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Š.m. liepos 31 d. Kauno Petrašiūnų kapinėse pa
laidojom Bernardą Brazdžionj - žmogų. Poetas Bernar
das Brazdžionis gyvas. Ir toks jis liks, kol tauta gyvuos,
kol visoje žmonijoje kultūra skleis šviesą, grožį, tiesą,
gėrį...

Lankėsi Armėnijos ministeris
Armėnijos gynybos ministe
ris Seržas Sarkisian lankėsi Lie
tuvoje rugpjūčio 20-24 d.d. ofi
cialiu vizitu, susitiko su seimo
pirmininku Artūru Paulausku,
krašto apsaugos ministeriu Linu
Linkevičiumi bei užsienio reika
lų ministeriu Antanu Valioniu.
Lietuvos pareigūnų tvirtinimu,
Lietuva nori ir gali bendradar
biauti siekiant pastovumo Pietų
Kaukazo srityje, nes tai yra vie
nas iš ŠAS (NATO) politikos iš
šūkių ir užduočių. Armėnija irgi
sudėtine savo saugumo sistemos
dalimi laiko bendradarbiavimą
su ŠAS ir įsijungimą į europietiškas organizacijas. Viena iš
sričių, kurioje Lietuva dalinsis
praktine patirtimi su Armėnija
yra karinis-techninis suderina
mumas su ŠAS programomis,
prie kurių Armėnija ketina pri
sijungti šiais metais, rašo
LGTIC. Bendradarbiavimo gy
nybos srityje sutartis tarp Lietu
vos ir Armėnijos pasirašyta šių
metų birželio mėnesį, Lietuvoje
viešint Armėnijos prezidentui
Robertui Kočarianui. Šiuo metu
derinamas dvišalio bendradar
biavimo planas.

ŪRYBA nemiršta, ir darbų palaidoti neįmano
ma. Jie palieka išlikę virš supiltų antkapių, virš
vainikų, paminklų ir degančių žvakučių Vėlinių
naktį. Visa mums aiškiai skelbia, kad yra laikinų dalykų
bei vertybių ir kad yra amžinųjų. Kiekviena netektis
mums sakyte sako, kad medžiaginį pradą išlikimo prasme
toli pralenkia dvasinis. Ir užtat taip mąstant su grauduliu
ir ašarom iškyla džiugesys ir padėka Didžiajam Kūrėjui ne buvusiam, ne būsimam, o amžinai amžinajam. Meni
nis kūrybinis žodis ilgalaikiame išlikime užima bene pir
maujančią vietą, nes jis paprasčiausiu būdu gali būti per
duodamas iš lūpų į lūpas, gali lengvai sklisti per kartų
kartas - jam nereikia nei specialių patalpų, nei įrangų, nei
apsaugos, kad išsilaikytų. Tai paliudija ir mūsų ilgametė
tautosaka, kuri ne vienam lietuviui poetui yra buvusi ir
esanti atrama ir paskata kūrybiniam užmojui, kaip tautos
širdis vienodu ritmu pulsuojanti per visas okupacijas, lais
vės proveržius, per skaudžius bandymus ar pasiektus lai
mėjimus. Senolių dainuotos dainos visais laikais ir laiko
tarpiais jungė tautą, diegė meilę tėviškei ir tėvynei. Anks
tyvųjų mūsų poetų sukurti posmai tautos atgimimo me
tais tapo kelrodžiais ir būtinais orientyrais, be kurių vargu
ar būtų buvę kas pasiekta. Dar ir šiandien gyvi Baranaus
kas, Strazdas-Strazdelis, Vaičaitis, Vienažindys, Kudirka,
Maironis, Zauerveinas ir kiti. Ačiū jiems.
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Dar pusantrų metų!
Jean Chretien pagaliau pa
skelbė, kad jis pasitrauks iš ministerio pirmininko pareigų ir iš
politikos 2004 metų vasarį. Tuo
bent laikinai baigėsi visą vasarą
trukę politiniai susirėmimai fe
deracinių liberalų tarpe. Paul
Martin, buvusio finansų ministerio (dar ir dabar nelabai aiš
ku, ar jis pats pasitraukė, ar bu
vo priverstas pasitraukti) ir šiuo
metu populiariausio ir stipriau
siai atrodančio kandidato į min.
pirmininkus, rėmėjai įvairiais
manevrais mėgino stumti J.
Chretien iš min. pirmininko kė
dės, sakydami, kad jau laikas ją
užleisti kitam, metų naštos ne
prislėgtam. Tuo tarpu J. Chre
tien rėmėjai suorganizavo vajų
surinkti kuo daugiau parašų iš
parlamentarų ir senatorių, ragi
nančių J. Chretien pasilikti savo
poste.
Kai liberalų frakcijos (cau
cus') posėdyje Saguenay (anks
čiau vadinosi Chicoutimi, Kve
beko prov.) miestelyje min. pir
mininkas paskelbė žodžiu (bet
dar nepatvirtino raštu) savo
planus, P. Martin sakė, kad jis
sutinka palaukti iki 2004 m. va
sario aktyviai nekandidatuoda
mas, nors tada jam bus jau 65
metai, garbi pensininko am
žiaus riba. Bet, atrodo, jo rėmė
jai taip ramiai neketina pasi

duoti. Visi kiti jaunesni kandi
datai tyliai sudėjo savo politi
nius kalavijus į makštis ir pasi
ruošė laukimui. John Manley,
52 metų, tikisi, kad laikui bė
gant jo pozicija būnant min. pir
mininko pavaduotoju ir finansų
ministeriu stiprės; Allan Rock,
54 metų, šiuo metu pramonės
ministeris, yra padaręs klaidų
visuose savo ankstesniuose pos
tuose, bet turi rėmėjų ir šiokį
tokį finansinį užnugarį. Sheila
Copps, 49 m., paveldo ministerė, Herb Dhaliwal, 49, žemės
turtų min., Martin Cauchon, 40,
teisingumo min., Frank McKen
na, 54, New Brunswick premje
ras, turbūt irgi mano, kad laikas
jiems padės, o P. Martin popu
liarumą sumažins.
Jei Jean Chretien sugebės iš
silaikyti iki 2004 metų vasario,
jis galės būdamas aktyvioje tar
nyboje atšvęsti savo 40 metų
politinės veiklos sukaktį, 10 me
tų praleistų min. pirmininko
poste, savo 70-tą gimtadienį, 45
metų vedybų jubiliejų ir pasi
traukti su $153,641 metine pen
sija. Be to, dabar per 500 dienų
jis dar turės progą įspausti gi
lesnes politines pėdas Kanados
istorijoje.
Niagara-on-the-Lake, gėlė
mis išpuoštame Ontario mieste(Nukclta į 8-tą psl.)
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Savaitė Lietuvoje

Poetai nemiršta

v IANDIEN dėkojame gyvajam Bernardui BrazdžioO niui, šaukusiam tautą “GPU užguitą” tuo metu, kai
kJ to tikrai reikėjo ir kai kiti tylėjo ar kūrė odes paver
gėjui, už žemiausią kainą parduodami savo talentą dūžtantiems stabams. Poetas Bernardas Brazdžionis iškyla
virš visų tų klystkelių ir skaudžių susmulkėjimų, nes per
50 metų, kai tėvynė buvo okupuota, prievartaujama, kai
tėvynės meilę ne vienam reikėjo paliudyti kančiomis tar
dytojų kambariuose, tremties lageriuose ir gyvybių auko
mis, neužteko kad ir talentingos meninės raiškos, paslėp
tų dviprasmių užuominų - reikėjo kovos ir atviro kvietimo kovoti, reikėjo, kad laisvas, tiesus ir lietuviškasis žodis
padėtų tautai išlaikyti visaip ir nuolat žalojamą tiesą bei
gėrį branginančio žmogaus savimonę. Ta prasme poeto
Brazdžionio nuopelnai prilygsta, jeigu ne pranoksta, lais
vės kovotojų žygiams, kur nebuvo svyravimų ar abejonių.
Brazdžionį poetą, šaukusį tautą ir rodžiusį jai teisingą
kryptį laisvėn, galime drąsiai lyginti su poetu Maironiu,
kuris anais tautos atgimimo laikais buvo šaukliu ir vado
vu. Dar daugiau - jis savo grožinėmis eilėmis kūrė ir stip
rino patį atgimimą. Gretindami ir lygindami abu tuos po
etus, matome tarsi nematomą ranką, į plačią viešumą iš
vedančią tiesos ir gėrio skelbėjus, tautos vadus, kurių tais
laikotarpiais labiausiai reikėjo ir kurių ginklas buvo talen
tingasis lietuviškas žodis. Tai įsidėmėtina. Bet to negana.
Šaukliai ir vadai laukia atitinkamo savo tautiečių atoliepio. Ir jie nenutyla, nors ir Maironis, ir Brazdžionis sulau
kė laisvės ryto. Nes ne vien tik kova, bet ir laisvė įpareigo
ja, ypač šiuolaikinių pasimetimų ir naujų kelių ieškojimų
įkarščiuose. Nemirštantys tautos poetai kvietė ir kvies sa
vo tėvynainius gerbti ir saugoti sunkiai atkovotą laisvę,
ragins tvirtai spausti vieni kitiems rankas žengiant tiesos
ir doros keliais. Č.S.

www.tzib.com

Bernardo Brazdžionio laidotuvių Mišios Kauno arkikatedroje. Iš k: vysk Juozapas Matulaitis, vysk
Jonas Boruta, arkiv. Sigitas Tamkevičius, vysk Jonas Kauneckas, vysk Juozas Preikšas. Žemiau: garbės
sargybos kariai neša Poeto medalius, toliau - trispalve uždengtą karstą išneša iš Kauno arkikatedros
■
.... - ■■
Nuotr.J.Ivaškevičiaus

LIETUVA ATSISVEIKINO SU POETU
Tautos dainiaus BERNARDO BRAZDŽIONIO iškilmingos
laidotuvės valstybiniu mastu
JUOZAS KOJELIS
Apdovanojęs tautą nemir
tingu palikimu, poetas Bernar
das Brazdžionis amžinajam po
ilsiui sugrįžo į savo jaunystės
miestą Kauną. Jau prieš šešias
dešimt metų viename eilėraštyje
iškeliavimo dieną jis buvo pava
dinęs ‘"dangaus dovana dangus
davė Nakties kelius - kad puoštų
žemę rytdiena, Priėjęs vakaro ke
lionės tylų lieptą, Kad tartumei: Laimėjau. Vesk namo. Gana.
Šiemet, birželio 1, jis tąpat
pasakė prozine kalba, atsisveikin
damas su Kalifornijos lietuviais.
Lėktuvu į Vilnių
Poetas mirė 2002 m. liepos
11 Los Angeles, Kalifornijoje.
Po atsisveikinimo Los Angeles
Šv. Kazimiero šventovėje, bal
zamuotas kūnas “Lufthansa”
lėktuvu į Vilnių buvo atskrai
dintas liepos 28, 11.30 vai. Už
valandos Lietuvos oro linija at
skrido Poeto šeima: žmona Al
dona, sūnus Algis, dukraitės
Dalytė ir Bitutė ir giminaitis
Arūnas Brazdžionis.
Lietuvoje buvo sudaryta
valstybinė laidojimo komisija,
kuriai vadovavo Kultūros viceministerė Ina Marčiulionytė.
Atskridusių Vilniaus oro uoste
laukė komisijos pirmininkė,
prezidento atstovas dr. Remigi
jus Gaška, min. pirm, patarėjas
dr. Arvydas Juozaitis ir keli kiti
komisijos nariai. Karstą palai
mino ir žodelį tarė iš Los An
geles atvykęs Šv. Kazimiero pa
rapijos administratorius kun.
Stanislovas Anužis; šeimą pa
sveikino ir užuojautą pareiškė
viceministerė ir kiti laidojimo
komisijos nariai.

Vilniaus arkikatedroje
Liepos 29 velionies kūnas
buvo pašarvotas Vilniaus arki
katedroje prieš didįjį altorių.
Nuo 12 valandos prasidėjo lan
kymas. Žmonės ėjo pro atida
rytą karstą nenutrūkstančia sro
ve, tai stabtelėdami, nusilenkda
mi, rankomis prisiliesdami prie
karsto. Ne vienas braukė ašaras.
Pradėjo plaukti vainikai ir
gėlės. Padėti vainiką ir šeimai

pareikšti užuojautą atvyko vals
tybės
prezidentas
Valdas
Adamkus^ lydimas patarėjo R.
Gaškos. Šeimai ir šeimos arti
miesiems vietos buvo rezervuo
tos šalia karsto. 17 vai. karsto
dangtis buvo uždėtas ir prasi
dėjo gedulinės pamaldos, laiko
mos vysk. Juozo Tunaičio. Jis
pasakė ir pamokslą.
Žmonių eilė, laukianti per
eiti pro karstą, ilgėja ir kolona
išsitęsė iki vidurio arkikatedros
aikštės. Garbės sargyboje stovė
jo kolegos rašytojai, kariškiai,
jaunimas. Iškilmes arkikatedro
je tvarkė jaunas administrato
rius kun. Ričardas Doveika.
Po pamaldų giedamas Rožinys, o 20 vai. prasidėjo poezi
jos, maldos ir sakralinės muzi
kos valanda, kurią vedė kun. R.
Doveika. Girdėjome iš įrašų pa
ties Poeto deklamavimą, dailio
jo skaitymo meistrus Virginiją
Kochanskytę ir Petrą Venslovą.
Įsiterpė du kalbėtojai: Poeto
bendramintis ir asmeninis drau
gas poetas-laureatas Jonas Juškaitis ir JAV LB Vakarų apy
gardos pirm. Angelė Nelsienė.

Poetas apie Poetą
Poetas Juškaitis, išnagrinė
jęs Brazdžionio kūrybą ir jos
reikšmę tautai, padarė išvadą: XX
šimtmetyje Lietuva neturi tokio
kito, taip sutapusio kaip žmogus ir
poetas. Labai įdomu, kad pats
Poetas, švęsdamas savo 95-jį
gimtadienį, keliems savo bičiu
liams išsitarė: Aš noriu būti pri
simenamas, kad kaip žmogus ir
kaip poetas aš buvau tas pats.
Juškaitis toliau dėstė: Ber
nardas Brazdžionis kaip žmogus,
poetas, intelektualas yra laisvės
kovotojas, savo reikšme ypatingai
šviesus, tad ir jo mirtis yra šviesi,
kaip šviesus yra mūsų Dievas.
Bernardo Brazdžionio poezija
kaip didelė nusileidusias saulės
pašvaistė, pro kurią matyti kitų
poetų stambios žvaigždės, mus
ypatingai sutelkia ir palieka mums
aukštus vertybinius įpareigojimus.
Katalikiškai krikščioniška Bem.
Brazdžionio pasaulėžiūra, išplitusi
į visuotinį humanizmą visiems,
kuriems reikalinga Tėvynė.

Velionis kasdienybėje
Angelė Nelsienė supažindino
su Poeto kasdieniu gyvenimu
Los Angeles lietuvių bendruo
menėje: Mes buvome viena lietu
viškos bendruomenės šeima. Kar
tu meldėmės, demonstravome,
kartu išgyvenome Brazdžioniu
dukters Saulės ir sūnaus Daliaus
mirtis, kartu sutikome žinią apie
stebuklingą nepriklausomybės at
statymą. Laiminga tauta, kuri tu
ri didžius poetus, apdainuojan
čius ne tik jos gamtos grožį, pra
eities didybę, bet ir nepaliekan
čius jos priespaudoje ir skausme.
Laiminga Lietuva, laimingi ir
mes, kad turėjome poetą Bernar
dą Brazdžionį, su kuriuo ėjome
tuo pačiu tremties keliu, stip
rinami jo poezijos.
Kitą dieną, VII.30, karsto
lankymas prasidėjo 7 valandą.
Šv. Mišias aukojo kardinolas
Audrius Bačkis. Pamoksle, rem
damasis Brazdžionio eilių teks
tais, kardinolas Poetą vadino
pranašu. Atgimimo metais Braz
džionio eilės, kurias rašė savo gy
venimu, žadino mūsų tautinę sa
vimonę. Negalime nesistebėti
brolio Bernardo viltimi, tikėjimu
ir meile, kurie remiasi išmintimi
ir poetine vizija.
Po paskutinių maldų ir gies
mių, KAM garbės sargybos
kuopos vyrai karstą apdengė
trispalve ir išnešė iš arkikated
ros. Minios vilniečių apsupę
karstą vis dar giedojo, tarsi ne
norėdami paleisti. Lyg kartojo
paskutinio prieš mirtį jo eilėraš
čio žodžius Pabūk dar, sūnau!
Į Kauną
Su pavėlavimu laidotuvių
palyda pajudėjo iš Vilniaus.
Priekyje važiavo Vilniaus polici
jos automobilis su šviesomis,
toliau laidotuvių namų su kars
tu, po to šeima, artimieji, laido
jimo komisijos nariai, kariai,
autobusas su vainikais ir t.t.
Sostinė pagarbiai atsisveikino su
poezijos Kunigaikščiu: judėjimas
gatvėse, kuriomis važiavo palyda,
buvo sustabdytas, kiekviename
skersgatvyje stovėjo policija ir
atidavė pagarbą. Kai kuriose
vietose susitelkę žmonės rimtyje
praleido laidotuvių procesiją. (B.d.)

“Mažeikių naftos” pardavimas
Lietuvos prezidento Valdo
Adamkaus nuomone, turėtų
būti ištirta, ar “Mažeikių naf
tos” akcijų pardavimas Rusijos
bendrovei “Jukos” be Lietuvos
vyriausybės ir prezidento žinios
atitinka Lietuvos saugumo bei
ūkinio savarankiškumo intere
sus ir galiojančius teisės aktus.
Vyriausybei aiškiai liko mažai
galimybių pakeisti padėtį. Pre
zidento manymu, kai kurie Lie
tuvos politikai iš anksto žinojo
apie rengiamą “Williams” ir
“Jukos” sutartį dėl akcijų par
davimo, rašo ELTA/LGTIC

