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Atsakomybės jausmas
Spaudoje jau kartais pasigirsta balsų, kad politi

kai pirmiausia turėtų jausti atsakomybę Dievui, ne bal
suotojams. Tai retesnis paskelbimas, lyg ir drąsesnis žo
dis šiais moderniaisiais laikais. Gal ir iššūkis, kvietimas 
valstybes valdantiesiems peržiūrėti savo laikyseną, pa
sverti vertybes, pagal kurias reikėtų rikiuoti savo parei
gų atlikimą.

O
 tas atlikimas, atrodo, negalėtų būti labai sudė
tingas, jei išrinktieji vadovauti ir priiminėti įsta
tymus labiau ir aiškiau derintų savo sprendimus 

su dekalogu. Deja, patirtis rodo visai ką kita. Mat kai 
kuriems Dievas jau “uždarytas” šventovėse bei kituose 
maldos namuose, atitvertas mūro sienomis, kaip kalinys 
į viešumą nebeišleidžiamas; kitiems Jis jau yra “miręs”. 
Būklė įsišaknijusi, nebejudinama, nes per daug sunki, 
nebepakeliama. Dievo įtaka visuomenėje, valdymosi si
stemose, švietime, auklėjime - kur besidairysi - prak
tiškai darosi kaskart silpnesnė, nors dėl išorės priekaiš
tauti lyg ir nebūtų pagrindo. Pvz. “God bless America” 
žodžiais užbaigiamos beveik visos iškilmingos kalbos, 
kai kuriuose himnuose pagarbinamas Dievas, valstybių 
vėliavose plevėsuoja kryžiai. Viskas čia labai derinasi ir 
su visais kitais išoriniais ženklais, dokumentų įrašais, 
priesaikų tekstais - žodžiu, su visa ta kasdiene praktika, 
vis ir vis ataidinčia garsiu tuščių indų skambėjimu. Ir 
reikia sutikti, kad susigyventa su tuo, priimta, nes kuo 
gi kitu bedangstysi laisvę ir palaidumą, kaip suderinsi 
beribes žmogaus teises su dekalogo varžtais? Gal jau 
daug kam atrodo, kad taip geriausia, kad tai jau aukso 
vidurys. Pripratom prie tos “gyvenimiškos” tvarkos, iš
mokom vinguriuoti, vaidinti “pajacus”, kurie susilaukia 
audringų ovacijų, premijų ir medalių. Jeigu jau taip, ką 
tada bereiškia kreipimasis į politikus atsakomybės klau
simu? Tai tik dar vienas tyruose šaukiantis balsas šalia 
kitų panašių balsų, kuriems trūksta klausytojų.

O
 vis dėlto ar tik tylėti ir belieka? Nėra namų be 
dūmų. Bet mums pirmiausia rūpi savi namai. 
Kai kurie esame gana toli nuo jų fiziškai, bet tai 

nedaug ką reiškia, kad stabdytų rūpestį dėl tautos išliki
mo ir gimtosios šalies ateities. Štai išrinkome naująjį 
seimą. Ne visos politinės partijos džiaugiasi, ne visi 
kandidatavę laimingi, ne visi nenusivylę. Bus ir vėl 
daug galvosūkių dėl frakcijų, apskaičiavimų kam su 
kuo dėtis, svarstymų kaip geriau sudaryti jėgų persvarą, 
kaip orientuotis priimant naujus, gal jau ir skubius įsta
tymus, nes pašalinių įtakų vargu ar bus išvengta. Kaip ir 
kas ten besiklostytų, daugeliui pirmiausia rūpi, koks tas 
seimas iš viso bus? Ar ir vėl “pravaikštinėjantis”, kai iš
rinkti seimo nariai, kaip kokie laisvi paukšteliai, seimo 
posėdžiuose nutupia, kai nebėra nieko kito veikti, į savo 
darbą žiūrintys kaip į gerą progą neblogai uždirbti ir įsi
gyti privilegijų bei pilietinės neliečiamybės, kuri stačiai 
padeda iš valstybės iždo apmokamu laiku užsiiminėti 
kuo kas nori. Ir kai šitokie dalykai dedasi, kas gi ta atsa
komybė? Prieš ką, kodėl? Patys sau palankius įstatymus 
priėmę, jaučiasi visagaliai ir turbūt jau nebesuvokia, 
kad yra kažkas daugiau, kažkas aukščiau. Gal ir suvo
kia, bet tą suvokimą dirbtinai slopina, nes atsakomybės 
jausmai gali kenkti siekiamiems tikslams. Vaizdas liūd
nokas, vaizdas šaukiantis žmogaus reformos iš esmės. 
Be moralinių reformų nedaug ką gerins ir ekonominės 
reformos. Teisinės institucijos, įskaitant ir pačią valsty
bę, bus tokios, kokie žmonės jas valdys. Naujam seimui 
linkėtina eiti ir dvasinę gerovę skleidžiančiu keliu. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Į Ontario, į Torontą...

Kanados vyriausybė atei
nančiais metais yra numačiusi 
įsileisti 225,000 naujų imigran
tų. Du trečdaliai imigrantų turės 
būti prityrę darbuotojai, o kitą 
dalį sudarys jau Kanadoje gyve
nančių giminės, taip pat įvairūs 
pabėgėliai nuo persekiojimų. 
Imigrantų skaičius mažai kuo 
skirsis nuo paskutinių trejų metų 
kvotos. Valstybės imigracijos 
planus kritiškai vertina provinci
jos, kurių imigrantų kiekis nėra 
proporcingas gyventojų skaičiui. 
Ontario provincija, o ypač To
ronto miestas, skundžiasi dėl per 
mažos paramos naujų imigrantų 
pradiniam įsikūrimui ir jų socia
liniam aprūpinimui. Apie 60% 
visų imigrantų bando įsikurti 
Ontario provincijoje, iš kurių 
net 80% apsigyvena Toronto 
mieste ar gretimuose priemies
čiuose. Specialų anglų kalbos 
mokymą naujiems imigrantams 
apmoka vietinės savivaldybių 
švietimo tarybos, kurios neša 
papildomą naštą ten, kur apsi
stoja imigrantų dauguma. Nor
maliose klasėse besimokantiems 
imigrantų vaikams nėra tinka

mai paruoštų mokytojų ir pro
gramų, kurios būtų pritaikytos 
silpnai anglų kalbą mokančių 
vaikų mokymui.

Į Kanados parlamentą š. 
m. rugsėjo 4 d., šešių arklių 
traukiamoje karietoje ir raitos 
garbės sargybos lydima, atvyko 
gen. gubernatorė Adrienne Clark
son skaityti jai naujos vyriau
sybės paruoštą oficialią Sosto 
kalbą. Parlamento vadovu vien
balsiai buvo perrinktas Peter 
Milliken, kuris pačioje sesijos 
pradžioje įspėjo opozicijos par
tijas atsargiai svarstyti valdžios 
pateiktus siūlymus, nes ne
apdairus nepasitikėjimo vyriau
sybe paskelbimas reikštų naujus 
rinkimus, kurių Kanados gy
ventojai nepageidauja. Šiuo me
tu iš 308 parlamentarų liberalai 
turi 135 vietas, konservatoriai - 
99, Kvebekiečių blokas - 54, 
naujieji demokratai 19 ir vienas 
nepriklausomas narys. Par
lamente Naujųjų demokratų par
tijos nariai sėdėjo kartu su libe
ralais, tačiau ši koalicija nesuda
ro daugumos. Liberalas parla- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Šv. Kazimieras (1458-1484), Lietuvos globėjas, gimęs Krokuvoje, miręs Gardine, 
palaidotas Vilniaus arkikatedroje, paskelbtas šventuoju 1602 metais

Iliustracija - dail. L. LOČERIO

LIETUVA - KRYŽIŲ ŠALIS
Pokalbis apie kryždarbystę su ALE POČIULPAITE, vedėja seminarų, kuriuose 

studijuojami įvairių pavidalų kryžiai bei daromos jų kopijos. Tai dalis Lietuvos 
liaudies kultūros centro veiklos

- Malonėkite apibūdinti šį 
renginį.

- Šis seminaras, kurio metu 
pastatytus kryžius bei stogastul
pius Jūs taip iškilmingai ir pa
garbiai pašventinote, yra vienas 
iš UNESCO finansuojamų ir re
miamų renginių pagal Lietuvos 
liaudies kultūros centro ir 
UNESCO sudarytą planą. Beje, 
tai jau antras seminaras iš šio 
plano. Pirmasis buvo surengtas 
Telšiuose Žemaitijos kultūros 
darbuotojams ir buvo skirtas Že
maitijos kryždirbystės tradici
joms pažinti. Šitas praktinis, jo 
dalyviai - liaudies meistrai kryž
dirbiai.

- Koks jo tikslas, kodėl jis 
buvo surengtas Rumšiškėse, 
Liaudies buities muziejuje?

- Ne tik Lietuvoje, bet ir ga
na plačiai pasaulyje, lietuvių 
kryždirbystė, išgyvenusi Sudė
tingą ir sunkią istoriją, tebėra 
gyva ir šiandien, turime daug ta
lentingų meistrų visoje Lietuvo
je, žinomų ir pažįstamų tik savo 
apylinkėje. Jų kūryba bei žmo
nių poreikis mediniu kryžiumi, 
koplytėle ar skulptūra paženk
linti artimojo kapą, savo sodybą 
ar kaimą, kokią reikšmingą vietą 
ar įvykį kaip tik ir palaiko da
bartinę kryždirbystę. Tačiau ji 
gali gan greit išsikvėpti, jeigu 
bus pamirštos šimtametės tradi
cijos, kurios apima ne tik paties 
paminklo padarymą, taigi, ama
tą, bet ir dvasinį, kultūrinį, me
ninį paveldą. Tuos dalykus rei
kia nuolat prisiminti ir priminti, 
vis sugrįžti prie tradicijų vers
mių. S į kartą pabandyta tai pa
daryti praktiškai, o Liaudies bui
ties muziejaus aplinka tokiam 
darbui idealiai tinka.

— Kodėl buvo pasirinkti 
aukštaitiški kryžiai? Kokiu prin

cipu buvo parinkti šie čia pasta
tyti pavyzdžiai?

- Kadangi tokio pobūdžio 
seminaras pirmas, didelio skir
tumo nebuvo, kurio Lietuvos et
nografinio regiono kryžius rink
tis. Iš pradžių buvo galvota imti 
tik vieną - vienaaukščio stoga
stulpio - formą bei jos atmainas 
visuose regionuose. Muziejus 
pasiūlė įdomią idėją - padaryti 
savotišką sankaupą prie Račkiš- 
kės koplyčios. Si koplyčia yra 
stovėjusi Račkiškės kaime, 
Švenčionių rajone, todėl logiška 
buvo ten statyti kaip tik aukš
taitiškus kryžius. Sunkiau buvo 
parinkti objektus kopijoms. Na
tūroje senųjų kryžių ir stogastul
pių yra išlikę nedaug, todėl dalį 
teko atkurti iš nuotraukų ar al
bumų. Itin yra vertingi kryžius 
ir stogastulpis, kurie iki šiol sau
gomi Salako šventovėje - jų ko
pijas darė R. Zinkevičius ir J. 
Tvardauskas. Aukštaitijos kryž- 
dirbystei itin didelį poveikį yra 
padariusi garsiojo šio krašto 
meistro A. Deveikio kūryba, to
dėl atrodė tikslinga ir pastatyti 
jo stiliaus kryžių. Tai padarė P. 
Kaziūnas. Kitą A. Deveikio kry
žių atkūrė G. Jankauskas. Vie
nas įdomus ir vertingas dviejų 
aukštų stogastulpis pasirinktas iš 
Liaudies buities muziejaus fon
dų, jį kruopščiai nukopijavo B. 
Prapuolenis su dviem mokiniais 
V jenčiumi ir K. Navarskaite. 
Šiame seminare daug dėmesio 
buvo skirta primirštoms tradici
nėms vienaaukščio stogastulpio 
formoms - jų padaryta net trys 
iš skirtingų Aukštaitijos vietų 
(meistrai S. Savickas, E. Rim
kus ir A. Šalkauskas). Drevinį, 
šiandien itin retą koplytstulpį, 
padarė A. Teresius. Kiekvienas 
kryžius, stogastulpis paprastai 
turi būti pilnas skulptūrėlių. Dalį 
jų padarė patys kryždirbiai, dalį 

- žinoma medžio drožėja R. 
Butkuvė. Jas nudažė tradicinė
mis spalvomis R. Butkuvė ir ta
pytoja E. Kniūkštaitė. Stogastul
pius puošia geležiniai kryžiai, 
kuriuos nukalė vietos kalviai. 
Pastačius šiuos kryžius, tarsi at
gijo koplyčios teritorija. Ateity
je,galbūt negreitai šį ansamblį 
turėtų papildyti tradicinių akme
ninių bei geležinių kryžių kopi
jos, šitaip atkuriant senųjų aukš
taitiškų kapinaičių išvaizdą.

— Kaip vadinasi toji koply
čia, kurios šventoriuje š. m. rug
sėjo 22 d. su specialiomis mal
domis ir giesmėmis buvo pa
šventinti kryžiai?

- Koplyčia yra prieš daugelį 
metų atkelta iš Račkiškės kaimo 
Švenčionių rajone. Todėl ji dar 
vadinama Račkiškės koplyčia. 
Joje buvo laikomos pamaldos, o 
aplink yra buvusios kapinės. 
Šioje koplyčioje, kuri kaimui 
tarnavo kaip šventovė, yra kuni
gavęs monsinjoras K. Vasiliaus
kas. Koplyčioje niekas nepa
keista, tik viduje įrengtas senųjų 
muziejaus turimų kryžių rinki
nys. Jos šventoriuje Atgimimo 
metais buvo pastatytas pamink
las tremtiniams. Dabargi, pasta
čius seminaro metu sukurtus 
kryžius bei stogastulpius, jos 
šventorius atgijo, tarsi prisikėlė 
naujam gyvenimui.

- Kaip, kas organizavo ir iš 
kokios kišenės buvo aprūpinami 
mityba, būstu, lėšomis ir kaip 
galėjo be atlyginimo dirbti tie 
kryždirbiai, kurie padarė tuos 
devynis meniškus kryžius? Kokį 
vaidmenį čia atliko UNESCO?

— Kaip jau minėjau, šis se
minaras yra vienas iš plano, 
skirto lietuvių kryždirbystės tra
dicijoms gaivinti ir saugoti, ren-

(Nukelta j 2-rą psl.)

Laimėjo Darbo partija
ELTOS-LGTIC žiniomis, di

džiausios rinkėjų paramos seimo 
rinkimuose sulaukė Darbo parti
ja, tačiau nepavyko jai laimėti 
absoliučios daugumos naujaja
me seime. Daugiau kaip 90% 
apylinkių iš 2031 pateikti nega
lutiniai balsavimo rezultatai ro
do, kad vos prieš metus seimo 
nario Viktoro Uspaskicho su
kurta politinė jėga gavo 29.4% 
balsų. Vyriausiosios rinkimų ko
misijos (VRK) pirmininko Ze
nono Vaigausko teigimu, tai gali 
garantuoti maždaug trečdalį par
lamentarų mandatų, skirstomų 
pagal rinkimų daugiamandatėje 
apygardoje rezultatus.

Tačiau gauti absoliučią dau
gumą mandatų Darbo partijai 
greičiausiai nepavyks dėl pras
tesnių balsavimo rezultatų vien
mandatėse apygardose. Antroji 
rinkimuose liko valdančiųjų so
cialdemokratų bei socialliberalų 
sudaryta Algirdo Brazausko ir 
Artūro Paulausko koalicija “Už 
darbą Lietuvai”. Jai balsus ati
davė 20.68% rinkėjų.

Trečioje vietoje įsitvirtino 
opozicinė “Tėvynės sąjunga”, 
gavusi 13.89% balsų, ketvirtoje 
- Rolando Pakso koalicija “Už 
tvarką ir teisingumą”, už kurią 
balsavo 11.66% rinkėjų.

Kitai opozicijoje esančiai 
partijai - Liberalų ir centro są
jungai (8.3% balsų) pavyko pa
kilti į penktąją vietą, nors iš pir
mųjų apylinkių gauti duomenys 
rodė, kad ši partija gali net ne
patekti į Seimą. Dėl parlamen
tarų mandatų taip pat kovos 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų sąjunga, kurią 
pasirinko 6.96% balsavusių gy
ventojų. Už Lietuvos lenkų rin
kimų akciją balsavo 3.71%, už 
Krikščionių konservatorių so
cialinę sąjungą - 2.04%, už Lie
tuvos krikščionis demokratus - 
1.41% rinkėjų. Kitos partijos 
nesurinko net po 1% balsų.
Susitarė dėl užsienio politikos

Spalio 5 d. trylika Lietuvos 
partijų, dalyvaujančių rinkimuo
se į seimą Prezidentūroje pasira
šė sutartį “Dėl pagrindinių vals
tybės užsienio politikos tikslų ir 
uždavinių 2004-2008 metais”. 
Keturių lapų sutartyje pabrėži
mas Lietuvos ir Europos sąjun
gos (ES) transatlantinių ryšių, 
ypač su JAV, stiprinimas, para
ma tolesnei ES integracijai, re
gioninio bendradarbiavimo plėt
ra, remiant demokratinius pro
cesus Ukrainoje, Gudijoje, Mol
dovoje, Pietų Kaukazo valstybė
se ir Rusijoje.

Sutartyje taip pat nustatytas 
įsipareigojimas tęsti aktyvų vals
tybės dalyvavimą tarptautinėse 
taikos misijose, remti ES ir Lie
tuvos žinybinių tinklų sujungi
mą, siekti Lietuvos pirmininka
vimo Europos saugumo ir bend
radarbiavimo organizacijai (ES- 
BO) 2010-2011 m. ir narystės 
Jungtinių Tautų saugumo tary
boje 2014-2015 m.

Ministerių tarybos posėdis
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Algirdas Brazauskas spa
lio 4 d. dalyvavo Rygoje vyku
siame Baltijos ministerių tary
bos posėdyje. Buvo aptarti įvai
rūs Baltijos valstybėms svarbūs 
projektai. A. Brazauskas siūlė 
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Man teko sėdėti apsikabinus patrankos vamzdį
Žemaitijos bajorė Kalifornijoj

Geri darbai jaunystėje grįžta dabar jai pačiai

visus finansinius išteklius kaupti 
“Via Baltica” projektui, nes ši 
yra vienintelė antžeminio susisie
kimo arterija, užtikrinanti laisvą 
prekių ir žmonių judėjimą tarp 
Baltijos ir Vidurio Europos vals
tybių. Lietuva 2006 m. ketina už
baigti visos joje esančios “Via 
Baltica” kelio dalies statybą.

Jo nuomone, taip pat reikėtų 
paspartinti “Rail Baltica” pro
jekto įgyvendinimą, dėl kurio 
Lietuva jau yra priėmusi visus 
reikiamus sprendimus dėl ruožo 
nuo Lenkijos sienos iki Kauno.

Taip pat kalbėta apie Balti
jos valstybių įsijungimą į Euro
pos sąjungos energetikos rinką, 
apie gamtinių dujų tiekimo iš 
Jamalo verslovių į Vokietiją per 
Lietuvą, Lenkiją ir Latviją. Ap
linkosaugos srityje A. Brazaus
kas siūlė į klausimo svarstymą 
kviesti Rusiją bei Gudiją, nes 
per jų upes bei naftos terminalus 
prie Baltijos jūros sklinda didelė 
tarša, reikia aktyviau imtis tar
šos mažinimo priemonių. •

Borisovui paskirtas užstatas
Vilniaus miesto 1-osios apy

linkės teismas rugsėjo 30 d. pa
tenkino Jurijaus Borisovo prašy
mą ir pakeitė anksčiau paskirtą 
kardomąją priemonę, vietoj as
mens paso paėmimo paskiriant 
piniginį užstatą. Užstatu siekia
ma užtikrinti, kad J. Borisovas 
bus materialiai suinteresuotas 
laikytis kitos kardomosios prie
monės - rašytinio pasižadėjimo 
neišvykti iš šalies. Dėl galimų 
grasinimų pašalintajam prezi
dentui Rolandui Paksui teisia
mas bendrovės “Avia Baltika” 
vadovas Jurijus Borisovas turės 
sumokėti 200,000 litų užstatą, 
kad atgautų prokuratūroje sau
gomą Rusijos piliečio pasą.

Pasas jam reikalingas dar ir 
tam, kad galėtų gauti Migracijos 
departamento suteiktą leidimą 
laikinai gyventi Lietuvoje. Kaip 
rašo ELTA-LGTIC, tyrimo duo
menimis, J. Borisovas, naudoda
mas psichinę prievartą ir grasin
damas paskleisti R. Paksą kom
promituojančias žinias, reikala
vo paskirti jį vienu iš etatinių 
tuometinio prezidento patarėjų, 
suteikti jam Lietuvos pilietybę ir 
vykdyti kitus pažadus.

Paaugo BVP
ELTA skelbia, kad antrąjį 

ketvirtį Lietuvos bendrasis vi
daus produktas (BVP) sudarė 
15.4 bin. litų veikusiomis kaino
mis. Augimo tempas, palyginti 
su tuo pačiu 2003 m. laikotarpiu 
- 7.3%. Tarp Baltijos valstybių 
Lietuvos BVP augimą minimu 
laikotarpiu lenkė Latvija. Latvi
jos BVP išaugo 7.7%, Estijos - 
5.9%.

