
This weekly newspaper was mailed on 
Tuesday, October 7, 2003

; į ą-tuvos nacionaline I 
kl.Mažvydo bibliotekoj

HOMELAND
Nr. 40 (2795) 2003 OCTOBER-SPALIS 7 LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS - LITHUANIAN WEEKLY *2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ON L5C 1T3 CANADA • www.tzib.com Nr.kaina - $1

Sutartys, viešnagės, kalbos...
Pradedame pamiršti dienas, kurias dar taip nese

niai minėdavome. Jau beveik be didesnio dėmesio pra
slysta “Juodojo kaspino” diena (rugpjūčio 23-čioji), pa
stūmusi Baltijos kraštus į ilgalaikę raudonąją okupaciją. 
Dar mažiau prisimenama spalio 9-oji, su kuria susieta 
Vilniaus ir jo krašto netektis. (Šiemet jau 83-ji metai 
nuo Suvalkų sutarties pasirašymo).

L
IETUVAI atstačius nepriklausomybę atsirado 
naujų švenčių bei minėtinų dienų, užaugo ir nau
jos kartos, kurioms praeitis - tik knygose ir se
nelių pasakojimuose. Tai suprantama, ir dėl to nereikėtų 

nei jaudintis, nei mėginti ką apkaltinti. Tačiau tos aukš
čiau paminėtos datos, jeigu jos šiandien ir plačiau nebe
minimos, turėtų vis dėlto likti tam tikrais įspėjamaisiais 
ženklais tiems, kuriems skirta pasirašinėti tarpvalstybi
nes sutartis, ypač su tais kaimynais, kuriems Lietuva ar
ba jos dalis niekada nenustojo buvusi “sava”. Pasirašy
mai reikalingi, dažnai būtini ir naudingi. Tačiau jokios 
pasirašytos sutarties nereikėtų idealizuoti ir pervertinti 
manant, kad tai laimėtas užsitikrinimas sutartyje kalba
mais klausimais. Naudingiausia ir saugiausia elgtis taip, 
tarsi jokių garantijų iš viso nebūtų; tvarkytis ir gyventi 
taip, tartum pavojai mus iš visų pusių laikytų apsupę. 
Stropiai budėti ir po to, kai sutarčių tekstai mums skel
bia naudą - tai turėtų būti pagrindinė politinė bei karinė 
strategija. Parengtis blogiausiam atvejui ir su tuo susieti 
įvairūs planai yra būtinas ir patikimiausias laidas išsau
goti nepriklausomybę bei reikalui esant visomis jėgo
mis už ją kovoti. Taigi sutartys, kokios jos bebūtų, netu
rėtų užrišti akių ir vesti į tariamą laimėjimą, o tuo pačiu 
ir į “kilnų” pasyvumą.

U
ŽLIŪLIUOJA mus dažnai ne vien tik pasirašo
mos sutartys, bet ir didžiūnų viešnagės, diplo
matiniai priėmimai, pasakytos žymiųjų svečių 
kalbos, pagyrimai, tikri ar suvaidinti paglostymai, neat

sakingi pažadai. Valdovų ir vadovų priėmimai tampa 
kone istorinėmis šventėmis, jų tarti žodžiai - vos ne 
priedas prie patriotinių dainų ar priimamų įstatymų. “Jei 
kas puls Lietuvą - puls mus”, - Vilniuje pasakė JAV 
prezidentas George W. Bush. Nėra pagrindo abejoti šių 
žodžių nuoširdumu. Ir džiugesys dėl šitokio pareiškimo 
suprantamas ir turbūt ilgai lauktas. Tikėtini ir preziden
to geri norai. Tačiau ir tokie žodžiai nėra užtikrinimas, 
kad kada nors taip galės būti. Už tokius žodžius reikia 
dėkoti, bet jų neturėtume paversti migdančiais milte
liais, kurie silpnina budėjimą ir pastangas patiems dirbti 
savo šalies laisvei ir gerovei. Šiuo metu vėl su nemaža 
įtampa kalbame apie Rusijos prezidento VI. Putino keti
nimą ateinančiais metais aplankyti Lietuvą. Iš tikrųjų, 
kas gi čia tokio, kai vieni pas kitus be perstojo važinėja. 
O Putino viešnagėjau iš anksto vadinama istorine, taigi 
išskirtine, reikšminga, pabrėžiančia tarpvalstybinį lygia
teisiškumą. Formaliu požiūriu - taip. Ateitis parodys, 
kas iš viso to praktiškai išsivystys. Mat įvairių viešna
gių nauda dažniausiai reikia bent per pusę dalintis, iš
kilmingas akimirkas paliekant vertinti kaip kam patin
ka. Tokių susitikimų progomis iš abiejų pusių sakomos 
iš anksto paruoštos kalbos, kurios paprastai būna palan
kios ir svečiams, ir šeimininkams. Tačiau vyksta ir at
skirų pasitarimų, negirdimų visiems, netransliuojamų, 
neskelbiamų. Tų pokalbių rezultatai tik vėliau viešumoj 
pasirodo. Belieka mūsų vadovams palinkėti gerow budė
jimo, kad rezultatai būtų gražūs kaip ir iškilmės. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Afganistanas laukia kanadiečių
Ministcris pirmininkas 

Jean Chretien Kanadoje besi
lankančiam Afganistano prezi- * 
dentui Hamid Karzai pareiškė, 
kad į Afganistaną nebebus siun
čiama kariuomenės dalinių. Šiuo 
metu ten tarnauja 2,000 Kana
dos karių, ir pagal Karzai, kana
diečiai yra labai pageidaujami 
afganistaniečių. Jie, saugodami 
Kabul miestą, gražiai bendrauja 
su vietiniais žmonėmis, padeda 
jiems montuoti ir taisyti techni
nius bei buitinius įrenginius. 
Karzai pageidautų, kad kanadie
čiai kariai sudarytų Regioninį 
atstatymo būrį, tokį, kokį jau tu
ri sudarę Naujosios Zelandijos ir 
Vokietijos kariai. Premjeras ir 
krašto apsaugos ministeris už
tikrino prezidentą Karzai, kad 
po įsipareigotų 12 mėnesių tar
nybos Kanados vyriausybė, atsi
žvelgdama į reikalą ir galimy
bes, svarstys savo kariuomenės 
dalinių siuntimą į Afganistaną. 
J. Chretien pagyrė prezidento 
Karzai drąsą jam vadovaujant 
pereinamajai vyriausybei.

Kanados pasiuntinys 
Jungtinėse Tautose Stephen 
Lewis kreipėsi į Kanados vy
riausybę prašydamas parūpinti 
pigių vaistų Afrikoje sergan

tiems AIDS liga. Pramonės mi
nisteris Allan Rock ir tarptauti
nės prekybos ministeris Pierre 
Pettigrew, pritariant užsienių 
reikalų ministeriui Bill Graham, 
tikisi paramos gauti parlamente. 
Vaistų kaina vienam ligoniui 
per metus kainuoja iki 10,000 
dol. Afrikoje yra apie 30 milijo
nų žmonių, sergančių AIDS. Jei 
pasisektų apeiti ar kiek pakeisti 
patentų apsaugos įstatymus, Ka
nada galėtų labai prisidėti prie 
sveikatingumo pagerinimo. Vi
sai kitaip galvoja patentų savi
ninkai, o Ženevoje, Tarptautinės 
vaistų gamintojų susivienijimo 
generalinis direktorius Harvey 
Bale įspėjo Kanadą, kad įstaty
mo pakeitimas pakenktų patentų 
apsaugai ir atbaidytų investuoto
jus nuo vaistų išradimui skiria
mo kapitalo. Jo nuomone, Kana
dos altruistinis žingsnis būtų 
daug naudingesnis, jei tam tiks
lui numatytos lėšos būtų skiria
mos afrikiečių sveikatos priežiū
ros reikalams, ypač klinikoms, 
kurių trūksta ir kurios galėtų nu
statyti diagnozę ne tik AIDS, 
bet ir tuberkuloze bei maliarija 
sergantiems žmonėms.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Nuotr. R. GaižučioSkirsnemunės pilis prie Jurbarko 2003 metų vasarą

Palangos tiltas, nutiestas į Baltijos jurą ir gausus vasarotojai 2003 metų vasarą Nuotr. R. Gaižučio

Blaivus žvilgsnis į Sniečkaus veiklą
VYT. A. JONYNAS

Šių metų pradžioj išeiviją 
nustebino lietuvių, stipriai pra
rūgusių rusiška dvasia, aki
brokštas rengti Lietuvos mokslų 
akademijos salėje genzeko A. 
Sniečkaus minėjimą. Šis asmuo, 
kurio išsižadėjusi jo paties moti
na, niekad nebuvo išeivijoj ger
biamas. Krašte buvo stengiama
si pridengti juoduosius jo gyve
nimo puslapius užuominomis, 
jog jo valdymo metu buvo atlik
ta eilė darbų, pakėlusių liaudies 
gerovę ir leidusių pakilti menui 
ir kultūrai. A. Sniečkus, pavyz
džiui, neleidęs išskersti veislinių 
telyčių, atstatęs Trakų pilį, su
lietuvinęs Vilnių ir Klaipėdą, 
pasipriešinęs Kremliaus pla
nams prijungti prie Lietuvos nu
siaubtą Kaliningrado sritį, nes 
tai būtų sugriovę demografinę 
šalies pusiausvyrą.

Nors sostinėje būta nedide
lio senyvų žmonių būrelio, atė
jusio boikotuoti Sniečkaus pa
šlovinimo, jo minėjimas praėjo 
be incidentų. Lauktina kad jo 
kultas, iki šiol pasireiškęs nuo
girdomis ir neaiškiais pasmilki- 
nimais, sutvirtės istorinių veika
lų pavidalu, aukštinančių jį kaip 
Lietuvos stebukladarį, jei ne 
antrąjį Mindaugą.

Bent taip leidžia spėlioti 
niekur negarsinta ir nereklamuo
ta Jono Rudoko knygelė istori
ja, kuria galima didžiuotis. Ne
teko jos turėti savo rankose, bet 
teko skaityti jos aptarimą Kultū
ros barų 2003 m. 7 nr. ir jau 
vien toji recenzija verčia susi
mąstyti apie nemažai dalykų, 
kurie išeiviui buvo nežinomi.

Kaip akivaizdu iš knygos 
pavadinimo, autoriaus siekis yra 
pagarbinti A. Sniečkų kaip iš
skirtino sumanumo ir energijos 
vadybininką, suteikusį kraštui 
galimybę išsivaduoti iš koman
dinės ekonomikos, ją tobulai iš
naudojant savo labui. Centriniu 
įvykiu, nulėmusiu tą suklestėji
mą, Jonas Rudokas pripažįsta 
Lietuvos ūkio tarybos (LŪT) 

įsteigimą. Girdi, jis perdavęs 
daugumos (80%) Lietuvoj buvu
sių pramonės įmonių, statybos ir 
transporto organizacijų į lietuvių 
rankas. Šis valdymo pasikeiti
mas knygoj vadinamas radika
liausia reforma (daugeliui 
Maskvos funkcionierių kėlusia 
baime), visai nauja struktūra, 
suteikusia Lietuvai ekonominį 
savarankiškumą.

Tolėliau prakišama mintis, 
kad visi tie laimėjimai buvę pa
siekti todėl, kad Lietuvos komu
nistų partija buvusi tautiška, kad 
mūsiškiai nomenklatūrininkai 
“parūdydavę ištikimybę savo 
kraštui ir jo interesams”.

Plano komisijos vadovas - 
patyręs finansų ir ekonomikos 
žinovas A. Drobnys, Sniečkus ir 
Šumauskas. Pasak Rudoko, 
krašto industrializacija padėjo 
apsiginti nuo nutautimo, nuo 
imigrantų antplūdžio leido urba- 
nizuoti Lietuvą ir smarkiai pa
gerinti gyvenimo sąlygas, puo
selėti kultūrą bei švietimą, todėl 
galbūt LŪT patyrimas būtų nau
dingas ir dabar.

Kaip žinome, bolševikai ne 
iš karto suprato, jog beatodairi- 
nė propaganda niekad nėra efek
tyvi. Kad ji būtų paveiki, būtina 
ją atmiešti tam tikra doze tiesos. 
Jonas Rudokas yra gerai įsisą
moninęs šią teoremą. Ir todėl jo 
knygos recenzentui - Vladui 
Terleckui tenka nedėkinga pa
reiga kruopščiai patikrinti kiek
vieną teiginį faktų šviesoje. Tą 
persijojimą jis atlieka nenuobo
džiai ir tikrai išsamiai, bet būtų 
neįmanoma šio apžvalginio raši
nio rėmuose atpasakoti visas pa
taisas. Vienas dalykas neužgin
čijamas: skaitant V. Terlecko re
cenziją ima ryškėti: kodėl tokioj 
stambioj Lietuvos gyventojų da
lyje yra užsikirtęs įsitikinimas, 
kad “prie ruskio buvo geriau” ir 
panašūs. Darosi nebeįmanoma 
nustatyti bolševikinės dezinfor
macijos klastingumo ir po
veikio.

A. Sniečkaus portretą V. 
Terleckas atkuria remdamasis 

visos eilės jį pažinojusių asme
nų liudijimais, irtoji rekonstruk
cija atrodo tikroviška.

Sniečkus ir jo parankiniai ne 
skatino, o bandė sutrukdyti lie- 
tuvėjimą. V. Tininis rašo, kad 
net Suslovas stebėjosi Sniečkaus 
pasiryžimu bet kokiomis prie
monėmis išnaikinti “klasinius 
priešus” visus partizanus.

S. Lazutka, nuoseklus ko
munistas, gerai pažinojęs Snieč
kų, nurodo, kad pastarasis, kaip 
tikras komunistinis internacio
nalistas, išmintingai elgėsi dels
damas vykdyti SSKP CK nutari
mą dėl Lietuvos derusifikacijos, 
nes minėtas nutarimas “iš esmės 
buvo nukreiptas prieš SSKP vie
nybę ir sovietų valdžią.

1956 m. Sniečkus, V. Niun
ka ir kiti ne kartą Kremliuje ap
gailestavo, kad “nuteistieji” iš
tremtieji buvo “neteisėtai am
nestuoti” ir jiems leista sugrįžti į 
Lietuvą, gąsdino, kad prasidės 
naujos pogrindinės akcijos. Bū
tent Sniečkaus iniciatyva tam 
tikrų kategorijų asmenims buvo 
uždrausta grįžti į Lietuvą. Jam 
prašant buvo panaikintas beriji- 
nis 1953 m. SSKP CK nutari
mas dėl Lietuvos SSSR aparato 
lietuvinimo. Po 1959 m. SSKP 
CK plenumo Sniečkus užsipuolė 
pavaldinius dėl rusų šalinimo iš 
postų.

Sniečkus matė Lietuvą tik 
SSRS sudėtyje. 1962 m. pareng
tame naujos SSSR konstitucjios 
projekte, nebuvo nuostatos dėl 
sąjunginių respublikų teisės iš
stoti.

Pagaliau daug ką pasako 
faktas, kad per jo laidotuves vi
si, išskyrus žydę M. Chodosaitę, 
atsisveikinimo kalbas sakė ru
siškai.

Aleksandras Štromas, 
Sniečkų, kuris jį užaugino, vadi
no Lietuvos Stalinu.

Ką LŪT laikai davė mūsų 
žmonėms? Niekas neginčija, kad 
daugėjant darbo vietų miestuose, į 
juos iš kaimo patraukė daug žmo- 

(Nukclta j 2-rą psl.)

Prezidentas Romoje
Lietuvos prezidentas Rolan

das Paksas spalio 1 d. pradėjo 
oficialų vizitą Vatikane. Jis su 
šeima ir delegacijos nariais bu
vo priimtas Šventojo Tėvo, ku
ris palaimino juos ir visus Lietu
vos žmones, prisiminė Lietuvą 
ir jo ryšius su ja. Prezidentas 
taip pat susitiko su Vatikano 
valstybės sekretoriumi Angelo 
Sodano, kuris vertino prezidento 
tvirtą poziciją ir pastangas, kad 
Europos konstitucijoje būtų pa
minėtos krikščioniškos šaknys.

Darbo vizitu Romoje R. 
Paksas susitiko su Italijos prezi
dentu Carlo Ciampi spalio 2 d., 
su juo aptarė Europos sąjungos 
ateitį po plėtros. Prezidentas da
lyvavo spalio 4 d. prasidėjusioje 
Tarpvyriausybinėje konferenci
joje Europos sąjungos ateities ir 
persitvarkymo klausimais. Jis 
joje pateikė Lietuvos poziciją 
dėl ES Konstitucinės sutarties 
projekto.

Nauja frakcija “Tėvynės 
sąjungoje”

Rugsėjo 27 d. Vilniuje vyko 
“Tėvynės sąjungos” (TS) konfe
rencija, kurioje įsteigta šeimos 
vertybes pabrėžianti Krikščio
niškųjų demokratų frakcija. Jos 
pirmininkės, seimo narės Irenos 
Degutienės teigimu, frakcija ar
timiausiu metu yra pasiryžusi 
sutelkti plačią koaliciją už stip
rią šeimą, kurioje dalyvautų ir 
nevyriausybinių, katalikiškų or
ganizacijų atstovai. TS “nestei
gia naujo politinio darinio, bet 
siekia labiau išryškinti savo par
tijos krikščionišką matmenį”, 
sieks esminių permainų bent ke
turiose srityse - šeimos, švieti
mo, kultūros ir darbo politikoje.

TS vadovas seimo narys 
Andrius Kubilius tikisi, kad 
nauja frakcija, vienijanti apie 
200 narių, sustiprins krikščio
niškųjų vertybių atstovavimą 
politikoje. Pasiekus istorinius 
tikslus - narystę ES ir ŠAS 
(NATO), svarbu atsisukti į tas 
problemas, kurioms iki šiol bu
vo skirta per mažai dėmesio. 
Kaip praneša ELTA/LGTIC, 
naujos frakcijos įkūrimu “pasi
piktino Lietuvos krikščionių de
mokratų vadovai Kazys Bobelis 
ir Petras Gražulis, jau anksčiau 
apkaltinę konservatorius politi
nės kultūros ir etikos stoka ir net 
politiniu chuliganizmu”.

Pensijos reforma vyksta
Nuo kitų metų pradės veikti 

pensijų kaupimo sistema, 
kurioje dalyvauti jau yra apsi
sprendę 20,000 gyventojų. Tiki
masi, kad iki gruodžio 1 d. nu
statyto prisirašymo termino jų 
bus 60-70,000. Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas rugsėjo 
24 d. šiuo klausimu tarėsi su So
cialinės apsaugos ir darbo mi- 
nistere Vilija Blinkevičiūte, 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondo direktoriumi Mindaugu 
Mikaila, Valstybinės draudimo 
priežiūros tarnybos direktoriumi 
Edvinu Vasiliu-Vasiliausku ir 
Vertybinių popierių komisijos 
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Gausus žiūrovų būrys ir aukotojai padėjo nuostolių išvengti
Kai prabyla Lietuvos keliai

Su keliais centais kišenėje buvo išsirengta tam žygiui

pirmininku Virgilijumi Poderiu. 
Didžiausias dėmesys buvo skir
tas investicijų saugumui pensijų 
kaupimo fonduose, pensijų re
formos poveikiui dabartiniams 
pensininkams.

V. Blinkevičiūtės teigimu, 
prasidėjus savanoriškam pensijų 
kaupimui, dabartinių “Sodros” 
pensininkų būklė kitais metais 
tikrai nepablogės. Jų pensijas 
planuojama padidinti 6.6% (vi
dutiniškai apie 27 litus). “Sod
ros” biudžetas didės didėjant 
mokytojų, medikų, biblioteki
ninkų atlyginimams. Ministerė 
pažymėjo, kad deramasi dėl mi
nimalaus darbo užmokesčio pa
didinimo iki 500 litų.

Sugriežtins migraciją
Seime svarstomas įstatymo 

Dėl užsieniečių teisinės padėties 
projektas, rašo Lietuvos rytas 
(2003.IX.22). Juo siekiama su
griežtinti migracijos ir prie
globsčio suteikimo tvarką. Bus 
siekiama užkirsti kelią fikty
vioms santuokoms. Užsieniečiai 
leidimus laikinai apsigyventi 
privalės gauti savo kraštuose - 
iki šiol 90% prašymų būdavo 
pateikiami Lietuvoje. Prašymai 
suteikti prieglobstį galės būti 
pateikiami pasienyje. įstatyme 
bus aiškiai nurodyta, kas atsa
kingas už leidimų apsigyventi 
išdavimą, vizų panaikinimą arba 
sprendimą išsiųsti užsienietį iš 
šalies.

įstatymas palengvins ES 
valstybių piliečių galimybes gy
venti bei dirbti Lietuvoje. Jie 
privalės gauti Europos bendrijų 
valstybės narės piliečio leidimą 
gyventi, kuris bus išduodamas 
laikotarpiui iki penkerių metų.

Kneseto pirmininkas 
Lietuvoje

Rugsėjo 19-21 d.d. Lietuvo
je lankėsi Izraelio Kneseto pir
mininkas Reuven Rivlin su de
legacija, kurie atvyko dalyvauti 
Lietuvos žydų genocido dienos 
paminėjimo renginiuose. Aplan
kęs Vilnių, Kauną ir Kėdainius, 
R. Rivlinas susitiko su preziden
tu Rolandu Paksu, seimo pirmi
ninku Artūru Paulausku, minis- 
teriu pirmininku Algirdu Bra
zausku, užsienio reikalų minis- 
teriu Antanu Valioniu. Jis pasa
kė kalbą rugsėjo 23 d. seimo po
sėdyje, skirtame Lietuvos žydų 
genocido dienai paminėti.

Svečias dalyvavo Holokaus
to aukų pagerbime Panerių me
moriale, taip pat Žūvančiųjų 
gelbėjimo kryžiumi apdovanoji
mo iškilmėje Prezidentūroje, to
rų perdavimo Lietuvos žydų re
liginėms bendruomenėmis ir Iz
raelio Jeruzalės Hechal Shlomo 
religinei bendrijai iškilmėse, 
Vilniaus geto sunaikinimo 60- 
mečio minėjime. Jis taip pat ap
lankė įvairias vietoves — Vil
niaus Šalom Aleichem mokyklą, 
žydų vidurinę mokyklą “Mena- 
chemo namai”, valstybinį Vil
niaus Gaono žydų muziejų.

