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Žmogaus teisės - viskas ?
Į Vakarus kaip j kokią pažadėtą žemę plūsta tau

tų atplaišos, ieškodamos geresnio gyvenimo. Kai kuriems 
rytiečiams jau ir Lietuva yra Vakarai. O iš Lietuvos, to 
paties tikslo siekdami, kasmet išvyksta nemaži būriai lai
mės ieškotojų.

P
ASAULIS juda. Kažkas panašu j mažąjį tautų 
kraustymąsi. Sunku dar spėlioti, kuo visa tai pasi
baigs. Vienas dalykas jau aiškus, kad visose šalyse, 
kur tik atsiranda didesni kiekiai nelegalių ateivių, iškyla 

įvairiausių problemų, net atvirų sankirčių su įstatymų pri
žiūrėtojais. Kai kurių kraštų (įskaitant ir Kanadą) žmo
gaus teisių gynimo organizacijos bei pavieniai asmenys, 
humanistinių idėjų rėmėjai ar propaguotojai, dažnai su
kelia nemažą triukšmą, kai išgirsta valdžios nuosprendį 
apie deportacijas. Girdi, grąžinami nclegalai būsią tenai 
baudžiami, kai kuriais atvejais net mirties bausmėmis. 
Net ir dėl aiškiausių kriminalinių žmogžudžių atsiranda 
daug ginčų ir įvairiais būdais stengiamasi ginti nusikaltė
lius. Kaip kas bevertintų šitokią žmogaus teisių gynimo 
veiklą, vis dėlto reikia pripažinti, kad su visu tuo jau nu
važiuojama į kraštutinumą. O kiekvienas kraštutinumas 
vargu ar atstovauja tiesai. Pavyzdžiai rodo, kad žmogaus 
teisių gynimo kriterijai labai įvairuoja, ir toje gynyboje 
taikomi nevienodi mastai. Štai platesnėje apimtyje pasau
lis mato, kaip vienas savo kraštą gynęs ir priešus žudęs 
generolas sodinamas į tarptautinio teismo suolą, o kito 
krašto toks pat generolas, taipgi išžudęs nemažai nekaltų 
žmonių, yra nepajudinamas, nes stovi laimėtojų ir pasaulį 
valdančiųjų pusėje. Šitokie ar panašūs prieštaravimai 
menkina žmogaus teisių gynimo grupuočių pastangas, ku
rios tampa daugiau parodomojo pobūdžio - štai mes vei
kiam. O iš tikrųjų žmogaus teisių gynėjai neturėtų tapti 
teisėjais ar kažkaip privilegijuotais pasirinkti, ką ginti ir 
ko nematyti.
v MOGAUS teisės šiandien - tai arkliukas, ant kurio 

r X kas tik nori gali joti. Tų teisių pabrėžimu švaistoma- 
-Z—/ si visaip ir visur. Apie tas teises Šiaurės Amerikoje 
žmogui kalama į galvą vos ne nuo kūdikystės. Žinoma, tu
rėti teisių ir jomis naudotis yra didelė laisvų demokratinių 
valstybių privilegija. Jau vien dėl to daugelio pasaulio 
žmonių akys nukreiptos į Ameriką, kraštą, kuris laikomas 
geriausias gyventi žmogui. Tačiau su tomis žmogaus tei
sėmis būna jau nemažai problemų. Dažnais atvejais teisės 
tampa pagrindu įvairiems reikalavimams, pasinaudoji
mams, išnaudojimams. Jos plečia neribotus norus bei 
įgeidžius, savotiškai lepina visuomenę, kuri įpranta tik 
gauti, bet nieko neduoti. Piliečiui valstybė pasidaro tiek 
gera, kiek ji jam duoda. Tai pavojingas požiūris, jau 
neberetas ir Lietuvoje, kur yra tvirtinama demokratinė si
stema. Jau net pasigirsta viešų pareiškimų, kad tėvynė 
ten, kur galima geriau gyveni. Užtat nenuostabu, kad to 
geresnio gyvenimo ieškotojų lietuvių per palyginus trum
pą laiką atsirado daugiau kaip du šimtai tūkstančių. Ma
žai tautai - dalykas apgailėtinas. Reikia tikėtis, kad tam 
tikra dalis pinigų užsidirbę arba nusivylę grįš. Galimas 
dalykas, kad ekonominiam gyvenimui gerėjant ir demok
ratinei sistemai įsitvirtinus, išeivių skaičius mažės. Tačiau 
šiuo metu tautos nykimas kelia rimtų rūpesčių. Kalbant 
apie žmogaus teises ir matant stiprų pasinešimą j kraštu
tinumus bei šališką gynimo atranką, peršasi klausimas, o 
kur yra visam tam atsvara? Atrodo, kad to nebeieškoma. 
O vis dėlto prisimintina, kad normalus socialinis gyveni
mas reikalauja teisių ir pareigų derinimo. Todėl šalia 
žmogaus teisių gynimo turėtų veikti ir pareigingumą ska
tinančios bei prižiūrinčios grupuotės. O jaunimą auklė
jant teisių ir pareigų derinys turėtų būti pristatomas kaip 
būtinybė siekiant naudingos gyvenimo pusiausvyros. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Terorizmo pasekmės
Sąryšyje su rugsėjo m. 11 d. 

įvykusiu JAV dideliu teroristi
niu užpuolimu, Kanados oro 
uostai tapo uždaryti, trumpam 
laikui orinis susisiekimas su
stabdytas, taip pat sustiprinta 
svarbesnių objektų apsauga, bei 
sienų perėjimo kontrolė.

Pelnas svarbiau negu šimtų 
gyvybės. Toks įspūdis gavosi ne
atlikus lėktuvo variklių keitime 
tinkamo darbo, nepavartojus 
nustatytų tam varikliui dalių. 
“Transat” bendrovės lėktuvas 
“Airbus A330” su 304 keleiviais 
skrisdamas į Portugaliją, išvar
vėjus degalams, sklesdamas, va
rikliams neveikiant, turėjo nusi
leisti vienoje Azorų saloje. Vie
nas tos bendrovės mechanikų 
savo prievaizdui tvirtino, kad su 
tuo lėktuvu skristi nesaugu, bet 
prievaizdas su tuo nesutiko. Iš 
karto “Transat” paneigė, kad 
nieko panašaus neįvyko, kad 
mechaniko įspėjimo nebuvo, 
bet vėliau pripažino, kad kei
čiant variklį buvo panaudotos 
ne tam varikliui skiriamos dalys. 
Tuos variklius statanti bendrovė 
“Rolls-Royce” buvo “Transat” 
įspėjusi dėl dalių maišymo, bet 
bendrovė vaikydamasi didesnio 
pelno nekreipė į tai dėmesio ir 
atrodo, kad jai lėktuvo saugu

mas ir šimtų žmonių likimas ne
labai rūpi. Federalinė valdžia už 
nepaisymą saugumo nuostatų 
nubaudė “Transat” bendrovę 
250,000 dolerių bauda ir apribo
jo skrydžių laiką. Keleiviai savo 
ruožtu pateikė “Transat” bend
rovei didelį ieškinį.

Ministeris pirmininkas J. 
Chretien pripažino, ko liberalų 
partijai naudinga, nes penketas 
į jo vietą esančių kandidatų va
žinėja po provinciją, susitinka 
rinkėjus ir tuo garsina partiją. J. 
Chretien užsiminė, kad kartais 
2003 m. balandyje gali pasi
traukti iš ministerio pirmininko 
pareigų. Siekiantieji užimti jo 
vietą yra jo kabineto ministe
rial: paveldo - S. Copps, užsie
nio reikalų - J. Manley, finansų 
- P. Martin, sveikatos - A. Rock 
ir pramonės - B. Tobin.

Susivienijimus (Alliance) 
dar su dvylika parlamentarų, 
kurie nepatenkinti partijos va
dovu S. Day nesutaria dėl vidi
nės taikos. Kai kurie jau nori 
vėl grįžti į partijos parlamento 
narių susibūrimą, nes yra rinkė
jų, kurie teigia, kad būdami par
lamente partijos gretose gali 
daugiau nuveikti negu būdami 
nepriklausomi. Partijos vadovas

(Nukelta j 8-tą psl.)

loronto “Gintaro” šokėjai tautinių šokių festivalyje Meksikos mieste Zakateke. Iš kairės: Saulius 
Simonavičius, Gintarė Sinskaitė, vietos gubernatorius Ricardo Monreal, Rita Karasiejienė (vadovė), Aušra 
Wilkinson, Gintas Neimanas

Toronto lietuvių tautinių šokių sambūrio “Gintaro” nariai Meksikos mieste Zakateke surengtame 
tarptautiniame festivalyje pasiruošę įžanginiam paradui miesto gatvėmis su Kanados ir Lietuvos vėliavomis

Laukiniai rytai KAZYS BARONAS

Taip 35 min. filmą pavadino Vokietijos televizijos antrasis kanalas, 
perkeldamas žiūrovus j Rytų ir Vidurio Europos valstybių gyvenimą

Filmas pradedamas Turki- 
jos-Graikijos pasieniu, mėgi
nant kurdams, irakiečiams, Azi
jos tautų atstovams slapta perei
ti sieną ir iš Balkanų pusiasalio 
persikelti į Vakarų Europą. 
Graikų pasieniečiai siunčia juos 
atgal, bet po savaitės jie vėl atsi
randa Graikijos pusėje, nes tur
kai jų nepriima. Bėgliai kartais 
badauja dvi ar tris dienas, ne
gaudami iš vietinių net riekės 
duonos.

Ir taip vokietis Frey keliauja 
per Bulgariją, Rumuniją, Veng
riją, Slovakiją ir Lenkiją, fil
muodamas griuvėsiuose gulin
čias įmones, kartu gražius Rytų 
Lenkijos gamtovaizdžius bei 
prabangias užeigas, ištaikingus 
namus, gražiai apsirengusias 
moteris ir, aišku, apmokamą 
meilę, mėginant per sieną iš 
Ukrainos, Rusijos įvežti jaunas 
moteris į Vengrijos, Lenkijos 
naktines užeigas. Jos stumdo
mos pasienio policininkų, kitos 
verkia arba išdažytose lūpose 
laiko cigaretes. Graudus vaiz
das, matant jaunuoles uždarant 
už grotų, geležinių durų. Ar 
motinos tikėjosi tokio dukrų li
kimo?

Karaliaučius
Karaliaučiaus apygarda. Sta

sys Laurušonis rusiškai aiškina 
vokiečiui sunkų gyvenimą, fil
muojant žmoną Svetlaną darže, 
skinant jai ridikėlius. Jis gyvena 
sename, apleistame dvare, turi 
tris kambarius, du vaikus. Virtu
vė panaši daugiau į sandėliuką. 
Visi su vokiečiu kalba rusiškai 
(kartu eina vertimas į vokiečių 
kalbą). įdomu, ar Stasys dar 
moka lietuviškai? Jis laukia Ka
raliaučiaus apygardos įjungimo 
į Europos s-gą, tikisi joje rasti 
geresnį gyvenimą.

Didelė siuvykla. Joje dirba 
80 moterų, siūdamos vaikiškus 
drabužėlius. Tai jungtinė Dani- 
jos-Lietuvos įmonė. Jos vedėju 
(vokietis vadina direktorium) 

yra lietuvis Anastas Stankus. Su 
vokiečiu lietuvis kalbasi angliš
kai, sako norįs įmonę plėsti, bet 
rusiškas biurokratizmas nelei
džia. Jis kiekvieną dieną atgal 
žygiuoja į Lietuvą per Luizės til
tą (taigi įmonė yra Tilžėje), nes 
A. Stankus yra taip pat didelės 
Tauragės siuvyklos direktorius. 
Čia dirba trys pamainos - 300 
siuvėjų. Visa gamyba siunčiama 
į Vakarų Europą.

Lietuva
Kuršių Nerija, man pažįsta

mas Nidos kelias. Vokietis pa
rodo rusiškos ir Lietuvos Neri
jos dalių skirtumą. Jis sako: 
“Anapus viskas apleistas, Lietu
voje - gražūs, modernūs vasar
namiai. Jie sutraukia įvairių 
tautų turistus. Filmuojami gin
tariniai papuošalai. Toliau vo
kietis sako: “Puikios baltos smė
lio kopos, dažnai Neriją ir “Nid- 
den” vadinama Europos Saha
ra, gamtos rojum”.

Vokietis sustoja Šiauliuose. 
Filmuoja Kryžių kalną. Vokietis 
aiškina, kad tai įrodymas ir kar
tu lietuvių pasipriešinimo pa
minklas komunizmui bei pager
bimas šimtų tūkstančių išvežtų
jų ir mirusių lietuvių Sibire. Į 
vokiškus klausimus vokiškai at
sako kun. Severinas Holchen, 
OFM, (jis iš Vokietijos Fuldos, 
ilgesnį laiką gyvena Lietuvoje) 
ir pareiškia, esą Lietuva laukia 
ekonominio pagerėjimo. Tiesa, 
Lietuva yra geresnėje ekonomi
nėje būklėje už Gudiją ar Rusi
ją, tačiau ji reikalinga Vakarų 
Europos paramos. “Kokioje 
būklėje šiuo metu yra lietuvių 
tauta?” - klausia televizijos at
stovas. Kun. Severino Holcher, 
OFM, atsakymas vokiškai: “De
ja, Lietuvoje yra didžiausias sa
vižudybių nuošimtis Europoje. 
Tauta yra perėjimo stadijoje, ji 
svyruoja, jaučiamas nusivylimas. 
Dalis tautos širdimi yra Rytuo
se, tačiau dauguma galvoja apie 

Vakarų Europos Geldbeutel - 
piniginę (finansinę paramą). 
Lietuva laukia Vakarų, bet Va
karai delsia.

Latvija ir Estija
Po Lietuvos filmuojama 

Latvija. Nufilmuota didelė 
krautuvė, vaisių skyrius bei vo
kiškas pokalbis su vedėja Aiva 
Klava. Ji aiškina, kad vaisiai at
vežami daugiausia iš pietinės 
Europos, tačiau konservuotus 
vaisius latviai daugiausia perka 
latviškos gamybos. Jūrmalos pa
plūdimys buvęs garsus visoje 
Sov. Sąjungoje, o sostinė Ryga 
(nufilmuotas vidurmiestis) šie
met mini 800 m. sukaktį.

Estijoje pokalbis su rusakal
biais studentais. Jie laukia Esti
jos įjungimo į Europos s-gą. 
Teisingai vokietis sako, kad Bal
tijos valstybėms įsijungus į Eu
ropos s-gą, joje gyvens 1 milijo
nas rusų. Filmas baigiamas Pet
rapiliu. Filmo pabaigoje vokie
tis sako: “Anksčiau Europą sky
rė geležinė uždanga, šiandieną 
ją skiria gerovė”.

Nusikaltėliai lietuviai
Sunkus ekonominis gyveni

mas stumia žmones prie kraštu
tinumų. Štai rugpjūčio 28 d. 
Bild dienraštis kriminalinių nu
sikaltimų skyriuje rašo: “Trys 
17-21 m. lietuviai įsilaužė į šešis 
automobilius. Juos sulaikė poli-, 
cija”. Vėl toliau rašoma: “Aš- 
tuoni lietuviai (18-22 m.) pavo
gė iš 21 automobilio radijo apa
ratus. Policija išaiškino jų pa
vardes. Tik viena problema: 
gauja buvo atvykusi su turistine 
viza ir jie visi jau pevažiavę Vo- 
kietijos-Lenkijos sieną”. Ar jie 
buvo lietuvių tautybės, sunku 
pasakyti, nes vokiečių policija 
visus su Lietuvos pasais laiko 
lietuviais.

Prie lietuvaičių priskiriamos 
ir seniausios pasaulyje moterų

(Nukelta j 3-čią psl.)

Rems Vašingtono sutartį
Ryšium su rugsėjo 11-sosios 

dienos teroro veiksmais prieš 
JAV-bes Lietuvos užsienio rei
kalų ministerija rugsėjo 14 d. 
paskelbė pareiškimą, pritariantį 
SAS (NATO) sprendimui rem
tis Vašingtono sutarties V-uoju 
straipsniu. Jame teigiama, jog 
ginkluotas išpuolis prieš vieną iš 
narių yra laikomas visų narių 
užpuolimu. Užpuolimo atveju 
visi nariai teikia reikiamą pagal
bą užpultajai narei. Lietuva, sie
kianti narystės ŠAS-oje, kartoja 
savo pasiryžimą laikytis sąjun
gos reikalavimų, praneša Lietu
vos ambasada Vašingtone.

Lietuvos ryto žiniomis, du 
Amerikos lietuviai, Paulius Šil
bajoris ir Rimantas Šileikis, spė
jo išbėgti prieš sugriūvant Pa
saulio prekybos centro bokš
tams. Trečio asmens pavardė 
nebuvo skelbta, nors manoma, 
kad bokšto aukštumoje dirbu
siai lietuvei irgi pavyko išsigel
bėti. Pirmame lėktuve, įsirėžu- 
siam į Prekybos centro bokštą, 
žuvo lietuvių kilmės amerikietis 
John VVenckus, aplankęs tėvus 
Massachussetts valstijoje, Ame
rican Airlines linija iš Bostono 
turėjo grįžti į namus Los Ange
les mieste.

Dėl teroristinių išpuolių nu
traukęs vizitą JAV-se, Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus 
grįžo į Lietuvą ir rugsėjo 14, pa
skelbtą gedulo dieną, pareiškė 
užuojautą JAV-bėms, pabrėž
damas būtinumą atskirti teisin
gumą nuo keršto, tikėjimą lais
ve, demokratija, pagarba žmo
gui, jo teisėms ir gyvybei bei pa
sitikėjimą Amerikos ir viso civi
lizuoto pasaulio pajėgumu vėl 
sustiprėti po šios tragedijos.

Prezidentas Lenkijoje
Rugsėjo 5 d. Lietuvos prezi

dentas Valdas Adamkus su de
legacija ir ministeriu pirmininku 
Algirdu Brazausku išvyko į Len
kiją, praneša ELTA/LGTIC. Jų 
apsilankymo metu buvo iškil
mingai paminėtas Lietuvos ir 
Lenkijos diplomatinių santykių 
dešimtmetis. Lietuvos ir Lenki
jos prezidentai rugsėjo 5 d. ati
darė M.K. Čiurlionio kūrybos 
bei apie jį dokumentacijos paro
dą, tuo ir Lietuvos kultūros die
nas. Renginiuose dalyvavo 70 
asmenų delegacija iš Lietuvos.

Lenkijos prezidentas Alek
sandras Kwasniewskis savo vals
tybės vardu pažadėjo remti Lie
tuvos siekį tapti Europos sąjun
gos ir ŠAS (NATO) nare. V. 
Adamkus Lenkijos prezidentui 
pasiūlė sparčiau plėtoti infra
struktūros projektus ir iškėlė 
mintį imtis greitkelio Vilnius - 
Varšuva tiesimo. Rugsėjo 6 d. 
V. Adamkus dalyvavo pietryčių 
Lenkijos Krinicos kurorte vyku
siame XI ekonominiame foru
me Ar Europa liks padalinta? 
Ten jis susitiko su Moldovos, 
Slovakijos ir Lenkijos preziden
tais, su jais buvo aptarti Vidurio 
ir Rytų Europos valstybių politi
nio bei ekonominio bendradar
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Apie leidinį Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje
Klaipėdos choras “Aukuras” Toronte 

Pirmasis renginys naujose Prisikėlimo parapijos patalpose

biavimo klausimai. Pasisakyta 
dėl glaudesnės veiklos, siekiant 
politinio stabilumo ir spartesnės 
ekonominės raidos. V. Adam
kus pabrėžė, kad būtina ieškoti 
naujų galimybių ekonominiam 
bendradarbiavimui.

Per mažai aplinkosaugai
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

Europos komisijos aplinkos di
rektorato generalinio direkto
riaus pavaduotojas Jean Fran
cois Verstrynge susitiko su Lie
tuvos vyriausiuoju euroderybi- 
ninku Petru Auštrevičiumi. EK 
pareigūnas pareiškė apgailes
taująs, kad Lietuva mažina ap
linkosaugai skiriamų lėšų apim
tį, ir įspėja, jog Europos sąjun
gos reikalavimai šiai sričiai 
griežtėja.

Prieš dvejus metus Lietuvos 
aplinkos apsaugai buvo skirta 
0.6%, o šiemet tik 0.2% bend
rojo vidaus produkto (BVP). 
J.F. Verstrynge teigimu, ES na
rės aplinkos apsaugai turėtų 
skirti nuo dviejų iki trijų nuo
šimčių BVP, ir paskatino Lietu
vą didinti privataus sektoriaus 
investicijas šioje srityje, “...pre
liminariai užbaigusi derybas dėl 
aplinkos apsaugos skyriaus su 
ES Lietuva išsiveržė į pirmau
jančių šalių kandidačių gretas, 
tačiau prireiks dar ilgo ir glau
daus bendradarbiavimo, norint 
įvykdyti visus jos prisiimtus įsi
pareigojimus aplinkos apsaugos 
srityje”. Jo nuomone, žemės 
ūkyje, energetikoje ir kitoje 
ekonominėje veikloje būtina 
diegti pažangias aplinkos neter
šiančias technologijas - aplinko
saugos standartams įgyvendinti 
Lietuvai kasmet iki 2009 metų 
reikės skirti iki 200 mln. litų..

URM susitikimas Helsinkyje
Rugpjūčio pabaigoje Šiau

rės valstybių - Suomijos, Švedi
jos, Norvegijos, Danijos bei Is
landijos ir Baltijos kraštų užsie
nio reikalų ministeriai susitiko 
Helsinkyje. Lietuvos užsienio 
ministeris Antanas Valionis tei
giamai įvertino Šiaurės kraštų 
užsienio reikalų ministeriu pa
ramą Baltijos valstybių narystei 
ŠAS (NATO), ypač kad jie pri
tarė nuostatai, kad Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos narystė šioje 
sąjungoje sustiprins visos Euro
pos, taip pat ir Šiaurės Europos 
srities saugumą ir stabilumą.

ŠAS (NATO) narių - Dani
jos, Norvegijos bei Islandijos 
ministeriai taip pat parėmė Bal
tijos valstybių siekius būti pa
kviestomis į ŠAS 2002 metais 
Prahoje. Pabrėžta ES “Šiaurės 
dimensijos” veiksmų plano įgy
vendinimo svarba, pritraukiant 
verslo sluoksnių, nevyriausybi
nes organizacijas, vietinių val
džių atstovus Baltijos srities 
valstybėse. Pokalbiuose buvo pa
žymėta, jog dėmesio centre iš
lieka Karaliaučiaus srities prob
lematika ES plėtroje. Lietuvai 
ir Lenkijai įstojus į ES, kebliu 
klausimu tampa Karaliaučiaus 
srities gyventojų laisvas judėji
mas ir vizų įvedimas. RSJ
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Q RELIGINIAME GFEMME
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo 

šventovėje liepos 9 d. koncertavo 
per trumpą laiką įsisteigęs vokie
čių ir lietuvių jaunimo choras. 
Dresdeno-Meisseno ir Kauno ar
kivyskupijos jaunimo sielovados 
centrų vadovai sumanė suorgani
zuoti jungtinį chorą ir su giesmė
mis pasirodyti keliose Lietuvos 
vietovėse. Choro repertuarą su
darė įvairių tautų giesmės. Šio 
choro koncertai vyko Kaune, 
Vilniuje, Klaipėdoje ir Jurbarke.

Lietuvoje liepos 17-26 d.d. 
viešėjo evangelizacinė grupė iš 
JAV-bių, Aleksandrijos (Luizija- 
nos valst.). Ją sudarė vysk. S. 
Jacobs, sesuo L. Koontz, priklau
santi Jėzaus ir Marijos vardų vie
nuolynui, kun. J. Gordon ir Bibli- 
nės teologijos daktaras P. Wil
liamson. Šią misiją organizavo 
Kauno arkivyskupijos, Šiaulių 
vyskupijos kartu su Atsinaujinimo 
tarnyba JAV-se ir Katalikų evan
gelizacijos centru. Svečiai buvojo 
Radviliškyje, Šiauliuose, Kretin
goje, Klaipėdoje, Kaune ir Alytu
je surengtuose evangelizacijos su
sitikimuose su įvairaus amžiaus 
žmonėmis. Klaipėdos gyventojai 
svečių klausėsi Klaipėdos laikro
džių muziejaus kiemelyje. Dr. P. 
Williamson pabrėžė, kad Evange
lija yra Lietuvos atsinaujinimo 
viltis. Sesuo L. Koontz džiaugėsi 
lietuviškuoju svetingumu ir kalbė
jo apie Dievo gerumą bei švelnu
mą. Kun. J. Gordon sakė, kad 
Dievas turi nuostabų planą vis
kam ir kiekvienam. Vysk. S. Ja
cobs pažymėjo, kad gyvename 
vienas šalia kito ir esame artimai 
susieti. Tik gailestingumas ir at
laidumas sumažins įtampą. Pa
baigoje Mišias koncelebravo Tel
šių vyskupas J. Kauneckas, vysk. 
S. Jacobs, kun. J. Gordon ir Klai
pėdos Kristaus Karaliaus parapi
jos klebonas kun. B. Talaišis.

Liepos 20 dieną Innsbruck 
miesto Grassmayr liejykloje Aus
trijoje šio krašto ambasados Vil
niuje dėka buvo išlieti trys varpai 
Vilniaus Šv. Teresės šventovei. Šį 
užmojį rėmė ir Innsbruck miesto 
vyskupija. Šioje liejykloje liejami 
varpai jau 400 metų. Tai seniau
sia tokio pobūdžio liejykla Euro
poje. Varpų liejimo iškilmėje da
lyvavo Šv. Teresės šventovėje be
sidarbuojantis kun. A. Belickas, 
žurnalistai, Vilniaus arkivyskupi
jos atstovai. Varpai sveria 760, 
475 ir 250 kilogramų. Didžiausias 
jų dedikuotas Švč. Mergelei Ma
rijai. Į Lietuvą varpai atvežti rug
sėjo 7 d.

Liepos 28-29 d.d. penktą 
kartą vyko Kryžių kalno atlaidai. 
Liepos 28 d. vakare buvo sureng

Kaišiadorių vyskupijos 75-rių metų sukakties koncelebracinės Mišios 
rugpjūčio 5 d. Antras iš kairės - apaštališkojo nuncijaus Lietuvoje 
patarėjas mons. G. Antonysami, vysk. J. Matulaitis, žymus vyskupuos 
rėmėjas vokietis kun. A Bokern, prel. J. Staškevičius, Vilniaus kunigų 
seminaruos rektorius kun. G. Grušas Nuotr. V. Baliūnienės

tas jaunimo maldos vakaras, ku
riame kalbėjo sesuo R. Graulich 
ir kun. A. Gudaitis, SJ. Saulei lei
džiantis Kryžiaus kelius ėjo skau
tai, nešdami savo padarytą kryžių 
už jaunuolius, nuėjusius blogais 
keliais. Procesija su fakelais ėjo 
nuo Šv. Tėvo koplyčios iki jo 
pastatydinto kryžiaus. Sutemus 
prie Kryžiaus kalno Mišias atna
šavo Vilniaus pranciškonų vie
nuolyno vyresnysis kun. A. Kun- 
gys, OFM. Pamokslą pasakė kun. 
P. Vaineikis, iškeldamas narko
manijos ir alkoholizmo pasekmes 
visuomenėje. Pagrindinę atlaidų 
dieną, liepos 29, Mišias koncele
bravo apaštališkasis nuncijus E. J. 
Ender, arkiv. S. Tamkevičius, S J, 
ir vyskupai: R. Norvilą, E. Bartu
lis, J. Matulaitis, J. Žemaitis, 
MIC, J. Preikšas, A. Vaičius, J. 
Kauneckas ir svečias iš Latvijos 
vyks. A. Juts bei nuncijaus sekre
torius mons. dr. G. Antonysamy 
ir 36 kunigai. Mišios buvo trans
liuojamos per Lietuvos televiziją. 
Pamokslą pasakė vysk. J. Kaunec
kas, pažymėdamas kryžiaus reikš
mę lietuvių tautai. Atsisveikinimo 
žodį tarė nuncijus arkiv. E. J. En
der pasidžiaugdamas, kad galėjo 
darbuotis atsinaujinančioje Lietu
voje, kartu melsdamas palaimos 
Lietuvai ir jos žmonėms, kurių 
ištikimybę tikėjimui rodo Kry
žiaus kalnas. Jis taip pat priminė, 
kad esąs paskirtas nuncijumi Če
kijoje ir perdavė Šv. Tėvo linkė
jimus bei palaiminimą.