Statistikos departamento duo
menimis, antrojo šių metų ket
virčio BVP augimą lėmė visų 
pagrindinių veiklos rūšių, išsky
rus išgaunamosios pramonės ir 
žemės ūkio, bendrosios pridėti
nės vertės augimas. Taip pat tuo 
laikotarpiu toliau augo vidaus 
vartojimas. Galutinis vartojimas 
išaugo 8%, sparčiai didėjo in
vesticijų pagrindinio kapitalo 
formavimui apimtis (15%). Pre
kių ir paslaugų importas paaugo 
14.6%. Namų ūkių vartojimo 
išlaidų apimties augimą (9.2%) 
lėmė pajamų padidėjimas dėl iš-

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Q RELIGINIAME GYVENIME

Tautos kančios keliuose
ELENOS SMETONAITĖS ir generolo STASIO RAŠTIKIO dukterų 

išgyvenimai sovietmečiu, kai tėvai atsidūrė Vakaruose

Baltijos kelio 15-sios metinės 
paminėtos Šiauliuose rugpjūčio 23 
d. Šv. Petro ir Pauliaus katedroje 
vyskupas Eugenijus Bartulis aukojo 
Mišias, kuriose dalyvavo svečiai iš 
Kanados prel. Edmundas Putrimas, 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, ir 
Kanados lietuvių delegacija. Per 
pamokslą vysk. E. Bartulis pabrėžė, 
jog tikrasis laisvės kelias nepripa
žįsta jokios puikybės, išdidumo ir 
savanaudiškumo. Mišių pabaigoje 
prel. E. Putrimas pasidalino minti
mis zapie Baltijos kelią, kuris 
Lietuvai atidarė duris į pasaulį. Vė
liau vykusiame minėjime Prisikėli
mo aikštėje pirmasis Šiaulių miesto 
meras, dabartinis Šiaulių miesto sa
vivaldybės mero pavaduotojas Ka
zimieras Šavinis pabrėžė, kad Bal
tijos kelyje buvo padėti išsilaisvini
mo pamatai, ne tik trims Baltijos 
valstybėms, bet ir kitoms tautoms. 
Po minėjimo dalyviai vyko į Pasva
lio rajoną, Pumpėnus, kur prieš 15 
metų šiauliečiai buvo susitelkę Bal
tijos kelyje.

VDU ir Kauno kunigų semi
narijoje nauji mokslo metai prasi
dėjo rugsėjo 1 d. Mišiomis Kauno 
arkikatedroje bazilikoje. Jas aukojo 
arkivyskupas S. Tamkevičius, vys
kupai J. Preikšas, R. Norvilą ir gau
sus būrys Kauno parapijų kunigų, 
Kauno kunigų seminarijos ir VDU 
dėstytojų. Po Mišių, VDU didžio
joje salėje rektorius V. Kaminskas, 
apžvelgęs universiteto gyvavimo 
istoriją, pasidžiaugė, kad naujus 
mokslo metus universiteto 6 fakul
tetuose, 4 instituose, 22 katedrose 
pradeda apie 9000 įvairių pakopų 
studentų iš visos Lietuvos, iš jų 
1900 pirmakursiai. Susirinkusius 
sveikino arkiv. S. Tamkevičius, ar
kivyskupijos kancleris kun. A. Gru
šas perskaitė Šv. Tėvo dekretą, ku
riuo V. Kaminskui suteikiamas 
Šventojo popiežiaus Silvestro ko
mandoro titulas. Šventė baigėsi 
universiteto meno kolektyvo kon
certu.

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijoje naujų mokslo metų

LIETUVA - KRYŽIŲ ŠALIS
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

ginių, kuriuos finansuoja UN
ESCO. Po to, kai 2001 m. lie
tuvių kryždirbystė buvo įrašyta į 
žmonijos žodinio ir nemateria
laus paveldo šedevrų sąrašą, bu
vo parengtas vadinamasis Veiks
mų planas. Dėl įvairių priežasčių 
jo tvirtinimas, sutarčių pasira
šymas užtruko gana ilgai, todėl 
jis pradėtas vykdyti tik nuo šių 
metų vidurio. Dar turėtų būti su
kurtas CD “Kryždirbystė Lietu
voje”, sudaryta kilnojama nuo
traukų paroda, parengta tarptau
tinė mokslinė konferencija 
“Kryždirbystės fenomenas liau
dies kultūroje”, paremta kryž
dirbystės mokymo bazė Prie
nuose ir kt. Šiam seminarui di
džiąją dalį lėšų skyrė pagal pla
ną UNESCO, dalį - Liaudies 
buities muziejus, gavęs šiam 
tikslui paramą iš Lietuvos kul
tūros ir sporto rėmimo fondo. 
Projektą šiam fondui paruošė ir 
vykdė Lietuvos liaudies buities 
muziejaus darbuotoja Nemira 
Gutautienė. Iš UNESCO lėšų 
Lietuvos liaudies kultūros cent
ras mokėjo už maitinimą, trans
portą, atlygino lektoriams, Liau
dies buities muziejus atsilygino

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 
meniškai jriša 

knygas bei žurnalus

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

pradžios šventė rugpjūčio 30 d. 
prasidėjo šv. Mišiomis seminarijos 
koplyčioje. Joms vadovavo kard. 
Audrys Juozas Bačkis, kartu mel
dėsi vysk. Juozas Tunaitis, semina
rijos vadovybė, Kaišiadorių ir Pa
nevėžio vyskupijų dekanai, dėsty
tojai, seserys vienuolės, seminarijos 
darbuotojai ir klierikai. Naujuosius 
studijų metus pradėjo 55 seminaris
tai. Mokslo metų pradžios paskaitą 
skaitė Kaišiadorių vyskupijos ge
neralvikaras, Vilniaus kunigų semi
narijos dėstytojas kun. dr. Algirdas 
Jurevičius. Nuo rugpjūčio 30 d. iki 
rugsėjo 3 d. klierikai dalyvavo kas
metinėse mokslo metų pradžios 
rekolekcijose, kurias vedė kun. Vy
tautas Merkys, SJ. Rugsėjo 4 d. 
Vilniaus kunigų seminarijos bend
ruomenė išvyko maldininkų kelio
nėn į Agluoną, Latvijoje.

Vilkaviškio vyskupijos tiky
bos mokytojų rudens konferencija 
įvyko rugpjūčio 26 d. Marijampolė
je. Po Mišių, kurioms vadovavo 
vysk. Rimantas Norvilą ir vysk. 
Juozas Žemaitis, MIC, pranešimai 
buvo skaitomi dramos teatro salėje. 
VDU Socialinio darbo instituto di
rektorius kun. Artūras Jagelavičius 
išsamiai kalbėjo apie netradicinius 
religinius judėjimus Lietuvoje, pa
brėždamas, kad sektos ypač domisi 
paaugliais, pasiilgusiais dėmesio, 
švelnumo. Išsivadavimas iš sektos 
įtakos priklauso nuo to, kiek laiko 
praleista joje ir kokio stiprumo bu
vo jos poveikis. Norint išvengti 
sektų įtakos, būtina kurti šiltesnes 
parapijines bendruomenes, kad 
kiekvienas galėtų rasti jose gyvą ti
kėjimo, vilties ir meilės liudijimą. 
Vilkaviškio vyskupijos Katecheti
kos centro vadovė Elena Gvazdai- 
tienė supažindino su dabartine tiky
bos dėstymo būkle, apžvelgė nu
veiktus darbus ir pristatė ateities 
planus. Vyskupijose dirba per 300 
tikybos mokytojų, pamokas lanko 
63% mokinių (Lazdijų dekanate - 
85%). Konferencijos pabaigoje pa
rodytas Vilkaviškio vyskupijos Jau
nimo centro parengtas spektaklis 
Morfėjaus vaikai.

už nakvynę, medžiagas. Medie
ną (ąžuolą, pušį) skyrė Kaišia
dorių miškų urėdija. Beje, ne 
veltui - jie paprašė padaryti me
niškus riboženklius, rodykles - 
tai atlikti įsipareigojo vienas se
minaro dalyvių - A. Sakalaus-i 
kas.

Honorarų meistrai negavo, 
dirbo tarsi tradicinėje kaimo tal
koje. Mačiau, kaip jie jaučia sa
vo atsakomybę už tradicijų iš
saugojimą. Žinoma, kopijavi
mas vertė tam tikra prasme su
varžyti save, atsisakyti kūrybi
nės interpretacijos ir fantazijos, 
tačiau tiesioginis prisilietimas 
prie tradicijų, įsigyvenimas į se
nąsias formas bei ornamentus, 
tradicijų dvasią, manau, savotiš
kai kompensavo tuos suvaržy
mus. Visi žinojo, kad už darbą 
jiems nebus mokama, bet nė 
vienas neatsisakė...

Prisilytėjimui prie tradicijų, 
jų esmės suvokimui buvo skir
tos paskaitos apie senuosius 
kryždirbystės papročius, ikono
grafiją, paveldą, kai kuriuos res
tauravimo dalykus, kitų tradici
nės kultūros sričių, ypač liaudiš
kojo giedojimo sąsajas su kryž- 
dirbyste, ikonografija.

Meistrai jau išvažinėjo, kop
lyčios šventoriuje liko stovėti jų 
darbai, akivaizdžiai liudijantys 
tradicijas, skleidžiantys šviesą, 
kurią tegali sukurti talentingos 
rankos, vedamos nuoširdumo, 
šildomos atviros širdies.

Kalbėjosi -
kun. K. Ambrasas, SJ

Rumšiškėse pastatytas naujas lietuviškas kryžius Nuotr. R. Virkučio

SPAUDOS BALSAI
Baltijos valstybių užduotis

Britų savaitraštis Guardian 
Weekly š.m. rugsėjo 17-23 d. 
laidoje rašo: “Rugpjūčio 23 d. 
estai, latviai ir lietuviai atšventė 
penkioliktąsias sukaktuves, kai 
1989 metais jie sudarė 600 km 
ilgio žmonių grandinę, bandyda
mi gauti nepriklausomybę iš 
Maskvos, kuri šiuos kraštus 
prieš pusę šimtmečio buvo prisi
jungusi. Po dvejų metų tarptau
tinė bendruomenė pripažino šias 
tris Baltijos valstybes. Tačiau 
tik 1994 m. rugpjūčio 31 d. pas
kutinės Rusijos karinės pajėgos 
paliko Estiją ir Latviją. Nedaug 
kas tikėjosi, kad trys valstybės, 
žlugdomos jų sovietiško paliki
mo, ekonomikos nuosmukio ir 
politinių bei etninių sunkumų, 
po dešimties metų prisijungs 
prie ŠASfNATO) ir Europos są
jungos.

Kadangi kaimyninė Rusija 
laiko Baltijos valstybes savo įta
kos sferos dalimi, niekad neslė
pė fakto, kad ji šiai raidai buvo 
priešinga. Ji taip pat susirūpino 
dėl ŠAS plėtros ligi jos šiaurės 
vakarų sienos. (...)

Tuo pačiu metu Rytų Euro
pos įstojimas į Europos sąjungą 
turėtų paraginti Vakarus patyri
nėti savo sąžinę dėl nusikaltimų, 
padarytų komunizmo vardu. Len
kai ir baltiečiai pageidauja, kad 
šie nusikaltimai būtų pasmerkti 
ES plotmėje. Kitas iššūkis Bal
tijos kraštams yra reikalingumas 
pašalinti socialines nelygybes, 
kurios labiau pastebimai išryš
kėjo įvedus rinkos ekonomiką. 
Paskutiniųjų metų greitu ekono
mikos augimu neturėtų naudotis 
labiau pasiturintieji, nes kitaip 
korupcijos gangrena galėtų leng
vai plėstis.

Skandalas, kuris suteršė Lie
tuvos prezidento Rolando Pakso 
reputaciją nuo 2003 m. ligi 2004 
m. balandžio 24 d. buvo šiam 
polinkiui būdingas. Jo ryšiai su 
neaiškiu verslovininku buvo jo 
pašalinimo pasekmė. (...)

Jeigu Baltijos valstybės, 
kaip jos skelbia, nori būti pa
grindinėmis ES su Rusija dialo
go tarpininkėmis, jos turi pasi
ryžti padaryti reformas, kurios 
įgalintų jas įveikti ateities iš
šūkius”.

Nevienodi standartai
Varšuvos dienraštis Rzecz

pospolita š.m. rugsėjo 20 d. lai
doje rašo: “Lietuvos saugumo 
departamentas šeštadienį sustab
dė čečėnų separatistų kavkaz- 
center.com interneto dalį. 
Sprendimas buvo pagrįstas tuo, 
kad ten esamos informacijos 
skleidžia terorizmą ir sukelia 
tautinius bei religinius vaidus’.

‘Kaip aš galiu komentuoti 
faktą, kad mūsų valdžia lenkiasi 
Kremliui,’ - sakė žinomas lietu
vis disidentas, buvęs seimo na
rys Viktoras Petkus. Jis pripaži
no, kad pastaruoju metu perda- 
vinėtojas buvojo bute Vilniuje. 
(...) Prieš savaitę Lietuvos am
basadorius Maskvoje buvo pa
kviestas į Rusijos URM. Aštriai 
iš Vilniaus buvo reikalaujama 
uždaryti čečėnų teroristų inter
netą. To priežastis buvo ta, kad 
per jį buvo skelbiama apie 20 
mln. dolerių prizą už Putino su
gavimą”.

Lietuvos lenkų dienraštis Ku- 
rier Wilenski š.m. rugsėjo 16 d. 

laidoje rašo: “Vakar kai Euro
pos parlamente buvo svarstoma 
kova su tarptautiniu terorizmu, 
Lietuvos atstovas konservato
rius Vytautas Landsbergis kalti
no Rusiją dėl Lietuvos muitinin
kų žudikų slėpimą.

‘Kai Rusijos valdžia smer
kia dvigubas standartus, kyla 
viltis, kad bus taip pat persekio
jami rusų teroristai’, - sakė 
Landsbergis ir priminė, kad ligi 
šiol Rusija atsisako išduoti as
menis, kurie 1991 m. liepos 31 
d. nužudė septynis lietuvius 
muitininkus prie Medininkų sie
nos perėjos.

‘Nusikaltėliai yra žinomi, 
gyvena Rusijoje saugomi ir ap
rūpinami valdžios, kuri atsisako 
bendradarbiauti su Vilniumi. 
Rusų vadovai, kurie tiek daug 
kalba apie kovą su terorizmu, ne 
kartą duoda dvigubų standartų ir 
dviveidiškumo pavyzdį. Pagal 
EP spaudos pranešimą konser
vatorius kvietė ES įtikinti Rusi
ją, kad pakeistų savo elgesį”.

Veteranų karių susitaikymas
Varšuvos dienraštis Rzecz

pospolita š.m. rugsėjo 3 d. lai
doje rašo: “Vakar Lietuvos pre
zidento rūmuose buvo pasirašy
ta susitaikymo deklaracija tarp 
Antrojo pasaulinio karo metu 
savo tarpe kovojusių buvusių 
Armia krajova ir Lietuvos Vieti
nės rinktinės vadovautos gene
rolo Plechavičiaus karių. (...)

‘Nuo to laiko praėjo 60 me
tų, kai buvome priešai. Šiandien 
istorija išsprendė klausimus, dėl 
kurių vieni prieš kitus kovojo
me. (...) Lenkija ir Lietuva yra 
lygiateisės ŠASfNATO) ir Eu
ropos sąjungos narės. Atėjo lai
kas susitaikyti ir paduoti vieni 
kitiems rankas - rašoma pasira
šytoje deklaracijoje, dalyvaujant 
Lietuvos prezidentui Valdui 
Adamkui, min. pirm. Algirdui 
Brazauskui, Lenkijos prezidento 
patarėjui Andrze Majkovski, 
Lenkijos ir Vokietijos ambasa
doriams, lenkų ir lietuvių istori
kams bei visuomenės veikė
jams.

- Tikėjau, kad tarp lenkų ir 
lietuvių karių susitarimo paga
liau prieisime. Mes ir jie esame 
krikščionys ir privalome vieni 
kitiems atleisti. Karo metu bu
vome skirtingose barikadų pusė
se, nors neturėjo taip būti, bet 
istorija jau nepasikeis, - aiškiai 
susijaudinęs pasakė Armia kra
jova veteranų Lietuvoje klubo 
pirmininkas Waclaw Pacyno. 
(...) Kol kas, nepaisant buvusių 
karių susitikimo, lietuvių visuo
menėje ir toliau laikosi priešlen- 
kiškas nepalankumas. - ‘Šis rei
kalas dar nėra baigtas. Susivie
nijimas turi būti jaučiamas taip 
pat ir paprastų žmonių tarpe’ - 
komentavo populiarus Lietuvos 
internetas DELFI”.

AtA
dr. JULIUI PUODŽIUKUI

mirus, motinai ELZBIETAI, žmonai IRENAI, vaikams 
- MYKOLUI, PAULIUI ir AUDRAI, broliui dr. 
EDVARDUI, seserims - DALIAI ir SALOMĖJAI ir jų 
šeimoms reiškiame užuojautą ir kartu liūdime -

Lina, Algis, Vida ir Rūta Juzukoniai ir jų šeimos

SKAUTININKEI
AtA

ALDONAI KAUNIENEI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjausdami jos sesutę 
v.s. VALENTINĄ GRYBIENĘ ir jos šeimą, reiškiame 
gilią užuojautą-

Danutė, Aleksas Keršiai 
Linda ir Fred Gotthans

MEILUTĖ MARIJA 
RAŠTIKYTĖ-ALKSNIENĖ

Meilutė Marija Raštikytė- 
Alksnienė yra gimusi 1937 m. 
Kaune. Nuo 1941 m. iki 1946 m. 
buvo ištremta į Sibirą, į Altajaus 
kraštą. Po grįžimo iš Sibiro, vėl 
gręsiant ištrėmimui, ilgą laiką 
slapstėsi šiaurės ir vidurio Lietu
voje su pakeista pavarde. Po Sta
lino mirties, reabilituota, liepta ir 
toliau gyventi su svetima pa
varde.

Autorė mokėsi Šeduvos viduri
nėje mokykloje, Kauno 1-oje Darbo 
jaunimo mokykloje. Nuo 1961 m. 
studijavo Kauno medicinos instituto 
gydomajame fakultete.

1967 m. ištekėjo už inžinie
riaus Alfonso Alksnio. 1968 m. 
susilaukė sūnaus Lino Stanislovo. 
Jis, kaip ir tėvas, tapo inžinie
rium. 1971 m. susilaukė dukters 
Jurgitos Elenos, kuri baigė Vil
niaus dailės akademiją.

Autorė nuo 1968 m. gyveno 
Jonavoje. Dirbo vaikų ligų gydy
toja. 1985 m. po sunkios ligos mi
rus vyrui, viena augino ir leido į 
mokslus vaikus. Šiuo metu gyve
na Jonavoje, pensininkė. Kiek 
sveikata leidžia, dalyvauja trem
tinių sąjungos, birutiečių, kudir- 
kiečių veikloje, skaito grožinę li
teratūrą, lietuvišką spaudą, do
misi Lietuvos istorija. RED.

Barboros ir Motiejaus Sme
tonų (Prezidento brolio Antano) 
vaikai rinkosi savo kelią. Elena 
Smetonaitė ištekėjo už majoro 
Stasio Raštikio. Jos brolis Ado
mas Smetona dėstė Kauno meno 
mokykloje, turėjo pas savo tėve
lius (Aleksote) dailės studiją, 
daug tapė. Dažnai jam pozuoda
vo Mama. Antanas baigė gimna
ziją ir toliau mokėsi Čekoslova
kijoje metalo dailiojo apdir
bimo.

Bet ramų ir taikų Lietuvos 
žmonių gyvenimą nutraukė rusų 
okupacija ir Europoje jau prasi
dėjęs II Pasaulinis karas. Lietu
va atgavo lenkų okupuotą Vil
nių, bet pati tapo rusų. Žmonės 
sakydavo: “Vilnius mūsų, o mes 
rusų”.

Pirmiausia iš Barboros ir 
Motiejaus šeimos nukentėjo 
dukra Elena. Ji kartu su Babū- 
nyte Barbora pateko į namų 
areštą. Ieškomas besislapstantis 
nuo arešto Elenos Raštikienės 
vyras, buvęs Lietuvos kariuo
menės vadas gen. S. Raštikis. 
Tuomet kariuomenei vadovavo 
gen. V. Vitkauskas, bet S. Rašti
kis per daug žinojo, tad rusai 
nusprendė jį sunaikinti. Babūnė, 
kaip įmanydama guodė savo 
dukrelę Eleną, padėdavo jai pri
žiūrėti savo anūkėles: Laimutę, 
Meilutę ir dar krūtimi maitina
mą Aldutę. Elena neišdavė savo 
vyro Stasio Raštikio, tad buvo 
suimta ir patalpinta į Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimą.

Ant senųjų Motiejaus ir 
Barboros rankų liko 3 našlaitės, 
iš kurių jauniausiai vos vieneri 
metai. 1941 metų birželio 14 
dieną mano seneliai ištremiami 
su savo sūnumu Adomu ir anū
kėlėmis Raštikytėmis: Laimute 
11 metų, Meilute 4 m. ir Aldute 
1 metų iš savo namelio, esančio 
Aleksote, Domijonaičio 2, į toli
mą Sibirą. Plačiu kryžiumi žeg
nojo išvežama Barbora savo na
melį, sodelį, gėlyną... Prasidėjo 
ilgas ir sunkus kelias į nežinią. 
Nežinojo nei kur, nei už kąjuos 
veža. Senelis verkė, prašė, kad 
sušaudytų jį vietoje, bet niekur 
nevežtų. Barborai ir Motiejui 
buvo jau beveik 80 metų. Babūnė 
ramino verkiančias mažyles. Iš
važiavome be šiltesnių drabužių, 
be maisto. Seneliai galvojo, kad 
mus veža sušaudyti arba į ka
lėjimą, kur kalėjo jų dukra Elena. 
Kauno geležinkelio stotyje Ado
mas buvo atskirtas nuo mūsų.

Karo metais Armia Krajova 
buvo pavaldi Lenkijos emigraci
nei vyriausybei Londone, kuri 
ligi jos susilikvidavimo neatsi
sakė pretenzijų į Vilnių. Pirma
sis Lenkijos emigracinės vyriau
sybės šefas gen. W. Sikorski 
1942 m. pareiškė, kad “Lietuvą 
lenkai laiko esant jų įtakos zo
noje, o į lenkiško Vilniaus atsi
sakymą visai nebus atsižvelgia
ma”. J.B.

Vežė užrakintuose vagonuo
se, badavome, troškome be oro 
ir vandens. Babūnė labai išvargo 
kelionėje su Seneliu, sulyso, 
paskutinį trupinėlį gautą iš gerų
jų tautiečių dalino savo anūkė
lėms. Ypač sunku buvo mūsų 
mažajai Aldutei, jau kelionėje 
vargšelė pradėjo viduriuoti, pa
galbos nebuvo jokios. Keliau
jant prasidėjo karas ir mūsų 
traukinys dažnai stovėdavo, kad 
praleistų į Vakarus skubančius 
rusų kareivių ešelonus.