JAV vyriausybė pareiškė
“smarkiai remianti” savo šalies
investicijas Lietuvoje ir apgai
lestaujanti dėl bendrovės “Wil
liams Companies” sprendimo
pasitraukti iš Lietuvos, skelbia
Lietuvos žinios. Lietuvoje išpla
tintame pranešime teigiama, jog
nors ši bendrovė patiria veiklos
sunkumų, JAV toliau remia
“Lietuvos energetikos nepri
klausomybę ir JAV bendrovių
aktyvų dalyvavimą Lietuvos
ekonomikoje”. Seimo Socialde
mokratinės koalicijos frakcija
žada įtraukti “Mažeikių naftos”
padėties aptarimą į rugsėjo 2 d.
prasidedančios neeilinės seimo
sesijos darbotvarkę.
Šiaurės valstybių konferencija
Danijos saloje Grenlan
dijoje, Ilulisato mieste rugpjū
čio 28 d. vyko Šiaurės Europos
valstybių kandidačių į Europos
sąjungą (ES) ministeriu konfe
rencija. Dalyvavo Estijos, Islan
dijos, Latvijos, Lenkijos, Lietu
vos, Rusijos bei ES atstovai, ap
tarė “Šiaurės matmens” progra
mą. Ši iniciatyva buvo pradėta
prieš 5 metus. Patvirtinta, jog

jos svarbiausi siekiai yra ir turi
būti - kandidačių įsijungimas į
ES bei aktyvus bendradarbiavi
mas su Rusija. Šalims įstojus į
ES, dėmesys turės būti atkrei
piamas į santykius su Ukraina ir
Gudija bei įvairių žinybų pro
jektams, įtraukiant Karaliau
čiaus sritį.
Nuvertė “vaistų karalių”
Sveikatos apsaugos ministe
ris Romualdas Dobrovolskis at
leido iš Valstybinės vaistų kont
rolės tarnybos (VVKT) viršinin
ko pareigų Vytautą Budniką už
tarnybinius pažeidimus. Jo veik
lą tyrusi komisija įrodė tik ne
teisėtą tarnybinės mašinos nau
dojimą, ne atostogavimą už už
sienio farmacijos firmų lėšas. V.
Budnikas neketina pasiduoti,
grasina per teismus atstatyti sa
vo teises.
Dėl šio triukšmo preziden
tas Valdas Adamkus pasiūlė R.
Dobrovolskiui sudaryti politinių
partijų bei žinovų darbo grupę,
kuri nustatytų skaidrius, vienin
gus farmacinės veiklos principus
Lietuvoje. Jo nuomone, būtina
pertvarkyti farmacinės veiklos
kontrolės sistemą, rašo LGTIC.
Priešinasi referendumui
Tėvynės sąjungos (Lietuvos
konservatorių) pirmininkas, sei
mo narys Vytautas Landsbergis
labai kritiškai vertina piliečių
grupės siūloma referendumą,
ypač jo nuostatas, susietas su
įstatymų leidyba, skelbia LG
TIC. Referendumu liberalų va
dovaujama grupė ketina su
silaukti piliečių pritarimą ma
žinti reikalingą skaičių parašų
referendumų paskelbimui, sei
mo narių - įstatymų atmetimui,
taip pat naujoms smulkaus vers
lo plėtros ir pensijų didinimo
formulėms.
V. Landsbergio teigimu, tai
prieštarauja Konstitucijai ir de
mokratinei santvarkai, įteisintų
“minios valdžią”, o “minia kaip
priemone iš tikrųjų naudotųsi
keli turtingi arba neribotai lė
šomis remiami manipuliato
riai”.
Seimas didins išlaidas
LGTIC žiniomis (rugpjūčio
7 d.), jog Lietuvos seimas prašo
14 min. litų daugiau kitų metų
poreikiams. Šiemet seimo biu
džetas sudaro 55 min. litų. Pa
sak seimo vicepirmininko Artū
ro Skardžiaus, vykdant naują
Valstybės tarnybos įstatymą pa
pildomų 4 min. litų reikės darbo
užmokesčio fondui, 5.5 min. eurointegracinei programai vyk
dyti.
Be išlaidų liftų sistemos at
naujinimui, seimo rūmų remon
tui, apie pusę milijono litų nu
matoma skirti ir naujos visuoti
nių posėdžių salės statybos dar
bams. Statyti naują salę, A.
Skardžiaus teigimu, kainuos pi
giau negu remontuoti senąją.
Štatyba prasidės “tuomet, kai
biudžetas bus pajėgus skirti ke
lis milijonus litų”.
rsj
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Q RELIGINIAME GYVENIME
Kryžių kalno atlaidai, atgai
vinti prieš penkerius metus, jau
šeštieji iš eilės šiemet vyko liepos
28, sekmadienį. Pradėta susitiki
mais su kun. Gediminu Numgaudžiu, OFM, penktadienį Šiaulių
savivaldybės salėje, o muzikinės
valandos Šlovinkime Viešpatį tą
dieną buvo surengtos katedroje,
kur pasirodė Stokholmo karališ
kosios muzikos akademijos prof.
M. Abergas, koncertavo kame
rinis sambūris “Muzica Humana”
ir valstybinis choras “Polifonija”.
Šeštadienio vakaras buvo skirtas
jaunimo maldai ir Vigilijai,
sutapusiai kaip tik su tuo pačiu
metu Toronte vykusiu Šventojo
Tėvo ir pasaulio jaunimo susi
tikimu. Vadovaujant pranciško
nams, vyko skautų procesija, vie
nuolyne Švč. Sakramento garbini
mas ir Mišios, gausų maldininkų
būrį sveikino vysk. Eug. Bartulis.
Sekmadienis prasidėjo maldinin
kų žygiu. Pranciškonas br. Paulius
Vaineikis ir kiti vedė procesiją
nuo Šiaulių katedros iki Kryžių
kalno - nueita daugiau kaip dvy
lika kilometrų. Atlaiduose daly
vavo gausūs kariuomenės atstovai
- daugiau kaip 500 kareivių ir ka
rininkų. Šia proga pirmą kartą
Kryžių kalne lankėsi naujasis
apaštališkasis nuncijus arkivysku
pas P. S. Zurbriggen, vadovavęs
Mišių koncelebracijai ir pasakęs
pamokslą. Mišias koncelebravo
arkivyskupas S. Tamkevičius, vys
kupai J. Boruta, SJ, ir Eug. Bar
tulis bei kunigai. Apaštališkasis
nuncijus, prisiminęs okupantų pa
stangas panaikinti Kryžių kalną,

MIRTIES
PRANEŠIMAS
AtA
JUOZAS KRUČAS
mirė 2002 m. rugpjūčio 24 d.
Sudbury SRH-Laurentian ligoni
nėje, sulaukęs 84 metų amžiaus.
Gimęs 1918 m. Lietuvoje, Šemonių kaime, iš Lietuvos išvyko
Antrojo pasaulinio karo metu,
sovietams okupavus Tėvynę. Po
karo dvejus metus gyveno Vokie
tijoje, kur studijavo inžineriją;
vedė Aldoną Kučytę ir imigravo į
Kanadą 1948 m. Dirbo aukso ka
sykloje Mataehewan, Ontario
provincijoje, o 1951 m. apsigyve
no Sudburyje, kur 34 metus dir
bo INCO įmonėje. Buvo veiklus
Lietuvių bendruomenėje, ėjęs
pirmininko ir sekretoriaus parei
gas, taip pat dalyvavo “Geležinio
vilko” lietuvių medžiotojų ir žūklautojų klube. Buvo daugelio
laikraščių korespondentas, įskai
tant lietuvių savaitraščio Tėviškės
žiburiai. Uolus “Christ the King”
parapijos narys.
Liko liūdintys žmona Aldona,
sūnūs - Alfredas su žmona Lyn
ne (Grand Valley), Algis su žmo
na Lise (Oshawa), Vytas - našlys
a.a. žmonos Elizabeth (Mark
ham), William (Sudburyje), duk
ros - Aldona Gardiner (Sudbury
je) ir Angelė Danaitienė su vyru
Vyteniu (Toronte). Mylimas sene
lis vaikaičių - Jason, Melanie, Re
nee, Caroline, Christa, Stephanie,
John, Tami, Jake ir provaikaitės
Angel. Jo tėvai buvo Paulius ir
Marija Kručai, turėjo brolį Albiną
ir seserį Mariją, visi mirę.
J. Kručas buvo pašarvotas
Jackson & Bernard laidotuvių na
muose Sudburyje, laidotuvių Mi
šios aukotos “Christ the King”
šventovėje rugpjūčio 27 d. Drau
gai buvo kviečiami jo atminimui
paaukoti “Heart & Soul” vajui
arba Alzheimer’s draugijai

pamoksle pabrėžė, kad neįmano
ma nugriauti to, kas pastatyta ne
rankomis, bet giliu tikėjimu. At
laidus Šiaulių vyskupas Eug. Bar
tulis įvertino kaip akivaizdų Vieš
paties meilės patvirtinimą šių die
nų pasaulyje. Po Mišių žmonės
klausėsi kariuomenės orkestro
koncerto, lankė Kryžių kalną, sta
tė naujus kryžius.
Klaipėdos miesto 750-ųjų
metinių proga š.m. liepos 31 d.
Marijos Taikos Karalienės šven
tovėje buvo surengtos ekume
ninės pamaldos, kuriose dalyvavo
ortodoksų kun. VI. Artomonovas,
evangelikų liuteronų vysk. J. Kalvanas, kun. R. Moras, kun. L. Fetingis, evangelikų baptistų pasto
rius A. Latožis, anglikonų kun. R.
Balias. Gausiam katalikų būriui
vadovavo Telšių vysk. dr. J. Bo
ruta, SJ. Į Lietuvos, Vatikano ir
Klaipėdos miesto vėliavomis pa
puoštą šventovę įžengė krikščio
niškųjų konfesijų procesija. Su
giedotas himnas Šventajai Dvasiai
pabrėžė vienybę. Vysk. J. Boruta,
SJ, pamoksle priminė, kad visais
laikais tarp Evangelijos skelbėjų
ir klausytojų būdavo nesusikalbė
jimų, tačiau apgailestavo, kad
šiais laikais išganymas nustumia
mas į antrą planą. Po pamokslo
visi kalbėjo Nikėjos-Konstantino
polio tikėjimo išpažinimą. Apei
gose giedojo Klaipėdos Marijos
Taikos Karalienės parapijos cho
ras, vadovaujamas prof. Gedimi
no Purlio. Pamaldas rengti pa
dėjo Telšių kunigų seminarijos
auklėtiniai.
“Europos žmogiškasis vei
das” - tokiu pavadinimu š.m. lie
pos 14-30 d.d. Naujamiestyje vy
ko kalbų ir kultūros stovykla. Da
lyvavo Panevėžio bei to rajono
jaunimas, vienuolika skaučių bei
penki jų vadai iš Belgijos. Daly
viai svarstė klausimus, kas yra
žmogaus, šeimos, tautos, Europos
siela, širdis, veidas. Savo mintis
rėmė Egidijaus Vareikio knygoje
Dinozaurėjanti Europa pateikto
mis įžvalgomis. Katalikų Bend
rijos ir religijos vaidmens sumen
kinimas ar nutylėjimas esąs netei
singas ir rizikingas. Dalyviai susi
pažino su Europos parlamento
pirmininko Patriko Cox atsaky
mais į pateiktus klausimus dėl
projekto apie Europos žmogiškąjį
veidą. Pirmininko nuomone, to
kie projektai reikalingi, nes Euro
pa nekuria idėjų, o humanistinės
idėjos atkreipia ir politikų dė
mesį. Stovyklautojai aplankė Pa
lūšę, Paberžę, Panevėžį. Belgai
lietuviams surengė net dvi vaka
rones, per kurias susipažinta su
daugeliu Europos šalių. Tokie su
ėjimai vyksta jau septyneri metai,
rengiamos stovyklos, Europos
dienos.
Šventasis Sostas formaliai
ekskomunikavo septynias mo
teris, kurioms š.m. birželio 29 d.
Dunojumi plaukiančiame, laive
buvo “suteikti kunigystės šventi
mai”. Šioms moterims buvo duo
ta laiko iki liepos 22 d. atsiriboti
nuo tokio savo poelgio. Tuo ne
pasinaudojusios buvo atskirtos
nuo Katalikų Bendrijos sakra
mentų. Kardinolo J. Ratzingerio
pasirašytame rašte išreiškiama
viltis, kad ekskomunikuotosios
įžvelgs savo poelgio klaidingumą,
“suras kelią atgal į tikėjimo vieny
bę ir bendrystę su Bažnyčia, kurią
jos savo poelgiu sužeidė”.

Š.m. liepos 28 d. po šv. Onos atlaidų Mišių Anykščių šventovėje kardinolas Bačkis neša gėles, skirtas
vyskupui Antanui Baranauskui pagerbti jo statulos papėdėje
Nuotr. I. Ross

Nauja tarptautinė netvarka
POVILAS ŽUMBAKIS

“Tarptautinė teisė” - tai
terminas, kurį naudoja valdžios,
kai joms reikia iškelti savo rei
kalavimus ar pateisinti veiks
mus. Tai nėra tas pats, kas tei
sėtvarka kraštų vidaus sistemo
se. Dažnai “tarptautinė teisė”
reiškia tai, ko didžiosios valsty
bės nori, kad tai reikštų. O tai
paprasčiausiai atspindi jų inte
resus ir naudą.
Labai dažnai, ypač mažes
nių kraštų visuomenėse bei val
džios pareiškimuose, net strate
giniuose žingsniuose, terminas
“tarptautinė teisė” yra vartoja
mas veiksmams pateisinti ar at
sisakyti nuo jų. Dažnai tai yra
naudingas intelektualinis žaidi
mas. Tai terminas, kuris praran
da savo reikšmę, kai yra kalba
ma apie didžiųjų valstybių inte
resus.
Tarptautinės teisės (skel
biamas) tikslas yra sudaryti vie
nodą elgesio sistemą kai kuriais
svarbiais klausimais visame pa
saulyje, norint išvengti pykčių ar
net karų. Tai yra bandymas nu
statyti principus, kurie turėtų
būti pritaikomi visiems arba
niekam, nes teisė, iš esmės, rei
kalauja lygybės.
Bet būtų naivu manyti, kad
tarptautinė teisė yra taikoma
vienodai visoms valstybėms. Tai
mitas, apie kurį yra nepriimtina
kalbėti “mandagioje” draugijo
je. Tačiau atkreipus dėmesį į is
torijos eigą, pasidaro aišku, kad
jėga yra svarbesnė, negu princi
pai. Juo stipresnis kraštas, tuo
daugiau “tarptautinių teisių”
pasisavinta.

Klausykite mažieji, ką sako
didieji

Per amžius didieji kalba
apie teisinius principus, ypač
silpnesniesiems. Daug dešimt
mečių Amerika kalba apie būti
nybę įvesti pasaulio tvarką (kai
kas tai vadina “Pax amerieana”,
o prezidentas G. Bush kalba
apie naują pasaulio tvarką), ku
ri būtų pagrįsta teisiniais princi
pais ir pritaikyta visiems vieno
dai. Bet tai tik tuščios kalbos.
Kai Amerikos interesai susidu
ria su tarptautinių teisių princi
pais, amerikiečiai dažnai be di
delio apgailestavimo atsisako tų
principų, o iš kitų reikalauja jų
laikytis.
Vienas seniausių tarptauti
nės teisės principų yra tas, kad
valstybė negali pulti kitos be
tam tikro lygio provokacijos.
Jeigu to principo yra nesilaiko
ma, pasaulis klimpsta į tarptau
tinę anarchiją. Jeigu kraštas už
puola kitą be priežasties, nė vie
nas kraštas negali jaustis sau
gus. Nebelieka pasitikėjimo,
ypač jei kaimynas yra stipresnis.
Istorijos eigoje galime rasti
šimtus pavyzdžių, kai galingesni
kraštai panaudoja savo galią ir
karinę jėgą, kad pasisavintų kito
krašto teritoriją. Tokie veiksmai
pasaulyje yra pasmerkti, tačiau
dažnai į tai yra žiūrima nevie
nodai.
Pavyzdžiui, kai naciai už
puolė Lenkiją, Vakarų kraštai
paskelbė karą Vokietijai. Prasi
dėjo Antrasis pasaulinis karas.
Tačiau yra faktas, kad Sovietų
Sąjunga buvo susitarusi su na
ciais ir “leido” jiems (sąjungi
ninkams) pirmiems pulti lenkus,
o tuo tarpu Raudonoji armija
laukė progos pati užpulti juos, ir
tai padarė po kelių dienų. Ta
čiau Vakarų kraštai karo ru
sams nepaskelbė, netgi jų nekri
• Žmonės sunyksta, kai nebe- tikavo. Kodėl? Todėl, kad buvo
apsivelka šventadienio drabužiais
kiti išskaičiavimai: rusų masės
(Carlyle) bus reikalingos karui su naciais.

Taigi niekas neprotestavo prieš
komunistų veiksmus! Tarptauti
nė teisė? Lygiai taikoma vi
siems?

Kiti išnaudojo situaciją
Kai
2001-siais
metais
Ameriką užpuolė teroristai, ji
turėjo teisę gintis. Ji kovojo ne
tik su teroristais ar organizacijo
mis, kurios juos rėmė, bet ir su
kraštais, kurie juos globojo.
Kuomet paaiškėjo, kad Afganis
tanas yra tiesiogiai ir netiesio
giai valdomas proteroristinių
grupuočių, didžioji dalis pasau
lio valstybių pripažino, kad
Amerika turi teisę pulti jį. Tarp
tautiniams teisės principams ji
nenusikalto.
Išnaudodamos
Amerikos
kovą su terorizmu, eilė valstybių
pradėjo ar paaštrino savo kovas
su tautinėm mažumom ar kai
mynais, pavadindami juos tero
ristais.
Rusija išnaudoja šią situaci
ją kovai su čečėnais, nors Rusi
jos teisės ir istorija nėra panaši į
JAV kovą su teroristais. Net
provokacija (atnešusi šimtus au
kų), kuria pasinaudojo Putin
prezidentinėje kampanijoje, jau
yra gan viešai pripažinta kaip
“buvusios” - perkrikštytos KGB
darbas. Putin žodžiais parėmė
Ameriką kovoje su terorizmu.
Dėl to Amerikos politikai bei
valdžia užmiršo rusų veiksmus
prieš čečėnus - ilgos genocido
veiklos de facto tęsimą prieš
tautą, kurią jėga užėmė prieš
šimtą metų.
Kinija tą situaciją panaudo
jo tolesniam Tibeto alinimui ten masiškai tremiami žmonės
ir įvežami kiniečiai - panašiai
kaip darė sovietai Baltijos vals
tybėse per ir po Antrojo pasau
linio karo. Naikinamos ir kitos
mažumos, kurios drįsta pasisa
kyti prieš tai. Amerika prieš šią
genocidinę veiklą nustojo pro
testuoti. Prezidento W. Bush
kovą su teroristais Kinija taip
pat parėmė žodžiais.
Gal geriausiai šia situacija
pasinaudojo Izraelis, paskelbda
mas savo kovą su palestiniečiais
tolygia su Amerikos kova su te
roristais. Iš pradžių Amerikos
žiniasklaida pabrėžė skirtumą
tarp Izraelio kovos su palesti
niečiais ir Amerikos su teroris
tais. Tas skirtumas yra didžiulis.
Jų sulyginimas yra klaidinantis.
Izraelis juk yra užėmęs palesti
niečių žemes. Pastovi to krašto
okupacija prieštarauja tarptau
tinei teisei. Amerikos veiksmų
lyginimas su Izraelio kova su
okupuotais žmonėmis yra netei
singas. Tai yra amerikiečių nukentėjimo nuo teroristų išnau
dojimas. Tačiau Amerikos vadai
to nesako, nes nenori įžeisti iz
raeliečių rinkėjų ir jų įtakos
JAV politikai. Teikdama di
džiulę finansinę pagalbą ir nie
ko nesakydama, Amerika prita
ria Izraelio veiksmams, nors
dauguma pasaulio kraštų tai
smerkia.
Tokia Amerikos politika,
nepaisanti tarptautinės teisės
principų, veda pasaulį prie rim
tos krizės. Vėl grįžtama prie tos
pačios taisyklės: jei esi stiprus,
viskas yra leistina. Tokio elgesio
rezultatai dar neaiškūs, tačiau
pavojus jau iškilęs!
“Ugly American” - karas be
priežasties
Šiuo metu Amerika, ne
kreipdama dėmesio į pasaulio
nuomonę (kuri dažnai taip pat
nėra principinga) ir į papras
čiausius tarptautinius teisės
principus, rengiasi karui su Ira

ku. Pradžioje dar buvo bandyta
įrodyti, kad Irakas prisidėjo prie
Rugsėjo 11-ios įvykių, tačiau jau
seniai žinoma, kad tai yra pro
paganda, nepagrįsta faktais.
Dabar Amerika bando pa
teisinti būsimą karą tuo, kad
Irakas neteisėtai gamina biolo
ginius, cheminius, atominius bei
kitokius masinio naikinimo
ginklus. Nėra įrodymų, tačiau
kaltinimai yra pateikiami kaip
faktai, ypač amerikiečių ma
sėms. (Nėra abejonės, kad Sad
dam Hussein yra žiaurus dik
tatorius, skriaudžiantis savo
žmones, naikinantis kurdų ma
žumą. Bet toks jis juk nėra vie
nintelis ir gal ne žiauriausias pa
saulyje).
Iškyla klausimas, ar tokių
ginklų gaminimas yra nusikalti
mas, dėl kurio JAV turėtų teisę
pulti kraštą? Jeigu taip, tai ko
dėl Amerika negrasina Rusijai?
Ji juk irgi turi tokių masinio nai
kinimo ginklų. Amerika negra
sina P. Korėjai, kuri taip pat vi
sokiais būdais bando įsigyti arba
jau turi panašių ginklų.
Jeigu neteisėtas ginklų įsigi
jimas yra priežastis Amerikai
pulti Iraką, tai ar ji grasins ir In
dijai, Pakistanui, Izraeliui. Ži
noma, ne. Ne tik kad nepuls jų,
bet net nekritikuos (Indiją bei
Pakistaną plačiai kritikavo, Iz
raelio niekada) už neteisėtą tų
ginklų įsigijimą. Įdomu, kad
amerikiečiai ne tik neskelbė ka
ro Irakui, kai jis naudojo chemi
nius ginklus prieš Iraną, bet net
gi padėjo S. Husseinui toje ko
voje! Tada amerikiečiams jis
buvo priimtinas... Net naikini
mą kurdų toleravo amerikiečiai.
Amerika dar bando patei
sinti savo veiksmus tuo, kad Ira
kas nesilaiko pažadų Jungti
nėms Tautoms. Tačiau tai irgi
nepateisintų užpuolimo, juo la
biau, kad didžioji dauguma JT,
išskyrus Izraelį, pasisako prieš
karą.