Kaišiadorių vyskupuos 75- 
rių metų sukaktis paminėta sek
madienį, rugpjūčio 5 d. Mišias 
koncelebravo vyskupijos ganyto
jas vysk. J. Matulaitis, apaštališ
kojo nuncijaus Lietuvoje pata
rėjas mons. G. Antonysami, sve
čiai kunigai iš Miunsterio vysku
pijos (Vokietija) A. Bokern ir P. 
Horst, Vilniaus kunigų seminari
jos rektorius kun. G. Grušas, sve
čias iš Kanados prel. J. Staškevi
čius, Kaišiadorių vyskupijos de
kanai. Pamokslą pasakė mons. G. 
Antonysami, pabrėždamas daliji
mosi tikėjimu bei šventumo reikš
mę. Po pamaldų kunigui A. 
Bokern, žymiam vyskupijos rėmė
jui, buvo suteiktas monsinjoro 
titulas. Vyskupijos kurijoje buvo 
atidaryta paroda, primenanti iški
liuosius šios vyskupijos dvasinin
kus: pirmąjį vyskupą J. Kuktą, 
Sibiro kankinį arkiv. T. Matulio
nį, kardinolą V. Sladkevičių, taip 
pat kun. Č. Kavaliauską ir kun. B. 
Buliką, pasižymėjusius gausiu kū
rybiniu palikimu. Po pietų Sielo
vados centre šventės dalyviai bu
vo supažindinti su nauju kurijos 
leidiniu “Kaišiadorių vyskupija 
1926-2001”.

Vilniuje-Antakalnio kapinėse paminklas žuvusiems Sausio 13-tąją ir Medininkuose sausio 31 Ntr. V. Baliūnienės

Vienašališki istorikų požiūriai
Kai kurie dabartiniai Lietuvos istorikai, remdamiesi vien sovietiniais šaltiniais, 
klaidingai vertina lietuvius karius, dalyvavusius Antrajame pasauliniame kare
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mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą šeimai ir 
artimiesiems -

Rasa Mažeikaitė Gailė Ramanauskienė
Saulė Skoczylas

HENRIKAS KUDREIKIS

Apgailėti tenka, kad Lietu
vos spauda vis skelbia vadina
mus “istorinius” straipsnius, ku
riuose įvairiai juodinami Antra
me pasauliniame kare praktiš
kai beveik visi per prievartą pa
imti vokiečių kariuomenėn lie
tuviai kariai. Jų kapai išmėtyti 
Rusijos, Gudijos platybėse, Lie
tuvos pasienyje ir Lietuvoje. Iki 
šiol Lietuvos spaudoje jie buvo 
beveik neminimi, bet naujieji 
Lietuvos istorikai, nerasdami nė 
vieno gero žodžio apie jų tragiš
ką likimą, šiandien pradeda 
drabstyti purvais.

Pasižymėję lietuvių karių 
juodintojai save vadina istori
kais: Arūnas Bubnys, Liudas 
Truska ir ypač baisiai lietuvių 
karius pavaizdavęs Vytautas Ti- 
ninis (Genocido ir rezistencijos 
žurnalas nr. 1(9)2001).

Jie išimtinai naudojasi KGB 
archyvais, taip pat vartoja KGB 
jiems duotus terminus. Visi Sa
visaugos batalionai paversti po
licijos batalionais. Iš tikrųjų pa
galbinės policijos batalionais 
buvo pavadinti tik Kauno ko- 
mendatūros I ir Kauno II bata
lionai. Vėliau jų likučiai (kurie 
neišbėgiojo) buvo pervesti į Sa
visaugos batalionus. Iš tikrųjų 
Savisaugos batalionai atitiko 
Amerikos Tautinės gvardijos 
dalinius, kurie buvo naudojami 
vidaus tvarkos ir fronto tarny
boje. Dalis (daugiau kaip pusė) 
prievarta vokiečių palikti iš 29- 
to Šaulių korpo, sugaudyti šven
toriuose ar rinkose, savanoriai 
(Kauno) visą laiką kovojo 
Wehrmachto ir Luftwaffes lau
ko (pėst.) divizijose, nešiojo 
Wehrmachto ar vokiškos me
džiagos uniformas su Lietuvos 
kariuomenės ženklais ir laips
niais. Bet Lietuvos šių dienų 
istorikai į tai nekreipia dėmesio. 
Jiems malonesnės rusų KGB 
pasakos.

Žiauru skaityti, kaip Arūnas 
Bubnys fronte ir Lietuvos pasie
nio sunkiose kovose pasižymė
jusį batalioną įstumia į karo nu
sikaltėlių eiles. Skelbia jis, kad 
bataliono viena kuopa liepos 
mėn. dalyvavo palydoje į Pane
rių žudynes. Bet batalionas bu
vo sukomplektuotas tik rugpjū-

MIRTIES 
PRANEŠIMAS
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VITKAUSKIENĖ
mirė ramiai namuose 
2001 m. rugpjūčio 30 d., 
sulaukus 83 m. amžiaus. 
Gimusi Lietuvoje 1919 m. 
balandžio 12 d., ji ilgą lai
ką gyveno Delhi, Ont. ir 
priklausė Šv. Kazimiero 
parapijai. Jos vyras Jonas 
Vitkauskas mirė 1987 m., 
duktė Nijolė Blair mirė 
1999 m., sūnus Zenonas 
1947 m., brolis Zenonas 
Lietuvoje mirė 2001 m.

Liūdesyje paliko jos sū
nus Viktoras A. Vitkaus
kas gyvenąs Delhi, Ont. 
Laidotuvių apeigos buvo 
Murphy laidotuvių koply
čioje Delhi. Ji buvo sude
ginta ir palaidota šalia vy
ro Jono Vitkausko Delhi 
kapinėse. 

čio mėnesį. Visi kiti kaltinimai 
ir aprašymai neteisingi ir paimti 
iš KGB tardymų archyvų.

Lietuviai kovojo vieno ir 
kito okupanto karinėse pajėgo
se. Iki šiol paminklai ir paminė
jimai tik bolševikų karo vetera
nams, bet nė žodžio apie Lietu
vos vyrus, kurie prievarta atsi
dūrė priešingose apkasų pusėse.

Iš įvairių spaudos rašinių 
matyti, kad apie 20-25,000 lietu
vių kovėsi Rytų fronte. Pagal 
vokiečių duomenis keli tūkstan
čiai lietuvių apdovanoti geleži
niais, karo nuopelnų kryžiais su 
kardais bei kitais kovose pasižy
mėjimo ženklais. Iš 24-rių bata
lionų ir kavalerijos dalinio Va
karus pasiekė tik likučiai. Šian
dien pagal buvusios JAV kon
greso narės Elizabeth Holzman, 
uoliai bendradarbiavusios su ru
sų KGB, pareiškimą (ir pravedi- 
mą JAV kongrese), visi buvę 
Savisaugos dalinių kariai, gyve
ną Amerikoje, yra karo nusikal
tėliai. Kariai, gyveną dabar Lie
tuvoje (jų nesunaikintų tik liku
čiai), apšaukiami “nacių kola
borantais”.

Lietuvių kariai tikėjo, kad 
kovodami vokiečių pusėje kau
nasi su dar baisesniais savo tautos 
priešais - bolševikais. Žinome, 
kad beveik visi jie vokiečių pusėje 
atsidūrė prievarta. Istorija juos 
įstūmė į nepavydėtiną padėtį.

Nelengva rašyti apie Kauno 
komendantūros batalioną, na
cių prievarta panaudotą holo
kauste. Pora karininkų nusišo
vė, didelė dalis puskarininkių ir 
eilinių išbėgiojo. Vilniaus geto 
sargyboms ir palydoms į Pane
rius panaudoto 251-mo (sava
norių) bataliono kariai išlakstė. 
Tam tikrą jų dalį (nežinoma) 
Gestapas ir vokiečių policija su
gaudė. Dalį sušaudė, kitus pa
talpino į Stutthofo koncentraci
jos stovyklą, kur kun. St. Yla, 
dirbdamas drabužių sandėlyje, 
rado daug lietuviškų uniformų, 
viena palaidine pats apsivilko. 
Kadangi jų nė vieno gyvo lie
tuviai kaliniai nerado, tikriau
siai visi išrūko per krematoriu
mo kaminą.

Pagal rusų KGB apkaltini
mus dabartinė Lietuvos vyriaū- 
sybė iš Škotijos vyriausybės iš
reikalavo išduoti 12-to batalio
no Itn. Gečą (Gecevičių). Išrei
kalauti padėjo Vyzentalio cent
ro agentas Žuroffas. Kaltinama
sis pareiškė nedalyvavęs šaudy
muose, dalyvavo palydose. To
kiose palydose dalyvavo Pran
cūzijos, Belgijos, Olandijos ir 
Lenkijos policijos. Dalyvavo ir 
Wehrmachto kareiviai. Visų mi
nėtų valstybių vyriausybės atsi
sakė kaltinti policininkus, nes 
atsisakius grėsė mirtis. Atsisa
kius dalyvauti žydų šaudymuose 
Gestapas sušaudė kelis lietuvių 
policininkus. Vokiečių Gestapas 
niekam nebuvo gailestingas. 
Užsienio valstybės reikalavimu, 
Lietuvos vyriausybė pradeda by
las visiems, kurie buvo priversti 
dalyvauti palydose.

Buvęs Lietuvos kariuome
nės leitenantas Napoleonas 
Černius savo prisiminimuose 
(jau miręs) apibūdina lietuvių 
Savisaugos batalionų sampratą 
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iškeliavus amžinybėn, netikėto išsiskyrimo liūdesiu 

dalinamės su žmona MARIJA ir vaikaičiais -

Regina ir Vladas Simonaičiai

dabartinėje Lietuvos valstybėje 
ir Lietuvos kariuomenės istori
joje. Ltn. N. Černius iš 29-to 
Saulių korpo prievarta atsidūrė 
11-tame Savisaugos batalione, 
kuris kovojo Wehrmachto eilė
se. Nieko bendro neturėjo su 
holokaustu ar partizanų naikini
mu. 1945 m. jis pakliuvo rusų 
nelaisvėn ir atsidūrė Archan
gelsko srities gulage. Okupaci
niai teisėsaugos organai V. Čer
nių amnestavo. Ltn. N. Černius 
rašo, jog ši amnestija Lietuvoje 
negaliojo. Buvusio Aukščiausio
jo teismo pirmininko Br. Lošio 
rašytame pareiškime V. Černiui 
ir toliau paliekamas “Tėvynės 
išdaviko” vardas ir jo veikla 
Antro pasaulinio karo metu lai
koma nusikaltimu. Ltn. N. Čer
nius baigia savo atsiminimus: 
“Mums, buvusiems nepriklauso
mos Lietuvos kariams, okupan
to prisegta ‘tėvynės išdaviko’ 
etiketė yra nepalyginimai aukš
tesnis apdovanojimas bet už ko
kį ordiną, tai patvirtino, kad 
Lietuvos kariai nepakluso oku
pantui, liko ištikimi savajai ne
pakeičiamai kaip Motina - Tė
vynei Lietuvai”.

Prie Stalingrado atsiųstas 7- 
tas Savisaugos batalionas, vado
vaujamas mjr. J. Semaškos, pra
siveržė iš rusų apsupimo. Bata
liono vadas ir eilė karininkų, 
puskarininkių ir eilinių apdova
noti geležiniais ir karo nuopel
nų kryžiais su kardais. Pagal vo
kiečių pranešimus tai vienintelis 
dalinys, atlikęs tos rūšies žygį. 
Vartau lietuvišką spaudą, kurios 
puslapiuose šių dienų “istori
kai” bando skelbti, kad tai mi
tas. Gaila, kad mjr. J. Semaška 
iš Tuskulėnų kapų negali tai pa
tvirtinti. Jo atsiminimuose užra
šyta, kaip jis, kartu su vengrų 
pulkininku, veržėsi per baisią 
artilerijos ugnį (J. Semaškaitė 
“Priesaika”).

Baigiant tenka pareikšti, 
kad Vokietijos pusėje kariavu
sių lietuvių juridinis ir moralinis 
statusas taip ir liko neaiškus. 
Vargu ar kas nors Lietuvoje da
bar bandys šią problemą spręsti. 
“Raudonieji” karo veteranai 
gauna socialines išmokas iš Ru
sijos. Tai patvirtino 1992 m. 
Lietuvos seimas.

Vokietija taip pat moka so
cialinę pašalpą: 80,000 markių 
buvusiems šauktiniams kariš
kiams, taip pat mobilizuotiems į 
frontą Vokietijos okupuotų 
kraštų atstovams. Tokias pašal
pas gauna Vengrijos, Rumuni
jos, Latvijos ir Estijos “vokiškie
ji” veteranai. Kiekvienas likęs 
gyvas lietuvis karys turėtų gauti 
nors vienkartinę 80,000 markių 
pašalpą. Kodėl lietuviai nieko 
negauna, tenka dėkoti Lietuvos 
valdžioms (visoms) ir turbūt 
tam tikrai valstybei, kuri duoda 
Lietuvai nurodymus. Amerikos 
lietuviai nedrįs prašyti, nes kiek
vienas gaunąs Vokietijos pašal
pą yra sekamas (ČBS “60 
minutes” - 2000 m.).

Kareiviai, nesvarbu kurioje 
pusėje kariavę, nelaikomi didvy
riais, bet ir ne nusikaltėliais, o 
tik aukomis - rašo 60 metų pra
bėgus po karo jo dalyvis Artūras 
Jančys (“Extra” nr. 23, 2001 m.).
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atsiskyrus su šiuo pasauliu,

jo dukrą RŪTĄ su šeima, sūnų KĘSTUTĮ su 

šeima, kitus gimines bei artimuosius jų skausmo 

dienose nuoširdžiai užjaučiame -

S. V. Aušrotai L. P. Murauskai su šeima

S. J. Andruliui B. E. Rovai su šeima
R. Celejewska A. Aušrotaitė-Šimonėlienė

su šeima
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mirus,
nuoširdžiai užjaučiame dukrą RŪTĄ RUSI-

NIENĘ ir sūnų KĘSTUTĮ su šeimomis bei visus 

artimuosius -

R. P. Kūrai

R. Radžiūnaitė

R. Rygelienė

N. A. Simonavičiai

L. R. Underiai

Z. V. Vaičiūnai

D. J. Valaičiai

D. Viskantienė

PADĖKA
' A+A

STASYS GUDAITIS 
mirė 2001 m. liepos 8 d.

Nuoširdi padėka Anapilio parapijos klebonui 
prel. J. Staškevičiui už atnašautas Mišias ir velionies paly
dėjimą į amžino poilsio vietą. Dėkojame visiems drau
gams ir pažįstamiems už pareikštas užuojautas ir užpra
šytas Mišias. Taip pat dėkojame karsto nešėjams ir pietų 
paruošėjams D. B. Mačiams bei visoms už atneštus py
ragus.

Ačiū visiems už užuojautą -
Valerie Gudaitis, Edvardas ir Vytas su šeimomis

PADĖKA

MŪSŲ MYLIMAM VYRUI, TĖVUI, SENELIUI

A+A
JONUI BRAZLAUSKUI 

staigiai mirus 2001 m. rugsėjo 26 d., 
reiškiame gilią padėką kun. K. Kaknevičiui už atnašautas 
Mišias, maldas laidotuvių namuose ir kapinėse, parapijos 
chorui už giedojimą per pamaldas. Dėkojame draugams 
ir pažįstamiems už užuojautas pareikštas žodžiu ar raštu, 
užprašytas Mišias, atsiųstas gėles ir aukas.

Jūsų nuoširdumas palengvino visų mūsų skausmą. 
Dėkingi - žmona Janina, duktė Kristina su šeima

PADĖKA
A+A

ZUZANAI ŽEBRAUSKIENEI 
iškeliavus amžinybėn 2001 m. rugpjūčio 25 d., 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. 
A. Simanavičiui, OFM, kunigams - E. Putrimui, L. Januš
kai, OFM, P. Šarpnickui, OFM, už atnašautas Mišias, 
maldas prie karsto ir kapinėse. Dėkojame D. Viskontie- 
nei už giesmes ir vargonavimą.

Ačiū M. Povilaitienei už surinktas aukas ir J. 
Gurklienei už skaniai paruoštus pietus. Dėkojame visiems 
atsilankiusiems laidotuvių namuose, užprašiusiems Mišias 
ir pareiškusiems užuojautą.

Štuopių šeima

mailto:tevzib@pathcom.com
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Kompozitoriaus JUOZO NAUJALIO paminklas prie pat jo gimtinės, 
šalia Raudondvario šventovės prie Kauno Nuotr. I.Ross

SPAUDOS BALSAI

Pasaulio “litvakų” kongresas

Lenkų moksleivių 
viešnagė Lietuvoje 
Apie tai rašo Vokietijos laikraštis “Ostpreussenblatt”, 
pareikšdamas, kad Vilnius - politinis ir ekonominis, 

o Kaunas - tautinis centras

JUOZAS VITĖNAS

Vasaros metu ne tik daug 
vokiečių iš Vakarų lankosi Ryt
prūsiuose, ieškodami savo šei
mos šaknų, bet ir vis daugiau 
lenkų tuo tikslu atvyksta į Lie
tuvą, rašoma “Ostpreussenblatt” 
laikraštyje (VIII. 11).

Gegužės mėn. pabaigoje 
lenkų moksleivių grupė (31 as
muo) buvo iš Lenkijos valdo
mos Rytprūsių srities vietovių 
atvykusi į Lietuvą, kur jie susi
tiko su 29 lietuvių moksleivių 
grupe. Šį abiejų šalių moksleivių 
susitikimą globojo Lenkijos ir 
Lietuvos prezidentai Kwas
niewski ir Adamkus. Susitiki
mas susilaukė žymaus dėmesio 
lenkų ir lietuvių žiniasklaidoje. 
Jį sumanė surengti ir suorgani
zavo Koslin vietovės radijos dar
buotojas Krysztof Subocz, kurio 
protėviai yra kilę iš Vilniaus.

Moksleivių susitikimo tema 
buvo: susipažinkime su Lenkija 
ir Lietuva. Programoje buvo nu
matytas Adomo Mickevičiaus 
gyvento namo Vilniuje, kur da
bar yra įrengtas Mickevičiaus 
muziejus, ir Pilsudskio gimtojo 
namo aplankymas bei pasikal
bėjimas su prez. Adamkumi ir 
Lenkijos ambasadoriumi.

Pasak laikraščio, svečiai iš 
Lenkijos domėjosi ir lenkų ma
žumos kaimyninėje valstybėje 
būkle ir apsilankė muzikos va
karonėje “Lenkų žiedai” Ne
menčinėje.

Laikraštis pažymi, kad da
bar Lietuvos respublikoje gy
vena apie 266,000 lenkų, palygi
nus su 20,000 lietuvių, gyvenan
čių Lenkijoje.

Tautinių mažumų teisės, 
pasak laikraščio, Lietuvoje yra 
palyginti gerai apsaugotos, nors 
lenkų veikėjai pakartotinai 
skundžiasi dėl jų varžymo. Pa
kartotinai Varšuvos reikalavi
mas pagerinti tautinių mažumų 
apsaugą kartais apsunkina tarp
valstybinius santykius, tačiau 
apskritai bendri interesai yra 
aukščiau keliami.

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus su Lietuvoje apsilankiusiais 
lenkų moksleiviais Vilniuje. Nuotrauka iš vokiečių spaudos

Visi ginčai dėl sienų yra iš
spręsti kaimynystės sutartimis, 
vis labiau atsiribojma nuo Rusi
jos, siekiama narystės Europos 
sąjungoje, laikomasi bendro in
tereso energijos srityje ir atsisa
koma kalbėti Karaliaučiaus sri
ties klausimu.

Nepaisant santykių sušvel
nėjimo, pasak laikraščio, lietu
vių ir lenkų tautos nėra užmir- 
šusios, kas istorijos eigoje jas 
siejo ir kas, juo labiau, jas skyrė. 
Pirmiausia yra prisimenama 
Lietuvos Didžioji kunigaikštys
tė, kuri nuo 1386 iki 1569 metų 
buvo asmenine unija susieta su 
Lenkija ir kartu su ja 1410 m. 
nugalėjo kryžiuočių ordiną Žal-
girio mūšyje, o 1569 m. liepos 1 
d. dar labiau susijungė Lubline 
sudaryta unija. Po to sekę me
tai, pasak straipsnio, lietuviams 
atrodo kaip ilgas žlugties lai
kotarpis.

Po Pirmojo pasaulinio karo 
naujai atsistačiusi Lenkija savo 
teritorines pretenzijas bandė iš 
visų pusių jėga užsitikrinti: ry
tuose iš čekų, vakaruose iš vo
kiečių ir šiaurėje iš lietuvių.

Po permainingų mūšių su 
Raudonąja armija lenkų pajė
gos 1920 m. pasiekė pergalę 
prie Vyslos upės, ir buvo mano
ma, kad Europoje įsigalės taika, 
bet 1920 m. spalio 9 d. Lenkijos 
gen. Želigovskio pajėgos užėmė 
Vilnių, ir tuo būdu Lietuva ne
teko savo sostinės.

Prasidėjus Antrajam pasau
liniam karui būklė pasikeitė: 
Lenkijai sužlugus, Sovietų Są
junga 1939 m. Vilnių atidavė 
Lietuvai o po 1945 m. jis tapo 
sovietinės Lietuvos sostine ir są
jūdžio išsivaduoti iš Rusijos val
džios centru.

Apžvelgęs šią istoriją ir 
daugybę lenkų palikimo pėdsa
kų, kuriuos pastebėjo ir tie 31 
moksleivis iš Rytprūsių, straips
nio autorius daro tokią išvadą: 
Vilnius yra Lietuvos politinis ir 
ekonominis metropolis, tačiau 
jos tautinė sostinė tebėra Kau
nas. (“Ostpreussenblatt” tekstą 
parūpino Le.Kro.).

Lietuvos žydų bendruome
nė š.m. rugpjūčio 24-30 d.d. su
šaukė Vilniuje pasaulio litvakų 
(žydų, gyvenusių buv. LDK teri
torijoje) kongresą. Apie šį įvykį 
Toronto lenkų dienraštis Gazeta 
š.m. rugpjūčio 29 d. laidoje ra
šo: “Apie 300 litvakų, žydų, tu
rinčių Lietuvoje šaknis, dalyva
vo pirmajame Pasaulio litvakų 
kongrese, kuris prasidėjo pir
madienį Vilniuje. Pagrindinis 
kongreso tikslas buvo užmegzti 
ryšius tarp 15 mln. litvakų, para
ginti lankyti protėvių žemę ir 
aktyviai dalyvauti Lietuvos ūki
nio, švietimo ir kultūrinio gyve
nimo srityse. Kongreso rėmuose 
įvyko konferencija, kurios metu 
buvo aptarti Lietuvos žydų kul
tūros palikimo apsaugojimo, an
tisemitizmo ir žydų išnaikinimo 
Antrojo pasaulinio karo metu 
reikalai.

‘Nuo tragiškų įvykių (holo
kausto Lietuvoje) praėjo 60 me
tų, tai gana daug laiko, bet žaiz
da vis dar kraujuoja’ - pasakė 
Lietuvos žydų bendrijos pirmi
ninkas Simonas Alperavičius, 
kalbėdamas kongreso atidary
mo metu. (...)

Kalbėdamas su lenkų spau
dos agentūra Simonas Alperavi
čius pasakė: ‘Tragedija buvo 
milžiniška, bet mes niekad dėl 
jos nekaltinome visos lietuvių 
tautos.”

Rusija patenkinta Būtinge
Rusijos vyriausybės oficio

zas Rossijskaja Gazeta š.m. rug
pjūčio 17 d. laidoje rašo: “Jau 
lygiai dveji metai sukako, kai 
buvo pradėtas naudoti Būtingės 
naftos terminalas. (...) Pradžio
je jis buvo statomas kaip atsvara 
Rusijai ir buvo skirtas naftos 
importui. Lietuva, pirmaisiais 
savo nepriklausomybės metais 
bijodama savo rytų kaimynės 
energetikos blokados, nuspren
dė apsidrausti ir užtikrinti gali
mybę pirkti ‘juodąjį auksą’ iš 
Šiaurės jūros šelfo.

Tačiau ekonomikos tikrovė 
pasirodė esanti tvirtesnė už po
litines dogmas, ir Būtingė pasta
raisiais metais tapo greičiausiai

Laukiniai 
rytai

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
profesijos atstovės, nors jų vei
do bruožai nurodo Kaukazo 
kraštus, Kirkizijos ar Mongoli
jos. Tokių “lietuvaičių” nuo
trauka buvo atspausdinta Gele
žinio vilko nakties užeigoje 
(kaip leido Vilniaus savivaldybė 
tokį kilnų vardą duoti nakties 
užeigai?) viename vokiškame 
žurnale!

Tas pats laikraštis pirmame 
psl. iš Vilniaus (valio, laikraštis 
įrašė “Vilnius”, nes paprastai 
vokiečiai mūsų sostinę vadina 
“Wilna”) pranešė, kad “Luft
hansa” lėktuvas Boeing 737- 
300, skridęs iš Maskvos į Frank
furtą, buvo priverstas nusileisti 
Vilniuje, nes virtuvės vamz
džiuose pasirodė dūmai ir tuo 
pat metu išsijungė vėsinimas. 
Lakūnas su 98 keleiviais nutarė 
nusileisti Lietuvos sostinėje. 
Beveik visose Vokietijos maisto 
parduotuvėse randamos Lietu
vos voveruškos. 500 gr. kaina 4 
knd. dol. (6 vok. mark.).

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optometristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais 

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę. 

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje

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

besivystančia Rusijos naftos ek
sporto linija. Tik per šešis 2001 
metų mėnesius per Būtingę bu
vo eksportuota 3.1 mln. tonų - 
t.y. tiek, kiek per visus 2000 me
tus. Tikimasi, kad šį mėnesį Bū
tingė perpompuos 600,000 tonų 
naftos į šešis tanklaivius. Tai 
bus aukščiausias rodiklis termi
nalo istorijoje. Būtingės klientų 
tarpe yra tokios bendrovės kaip 
‘Jukos’, ‘Tiumenskaja naftianaja 
kompanija’, ‘Nafta Maskva’. Vi
sa eilė kitų Rusijos eksportuo
tojų, mažų ir didelių, planuoja 
artimiausiais mėnesiais ekspor
tuoti naftą per Būtingę. Tuo bū
du terminalas ne skiria, bet in
tegruoja mūsų kraštų ekono
miką. (...)

