žodžiu visus pasveikino, pabrėžda
mas Švč. Aušros Vartų Gailestingu
mo Motinos nuolatinę globą.

Parapijos tarybos narys Albi
nas Urbonas supažindino su šio 
renginio eiga ir vėliau vadovavo 
programai ir loterijoms. Meninę 
programą pradėjo Donatas Baltru- 
konis. Jis suminėjo keletą biografi
nių datų iš poeto Justino Marcinke
vičiaus gyvenimo ir padeklamavo 
kelis jo eilėraščius. Sol. Antanas 
Keblys padainavo kelias linksmas 
dainas, jam akompanavo vargoni
ninkas Lavrenti Djintcharadze. Visi 
kartu sugiedojo Marija, Marija.

Klebonui palaiminus valgius, 
pasirodė patarnautojos su pilnomis 
lėkštėmis maisto. Jis buvo skanus ir 
jo visiems užteko. Už tai dalyviai li
ko dėkingi vyriausiai šeimininkei 
Janinai Blauzdžiūnienei. Ji, talki
ninkių, talkininkų padedama, pui
kiai visus pavaišino. O Viktoras Lu
košius su padėjėjais negailėdami vi
siems pilstė jo paties darytą skanų

alų. Vyko didžioji ir vėliau mažoji 
loterijos. Džiaugėsi laimėjusieji, bet 
nenusiminė ir tie, kurie nieko ne
laimėjo. Gal laimės kitą kartą?

Į Kanados lietuvių bendruo
menės krašto tarybos suvažiavimą 
bei bendruomenės 50 ir Kanados 
lietuvių fondo 40 metų sukakčių 
minėjimą lapkričio 10 d. Toronte 
buvo nuvykęs gražus būrys montre- 
aliečių. Tarybos posėdžius lankė 
Julija ir Petras Adomoniai, Lilė 
Gedvilaitė, Juozas Piečaitis, Silvija 
ir Arūnas Staškevičiai bei kiti. Kita 
grupė buvo nuvykusi atlikti meninę 
programą Bendruomenės ir Fondo 
sukakčių iškilmingame pokylyje.

Kariškiai, suvažiavę iš dauge
lio Europos kraštų, mokosi prancū
zų arba anglų kalbų St. Jean, Que., 
Kanados kariuomenės bazėje. 
Mokslas tęsiasi apie 5 mėnesius, po 
to atvyksta kita pamaina. Baigiantis 
grupės mokymosi laikotarpiui, yra 
surengiamas “tarptautinis vakaras”, 
kuriame kiekvieno krašto kariškiai 
išdėsto tautinių dirbinių rodinius 
bei vaišina savo krašto populiariais 
valgiais ir gėrimais. Taip ir šį kartą 
devyni Lietuvos kariškiai su bazėje 
dirbančiais Silvija ir Arūnu Staške
vičiais parengė parodėlę ir lankyto
jus pavaišino kugeliu bei krupniku. 
Renginys įvyko lapkričio 7 d.

Aušros Vartų parapijos žinio
mis, šiais metais iš parapijos šven
tovės palaidoti aštuoni asmenys.
-------------- ---- B.S.

ADAM O N IS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

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

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.

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 - Marija Gečienė; $50 - 
Genė ir Eugenijus Kuchalskiai, S. 
V. Kneitai, Oshawa, Ont.; $25 - 
Juozas Rovas; $20 - Monika Vaš
kevičienė ir sūnus Juozas, Ona De- 
mentavičienė ir sūnus Vidas, Stasė, 
Antanas Zimnickai ir sūnus Alek
sas, Monika Povilaitienė, Petras 
Butėnas, Birutė Abromaitienė ir 
dukra Angelė, Irena Baltakienė ir 
sūnūs Algis, Vitas ir Linas; $15 - 
Birutė Kazlauskaitė; $10 - Eleono
ra ir Leonas Rudaičiai, Rita ir Jean 
Louis Renaud, Ottawa, Ont.