Daro žala sau
Taip Amerika pasaulio aky
se iškyla kaip galinga valstybė,
mokanti visus dorybių ir tarp
tautinės teisės principų, o pati
gali daryti ir daro tai, ką nori.
Net pačios Amerikos interesai
nėra svarbūs. Kad ir turėtų Ira
kas tų baisių ginklų, pavojus
amerikiečiams dėl jų būtų mini
malus. Žinoma, Izraelis nori,
kad Amerika užimtų Iraką. Bet
ar tai pateisina Amerikos el
gesį?
Žinodami, kad teisiškai, lo
giškai ar net praktiškai negali
pateisinti karo su Iraku, Ameri
kos viršūnių atstovai bando tei
sinti savo ryžtą prezidentinėmis
privilegijomis. Tačiau tai pavo
jinga taktika. Jeigu Amerikos
prezidentas gali nuspręsti už
pulti silpnesnį kraštą net be
kongreso pritarimo, tai kodėl
Rusija negalėtų padaryti to savo
kaimynams? Kodėl to negalėtų
padaryti Kinija, Indija ar kokia
Afrikos valstybė, turinti didesnę
karinę persvarą?
Darydama išimtis tarptauti
nės teisės principams, priimda
ma sprendimus, pagrįstus jėga,
o ne teise ar civilizuotu elgesiu,
Amerika daro žalą sau.
Nėra abejonės, kad karas su
Iraku pakenktų Amerikos inte
resams: suskaldytų antiteroristinę koaliciją, visai nukreiptų ara
bų kraštus nuo Amerikos, su
keltų pavojų alyvos gamybai,
pakenktų gal net ir pačiam Iz
raeliui, jeigu S. Hussain, maty
damas galą, sėkmingai panau
dotų masinio naikinimo ginklus
prieš izraeliečius ir Amerikos
kareivius.

Mūsų skandalingoji teisė
sauga, tiksliau sakant Vilniaus
apygardos teisėjai, Lietuvos res
publikos vardu išteisino du bu
vusius specialios paskirties bū
rio OMON narius, ginklu pasi
priešinusius teisėtai Lietuvos
valdžiai. Politologas Kęstutis
Masiulis liepos 12 d. savaitės
komentare teisiniu, doroviniu ir
pilietiniu aspektais įvertino tą
gėdingą sprendimą - nusikalti
mą teisingumui, tautai ir vals
tybei.
Nusikaltėliai išteisinti, nes
teismas nerado “nusikaltimo su
dėties”. Mat, mirtini jaunos
valstybės priešai veikė pagal
TSRS įstatymus, buvo prisiekę
ištikimybę TSRS ir neturėjo tei
sės sulaužyti priesaikos! Nepri
klausomos Lietuvos teismas iš
teisino savo priešus! Belieka
laukti, kad mūsų Temidė, jau
turėdama precedentą, nutrauks
Rusijos platybėse besislapstan
čių P. Raslano ir R. Makutinovičiaus, Izraelio valdžios globo
jamo N. Dušanskio ir kitų Lie
tuvos piliečių žudikų teisinį per
sekiojimą. Juk jie kankino, ir
žudė Lietuvos patriotus vado
vaudamiesi ano meto TSRS
okupaciniais įstatymais!
Visuomenės požiūris į var
ganą mūsų teisinę sistemą teismus, prokuratūrą, policiją,
muitines ir kt. - buvo ir yra nei
giamas. Ja sąlyginai pasitiki kas
ketvirtas-penktas žmogus. Prie
žasčių nepasitikėjimui daugybė:
teisingumas perkamas; į stam
bius nusikaltimus visos teisėsau
gos grandys žiūri atlaidžiai imituoja kovą su jais; stambieji
finansiniai rykliai neliečiami;
akivaizdūs nusikaltėliai palieka
mi laisvėje; nusikaltėliai tautai
ir žmogiškumui net neieškomi;
kontrabanda klesti; priimami
Lietuvą
kompromituojantys
sprendimai ir 1.1.
Niekam ne paslaptis, kad
mūsų teisinė sistema yra ranko
se grupuotės, kurios nariai labai
solidariai vienas kitą proteguo
ja, palaiko, stumia į atsakingas

pareigybes, į savo tarpą neįsilei
džia dorų žmonių.
Teisėjai, ypač “elitas”, savo
skurdžią moralę pademonstravo
pretenzijomis į fantastinius atly
ginimus, motyvuodami tuo, kad
jų darbas “nepaprastai sunkus ir
atsakingas”. Jie iš bestuburės
valdžios išreikalavo atlyginimus,
analogiškus pažangių šalių kva
lifikuotiems teisininkams. Gob
šuoliams nė motais, kad tauta
skursta...
1926 m. vasarą prezidento
pareigas perėmęs dr. K. Grinius
savo darbą pradėjo nuo to, kad
ketvirtadaliu sumažino savo
prezidentinį atlyginimą. Doras
lietuvis, daugelį metų kovojęs
su pavergėjais, kūręs nepriklau
somą Lietuvą savo poelgį paaiš
kino taip: “Tauta vargsta, kartu
su ja ir aš privalau būti”.
Mūsų teismų “elito” ne tas
dorovinis ir pilietinis mentalite
tas. Stebėtis nereikia - juk dau
guma to “elito” laisva valia bu
vo pasirinkę kolaborantų kelią,
ištikimai tarnavo okupantams.
Jei ne atgautoji laisvė, tai ir
šiandien jie klusniai vykdytų
LKP CK “telefoninius pavedi
mus” ir pagal savo “sąžinę” teis
tų laisvės kovotojus, patriotus,
disidentus. Naivu iš tokio “eli
to” tikėtis teisingumo, doros ir
pilietiškumo.
Visų teisėsaugos grandžių
neveiklumas ir abejingumas nie
ko nestebina. Siaubinga visuo
menės turtinė diferenciacija,
klestintys nusikalstamo pasaulio
vedliai, valstybinio turto grobs
tymas, žlugdoma valstybės eko
nomika. “Elitas” to nemato, nes
tarp su “aitvarų” pagalba naujai
iškeptų turčių yra ir teisėjai, ir
prokurorai, ir policijos komisa
rai, ir muitininkai - tie, kuriems
Respublikos vardu priklauso
vykdyti teisingumą.
Stebina tai, kad prezidentas
V. Adamkus pakenčia valstybės
pamatus griaunančią teisėsau
gos savivalę, nesiryžta operuoti
tos pritvinkusios voties. Matyt,
ir Prezidentui ne pagal jėgas su
siremti su visagalinčiu “buvusių
jų” būriu.

Vilniaus Gedimino prospekto gatvė - archeologiniai kasinėjimai besi
ruošiant jubiliejiniams metams
Nuotr. G. Paulionienės

AtA
VERONIKAI PAULIONIENEI
iškeliavus amžinybėn, netekties valandą nuoširdžiai
užjaučiame jos sūnų RIMĄ su šeima bei visus
artimuosius Anapilio parapijos choras

AtA
VIKTORUI LESNIAUSKUI
užbaigus šios žemės kelionę, nuoširdžiai užjaučiame
seserį ALDONĄ RANONIENĘ ir jos šeimą Z. B. Romeikos
J. P. Barakauskai
V. Senkienė
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Neprisikelianti vagių auka
ANTANINA GARMUTĖ

Š.m. liepos 28 d. per šv. Onos atlaidus Anykščiuose aukojęs Mišias
kardinolas Bačkis dalina paveikslėlius jaunimui
Nuotr. L Ross

Prezidentūros laikysena
Artėjant naujiems prezidento rinkimams, daugelio
žvilgsniai krypsta į dabartinį prezidentą Valdą Adamkų.
Šalia šviesulių, iškyla ir šešėliai, kurių tauta nepamiršo
J. P. KEDYS

1944 m. Raudonajai armijai
sugrįžtant į Lietuvą, aš, kaip bu
vęs politinis kalinys, pasitrau
kiau į Vokietiją, įstojau į Erlangeno un-tetą ir studijavau politi
nę ekonomiją. Šiame universite
te, kuris buvo šalia Niurnbergo
studijavo 202 lietuviai, kuriems
man teko pirmininkauti. Tuo
metu Vokietijos universitetuose
buvo apie 2000 lietuvių stu
dentų.
Jų tarpe buvo ir Valdas
Adamkus, kuris studijavo inži
neriją ir buvo kitame universi
tete. 1948 m. įvyko Vokietijos
lietuvių studentų suvažiavimas
Miuncheno mieste. Aš buvau
pakviestas šiam lietuvių studen
tų suvažiavimui pirmininkauti.
Šį suvažiavimą rengė naujai Vo
kietijoje įsisteigęs studentų
“Šviesos sambūris”.
Pradėjęs šį istorinį studentų
suvažiavimą, pasveikinau visus
studentus, vieną profesorių at
stovą ir pažymėjau, jog šis suva
žiavimas nėra skirtas bergždiems ginčams tarp atskirų or
ganizacijų, bet aptarti visų stu
dentų gyvybinių reikalų. Be to,
priminiau, jog norintieji kalbėti
turi pasakyti savo vardą, pavar
dę, universiteto pavadinimą,
kur studijuoja. Studentas Val
das Adamkus balso neprašė. Jis
šiame suvažiavime arba nedaly
vavo, arba nerado reikalo
kalbėti.
Po 1948 m. Valdas Adam
kus, būsimas “Santaros-Šviesos”
steigėjas išvyko į JAV. Ten
steigdamas šią naują organiza

ciją, jis jau turėjo galvoje ne
studentų sambūrį, bet jau poli
tinę organizaciją. Mat šios nau
jos organizacijos šūkis buvo pa
trauklus - Veidu į Lietuvą. Jo
prasmė tautinė, bet turinys pro
sovietinis: bendrauti “kultūriš
kai” su iš Vilniaus-Maskvos
kompartijų parinktais atstovais
Amerikoje, globojant Valdui
Adamkui. Šis “meninis-kultūrinis” bendravimas vyko keliolika
metų, dalyvaujant 10 - 20 “poli
tinių menininkų” iš Sovietinės
Lietuvos ir keliolikai Amerikos
lietuvių.
Vyriausias Lietuvos išlaisvi
nimo komitetas - VLIKas Ame
rikoje pasmerkė šią ano meto
Veidu į Lietuvą taktiką kaip pro
sovietinę.
Prie dabartinio prezidento
šešėlių priklauso ir apdovanoji
mas Gedimino ordinu kai kurių
saugumiečių, jų tarpe K. Pruns
kienės ir M. Misiukonio. Kai
2000 m. Vasario 16 proga pre
zidentas V. Adamkus įteikinėjo
tuos ordinus minėtiems asme
nims, Nijolė Sadūnaitė viešai
išreiškė savo nuostabą bei per
spėjimą, bet prezidentas atsakė:
“Aš viską žinau”. Toks prezi
dento žingsnis pažemino jo,
kaip valstybės vadovo, orumą ir
patį Gedimino ordiną.

Tai liudija ir pareiškimai
prezidentui - Lietuvos laisvės
kovos sąjūdžio, politkalinių ir
kitų rezistentų, nukentėjusių
nuo sovietinės okupacijos parei
gūnų. Tie pareiškimai buvo pa
skelbti Lietuvos aide 2002 m.
139 nr.

Nuimami angarai nuo Valdovų rūmų pamatų Vilniuje. 2002 m. birželis
Nuotr. J. Aukštaičio

Lietuvoje, kaip ir visame
pasaulyje, elgetų esama. Jie ta
čiau nesukelia tokio pasipiktini
mo kaip vagys. Prieš kelerius
metus teko stebėti kaip prie ma
žos medinės bažnytėlės Žalia
kalnyje elgetavo 2 vaikučiai. Pa
vieniui ir būriais einantys mels
tis žmonės bėrė į jų skardinę dė
žutę monetas. Kitapus gatvės
šaligatviu vaikštinėjo nenusako
mo amžiaus susivėlusi pora. Kai
žmonės suėjo šventovės vidun,
pora pripuolė prie mažųjų elge
tų, pagriebė jų dėžutę ir susipy
lė monetas į saują. Vyriškis ne
patenkintas burbėjo esą puslit
riui neužteks, o moteriškė mokė
vaikus, kad prašyti reikia gailiai
maldaujant, ištiesus rankytes,
kai ką akcentuojant. Kadangi
buvo žmonių, stebinčių šią gat
vės sceną, daugiau monetų į vai
kų dėžutę beveik nenukrito.
Šį įvykį kaskart prisimenu
regėdama televizijos reklamą,
kurioje taip pat 2 nedideli vai
kučiai Prisikėlimo šventovės fo
ne maldauja aukoti šios iškilios
šventovės atstatymo darbams
užbaigti. Krenta lengvos snai
gės, vaikai graudžiai prašo... O
aš mintyse regiu... ne, ne tuos
girtuoklius, atiminėjančius iš
vaikų skatikus, o vagių vagis,
apie kuriuos vienas statybinių
medžiagų specialistas (sakysime
XY) pasakojo:
- Talkinau giminaičiui sta
tant namą. Nustebęs pamačiau
“smetoniškas” plytas! Paskiau metalines apdailos detales, de
koratyvius stiklus, šviestuvus ir
kt. “Iš kur visa tai?” - paklau
siau. “A, čia iš Prisikėlimo baž
nyčios”, - atsainiai paaiškino.
“Kodėl?” - pasipiktinau. “O
kaip tą bažnyčią pastatys, jeigu
viską ištampote!?” “Jos vis tiek

nepastatys! - atšovė. - Ir ne aš
vienas imu, - mano draugelis,
garbingu save laikančio politiko
šeimos narys, - ne tiek iš tos
statybos parsigabeno! Keliems
namams.
- O žmonės aukojo. Po ply
tą pirko - į knygeles ženkliukus
klijavo, kad Tautos Prisikėlimo
šventovė iškiltų visai Lietuvai!
Kaip jūs šitaip galit? Nuodėmė!
Kur sargas žiūri?
- Sargas savas žmogus, ir
jam “nuskyla”. O dėl nuodėmės
- tai atsiprašau: mums galioja
vienuoliktas Dievo įsakymas:
NEŽIOPSOK!
Ir iš tikrųjų, po šitokio “nežiopsojimo” spaudoje pasirodė
informacija, jog paminklinei
Prisikėlimo šventovei prikelti
dėl statybinių medžiagų stygiaus
reikia dar 4 milijonų litų...
Pastaruoju metu, vykstant
minėtai televizijos reklamai,
Tautos šventovės atstatymui už
baigti trūksta bene 11 milijonų
litų. Kai nekalti vaikučiai ange
liškais balseliais graudžiai prašo
aukoti lėšas kilniam tikslui, kva
pą užgniaužia mintis: “O kas ir
kiek milijonų dabar išvogs?!”
Kas? Gal cinikai, kurie tą
“vienuoliktąjį įsakymą” sukūrė?
Ar gudručiai, - tie patys, - kurie
perėmė ir ištobulino sovietinių
vagių tradicijas? Ir populiarią
liaudišką ištartį “Alus gerti svei
ka” pakeitė kagėbistiniu šūkiu:
“Vogti yra sveika!”...
Lietuviai mėgsta simbolius,
ženklus, kurie įprasmintai ir
metaforiškai atkartoja nueitus
mūsų valstybės, mūsų Laisvės
kelius. Todėl prisikels ir beato
dairiško raudonųjų okupantų ir
šiuolaikinių vagių siautėjimo
auka - paminklinė Prisikėlimo
šventovė. Prisikels, atrodžiusi
neprisikelianti!

Lietuvių grupė su savo vėliava, dalyvavusi Pasaulio jaunimo dienų
renginiuose
Nuotr. G. Paulionienės

Karaliaučiaus nesutarimaisu Maskva
JUOZAS VITĖNAS

Per pasitarimus liepos mė
nesį dėl tranzito per Lietuvą į
Karaliaučiaus sritį buvo iš
Maskvos atėjusios užuominos,
kad į svarstybas būtų įtrauktas ir
Klaipėdos bei Vilniaus teisinės
priklausomybės klausimas, rašo
ma Ostpreussenblatt laikraštyje
VII.20. Tačiau Karaliaučiaus
srities durnos pirmininkas V.
Nikitinas tai atmetė neįprastai
aštriai ir perspėjo savo draugus
Maskvoje, kad tai sukiršintų
Lietuvą ir Lenkiją. Iš Maskvos,
pasak jo, lengva pakeltais kumš
čiais grasinti, siekiant parodyti
savo galią, tačiau gyvenimas Ka
raliaučiuje vyksta stikliniame
name, į kurį niekas neturi svies
ti jokio akmens. Grasinimai kai
mynams neigiamai atsiliepia
Karaliaučiaus srities ekonomi
nei būklei.
Greta numatytos Europos
sąjungos plėtros į rytus, įjun
giant Lietuvą ir Lenkiją, Kara
liaučiaus srityje taip pat pasi
reiškia vietinis sąjūdis “Už Ka
raliaučių” (Pro Konigsberg), ku
ris siekia 2005 metais minint
750 metų miesto sukaktį, sugrą
žinti jam senąjį pavadinimą.
(Dabar Karaliaučius oficialiai
vadinamas Kaliningradu).
Pasak laikraščio, iš pirmo
žvilgsnio tai atrodo kaip grynai
simbolinis siekis, tačiau už jo
slypi nauja ruso kolonisto sam
prata, kuri būtų susieta su prū
sų-vokiečių šaknimis Karaliau
čiaus srityje. Tokie užmojai bu
vo pradėti vykdyti devinto de
šimtmečio pradžioje, tačiau tuo
met juos užgobė geležinė tyla.
Po to su Europos sąjunga susiję
pasikeitimai aiškiai atnešė nau
jų paskatų.

Straipsnyje cituojama “Komsomolskaja Pravda”, kurioje
svarstomi Karaliaučiaus srityje
gyvenantiems rusams neatsakyti
nuobodūs klausimai: Kas mes
esame? Kam mes priklausome?
Kas yra ta šalis, kurioje mes gy
vename jau beveik 60 metų?
Šiandien Rytprūsiai priklauso
Rusijai, ir nors jie tapo panašūs
į Rusiją, tačiau jie nėra Rusija.
Tai pažymėjusi Komsomolskaja Pravda pamini keletą keis
tenybių: per 56 metus nebuvo
pastatyta nė vienos ortodoksų
cerkvės, iki 1960 metų Karaliau
čiaus srityje iš viso nieko nebu
vo pastatyta, tarsi rusai nėra vi
sai tikri, kad ši sritis jiems galu
tinai priklauso. Atvykėliai vaikai
nesijaučia rusais. Varšuva, Ber
lynas ir Praha jiems geriau žino
mi negu Maskva.
Tokia padėtis daugelio ne
patenkina. Yra susikūręs sąjūdis
“Atsiskirti nuo Maskvos” (Los
von Mpskau). Sklinda gandai,
kad iš Piliavos'gali prasidėti su
kilimas. Pasakojama, kad Mask
voje labiau baiminamasi separa
tistų veiklos negu vokiečių rei
kalavimų.
Separatistų svarbiausias vei
kėjas yra Sergiejus Pasko, Baltų
respublikonų partijos pirminin
kas. Jo nuomone, Karaliaučiaus
gyventojų pasaulėvaizdį forma
vo Rytprūsių dvasia, ypač archi
tektūra, ryšiai su lenkais ir lie
tuviais.
Pasak laikraščio, kiti sepa
ratistai labiausiai norėtų kietos
valiutos vietoje silpno rublio. Ir
šis regionas turėtų tapti turistų
Meka. Dėl to greta geresnio su
sisiekimo galimybių Karaliau
čius pirmiausia turi atgauti savo
seną išvaizdą.