Reikia tai pat turėti galvoje, 
kad naftos eksportas lieka pa
grindiniu Rusijos ekonomikos 
pajamų šaltiniu, o doleriai už 
naftą - svarbus biudžeto papil
das. Eksporto priemonių stokos 
sąlygomis naujo naftai kelio į 
pasaulio rinkas atidarymas duos 
Rusijos ekonomikai konkrečią 
naudą. Pagal pasaulio finansi
nių institucijų apskaičiavimus, 
pilnai Būtingės galimybes išnau
dojus papildomos Rusijos paja
mos viršys 1.5 milijardo dolerių 
per metus”.

Atrodo, kad Rusijos b-vės 
“Lukoil” daryti naftos tiekimo 
trukdymai kenkė ne tik Lietu
vos, bet ir Rusijos ekonomikai.

Anglai apie “Mažeikių naftą”
“Mažeikių naftos” tema 

straipsnyje apie Brazauską rašo 
Londono žurnalas The Econo
mist š.m. rugpjūčio 25 d. laidoje: 
“Krašto didžiausia pramonės 
įmonė (ir didžiausia mokesčių 
mokėtoja) ‘Mažeikių naftos’ va
lykla pastaraisiais metais buvo 
silpninama, nes Rusijos b-vė 
‘Lukoil’, kontroliuojanti jos vie
nintelį vamzdyną, trukdė naftos 
tiekimą, tikėdamasi išstumti 
Amerikos investuotoją ‘Wil
liams’ ir perimti bendrovę. Ta
čiau dabar ‘Williams’ su val
džios palaiminimu susidėjo su 
kita didele Rusijos b-ve ‘Jukos’, 
ir tai matyt privertė ‘Lukoil’ at
leisti vamzdyno varžtus”.

Lietuvos-Lenkijos santykiai
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. rugsėjo 6 d. laidoje 
rašo: “Lenkijos ir Lietuvos na
rystė Europos sąjungoje ir ŠAS 
(NATO) plėtra, be kitų kraštų 
apimanti ir Lietuvą, yra abiejų 
kraštų tikslai - trečiadienį pa
reiškė prezidentai A. Kwas
niewski ir V. Adamkus. Trečia
dienį Lietuvos prezidentas 10- 
ties metų diplomatinių santykių 
tarp abiejų kraštų atnaujinimo 
proga pradėjo darbo vizitą Len
kijoje. Lenkų-lietuvių santykius 
Kwasniewski apibūdino kaip 
‘nuoširdžius ir paremtus istori
ne tiesa’. Tačiau pasitaiko rei
kalų, kurie ‘šį vaizdą drumsčia’. 
(•••)

Adamkaus vizito išvakarėse 
visos svarbiausios lietuviškos or
ganizacijos Lenkijoje kreipėsi 
laišku į švietimo ministerį E. 
Wittbrodt, kuriame ir reiškė pa
geidavimą gauti užtikrinimą, 
kad Seinų gimnazijos vaikams 
būtų duota galimybė mokytis 
lietuvių kalba. Likvidavus I ir II 
klases su lietuvių dėtomąja kal
ba ir jungiant jas su lenkiškomis 
klasėmis Antrosios Seinų gim
nazijos 22 vaikų tėvai siunčia sa
vo vaikus į kaimyninę gimnaziją 
Punske”.

Lenkijos prezidentas paža
dėjo susipažinti su šia proble
ma. Prieš keletą metų jis tą patį 
pasakė ir apie Lenkijos pasienio 
kareivių įsikūrimą Punsko am
bulatorijoje. J.B.

• Mylėki tiesą, bet atleiski 
klaidą (Voltaire)

A»*.
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Paminklas Antakalnio kapinėse Medininkuose žuvusiems muitinės darbuotojams Nuotr. V. Baliūnienės

Kiek lietuvių žuvo karo negandose?
Reikia mokytis iš žydų rūpintis savo tautiečių likimais. Oficialiai yra žinoma, 
kiek karo metais žuvo žydų, tebėra oficialiai nenustatyta, kiek žuvo lietuvių
DR. RŪTA GAJAUSKAITĖ 

Kriminologė

Neseniai Lietuvoje įvyko žy
dų litvakų konferencija. Iš viso 
pasaulio suvažiavę politinių ne
gandų išblaškyti žydai lankė 
gimtąsias vietas, žuvusiųjų ka
pus, susitikinėjo su pažįstamais, 
nors renginio organizatoriai vi
są laiką plėtė tik holokausto 
temą.

Pasaulyje daugiausia žino
ma apie holokaustą - žydų tau
tos tragediją, pražudžiusią 6 mi
lijonus gyvybių. Retsykiais pa
minimas armėnų, totorių, čečė
nų naikinimas ir 100% trėmimai 
iš Tėvynės. Suspausta širdimi 
gedime dešimties tautų, pražu
vusių komunistų-nacių naikini
mo malūne ir giliai atsidustame, 
mintimis apsistoję ties savo tau
tos tragedija. Kiek mūsų am
žiams tautiečių liko Sibiro įšale 
palaidotų, kiek kančiose žuvo 
KGB rūsiuose, kiek psichiatri
nėse ligoninėse, kokiam skaičiui 
buvo uždrausta Tėvynėn grįž
ti... Laikas bėga, žūva doku
mentai, miršta žmonės ir vis 
sunkiau benustatyti, kiek mūsų 
žuvo ar nukentėjo.

Reikėtų pasimokyti iš žydų, 
kurie ne tik suskaičiavo savo 
tautos aukas, bet ir nenuilsta
mai jau 60 metų ieško kaltinin
kų, visame pasaulyje viešina kal- 
tinininkų darbus ir traukia bau
džiamojon atsakomybėn. Tuo 
tarpu mūsų valstybinės ar net 
tarptautinės institucijos nesuge
ba tiesos paskelbti, jau nekal
bant apie kaltininkų nubaudi
mą. Tad nors šiandien primin
kime.

Tuoj pat po Lietuvos fakti
nio okupavimo sovietinė valdžia 
1940 m. birželio 7 įsteigė Ypa
tingąją komisiją (CK) lietuvių 
tautos GENOCIDUI įvykdyti. 
Po metų, t.y. 1941 m. birželio 14 
ČK pradėjo suplanuotus masi
nius areštus, įkalinimą, tremtį ir 
naikinimą. Per pirmąją raudo
nojo teroro bangą Lietuva nete
ko 32,000 savo geriausių sūnų ir 
dukrų1*. Iš jų 23,000 buvo 
išsiųsta Sibiran.

Privalome žinoti mūsų tau
tos budelius. Ypatingosios ko
misijos sudėtis tokia: Jevsej 
ROZOVSKIJ, įeik DEMBO, 
Judit KOMOD, Frid KRAS- 
TIN, Daniil TODES ir Kazys 
MACEVIČIUS.

Sovietinę Lietuvos okupaci
ją pakeitė fašistinė, komunistinį 
terorą - nacistinis. Lietuva ne
teko dar 70,000 lietuvių ir 160, 
000 žydų. Iš 2,700,000 Lietuvos 
gyventojų beliko 2 milijonai. 
Užtai šalį užplūdo “internacio
naliniai” specialistai: dar karo 
fronto linijai einant per Pabalti
jį, su vadinamąja lietuviškąja 16 
divizija atvyko 1,200 buvusių ek- 
navedistų, enkagebistų ir kitų 
sovietinių žymūnų. Antai vien 
DEKANOZOVO ir jo politikos 
vykdytojo gen. VIETROVO pa
vardės lig šiolei šiurpą kelia tau
toje.

Per kruvinąjį pokarį iš Lie
tuvos deportuota 350,000 į Sibi
rą2), iš kurių 28,000') žuvo, o 
50,000 ’) negrįžo Tėvynėn. 
70,0003) politinių pabėgėlių su
spėjo emigruoti, taip išgelbėda- 
mi savo gyvybes. 20,000') Lietu
vos partizanų ir jų rėmėjų su
naikino stribai. Lietuva neteko 
pusės milijono gyventojų.

O Iljos ERENBURGO ir 
gen. ČERNIACHOVSKIO pa
vardės reiškia 100% prūsų ir lie
tuvininkų tautos sunaikinimą - 
žiauriausią GENOCIDO atvejį 
pasaulyje. Jų nebeliko, todėl 
mes jų baltiškieji broliai privalo
me priminti pasauliui, kad karo 
metu sovietinei kariuomenei ar
tėjant prie Karaliaučiaus, žino

mo žurnalisto I. Erenburgo vie
šu raginimu, Černiachovskio va
dovaujama divizija išžudė visus 
Prūsijos ir Mažosios Lietuvos 
gyventojus: tiek vyrus, tiek mo
teris, tiek vaikus, tiek senius. 
Vien už tai, kad jie iškentėjo 
200 metų vokiečių okupaciją ir 
žuvo per 4 metus nuo nacių. Per 
2 savaites buvo nukankinta, ant 
Marių ledo susprogdinta, išprie
vartauta ir ištremta 1.2 milijonai 
prūsų ir lietuvininkų.

Iš viso nuo komunistų su
planuoto Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos GENOCIDO nuken
tėjo 1,694,000 žmonių. Iš jų 800, 
000 - žuvo. Nuo nacių žuvo - 
70,000 lietuvių ir 160,000 žydų, 
t.y. 270,000 Lietuvos gyventojų.

Akivaizdu, kad prūsų-lietu- 
vininkų-lietuvių aukų 10 kartų 
daugiau nei Lietuvos žydų, ta
čiau šio fakto pasaulis nežino.

Nežino pasaulis, kad yra iš
likę 14,000 lietuvių, gelbėjusių 
žydus, sąrašai. Nežino, kad 815 
iš jų patys žydai apdovanojo 
“teisuolio” ir “gelbėtojo” var
dais, kad 3,00Q gelbėtojų žuvo 
nuo nacių... Nežino pasaulis, 
kad pagal apdovanotojų skaičių 
Lietuva yra trečia Europos vals
tybė iš 22. Ir tai siaučiant ypa
tingai žiauriam nacistiniam reži
mui, kurio nepatyrė nei Olandi
ja, nei Belgija.4’

O juk yra Lietuvos seime 
Užsienio reikalų komitetas, ku
riame ilgą laiką dirbo Emanue
lis ZINGERIS. Juk yra prezi
dento V. Adamkaus sudaryta 
tarptautinė komisija nacių ir so
vietų genocidui tirti, kurios pir
mininkas ir vėl - Emanuelis 
ZINGERIS. Tačiau nei duome
nų apie lietuvių genocidą, nei 
lyginamosios analizės apie na- 
cių-sovietų nusikaltimus, nei 
kaltųjų paieškos, nei patrauki
mo atsakomybėn.

Sektinu pavyzdžiu turėtų 
būti Vyzentalio organizacijos 
veikla. Būdama tik visuomeni
nė, ji sugebėjo gauti leidimą pa
sinaudoti Lietuvos valstybiniu 
archyvu, su kurio pagalba suda
rė įtariamųjų sąrašą. Tuo tarpu 
mūsų tarptautinė komisija nesu
geba išreikalauti jau žinomų nu
sikaltėlių - KGB vadovų. Antai 
DUŠANSKIS ramiai gyvena Iz
raelyje, Raslanas - Rusijoje.

Pasigėrėjimo vertos Lietu
vos žydų bendruomenės pastan
gos įamžinti holokaustą: Lietu
vos naujųjų amžių istorijoje jie 
sugebėjo išsikovoti net 5-6 pus
lapius su iliustracijomis žydų 
katastrofai išdėstyti. Tuo tarpu 
ten nėra nė vieno žodžio apie 
žydų gelbėjimą. Holokausto te
ma įtraukta į kariūnų, kvalifika
cijos ir t.t. mokymo programas. 
Komisijos vardu E. Zingeris su
darė bendradarbiavimo sutartis 
su mokslo ir švietimo įstaigo
mis, Krašto apsaugos ministeri
ja bei Genocido ir rezistencijos 
centru, kad: užpildytų XX a. 

Nekaltai Pradėtosios Mergelės Maruos seselių vadovė sės. Igne prie 
vieno seselių pastatyto našlaičių vaikų globos namelio Marijampolėje. 
Šalia jos - socialinės rūpybos studentė stažuotoja su viena globotine 
rankose Nuotr. I. Ross

Lietuvos istorijos spragas, at
kurtų istorinę tiesą, ir šviečiant 
visuomenę tiek Lietuvoje, tiek 
užsienyje, skatinti santarvę ir 
pagarbą žmogaus teisėms.

Deja, deja. Pasaulyje plinta 
visai kitokia informacija, kurios 
nepaneigia E. Zingerio komisi
ja. Užsienio žiniasklaidoje nėra 
žinių apie mūsų 1,694,000 žmo
nių palietusį genocidą, apie 800, 
000 žuvusiųjų. Kalte kalama tik 
apie žydų 160,000 žūtį, kartais 
padidinant šį skaičių iki 200, 
000. Taip pat neteikiama pasau
liui žinių ir apie 14,000 žydų 
gelbėtojų - Lietuvos piliečių.

Turime žinoti Emanuelio 
ZINGERIO vadovaujamos tarp
tautinės komisijos sudėtį, kad 
galėtume pasiklausti atsakingų 
už istorinę tiesą, tautų santarvę 
ir pagarbą žmogaus teisėms, ko
dėl taip vienpusiškai formuoja
mas Lietuvos įvaizdis pasaulyje?

Be komisijos pirmininko 
Emanuelio ZINGERIO, yra 
nariai: Andrevs BAKER, Joa
chim TAUBER, Nichol LANE, 
Jurij AFANASJEV, Toma BIR- 
MONTIENĖ, Liudas TRUS
KA, Saulius SUŽIEDĖLIS, Vy
tautas RADŽVILAS.

Lietuvos nepriklausomybės 
akto signatarai bandė atitaisyti 
skelbiamą kol kas vienapusišką, 
tik žydų katastrofą viešinančią 
informaciją, papildant ją lietu
viškuoju faktoriumi. Kadangi ži
nome, kad jau 12 metų veikian
čiame Valstybiniame Vilniaus 
Gaono žydų muziejuje yra duo
menys apie žydų gelbėtojus, ku
rie tiek laiko nebuvo skelbiami 
nei Lietuvos, nei pasaulio visuo
menei, - signatarai paprašė šių 
duomenų. Deja, deja. Muziejus, 
kurio direktorius tas pats E. 
Zingeris, iki šiolei taip ir nepa
teikė visų prašomų duomenų, 
kurie leistų padaryti nacių bei 
komunistų vykdyto genocido ly
ginamąją analizę.

Ar tik ne šios, Lietuvos gar
bę ir orumą įrodančios informa
cijos slėpimas bei dalinis duo
menų skelbimas (tik lietuvių 
kalba, tik Lietuvoje) nesufor
mavo prasto Lietuvos įvaizdžio? 
Ar tik ne vienašališka informa
cija suformavo neteisingą nuo
monę apie lietuvių tautą, prive- 
dusią iki diplomatinių išpuolių 
seime ir teisėsaugos institucijo
se? Ar tik ne ši ribota ir vienpu
siškai žydų holokaustą viešinan
ti, bei 12 kartų didesnį lietuvių 
genocidą slepianti informacija 
nepažeidė žydų ir lietuvių lygia
teisiškumo bei dirbtinai nesukė
lė nesantaikos tarp 600 metų 
draugiškai gyvenusių tautų?

’) L. Truska ir kt., Sovietinis 
saugumas Lietuvoje 1940-1953 
m., 1999, Vilnius. ^Lietuviai Si
bire, 1981, JAV, 3)J. Kedys, Te
rorizuojama ir naikinama Lietu
va 1938-1991, 1994, Klaipėda. 
4,Martin Gilbert, Never again A 
History of Holocaust, 2000, New 
York.
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® LAISVOJE TEVYNEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
ELGETOMS BUS SUNKIAU
Vilniaus miesto valdyba rug

pjūčio 2’3 d. pritarė tarybos spren
dimui, kuriuo draudžiama elge
tauti ar prašyti išmaldos repre
zentacinėse Vilniaus miesto gat
vėse ir aikštėse, įkyriai rinkti au
kas už muzikavimą ar kitokius pa
sirodymus Vilniaus miesto gatvė
se ir aikštėse. Kaip praneša BNS/ 
LGTIC, šiuo metu Vilniuje, ypač 
jo. centre - Gedimino prospekte, 
Pilies gatvėje, senamiestyje pa
daugėjo elgetaujančių asmenų. 
Savivaldybės Socialinės paramos 
centro darbuotojų teigimu, kiek
vieną darbo dieną elgetaujan
tiems siūlo socialinę paramą, ne
mokamą pamaitinimą, dokumen
tus socialinei pašalpai gauti, ta
čiau siūlymai nebūna priimti. Per 
dieną elgetaujantys surenka apie 
60-70 litų - daugiau negu gautų 
pašalpos.

EURO IR LITO “VESTUVĖS”
Kaip praneša Kauno dienai 

LGTIC, 2002 m. vasario 2 d. 
įvyks euro ir lito “vestuvės”, jau 
paskelbtos techninės detalės. Ži
novai nesitiki kokių nors nemalo
nių staigmenų ar su šiais poky
čiais susijusių nuostolių. Paprasti 
piliečiai vis tik bijo, kad santau
pos valiuta susiejant litą su nauju 
“inkaru” - euro, nebe su JAV do
leriu, gali kristi santaupų vertė 
arba gali tapti brangesnės iki to 
laiko paimtos paskolos. Lito su
jungimas su euru “gali išprovo
kuoti kuro kainų šuolį”.

SĄLYGOS NEKINTA

Statistikos departamento duo
menimis, namų ūkių gyvenimo 
sąlygų tyrimai rodo, jog šiemet 
44.5% gyventojų gyvenimo lygis 
nepakito. Tai laikoma tam tikru 
socialinio stabilumo ženklu, pra
neša Kauno diena/LGTIC. Nors 
šiemet daugiau žmonių negu per
nai nurodė, kad jų gyvenimo lygis 
nepasikeitė, beveik tokia pati vi
suomenės dalis - 45.3% mano, 
jog jų gyvenimas pablogėjo. Ge
resnių ženklų teigė pajutę vos 
4.6% apklaustųjų, vis tik 1.5% 
daugiau negu pernai. Šiuo metu 
vidutinis priskaičiuotas darbo už
mokestis Lietuvoje sudaro 1066 
Lt. Vieno tūkstančio vidutinio at
lyginimo neužtektų vienam vaikui 
išlaikyti, norint užtikrinti bent vi
dutinį gyvenimo lygį - vienam šei
mos nariui turėtų tekti po 714 Lt 
per mėnesį.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

"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, M.D., D.CH.

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

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

ATIDUOTOS NUOSAVYBĖS 
TEISĖS

ELTA/LGTIC žiniomis, šiuo 
metu nuosavybės teisės į žemes 
jau atkurtos beveik aštuoniems 
dešimtadaliams prašymus pada
vusių piliečių. Iki liepos pabaigos 
buvo pateikta 704,100 piliečių 
prašymų atkurti nuosavybės tei
ses j 4.1 mln. hektarų žemės ar 
miško plotą. Iš viso priimta 501, 
900 sprendimų atkurti teises, iš 
jų, grąžinant natūra arba lygiaver
čiu plotu - 361,600 sprendimų, 
kompensuojant pinigais - 110,300 
sprendimų. Per 3 mln. hektarų 
žemės jau turi savo tikruosius šei
mininkus. Iš to ploto grąžinta na
tūra arba lygiaverčių žemės, miš
ko plotu - 2.35 mln. ha, kompen
suojant pinigais - 696,300 ha. Li
ko atkurti nuosavybės teises į 1.02 
mln. ha plotą, iš jo į 158,400 ha 
iki šiol nėra pateikti nuosavybės 
teisę patvirtinančių ir giminystės 
ryšį įrodančių dokumentų. Plotas, 
į kurį nėra pateikta dokumentų, 
sudaro 15.6% nuo likusio atkurti 
nuosavybės teises ploto. Nekilno
jamojo turto registre iš viso įre
gistruota 903,300 privačios žemės 
sklypų, kurių bendras plotas su
daro 2.42 mln. ha. Žemės ūkio 
paskirties privačios žemės įregist
ruota 1.99 mln. ha arba 82% nuo 
bendro įregistruoto ploto.

SUMAŽINO TARIFUS
Respublikos/LGTIC žiniomis 

vyriausybės ir “Lietuvos teleko- 
mo” sudaryta darbo grupė po dvi 
savaites trukusių derybų sumaži
no kai kuriuos ryšio mokesčius 
nuo rugsėjo 1 d. Vietiniai pokal
biai skambinant ne “piko” metu 
atpigs nuo 8 iki 6 centų už minu
tę, socialiai remtiniems klientams 
mėnesinis mokestis bus sumažin
tas nuo 19 iki 17 litų. Interneto 
vartotojai, prisijungdami prie 
tinklo per telefono linijas, mokės 
ne 12, o 4 centų dydžio sujungi
mo mokestį. Tokią nuolaidą gaus 
tik “Lietuvos telekomo” interne
to paslaugų naudotojai, o kitų 
bendrovių klientai turės mokėti 
visą sujungimo mokestį. Lietuvos 
žinios komentuoja: “Vyriausybė iš 
telekomo išprašė apgraužtą kaulą”.

VILNIUS - POPULIARIAUSIAS
Viešosios nuomonės ir rinkos 

tyrimų bendrovės “SIC Rinkos 
tyrimai” atliktos apklausos duo
menys rodo, kad du trečdaliai 
sostinės gyventojų liktų gyventi 
Vilniuje, net ir atsiradus galimy
bei geriau įsikurti kitame Lietu
vos ar kitos valstybės mieste. 
Kaip praneša BNS/LGTIC, tarp 
populiariausių Vilniaus rajonų iš
lieka Antakalnis, Senamiestis ir 
Žvėrynas. Antroji grupė pagal 
prestižą apjungia Lazdynus, Žir
mūnus, Vilniaus priemiestį, Ka- 
roliniškes, Naująją Vilnią, Ver
kius. Dauguma apklaustųjų (dau
giau kaip 1000 nuolatinių sostinės 
gyventojų) nepatenkinti nesau
gumu, dideliu nusikalstamumu 
mieste ir jaunimo narkomanija. 
Palyginti su 1998 m. atlikta ap
klausa, sumažėjo nepatenkintųjų 
apleistais miesto kiemais, aikštė
mis, gatvėmis, autotransporto 
triukšmu bei oro tarša. Daugiau 
kaip pusė apklaustųjų mano, kad 
Vilniuje visų prima reikia plėtoti 
visuomeninį transportą. RSJ

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus ,

(Esu “Union Gas" /M
atstovas) JAC

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr. 
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Š.m. rugpjūčio 19-25 dienomis Dainavos stovykloje prie Manchester, Mičigane, įvyko Lietuvių fronto bičiulių 
45-ji studijų ir poilsio savaitė. Nuotraukoje — dalis savaitės dalyvių prie Romui Kalantai atminti paminklo

Nuotr. J. Urbono

Hamilton, Ont.
“ĄŽUOLIUKŲ” koncertui, kuris 

įvyks Mississaugos Living Arts Cent
re patalpose, š.m. spalio 28, sekma
dienį, 3 v.p.p., B. Mačys platina bi
lietus Hamiltono* Jaunimo centre 
sekmadieniais. (Žr. skelbimą pas
kutiniame TŽ puslapyje). LR.

HAMILTONO LIETUVIAI 
ŠAULIAI remia Lietuvos jaunus 
šaulius. Hamiltono DLK Algirdo 
šaulių kuopa, padėjusi įsisteigti 
Elektrėnuose Algirdo šaulių kuo
pai, yra įsipareigojus padėti tai jau
nai lietuviškai organizacijai. Tos 
kuopos šauliams, per Hamiltono 
šaulius yra gauta aukų devynioms 
uniformoms. Po $140 vienos uni
formos kainą, aukojo šie Hamil
tono lietuviai: A. Lukos, E. Bajo- 
raitienė, K. Deksnys, A. Jusys, K. 
Deksnienė, J. Deveikis, St. Senkus, 
A. Povilauskas ir savo vyro a.a. Jo
no atminimui A. Deksnienė, iš viso 
suaukota - $1,260. Vyt. Pečiuliui 
prašant pagalbos Marijampolės 
šauliams parūpinti uniformas jau
niems “Vaikų dienos centro” šau
liams, Hamiltono šaulių kuopos 
valdyba, paskyrė iš savo iždo - 
$420. Marijampolėje mokslus ėjęs 
Juozas ir žmona G. Krištolaičiai 
tam tikslui paaukojo $140. Mari
jampolės šaulių uniformoms iš viso 
paskirta $560.

PASKUTINĖ SEZONO GE
GUŽINĖ surengta savoje sodyboje 
klubo Giedraitis valdybos. Pasitai
kius gražiam orui, susilaukė daug 
lietuvių iš plačios apylinkės. Dau
gelis atvyko norėdami išgirsti L. 
Turūtaitės meninę programą ir ska
niai pavalgyti lietuviško maisto, pa
gaminto ponių, narių ir klubo rė
mėjų. Smagu buvo pabūti gražioje 
sodyboje, pabendrauti su savais ir 
pabandyti laimę loterijoje ar ratu
kuose. Klubo išsilaikymui neužten
ka nario mokesčio ir šaudymo spor
to mėgėjų sekmadieniais sukeliamų 
lėšų. Klubo valdyba ruošia geguži-

FOUR seasons
TvfZZ F IHtk REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

The J.B. Marlatt Funeral Homes
(1985) Limited

J.B. Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 
teikia aukštos kokybės paslaugas 

erdviose patalpose.

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir toliau teikti 
paslaugas Hamiltono lietuviu, bendruomenei.

Andrew W. Swan 
Direktorius

Š.m. rugpjūčio 19-25 dienomis Dainavos stovykloje įvyko 45-ji Lietuvių 
fronto bičiulių studijų ir poilsio savaitė. Joje be paskaitų įvairiomis 
temomis, LFB taryba turėjo savo posėdžius. Nuotraukoje: LFB tarybos 
nariai, posėdžiavę Dainavoje. Sėdi: Vytautas Volertas, Jonas Urbonas, 
Vytas Petrulis, Juozas Ardys; stovi: dr. Petras Kisielius, Viktoras 
Naudžius, Algis Raulinaitis, Juozas Baužys, dr. Kazys Ambrozaitis

Nuotr. J. Urbono

nes sodybos išlaikymui, mokesčius 
apmokėti. Tai yra galbūt vienintelė 
nuosavybė priklausanti visiems lie
tuviams, nes klubo nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis. Nereikia nei 
medžioti nei šaudyti, klubo nariai 
daugomoje yra tik lietuviai norintys 
prisidėti prie gražios sodybos išlai
kymo J.K.

Edmonton, Alta.
SMAGI IŠVYKA-GEGUŽINĖ, 

E. Melikausko ūkyje, įvyko rugpjū
čio 26, sekmadienio popietę. So
dyba randasi apie į 90 km nuo Ed- 
montono. Čia suvažiavo grupė tau
tiečių ir smagiai prie suneštinių val
gių pabendravo. Skambant dai
noms, jaukiai praleido popietę. 
Oras išpuolė nuostabiai gražus ir 
tąs dar labiau kėlė visų nuotaiką. 
Vienas iš dalyvių išreiškė šeimininkui 
Edvardui ir energingai B-nės valdy
bai padėką už pobūvio surengimą, ti
kėdamas to paties ir ateityje.

DERLIAUS ŠVENTĖ-OCTO- 
BERFEST, numatoma spalio 20, 
šeštadienio vakarą, Edmontono Lie
tuvių Namuose. Bus paruošta tra
dicinė vakarienė mūsų šaunių šei
mininkių su alučiu ir kitais priedais. 
Veiks loterija. Rengėjai kviečia visus 
kuo gausiau dalyvauti. J.P.