Lietuvių grįžimo į Tėvynę in
formacijos centras, kuris teikia 
ELTOS ir spaudos informaciją 
užsieniui, lapkričio 13 d. žiniose 
po antrašte “TORONTE ĮTEIK
TI LIETUVOS VALSTYBĖS AP
DOVANOJIMAI” paskelbė: “Lap
kričio 10 dieną Toronte vykusiose 
Kanados lietuvių bendruomenės 
50-mečio jubiliejaus iškilmėse 
Lietuvos ambasadorė Kanadoje 
Sigutė Jakštonytė įteikė Kanados 
lietuvių savaitraščio Tėviškės žibu
riai redaktoriui, prelatui Pranui 
Gaidai-Gaidamavičiui ir Tėviškės 
žiburių redaktoriui Česlovui Sen
kevičiui Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio Gedimino ordinus. Už 
darbą Lietuvai šiuos valstybės ap
dovanojimus P. Gaidai-Gaidama
vičiui ir Č. Senkevičiui Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Valdas 
Adamkus paskyrė Mindaugo karū
navimo - Valstybės dienos proga. 
‘Šiandien apdovanojimai įteikiami 
asmenims, kurie savo asmenine ini
ciatyva, darbais ir pastangomis 
puoselėjo lietuvišką žodį, tradicijas, 
rūpinosi Lietuvos istoriniu ir kultū
riniu palikimu’, įteikdama valstybės 
apdovanojimus pažymėjo amba
sadorė S. Jakštonytė.”

ŠVĘSKIME KARTU!

TORONTO LIETUVIŲ NAIVIŲ 
r 50-čio jubiliejaus proga 
kviečiame visuomenę dalyvauti

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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 rašinėjetel. 416 532-3311, sekmadienio 
popiečių metu arba skambinti A. Dargytei-Byszkiewicz, 

tel. 416 762-1497 Kaina - $50 asmeniui

af ■ jE
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

Rengia Toronto Vlado Pūtvio šaulių kuopaa
Išganytojo parapijos žinios

- Ateinantį sekmadienį miru
siųjų minėjimo pamaldos 9.30 v. 
ryto.

- Praeitą sekmadienį pamal
dose buvo prisiminta a.a. Marta 
Rosenbaum, mirusi Vokietijoje 
lapkričio 13 d., sulaukusi 84 m. Pa
liko liūdinčius: 94 m. vyrą, 3 duk
ras, 7 povaikius, 25 vaikaičius ir 15 
provaikaičių bei Mississaugoje duk
terėčią Kristiną Dambaraitę-Ja- 
nowicz su šeima.

- Šių metų vaikų pamaldos bei 
Kalėdų eglutė įvyks sekmadienį 
gruodžio 15, 1.30 v.p.p. (o ne 2 v.p.p. 
kaip buvo skelbta žiniaraštyje).

Sol. Lilijos Turūtaitės mu
zikinės veiklos Toronte dešimt
mečio sukaktuvinis koncertas, 
“Dainos” choro surengtas To
ronto Lietuvių Namuose pra
eitą sekmadienį, lapkričio 17, 4 
v.p.p., susilaukė dainos mėgėjų 
dėmesio. Gražiai pasirodė cho
rai - “Aras”, “Daina”, “An
geliukai” ir jaunimo grupė. Vi
siems dirigavo tų chorų vadovė 
L. Turūtaitė, dainavimą papil
dydama savo gražiais solo bei 
duetais. Ne kitaip buvo ir šį 
kartą. Jos ir V. Mašalo duetams 
bei kvartetams publika negai
lėjo nuoširdžių plojimų. Ren
ginys baigtas J. Gurklienės pa
ruošta šilta vakariene ir pasi
linksminimu. Programai vado
vavo E. Namikienė. Sukaktuvi
ninkei buvo įteiktos gėlės, įneš
tas tortas, sugiedota “Ilgiausių 
metų”. Dlv.

Kanados lietuvių fondo 
(KLF) 40-ties metų jubiliejaus 
proga vienas lietuvis torontietis, 
prašęs neskelbti pavardės, padi
dino savo nario įnašą nuo 
$28,975 iki $30,000 su pažadu su
mą padvigubinti iki šv. Kalėdų. 
Šis įnašas buvo padarytas susita
rus, kad bus įsteigtas KLF ribose 
jo vardinis fondas, kurio pelnas 
bus skiriamas lietuvių kultūri
niams, švietimo bei labdaros rei
kalams. Šiam tautiečiui Fondas 
reiškia nuoširdžią padėką.

A.a. Pranas Gvildys, buvęs 
torontietis, visuomenės veikėjas ir 
sportininkas, vėliau gyvenęs Niu
jorke, ten mirė š.m. lapkričio 12 d.