Kaip praneša Kauno diena, 
Izraelio parlamento vadovo kal
ba seime buvo nuosaiki, tačiau 
jo pasisakymas Paneriuose buvo 
aštresnis, teikiantis lietuviams 
“istorines sąskaitas”. RSJ

http://www.tzib.com
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Šeima - tauta - valstybė
JONO PETRO KEDŽ1O knyga lietuvių tautos 

išlikimo klausimais

GYDYTOJO UŽRAŠAI
Netikusio kino filmo pasekmės

ALGIS TOMAS GENIUŠAS

Tai itin savalaikė ir svarbi 
mūsų nūdienai knyga, kurios au
torius Jonas Petras Kedys visą 
savo gyvenimą paskyrė kovai ir 
nenuilstamai veiklai už Lietuvos 
laisvę ir gerovę. Ilgais emigraci
jos dešimtmečiais, Australijoje 
redaguodamas ir leisdamas ang
lų kalba tarptautinių naujienų 
sąvadą News Digest Internatio
nal, jis nuolat priminė pasauliui 
komunistinės ekspansijos pavo
jų ir priespaudon patekusios 
Lietuvos bei kitų pavergtų kraš
tų kančias ir netektis. Lietuvai 
paskelbus savo nepriklausomy
bės atkūrimą, J. P. Kedys aiškiai 
suvokė, jog visuomenės ir vals
tybės sėkmę ir stiprybę lemia 
jos įprasmintos istorinės patir
ties ir tradicijų tąsa. Todėl, pa
vergę šalį, okupantai stengiasi 
suklastoti ir sunaikinti jos istori
ją. Taigi, siekdamas sutvirtinti 
savo tautos dvasią, J. P. Kedys 
per labai trumpą laiką paruošė ir 
savo lėšomis išleido okupacijų 
tragiškos patirties istorinę ap
žvalgą Terorizuojama ir naiki
nama Lietuva 1938-1991.

Šiuo metu didžiausią rūpestį 
autoriui kelia spartus mūsų tau
tos nykimas - daug išvykstan
čiųjų į svečias šalis, daugiau 
mirštančių nei gimstančių, dau
giau išsiskiriančių nei sukurian
čių naujas šeimas. Tokio nyki
mo priežastis jis randa stebinan
čioje netvarkoje, drausmės dar
be ir pagarbos žmonėms stygiu
je, asmens nesaugume, teisėsau
gos pareigūnų aplaidume ir ne

Klaipėdos krašto kapinės - senuosius antkapinius kryžius puošdavo 
dailios gėlės ir saulutės Nuotr. M. Purvino, 2003.III

AtA
MEGAN PETTERSON

mylimai vaikaitei, žuvus automobilio avarijoje, 
tragiškos netekties valandą užjaučiame POVILĄ 
BARBATAVIČIŲ ir šeimą-

DRAUGAI

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA 

BALYS RUKŠA,
buvęs torontietis, dabar jau gyvenęs Lietuvoje, mirė 
š.m. rugsėjo 29 d. savo šeimos tarpe, palikęs žmoną 
Valeriją, dukterį Violetą su vyru Laimonu Tapinu, 
vaikaitį Andrių su šeima ir brolį Marijoną.

MIRTIES PRISIMINIMAS
AtA

TERESĖ ASTRAUSKIENĖ 
mirė 2002 m. spalio 18 d.

Meilės žodžiai mylimai mamai:
Ar esi praradęs motiną / brangesnę už pasaulio 

turtų, / tokią mylimą, kurios dabar ilgiuos? / Ar jautei tokią 
širdgėlą, / ar tokį baisų skausmą, / ar liejai karčias ašaras, / 
kurios krinta, kaip lietus? / Meldžiu, Tau niekad taip nebus./ 
Praradęs motinąjauties /praradęs dalį ir savęs...

Ilsėkis ramybėje, amžinojo gyvenimo šalyje. Prisi
menu su meile ir pagarba, ilgiuosi liūdesyje -

TAVO DUKRA ALBINA

rangume, valstybės ir visuome
nės turto nebaudžiamame grobs
tyme (p. 115, 219, 221-3, 225- 
6). Skyriuje Ūkinė krizė J. P. 
Kedys rašo, kad po 12 nepri
klausomybės metų “Lietuvoje 
jau paskelbta, jog bankuose yra 
per 50 indėlininkų milijonierių, 
kurių turtai yra ne pinigai ban
ke, bet milijoninės vertės nuosa
vybės. Niekas nei seime, nei 
valstybės kontrolės įstaigoje ne
kalba apie tai, kaip tie savinin
kai tokius turtus įgijo... Visuose 
Lietuvos didžiųjų miestų nau
juose priemiesčiuose išdygo 
naujos ‘pilaitės’ milijonų litų 
vertės. Kodėl dabartinis seimas 
visiškai nesidomi šiuo klausi
mu? Tokių ‘pilaičių’ aplink Vil
nių, Kauną ir Klaipėdą yra de
šimtys. Kada valdantieji susido
mės jų atsiradimu?” (p. 225-6).

J. P. Kedys atmeta Lietuvo
je giliai įsišaknijusią nuomonę, 
jog “be žemės ir vandens kitų 
turtų neturime, todėl aukšto gy
venimo lygio pasiekti negali
me”. Nurodydamas pavyzdžiu 
Vokietiją, kuri, kaip ir Japonija 
ar Šveicarija, šiandien taip pat 
negali girtis jokiais vertingais 
žemės turtais, vis dėlto yra lai
koma vyraujančia ekonominė 
jėga Europoje. Kaip jai tai pa
vyksta, klausia autorius, ir pats 
paaiškina, jog Vokietija sugeba 
savo žmonėms įdiegti tris tiks
lus: “schaffen, sparen, lerner”, 
t.y. dirbti, taupyti, mokytis (p. 
218). Atkaklumo niekada nesto
kojusiems lietuviams J. P. Ke
dys pataria irgi siekti tų pačių 
tikslų - dirbti, taupyti, mokytis.

Paminklas Klaipėdoje, primenantis Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Didžiosios prieš 80 metų. Paminklo 
autorius - skulptorius Arūnas Sakalauskas

Mažoj i Lietuva - į Didžiąj ą
VYTAUTAS ŠILAS, 

Mažosios Lietuvos reikalų 
tarybos pirmininkas

Prūsų Lietuva! Kur miega MANTAS, 
kur palaidota narsi tauta...
Mums gyvi teliko Donelaičio raštai, 
Skambūs dar lietuviški vardai

S. Nėris
Prieš 730 metų mindauginės 

Lietuvos pakraštyje, Nadruvos 
žemėje, nuo kryžiuočio rankos 
krito žymiausias Didžiojo prūsų 
sukilimo (1260) vadas MAN
TAS. Jaunystėje kryžiuočių pa
imtas įkaitu, jis garsiame Mag
deburgo mieste išmoko vokiškai 
ir susipažino su karo menu.

Prūsiškojo tautiškumo ne
praradęs Herkus Mantas grįžo į 
gimtąją Notangą ir kovoje prieš 
Vokiečių ordiną panaudojo ilgo
je nelaisvėje įgytas žinias. Jo 
vadovaujami prūsų sukilėliai 
1261 m. sumušė kryžiuočius Po- 
karvių kaime (prie Brandenbur
go, netoli Karaliaučiaus), vėliau, 
1265 m. - ir ties Liubavą (apie 
20 km į š.v. nuo Žalgirio mūšio 
lauko). Po garsiojo Durbės mū
šio (1260) tai buvo didžiausias 
Vokiečių ordino pralaimėjimas.

Atrodė, kad Ordinas jau ne
atsipeikės ir prasidėjusio baltų 
vienijimosi nestabdys, tačiau 
1274 m. popiežius Grigalius X 
įsakė europiečiams kilti į Kry
žiaus karą prieš prūsiĮ gentį. 
Taip Europai suskatus į talką 
vokiečių ordinui, prūsai, netekę 
tuo metu rytuose kovojančios 
Lietuvos paramos, per 1273 m. 
pirmą pusmetį pralaimėjo tris 
lemtingus mūšius ir tokiu būdu 
13 metų užsitęsusį sukilimą.

1273 m. vasaros ir rudens 
sandūroje ties Narkyčiais, prie 
Montegarbiu pavadintos kalvos, 
karvedys Herkus Mantas žuvo. 
Čia, Montegarbio papėdėje, jam 
1993 m. buvo pastatytas pa- 
minklas - į tris dalis sukapotas 
žaltys. Tačiau 1994 m. Kara
liaučiaus vicegubernatorės nuro-
dymu karžygio paminklas buvo 
nugriautas.

Apie Herkų Mantą, Didįjį 
prūsų sukilimą ir Lietuvą sukili
mo metu, apie baltų vienybės 
apraiškas Mažosios Lietuvos 
reikalų tarybos surengtame Her
kaus Manto pagerbimo vakare

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

Vilniuje kalbėjo trys žymūs Lie
tuvos istorikai - dr. Romas Ba
tūra, dr. Tomas Baranauskas, dr. 
Algirdas Matulevičius. Apeigi
nio folkloro grupė (vadovė - 
Lietuvos prūsų bendruomenės 
pirmininkė Inija Trinkūnienė) 
atliko dainas prūsisto dr. Lėto 
Palmaičio rekonstruota prūsų 
kalba. Vakarą vedė Tarybos pir
mininkas Vytautas Šilas.

Beje, Rusija V. Šilą, jo pa
vaduotoją dr. A. Matulevičių ir 
aktyvų Tarybos narį Karaliau
čiaus krašto piliakalnių žinovą, 
Tepliavos lietuvių draugijos 
įsteigėją ir globėją Rimantą Ma
tulį paskelbė nepageidaujamais 
asmenimis personae non gratae. 
Jiems nebeleidžiama įvažiuoti į 
Karaliaučiaus kraštą. Taip Rusi
ja pažeidė mūsų žmogiškąsias 
teises lankyti lietuvių kultūros 
žemę... Lietuvos diplomatija šių 
teisių dar nesiryžta ginti.

Mažosios Lietuvos reikalų 
taryba nenurimsta. Neseniai ji 
atnaujino savo penkių kalbų in
terneto svetainę www.mlt.lt (ap
lankykite ją!), o spalio 16 Vil
niuje rengia Mažosios Lietuvos 
gyventojų genocido aukų pager
bimo vakarą. Kalbės Mažosios 
Lietuvos ekspertai, skambės 
meno kalba, bus straipsnis Lie
tuvos aide.

Bene svarbiausias ir iškil
mingiausias šių metų Mažosios 
Lietuvos reikalų tarybos organi
zuojamas renginys turėtų būti 
lapkričio 29 d. numatytas Tilžės 
akto 85-rių metų sukakties mi
nėjimas. Vakaruose dažnai kal
bama apie tai, kad bet kurios že
mės teritorijos ateities klausimai 
turi būti sprendžiami atsižvel
giant į vietos gyventojų nuomo
nę. O Tilžės aktas ir yra Mažo
sios Lietuvos vietinių sprendi

Blaivus žvilgsnis į Sniečkaus...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nių, ir palyginti su kolchozuose 
gautomis pajamomis, padidėjo jų 
darbo užmokestis (1960-1965 m. 
beveik 18 rb.). Bet tai tik dalis 
tiesos. Oficialiais duomenimis, 
1960-1965 m. didėjo Lietuvos 
žmonių išnaudojimas. Jie sukūrė 
1.44 karto daugiau valstybinių 
pajamų, bet vartojimo fondas pa
didėjo mažiau, o darbo užmo
kestis vos 1.24 karto.

Centras Lietuvai palyginti 
su Latvija ir Estija skyrė daug 
mažesnius prekių fondus.

Trumpai aptarkime kitą le
gendą: Lietuvos kultūros, švieti
mo reikalų pagerėjimą po to, kai 
LKP sulietuvėjo, o Sniečkus ta
po “litvomanu ir šeimininku”. 

mas: Mažosios Lietuvos vieta - 
Lietuvos valstybėje! Koks bus 
politikų dar nesuvoktos reikš
mės Tilžės akto minėjimas, di
dele dalimi priklausys nuo Ma
žosios Lietuvos reikalų tarybos 
finansinių galimybių.

Dūstanti dėl valstybinės pa
ramos stokos (šių metų veiklai 
iš “valdžios namų” gauta tik 
1,000 litų), Mažosios Lietuvos 
reikalų taryba nenuleidžia ran
kų. Savo būstinę perkėlė į gero
kai mažesnę, vos 13 kv.m dy
džio patalpą. Čia laikoma 50 te
minių dokumentų aplankų, Ma
žosios Lietuvos tematikos bib
lioteka, kompiuteris, daugintu- 
vas, Čia posėdžiauja Tarybos 
kolegija ir t.t.. Patalpos nuomai 
ir kitoms išlaidoms apmokėti, 
ryšio išlaidoms padengti ir inter
neto svetainei palaikyti, mini
maliam reikalų vedėjos (veda 
susirašinėjimą, tvarko buhalteri
ją, organizuoja renginius) atly
ginimui iš viso reikia ne mažiau 
kaip 1,600 Lt (530 US$) mėne
siui arba 19,000 Lt metams. 
Tiek, toli gražu, neturime. Tau
pant, teko atleisti iš darbo dar ir 
reikalų vedėją. Tačiau padėtį 
gelbsti rėmėjai: įmonė “Ache- 
ma” atėjusi su kelių tūkstančių 
litų parama, Amerikos lietuviai 
- Algis Regis su 100 US$, Jonas 
Vasis su 100 US$, Benas Nor
kūnas su 1,000 US$ parama. 
Broliai Algirdas ir Kęstutis Že
maičiai apmokėjo mūsų tinkla
pio tekstų vertimą į anglų kalbą. 
Labai ačiū visiems.

Kol dar galime, veikiame. 
Veikiame, kad mūsų visų pa
stangomis Mažoji Lietuva galų 
gale atitektų lietuviams. Rašyki
te mums adresu: Mažosios Lie
tuvos reikalų taryba, A. Jakšto 
g. 9-2007, Vilnius 2001, Lithua
nia. Faksas 262-4646, elektroni
nis paštas mlt@takas.lt.

Statistiniai duomenys rodo, kad 
Sniečkus buvo prastas šeiminin
kas. Štai 1959-1970 m. pagal 
gyventojų su aukštuoju ir vidu
riniu išsilavinimu rodiklį Lietu
va užėmė paskutinę vietą tarp 
visų respublikų. Ilgus metus 
Maskva Lietuvai skyrė mažiau 
pinigų aukštosioms mokykloms 
plėsti, apskritai joms finansuoti, 
lėtai didino studentų priėmimo 
planus. Todėl Lietuvoje buvo 
didesni konkursai ir daugiau 
traumuotų jaunuolių, priverstų 
tenkintis darbininko profesija. 
Gal buvo siekiama, kad aukštojo 
išsilavinimo reikalaujančias parei
gybes užimtų atvykėliai iš pla
čiosios tėvynės. Per visus oku
pacijos metus propagandos lakš
tingalos, o buvę nomenklatūri
ninkai bei juos aptarnaujantys 
rašeivos dar ir dabar, suvokia apie 
kultūros suklestėjimą sovietme
čiu. Deja, skaičiai byloja kitką. 
1965 m. Lietuvoje išleista vidu
tiniškai po 5.4 knygos, 1970 - po 
4.7 knygos. Estijoje - po 8.8 ir 9, 
Rusijoje - po 7.9 ir 8.2 vienam 
gyventojui. Dar labiau atsilikome 
nuo kaimynų pagal žurnalų ir kitų 
periodinių leidinių (vienam gy
ventojui) tiražus.

“Iš Rudoko knygos sužino
jau, kad LKP buvo vos ne rezis
tencinė partija. Negi autoriui taip 
stipriai galvą susuko LKP ar
chyvų studijavimas? Moksliniu 
požiūriu jo knyga lygintina ne
bent su Sniečkaus fenomenu ir su 
keistai pagarsėjusia, ‘šeimininkui’ 
pagerbti skirta konferencija.”

DR. VYTAUTAS MEŠKA
Prabėgo daug laiko nuo tų 

jaunų dienų. Lietuvoje tada bu
vo vokiečiai, o mes iš Ukmergės 

, buvome išsikėlę gyventi į legen
domis ir ežero bei pievų rūku 
apgaubtus Giedraičius. Tačiau į 
Ukmergę,, ypač vasaros metu, 
atvykdavome dažnokai. Vienos 
tokios viešnagės metu vakare su 
buvusiais kaimynais, pas ku
riuos ir buvome apsistoję, nu
ėjome į “Pasakos” kino teatrą.

Nuo čia ir prasideda istorija. 
Vokiečių filmas rodė keliaujan
čią į Vienos mugę seną grafienę 
su jauna panele - anūke. Kiek 
pamiršau jų sutikimą Vienoje. 
Bet gerai prisimenu, kad jau tą 
patį vakarą jos žiūrėjo operą. 
Grafienė operoje staiga pasijuto 
blogai, į tai atkreipė vienas ope
rą žiūrėjęs jaunas gydytojas. Net 
per nuotolį gydytojas nustatė, 
kad grafienė serga, ir serga... 
maru. Iš tiesų taip esti tik fil
muose.

Pasibaigus operai, grafienė 
su anūke atvyko į savo viešbutį 
ir nustebo pamačiusios, kad jų 
apartamentai remontuojami. 
Staiga atsiradęs gydytojas ėmėsi 
padėti, bet padarė taip, kad gra
fienė ir anūkė apsigyveno skir
tinguose aukštuose. Visa tai, su
prantama, buvo iš anksto sude
rinta su viešbučio administracija 
ir policija. Baimintasi ne tiek 
dėl grafienės būsenos, kiek dėl 
galimos panikos, kuri galėjo 
apimti gausius kasmet vykstan
čios Vienos mugės dalyvius.

Visa tai užtruko 10-15 mi
nučių. Tolimesni filmo kadrai 
vaizdavo grafienės agoniją, kuri 
vyko mėnulio apšviestame mie
gamajame. Taip ir praėjo apie 
dvi valandas. Filmo pabaiga 
šiam pasakojimui reikšmės ne
turi. Taigi ženkime tolyn.

Tuo metu turėjau apie 14 
metų. Negalėjau gyventi be A. 
Vaičiulaičio, N. Mazalaitės, S. 
Santvaro, B. Brazdžionio, A. 
Miškinio, J. Kossu-Aleksandra- 
vičiaus, S. Nėries, žodžiu, bu
vau svajotojas ir romantikas. 
Matytas Ukmergėje filmas man 
padarė įspūdį. Kadangi filmus 
karo metu matydavome retai, iš 
pradžių dažnai prisimindavau tą 
veikėjų kelionę į Vieną, operą, 
mugę. Bet kuo vėliau, tuo dau
giau pradėjo kilti man visai ne
būdinga nuotaika, būtent, tam
sos baimė. Iki tol vakarais, eida
mas prie ežero girdyti savo ark
liuko Mirono, gėrėdavausi van
dens lelijomis, kylančiu virš 
ežero rūku, blyškiu, paslaptingu 
mėnuliu.

Po Ukmergėje matyto filmo 
viskas pasikeitė: nuolat regėjosi 
mirštančios grafienės kančios, 
girdėjau jos dejones, aimanas, 
mačiau jos blaškymąsi negalint 
nieko prisišaukti. Visa tai kėlė 
man siaubą ne tik sutemus, bet 
ir dienos metu, ypač esant vie
nam. Norėdamas išblaškyti to
kią nuotaiką, ėmiau ieškoti 
draugystės su sau nebūdingais 
žmonėmis. Tačiau artimiau susi- 
draugaut nepavykdavo. Atsidū
riau lyg užburtame rate. Tėvai 
daug dirbo ūkyje. Tik padėda
mas jiems galėjau šiek tiek nusi
raminti.

Toliau chronologinis apra

Palangos šventovėje po sol. L. Turutaitės ir V. A. Mašalo religinio 
koncerto su vietiniu vargonininku muz. E. Jucevičiumi ir muz. J. 
Aluziene

šymas būtų beprasmis. Beje, jis 
tęsėsi ko ne iki mano viduram
žio, t.y. 30-40 metų.

Šiandien tokių ir dar bloges
nių, žiauresnių filmų begalės. 
Ar jie turi įtakos vaikų, jaunuo
lių psichikai? Be abejonės turi. 
Gaila, kad pedagogų, gydytojų, 
inteligentų balsai šia tema (ir, 
deja, kitomis) yra lyg tyruose 
šaukiančių. Kultūros ministerija, 
Radijo ir televizijos komitetas 
mūsų nerimą leidžia pro pirštus. 
O kokie viso šito motyvai, argu
mentai? Be abejonės, jų yra, ir 
jie yra gana konkretūs (finan
siniai...).

O mano jaunystė vis bėgo ir 
bėgo. Baigiau Ukmergės gimna
ziją, pradėjau studijuoti mediciną, 
tapau gydytoju. Nors ir viliojo 
mokslinio tyrimo darbas onkolo
gijos srityje, išvykome dirbti į 
Birštono kurorto sanatoriją.

Sanatorijoje tekdavo budėti. 
Nakčia kartais norėdavosi ap
lankyti žmoną ir sūnų Jonuką 
(gyvenome netoli sanatorijos), 
bet namas pušyne skendėjo tam
soje. Išmuštas šalto prakaito ir 
pakraupęs, eidavau, atsitrenkda
mas į pušis, atbulas, nes taip ga
lėjau stebėti sanatorijos žibintus. 
Grįžti į sanatoriją būdavo leng
viau, nors grafienės agonijos 
vaizdai man nuolat stovėdavo 
prieš akis.

Ir vėl bėgo metai. Apsigy
venome sanatorijos korpuse, tai
gi, kartu su ligoniais. Įėjimas į 
mūsų butą buvo atskiras.

Sveikatos apsaugos būklė 
tuo metu Lietuvoje buvo silpna. 
Nors šalia Birštono esančių 
Prienų rajono ligoninėje veikė 
greitoji medicinos pagalba, ta
čiau, kadangi rajonas nemažas, 
o medicininės pagalbos automa
šinų buvo vos 2-3, prisišaukti 
greitąją pagalbą buvo sunku. 
Galbūt todėl Birštono miestelio 
gyventojai, ištikus bėdai, t.y. su
sirgus namiškiui, dažnai kvies
davosi mane. Kažkodėl dažniau
siai tai įvykdavo nakčia. Atsisa
kyti eiti, žinant tų laikų greito
sios pagalbos galimybes, buvo 
nemoralu. Visada eidavau. Pa
cientai dažniausiai buvo mažy
liai arba vaikai. Man, kaip tera
peutui, “paklydusiam” neurolo
gijoje, diagnozuoti susirgimą 
buvo nelengva. Tačiau šiaip ar 
taip, matyt, mane globojo Vieš
pats, didelių klaidų nepadary
davau.