Winnipeg, Man.
SUEIGA IR DAIKTŲ IŠPAR

DAVIMAS. Jau šių metų birželio 
mėnesį KLB Vinipego apylinkės 
valdyba paskelbė, kad rupgjūčio 25 
ir 26 dienomis valdybos pirmininko 
Juozo Grabio sodyboje rengiamas 
daiktų išpardavimas (garage sale) ir 
lietuvių sueiga - gegužinė. Visi apy
linkės lietuviai buvo prašomi aukoti 
nereikalingus daiktus. Ir per tuos 

du mėnesius J. Grabio garažas pri- 
sipldė dėžėmis suvežtų daiktų. Par
davimo dienomis sodybos priekinė 
veja buvo naudojama daiktų parda
vimui, o kieme vyko lietuvių sueiga
- gegužinė, kur buvo galima pasi
vaišinti virtinukais, kugeliu, dešre
lėmis su kopūstais ir kava, paruoš
tais Brendos Grabienės su talkinin
kėmis. Priekyje, nors daiktų buvo 
labai daug, bet pirkėjų dar daugiau 
ir jau pirmos dienos popietę veja iš
tuštėjo. Baigus išpardavimą, vos ke
lios dėžės “sugrįžo” atgal į garažą, 
o tuštėjanti Vinipego Bendruome
nės kasa pasipildė naujais finansi
niais ištekliais, o vietos lietuviai tu
rėjo galimybę skaniai papietauti ir, 
vasarai baigiantis, saulėtoje gamto
je pabendrauti. Didelė padėka Juo
zui ir Brendai Grabiams, įdėju- 
siems labai daug pastangų ir laiko, 
visiems talkininkams^aukotojams ir 
lankytojams.

A.a. S. ČEKANAUSKIENĖ (Sta- 
pinski), sulaukusi 96 m. amžiaus, 
mirė 2001 m. rugpjūčio 29’d. Sadie 
buvo ukrainiečių kilmės ištekėjusi 
už lietuvio Kristupo Pumpučio, ku
riam po dešimties vedybinių metų 
mirus, ištekėjo už Juozo Čekanaus
ko. Labai mažai kas žinojo, kad Sa
die buvo nelietuvė. Ne tik pati kal
bėjo puikiai lietuviškai, bet ir vai
kus mokė lietuvių kalbos. Su vyru 
Juozu (mirusiu 1974 m.) ūkininka
vo Starbuck apylinkėje ir savo so
dyboje rengdavo lietuviams iškylas
- gegužines. Buvo mūsų parapijos 
narė ir ypač dosni metinės mugės 
rėmėja. Palaikai bus laidojami vė
liau. Liūdi dukterys - Elena, Kate
rina, Joana ir Judita su šeimomis, 
kiti giminės ir artimieji. EKK

JA Valstybės
Klyvlande prieš penkerius me

tus įsisteigė naujųjų lietuvių ateivių 
organizacija “Gija”, kurios užduo
tis jungti visus naujai atvykusius 
tautiečius iš Lietuvos, planuoti savo 
gyvenimą naujame krašte. Šios or
ganizacijos steigėjai ir vadovai - 
Dainius Zalensas ir lėlių teatro ak
torė Onutė Puškoriūtė-Zalensienė. 
Tarp kitų dalykų “Gija” kiekvienais 
metais surengia gegužinę. Šiais me
tais, jau penktoji, įvyko liepos 14 d. 
prie Erie ežero pakrančių. Dalyva
vo kelių kartų tautiečiai. Visiems 
nuotaiką gegužinėje kėlė Br. Mūro 
muzika. Po šokių ir vaišių vyko pro
grama, mininti organizacijos penk
metį. Ją pradėjo ir vadovavo L. Jo- 
hansonas, žinomas kaip spaudos 
fotografas. Kalbėjo organizacijos 
“Gija” steigėjai D. Zalensas ir O. 
Zalensienė, nusakydami jos steigi
mo aplinkybes, sėkmes bei laimėji
mus. Sveikino LB kultūros tarybos 
pirm. M. Remienė, kartu kviesda
ma “Gijos” narius įsijungti į Lietu
vių bendruomenės veiklą. Taipgi 
trumpai sveikino LJetuvos garbės 
konsule I. Bublienė ir laikraščio 
Amerikos lietuvis redaktorius Br. 
Abrutis. Buvo perskaitytas LB 
Klyvlando apylinkės pirm. M. Nas- 
vytienės sveikinimas. Trumpą me
ninės programos dalį atliko jaunos 
lietuvaitės, paruoštos O. Zalensie- 
nės. Vėliau vyko laimikiais turtinga 
loterija. Laimikius suaukojo įvairūs 
verslininkai, gydytojai ir kiti vieti
niai tautiečiai. Gegužinė pasižymė
jo gera nuotaika ir maloniu vieni su 
kitais pabendravimu.

Dienraštis The Washington Post 
š.m. rugpjūčio 14 d. laidoje išspaus
dino straipsnį apie mažą Our Lady 
of the Pines (Mūsų pušų Karalie
nės) šventovę, pavadintą mažiausia 
JAV-se. Ją 24 pėdų ilgio ir 12 pėdų 
pločio 1958 m. pastatydino lietuviai 
imigrantai Petras ir Elzbieta Mil- 
kintai prie savo gyvenamojo namo, 
prie Silver Lake ežerėlio Vakarų 
Virginijoje. Jie taipgi savo sodyboje 
pastatė mažų namelių vasaroto
jams, susilaukdami daug turistų bei 
vasarotojų. Pastaraisiais metais 
(jau ir mirus savininkams) šią mažą 
šventovę aplanko apie 30,000 turis
tų ir joje susituokia apie 10 porų.

Norvegija
Norvegijos lietuvių bendruo

menė (NLB) įsteigta š.m. kovo 11 
d. Steigiamajamę susirinkime daly
vavo apie 40 tautiečių. Organiza
cijos tikslas - išlaikyti ir puoselėti 
lietuvybę Norvegijoje, supažindinti 
šio krašto žmones su Lietuvos isto
rija, jos tradicijomis ir kultūra. Bir
želio 8-10 d.d. NLB valdyba suren
gė suvažiavimą Haldeno mieste. 
Pats susirinkimas vyko ant aukšto 
kalno slidinėtojų namelyje, priklau- 
siančiame slidinėtojų klubui. Šio 
klubo nariai yra NLB valdybos 
pirm. Daiva Medalinskaitė-Johan- 
sen ir jos vyras. Maloniai buvo pra
leistas pirmasis vakaras, pabend
rauta vieni su kitais geriau susipa
žinta. Rytą buvo nuvykta aplankyti 
tvirtovės Fredrihalde vietovėje. 
Tvirtovė daug kartų buvo švedų 
pulta, bet niekad nepaimta. Prie jos 
žuvo švedų karalius Karolis XII, il
gai kariavęs visoje Europoje. Po iš
vykos vyko susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo Daiva Johansen ir 
sekretoriavo Vaida Kavaliukaitė- 
Fjeld. Šiame susirinkime dalyvavo 
PLB valdybos vicepirm. Marytė 
Šmitienė iš Vokietijos. Ji kalbėjo 
apie LB tikslus, užduotis, nurody
dama ir pavyzdžius. Taipgi perdavė 
PLB valdybos piniginę dovaną pra

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^nTAT IT A” 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.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... 2.75%
180 dienų indėlius................... 2.75%
1 m. term, indėlius................... 3.20%
2 m. term, indėlius................... 3.60%
3 m. term, indėlius................... 3.75%
4 m. term, indėlius................... 4.10%
5 m. term, indėlius................... 4.50%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind...................................... 3.20%
2 m. ind...................................... 3.60%
3 m. ind...................................... 3.75%
4 m. ind..... ................................ 4.10%
5 m. ind...........................  4.50% 

dinei veiklai paremti, taip pat pali
ko lietuviškų vadovėlių, vaikams 
knygelių, lietuviškų žurnalų. Susi
rinkime buvo aptarti vietiniai bend
ruomenės reikalai. Lietuviai Nor
vegijoje atsirado per pastarąjį de
šimtmetį. Visiems pradžioje rūpėjo 
susirasti darbus, išmokti krašto kal
bą. Nepaisant visų sunkumų, čia gy
venantys lietuviai panoro susiburti į 
savo bendruomenę. Jos valdybą su
daro: pirm. Daiva Medalinskaitė- 
Johansen, Daiva Bogdanienė, Vai
da Kavaliukaitė-Fjeld, Dalius Ban- 
sevičius, Rytis Valentinavičius, 
Miglė Grionbek ir Arūnas Zabulio
nis. (Pasaulio lietuvis 2001 m. 7 nr.) 

Australija
Nedidelę Kanberos lietuvių 

bendruomenę ištiko netektis - mirė 
a.a. Zigmas Sipavičius, buvęs Lie
tuvos kariuomenės karininkas, 
daug pasitarnavęs šios bendruome
nės gerovei. Velionis į Australiją 
atvyko 1949 m. ir, atlikęs darbo 
prievolę, Kanberoje įsteigė knygų 
rišimo verslą, išaugusį į nemažą 
įmonę. Daug šioje įmonėje darba
vosi lietuvių. Jam taip pat teko pir
mininkauti vietinės lietuvių bend
ruomenės valdybai. Buvo Lietuvių 
klubo steigėjas ir kelių kadencijų 
valdybos narys. Pasižymėjo kaip 
dosnus lietuviškų organizacijų bei 
tautinių reikalų rėmėjas. Mėgo 
sportą, ypač ledo ritulį, kurį dar 
žaidė Lietuvoje, sniego ir vandens 
slidinėjimus, žvejybą. Gausiai žmo
nės dalyvavo jo laidotuvėse. Gedu
linės Mišios buvo aukojamos St. Jo
sephs šventovėje. Atsisveikinimo 
žodžius, tarė Kanberos lietuvių 
bendruomenės sąjungos valdybos 
narys R. Katauskas, Kanberos “Ra
movės” skyriaus pirm. L. Budzi- 
nauskas. Jo liūdi žmona Lilija, sū
nūs Rika ir Aras su šeimomis.

(Mūsų pastogė 2001 m. 29 nr.)

Britanija
A. a. Gajutė Valterytė-O’Brien, 

pasižymėjusi stipriu tautiškumu bei 
lietuviška veikla, mirė liepos 1 d. 
Labai mėgo dainuoti, buvo chore, 
su pasididžiavimu dalyvavo Pasau
lio lietuvių dainų šventėje Vilniuje, 
taipgi su kitais tautiečiais atstova
vusi Britanijos lietuviams. Taip pat 
veikli buvo Sv. Kazimiero parapijos 
narė. Ji buvo visur, kur tik reikėjo, 
kaip rašoma Europos lietuvio 2001 
m. 8 nr. Jos liūdi vyras Vincentas, 
taipgi stipriai įsijungęs į lietuvių 
veiklą, duktė Nijolė, sūnūs Tomas 
ir Ričardas.

Britanijos lietuvių skautų sto
vykla Rambynas įvyko liepos 28 - 
rugpjūčio 5 d.d. Lietuvių sodyboje, 
netoli Londono. Stovyklautojai mo
kėsi skautiško gyvenimo principų, 
Lietuvos istorijos, geografijos. 
Taipgi buvo rengiamos iškylos, ke
lionė prie jūros. Nebuvo užmirštas 
sportas ir žaidimai, dainavimas. 
Vakarais stovyklautojai dalyvavo 
Mišiose, kurias atnašavo stovyklos 
kapelionas kun. P. Tverijonas. Šie
met stovykloje buvo apie 140 asme
nų, iš kurių 120 nuo 8 iki 17 metų 
berniukai bei mergaitės, likusieji - 
stovyklos vadovai. Pusę stovyklau
tojų sudarė naujųjų ateivių vaikai. 
Šiaip anksčiau stovyklaudavo apie 
70 vaikų. Susirūpinta stovyklavietę 
atnaujintų pastatyti naujus sandė
lius, pakeisti lauko virtuvės įrangą. 
Jeigu stovyklavimo pradžioje ma
žesnieji pasigedo mamų, tai pasi
baigus stovyklai jie nenoriai skirstė
si namo. Stovyklą aplankė Lietuvos 
ambasados pareigūnai.

(Londono žinios 2001 m. 5 nr.)
---- - -------------- j Andr

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.80%
nekiln. turto 1 m...........6.10%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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“Gintaras” tarptautiniame festivalyje
Toronto ansamblio “Gintaras” ir Anapilio jaunimo choro 
“Angeliukai” kelionė į Meksiką, kur įvyko tautinių šokių 

festivalis. Jame dalyvavo 20 grupių iš daugelio kraštų
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Prie Dubysos pakrančių žalių

NIJOLĖ BENOTIENĖ
Š.m. rugpjūčio mėnesį To

ronto lietuvių jaunimo ansamb
lis “Gintaras” vyko į VI tarptau
tinį folkloro festivalį Zakateke - 
Meksikoje. Programos paįvairi
nimui R. Karasiejienė pasikvie
tė ir Anapilio jaunimo choro 
“Angeliukai” vyresniąją grupę.

Žmonės keliauja šiomis die
nomis daug, ir kelionė į Meksi
ką nėra naujiena. Neabejoju, 
kad dažnas pasigirs buvęs pla
čiai reklamuojamose poilsinėse 
vietose, kurios apsiriboja turis
tams pritaikytomis prašmatny
bėmis, vakarietiškais lepinimais. 
Pamatyti unikalų centrinės 
Meksikos miestą, pakeliauti ir 
susipažinti su nors ir mažyte 
turtingos istorijos dalele, jauni
mui buvo ypač vertinga, o kur 
dar įspūdžiai, draugystės ir sma
gumas bendraujant su kitomis 
šokių grupėmis!

Miesto pavadinimas
Miesto pavadinimas Zaka- 

tekas yra kilęs iš senovės indėnų 
“nahuju” kalbos kur “zacatl” 
reiškia aukštą- žolę, “co” reiškia 
- vietą, todėl miesto pavadini
mas senovėje reiškė “Vieta, ap
augusi vešlia, aukšta žole”.

Oficialūs miesto įsteigimo 
metai yra 1546, po to kai ispanų 
keliautojai aptiko gausias sidab
ro kasyklas. Didingi senoviniai 
pastatai, orios šventovės, miesto 
centre stovinti katedra, vienuo
lynai ir karalių rezidencijos, da
bar virtusios muziejais, liudija 
miesto turtingumą, kurio gyven
tojai vienu metu buvo vadinami 
“sidabriniais aristokratais”.

Oro uoste
“Nuskridę į Zakateko mies

tą, išlipome iš lėktuvo į laukus. 
Orauostis buvo įrengtas kažkur 
laukuose. Neatrodė, kad daug 
žmonių ten gyvena. Ir mūsų 39 
žmonių grupei davė mažą auto
busiuką. Mūsų kiekvienas kelei
vis turėjo po mažiausiai vieną 
didelį lagaminą, drabužių mai
šą, du akordeonus ir daug viso
kių kitų šokiams reikalingų vaiz
dinių priemonių. Šiaip taip susi- 
grūdome ir važiuodami dairė
mės aplinkui.

“Žemė buvo raudona, dau
gybė kaktusų ir beveik nė vienos 
pušies ar medžio negalima buvo 
matyti” - kelionės pradžią prisi
mena V. Benotaitė. “Iš tikrųjų 
mes buvome labai laimingi - 
džiaugiasi V. Narušytė, kad ga
lėjome gyventi tikrame viešbu
tyje, kur gavome skanų maistą 

Lietuviška juosta apjuostas tarptautinio festivalio organizatorius prof. 
GUSTAVO VAQUIRA su vaikaičiu. Iš kairės: gintariečiai - D. Karka, 
R. Karasiejienė (vadovė), G. Sinskaitė, D. Valiulytė Ntr. N. Benotienės

ir atskiras prausyklas. Kiekvie
nas kambarys turėjo televiziją, 
vėsinimą, dvi dideles lovas, sta
liuką su kėdėm, radiją, telefoną 
ir didelę spintą. Nors beveik 
kiekvieną dieną pradžioje pie
tums ir vakarienei valgėm viš
tieną, bet aš buvau patenkinta, 
nes man vištiena labai pa
tinka”.

Pakeliui į miestą
Zakatekas išsidėstęs tarp 

kalnų, miesto gatvelės siauros ir 
stačios. Stebėjomės mūsų auto
buso vairuotojo neeiliniais suge
bėjimais centimetro atsumu 
lenkti kitą transporto priemonę, 
arba apsisukti ten, kur ir dvi
račiu važiuojant atrodytų sudė
tinga tai atlikti. Du didieji kal
nai, saugantys miestą, tai “Gril
lo” ir “Bufa”. Tarp jų nutiestas 
lynas, traukiantis gondolas. Te
ko ir mūsų jaunimui iš paukščio 
skrydžio gėrėtis miesto unikalu
mu kabant vienoje iš raudonai 
nudažytų gondolų. Per pirmą
sias tris dienas apvažiavome 
daug turistinių vietų: piramidę 
“La Quemada”, kuri yra 56 km 
nuo miesto, kaukių muziejų ir 
visą Zakateko miesto centrą.

“Indėnų piramidės paliko 
labai didelį įspūdį” - prisimena 
A. Rusinas: “Tenai buvo galima 
jas išvaikščioti ir apžiūrėti. Buvo 
labai įdomu savo akimis matyti 
viską, ką namie gali pamatyti tik 
per televizijos “Discovery chan
nel”. Nuostabu, kaip žmonės 
galėjo pastatyti tokius didelius 
ir painiai sudėtingus pastatus be 
jokios technologijos”. Reikia 
pastebėti, kad ši piramidė ir bu
vusi indėnų dievų šventykla dar 
nėra pilnai ištyrinėta, todėl už
rašai pakelėje ir aplinkui sto
vintys sargybiniai prižiūri, kad 
net mažiausios šukės, akme
nukai ar šiaip radiniai nebūtų 
pasisavinti turistų.

Draugystės
“Visas Zakateko miestas 

yra pastatytas tarp kalnų. Nepa
miršiu, kai vieną dieną labai li
jo, gal kokią valandą, gatvės bu
vo apsemtos vandens ir atrodė 
kaip upės, nes nuo kalnų van
duo bėgdamas nespėjo nutekėti 
į kanalizaciją. Žmonės brido iki 
kelių per purviną vandenį” - 
pasakoja V. Benotaitė ir V. Na
rušytė. Daugiausia susidrauga
vom su suomių grupe ir Zaka
teko miesto gyventojais.. Krau
tuvėse išmokom derėtis su par
davėjais, ir mums buvo labai 
smagu, nors ir nemokėjome is
panų kalbos. Buvo irgi įdomu

Toronto gintariečiai pasiruošę paradui tarptautiniame festivalyje Zakateko mieste Meksikoje. Kanados 
vėliavą neša A. Valadkaitė, “Gintaro” plakatą - I. Thorn ir G. Sinskaitė, Lietuvos vėliavą - B. Rama
nauskaitė, užrašą “Lithuania” - V. Benotaitė. Žemiau - Bufa kalno viršūnėje “Angeliukų” dainininkės, kar
tu su “Gintaru” dalyvavusios minėtame festivalyje. Iš kairės: R. Jonušonytė, V. Benotaitė, J. Šimonėlytė, V. 
Pečiulytė, N. Benotienė (vadovė), A. Benotaitė, V. Narušytė, E. Stravinskaitė Nuotr. N. Benotienės

dėl meksikiečių “manjana” - ry
toj. Niekad nežinojom ką dary
sim rytoj. Žinoma, p. Ritai tai 
kainavo labai daug nervų ir jai 
buvo įtemptas laikas”.

Malonūs gyventojai
“Kelionės į Meksiką tikrai 

greitai nepamiršiu”, - rašo J. 
Didžbalis. “Nuo pat pradžių kai 
lėktuvas pakilo, aš jau žinojau, 
kad kelionė bus smagi ir ypa
tinga. Geriausius prisiminimus 
paliko miestas Zakatekas ir jo 
žmonės, kurie priėmė mus su 
didžiausia meile. Mus vedė ir 
gerbė, lyg mes būtume kokios 
žvaigždės”. O G. Neimanas pri
sipažįsta: “Atvykęs į Meksiką 
buvau gana nusivylęs, kad rei
kėjo nusiimti nuo darbo ir ma
niau, kad reikės praleisti dar 
sunkesnį laiką šokant karštoje 
pietų Amerikos saulėje. Po ke
leto valandų viskas pasikeitė, 
nes meksikiečių šiltumas atvėrė 
širdis visų mūsų šokėjų, ne tik 
mano”.

Daugelis mūsų grupės narių 
baiminosi, o namie pasilikę tė
veliai gailėjosi mūsų, kad tauti
niais drabužiais pasipuošus teks 
prakaituoti šokant trankius šo
kius. Bet oras kalnuotame Za
kateke nebuvo karštas, o rytais 
ir vakare be šiltesnių striukių 
lauke buvo nelabai malonu.

Miesto gatvėmis
“Šeštadienį, rugpjūčio 18 d. 

vakare, visos grupės susirinko 
salėje ir kiekviena grupė buvo 
pristatyta. Labai daug grupių iš 
viso pasaulio” - stebisi E. Stra
vinskaitė - “keleto iš jų aš visai 
nesu girdėjusi”. Sekančią dieną, 
sekmadienį ryte, visi gintariečiai 
ėjo į šventovę, o vakare buvo 
šokėjų paradas miesto gatvėmis. 
“Ryškiausi šios kelionės prisi
minimai, - džiaugiasi A. Ru

sinas, - tai festivalio atidarymo 
paradas, kai mes šokome 
miesto gatvėse. Aš buvau labai 
nustebęs, kad tiek daug žmonių 
buvo susirinkę pamatyti ir pa
sveikinti šokėjų. Kiek energijos 
turėjo ir kaip aiškiai jie norėjo 
prisidėti prie mūsų šokių”. D. 
Valiulytė pritaria A. Rusinui, 
kad paradas buvo ypatingas, be 
to, “mes atrodėme kaip celebri
ties, nes atkeliavę iš Šiaurės 
Amerikos, tik autografus duo
dame, fotografuojamės - tikra 
egzotika! Meksikiečiai labai 
džiaugiasi savąja kultūra, todėl 
ir kitus labai vertina”.

Su šokėjais
“Kur kitur sutiksi šokėjus iš 

įvairių pasaulio kraštų - stebisi 
A. Pacevičius, - iš Prancūzijos, 
Taivano, Izraelio, Slovakijos ir 
daugybės kitų kraštų (20 šokių 
grupių), kur mes, kaip grupė 
galėjome stebėti jų šokius, šokti 
ir dainuoti kartu, susipažinti su 
jų tradicijomis, kurios atgydavo 
kiekvieną kartą, kai visi šokda
vome Zakateko gatvėse kartu 
su svečiais ir miesto gyvento
jais”.

L. Jaglowitz liko sužavėta 
tuo, kad “šokis ir daina gali su
artinti visus žmones, nors ir ne
moki jų kalbos, nes per šį laiką 
išmokome šokti pagal Panamos 
būgnų ritmus, naujus žingsnius 
išmokė Indijos šokėjai ir pritar
dami ai, ai, ai, jai, visi dainavo 
meksikietiškas dainas. Šie prisi
minimai visam laikui išliks mū
sų širdyse”.

R. Jonušonytė, pritardama 
draugams, sako, kad per tas 12 
dienų praleistų Zakateke, pa
matėme, jog kiekviena kultūra 
yra unikali, bet mus visus jungia 
vienas ryšys - meilė ir pasišven
timas savo gimtajai tautai, gim
tajam tėvų kraštui ir kultūrai”.

Koncertai
A. ir R. Kaminskaitės prisi

pažįsta, kad džiaugdamosi mies
tu ir festivaliu jos liko nusivylę, 
nes “negavome šokti tiek, kiek 
tikėjomės, be to, vieną kartą te
ko šokti krepšinio aikštelėje, 
kurioje nebuvo daug žiūrovų ir 
buvo labai slidu”. O I. Sederavi
čiūtė grįžo priblokšta tokio nuo
stabaus festivalio ir pilna dvasi
nės energijos, kuria alsavo visas 
Zakateko miestas.

Beveik kiekvieną dieną gin
tariečiai turėjo po pasirodymą, 
kuris būdavo 20-35 minučių il
gumo, o trumpi pristatymai tęs
davosi tik 5-10 min. Ilgesnių pa
sirodymų metu visada programą 
paįvairindavo ir “Angeliukų” 
dainininkės, visą kelionę labai 
saugojusios balselius, labai steng
damosi kuo geriau atlikti savo 
paskirtį. Tranki kapelios muzi
ka, atliekama V. Ramanausko, 
T. Pabrėžos, A. Šarpytės ir spe
cialiai šiam festivaliui iš Lietu
vos atvykusio J. Atkočiūno pa
gyvindavo visų nuotaiką.

Priėmimai
“Gintaro” vadovės R. Kara

siejienė ir G. Sinskaitė kartu su 
jaunimo atstovais dalyvavo 
miesto valdžios priėmimuose, 
kuriuose jos trumpai apibūdin
davo atstovaujamo krašto kul
tūrą ir tradicijas. Buvo surengta 
konferencija, deja, trukdė net 
kelių dominuojančių kalbų įvai
rumas ir neturėjimas profesio
nalaus vertėjo. Visi kiti ne
tikslumai buvo tik smulkmenos, 
su kuriomis greitai apsipratome 
ir kurias užgožė nuostabus VI 
folklorinis festivalis Zakateke, 
kurio iniciatorius ir pagrindinis 
organizatorius - profesorius 
Gustavo Vaquira. Jis glaudžiai 
palaikė ryšius su visų grupių va-

(Nukelta į 6-tą psl.)

ANTANINA GARMUTĖ
Pačioje Lietuvos širdyje, ža

liais Dubysos pakrančių karpi
niais pasipuošusi, prie Žemaičių 
plento prigludusi Ariogala. Vis
kas čia mena gilią istoriją - ir 
šimtamečiai piliakalniai su ar
cheologinėmis iškasenomis, ir 
senosios priešų kronikos, kurio
se paminėta bene 15 kryžiuočių 
puolimų.

Pirmą kartą Ariogalos var
das paminėtas 1253 m. kara
liaus Mindaugo užrašuose, kai 
kas spėja Ariogaloje buvus Min
daugo sostinė. Didelė ir garsi 
buvusi Ariogala. Garbinga isto
rija savo tęsiniu ataidi iki mūsų 
dienų. Greta mūsų tebevaikšto 
jos dalyviai, lietuviškai kuklūs 
žmonės, nelaikantys savęs did
vyriais.

Kauniečiai Apolinaras Gai
žauskas ir jo sesuo Joana Gai- 
žauskaitė-Lukoševičienė pasa
koja apie savo šeimos likimą ei
nant Laisvės keliu.

Tradicinė valstiečių šeima. 
Tėviškė - Negirvos kaimas, 3 
km nuo Ariogalos. 36 ha ūkyje 
prie Dubysos seneliai po bau
džiavos panaikinimo užaugino 
dešimt vaikų. Du iš jų, nenorė
dami tarnauti caro kariuomenė
je, emigravo į JAV. Dirbo ten 
miškuose ir anglies kasyklose. 
Parsivežęs santaupų tėvas Apo
linaras Gaižauskas vedė Oną 
Kvedaraitę iš pasiturinčių ūki
ninkų šeimos ir ūkininkavo tė
viškėje. Užaugino 2 dukras ir 8 
sūnus.

Vyresnioji, Joana, prisimena:
- Pradžioje buvo sunku. 