“Toli Arti” lietuviška televi
zijos programa nuo rugsėjo 21 
d. rodoma Toronte per CFMT 
kanalą 47 (cable 4) šeštadieniais 
11 v.r. ir antradieniais 2.30 v.p.p. 
Stotis dabar vadinasi OMNI.2.

PADĖKA
Nuoširdus ačiū visoms po

nioms ir panelėms, kurios dalyvavo 
ir taip gražiai ir turtingai paruošė 
neužmirštamą mergvakarį. Dėkoju 
visoms rengėjoms už visą darbą ir 
pastangas. Ačiū vyriausiai rengėjai 
Reginai Šileikienei, salės paruoši
mo vadovei Juditai Kavaliauskie
nei, popietės vedėjai Irenai Ross, ir 
už ypatingai gražų vaišių koordina
vimą - Birutei Stanulienei ir 
Genutei Kobelskienei.

Jūsų visų nuoširdumas ir pui
kios dovanos palengvins mudviejų 
su Raimundu vedybinio gyvenimo 
pradžią . Adriana Karkaitė

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349
<^><^>

Does your computer understand Lithuanian?
Using our high quality Lithuanian fonts you could be produ
cing your next Lithuanian newsletter, invitation, greeting 
card, report, brochure, meeting minutes or even a book in no 
time at all. Software works with all versions of Windows or
Macintosh (inc. MS Office) and comes with free lifetime 
technical support. Easy to use, easy to install and no special 
keyboard required.

www.deksoft.com/go/tevzib 1
Quote “tevzibl” to receive a 10% discount

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

Slaugos Namų atidarymas
Torontą užpuolęs staigus 

sniegas lapkričio 17, sekmadienį, 
nesustabdė slaugos namų “Lab
dara” atidarymo iškilmių, kurios 
prasidėjo 12.30 v.p.p. Prie slau
gos namų durų susirinko nemažas 
būrys tautiečių pamatyti ilgai 
laukto simbolinio kaspino perkir- 
pimo. Visus pasveikino dr. Rai
mundas Zabieliauskas, namų įėji
mą pašventino Išganytojo parapi
jos klebonas kun. Alg. Žilinskas, 
Prisikėlimo ir Anapilio parapijų 
klebonai kun. Aug.. Simanavičius, 
OFM, ir prel. Jonas Staškevičius. 
Trumpą žodį tarė John Hastings, 
Ontario provincijos ministeris pi
lietybės ir vyresniųjų amžiaus gy
ventojų reikalams. Visi - daugiau 
kaip 200 — lietuvių ir svečių suėjo 
į Prisikėlimo parapijos salę, kur 
buvo tiekiamas vynas ir ant gra
žiai papuoštų stalų laukė užkan
dėliai. Vieni susėdo, kiti stovėjo 
klausydami sveikinimo ir padėkos 
žodžių, kuriuos tarė KLB vykdo
moji vicepirmininkė Silvija Pie- 
čaitienė, ministeris John Has
tings, “Labdaros” administratorė 
Joan Chupak ir p. Kurek, kuris 
dėkojo savo motinos, slaugos na
mų gyventojos vardu. Apie 
slaugos namų projekto įgyven
dinimą kalbėjo Lietuvių Namų ir 
Slaugos namų pirmininkas Jonas

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai Lietuvių Namai Vilniuje au
kojo: $500 - Kanados lietuvių 
katalikių moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos sky
rius; $50 - dr. S. ir E. Čepai; 
$20 - F. Mačiulienė.

Rimas Juodis. Iškilmėje taip pat 
dalyvavo ir buvo pristatyti Lietu
vos garbės generalinis konsulas 
Haris Lapas bei parlamentarės 
Jean Augustine atstovas ir svei
katos ministerijos pareigūnas Da
vid Sakau. Užbaigiant buvo pa
kviestas “Labdaros” gyventojas 
St. Janušonis, kuris papasakojo 
apie geras gyvenimo sąlygas slau
gos namuose. Programai vadova
vęs dr. R. Zabieliauskas visiems 
padėkojo už atsilankymą ir pa
kvietė pasivaišinti ir pabendrauti 
grojant styginio kvarteto muzikai. 
Atidarymo iškilmes suorganizavo 
sukviestas specialus komitetas. Dlv.

LIETUVĖ MOTERIS gali prižiū- 
rėti pagyvenusius asmenis, padėti 
buityje. Turi patirties, rekomenda
cijas. Pageidautina gyventi kartu. 
Skambinti tel. 647 298-7972.

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

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

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

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
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