Taigi naktis. Dažniausiai su 
vėju, šlapdriba, miško ūžesiu. O 
prieš akis filme matytos grafie
nės agonija. Dabar kiek juokin
ga, bet tada iš tikrųjų bijodavau 
vienas grįžti namo. Teko grieb
tis gudrybių. Jos nebuvo blogos. 
Kadangi naktį vaistinė uždaryta, 
o vaistų sergančiajam reikėjo 
tuoj pat, paprašydavau vaiko tė
vą, kad jis palydėtų mane į sana
toriją, kur aš iš budinčios gailes
tingosios seselės gaudavau visus 
reikalingus tokiam atvejui vais
tus. Sergančiojo tėvai, be abejo
nės, tik džiaugėsi.

Taip per savaitę būdavo 1-2 
kartus. Miestelyje šnekėjo įvai
riai. Buvo net įtariama, kad no
rėdavau gauti honorarą. Tačiau 
ligonio tėvai tą paneigdavo. 
Niekas nesuprato, kad dėl viso 
to buvo kaltas netikęs kino 
filmas.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
http://www.mlt.lt
mailto:mlt@takas.lt
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Lietuvos vyčių garbės narystės komiteto pirm. F. Petrauskas (kairėje), 
naujieji garbės nariai N. Bajoras-Romanas ir kun. V. Valkavičius

Nuotr. J. Stiklinus

Tai buvo nuostabi kelionė
Mississaugos Anapilio vaikų choras “Gintarėliai”

Lietuvos vyčių suvažiavimo atstovės iš Čikagos, Niujorko, Brocktono 
(pavardės siuntėjo nenurodytos) Nuotr. J. Stikliaus

90 metų Dievui ir Tėvynei 
Rugpjūčio 13 - 17 dienomis Brocktone, JAV, įvyko 90-tasis vienos seniausių Amerikos 

lietuvių organizacijų - Lietuvos vyčių metinis seimas. “Dievui ir Tėvynei” - šūkiu vyčiai 
gyvuoja ir veikia nuo 1913-ųjų metų balandžio 27-osios, kuomet Brocktone šios 

katalikiškos jaunimo organizacijos idėją įgyvendino Mykolas Norkūnas
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Ketvirtadienį, rugpjūčio 14, 
įvyko pirmoji sesija ištaiginga
me “Hilton” viešbutyje Bostono 
priemiestyje Dedham, tačiau 
pirmiausia visi dalyvavome šv. 
Mišiose Brocktone. Vakare vi
sus suvažiavusius linksmino G. 
Kupčinskienės jau eilę metų 
puoselėjamas folklorinis an
samblis “Sodauto” iš Bostono. 
Sodautiečiai ne tik patys daina
vo ir šoko, bet ir paruošė nema
žai lietuvių liaudies žaidimų, 
kurie pralinksmino įvairiausio 
amžiaus seimo dalyvius ir sve
čius.

Penktadienį atvyko jau visi 
turėjusieji pasirodyti vyčių su
važiavime - užsiregistravo arti 
150 delegatų. Tos dienos rytą 
Mišias kitame kaimyniniame 
Bostono priemiestyje Norwoode, 
lietuviškojoje Šv. Jurgio švento
vėje aukojo nepaprastai nusipel
nęs Amerikos lietuviams, o la
biausiai vyčių organizacijai (pa
rašė “Lietuvos vyčių” 75-erių 
metų veiklos istoriją) kun. Vin
cas Valkavičius, kuris vėliau at
vyko į Dedham pasveikinti su
važiavimo dalyvių. Taip pat 
sveikinimo žodį tarė LR garbės 
konsulas Naujojoje Anglijoje, 
Salem mieste gyvenantis islan
das dr. Thorsteinn Gislason.

Visą dieną “Hilton” posė
džiavę organizacijos nariai bei 
keliolika Bostono apylinkėse 
gyvenančių lietuvių buvo pa
kviesti į vaišes. Šalia vienos pa
grindinių vyčių suvažiavimo 
rengėjų ir organizacinio komi
teto pirmininkės Marytės Bizin- 
kauskaitės koncertavo Bostono 
vyrų sekstetas, kuriame, be ke

Bostoniškio folklorinio choro “Sodauto” narės su Lietuvos vyčių suvažiavimo organizatorėmis Veronika ir
Elena Ivanauskaitėmis Nuotr. J. Stikliaus

turių lietuvių, dainuoja kinietis 
ir rusas.

Šeštadienio ryto šv. Mišios 
vyko pačiame viešbutyje, o po 
to iki popiet tęsėsi ilgiausia ir 
svarbiausia suvažiavimo sesija, 
kurios metu buvo išrinkti sekan
čios Lietuvos vyčių centro val
dybos pareigūnai. Pirmininke 
tapo nuo 1955 metų vyčių Fila
delfijos skyriaus narė Agnes 
Mickūnienė, kuri iki šiol ėjo 
įvairias kitas pareigas tiek savo 
apygardoje, tiek ir centro valdy
boje. Vienbalsiai išrinktas ir šie
met atkurto Sporto komiteto pir
mininkas Linas Balsys iš Water
bury. Nutarta visokeriopai remti 
jaunesnių narių vajų, užsiminta 
ir apie vadinamąją “socialinę” 
narystę, kad organizacijos na
riais galėtų tapti ne tik lietuviai 
ar katalikų tikėjimą išpažįstan
tys žmonės, tačiau šis klausimas 
dar turės būti sprendžiamas at
skirai kiekviename vyčių sky
riuje ir bus oficialiai svarstomas 
sekančiame suvažiavime tik pri
tarus ne mažiau 2/3 aktyvių Lie
tuvos vyčių skyrių.

Šeštadienio baigiamosios se
sijos metu kalbėjusi jubiliejinio 
90-ojo suvažiavimo rengėjų ir 
vyčių organizacijos pradininko 
1-jo skyriaus (Brocktono mieste) 
atstovė Marytė Bizinkauskaitė 
pažymėjo ir jauniausiųjų vyčių 
indėlį į šio suvažiavimo rengi
mą. 22 jaunieji vyčiai iš įvairių 
Amerikos miestų, tarp jų pati 
jauniausia organizacijos narė 
vos 6 metukų Liza Macke iš 
Čikagos priemiesčio Lemento 
(157-asis skyrius), suvažiavimo 
metu jo dalyviams ir svečiams 
pardavinėjo savo pačių paga

Lietuvos dainų
Pagaliau atvykome į ilgai 

lauktą dainų ir šokių šventę. Ro
dos, kad tai mes, tėveliai, daly
vaujame, o ne vaikai, mūsų ma
žieji “Gintarėliai”.

Tai mūsų Lietuva, tai mūsų 
nuostabusis Vilnius. Čia mes 
augome, bėgiojome, studijavo
me ir dabar galime parodyti 
šiuos jaunystės prisiminimus sa
vo vaikams, pamatyti Vilniaus 
universiteto architektūrą ir kiemus.

- Sūnau mano, pažiūrėk į 
Vilnių, argi negražu?..

Su kokiu užsidegimu mūsų 
vaikai žygiavo per dainų šventės 
eitynes, negaliu išsakyti. Užde
gėme juose ugnį, kuri mumyse 
degė dvigubai:

- Aš myliu Lietuvą, esu da
lelė Lietuvos. Tokie šūkiai degė 
mūsų vaikų akyse ir veiduose. 
Beeidami vaikai sugalvojo skan- 
duotę:

- Kur mes esame? Lietuvoj!
- Ką mes darom? Dainuo

jam!
- Kas mes esam?
- Gintarėliai, Gintarėliai!
Žiūrovai sveikino mus su 

pritarimais, plojimais ir šypse
nomis beveik per visą kelią nuo 
Katedros aikštės iki Vingio 
parko.

Ačiū, Deimante, kad pastū
mėjai mus į tokią nuostabią ke
lionę ir pasiryžai atlikti tikrai 
sunkų darbą. Įdiegei gražias lie- 

mintus foto albumus, piešinius, 
loterijos bilietus ir uždirbo apie 
600 dolerių, už kuriuos nupirko 
vaikams iš Lietuvos žaislų ir 
mokyklos reikmenų. Jie buvo iš
siųsti į Kėdainius. Piniginė vy
čių parama šiais metais buvo 
paskirta keliolikai kitų Ameri
kos lietuvių religinių organizaci
jų, sesutės Elenos Ivanauskaitės 
globojamai organizacijai “Lietu
vos vaikų globa”. Taip pat buvo 
nutarta paremti Lietuvių balsą, - 
lietuvišką radijo stotį Pittsburge 
(PA). Tadukui Mikalauskui, Lie
tuvoje gyvenančiam ir sunkiai 
sergančiam, vyčiai suaukojo apie 
7,000 dolerių, kuriuos Taduko 
mama galės panaudoti savo 
sūnaus operacijai Švedijoje.

Sėkmingai vykdomas ir Ši
luvos Mergelės Marijos projek
tas - beveik pabaigtas šio komi
teto pirmininkės Elinor Sluzas 
interneto puslapis www.ourlady- 
ofsiluva.com, informuojantis apie 
vyčių veiklą, kuriame rasite išsa
mų 1608 m. Mergelės Marijos ap
sireiškimo Lietuvoje aprašymą.

Pagaliau ilgoji šeštadienio 
sesija pasibaigė ir visi susirinko 
į pagrindinį suvažiavimo pokylį 
didžiojoje “Hilton” viešbučio 
salėje. Dalyvavo LR ambasado
rius Vygaudas Ušackas su šei
ma, dr. Kenneth M. Leavitt, 
kuris šiemet gavo ypatingąjį vy
čių prizą “Lietuvos draugo” ka
tegorijoje. Dr. Leavitt 1994 m. 
Vilniuje oficialiai atidarė pirmą
ją bendrą Baltijos šalių ir JAV 
Medicinos ir chirurgijos kliniką, 
kuriai vadovavo ir Lietuvoje gy
veno iki pat 2001 metų birželio.

Buvo pakelti garbės nariais: 
Nellie Bajoras-Romanas, kun. 
Vincas Valkavičius ir kun. An
tanas Zakarauskas.

ir šokių šventėje 
tuviškas dainas mūsų vaikų lū
pose. Tai neužmirštami prisimi
nimai vaikams ir tėvams.

Mūsų mažieji “Gintarėliai” 
nusipelnė didelės padėkos taip 
pat. Jų pastangos, jų užsidegi
mas buvo ir yra didžiausia dova
na mums, tėvams. Tai ne pa
prasta kelionė aplankyti Lietu
vą, tai misija mūsų gimtinei ir 
mūsų vaikams. Didžiosios mer
gaitės - Viltė Grigutytė, Daina 
Vilkelytė, Jordaną Comeou, Ve
ronika Jonuškaitė, Diana Pečiu
lytė stengėsi dainuoti ne tik per 
repeticijas, bet visur,' kur tik ei
davo. Mergaitės stovėjo pačia
me centre, pirmoje eilėje. Jų pa
stangos matėsi iš tolo. Didieji 
berniukai Tomas Botyrius, Po
vilas Grigutis, Tomas Trussow, 
Arnoldas Valuntonis, Aras Re- 
pečka, Nemunas Antanavičius, 
Linas Vilkelis neatsiliko nuo 
mergaičių nei per žingsnį. Na, ir 
pati mažiausia dainininkė Austė 
Grigutytė įrodė savo ištvermę. 
Ketvertų metukų mergaitė suge
bėjo eiti nesustodama per visas 
dainų šventės eitynes su puikia 
nuotaika.

Vaikai aplankė Gedimino 
pilį, Trakų pilį, Kernavės pilia
kalnius, Kauno miesto įžymiau
sias vietas. Štai čia šalis, kur vi
si kalba lietuviškai, štai čia jūsų 
šaknys.

“Gintarėlių” tėvų komiteto 
vardu nuoširdžiai dėkoju globė
jams, organizacijoms, priva
tiems asmenims už didelę para
mą vaikučių kelionės išlaidoms 
sumažinti, Lietuvių kredito ko
operatyvui “Parama”, Prisikėli
mo kredito kooperatyvui, Kana
dos lietuvių bendruomenės To
ronto apylinkei, Kanados lietu
vių bendruomenei, Kanados lie
tuvių fondui, Lietuvos kankinių 
ir Prisikėlimo parapijoms bei jų 
klebonams ir daugeliui kitų, rė
musių mūsų išvyką.

Taip pat nuoširdus ačiū 
“Gintarėlių” vaikučių tėveliams, 
kurie padėjo tvarkyti choro ad
ministracinius reikalus: už ap
rangą - Rasai Rudnitsky, už ad
ministraciją - Aušrai Trussow 
(tėvų komiteto pirmininkė), už 
marškinukų bei plakato paruoši
mą-Gintarui Repečkai.

- Sūnau, ką prisimeni la
biausiai iš Lietuvos dainų ir šo
kių šventės, kas labiausiai pa
tiko?

- Mama, kai dainų dieną 
mes dainavome ir griaustinis 
griaudėjo, tamsūs debesys rin
kosi danguje, man norėjosi dai
nuoti labai labai gerai. Aš labai 
stengiausi...

Daiva Botyrienė

Aukos “TŽ”
$105 - S. Vaštokas; $100 - R. Si

rutis, M. Jurėnas; $70 - S. Gotcei- 
tas; $35 - V. Slėnys; $25 - O. Va
siliauskas, A. Keblinskas; $20 - E. 
A. Trečiokas, B. Petrušaitis, V. Gi- 
rinis-Norvaiša, V. Šeštokas; $10 - 
V. Balsevičius, V. Žurauskas, L. A. 
Stepaitis, A. Janušis, J. Vėlyvis; $5 
- A. Šelmys, J. Manikauskas, Z. 
Jurys, A. Rimkus, A. Tautkus.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: S60 - V. Žurauskas, N. Bawks, 
E. Kudzma; $55 - U. Šiaučiūnas, J. 
Kavaliūnas, A. Baltkois, G. Lauri
naitytė, M. Jurėnas, A. V. Puzeris, 
A. Petraitytė, V. Razanauskas, R. 
Danaitis, J. Katkauskas, E. Kaz-
lauskas, J. Kamaitis, A. Šeškus, E. 
Skiotys, S. Matulionis, dr. K. G. 
Ambrazaitis, S. Pautienis, S. Mar
kus, A. D. Zakarevičius, A. Skrups- 
kis, Šv. Kazimiero parapija (MtL), 
A. Aisbergas, J. Ščiučkas, dr. A. 
Valiulis.

Rėmėjo prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: V. Puzeris.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $120 - E. Purtulis; $100 - A. 
Markevičius, V. Grenke; $70 - 1. 
Tauteras; $65 - O. J. Lėveris, A. 
Šalna, J. Nešukaitis, D. Rocca, K. 
Meškauskas, S. Styra, V. Šlenys, R. 
Pilipavičius, R. Verbyla, S. Gotcei- 
tas, dr. V. Gotceitas, V. Gedgaudas.

Garbės prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: B. Petrušaitis.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.

Mississisaugos Anapilio vaikų choras “Gintarėliai”, Dainų šventės dalyviai, su vadove Deimante Grigutiene 
aplankė ir Trakus Nuotr. A. Grigučio

Trys jėzuito sukaktys už Atlanto
KUN. K, AMBRASAS, S,Į
Kai ne sykį pavėlinčiai grįž

damas per Šv. Petro aikštę va
karais trečiajame Vatikano 
aukšte matydavau ketvirtą langą 
dar šviesų, visada pagalvodavau: 
“Jau vėlu, o Šv. Tėvas dar ne
miega...” Ta pati mintis šovė ir 
tada, kai kadaise važiuodamas 
apie pusiaunaktį per Lemontą, 
netikėtai apsukau ratą apie tuos 
namus, kur gyvena kun. Algir
das Paliokas, - jo kambario lan
gai dar švietė. “Ką veikei vakar 
vidurnaktį, kad dar buvo šviesu 
tavo kambaryje?” - paklausiau. 
“Rašiau straipsnį...” - atsakė T. 
Algirdas. Todėl be reikalo tūlas 
ne vienas, susitikęs kunigą, tuč
tuojau jam ima priekaištauti: 
“Kunige, taip ilgai jūsų nematė
me? Kur buvote prapuolęs?” 
Be reikalo tokie priekaištai ir 
dejonės. Netgi Kristus liepė sa
vo mokiniams: eikite nuošalėn 
ir truputį pailsėkite. O kunigas 
dažnai, nulikęs valandą, ar vie
ną kitą dieną, neretai sėda prie 
stalo, griebiasi knygos, plunks
nos ar sėda prie kompiuterio, 
kad pasakytų vieną kitą savo 
samprotavimą, išlietų juodu ant 
balto tai, ką ilgai nešiojo minty
je, išgirdo, pamatė filme ar kur 
nors knygoje įdomų pavyzdį už
tiko.

Ypatingai painūs tiek visais, 
o tuo labiau mūsų laikais vaikų, 
jaunimo ir suaugusių skirtingų 
lyčių bendravimo santykiai, kur 
tiek daug žavesio, svajonių, lū
kesčių, bet dar daugiau pavojų, 
lūžių, klystkelių ir netikrumo. 
Ne kiekvienas pasaulietis ir net 
ne kiekvienas kunigas gali narp
lioti šiuos subtilius bendravimo 
atspalvius. Čia reikia deramos 
brandos, didelio apsiskaitymo, 
takto, atsparumo ir visapusiško 
jautrumo.

Toks jaunimo santykių 
narpliotojas buvo velionis kun. 
Juozas Zdebskis, kuris savo na
muose kaupė atitinkamą litera
tūrą, kurios viešai knygų lenty
nose nelaikydavo, bet slėpė po 
užraktu savo seife, kad niekas jo 
neįtarinėtų ir jos neišnešiotų. Jo 
pokalbiuose jaunimas jusdavo 
ne tik teisingą, krikščionišką po
žiūrį, bet ir atsargų, dalykišką, 
bet kartu ir nuovokų, supratin
gą vaikino-merginos bendravi
mo paslapčių ir mįslių raktą, 
kurį jis dažniausiai sumaniai 
mokėdavo pasukti ne tik asme
niškų pokalbių, bet ypač inty
miausio pokalbio - išpažinties - 
metu.

Kun. Algirdas Paliokas, ne
mažai pogrindžio sąlygomis, o 
vėliau ir atgautos nepriklauso
mybės dienomis artimiau susi
dūręs su seselėmis, vaikais ir 
jaunimu, pats mėgęs intymių 
klausimų peripetijas liečiančias 
knygas ir pats būdamas santū
rus, atsargus, jautrus ir sąžinin
gas kunigas, irgi drįsta leistis ir 
brautis į šias paslaptingas ir kar
tu pavojingas tarpusavio bend
ravimo jautriąsias sritis.

Štai prieš akis vienas rinki
nys jo brandžios minties trupi
nių, kurias rankiojo iš savo pa
tirties, iš asmeninių pokalbių su 
jaunais žmonėmis, kuriems no
rėjo ir tebenori šiandien padėti. 
“... Noriu padėti besiskleidžian
čiai meilei suprasti save, pažinti 
meilės dėsningumus ir jai gre
siančius pavojus bei parodyti į 
tikrą meilę vedančius kelius”, - 
rašo kun. Algirdas įžangoje sa
vo knygelės Meilei pasibeldus... 
Šią knygelę dviem laidomis 
prieš kelerius metus išleido 
“Caritas” leidykla Kaune. Juk 
daugelis jaunųjų, patyrę pirmą 
jausmų antplūdį, pasimeta, ne

tenka pusiausvyros, o po neleis
tinų jausmų prasiveržimo, nuo
dėmingo išsieikvojimo nelieka 
šilumos, įkarščio, pagarbos ir 
skaisčios, geros, nuoširdžios 
meilės dešimtmečiams po su
tuoktuvių. Todėl kun. Algirdas 
rašo: “Šiuolaikinėje Lietuvoje, 
kai pornografija, sekso filmai 
tapo visiems prieinami, kai me
las doros srityje pateikiamas 
kaip tiesa, reikia, kad Bažnyčia 
pasakytų kas yra kas, kur melas 
ir kur tiesa”.

Vienas prezidentas buvo 
paprašytas pasakyti per radiją 
kalbą. Jis paklausė: “Kiek minu
čių norėtumėte? Jei valandą, tai 
dabar galiu.” Žurnalistas atsa
kė: “Septynias minutes”. “Tai 
labai sunku. Reikia ilgai reng
tis”. Kun. Algirdui irgi reikia il
gai rengtis ne tik ilgiausiam, bet 
ir mažiausiam straipsniui, kurių 
retsykiais pasirodo laikraštyje ar 
žurnale.

“Ar tikrai likimas visagalis? 
O gal žmogus bent iš dalies pa
jėgus pakreipti jį norima link
me? Kas lemia individo, šeimos, 
tautos, žmonijos ateitį? Ar kiek
vienam žmogui prieinama jo gė
riui tarnaujanti jėga?” Štai ko
kius svarbius klausimus bando 
gvildenti viename iš paskutinių
jų savo straipsnių Likimą val
danti galia autorius kun. Palio
kas, šį savo rašinį užbaigęs tokia 
išvada: “Ne politikai ir prezi
dentai lemia ateitį, o visi, kurie 
prisidėjo stiprinant Gėrio kara
lystę. Jų neminės pasaulio isto
rija, tačiau dvasinėje tautos isto
rijoje bus įrašyti jų vardai ir pa
sitiks atlygis, atseikėtas dieviš
kojo dosnumo ranka. Kelių 
žmonių sutartinė malda už Lie
tuvą veikia istoriją daugiau nei 
valdžios žmonės. Dėl nepritek
lių ir ligų nelaiku mirštąs žmo
gus, jeigu jis, žinoma, sutinka su 
tokia lemtimi ir miršta Dievo 
bei artimo meilėje, tautai yra 
svarbesnis nei iškiliausias veikė
jas. Ištvermingai ir su meile ne
šanti šeimos kryžių motina ver
tesnė tautos gėrio istorijai nei 
šimtai valdininkų. Kiekvienas, 
net ir vaikas, save keičiantis ir 
einantis meilės keliu, sėja ir 
brandina gėrio sėklą, kurios vai
siai pasirodys reikiamu laiku. 
Niekas negali nugalėti Dievo! Ir 
mūsų išsiugdytas vidinis gėris 
tampa nenugalima jėga, kei
čiančia mūsiškę aplinką, žmo
nes ir tautą” (Artuma, 2001, lie
pa-rugpjūtis).