Vaikų daug, ir visi maži. Reikė
jo išleisti už vyrų 8 tėvo seseris. 
Samdyti darbininkus trūko lėšų. 
Augant vaikams darėsi leng
viau. Jie augino vieni kitus. Tė
vai buvo labai darbštūs, religin
gi, mylėjo Dievą ir Tėvynę. Ta 
dvasia stengėsi auklėti vaikus. 
Mama labai mėgo gėles: gale 
namo - darželis. Kryžius. Gi
mus pirmiesiems sūnums prie 
kryžiaus pasodino du beržus. Ir 
vienas iš jų - Pranas - 1938 m. 
tapo kunigu. Visus vaikus tėvai 
stengėsi išmokslinti. Visi mes 
lankėme Žąsinų pradžios mo
kyklą. Jeronimas ir Simas mo
kėsi Kėdainių gimnazijoje, Ka
zimieras baigė amatų mokyklą, 
aš - Raseinių žemės ūkio ir Pa
nevėžio amatų ir prekybos mo
kyklą. Pradėjome statyti naują 
mūrinį namą, pasistatėme dvie
jų galų svirną. Užveisėm didžiu
lį 3 ha sodą. Visoje apylinkėje 
sodyba buvo pavyzdinė.

- Ir viską nutraukė nelemtieji 
1940-tieji?

- Taip. Pirmoji sovietinė 
okupacija. Sužinojome, kad 
esame įtraukti į tremtinių są
rašus. Negalėjome tuo patikėti, 
nes niekam blogo nepadarėme. 
Tačiau tėvus paslėpėme pas kai
mynus, kiti išsislapstė, o Apoli
naras su Andrium tūnojo ru
giuose ir stebėjo sodybą. Pama
tė atvažiavusias vežti NKVD 
mašinas. Nieko neradę, pasi
žvalgė ir išvažiavo. Atėjo 1941- 
ji. Prasidėjo sovietų-vokiečių 
karas. Tuo metu jis mus išgelbė
jo nuo Sibiro. Vokiečiai šaudė 
žydus ir komunistus. Kunigas 
Pranas dirbo Kėdainių gimnazi
jos kapelionu, o aš pas jį šeimi
ninkavau. 1944 m. brolis Jeroni
mas baigė gimnaziją. Priartėjęs 
frontas sustojo prie Dubysos.

Pašnekovės brolis Apolina
ras papildo seserį:

- Mūsų kaimas Negirva, įsi
kūręs tarp dviejų upių - Gynė- 
vės ir Dubysos, strateginiu po
žiūriu labai pavojinga vietovė. 
Rusų frontas apsistojo vienoje 
Dubysos pusėje, o antroje įsi
tvirtino vokiečiai. Vietovė ėjo iš 
rankų į rankas aštuonis kartus. 
Labai nukentėjo Ariogala ir Ra
seiniai. Sudegino, subomborda- 
vo ir daugelį aplinkinių kaimų.

Sesuo patikslina:
- Mūsų sodybon prigužė

davo rusų kareivių. Karininkai 
stebėjosi mūsų gražiu ūkiu, va
dindami jį dvareliu. Vienas ka
rininkas patarė tėvui: “Viską 
parduok ir važiuok ten, kur ta
vęs niekas nepažįsta. Nes bus 
blogai”.

Brolis tęsia pasakojimo giją:
- Tačiau pirmose fronto li

nijose rusai buvo labai žiaurūs. 
Viską grobė, šaudė gyvulius 
maistui, su niekuo nesiskaitė. 
Nutolus frontui prasidėjo pri
verstinės prievolės, duoklės, 
konfiskacijos, žmonių gaudy
mai. Pasikartojo 1941-jų metų 
sovietų armijos veiksmai. Iš visų 
pakampių pakilo komunistų už
verbuoti agentai; jie stojo į mili
ciją, užėmė valdžios pareigas. 
Visokios padugnės iškilo ir šni
pinėjo kaimynus. Skundė. Žmo
nės pašiurpo nuo tokio “išvada
vimo”. Okupantai paskelbė mo
bilizaciją. Mūsų penki broliai 
turi eiti į karą!

Šeima sunerimo. Broliai nu
tarė neiti į svetimą armiją. Klo
jime įrengiama slėptuvė - vyrai 
slapstosi. Tik Kazimieras gauna 
“baltą bilietą”, o Jeronimas 
įstoja į Dotnuvos žemės ūkio 
akademiją. Apolinaras namie, 
nes jo kariuomenė dar neliečia.

Stribai ir enkavedistai - 
dažni neprašyti svečiai sodybo
je. Tardo tėvus ir jaunesnius 
vaikus. Trys broliai - Antanas, 
Andrius ir Simas išėjo į Paliepių 
miškus ir įstojo į karininko Vla
do Pabarčiaus vadovaujamą ko
vos būrį. Kovotojų skaičius 
sparčiai augo - pradžioje iki 70 
žmonių, o Lapkalnių miške, kur 
jie turėjo išsikasę didesnius 
bunkerius, laikėsi apie 150 vyrų. 
Kai rusai bunkerius susekė, par
tizanai persikėlė į gretimus 
Graužų miškus. Kovų pradžia 
buvo labai sunki, nes trūko 
ginklų ir patirties. Vladas Pa- 
barčius mokė vyrus valdyti gink
lus ir kovos metodų. Visi kovo
tojai priėmė priesaiką nepri
klausomos Lietuvos kariuome
nės pavyzdžiu.

Gaižauskų ūkyje pasiliko 
gyventi tik broliai Apolinaras su 
Klemensu ir sesuo Joana. Moti
nu ir tėvą, saugodami nuo sau
gumiečių kankinimų, vaikai iš
vežė toli nuo namų ir paslėpė 
pas gimines bei pažįstamus. Ku
nigas Pranas persikėlė iš Kė
dainių į Šėtą, kur buvo saugiau.

Partizanų gyvenimas tekėjo 
įprasta vaga, lydimas kautynių 
su stribais ir rusų kariuomenės 
daliniais. Būryje, prisimena Apo
linaras, buvo vedamas dieno
raštis, vadinamas “Miško brolių 
posmai”. Jame buvo aprašomi 
įvairūs įvykiai, kovotojų nuotai
kos ir kautynės su priešu. Tai 
buvo savotiškas metraštis, rašy
tas mašinėle, apie 200 psl. apim
ties. Jame bendradarbiavo jo 
brolis - studentas Jeronimas. 
Apolinaras apgailestauja, kad 
šis vertingas dokumentas neišli
ko. Net nežinoma kur jis buvo 
užkastas ar kitaip paslėptas, nes. 
brolis ŽUVO. (Bus daugiau)

1 800 O-Canada. Pakalbėkite su mumis.

i

Ar turite klausimų apie vaikų saugumą, darbą, 
tėvystės bei motinystės pašalpas, pasus ar 
pensijas? Mūsų informacijos skyriaus darbuotojai 
gali Jums padėti.

Pasiteiraukite apie šimtus Kanados vyriausybės 
teikiamų paslaugų.

Paskambinkite telefonu 1 800 O-Canada darbo 
valandomis ir mūsų darbuotojai atsakys Jums 
anglų arba prancūzų kalbomis.

Canada

Dėl papildomos informacijos 
apie vyriausybės teikiamas 
paslaugas kreipkitės:

canada.gc.ca
Kanados vyriausybės 

paslaugų centras 
(Service Canada 
Access Centres / 
Centres d'accės 
Service Canada)

1 800 O-Canada 
(1 800 622-6232)
TTY/TDD 1 800 465-7735
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Koplytstulpis prie Šiluvos bazilikos partizanų generolui JONUI
ŽEMAIČIUI-VYTAUTUI atminti Nuotr. V. Kavaliausko

Ar Sovietų Sąjunga sugriuvo?
Ją sunaikino pavergtos tautos, kurių eilėje 

lietuviai pasireiškė kovingųjų gretose
j. P. KEDYS

Jau eilė metų Vakarų pa
saulis skelbia, kad Sovietų S-ga 
“sugriuvo”. Tai daroma ne vien 
Vakarų žiniasklaidos, tai karto
ja ir net aukšti valdžioje sėdin
tieji politikai. Jie bando įtikinti 
likusį pasaulį, jog tai jau yra “is
torinis” faktas. Bet esmėje tai 
netiesa. Istorija rodo kitką: So
vietų S-ga ne sugriuvo, bet buvo 
palaipsniui pavergtų tautų su
naikinta! Šioje Sovietų S-gos su
naikinimo eigoje lietuvių tauta 
užėmė svarbų ir kartais net va
dovaujantį vaidmenį. Tai liudija 
visa eilė istorinių faktų.

1941 m. prasidėjus karui 
tarp Vokietijos ir Sovietų S-gos, 
Lietuva paskelbė nepriklauso
mybę, dar Kaune esant divizi
jom Raudonosios armijos. Nė 
viena kita respublika nei tuo 
momentu, nei vėliau to nemė
gino.

Vėliau vienas iš Lietuvos 
partizanų vadų - Juozas Lukša 
1947 m. su ginklu prasiveržė 
pro “geležinę uždangą”, pasiekė 
Vakarus ir per pusantrų metų 
parašė knygą apie partizanines 
lietuvių kovas; grįžo į pavergtą 
Lietuvą ir žuvo didvyrio mirtimi 
kovoje su priešu.

Tėvas ir sūnus Bražinskai, 
kaip buvę partizanai, nuskraidi
no sovietinį lėktuvą į Turkiją ir 
sukėlė pasaulio nuostabą.

“Gintaras”...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

dovais, vadovavo organizaci
niam komitetui ir buvo visų pa
sirodymų vadovas. Kanada, pa
kviesta C.I.O.F.F. organizacijos, 
buvo atstovaujama trijų grupių 
- Toronto ukrainiečių šokių 
mokyklos grupės “Yvir”, jamai- 
kiečių choro “Heritage Singers” 
ir lietuvių ansamblio “Ginta
ras”.

Choreografė iš Lietuvos
Kartu su ansambliu “Ginta

ras” į Meksiką važiavo ir iš Lie
tuvos atvykusi Dainų ir šokių 
šventės šokių dienos vyr. vadovė 
choreografė L. Kisielienė, kuri 
sakė: “Žinodama, kad Zakate- 
ko festivalyje bus Pietų Ameri
kos šokėjai su savo ryškiais dra
bužiais ir ritmais, kiek dvejojau, 
ar tame rėkte rėkiančiame 
kontekste bus pastebėtas gana 
santūrus lietuviškas šokio cha
rakteris, ar nenublanks mūsų 
margi šokių raštai? Bet veltui 
nuogąstavau. Puikiai parinkta 
reprezentacinė choreografija, 
ansamblio “Gintaras” atlikimo 
stilius ir kanadiška šypsena pa
darė savo. Žiūrovai, netekę 
amo, stebėjo lietuvių pasirody
mus ir grožėjosi rankų darbo 
apranga. “Gintaras” puikiai re
prezentavo ne tik Kanadą, bet ir 
Lietuvą”.

G. Neimanas, vyriausias 
“Gintaro” grupės šokėjas, atsi
sveikindamas taip sušuko: “Va
lio Meksikai, valio mūsų bend
raminčiams šokėjams iš kitų 
kraštų, nes visi patirti festivalio 
įspūdžiai pasiliks su manim visą 
gyvenimą!”

Simas Kudirka Sovietiniu 
laivu, kaip jūrininkas, atplaukė 
prie JAV, užšoko ant šalia sto
vinčio amerikiečių laivo. JAV 
pareigūnų buvo grąžintas į So
vietų laivą, išvežtas į Sovietų Są
jungą ir uždarytas koncentraci
jos stovykloje. Amerikoje gyve
nančių lietuvių dėka buvo suras
ti dokumentai, jog jo motina 
buvo Amerikos pilietė. Dėlto 
pavyko S. Kudirką iš Sovietų 
koncentracijos stovyklos grąžin
ti į Ameriką.

Pogrindininkas V. Šakalys 
sugebėjo “pralysti” pro “geleži
nę uždangą” į Suomiją, iš ten į 
Švediją. Nuvykęs į Ameriką su
kėlė didelę nuostabą.

Sekantis lietuvis, pagarsinęs 
Lietuvą tragiškai, buvo Romas 
Kalanta, kuris viešai susidegino 
Kaune, teatro sodelyje.

Didžiausią politinį atgarsį 
sukėlė visame Vakarų pasaulyje 
1987. VIII.23 Lietuvos laisvės 
lygos surengta vieša demonstra
cija ryšium su Ribbentropo- 
Molotovo sutarties minėjimu prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo 
Vilniuje. Tai buvo vieša de
monstracija prieš patį Kremlių, 
kuriame dar saugiai sėdėjo 
Gorbačiovas. Vakarų pasaulis 
stebėjosi lietuvių drąsa keliant to
kį viešą protestą prieš ko
munizmo imperiją ir jos valdovą.

Lietuva šioje milžiniškoje 
vergų imperijoje sudarė mažą 
nuošimtį, bet gerai organizuotą 
ir kovingą branduolį, kuris pla
čiai įtaigojo savo drąsia veikla 
kitas tautybes ir palaipsniui pri
vedė Sovietų S-ga prie sunaiki
nimo.

Šios Sovietų imperijos su
naikinimas pareikalavo 65 mili
jonų auką. Joje lietuvių aukos 
buvo apie 25,000 partizanų, žu
vusių atviroje kovoje, ir apie 
250,000 tremtinių. Mažai tautai 
tai nežmoniški nuostoliai. Stali
no patikėtinio Suslovo prana
šystė “Lietuva bus, bet be lietu
vių” neišsipildė.

Gėda Vakarams kalbėti 
šiandien, jog Sovietų S-ga su
griuvo. Nuostabu, kad net ir lie
tuvių žiniasklaidoj ir politikų 
tarpe yra kartojamas Vakarų 
neįžvalgumas.

Vienas iš sovietmečio radinių Grū
to parke prie Druskininkų

Nuotr. I. Ross
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Lietuvių tautodailė išeivijoje
Ištraukos iš architekto ALGIMANTO TAMAŠAUSKO kalbos, pasakytos Lietuvių 

tautodailės instituto suvažiavime, apie Noros Kulpavičienės redaguotą leidinį
‘Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje”

Knygą galima suskirstyti į 
tris dalis. Pirmoje dalyje - ben
dra tautodailės istorija, kurią 
sudaro A. Tamošaičio apžvalga, 
A. Tamošaitienės kalba, apibū
dinanti tautodailės instituto rei
kalingumą, ir N. Kulpavičienės 
trumpa apžvalga tautodailės at
gimimo raidos Lietuvoje.

Antroji dalis - tai Instituto 
istorijos ir Instituto skyrių veik
los apžvalga. Trečioji dalis - is
torinė dokumentacija, susida
ranti iš narių, leidinių, filmų, 
skaidrių ir periodinės spaudos 
atsiliepimų, sąrašų. Visa tai is
torinė medžiaga, svarbi dėl to, 
kad sutraukta į vieną vietą.

Eiliniam skaitytojui pati 
įdomiausia medžiaga - pirmoji 
knygos dalis, apimanti tautodai
lės prasmę, eigą ir jos raidą Lie
tuvoje. A. Tamošaičio Įvadas 
apibūdina tai, kas yra Lietuvos 
liaudies menas. Jis trumpai ap
rašo, kaip aplinka, klimatas, gy
venama vietovė ir papročiai lė
mė “dirbinio paskirtį, apipavi
dalinimą, formų savitumą, raštų 
įvairumą ir būdingą spalvų dar
ną”. Jisai aprašo: tautodailės 
raišką audiniuose; koplytėles, 
trobų dekoratyvinius žirgelius ir 
kitus išpjaustymus, namų bal
dus, molinius indus ir margu
čius. Visa tai labai pagyvina 
nuotraukos.

Labai gerai, kad buvo išsau
gota A. Tamošaitienės kalba, 
pasakyta 1977 m. gegužės 14 d. 
įvykusiame Lietuvių tautodailės 
instituto steigiamojo susirinki
mo proga. Susirinkimas įvyko 
dailininkų Tamošaičių sodyboje 
netoli Kingstono. Tai sodyba, 
kurioje, kaip lizde, gimė daug 
tautodailės iniciatyvų ir gairių.

Savo kalboje Anastazija ap
gailestavo, kad tarp daugelio iš
eivijos organizacijų mes neturė
jome nieko tautodailės srityje. 
Rodydama pavyzdžiu savo Šiau
rės Amerikos aplinką, kur buvo 
paplitę meniškieji - dailieji ran
kų darbai, jinai apgailestavo,

Saboniukų viešnagė Kanadoje 
A. Sabonio mokyklos krepšininkai iškovojo 

taurę Albertoje
žiojau autobusiuku. Su valgiais 
labai padėjo moterys: Nelė Ast- 
ravienė, Neringa Karlonienė, 
Inga Leukonienė bei Elytė-Bal- 
kytė Zubis. Krausų šeima pasi
kvietė kauniečius vakarienei, o 
Tony ir Giedrius Kasper nuvežė 
keletą kauniečių į Edmontoną, 
kur visi labai šauniai praleido 
laiką. Kauniečių vizitas baigėsi 
didele gegužine, kurioje dalyva
vo apie 300 žmonių. Saboniukai 
atsisveikino su Kalgariu liepos 9 
dieną, užmiršdami pasiimti sun
kiai iškovotą taurę. Tad ją Lie
tuvoje galės vėl pamatyti tik 
rugsėjo mėnesį.

Prieš turnyrą Kalgaryje sa- 
boniukaz žaidė keletą draugiškų 
rungtynių Lethbridge. Kelionės 
išvargintiems lietuviams nesise
kė. Jie pralaimėjo kelias paro
domąsias varžybas. Vėliau susi
kaupę laimėjo prieš Albertos 
rinktinę, kurioje žaidė keletas 
universiteto krepšininkų bei 
dvejais metais vyresni už septy
niolikmečius saboniukus.

Turnyre Lietuvos krepšinin
kai pasirodė puikiai ir laimėjo 
visas 5 rungtynes. Pirmąsias tre
jas varžybas jie laimėjo 30 taškų 
persvara, o pusbaigmyje susitikę 
su Albertos rinktine laimėjo 8 
taškais. Baigmėje saboniukai 
susitiko su Junior Trojans ko
manda, kurioje žaidė ir Antano 
Vyšniausko sūnus Gediminas 
bei Mike Kuzmickas. Pirmaja
me kėlinyje Junior Trojans 
išsiveržė į priekį net 22 taškų 
persvara, bet iki pertraukos 
saboniukai sušvelnino persvarą 
iki 14. Po pertraukos kauniečiai 
žaidė labai pukiai ir laimėjo 
rungtynes 8 taškais.

Lietuvių tarpe geriausiai 
pasižymėjo Vilius Šumskis, Sau
lius Kleiza, Gytis Furmanavi- 
čius, Ainaras Kazlauskas, Linas 
Juknevičius ir Paulius Jankūnas. 
Jiems buvo skirti prizai.

Turnyras saboniukams ne
buvo lengvas - kelios žymios 
traumos bei kelionės nuovargis 
atsiliepė žaidime. Bet valios, 
technikos ir trenerio Raimondo 
Kairio vadovavimo dėka lietu
viai iškovojo dar vieną vertingą 
pergalę.

ŽILVINAS VASILIAUSKAS

Lietuvos ambasadoriaus dr. 
A. Eidinto vizito metu 1997 me
tais Kalgaryje Antanas Vyš
niauskas kalbėjo apie galimą 
Lietuvos krepšininkų dalyvavi
mą Kalgario Stampede kasmeti
niame turnyre. Į šį turnyrą suva
žiuoja vaikai ir paaugliai iš ap
linkinių provincijų bei valstijų. 
Turnyras trunka apie keturias 
dienas liepos pirmą savaitę. Ja
me dalyvauja apie 50 komandų.

Praeitais metais užmezgė
me glaudžius ryšius su buvusiu 
žalgiriečiu Virginijų Jankausku, 
krepšinio mokyklos direkto
rium. Šių metų sausio mėnesį, 
kartu su Antanu, aplankėme A. 
Sabonio krepšinio mokyklą 
Kaune, kur buvome labai mielai 
priimti. A. Sabonio krepšinio 
mokykla įsteigta 1992 m. rugsė
jo mėnesį. Mokykla siekia ne tik 
užauginti pamainą geriausiai 
Lietuvos komandai “Žalgiriui” 
ir kitoms, bet ir iškovoti pripaži
nimą pasaulyje.

A. Sabonio mokyklą lanko 
berniukai nuo 7 iki 18 metų. 
Pirmaisiais mokyklos metais jo
je sportavo apie 100 berniukų, 
gimusių 1980 metais. Norinčių 
sportuoti šioje mokykloje vis 
daugėja. Šiandien mokykloje 
sportuoja daugiau kaip 700 vai
kų. Vaikus treniruoja 11 kvalifi
kuotų trenerių. Per 1998-2000 
m. mokykla surengė 10 turnyrų 
įvairaus amžiaus krepšininkams, 
atskiros komandos dalyvavo 
daugiau nei 50-yje kitų turnyrų.

Birželio 28 dieną keturioli
kos žmonių grupė nusileido 
Kalgario oro uoste. Kauniečius 
pasitiko Alvis Karlonas ir Kęs
tutis Dubauskas iš Kalgario Lie
tuvių bendruomenės ir aš su 
Antanu. Kauniečiai gyveno An
tano ir Julijos Vyšniauskų sody
boje, o po miestą ir kitur aš ve-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS 
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412
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kad pas mus nieko panašaus 
nėra. Supažindinti kitataučius 
su lietuvišku liaudies dailės me
nu trūksta ir laiko, ir jėgų. O be 
to, daugelis rodinių reprezen
tuojančių lietuvišką tautodailę, 
buvo antraeilės vertės. Jinai ra
gino susiburti gaminių dirbėjus, 
kurių tikslas būtų “ugdyti pla
tesnį lietuvių liaudies meno pa
žinimą bei įvertinimą pačių lie
tuvių tarpe, ir, ypač, kelti tauto
dailės gaminių menišką lygį, 
bendraujant su tos srities spe- 
cialistais-menininkais”. Jinai la
bai gerai suprato, kad vien mė
gėjiško užsimojimo neužteko 
Lietuvos garbei iškelti.

Ji ragino įsteigti lietuvių tau
todailės institutą, kurio tikslas 
būtų ne vien organizuoti gerai 
paruoštas ir aukšto lygio paro
das, bet ir ugdyti liaudies meno 
atgimimą mūsų pačių tarpe. Ji 
teigė, kad “tautodailės sėkla, pa
sėta į gerai paruoštą ir nuolat 
kultyvuojamą dirvą, galės išaugti 
į tvirtą medį ir nešti gerą derlių”.

Skaitant šią knygą toliau, 
žvelgiant į įvairių skyrių veiklos 
aprašymus, žiūrint į gausias dar
bų iliustracijas, atrodo, kad A. 
Tamošaitienės viltis ir užmojai 
išsipildė.

N. Kulpavičienės straipsnis, 
tai apžvalga tautodailės raidos 
Lietuvoje iki Antrojo pasaulinio 

karo pradžios. Jinai aprašo pir
mas tautodailės dirbtuves, stei
giamas Lietuvių meno kūrėjų 
draugijos jau 1920 m. Vėliau 
buvo rengiamos liaudies meno 
dirbinių bei surašymo išvykos. 
A. Galdikas ir K. Šimonis foto
grafavo kryžius bei pastatų or
namentiką. P. Galaunei vado
vaujant, M. K. Čiurlionio galeri
joje buvo globojamas senovinis 
liaudies menas. Jis pats daug ra
šė ir 1930 m. išleido knygą - 
Lietuvos liaudies menas.

A. Tamošaitis 1930 m. va
dovavo studentų išvykai ir su
rinko per du tūkstančius liau
dies meno dirbinių. Jo pastan
gomis, Žemės ūkio rūmų globo
je buvo įsteigtas Namų pramo
nės skyrius rūpintis dailiųjų 
amatų plėtimu. Žemės ūkio rū
mai tapo lyg ir senovinių liau
dies meno vertybių atgaivinimo, 
senų gamybos tradicijų ir ug
dymo židiniu.

Pagrindinė knygos dalis - 
A. Mažeikaitės-Veselkienės ins
tituto veiklos aprašymas Lietu
vių tautodailės instituto įkūrimas 
ir veikla. Jame autorė chronolo
giškai išdėstė visą pagrindinę 
Instituto veiklą, remdamasi Ta
mošaičių veikla.

Kaip anksčiau buvo minėta 
Tamošaitienės kalboje, laiko ir 
jėgų buvo permažai atsiliepti į 
visus kvietimus, išpildyti pagei
davimus, o užsimojimų ir planų 
buvo daug. Tad 1977 m. balan
džio 14 d. Tamošaičių sodyboje, 
A. Tamošaitienės iniciatyva įvy
ko Lietuvių tautodailės instituto 
steigiamasis susirinkimas. Daly
vavo aštuoniolika asmenų.

Pirmas Instituto susirinki
mas įvyko šešiais mėnesiais vė
liau. Jame buvo nustatyta, kad 
nariais gali būti visi lietuviai 
menininkai, tautodailės mėgėjai 
ir studijuojantys ar puoselėjan
tys lietuvių liaudies meną bei 
tautodailę. A. Tamošaitienė bu
vo išrinkta pirmininke. Pirmieji 
užmojai buvo išleidimas knygos 
Lithuanian National Costume.

Per sekančius dvejus metus 
įsisteigė Instituto skyriai Toron
te, Bostone, Filadelfijoje, Niu
jorke ir Windsor-Detroit dvi- 
miestyje. A. Veselkienė įsteigė 
iųstituto skyrių Čikagoje 1980 
m. Pavienių narių atsirado 
daugelyje kitų miestų ir kituose 
pasaulio kraštuose.

Iš svarbesnių Instituto dar
bų minėtinas leidinys Lithuani
an National. Costume išspaus
dintas 1979 m. Finansinė pagal
ba atėjo iš Kanados federacinės 
valdžios, Ontario provincijos, 
Kanados lietuvių fondo ir Ta
mošaičių.

Antra knyga buvo A. Tamo
šaičio rengta Lithuanian Easter 
Eggs, kuri pasirodė 1982 m. Joje 
buvo sutelkta per 1800 mar
gučių piešinių. Trečioji knyga 
Lithuanian Sashes pasirodė 
1983 m.

Buvo ir kitų užmojų. Pvz. A. 
Tamošaitienė 1990 m. Instituto 
suvažiavime apgailestavo, kad 
jai trūksta medžiagos jos rengia
mam leidiniui Lietuvių tautodai
lė išeivijoje. Vėliau pasirodė ir 
kitų mažesnių leidinėlių.

Pagrindinė Lietuvių tauto
dailės institutas išeivijoje dalis 
susideda iš įvairių skyrių veiklos 
aprašymų. Tai kruopščiai apra
šyta veikla, gausiai iliustruota tų 
skyrių narių kūriniais. Tiesiog 
stebina, kiek daug padaryta. Ne 
vien tiktai buvo rengtos paro
dos, bet ir pasirodymai televizi
joje, studijos, paskaitos, koncer
tai, seminarai, leidiniai.

Jei kas ir mano, kad tauto
dailė susideda vien iš audinių, 

(Nukelta j 7-tą psl.)

gyventojai: Ross is
iš Čikagos

>, dešinėje - kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
Nuotr. I. Ross

Klaipėdos “Aukuras”, kuris koncertuos naujose Toronto Prisikėlimo 
parapijos patalpose š.m. spalio 7, sekmadienį, 12.30 v.p.p.

Klaipėdos choras “Aukuras” Toronte 
Neeiliniu koncertu pradedama Toronto Prisikėlimo 
parapijos naujų pastatų šventinimo iškilmių savaitė 

tuonerius gyvavimo metus “Au
kuras” surengė daugiau kaip 
šimtą koncertų Lietuvoje ir už
sienyje, įrašė kompaktinę plokš
telę. Koncertavo Italijoje (1994, 
1995, 1999), Vokietijoje (1994, 
1996), Šveicarijoje (1995, 1997), 
Austrijoje (1996), Prancūzijoje 
(1996), Švedijoje (1998), Lenki
joje (1998), Slovakijoje (1999), 
Ispanijoje (1999). 2000-aisiais 
metais “Aukuras” atstovavo 
Lietuvai Šiaurės/Baltijos šalių 
festivalyje Norvegijoje. 2000-ai- 
siais metais chorui buvo įteikta 
Lietuvos kultūros centro Tarp
tautinio spindesio žvaigždė.