Š.m. liepos mėn. Varėnoje įvyko A.P.P.L.E. kursai-seminaras, skirtas iš įvairių aplinkinių miestų
suvažiavusiems anglų kalbos mokytojams. Priekyje kairėje - Varėnos švietimo centro direktorė JANINA
ŠIMELIONIENĖ, viduryje - IRENA ROSS iš Toronto, šio seminaro dėstytoja

Didelės algos, menki rezultatai
ANTANAS KAKANAUSKAS

Jau geras dešimtmetis ku
riame nepriklausomą Lietuvos
respubliką. Per tuos dešimtį
metų “kūrybos” didžiosios res
publikos gyventojų dalies padė
tis žymiai pablogėjo. Faktai ofi
cialiai skelbti respublikos spau
doje: 21% žmonių gyvena že
miau skurdo ribos, 10% bedar
bių, keli šimtai kasmet nusižu
do, nes gyvenimas nebetenka
prasmės. Gerovę susikūrė tur
būt keli šimtai, gal koks tūks
tantis šeimų. Ir tikriausiai, jeigu
paklaustume, vargu ar išgirstu
me aiškų ir konkretų atsakymą,
kaip tos šeimos sukaupė savo
kapitalus. Ko gero, jos pasipik
tintų klausėjų “nekuklumu” ir
kuo greičiau pasistengtų išpra
šyti juos už durų. Nebijotų į ko
respondentų klausimus atsakyti
nebent Arvydas Sabonis. Jis be
baimės ištartų, kad už sutartį su
tokiu klubu jam sumokėjo tiek
milijonų, už kitą sutartį - tiek.
Apie A. Sabonio pajamas nuo
lat informuoja ne tik Lietuvos,
bet ir viso pasaulio spauda. Ir
dar keli sportininkai ir meninin
kai, praturtėję savo talentų dė
ka. Politikų ir aukšto rango val
dininkų geriau apie jų turtus nesiteirauti. Labai supyks. Ir jau
pyksta ant žurnalistų, kad jie
spaudoje jų oficialias algas pa
skelbia, arba netyčia ima ir su
skaičiuoja jų šeimos “turtelį”,
užgyventą per dešimtį nepri
klausomybės metų.
Mano nuomone, visi aukšto
rango valdininkai, pradedant
prezidentu, ministeriais ir kitais,
gauna per dideles algas. Nors
jie tas algas gauna oficialiai,
įstatymų nustatyta tvarka, ta
čiau įstatymus susikūrė jie patys
ir sau. Manau, jei paskelbtume
referendumą, tai vargu ar tauta
pritartų toms algoms ir ar norė
tų mokėti dešimtį tūkstančių li
tų algos ministeriui už sėdėjimą
kėdėje.
Lietuva kuria savo nepri
klausomybę. Kažkada kūrė savo
nepriklausomybę ir JAV. Ab
raomo Linkolno laikais kelių
valstijų parlamentai savo na
riams buvo nustatę vidutinį ano
meto darbininko atlyginimą tris dolerius dienai. Taigi imti
didelę algą, kai šalia tavęs tau
tietis eina pasikarti ar paleidžia
sau kulką į kaktą, nes nebemato
galimybės išgyventi laisvoje tė
vynėje, bent jau mano nuomo
ne, yra nusikaltimas.
Senovės Atėnuose strategas
Periklis padarė kažkokį nepro
tingą sprendimą. Tautos susirin
kimas nutarė, kad Periklis turi
sumokėti į miesto iždą 25 talen
tus sidabro. Periklis sumokėjo ir
džiaugėsi lengvai išsisukęs (vie
ną talentą sidabro tais laikais
kainavo karo laivas), nes kartais
už klaidas politikus ir kitus pa
reigūnus tautos susirinkimas
nuspręsdavo ištremti iš Atėnų
ar net nubausti mirtimi.
Vis girdime apie iššvaistytus
Lietuvos milijonus ir bilijonus,
deja, nė vienas valdininkas Lie
tuvoje rimtai nubaustas nebuvo.
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U Atliekame visus paruošimo
S ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

U TEL. (416) 252-6741
66 Mimico Avė. Toronto Ont.
Savininkas Jurgis Kuliešius

Aišku, koks nors kartais tampa
“atpirkimo ožiu” ir išmetamas
iš žaidimo. Kaip kad buvęs
premjeras A. Šleževičius. Jo
130,000 dabar tokie maži atro
do palyginus su iššvaistytais bili
jonais...
Ar rinkimai ką nors pakeis?

LDDP valdant valdininkai
vogė mažiau? Mano nuomone,
šiek tiek mažiau. “Kregždutės”
pademonstravo tikrai neeilinius
sugebėjimus kurti gerovę sau.
Žinoma, daugumos sąskaita.
Vėl artėja rinkimai. Sakykim,
kad “kregždučių” nebeišrinksim. Jos riebios ir sočios išskris į
“šiltus kraštus”, o mus eilinį
kartą apšauks “raudonąja šu
nauja”.
Išrinksime kitus. Galbūt
“rožytes”. Ar jos mažiau vogs?
Kad vogs ir piktnaudžiaus - tai
aišku. Gal vogs mažiau tik to
dėl, kad jau nebebus ko? Nes
kol kas valdžios savivalę skatina
pati mūsų valdymo sistema. Kol
valdininkui nereikia atsakyti už
savo sprendimus ir nors daro
nesąmones, bet gauna algą,
priedus ir kalėdinę premiją, tol
jis piktnaudžiaus savo padėtimi.
Taigi artėjant rinkimams dvi
problemos - kaip padaryti, kad į
seimą ir aukštus valdžios postus
nesiveržtų savanaudžiai? Kaip
“liesą” politiką priversti dirbti
tautos, o ne savo pilvo ar savo
šeimynėlės, “chebros” ar kito
kios grupelės labui? Sąžiningi
žmonės savo kandidatūrų per
rinkimus nekelia. Politika jau
tapo vos ne keiksmažodžiu ir
siejasi su kažkuo nešvaraus, ne
malonaus. Yra būdas kaip val
džią iš tiesų padaryti tautos tar
nais. Tai labai paprasta. Reikia
išspręsti tris klausimus - algų,
atsakomybės, kompetencijos.
1. Alga. Alga turi būti mini
mali. Seimo narys, prezidentas
ar ministeris turėtų gauti mini
malią algą. Jokių priedų, jokių
premijų. Jokių nemokamų butų,
bilietų transportui, automobilių,
mobilių telefonų, komandiruo
čių ir t.t. Jokių privilegijų. Tegul
šitie valdininkai gyvena kaip
mes - eiliniai piliečiai. Arba
šiek tiek blogiau. Tai bus teisin
ga - juk jie mūsų valstybės tar

nai. Valstybės iždas neturi tapti
atskirų asmenų praturtėjimo
šaltiniu. Be to, tada savaime atpultų savanaudiškumo proble
ma. Ministeriu ar seimo nariu
ryžtųsi tapti tikrai pasiaukojan
tis, kilnus žmogus. Savanaudis,
gobšas ir sukčius rastų savo ga
bumams pritaikyti kitą sritį nebe politiką.
2. Atsakomybė. Visa politi
kų veikla turėtų būti vieša, pla
čiai skelbiama spaudoje. Už
klaidas baudžiama. Geriausiu
atveju - pareikalaujant atlyginti
padarytus nuostolius. Politiko
klaida kartais būna tolygi žmog
žudystei. Badas ir skurdas, į ku
riuos įstūmė tautą “kregždu
tės”, privertė ir dar privers nusi
žudyti ar kitaip numirti dar ne
vieną žmogų. Taigi bausmės tu
ri būti griežtos.
3. Kompetencija. Senovės
Kinijoje valdininkas laikydavo
egzaminą. Pademonstruodavo
savo žinias literatūros, meno, is
torijos, ekonomikos, politikos
srityse. Net kokį nors kovos me
ną jis turėdavo būti įvaldęs. Tai
gi valdininkas turėtų būti spe
cialistas. Seimo narys - visapu
siškas specialistas. Gera pusė
dabartinių mūsų išrinktųjų silp
nokai gaudosi ekonomikoje ir
politikoje. Jie iš tiesų netarnau
ja tautai. Net norėdami nesuge
bėtų. Jie tik sėdi seime ir pasi
ima algą. Nebus itin didelė nau
jiena, jei pasakysiu, kad visą ga
lingą šiuolaikinę ministeriją ga
lėtų pakeisti du-trys kvalifikuoti
specialistai. Turėdami šiuolaiki
nę aparatūrą ir reikiamą infor
maciją, jie darytų protingus ir
tikslius sprendimus. Tikslesnius
ir teisingesnius nei dabar. Juos
galėtume vadinti ministeriais.
Tik kaip tai padaryti prak
tiškai? Aš nemanau, kad per
skaitę šį straipsnį valdininkai
ims ir susimažins algas arba im
sis kitokių reformų. Nesitikiu,
kad tautiečiai pabus iš letargo ir
ims aktyviai kontroliuoti valdžią
visuomeninėmis priemonėmis.
Nors vis dėlto nebloga žinoti,
kas yra kas. Taigi žinote, kas
mus valdo, “tarnauja tautai” ir
kas turėtų būti daroma, kad
mums tarnautų kitokie žmonės.

AtA
ANSUI LYMANTUI
mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną ELENĄ, dukrą
BEATĄ bei visus artimuosius Mažosios Lietuvos moterų draugija (Torontas)

PADĖKA
A+A
GRASILDAI MAČIENEI
iškeliavus amžinybėn 2002 m. rugpjūčio 2 d.,

nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Kazimierui Kaknevi
čiui už velionės lankymą ligoninėje ir slaugos namuose, už
atnašautas gedulines Mišias Šiluvos Marijos šventovėje ir
palydėjimą į kapines.
Ačiū “Pašvaistės” chorui ir Mirgai Bendoraitienei
už giesmes šv. Mišių metu, Algimantui Švilpai už Bend
ruomenės vardu tartą atsisveikinimo žodį.
Nuoširdžiai dėkojame už užprašytas šv. Mišias, už
dalyvavimą laidotuvių apeigose ir velionės palydėjimą į
amžinojo poilsio vietą.
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A. a. ZITOS SAKALIENĖS at
minimui, užjausdami vyrą Praną,

© LAISVOJE TĖVYNĖJE
LĖŠOS CENTRO REMONTUI

Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas praneša, kad Lie
tuvos ministeris pirmininkas Al
girdas Brazauskas rugpjūčio 21 d.
pasirašė vyriausybės nutarimą,
kuriuo iš vyriausybės atsargos
fondo skirta 110,000 litų Vokieti
jos lietuvių bendruomenės kultū
ros, švietimo ir informacijos cent
rui Hiutenfelde remontuoti. “Už
šias lėšas bus likviduota avarinė
pastato būklė, užtikrinti prieš
gaisrinės apsaugos reikalavimai”,
rašoma pranešime.
DAUGĖJA NELAIMIŲ

Valstybinio socialinio draudi
mo fondo (“Sodra”) valdybos Pa
šalpų ir nedarbingumo kontrolės
skyriaus duomenimis, per pirmąjį
šių metų pusmetį įvyko 3048 ne
laimingi atsitikimai darbovietėse.
Tai yra 11% daugiau, negu pernai
tuo pačiu laikotarpiu, skelbia
LGTIC. Nukentėjo 3072 asme
nys, iš kurių 3064 buvo apdrausti.
Praėjusiais metais buvo nustaty
tos 333 profesinės ligos, tikimasi,
kad šiemet jų atsiras daugiau.
Draudiminiais įvykiais pripažinti
87% visų nelaimingų atsitikimų
darbe ir 58% profesinių ligų. Li
kusieji įvykiai beveik visi buvo ne
pripažinti todėl, kad ligos nusta
tymo dieną asmuo nebuvp apsi
draudęs socialiniu draudimu.
TRUMPOS DARBO VALANDOS

Žurnalo Veidas užsakymu at
liktos viešosios nuomonės ir rin
kos tyrimų studijos “Spinter” ap
klausos duomenimis, 45% lietu
vių dirba trumpiau kaip aštuonias
valandas, o trumpai ar visą pri
klausantį laiką atostogomis pasi
naudojo net 85%. “Mitas apie 1213 valandų per parą, be atostogų
dirbančius lietuvius subyrėjo”, ra
šo ELTA/LGTIC. Apklausa ro
do, jog apie 8 valandas dirba
38.1% atsakiusiųjų, 6-8 valandas
- 26.2%, 4-6 valandas - 8.2%.
Darbomanais prisipažino esantys
2.1%, darbe praleidžiantys dau
giau kaip 10 valandų, o 10.5%
teigė dirbantys 8-10 valandų per
parą.
REKORDINĖ KIAUŠINIENĖ

Rugpjūčio 24-25 d.d. Kaišia
dorių rajone prie Kauno marių
(Kapitoniškėse) stovyklavę “Kraft
Foods Lietuva” bendrovės dar
buotojai iš 2002 kiaušinių iškepė
kiaušinienę, kuri pateks į agentū
ros “Factum” rekordų knygą.
Kaip skelbia Lietuvos rytas, kiau
šinienė buvo kepama 102 kilogra
mus sveriančioje vieno metro 80
centimetro skersmens keptuvėje,
kurią paskolino restorano “Marceliukės klėtis” virėjai. Kiaušinius
daužė dvidešimt moterų, pylė į
dešimt indų, maišė septyni vyrai.
Į kiaušinienę dėta 15 kilogramų
rūkytos šoninės, 5 kilogramų ro
pinių svogūnų, pusė kilogramo
druskos, 100 gramų maltų juodų-

jų pipirų, šiek tiek kitų priesko
nių. Kiaušinienė buvo kepama
ant laužo.
ORO TARŠA SOSTINĖJE

Lietuvos ryto žiniomis (200208-27), Vilniaus atmosferos tarša
pastaruoju metu pasiekė kritinę
ribą. Prie taršos prisidėjo ir septy
niolika aplink Vilnių degančių
durpynų. Padidėjo automobilių,
išmetančių daugiausia nuodingų
dujų. Taip pat įsivyravo karšti
orai be vėjo, kuris padėtų išsklai
dyti susirinkusias dujas - “smo
gą”. Aplinkos apsaugos departa
mentas įpareigojo 42 didžiausias
sostinės pramonės įmones mažin
ti aplinkos taršą, stengiantis page
rinti padėtį.
GAISRAS TRAKŲ RAJONE

Rugpjūčio 2 d. šalia Žaizdrių
kaimo esančioje bendrovės “Egapris” teritorijoje užsiliepsnojo nau
dotos padangos. Dėl sąvartyne ki
lusio gaisro paskelbtas ekologinis
pavojus buvo atšauktas rugpjūčio
5 d., gaisras užgesintas. Pagal iš
ankstinius apskaičiavimus, aplin
kai padaryta maždaug 20 mln.
litų nuostolių. Atliktų tyrimų
duomenimis, teršalų koncentraci
jos smarkiai padidėjusios 800
metrų - 1.2 kilometro atstumu
nuo gaisro židinio. Gaisro, kilusio
prie pat Trakų istorinio valstybi
nio parko ribos, padarinius tirs
sudaryta speciali vyriausybinė ko
misija.
ENERGETINIS PROJEKTAS

Kaip praneša LGTIC, rug
pjūčio 2 d. minint Klaipėdos
miesto įkūrimo 750-ųjų metų su
kaktį, pradėtas įgyvendinti Lietu
vos ir Rusijos - Karaliaučiaus sri
ties bendras energetinis projek
tas. Elektros energija iš Lietuvos
Kuršių nerijos pastovia tvarka
pradėta tiekti Karaliaučiaus var
totojams per kabelinę iš Lietuvos
paskirstomosios pastotės, užtikri
nant pastovų šios teritorijos aprū
pinimą pakankamos galios elekt
ros energija. Lietuvai iki lapkričio
15 d. turės būti neatlygintinai per
duota elektros pastotė esanti Ka
raliaučiaus krašto Kuršių nerijoje.
ILGALAIKĖ SAUSRA

Lietuvą varginantys karš
ti orai šią vasarą visą mėnesį kėlė
rūpestį dėl gaisro pavojaus miš
kams, rašo LGTIC. Šiaurės rytų
Lietuvoje iki rupgjūčio 22 d. pra
nešimo, 40 dienų neiškrito nė
kiek lietaus. Iš rugpjūčio mėnesį
kilusių 226 gaisrų, 162 sukėlė
miško lankytojai, 35 kilo dėl pa
degimų, 19 - dėl deginamos žo
lės. Aplinkos ministerija kreipėsi
į visas savivaldybes prašydama,
kad jos uždraustų žmonėms lan
kytis miškuose, kuriems gręsia
gaisrų pavojus. Gaisrai durpynuo
se užėmė net 120 hektarų plotą.
Vandens lygis Nemune, Neryje,
Nevėžyje yra arti žemiausios per
pastaruosius 50 metų ribos, ta
čiau vanduo buvo pumpuojamas
siurbliais iš kitų vandens telkinių,
o deguonies kiekis telkinių van
denyje nuolat matuojamas Aplin
kos ministerijos.
RSJ
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tW7rln\ REALTY LIMITED
Member Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2

"Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

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

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel.

Namų tel.

705-445-8500
705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com

į Sudbury

Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST

ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

♦ VAIKŲ EISENOS

► PĖDOS SKAUSMAI

NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS
► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELIN1A1 SUSIRGIMAI

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

♦ PRIIMAME VISUS

CHIRURGINIS GYDYMAS

► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

PLANINIUS DRAUDIMUS
♦ STERILŪS ĮRANKIAI

LIGONIUS PRIIMAME-.
352 WILSON ST. E., ANCASTER, Ont. TEL 905 648-9176

JONAS ir AIDA RICKAI, š.m. rugpjūčio 14 d. švęsdami savo vedybinio
gyvenimo sukaktį, nepamiršo ir lietuviškos spaudos - Tėviškės žibu
riams paaukojo $100

Kreipimasis į
pasaulio lietuvius
MIELI TAUTIEČIAI,

Kaip žinote, 2000 metais
Vilniuje įvyko istorinis tarptau
tinis kongresas “Komunizmo
nusikaltimų
įvertinimas”, o
kongreso įsteigtas tarptautinis
tribunolas pasvėrė komunizmo
nusikaltimus ant Temidės svars
tyklių. Deja, tai buvo visuome
ninis tarptautinis renginys, o ne
tarpvalstybinis.

Komunistinio genocido au
kų ir rezistencijos organizacijų
Lietuvoje sujungtomis jėgomis
sušauktame kongrese pasisakė
atstovai iš 25 valstybių. Tribu
nolas išklausė 15 valstybių pa
teiktus kaltinimus apie komu
nistų nusikaltimus prieš tautas
ir asmenis.
Kongresas ir tribunolas ap
vainikuotas 2002 metais 983
puslapių knygos Antikomunisti
nis kongresas ir tribunolo proce
sas išleidimu. Pirmoje dalyje pa
teikta kongreso dokumentacija,
antroje - tribunolo veikla ir
nuosprendis. Ta gausiai iliust
ruota knyga yra ne tik informa
cijos šaltinis, bet ir paminklas
komunizmo aukoms bei tiesos
ginklas tylos uždangai pralaužti.
Lietuviška knygos laida pla
čiai sklinda Lietuvoje, pasirody
dama ir užsienyje. Knyga anglų
kalba išleista, kad kongrese
nuskambėjęs 25 valstybių atsto
vų balsas ir tribunole išgirsti 15
tautų komunizmo aukų liudiji
mai pasklistų pasaulyje. Tuo
tarpu knyga ANGLŲ kalba, su
prantama, neturės plačios rin
kos Lietuvoje, bet svarbu, kad ji
pakliūtų ypač į viešosios nuo
monės sudarymo aplinką užsie
nyje.
Todėl kviečiame tautiečius
užsienyje
būti
GARBĖS
KNYGNEŠIAIS - nedelsiant
užsisakyti šią knygą ir, kur įma
noma, gauti kitų užsakymų. Bū
tina ją paskleisti pasaulyje, nes
jos sandėliavimas Lietuvoje ne
pavers melo į tiesą. Kai kur yra
susidaręs požiūris, kad Lietuvo
je vyko tik nacinis genocidas, o
raudonojo lyg ir nebūta.

Antikomunistinį kongresą ir
tribunolą vieningai ruošusių ko
munistinio genocido aukų ir re
zistencijos organizacijų Lietuvo
je vardu SESES ir BROLIUS
lietuvius užsienyje prašome pe
rimti šių “lenktynių” estafetę iš
tautiečių Lietuvoje rankų. Tik
Jums įmanoma šią tiesos ir tei
singumo šaukiančią knygą anglų
kalba plačiai paskleisti pasau
lyje.
Anglų kalba knygos pasku
bintą išleidimą, kad ir mažu ti
ražu, paskatino noras pakliūti į
garsiąją Frankfurto (Vokietija)
knygų mugę, kuri įvyks šiais me
tais spalio mėnesį. Dėl šios prie
žasties, turėdami knygos spaus
tuvės neabejotiną pasitikėjimą,
knygą išleidome skolon. Mums
būtų didelė parama, jei užsienio
lietuviai kuo skubiau užsisakytų
šią knygą ir kitus paragintų tai
padaryti.