Senelio Motiejaus sveikata 
tada jau buvo prasta. Jį labai slė
gė mylimos dukrelės Elenos su
ėmimas, įkalinimas. Buvo sutri
kusi klausa, todėl prastai girdė
jo. Labai gailėjo ir savo jaunes
nio brolio Prezidento. Jis verk
davo ir teisindavo brolį, jei kas 
jį išjuokdavo ar pašiepdavo.

Atvykę į Altajų, buvome 
nuplukdyti į gyvenvietę “Kamen 
na Obi” ir apgyvendinti ilgam, 
dideliam barake, miegojome ant 
žemės. Barakas buvo pilnas mo
terų, vaikų ir senelių. Išvarginta 
ilgos kelionės Aldutė silpo, vė
mė ir viduriavo. Negaudama pa
galbos Aldutė greit mirė ant vie
nuolikmetės savo sesutės Lai
mutės rankų. Prieš mirtį ji ištie
sė rankutes ir sušuko: “Mama! 
Mama!” Gal ji pamatė prieš sa
ve savo mylimą Mamutę, nors ji 
Mama vadindavo ir Babūnytę 
Barborą. Laidotuvėse buvo daug 
vaikų ir suaugusių lietuvių. Da
lyvavo beveik visi ištremtieji, 
mano sesytės karstelį ir kapelį 
puošė daug atneštų lauko gėlių. 
Išliko Aldutės laidotuvių nuo
trauka, kurią gavome Lietuvoje. 
Toje fotografijoje prie gulinčios 
karstelyje Aldutės, stovi abu Se
neliai Barbora ir Motiejus, aš su 
sese Laimute ir labai daug bara
ko vaikų bei moterų. Nuotrauka 
yra knygoje Amžino įšalo že
mėje.

Po metų perkėlė mus į Pav- 
lovską. Gavome kampą rusiško
je troboje. Bet Seneliams nuo to 
gyvenimas nepalengvėjo, abudu

Barbora Ginčiauskaitė-Smetonienė ir Motiejus Smetona (Prezidento 
brolis) nepriklausomoje Lietuvoje

Iš k.: Meilutė Raštikytė, Barbora Smetonienė, Laimutė Raštikytė 1946 
m. Anuomet NKVD organizavo gen. S. Raštikio grąžinimą į Lietuvą pas 
dukras, bet kai jis nepasidavė vilionėms, B. Smetonienė vėl buvo iš
tremta Sibiran, o Raštikytės slapstėsi Lietuvoje

SKAUTININKEI
AtA

ALDONAI KATINIENEI 
iškeliavus amžinybėn, mūsų sesei VALENTINAI 
GRYBIENEI, jos šeimai ir visiems artimiesiems giliau
sią užuojautą reiškia - /

Toronto skautininkių-skautininkų draugovė

Šių atsiminimų autorė Meilutė 
Raštikytė-Alksnienė Lietuvoje

buvo nedarbingi. Senelio Motie
jaus sveikata palaužta sunkaus 
fizinio darbo, dirbto visą gyve
nimą, o ypač Jį palaužė brolio ir 
jo šeimos tragedija. Dar gyve
nant Kamen na Obi Senelis sa
kydavo, kad reikia kaip nors 
persikelti per upę į kitą krantą ir 
būsime Aleksote. Jis maišė upes 
- Obę su Nemunu. Mano Sene
lis Motiejus Smetona mirė 1943 
m. vasarą Pavlovske. Baigėsi Jo 
sunkaus gyvenimo negandos, 
tremtyje iškentėtos ligos ir ba
das. Atvykę saugumiečiai su pa
ruošta Seneliui neobliuotų lentų 
dėže, įdėjo į ją mums brangų 
Velionį ir išvežė... Kur Senelį 
užkasė, kur Jo kapelis, taip ir 
nesužinojome.

Ir vėl bėga šalčio, bado me
tai. Valgome Babūnytės iš 
šiukšlynų surinktų bulvių lupe
nų ir įmaišytų degintų kaulų 
miltų “blynų”. Valgant traška 
burnoje kaulamilčiai, bet skanu. 
Vasarą uogos, įvairių žolių sėk
los, grybai. Buvo dienų, kai Ba
būnė eidavo per žmones, užsika
binusi terbelę... Kelios sušalu
sios bulvės, miltų sauja, gelbė
davo mus nuo mirties. Nuo nuo
latinio badavimo ištinome, o

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Lietuvos Vietinės rinktinės Kauno skyriaus suvažiavime 2004 m. rugpjūčio 10 d. Antras iš kairės - F. 
Mockus iš Kanados

Jubiliejinė Savanorių sueiga
Lietuvos Vietinės rinktinės savanorių susirinkime Kaune
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Pirmąjį iš mūsų dvylikos atsisveikinant
A.a. Antanas Sabalis (1929.X-2004.IX.12)

Eichstaetto lietuvių gimna
zijos (Vokietijos Bavarijoje) IV 
laidą 1949 metais baigėme dvy
lika jaunuolių - penkios mergi
nos ir septyni berniukai. Kada 
susirinkome Čikagoje švęsti 50 
metų baigimo jubiliejaus, du dėl 
įvairių priežasčių neatvyko, bet 
visi dar buvome gyvi, nors ir ne 
tokie guvūs bei energingi kaip 
kadaise.

Neseniai mus pasiekė liūdna 
žinia iš Niujorko, kad š.m. rug
sėjo 12 dieną staiga su šiuo pa
sauliu atsisveikino Antanas Sa
balis, kurį mes gimnazijoje pa
žinojome kaip Antaną Saba
liauską. Plonas tada buvo kaip 
šakaliukas, todėl mes, gimnazis
tai, mėgstantys prikergti kole
goms atitinkamas pravardes, ne- 
trukom praminti jį Don Kichotu.

Gimnazijoje jis atsirado tuo
jau po to, kai UNRRA 1945 me
tais sukurpė Eichstaetto DP sto
vyklą pabaltiečiams Rebdorfo 
buvusiame vienuolyne (vėliau 
ten buvo kalėjimas), o lietuviai 
įsteigė joje savo gimnaziją - 
vieną pirmųjų pokario Vokieti
joje. Taigi Antanas buvo vienas 
iš originaliųjų penktaklasių. Ka
dangi mokiniai buvo sugužėję iš 
įvairių Lietuvos vietovių, daug 
kas aukštaičiuodavo ar žemai
čiuodavo, kalbėdavo savo krašto 
tarmėmis, kad kartais sunku net 
būdavo viens kitą suprasti. An-

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

augusio darbo užmokesčio (5%), 
vidutinės senatvės pensijos (9%).

Kandidatas į STT vadovus
Prezidentas Valdas Adam

kus rugsėjo 30 d. nusprendė 
teikti seimui Povilo Malakausko 
kandidatūrą į Specialiųjų tyrimo 
tarnybos (STT) vadovo postą. P. 
Malakauskas, dabartinis Krašto 
apsaugos ministerijos sekreto
rius, priėmė prezidento siūlymą 
vadovauti STT, rašo ELTA- 
LGTIC. Kitas siūlytas kandida
tas buvo Konstitucinio teismo 
teisėjas Jonas Prapiestis, kuris 
atsisakė kandidatuoti.

Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas tvirtino, jog naują 
STT vadovą privalės patvirtinti 
šios kadencijos seimas. Jį skiria 
ir atleidžia prezidentas seimo 
pritarimu. Rugsėjo 28 d. seimas 
pritarė Valentino Junoko atsista
tydinimui . iš tų pareigų nuo 
spalio 8 d. RSJ 

ŠVIESAUS ATMINIMO

AtA
dr. JULIUI PUODŽIUKUI

mirus, jo žmoną IRENĄ, vaikus - PAULIŲ, AUDRĄ ir 
MYKOLĄ, mamą ELZBIETĄ, brolį dr. EDVARDĄ, se
seris - DALIĄ VALAITIENĘ, SALOMĖJĄ PENNOCK 
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučiame -

“Kretingos ” stovyklos šeima

Žmogus tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.

AtA
dr. JULIUI PUODŽIUKUI

per anksti atsiskyrus su šiuo pasauliu, giliai užjaučiame 
skausme pasilikusius brangius šeimos narius bei arti
muosius - jo žmoną, sūnus, dukrą, mamą ELZBIETĄ, 
brolį dr. EDVARDĄ, seseris - DALIĄ, SALOMĖJĄ, jų 
šeimas ir drauge liūdime -

Magdalena Juozaitienė, sūnus Rimvydas, dukros - 
Joana, Emilija, Vida ir jų šeimos

Wasaga Beach

tanas, kilimu panevėžietis, tada 
kalbėjo aukštaitiškai, kaip ir aš, 
todėl puikiai susikalbėdavome. 
Kiek tada mūsų buvo, neatsime
nu, nes mokinių sudėtis keitėsi, 
kai pradėjo dygti lietuviškos 
gimnazijos kitose Vokietijos DP 
stovyklose - vieni išvykdavo, 
kiti atvykdavo.

Gyveno jis kartu su mūsų 
dauguma gimnazijos bendrabu
tyje. Kambaryje per 100 moki
nių ir prižiūrėtojas miegojome 
visi dviaukštėse lovose. Reikėjo 
patiems ir malkų prisigaminti, 
atsigabenti, ir suolus iš švento
vės į klases susinešti, ir stalus 
susimedžioti (keliolika, atsime
nu, parsinešėme naktį iš netoli
mame kalne per karą įrengtos 
priešlėktuvinės slėptuvės). Pir
mieji mokslo metai buvo sun
kiausi. Teko mokytis dviem pa
kaitom, nes klasėms patalpų trū
ko, nebuvo vadovėlių, trūko 
kartais net ir popieriaus užra
šams vesti. Bet jaunatviškas en
tuziazmas ir bendros pastangos 
nugalėdavo visus trūkumus ir 
nepatogumus.

Antanas mokėsi gerai, bet 
kaip visuomet - merginos susi- 
semdavo pirmas vietas moksle. 
Kada buvo atgaivinta skautų or
ganizacija, Antanas trumpai bu
vo skautu. Bet kada, netrukus po 
skautų, atsisteigė ateitininkai, jis 
visą širdį atidavė jiems nuo pat 
pirmos dienos. Mūsų klasė, nors 
ir nebuvome puikūs aktoriai, 
kasmet pastatydavom po vaidi
nimą- arba vieni klasiokai, arba 
su kitų pagalba. Režisuodavo ir 
dekoracijas paruošdavo vyres
nieji teatro mėgėjai, bet drabu
žius, kartais net iš teatro išsi- 
nuomodavom, pasirūpindavome 
patys.

Antanas, atsimenu, buvo 
vienas iš pagrindinių aktorių 
daugelyje vaidinimų ir savo 
vaidmenis atlikdavo pasigėrėti
nai. Čia labiausiai prisimena 
mūsų klasės pastatyta 5 veiksmų 
komedija, prancūzų klasiko 
Moljero (apie kurį tada mokė
mės literatūros pamokose) Tar
tiufas, kuriam išsinuomojome 
senoviškus teatro drabužius, o 
mokytojas J. Juodis nutapė šau
nias dekoracijas. Antanas buvo 
puikus Tartiufas - apsimetęs 
šventuolėlis. Stovyklos ateiti
ninkų Maironio kuopos statytoje 
P. Vaičiūno dramoje Sudrums
toji ramybė, buvo mūsų 8 iš 12 
aktorių. Antanas turėjo vėl vieną

Antanas Sabalis 1949 metais
Nuotr. G. Kurpio

iš stambesnių vaidmenų — jauno 
muziko Tvirbuto.

Antanas turėjo gražų balsą- 
baritoną. Jis ne tik dainuodavo 
mūsų klasės trio, kuris linksmin
davo klasiokus ir mokytojus 
mūsų susibūrimuose, bet daina
vo ir muziko kun. A. Babinsko 
suorganizuotame stovyklos vyrų 
chore bei giedojo šventovės 
chore. Jis mėgo humorą, rašė 
feljetonus, iškrėsdavo mums 
įvairių pokštų. Net ir klasėje 
mus prajuokindavo, kai atsaki
nėdamas geometrijos pamoką 
prie lentos, rašydavo dešine ran
ka, o braižydavo kaire. Aukštas, 
plonas, abiem rankom skėryčio- 
davosi prie lentos kaip malūnas.

Gavę brandos atestatus visi 
išsilakstėme kur kas sau. Reb
dorfo stovyklą IRO perkėlė į 
Muencheną, bet ne visi ten kėlė
si. Dauguma jau buvo pasiruošę 
emigruoti. Dar susitikome Mu- 
enchene keturi likę Vokietijoje 
1949 metų rudenį, jų tarpe ir 
Antanas, prieš išvykstant į JAV.

Atvykęs 1950 metais į JAV, 
Antanas įstojo į Saint Louis uni
versitetą, kurį baigė elektros in
žinerijos bakalauro laipsniu. 
Dirbo iš pradžių lėktuvų ir erd
vėlaivių projektavimo bendro
vėse: Sperry, Grumman. Vėliau 
perėjo į General Foods, kur iš
buvo iki pensijos. Kurį laiką 
mes abu gyvenome Niujorke, tai 
susitikdavome visą jų šeimą - 
Antaną, žmoną Aušrą, vaikus 
Ritutę ir Pauliuką. Sykį jie visi 
aplankė mus Kanadoje, berods 
1975 metais, bet po to susitikti 
jau neteko. Girdėjau, kad jis vi
są laiką buvo veiklus ateitinin
kuose, kurį laiką redagavo Atei
tį, dirbo brukliniškiame Darbi
ninko savaitraštyje, bendrai - 
reiškėsi lietuviškoje kultūrinėje 
veikloje. į mūsų klasės 50 metų 
jubiliejų Čikagoje jau neatvyko. 
Skundėsi, kad ligotas, sunku iš
siruošti į tolimesnes keliones.

Taigi Antanas pirmas iš mū
sų dvylikos iškeliavo iš šio pa
saulio. Bet jis liko mūsų širdyse 
ir atmintyje kaipo nuoširdus ir 
draugiškas klasiokas, paslaugus 
draugas, humoristas, aktorius, 
spaudos žmogus, atsidavęs idė
jai ateitininkas. Kada nors visi 
mes susitiksime Tenai, bet tuo 
tarpu nuoširdi užuojauta jo šei
mai - žmonai Aušrai, dukrai Ri
tai su šeima, sūnui Pauliui su 
žmona nuo likusių Eichstaetto 
gimnazijos IV laidos abiturien
tų. Gediminas Kurpis
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Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Š.m. rugpjūčio 10 d. pirmą 
kartą po 60 metų teko dalyvauti 
parengime ir susipažinti su Kauno 
Vietinės rinktinės savanoriais.

Šie metai Tėvynėje LVR sa
vanorių buvo nepaprastai pami
nėta 60 metų sukaktis dideliu 
renginiu - iš visos Lietuvos su
važiavusių savanorių iškilmin
gomis Mišiomis, žygiais, Aukš
tuosiuose Paneriuose pastatyto 
paminklo šventinimu.

Susirinkime-mane supažin
dino su dabartiniu LVR vadu A. 
Paulavičiumi. Jis visus pakvietė 
į būstinę, kurioje jau buvo pa
ruoštas stalas su užkandžiais ir 
gėrimais. Visiems susėdus pir
mininkas tarė atidarymo žodį, 
supažindino su svečiais iš An
glijos ir Kanados. Priminė, kad 
mūsų eilės retėja, džiaugėsi, kad 
Aukštuosiuose Paneriuose pa
statytas paminklas 1944 m. SS 
sušaudytiems 86 savanoriams. 
Priminė, kad dar yra likę daug 
skolų ir kaip jas sumažinti. 
(Man kilo mintis, kad visi sava
noriai, gaunantys valstybines 
pensijas, kas mėnesį paskirtų 10 
litų ir visa greitai apmokėtų).

Priminė ir palaidotų prie 
Ašmenos kapą, bet apie perveži
mą pritarimo nebuvo. Neprimi
nė, kad jie ten žuvo nuo Armia 
Krajova užpuolimo ir kad vo
kiečių SS neleido žuvusiųjų sa
viems palaidoti. Tuo metu mes 
jau buvom nuginkluoti ir mus 
sukimšo į sunkvežimius ir atve
žė į šeštą fortą Kaune kaip be
laisvius. Tų išgyvenimų A. Pau
lavičius nepatyrė ir nežino kaip 
mus šeštame forte perrengė ki
tom uniformom, vėl sukimšo į 
gyvulinius vagonus ir išvežė į 
Vokietiją.

Toliau kalbėjo paminklo 
meisteris ir statytojas, o po jo - 
paminklo architektas. Baigęs 
kalbą paminklo skolai davė 100 
litų. Po jo kalbėjo iždininkas ir 
pakvietė sekretorių LVR rašyto
ją S. Gvildį. Po jo gražios kal

Gėrio užmojai Lietuvoje
VILIUS BRAŽĖNAS

Lipinukas ant jaunuolio krū
tinės Vilniuje sutvirtino mano 
pažiūrą į Baltijos kelio reikšmę 
šiandien. Turėjau laimės gyventi 
tada, kai per Lietuvą į kitas Bal
tijos šalis nusitiesė pasaulį nu
stebinęs Baltijos kelias. Pavyko 
pamatyti jį iš tolo ir iš arti. Prieš 
15 metų iš tolo jį mačiau televi
zoriaus ekrane ir laikraščiuose. 
Iš arti, ties 16-ju kilometru (nuo 
Vilniaus), jį “mačiau” dalyvau
damas jo 15-mečio minėjime. 
Dabar jau stovėjau spausdamas 
rankas tautiečių, kurie prieš 15 
metų patriotų grandinėje spaudė 
kitų patriotų rankas.

Minėjiman prie 16-jo kilo
metro sukvietė Sąjūdžio ir (pir
mųjų okupacijų pogrindžio or
ganizacijos) - Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos Vilniaus sky
riai. Susibūrime dalyvavo ir Lie
tuvos istorijoje sau žymią nišą 
iškalęs Lietuvos Antrosios res
publikos faktinis pirmasis prezi
dentas Vytautas Landsbergis.

Pasaulyje yra nuostabių da
lykų. Kai kurie jų vadinami sep
tyniais ar net devyniais “Pasau
lio stebuklais”. Kaip vienas da
lyvių, stebėjusių Baltijos kelią iš 
užsienio, galėjau minėjime pasi
dalinti mintimis su dalyviais. 
Pareiškiau savo tvirtą įsitikini
mą, jog Baltijos kelias yra de
šimtasis pasaulio stebuklas. Ki
tas į jį panašus - Kinijos siena 
buvo pastatytas vergų. Baltijos 
kelią per Lietuvą nutiesė pa
vergtos Lietuvos laisvų širdžių 
ir laisvų sielų lietuviai. Sava 
simbolika jis privertė likusį pa
saulį sulaikyti kvapą ir pajusti 
laisvės troškulio jėgą.

Dabar, pasikeitus pasauli
niam geopolitiniam žemėlapiui 
ir Lietuvos vietai jame, turėtume 
kasdien gyventi kvėpuodami 
Baltijos kelio dvasiniu palikimu, 
didžiuotis tuo ir kitais mūsų tau
tos nuostabiais žygiais ir statyti 
Lietuvos ateitį ant gėrio pamatų. 
Nes per daug čia ir užsieniuose 
kai kurie tautiečiai, lyg su pasi
gardžiavimu, kalba ir rašo tik 
apie tai, kas yra negera ir bloga 
Lietuvoje. Blogio pasaulyje būta 
prieš mus ir bus po mūsų. Mūsų 
tautai pastarojo šimtmečio di
džiausias blogis - dešimtmečiais 
užsitęsusi sovietų okupacija iš

bos pirmininkas paėmė armoni
ką ir užtraukė: Tau, sesute, pui
kios gėlės, o man kardas prie 
šalies... Gražiai skambėjo.

Po dainos visi ėmė vaišintis, 
o aš norėjau nufotografuoti ir 
paprašiau šalia sėdintį su mano 
aparatu įamžinti pirmąjį mano 
dalyvavimą.

Visi linksminosi ir gražiai 
dainavo 1944 m. mūsų dainuo
tas dainas Ukmergėje - tuo me
tu džiuginom jos gyventojus iki 
gegužės 1 d.

Ruošiantis palikti linksmai 
nusiteikusius, iždininkas užre
gistravo, o pirmininkas už 20 li
tų dovanojo knygą Per kryžių ir 
kalaviją ir Tėvynė - nesibai
gianti giesmė. Dainos, giesmės, 
Lietuviškos Mišios.

Nemalonus elgesys
Po susitikimo LVR savano

rių grupe Kaune gavau žinią, 
kad vadas A. Paulavičius buvo 
rodomas per televiziją-jis atsi
prašė lenkų Armios Krajovos 
vadovus, kad generolo P. Ple- 
chavičuaus LVR užpuolė Vil
niaus krašte Armios Krajovos 
karinius vienetus Ašmenos apy
linkėse.

Graudu tai girdėti. Tada ne 
mūsų savanoriai puolė Armią 
Krajovą, o pastaroji užpuolė 
mūsų kuopas, žygiuojančias į 
Graužiškes. Ten žuvo 21, su
žeistų 16, dingo be žinios 7, pa
ėmė į belaisvę 70, nurengė pali
ko tik su apatiniais, nuavė batus, 
tik dar laimė kad jų nesušaudė. 
Juos paleido ir jie grįžo į Ašme
ną. Čia juos apvilko draugai 
milinėmis.

Tuo pačiu metu AK karinin
kai su SS karininkais puotavo.

Generolas P. Plechavičius 
suorganizavo LVR ne kovai su 
Armia Krajova, o gynybai Lie
tuvos nuo bolševikų banditų ir 
partizanų, jau plėšikaujančių Lie
tuvoje, ypač Vilniaus krašte, kur 
net šaudė lietuvių šeimas. F. M.

nyko... Tai įvyko kovojusių, o 
ne vien tik blogį skaičiavusių 
dėka. Jų pastangomis priespau
da išnyko iš Lietuvos padangės. 
Tad turime džiaugtis ir didžiuo
tis tokiais žygiais, kaip Baltijos 
kelias.