“Aukuras” yra užsitarnavęs 
visą eilę apdovanojimų konkur
suose: 1994 Italijoje - du aukso 
diplomai ir prizai už tautinės 
muzikos atlikimą; 1994 pirmoji 
vieta mišrių chorų kategorijoje 
Pasaulio lietuvių dainų šventės 
konkurse; 1995 Montreux (Švei
carijoje) prizas už privalomo 
kūrinio atlikimą; 1996 Florilege 
vocal de Tours (Prancūzijoje) 
pirmoji vieta laisvos programos 
kategorijoje; 1996 F. Šuberto 
chorų konkurse Vienoje (Aust
rijoje) antroji vieta; 1998 tarp
tautiniame chorų konkurse Os- 
karshamn (Švedijoje) pirma vie
ta mišrių chorų ir antroji vieta 
laisvos programos kategorijose, 
geriausio festivalio choro ir 
publikos prizai ir visa eilė kitų 
laimėjimų.

Choro vadovas Alfonsas 
Vildžiūnas gimė 1955 m. vasario 
16 d. Vilniuje. Muzikos mokėsi 
“Ąžuoliuko” berniukų chore. 
1976 m. baigė Lietuvos muzikos 
akademijos chorinio dirigavimo 
specialybę, o 1985 m. - Maskvos 
Gniesinu muzikinio/pedagogi- 
nio instituto asistentūrą/stažuo- 
tę. Stažavosi Maskvos kameri
niame chore (vadovas V. Mini
nas), Bavarijos radijo chore, J. 
S. Bacho akademijoje Stuttagr- 
te. 1979-89 m. dirbo Lietuvos 
muzikos akademijos Klaipėdos 
fakulteto chorvedybos katedro
je dėstytoju. 1988-89 Kultūros 
fakulteto dekanas. 1989-93 Lie
tuvos radijo kamerinio choro 
meno vadovas ir vyr. dirigentas. 
1993-97 m. Klaipėdos Muziki
nio teatro chormeisteris. Nuo 
1993 m. Klaipėdos miesto savi-' 
valdybės Muzikos centro miš
raus choro “Aukuras” vadovas, 
o nuo 2000 m. Lietuvos valstybi
nės filharmonijos Klaipėdos 
skyriaus direktorius.

Visuomenė kviečiama gau
siai atsilankyti į šį neeilinį kon
certą spalio 7 d.

“Volungės” informacija.
Paruošė Gabįja Petrauskienė

Daugiau nei penkerius me
tus trukęs planavimo, gyvų dis
kusijų bei galvosūkių sprendimo 
darbas pasibaigė - ant vienos iš 
Toronto miesto pagrindinių gat
vių - Bloor ir Islington kryžke
lėje jau stovi dailūs pastatai: 
pranciškonų vienuolynas, Prisi
kėlimo parapijos šventovė, kre
dito kooperatyvas, KLB būsti
nė, lietuviškų knygų biblioteka, 
“Aušros” sporto klubas, posė
džių bei parengimų salės ir kavi
nė. Šalia auga 90 lovų “Labda
ros” pastangomis ir Toronto 
dosnių lietuvių bei Ontario pro
vincijos valdžios paramos dėka 
slaugos namai. Patalpų šventini
mo iškilmės - spalio 7-14 sa
vaitę.

Pirmasis iškilmių renginys - 
koncertas naujose Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Toronto 
“Volungės” choro vadovės ir 
Prisikėlimo parapijos muzikos 
programos direktorės Dalios 
Viskontienės pastangomis suži
nota apie įdomią galimybę mū
sų visuomenei išgirsti iš Klaipė
dos atvykstantį mišrų chorą 
“Aukurą”. Susisiekta su Klaipė
dos “Aukuro” vadovu Alfonsu 
Vildžiūnu dėl galimybės prie 
koncertų serijos JAV ir Kana
doje kitataučių tarpe prijungti ir 
Prisikėlimo parapiją naujų pa
talpų šventinimo proga. “Auku
ras” kaip tik spalio mėnesį Ka
nados ir JAV kitataučių chorų 
kvietimu atvyksta koncertuoti į 
Šiaurės Ameriką. A. Vildžiūnas 
mielai sutiko. Choras kartu su 
Toronto “Volunge” giedos per 
10.15 v. ryto Mišias sekmadienį, 
spalio 7. “Aukuras” savo kon
certą atliks tą patį sekmadienį 
12.30 v.p.p. parapijos patalpose.

“Aukuro” ryšiai su Kanada 
užsimezgė Ontario Londone 
“Fagan Singers” dėka. “Fagan 
Singers” dalyvė Rita Vilienė už
mezgė abiejų chorų ryšius. “Au
kuras” pereitą vasarą priėmė ir 
tvarkė “Fagan Singers” kelionę 
į Lietuvą. “Aukuriečiai” kana
diečius priėmė į savo namus 
nakvynei, globojo. Šį kartą “Fa
gan Singers” iškvietė “Aukurą” 
gastrolėms Kanadoje.

“Aukuras” - 25-30 asmenų 
mišrus choras. Jis įsisteigė 1993 
m. Choro dainininkai - muzikos 
mokytojai, studentai, dėstytojai, 
kultūros darbuotojai. Choro re
pertuarą sudaro įvairių epochų 
ir stilių religinė bei pasaulietinė 
muzika. “Aukuras” nuolat daly
vauja simfoninės muzikos kon
certuose su Lietuvos valstybiniu 
simfoniniu orkestru ir Klaipė
dos kameriniu orkestru. Per aš-



Apie Lietuvos filosofiją angliškai
ŽILVINAS BELIAUSKAS

Lietuva neišgarsėjo pasau
lyje kaip filosofų kraštas. Kaip 
pastebėjo Arvydas Šliogeris, fi
losofavimas nėra būdingas lietu
vių mentalitetui. Lietuviai dau
giau žiūri į žemę nei į dangų.

Autentiškos filosofijos prob
lema ne vien lietuvių rūpestis. 
Ta pati problema iškiltų ir ki
toms tautoms, jei jos tą proble
mą sau keltų ir spręstu. Tačiau, 
kad suvoktume, kur esame, rei
kėtų save pamatyti šiek tiek iš 
toliau. Tokiu bandymu galima 
laikyti 2000 metais Washington, 
DC, išleistą knygą Lithuanian 
Philosophy: Persons and Ideas. 
Lithuanian Philosophical Stu
dies, II, (red. Jūratė Baranova). 
Knygą redagavo ir išleido Va
šingtono katalikiškojo universi
teto prof. George McLean, ku
rio misionieriška leidėjiška veik
la kelia pagarbą ir susižavėjimą. 
Profesorius ryškina ne tik Rytų 
ir Vidurio Europos mąstytojus. 
Jo leidžiamų knygų serijos ap
ima Afrikos, Azijos, Lotynų 
Amerikos regionus.

Profesorius domisi vertybių 
problema ir moraliniu ugdymu. 
Jo išleistų knygų pasaulis - tai 
nauja suvienyta visata, kur gali
ma rasti ir šiuolaikinę Kinijos fi
losofiją, ir Pakistano, ir Filipinų, 
ir islamo mąstytojus. Nuskam
bėjo čia ir lietuvių filosofų bal
sas. Sudarytojai rengiant knygą

Dail. VILIŲ SLAVINSKĄ 
jo parodos atidarymo metu Čika
goje sveikina dukra Lauryną

Nuotr. Ed. Šulaičio

STANLEY BALZEKAS stebi kauniečio dailininko VILIAUS 
SLAVINSKO paveikslą Vizijos per šio kūrėjo parodos atidarymą liepos 
27 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje Nuotr. Ed. Šulaičio

Rudenėja
Rudenėja, 
Laukai rudenėja, 
Gula sutemos 
Sunkios į tylą, 
Glamonėja 
Pavargusį vėją, 
Rudenio lapuos 
Nutyla...

Rudenėja...
Pastigusios rankos 
Šviesią mintį 
Aukštyn pakylės, 
Krinta lapai 
Į rudenio dangų, 
Išsinešę 
Lašelį širdies...

Rudenėja...
Laukai rudenėja, 
Gula žemėn 
Švieselės dangaus, 
Mintys, žodžiai, 
Pavargėliai vėjai, 
Meilė, godos 
Žmogaus...

Paglostyk
Į baltą naktį - 
Vakarinės šviesą, 
Į juodą mintį - 
Švintančia tyla, 
Gerumo meile 
Palytėki, - 
Pakils pavargę, 
Atitoks klystą... 

aktyviai talkino Žilvinas Be- 
liauskas, kuris šiame leidinyje 
paskelbė straipsnį apie žymų 
lietuvių išeivijos filosofą semio
tiką Algirdą Julių Greimą.

Skaitytojui, nieko nežinan
čiam apie mūsų kraštą, patei
kiami pagrindiniai Lietuvos 
geografijos ir istorijos faktai. 
Trumpa A. Bumblausko infor
macija primena, jog Lietuva - 
Europos centras. E. Gudavi
čiaus “blyksniuose” apie Lietu
vos istoriją sakoma, kad lietu
viai - paskutinieji atvykėliai į 
Vakarų civilizacijos lopšį. G. 
Beresnevičius gvildena lietuvių 
mitologijos, V. Berenis - mesia- 
nistinio mentaliteto ypatybes. 
Išsamiai Lietuvos filosofijos rai
dą tarpukario universitetuose 
gvildena R. Plečkaitis. Profeso
rius, beje, tyrė ir pirmųjų filoso
finių studijų Lietuvoje pradžią. Jo 
duomenimis, filosofija buvo pra
dėta dėstyti Vilniaus jėzuitų ko
legijoje 1571 m. Kroatas profe
sorius (vėliau miręs nuo maro) T. 
Zdelaricius įvedė logikos kursą.

Knygoje pateikiamas visas 
tarpukario Lietuvos filosofijos 
“aukso žiedas”. V. Bagdonavi
čius rašo apie vieną charizma- 
tiškiausių filosofinių figūrų - 
Vydūną, A. Sverdiolas - apie S. 
Šalkauskį, R. Tumėnaitė - apie 
A. Maceiną ir J. Girnių, L. Ani- 
lionytė ir A. Lozuraitis - apie V. 
Sezemaną.

Neužmiršti lieka ir galbūt 
mažiau žinomi filosofai. A. Poš
ka nagrinėja F. Kemėšio sociali
nę filosofiją, A. Samalavičius -
J. Lindės-Dobilo “atvejį”. Šiuo
laikinei Lietuvos filosofijos būk
lei aptarti pateikiamas kažkada 
“Šviesos-Santaros” konferenci
joje daug diskusijų sukėlusio A. 
Šliogerio pranešimo pagrindu 
parašytas straipsnis: “Lietuvių 
filosofinė mintis tarp Rytų ir 
Vakarų”, kuriame gvildenamas 
jau mirusio profesoriaus Euge
nijaus Meškausko atvejis. R. 
Tamošaitis knygoje spausdina 
bene pirmąją paties A. Šliogerio 
filosofinio diskurso analizę. M. 
P. Šaulauskas svarsto platesnes

Tavosios meilės 
Trupinėliai 
Sudigs 
Lytėto širdyje...
Paglostyk 
Dievo Avinėlį 
Šventų Kalėdų 
Naktyje...

Tiek nedaug
Tiek nedaug 
Iš gyvenimo reikia, - 
Saulės, vėjo, 
Tylos po beržais, 
Vakarų, 
Kur išaugo, išėjo 
Nesugrįžtamai 
Mūsų vaikai...

Tiek nedaug 
Iš gyvenimo reikia, - 
Kad prie vartų kas lauktų, 
Languos...
Kad priglaustų, 
Kai žmonės prakeikia...
Tiek nedaugei 
Renkuos...

Tiek nedaug 
Iš gyvenimo reikia, - 
Džiaugsmo ašarų, 
Skausmo, raudos, 
Kad pakeltumei 
Savą kryželį - 
Širdimi išaugintos 
Maldos...

Valerija Vilčinskienė,
Gelgaudiškis 

komunikacijos tarp Lietuvos fi
losofinės kultūros ir Vakarų tra
dicijos galimybes. L. Donskis 
publikuoja išeivijos sociologo ir 
civilizacijos teoretiko V. Kavo
lio socialinės ir kultūrinės kriti
kos tyrimą.

Ši trijų šimtų puslapių kny
ga, be abejonės, iki galo neaprė
pia visos Lietuvos filosofinės 
panoramos. Rašydama įvadą, 
sudarytoja bandė kiek galima šį 
nepilnumą išlyginti ir atsiprašy
dama tuos, kurie liko nepaste
bėti, ir kiek tik galima suminė
dama visus, kurie priklauso 
“Lietuvos filosofų” šeimai. Su
darytoja prisiminė jau mirusius 
savo dėstytojus, kurie pirmieji 
ruošė filosofijos specialistus 
Vilniaus universitete - K. Ric- 
kevičiūtę (1922-1984), J. V. 
Vinciūną (1929-1979), J. Repšį 
(1930-1976).

Nebuvo pamiršti pirmieji 
daug diskusijų sukėlę A. Jokū
baičio straipsniai apie Lietuvos 
filosofiją ir jos ypatybes. Paste
bėti ženkliausi pastarųjų metų 
filosofiniai leidiniai: Z. Norkaus 
Istoriką (Z. Norkus 2000 metais 
vokiškai Vokietijoje vėl išleido 
knygą Max Weber und Rational 
Choice') bei A. Sverdiolo Steigtis 
ir sauga.

Nebuvo pamiršti ir kultūri
nių žurnalų redaktoriai (B. 
Savukynas, V. Rubavičius, S. 
Žukas, A. Gailius, V. Ališaus
kas), kurie savo iniciatyva ska
tino ir skatina filosofinių leidi
nių plėtrą, ir tie, kurie palikę 
akademinę filosofiją išėjo į poli
tiką, o po to vėl grįžo arba ne
grįžo (A. Juozaitis, V. Radžvi- 
las, R. Pavilionis, B. Kuzmickas, 
B. Genzelis, J. Karosas, R. Ozo
las, G. Jurkūnaitė, M. Laurin
kus Ž. Jackūnas, L. Jekentaitė).

Paminėtas taip pat nuolatos 
Lietuvos filosofinėje kultūroje 
dalyvaujantis Ohio universiteto 
(JAV) profesorius Algis Mickū- 
nas, psichologas A. Paškus, po
litikos analitikas K. Girnius, W. 
Džeimso palikimo tyrinėtojas
K. Skrupskelis. Paminėti taip 
pat E. Levinas ir A. Lingis, ku
riuos su Lietuvos filosofija sieja 
galbūt pavardžių galūnių bend
rumas. Tai buvo pirmas bandy
mas aptarti Lietuvos filosofinį 
gyvenimą angliškai. Tikėsimės - 
ne paskutinis.

Lietuvių...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

margučių, kryželių ir panašaus 
meno, tai Broniaus Krokio 
Daina ir tautodailė nustebins vi
sus. Atsimindamas dainas iš 
Mockavos kaimo, Punsko vals- 
navo jas į garsajuostę, o muzi
kas Juozas Kasinskas surašė 
gaidas. Sudarę kvartetą, jie kon
certavo įvairiuose festivaliuose 
ir miestuose, išleido dvi garsa- 
juostes. Kvartetas iširo, kai Ra
sa Krokytė ištekėjo už Lino Ve
selkos ir išvažiavo gyventi į Ka
nadą, kur jų sodyba tapo Lietu
vių tautodailės instituto veiklos 
ir metinių susirinkimų centru. 
Jaunesnioji karta perima tai, ką 
prieš daugelį metų Tamošaičiai 
pradėjo.

Knygos gale surašyta Lietu
vių tautodailės instituto centro 
veiklos eiga nuo 1977 iki 1999 
m., duotas narių sąrašas, ap
imantis tą laikotarpį, leidinių, 
filmų, vaizdajuosčių ir skaidrių 
sąrašas, pridėti Instituto darbų 
aprašymai periodinėje išeivijos 
spaudoje.

1991 m. Lietuvių tautodai
lės instituto visuotinis susirinki
mas įvyko rugpjūčio 24 d. Ta
mošaičių sodyboje. To sekma
dienio ryte po Mišių aš ir mano 
žmona aplankėme Anastaziją li
goninėje. Buvo nuvargusi ir 
silpna. Kaip tik dieną prieš tai 
Gorbačiovas grįžo į Maskvą, nes 
paskutinis komunistų pučas bu
vo numalšintas. Lietuva atidarė 
savo pasienį su Lenkija. Danijos 
ir Švedijos atstovai lankėsi Lie
tuvoje atstatyti diplomatinių 
santykių. Tad tokioje džiaugs
mingoje nuotaikoje aš pasakiau: 
“Ponia Tamošaitiene! Lietuva 
laisva!” Ji ne visai suprato, ką aš 
pasakiau. Bet kai pakartojau, 
tai ji tik šyptelėjo. Po keturių 
dienų ji mirė.

Aš manau, kad A. Tamošai
tienė paliko šį gyvenimą su vilti
mi, kad jos darbas nebuvo vel
tui, kad jos palikimas Lietuvai ir 
toliau teiks gaires lietuviškos 
tautodailės raidai.

Marijampolės prokatedros šalutinės koplyčios altoriaus detalė su arki
vyskupo Jurgio Matulaičio paveikslu koplyčioje, skirtoje Nekaltai Pra
dėtosios Mergelės Marijos vienuolijos steigėjui Nuotr. I. Ross

“Liepsnok, širdie”
Mintys, perskaičius Teresės Uksienės eilėraščių rinkinį 

“Liepsnok, širdie”, kuriame atsispindi žmogaus 
ryšiai su gimtine

MOTIEJUS MARTIŠIUS

Poetė Teresė Ūksienė-Rub- 
šytė yra kilusi iš gausios, labai 
darbščios, šviesios, talentingos 
ir kilnios šeimos. Ji skleidžia 
žmonėms gėrį, grožį, kilnumą. 
Ši eilėraščių knygelė tai patvir
tina.

Šiuo metu, kada Lietuvos 
žmonės atsidūrė tragiškoje kryž
kelėje, Teresė Ūksienė ryžtingai 
prikelia A. Baranausko, V. Ku
dirkos, Maironio idealus, kurie 
turėtų uždegti mūsų širdis. Te
resės lyrikos žjnogus - tai lietu
vė moteris, apdovanota pačio
mis gražiausiomis žmogaus sa
vybėmis, būtent meile ir pagar
ba praeičiai, Lietuvai, už jos 
laisvę bei nepriklausomybę ko
vojusiems ir žuvusioms žmo
nėms - partizanams, tėvams, 
gimtajam kaimui... Net žvaigž
dynai, kurie, kaip išnykusio kai
mo žiburiai, šildo mūsų krūtinę.

Sudvasinta gimtinės gamta
- upelis, medis, paukštis, pilia
kalnis, išnykusi sodžiaus pirkia. 
Čia mūsų šaknys. Pagarbi meilė 
šio pasaulio Kūrėjui. Per visą 
knygelę išsakomas jautrus, 
skausmingas susirūpinimas mū
sų Tėvynės Lietuvos ateitimi. 
Jau pats pirmasis rinkinio eilė
raštis išreiškia jautrų lietuvio 
susimąstymą:

Su širdį
Graudinančia 
Sodžiaus daina 
Buvai tu lietuviui 
Motulė - Tėvynė, 
Ir ainiams išlikt privalai...

Ypač įsimintinas baladinio 
pobūdžio eilėraštis Bėgo mgpjū- 
tis. Tai vienas meniškiausių poe
tės eilėraščių. Tik trys posme
liai, tačiau labai įtaigiai nusako 
amžinąją lietuvių tautos trage
diją. Trys subtilios užuominos:

Ėjo vadas pas dukrą Irutę... 
Čia prie Lukšto, 
Prie kūlgrindos, 
Raistuos,
Laukė jų nelemta pasala.
Tylus ežeras 
Krauju pravirko.

Širdgėlą, tragišką nuotaiką 
perteikia žodžių skambesys, 
raudos intonacija.
Nebelauki, Irute, tėvelio...

Taikliai paminėtas žodis 
“kūlgrinda” mums primena se
novės lietuvių kovas su įsibrovė
liais kryžiuočiais. Galbūt čia, 
Žemaitijoje, sušvinta tragiškųjų 
Pilėnų dvasia, kuri mus atlydi 
iki XX amžiaus vidurio, iki šių 
dienų.

Gražus, išaukštinantis amži
nąsias būties vertybes kūrinėlis
- rauda Ji - viena težino: mer
gaitė nesuranda žuvusio myli
mojo kapo...

Mylimojo netektis dar la
biau sustiprina meilės jausmą. 
Amžinoji meilė apdainuojama 
trumpiausiuose grakščios kom
pozicijos eilėraščiuose Su ma
nim Tu esi, Visada Tu esi. Jaudi
nančios Bučių kaimelio, ma
mos, tėvelio vizijos.

Uždega širdį eilėraštis-mal- 
da^4/nžzų sandūroje:
Dieve,
Lietuvą saugok, - meldžiu.
Amžių sandūroj 
Blaškos sustojus, 
Pamiršta jinai 
Savo vaikų.

Pats tragiškiausias ir skau
džiausias eilėraštis Rauda Tėvy
nė. Tai trumputis - 24 žodžių 
kūrinėlis, kuriame apraudama 
nepriklausomos Lietuvos skau
džioji žaizda.

Vai rauda
Tėvynė
Prie viešojo kelio.
Palieka vaikai ją - 
Taurieji sūneliai...

Savivalė, storos piniginės 
kultas, išniekinta demokratija... 
Tačiau šio rinkinio žmogus nėra 
pesimistas - jis tiki, kad gėris ir 
meilė nugalės. Tik negalime bū
ti abejingi blogiui - turi liepsno
ti mūsų širdys:

Liepsnok, širdie,
Ant aukuro
Tėvynės.
Liepsnoki,
Amžiais degus, 
Nesudek.

Skaitytojo dėmesį patraukia 
ir skyrelis Su karčia šypsena. 
Ypač įdomūs trumpučiai, leng
vai įsimenami satyriniai eilėraš
čiai - epigramos: Garsiau kai 
šauksiu, Taupyki, ubage, centus, 
Skaldyk ir valdyk, Dakar leng
viau ir kt. -
Valdyti šalį
Ubagų
Dukart lengviau
Ir patogu...

Ši knygelė - tai himnas mei
lei ir gėriui, ypač aktuali dabar, 
kai mums iš visų kampų bruka
mas amoralus, bedvasis, kosmo
politinis gyvenimo būdas. Taigi 
šis eilėraščių rinkinys yra tary
tum dieviškos meilės šaltinis. 
Jeigu kievienas savo širdyje su
sikurtume tą Meilės šaltinį ir 
dalintume jo gaivumą kitiems -
Ramybė ir džiaugsmas skardens 
Tada mūsų mažytėj Tėvynėj.

Teresė Ūksienė, LIEPSNOK, 
ŠIRDIE. Poezija (neskelbta). 
Redaktorius - Pranas Martin- 
kus. Dailininkas - Marius Za
vadskis. Meninis redaktorius - 
Vidmantas Zavadskis. Leidėjas 
- J. Marcinkaus leidykla “El- 
dėja” (SL497 Aukštoji 11-2 
LT-5800, Klaipėda). Tiražas - 
350 egz. Klaipėda, 2000 m., 
117 psl.

Tėviškės žiburiai • 2001.IX.18 • Nr. 38 (2689) • psl. 7

Cl KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Savaitraštis Lietuvos sveikata 

jau turi savo svetainę Internete 
http:llwww.lsveikata.lt, kurią sukū
rė informacinių technologijų pa
slaugų teikėja, bendrovė “Meta”. 
Svetainėje bus patiekiama visa sa
vaitraštyje spausdinama informa
cija, svetainės lankytojai galės ko
mentuoti straipsnius, dalyvauti 
diskusijų forumuose, rasti pagei
daujamą informaciją archyve.

Penktasis keramikos dailės 
simpoziumas Kaune Žemės ir ug
nies pėdsakai tęsėsi visą rugpjūčio 
mėnesį. Šiemet jis buvo skirtas 
profesionaliosios keramikos Lie
tuvoje pradininko prof. Liudviko 
Strolio atminimui. Simpoziumo 
metu pagaminti iš molio, akmens 
masės ar porceliano darbai jam 
pasibaigus buvo rodomi Kauno 
Keramikos muziejuje. Dalyvavo 
29 kauniečiai, 4 vilniečiai profe
sionalai keramikai bei 14 garbės 
svečių. Tarp dalyvių buvo ir prof.
L. Strolio mokinių bei sekėjų. Vy
riausia amžiumi (tik 9 metais jau
nesnė už savo mokytoją) buvo 
1914 m. gimusi Birutė Zigmantai- 
tė, viena pirmųjų L. Strolio diplo
mančių. Kauno keramikai susibu
ria į simpoziumus kiekvieną vasa
rą: Žemės ir ugnies pėdsakai skirti 
pagerbti kuriam nors dailininkui 
vyksta kas antri metai, o tarp jų 
būna eiliniai simpoziumai vardu 
Mes.

Klaipėda, trečias gyventojų 
skaičiumi Lietuvos miestas, rug
pjūčio 1 dieną minėjo 749-sias gy
vavimo metines. 1252 metais Li
vonijos ordino ir Kuršo vyskupo 
kariuomenė užkariavo baltų gy
venvietes ir Danės upės žiotyse 
pasistatė pilį pavadinę ją Memel- 
burgu. Aplink pilį greitai augo 
Memelio miestas, kuriam po po
ros metų buvo suteiktos Liubeko 
miesto teisės, buvo pastatyta ka
tedra. Žemaičiai, sembai ir lietu
viai kelis kartus mėgino pulti Me- 
melburgo pilį bei įsiveržti į mies
tą, bet jiems nepasisekė. Vis tik 
tie puolimai nusilpnino kalavijuo
čius ir 1328 metais jie perleido 
miestą ir pilį kryžiuočiams. 1423 
metais raštuose pirmą kartą mini
mas lietuviškas miesto vardas — 
Klaipėda. DLK Vytautas ir Len
kijos karalius Jogaila prie Melno 
ežero 1422 metais pasirašę taikos 
sutartį su kryžiuočiais, paliko 
jiems Klaipėdą bei jos apylinkes, 
įskaitant ir Nemuno žemupį. Tuo 
būdu visa prekyba Nemuno upe į 
Baltijos jūrą ilgus metus buvo 
kryžiuočių kontrolėje. Nuo XVI 
š. Klaipėda pergyveno daug bėdų: 
1540 m. beveik sudegė visas mies
tas, 1620-1625 metais ir vėl 1709- 
1710 m. siautė maras, 1678 m. 
miestą nualino užėmusi švedų ka
riuomenė. XIX š. Klaipėdos pilis 
prarado gynybinę reikšmę, tačiau 
uosto prekybinė svarba vis didėjo. 
1923.1.15 Klaipėda buvo prijung
ta prie Lietuvos, 1939.III.23 vo
kiečiai ją atsiėmė, o 1945 m. pra
džioje sovietų kariuomenės ata
kos miestą labai apgriovė. Po ka
ro Klaipėda pasiliko Lietuvos 
SSR ribose, o atgavus nepriklau
somybę, 1990 metais, Klaipėda 
tapo vieninteliu Lietuvos uostu, 
svarbiu kultūros, ekonomijos ir 
turizmo punktu. Tais metais buvo 
įsteigtas universitetas, veikia ke
lios aukštojo mokslo kolegijos, 
muzikos, teatro, parodų centrai. 
Mieste šiuo metu gyvena per 200, 
000 gyventojų. Kitąmet Klaipėdos 
750-metis turėtų būti labai iškil
mingai paminėtas.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Literatūros ir meno, LGTIC informacija)

Punsko dainos sambūris “Sakinėlis”, pasirodantis įvairiuose rengi
niuose (“Aušra”, 15 nr.)