Jūs, mieli tautiečiai, žinote
kur nukreipta knyga labiausiai
padės TIESAI atstatyti ir Lietu
vos Respublikos NEPRIKLAU
SOMYBEI įtvirtinti.
Knyga
Antikomunistinis
kongresas ir tribunolo procesas
su paruošimu ir persiuntimu
ORO PAŠTU, registruotai kai
nuoja:
- anglų kalba - 40 JAV do
lerių arba tolygios vertės va
liuta;
- lietuvių kalba - 25 JAV
dolerių arba tolygios vertės kita
valiuta.
Įstaigų, organizacijų bei as
meninius banko čekius prašome
rašyti vardu: KOMUNIZMO
NUSIKALTIMŲ
TYRIMO
PARAMOS FONDAS; valiuti
nė sąskaita 10035322530. Čekio
nugarėlėje nurodykite “Tik in
dėliui” arba “For deposit only”.
Laiškus su čekiais ir įskaito
mais knygų gavėjų adresais pra
šome siųsti šiuo adresu: KO
MUNIZMO NUSIKALTIMŲ
TYRIMO PARAMOS FON
DAS, p/b 17, Gedimino pr. 7
LT-2000, Vilnius, Lithuania.
Išgalimieji pridėti (į tą pa
čią banko sąskaitą) auką, kuri
padėtų greičiau išplatinti anglų
kalba knygą ir ją plačiau pa
skleisti bei įgalintų lietuvių ini
ciatyvos praplėtimą į kitas tautas.
Iš anksto dėkodami GAR
BĖS KNYGNEŠIAMS už ne
įkainojamos vertės talką, linki
me sėkmės šiame ir kituose dar
buose Lietuvos nepriklausomy
bei ir tautos laisvei įtvirtinti.
Vytautas Miliauskas, Tarp
tautinio kongreso “Komunizmo
nusikaltimų įvertinimas” orga
nizacinio komiteto pirmininkas;
pavaduotojai: Artūras Flikaitis,
Povilas Jakučionis; nariai: Ado
mas Lukaševičius, Vidmantas
Samys, Jonas Čeponis, Antanas
Lukša, Vytautas Balsys

Kongreso sąskaita JAV do
leriais. Gavėjas: Komunizmo
nusikaltimų tyrimo paramos
fondas, Gedimino pr. 15, Viinius. Gavėjo sąskaitos numeris:
10035322530. Gavėjo bankas:
Lithuanian Savings Bank (Hansa-LTB), Vilnius SWIFT: HABA LT 22. Bankas korespon
dentas: Bankers Trust Compa
ny, New York SWIFT: BKTR
US 33 FED/ABA 021001033.

dukrą Audrę, sūnų Rimą su šeima
bei visus gimines, “Pagalbai Lietu
vos vaikams” aukojo: $40 - E. M.
Klevas; $35 - V. Giedraitienė; $30
- A. Z. Stanaičiai; $25 - J. Asmenavičius, G. J. Kažemėkai, M. V.
Leparskai; $20 - G. Agurkienė, A.
V. Apanavičiai, R. V. Bartininkai,
D. R. Bulovas, A. Bungardienė, D.
A. Enskaičiai, D. Garkūnienė, M.
J. Gimžauskai, E. K. Gudinskai, LJ. Jokūbynai, J. Jurgutis, J. J. Kamaičiai, J. Karaliūnas, S. K. Karaškai, J. J. Kažemėkai, A. Klemkienė,
B. Lukošienė, S. J. Miškiniai, V. V.
Nausėdai, M. Obeliūnienė, A. A.
Petrauskai, F. A. Povilauskai, T. J.
Povilauskai, E. Pūkas, S; J. Remesat, A. Rimkienė, A. Volungienė;
$15 - V. Pleinienė; $10 - F. M. Gu
dinskai, T. P. Pargauskai, V. P. Šid
lauskai; $5 - M. Rybienė. Nuošir
džiai dėkojame visiems už aukas.
VAIKŲ

PLV komitetas
DIENOS CENTRUI

aukojo: a.a. Zitos Sakalienės atmi
nimui $40 - E. Delkuvienė; $30 P. E. Cipariai; $25 - J. Z. Rickai;
po $20 - A. Gedminienė, V. Kežinaitis, P. Styra, O. Dramantienė,
Gr. Dramantaitė-Hutton, B. Vidu
giris, N. A. Gutauskai, G. L. Matu
kai, M. Vaitkienė, E. Ališauskienė,
F. Šopienė, A. Norkienė; po $10 Aid. Volungienė, Aid. Matulicz, B.
Gužas, J. O. Kareckai, E. Šlekys;
vaikams sergantiems vėžiu $20 - L
Repečkienė; a.a. Gedimino Vindašiaus atminimui $10 - E. Šlekys.
Užjaučiame mirusiųjų artimuosius
ir nuoširdžiai dėkojame už aukas VDC komitetas

Winnipeg, Man.
LIKĘS NEBEDIDELIS LIE
TUVIŲ SKAIČIUS šeštadienį, rug

pjūčio 17 d. po pietų susirinko pas
Bunny ir Juozą Grabius pasimelsti,
pasivaišinti ir pasikalbėti. Grabių
kieme buvo pastatyta didžiulė pala
pinė, kurioje buvo smagu lauke
pučiant žvarbiam vėjui. 3 v.p.p.
kun. A. Degutis, OMI, atnašavo Šv.
Mišias. Po to užkandžiauta ir pasi
svečiuota. Prieš suėjimą paruošiant
maistą daugiausia pasidarbavo pa
tys šeimininkai - Bunny ir Juozas
Grabiai. Vėlai vakare visi išsiskirstė
patenkinti šiuo suėjimu.
VIETOS LIETUVIAI balan
džio 7 d. žiūrėjo rež. Alg. Puipos
filmą Elzės gyvenimas “Cinema
theque" salėje.
“ALLIANCE

FRANCAISE”

pastate daug žmonių gegužės 6 d.
gėrėjosi Nijolės Šaltenytės ir Jūra
tės Stauskaitės menu-grafika. Tai
buvo šios parodos atidarymo vaka
ras. Trumpai kalbėjo KLB Vinipego apylinkės pirmininkas J. Grabys,
svečiai vaišinosi V. Daubaraitės, B.
Grabienės, A. Rutkauskienės ir M.
Bugailiškienės paruoštais lietuviš
kais užkandžiais ir gėrimais.
NETURINT SAVO PASTATO
IR SALĖS tenka naudotis svetimo

mis patalpomis. Mūsų pastatyta
šventovė ir salė buvo perleista
“Chirstian Church” tikintiesiems.
Nors buvęs Šv. Kazimiero liet,
šventovės pastatas prižiūrimas gra
žiai, bet skaudu žiūrėti į jį prava
žiuojant, ir nejauku lietuviams rink
tis svetimose patalpose ar naudotis
palapine.
A. a. VILIUS MOCKUS mirė
balandžio 9 d., sulaukęs 85 metų.
Nuliūdę liko dukra Aurelija ir vai
kaičiai Vinipeee. Ev. F.

BPL Import/Export

(Esu “Union Gas”

Zči

atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel. 905 383-9026
154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Latvija

JA Valstybės
St. Petersburg©, FL, Lietuvių

klubo kultūrinis būrelis liepos 31 d.
surengė atsisveikinimą su velioniu
poetu Bernardu Brazdžioniu. Salė
je prie scenos ant stalo, papuošto
lietuvišku audiniu, buvo padėta di
delė poeto nuotrauka, o prie jos raudonų rožių puokštė, perrišta
juodu kaspinu. Ant stalo rikiavosi
poeto eilėraščių knygos, kartu su
XXI amžiaus laikraščio puslapiu,
kuriame išspausdinti jo paskutiniai
eilėraščiai. Įvadinį žodį tarė būrelio
pirm. A. Kamiene, primindama
skaudžią lietuvių tautai netektį. Invokaciją sukalbėjo kun. dr. M. Čyvas. Paskaitą skaitė Floridoje atos
togaujantis prof. dr. Br. Vaškelis,
apžvelgęs Brazdžionį kaip poetą,
lietuvį ir tremtinį, kartu paryškinęs
jo asmenį ir kūrybą. Pasak profe
soriaus, poetas grįžo namo ir
niekas daugiau jo neištrems iš savo
žemės. Meninėje programoje buvo
skaitomi velionies eilėraščiai, iš
klausyti kompozitorių sukompo
nuotų poeto žodžiais dainų įrašai.
Po programos pabendauta ir pasi
vaišinta būrelio narių paruoštomis
vaišėmis. (Lietuvių žinios 314 nr.).

Lenkija
Seinuose birželio 16 d. įvyko
Lietuvių švietimo ir kultūros rėmi
mo fondo “Seina” valdybos posė
dis. Kalbėta apie švietimo reikalus,
ypač apie Seinų švietimo centro
statybą. Šio fondo pirm. A. Vaiče
kauskas informavo posėdžio daly
vius, kad atsiranda sunkumų įsigyti
žemės sklypą statybai. Numatytas
sklypas priklauso valstybės iždui ir
jo įsigijimo kelias būsiąs gana ilgas,
bet bus dedamos pastangos kliūtis
nugalėti kaip galima anksčiau. Tą
pačią dieną posėdžiavo ir Lenkijos
lietuvių draugijos taryba. Čia taip
pat daug kalbėta apie būsimą lietu
vių gimnaziją Seinuose ir apskritai
švietimo reikalais. Seinų miesto ir
valsčiaus vaikai yra skatinami mo
kytis lietuviškai, kasmet nemoka
mai organizuojamos išvykos į Lie
tuvą. Kalėdų eglutės proga draugija
įteikia vaikams dovanėlių. Seiniš
kiai, besimokantys Punsko lietuvių
licėjuje, gauna stipendijas. Bet bū
na ir taip, kad lietuvių kalbos mo
kytojai savo vaikus leidžia į len
kiškas klases, lietuviškų įstaigų dar
buotojai išėję iš jų kalba tarp savęs
lenkiškai, pirmajai Komunijai lei
džia lietuviai vaikus su lenkų, o ne
lietuvių grupe. Posėdyje nuspręsta
stipriau atkeipti dėmesį į tokius reiš
kinius ir tokio elgesio asmenų atei
tyje neremti. (Aušra, 2002 m. 11 nr.).

Punsko parapijos vaikus, pri
ėmusius Sutvirtinimo sakramentą,
tėvai, kaip skelbia BNS žinių agen
tūra, pasiskundė Elkos vyskupui.
Mat vietos klebonas kun. Č. Bagana priimto sakramento liudiji
muose savavališkai pakeitė vaikų
vardus. Pvz. Martynas tapo Marcinu, Petras - Piotr, Kotryna - Katarzyna. Taip buvo rašyta ir para
pijos knygoje. Tėvai atkreipė kle
bono dėmesį ir gavo atsakymą, kad
taip padaryta Elko vyskupo nuro
dymu. Tėvai savo laiške pabrėžia,
kad vardai gimtąja kalba jiems yra
svarbus dalykas ir religinio gy
venimo srityje, ir tvirtai tokiems
veiksmams nepritaria. Toks elgesys
taip pat įžeidžia jaunimo orumą.
Yp
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Lietuvių vaikai be lietuvių kalbos
— nuostolis šeimai ir tautai.

Rygos lietuvių vidurinėje mo
kykloje buvo surengta konferencija

Tautinis ugdymas daugiakultūrinėje
visuomenėje. Joje dalyvavo Latvijos,
Lenkijos, Gudijos, Rusijos, Vokie
tijos lietuviai mokytojai. Ją organi
zavo Tautinių mažumų ir išeivijos
departamentas prie Lietuvos val
džios. Atidarymo žodį tarė šio de
partamento generalinis direktorius
A. Petrauskas. Sveikinimus atsiun
tė PLB valdybos pirm. V. Kamantas ir PLB atstovas Lietuvoje G.
Žemkalnis. Apie bendradarbiavimą
ir užsienio lietuvių mokyklų moky
tojus kalbėjo švietimo ministerijos
vyr. specialistė D. Kolesnikova.
Prof. dr. D. Beresnevičienė skaitė
paskaitą tema Asmenybės vysty
masis daugiakultūrinėje visuomenė
je. Panevėžio J. Balčikonio gimna
zijos direktorius R. Dambrauskas
kalbėjo tema Lietuvos gimnazijų
aktualijos. Ministeris pirmininkas
A. Brazauskas apžvelgė pasaulio
lietuvių, ypač Rytų ir Vidurio Eu
ropos, pagrindines lietuvių mokyk
lų problemas. Jis taipgi išklausė
konferencijoje dalyvavusių mokyto
jų pageidavimus. Premjeras paža
dėjo, kad užsienio lietuvių mokyk
loms parama bus plečiama. Po visų
pranešimų dviejose darbo grupėse
mokytojai svarstė mokyklos veiklos
organizavimą bei metodų klausi
mus, taipgi keitėsi darbo patirtimi.
Konferencija, kaip rašoma Pasaulio
lietuvyje 2002 m. 6 nr., įtikinamai
parodžiusi, kad lietuviška mokykla
užsienyje esanti neatsiejama lietu
vių tautos dalis.

Gudija
Gervėčiai iškilmingai švenčia
Švč. Trejybės atlaidus. Suplaukia
tikinčiųjų iš vienkiemių, kaimų,
miestelių ir iš Lietuvos. Dabartinė
Gervėčių šventovė, kaip rašoma
laikraštyje Lietuvių godos, yra pati
gražiausia rytinėse lietuvių žemėse.
Ji pastatyta 1899 - 1903 m. ir pa
šventinta 1904 m. rugsėjo 8 d. Kaip
rašoma, 2002 m. birželio 18 d.
Gervėčių parapijos Švč. Trejybės
atlaiduose dalyvavo ir Mišias atna
šavo bei pamokslą pasakė lietuvių
išeivijos vyskupas Paulius A. Bal
takis, OFM. Jis pakėlė žmonių dva
sią, sužadino geresnės ateities viltį.
Vyskupas taipgi aplankė lietuvių
kaimus, kur buvo sutiktas su didele
meile ir džiaugsmu.

Kunigystės dvidešimtmetį šven

čia šios parapijos klebonas kun.
Leonas Lesniukas. Prieš jo klebo
navimo laikotarpį pamaldose vos
nekildavo muštynių. Būdavo skai
čiuojama, kiek lietuviškų, kiek len
kiškų giesmių sugiedota. Kun. L.
Lesniukas tokiems nemaloniems
dalykams išvengti pradėjo sekma
dieniais aukoti dvejas Mišias - lie
tuviškai ir lenkiškai. Šis kunigas tuo
būdu parapijiečius apramino, pasi
reiškęs dar ir kitais naujais darbais.
Jam rūpi suburti žmones, ieško bū
dų, kaip juos labiau įtraukti į reli
ginę veiklą. Jis taipgi darbuojasi
“Gervėčių” lietuvių klube, pasiek
damas gerų rezultatų. Gervėčių
žmonės jam linki darbingų ir
ilgiausių metų.

Australija
KLB Kanberos apylinkės val
dyba yra paskyrusi nuolatinę pinigi
nę premiją kariūnui, geriausiai bai
gusiam karo akademiją Vilniuje.
Gegužės 6 d. pirma tokia premija
buvo įteikta leitenantui Edikiui
Ringiui. Įteikimo iškilmėje dalyva
vo LB Kanberos apylinkės valdybos
pirm. V. Martišius ir PLB atstovas
Lietuvoje G. Žemkalnis. (Mūsų pa
stogė, 2002 m. 24 nr.)
J. Andr.

SKAMBINTI

Petras Brasas

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje.,
įsikūręs nuosavuose namuose ii'T’ĄT
A

LIETUVIŲ KREDITO
kooperatyvas

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ

Vinipego lietuviai savo susitikimo metu š.m. rugpjūčio 17 d.

<\o

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
,

O LIETUVIAI PASAULYJE

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS
Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono,
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

MOKAME UŽ:

PASKOLAS

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

Asmenines nuo............6.50%
nekiln. turto 1 m........... 5.40%

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... 1.25%
180 dienų indėlius................... 1.25%
1 m. term, indėlius................... 2.00%
2 m. term, indėlius................... 3.10%
3 m. term, indėlius................... 3.35%
4 m. term. Indėlius................... 4.10%
5 m. term, indėlius................... 4.60%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................. 1.00%
1 m. Ind...................................... 2.35%
2 m. ind...................................... 3.35%
3 m. ind...................................... 3.60%
4 m. ind......................................4.35%
5 m. Ind...................................... 4.85%

• Nemokami čekių sąskaitų

apmokėjimai.
• Narių santaupos

apdraustos TALKOS
atsargos kapitalu

3 mil. dot. 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

Prisimenant saleziečių
centrą Vytėnuose
STANISLOVAS EUGENIJUS
PONIŠKAITIS

Kun. Antanas Skeltys Don Bosco idėjos sekėjas bei
saleziečių misijos pradininkas ir
patriarchas Lietuvoje. 1902m.
spalio mėn., trokšdamas kilnaus
tikslo - kunigystės, išvyko į sau
lėtąją Italiją. Ten pas Don Bos
co idėjos sekėjus - saleziečius
pradėjo studijas ir įstojo į sale
ziečių vienuoliją.
1921m. pirmą kartą grįžo į
jau nepriklausomą Lietuvą. O
1934m. sugrįžo į Lietuvą pasto
viam darbui ir Vytėnuose, Jur
barko raj., įsteigė pirmąjį sale
ziečių centrą. Prasidėjęs karas
sužlugdė visus saleziečių misijos
pradininko planus, o Lietuvos
okupacija - ir visus saleziečių sie
kius. 1947m. saleziečių centras
Vytėnuose buvo nusavintas. Kun.
A.Skeltys buvo priverstas palikti
Vytėnus. Smėlėtoje Dzūkijoje
jam teko nešti 8-rių metų trem
tinio kryželį. Tik 1954m. rugsėjo
mėn. pradėjo viešai darbuotis
Bažnyčios gyvenime. Iki 1960m.
liepos mėn. darbavosi Liepalingio šventovėje. 1960m. liepos
28d. mirtis pašaukė saleziečių
misijos pradininką Lietuvoje į
amžinybę. 1960m. rugpjūčio 1d.
atgulė amžino poilsio gimtosios
Griškabūdžio parapijos švento
vės artumoje...
Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, Don Bosco idėjos ger
bėjai bei rėmėjai kas metai pas
kutinį gegužės mėn. šeštadienį
susirenka į buvusį saleziečių
centrą Vytėnus. Čia atvykdavo
saleziečiai kunigai, dalis vienuo
lių, choristai iš Jurbarko. Po Vytėnų žaviąja padange būdavo
aukojamos šv. Mišios, skambė
davo giesmės bei dainos. Čia su
sitikdavo po daugelio metų ne
simatę buvę saleziečių auklėti
niai bei jų bendradarbiai, kurių
širdyse dar neišdilo viltis “Don
Bosco, sugrįžk į Vytėnus.”
Iškeliavus į amžinybę sale
ziečiams kunigams - P.Gavėnui ir M.Burbai, Don Bosco
idėjos dvasia po žydrąja Vytėnų
padange neteko pirmųjų metų
entuziazmo. Į tradicinius susiti
kimus pradėjo neatvykti Tėvai
saleziečiai.
Šių eilučių autoriui tenka
kas metai nuvykti į tradicinius
Don Bosco idėjos gerbėjų bei
rėmėjų susitikimus Vytėnuose.
Man brangios ir mielos tos vie
tovės, kuriose pėdsakus yra pa
likęs mano dėdė kun. A.Skeltys.
Ir praeito gegužės mėnesio
paskutinį šeštadienį susirinko į
Vytėnus gražus Don Bosco ger
bėjų būrelis. Šv. Mišias aukojo
buvęs saleziečių Šlienavos kle
bonas kan. V.Vaičiūnas. Jam te
ko nešti lagerio kryželį už eise
nos organizavimą iš Tytuvėnų į
Šiluvą. Turiningą pamokslą pa
sakė Skirsnemunės klebonas kun.
LButkus. Jis iškėlė šv. kun. Jono
Bosco idėjos prasmę bei jos rei
kalingumą šių dienų jaunimo
auklėjime. Jaunystėje pamoksli
ninkui teko artimiau bendrauti
su saleziečiais, tad jam artima
Don Bosco idėjos dvasia. Kan.
V.Vaičiūnui kartu su savo bro
liu Justinu teko gyventi ir moky
tis saleziečių centre Vytėnuose.
A.a. kun. Justinas Vaičiūnas
taip pat troško tapti Don Bosco
idėjos sekėju saleziečiu... Jis
jau atgulęs amžino poilsio Ky
bartų šventoriuje. Abu broliai

kunigai yra kilę iš Suvalkijos ly
gumų - Šakių raj., Žvirgždaičių
parapijos.
Į šį susitikimą kas metai at
vykdavo iš Vokietijos kun. J.Dė
dinas, kilęs iš Suvalkijos lygumų
(Šakių raj.). Jį dar kaimo pie
menėlį priglaudė po Vytėnų
jaukia pastoge kun. A.Skeltys.
Kai parvykdavo į Lietuvą kun.
J.Dėdinas, visuomet stengdavo
si aplankyti kun. A.Skelčio kapą
Griškabūdyje.
Deja, šiais metais kun.
J.Dėdinas dėl sveikatos negalių
jau negalėjo atvykti į Vytėnus...
Jis jau žengia 8O-ųjų metų take
liu, prieš trejus metus atšventęs
auksinį kunigystės jubiliejų.
Po šv. Mišių susitikimo da
lyviams meninę programėlę atli
ko Vytėnų pagrindinės mokyk
los jaunimas, vadovaujant tiky
bos mokytojai Irenai Jasiulytei.
Buvo pagiedotos giesmės, skir
tos Marijos garbei (Pavasario
žalio, O Marija, mylima, Ką tau
paaukoti galiu ir kt.) bei išsaky
tos poezijos mintys.
Buvę saleziečių bendradar
biai bei auklėtiniai pasidalino
mintimis bei prisiminimais iš
jaunystės dienų, praleistų po
Vytėnų žydrąja padange.
Savo mintis išsakė jau 80-ies
metų slenkstį peržengęs buvęs
Sibiro lagerių kalinys iš Jonavos
Antanas Jankauskas. Jau metų
naštos varginamas ir sveikatos
negalių prislėgtas iš Vilniaus at
vyko Paulius Petronis, kuris bu
vo nukentėjęs už katalikiškos
spaudos dauginimą bei platini
mą sovietmečiu.
Susitikimo pabaigoje gerieji
vytėniškiai pakvietė dalyvius
prie vaišių stalo pasistiprinti, at
sigaivinti gaivia gira. Man teko
pristatyti kun. A.Skelčio koplyt
stulpio pastatymo jo gimtinėje
svarbiausią rėmėją Jeronimą
Šalčiūną, atvykusį iš Marijam
polės. Jis išsakė savo kūrybos
poezijos mintis, skirtas Vytėnams. Šių eilučių autoriui teko
pasidalinti mintimis apie kun.
A.Skelčio gimtinėje (Šakių raj.,
Žalvėderių km.) pastatytą kop
lytstulpį, išsakyti poezijos min
tis, skirtas šio koplytstulpio pa
šventinimo iškilmėje. Poezijos
mintys buvo sukurtos taip pat p.
J.Šalčiūno.
Dar kartą buvo iškelta kop
lytstulpio pastatymo rėmėjų bei
giminaičių mintis, kad kun. A.
Skelčio gimtinės namelyje būtų
įrengtas muziejėlis su dar išliku
siais jo naudotais daiktais-rodiniais... O pagrindinė tam kliū
tis: spintų-vitrinų neatgavimas iš
buvusio Alytuje įsteigto kun. A.
Skelčio muziejėlio. Lai Don
Bosco idėjos pradininkas sugrįž
ta į savo gimtinę.
Po to įteikta gėlių puokštė
padėkos vardan iš Suvalkijos ly
gumų Šlienavos kleb. kan. Vy
tautui Vaičiūnui ir svarbiausiam
koplytstulpio rėmėjui Jeronimui
Šalčiūnui ir jo žmonai Irenai.
Kasmet parvykstu iš Don
Bosco idėjos gerbėjų ir rėmėjų
susitikimų su vis naujais įspū
džiais ir viltimis, dvasiškai pra
turtėjęs iš saleziečių ištakų šalti
nio. Don Bosco idėjos dvasia
dar gyva po Vytėnų žydrąja pa
dange. Kaip ir kasmet, iš buvu
sių saleziečių auklėtinių ir
bendradarbių krūtinių prieš išsi
skiriant suskamba saleziečių
himnas bei Vakaras gaubia
Vytėnų pilį.