Ne vienas Čikagos lietuvis 
klausosi “Margučio”. Kaip ita
lams po pietų svarbi yra “siesta” 
- “apypietė”, taip lygiai čikagie- 
čiui radijo laida, vadinama 
“Margučiu”. Prie jų paį vairini- 
mo svariu sielovados žodžiu yra 
prisidėję s ir kun. Algirdas. 
“Svajonė apie rojų nežuvo, ne
paseno ir net tūkstantmečiai jos 
nenumarino. Žmogus ne tik 
svajoja, bet ir stengiasi ragauti 
visus galimus džiaugsmus. Že
miškasis gyvenimas, technika ir 
mokslo pažanga moka pasiūlyti 
ir moka sukurti vis daugiau pa
lengvinimų, malonumų ir 
džiaugsmų. Vis daugiau laisvės, 
džiaugsmo ir malonumų. O lai
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mės nė per nago juodymą nėra 
daugiau. Ką darė mūsų tėvai, 
seneliai ir proseneliai, sunkių 
darbų slegiami, kartais nepri
teklių ir trūkumų kamuojami 
savaitgalio vakarais? Dainuoda
vo. Prakaitu laistyta, rupia duo
na maitinta darbščioji Lietuva 
anuomet virsdavo dainuojančia 
Lietuva. Be alkoholio, be sekso, 
savo vidaus džiaugsmu tryško 
laimingi lietuviai. Kaip daug 
reiškia meilė Dievui, Tėvynei, 
gimtajai žemei, gamtai, gra
žiems papročiams ir kiekvienam 
žmogui?!” - pasakojo jis vienoje 
laidoje čikagiečiams.

“Gegužinės pamaldos” - 
knygelėje, kurią parengė kun. 
Algirdas norintiems gegužės 
mėnesį dėmesingiau pagerbti 
Švč. Mergelę Mariją (Kaunas, 
“Caritas”, 1997) puslapiuose 
Theo Schmidkonz maldoje (psl. 
8) rašoma: “Dieve, mes dažnai 
girdime Tavo žodį .Bet jis mūsų 
nejaudina. Net nepasiekia mū
sų. Mes nesąmoningai atsitve
riame nuo jo. Antraip turėtume 
viską permąstyti ir atsiversti, 
tapti kitais, naujais žtnonėmis. 
O tam reikia jėgų ir geros va
lios. Dieve, mes norėtume būti 
tokie, kaip Marija, išgirsti Tavo 
žodį !”

Kun. Algirdas ne tik išgirdo 
šį žodį . Jis kiekvieną savaitę per 
Šv. Rašto nagrinėjimo būrelio 
susirinkimus aiškina, svarsto, 
gvildena Dievo Žodį - Gerąją 
Naujieną, kartą per savaitę kar
tu su tikinčiaisiais adoruoja Švč. 
Sakramentą, o sekmadieniais, 
nepaisydamas, kad jau ryte 9 ir 
11 vai. Palaiminto Jurgio Matu
laičio misijos šventovėje būna 
dvejos šv. Mišios, jis aukoja tre
čiąsias tiems, kurie, neseniai at
važiavę iš Lietuvos, kurie nesu
spėja ateiti anksčiau, kurie pas
kui po pamaldų mielai sėda už 
stalo ir ne vien geria kavutę , 
valgo skanius pyragus, bet ir 
kalba apie Amžinybę .nuodėmę , 
pareigas Tėvynei, šeimai, Baž
nyčiai, vaikų auklėjimą, patys 
stengiasi atsakyti ir klausia to
kių klausimų, kurie jiems kyla 
namuose, į kuriuos neatsako 
knygos. O kur dar į vairu s pokal
biai su vaikais prieš ir po Pirmo
sios Komunijos, su sužadėtiniais 
prieš jungtuves!

Kun. Algirdas, jau trisde
šimt penkeri metai, kai, į stojo į 
Jėzaus Draugiją. Jau trisdešimt
metis, kai, jis vyskupo į šventin
tas kunigu, kasdien aukoja šv. 
Mišias, tariasi, nurodo, pataria, 
pats klausia ir, kai prisireikia, 
gula ant operacinio stalo, kad 
chirurgas sulopytų pervargusią 
nuo reikalų, skubos ir rūpesčių 
širdį ... Jau dešimt metų, kai jis 
peržengė šios misijos slenkstį , 
kur spėjo susirasti sau daugybę 
pagalbininkų, draugų, maldinin
kų, patarėjų ir... kandžių kriti
kų...

Viešpaties malonė, Merge
lės Marijos nuolatinė globa tely
di, kunige Algirdai, kartu su ga
nomaisiais, tėvais ir broliais 
jėzuitais.

http://www.ourlady-ofsiluva.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca
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® LAISVOJE TEVfflEJE e LIETUVIAI BiSAULYJE
MISIJA BAIGTA

Baltijos taikos palaikymo 
bataliono (BALTBAT) misija 
užbaigta po 9 metų veiklos. Ry
goje 1994 m. buvo pasirašyta 
trišalė Baltijos valstybių sutartis 
įsteigti Baltijos valstybių taikos 
palaikymo batalioną pagal “Part
nerystės taikos labui” programą. 
Skandinavijos ir kitos Vakarų 
Europos valstybės įsipareigojo 
remti BALTBAT kūrimą struk
tūros, personalo parinkimo ir 
mokymo, įrangos bei projekto 
administravimo srityse. Batalio
nas buvo parengtas vykdyti vi
sas taikos palaikymo užduotis 
nuo 1997 m., dalyvavo tarptau
tinėje SFOR veikloje kartu su 
Danijos ir Švedijos padaliniais. 
Lietuvos kariuomenės vadas ge
nerolas majoras Jonas Kron- 
kaitis BALTBAT projektą laiko 
vienu iš sėkmingo trijų Baltijos 
valstybių karinio bendradarbia
vimo pavyzdžių, davęs daug ka
rinės naudos visoms valsty
bėms. Lietuvos kariuomenėje 
ruošiamasi naujam bendram tri
jų Baltijos valstybių Sausumos 
pajėgų projektui, skelbia EL- 
TA/LGTIC.

PAGERBTAS DIPLOMATAS
Rugsėjo 26 d. Kaune, ant 

Laisvės alėjos 42-ojo namo bu
vo atidengta memorialinė lenta, 
įamžinanti prieškario Lietuvoje 
dirbusio Olandijos konsulo Jan 
Zwartendijk atminimui, rašo EL- 
TA/LGTIC. Praėjusio šimtme
čio pradžioje tame pastate veikė 
Olandijos konsulatas, o prasidė
jus nacių okupacijai, Olandijos 
konsulas ir Japonijos konsulas 
Chiune Sugihara stengėsi padėti 
žydų tautybės žmonėms. J. 
Zwartendijk išdavė 2345 Cura
cao vizas, kurias turėdami Len
kijos bei Baltijos valstybių žy
dai gavo tranzitines Japonijos 
vizas. Tokiu būdu jis išgelbėjo 
mažiausiai 2200 žydų. Rugsėjo 
26 d. minimos 27-sios J. Zwar
tendijk mirties metinės.

POLICIJAI NAUJI 
AUTOMOBILIAI

Vilniaus miesto savivaldybė 
ir Vyriausiasis policijos komisa
riatas paskyrė po 100,000 nau
jiems policijos automobiliams 
pirkti. Kaip praneša Lietuvos ry
tas (2003.X.2), penkis naujus 
automobilius gavo eismo prie
žiūros tarnyba, o dvylika - pat
rulių rinktinė. Rotušės aikštėje 
“Škoda Octavia” automobiliai 
buvo išrikiuoti ir pašventinti pa
gal tradiciją. Vilniaus vyriausio
jo policijos komisaro Eriko Ka- 
liačiaus teigimu, naujais auto
mobiliais nebus siekiama gau
dyti nusikaltėlius, bet kuo grei
čiau suteikti pagalbą nelaimės 
ištiktiems žmonėms.

SUMAŽĖJO GYVENTOJŲ
Statistika rodo, kad Lietu

vos gyventojų skaičius mažėja - 
per septynis šių metų mėnesius 
skaičius krito 9,200. Išanksti
niais duomenimis, rugpjūčio pra
džioje Lietuvoje gyveno 3,453,- 
000 žmonių. Sausio - liepos mė
nesiais gimė 18,020 kūdikių, 
191 daugiau negu per tą patį lai
kotarpį 2002 metais. Mirusiųjų 
skaičius padidėjo nuo 23,900

Šiauliečiai bandė apversti automobilį
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pernai iki 24,300 šiemet (sausio- 
liepos mėn.). Per tą laikotarpį 
susituokė 227 porų daugiau (8,- 
500). Išsituokė 70 porų mažiau 
(5,700). Į užsienį išvyko 5,600, 
o pernai per tą patį laikotarpį - 
3,800. Atvyko 2,700 - arba 345 
mažiau negu praėjusių metų pir
mais 7 mėnesiais, skelbia EL
TA. Daugiausia lankytojų iš už
sienio sausio-rugpjūčio mėne
siais sulaukė iš kaimyninių vals
tybių - Latvijos (28%), Rusijos 
(25%), Gudijos (14%), Lenkijos 
(10%). Lankytojų iš užsienio 
(be Latvijos, Rusijos ir Gudijos) 
padaugėjo 14.6%.

MAŽIAU MOKĖS UŽ DUJAS
Lietuvos vyriausybė pritarė 

Rusijos koncerno “Gazprom” 
siūlymui mokėti tik 91 mln. litų 
už 34% “Lietuvos dujų” akcijų. 
Vokietijos investuotojai “Ruhr- 
gas” ir E.ON Energie” už tiek 
pat akcijų sumokėjo 25 mln. litų 
daugiau, skelbia Lietuvos rytas 
(2003.IX.25). Rusai už akcijas 
dar pažadėjo 9 mln. litų premiją, 
kuri bus išmokėta kitais metais, 
jei valdžia garantuos, jog netai
kys dujų kainų reguliavimo lais
viesiems vartotojams ir laisvųjų 
vartotojų statusą suteiks vieną 
milijoną kubinių metrų dujų per 
metus sunaudojantiems vartoto
jams. Aiškinama, kad tai yra 
“kompleksinis sandoris, kurio 
pagrindinis tikslas - garantuoti 
Lietuvai ilgalaikį dujų tiekimą 
stabiliomis kainomis pagal iš 
anksto sutartą kainų formulę”. 
Norima garantuoti dujų tiekimą 
bet kokioms situacijoms, ypač 
kai į Lietuvą tiekiamų dujų kie
kis turės didėti dėl Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo. 
Sutartys bus pasirašomos joms 
pritarus Privatizavimo komisijai 
ir Lietuvos vyriausybei.

ŠAUDĖ GANDRUS
Šilutės rajono apylinkės 

teismo nuosprendžiu, 31 metų 
šilutietis Marius Dulaitis suim
tas mėnesiui, įtariamas gandrų 
iššaudymu, rašo Lietuvos rytas 
(2003.IX.25). Jis liepos 28 d. 
mažo kalibro graižtuviniu šautu
vu su optiniu taikikliu iššaudė 
15 gandrų septyniuose lizduose. 
Buvęs muitininkas priprašė savo 
19-metį giminaitį jį vežioti kai
mo keliais. Šis vėliau prisipa
žino policijai.

PARDUODA “STUMBRĄ”
Privatizavimo komisija 

(PK) rugsėjo 23 d. balsų daugu
ma pritarė didžiausios Lietuvos 
alkoholio gamybos bendrovės - 
Kauno “Stumbro” pirkimo-par
davimo sandorio projektui, rašo 
ELTA/LGTIC. Paskelbto viešo
jo konkurso nugalėtoju patvir
tinta “MG Baltic” koncerno val
doma bendrovė “Mineraliniai 
vandenys”. Iš viso parduodama 
91.95% “Stumbro” akcijų, už 
kurias nustatyta pradinė 107 
mln. litų kaina. Dabar valstybė 
tikisi gauti daugiau kaip 152 
mln. litų. Tikimasi, kad gamy
bos apimtis bus padidinta 20- 
30%. “Stumbras” pernai uždirbo 
daugiau kaip 16 mln. litų gryno
jo pelno. Privatizavimo sutartis 
artimiausiu laiku bus pateikta 
vyriausybei tvirtinti. RSJ
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Kaune rytų automobilį šeimininkas rado žiūrintį ratais į dangų

KLJS valdyba, išrinkta suvažiavime, įvykusiame Vasagoje, rugsėjo 13-14 d.d. Iš k.: vicepirm. Vytas Ruslys, 
soc. reikalų koordinatorė Julija Puodžiukaitė, ižd. Tomas Jonaitis, jaunimo ryšininkė Sofija Bulotaitė, sekr. 
Jonas Didžbalis, pirmininkas Saulius Simonavičius, visuomeninių reikalų ryšininkas Darius Karka

Nauja jaunimo valdyba
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos žinios - metinis suvažiavimas, darbingi 

posėdžiai, valdybos rinkimai
DARIUS KARKA

Š. m. rugsėjo 19 - 21 savait
galį įvyko KLJS metinis suva
žiavimas Vasagos “Kretingoje”. 
Dalyvavo 32 atstovai iš Toron
to, Montrealio, Hamiltono ir 
Londono. Po registracijos penk
tadienį vakare buvo proga susi
pažinti, pabendrauti ir pasidalin
ti mintimis apie naujus mokslo 
metus. Nors vėlai atsigulėm, vis 
dėlto šeštadienio rytą, po ponios 
Houle’s skaniai paruoštų pusry
čių, pasiryžom rimtai tą dieną 
posėdžiauti ir padaryti svarbius 
sprendimus. Pradinį žodį tarė 
KLJS pirmininkas Saulius Si
monavičius ir PLJS pirmininkas 
Matas Stanevičius, kuris pain
formavo susirinkusius apie pa
saulio ir Kanados Lietuvių ben
druomenės struktūras ir jų reikš
mę. Taip pat Stanevičius vado
vavo diskusijoms apie šią vasarą 
įvykusį jaunimo kongresą. Se
kantis PLJ kongresas numatytas 
Kanadoje 2006 arba 2007 me
tais. Buvo aptarti planai, kaip 
pagerinti sekančio kongreso ei
gą, sutelkti lėšas ir parūpinti 
nakvynes.

Antroje posėdžio dalyje ats
kirų miestų atstovai grupėse 
svarstė savo apylinkių organiza
cijos skyrius. Norime išvengti 
dabartinės situacijos, kur Kana

Europos krepšinio laimėjimas 
Lietuvos krepšinio rinktinė, laimėjusi Europos čempionatą, 
Lietuvoje sukėlė toki šėlsmą, kuris išsiliejo į gatves Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose ir kitur, kad nukentėjo pastatų stiklai, 

automobiliai, spaudos kioskai, parduotuvės, nieko bendro 
neturintys su sportu

J. P. KEDYS
Šiam straipsniui panaudota 

Vilniaus Lietuvos žinių dienraš
čio straipsnis rugsėjo 16 d. lai
doje. Ten rašoma:

“Pro langus skriejo alaus 
bokalai, indai, šaldytuvas ir tele
vizorius. Apverstos telefonų ka
binos, reklaminiai stendai, suga
dinti šviesoforai, išdaužyti spau
dos kioskų, parduotuvių stiklai. 
Automobiliai apmėtyti buteliais 
‘sporto sirgalių’. Krepšinio sir
galiai maudėsi fontane ir jame 
skandino savo mobiliuosius te
lefonus, kad Lietuvos krepšinio 
rinktinė nušlavė nuo kelio į 
‘auksą’ paskutinius varžovus iš 
Ispanijos”.

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį užregistruota daugiau 

Vilniuje pro langų išskriejo ir 
šaldytuvas

dos lietuvių jaunimo sąjungoje 
vyrauja Toronto jaunimas ir da
ro sprendimus visai Kanadai. 
Kiekvienas miestas turi turėti 
lygiai svarbų vaidmenį jaunimo 
veikloje.

Po pietų, trečiame posėdyje, 
jaunimas diskutavo KLJS statu
to keitimus. Po ilgų diskusijų, 
buvo nuspręsta mažinti skaičių 
jaunimo sąjungos valdybos nuo 
15 narių iki 7. Mažesnis skai
čius valdybos narių gali greičiau 
ir paveikiau atlikti numatytą 
veiklą. Buvo pakeistos kores
pondento pareigos: ne tiktai ry
šiai su spauda, bet ir su tinklala- 
piu, visuomene. Buvo išrinkti į 
valdybą: pirmininkas Saulius Si
monavičius, vicepirmininkas Vy
tas Ruslys, sekretorius Jonas 
Didžbalis, iždininkas Tomas Jo
naitis, socialinių reikalų koordi
natorė Julija Puodžiukaitė, ryši
ninkė su jaunimo organizaci
jomis ir neorganizuotu jaunimu 
Sofija Bulotaitė, visuomeninių 
reikalų ryšininkas Darius Karka.

Po ilgos dienos jaunimas 
ilgai bendravo iki ankstyvo ryto 
gražioje “Kretingos” gamtoje. 
Skambėjo lietuviškos dainos, 
barškėjo stiklai.

Šis suvažiavimas, kaip ir 
praėjusis kongresas, labiau suar
tino lietuvišką jaunimą, kuris 

kaip 50 viešosios tvarkos pažei
dimų, kuriuos padarė šėlstantys 
krepšinio sirgaliai. Dėl viešojo 
transporto niokojimo, kelio ženk
lų ir šviesoforų laužymų, gatvėje 
paliktų automobilių sugadinimų 
buvo sulaikyti 32 asmenys, 3 iš 
jų nepilnamečiai. Viešąją tvarką 
mieste prižiūrėjo 300 policijos 
pareigūnų!

Apvertė automobilį!
Saulėtekio rajone, prie Vil

niaus universiteto bendrabučio, 
susibūrė 300 studentų grupė ir 
patraukė miesto gatvėmis iki 
Gedimino prospekto. Alaus bu
teliais ir vėliavomis nešini stu
dentai stabdė automobilius. Vė
liau policija gavo pranešimą, jog 
Saulėtekio alėjoje buteliais buvo 
apmėtyti 3 automobiliai. Be to, 
buvo apgadintas ir tarnybinis 
Apsaugos departamento automo
bilis “Mazda” Pamėnkalnio gat
vėje. Policija sulaikė 3 asmenis, 
šokinėjančius ant automobilio.

Kauno miesto sporto ais
truoliai negalėjo atsilikti nuo 
Sostinės - ir jie apvertė auto
mobilį.

Lietuvos jaunoji karta įrodė 
vieningumą, kai Šiaulių sporto 
aistruoliai prisijungė prie Vil
niaus ir Kauno tautą žeminan
čios veiklos.

Ši dokumentinė medžiaga 

dar labiau pasiryžęs dirbti lietu
vių kultūrai.

KLJS dėkoja: Toronto Prisi
kėlimo parapijai ir pranciško
nams už patalpas, p. E. Houle už 
paslaugas, KLJS vicepirminin
kui Vytui Rusliui už suvažiavi
mo suorganizavimą, broliui Pet
rui Šarkai už dalyvavimą, Pa
saulio Lietuvių jaunimo są
jungai, ypač Kanados lietuvių 
bendruomenei už paramą, vi
siems rėmėjams už nuolatinę fi
nansinę bei moralinę paramą, 
ypač tiems, kurie rėmė mūsų 
kongresą: Kanados lietuvių ben
druomenei, Kanados lietuvių 
fondui, Montrealio Lietuvių kre
dito unijai “Litas”, Lietuvių kre
dito kooperatyvui “Parama”, 
Prisikėlimo kredito kooperaty
vui, Hamiltono Lietuvių kredito 
kooperatyvui “Talka”.

Hamilton, Ont.
ATEITININKŲ VEIKLOS 

žiemos sezonas prasidės šv. Mišio- 
mis spalio 19 d., 9.30 v.r. Aušros 
Vartų šventovėje. Po šv. Mišių bus 
užkandžiai Jaunimo centre. Nuošir
džiai kviečiame visus ateitininkus ir 
tuos, kurie domisi mūsų veikla, 
kartu pasimelsti ir pabendrauti.

Hamiltono ateitininkai
A.a. ALDONOS LAUGA- 

LIENĖS mirties metinių atmini
mui, vyras Antanas aukojo “Pagal
ba Lietuvos vaikams” $500.

Dėkoja - PLV komitetas
VASAROS METU GIED

RAIČIO VARDO KLUBO SO
DYBOJE sekmadieniais rengiamos 
gegužinės, teikiančios progą tautie
čiams pabūti gamtoje ir pabendrau
ti. Šiemet vasaros sezono uždarymo 
gegužinė rugsėjo 7 d. paįvairinta 
koncertu klubo salėje. Solistai Lili
ja Turūtaitė ir Vytautas Mašalas 
daugiau kaip valandą džiugino tau
tiečius savo duetais. Buvo matyti 
svečių ir iš tolesnių vietovių. Prieš 
koncertą daugelis sotinosi čia vei
kiančio) valgykloj, kur p. Elvyrai 
šeimininkaujant už žemesnę kainą 
galima skaniai pavalgyti. Vyko ir p. 
Antano J. vadovaujama loterija.

Sodybą galima lankyti kiek
vieną sekmadienį. Ten dažnai treni
ruojasi sportinio šaudymo mėgėjai.

J.K.
—fc. ««»■ «<> 

aiškiai rodo, jog lietuvių tautos 
jaunoji karta jau yra apimta 
tautinio išsigimimo!

Dar blogiau - visų laipsnių 
valdžios pareigūnai: prezidentai, 
seimo nariai, vyriausybės minis
terial nekreipia dėmesio į iš
mirštančią tautą!

Nuo 1992 m. Lietuvos miri
mai viršija.gimumus! Taip lietu
vių tauta miršta!

Nesu sporto priešininkas, 
esu jo mėgėjas, toks buvau ir 
toks esu. Tačiau tautos likimas 
pirmoje vietoje, o likusieji klau
simai: sportas, menas ir 1.1, an
troje vietoje. Deja, šiuo metu ša
lia sklypų ir sporto, tautos išli
kimas visai nekeliamas klausi
mas nei politikų ir net žinia- 
sklaidos!