Lenkų instituto Vilniuje ren
giamo kamerinės muziko ciklo 
Vasaros koncertas rėmuose rug
pjūčio 9 dieną A. Mickevičiaus 
muziejaus kiemelyje koncertavo 
Varšuvos styginių kvartetas The 
Royal String Quartet. Smuikinin
kės Izabella Szalaj ir Elwira Przy- 
bylowska, altininkas Marek 
Czach ir violončelistas Michal Pe- 
pol yra tobulinęs! pasaulinio lygio 
kvartetų Amadeus, Guameri, Chi- 
lingirian, Daniel ir Israel meistriš
kumo kursuose; pernai šis kvarte
tas laimėjo pirmą vietą Tarptauti
niame Casale Monferrato kame
rinės muzikos konkurse Italijoje. 
Vilniuje kvartetas atliko Joseph 
Haydn, Stanislaw Moniuszko ir 
Kęstučio Bacevičiaus kvartetus. 
Paskutinis šio ciklo koncertas A. 
Mickevičiaus muziejaus kiemelyje 
įvyko rugpjūčio 23 su akordeonų 
trio Ars Harmonica iš Katovicų.

Vilniaus mažasis teatras, 
naują sezoną pradėjęs rugpjūčio 
pabaigoje, jau suplanavo ir užsie
nio gastroles. Pirmiausia parodę 
Rimo Tumino režisuotą N. Go
golio komediją Revizorius kaimy
nystėje, Kauno Akademiniame 
dramos teatre rugpjūčio 28-29 
d.d., jį veš į Lenkiją - Lietuvos 
kultūros dienas Varšuvoje rugsėjo 
7-8 d.d. ir Rusiją - Sankt Peter
burgo festivalį Baltijsldj Dom spa
lio 6 d. bei Novosibirsko kalėdinį 
menų festivalį gruodžio 19-20 d.d. 
Spalio 11-12 d.d. Meksikos Cer- 
vantino tarptautiniame festivaly
je bus statomas M. Lermontovo 
Maskaradas, spalio 20-26 d.d. vil
niečiai keliaus į Švediją, Upsalos 
ir Goteborg vietoves su Maskara
du ir G. Kanovičiaus Nusišypsok 
mums, Viešpatie.

Grafiko Stasio Krasausko ir 
jo dukros dailininkės Aistės Jur
gos Krasauskaitės kūrybos paro
da vyko Vilniaus “Vartų” galeri
joje nuo rugpjūčio 1 iki 18 dienos. 
Ši paroda yra viena iš “Vartų” 
planuojamo parodų ęiklo Užmiršti 
paveikslai. S. Krasauskas (1929- 
1977) prisimenamas kaip gausiai 
likimo apdovanotas menininkas, 
sportininkas, dainininkas, pa
traukli asmenybė. Gimęs ųepri-> 
klausomoje Lietuvoje, dailės,.stu
dijas baigęs ir kūręs sovietmečiu, 
jis savo kūryboje liko laisvas ir 
drąsus; surengė eilę autorinių pa
rodų Lietuvoje ir užsienyje, pelnė 
valstybinių apdovanojimų. Šioje 
parodoje jo estampai, piešiniai 
flomasteriu, guašu, sausa anglimi, 
autocinkografijos, litografijos, li
no raižiniai; kitoje parodos dalyje 
jo knygų grafika - iliustracijos 
biblinei Giesmių giesmei, W. Sha
kespeare sonetams, poetų Eduar
do Mieželaičio, Antano Venclo
vos, Justino Marcinkevičiaus, Al
gimanto Baltakio eilėraščių kny
goms. Menotyrininkai teigia, kad 
S. Krasauskas sugebėdavo laisvai 
interpretuoti literatūros kūrinį, 
tapdavo lyg knygos bendraauto
riumi. S. Krasausko kūrinius pa
rodai iš šeimos archyvo atrinko jo 
dukra Aistė. Ji norėjo parodyti tą 
Krasauską, kurį visi tariamai ži
no, bet neturėjo progos apžiūrėti 
jo darbų originalų. Didžiojoje 
“Vartų” salėje rodomos kelios A. 
J. Krasauskaitės anksčiau ir šią 
vasarą tapytos drobės. Jos, pasak 
menotyrininkės N. Adomonytės, 
“spalvingos, bet neagresyvios, tur
tingų faktūrų, tęsiančios lietuvių 
tapybos tradiciją ir turinčios są
sajų su europiniu modernizmu”. 
Parodą parėmė bendrovė “IBM 
Lietuva”. G.K.

http:llwww.lsveikata.lt
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pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 2.60%
180-364 d. term.ind..................... 2.65%
1 metų term. Indėlius................ 2.80%
2 metų term, indėlius.................3.30%
3 metų term. Indėlius................ 3.70%
4 metų term. Indėlius................ 4.00%
5 metų term, indėlius................ 4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk...............2.90%
1 metų GlC-met. palūk...............3.05%
2 metų GlC-met. palūk...............3.55%
3 metų GlC-met. palūk...............3.95%
4 metų GlC-met. palūk...............4.25%
5 metų GlC-met. palūk...............4.55%
RRSP, RRIFIrOHOSP

“Variable"...............................2.90%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.30% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 3.80% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.70% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.35% 
Taupomąją sąskaitą iki............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 2.25%

Asmenines paskolas 
nuo...................7.00%

Sutarties paskolas 
nuo...................7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.65%
2 metų.......................6.60%
3 metų.......................6.25%
4 metų....................... 6.90%
5 metų.......................6.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............5.75%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

BLOOR-QUEBEC 2 miega
mųjų “condominium”, 2 mi
nutės iki High Park ir pože
minio. Užmirškit laiptus, 
naudokit keltuvą. Prašo 
$239,900.

SKAMBINTI

TEODORUI 
STANULIUI

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

namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
ffi JUMS TIK
V/ KAINUOS

į 3’/2°/o
icŽ IŠ VISO

+GST
Victor Rudinskas, Broker

Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

stra Travel______
& Services Inc

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

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

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

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

1573 Bloor St.West, Toronto, Ont. M6P 1A6

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

Prityrę skautai “Romuvos” stovyklavietėje antrą savaitę iškylavo dviračiais. Nukeliavo 110 km per 3 dienas, 
nakvodami provincįjos parkuose. Iš kairės stovi: Tomas Kuras, Viktoras Bražukas, Danielius Puzeris, 
Arūnas Gečas,Vytas Kaminskas, Matas Turczyn, Paulius Didžbalis, Aras Ruslys, Justinas Tarvydas, Aras 
Petrauskas, Lukas Turczyn; klūpo: Andrius Povilaitis (vadovas), Linas Petrauskas, Darius Saplys

Kanados įvykiai
(Atkleta iš 1-mo psl.)

S. Day pareikalavo, kad nepa
tenkintieji arba greit stotų į ri
kiuotę, arba būtų pašalinti iš 
partijos.

Žada pakeisti pagalbos už
sieniui tvarką. Taip stengsis pa
daryti Kanados tarptautinio 
bendradarbiavimo ministerė M. 
Minna. Ji pageidautų į numaty
tose vietovėse pereiti iš atskirų 
projektų į kovos su skurdu pro
gramų, kurios būtų derinamos 
su šelpiamų valstybių vyriausy
bėmis ir su kitais paramą tie
kiančiais kraštais.

Vaistų yra vandenyje. Tai 
nustatė Kanados sveikatos dar
buotojai. Gal tuo ir nereikia ste
bėtis, nes atliekos iš vaistus ga
minančių įmonių, ligonių ir gy
dytojų kriauklių dažnai patenka 
į vandens telkinius. Vandenyje 
rasta mažais kiekiais antibioti
kų, estrogeno, raminančių ir ki
tokių vaistų. Taip pat rasta vete
rinarijos medikamentų, įvairios 
kosmetikos bei maisto kokybei 
ir išvaizdai pagerinti priedų.

Statistika rodo, kad 74% 
Kanados gyventojų mano, kad

skiepijimas yra svarbesnis vaikų 
sveikatai negu geras maitini
mas, mankšta, ar rankų plovi
mas. 91% tėvų teigia, kad skie
pijimas yra sveikatos saugiklis, 
kuris sumažina bendras sveika
tos apsaugai skiriamas išlaidas.

Trūksta supratimo apie 
cholesterolio reikšmę. Nors 
daugelis Kanados gyventojų gir
dėjo, kad cholesterolis yra suriš
tas su širdies darbo sutrikimu, 
tačiau nedaugelis žino savo cho
lesterolio davinius. Tarptautinė 
apžvalga parodė, kad tik ketvir
tis Kanados gyventojų žino, kad 
aukštas cholesterolis gali prives
ti prie širdies priepuolio.

Kanada remia NATO plėt
rą, tai pareiškė užsienių reikalų 
ministeris J. Manley lankyda
masis Rygoje. Latvijos vyriausy
bei buvo pasakyta, kad Kanada, 
nepaisant Rusijos nepritarimo, 
palaikė Baltijos kraštų viltį, kad 
2002 metais Prahoje jos bus pa
kviestos į NATO. J. Manley ma
no, kad Baltijos kraštai daug 
nuveikė, kad atitiktų NATO 
reikalavimus, bet dar ne laikas 
pasakyti, kurie kraštai bus pa
kviesti.

IV-ųją Frankofonijos žaidynių metu įvyko Lietuvos sportininkų susitiki
mas su Otavos lietuviais, š.m. liepos mėnesyje. Iš kairės: Lietuvos ambasa
dos Kanadoje ministeris patarėjas Vaidotas Verba, priėmimo vadovė dr. 
Agota Šidlauskaitė, buv. Lietuvos sporto departamento direktorius Rimas 
Kurtinaitis, KLB Otavos apylinkės pirm. Rūta Kličienė, delegacijos vado
vas Mindaugas Lukošius

DR. STASYS DUBICKAS
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.

>TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, 

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

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

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

“Tėviškės žiburiai”
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti “Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

Nuotr. O. Turczyn

“Transat” rūpesčiai nesi
baigia. Į Paryžių turinčiame iš
skristi lėktuve prie sparno sė
dintis keleivis pastebėjo, kad iš 
tanko švirkščia degalai. Lėktu
vas turėjo grįžti iš pakilimo-nu- 
sileidimo tako ir keleiviai buvo 
perkelti į kitą lėktuvą. Kitu at
veju iš Mirabel į Paryžių išskri
dęs lėktuvas turėjo irgi grįžti, 
nes pastebėta, kad įtraukus pa
važos ratus, durys neužsidarė. 
Vėl Mirabel oro uoste, į paruoš
tą į Paryžių skrydžiui lėktuvą at
sitrenkė aptarnavimo automo
bilis. B.St.

Sportas
Lengvoji atletika 

jaunučiams
2001 m. lietuvių lengvosios at

letikos varžybos jaunučiams įvyks 
2001 m. rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
Cuyahoga Communtiy College, 
Western Campus, 11000 West 
Pleasant Valley Rd., Parma, Ohio 
(vakarinis Clevelando priemiestis). 
Rengia - Klyvlando LSK “Žaibas”. 
Varžybos bus vykdomos šiose ber
niukų ir mergaičių klasėse: B 
(1985-86 m. gimimo), C (1987-88 
m.), D (1989-92 m.), E (1991-92 
m.) ir F (1993 m. gįm. ir jaunes
nių). Programoje - pagrindinės bė
gimų, šuolių ir metimų rungtys. 
Varžybų pradžia - 2 v.p.p. Regist
racija - nuo 1 v.p.p. Išankstinė re
gistracija iki rugsėjo 19 d. imtinai, 
šiuo adresu: Algirdas Bielskus, 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122, USA. Tel. 216-486- 
0889; faksas 216-481-6064; E-mail: 
Vyts@VPcct.com Dėl smulkesnių 
informacijų - kreipkitės į Algirdą 
Bielskų. ,

LSK “Žaibas” 
ŠALFASS Icngv. atletikos komitetas

* * *
Prisikėlimo parapijos sporto 

klubo “Aušra” žinios. Rugsėjo 18, 
antradienį, T v.v. įvyks klubo narių 
registracija ir tėvų susirinkimas. 
Registruojamas jaunimas nuo 4 iki 
19 metų amžiaus. Rugsėjo 25 d., T 
v.v. parapijos salėj vyks “krepšinio 
klinika” vaikams nuo keturių iki 9 
metų, 8 v.v. vaikams nuo 9 iki 19 
metų amžiaus.

Skautų veikla
• LSS brolijos vyriausias skau

tininkas v.s. Romas Otto paliko 
Montreal} ir apsigyveno Toronte. 
Jo mama ir Toronto skautija džiau
giasi ir sveikina aktyvų vadovą su 
dideliu skautišku patyrimu, pade
dančiu visokeriopai skautiškai veik
lai. Šios vasaros “Romuvos” sto
vykloje, “Paparčių pakalnė” pro
gramoje jo iniciatyva buvo praves
tos įdomios - praktiškos iškylos ir 
kiti vertingi renginiai. Aplamai 
skautų-čių stovykla “Romuvoje” 
buvo gerai paruošta ir pravesta. Ja 
džiaugiasi ir “Romuvos” valdybos 
pirm. j.s. Rimas Sriubiškis, jos glo
bėjas bei įvairių talkų organizato
rius. Jo iniciatyva gauta 20 akrų že
mės ir ištiestas per ją kelias. Ruo
šiasi pastatyti ir vartus, kad negalė
tų įvažiuoti nekviesti svečiai. F.M.

MOKAME
2.55% už 30-89 d. term, indėlius 
2.60% už 90-179 d. term. Indėlius 
2.65% už 180-364 d. term. Indėlius
2.80% už 1 m. term, indėlius
3.30% už 2 m. term, indėlius
3.70% už 3 m. term, indėlius
4.00% už 4 m. term. Indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
2.90% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.05% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.55% už 2 m. GIC invest, pažym.
3.95% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.25% už 4 m. GIC Invest, pažym.
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.90% už RRSP Ind. (var.rate) 
3.30% už RRSP 1 m. term. ind.
3.80% už RRSP 2 m. term. ind.
4.70% už RRSP 3 m. term. ind.
4.50% už RRSP 4 m. term. Ind.
5.35% už RRSP 5 m. term. Ind.
2.90% už OHOSP (variable rate)
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 7.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 5.65%
2 metų........................ 6.60%
3 metų........................ 6.25%
4 metų........................ 6.90%
5 metų........................ 6.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................5.75%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p. 
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

APLANKYKITE MŪSU TINKLALAPĮ: www.parama.net

1111111111111U1111111 
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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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD 

() PIETUS NUO BLOOR, NETOLI ISLINGTON) 
TORONTO, ON M8Z 2X3

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

KELIONĖS Į VISU$ KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS! 

DĖMESIO! Rugsėjo mėnesį Medelis atostogauja!
Visus ketinančius į Lietuvą skristi rugsėjo ar spalio mėnesiais 

kviečiu pasinaudoti mano nupiginimais ir naujomis rudeninėmis 
kainomis. Užsisakykit pramatytas keliones iki rugpjūčio galo, tik 
pas mane asmeniškai, - gausite garantuotai geriausias 
kainas! Dar vis turiu metus galiojančių bilietų su veltui pakei
čiamomis grįžimo datomis. TEIRAUKITĖS!
Toronto įstaigoje būsiu vėl trečiadieniais nuo rugsėjo 26 d. tarp 11 ir 17 vai. 
Atvažiuoti Jums nėra būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus 
pristatau X-PRESS paštu. Man nesant prašom kreiptis į Margaret.
ALGIS @ A 133 Roncesvalles Avė.

MEDELIS TORONTO, On,. M6R2L2

Tel. 416 531-4800

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

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

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė j Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:Vyts@VPcct.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
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JUOZAS NORKUS
STEPONAS MILTENIS
Žinia, sovietmečiu kažin 

kokių ypatingų santaupų ne 
kiekvienas galėjo turėti. Milijo
nai, manau, ir partokratams ne
byrėjo. Tačiau ir eilinis žmoge
lis, protingai tvarkęs savo biu
džetą, vieną kitą tūkstantuką 
galėjo patikėti taupomajai 
kasai.

Turėjau ir aš susitaupęs de
šimt tūkstantėlių. Pradžioje gal
vojau pirkti mašiną. Bet... pa
dvelkė nauji vėjai - Lietuva at
kūrė nepriklausomybę. Valdžios 
(jau nepriklausomos) vyrai ragi
no neskubėti atsiimti indėlių, 
garantavo, kad jie ir ateityje bus 
pakeisti litais palankiu kursu.

Aš ir pagalvojau: patriotas 
aš ar ne?... Atsiimti dabar indėlį 
būtų tolygu apiplėšti Lietuvą. 
To aš nenorėjau ir savo indėliu 
“stiprinau” nepriklausomybę.

Vėliau mano indėlis rubliais 
buvo paverstas vagnorkėmis. Ir 
koks buvo mano nustebimas, 
kai įsigalėjus lito kursui, mano 
vagnorkės buvo perskaičiuotos 
litais santykiu 1:100.

Iš turėtų 10,000 rublių (yag- 
norkių) liko tik 100 litų. Neno
rėjau apiplėšti Lietuvos, ji mane 
apiplėšė.

Štai tau klausyk valdžios vy
rų patarimo!

Vėliau Lietuvos žmonės bu
vo “apdovanoti” čekiais pagal 
amžių. Taip mano čekių knyge
lėje atsirado keliasdešimt tūks
tančių vagnorkių. Ką su jomis 
veikti?

Prekių pirkti nevalia! Gali
ma įsigyti butą, čekius investuo
ti į akcines bendroves... Pasirin
kau antrąjį variantą. Juo labiau, 
kad butą turėjau, o, prisiskaitęs 
romanų apie žmones, gyvenan
čius iš dividendų, maniau ir pats 
taip gyventi. O čia dar visokios 
akcinės bendrovės rfeklamuojasi 
stambiu kapitalu, žada vos ne 
kosminius dividendus...

Nusipirkau kažkokio hol
dingo akcijų. Ir vėl buvau ap
mulkintas. Amulkino patarėjai, 
reklamavę tą holdingą. Mano

SAULIUS SIMONAVIČIUS
šiais metais baigęs gimnaziją, ga
vęs stipendijas iš Trillium Health 
Centre, KLF ir The Western Scho
larship of Distinction iš Western On
tario universiteto Londone, Ont. 
Saulius išrinktas gimnazijos abitu
rientų Salutatorian (sveikintoju) ir 
šiemet pasižymėjo kaip Athlete of 
the Year. Gavo Duke of Edinburgh 
Silver Award, kurį įteikė Marnie 
McBean, Kanados olimpinės ko
mandos aukso medalistė. Liepos 
mėnesį Ontario gubernatorė Hi
lary Weston apdovanojo Saulių 
Outstanding Canadian Youth Award, 
pripažindma jo mokslo pasiekimus 
ir gausią savanorišką veiklą vi
suomenėje. Jis yra skautas vytis, 
dirbęs su skautų draugove, šokėjas 
Toronto “Gintaro” ansamblio stu
dentų grupėje. Ilgametis krepši
ninkas “Aušros” sporto klubo ir 
priklauso Prisikėlimo par. jaunimo 
liturginiam muzikiniam ansamb
liui. Baigęs Toronto Mairohio mo
kyklos lituanistinius kursus ir bu
vęs šeštadieninės mokyklos moky
tojo padėjėju. Jis taip pat buvo sa
vanorių Team Captain Trillium 
Health Centre ligoninėje. Sūnus 
Nijolės ir Algio Simonavičių. Jo 
seneliai iš St. Catharines ir To
ronte džiaugiasi ir linki sėkmės to
limesniame moksle.

Marius E. Rusinas. CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc. 

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus)
416 588-2808 

čekiai vėl buvo paversti litais 
kursu 1:100. Mano akcijos tapo 
įvertintos vos keliais šimteliais 
litų.

Pirmais metais tas holdingas 
man siuntinėjo visokiausias ata
skaitas, pranešimus, o, pasibai
gus metams, man davė ...16 litų 
dividendų.

Kitais metais ataskaitų ir 
pranešimų srautas nesumažėjo. 
Bet, pasibaigus metams, man 
buvo paskirta dividendų... vos 9 
litai.

Trečiais metais gavau pra
nešimą, kad dividendai visai ne
bus skiriami, nes lėšas reikia in
vestuoti į gamybos rekonstruk
ciją-

Tai buvo paskutinis praneši
mas. Laiškų srautas ir dividen
dai dingo.

Po kelerių metų nuvykau į 
. Kauną, kur buvo įsikūręs tas 

holdingas, su viltimi, kad galėsiu 
parduoti akcijas, sakau, vis vie
nas kitas litas bus.

Čia manęs laukė staigmena. 
Akcijose nurodytos holdingo 
gatvės Kaune visai nesą...

Pažįstamų prikalbintas nu
tariau imtis verslo. Jie žadėjo 
man savo partnerystę. Bet vers
lui reikia kapitalo... Partneriai 
mane nuraminto. Sako: “Užsta- 
tyk butą ir imk iš banko pa
skolą”.

Paklausiau patarimo... Pa
siėmiau 50,000 litų paskolą. In
vestavau juos į partnerių verslą 
(koks tas verslas, supratimo ne
turėjau). Jie žadėjo nemažus di
videndus ar pajų (kas ten ką su
paisys!)

Bėgo mėnesiai, metai... Pa
jamas iš savo partnerių mačiau 
kaip savo ausis. Dar daugiau... 
Pasirodė, kad tie partneriai jau 
ir iš Lietuvos išdulkėję... Ban
kas vis mane klibina dėl pasko
los ir palūkanų grąžinimo. Jau 
gavau ir raštą: jei iki nurodytos 
datos neatsiskaitysiu su banku, 
mano butui bus paskelbtas areš
tas ir parduotas iš varžytinių.

O iš kur man tuos tūkstan
čius paimti? Matyti, teks kraus
tytis į sąvartyną.,. Bet, sako, 
kad ir ten visos vietos jau rezer
vuotos. Jei ir ten nepavyks įsi
kurti, ar neteks sau kilpą užsi
nert!?

Taigi klausyk patarimų!... 
Štai, ką reiškia gyventi ne savo 
protu!..

Sk. pasisako
KAS SVARBIAU, LIETUVA 

AR IŠEIVIJA?
Šitokiu klausimu atsakęs ano

niminis prezidento patarėjas į jo 
klausimą “Ką pasakys išeivija į Bra
zausko paskyrimą min. pirminin
ku?”, TŽ 35 nr. rašo Kazys Baronas 
savo turistinės kelionės aprašymo 
pabaigoje. Iš šalies žiūrint, tai 
trumpas ir tiesus atsakymas į iš
eivijos patrioto turisto paklausimą. 
Spėjau, kad prezidento patarėjas 
buvo vietinis europietis, ne impor
tuotas iš svetimo kontinento.

Tame pačiame TŽ nr. įdėtas il
gas Jono Daugėlos rašinys “Kom
partijos vaidmuo Lietuvoje” su po
tekste “Atsiliepiant į Vytauto Zubo 
straipsnį TŽ nr. 30”. Turiu TŽ iš
karpą, turiu rankraščio kopiją, o re
dakcija turi (jei panaudoję nesunai
kina) ir “The Baltic Times” VI.28- 
VII.4 nr. vedamojo iškarpą, iš ku
rios matyti, kad J. Daugėla man 
duoda per daug kredito. Iš tikrųjų 
straipsnis yra laisvai atpasakotas 
“TBT” anglų kalba vedamasis. Ma
no įnašas - tik kai kurių laikraščio 
pasisakymų interpretacija.

J. Daugėlos straipsnį skaitant 
paaiškėja, kad autoriaus tikslas bu
vo dar kartą gnybtelti išeivijoje ne
mėgstamam buvusiam “ne mūsų 
prezidentui” ir dar kartą pasmilkyti 
TIK išeivijoje populiariam Lands
bergiui. Sunku logiškai paaiškinti 
tokį dviejų tautos dalių nesutarimą 
abiejų politikų atveju. Priežasčių 
reikia ieškoti gyvenamoje aplinko
je. Demokratinis socializmas nieka
da negąsdino liberalių europiečių, į 
kurių tarpą ir Lietuva stengiasi įsi
jungti. Konservatyvi Amerika ne
daro skirtumo tarp socializmo ir 
komunizmo.

Niekas neneigia Landsbergio 
nuopelnų, net tas pats “TBT” kita
me vedamajame už jo veiklą 1989- 
1991 m. siūlo Nobelio premiją ir 
mano, kad būtų protingai padaręs 
pasitraukdamas iš politikos savo 
populiarumo viršūnėje. Tas pats 
tinka ir išeivijai: dešimtmečius ko
vojo prieš sovietinę okupaciją, bet 
nesuprato, kad ta kova pasibaigė ir 
kad krašto valdymą reikia palikti 
ten gyvenantiems. Kaip Landsber
gis, galėjęs tapti antruoju Basanavi
čium, prarado sukauptą politinį ka
pitalą, taip ir išeivija susikompro
mitavo įsiveldama į partijų kovas.

Vyt. P. Zubas,
St. Catharines, Ont.

1. “Kretingos” stovyklautojai ruošiasi Mišioms. 2. Šeimininkės, slaugės ir svečiai. 3. Humoristinis stovyklau
tojų vaidinimas. 4. Vadovai Karolina Šiaučiulytė ir Danielius Puzeris Nuotr. D. Sondos

Nemokamas namų įvertinimas

Dantų gydytoja

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

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

Tei. 905 271-7171 pr
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Taip stovyklavome “Kretingoje”
Praėjusią vasarą šioje stovykloje per keturias savaites stovyklavo 228 

jaunuoliai-lės ir 60 vadovų
“Labas rytas stovykla” kas 

rytą 8 vai. sušukdavo stovyklų 
komendantai (lietuviškai kal
bančios stovyklos Stasys Kulia- 
vas, angliškai kalbančios - Chad 
Harris ir Paulius Goudie), - lai
kas keltis... skubame mankš
tai...”

Pradėdavome dieną vėliavų 
pakėlimu su Lietuvos arba Ka
nados himnu, pačių stovyklau
tojų sukurta malda bei šūkiais 
su paskirtu dienai lietuvišku žo
džiu, kurį reikėjo įtaukti į šūkį. 
Už šūkius ir švaros priežiūrą 
stovyklautojų būreliai gaudavo 
taškų. Stovyklos laikraštėlyje 
būrelis Purvas rašė: “Mes esame 
purvas ir mes labai švarios, bet 
netvarkingos! Mūsų barake gy
vena penkios gražios (nepurvi- 
nos!) mergaitės: Sigita, Vilija, 
Virginija, Janina ir Natalija. O 
mūsų vadovė yra Remy Vana
gaitė. Mes visos kartu smagiai ir 
linksmai stovyklaujame...”

Esame dėkingi visoms šei
mininkėms, ypač policininkui 
Barry Wilkinson, kuris nuo sau
sio mėn., kaip kasmet, kreipiasi 
į maisto įmones, kurios paauko
ja maisto produktų. Dėkojame 
slaugėms Ilonai Paškauskaitei- 
Turczyn, Rasai Simanavičiūtei- 
Chomyc, ūkvedžiams Vytui Pe
čiuliui, Raimondui Turūtai, Lou 
Cottreau ir Edžiui Lukošiui už 
skaniai pagamintus valgius 3 
kartus per dieną (neskaitant pa
vakarių ir naktipiečių), už sto
vyklavietės švarą bei rūpestingą 
medicininę priežiūrą. Dėkingi 
visiems savanoriams, kurie visą 
birželio mėnesį atvykdavo kas 
savaitgalį ir paruošdavo stovyk
lavietę po ilgos žiemos.