“Ar dėl tokios Lietuvos bu
vo stovėta Baltijos kelyje?” daž
nai lyg iš aukštybių į Lietuvą ir 
savo tautą žvelgdami klausia 
garsiakalbiai, tikrai ar tik neva 
ten stovėjusieji. Sunku pasakyti, 
kas dėl kokios Lietuvos tada 
stovėjo. Jei stovėjo už laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą, stovėjo 
“dėl tokios”, kokia ji yra šian
dien. Jei kurio stovėjusio minty
se buvo finansinė buhalterija - 
tobula, po 50 metų tautą žaloju
sio komunizmo netobulų žmo
nių atstatyta Lietuva, aišku, to
kie stovėjo ne “dėl tokios” Lie
tuvos. Negi kam nors tada vai
denosi mintis, jog nusimetusi 
surūdijusias Maskvos grandines 
Lietuva staiga, per keletą metų, 
pasieks tokią gerovę, kokią per 
du šimtmečius sunkiu darbu ir 
rizikingais verslais sukūrė JAV 
žmonės?

Be reikalo rimtai klausomės 
dejonių, kad “nebėra Baltijos 
kelio dvasios”. Aišku, negalima 
atstatyti istorinių įvykių dvasios 
kitu laiku, kitokiom aplinky
bėm, kaip senatvėje negalima 
atstatyti jaunatvės dvasios. Tie, 
kurie laukia neįmanomo, vietoje 
šiandien kūrę patriotinę dvasią 
šiose aplinkybėse, ko gero ims 
dejuoti, kad partizanai šiandien 
nebesikasa į bunkerius ar kad 
jaunuoliai nebesusidegina, kaip 
Kalanta. Juk šiandien ir partiza
nai, ir buvusieji tremtiniai, ir 
jaunimas stovi prieš kitokias 
kliūtis valstybės pažangai, ko
voja kituose frontuose atitinka
mais ginklais.

Nelauktai sukakties dieną - 
rugpjūčio 23-ąją šviesiu Baltijos 
kelio palikimu patikėti padėjo 
troleibuso stotelėje ant jauno 
vilniečio krūtinės pastebėtas 
Baltijos kelio lipinukas. Neiš
kentęs jaunuolį paklausiau, ar jis 
stovėjo Baltijos kelyje. “Ne, bu
vau per mažas”, — paaiškino jis 
ir su pasididžiavimu pasigyrė, 
kad jo tėvai tada ten stovėjo. 
Manau, tai daug ką mums, vy
resniesiems, pasako. Padaryki
me iš to veiksmingą išvadą.

Gen. Stasys Raštikis, Sirakūzų unversiteto dėstytojas, su žmona Elena 
Marija Raštikiene Amerikoje

Aldutės Raštikytės laidotuvės Sibire Komenna Obi 1941 m. liepos 27 d. 
Gale karstelio sesutės, jų Babūnė, Motiejus Smetona ir tremtinių vaikai

Tautos kančios keliuose
(Atkelta iš 2-ro psl.) 

mūsų vaikiški pilvukai pasidarė 
dideli. Atėjus pavasariui, kai tik 
pasirodė dilgėlės, Babūnytė vir
davo dilgėlių, o vėliau balandų 
sriubas. Jei tarp dilgėlių rasda
vome tešlos kleckiuką, būdavo 
be galo skanu. Vyko karas, ba
davo ir rusai, vietiniai siųsdavo 
paskutinius maisto kąsnelius sa
vo artimiesiems į frontą.

Babūnė, radusi kur vatos 
gabaliuką ar seną kojinę, plau
davo, ardydavo. Buvo pasidariu
si kobinį, su kuriuo verpdavo 
vatą, su pasidarytais virbalais 
megzdavo mums kojines. Ver
dančiu vandeniu Babūnė pliky
davo čiužinius - lovos lentas, 
nes buvo blakių, blusų. Jos ypač 
kąsdavo naktį, visa oda buvo jų 
nugraužta. Vasarą Babūnė su se
sute Laimute tempdavo iš miško 
pririnkusios maišus kankorėžių, 
kuriais žiemą kūrendavo krosnį.

Prisimenu kaip sušalusi 
grįždavau iš lauko, šildydavausi 
savo kojytes prie Babūnytės, o 
Babūnytė naršydavo po mano 
plaukus pirštais ir traukdavo 
utėles, kurias tuoj pat sutraišky
davo nagu. Babūnė mokėjo 
megzti net naktį. Jos pirštai ju
dindavo virbalus tamsoje, ir tai 
mane labai stebino. Babūnytė 
megzdama tyliai užgiedodavo: 
“Kas nori Panai Marijai tarnaut, 
per jos užtarimą išganymą 
gaut...” Prisiglausdavau prie Ba
būnytės, tyliai klausydavausi jos 
balso, jausdavausi tokia saugi ir 
besiklausydama užmigdavau.

Kartą man skaudžiai kliuvo 
nuo vietinių rusų vaikų. Abi su 
Laimute buvome nusėtos pūlin
gomis votimis. Vaikai pravar
džiavo mus fašistais, o aš, užsi
lipus ant tvoros, rėkiau “ruski 
durak”. Ant žando pūpsojo dide
lė šunvotė, nuo smūgio į žandą 
pasipylė pūliai ir kraujas, nenu
sakomas skausmas, sužaibavo 
akyse. Rėkdama bėgau Babūnės 
paguodos, bet dar gavau barti, 
kam prasivardžiavau.

Taip bevargstant, praėjo 6 
metai: šalčio, ligų, bado, nuo
skaudos metai. Ir štai atvyko iš 
Lietuvos toksai ponas, tamsiai 
apsirengęs, su gražiu su spalvo
tu kakliniu. Aprengė mane su 
sese nuo galvos iki kojų naujais 
drabužiais. Vietoje senų skudu
rų nupirko vienodus apsiaustė
lius, kepures, batus. Pakeliui į 
Lietuvą fotografavo su nauja ap
ranga mus su Babūnytė. Pasiro
do, mes buvome įkaitės. Vėliau 

AtA
dr. JULIUI PUODŽIUKUI

iškeliavus amžinybėn, jo žmoną IRENĄ, vaikus - 
MYKOLĄ, PAULIŲ ir AUDRĄ, brolį dr. 
EDVARDĄ, seseris - DALIĄ bei SALOMĖJĄ ir jų 
šeimas, motiną ELZBIETĄ nuoširdžiai užjaučiame 

skaudžioje netekties valandoje -
A. R. Jonaičiai M. R. Rusinai
A. Šimonėlienė R. Rygelienė
A. N. Simanavičiai V. Z. Vaičiūnai

su šeimomis

t* '

tik sužinojome, kad nuotraukos 
buvo vežamos tėveliams į Vo
kietiją, kartu prašyta, kad jie 
grįžtu į Lietuvą, kurioje ras duk
reles, o Elena - savo mamą. Tė
vams tų spąstų atsisakius, vėl 
mūsų laukė tremtis. Tą kažkaip 
sužinojo mus gelbėję žmonės ir 
mus paslėpė. Iš Aleksoto antrą 
kartą ištrėmė į Sibirą mūsų gerą
ją Babūnę - Barborą Smetonie
nę su sūnumi Antanu. Sibire ji 
dar išgyveno 7 metus. Mirė 
1955 m. Irkutsko srityje, Usolje. 
Tada jai buvo 92 metai. Dėdė 
Antanas su skausmu pasakojo: 
“Tirpo, tirpo ir sutirpo kaip žva
kelė”.

Babūnytę visą gyvenimą 
prisiminsiu su didele šiluma, 
meile, dėkingumu. Dažnai Kau-' 
ne, Petrašiūnų kapinėse, kur 
perlaidota Babūnė, parymau 
prie jos kapo, uždegu žvakutę ir 
mintyse su meile pakartoju: 
“Ačiū Tau, Babūnytė, kad aš 
gyvenu, ilsėkis ramybėje po 
sunkaus gyvenimo vargelių.” 
Tarp tūkstančių vaikų ir senelių 
kaulelių Sibire yra, ten kažin 
kur ir mūsų sesutės Aldutės, se
nelio Motiejaus Smetonos, jo 
sūnaus Adomo Smetonos, žuvu
sio lageryje 1942 m., palaikai.

Duok, Dieve, kad mūsų Lie
tuvoje daugiau nebūtų smurto, 
masiško žmonių naikinimo, 
prievartinio šeimų išdraskymo, 
senelių kankinimo.

Džiaugiuosi, kad manyje 
yra dalelė gerųjų senelių kraujo 
ir jų akių šviesos, kad galiu 
džiaugtis šiuo gražiuoju Dievo 
pasauliu ir nupūsti užmaršties 
dulkes nuo jų gyvenimo ir per
duoti jų atminimą savo vaikams 
ir vaikaičiams.

Ačiū, Tau Gerasis Dieve, 
ačiū!

DCZt/IKZ four seasons 
KF/SV IHN. REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1 -888-657-4844
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis. www.homesgeorgianbay.com
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE G LIETUVIAI PASAULYJE
PRANEŠ APIE KORUPCIJĄ

Nuo rugsėjo 30 d. kauniečiai 
gali pranešti apie įtariamus korup
cijos atvejus Kauno miesto savival
dybėje ar jos įmonėse specialiu 
telefono numeriuu (8-37) 22 16 40, 
rašo ELTA-LGTIC. Aparato su 
automatiniu atsakikliu įrengimas 
savivaldybei kainavo 4,000 litų. Pa
vasarį įsteigtos Antikorupcijos ko
misijos pirmininko, Kauno mero 
patarėjo Andriaus Kupčinsko teigi
mu, komisija svarstys tiek oficia
lius, tiek anoniminius pranešimus. 
Jei tyrimas sudėtingesnis, Antiko
rupcijos komisijos nuostatuose yra 
numatyta, kad galima pasitelkti sa
vivaldybės administracijos ir teisė
saugos institucijų darbuotojus. Ko
misija kasmet atliks sociologinį ty
rimą, norėdama nustatyti korupci
jos lygį savivaldybėje, ir paskelbs 
jo rezultatu. Taip pat bus rengiami 
seminarai antikorupcine tema mies
to politikams, savivaldybės ir admi
nistracijos darbuotojams.

KLAIPĖDA BALTIJOS 
PROJEKTE

Klaipėdos miesto savivaldybė, 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija bei Turizmo ir kultūros 
informacinis centras dalyvauja nau
jame projekte “Baltijos kruizai”. Jo 
tikslas - sukurti palankiausias sąly
gas jūrinių kelionių augimui ir 
pritraukti nuolat didėjantį tokių lai
vų skaičių į Baltijos regioną. Daly
vauja dvylika uostamiesčių iš de
šimties Baltijos regiono valstybių - 
iš viso 23 institucijos iš Kopenha
gos, Stokholmo, Helsinkio, Turku, 
Rostoko, Oslo, Kalmaro, Gdynės, 
Rygos, Talino, Sankt Peterburgo ir 
Klaipėdos. Projektą finansuoja Euro
pos sąjungos programa INTERREG 
IIIB bei patys partneriai. Bendras 
projekto biudžetas - 1.3 bin. eurų, 
kurio pusę dengia Europos sąjunga. 
Klaipėdos miesto įnašas - 15,000 
eurų. Projektas tęsis trejus metus, 
baigsis 2007 m. liepos 17 d.

KOMPIUTERIAI 
MOKYKLOMS

Lietuvos vyriausybė spalio 6 d. 
nutarė perduoti savivaldybių mo
kykloms Švietimo ir mokslo minis
terijos nupirktų pusantro šimto 
kompiuterių klasių, 2,500 atskirų 
kompiuterių, 344 vaizdo projekto
rius ir 800 vienetų įvairios moko
mosios programinės įrangos, kurios 
vęrtė iš viso siekia daugiau kaip 7 
mln. litų. Kompiuterinė įranga mo
kykloms perkama įgyvendinant 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
“Švietimas informacinei visuome
nei” programą, kurios vienas iš 
svarbesnių tikslų yra aprūpinti mo
kyklas įvairia įranga.

BAUDA PAKSO 
BENDRAŽYGIUI

Spalio 6 d. pašalintojo prezi
dento Rolando Pakso bendražygis 
Gintaras Šurkus už seimo pirminin
ko Artūro Paulausko šmeižimą nu
baustas 6250 litų bauda. Nuo
sprendį už kito asmens apšmeižimą 
pagal Baudžiamojo kodekso 154 
straipsnio 2 dalį paskelbė Vilniaus 
miesto 3-osios apylinkės teismas. 
Jis nuteistas už tai, kad pernai gruo
džio pabaigoje pokalbyje Lietuvos 
televizijos laidoje “Savaitė” pareiš
kė, jog prezidentūros skandalą su-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario 

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI ♦ VAIKŲ EISENOS

► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBEL1NIA1 SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS

► seniOrų pėdų priežiūra ♦ sterilūs įrankiai

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

NESKLANDUMAI 
PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI 
PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS
PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

kėlusią Valstybės saugumo depar
tamento (VSD) pažymą A. Pau
lauskas turėjo 10 dienų iki jos pa
viešinimo ir kad rengiant sąmokslą 
prieš prezidentą R. Paksą neva bu
vo sudarytas štabas bei renkami pi
nigai žiniasklaidai papirkti. Kaip 
rašo ELTA-LGTIC, G. Šurkus ver
tino nuosprendį “kaip akivaizdų A. 
Paulausko pralaimėjimą”. Jis pa
žanga vadina piniginę baudą, pri
mindamas, kad A. Paulauskas ati
davė priverstiniam gydymui į psi
chiatrinę ligoninę Juozą Narkevi
čių, kuris kritikavo sovietinę siste
mą ir protesto vardan ketino atsisa
kyti sovietinės pilietybės.

GRYBŲ ŠVENTĖ
Varėnoje paskutinįjį rugsėjo 

savaitgalį buvo surengta tradicinė 
Grybų šventė, kurioje antrojo tarp
tautinio grybų rinkimo čempionatą 
laimėjo Kauno komanda. Kaunie
čių laimikis - 37.5 kg grybų, Va
rėnos mero įsteigta grybautojų 
čempionų taurė. Antrąją vietą išsi
kovojo alytiškiai. Iš viso dalyvavo 
per 100 grybautojų iš Lietuvos bei 
užsienio, pasiskirstę į 27 komandas. 
Jie per maždaug tris valandas pri
rinko pusę tonos grybų, pagal at
mintinę, kurioje įrašyta 10 rūšių.

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ 
DIENA

Lietuvoje rugsėjo 27 d. pirmą 
kartą buvo minima socialinių dar
buotojų diena, rašo ELTA-LGTIC. 
Ta proga Vilniuje, seimo rūmuose 
apdovanoti šioje srityje pasižymėję 
asmenys. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos duomenimis, 
Lietuvoje šioje srityje dirba apie 
6,000 žmonių - ne tik socialinės 
apsaugos sistemoje, bet ir sveikatos 
priežiūros, švietimo įstaigose, tei
sėsaugos institucijose. Veikia apie 
600 socialinių paslaugų įstaigų, ku
rios paslaugas teikia beveik 32,000 
gyventojų. Lietuvoje socialinio dar
bo specialistus rengia 15 universite
tų, aukštųjų ir aukštesniųjų moky
mo įstaigų, kurios per metus viduti
niškai išleidžia apie 700 socialinių 
darbuotojų.

NAUJA DEMOGRAFINĖ 
STRATEGIJA

Vyriausybės strateginio plana
vimo komitetas rugsėjo 24 d. aptarė 
demografinės politikos strategiją, 
kurios tikslas - sumažinti nedarbą, 
gerinti vaikų priežiūros ir ugdymo 
paslaugas, išplėsti būsto pasirinki
mo galimybes šeimoms, auginan
čioms vaikus. Kaip praneša ELTA- 
LGTIC, padarius tam tikras patai
sas, strategiją, apimančią šeimos 
gerovės, visuomenės sveikatos ir 
migracijos sritis, tvirtins vyriausy
bė. Pagal galimybes bus naudoja
masi tarptautinių finansinių institu
cijų ir fondų parama. Statistikos 
duomenimis, gyventojų skaičius 
Lietuvoje nuolat mažėja. Nuo 1992 
iki 2004 m. sumažėjo 260,000 
žmonių. 1990-2001 m. santuokų 
sumažėjo nuo 36,300 iki 15,800, 
bet nuo 2002 m. jų skaičius didėja. 
Šeimų su vaikais yra 510,000 - 
53% visų šeimų. Iš jų kas antra šei
ma augina po vieną vaiką.

IŠVYKSTA SAVANORIŲ 
BŪRYS

Spalio 1 d. į tarptautinę taikos 
palaikymo misiją Kosove išvyko 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
(KASP) būrys KFOR-11. Jame da
lyvauja 30 savanorių iš Klaipėdos, 
Marijampolės, Tauragės, Telšių ir 
Šiaulių apskričių, septyni - profesi
nės karo tarnybos nariai. Būrys mi
sijai rengėsi ilgiau kaip du mėne
sius. KFOR-11 - jau antrasis būrys, 
sudarytas iš KASP karių. Jis pakeis 
nuo balandžio mėnesio Serbijoje ir 
Juodkalnijos Kosovo provincijoje 
tarnaujantį būrį KFOR-IO, pusę 
metų tarnaus bendro Lenkijos-Uk- 
■rainos bataliono POLUKRBAT su
dėtyje. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650-

Grupė Marijampolės ansamblio “Bočiai” narių: (iš k. j d.) Anelė Baltrušaitytė, Veronika Kolienė, Zenonas 
Klucnius, Danutė Kluoniuvienė, Justinas Matukaitis ir Birutė Stanynienė Nuotr. A. Kluoniaus

Nuotr. A. Kluoniaus
Svečiai iš Kanados: (iš d. į k.) Vasagos choro “Bočiai” vadovas Algis Ulbinas, žentas Melas, vaikaitis 
Džonsonas, dukra Irena, žmona Vanda ir Rūta iš Vilniaus rajono

Svečiai iš Kanados
Bočių” choro vadovo ir jo artimųjų viešnagė LietuvojeU

Š.m. rugsėjo 13 d. Marijam
polės ansamblio “Bočiai” na
riams buvo didelė šventė. At
vyko broliai lietuviai, mūsų ben
draminčiai bočiai iš tolimos Ka
nados. Tai Ontario Vasagos 
choro “Bočiai” vadovas Algis 
Ulbinas, jo žmona Vanda, dukra 
Irena, žentas Melas, vaikaitis 
Džeksonas ir juos lydinti gimi
naitė Rūta iš Vilniaus rajono. 
Susitikimas vyko jaukioje Mari
jampolės savivaldybės kavinėje. 
Kartu dalyvavo meras Vidman
tas Brazys ir socialinių reikalų 
vedėja Vida Bružinskaitė.

Svečių kelionės į Lietuvą 
tikslas buvo aplankyti sostinę 
Vilnių, gimines, tėvų ir protėvių 
kapus, pailsėti Nidoje ir artimai 
susipažinti su Marijampolės an
sambliu “Bočiai” nariais bei jų 
kultūrine, muzikine veikla.

Mūsų draugystė su Ontario 
Vasagos choru “Bočiai” ir jo va
dovu Algiu Ulbinu prasidėjo 
nuo 2003 m. sausio mėn., kai 
rado mūsų straipsnį Kanados 
lietuvių laikraštyje Tėviškės ži
buriai. Tai buvo naujametinis 
sveikinimas visiems lietuviams 
nuo Lietuvos bočių. Įdomu tai, 
kad tokiu pat pavadinimu “Bo
čiai” yra lietuvių choras Kana
doje, Wasaga Beach vasarvietė
je. Šis choras atlieka sakralinę 
muziką, gieda šventovėje, kurią 
patys pasistatė prieš dešimt me
tų, ir dainuoja tautines dainas 
švenčių metu. Chore dalyvauja 
dvidešimt senjorų. Visi lietuviai 
- bočiai iš prigimties, nepamiršę 
savo gimtosios lietuvių kalbos ir 
lietuviškų papročių.

Sėdi Vasagos choro “Bočiai” vad. Algis Ulbinas ir Marijampolės soc. 
reikalų skyriaus vedėja Vida Bružinskaitė. Groja Marijampolės an
samblio “Bočiai” vadovė Onutė Krikščiūnaitienė

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Susirašinėjome laiškais, kei- 
tėmės dainomis, nuotraukomis 
ir dovanomis. Pagaliau susitiko
me Marijampolėje. Surengėme 
lietuviškų dainų ir žaidimų kon
certą (vadovė Onutė Krikščio- 
naitienė), kartu pabendravome, 
pašokome, padainavome ir pa
jautėme, kad mes labai artimi 
savo mintimis ir darbais. Mūsų 
bendras tikslas - puoselėti lietu
višką kultūrą kaip lietuvybės 
pagrindą.

Svečiams patiko mūsų an
samblio repertuaro dainos, due
tai ir liaudiški žaidimai. An
samblyje dalyvauja 30 pagyve
nusio amžiaus žmonių, kurie 
myli dainą ir šokius, brangina 
senovinį mūsų tautos kultūrinį 
palikimą.

Gerą įspūdį svečiams paliko 
ir Marijampolės miestas (šeštas 
pagal dydį Lietuvoje su 50,000 
gyv-)-

Svečiai išvyko pilni naujų 
įspūdžių. Tas trumpas vos poros 
valandų susitikimas mus labai 
suartino. Tik lietuviškas lininis 
rankšluostis, muzikiniai įrašai ir 
foto albumai apie Marijampolę, 
bendros nuotraukos, jų dovanos 
mums ir nuoširdūs linkėjimai 
vieni kitiems dar ilgai išlikti su 
lietuviška daina primins mūsų 
gražią Kanados Ontario Vasa
gos choro ir Marijampolės an
samblio “Bočiai” draugystę. Ti
kime, kad ji tęsis, neužges, ben
dradarbiausime ir ateityje.

Janina Jasiulaiticnė,
Marijampolės ansamblio 

“Bočiai” tarybos narė

Hamilton, ON
REGINA BERŽINIENĖ, ap

sigyvenusi “Rambyne”, sulaukė 
savo 80-tojo gimtadienio, ir ta 
proga rugsėjo 11 d. vaikai bei 
šeimos nariai surengė jai pagerb- 
tuves. Dalyvavo Aušros Vartų 
parapijos klebonas kun. Audrius 
Šarka, OFM, sukaktuvininkės se
suo iš Stayner, Ont., daug gimi
nių bei svečių. R. Beržinienė, dė
kodama už šį renginį, neužmiršo 
ir savos spaudos Tėviškės žibu
riams paaukojo $80. G.S.