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu.
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

JA Valstybės
Cicero, IL, lietuvius rugpjūčio 

20 - rugsėjo 2 d.d. aplankė kun. dr. 
A. Žygas, Kauno kunigų seminari
jos klierikų dvasios vadas, pasižy
mėjęs veikloje su lietuvių jaunimu. 
Jis rugpjūčio 24 d. Šv. Antano 
šventovėje atnašavo Mišias ir pasa
kė pamokslą pabrėžęs, kad nesą 
žodžių, kuriais galėtų išreikšti 
džiaugsmą grįžus į savo gimtąją 
parapiją. Jis taipgi dėkojo Dievui, 
kad Lietuvoje buvo išvengta aštrių 
susidūrimų, kaip tai atsitiko kituose 
buvusiuose komunistų valdomuose 
kraštuose. Po pamaldų susirinkta į 
parapijos salę, kurioje kadaise vyk
davo lituanistinės pamokos, lanky
tos ir svečio kun. dr. A. Žygo. Sa
lėje buvo suruoštos vaišės, po kurių 
gerbiamasis svečias padarė prane
šimą. Jis prisipažino, kad dabar ne
są lengva dirbti su jaunais klieri
kais, nes komunizmas išbraukęs 
tuos istorijos puslapius, kurie kal
bėjo apie tautiškumą religinę filo
sofiją. Reikia iš naujo klierikus su
pažindinti su Stasiu Šalkauskiu, 
Antanu Maceina ir kitais filosofais, 
aiškinti apie Sibiro maldaknygę ir 
kitus dalykus. Kalbėtojas džiaugėsi, 
kad Lietuva išliko tautiškiausia iš 
Baltijos valstybią kad tarp Lietu
vos žmonių nėra tokios neapykan
tos kaip Kosove ir kitur, tačiau su
sirūpinęs dėl kai kurių idėją atei
nančių iš Vakarų. Taip pat paminė
jo, kad Šiluvoje Kauno arkivysku
pas S. Tamkevičius steigia Dvasinį 
centrą kandidatams į kunigus, o va
sarą į šį centrą bus kviečiami 
tautiečiai iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Kun. dr. A. Žygas kalbėjo ir Čika
gos “Seklyčioje”. Aplankė Daina
vos stovyklavietę, kurioje pats yra 
praleidęs daugelį vasarų. Svečias 
atgal į Lietuvą išskrido rugsėjo 2 d. 
(Draugas, 2003 m., 171 nr.).

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazija 

šiais metais išleido 11 abiturientų - 
8 lietuvius ir 3 vokietaites. Iš lietu
vių gimnaziją baigė: A. Vyšniavec- 
kaja, A. Ručytė, D. Dyčmonaitė, R. 
Paulauskaitė, S. Loiterytė, M. Gau- 
rilčikas, A. Šiugždinis, M. Laba
nauskas. Visi baigė gerais pažy
miais, bet geriausiai - R. Paulaus
kaitė, visai netoli atsiliko S. Loite
rytė. Direktorius A. Šmitas atsisvei
kindamas su abiturientais pagyrė 
juos ne tik gerai baigusius, bet ir 
gyvai dalyvavusius moksleivių sa
viveikloje. Pats veikliausias tikriau
siai buvęs A. Šiugždinis. Pastarasis 
šoko tautinius šokius, grojo orkes
tre, dainavo chore, yeikė skautuose 
ir ateitininkuose. Ne ką mažiau pa
sireiškę ir M. Gaurilčikas bei S. 
Loiterytė. Direktorius taipgi pakal
bėjo apie tolesnių studijų galimy
bes, ragindamas visus toliau tęsti 
aukštąjį mokslą Abiturientus svei
kino Vokietijos LB valdybos pirm.

DF/VIby FOUR SEASONS IVIZZr IHCV REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna- • 
mius. ūkius, žemes 
Wasagos, Slayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

Ji mielai įums patarnaus.

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

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

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

U'T’ AT LIETUVIŲ KREDITO
X /•VL/IX/V KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........0.75%
santaupas................................1.00%-
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................1.55%
180 dienų indėlius.................1.55%
1 m. term, indėlius..................2.25%
2 m. term, indėlius..................2.50%
3 m. term, indėlius..................2.75%
4 m. term, indėlius..................3.00%
5 m. term, indėlius..................3.50%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................1.00%
1 m. ind....................................2.25%
2 m. ind....................................2.50%
3 m. ind....................................2.75%
4 m. ind....................................3.00%
5 m. ind....................................3.50% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ

TINKLALAPIS: www.talka.net

A. Šiugždinis, mokytojos C. Manss, 
I. Werner-Krauler ir M. Dambriū- 
naitė-Šmitienė. Baigusieji padėko
dami visus savo mokytojus ir egza
minų komisijos pirmininką apdova
nojo gėlėmis. Po oficialios dalies 
persikelta vaišėms į pilies salę. Jos 
pradėtos trumpu koncertu. Po to 
abiturientai perdavė gimnazijai do
vaną -jų pačių iš akmenų pastatytą 
aukurą pilies parke. Taipogi parodė 
vaizdajuostę, kaip jie vargo ir kartu 
malonumą patyrė rinkdami akme
nis aukurui statyti. Vaišės su sve
čiais vyko iki vėlyvos nakties. (Vo
kietijos LB valdybos informacijos, 
2003 m., 2 nr.).
Gudija

A. a. Vanda Valeikaitė-Pau- 
liukonienė, 72 metą veikli “Ger
vėčių” klubo narė, mirė liepos 25 d. 
Vilniuje. Velionė gimė 1930 m. 
Miciūnų kaime, Gervėčių parapijo
je, Elenos ir Broniaus Valeikų šei
moje. Tai buvo lietuviškai susipra
tusi šeima. Tautiškumas buvo lai
komas viena svarbiausių vertybių. 
Tėvai gynė lietuvių teises nuo oku
pantų kėslų ir saugojo savo vaikų 
tautiškumą. Velionė mokėsi Gervė
čių mokykloje, vėliau Vilniuje bai
gusi mokslus darbavosi sostinės te
legrafe. Nuo pat “Gervėčių” klubo 
įsisteigimo dalyvavo jo veikloje. 
Nė vienas renginys nepraeidavo be 
jos giesmių, dainų ir giedros nuo
taikos. Daug gerų žodžių buvo pa
sakyta per velionės laidotuves. Ji 
mylėjo savo gimtąjį kaimą Miciū- 
nus. Čia praleisdavo vasaros atosto
gas, taipgi čia atskubėdavo ir sa
vaitgaliais. Palaidota Vilniaus Kar
veliškių kapinėse. Jos liūdi duktė 
Laima, sūnus Saulius, seserys Genė 
ir Bronė, broliai Česlovas ir Vikto
ras bei kiti artimieji.

Bene įspūdingiausias šios va
saros Gervėčių renginys - vaidini
mas “Gervėčių krašto vestuvės”. 
Jame buvo prisiminti praėjusių lai
kų papročiai, dainos ir pasaulėjauta. 
Šio vaidinimo autorė - mokytoja 
M. Miškinienė. Jai talkino ir reži
savo jos sesuo J. Kasevičienė, gy
venanti Girių kaime. Jame vyko ir 
“vestuvės”. Jų dalyviai buvo šio 
krašto žmonės. Piršlį vaidino Ger
vėčių kultūros ir švietimo centro di
rektorius A. Augulis, jaunąją - 
Šviesuolė Lukšaitė, jaunąjį - V. 
Lukša. Pasak laikraščio Lietuvių 
godos, jaunimas galėjo įsitikinti, 
kokių brangių papročių laikėsi jų 
seneliai ir proseneliai. Taip esą ir 
skverbiasi mintis, kad paveldą bū
tinai reikia branginti ir jį perduoti 
ateities kartoms. (Lietuvių godos, 
2003 m., 7 nr.). J. Andr.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m..........4.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


MINIATIŪROS
REDA KISELYTĖ

Dar kartą apie duoną
Gerbiu ajerais kvepiantį 

duonos kepalą. Niekada duonos 
riekės nepadedu ant pliko stalo. 
Gal todėl skalsi man duona? 
Mintyse kartoju:

- Kad šiuose namuose skalsi 
duonos riekė būtų, kad jos nie
kada nepritrūktų...

Profesionaliau ir talentin- 
giau apie duoną rašo mūsų poe
tai ir rašytojai, o aš tik smulki 
dulkelė amžių sandūroje, bet 
manęs neapleidžia mintis:

- Kad būtų skalsi duonos 
riekė...

Mes dideli
Vaikų mintyse motinos ge

ros ir gražios. Jos iškeliauja į 
amžinybę. Išlieka visa, kas 
brangu, tikra, prasminga.

Prisiminimuose maudosi 
gyvieji. Gera, kuomet Tave pa
sitinka, išlydi. Nenoriu graudinti
tų, kurių motinos išėjo. Suskam
ba telefonas, pažįstamai girgžte
li durys. Deja... Savyje tramdo
me silpnumą. Mes dideli - savo 
motinų vaikai.

Akla meilė
Riešutmedžio baldai. At

versta knyga. Šekspyras. Romeo 
ir Džuljeta. Trečias puslapis. 
Tik krištolo taurė užrakinta 
bare.

Krištolo taurė... Tu ją sau
gai. Vienas ją nori liesti karšto
mis lūpomis, gerti putojantį 
šampaną ir visu delnu apglėbęs 
ją, laikyti ilgai, ilgai... Tavyje 
verda bajoriškos kilmės kraujas. 
Nuolatos kartoji:

Lietuvos radijo studijoje 2003 m. liepos 15 d. Vilniuje. Rita, Juozas 
Karasiejai ir Giedra Paulionienė dalyvavo vienos valandos pokalbyje 
su programos vadove Zita Kelmickaite Nuotr. G. I’aulionienės

Gyvenimo keliais
Kodėl, žmogau, tu nori ilgo kelio, 
Juk tiek nedaug švelnumo, kai juos eisi? 
Skausmingai laiko spygliai gelia, 
Dažnai be reikalo likimas teisia.

Kely nuo žvirgždo tau supleišės padai, 
Plaks laiko lietūs, šaldys speigo gūsiai. 
Tu nesustosi net ir laimę radęs, - 
Ji per maža. Gal laimingesnis būsi?

O kelio žvirgždas, akmenys aštrėja, 
Ne baltos paukštės — melas sparną tiesia. 
Nepajunti jau tu niūrioj tranšėjoj, 
Kaip išsiverži vėl į viltingą šviesą?

O tu vis tiek juk nori ilgo kelio, 
Nors nežinai, ar tikrą laimę rasi.

* * *
Pasaulis žydi mūs akių gilybėj 
Vienam lotoso, kitam astro žiedu. 
Eini prieš vėją, ir žaibai vis lydi, - 
Kaip paslaptingai lemties ratas rieda.

Šypsais, brendi per svaigią smilgų tylą, 
Skini ant kalno putinėlio uogas...
Juk tai jaunystė, volunge pakilus, 
Ne vien tik lietų - meilę šaukia, juokias.

Bet laikrodžio rodyklės sparčiai sukas, 
Su gervėm klyks ir nuplasnos rugsėjai. 
Šalta žvaigždžių kalba, vienatvės rūkas 
Privers susimąstyt: kiek daug nespėjai.

Išdalinai  jau žvilgsnio ugnį, meilę, 
Gerumo daigą rūpestingai laistei. 
Net pats nebežinai, ko šiandien gaila, 
Gal tų jaunystės žydinčių pašvaisčių?

* * *
Pasakyk, koks tavo kelias? — 
Visi žmonės kelią turi.
Vienu einant širdį gelia, 
Kitu neša laimės burės.

Tie keliai pilki ir niūrūs, 
Tie keliai džiaugsmu kaišyti.
Veda jie ir visą būrį,
Ir po vieną ankstų rytą.

Brenda per balas, per molį, 
Keikias slydęs ir sušlapęs.

- Taurė mano, ji priklauso 
man! Nesupranti, kad taurė gali 
sudužti... Tolima Tau ir liaudies 
išmintis: “Šukės laimę neša”.

Šuoliuoja laikas. Dūžta kriš
tolinės taurės, o Tu sėdi vienas 
bare, delnu apglėbęs seną stik
linę...

Kas stipresnis?
Murzinas ir šlapias viešpa

tauja ruduo. Jis atrodo toks ne
nugalimas. Gal todėl, kad jis vy
riškos giminės?

Tekina atbėgs žiema... Vai
kai važinės rogutėmis, lipdys 
besmegenius ir vėl atplasnos 
jaunas ir stiprus, inteligentiškas 
ir lyriškas pavasaris... Jis - vy
riškos giminės. Tik vasara jį 
pavergs širdies šiluma, o vėliau 
vėl karaliaus stiprioji lytis.

Kaip Tave vadina?
Vardų gal niekas neskaičia

vo. Populiarūs nauji, senieji iš
lieka vardų žodynuose. Sukasi
ratas. Senieji tampa madingi. Ir 
vėl keičiasi...

Ant krosnies sėdi sena mo
teriškė. Ji valgo varškę su karš
tomis bulvėmis. Aplink kaktą 
aprišta didžiulė skara, akyse žai
žaruoja klastingos kibirkštėlės. 
Ją Ona vadina. Per visą gyveni
mą taip jos niekas ir nepašaukė 
“Onyte”, “Onute...” O kaimynų 
Jonukas nors jau ir bekopiąs į 
septintą dešimtį, bet niekada ir 
nebuvo Jonu.

Visą gyvenimą vienos - 
Onytės, Katrytės, Magdutės, kiti 
- Jonukai, Petriukai... O kitos 
tik Onos, Katrės, Magdės... 
Kiek daug pasako, kaip Tave 
vadina?

Kelias — tai ne pievų žolės, 
Ne smiltelės Nidoj trapios.

Ak, tas kelias, mano kelias!..
Rožėm niekas jo nekloja. 
Saulė kepina ar šąla - 
Mano kelias vis po kojom.

* * *
Iš kur likimas žino savo kelią?
Juk niekas jo nemokė, 
kada į kalną kopti, 
kada žieduota pieva bristi, 
aplenkti akmenį, 
ar pasėdėt ant jo - 
atšalti nuo dienų įkaitusių.

Kokios, likime, tavo akys, 
jeigu neįkrenti į duobę, 
nesudegi ugny
(tiktai akis pagraužia dūmai)? 
Eini per lietų be apsiausto, 
žvarbsti nuo negandų teduotų...

Nuskink, likime, gėrio žiedą 
juk tu eini pro saulę, 
padovanok  jį man.
Ar nematai, 
kad aš einu šalia?

* * *
“Mes patys esame šviesa, mes patys esame 
saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui 
tamsu, nes nemokame sau kelio pasišviesti”.

V. Mačernis

Ar mokame pakviest sau kelią, 
Tik ne prožektorių šviesa? 
Širdy tų amžinų žvakelių 
Liepsnelės spurda mumyse.

Mes patys esam kelio ugnys, 
Amžino rato šviesuliai.
Nei laiko gelmės, nei bedugnės 
Neįvilios mūs per giliai.

Tik spinduliuokim, kvieskim saule, 
Jei reiks, sublykčiokim žaibais.
Gal nerimas, tamsa, apgaulė, 
Kai patys šviesini, pasibaigs.

JANINA MARCINKEVIČIENĖ, Šakiai

Tarptautinis muzikos festivalis įvyko Kanados Niagara-on-the-Lake miestelyje liepos 29 - rugpjūčio 20 d.d. Orga
nizavo ir vadovavo Atis Bankas, kuris subūrė lietuvius muzikus atlikti įvairioms programoms. Iš viso buvo 34 kon
certai šventovėse ir vynuogynų patalpose. Iš lietuvių dalyvavo Ilona Damašiūtė-Beresneviėienė, Petras Geniušas, 
Janina Kuzma ir Atis Bankas. Nuotraukoje ketvirtas iš kairės Atis Bankas, penktas - pianistas Petras Geniušas 

' Nuotr. R. Paulionio

Urmana triumfavo Čikagoje
EDVARDAS ŠULAITIS

Pasaulinio garso lietuvių 
operos žvaigždė Violeta Urma
na (Urmanavičiūtė) koncertavo 
rugsėjo 21 d. Mortono gimnazi
jos auditorijoje. Dalyvavo apie 
1,800 žmonių.

Iškilioji solistė yra užkaria
vusi didžiąsias pasaulio scenas. 
Vien tik praėjusį sezonąji kon
certavo Milane, Romoje, Niu
jorke, Vienoje, Berlyne, Miun
chene, Hamburge, Paryžiuje, 
Briuselyje, Vilniuje.

Nors jos koncertų tvarkaraš
tis yra užpildytas iki 2006-jų 
metų, tačiau vykdama dainuoti į 
San Francisco, Kalifornijoje, 
(ten dainuos Wagnerio operoje 
Parsifal}, sutiko duoti koncertą 
ir Čikagos lietuviams. •

Viešnią, kurios dainuojamus 
kūrinius lydėjo Čikagos Lietu
vių operos dirigento ir meno va
dovo Alvydo Vasaičio diriguo
jamas 54 instrumentų amerikie
čių simfoninis orkestras, publika 
sutiko labai šiltai. Ypatingai 
klausytojams patiko Dalios arija 
iš B. Dvariono operos “Dalia”, 
ir “bisui” duota lietuvių liaudies 
daina “Ulijona”.

Jos pateiktoje programoje 
buvo dar vienas lietuviams 
brangus kūrinys - Aldonos arija 
iš A. Ponchielli operos “I Li- 

tuani” IV-jo veiksmo. Orkestras 
taip pat klausytojus pradžiugino 
ir programos pradžioje duota V. 
Klovos operos “Pilėnai” uver
tiūra.

Orkestras savo kūrinius pa
gal atlikimo laiką grojo gal net 
ilgiau negu V. Urmana dainavo. 
Kai kurie klausytojai šį koncer
tą buvo linkę vadinti Alvydo 
Vasaičio ir simfoninio orkestro 
pasirodymu, pasigedo daugiau 
sol. V. Urmanos atliekamų kūri
nių.

A. Vasaitis šį kartą įdėjo 
daug darbo ir jo diriguojamas 
orkestras buvo gana gerai pasi
ruošęs. Jie savo užduotį atliko 
tikrai be priekaišto. Net ir tie 
tautiečiai, kurie retai užsuka į 
simfoninės muzikos koncertus, 
šį kartą žavėjosi koncertu.

V. Urmanos koncerto pabai
goje publika ilgai nenorėjo 
“paleisti” nuo scenos. Po vieno 
pridėtinio kūrinio, sudainuoto 
kartu su orkestru, ji be palydos 
užtraukė savo mėgstamiausią 
dainą “Ulijoną”, kuri pataikė į 
klausytojų širdis.

Programinis leidinys
Prieš koncertą susirinkusieji 

galėjo įsigyti Lietuvoje dailiai 
išspausdintą programinį leidinį 
su lietuviškų organizacijų vadų 
sveikinimais, prekybininkų bei 
kitus patarnavimus siūlančių as
menų skelbimais. Čia įdėtas ir 
Cicero miesto (jame vyko šis 
koncertas) mero Ganzalez (jis 
nupirko ir nemažai koncerto bi
lietų) pasveikinimas.

koncertą surengė JAV Lie
tuvių bendruomenės Kultūros 
tarybos pirm. Marijos Reinienės 
sudarytas komitetas, kuriame 
nemažiau reiškėsi ir buvęs solis
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Paliko ryškius pėdsakus
A.a. Stefanija Kaunelienė 1915.XII.27 - 2003.IX.3
Sunegalavus sveikatai ir tik 

po trijų mėnesių nuo vyro Igno 
mirties, amžinai užmerkė akis 
istorikė ir visuomenininke Ste
fanija Kronaitė-Kaunelienė, pa
likdama liūdinčius sūnus - Sau
lių, Algį, Vytautą, dukterį Mari- 
ją-Rūtą su šeimomis, seserį Ele
ną Jasinevičienę, brolius Romą 
ir Edvardą.

Velionė paliko ir didelius 
darbus: Detroito šeštadieninės 
mokyklos puoselėjimą, Detroito 
tarptautinio instituto lietuvių 
kultūros klubo veiklą su pasiro
dymais ir parodomis, šaulių žur
nalo redagavimą, žurnalistinę 
veiklą. Ji išsinešė iš degančios 
Lietuvos tartum Trojos dvasinį 
ginklą išlaikyti lietuvybę ir kurti 
naują gyvenimą.

Wiesbadeno pabėgėlių sto
vykloje (Vokietijoje) sukūrė šei
mą su agronomu Ignu Kaimeliu. 
Vokietijoje jiems gimė pirmas 
sūnus Saulius. 1949 metais at
vyko Detroitan, kur gimė dar 
trys vaikai. Vyras dirbo elektri
ku “Ford” ir “General Motors” 
įmonėse. O Stefanija atsidavė

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLEINYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412 

tas, dabar vadovaujantis kelio
nių agentūrai Algis Grigas. 
Verslininkai iš Lietuvos mokėjo 
po 400 dol. už puslapį progra
miniame leidinyje.

Kaip mums sakė M. Reinie
nė iš aukotojų buvo surinkta 
apie 19,000 dolerių. Kadangi 
vien tik orkestrui reikėjo sumo
kėti beveik 40,000 dolerių, tai 
buvo manoma, jog bus nuosto
lių. Tačiau, M. Reinienės teigi
mu, gausus žiūrovų būrys ir 
aukotojai padėjo nuostolių iš
vengti.

Solistė džiaugėsi sėkme
Po koncerto Willowbrook 

pastate Willow Springs, IL, su
sirinkę koncerto organizatoriai 
ir stambieji jo rėmėjai buvo su
sitikę su sol. V. Urmana užkan- 
džiams bei pasikalbėjimui.

Solistė pasidžiaugė šiltu 
publikos priėmimu ir parodytu 
dėmesiu. Ji neatmetė minties 
ateityje vėl koncertuoti tautie
čiams, nors daugiau vilčių davė 
pasirodymui Čikagos “Lyric” 
operoje, kurios vadovybė jau 
užmezgė ryšius su mūsų tautiete 
ir artimoje ateityje pradės kon
krečias derybas.

Apie dainavimą Čikagos 
Lietuvių operoje ji atsakė nei
giamai, nes neturinti tiek daug 
laiko, kurį reikėtų sugaišti 
repeticijoms. Iš kitų šaltinių su
žinota, kad ji čia nesitiki tin
kamo partnerio. Ta pati priežas
tis neskatinanti ją dainuoti ir 
Vilniaus operoje.

Žymusis filmuotojas Alek
sandras Pleinys koncerto metu 
padarė įrašą. Tad netolimoje 
ateityje bus paskelbta, kur ir ko
kiomis sąlygomis bus galima 
įsigyti vaizdo ir garso kasetes ar 
diskus.

A.a. STEFANIJA KAUNELIENĖ

šeimos ir visuomenės reikalams. 
Tik per pasiaukojimą ir tikėjimą 
ji galėjo pasiekti svarbių laimė
jimų, kurie buvo pažymėti Tarp
tautinio instituto vadovybės. 
Detroito laikraščiai darė su ja 
pasikalbėjimus apie lietuvių kul
tūrą. Ji globojo vietinius lietuvių 
tautodailininkus.