A.a. kun. Skelčio kapas Griškabūdžio šventovės artumoje. Prie kapo stovi
kun. A. Skelčio jauniausias sūnėnas Stanislovas Poniškaitis, jo dešinėje sesuo salezietė Stanislova Poniškaitytė; su gėlių puokšte stovi knygos
Gerumo kursai apie kun. A. Skelčio tremties išgyvenimus autorė E. BiliūtėAleknavičienė

Matininkas
TOMAS A. SENKUS,

b.sc,o.ls.,o.li.p

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tom.senkus@sympatico.ca
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Vienijį niekino, kiti aukštino
Kunigas Antanas Ylius - jaunimo dvasios vadas, kovotojas,
kalinys ir laimėtojas
O. PACKEVIČIENĖ

Brazilijos lietuvių katalikų bendruomenės choras, giedantis Šv. Juozapo parapijos šventovėje. Dirigentas muz. A. Tatarūnas
Nuotr. E. Bacevičienės

Religinių bendruomenių pripažinimas
Senųjų baltų tikėjimo šalininkai - naujieji pagonys Lietuvoje ieško
valstybinio pripažinimo
KUN. VACLOVAS ALIULIS, MIC

Praėjusį rudenį keli seimo
nariai pasiūlė senojo baltų tikė
jimo išpažinėjų (jie dar vadina
mi naujaisiais pagonimis) susi
vienijimą pripažinti viena tradi
cinių Lietuvos religinių bendri
jų, šalia devynių anksčiau pa
skelbtųjų. Žiniasklaidoje ir vi
suomenėje nestigo tuo klausimu
ginčų. Vėliau dar prisidėjo
svarstymai, kokiomis sąlygomis
viena ar kita netradicinė religi
nė bendruomenė gali gauti ypa
tingą valstybinį pripažinimą.
Kadangi esu buvęs Religinių
bendruomenių ir bendrijų įsta
tymo rengimo darbo grupės na
rys ir dalyvavęs svarstant Lietu
vos respublikos konstitucijos
projektą, jaučiuosi neblogai su
sipažinęs su tais abiem teisiniais
dokumentais ir galįs pristatyti
bei apmąstyti, ką jie sako šiais
klausimais.
Iš kur tradicinės religinės
bendrijos?

LR konstitucijos 43 str. nu
rodo:
Valstybė pripažįsta tradicines
Lietuvoje bažnyčias bei religines
organizacijas, o kitas bažnyčias
bei religines organizacijas - jeigu
jos turi atramą visuomenėje ir jų
mokymas bei apeigos nepriešta
rauja įstatymui bei dorai.
Religinių bendruomenių ir
bendrijų įstatymo 5 str. išvardija
devynias tradicines Lietuvoje
Bažnyčias bei religines organi
zacijas ir vadina jas religinėmis
bendrijomis (pvz., vyskupijos) ir
religinėmis bendruomenėmis (pa
rapijos ir pan.). Štai jos:

Valstybė pripažįsta devynias
Lietuvos istorinio, dvasinio bei
socialinio palikimo dalį sudaran
čias Lietuvoje egzistuojančias re
ligines bendruomenes ir bendri
jas: lotynų apeigų katalikų, grai
kų apeigų katalikų, evangelikų
liuteronų, evangelikų reformatų,
ortodoksų (stačiatikių), sentikių,
judėjų, musulmonų sunitų ir
karaimų.
Valstybei nepriklauso spręs
ti, kuri religija tikresnė ar pra
kilnesnė. Bet valstybei svarbu
palaikyti religines bendruome
nes/bendrijas, reikšmingas Lietu
vos visuomenėje istoriniu, dvasi
niu bei socialiniu požiūriu per
pastaruosius kelis šimtmečius ir
ligi šiol.
Lotynų apeigų (arba Ro
mos) Katalikų Bažnyčia Lietu
voje egzistuoja nuo Mindaugo
krikšto 1251 m., o Graikų apei

gų Katalikų Bažnyčia įsitvirtino
nuo 1596 m. Lietuvos Brastoje
sudarytos bažnytinės unijos, to
dėl vadinami unitais. Pirmoji
Stačiatikių (pravoslavų) Bažny
čios metropolija Lietuvos Di
džiojoje Kunigaikštystėje buvo
įsteigta Gedimino rūpesčiu
1317 m. Naugarduke. Kai Rusi
jos carai persekiojo nuo stačiati
kių atsiskyrusius sentikius, jie
bėgo į Lietuvą ir Lenkiją, pir
moji jų bendruomenė įsisteigė
Anykščių rajone 1709 m. Evan
gelikų liuteronų ir Evangelikų
reformatų bendruomenių Lie
tuvoje atsirado XVI š. antrame
ketvirtyje ir viduryje, ir netrukus
jos buvo įteisintos LietuvosLenkijos valstybės įstatymais.
Musulmonus (totorius) ir karai
mus Lietuvoje įkurdino XV š.
Vytautas Didysis. Jis 1388 m.
suteikė privilegiją ir pirmosioms
judėjų religijos išpažinėjų (žy
dų) bendruomenėms. Rengiant
minėtąjį įstatymą, egzistavimas
per tris pastaruosius šimtmečius
iki mūsų dienų buvo priimtas
kaip minimumas, nustatant reli
ginės bendrijos tradiciškumą.
O kaip baltų tikėjimo ben
drijos? Religijų ir jų istorijos
tyrinėtojas Gintaras Beresnevi
čius (Trumpas lietuvių ir prūsų
religijų žodynas, Vilnius: Aidai,
2001 p. 6) tvirtina, kad bendra
sis baltų genčių tikėjimas pradė
jęs skaidytis trimis kryptimis jau
prieš pusantro tūkstančio metų
ir ilgainiui susiklostęs taip: lat
viai garbinę tik deives, prūsai
tik dievus, o lietuviai - ir dievus,
ir deives. Koks buvo bendrasis
baltų tikėjimas, - niekas dabar
negali pasakyti. Tai, ką mūsų
dienomis pagonybės šalininkai
vadina baltų tikėjimu, toli gražu
nėra senasis baltų tikėjimas. Jis
dabar naujai lipdomas iš seno
vės raštų užuominų ir kai kurių
liaudies papročių bei folkloro.
Taigi jis nėra tradicinė lietuvių
religija, ir šio tikėjimo išpažinė
jų bendruomenė yra nauja, ne
tradicinė religinė bendruomenė.
Pagoniškojoje Lietuvoje vy
riausi religiniai vadovai buvo
kunigaikščiai. Kai didieji kuni
gaikščiai Jogaila Aukštaitijoje
1387 m. ir Vytautas Žemaičiuo
se 1417 m. panaikino pagonybę
kaip oficialiąją religiją, nebeliko
vieningos pagoniškosios religi
nės bendrijos. Paskiros pagoniš
kos religinės bendruomenės daug
kur neoficialiai dar laikėsi ke
lias dešimtis ar šimtą metų, bet
pamažu ir jos užgeso. Pastarai
siais dešimtmečiais susikūrusi
“Romuva” ir jai giminingos
bendruomenės nėra kurios nors
lietuvių pagonių bendruomenės
ar visos bendrijos tiesioginis tę
sinys, kad galėtų būti pripažin
tos tradicinėmis.
Tiesa, lietuvių liaudies krikš
čioniškame tikėjime išliko stip
rus ryšio su gamta pojūtis ir
daug kitokių senovinės pasaulė
jautos atšvaitų. Tai yra natū
ralu, taip yra ir kitose tautose.
Katalikų Bažnyčia atvirai kalba
apie krikščionybės inkulturaciją
- į(si)kultūrinimą įvairiose tau
tose. Priimta krikščionybė atne
ša naują šviesą į žmonių santy
kius su Dievybe, o kartu iš seno
sios, prigimtinės religijos priima
naujų reiškimosi formų, kurios
nėra esmingai susijusios su prie
tarais.
Nuoširdūs lietuviai krikščio
nys gerbia senolių papročius ir
juos palaiko, bet nesutinka
lenktis Perkūnui, Žemynai, Lai
mai ar kitoms pagoniškoms die

vybėms, tarsi jos, o ne Vieninte
lis Visagalis Dievas tvarkytų pa
saulio ir žmonių likimus. Katali
kams ir kitiems krikščionims
negana miglotų santykių su be
asmene Gamta. Per Dievo Sūnų
Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje
jie meile asmeniškai bendrauja
su dangiškuoju Tėvu.
Kokia netradicinių religinių
bendruomenių/bendrijų teisinė
būklė?

Lietuvos konstitucija ir įsta
tymai užtikrina savo piliečiams
ir visiems gyventojams didžiulę
religinę laisvę, ne tik religinio
kulto laisvę, kuri buvo įrašyta
SSSR konstitucijoje, o iš tiesų
visaip varžoma. Pagal Lietuvos
įstatymus yra trejopa galimybė
skelbti netradicinių religijų
mokslą ir atlikinėti jų apeigas
(jei tik neprieštarauja įstaty
mams ir dorai).
Pirma. Tai gali daryti pavie
niai žmonės ar jų grupės savo
asmenine atsakomybe, niekur
nesiregistravę.
Antra. Penkiolika ar dau
giau suaugusių asmenų gali su
daryti religinę bendruomenę ir
ją įregistruoti Teisingumo mi
nisterijoje, pateikę savo religijos
mokymo pagrindus ir bendruo
menės statutą. Įregistmotos ben
druomenės turi plačias juridinio
asmens teises: gali įsigyti nuosa
vybę, steigti mokyklas bei gydy
mo įstaigas, vykdyti ūkinę, lei
dybos ir labdaros veiklą, net
gauti valstybės paramą kultūrai,
švietimui ir labdarai.
Dabar Lietuvoje yra įregis
truota apie 180 netradicinių re
liginių bendruomenių, atstovau
jančių 25 religinėms kryptims.
Jos turi visas esmines teises,
kurios pripažįstamos civilizuo
tame pasaulyje ir kurių nėra
daugumoje Azijos ir Afrikos
valstybių. Į minėtąjį 180-ties
skaičių įeina ir lygias teises su
kitomis turi naujųjų pagonių 5
bendruomenės. Todėl netikslu
sakyti, kad jos dar tik ieškančios
sau pagrindinių teisių.
Trečia. Religinių bendruo
menių ir bendrijų įstatymo 6 str.
apibrėžia galimybę gauti seimo
teikiamą specialų valstybinį pri
pažinimą toms netradicinėms,
anksčiau įregistruotoms religi
nėms bendrijoms, kurios yra ta
pusios “Lietuvos istorinio, dva
sinio ir socialinio palikimo dali(Nukelta į 6-tą psl.)

Pirmą kartą aš jį pamačiau
1938 m. pabaigoje, kai mano vy
resnis brolis Jonas, priklausantis
pavasarininkų organizacijai, ma
ne penkiolikmetę gimnazistę nu
sivedė į Naujų metų sutikimą
parapijos salėje. Tamsių plaukų,
žvalių akių, lieknas, judrus ir
linksmas kunigėlis šiam rengi
niui vadovavo. Jis ir po sceną
lakstė, repetavo su “artistais”,
davinėjo nurodymus. Šalia jo
šlaistėsi visų mylimas žydelis
Sobolis, grimuotojas. Neilgai
laukus buvo suvaidinta pjesė —
spektakliukas. Po to choristai
giedojo ir dainavo, o jiems pri
tarė visa salė. Svarbiausia dalis
- šokiai, grojant armonikai,
smuikui ir gitarai. Poros smagiai
sukosi, o ir pats kun. Antanas
keletą kartų salėje ant vienos
kojos apsisuko, skatindamas vi
siems būti linksmiems. O kad
neliktų nuobodžiaujančių ir ne
drįstančių, jis greit suporuodavo
ir tie jau šokdavo būryje.
Prieš pusę 12-tos baigėsi
linksmybės. Kunigas bažnyčios
duris atrakino, ir didelis būrys
jaunimo suklaupėme prie di
džiojo altoriaus pasimelsti už
laimingus naujuosius 1939 me
tus, linkėdami Tėvynei, o ir sau
patiems geros kloties. Išėję lauk
dar kartojome vieni kitiems tą
patį. Bet 1939 m., ypač rudenį,
daug kam kėlė susirūpinimą dėl
sovietinių pretenzijų Lietuvai.
1940 m., visai prieš okupaciją,
kunigas Ylius atgabeno pučia
mųjų orkestro muzikos instru
mentus, nes buvo subūręs gerai
suderintą orkestrėlį. Juos pas
mus taip paslėpėme, kad niekas
nerastų. O 1941 m., artėjant ka
rui, dar pavasarį pas mus vykda
vo pasitarimai dalyvaujant akty
vistams. Dažnai dalyvaudavo ir
kunigas Ylius, nes vyrai jau raitojosi rankoves padėti vokie
čiams išvaryti sovietus.
Čia jo buvimas buvo tikra
Dievo dovana. Jis draudė vy
rams griebtis ginklo, o jų jauną
energiją panaudoti kilniems
darbams. Taip ir išėjo, nes po
trijų siaubingų bombardavimų
Marijampolė degė, sproginėjo
bombos, o gatvėse aimanavo su
žeistieji, gulėjo lavonai. Vyrai
užsirišę baltus raiščius jau buvo
iškėlę trispalvę ant apskrities
pastato. Greit atsirado vežimų, į
kuriuos rinko sužeistuosius ir
vežė į ligoninę, kurioje dar buvo
likę keli pasišventę gydytojai.
Be to, palaikė tvarką mieste,
nes buvo daug plėšikaujančių
butuose ir parduotuvėse.
Bet kunigas Ylius nenuri
mo. Ir vėl susitiko su vyrais, pa
siūlė jiems greit mesti raiščius
nuo rankovių ir sprukti kuo to
liau, nes artėja siaubingos žydų
egzekucijos. Vėliau šie vyrai, jų
tarpe ir mano brolis Jonas, buvo
labai kunigui dėkingi. Likusį lai
ką kunigas Ylius praleido Skar
dupiuose, besirūpindamas baž
nytėlės statyba. Šu parapijiečių
pagalba gavo reikalingos me
džiagos, o ir pats atsiraitęs kel
nes ir rankoves dirbo iki išnaktų
pačius juodžiausius ir sunkiau
sius darbus. Žinoma, ir atlikda
vo savo, kaip kunigo, pareigas.
Taip priartėjo .1945 m. ru
duo. Atsitiktinai susitikau aš jį
mieste (tada mokiausi mokytojų
seminarijos IV kurse). Mudu
patyliukais pasišnekėjome. Jis jau
buvo tada “Tauro” apygardos
partizanų steigėjas ir pasiūlė
mano broliui, artėjant mobiliza
cijai, pasislėpti pas jį po švento
ve įruoštoje slėptuvėje. Bet de
ja... po poros savaičių kunigas
Antanas buvo suimtas, nors jo

vyrai neiššovę buvo nė vieno šū
vio. Ylius buvo nuteistas 10 me
tų kalėjimo. Be to pasipylė jo
adresu bjaurūs šmeižtai, nes
propagandos mašina dirbo savo
darbą be priekaištų.
Susitikome vėl tik po 40
metų. Buvo susirinkę parapijie
čiai paminėti 40 m. nuo švento
vės pastatymo jubiliejų. Kunigas
Antanas buvo pakviestas ir atvy
ko iš Šiaulių. Minios žmonių su
gėlėmis laukė brangaus svečio,
mylimo ir gerbiamo kunigo. Bet
nors ir buvo jau nebe tas jau
nuolis, tačiau linksmas ir lai
mingas. Jo dvasios energijos, jo
idealų ir optimizmo tie baisūs
metai nebepakeitė. Pamokslas tai buvo jo išpažintis. Antanas
sakė stovįs čia švaria sąžine, nie
ko neišdavęs ir drąsiai gali vi
siems žiūrėti į akis. Be to, buvo
skatinamas jaunimas laikytis sa
vo idealų tvirtai, būti tvirtais
ąžuolais ir drąsiomis, švelniomis
liepaitėmis. Ir tada būsime verti
laisvės ir šviesios ateities.
Po pamaldų šventoriuje bu
vo ištiestos baltos staltiesės su
vaišėmis ir visi susėdome pasi
vaišinti. Kunigas Antanas, ma
tyt, gyveno skurdžiai savo mažo
joje parapijėlėje, nes buvo ap
siavęs paties lopytomis basutė
mis ir labai kukliai apsirengęs.
Visiems buvo linksma: giedo
jom, dainavom, galop užbaigė
me tautos giesme - Himnu. At
sisveikindamas kunigas labai
dėkojo ir buvo apdovanotas.
Taip pat kvietė ir pas jį apsilan
kyti jo mažoje Šiūpėlių parapi
jukėje, Šiaulių rajone.
Maždaug po trijų savaičių
aš su vyru nuvykome pas jį. Ma
ža pasakyti, kad gyveno kukliai
- tiesiog skurdžiai. Bet links
mas, neseniai grįžęs iš atlaidų,
kur sakė pamokslą. Po to nusi
vedė mus į kiemą ir parodė vie
tą, kur prieš porą metų (po Ka
lantos susideginimo) buvo susi
krovęs laužą, kuriame turėjo
baigtis jo gyvenimas dėl to, kad
ateistiniai propagandistai išpla
tino brošiūras su nuotrauka, kur
kunigas Ylius kapoja galvas kir
viu sovietiniams aktyvistams. O
jis tuo metu kaip tik dirbo miš
ke, darbininkų brigadoje ir ruo
šė kurą. Žinoma, turėjo rankose
ir kirvį. Tuo laiku “gerieji glo
bėjai” atvyko pasižiūrėti su foto
kameromis ir taip atsirado “ku
nigas galvažudys”. Ylius negalė
jo su tuo susitaikyti ir įteikė kul
to darbuotojams ateistams ulti
matumą, pareikšdamas: “Jeigu
jie šio šlamšto, kurį bruko mo
kykloms, nesunaikins ir neišims
iš stendų, kunigas nusižudys ug
nyje.” Buvo nustatyta netgi tiks
li data. Vis dėlto šmeižikai pabi
jojo pasaulio opinijos ir netru
kus pas jį pribuvo, prašydami
nekvailioti. Jie priėmė jo sąlygas
sunaikinti šmeižikišką spaudą.
Taip ir įvyko. Ir šį kartą kunigas
laimėjo.
Aš su kunigu susirašinėjau
eilę metų. Gaudama iš jo pa
guodos iš jo kančių, bei gerų pa
tarimų buvau laiminga. Paskuti
nė kun. Yliaus kelionė į Mari
jampolės kapines įvyko 1994 m.
vasarą. Jis palaidotas Marijam
polės marijonų kapinėse. Aš šį
žmogų sugretinu su kunigais
Svarinsku, Tamkevičiumi, Gri
gu. Šie žmonės yra mūsų tautos
švyturiai - didvyriai, daug dirbę
Dievui ir Tėvynei.
P.S. Kun. Ylius grįžęs iš ka
lėjimo eilę metų niekur negavo
darbo pagal savo pašaukimą, o
ir kitur, todėl buvo priverstas ei
ti į mišką, rekomenduojant pa
žįstamam girininkui. Be to, dau
gelis “švarių” kunigų bijojo net
jo vardą ištarti.