Ottawa, ON
JURGITA RUŠKYTĖ. Ji at

vyko iš Lietuvos į Kanadą 1993 m. 
ir apsigyveno Otavoje. Suėjo lygiai 
vienuolika metų, kaip ji gyvena 
tarp mūsų. Paskutiniais metais ji 
nusprendė stidijuoti teisę Otavos 
Carleton universitete ir praeitų 
mokslo metų pabaigoje jai buvo su
teiktas bakalaurės laipsnis už parašy
tą Interviu su kun. dr. V. Skilandžiū- 
nu, buvusiu 12 metų Kanados kalėji
mų kapelionu koordinatoriumi.

Jurgita, gyvendama Otavoje, su
sipažino su jaunu lietuviu Andriu 
Gedriu, kuris, atvykęs iš Hamiltono 
į Kanados sostinę, pradėjo dirbti 
įvairiose valstybinėse įstaigose. 
Praėjus kiek laiko jie abu, Jurgita 
Ruškytė ir Andrius Gedris, susituo
kė š.m. gegužės 22 d. Šv. Patriko 
bazilikoje Otavoje. Visas vedybų 
apeigas atliko kun. dr. V. Skilan- 
džiūnas, dalyvaujant giminėms ir 
artimiems draugams.

Jurgita Ruškytė žada ir toliau 
tęsti savo studijas Carleton univer
sitete ir baigti jas magistrės laips
niu. K.V.S.

Santa Monica, CA
JULIJA GALMINAITĖ-SIN- 

KIENĖ, mirusi šią vasarą (2004) 
Santa Monikoje, Kalifornijoje, buvo 
vaikų darželio mokytoja Lietuvoje. 
Atvykus į JAV su vyru Emiliu Sin
kiu pasirodė esanti geniali verslo 
reikaluose (daugiabučių versle) ir 
išryškėjo kaip nepaprasta patriotė ir 
geros širdies moteris. Jos su vyru 
labdara Lietuvoje buvo plačios ap
imties (našlaičių, senelių, ligonių 
globa). Jai Lietuvos prezidentas su
teikė (abiem su vyru) ordiną.

MONIKA LEMBERTIENĖ, 
poeto Prano Lemberto našlė, išgy
veno 102 metus ir mirė 2004 m. ge
gužės 14 d. Santa Monikoje, ilgai 
išgyvenusi Kalifornijoj. Išbėgusi 
nuo komunistų iš Biržų, per Vokie
tijos stovyklas, per Bostoną atsidū
rė Kalifornijoje.

Darbšti, veikli buvusi labdarė 
Lietuvoje, Amerikoje išmoko plau
kų stilistės darbo ir savo daugiabu
čių administravimo. Prasigyvenusi 
daug aukojo Lietuvai ir lietuvybei. 
Linksmo būdo, geros širdies. Šį 
rugsėjo mėnesį sūnus jos palaikus 
nuvežė į Lietuvą. A.R.

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

JA Valstybės
Lietuvos ambasadoje Vašing

tone rugpjūčio 19 d. įvyko atsisvei
kinimas su ilgamečiais šios amba
sados tarnautojais. Po trejų metų 
tarnybos į Lietuvą turėjo grįžti: mi- 
nisteris-patarėjas R. Norkus, gyny
bos atašė pik. G. Grina, pirmasis 
sekretorius R. Ališauskas, antrosios 
sekretorės - R. Snaidrytė bei R. 
Ališauskienė, specialistas J. Neve- 
rovič ir ambasados kanceliarijos 
vedėjas M. Patrašonis. Padėką bu
vusiems tarnautojams pareiškė am
basadorius V. Ušackas pabrėžda
mas, kad jie buvo tos diplomatinės 
misijos branduolys, kuris padėjo 
Lietuvai iškovoti SAS (NATO) na
rystę. JAV valstybės sekretoriaus 
padėjėjo pavaduotoja H. Conley sa
kė, kad jie savo atkakliu darbu 
įveikė sunkiausias kliūtis, ir jai bu
vę labai malonu su jais dirbti. Dip
lomatų išleistuvėse dalyvavo taip 
pat ŠAS (NATO) direktorius Vaka
rų Europos reikalams K. Volker ir 
JAV valdžios pareigūnai, Lietuvos 
draugai bei vietinės lietuvių bend
ruomenės atstovai. Telefonu iš
vykstantiems diplomatams padėko
jo ir JAV kongreso atstovas J. 
Shimkus. Tame pačiame renginyje 
buvo pristatyti naujieji ambasados 
tarnautojai: įgaliotoji ministerė K. 
Jurgaitienė, karo atašė pik. R. Pet
kevičius, G. Klimaitė, atliksianti 
konsulines užduotis, kanceliarijos 
vedėjas V. Taučius, o vėliau prie jų 
prisijungs patarėja S. Kavaliūnaitė 
bei II sekretorė Z. Tarasevič, palai
kysianti ryšius su Lietuvių bend
ruomene. Lietuvos diplomatų kaita 
vyksta kas treji metai.

(Draugas, 2004m., 170 nr.)

Airija
Lietuvos ambasados Airijoje, 

Lietuvių bendruomenės bei Lietu
vos tautinių mažumų ir išeivijos de
partamento pastangomis rugsėjo 4 
d. šiame krašte pradėjo veikti šešta
dieninė lietuvių mokykla. Iš Dubli
no ir jo apylinkių į mokyklą susi
rinko 30 mokinių. Ambasados lai
kinoji patikėtinė I. Bričkovskienė 
pasveikino mokytojus, mokinius ir 
jų tėvus, iškeldama lietuvių kalbos, 
kultūros bei lietuviškų tradicijų 
puoselėjimo svarbą. Taipgi ji palin
kėjo mokytojams kantrybės ir iš
tvermės, o mokiniams sėkmės. Mo
kyklos atidaryme dalyvavo nema
žai tautiečių. Vaikai kiekvieną šeš
tadienį rinksis į Lietuvos ambasadą 
kur juos mokys kvalifikuoti moky
tojai lietuvių kalbos, istorijos, dai
lės ir tautinių šokių. (DELFI)

Lenkija
A.a. Juozas Masionis, vienas 

pavyzdingiausių Seinų apylinkės 
lietuvių ūkininkų ir kovotojas už 
teises melstis lietuvių kalba, mirė 
birželio 14 d. Rimkežerių kaime, 
palaidotas iš Seinų šventovės Seinų 
kapinėse. Velionis gimė 1926 m. 
gegužės 10 d. Rimkežerių kaime. 
1941 m. Masionių šeimą vokiečiai 
privertė išvykti į Lietuvą. Viena ve- 
lionies sesuo Lietuvoje mirė, dvi

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

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

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UnrĄT LIETUVIŲ KREDITO
A 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.
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1 m. Ind....................................2.50%
2 m. ind....................................2.55%
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pasiliko gyventi Lietuvoje, brolis 
partizanas žuvo, o jis su seserimi 
Anele 1949 m. grįžo į tėviškę, Rim
kežerių kaimą. Juozas trejus metus 
tarnavo Lenkijos kariuomenėje. Iš 
jos grįžęs vedė Genę Gudzauskaitę 
ir pradėjo ūkininkauti, turėdami 17 
ha žemės. Jie išaugino tris dukteris 
ir sūnų. Susilaukė 12 vaikaičių. Ve
lionis ypač džiaugėsi, kad jo vaikai
čiai lanko lietuviškas mokyklas. 
Pernai Juozas ir Genė Masioniai at
šventė auksinę vedybų sukaktį. J. 
Masionis buvo pavyzdingas ūkinin
kas, sugebėjo gražiai prižiūrėti že
mę ir gauti gausų derlių. Pradėjęs 
žemę dirbti arkliais, įsigijo du trak
torius, kombainą ir kitas ūkio maši
nas. Pirmasis Seinų apylinkėje pa
sistatydino naujus trobesius. Pasak 
žmonos, sėkmę lydėjo laimė ir Juo
zo drąsa. Jis rizikavo skolindamasis 
pinigų ūkio mašinerijai pirkti. Kilo 
ūkio produktų kainos, ir skolos bu
vo atmokėtos. Pasak kaimynų, jis 
buvo ne tik pavyzdingas ūkininkas, 
bet ir malonus, labai draugiškas pa
slaugus kitiems. Kaimas 15 metų jį 
rinko savo seniūnu. Jis kasmet su
rengdavo laukų šventinimus su vai
šėmis ir pasilinksminimais. Nuo 
mažens mylėjo lietuvių kalbą ir bu
vo patriotiškai nusiteikęs. Jis drą
siai įsijungė ir buvo vienas iš vado
vų iškovoti lietuvių kalba pamaldas 
Seinų šventovėje. Lenkijos lietuvių 
bendruomenės vadovybė dėl jo ko
vos už lietuvybę apdovanojo garbės 
raštu, kuriame rašoma: “Jūs išsau
gojote iš motinos lūpų išmoktą sa
vo gimtąją kalbą. Jūs ryžotės kovoti 
dėl gimtosios kalbos teisių. Jūs no
rite pasinaudoti prigimtine teise - 
garbinti Dievą savo gimtąja kalba”.

(Aušra, 2004 m., 14 nr.)

Australija
Melburno LB apylinkės me

tinės susirinkimas įvyko rugpjūčio 
29 d. Lietuvių Namuose. Jį pradėjo 
valdybos pirm. A. Vaitiekūnas, pa
kviesdamas pirmininkauti D. Le
vickienę ir sekretoriauti D. Didžie- 
nę. Tylos minute prisiminti ir pa
gerbti 13 praeitais metais mirusių 
bendruomenės narių. Praėjusio su
sirinkimo protokolą skaitė D. Di- 
džienė. Valdybos veiklos praneši
mą padarė pirm. A. Vaitiekūnas. 
Melburno LB apylinkė buvo užre
gistruota kaip korporacija Viktori
jos provincijos valdžioje. Todėl da
bar galės gauti finansinės paramos 
iš valdžios. Buvo surengti trys mi
nėjimai: Vasario 16-toji, Gedulo ir 
vilties diena bei Valstybės šventė 
su M. Vinkaus knygos Lito užkuli
siai sutiktuvėmis. Suorganizuota 
dvylikos žmonių grupė, kuriai va
dovauja D. Levickienė. Ji svarsto 
kaip pagyvinti bendruomenės veik
lą. Taipgi buvo surengtas susitiki
mas su nauju Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pirm. G. 
Žemkalniu, dr. G. Kazokienės kny
gos Lietuviai dailininkai Australi
joje 1950-1990 sutiktuvės. Valdy
bos atstovai dalyvavo ramovėnų 
šventėje ir lituanistinės mokyklos 
mokslo metų užbaigime. Ryšium su 
kalbos ir knygos metais surengta 
knygų paroda. Pirmininkas iškėlė 
lietuviškos parapijos svarbą ir 
džiaugėsi, kad joje darbuojasi kun. 
A. Šimkus iš Lietuvos. Iždo reika
lais kalbėjo ižd. D. Gayland, re
vizijos aktą skaitė komisijos narys 
A. Šimkus. Po pranešimų pasisaky
muose itin susirūpinta lietuviškos 
mokyklos reikalais. Trūksta moki
nių. Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. Po susirinkimo pasivaišinta 
kavute ir gardžiais pyragais.

(Tėviškės aidai, 2004 m., 19 nr.)
J. A nd r.
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Tautodailės rūpesčiai
Lietuvių tautodailės instituto suvažiavimas
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<1 K11LTMEJE VEIKLOJE
LTI metinis suvažiavimas 

įvyko rugsėjo 18 d. Anapilyje, 
Mississaugoje, ON.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Ieva Adomavičienė, sekretoria
vo Ona Taseckienė. Mandatų 
komisijos (D. Staškevičienės ir 
A. Vaitonienės) pranešimu, da
lyvavo 30 narių ir gauta 41 įga
liojimas.

Suvažiavimo dalyvius pa
sveikino LTI pirmininkė Aldona 
Veselkienė ir paprašė tylos mi
nute pagerbti amžinybėn iškelia
vusius LTI narius: dr. J. Prapuo- 
lenienę - iš Čikagos, G. Urbo
nienę - iš Detroito ir B. Impu- 
lienę - iš Filadelfijos.

Nemaloniai nuteikė A. Ve- 
selkienės pranešimas, kad užsi
daro Niujorko skyrius. Skyriaus 
pirmininkės L. Milukienės pra
nešimu, narių sumažėjus veikla 
sustojo ir ji pasitraukia iš parei
gų. Valdyba patvirtino šį prane
šimą ir pasiuntė padėką L. Milu- 
kienei už ilgametę veiklą.

į LTI garbės nares pakeltos 
dvi narės: Filadelfijos skyriaus

Dail. Antano Tamošaičio paveikslas Tamošaičių muziejuje Vilniuje
Nuotr. I. Ross

Lietuvių tautodailės instituto metinis narių suvažiavimas Anapilio parodų salėje, Mississauga, Ontario, 2004 
m. rugsėjo 18 d. Nuotr. A. Veselkienės

Knygomis pražystanti atmintis
Lietuvos nepriklausomieji 

rašytojai šventai saugo savo na
rių, iškeliavusių amžinybėn, 
šviesų atminimą bei jų kūrybos 
paveldą. Džiugu, kad neseniai iš 
spaudos išėjo Juozo Grušio-Žil- 
vinio (1915-2002) antroji po
mirtinė eilėraščių rinktinė 
Liepsnų šešėliai (Kaunas, “Ju
dex”, 2004, 375 psl., redakto
rius Robertas Keturakis).

Literatūrinė Lietuva vėl gali 
plačiau susipažinti su brandžia 
knygnešių sūnaus, laisvės kovų 
dalyvio, politinio kalinio-kator- 
gininko, aistringo poeto kūryba. 
Praėjusiais metais lietuvių išei
viją Australijoje pasiekė pirmo
sios J Grušio-Zilvinio eilėraščių 
rinkinio In The Light of Lyre 
(Lyros šviesoje) knygos. Už 
vertimą į anglų kalbą esame dė
kingi dr. Jūratei Vitkūnaitei-

Vladas BURAGAS, 
LNRS valdybos pirmininkas

Poetė Teresė Varnagirienė prie LNRS Vasaros poezijos šventės aukuro

steigėja ir ilgametė pirmininkė 
Genovaitė Mačiūnienė, Bostono 
ilgametė pirmininkė Saulė Ša
tienė.

Iš skyrių pranešimų susidarė 
vaizdas, kad šie metai nepasižy
mėjo aktyvumu. Gal tik Čikagos 
skyrius galėjo pasididžiuoti 
Tautinių šokių šventės metu su
rengta gražia ir įdomia tautodai
lės paroda. Gaila, kad spaudoje 
ši paroda buvo labai mažai pa
minėta. Taip pat Montrealio 
“Vaivorykštė” surengė juostų 
parodą. Gegužės 6 Montrealyje 
buvo surengta kilimų paroda, 
kurioje dalyvavo A. Veselkienė 
su savo kilimais ir Linas Ve
selka paskolino paveikslus iš sa
vo rinkinio.

Retas kuris skyrius rengia 
savo parodas. Daugumas rengia 
parodas kviečiami įvairių orga
nizacijų, kad paįvairintų savo 
programas, padarytų suvažiavi
mus ar renginius įdomesnius.

Ateities planuose numato
mos parodos, taip pat daugiausia 
sujungtos su kitais renginiais.

Reilly (Australija) ir LNRS na
rei Alvydai Kairytei (Alytus). 
Už ženklią paramą rengiant 
knygas spaudai, pagalbą lei
džiant bei jas pristatant skaitan
čiąja! šalies visuomenės daliai 
dėkojame Australijos lietuvių 
Lietuvai remti fondui, poeto 
dukroms Audronei Armoškienei 
(Pagryžuvis) ir Danguolei Mari
jai Žemaitienei (Kaunas), rašy
tojui Robertui Keturakiui ir Lie
tuvos Knygnešio draugijos 
Kauno skyriaus vadovui Kaziui 
Blaževičiui. Artėjant Juozo Gru- 
šio-Žilvinio 90-osioms gimimo 
metinėms, nepriklausomieji ra
šytojai ir poeto kūrybos gerbėjai 
ruošiasi jas paminėti pava
sariniais šių nemarių kūrinių 
skaitymais.

Filadelfijos skyrius ruošiasi 
paminėti savo veiklos 25-metį, 
surengti gintarinių papuošalų 
parodą ir parodyti M. Gimbutie
nės filmą. Jų narė p. Puodžiū
nienė atvežė parodyti originalių 
eglutei papuošalų, padarytų iš 
gintarų.

Čikaga taip pat švęs savo 
veiklos 25-metį ir ta proga nori 
paruošti dviejų knygų sutiktu
ves: Lietuvių tautodailės institu
tas išeivijoje ir Antanas Tamo
šaitis - gyvenimas ir kūrybos 
kelias.

Bostone narys J. Stundžia 
surengė vakaronę su M. Gimbu
tienės filmu. Norėdamas supa
žindinti jaunimą su linų darbais, 
pasisėjo linų ir rengiasi parody
ti, kaip iš lino padaromi siūlai ir 
audiniai.

Niujorke, nors ir skyrius ne
beveikia L. Vismanas pasiryžęs 
šeštadieninėje mokykloje moki
niams ne tik aiškinti apie tauto
dailę, bet ir parodyti kaip gami
nami šiaudinukai, marginami 
margučiai.

Pasiklausę ateities planų su
važiavimo dalyviai džiaugėsi, 
kad nors ir retėja mūsų eilės, bet 
atsiranda naujų narių su naujo
mis idėjomis, naujais planais. 
Džiaugiamės, kad dar bus tęsia
mas darbas, kurį LTI steigėjai 
pradėjo prieš dvidešimt septyne
rius metus.

Po trumpos pertraukos ir 
vaišių suvažiavimo dalyviai pa
siruošė klausyti N. Kulpavičie- 
nės supažindinimo su nauja 
knyga: Antanas Tamošaitis - 
Gyvenimo ir kūrybos kelias pa
rašyta Lijanos Šatavičiūtės-Na- 
talevičienės.

IN THE LIGHT 
OF LYRE

'S^P'^P

Įsimintina vasara
S. Dariaus ir S. Girėno skri

dimo per Atlantą sukakties bei 
Pasaulio lietuvių vienybės dieną 
muzikė Teresė Varnagirienė, li
teratūriniuose sluoksniuose dau
giau žinoma kaip poetė Pievų 
Smilga (Kaunas), vadinanti sa
ve karo meto vaiku ir Sūduvos 
krašto dukra šventė neeilinį 
gimtadienį. Tikra švente galima 
pavadinti tą tris valandas truku
sį eiliuoto žodžio, tautinės mu
zikos ir nuoširdžios dainos kon
certą!

Baigusi Marijampolės aukš
tesniąją pedagoginę mokyklą, 
Teresė jau kelis dešimtmečius 
dirba auklėtoja vaikų lopšelyje- 
darželyje. Čia gimė ir pirmąkart 
nuskambėjo dainelės, vėliau at
rinktos į pirmąjį rinkinį vaikams 
Mano dienelės.

1993 m. Teresė Varnagirie
nė įsteigė ir iki šiol vadovauja 
tautinės muzikos jaunimo ko

Po šia Švč. Mergelės Marijos statula Šiluvos bazilikoje pažymėta: 
“Airių tautos dovana Lietuvių tautai 1983 metai” Nuotr. I. Ross

Paminklas žydų gelbėtoj*ams
Dėl niekšų elgesio negalima mesti kaltės šešėlio 

visai tautai
IGNAS MEDŽIUKAS
Rašytojas Icchokas Meras, 

atvykęs į pasaulio litvakų kong
resą Vilniuje, iškėlė reikalą pa
statyti Lietuvoje paminklą tiems 
šio krašto gyventojams, kurie 
nacių okupacijos metais, rizi
kuodami savo gyvybėmis, gel
bėjo žydus nuo gresiančios mir
ties. Kongresas tam pritarė. Iš 
tikrųjų reikėjo didelio didvyriš
kumo, drąsos ir sąžinės, kad ne
paisant gresiančios mirties baus
mės, atsirado žmonių, kurie ry
žosi tokiam artimo meilės žyg
darbiui. Į šį kilnų darbą, nesiti
kėdami jokio atlygio, įsijungė 
daug eilinių Lietuvos žmonių ir 
kunigų bei vienuolių.

Valstybiniame Vilniaus Ga- 
ono muziejuje yra užregistruota 
daugiau kaip 2700 asmenų Lie
tuvos teritorijoje, gelbėjusių žy
dus, kurių tarpe - 168 dvasinin
kai. Labiau išryškinti šioms pa
stangoms čia dedama kreipimosi 
į Persitvarkymo sąjūdį ištrauka 
vieno iš tokių išgelbėtų, pa
skelbto Gimtojo krašto 1988 m. 
gruodžio 1-7 nr.

“Negaliu dabar, pradėjus 
sklisti aušrai, žmoniškumui, 
laisvam, doram žodžiui, neprisi
minti to, ką esu išgyvenęs hitle
rinės okupacijos metu Kauno 
gete.

Aš visad menu, kaip nešinas 
dokumentais pamestinuko Ralfo 
Kelmučio vardu, buvau Kaune 
kartą išgelbėtas nuo tikros mir
ties, kaip mano tėvas atnešdavo 
panašius slapta gautus iš Kauno 
kunigų dokumentus kitiems Vi
lijampolės geto kalinamiems 
žmonėms, kaip lietuviai katali
kai ir šiaip dori žmonės, rizikuo
dami savo šeimų ir artimųjų gy
vybe, gelbėjo žydų vaikus, kaip 
jie nesavanaudiškai, pačio aukš-

lektyvui “Atžalynas” (kuris su
rengė daugiau kaip 500 koncer
tų įvairiose Lietuvos vietovėse), 
o buvusiuose Kauno mokytojų 
namuose subūrė dainuojančių 
suvalkiečių ansamblį “Sūduva”.

Autorė išleido dainų tekstų 
knygą Širdim eiliuoju, lūpomis 
dainuoju" (2000) ir sakralinės 
poezijos rinkinį Skola Viešpa
čiui (2003). Už jį bei nuoširdžią 
kūrybą vaikams, jubiliatei buvo 
įteikta Lietuvos nepriklausomų
jų rašytojų mecenato Edvardo 
Šulaičio literatūrinio fondo 
(JAV, Čikaga) premija.