Jos vaikai sukūrė mišrias 
šeimas, o ji savo vaikaičiams 
įsteigė lietuvišką mokyklą. Ji 
priklausė mūsų kartai, kuri išlai
kė lietuvybę ir išleido vaikus į 
gyvenimą. Pavyzdžiui, sūnus 
Vytautas yra “Ohm” bendrovės 
vicepirmininkas, anksčiau buvo 
Wayne apskrities gamtosaugos 
direktoriaus pavaduotojas. Taigi 
daug kas išsaugota iš degančios 
Trojos.

Saulius Šimoliūnas
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Sostinės dienos Vilniuje 

buvo užbaigtos įspūdingais ren
giniais. Iš Lukiškių aikštės į 
Kalnų parką traukė karnavalas, 
pavaizduojantis miesto istoriją 
bei mitologiją. Raiti, pėsti ir va
žiuoti, įspūdingais kostiumais 
pasipuošę karnavalo dalyviai - 
jų buvo apie 2,000 - iš Lietuvos 
kino studijos, sostinės mokyklų, 
kultūros ir kitų įstaigų, organi
zacijų kaukių grupių, dramos 
kolektyvų iš kitų miestų, žygia
vo vedami pučiamųjų orkestrų. 
Gatvėmis ėjo slibinai, velniai ir 
angelai, romėnų kariai, vienuo
lės, puošnios XIX šimtmečio 
damos, prabangiais automobi
liais važiavo gangsteriai, ant ko
jūkų vaikščiojo kretingiškiai. 
Vakarop Kainų parke įvyko 
kaukių balius, kurį vedė Keis
tuolių teatro aktoriai.

Sostinės Gedimino pros
pekte, prie Dramos teatro įreng
toje scenoje, buvo surengtas vi
sos šalies džiazo muzikantų 
koncertas, kurį suorganizavo 
saksofonistas Petras Vyšniaus
kas. [ koncertą buvo sukviesti 
žinomi 'Lietuvos džiazo muzi
kantai: Dainius Pulauskas, Vale
rijus Ramoška, Vytautas Labu
tis, Vytautas Grubliauskas, Sau
lius Šiaučiulis, Vladimiras Kap- 
lanas ir kiti. Koncerte grojo ir 
Lietuvos muzikos akademijos ir 
Karoliniškių muzikos mokyklos 
“bigband” tipo orkestrai. Gedi
mino prospektas buvo užpildy
tas žiūrovų.

Vanagiškio vietovėje, Jo
navos apylinkėse, Neries ir 
Šventosios upių santakoje, ar
cheologai rado XV š. iki šiol ne
žinomą pagonių kapinyną su 
griautiniais kapais. Atidengus 
penkių palaidotųjų kapus, dvie
juose galvūgalyje rasti aukoms 
arba šermenims skirti moliniai 
puodeliai. Viename kape prie 
juosmens buvo įdėtas žalvarinis 
raktas ir geležinis peilis, ant 
kaklo vėrinys iš karolių, žalvari
nių žvangučių ir pakabučių, ant 
dešiniosios rankos žalvarinis 
žiedas. Kituose kapuose rasta po 
vieną geležinę saktį, peilį ir ylą. 
Mirusiųjų laidojimas su namų 
apyvokos daiktais rodo, kad pa
goniška tradicija buvo gana stip
ri, nors istoriniuose šaltiniuose 
minima, jog 1387 metais pradė
tas krikštijimas, ypač rytinėje 
Lietuvos dalyje, iki XV š. vyko 
labai intensyviai ir gyventojai jį 
sutiko palankiai.

Lenkijos karalius ir DLK 
Jogaila liepęs užgesinti šventą
sias ugnis, iškirsti šventuosius 
miškelius, išnaikinti garbintus 
žalčius. Pats kunigaikštis lanky
damasis Lietuvoje klausinėdavo 
tikėjimo tiesų, o jas žinančius 
dosniai apdovanodavęs. Rytinė
je Lietuvoje tuomet buvo įsteig
tos septynios parapijinės švento
vės. Istorikų teigimu, lietuviai 
ilgą laiką, iki XVI š. vidurio, 
greta katalikybės praktikavo se
nąjį tikėjimą. Tai įrodo ir kiti ar
cheologiniai tyrinėjimai Obelių 
Ukmergės rajono Laičių bei ki
tuose senkapiuose. Vanagiško 
kapinyne aptikti mirusieji galėjo 
būti tokių svarbių mūšių kaip 
Žalgirio (1410 m.) ar Pabaisko 
(1435 m.) amžininkai ar net da
lyviai.

Agluonėnuose jau dvide
šimtą kartą vasaros pabaigą vai
nikavo klojimo teatrų pasirody
mai. Vienas iš šios tradicijos 
pradininkų, režisierius Egidijus 
Kupčiūnas, pasakojo, kad 1983 
metais kelių bendraminčių įkur
ta etnografinė sodyba Agluonė
nuose iki šiol išlaikė savo pa

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

Klojimo teatras Rusnėje Nuotr. G. Kurpio

trauklumą ir tebėra gausiai lan
koma vietinių gyventojų ir sve
čių. Nors klojimo teatrai Lietu
voje dabar yra paplitę gana pla
čiai, Agluonėnai visada išliks iš
skirtiniai, nes šis teatras turi gi
lias tradicijas ir buvo vienas iš 
pirmųjų pokario Lietuvoje. E. 
Kupčiūnas pasakojo, jog išlikti 
klojimo teatrui čia padeda dide
lis žmonių entuziazmas, jame 
jau savo vaidybinius sugebėji
mus išbandė per 50 žmonių. Ir 
šiemet Viešintų, Punsko ir pačių 
agluoniškių rodomų spektaklių 
metu klojimas buvo pripildytas 
sausakimšai.

Betygala, kartu su daugeliu 
kitų Žemaitijos vietovių, buvo 
paminėta 1253 metų rugpjūčio 
21 dienos karaliaus Mindaugo 
rašte, kuriuo jis šią vietovę do
vanojo Livonijos ordinui. Šie
met šis nors ir nedidelis mieste
lis, bet savo 750 metų jubiliejų 
paminėjo šauniai - paminklinio 
akmens šventinimu, parodomis, 
koncertais, šokiais, šventiniu sa
liutu. Betygala buvo minima ir 
Kryžiuočių karo kelių į Lietuvą 
aprašymuose. Pasak Jono Basa
navičiaus, ant netoliese esančio 
piliakalnio stovėjo legendinė že
maičių Aukaimio pilis. Mieste
lis 1516 metais gavo turgaus 
privilegiją, bet XVIII š. pradžia 
Betygalai buvo sunki: ją nusiau
bė švedai, o 1708-1711 metais 
maro metu išmirė visi miestelio 
gyventojai. 1861-1950 metais 
atsigavusi Betygala buvo vals
čiaus centras. I Pasaulinio karo 
išvakarėse miestelis garsėjo na
minių gyvylių parodomis, jame 
veikė Blaivybės draugijos sky
rius, kuriam priklausė dauguma 
gyventojų.

Klaipėdos universitete šią 
vasarą lietuvių kalbos mokėsi 
28 užsieniečiai. Dėstytojų teigi
mu, šie studentai per mėnesį pa
darė didelę pažangą. Kursai, ku
rie jau vyko antrus metus, sulau
kia vis daugiau norinčiųjų studi
juoti. Jų populiarumą lemia tur
būt ir tai, kad universiteto lietu
vių kalbos dėstytojai savo darbą 
dirba nuoširdžiai, o KU Tarp
tautinių ryšių skyriaus darbuoto
jai kaskart sugalvoja vis naujų 
pramogų ir negaili savo energi
jos. Studentai ne tik pramoko 
lietuvių kalbos, bet ir susipažino 
su Lietuva, jos miestais, kultūra, 
žmonėmis, susirado daug drau
gų, sutiko bendraminčių. Iškil
mingo kursų uždarymo metu 
studentams buvo įteikti tarptau
tiniai studijų baigimo pažymėji
mai su įrašytais studijų kre
ditais.

Lietuvos kamerinis orkest
ras, vadovaujamas prof. Sau
liaus Sondeckio, šią vasarą sėk
mingai koncertavo Centrinės 
Amerikos Costa Rica valstybės 
sostinėje San Jose. Jis atliko 
baigiamąjį koncertą XIII Costa 
Rica tarptautiniame klasikinės 
muzikos festivalyje. Pasibaigus 
koncertui, publika pratrūko 
šūksniais ir ilgai trukusiomis 
ovacijomis išprašė net keletą 
pridėtinių kūrinių. Tuojau po 
koncerto festivalio vadovas Jor- 
di Antich pakvietė orkestrą į 
ateinančių metų festivalį. Prie 
pakvietimo prisidėjo ir kitos 
Centrinės Amerikos valstybės - 
Panama, Salvadoras ir Hondū
ras. Pasak orkestro vadovo ir 
vyr. dirigento prof. S. Sondec
kio, šie kvietimai buvo pats ge
riausias visos koncertinės kelio
nės įvertinimas. G.K.

• Rašymas, atrodo, ir labai rimtas 
dalykas, ir kai kuriais atžvilgiais 
žaidimas. (K. Barėnas)
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3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilvje tel.: 905 566-0006 Fax: 905 566-1554

pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind.......................1.25%
180-364 d. term.ind......................1.55%
1 metų term, indėlius................. 1.75%
2 metų term, indėlius................. 2.00%
3 metų term, indėlius................. 2.35%
4 metų term, indėlius................. 2.75%
5 metų term, indėlius................. 3.05%
1 metų GlC-mėn.palūk............... 1.50%
1 metų GlC-met. palūk............... 2.00%
2 metų GlC-met. palūk............... 2.25%
3 metų GlC-met. palūk............... 2.60%
4 metų GlC-met. palūk............... 3.00%
5 metų GlC-met. palūk............... 3.30%
RRSP, RRIF irOHOSP

"Variable”.............................1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 2.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 2.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 2.85%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 3.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....3.55%
Taupomąją sąskaitą iki............1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk........................0.40%

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................3.95%
2 metų........................4.00%
3 metų........................4.60%
4 metų........................4.95%
5 metų........................5.00%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (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
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

SCARLETT-EGLINTON, 3 miega
mųjų “condo”. Pasakiškai gražus 
vaizdas, matosi golfo aikštelė ir 
upė bei Toronto miestas. Visuo
se kambariuose kietos grindys, 
pagerinta virtuvė. Paskubėkit- po
mirtinis pardavimas. Prašo $229, 
500.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

Associate Broker

416-879-4937
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416 231-4937

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.

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 Parcels
41 34 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (4 1 6) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai Į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$000* $000*
«>off for 1 parcel «>off

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head oftice.

Hamiltono “Širvintos-Nemuno” tunto skautai-tės, stovyklavę “Romuva
2003” stovykloje su vadovais Nuotr. L. Grybo

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Kanada yra laikoma gana 
turtinga valstybe, tačiau jos 
gyventojai yra įsiskolinę ne pa
gal savo pajėgumą skoloms ap
mokėti. Kredito kortelės, asme
ninis kreditas ir ipotekos pasko
los sudaro daugiau nei 100% tu
rimo savo žinioje turto. Ypatin
gai žemos palūkanos sudarė pa
lankias sąlygas pirkti kilnojamą 
ir nekilnojamą turtą bei kasdie
ninio vartojimo prekes skolin
tais pinigais, kas, žinoma, kelia 
pramonę ir naujų namų statybą. 
Vienintelis pavojus yra ne pati 
skola, bet bedarbystės laikotar
pis, kuris kylant Kanados dole
riui ir smunkant eksportui, gali 
daugeliui kanadiečių sudaryti fi
nansinių sunkumų. Importuojant 
pigesnes prekes yra eksportuoja
mi užsakymai į ten, kur darbo 
jėga pigesnė.

Jean Chretien dalyvavo 
kaspino kirpimo ceremonijoje 
steigiant Downsview parką, ku
ris bus vienas didžiausių valsty
binių parkų šiaurinėje Toronto 
miesto dalyje, kur buvo kariuo
menės bazė, jau seniai nebenau
dojama. Lietuviams vieta pažįs
tama. Ten 2001 m. vyko Pasau
lio katalikų jaunimo kongreso 
Mišios, kurias aukojo popiežius 
Jonas Paulius II.

72 metų amžiaus marato
no bėgikas Ed Whitlock per 2 
vai. 59 min. ir 10 sekundžių nu
bėgo 42.2 km. Jis buvo pirmas 
bėgikas pasaulyje šioje amžiaus 
grupėje, sukoręs šį nuotolį per 
nepilnas tris valandas. Jis taip 
pat yra pasaulio čempionas vy
resnių negu 70 m. amžiaus vyrų, 
bėgančių 5 km. ir 10 km. Tą patį 
42.2 km. nuotolį bėgo ir 92 me
tų amžiaus Indijoj gimęs bėgi
kas Fauja Singh. Jam šis bėgi
mas truko 5 vai. 40 min. 4 sek.

Pakistaniečiai, kurie prieš 
kelias savaites buvo suimti kaip 
nelegaliai gyvenantys atvykėliai 
į Kanadą, dar laukia imigracijos 
departamento arba galutinio 
teismo sprendimo. Trečdalis jų 
padavė pareiškimus Imigracijos 
ir pabėgėlių tarybai prašydami 
persekiojamų pabėgėlių teisių. 
Dauguma iš tų pirmų 20 suimtų
jų jau anksčiau buvo gavę nei
giamą atsakymą pasilikti Kana
doje, tačiau vis rasdavo būdų 
kaip deportavimo išvengti.

Ilgaragiai sparnuoti Azijos 
vabalai jau atsirado ir Kanado
je. 2.5 cm dydžio melsvai juodi 
su mažais baltais taškeliais va
balai, su ilgomis antenomis (ra
gais) nėra pavojingi žmonėms ir 
nėra ligų nešėjai, tačiau yra 
kenksmingi medžiams ir gali iš
naikinti ištisus miškus. Vabalai, 
pragraužę lapuočio žievę, deda 
po kiaušinėlį kiekvienoje skylė
je, kur išsivysto vikšrai. Jie, tapę 
sparnuotais vabalais, lengvai 
plečia savo teritoriją ir jų apsėsti 
medžiai, praradę sultis, žūsta. 
Užkrėstą medį galima atpažinti 
iš žievėje atsiradusių ovalių, 
maždaug pieštuko diametro sky
lių. Siaurės Amerikoje jie buvo 
pastebėti 1996 metais ir sunai
kino daug medžių Niujorko ir

Čikagos apylinkėse. Žmonės, 
pamatę vabalų apžalotą medį, 
yra prašomi pranešti Kanados 
maisto inspekcijos agentūrai te
lefonu 1-800-442-2342.

Kanados Siaurės teritori
joje, prie Ellesmere salos buvusi 
ledyno pluta plyšo pusiau ir da
bar jau skaidosi į ledo kalnus. Ši 
443 kvadratinių kilometrų ledy
no pluta yra laikoma didžiausia 
visoje Arktikoje. Joje buvo net 
43 metrų gylio, gėlo vandens 
ežeras su labai unikaliais mikro
organizmais. Ši pluta, suskilusi į 
ledo kalnus, grasins laivininkys
tei ir vandenynuose esančioms 
naftos gręžimo ir tiekimo sto
tims. Mokslininkų nuomone, tai 
yra vienas iš aiškiausių visuoti
nio žemės atšilimo požymių.

Albertos provincijoje vei
kiančios oro linijos lėktuvas su 
kanadiečių įgula išgelbėjo Pietų 
ašigalio tyrimų stotyje susirgusį 
JAV mokslininką. Si gelbėjimo 
misija vyko ašigalyje siaučian
čios pūgos metu, kai temperatū
ra buvo — 68C. įgula turėjo 
laukti palankesnio oro nusileidi
mui ir pakilimui. 1450 kilomet
rų skrydis per pietinį okeaną 
tarp Čilės ir Antarktikos truko 
apie 5 valandas ir, pagal lakūno 
pasakojimą, yra pats blogiausias 
skrydžiui tarpas visame pasauly
je. Antarktiniai skrydžiai dėl 
ypatingai didelių šalčių ir ašiga- 
linės nakties paprastai yra su
stabdomi nuo vasario iki spalio 
mėn. Nors šis nėra pirmas tokio 
pobūdžio skrydis, tačiau pirmą 
kartą teko skristi poliarinės nak
ties metu.

Izabelės uraganas, kuris 
praūždamas per JAV pareikala
vo 23 žmonių gyvybių, pasiekęs 
Ontario provinciją, nepadarė 
nuostolių daugiau, nei paprasta 
rudens liūtis. Toronto ir apylin
kių mokyklos buvo uždarytos, 
lūžtančių medžio šakų nutraukti 
elektros laidai sutrukdė elektros 
tiekimą keliose vietovėse, buvo 
uždaryti kai kurie orauosčiai, ta
čiau Izabelės atnešti 30 mm kri
tulių tik ką pasiekė normaliai 
gaunamą rugsėjo mėnesio kri
tulių kiekį. Viskas praėjo per 12 
valandų, o vėjas retai kur viršijo 
90 km per valandą. Ontario ūki
ninkai tik džiaugėsi šiuo lietumi.

Kanados aukščiausias teis
mas Otavoje vienbalsiai pripaži
no metisų teises, kaip konstitu
cijoje apibrėžtiems čiabuviams 
- indėnų genčių nariams. Dar 
prieš 1867 metų konfederaciją 
prancūzų ir škotų kilmės kailių 
pirkliai bei medžiotojai ir nauja
kuriai sukūrė mišrias šeimas su 
vietiniais indėnais ir inuitais, iš
vystė savo papročius ir savitą 
kultūrą, tačiau jiems nebuvo pri
pažintos tokios pat teisės kaip 
indėnams. Šiuo metu yra apie 
300,000 metisų, kurie gyvena 
Manitobos ir Ontario provinci
jose. Po 130 metų kovos dėl ly
gių ieškotų metisai tikisi, kad 
šalia medžiojimo ir žūklavimo 
teisių, jie galės derėtis su fede
racine ir provincine valdžia dėl 
teisės į žemės turtus, sveikatos 
draudimą ir valstybinių mokes
čių lengvatas, kuriomis naudoja
si indėnų gentys. ą y

| Sportas
Žymus atletas

H. Barkauskas, ilgametis Lon
dono, Ont. Lietuvių sporto klubo 
“Tauras” narys, kaip ypatingai pa
sižymėjęs sportininkas, yra įtrauk
tas į “Western Athletic Honorees 
2003” sąrašą kurį paskelbė The 
London Free Press š.m. rugsėjo 20 
d. laidoje. Rašoma, kad Harvey 
Barkauskas 1970 metais buvo pa
saulinio masto lengvosios atletikos 
čempionas, pasižymėjęs rutulio, 
disko ir kūjo metimuose, laimėjęs 
daugiau medalią negu bet kuris ki
tas Ontario Western un-to sporti
ninkas. S. Keras

Slidinėjimas Prancūzijoje
Lietuvių slidinėjimo federacija 

rengia pasaulines žiemos žaidynes 
2004 m. sausio mėn. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Žaidynės 
įvyks sausio 3 - 10 d.d. Alpę 
D’Huez, Prancūzijoje. Tuo pačiu 
metu vyks Lietuvių medikų sąjun
gos (LAMA - Lithuanian-Ameri
can Medical Association) metinis 
suvažiavimas, kurio rengimui vado
vauja dr. Rimas Gilvydis ir dr. 
Jonas Prunskis.

Grupinė kelionė organizuoja
ma iš Londono, Anglijos. Išvyki
mas iš Gatwick oro uosto sausio 3, 
šeštadienį, 11.45 v.r. Visi turi būti 
oro uoste 9.45 v.r. skrydžiui į 
Grenoblį. Atvykus į Grenoblį 2.45 
v.p.p., užsakytu autobusu vykstama 
(apie 1.5 vai. kelio) į Alpę D’Huez. 
Nakvynė užsakyta septynioms nak
tims Chalet Hotel Bruyere, su 7 
pusryčiais ir 7 pavakariais (“tea” - 
4 v.p.p.) ir 6 vakarienėmis su vynu. 
Viena vakariene reikės patiems pa
sirūpinti. Įskaityta keltuvo bilietai 6 
dienoms, standartinių slidžių ir batų 
nuoma (galima pagerinti primo
kant).

Sausio 10, šeštadienį, autobusu 
išvykstama į Grenoblį 11.30 v.r., iš 
Grenoblio išskrisime 3 v.p.p., Lon
done nusileidžiame 4 v.p.p. Iš Gat
wick oro uosto vykstama į viešbutį 
prie Heathrow oro uosto.

Šia kelione besidomintys, taip 
pat norintys nuvykti į Londoną anks
čiau ir ten kartu sutikti Naujus metus, 
prašomi susisiekti su Gaile Oslapas, 
tel. 310 880-2952. Faksas 310 449- 
1015. Užsiregistruoti galima interne
te www.AccessAmerica.com arba 
skambinant 1-800-248-8300. Inf.

Žinios iš Lietuvos
SUNKIOJI ATLETIKA: Mask

voje vykusiose tarptautinėse sunkio
sios atletikos varžybose “Grand 
Prix Rosii” R. Vyšniauskas iškovo
jo pirmąją vietą svorio grupėje iki 
105 kg. Lietuvis išrovė 185 kg, iš
stūmė 230 kg. Dvikovės suma (415 
kg) - tai yra naujas Lietuvos rekor
das (ankstesnis - 410 kg). Pasaulio 
įvertinimo sąraše jis iš dešimtos 
vietos pakilo į 3 - 4-tą. Lapkričio 
mėn. R. Vyšniauskas atvažiuoja į 
Kanadą pagrindinėms šių metų 
rungtynėms - pasaulio čempiona
tui. Kaunietis D. Jasevičius Estijoje 
tapo bokso varžybų nugalėtoju svo
rio grupėje iki 75 kg. Kitas kau
nietis D. Semiota (iki 81 kg) užėmė 
antrąją vietą o D. Pečiukonis (iki 
64 kg) iškovojo trečiąją vietą

TINKAMUMAS (fitness): Is
panijoje vykusiame IFBB moterų 
pasaulio kultūrizmo ir tinkamumo 
čempionate Šiaulių “Elada” klubo 
sportininkė Inga Neverauskaitė kū
no tinkamumo (per 164 cm ūgio) 
grupėje pralenkė 25 konkurentes ir 
tapo pasaulio čempione. Pavasarį 
Turkijoje ji taip pat iškovojo abso
liučios Europos tinkamumo čem
pionės titulą. Kita lietuvė, kaunietė 
Kauno “Olimpo” klubo atstovė, Ži
vilė Raudonienė iškovojo sidabro 
medalį pirmojoje (iki 164 cm) ūgio 
grupėje. Ji taip pat šį sezoną tapo ir 
Europos čempione.