Brazilijos lietuvių Velykų procesija iš Šv. Juozapo šventovės Sao Paulo mieste. Po baldakimu - kun. Petras
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Religinių bendruomenių.
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mi”, panašiai kaip anksčiau ap
tartos tradicinės bendrijos.
Jeigu jos turi atramą visuo
menėje ir jų mokymas bei apei
gos neprieštarauja įstatymams ir
dorai. Valstybės pripažinimas
reiškia, kad valstybė palaiko reli
ginių bendrijų dvasinį, kultūrinį
ir socialinį palikimą.

A.a. prel. dr. ANTANAS RUBŠYS,
miręs Niujorke 2002 m. rugpjūčio 27 d.
Nuotr. Vyt. Maželio

Iškeliavo į amžiną atilsį
Profesorius prelatas ANTANAS RUBSYS (19232002), Šv. Rašto vertėjas, plušęs beveik aštuonis
dešimtmečius šioje Žemėje, pasiekė darbų pabaigą
Žinia apie staigią Velionies
mirtį sudrebino ne tik išeiviją,
bet ir Lietuvos žmones. Užtat
Lietuvos vyskupų konferencija
skubos keliu išsiuntinėjo spau
dai pranešimą su biografiniais
duomenimis. Mat Velionis buvo
plačiai žinomas savo darbais kaip Šv. Rašto vertėjas, kelių
knygų autorius, profesorius,
dėstęs Šv. Raštą ne tik Ameri
kos, bet ir Lietuvos aukštosiose
mokyklose.
Be to, jis bendradarbiavo
periodinėje lietuvių spaudoje,
įskaitant Tėviškės žiburius, ku
riuose Kalėdų ir Velykų švenčių
progomis spausdino turiningus
straipsnius.
Domėjosi ir ekumeniniu są
jūdžiu. Kaip Šv. Rašto specialis
tas dalyvavo Lietuvos biblistų
draugijos veikloje, buvo išrink
tas net jos pirmininku.
Prelato A. Rubšio netektis
bus ilgai jaučiama ir išeivijoje, ir
Lietuvoje. Šv. Rašto lietuvių
specialistų nedaug tėra, nes tos
srities studijos gana ilgos - rei
kia išmokti biblines kalbas ir
biblinę teologiją.
Tą Velionies netektį liudija
ir Lietuvos prezidento Valdo
Adamkaus laiškas Vyskupų
konferencijai. Jame rašo jis:
“Dėl prelato profesoriaus
Antano Rubšio mirties nuošir
džiai užjaučiu velionio gimines
ir artimuosius, Lietuvos Katali
kų Bažnyčią, krašto tikinčiųjų
bendruomenę, visus kam bran
gus Velionio vardas ir darbai.
O darbų per savo ilgą ir
prasmingą gyvenimą šviesaus
atminimo Antanas Rubšys nu
veikė tikrai daug. Ilgametės
Šventojo Rašto studijos ir gyvi
komentarai, krikščioniškųjų tie
sų dėstymas Lietuvos ir pasaulio
aukštosiose mokyklose, aktyvus
dalyvavimas visuomeninėje ir
kultūrinėje veikloje pelnė Ve
lioniui daugybės žmonių pagar
bą ir dėkingumą. Išskirtinis Jo
gyvenimo triūsas - Senojo Tes
tamento vertimas į lietuvių kal
bą - tapo fundamentaliu Lietu
vos kultūros tekstu ir sulaukė
garbingiausio įvertinimo - vals
tybinės kultūros ir meno pre
mijos.
Lietuvių tauta neteko išskir
tinės asmenybės. Lieka Antano
Rubšio išverstas Šventas Raštas,
parašytos knygos, daugybės
žmonių širdyse pasėta gėrio
sėkla, lieka visuotinė pagarba ir
šviesus atminimas”.
Lietuvos vyskupų konfe
rencijos sekretoriatas atsiuntė
spaudai šį pranešimą.
2002 m. rugpjūčio 27 dieną
Niujorke, ištiktas insulto, mirė
a.a. prelatas profesorius Anta
nas Rubšys.
Velionis Antanas Leonar
das Rubšys gimė 1923 m. lapkri
čio 5 d. Bučių kaime, Laukuvos

valsčiuje, Tauragės apskrityje.
Lankė Šiauduvos pradžios mo
kyklą, baigė Šilalės gimnaziją ir
įstojo į Telšių kunigų seminariją
1943 m.
Karo metu buvo nublokštas
į Vokietiją, Eichšteto kunigų se
minariją, kur tęsė filosofijos stu
dijas 1944-1945. Karui pasibai
gus, buvo išsiųstas į Italiją - į
Grigaliaus universitetą Romoje
teologijos studijoms 1945-1949.
1948 m. gruodžio 18 d. įšventin
tas kunigu. Teologijos studijas
baigė licenciato laipsniu.
Po teologijos studijų buvo
nukreiptas gilinti Šv. Rašto stu
dijų. 1951 metais įgijo Šv. Rašto
licenciato laipsnį. Tų pačių me
tų vasarą atliko apžvalginės ar
cheologijos kelionę Artimuo
siuose Rytuose (Egipte, Libane,
Sirijoje, Jordanijoje, Turkijoje,
Graikijoje). Tų pačių metų ru
denį išvyko į Jungtines Ameri
kos Valstijas, dėstė Šv. Raštą ir
biblines kalbas San Diego kuni
gų seminarijoje. 1957-1958 aka
deminius metus praleido Ro
moje, Popiežiškajame Šv. Rašto
institute, ir įgijo Šv. Rašto dak
taro laipsnį.
Baigęs Šv. Rašto studijas,
buvo pakviestas dėstyti į Niujor
ko Manhatano kolegiją. Dėstė
Šv. Raštą - egzegezę ir herme
neutiką. Dėstydamas kolegijoje,
kas antrus metus vasarą skirda
vo Artimųjų Rytų archeologijai.
1990 m. kovo 6 d. vyskupas
Paulius A. Baltakis, įgaliotas
Lietuvos vyskupų konferencijos,
pavedė jam versti Senąjį Testa
mentą iš hebrajų, aramėjų ir
graikų kalbų į lietuvių kalbą.
1994 m. gruodžio 21 d. Popie
žius Jonas Paulius II suteikė
jam Popiežiaus rūmų prelato ti
tulą. 1994-2002 m. dėstė Šv.
Rašto egzegezę Vilniaus ir Tel
šių kunigų seminarijose, Vytau
to Didžiojo universiteto Katali
kų teologijos fakultete bei Vil
niaus Pedagoginio universiteto
Tikybos katedroje.
1995 metų Lietuvos valsty
binės premijos laureatas už
1978-1995 m. Senojo Testamen
to vertimą iš hebrajų, aramėjų ir
graikų kalbų bei knygas Raktas į
Senąjį Testamentą ir Raktas į
Naująjį Testamentą. Lietuvių
kalba dar yra išleistos prelato A.
Rubšio knygos: Šventojo Rašto
kraštuose ir Raidė užmuša, Dva
sia gaivina.
Visi, pažinojusieji prelatą
Antaną Rubšį, visuomet prisi
mins jo jautrumą, šilumą, opti
mizmą. Jis vien jau savo buvimu
gaivino žmones, dalindamasis
su jais gyvenimo džiaugsmu.
Prelatas Antanas Rubšys
bus laidojamas Laukuvoje. Tiksli
laidojimo data bus paskelbta
vėliau.
Lietuvos vyskupų
konferencijos sekretoriatas

Daugelis Europos valstybių
teikia valstybinį pripažinimą re
liginėms bendrijoms, kurios per
ilgesnį laiką yra krašte įsitvirti
nusios ir gerbiamos ir turi dvasi
nių, kultūrinių bei socialinių
nuopelnų visuomenei. Pavyz
džiui, atskirose Vokietijos “že
mėse” (vad. landuose) jų parla
mentas arba vyriausybė suteikia
“viešosios teisės bendrijos” var
dą (laipsnį) turinčioms gerą var
dą religinėms bendrijoms, ku
rios atitinkamoje “žemėje” eg
zistuoja 30-50 ar 70-80 metų ir
kurioms priklauso bent viena
promilė (1 iš 1000) tos “žemės”
gyventojų skaičiaus. (Handbuch
dės Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, Berlin.
Duncker & Humlot, 1994, t. I,
p. 685-686).
Lietuvoje norint prašyti to
kio pripažinimo nustatytas visiš
kai neilgas laikas, 25 metai nuo
įregistravimo. Narių skaičius
neįvardytas, bet, Vokietijos pa
vyzdžiu, būtų galima taikyti pro
porciją: 1 nuo 1000 gyventojų,
taigi apie 3,500 narių. Sunku
kalbėti apie atramą visuomenė
je tokios krikščioniškos religinės
bendrijos, kuri per keliasdešimt
metų tesurinko keletą šimtų iš
pažinėjų ir apie kurios veiklą ir
socialinius, kultūrinius, dvasi
nius nuopelnus vargu ar žino
vienas iš tūkstančio Lietuvos
gyventojų. Kad kurios nors di
delės valstybės vadovas ar at
stovas priklauso kuriai religinei
bendrijai savo šalyje, tai dar ne
reiškia, jog ir Lietuvoje tos de
nominacijos religinė bendrija
turi gauti specialų valstybinį
pripažinimą...
Vokietija, kaip manoma, tu
ri stipriausią teisės sistemą Eu
ropoje, - galėtų jos pavyzdžiu,
kur tinka, pasinaudoti ir Lietu
va, siekdama tapti teisine vals
tybe. Be to kita, Vokietijoje pri
pažįstamos religinės bendrijos
privalo turėti aiškią struktūrą ir
apibrėžtą narystę (“prijaučian
tieji” neskaičiuojami). Vokieti
joje gyvena keli milijonai atvy
kėlių musulmonų, bet jie neturi
vienos vadovybės - negauna
valstybės pripažinimo. Lietuvos
naujųjų pagonių draugija “Ro
muva” tik 1992 m. įsiregistravo
kaip religinė bendruomenė, o
kelios kitos dar vėliau. Lig šiol
jos nesudaro bendrijos su vie
ninga vadovybe, taigi ir šiuo
požiūriu joms dar labai anksti
ieškoti valstybinio pripažinimo.
Ar pagrįsti skleidžiami
prieštaravimai?
Visuomenėje ir žiniasklai-

doje kartkartėmis pasigirsta
abejonių, ar tradicinių religijų
išskyrimas nepažeidžia demo
kratijos principų. Atsako konsti
tucinio teismo 2000.VI. 13 nuta
rimas:

Pažymėtina, kad Konstituci
jos 43 straipsnio 1 dalies nuosta
ta, jog yra tradicinės Lietuvoje
bažnyčios bei religinės organiza
cijos, yra tas konstitucinis pagrin
das, kuriuo remiantis valstybėje
gali būti nustatoma skirtinga tra
dicinių bažnyčių bei religinių or
ganizacijų būklė, palyginti su ki
tomis bažnyčiomis bei religinėmis
organizacijomis. Tai reiškia, kad,
neapribojant Konstitucijoje įtvir
tintų visoms bažnyčioms bei reli
ginėms organizacijoms garantuo
jamų teisių, tradicinėms bažny
čioms bei religinėms organizaci
joms įstatymu gali būti užtikrina
mos ir tokios teisės, kurių neturi
tradicinėmis nesančios bažnyčios
bei religinės organizacijos (Lietu
vos Respublikos Konstitucinio
Teismo Nutarimai ir sprendimai,
Vilnius, 2000, nr. 14, p. 162).

rios turi gilias kultūrines ir etines
tradicijas tarp vietos gyventojų
socialinėje, labdaringoje, misio
nieriškoje, kultūrinėje ir švietimo
veikloje. (Dok. nr. 8270, 1998 m.
lapkričio 27 d. Religija ir demo
kratija. Rekomendacijų projek
tas, 13.3d).
LR seimo 1995.X.4 vienin
gai priimtas Religinių bendruo
menių ir bendrijų įstatymas ne
daro Lietuvai gėdos Europoje ir
pasaulyje.
Senųjų tikėjimų gaivintojai
supranta, kad nelengva kompiu
terinės eros žmogų įtikinti, jog
reikia melstis Perkūnui, Laimai,
Gabijai ir laukti jų pagalbos, už
tat mieliau stveriasi ne religinių,
o tautinių motyvų. Mėgstama
kartoti “mokslinio ateizmo” tei
ginius, pvz., kad krikščionybė
lietuviams buvusi svetimųjų
ginklu primesta. Netiesa. Krikš
čionybę Lietuvoje įvedė savi di
dieji kunigaikščiai, o jie turėjo
vyriausią galią ir religijos srityje.
Be to, ir anksčiau būta Lietu
voje misionierių pranciškonų ir
domininkonų, buvo atviras mū
sų protėviams taikingas kelias į
krikščionybę, o kartu j europinę
kultūrą.
Prikišama, kad krikščiony
bės priėmimas buvęs Lietuvos
valstybei pragaištingas. Išeitų,
nevalia minėti liepos 6-tosios ir
Mindaugo karūnavimo, verčiau
paskelbti tą vienintelį Lietuvos
karalių didžiu valstybiniu nusi
kaltėliu. Gal nereikėjo minėti
pirmosios mokyklos Lietuvoje
atsiradimo prieš 600 metų, nes
ji įsteigta prie Vilniaus katedros
tuojau po atnaujinto Lietuvos
krikšto. Kam tų mokyklų nar
siems kariams? Jiems gana eik
lių žirgų ir šveitrių kalavijų, o
kunigaikščio raštinei vesti gali
ma įdarbinti porą katalikų ar
stačiatikių vienuolių... Turbūt
neverta didžiuotis ir tuo, kad
Vilniaus universitetas - pirmas
rytinėje Europos dalyje. Jį gi jė
zuitai įsteigė!
Ne, ne krikšto priėmimas, o
jo vėlavimas, ypač Mindaugo
nužudymas, yra didžiausia ir ne
atitaisoma istorinė lietuvių klai
da. Berlynietis prof. Klausas
Cernakas (Zernack) pernai spa
lio mėnesį Vilniuje įvykusioje
istorinėje konferencijoje Lietu
vos krikščionėjimas Vidurio Eu
ropos kontekste apgailestavo,
kad Mindaugo karalystės su
žlugdymas savo pačių rankomis
lėmė tai, jog dar beveik pus
antro šimto metų pagoniškoje
Lietuvoje užsiliko beraščių karių
kultūra, nepajėgė išugdyti tauti
nės savimonės (Naujasis židinysAidai, nr. 10, p. 564). Nors dide
lė ir galinga, kunigaikštystė bu
vo žemesnio rango valstybė,
tarptautiniuose reikaluose su ja
buvo mažiau skaitomasi negu su
karalyste.
Apie 1930-1940 m. hitleri
nėje Vokietijoje buvo užsimota
atkurti senąją germanų religiją
kaip nacijos jėgos šaltinį. Varyta
smarki propaganda, įvesti su
varžymai Bažnyčioms. Kuo vis
kas baigėsi, geriau neminėti.
Religinio apsisprendimo neturi
lemti tautiniai sumetimai. O gal
tiesą kai kas sako, kad tik lenkai
yra tikri katalikai, o Litwini to
poganie?...
Romuviečiai gražiai darba
vosi priespaudos metais, žadin
dami liaudies papročius. Linkė
tina ir toliau jiems tai daryti, bet
nestumti nuo savęs krikščionių,
tvirtinant, kad tikram lietuviui
labai dera būti pagoniu. Romu
viečių bendruomenės yra įregis
truotos, turi juridinių asmenų
teises, laisvai atlikinėja savo
šventes, leidžia spaudą, niekas
netrukdo jiems skleistis. Atėjus
tinkamam laikui, galės ieškoti
tokio pripažinimo, apie kurį
kalba minėtas Įstatymo 6 str.

Prienų rajono pradinių klasių anglų kalbos mokytojai su C.A.N.D.L.E. mokytoja Aldona Šimonėliene, gavę
pažymėjimus už išlaikytus kursus “Žiburio” gimnazijoj Prienuose

Anglų kalbos kursai mokytojams Lietuvoje
Septynių Kanados lietuvaičių mokytojų darbuotė Prienuose
ALDONA ŠIMONĖLIENE