Prasmingo jubiliejaus proga 
Teresė Vamagirienė-Pievų Smil
ga buvo apdovanota Lietuvos 
kultūros minsterės Romos Ža- 
kaitienės ir Kauno miesto savi
valdybės kultūros skyriaus ve
dėjo Sigito Šliažo padėkos 
raštais. ... ,Vladas Buragas 

čiausio žmoniškumo vedami, 
slėpė ir išsaugojo pačiomis pa
vojingiausiomis sąlygomis kita
taučius: rusą ir gruziną, žydą ir 
karaimą, kalinį ir partizaną - 
virš kurių buvo pakibusi mirties 
šmėkla. Išgelbėtas, žinau, ne 
vienas aš. Tokių per stebuklą iš
likusių, daug, nes daug buvo ir 
gelbėtojų.

Tebus šviesi atmintis tokių 
žmonių, taip man ir likusių ano
nimais, neįvardytais Kauno ku
nigais, amžiną atilsį A. Želinke- 
vičaitės-Petrauskienės, poeto K. 
Binkio šeimos, daktaro Baublio 
ir šimtų kitų, savo širdimis ir 
ryžtu įrodžiusių, jog kai kurių 
išgamų kruvini darbai tomis ap
linkybėmis jokiu būdu neleidžia 
mesti šešėlio lietuvių tautai ir 
jos dorybės apaštalams - Lietu
vos Katalikų Bažnyčiai. Šian
dien, reikšmingomis visiems do
riems Lietuvos gyventojams 
dienomis, pradedant žengti civi
lizuotos europietiškos teisinės 
valstybės keliu, savo ir visų ne
kaltai žuvusių Lietuvoje vardu 
meldžiu suvažiavimą palaikyti 
mane, prašantį grąžinti Lietuvos
Katalikų Bažnyčiai ne atskiras 
jai priklausančias bažnyčias, bet 
visas paprastų darbščios tautos 
sūnų ir dukrų sukurtas dvasines 
šventoves, namus, bibliotekas, 
muziejines vertybes, koplyčias 
kilniai tolerancijos misijai at
likti.

Tikiuosi, jog šis mano pra
šymas, ištartas vietoje žydų, žu
vusių Lietuvos getuose, Lenki
jos, Vokietijos, Tarybų Sąjun
gos konclageriuose, bus išklau
sytas, ir aš, savo tautos sūnus, 
galėsiu jaustis atlikęs savo pa
reigą.

Kauno gete ir Gulago salyne 
kentėjusio ir 1945 metais žuvu
sio Moisiejaus Kopehnano sū
nus Juozas Dimitrijus Kopelma- 
nas. Vilnius, 1988 m. spalio 
mėn. 22 d.” (ELTOS, Delfi, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Marijampolėje įvykusioje Lietuvos tremtinių chorų šventėje dalyvavo chorai iš įvairių vietovių. Nuotraukoje 
- “Versmės” choras žygiuoja j stadiono aikštę, kur įvyko pamaldos ir dainų programa Nuotr. S. Sajausko

Gražutės Šlapelytės-Sirusie- 
nės knygą Vilnijos atgarsiai šiais 
metais išleido Enciklopedijos lei
dykla Vilniuje. Knygoje daug žy
mių istorinių asmenybių nuotrau
kų, prisiminimų, anksčiau spaus
dintų straipsnių. Autorė - vilnie
tė, šiuo metu gyvena Santa Moni
ca, CA. Jos motina turėjo knygy
ną Vilniuje. Šlapelių namai-mu- 
ziejus dabar yra Vilniaus miesto 
nuosavybė. AR

Dailininko Rafaeiio Chvoleso 
(1913-2002) darbų paroda vyko 
Vilniaus paveikslų galerijoje 
Chodkevičių rūmuose nuo rug
pjūčio 24 iki rugsėjo 12 dienos. 
Dailininkas gimė Vilniuje, mokė
si pas to meto žinomus vilniečius 
dailininkus. Parodose pradėjo da
lyvauti nuo 1933 metų. Dėstė ta
pybą žydų mokyklose, buvo Nau
josios Vilnios meno mokyklos di
rektorius. Po II Pasaulinio karo 
tapė senosios Vilniaus architektū
ros, sugriautos Didžiosios sinago
gos, geto motyvais, kurie ypač 
ryškūs jo tapybos cikluose Getas 
ir Senojo Vilniaus architektūra. 
Nuo 1959 m. dailininkas gyveno 
Varšuvoje, vėliau persikėlė į Pa
ryžių. Bet ir ten gyvenant dažnai 
jo darbuose vyravo jam artimos 
Vilniaus temos.

Ui meninę ir visuomeninę 
veiklą R. Chvolesas apdovanotas 
daugeliu prizų ir medalių. 2000 
m. Tel Avive trimis kalbomis (an
glų, prancūzų ir jidiš) buvo išleis
ta monografija apie jo kūrybą. 
Nemažai jo kūrinių saugoma Lie
tuvos ir užsienio muziejuose: Lie
tuvos dailės, M. K. Čiurlionio 
dailės, Lietuvos valstybiniame, 
taip pat Varšuvos, Maskvos, Kro
kuvos, Jeruzalės muziejuose ir 
privačiuose rinkiniuose. Šioje pa
rodoje buvo išstatyti 66 kūriniai - 
tapyba, akvarelė ir koliažo kom
pozicijos - Vilniaus senamiesčio 
kiemai, maži Valakampių name
liai šalia saulėtų Jeruzalės, Kasa
blankos, Toledo vaizdų; 39 kūri
niai atvežti iš Paryžiaus, 27 kūri
niai atrinkti iš Lietuvos muziejų 
rinkinių. Į parodos atidarymą bu
vo iš Paryžiaus atvykę dailininko 
sūnūs, iš Izraelio - jo sesuo.

Vilniaus universiteto ben
druomenė, dėstytojai ir studentai, 
jubiliejinius mokslo metus pradė
jo spalvingomis eitynėmis Vil
niaus gatvėmis, nuo Savivaldybės 
aikštės iki universiteto centrinių 
rūmų senamiestyje. Eisena baigė
si Didžiajame universiteto kieme 
tradicine giesme Gaudeamus. Per 
425 metus universitetas išgyveno 
kilimą, smukimą, atgijimą ir už
darymą - jo istorija neatsiejama 
nuo Lietuvos valstybės istorijos su 
visais jos dramatiškais tarpsniais. 
VU rektorius Benediktas Juodka 
šia proga pabėrė šiek tiek 
šiuolaikinės statistikos: universi
tete mokosi per 25,000 studentų, 
dirba apie 5,000 darbuotojų, iš jų 
200 profesorių, apie 1,000 docen
tų ir mokslo daktarų, tarp kurių 
per 60 Lietuvos mokslų premijos 
laureatų ir net 40 Lietuvos moks
lų akademijos narių. Universitetą 
sudaro 14 fakultetų, per 100 ka
tedrų, klinikų, universiteto Šv. Jo
nų šventovė, seniausia, didžiausia 
ir turtingiausia Lietuvos bibliote
ka, Botanikos sodas, skaičiavimo 
centras, 6 akademiniai miesteliai 
ir prieš porą metų į VU įjungti 5 
valstybiniai mokslo institutai, vyk
dantys tarptautinio lygio mokslo 
tyrimus. Universitetas yra užmez
gęs partnerystės ryšius su 60 uni
versitetų; apie 300 VU studentų 
kasmet išvyksta studijuoti į užsie
nio universitetus, o šiemet semtis 
mokslo žinių į VU atvyks 105 stu
dentai iš užsienio.

Kėdainiuose restauruojamas 
unikalus XVII š. škoto pirklio Ar- 
neto namas. Specialistų teigimu, 
daugiau tokių pastatų ne tik Kė
dainiuose, bet ir visoje Lietuvoje 
nebėra. Kėdainių senamiesčio na
mų komplekso “Senjorų namai” 
pirklio pastate išlikęs autentiškas 
XVII š. išorės bei vidaus planas ir 
interjero detalės. Šis paminklinės 
architektūrtinės vertės pastatas 
priskiriamas prie XVII š. miestie
tiškos architektūros pavyzdžių. Po 
namu yra didžiuliai mūriniai 
skliautuoti rūsiai. Antrame aukš
te prie kupolo formos kamino iš
likusi krosnis ir nedidelė skliau
tuota tualetui skirta patalpa - 
ypač retai aptinkama senamiesčio 
pastatuose. XIX š. namas buvo 
rekonstruotas. Architektė D. Pik- 
šrienė namo visumą pasiūlė 
restauruoti pagal XIX š. rekons
trukciją, o pirmojo aukšto šiaurės 
vakarinėje dalyje palikti XVII š. 
statybų fragmentą. Restauravimą 
finansuoja Kultūros vertybių ap
saugos departamentas.

Pirmąjį lietuvišką muzikinį 
veikalą, kompozitoriaus Gied
riaus Kuprevičiaus Ugnies me
džioklę su varovais, žadama atgai
vinti lapkričio 16 dieną Vilniaus 
“Pergalės” kino teatro scenoje. 
Šis veikalas debiutavo 1976 me
tais Jaunimo teatro scenoje, susi
laukė milžiniško populiarumo, iš
garsino pagrindinius jo atlikėjus, 
kaip Gintarę Jautakaitę ir Vytau
tą Kernagį. Teigiama, kad jis bus 
artimas ir šiuolaikiniam jaunimui 
savo aktualiu turiniu, gvildenan
čiu jaunimo tarpusavio santykius. 
Muzikinio veikalo libreto autoriai 
- rašytojai Saulius Šaltenis ir a.a. 
Leonidas Jacinevičius.

Muzikinio veikalo žanro atgi
mimas Lietuvoje pastebimas nuo 
1996 metų, kai Meilė ir mirtis Ve
ronoje buvo atgaivintas teatro re
žisieriaus Eimunto Nekrošiaus. 
2000 metais buvo pastatyta An
drew Lloyd Weber roko opera 
Jėzus Kristus - superžvaigždė (Je
sus Christ - Superstar), o šių me
tų pavasarį to paties kompozito
riaus Operos fantomas (Phantom 
of the Opera) kartu su britų solis
tais. 2003 metais didelės sėkmės 
sulaukė Viačeslavo Ganelino Vel- 
nio nuotaka. Jaunajai kartai Ug
nies medžioklę su varovais turėtų 
priminti Andriaus Mamontovo ir 
Atlantos perdainuota šio veikalo 
daina Kregždutės, kuri 2003 me
tais tapo pripažinta geriausia dai
na Lietuvoje, o jos autoriui G. 
Kuprevičiui įteiktas “Bravo” ap
dovanojimas už nuopelnus Lie
tuvos populiariajai kultūrai.

Kauno valstybiniame muzi
kiniame teatre rugsėjo viduryje 
buvo naujai pristatytas muziki
nis veikalas Dar kartą apie Bre
meno muzikantus. Veikalą pa
gal Brolių Grimų pasaką apie 
Bremeno miesto muzikantus, 
panaudodami populiarią rusų 
kompozitoriaus Genadijaus Glad- 
kovo muziką, pastatė estų choreo
grafas Dmitrijus Harčenko, 
scenovaizdį ir kostiumus sukūrė 
taip pat dailininkė iš Estijos 
Anne-Mai Heimola. G. Glad- 
kovo muziką aranžavo ir teatro 
orkestrui pritaikė spektaklio di
rigentas Julius Vilnonis, vaid
menis sukūrė Žanas Vorono
vas, Živilė Lamauskienė, Kristi
na Siurbytė, Ieva Vaznelytė, Rai
mondas Baranauskas, Jonas Da
mauskas, Rita Preikšaitė, Rūta 
Zaikauskaitė, Tomas Ladiga, Ben
jaminas Želbys ir teatro choro 
artistai.
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RISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
330 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais 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 nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

AKTYVAI per 64 milijonus doleriu
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind.......................1.10%
180-364 d. term.ind......................1.20%
1 metų term, indėlius.................1.50%
2 metų term, indėlius.................2.15%
3 metų term, indėlius.................2.60%
4 metų term, indėlius.................2.85%
5 metų term, indėlius................. 3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk............... 1.25%
1 metųGIC-met. palūk...............2.60%
2 metų GlC-met. palūk...............2.60%
3 metų GlC-met. palūk...............2.80%
4 metų GlC-met. palūk...............3.30%
5 metų GlC-met. palūk...............3.60%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.............................. 0.75%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind...... 1.80%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......2.60%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind......3.05%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......3.55%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......4.00%
Taupomąją sąskaitą iki............. 0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk........................0.50%

Asmenines paskolas 
nuo...........  5.00%

Sutarties paskolas 
nuo....................5.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................4.15%
2 metų........................4.60%
3 metų........................5.20%
4 metų........... ,...........5.50%
5 metų........................5.60%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............4.00%

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.

______ Kitipatarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS
3'/2°/o

IŠVISO
+ GST

NIJOLĖ B. BATES

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

Tel. (416) 763-5 161
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ a 
$400,000, $500,000, $700,000? 

Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937 
(nešiojamas)

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.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc.ol.s. o.up

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426

E-mail: tomsenkus@rogers.com

MARGUTIS Parcels
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

’ Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

a

VILNIUS,

el: (416)233-4601
$*>00*

<į>off for 1 parcel O off
* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

Čikagos lietuvių futbolo klubo “Lituanica” vyrų komanda, pradėjusi rungtyniauti “Metropolitan” lygoje. Klu
bas 54-tąją sukaktį paminės per pokylį š.m. spalio 30 d. Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, IL Ntr. E. bulaičio

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

mento vadovas neturi teisės bal
suoti, o tuo dar labiau sumažina
ma koalicijos persvara, kuri pri
valo turėti 155 balsus.

Sveikatos apsaugos minis- 
teris George Smitherman ir 
Ontario medikų draugijos pirmi
ninkas John Rapin sutarė dėl 
naujo sveikatos draudimo plano, 
pagal kurį pažadama gydyto
jams pakelti atlyginimą penkias- 
dešimčia milijonų dolerių, jei jie 
planingai sumažintų receptų iš
laidas finansiškai nepasiturin
tiems seneliams dviem šimtais 
dolerių. Pagal šį planą pacientai 
nenukentėtų, tik būtų kruopš
čiau laikomasi reikalingų normų 
ir jų būtinumo. Parlamento opo
zicijos partijų vadovai tvirtina, 
kad neturtingųjų sąskaita naudo
jasi gydytojai. O pastarieji taipgi 
nėra patenkinti, nes pagal tą su
tarimą jie negautų atlyginimo 
pakėlimo iki 2006 m. Pagal tą 
sutarimą, dabartinis 7.1 bilijonų 
dol. išmokėjimas gydytojams, 
po pusantrų metų duotų tik 3A% 
priedo, pakeliant bendrą išmo
kėjimą iki 7.15 bilijono dol.

Atrankos būdas į aukštas 
valdininkų pareigybes, pažadė
tas ministerio pirmininko Paul 
Martin, sužlugo samdant naują 
Kanados pašto valdybos virši
ninką (CEO) Gordon Feeney. 
Nebuvo kreiptasi į politiškai ne
priklausomą įstaigą kandidato 
paieškai atlikti varžytinių būdu, 
ir nebuvo viešai paskelbta atsi
radusi pareigybė. Valstybės fi
nansų ministeris John McCal
lum nenorėjo delsti ir ilgiau būti 
be pašto viršininko, kai atsirado 
toks parankus ir visapusiškai 
tinkamas asmuo tam darbui. 
Gordon Feeney yra į pensiją iš
ėjęs “Royal Bank of Canada” 
valdybos pirmininko pavaduoto
jas, to banko, kuriame John Mc
Callum buvo viceprezidentu. 
Laikinai ėjusi pašto valdybos 
pirmininkės pareigas Vivian Al
bo pasiliks valdyboje. Su opozi
cijos partijomis tuo reikalu ne
buvo kalbėta, ir visos trys išreiš
kė nepasitenkinimą priminda
mos ministeriui apie rinkiminių 
pažadų nevykdymą.

Privati kilnojama klinika 
“Life Line Screening” iš Klyv- 
lando ėmė registruoti vyresnio 
amžiaus žmones Hamiltone ir 
apylinkėse sveikatos patikrini
mui, iš anksto imdami apie 200 
dol. už patarnavimus. Klinika 
skelbiasi, kad JAV ji yra jau 
atlikusi du milijonus įvairių kli
nikinių patikrinimų. Kanadoje 
tos pat rūšies patikrinimai yra 
sveikatos apsaugos plano dalis 
ir yra nemokamai teikiami. Fe
deracinės ir provincinės svei
katos tarnybos atstovai pataria 
kilnojamosios klinikos klien
tams nesinaudoti jos patarnavi
mais, o pati klinika buvo įspėta, 
kad ji gali būti baudžiama iki 
25,000 dol. už kiekvieną aptar
nautą klientą, iš kurio buvo pa

imtas užmokestis už tuos patar
navimus.

Statistikos departamentas 
pranešė, kad 2002 metais Kana
doje gimęs berniukas sulauks 
77.2 metų amžiaus, o mergaitė - 
82.1. Kūdikių mirimo skaičius 
pirmais metais po jų gimimo pa
kilo. 65 metų amžiaus vyras gali 
tikėtis dar pagyventi 17 metų, o 
moteris - 20. Nuo 1979 metų 
gyvenamo amžiaus vidurkis vy
rams pailgėjo 2.6 metus, o mo
terims 1.6.

Ruduo be ledo ritulio žai
dynių Kanadoje yra dar pake
liama našta, tačiau žiema - gali 
tapti kančia. Tautinės ledo ritu
lio lygos savininkai ir žaidėjų 
unija nesutaria dėl algų, tad iki 
sutarties pasirašymo rungtynių 
neteks matyti. Savininkai teigia, 
kad iš 30 lygos komandų tik 10 
buvo pelningos. Nuo 1995 metų 
bendros pajamos pakilo 160%, o 
žaidėjų algos — 240%. Komandų 
savininkai samdo tuos žaidėjus, 
kurie atneša pergalę, dažnai ne
atsižvelgdami į išleidžiamus mi
lijonus ir taip skatina kitus žai
dėjus vis daugiau reikalauti. Tą 
daro ir kitų sporto šakų savi
ninkai ir žaidėjai, tačiau ledo ri
tulio žaidėjų algų išmokos su
daro apie 76 % visų pajamų, kai 
futbolas ir beisbolas išmoka 
apie 64%, o krepšinis tik 58%. 
Kiekvienas lygos žaidėjas 2003 
metais vidutiniškai uždirbo apie 
2 milijonus dolerių.

Parolimpinių žaidynių švie
sa Atėnuose buvo užgesinta 
rugsėjo 28 d. Kanados komanda 
laimėjo 70 medalių, iš kurių 27 
aukso, 19 sidabro ir 24 bronzos. 
Dauguma medalių buvo laimėta 
invalidų kėdėse, vandens basei
nuose, aklųjų lenktynėse. Pasku
tinėse aukso medalio krepšinio 
rungtynėse su Australija Kana
dos komanda laimėjo 70:53. 
Daugiausia medalių pelnė plau
kikai - 40 ir lengvaatlečiai 24. 
Vienas jų, Jeff Adams, kuris 
2002 metais įsikorė į Toronto 
CN bokštą, su savo kėde pasie
kė Akropolio kalno šventyklą, 
prie kurios jį pasveikino savo 
kėdėje laukiantis Graikijos lenk
tynininkas Vassilis Konstantino- 
poulos. A.V.

S k a u t ų
• Toronto skautininkių-kų su

eiga šaukiama antradienį, spalio 26, 
7.30 v.v., J. ir K. Batūrų namuose, 
1 Burkston Place, Etobicoke. Suei
goj numatyta skautų archyvo nuo
traukų tvarkymas ir kapinių lanky
mo dienos reikalai. Kaziuko mugei 
laimikius jau pradedam rinkti.

• Kadangi skautai-tės savo su
eigomis naudoja Maironio mokyk
los patalpas, yra būtina prisitaikyti 
prie naujų potvarkių, liečiančių mo
kinių saugumą. Todėl tėveliai nebe- 
įleidžiami į mokyklos patalpas, iš
skyrus sporto salę-auditoriją, į ku
rią galima įeiti tik pro vienerias du
ris iš kiemo pusės. Po užkandžių ir 
sueigų visi vaikai išleidžiami tik 
pro tas duris. Nesilaikant šių naujų

Vyr. skaučių įžodį davusios “Romuvos” skautų stovykloje 2004 m. rug
pjūčio 7 d. Iš kairės: Elytė Saplytė, Vaiva Kuraitė, Daina Kuraitė ir 
Viktorija Valaitytė Nuotr. P. Saplienės

SPORTAS
Plaukimas

51-osios Šiaurės Amerikos 
plaukimo pirmenybės vyksta spalio 
16, šeštadienį, 3 v.p.p. Bramptone - 
(McMurchy Pool, 247 McMurchy 
Avė.). Dalyvauja estų, latvių ir lie
tuvių kilmės plaukikai. Lietuvių re
gistraciją tvarko Catherine Jotautas, 
tel. 905 457-7664, ei. paštas Caro- 
mire@sympatico.ca

Žinios iš Lietuvos
- Nepaisant pėdos sąnario 

skausmo, Bahamas vykusiame pa
saulio galiūnų čempionate trečius 
metus iš eilės antrąją vietą užėmė 
Žydrūnas Savickas. Pimąją vietą 
laimėjo ukrainietis Viraciuk.

- Atėnų olimpinis čempionas 
Virgilijus Alekna vieną sėkmin
giausių savo sezonų užbaigė varžy
bomis Jurbarke, kur nusviedė diską 
67 m 56 cm. Antroje vietoje liko 
estas A. Timmert - 62 m 62 cm. 
Tarptautinės lengvosios atletikos 
federacijos (IAAF) paskelbtame 
geriausių pasaulio lengvaatlečių 
vyrų įvertinime V. Alekna išliko 
aštuntoje vietoje.

- Salia Kauno esančiame golfo 
klubo “Elnias” laukuose įvykusiose 
varžybose Lietuvos golfo federaci
jos sezono užbaigimo taurę laimėjo 
Lietuvos kūno kultūros akademijos 
golfo specialybės studentas T. Pra
nevičius (81 taškas). Antras po per- 
žaidimo liko taip pat LKKA golfo 
studentas (81 t.). Trečiąją vietą už
ėmė LKKA prorektorius V. Gedvi
las (83 t.). Varžybose dalyvavo ke
lios dešimtys Lietuvos golfo mė
gėjų.