IMTYNĖS: Prancūzijoje vyku
siame pasaulio graikų ir romėnų 
imtynių čempionate 2002-ųjų pa
saulio jaunių (iki 17 metų) pirme
nybių bronzos laimėtojas S. Ado
maitis svorio grupėje iki 55 kg, nu
galėjęs prancūzų ir švedų boksinin
kus, pateko tarp 11-os geriausių 
šios rungties atletų, ir jam atsirado 
galimybė patekti į olimpiadą V.P.

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 

MISSISSAUGOJE

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.35% už 3 m. term, indėlius 
2.75% už 4 m. term, indėlius 
3.05% už 5 m. term, indėlius 
1.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.30% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.25% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind.
3.25% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.55% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% 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........................ 3.95%
2 metų........................4.00%
3 metų........................4.90%
4 metų........................ 5.20%
5 metų........................5.35%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r. ■ 1 v.p.p.
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

<5^

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 j j savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 11 v.r. Iki
3 v.p.p. Telefonas veikla nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. Ir

5 v.v. Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

Algis MEDELIS
QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu Įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagara. Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir 1.1. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

Tel. Toronte 416 531-4800 Bilietus prašau atsiimti, j tolimes
nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING 45 Forest Heights Str., WHITBY, Ont. L1R 1T7 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI 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.rpcul.com
http://www.AccessAmerica.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


SVEIKINU 
savo mylimą sūnų 

VYTĄ PAŠKŲ 
60-tojo gimtadienio proga 

spalio keturioliktąją. 
Spalio mėnuo man brangus, 

nes spalyje gimė mano 
sūnus - MOTINA

HJ^g_OR_ĘS_KA
Ak, tie vardai...

STEPONAS MILTENIS
Niekaip nesuprantu, kam 

šovė į galvą mintis man suteikti 
tokį neįprastą vardą. Negi tė
vams?.. O ką gali žinoti?.. Jie 
buvo gana priešiškai nusiteikę 
prieš tuo metu vykstantį rusini
mą. Tai gal tuo vardu tėvai no
rėjo pabrėžti savo šeimos lietu
viškumą?..

Tiesa, kaip sakė mama, 
krikšto metu man buvo suteiktas 
dar vienas vardas - Jeronimas. 
Tačiau gimimo liudijime tuome
tiniame CBAĮB (Civilinės būk
lės aktų įrašymo biure) tas var
das nebuvo įrašytas.

Kaip ten bebūtų, per tą patį 
savo vardą nemažai keblumų tu
rėjau.

Kai mokiausi šeštoje ar sep
tintoje klasėje, į mūsų mokyklą 
atvyko tuometinis “žymus” tary
binis rašytojas Jonas Usačiovas, 
išleidęs vienintelę knygą Nemu
nas laužia ledus. Jau nuo tada ir 
prasidėjo...

- Ar sulaužei ledus?
- Ar dar tebelaužai ledus?
- Nemunas laužia ledus...
Panašias replikas iš savo 

draugų pradėjau vos ne kasdien 
girdėti. Jos mane labai erzino — 
mat, mano vardas, kuris įrašytas 
gimimo liudijime, yra Nemunas.

Kai jau mokiausi institute, 
nuvykau pas draugą Remigijų, 
kuris mokėsi paskutinėje klasėje 
buvusios maniškės gretimoje vi
durinėje mokykloje. Kadangi 
buvo šeštadienis, tai jis nusivedė 
mane į mokyklos šokių vakarą. 
Viskas ėjo sklandžiai, kol nepa- 
kviečiau vienos abiturientės, ku
ri man iš pat pradžių krito į akį, 
bet kurios vis nesuspėdavau pa
kviesti šokiui, nes ji buvo šokdi
nama vos ne kiekvieno vyresnių 
klasių jaunuolio.

Kai pora kartų apsukome 
valsą aplink salę, aš ištariau:

- Gal susipažinkime?
- Galima, - sako ji.
- Mano vardas - Nemunas, - 

prisistačiau.
Mano partnerė valiūkiškai 

nužvelgė mane ir sako:
- O mano - Neris...
Supratau pašaipą ir rimtai 

sakau:
- Bet aš iš tiesų Nemunas...
- Tai aš iš tiesų - Neris, - 

nenusileidžia šokėja.
- Aš nejuokauju, - sakau.
- Ir aš nejuokauju, - atsiker

ta. — Manai patikėsiu tuo išgal
votu vardu?

Laimei, kad prisiminiau, jog 
kišenėje turiu pasą, tą kurį taip

išgarbino V. Majakovskis. Stab
telėjau ir, išsitraukęs jį iš kiše
nės, pakišau savo partnerei. Kai 
ji skaitė mano pase įrašą, ma
čiau, kaip keičiasi jos veido iš
raiška. Grąžindama pasą, ištarė:

- Atsiprašau!.. Aš - Zita...
Nors ir vargingai, bet šiaip 

taip, vis dėlto, susipažinome. Ir 
ne tik susipažinome... Mes tapo
me artimiausi draugai: nuolat 
susirašinėdavome laiškais, daž
nai atvykdavau įjos mokyklą...

Vėliau mūsų draugystė išau
go į meilę. Nors dar abu buvo
me studentai (ji — pirmo kurso, 
aš antro) to paties instituto ir fa
kulteto, nutarėme kurti šeimą. 
Bet juk be tėvų palaiminimo to 
nepadarysi! Juo labiau, kad apie 
mūsų santykius nei jos, nei ma
no tėvai nieko nežinojo.

Pradžioje nutarėme aplan
kyti Zitos tėvus.

- Mamyte, tėveli, - pradėjo 
Zita, - susipažinkite: čia mano 
geriausias draugas ir būsimas...

Nebeišgirdau, ar dar ką pa
sakė Zita, ar ne... Susijaudinęs 
griebiau savo būsimai uošvei už 
rankos ir pabučiavau ją. Išsitie
sęs ištariau:

- Mano vardas — Nemunas.
O, Dievulėliau! Būsima 

uošvė tik šypt-vypt ir, pažvelgu
si į dukrą su ironija ištarė:

- O tu, matyt, Dubysa būsi?
Laimei šį kartą paso nepri

reikė - Zitai pavyko įtikinti, kad 
mano vardas tikrai yra Ne
munas.

O kai jau buvome vedę, o 
Zita man padovanojo nuostabųjį 
Robertuką, mūsų šeimą aplankė 
nematyta buvusi Zitos bendra
kursė.

- Susipažinkite, - pasiūlė 
mums Zita.

- Neris, - maloniai ištarė 
viešnia ir ištiesė rankutę.

“Rupūžė!” - mintyse nusi
keikiau - “Žino mano vardą, tai 
ir tyčiojasi”.

Atsilygindamas jai tuo pa
čiu, paspaudžiau jai ranką ir pa
sakiau:

- Tik jau ne Nemunas... Aš 
- Barmaliejus...

Sugluminau abi. Tik vėliau, 
kai paaiškėjo, kad viešnios var
das tikrai yra Neris, aš susinepa
toginau. Tik truputį vėliau iš to 
mūsų susipažinimo turėjome 
gardaus juoko.

Ak, tie vardai vardeliai!.. 
Kodėl tame CBAĮB man tada 
neįrašė Jeronimo vardo? Gal 
mažiau nepatogumų būčiau tu
rėjęs?..

Salų mokykla, kur jaunystė skambėjo 1936-38 m.
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Kai prabyla Lietuvos keliai
Kelionė po Zarasų kraštą ir kitas vietoves. Įžymybės, nuotykiai, atsiminimai, jaunystės 

dienų pėdsakai

juozas (Joseph) NORKUS
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STASYS DALIUS

Važiuojam į Zarasus
Į Zarasus traukė aplankyti 

vaikystėje praleistas dienas, pa
vaikščioti tose vietelėse, kur bė
giota, žaista, svajota ir išlėkta į 
platųjį pasaulį. Iš Kauno išsiruo
šiant automobiliu ankstų rytą, 
nes laukia ilga diena. Mat Zara
sus aplankę norime tą pačią die
ną pasiekti Salas, Rokiškio aps- 
kr. Pakeliui Ukmergėje sustoja
me turguje, prisiperkam gėlių, 
kurias vežame į kapus, nes ma
no tėvai, brolis ir sesuo palaidoti 
Zarasų kapinėse.

Pėsčiomis į Kauną
Važiuojame tuo pačiu plen

tu iš Kauno į Zarasus, kuris da
bar visas asfaltu padengtas, bet 
ne akmenimis grįstas, kaip tais 
senais laikais. Prisiminimai at
plūsta iš praeities, kai jaunystėje 
su vaikystės draugu Juozu pės
čiomis iš Zarasų nukulniavom į 
Kauną ir atgal. Su keliais cen
tais kišenėje buvo be didelio 
galvosūkio išsirengta tam žy
giui, tėvams pranešus, kad esa
me pasiryžę pasiekti laikinąją 
sostinę ir užtruksime šioje kelio
nėje kiek ilgiau.

Buvo vasaros laikas ir sma
giai per dieną žygiuodavom pa
darydami nemažiau 50 km., o 
vakarais įsiprašydavom pas ūki
ninkus į daržinę nakvynei. Per 
tris dienas be didesnių nuotykių 
pasiekiam Kauną. Mat mudu 
penkiolikmečiai kaimo berniu
kai bandėm atvykę į Kauną eiti 
pas švietimo ministerį ir net pre
zidentūrą prašyti, kad priimtų į 
kokią nors mokyklą.

Pirmiausia nuvykom į prezi
dento rūmus, prašydami pasima
tymo su prezidentu. Buvom nu
kreipti pas kun. Pijų Bielskų, 
prezidento kanceliarijos virši
ninką. Šis smulkiai išklausinėjo 
kaip atvykome, kad norime mo
kytis, bet neleido pas preziden
tą, o paskambino švietimo mi- 
nisteriui ir sako: “Eikite pas jį, 
jus priims”.

Iš prezidentūros nuėjom į 
švietimo ministeriją, kur tuojau 
buvom priimti. Švietimo minis- 
teriui Šakeniui pakartajam savo 
prašymą, kad norim mokytis ir 
kad mus priimtų į kokią nors 
mokyklą su bendrabučiu. Minis- 
teris maloniai klausinėja ir sako, 
kad amžiumi klases esame per
augę tai niekur netinkame į mo
kyklas. Taip iš švietimo minis
terijos grįžom nieko nelaimėję ir 
negavę jokių pažadų.

Einame į paskutinę mūsų 
priebėgą Žemės ūkio rūmus, kur 
Jaunojo ūkininko redakcijoje

pasakojom agr. V. Tiškui apie 
savo nepasisekimus. Redakto
rius gerokai nustebo, kad pėsti 
atkeliavom į Kauną ir dabar vėl 
pėsti grįžtam į Zarasus. Agr. V. 
Tiškus su agr. B. Gaidžiūnu iš
kratė savo pinigines, surinko ke
letą litų mūsų kelionei atgal.

Pas agronomą
Šis susitikimas turėjo lemia

mos įtakos, nes atsisveikinant 
agr. V. Tiškus, kuris buvo jau
nųjų ūkininkų ratelių sąjungos 
vyriausias vadovas, išsitarė, kad 
gimnazijai esame peraugę, bet 
galėtume mokytis žemės ūkio 
mokykloje. Grįžęs į Zarasus ne
trukus parašiau į Jaunojo ūki
ninko redakciją (buvau jau kele
tą metų jaunasis ūkininkas), kad 
noriu mokytis Žemės ūkio 
mokykloje, jei gaučiau stipendi
ją. Netrukus gaunu laiškelį, kad 
stipendija bus, jei būsiu priimtas 
į žemės ūkio mokyklą. Priėmė 
mane į Salų žemesniąją žemės 
ūkio mokyklą, kur gavau JUR 
sąjungos stipendiją. Mokiausi 
pavyzdingai ir 1938 m. baigiau 
šią mokyklą antruoju mokiniu.

Zarasų kapinės
Su tokiomis praeities minti

mis dabar patogiai sėdėdamas 
automobilyje, vairuojamame vai
kaitės, pasižvalgydams į pakelės 
plento kaimus, miestelius greit 
atsirandu prie Zarasų kapinių 
masyvo. Kapai dar prieš įva
žiuojant į miestą dešinėje pusėje 
iškilę ant kalniuko. Nuo kelio, 
kiek palipus aukštyn, kalnelyje 
mano motinos ir tėvo kapas, 
kairiau - brolio Aleksandro, o 
dešiniau - sesers Janės su vyru 
kapas. Visi giminės vienoje vie
toje. Papuošiam kapus gėlėmis, 
pastovim, pasižiūrim ir palie
kam mirusiuosius laukti mūsų.

Bibliotekoje
Įvažiuojant į Zarasus stovi 

dar nepriklausomybės laikais 
statyti gimnazijos rūmai, kur da
bar pirmam aukšte įsikūręs 
muziejus, o antrame ir trečiame 
aukštuose - viešoji biblioteka. 
Su šia biblioteka pradėjau susi
rašinėjimą primindamas, kad vi
są gyvenimą domėjausi knyga ir 
pasitraukęs iš Lietuvos gyven
damas Vokietijoje ir Kanadoje 
pirkau knygas jas skaitydamas ir 
telkdamas savo biblioteką. Ne
sudariau didžiulės ar brangių se
nų knygų kolekcijos, nes pirkau 
tik tremtyje visas išleistas kny
gas. Tų knygų visi turi, kurie 
gyvena užsienyje ir kurie domė
josi lietuviška knyga. Ir mano 
biblioteka siekia netoli tūkstan
čio knygų, o dabar senstant su-

DANTŲ GYDYTOJA
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Stasys Dalius prie dovanotų knygų Zarasų bibliotekoje

Salų šventovė, apsupta medžių 

sidaro rūpestis, kas daryti su per 
50 metų kauptomis knygomis.

Kol esu gyvas, nenoriu skir
tis su knygomis. Tačiau išgir
dęs, kad jau vienas kitas pažįsta
mas yra išsiuntę savąsias lietu
viškas knygas į Lietuvos univer
sitetus ar gimnazijas, kuriose 
mokėsi ir gavę net padėkas už 
atsiųstas knygas. Pradėjau gal
voti, kad negalima atidėti visko 
paskutinei dienai. Aišku, man 
buvo noras siųsti į Zarasus, nes 
ten mano tėviškės miestas, bet 
kam - Zarasų gimnazijai ar Za
rasų centrinei bibliotekai? Pa
prašiau Anykščiuose apsigyve
nusį hamiltoniškį Joną, kad nu
važiuotų į Zarasus ir apžiūrėtų 
tas bibliotekas ir man parašytų. 
Ačiū jam, jis nuvyko ir apžiū
rėjo gimnazijos ir viešąją biblio
tekas, papasakojo apie mano as
meninę biblioteką. Tuojau po jo 
apsilankymo man paskambino 
Zarasų gimnazija, o viešoji bib
lioteka parašė malonų laišką. 
Tada apsisprendžiau knygas do
vanoti Zarasų viešajai bibliote
kai, nes gimnazijoje nesimo
kiau, o iš Zarasų bibliotekos 
knygas skaityti esu skolinęsis.

Pirmąją knygų siuntą paruo
šiau praeitais metais lapkričio 
mėn. Supakavau 7 dėžes knygų, 
kurias perdaviau persiųsti kon
teineriu į Lietuvą. Šiose septy
niose dėžėse supakavau 378 
knygas įvairaus turinio išleistas 
1945 m. pradedant, daugiausia 
Vokietijoje, Anglijoje ir Ameri
koje. Po kelių mėnesių supaka
vau vėl tris dėžes - 202 knygas. 
Taigi persiunčiau iš viso 580 
knygų. Jų persiuntimas kainavo 
602 dol.

Mano knygos bibliotekoje
Iš Zarasų viešosios bibliote

kos direktorės pavaduotojos Jo
lantos Lementauskienės gavau 
laišką su pranešimu, kad visos 
siųstos knygos saugiai atkeliavo 
ir dabar yra inventorizuojamos, 
skaičiuojamos ir įtraukiamos į 
katalogą. Dabar užvažiavau pa
žiūrėti, kaip tos mano knygos 
šioje bibliotekoje tvarkomos.

Užlipu plačiais laiptais į an
trą aukštą. Kambariai pristatyti 
atvirų spintų su išrikiuotam len
tynom pripildytų knygomis. 
Bibliotekoje dirba per 10 tar
nautojų, turi arti 9600 skaityto
jų, aptarnauja dar 23 Zarasų ap
skrities miestelių ir kaimų bib
liotekas. Turi didelę erdvią skai
tyklą, kurią sudaro dvi kolek
cijos: kraštotyros leidinių ir se
nų bei retų leidinių fondas, ku
riame yra beveik 1000 egz. lei
dinių, taip pat kompiuterių kam
barys, vaikų literatūros kamba
rys.

Sutikta tarnautoja nuveda 
pas direktorės pavaduotoją Jo
lantą Lementauskienę, kuri tre
čiam aukšte turi atskirą kabine
tą. Ji labai nustemba, kai prisis- 
tatau kas esąs, nes sako niekad 
netikėjusi, kad atvažiuosiu į Za-

Advokatas
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PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.
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rasus. Jai sakau, kad rašiau ban
dysiu atvažiuoti ir dabar pažadą 
ištesėjau, noriu pamatyti kaip 
tvarkote gautas knygas.

Ji mane nuveda į kambarį, 
pilną spintų su knygomis, o 
priešakyje, kad geriau visi ma
tytų, viena spinta su penkiomis 
lentynomis, kuriose išrikiuotos 
mano siųstos knygos. O ant 
spintos šono didelėmis raidėmis 
užrašyta, kad tai kraštiečio Sta
sio J. Daliaus knygų kolekcija ir 
šone didelė mano nuotrauka 
(padidinta iš kelionių knygos 
viršelio). Buvo didelė staigmena 
man, kad taip gražiai sutvarkyta, 
surikiuota į lentynas. Sako, kad 
čia tik dalis atsiųstų baletristikos 
knygų sudėta į lentynas, kurias 
abonentai jau ima skaityti, kitos 
dar kataloguojamos ir vėliau bus 
sudėtos irgi į lentynas. Prašė ge
resnės mano nuotraukos ir bio
grafijos. Paklausta dėl mano tu
rimų žurnalų komplektų tai di
delio entuziazmo nerodė, nes 
eiliniai skaitytojai nelabai tuo 
domisi. Taipgi prašė ir anglų 
kalba knygų, jei jų turiu, atsiųs
ti. Labai maloni, inteligentiška, 
šneki direktorės pavaduotoja ve
džiodama aprodė visas bibliote
kos patalpas, pristatė kitiems 
tarnautojams ir dėkodama išly
dėjo iki pat durų.

Muziejuje
Nuėjau į Zarasų muziejų. 

Ten buvo staigmena, kai eida
mas per kambarius radau padi
dintą nuotrauką Žiemos žemės 
ūkio mokyklos, kai tais metais

ten mokiausi, o vedėjas buvo 
agr. J. Duoblys. Nuotraukoje dar 
atpažinau Laimutį Švalkų, kilusį 
iš Salako apylinkės, kuris labai 
gražiai rašydavo lietuvių kalbos 
rašomuosius. Jau tuomet turėjo 
poetinę dovaną, nes pasitraukęs 
į Vakarus gyvendamas Anglijo
je kūrė poeziją, išleido du eilė
raščių rinkinius ir mirė Angli
joje.

Apžiūrėję muziejaus radi
nius važiuojame per Zarasų 
miestą į Stelmužę. Miesto aikš
tėje stovi paminklas daktarui 
Domininkui Bukantai (1873- 
1919), kuris buvo didelis veikė
jas, lietuvybės skleidėjas šiam 
aplenkintame kampelyje; gydy
damas žmones mirė apsikrėtęs 
šiltine. Bolševikmečiu čia išdy
go paminklas raudonajai parti
zanei Melnikaitei. Jos pamink
las atsidūrė Grūto parke.

(Bus daugiau)

• Didžiuosius žmones lydi kan
čia, kaip kalnus audra. Bet ant jų 
keterų lūžta audros.ir tampa lygu
mų apsauga (Jean Paul)

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

- Rugsėjo 27-28 d.d. labai gra
žiai praėjo mūsų parapijos sukak
tuvinė šventė. Jos sėkmė didele da
limi priklausė nuo mūsų pasiauko
jusių ir nemokamai pasidarbavusių 
parapijiečių. Prieš šventę buvo 
stengtasi aptvarkyti šventovę ir jos 
aplinką. Buvo gražiai nuvalytos ir 
atnaujintos šventovės vidaus sienos 
ir perdažytas virš altoriaus esantis 
baldakimas, kurio viduryje yra sto
go langas. Buvo apvalyta šventovės 
ir autoaikščių aplinka, apgenėti me
džiai ir iškirsti krūmai, o Anapilio 
salės vidus skoningai išpuoštas ir 
paruoštas puotai. Visos šventės iš
kilmės irgi neapsiėjo be sąžiningos 
daugelio pagalbos. Nuoširdžiai dė
kojame visiems, prisidėjusiems prie 
mūsų sukaktuvinės šventės pasise
kimo.

- Spalio 6, pirmadienį, palai
dotas JAV-se miręs a.a. Marcelinas 
Jurgutis, 81 m. amžiaus.

- Vaikučiai jau registruojami 
Pirmosios Komunijos pasiruošimo 
pamokoms. Registracija šiokiadie
niais - tel. 905 277-1270, o sekma
dieniais po Mišių - zakristijoje.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje Mišios jau yra aukoja
mos žiemos tvarka - 2 v.p.p.

- Anapilio knygyne gauta nau
jų knygų: prof. Juozo Cipario Kan
kinys kunigas Jonas Staškevičius ir 
Harold C. Wilson Lithuania: Indes
tructible Soul.

- Mišios spalio 12, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Mariją Kronienę 
ir Jurgį Bendoraitį; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 2 v.p.p. už Hiršų šeimos 
mirusius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje spalio 11, šeštadienį, 3 
v.p.p. už visus Jocų giminės mi
rusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Antradienį, 7 v.v., šventovės 

patalpose renkasi Jubiliejaus plana
vimo komitetas.

- Šeštadienį, 9 v.r. sinodo ati
darymo pamaldos su Šv. Komunija. 
Sesijos prasideda 10 vai. ryto Lie
tuvių Namuose trečiame aukšte. Si
nodo delegatams, kviestiems sve
čiams ir ruošos darbininkams pietūs 
įvyks 12.30 v.p.p.