Stovyklos aplinka ir sukurta 
programa leidžia mūsų jauni
mui - vadovams ir stovyklauto
jams pabūti 2 savaites saugioje 
vietoje be televizijos, video, ra
dijo bei kitų kasdieninių vilio
nių. Čia gali kūrybiškai išsireikš
ti per šokius, lietuviškas dainas 
(kuriom vadovavo ilgametė va
dovė pedagogė Rasa Soliūnaitė- 
Poskočimienė iš Lemonto), 
maldas bei pasikalbėjimus dva
siniais ir moraliniais klausimais.

Nors lietuvių kalba yra dau
gumai jaunimo antroji, stengė
mės kalbėli lietuviškai. Štai 
koks vadovų šūkis sukurtas pa
gal “Mes esam muzikantai” me
lodiją:
Mes Kretingos stovykloj 
Linksmi mes esam čia, 
Mes kalbam tik lietuviškai 
Ne angliškai, o ne.
Nekalbam angliškai 
Tik lietuviškai.
Nekalbam angliškai 
Tik lietuviškai.
Litai, litai, litai. 
Litai, litai, litai.

ATVYKSTA Į KANADĄ
Esu Jūsų visų pasiilgęs ir ti

kiuosi, kad šį kartą man pasiseks 
atvykti į Kanadą ir su Jumis pa
bendrauti. Esu šiuo metu Lietuvo
je, kur Žemaitijoje jau didėja jauni
mo sodyba ir šią vasarą vyko įvai
rios jaunimo stovyklos. Ketinu ru
denį atskristi į Kanadą su gera vil
timi... Planuoju atvykti pirmiausia į 
Montreal}, o rugsėjo 27 į Torontą, 
kur pabūsiu iki spalio 15-tos die
nos. Noriu pamatyti naują Toronto 
Prisikėlimo parapijos šventovę, po 
tiek laiko susistikti su visai bičiu
liais. Kun. H. Šulcas,

Lietuva 

Prie pliažo ėjom maudytis 
Su smėliu žaidėme, 
Švilpuką mes girdėjome 
Į stovyklą grįžome.
Bėgom, bėgom, bėgom
Bėgom, bėgom mes į namelius.

Kretingos stovykla veikia jau 
19 metų. Tai Toronto Prisikėli
mo parapijos stovyklavietė, ku
rią entuziastiškai remia klebo
nas kun. A. Simanavičius, OFM, 
stovyklavietės priežiūros pirm. 
Jonas Nešukaitis ir Rūta Jaglo- 
witz, parapijos taryba. Esame 
dėkingi ir mūsų rėmėjams, ku
rie mums padeda finansiškai: 
“Paramos” bei Prisikėlimo pa
rapijos kredito kooperatyvai, 
Lietuvių fondas, “Atžalyno” an
samblio fondas, D. R. Puterių 
padarytos ir padovanotos foto
grafijos, Gus ir Dalia Rocco. Jų 
stambesnės aukos padėjo išlai
kyti ir įgyvendinti p'fogramas šių 
metų 228 stovyklautojams su 60 
vadovų per 4 savaites. Taip pat 
džiaugiamės, kad stovyklą per

TORONTO
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Birutei 
Litvinienei (JAV) už labai įdomią 
paskaitą apie gintarą, L. J. Klevinui 
už padovanotą kelionės bilietą lote
rijai, Leonui Baziliauskui, Jurgiui 
Valaičiui, Aldonai Dargytei-Byz- 
kiewicz, Inocentui Jurcevičiui, Bi
rutei Stanulienei, visoms moterims 
ir visiems, gausiai dalyvavusiems ir 
prisidėjusiems prie mūsų susirinki
mo rugsėjo 9 d.
KLKM dr-jos Toronto Prisikėlimo 

parapijos skyriaus valdyba
A. a. dėdės Eugenijaus 

Meškausko, buvusio girininko, 
gyvenusio Šiauliuose, o Kana
doje - Kvebeko Malartic mies
telyje, 10 metų mirties metinių 
prisiminimo proga Irena Ross 
Tėviškės žiburiams aukojo $40 
ir Šiaulių miesto “Caritas” orga
nizacijai $60.

Rūta Astravaitė, baigusi 
Toronto universitetą, su šio uni
versiteto grupe išvyko į Europos 
sąjungos konferenciją Barcclo- 
noj ir po konferencijos Anglijos 
Oxfordo universitete tęs toliau 
studijas.

Toronto Maironio mokyklos metų 
užbaigimo iškilmėje Giedra Paulio- 
nienė įteikė puokštę gėlių tėvų ko
miteto pirmininkei Birutei Batraks 
užjos 20 metų darbą mokykloje

<4^7 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.

West Ftealtv Ine.

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

didįjį laužą galėjo aplankyti vie
nas iš stovyklavietės įkūrėjų 
vysk. Paulius Baltakis, OFM.
Mūsų Kretinga graži stovykla 
Ji yra linksma ir stebuklinga. 
Vaikai laimingi - jie tinginiauja, 
Ir tas Algiukas net išdykauja.
O kunigėlis, jis ypatingas
Mes jo vis klausiam - “Ar tu 

laimingas?"
“Einam prie pliažo”, jis mums 

atsako
Net visos žuvys ten laukia.
Sunkiai ieškosit ir vaikštinėsit, 
Vadovų mįsles jūs gal atspėsit. 
Jei būsit gudrūs, apdovanosim, 
Kitaip stovykloj mes nedainuosim.

(Pagal dainą Čigonai)

Iki pasimatymo spalio 12, 
pe’nktadienį. Tą dieną Kretingos 
stovyklos vadovai organizuoja 
visam mūsų jaunimui koncertą 
ir šokius naujai persikėlusios 
Prisikėlimo parapijos šventini
mo proga. Kun. E. Putrimas, 

stovyklos kapelionas

ORTODONTAS 
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s.m.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

ALGIS S. PACEVICIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

A.a. Vytauto Urbono atmi
nimui užjausdami dukrą Rūtą 
Rusinienę ir jos šeimą bei visus 
artimuosius Viktoras ir Onutė 
Narušiai Tėviškės žiburiams au
kojo $25.

Lietuvių klubo “Santaka” 
rengiamo Vasaros palydų vakaro 
programą atliks populiarūs 
lengvosios muzikos atlikėjai iš 
Lietuvos, Irena Starošaitė ir 
Žilvinas Žvagulis. IRENA 
STAROŠAITĖ - 1988 m. gru
pės “Trimitas” solistė, 1988 m. 
Tarptautinio dainų konkurso 
“Jalta’88” laimėtoja. Nuo 1988 
m. solistė koncertuoja su grupe 
“Panorama”. Su šia grupe L 
Starošaitė koncertavo įvairiuose 
pasaulio kraštuose. 1992 m. ta
po grupės “Studija” nare. Pusę 
metų dirbusi Japonijoje, 1998 
m. grįžusi į Lietuvą, išleido savo 
solinį albumą Saulė leidžiasi. 
Įrašiusi kelias muzikines vaizda
juostes, viena iš jų sukurta kartu 
su Žilvinu Žvaguliu, laimėjo 3- 
čią vietą. 2001 m. balandžio 9 d. 
Lietuvos televizijoje vyko L Sta- 
rošaitės tikro garso koncertas. 
ŽILVINAS ŽVAGULIS dai
nuoti pradėjo 1983 metais, tele
vizijoje su grupe “Tu ir aš”, at
likdamas Neliūdėk, liūte. Pripa
žinimą patyrė 1987 metais dirb
damas su grupe “Combo”. Tuo 
pačiu metu dirbo grupės “Pano
rama” meno vadovu, kurioje ir 
pradėjo bendradarbiauti su so
liste Irena Starošaitė. 1989 m. 
grupė “Panorama”, susijungusi 
su grupe “Studija” išvyko į 
gastroles po užsienį, kur būnant 
toli nuo tėvynės, sukūrė naują 
koncertinę programą. Visus 
kviečiame apsilankyti Vasaros 
palydų pobūvyje rugsėjo 29 d. 
Toronto Lietuvių Namuose. 
Taip pat šių atlikėjų koncertai 
bus Hamiltone spalio 2 d., LN 
spalio 4 d. Bilietai parduodami 
LN raštinėje tel. 416-532-3311, 
bus platinami sekmadieniais pa
rapijose arba skambinti Astrai 
tel. 416-538-1748.

9

ANTANAS 
GENYS

PATYRĘS 
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAS 
netoli naujos 
PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS

Prašau skambinti šiandien 

tel. 416 236-6000 
pirkimo ar pardavimo klausimais 

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

MARGUTIS
PYSANkA.-.^kM. Inc. 

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

Tel. (416) 233-4601 
Fax (416) 233-3042

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių. 

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

■ Tel: (416) 233-4601 f
*Galioja kai kurie apribojimai
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Anapilio žinios

- Rugsėjo 9, sekmadienį, pa
krikštyta Vito ir Irenos-Gražinos 
(Kuosaitės) Rentelių dukrelė Lidija.

- Rugsėjo 12, trečiadienį, iš 
Delhi miesto Šv. Kazimiero švento
vės Tillsonburg miesto kapinėse 
palaidota a.a. Lena Nemūrienė, 77 
m. amžiaus.

- Tuoktis ruošiasi Kristina Za- 
karaitė su Stewart Elliott.

- Iš vidurinės Kanados 17 m. 
amžiaus lietuviui jaunuoliui tėvai 
ieško buto ar kambario lietuvių šei
moje galimai arčiau Bathurst ir St. 
Clair gatvių sankryžos, nes jis mo
kysis St. Michael’s College School. 
Skambinti tėvams tel. 403 860-6394.

- Mūsų parapijos šventę šiais 
metais bus švenčiama rugsėjo 30, 
sekmadienį. Iškilmingos pamaldos 
- 3 v.p.p. Lietuvos kankinių šven
tovėje. Po pamaldų liturginė eisena 
į kapines su Švenčiausiuoju ir palai
minimas kapinių koplyčioje. Po ei
senos bus vaišės Anapilio salėje.

- Parapijos šventės vaišėms bi
lietus jau platina Regina Celejews- 
ka, tel. 416 231-8832.

- Ryšium su parapijos švente 
sekmadienį, rugsėjo 30, 11 v.r. 
Mišių nebus. Anapilio autobusėlis 
ta proga maldininkus nuo Islington 
požeminių traukinių stoties paims 
popietinėms pamaldoms 2 v.p.p. ir 
atgal nuo Anapilio parveš po para
pijos vakarienės.

- “Anapilio” sporto klubo na
rių registracijos ir visais kitais klau
simais prašome kreiptis į Praną 
Vilkelį tel. 905 279-1867.

- Anapilio knygyne gauta 
kompozitoriaus Algirdo Motūzos 
garsajuostė Širdy pasodinkime gėlę 
ir daug naujų vaizdajuosčių,

- Anapilio parapijos salėje ir 
Vasagos misijos salėje sekmadie
niais platinami bilietai į garsiojo 
Vilniaus berniukų choro “Ąžuoliu
kas” koncertą, kuris bus spalio 28, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Mississauga 
miesto gražioje “Living Arts 
Centre” koncertų salėje.

- Mišios rugsėjo 23, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Birutę Pšez- 
dzieckienę; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje 
10 v.r. už Ūlbinų šeimos mirusius; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
rugsėjo 22, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Vladą Klemką.
Išganytojo parapijos žinios

- Sekmadienį, rugsėjo 23, 
11.15 v. ryto pamaldos ir sekmadie
nio mokykla.

- Rugsėjo 30 d. prieš ir po pa
maldų įvyks rinkimai į krašto ta
rybą.

- Padėkos šventės puota įvyks 
spalio 21, sekmadienį, po pamaldų 
12.45 v.p.p. Lietuvių Namuose. 
Pietūs su vynu suaugusiems - $20, 
vaikams iki 6 metų nemokamai ir 
iki 12 m. - $10. Bilietus platina A. 
Langienė tel. 416 233-0511.

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 16 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 246 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino kultūros komisijos narys B. 
Stundžia. Svečių knygoje pasirašė: 
E. Pranckevičius iš Parma, JAV, E. 
P. Krilavičiai iš Keswick, Ont.

- LN valdybos posėdis įvyks 
rugsėjo 27 d. 7 v.v.

- Rugsėjo 23 d., 1 v.p.p. Lietu
vių Namų seklyčioje įvyks LN mo
terų būrelio posėdis. Kviečiamos 
viešnios, galinčios prisidėti prie 
Moterų būrelio veiklos. Jų pagal
bos laukia ir slaugos namai.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. I. 

Valiuko atminimui aukojo: $50 - D.
A. Zakarevičiai; $200 ($970) - V. 
K. Gapučiai. Slaugos namų komite
tas dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą Slau
gos namams. Slaugos namams au
kos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog Labdaros fondas, Lie
tuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St.W., Toronto Ont. M6P 1A6.

Savo tėvų Genės ir Jono 
Zabieliauskų 50 metų vedybi
nės sukakties proga dr. Rai
mundas Zabieliauskas Tėviškės 
žiburiams aukojo $100.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui $50 aukojo G.
B. Trinkos.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.30 

v.r. Mišias giedojo sol. Anita Pakal- 
niškytė-Puodžiūnienė.

- Šiokiadieniais po 7 v.v. Mišių 
visi dalyviai yra kviečiami kartu su 
kunigais kalbėti brevijoriaus vaka
rines maldas.

- Toronto arkivyskupas Aloy- 
sius kardinolas Ambrozic savo ap
linkraštyje ragina tikinčiuosius mal
doje prisiminti Niujorke ir Vašing
tone žuvusius ir jų liūdinčius arti
muosius. Taip pat norintys aukomis 
prisidėti, gali tai padaryti per para
pijas.

- Santuokai ruošiasi Aleksas 
Žaliauskas su Linda Nadeau.

- Parapijos pastatų ir švento
vės šventinimo iškilmės vyks spalio 
14, sekmadienį, 3 v.p.p. Kardinolui 
negalint dalyvauti, jo vietoj šventi
nimą atliks vysk. John Boisson- 
neau. Šventėje dalyvaus vysk. P. 
Baltakis, OFM, vysk. R. Norvilą, 
pranciškonų provincijolas kun. Be
nediktas Jurčys, OFM ir kiti svečiai.

- Užsisakiusieji bilietus meti
nei parapijos vakarienei, kuri vyks 
spalio 13 d., yra prašomi iki šio sek
madienio, rugsėjo 23, už juos su
mokėti ir juos atsiimti. Kadangi bi
lietų jau trūksta, neatsiimti bilietai 
bus perleisti kitiems.

- Parapijos susirinkime sekan
tiems dvejiems metams buvo išrink
ti: V. Bubelis, R. Girdauskaitė, V. 
Jurevičius, V. Juzukonytė, K. Man- 
glicas, L. Nakrošienė, A. Nausėdas, 
sn., G. Neimanas, sn., J. Neimanie
nė, G. Neimanas, jn., B. Pilipaitie- 
nė, I. Pivoriūtė, A. Pleinytė, I. Poš- 
kutė, M. Raščiauskienė, J. Stasiule- 
vičienė ir D. Viskontienė. Visos 
tarybos susirinkimas, kuriame bus 
pasiskirstyta pareigomis, įvyks šį 
trečiadienį, rugsėjo 19, 7.30 v.v. Vi
si tarybos nariai privalo dalyvauti.

- Kanados vyskupų konferen
cijos potvarkiu rugsėjo 30 d. bus 
daroma rinkliava Kanados katalikų 
bendrijos reikalams.

- “Žodis tarp mūsų” knygutės, 
kuriose yra kasdieniai mąstymai ir 
maldos pagal vieną tos dienos Mi
šių skaitinį, platinamos sekmadie
niais po 10.30 v.r. Mišių.

- Parapijos pastatų priežiūrai 
yra reikalingas žmogus. Suintere
suotus prašoma kreiptis į parapijos 
raštinę tel. 416 533-0621.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
23 d.: 8 v.r. už a.a. Antaną ir Mariją 
Štuikius; 9.15 v.r. už a.a. Antaną ir 
Bronę Kovoliūnus; 10.30 v.r. už a.a. 
Daną Beresnevičienę, už a.a. Au
gustiną Pranskevičių, už a.a. Algį ir 
Jagėlų šeimos mirusius.

Maironio mokyklos žinios
- Sėkmingai prasidėjo dar vie- 

neri mokslo metai. Atvyko daug 
naujų mokinių į darželius.

- Rugsėjo 22 d. vyks lituanisti
nių kursų registracija. Vedėja - Ni
jolė Benotienė. Pamokos prasidės 
rugsėjo 29 d.

- Sveikiname Juliją Tiimelytę, 
kuri sutiko eiti vicevedėjos pareigas.

- “Paramos” vedėjas Linas
Zubrickas padovanojo daugybę są
siuvinių ir pieštukų, kurie visiems 
bus labai naudingi. Živilė

Toronto apylinkės rinkimai 
į KLB krašto tarybą įvyks 2001 
m. rugsėjo 30, sekmadienį. Bal
suojama ne daugiau kaip už 18 
kandidatų. Balsuoti bus galima: 
Anapilyje - nuo 9.30 v.r. iki 5 v. 
p.p. Lietuvių Liuteronų Išgany
tojo parapijoje - nuo 11 v.r. iki 
1 v.p.p., Lietuvių Namuose - 
nuo 12 v.d. iki 2 v.p.p., Prisikėli
mo parapijoje - nuo 8 v.r. iki 2 
v.p.p., Vilniaus rūmuose - nuo 
10 v.r. iki 12 v.d.

Toronto pensininkų klubas 
rengia metinį parengimą spalio 
3, trečiadienį, 12 v.d., III-čio 
aukšto menėje. Bus šilti pietūs 
su vynu, loterija. Programą at
liks choras “Daina”. Bilietus 
($15 asmeniui) prašom įsigyti 
iki spalio 1 d. pas T. Kobelskie- 
nę tel. 416-760-8003 arba A. 
Dobienę tel. 416-769-7550

ATLIEKAME KRAUSTYMO DAR- 
BUS. Butų, namų, įstaigų baldus 
išardom, surenkam, dirbame be 
pertraukų, 24 valandas per parą. 
Prieinamos kainos. Skambinti tel. 
416 804-9736 arba 647 287-1314.

Vilniaus berniukų ir jaunuolių choras “Ąžuoliukas” koncerto metu Vilniaus arkikatedroje. Š.m. spalio 28, 
sekmadienį, 3 v.p.p., jis koncertuos Mississaugoje “Living Arts Centre” salėje Nuotr. A Rakausko

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTE 
įvyks 2001 m. rugsėjo 30, sekmadienį, ANAPILYJE

3 v.p.p. Lietuvos kankinių šventovėje MIŠIOS 
EISENA su Švenčiausiuoju į kapines ir palaiminimas
5 v.p.p. vaišės Anapilio salėje

Bilietai į vaišes gaunami sekmadieniais po Mišių Anapilyje 
ir pas R. Celejewska tel. 416 231-8832.

Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPILIO PARAPIJOS TARYBA

Prisikėlimo parapijos
"AUŠROS" sporto klubo

•POSĖDIS SU TĖVAIS* SUSIPAŽINIMAS SU
TRENERIAIS* REGISTRACIJA

(jaunimui nuo 4 iki 19 m. amžiaus) « / 

įvyks rugsėjo 18, antradienį, 7 v.v. 
Prisikėlimo parapijos kavinėje, 1 Resurrection Rd.

(antros šviesos j Vakarus nuo Islington požeminio stoties) 
Informaciją teikia Rūta Jaglowitz tel. 416-622-9919

AS MONTREAL
Tautos šventė buvo paminėta 

Aušros Vartų šventovėje rugsėjo 9 
d. per sumą. Po atostogų grįžęs pa
rapijos choras stipriai giedojo ir po 
Mišių taipgi sugiedotas Tautos 
himnas. Pamaldose su vėliavomis 
dalyvavo LK Mindaugo - Neringos 
šaulių kuopa ir jų rikiuotę papildė 
šiuo metu St. Jean kariuomenės ba
zėje besimokantys Lietuvos kariuo
menės karininkai: vyr. itn. Vytautas 
Burokas, vyr. itn. Viktoras Kupres- 
čenkovas ir itn. Valerijus Gruodis. 
Parapijos chorui vadovauja muz. 
Lawrenti Djintcharadze ir koordi
natorius Antanas Mickus. Parapijos 
klebonas ir choro vadovybė kviečia 
naujai atvykusius balsingus asmenis 
įsijungti į chorą, kuris šalia giedoji

mo šventovėje surengia ir puikius 
viešus koncertus.

Klaipėdos choras Aukuras 
koncertuos Montrealyje spalio 8, 
Padėkos dienos pirmadienį, 7 vai. 
vakare Aušros Vartų parapijos sa
lėje. KLB Montrealio apylinkės 
valdyba kviečia visuomenę koncer
te gausiai dalyvauti. Po koncerto 
bus kavutė ir pabendravimas su 
klaipėdiečiais. Bilietų, kaina - 10 dol.

A. a. Augustinas Kalvaitis, 84 
m. amžiaus, mirė 2001 m. rugsėjo 4 
d. Po gedulinių pamaldų Aušros 
Vartų šventovėje rugsėjo 7 d. palai
dotas Notre Dame dės Neiges ka
pinėse. Jo pasiges šauliai ir kiti bi
čiuliai. B.S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 
TEL: (514) 722-3545 fax: (514) 722-3546

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI

ŠVENTINIAME POBŪVYJE
LITAS Montrealio lietuvių 

kredito unija

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

2001 m. rugsėjo 29, šeštadienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose, Vytauto Didžiojo menėje (i573Bioorst.w.)

VAKARO PROGRAMOJE: koncertuos populiarūs atlikėjai iš Lietuvos Ž. ŽVAGULIS ir 
I. STAROŠAITĖ; karšta vakarienė su vynu, veiks baras, laimę galėsite išbandyti lote
rijoje, bus šokiai.

BILIETAI GAUNAMI: LN raštinėje tel. 416-532-3311, arba skambinant Astrai tel. 416- 
538-1748, abiejose parapijose ir Lietuvių Namuose sekmadieniais. Bilietų kaina $30.

PAPILDOMI Ž. ŽVAGULIO Ir I. STAROŠAITĖS KONCERTAI (skirtingos programos): 
HAMILTONE, Jaunimo centre - 2001 m. spalio 2, antradienį, 8 v.v.; TORONTE, Lietuvių Namuose - 
2001 m. spalio 4, ketvirtadienį, 8 v.v. Bilietai bus platinami prie įėjimo. Bilietų kaina $15.

Rengia - Lietuvių klubas “Santaka”

Vilniaus berniukų choro “ĄŽUOLIUKAS”
KONCERTAS 

spalio 28, sekmadienį, 3 v.p.p.
LIVING ARTS CENTRE (4141 Living Arts Dr., Mississauga) 

BILIETAI: $20, $25, $30
BILIETŲ KASOJE, skambinant tel. 905-306-6000; I.VIBRIENEI tel. 416-762-8414

SEKMADIENIAIS parapijose ir Lietuvių Namuose

KLF valdybos posėdis įvyko 
š.m. rugsėjo 10 d. Prisikėlimo 
parapijos posėdžių kambaryje. 
Posėdyje dalyvavo pirmininkas 
A. Nausėdas, vicepirmininkas 
L. Zubrickas, iždininkas A. Pa
bedinskas, sekretorė D. Baltru- 
šytė-Sher, narys Jurgis Kulie
šius, Br. Stundžia (revizijos ko
misijos narys), S. Piečaitienė 
(KLB atstovė) ir administrato
rius A. Juozapavičius. Pirm. A. 
Nausėdas pasveikino visus susi
rinkusius valdybos narius, palin
kėdamas sėkmingos veiklos 
2001-2002 metais. Jis pranešė, 
kad ižd. A. Pabedinskas priėmė 
kredito kooperatyvo “Parama” 
paskirtą $2,000 auką Kanados 
lietuvių fondui. Ižd. A. Pabe
dinskas pateikė bendrą finansi
nę KLF būklę turimais rugpjū
čio mėnesio duomenimis. Iždi
ninkas painformavo valdybos 
narius kokio apytikriai pelno ti
kimasi iš 2001 metų investicijų 
bei kokios sumos šių metų para
mos ir stipendijų skirstymui. A. 
Juozapavičius pranešė, kad jau 
paruošta informacija dėl išda
lintos 2000 metų paramos ir sti
pendijų sąrašų paskelbimo lie
tuviškoje spaudoje. Posėdžio 
metu aptarti įvairūs einamieji

<^»<\

reikalai: raštinės persikėlimo į 
Prisikėlimo parapijos patalpas, 
administratoriaus samdymas, 
naujo kompiuterio įsigijimas. 
Sekantis valdybos posėdis įvyks 
š.m. spalio 22 d.

Patikslinimas. TŽ 37-aiįne nu
merio straipsnyje Garsusis “Ąžuo
liukas” šiaurės Amerikoje pateko 
klaida. Žiemos olimpiada Salt Lake 
City įvyks ne 2008 metais, o 2002 
metais.

Nemokamas anglų kalbos 
pamokas naujai atvykusioms į 
Kanadą (LINC) siūlo Pilietybės 
ir imigracijos departamentas. 
Įvairių lygių programa dėstoma 
Peel ir Halton vietovėse. Kai 
kuriuose centruose pamokų 
metu teikiama vaikų globa, spe
cialios paslaugos kurtiesiems, 
mokymasis neakivaizdiniu būdu 
negalintiems pamokose daly
vauti. Registracija vyksta dabar. 
Skambinti telefonu 905 270- 
6000 Mississaugoje, 905 791- 
6700 Bramptone, 905 677-0007 
Maltone arba 905 875-3851 
Oakvillėje, Burlingtone, Halton 
Hills ir Miltone. Tinklalapis: 
www.lincpeelhalton.com.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ 

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

Norintys vykti autobusu prašomi iki spalio 14 d. rezervuoti vietas ($5 asmeniui) ir užsimokėti 
kartu su bilietais parapijose arba LN. Autobusas išvyks iš VILNIUS MANOR 1.30 v.p.p., iš 
Prisikėlimo parapijos 1.45 v.p.p., grįš tuoj po koncerto. KLB kultūros komisija

Muzikas VYTAUTAS MIŠKINIS, 
“Ąžuoliuko” choro vadovas, Muzi
kos akademijos docentas, Europos 
chorų federacijos pirmininkas. Jo 
vadovaujamas “Ąžuoliukas” kon
certuos Mississaugoje “Living Arts 
Centre” spalio 28 d., 3 v.p.p.

NUOMOJAMI 2-jų miegamųjų bu
tai pensininkams ESTORADA, 228 
Galloway Rd., Scarborough. Graži 
aplinka, rezidencinis rajonas High
land Creek netoli susisiekimo ir 
parduotuvių; geros kokybės, 5 
aukštų pastatai, iš viso 60 butų; di
delis 2 miegamųjų butas; privatus 
balkonas, požeminis automobilių 
pastatymas, šaldytuvas, viryklė. 
Skambinti telefonu 416-287-0025 
nuo 8 v.r. iki 3 v.p.p. šiokiadieniais.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

PRIEINAMOMIS kainomis įren
giu rūsius, atlieku dažymo bei ki
tus namų remonto darbus. Skam
binti Viktorui tel. 416 617-0350.

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 liet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

Anapilio knygyne už pavie
nius TŽ numerius surinkta aukų 
už $57.37
ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

BPL Import/Export Į*
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 545-8868

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc.ols.olip

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

http://www.lincpeelhalton.com
mailto:tom.senkus@sympatico.ca