- Prestižinėse Lietuvos jojimo 
varžybose Lietuvos prezidento tau
rę ir 3000 litų laimėjo, R, Babraus- 
kas. Antrąją vietą ir 2000 Lt - V. 
Navickaitė, trečiąją ir 1000 Lt. - S. 
Jasas.

- Moldovos sostinėje Kišiniov 
vykusiose tarptautinėse sambo im
tynių pirmenybėse panevėžietė Ieva 
Klimašauskienė iškovojo aukso 
medalį. Tai pirmasis aukso medalis 
nepriklausomos Lietuvos sambo 
imtynių istorijoje.

- Tarptautinės sportinių šokių 
federacijos (IDSF) paskelbtoje kla
sikinių šokių įvertinimo lentelėje 
Europos vicečempionai Arūnas Bi- 
žokas ir Edita Daniūtė iš Kauno 
“Sūkurio” klubo ir toliau užima 
antrąją vietą.

- Raimundui Rumšui diskvali
fikacija dėl narkotikų vartojimo 
pasibaigė liepos mėn. Po dvejų me
tų pertraukos šis žymusis dvirati
ninkas atstovaus Lietuvai vyrų lenk
tynėse dėl pasaulio čempionato. V.P.

MOKAME
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-269 d. term. Indėlius 
1.20% už 270-364 d. term, indėlius 
1.50% už 1 m. term, indėlius 
2.15% už 2 m. term, indėlius 
2.60% už 3 m. term. Indėlius 
2.85% už 4 m. term. Indėlius 
3.40% už 5 m. term, indėlius 
1.35% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.60% už 1 m. GIC invest. 
2.60% už 2 m. GIC Invest. 
2.80% už 3 m. GIC invest. 
3.30% už 4 m. GIC Invest. 
3.60% už 5 m. GIC invest.
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
1.80% RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
2.60% RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
3.05% RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
3.55% RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.00% RRSP & RRIF 5 m. term. Ind. 
0.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.50% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

pažym.
pažym.
pažym.
pažym.
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 5.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

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

- su keičiamu
nuošimčiu...

.4.15%

.4.60%

.5.20%

.5.50%

.5.60%

.4.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvirtad. 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
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1

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

.MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kanadoje ir 
Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip nuolatinis šal
tinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės išlaikymą bei studijuo
jantį jaunimą Kanadoje ir teikti finansinę paramą Lietuvai.

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

veikla
potvarkių, galima prarasti galimybę 
naudotis mokyklos patalpomis.

• Rugsėjo 25 d. įvyko iškil
minga žiemos sezono atidarymo su
eiga po Maironio mokyklos pamo
kų. Sk. vytis D. Puzeris vedė suei
gą. “Šatrijos” tunto įsakymuose pa
skirtos naujos vadovės — paukštyčių 
draugininke, vyr.sk.si. V. Narušytė, 
vyr.sk.si. K. Yčaitė, draugininkės 
pavaduotoja, vyr.sk.si. V. Kuraitė, 
draugininkės padėjėja, j.vs. E. Na- 
mikienė, globėja. Prityrusių skau
čių - vyr.sk.sl. J. Valiulytė, draugi
ninkės padėjėja. [ skaučių draugovę 
perkeltos: R. Aleknevičiūtė, A. Ra
manauskaitė, I. Ramanauskaitė ir 
M. Slykaitė. Į prit. skaučių draugo
vę: A. Juknevičiūtė ir R. Simona- 
vičiūtė.

“Rambyno” tunto vadovai: vil
kiukų - sk.v. L. Grybas, drauginin
kas, vyr.sk. E. Ploog, draugininko 
patarėja, sk.v. kand. A. Ruslys ir 
sk.v. kand. J. Tarvydas, padėjėjai. 
Skautų - sk.v. M. Sungaila, draugi
ninkas, s. R. Kalendra, draugininko 
patarėjas, v.s. fil A. Dailydė, globė
jas, sk.v. kand: S. Wasowicz, sk.v. 
kand. D. Saplys ir sk. v. kand. V. 
Steer, pavaduotojai. Prityrusių 
skautų - sk.v. D. Puzeris, draugi
ninkas ir sk.v. M. Turczyn, padėjė
jas, jūr.ps. E. Birgiolas ir jūr.ps. A. 
Šileika perdavė “Herkus Monte” 
įgulos pastatytą kanojų naujiems 
vadovams, budž. P. Bekeriui ir 
budž. R. Punkriui. Naujiems vado
vams palinkėta gero vėjo. Tuntinin- 
kai ps. R. Baltaduonytė-Lemon ir s. 
M. Rusinas trumpai pakalbėjo apie 
metų veiklą ir naujas taisykles. Su
eiga baigta giedant “Ateina naktis”. 
Po bendros sueigos vyko atskiros 
draugovių sueigos. M.R.

■nHHHHHHHaBMBIIIIIIIIIIIIIIIlllllll 
ROYAL LePAGE

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

QUEEN SYREN A TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

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

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima

Algis MEDELIS

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 #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
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
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:Caro-mire@sympatico.ca
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
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ALDONA ŠMULKŠTIENĖ

Prieš 60 metų didelė mūsų 
tautos dalis (1944 metais) trau
kėsi į Vakarus nuo besiartinan
čios antrosios sovietų okupaci
jos. Gal geriau tiktų žodis “bė- 
go”, nes laikau 1944 m. pasitrau
kusius politiniais pabėgėliais.

Buvome išgyvenę pirmąją 
Sovietų okupaciją, Rainių trage
diją (gyvenome netoli nuo Tel
šių) ir antrosios nebenorėjome 
išgyventi.

1944 m. liepos mėnesį ir 
mes buvome atvykę prie Vokie
tijos sienos, bet grįžome. O an
trą kartą išbėgome per vėlai, 
spalio pradžioje, nors vežimai 
su maistu, apranga ir kt. buvo 
seniai paruošti, bet buvo sunku 
palikti namus.

Spalio mėnesį traukėsi labai 
daug vokiečių kariuomenės ir 
civilių gyventojų. Keliai buvo 
tiesiog užtvindyti jais. Važiavo
me, geriau pasakius, slinkome 
vieškeliu Kretingos link. Varė
me veislines karves (vokiečių 
paliepimu). Kad tėvelis kiek pa
ilsėtų, nubėgau į priekį jo pava
duoti. Karvės laukais ėjo grei
čiau, negu važiuojantieji už
tvenktame kelyje. Palikau ant 
vežimo ir apsiaustą, nes buvo 
graži rudens diena; nieko nepa
siėmiau, tik treningo kišenėje 
turėjau prel. J. Maciejausko do
vanotą šv. Teresėlės novenos 
knygelę, su kuria nesiskirdavau.

Staiga - sąmyšis. Susišau
dymas. Rusų tankai atkirto ke
lią. Kilo panika ir žmonės, pali
kę vežimus, bėgo į pakelės miš
kus. O aš bėgau keliu atgal ieš
koti tėvelių ir brolio. Jų nebera
dau. Sutikti pažįstami paėmė 
mane savo globon ir vis ramino, 
kad rasime tėvelius, nors man 
atrodė, kad jau viskas baigta ir 
pasaulis liko labai tuščias ir 
liūdnas.

Susišaudymo metu ir mes 
gulėjome miške, kažkokioje šla
pioje lomoje, tarp krūmų. 
Atrodė, kad kulkos žvimbė tie
siog per galvą ir vis pasitikrin
davau, ar ji nekruvina. Kai va
karop viskas nurimo, mūsų ma
žas būrelis, kuriame buvo ir dvi 
jaunos šeimos su kūdikiais ant 
rankų, bridome per upę, ieško
dami kelio. Mus kažkas apšau
dė. Pasiekę kitą krantą, šlapi, 
uždusę, pavargę ir išsigandę tuš
čiame kelyje pamatę “Tiger” 
tanką, paprašėme vokiečių tan
kistų, kad pavežtų, nes tai buvo 
vienintelė važiavimo priemonė, 
o mes vos bepaėjome.

Kareiviai mus užtraukė ant 
didžiulio tanko. Ten, be mūsų, 
buvo ir labai neramus paršiukas 
maiše. Kiek pavažiavęs tankas 
sustojo, nes negalėjo pervažiuoti 
per mažą medinį tiltą. Buvo jau 
pusiaunaktis. Išlipome. Padėko
jome ir ėjome toliau. Radę ap
leistą trobą pakelėje, pernakvo
jome joje ant šiaudų.

Rytmetį vėl atsistojome prie 
kelio ir prašėme besitraukiančių 
vokiečių (civilių jau nesimatė), 
kad pavežtų. Keli atsisakė. Tik 
pravažiuojantis didelis vilkikas 
- “Maurer”, traukiantis patran
ką, sutiko mus paimti. Prikibo
me kur kas galėjome įsikabinti. 
Man teko sėdėti apsikabinus 
patrankos vamzdį, kad nenu- 

č <5^>

2002 metų pavasarį Kanados lietuvių muzicjuje-archyvc Anapilyje vy
kusią Jaunų lietuvių menininkų parodą aplankė Lenkų moterų federa
cijos narės. Apžiūrėjusios parodą, per direktorę dr. Rasą Mažeikaitę 
perdavė kvietimą jauniems menininkams dalyvauti lenkų rengiamoje 
šių metų parodoje “Gold Fish” pavadinta “My Roots - My Inspira
tion”. Paroda vyko Toronto rotušėje nuo rugsėjo 25 iki 30 d. Kristina 
Baliūnaitė foto mene laimėjo 3-čią vietą

griūčiau. Jis buvo nužymėtas 
raudonais ir baltais ruožais, pa
rodančiais kiek rusų ir anglų lėk
tuvų yra ta patranka nušovusi.

Važiavom pamažu Kretin
gos link. Teko važiuoti, kaip vo
kiečiai sakė, ir per užminuotus 
laukus, sekant priešais važiuo
jantį minogaudį. Kretinga jau 
liepsnojo. Kareiviai mums sakė, 
kad jie pasilieka ginti Kretingos. 
Padėkoję už pavėžėjimą, ėjome 
tolyn.

Netolimoje kryželėje pama
čiau stovinčius tėvelius ir brolį, 
beklausinėjančius žmonių, ar kas 
nors nematęs manęs. Susitikome 
tiesiog stebuklingai. Nedelsdami 
skubėjom tolyn.

Pakelėje mus paėmė pavė
žėti vienas lietuvių sunkvežimis, 
bet ir vėl priekyje girdėjosi šū
viai. Sunkvežimiui pritrūko ku
ro ir vėl bėgome pėsčiomis.

Pamatėme stovintį vokiečių 
kareivių sunkvežimį ir pasipra
šėme, kad pavėžėtų. Kareiviai 
įsitraukė mus į vidų ir susodino 
priekyje. Netrukus priėjo kari
ninkas su revolveriu rankoje, 
rinkęs kareivius į frontą. Jis 
praskleidė sunkvežimio užuolai
dą ir pamatęs mus tepasakė: 
“Ach, Živilisten!” ir nuėjo. Ka
reiviai, buvę sunkvežimyje, buvo 
išgelbėti ir liko dėkingi mums.

Su jais važiavome toliau. 
Pervažiavome ne tą tiltą per 
Nemuną (ar jo šaką), rusai mus 
apšaudė iš kito kranto. Matėme 
nukautų karių. Sunkvežimio 
šoferis greit įlėkė į kažkokį 
kiemelį, sulaužęs tvorą, apsisu
ko ir dideliu greičių perlėkė šį 
kartąjau per gerąjį tiltą. Lėkėme 
Rytprūsių link. Visą tą laiką ir 
bavarai kareiviai, ir mes 
pusgarsiai kalbėjome Rožinį, jie 
vokiškai, mes lietuviškai.

Vos pervažiavus tiltą ir tru
putį pavažiavus, dar blykčiojant 
liepsnosvaidžiams, pritrūkome 
benzino. Sunkvežimis sustojo, 
bet greit gavęs kuro iš kitų 
kareivių, skubėjo toliau.

įvažiavę į Rytprūsius, pate
kome į vadinamą “katilą” - bu
vome apsupime. Per galvą nardė 
“Stukos”. Kareiviai pradėjo sta
tyti plaustą persikėlimui į Nerin
gą, bet jiems buvo pranešta, kad 
jų dalinys turįs važiuoti į Berly
ną ir gauti naują paskirtį, o visi 
apsuptyje esantys civiliai pabė
gėliai, kurių buvo labai daug, 
turėjo pasilikti ir laukti išlaisvi
nimo. Bet mus iki šiol vežusieji 
kareiviai bavarai, lyg atsilygin
dami, gelbėjo mus. Jie sunkve
žimyje mus apklojo storomis 
plastikinėmis marškomis, kartu 
su tuščiais ir pilnais benzino 
bakais. Tikrintojams kareiviai 
sakė, kad sunkvežimyje tik jie 
vieni, civilių nėra.

Ir taip. Viešpaties valia, per 
tuos bavarus kareivius buvome 
išgelbėti. Paskiau jie nuvažiavo 
sau, o mes, ir vėl pėsčiomis, nu
ėjome sau, vis žingsnis po 
žingsnio toliau į Vakarus. Nieko 
nebeturėjome, tik keletą doku
mentų ir šiek tiek pinigų mamos 
rankinuky.

Tolimesnė mūsų kelionė į 
Vokietiją irgi buvo pilna įvairių 
nuotykių, pergyvenimų, kaip ir 
tūkstančių kitų žmonių, turėju
sių dar įdomesnių, sudėtinges
nių ir skausmingesnių išgyveni
mų ir vieną troškimą - nebegy
venti daugiau Sovietų okupaci
joje.

Prieš porą metų Santa Monikoje, Kalifornijoj, dukters Lili suruoštame motinai pagerbti pobūvyje: Vanda 
Rees - iš kairės antroji, jos dešinėje - a.a. Elena Žilinskienė, jos kairėje - Alė Rūta, Audronė Žemaitaitienė, 
Gražutė Šlapelytė-Sirutienė Nuotr. Lili

Re/max West Įstaigoje
> ilgiausiai dirbantis agentas

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

R&ŽMBK West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Nemokamas namų įvertinimas

PASAKA IŠ GYVENIMO

Žemaitijos bajorė Kalifornijoj
ALĖ RŪTA

Bajorai - istorinės Lietuvos 
visuomenės dalis. Tiksliai isto
riškai kad ir nesilaikant, iš gyve
nimo žinojau, kad buvo nuo uni
jos su Lenkija laikų didelių dva
rų savininkai, jų ponai kalbėjo 
lenkiškai, mokslinosi jų vaikai 
užsieniuose, ir daugelis jų nešėsi 
išdidžiai prieš lietuvius, prieš jų 
tarnus ir kaimynus, šaipėsi iš 
“mužikų” ir jų lietuviškos šnek
tos, nors juos, tuos didelius po
nus, maitino Lietuvos žemelė.

Buvo mažesnių dvarų, ir 
mažesnių ponų... tai kiek nusi
gyvenę bajorai (plikbajoriai) ar 
tik šiaip - mažesnius plotus že
mių valdą; jų dauguma turėjo 
gražių jausmų Lietuvai, su lietu
viais dalyvavo sukilimuose prieš 
rusus - pavergėjus. Buvo mano
ma, kad tai išlikę bajorai dar iš 
Vytauto Didžiojo laikų, tikriau
siai, visada buvę lietuviškos są
monės.

Yra ir dabar - laisvoje Lie
tuvoje, po sovietinio prislėgimo, 
susiorganizavę bajorai į draugi
jas; gal jie iš anų abiejų bajorų 
luomų, bet, reikia tikėtis, kad 
vien patriotiniais gerais tikslais 
Lietuvai.

Tai tik bendrinė įžanga. O 
čia noriu pasekti “pasaką” apie 
vieną tik moterį - bajoraitę, kuri 
daug metų gyveno mūsų artimo
je draugystėje ir kurią, ačiū Die
vui, teko gerai pažinti.

Nebus čia jos tikslių biogra
finių žinių. Pasaka yra pasaka... 
Ir joje kalbu pažvelgusi daugiau 
iš charakterio, iš dvasinės būse
nos ir iš atliktų žmogiškų gerų 
darbų pusės.

Gal ji nebuvo holivudinė 
gražuolė, bet patraukli, simpa
tinga, santūri ir darbšti lietuvai
tė. Ji augo Žemaitijoje mažesnių 
bajorų šeimoje. Kad ir ne di
džiausi dvarelio žemių plotai, 
bet tėveliai gražiai tvarkėsi, o jų 
didžiausia padėjėja buvo kaip 
tik ši dukra, gabi, viską nusima
nanti: ir ekonomijos, ir žemdir
bystės reikaluose, ir... Labdaros, 
gerų darbų srityje. Ir nereikėjo 
jai ilgai pas tėvelius būti... Nusi
žiūrėjo į ją žymiai didesnio dva
ro bajoraitis, gražus, baigęs už
sienyje aukštuosius mokslus, 
grįžęs iš ten dvaro ar dvarų pa
veldėtojas, - Vladislovas Hriš- 
kevičius-Burba, tikras bajoras, 
su istoriniais dokumentais (tik
rai nežinia, unijiniais ar vytauti-
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siunčiami nemokamai šešias savaites
Jonas Didžbalis - sekretorius, Antanas Pacevičius - korespondentas, Julija Puodžiukaitė - socialinių reikalų vedėja, 
Sofija Bulotaitė - ryšininkė organizacijoms nepriklausančiam jaunimui, Linga Jaglowitz ir Julija Šimonėlytė - narės

niais). Nelabai ilgai ją stebėjęs, 
su žavesiu jai pasipiršo: “Ir ži
nok, Vanda, ne tiek dėl įvairių 
kitų tavo gerų ypatybių noriu ta
ve turėti kaip žmoną, kiek dėl 
tavo geros širdies... Man patiko, 
kad tu nevengi vargšų”.

O ta jaunoji Vanda, važiuo
dama savo tėvų karietoj į bažny
čią, pati važnyčiodavo, jei tik 
pakelyje pamatydavo elgetas, 
pėsčią šlubuojantį ta pat linkme, 
ji sustabdydavo karietą ir įsiso
dindavo senelį ar senelę elgetą, 
prie šventoriaus išleisdavo. Taip 
ji buvo daug kartų padėjusi pa
vargėliams, seneliams, luošiems 
ir ligoniams.

Taigi Vanda ir tapo jau di
delio dvaro - Varputėnų - savi
ninkė, mokyta ir turtinga, gra
žaus Vladislovo žmona. (Apie 
Varputėnus jau buvo rašyta 
Drauge ir Lietuvoje kultūros 
žurnaluose).

Jie susilaukė keturių vaikų: 
visi gabūs, gerai išsilavinę, są
moningi ir palankūs Lietuvai, 
nors atsidūrę svetimuose kraš
tuose.

Bat aš seku “pasaką” apie 
bajorę Vandą; daugiausia žinau 
iš jos pačios pasakojimų, iš jos 
ilgesingų atodūsių...

Kokia graži buvo Lietuva! 
Kokia graži jaunystė ir jaunos 
šeimos laimė anoje (19l8-tų 
metų) Nepriklausomoje Lietu
voje.

Varputėnai buvo pavyzdin
gai sutvarkytas dvaro žemės 
ūkis. Geriausių sūrių, kitų pieno 
gaminių... O sodai! O alėjos, ta
kai... Gėlių, gėlių aplink... Ir 
medžių, ir fontanų. Ir šv. Anta
no vardo koplyčia - bažnytėlė, 
ir mokykla, ir kiti kultūriniai bei 
religiniai įrengimai... Ir prie viso 
to, žinoma, prisidėjo ir jaunoji 
ponia - Vanda. Ji pati sako, kad 
ji turėjusi idealiausią motiną, 
kuri ją visko išmokė...

Vanda atsidūsta: “Mano 
motina buvo labai gera senelei, 
savo motinai; ir aš stengiausi 
būti jai gera; gal užtat dabar 
man Dievas davė tokias geras 
dukteris, kurios man senatvėje 
visaip padeda.

O nuo jaunystės Žemaitijoje 
iki senatvės Kalifornijoje daug 
kas įvyko... Nelengva, sunku, 
skaudu... Bet viskas, kai su Die
vu širdyje ir gyvenime, ne taip 
sunku...

Okupacijų išginti iš Varpu
tėnų, iš Lietuvos, kentėjo su ki- 

- — — —

juozas (Joseph) NORKUS

tais emigrantais visus vargus. 
Maži vaikai, o atsidūrus Ameri
koj, - vaikų mokslas, Vladislo
vas - tėvas ir šeimos globėjas — 
sunegalvavo. Jis nebegalėjo im
tis darbų - uždarbiui; o iš tikro, 
iš pat pradžių j is pradėjo “kovoti 
prieš bedievišką, nežmonišką 
komunizmą” paskaitomis.

Vladas Hriškevičius buvo 
iškalbus, išsilavinęs, apsiskaitęs, 
ir žmonės jo mielai klausydavo
si organizacijų ir privačiuose su
ėjimuose. Jis mokėjo gerai ke
lias svetimas kalbas, užtat ir į 
klausimus kiekvienam atsakyda
vo jų kalba ir jų supratimu. Dau
gelį jų apšvietė apie komunizmo 
blogį. Bet už tas kalbas ir pa
skaitas jis neuždirbdavo šeimai.

Vanda, kaip seniau, buvo 
tvirčiausia tėvų dvarelio vadovė, 
taip ir čia, Kalifornijoj, tapo sa
vo šeimos pagrindinė maitintoja 
(dirbo Šv. Jono ligoninėj pa
prastą darbą), vaikų mokslinto- 
ja, ilgus metus sirginėjančio vy
ro prižiūrėtoja.

Mums iš šalies ji nebeatrodė 
išlepinta bajorė, o stipri, darbšti, 
taupi, reikli sau ir kitiems, - tik
ros lietuvės motinos pasiaukoju
sios šeimai, maitintojos ir dvasi
nės stiprybės paveikslas.

Tokia ji iki dabar. Jau vyrą 
seniai palaidojusi, jau vaikai 
“ant savų kojų”, jai geri, pade
da, nors... Ji pagalbos iš vaikų 
nereikalauja: savarankiška, kar
tais išdidžiai (kaip bajorė) tvar
kosi.