- Iškilmingos Jubiliejaus pa
maldos sekmadienį, kuriose pa
mokslą pasakys vysk. Ansas Dum- 
pys ir liturgiją atliks svečiai kunigai 
- 11.15 v.ryto, o pokylis apie 1 
v.p.p. Lietuvių Namuose, Mindau
go menėje, antrame aukšte; bilietų 
dar galima gauti, kaina $40 suaugu
siems, vaikams iki 12 m. nemoka
mai ir jaunuoliams iki 18 m. $20. 
Bilietus platina Petras Šturmas, tel. 
905 274-3529 ir Vanda Norvaišienė 
tel. 416 447-4128. Visi nuoširdžiai 
kviečiami tuose jubiliejiniuose ren
giniuose gausiai dalyvauti.

- Sekmadienį, spalio 5 d. pa
maldose buvo prisiminti a.a. Madzė 
Kiršonienė-Usvaltaitė, g. 1918 va
sario 7 d., sulaukusi 85 metus ir jos 
vyras a.a. Aleksas KirŠonis, g. 1911 
m. sausio 14, sulaukęs 92 metus; 
abu mirė š.m. rugsėjo 14 d. Kalifor
nijoje palikę liūdesyje sūnų Andrių, 
ir dukrą. Užuojauta Petrui ir Irmai 
Šturmams.

- A.a. Margareta Elzbieta Mi
liauskienė mirė š.m. rugsėjo 29 d., 
palikusi liūdinčią dukterėčią Ritą 
Wood ir Išganytojo parapiją. Palai
dota spalio 4 d. po gedulinių pa
maldų T.P. York Chapel. Buvo gi
musi 1914 m. gegužės 3 d.

Muziejaus-archyvo žinios
- Dėmesio, lituanistinių mo

kyklų mokytojai ir mokiniai! Mu
ziejaus bibliotekoje bei archyve yra 
daug informacijos lietuvių ir anglų 
kalbomis apie Lietuvos nepriklau
somybės atgavimą, Lietuvos ekolo
giją bei geografiją, Kanados lietu
vių imigracijos ir veiklos istoriją, 
lietuvių liaudies muziką, meną ir 
rankdarbius, senovės lietuvių istori
ją. Mielai padėsime rasti gerai 
iliustruotus veikalus įvairiom te
mom.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo P. Alksnis ir Delhi apy
linkės lietuviai p.p. Lapieniai.

Madų kūrėja Daina Grigėnienė, 
kurios paroda vyko Toronte rug
sėjo 23 d. Ntr. A. Stuppert

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šv. Pranciškaus Asyžiečio, 

Pranciškonų ordino įkūrėjo šventės 
proga praeitą šeštadienį parapijos 
patalpose buvo laiminami naminiai 
gyvuliukai, o sekmadienį pasaulie
čiai pranciškonai (tretininkai) vaiši
no parapijiečius ir svečius kava. Per 
10.30 v.r Mišias, aukojimo metu jie 
nešė savo veiklos knygą.

- Pasauliečių pranciškonų Mi
šios ir susirinkimas po Mišių vyks 
šį ketvirtadienį, spalio 9, 10 v.r. 
“Vilnius Manor” patalpose.

- Spalio mėnesį šventovėje 
Rožinis kalbamas kasdien prieš 7 
v.v. Mišias.

- Iškilminga 50-mečio puota 
vyks spalio 25, šeštadienį, o sekma
dienį, spalio 26, 3 v.p.p. Toronto 
arkivyskupas kardinolas A. Ambro- 
zic aukos jubiliejines Mišias, po 
kurių parapijos salėj bus vaišės 
visiems Mišių dalyviams.

- Parapijos raštinėje registruo
jami vaikučiai Pirmos Komunijos ir 
Sutvirtinimo sakramento pasiruoši
mo pamokoms, kurios prasidės lap
kričio mėnesį.

- Pakrikštytas Lukas Laird, 
Gražinos (Jakniūnaitės) ir Paul J. 
Adie sūnus.

- Santuokai ruošiasi Kristina 
Markovskaja su Brian J. Cresencia.

- Spalio 1 d. palaidota a.a. 
Apolonija Tumpienė, 74 m. Paliko 
vyrą Romą ir sūnus Jurgį ir Paulių. 
Spalio 4 d. palaidotas a.a. Mykolas 
Malinauskas, 87 m. Paliko žmoną 
Liudą, sūnų Algį ir dukrą Ireną 
Wilkinson su šeimomis. Lietuvoje 
mirė a.a. Albinas Naruševičius, 
Onos Naruševičienės vyro brolis ir 
Angelės Ambrazaitienės dėdė.

- Uždaros vienos dienos reko
lekcijos moterims ir vyrams, kurias 
ves kun. Julius Sasnauskas, OFM, 
vyks lapkričio 1 d. “Vilnius Ma
nor” patalpose. Registruotis pas 
KLK moterų dr-jos parapijos 
skyriaus pirmininkę 1. Vibrienę, 
416 762-8414 arba parapijos rašti
nėje.

- Vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas įvyks spalio 17-18 
d.d. parapijos salėje. Rengėjai ieško 
savanorių darbininkų, pyragų kepė
jų ir daiktų, kuriuos prašo atvežti į 
salę spalio 14-15 d.d. Visais iš
pardavimo reikalais prašom kreiptis 
į B. Čepaitienę, 416 621-2343, G. 
Kuchalskienę, 416 233-4791 ir D. 
Nausėdienę, 416 231-1423.

- Mišios sekmadienį spalio 12: 
8 v.r. už a.a. Leoną Lorencą; 9.15 
v.r. už a.a. Leontiną Andrijauskienę
- 1 met., už Seliokų ir Šelmių šei
mų mirusius; 10.30 v.r. už a.a. Alfą 
Tutlienę, už Girčių ir Budreckų šei
mų mirusius, už Anelę Dailydavi- 
čienę; 12 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

Maironio mokyklos žinios
- Spalio 11 d. nebus pamokų - 

Padėkos savaitgalis.
- Linas Slyka sutiko perimti B. 

Wilkinson pareigas. Sveikiname nau
ją Maironio mokyklos talkininką.

- Giliai užjaučiame Ireną, Auš
rą, Joną Wilkinson, daugelį metų su 
mumis dirbusius, netekus savo tėtu
ko, a.a. M. Malinausko.

- Jaunesniųjų ir vyresniųjų 
darželių mokiniai ruošis Kaukių 
pobūviui spalio 25 d., 11 v.r.

- Dėmesio, tėveliai! Pagal nau
jai išleistą Ontario Safe School's 
Act tėvai nebebus įlejdžiami į pas
tatą, išskyrus darželių mokinių tė
vus. Po pamokų vaikai bus išleisti į 
mokyklos kiemą, iš kur tėvai pra
šomi juos pasiimti. Živilė

KLB Toronto apylinkės veiklą 
$2000 auka parėmė Lietuvių kredito 
kooperatyvas “Parama”. Valdyba dė
koja rėmėjams.

- Vasario 16-osios minėjimas 
įvyks 2004 m. vasario 22 d. Minė
jimo paskaitininku yra pakviestas 
buvęs Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, kuris atvyks kartu su 
savo žmona Alma.

- Ateinančiais metais spalio 8, 9 
ir 10 dienomis Toronto apylinkės val
dyba, pasitelkusi visuomenines or
ganizacijas bei aktyviausius jos dar
buotojus surengs Kanados lietuvių 
dienas, kurios vyks Toronte. V.R.

Mažosios Lietuvos fondui 
aukojo: Enciklopedijos rengimui
- $1,000 - Kanados lietuvių 
fondas (iš viso 6,500); po $500
- Stepas Jarembauskas - a.a. Br. 
Jarėmbauskienės atmin. (7,500), 
Petras Vilutis (6,376); I. K. An- 
druskevičiai (4,400); $132.92 - 
Janina ir Julius Balčiauskai 
(796.95); Karaliaučiaus kr. mo
kykloms po $500 - St. Jarem
bauskas (7,500.64); P. Vilutis 
(6,376); $50 - I. Adomavičienė 
(2,085); po $20 - J. Dudienė, B. 
Gataveckienė, M. Juozaitienė, 
B. Kasperavičienė, O. Senkus, 
E. Tribinevičienė.

$100 - 1. Adomavičienė a.a. 
E. Senkuvienės atminimui. Nuo
širdžiai dėkojame visiems auko
tojams. MLF valdyba

Kunigai, koncelebravę Mišias Kanados kankinių šventovėje Midlande 2003 m. rugpjūčio 17 d. pagerbiant Lietuvos 
kankinius. Kasmet yra rengiama lietuvių maldininkų išvyka į Midlandą. Nuotraukoje iš kairės: prel. E. Putrimas, 
kun. V. Meškėnas, kun. E. Jurgutis, OFM, kun. K. Kaknevičius, diak. P. Šarka, OFM, prel. J. Staškevičius, kun. P. 
Vaineiks, OFM, kun. A. Simanavičius, OFM, kun. V. Staškevičius, kun. A. Šarka, OFM Nuotr. I. Vibrienės

Kanados kankinių šventovėje Midlande surengtose pamaldose, kuriose buvo pagerbti ir Lietuvos kankiniai, 
dalyvavo ir Toronto-Mississaugos lietuvių organizacijų atstovai-vės su vėliavomis Nuotr. I. Vibrienės

Tėviškės žiburių savaitraš
čio leidėjai praneša, kad prade
dant š.m. Padėkos švente (spalio 
13 d.), visais pirmadieniais, ka
da tik būna ilgieji savaitgaliai 
Statutory Holiday (Labour Day, 
Thanksgiving Day, Victoria Day, 
Canada Day, Civic Day) nebus 
dirbama, stengiantis mažinti 
laikraščio paruošimo išlaidas. 
Po tų savaitgalių TŽ bus spaus
dinami antradieniais ir išsiunčia
mi trečiadieniais. TŽ reguliario
mis savaitėmis yra spausdinami 
pirmadieniais, išsiunčiami antra
dieniais. Dėl nepatenkinamo pri
statymo ne atostogų laiku prenu
meratoriai prašomi kreiptis į sa
vo rajono pašto stotį.

“The Globe and Mail” 
spalio 3 d. laidoje, A3 psl. įsidė
jo didelę popiežiaus Jono Pau
liaus II nuotrauką, po kuria pa
rašyta: “Popiežius Jonas Paulius 
vakar Vatikane palaimino Lietu
vos prezidentą Rolandą Pak- 
są”... Tos dienos ELTOS prane
šime pažymima: “Nuoširdžiau
sius Lietuvos žmonių ir aukštųjų 
Bažnyčios hierarchų linkėjimus 
bei padėkos žodžius už ne kartą 
parodytus ypatingo dėmesio 
ženklus Lietuvai ketvirtadienį 
Popiežiui Jonui Pauliui 11 perda
vė Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas. Su oficialiu vizitu 
Vatikane viešintį Lietuvos vals
tybės vadovą su šeima, delega
cijos narius ketvirtadienį priėmė 
Šventasis Tėvas”.

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 4 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 175 svečiai.
- LN ir Labdaros valdybos po

sėdis - spalio 23, ketvirtadienį, 7 
v.v. Lietuvių Namų “seklyčioje”.

- Spalio 19 d., 2 v.p.p. Lietu
vių Namuose įvyks “Rudens po
pietė”. Programoje vaikų choras 
“Gintarėliai”, humoristinis teatras 
“Bulvė”, šilti pietūs su vynu; veiks 
baras. Bilietai platinami LN rašti
nėje. Rengiama ir loterija. Laimi
kius prašome perduoti R. Snowden, 
tel. 905 821-0157 arba bet kuriam 
bilietus platinančiam asmeniui.

- Lietuvių Teatro ir kino mu
ziejus Vilniuje nori įsigyti Lietuvių 
enciklopedijos komplektą. Galintie
ji jį padovanoti prašomi skambinti 
tel. 416 769-1266 arba ei.paštu 
vkulnys@aol.com.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Puiki aplinka, vei
kia baras. Gera proga susitikti su iš 
toliau atvykusiais tautiečiais.

- Vykstantys į Stratfordo vai
dinimą “Gigi” renkasi spalio 24 d.. 
8.45 v.r. prie “Vilniaus Manor".

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams $50 aukojo 

a.a. O. Berento ir a.a. dr. S. Čepo 
atminimui G. Katilienė.

- Apie Slaugos namus infor
maciją galima gauti tinklalapyje 
www.labdara.ca.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas, kurios pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor St. 
W., Toronto, ON, M6P 1A6.

A. a. Stasei Kananavičie- 
nei Filadelfijoje, PA, mirus, už
jausdama seserį E. Bočkienę ir 
jos šeimą Dervaičių šeima Tė
viškės žiburiams aukojo $25.

Toronto Lietuvių Namų

2003 m. spalio 19, sekmadienį, 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West 

PROGRAMOJE-.
Anapilio vaikų choras "Gintarėliai" 

h ir Humoristinis teatras "Bulvė"
ŠILTI PIETŪS SU VYNU * VEIKS BARAS * LOTERIJA 0 ŠOKIAI

Bilietai platinami LN raštinėje ir parapijose.
Bilieto kaina $20 asmeniui.

Rengia - LN visuomeninės veiklos komitetas

l Lietuvių slaugos namai “LABDARA” 
.Ą IEŠKO SAVANORIŲ,

kurie galėtų atliekamu laiku 
pagelbėti įvairiuose užsiėmimuose,

ypač sekmadieniais palydint gyventojus į šventovę.

Prašome kreiptis į IRENĄ BAZILIAUSKIENĘ 
tel. 416 232-2112, ext. 403

TIME PRESS LITH0 LIMITED
nori pranešti, 

kad toliau tęsia darbą 
naujose patalpose

Dėl leidinių ir kitų tekstų surinkimo 
ir išdėstymo bei dėl įvairių spausdinimo 

ar ryšyklos darbų atlikimo 
prašome kreiptis į savininkę
AUDRĄ (DANAITYTĘ) 

ŠIRVINSKIENĘ

Tel. (416) 252-4659
Fax: (416) 252-2735 

Toll Free: 1-800-223-6209 
E-mail: audra_timepress@sympatico.co

A. a. dr. Silvestro Čepo 
atminimui dr. K. G. Ambrozaitis 
Tėviškės žiburiams aukojo $ 100.

Mylimos mamytės a.a. 
Onos Vėlyvienės 13-kos metų 
mirties atminimui, Ona ir Alfon
sas Vindašiai Tėviškės žibu
riams aukojo $100.

A. a. Marcelino Jurgučio 
atminimui Liuda ir Vytautas 
Sendžikai Tėviškės žiburiams 
aukojo $30.

A.a. A. Tumpienei mirus, 
Lietuvoje gyvenanti Zita Galgi- 
nienė užjaučia Ronaldą Tumpą. 
šeimą ir artimuosius.

Toronte įsikūrusių pokari
nių išeivijos lietuvių 25 metų 
veiklai paminėti, Stasio Jokū
baičio iniciatyva, jo sudaryto 
komiteto (K. Rusinas, D. Ker
šienė, B. Saplys ir adv. A. Pute- 
ris) pastangomis, remiant To
ronto miesto tarybos tuometi
niam seniūnui W. Boytchuk, 
1973 m. spalio 27 d. Keele- 
Glenlake gatvių kampe esantis 
parkas oficialiai buvo pavadin
tas Park Lithuania vardu. Šie
met prisimintina šio įvykio 30 
metų sukaktis. Inf.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $50 aukojo N.N.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$ 100 aukojo A. Žemaitytė.

A. a.- mylimos motinos, 
senelės Kazimieros Mankaus- 
kienės dvejų metų mirties prisi
minimui duktė B. Sadauskienė 
ir šeima Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

A. a. Apolonijai Tumpie
nei mirus, užjausdami jos vyrą 
Romualdą bei šeimą, velionės 
atminimui pagerbti Vitalis ir 
Eugenija Baleišos Tėviškės žibu
riams aukojo $50.

A. a. Apolonijos Tumpie- 
nės atminimui pagerbti Tėviškės 
žiburiams aukojo: $50 - A. V. 
Grybai; $40 - T. V. Matai; $30 
- J. Jakowich; $25 - B. S. Urbo
navičiai; $20 - A. Lemėžys, V. 
Birštonas, P. I. Šturmai, A. Ju
cienė, S. Ž. Ignatavičiai, B. A. 
Matulaičiai.

Aukas surinko M.P. ir D.K.
PARDUODU pilnų Lietuvių en
ciklopedijos (bostoniškės) komp
lektų. Skambinti Alfredui tel. 905 
799-9578.

“Nidos” žvejų ir medžiotojų 
klubo rengta “Octoberfest” spalio 5 
d. Aušros Vartų parapijos salėje 
praėjo geroje nuotaikoje. Atsilankė 
gražus būrys klubo rėmėjų. Skam
bėjo klubo pirmininko Jono Rimei- 
kio akordeonas ir A. Piešinos muzi
ka. Vaišes ruošė Rimeikių giminės, 
o vyriausia šeimininkė buvo M. Ri
meikienė. Po kavos ir pyragų vyko 
Albino Urbono vadovaujama lote
rija.

KLKM dr-jos šio skyriaus 
susirinkimas įvyks spalio 19, sek
madienį, po 11 vai. Mišių Aušros 
Vartų parapijos klebonijoje. Narės 
kviečiamos dalyvauti.

A.a. Pranas Žilėnas, 90 m. 
amžiaus, mirė spalio 3 d. Liko 
žmona, sūnus ir duktė su šeimomis 
bei vaikaičiai. Gedulinės Mišios šv. 
Luko šventovėje - spalio 7 d. D.S.

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Šypsokimės
- Koks geriausias būdas už

miršti visas bėdas?
Nešiokite batus, kurie spaudžia koją.

- Kodėl moterys virš 50 metų 
amžiaus neturi vaikų?
Todėl, kad palikusios kur nors vai
ką, gali užmiršti.

- Kaip galima žinoti, ar filmas 
senas?
Jei filmas senas, tai artistai jaunai 
atrodo.

- Kas yra bankas?
Tai tokia vieta, kur daromi pinigai 
iš jūsų pinigų.

- Ką daryti, kad nereikėtų ne
šioti kaklaryšio?
Užsiauginti barzdą.

- Kaip sužinoti, kurie alkoholi
niai gėrimai brangiausi?
Juo mažesni stikliukai, juo daugiau 
gėrimas kainuoja.

- Labai seni žmonės turi įvai-

Naujus mokslo metus Vy
tauto Didžiojo universitete 
pradėjo 33 užsienio piliečiai iš 
15 šalių. Šiemet rudens semestre 
VDU studijuoja šeši studentai iš 
Lenkijos, Poznanės A. Mickevi
čiaus universiteto ir aštuonios 
studentės iš Latvijos (Latvijos, 
Rezeknės ir Liepojos universite
tų). Baltijos studijų programos 
kursus lankys dvi studentės iš 
Tarpautinio krikščioniškojo To-

CLEAN FOREVER. Valome kili- 
mus, minkštus baldus ir automobi
lių vidų nauju būdu - sausomis pu
tomis. Kilimas išdžiūna per 1-2 va
landas. Labai geni 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

III-OJI PASAULIO LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ “MES” - 2003, 
LIETUVOJE. Trys aukštos ko
kybės vaizdajuostės: 1. Ansamb
lių vakaras Kalntj parke (2 vai.); 
2. Šokių diena “Žalgirio” stadio
ne (2 vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke (3 vai.). Šias vaizdajuostes 
galite užsisakyti iš International 
Historic Films, Inc. skambinant 
tel. 773-927-2900, internetu: 
www.lithuanianvideo.com arba 
raštu: 3533 S. Archer Ave., Chi
cago IL 60609 USA. Vienos vaiz
dajuostės kaina tik $30 (Kan.), 
arba visos trys $75 (Kan.) ir $10 
už persiuntimą. Mes priimame 
asmeniškus čekius (Kanados do
leriais) arba VISA/Mastcrcard/ 
American Express kredito korte
les. Sav. Petras Bernotas.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

■MlSKHii

Aušros Vartų parapijos meti
nė šventė įvyks lapkričio 9 d. Po 11 
vai. Mišių salėje bus iškilmingi pie
tūs. Programą atliks ansamblis 
“Melodija”. Dalyviai laimę galės 
išbandyti dviejose loterijose. Iš 
anksto visi yra kviečiami šioje 
šventėje dalyvauti. Inf.

Sv. Kazimiero parapijos ži
nios. Sekmadienį, rugsėjo 28 para
pijiečiai atsisveikino su svečiu ku
nigu Linu Dūkštą, kuris sugrįžo į 
Lietuvą. - Metiniai Grybų pietūs 
įvyks sekmadienį, spalio 26. Prašo
ma įsigyti bilietus iš anksto. Suau
gusiems $18, moksleiviams $10 — 
Šv. Elzbietos dr-jos susirinkime 
spalio 5 d. notarė Rūta Počauskaitė 
išaiškino narėms apie testamentus, 
palikimo planavimus ir įgalioji
mus. VL 

riausias ligas. O ko jie neturi? 
Dantų.

- Aš svajoju aplankyti Paryžių. 
Kiek tai galėtų kainuoti?
Nieko. Kadangi svajonės nieko ne
kainuoja.

- Kas įvyksta, kai sekretorė iš
teka už savo boso?
Ankščiau jisai diktuodavo savo sek
retorei, o dabar jinai jam diktuoja.

- Koks skirtumas tarp biografi
jos ir autobiografijos?
Biografija parodo žmogų koks jis 
buvo, o autobiografija parodo jį to
kį, kokį jis save įsivaizduoja.

- Kada būna nuomonių pasi
keitimas?
Kai į boso kabinetą įeini su savo 
nuomone, o išeini su jo nuomone.

- Kas viską girdi, viską mato ir 
viską žino?
Kaimynė. L. Stankevičius

kijo universiteto. Keletas stu
dentų iš Danijos, Italijos ir Japo
nijos pasinaudojo galimybe stu
dijoms Lietuvoje gauti valstybės 
stipendiją, kurią skiria Mokslo ir 
studijų departamentas pagal dvi
šales bendradarbiavimo sutartis 
tarp Lietuvos ir kitų šalių. Pagal 
Socrates/Erasmus programą į 
VDU atvyko keturi studentai iš 
Prancūzijos ir Vokietijos univer
sitetų. Taip pat lietuvių kalbos 
mokysis studentai iš Venezue- 
los, Argentinos, Urugvajaus ir 
Pietų Korėjos.

Visi besidomintys studijo
mis Kaune gali rašyti užklausi
mus ei. paštu: office@trs.vdu.lt.

Asta Ambrasaitė,
Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja

• Gyvenimas be lietuviškos spau
dos yra bėgimas nuo savo tautos.

REIKALINGA MOTERIS, kuri 
gyventų mūsų namuose, prižiūrė
tų 2 vaikus ir atliktų namų ruo
šos darbus. Skambinti tel. 905 
707-7775 po 9 v.v.

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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