Tiktai jos geri darbai jau
nystėje grįžta dabar jai pačiai... 
Ir ji dar vis tų gerų darbų pati 
nevengia. Gailestingumas! Ji 
prisimena, kad jų dvare - Var
putėnuose - vienai tarnaitei atsi
tiko nelaimė: tapo nėščia. Kitur 
tokias išvaro, - žinokis! O Van
da liepėjos neišvaryti, kol ji dir
ba - tegu dirba, o paskui globo
jo motiną ir kūdikį. Buvo dau
giau tokių pavyzdžių. Ir ji įsiti
kinusi, kad Dievas teisingas: už 
visa padaryta gera - grįžta iš ki
tur gėris, pagalba, gailestingu
mas ir tau.

Kaip Vanda mylėjo gerbė 
savo motiną (nors ji liko prie 
komunistų vargti), taip dabar se
natvėje jos duktė nepaprastai 
prižiūri, globoja, myli ją. Ir 
Vanda, jau labai ligota, sako: 
“Nebijau gyventi, nebijau ir 
mirti... Dievo valia...

Santa monikietė — Vanda 
Hriškevičienė-Rees; jos dukra - 
Lili (Elena).

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

Advokatas
ALG/S S. P4CEV7Č/US PACE, b.sc„ llb.

PACE LAW FIRM
Mūsų naujas adresas nuo rugpjūčio 30 d.

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jum? suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Skrydžiai į Lietuvą geriausiomis 
kainomis. Vyresnio amžiaus 

keleiviams 10% nuolaida.

Jūsų paslaugoms ■ mūsų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

“BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. ikipenktad., 9.30 v.r- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1 -800-715-5767 Fax: 416 249-7749

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

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, 
kad, TŽ fakso numeris yra 905 290-9802.

Kanados lietuvių jaunimo sąjungos suvažiavimas įvyko rugsėjo 26 d. “Kretingos” stovyklavietėje. Susirinko 22 
nariai, diskutavo įvairias temas - XII PLJ kongresą, kuris įvyks Kanadoje 2006 m. vasarą. Buvo išrinkta valdyba, o
suvažiavimas užbaigtas laužu ir pasirodymais. Visi dalyviai dėkoja Tėvams pranciškonams, KLB, KLF, 
“Kretingos” stovyklos vadovybei, “Talkai”, Prisikėlimo kredito kooperatyvui, “Paramai” ir “Litui”. Šių metų KLJS 
valdybą sudaro: Saulius Simonavičius - pirmininkas, Vytas Ruslys - vicepirmininkas, Tomas Jonaitis - iždininkas,

http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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Anapilio žinios

- Toronte mirė a.a. Ona Vasie- 
nė, 81 m. amžiaus. Pašarvota Tur
ner & Porter laidotuvių namuose 
prie Bloor ir Windermere sankry
žos. Maldos prie karsto spalio 14, 
ketvirtadienį, 8 v.v. Laidotuvių Mi
šios - spalio 15, penktadienį, 11 
v.r. Lietuvos kankinių šventovėje.

- Spalio 3, sekmadienį, labai 
gražiai buvo atšvęsta Lietuvos kanki
nių šventė - mūsų parapijos atlaidai.

- Spalio 9, šeštadienį, iš Lietu
vos kankinių šventovės palaidota 
Montrealy mirusi a.a. Stasė Stanke
vičienė, 85 m. amžiaus.

- Anapilyje esančiame Kana
dos lietuvių muziejuje dabar rodo
mos seniausios Šv. Jono Krikštyto
jo parapijos nuotraukos, atspindin
čios 1920-1940 metų veikią.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos bus pradeda
mos šį rudenį. Registruotis sekma
dieniais po Mišių zakristijoje arba 
skambinti klebonijon tel. 905 277- 
4320.

- JAV-se mirė a.a. dr. Julius 
Puodžiukas, žentas mūsų Delhi pa
rapijiečių A. T. Žebertavičių.

- Ateinantį savaitgalį Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje bus renkama 
antroji rinkliava vyskupijos labda
rai - Thanksgiving Appeal.

- Delhi Sv. Kazimiero švento
vės salės kilimų išvalymą bei salės 
ir šventovės prieangių bei durų iš
dažymą finansavo A. T. Žebertavi- 
čiai.

- Iš Punsko atvykusios jauni
mo grupės “Šešupė” koncertas Wa- 
saga Beach mieste įvyks spalio 19, 
antradienį, 2 v.p.p. Gerojo Ganyto
jo misijos patalpose.

- Rudeninė kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus spalio 31, 
sekmadienį. Pamaldos bus 3 v.p.p. 
Lietuvos kankinių šventovėje. Au- 
toaikštėje bei kapinėse tvarką pri
žiūrės Toronto VI. Pūtvio kuopos 
šauliai. Mokyklinis autobusas į pa
maldas veš maldininkus nuo Isling
ton požeminių traukinių stoties 
2.30 v.p.p., o nuo Anapilio atgal 
išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapilio auto- 
busėlis tą sekmadienio rytą važiuos 
įprasta sekmadienio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs spalio 31, sekmadienį, bus ruo
šiami Anapilio moterų būrelio Ana
pilio salėje. Pietauti bus galima visą 
dieną ir atsigaivinti vynu bei lietu
višku alumi.

- Mišios spalio 17, 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 a.a. Joną ir 
Uršulę Paliulius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje spalio 16, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Juozą ir Te
resę Astrauskus.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį pamaldos 9.30 

v.r. Pamaldų metu vyksta tikybos 
pamokos vaikučiams. Po pamaldų, 
12 v.p.p. Lietuvių Namų patalpose 
parapijos Padėkos šventės puota 
rengiama Moterų draugijos. Bilietus 
platina A. Langienė 416 233-0511.

- Sekmadienio mokyklos pa
mokos vyks pamaldų metu lapkri
čio 7 ir 21 d., gruodžio 5 d.

- Š. m. Jaunimo pamaldos ir 
Kalėdų eglutė įvyks gruodžio 19d., 
2 v.p.p.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$200 aukojo O. Juodikienė.

A. a. Otto Berento vienerių 
metų mirties prisiminimui Irena 
Turūtienė ir Vincas Paulionis 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

PARDUODU vestuvinę suknelę. 
Skambinti vakarais tel. 416 533- 
7947.

JOTVA CONSTRUCTION 
Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323 arba 416 882-8531.

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

(416) 236-6000 
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį pamoks

lus sakė diak. Jonas Šileika, OFM, 
giedojo parapijos choras. Ateinantį 
sekmadienį giedos “Retkartinis” 
parapijos choras.

- Metinei parapijos vakarienei, 
kuri vyks spalio 23 d., 5 v.p.p., bi
lietų dar yra. Jie platinami sekma
dieniais po Mišių parapijos salėj. 
Meninę programos dalį atliks Či
kagos vyrų dainos vienetas, vad. 
Dariaus Polikaičio.

- Šį penktadienį ir šeštadienį, 
spalio 15-16 d.d., parapijos salėj 
vyks vartotų daiktų ir drabužių iš
pardavimas, kurį organizuoja para
pijos tarybos labdaros sekcija. 
Daiktus atvežti į salę dieną ar dvi 
prieš išpardavimą. Organizatoriai 
kviečia visus darbu, daiktais ir py
ragais prisidėti prie šio projekto, 
kurio pajamos skiriamos labdarai. 
Ryšium su išpardavimu, šią savaitę 
jokių sporto treniruočių parapijos 
salėj nebus.

- Ateinantį sekmadienį, po 
12.15 v. Mišių parapijos salėj vyks 
KLKM dr-jos šios parapijos sky
riaus susirinkimas. Susirinkime 
“Auksinio amžiaus sveikatos prob
lemos” tema kalbės dr. R. Zabie- 
liauskas. Skyriaus pirmininkė Irena 
Vibrienė, tel. 416-762-8414.

- Pasauliečių pranciškonų Mi
šios ir susirinkimas vyks šį ketvir
tadienį, spalio 14, 10 v.r. “Vilnius 
Manor” patalpose.

- Spalio 6 d. palaidota a.a. Sta
sė Liuimienė, 82 m. Paliko vyrą 
Vytautą, dukrą Vytą Kušneraitienę 
su šeima, brolį Petrą Stauską su šei
ma ir mirusios dukters Rūtos Au- 
gaitienės sūnų Aleksandrą. San An
tonio mieste, Texas valstijoj mirė ir 
ten palaidotas dr. Julius Puodžiu
kas, 59 m. Toronte paliko mamą 
Elzbietą Puodžiukienę, brolį dr. Ed
vardą Puodžiuką ir seseris Dalią 
Valaitienę ir Sally Pennock su šei
momis

- Registruojami vaikai Pirmos 
Komunijos ir Sutvirtinimo sakra
mentų pasiruošimo pamokoms, ku
rios prasidės lapkričio mėnesį. Pir
mai Komunijai vaikučiai registruo
jami nuo 7 metų, o Sutvirtinimui 
nuo 12 metų amžiaus. Registruoti 
parapijos raštinėje 416-533-0621.

- Mišios sekmadienį, spalio 17: 
8 v.r. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius; 9 v.r. už a.a. Leontiną 
Andrijauskienę - 2 metinės, 10.45 
v.r. už a,a. Alfutę Tutlienę, už a.a. 
Liontiną ir Kazimierą Baranauskus, 
už a.a. Oną Beresnevičienę; 12.15 
v.p.p. už a.a. Danutę Bražienę ir 
jos šeimos mirusius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Kviečiame apsilankyti ir pa

matyti dabar rodomas Šv. Jono- 
Lietuvos kankinių parapijos seniau
sias nuotraukas, vaizduojančias pa
rapijos veiklą 1920-1950 m. Ruo
šiame jauno (24 m.) Vytauto Didž. 
universiteto absolvento Tomo Pa
bedinsko meniškų nuotraukų paro
dą. Jos atidarymas - Kapinių lanky
mo dieną, spalio 31. Žaismingi Lie
tuvos pajūrio, laukų ir miestų vaiz
dai, tradicinio ir postmodernistinio 
fotografavimo derinys sudomins vi
sų amžių lankytojus.

A. a. Laimos Bulvičiūtės- 
Kurpienės atminimui, mama 
Marija Bulvičienė Tėviškės ži
buriams aukojo $25.

A. a. Stasės Liuimienės at
minimui pagerbti Jūratė ir Mark 
Ignatavičiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $25.

A. a. Justui Augiui mirus, 
užjausdama seserį E. Vaitkūnienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

A. a. Ados Pėteraitienės at
minimui pagerbti Mažosios Lie
tuvos fondui Birutė Nagienė au
kojo $30. LA.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui L. Valevičienė 
(savo vyro a.a. Juozo Valevi
čiaus VII mirties metinių proga) 
aukojo $100.

A. a. Stasės Liuimienės at
minimui pagerbti Tėviškės žibu
riams aukojo: $100 - L. Dau
nienė; $50 - G. A. Tarvydai, D. 
G. Sakai, G. Kuzmienė; $40 - 
A. Jurkšaitienė; $30 - I. J. 
Meiklejohn, dr. R. ir A. Karkos, 
I. J. Ross; $25 - T. V. Sičiūnai; 
$20 - E. Ališauskienė, D. Bar
kauskienė, M. Povilaitienė, D. 
L. Garbaliauskai, R. A. Kalend
ros, L. V. Sendžikai, J. Mažo
nienė, L. Rusinaitė, A. Mikšie
nė, D. Vaidilienė, G. R. Paulio- 
niai, A. Žemaitis, J. Gustainis, 
V. K. Gapučiai, L. Senkevičie- 
nė, E. J. Čuplinskai; $10 - T. ir 
S. Dirienzo. Aukas surinko B. 
Kazlauskaitė, D. Keršienė ir M. 
Povilaitienė.

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

Kryžių kalne prie Šiaulių pastatytas specialus kryžius a.a. Vidai Mockuvienei atminti. Prie kryžiaus - velio
nės vyras Feliksas Mockus iš Kanados su sesutėmis Vince ir Brone

Seminaras Perkant savo 
pirmą namą - ką reikia žinoti? 
yra taikomas jauniems žmonėms 
ar naujiems Kanados gyvento
jams. Seminarą rengia Prisikėli
mo kredito kooperatyvas š.m. 
spalio 27, trečiadienį, 6.30 v.v. 
Vietos yra ribotos. Prašome re
gistruotis kredito kooperatyve ar
ba skambinant 416 532-3400. an

Toronte gyvenantys žur
nalo Katalikų pasaulis prenu
meratoriai gavo š.m. rugsėjo 15 
d. rašytą pranešimą, kad dėl fi
nansinių sunkumų žurnalo lei
dyba nuo sausio 1 d. sustabdo
ma. Puošnų žurnalą leido Užda
ra akcinė bendrovė Katalikų pa
saulio leidiniai. Žurnalo leidy
bai baigiantis, bendrovė siūlo 
ypatingai geromis kainomis įsi
gyti knygų, kurių jos knygyne 
yra daugiau kaip 60 pavadini
mų. Vilnių lankantys kviečiami 
užeiti ir knygų pasirinkti. Adre
sas: Pranciškonų g. 3 (kiemely
je, šalia kavinės “Šauni viete
lė”). Knygyno darbo laikas šio
kiadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 
vai. vak. Knygų taipgi galima 
užsisakyti E-paštu: komerciįa@- 
katpasaulis.lt, persiuntimo išlai
das apsimokant patiems. Inf.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubo metiniai pietūs spalio 
5 d. praėjo šauniai - dalyvavo 
140 narių ir svečių. Pirm. A. 
Aisbergas visus pasveikino ir 
pristatė buvusius pirmininkus: 
L. Balsienę, A. Sukauską, V. 
Stanaitį ir H. Stepaitį. Toliau 
vyko muz. programa, kurią at
liko klubo choras “Daina”, vad. 
muz. L. Turūtaitės. Publika įei
nančius ir išeinančius choristus 
lydėjo plojimais.

Prieš valgį maldą sukalbėjo 
diak. dr. K. Ambrozaitis. Papie
tavus V. Birštono ir jo padėjėjų 
pagamintų skanių valgių, vyko 
turtinga loterija. Viskas buvo 
stropiai suorganizuota renginių 
vadovės L. Mačionienės rūpes
čiu. Br.P.

TZ pasiekė Valerijaus 
Paulionio laiškas, iš Kelmės J. 
Graičiūno gimnazijos, rašytas 
torontiečiui filatelistui A. Lauri
naičiui. Laiške dėkojama Toron
to lietuvių filatelistų ir numiz
matų dr-jai už visokeriopą para
mą gimnazijos jauniesiems fila
telistams, ypač už finansinę - 
160 dol. išdalinti moksleiviams, 
ruošusiems savo filatelijos rinki
nių parodą. Per mokslo metų 
pradžios šventę pinigus įteikė 
gimnazijos direktorius Rimas 
Bielskis.

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 10 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 150 svečių.
- Lietuvių Namų ir Labdaros 

valdybos posėdis - spalio 13, tre
čiadienį, 7 v.v. Lietuvių Namų sek
lyčioje.

- Svetainė “Lokys" šiokiadie
niais dirba nuo 12 v.p.p., savaitga
lio dienomis nuo 11 v.r.

- “Lokyje” galima gauti duo
nos ir kitų lietuviškų maisto gami
nių. Teirautis tel. 416 534-8214.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, gera 
proga susitikti su pažįstamais, 
susipažinti su tautiečiais, atvykstan
čiais iš kitų vietovių. Veikia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams a.a. M. 

Gediminaitės ir S. Liuimienės atmi
nimui $100 aukojo L. Balsienė. A. 
a. V. Ruslio atminimui $50 aukojo 
J. P. Sokol. A. a. M. MacDonald 
atminimui $500 aukojo dr. R. Mac
Donald ir D. MacDonald.

- 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.

Visus lietuviškos dainos mėgėjus 
kviečiame į Punsko jaunimo grupės

koncertus, kurie įvyks:
SPALIO 16, šeštadienį, 3 v.p.p. - Londone
SPALIO 19, antradienį, 2 v.p.p. - Wasagoje
SPALIO 22, penktadienį, 2 v.p.p.- Hamiltone

SPALIO 24, sekmadienį, 3 v.p.p. - Toronto Lietuvių Namuose
Programoje:

LIETUVIŲ LIAUDIES BEI JŲ PAČIŲ SUKURTOS DAINOS 
Bilietų kaina Toronte - $15 asmeniui, vaikams iki 12 m. nemokamai.

Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris

MONTREAL
Aušros Vartų parapijos kleb. 

kun. R. Birbilas dviračio nelaimė
je susilaužė dešinę koją. Nors ir su 
ramentais, bet sekmadienį, kaip ir 
visada, atnašavo šv. Mišias. Šešta
dienio rytmetines ir vakarines Mi
šias atnašavo Šv. Kazimiero para
pijos kleb. kun. A. Volskis.

KLKM dr-jos Montrealio 
skyriaus susirinkimas įvyks spalio 
31 d., po 11 vai. Mišių Aušros Var
tų parapijos klebonijoje. Bus svars
tomi draugijos ateities veiklos pla
nai. G. Kudžmienė, šią vasarą ap
lankiusi “Vaiko tėviškės namų” so
dybą, pasidalins įspūdžiais apie šių 
namų gyvenimą. Narės prašomos 
dalyvauti. Kviečiami rėmėjai ir 
svečiai.

Kanados lietuvių jaunimo s- 
gos Montrealio skyrius ir KLB 
Montrealio apylinkės valdyba ren
gia rašytojo Antano Šileikos nau
jausios knygos Woman in Bronze 
sutiktuves ir džiazo vakarą Aušros 
Vartų parapijos salėje lapkričio 13, 
šeštadienį.

A. a. Claudette Poirier-Ra- 
činskienė, 68 m. amžiaus, mirė

spalio 5 d. Po pamaldų spalio 9 d. 
laidotuvių namų koplyčioje palai
kai sudeginti. Liūdi vyras Antanas, 
duktė ir sūnus su šeimomis, trys 
vaikaičiai ir daug giminių bei arti
mųjų. D. S.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Sekmadienį, spalio 10 po 
Mišių parapijiečiai atšventė klebo
no kun. Aloyzo Volskio gimtadienį, 
kuris yra spalio 12 d. Jam įteikė 
tortą su žvaicėmis, sugiedojo Ilgiau
sių metų.

- Metiniai parapijos grybų pie
tūs įvyks sekmadienį, spalio 24 po 
Mišių. Parapijiečiai prašomi atnešti 
pyragų ar laimikių loterijai. Bilietai 
$18 suaugusiems; $8 moksleiviams 
nuo 10 iki 18 metų; vaikučiams 
nemokamai. Montrealio lietuviai 
kviečiami atsilankyti. Giedos dainų 
vienetas “Melodija” per Mišias.

- Šv. Mergelės Marijos Roži
nis kalbamas prieš Mišias 10.30 
vai. sekmadieniais spalio mėnesį.

- Šv. Onos dr-jos susirinkimas
bus sekmadienį, lapkričio 14 po 
Mišių ir užkandžių. Narės prašo
mos atsilankyti. V.L.

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS 
maloniai kviečia visus, norinčius pasilinksminti, 

pašokti ir išbandyti laimę loterijoje į

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349

kurie įvyks š.m. spalio 23, šeštadienį, 6 v.v., 
Toronto Lietuvių Namuose

♦ Programą atliks iš Punsko atvykusi grupė “Šešupė”*
♦ Šilta vakarienė su vynu ruošiama J. Gurklienės ♦

* Šokiams gros Vaclovas Povilonis *
Bilietus galima įsigyti sekmadieniais Anapilyje ir
Lietuvių Namuose arba skambinti
Natalijai telefonu 905-502-1706 iki 'ys
spalio 18 d. Bilieto kaina $30.

LAUKIAME VISŲ! RENGĖJAI

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
TORONTO SKYRIUS 

KVIEČIA 
visus FILISTERIUS, A.S.D. ir 

KORP! VYTIS narius dalyvauti

A.S.S. METINEJE SVENTEJE
spalio 24, sekmadienį, 2 v.p.p 

Muziejaus parodų salėje, Anapilyje 
k V/4

MINIME 80 METŲ A.S.S. ĮSTEIGIMO SUKAKTĮ
Ta proga įvyks iškilminga sueiga, bus pakėlimai.

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
a .„.-.oria visus į

Kada? spalio 30, šeštadienį, 8 v.v.
Kur? Toronto Lietuvių Namuose,1573 Bloor st. w.
Kaina? $10

TOMO PABEDINSKO
į FOTOMENO DARBŲ PARODA

laiškai iš AietuiMs”
—Lietuvos pajūrio bei miestų vaizdai—

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE ANAPILYJE

š.m. spalio 31, sekmadienį
KAPINIŲ LANKYMO DIENĄ

TORONTO AUTOMATION SYS
TEMS atlieka visus elektros dar
bus. Specializuojasi: vėdinime, šil
dyme, šaldyme, elektros instalia
cijoje, signalizacijose. Skambinti 
Arūnui mob. 416 890-4219.
“BALTIC TREE SERVICE” - 

Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Lelis, 647 
519-2299 (nešiojamas).

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

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

MOKAME

2.60%
už 1 metų indėlius

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Road, Toronto
 Tel. 416/532-3400

yV'lv 2185 Stavebank Road, Mississauga
V* Tel. 905/566-0006

Paminklas 1944 metais Sedos kautynėse žuvusiems Tėvynės apsaugos 
rinktinės kariams. Š.m. spalio 7 d. čia įvyko iškilmė minint tų kautynių 
60 metų sukaktį ________ _

Įvairios žinios
Sedos kautynių 60 metų mi

nėjimas įvyko Sedoje š.m. spa
lio 7 d. Pradėta Mišiomis miesto 
šventovėje, po kurių minėjimo 
dalyviai rinkosi prie Žuvusių 
kareivėlių kapo. Vakare 6 vai, 
Vytauto Mačernio vidurinėje 
mokykloje buvo paminėta jauno 
poeto Vytauto Mačernio tragiš
kos žūties 60-metis. Jo kūrinius 
skaitė aktorė R. Staliliūtė, prog
ramoje dalyvavo pianistas A. 
Vasiliauskas. Po minėjimo kon
certavo Lietuvos kariuomenės 
garbės sargybos orkestras, vad. 
dim. mjr. J. Jonušo I šį minėji
mą buvo kviesti ir Livijoje gy
venantys kariai veteranai. Inf.

• Kai mirštame, turime savo del
ne tik tai, ką atidavėme kitiems.

(Peter Maurin)

katpasaulis.lt