Septynios lietuvės-kanadietės mokytojos pradėjo savo
2002 metų kelionę į Lietuvą
birželio 29 d. Jau šeštą kartą ke
liaujam į Lietuvą. Šių metų
grupę sudarė: vadovė Vida Juo
zaitytė, Giedra Paulionienė,
Aušra Karkienė, Nijolė Benotienė, Aušra Baršauskienė, Vi
da Petrašiūnaitė ir Aldona Aušrotaitė-Šimonėlienė.
Angliškai šie kursai vadina
mi C.A.N.D.L.E. - Canadians
in Dialogue with Lithuanian
Educators.
Mus remia organizacijos:
ACC (Association of Community
Colleges), OECTA (Ontario
English Catholic Teacher’s As
sociation), Kanados lietuvių ben
druomenė, Kanados lietuvių fon
das, Tautos fondas, “Paramos”
kredito kooperatyvas, ir “Prisi
kėlimo” kredito kooperatyvas. Su
visų šių organizacijų parama mes
galime tęsti bendradarbiavimą su
Lietuvos pedagogais.
Po ilgo skrydžio į Amster
damą, laimingai išlipom iš lėk
tuvo, nors besileidžiant sprogo
lėktuvo dvi dešinės padangos.
Už poros valandų lipom į ma
žytį “Lithuanian Airlines” lėk
tuvą, kuris buvo net per mažas
priimti mūsų lagaminus ir mo
kymo reikmenis. (Tik sekančią
dieną, pirmadienį, viską atskrai
dino į Vilniaus oro uostą).
Dauguma mūsų grupės
pasiliko nakvoti su giminėmis
Vilniuje, iš ten buvo vežamos į
Prienus sekančią dieną. Vida
Juozaitytė ir aš tą vakarą važia
vom į Kauną, iš kurio mus se
kančią dieną vežė į Prienus.
Nors lijo, spėjom ryte pereiti
visą Laisvės alėją, ir, pagal tra
dicija, padėjau puokštę gėlių
prie remontuojamo Maironio
kapo Katedros pasienyje.
Vairuotojas mudvi popiet
paėmė ir netrukus atsiradom
Prienuose. Jis ten nesustojo, bet
keliavom toliau į Birštoną, ku
riame mes buvom apnakvydintos gražioje “Versmės” sanato
rijoje. Netrukus atkeliavo ir
kitos mūsų grupės mokytojos iš
Vilniaus su Švietimo skyriaus
vedėjos pavaduotoja Stase Sa
baliauskiene (ir mūsų lagami
nais). Tą vakarą posėdžiavom
(kaip ir kiekvieną vakarą), apta
rėm kursų detales.
Sekantį rytą atvažiavo mo
kyklinis autobusas, kuris mus
nuvežė į Prienus, į “Žiburio”
gimnaziją. Ten mus šiltai sutiko
gimnazijos direktorius Juozas
Padvelskis. Ten susitikom ir su
kitomis Švietimo skyriaus dar
buotojomis - Marija Minkauskiene, Dalia ir Loreta, kurios
kartu su mumis jau šį projektą
planavo visus metus per kom

piuterinį susirašinėjimą (EMail). Iš jų pusės buvo viskas
puikiai suorganizuota, tad galė
jom pradėti savo darbus be
jokių kliūčių.
Tai buvo antradienis, mūsų
pasiruošimo diena. Pasirinkom
klases, priemones (equipment),
susistatėm suolus, aplipdėm sie
nas plakatais pagal savo temas,
išsidėstėm medžiagą, dovanas
mokytojų kambaryje, ir kai viskas
buvo paruošta sekančiai dienai,
grįžom j Birštoną posėdžiauti,
tartis apie atidarymo eigą.
Trečiadienį atvažiavusios į
mokyklą, prie kurios plevėsavo
Lietuvos ir Kanados vėliavos,
jau matėm daugelį mokytojų,
besiregistruojančių į pasirinktas
temas - kursus. Buvo iš anksto
mūsų paruoštos šešios grupės:
1. Anglų kalbos dėstymo meto
dologija pedagogams, dirbantiems
su 5-8 m. vaikais - mokyt. Aldona
Aušrotaitė-Šimonėlienė.
2. Anglų kalbos dėstymo meto
dologija pedagogams, dirbantiems
su vyresnių klasių moksleiviais mokyt. Aušra Karkienė.
3. Anglų kalbos pamokos vy
resnių klasių mokiniams - mokyt.
Aušra Baršauskienė.
4.Vadyba, administravimas, kon
fliktai - mokyt. Giedra Paulionienė.
5. Efektyvus elgesio reguliavi
mas. Doro elgesio ugdymas mokyt. Vida Petrašiūnaitė.
6. Specialių poreikių vaikų in
tegracija į bendrojo lavinimo mo
kyklą - mokyt. Nijolė Benotienė.
Tom šešiom grupėm taip

pat buvo paruošti kursai apie
Kanadą Vidos Juozaitytės. Auš
ra Baršauskienė pasakojo apie
“Williams Syndrome” ir “True
Colours” programą (savo as
mens pažintis), kurią dėstė Al
dona Šimonėliene.
Kursų atidarymas vyko mo
kyklos kieme. Mes dalinom
Kanados vėliavėles, ženklus ir
Kanados himno žodžius daly
viams, kurių buvo apie 150. Per
atidarymą buvo sugiedoti Lietu
vos ir Kanados himnai. Sveikini
mų žodžius tarė Prienų meras
Antanas Gustaitis, “Žiburio”
gimnazijos direktorius Juozas
Padvelskis, Švietimo skyriaus
vedėjos pavaduotoja Stasė Sa
baliauskienė ir mūsų Vida Juo
zaitytė. Buvo įteiktos kiekvienai
gėlės. Po šių iškilmių ėjom į
savo paruoštas klases susitikti
su savo grupėmis.
Dar prieš paskirtą laiką į
mano klasę pradėjo rinktis mo
kytojos. Jos žavėjosi aplipintomis sienomis, plakatais, kurie
transformavo gimnazijos patal
pą į kanadišką pradinukų klasę.
Tai alfabetas su gyvuliukais,
spalvingi skaičiai (Shapes), pa
veiksliukai, žodžiai ir t.t. Visi
dalyviai gavo aplanką (Humber

Piliečių teisių lygybė dėl
tradicinių ir ypatingai valstybės
pripažintų religinių bendrijų ne
nukenčia: bet kurią religiją išpa
žįstantis ar jokios neišpažįstantis pilietis, turintis reikalingas
savybes bei pasirengimą, gali bū
ti renkamas ir skiriamas bet ku
rioms valstybinėms pareigoms.
Ir nebijokime Europos! Eu
ropos tarybos parlamentinė gru
pė 1998 m. paragino tarybai pri
klausančių valstybių vyriausybes
plėsti ir stiprinti partnerystes su
religinėmis benduomenėmis ir or
ganizacijomis, ypač su tomis, ku

Balbieriškio miestelio 500 metų sukakties iškilmėje su kareiviais kanadietės mokytojos - Giedra Paulionienė
ir Aldona Šimonėliene

College), “Paramos” kredito
kooperatyvo pieštukus ir rašik
lius (tušinukus), Kanados žemė
lapį ir kitų dovanėlių.
Pradėjom su susipažinimu.
Truputį apie save papasakojau
ir tada kiekvienas save apibūdi
no. Mano grupėje buvo 23
moterys ir vienas vyras. (Jis ne
tik mokytojas, bet ir Birštono
muziejaus vedėjas).
Mokytojai susirinko iš įvairių
Prienų ir rajono mokyklų. Visų
tikslas buvo gauti daugiau žinių
apie anglų kalbos mokymą ma
žesniems vaikams, nes Lietuvoje
pradeda nuo pat mažens mokyti
anglų kalbą visose mokyklose.
Savo pamokose mokytojai ne
tik klausėsi, bet ir darė viską, ką
klasės vaikai darytų: lipdė, karpė,
piešė, judėjo, spalvino ir daug
daug kalbėjo... angliškai. Mano
temos buvo: “All About Me,
Using a Calendar, Positions in
Space, Colours and Shapes”.
Taip pat savo grupei ir vi
som kitom dėsčiau programą
(lietuvių kalba) “True Colours”.
Joje kiekvienas geriau susipa
žįsta su savo asmeniu, kolego
mis, net savo mokiniais, ir suži
no, kaip geriau su skirtingais
asmenimis ypač su savo moki
niais, dirbti.
Penkios kursų dienos greit
prabėgo. Susidraugavom, padiskutavom, pasiguodėm bendrais
rūpesčiais.
Prienų rajono Švietimo sky
rius rūpinosi ir mūsų laisva
laikiu. Supažindino mus su
Dzūkijos ir Suvalkijos gamta,
krašto istorija, Nemuno grožiu,
paminklais, šventovėmis, pilia
kalniais ir t.t. Buvo suruoštos
ekskursijos per Birštoną ir Prie
nus į Stakliškes, (kur gaminami
įvairūs midaus gėrimai, pvz.
“Žalgiris”), į Kernavę, kurioje
smagiai praleidom Mindaugo
karūnavimo šventę, ir į Balbie
riškį, kuris šventė 500 m. nuo
įsteigimo. (O aš spėjau vieną
vakarą nulėkti į Marijampolės
kapines aplankyti savo senelio,
vyr. Įeit. Leono Jonaičio ir pro
senelės Uršulės Pautienienės
kapų).
Ir jau užbaigimas. Oficialus
kursų uždarymas vėl vyko “Ži
burio” gimnazijos kieme, po
karšta Lietuvos saule. Atsisvei
kinimo žodžius tarė meras An
tanas Gustaitis, Švietimo sky
riaus vedėja Rasa Juocevičienė,
jos pavaduotoja Stasė Saba
liauskienė, “Žiburio” gimnazi
jos direktorius Juozas Padvels
kis, Vidos Juozaitytės mama
Magdalena Juozaitienė ir mūsų
Vida Juozaitytė. Sugiedojom
Lietuvos ir Kanados himnus, ir
vėliavos buvo nuleistos.
Taip ir baigėsi mūsų viešna
gė Prienuose. Su ašarom, su
šypsenom ir su pažadais, kad vėl
kitais metais susitiksime savo
mieloje Lietuvoje ir vėl kartu
dirbsime Lietuvos jaunimo labui.
Po oficialaus uždarymo su
sirinkome Birštono “Seklytėlė
je”, kurioje atsisveikinome ir
padėkojome visiems Švietimo
skyriaus darbuotojams kurie
mus taip gražiai globojo kursų
laikotarpyje.
Atėjo laikas išsiskirti. Visos
dar norėjo pasimatyti su savo
artimaisiais/giminėmis prieš
grįždamos į Kanadą. Vienos
važiavo į Kauną, kitos į Vilnių.
Vilniuje atsisveikinome su Švie
timo ministerijos Mindaugu
Briedžiu, kuris mus iškviečia ir
nurodo kurioje vietoje dirbsime.
Nors visos nuskridom į
Lietuvą kartu, grįžom atskiro
mis grupelėmis. Skrisdamos į
namus mintyse planavome, kaip
sugrįžti sekančią vasarą į savo
brangią Tėvynę.

Kompozitoriaus sugrįžimas
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Vlado Jakubėno vardas yra
gerai žinomas tiek Lietuvoje
tiek užsienyje, ypač JAV-se, kur
jam yra tekę gyventi ir darbuotis
daugiau negu ketvirtį šimtmečio
ir čia atsigulti amžino poilsio.
Per paskutinį dešimtmetį
šio kompozitoriaus, pianisto,
kritiko, publicisto, pedagogo
kūryba jau beveik visa sugrįžo į
Lietuvą, iš kurios jis ne vien tik
fiziškai, bet ir kūrybiškai buvo
išguitas.
Nuo 1981 m. Čikagoje vei
kianti kompoz. VI. Jakubėno
draugija, Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, įvairiais būdais
stengėsi, kad kuo greičiau į Lie
tuvą būtų grąžinta šio žymaus
lietuvių kompozitoriaus kūryba,
kuri, deja, sovietinais metais ten
buvo uždrausta.
Šios draugijos rūpesčiu
1992 m. atsirado šios draugijos
padalinys Lietuvoje - Kompoz.
VI. Jakubėno draugijos Lie
tuvos skyrius. Jo veiklos tikslai
bei uždaviniai buvo tapatūs:
rūpintis kompoz. VI. Jakubėno
palikimu, jo išsaugojimu ateities
kartoms, jo kūrinių leidyba bei
skleidimu tėvynėje. Ilgą laiką
Čikagoje veikianti draugija sky
rė lėšas įvairiems kūrybos lei
dybai.
Per praėjusį dešimtmetį tiek
Čikagos draugija, tiek jos sky
rius Lietuvoje atliko daug pažy
mėtinų darbų bei suruošė ne
maža renginių. Apie tai buvo
rašyta periodinėje spaudoje,
kalbėta kompoz. VI. Jakubėno
amžiaus sukakčių minėjimuose.
Jo kūryba buvo atliekama kon
certuose, jo knygos buvo plačiai
paskleistos po visą pasaulį.
Šiandien, galima sakyti, kom
poz. VI. Jakubėnas vėl atgimė iš
naujo, ypač tėvynėje Lietuvoje.
Muzikos mokykla Biržuose

Šis 1904 m. Biržuose gimęs
ir 1976 m. miręs kūrėjas, nese
niai grįžo į savo gimtinę: šiais
metais Biržų muzikos mokykla
pasivadino “Biržų Vlado Jaku
bėno muzikos mokykla”.
Tai buvo padaryta per kom
pozitoriaus VI. Jakubėno gimta
dienį ir šios mokyklos 45-jį jubi
liejų. Po maždaug penkerius
metus užtrukusių svarstymų dėl
šios mokyklos pavadinimo (bu
vo minčių mokyklai duoti brolių
Budriūnų vardą), bet pagaliau
nutarta apsistoti ties Jakubėnu.
Kaip man pranešė kompoz.
VI. Jakubėno draugijos Lietu
vos skyriaus pirmininkė Irena
Skomskienė ir kaip rašė Lietu
vos spauda (Biržiečių žodis ir 7
meno dienos), šios iškilmės buvo
tikrai įspūdingos.

Į šventę atvyko daug svečių:
VI. Jakubėno Lietuvos skyriaus
pirmoji vadovė - muzikologė
Rita Nomicaitė, dabartinė pir
mininkė Irena Skomskienė, bu
vęs pirmininkas muzikologas
Vaclovas Juodpusis, gera kom
pozitoriaus pažįstama iš Čika
gos laikų Dalia Bobelienė, pir
moji Biržų muzikos mokyklos
direktorė vienuolė Aldona Kezytė, buvusi mokyklos bibliote
kininkė ir tėvų komiteto pirmi
ninkė Aleksandra Balčiauskienė
ir kt.
Iškilmės prasidėjo lentos
atidengimu (ją sukūrė skulpto
rius Vytautas Navickas, o finan
savo Vilniuje gyvenančių biržie
čių krivūlė, vadovaujama Dona
to Balčiausko). Sveikino Biržų
meras Vytautas Zurba, ■ mokyk
los direktorė Rima Zuozienė ir
kt. Taip pat kalbėjo reformatų
kunigas Rimas Mikalauskas ir
katalikų parapijos klebonas
kun. Dalius Tubys (jis atliko ir
šventinimą).
Vėliau šventė persikėlė į
Kultūros namus. Čia įvyko kon
certas, prieš kurį buvo ir sveiki
nimo kalbos. Koncerto pradžio
je skambėjo Vlado Jakubėno
muzika. Grojo muzikos mokyk
los pirmoji absolventė Virginija
Daugirdienė. VI. Jakubėno dai
nas atliko solistas iš Vilniaus
Vincentas Kuprys, akomponuojant Melitai Diamandidi ir kt.
Šis renginys giliai įsirėžė į jo
dalyvių atmintį ir liko jau istori
jos puslapiuose.
2004-siais metais sueis 100
metų nuo kompoz. VI. Jakubė
no gimimo. Jo gimimo 90-metis
buvo gražiai paminėtas tiek
Lietuvoje, tiek Čikagoje. Lietu
voje jo šią apvalią sukaktį nori
ma paminėti - surengti jau pil
nai užbaigtą kompozitoriaus ba
letą Vaivos juostą. Tačiau, no
rint šį kūrinį įtraukti į Lietuvos
operos ir baleto teatro reper
tuarą, reikia dar nemažai pinigų
pasiruošiamiesiems darbams. Čia
turėtų dosnią ranką ištiesti ir iš
eivijoje gyvenantieji lietuviai.
Vien tik JAV gyvena dau
giau negu pusšimtis VI. Jakubė
no mokinių, kurie yra neblogai
finansiškai įsikūrę ir galėtų šį
planą paremti. Tai skatina ir VI.
Jakubėno draugijos Lietuvos
skyriaus pirm. Irena Skomskie
nė, kuri daug dirba, kad dar vie
nas kompozitoriaus VI. Jakubė
no kūrybos įamžinimas taptų
tikrove.
Dėl čia iškelto klausimo ir
kitų reikalų galima kreiptis į VI.
Jakubėno draugijos pirm. Ed
vardą Šulaitį, 1330 S. 51 Avė.,
Cicero, IL, USA. Tel. ir faksas
708 652-6825, e-mail esulaitis@aol.com.

Grafas Andrejus TolstojusMiroslavskis, rusų literatūros kla
siko grafo Levo Tolstojaus gimi
naitis, rugpjūčio pradžioje lankėsi
Lietuvoje. Dviejų dienų vizitui

Muzikai ir aktoriai atokvėpio metu. Iš k.: kompoz. Vladas Jakubėnas, aktorius Henrikas Kačinskas, kompoz.
Jeronimas Kačinskas ir p. Kačinskienė
Nuotr. Vyt. Maželio

Lietuvių žygdarbiai kitiems
ANTANAS DUNDZILA

Kiekviename žygdarbyje ^glū
di asmeninės aukos esmė. Žyg
darbiai paprastai būna išgarsi
nami, bet, be abejo, yra ir tokių,
apie kuriuos nieko ar gal tik
mažai težinome. “Ką padariau
didesnei Dievo garbei, Jam vie
nam tebūna žinoma”, pasakė
kuris tai šventasis.
Šis posakis labai tinka
dviems beveik nežinomiems lie
tuviams: Aleksandrui Bendoraičiui (1919-1999) ir Emilijai
Šakėnaitei (1913-2000). Šioje
vietoje sąmoningai susilaikau
nuo juos apibūdinančių titulų,
nes svarbiau jų asmeninės au
kos dvasia ir mus visus gaubusi
informacinė tamsa. Jų nėra Lie
tuvių enciklopedijoje. Tačiau jie
atliko stebinančius darbus, jais
reikia didžiuotis. Jie darbavosi
Amazonės džiunglėse tarp P.
Amerikos indėnų, toli nuo ką
esame įpratę vadinti civilizacijos
centrais. Nors ir būdami toli
nuo Lietuvos ar užsienyje susi
telkusių lietuvių grupuočių, jie
išliko lietuviais. Jei ne Vilniuje
2002 m. išleista knyga, jų žyg
darbiai būtų žinomi tik Dievui
ir Amazonės džiunglėms.
Specialiai nesidomint misi
jomis ar P. Amerika, reta knyga
taip sudomina ir nuteikia skai
tytoją, kaip Lietuvių misijos
Amazonėje. Šimtą knygos pusla
pių parašė kun. Antanas Saulaitis, ŠJ, ir 76 psl. dr. Aleksandras
Guobys. Kun. Saulaičio dalis
parengta pagal jo 1976-1991 m.
dienoraščius. Dr. Guobys su 14
bendrakeleivių minimas vieto
ves aplankė 1990. Taigi rankose
- sklandžiai, įdomiai parašytas,
iliustruotas liudininkų pasakoji
mas. Pirmiausiai apibūdinsime
leidinį. Po to seks du knygos žy
mūnai: katalikų kunigas, medi
cinos gydytojas A. Bendoraitis
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Vidurnakty išskrido baltas Paukštis
Liepos naktis, tačiau juoda juoda...
Jį išviliojo tolimasis aukštis,
Užmigo medžiai, upės ir gamta...
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Atsiųsta paminėti
Zigmas Zinkevičius, RINKTI
NIAI STRAIPSNIAI I. Lietuvių
kalbos kilmė ir ryšiai su kaimynų
kalbomis. Istorinė gramatika. Tar
mių kilmė. Dialektologija. Rašo
mosios kalbos kilmė. Redakcinė

komisija: akad. prof. Vacys Milius,
(pirmininkas), Algimantas Katilius
dr. Antanė Kučinskaitė, dr. Elena
Kučinskaitė. Redaktorė - Agota
Sriubienė, technininė redaktorė Elvyra Volkienė. Leidėjas - “Kata
likų akademija” (A. Jakšto 9 Vil
nius). Vilnius, 2002 m., 640 psl. Ti
ražas - 400.
LITUANUS, The Lithuanian

Quarterly, Volume 48-2 (2000),
Summer 2002. Editor Violeta Ke
lertas. Administration: Lituanus,
Arvydas Tamulis, 47 West Polk
Street, Suite 100-300, Chicago, IL
60605-2000, USA.

ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS
MATULIONIS LAIŠKUOSE IR DO
KUMENTUOSE. Parengė vysk. dr.

Jonas Boruta, SJ, dr. Elena Nemiškytė, Algimantas Katilius. Spaudai
parengė J. Kardelytė, L. Sidarienė.
Išleido “Katalikų akademijos” lei
dykla (A. Jakšto 9, Vilnius). Vil
nius, 2002 m., 191 psl. Tai arkivys
kupo ganytojiniai laiškai Kaišiado
rių vyskupijos tikintiesiems, įvairi
korespondencija.
Birutė Žemaitytė, PALYDĖ
SIU | TĖVO NAMUS. Gydytojos

reanimatologės dienoraštis. Ketvir
tasis, papildytas ir pataisytas leidi
mas. Redagavo Loreta Paulavičiū
tė, Liuda Sidarienė. Piešiniai - Va
lerijos Dauginienės. Viršelis - Aud
ronės Martinaitytės. Don Bosko
Saleziečių leidykla, Jurgiškių g.,
4580, Alytus), Alytus, 1998 m., 464
psl. Tiražas - 5000 egz.

ir misijoje su juo dirbusi pran
ciškonių misijonierių kongrega
cijos narė Šakėnaitė - sesuo
Ksavera.
Svarbu iš karto pabrėžti,
kad pavadinime naudotą misijų
sąvoką čia reikia suprasti pla
čiau, negu krikščionybės skel
bimą svetimoje aplinkoje. “Kai
aš pirmą kartą atvykau pas
indėnus į džiungles, jie gulėjo
nuogi ant žemės drugio krečia
mi, o aš žiūrėjau į juos ir mąs
čiau: pamokslą pasakyti ar ligos
priežasčių ieškoti?... Aš neieš
kau Dievo aukštybėse, bet ieš
kau Jo kitame senuke, raupsuo
tame, drugio krečiamame, varg
še, invalide... Mūsų meilė Die
vui ir pasireiškia meile kitiems”
- A. Bendoraitis (p. 113). Prieš
leisdamasis į savo pirmąją ke
lionę P. Amerikon, A. Saulaitis
tą pačią mintį išreiškė taip: "...
auką suprantant augustiniškai, kaip visa, kas vienija žmones
tarpusavyje ir su Dievu” (p. 7).
Šiame paaiškinime sutelkta visa
džiunglėse A. Saulaičio pamaty
ta misijų “filosofija”. Visa kita
knygoje - labai praktiškai vyk
dytos, įdomios kelionės pasako
jimai.
Kaip ir kiekvienoj didesnėj
kelionėj, duomenų bei įspūdžių
daug. Iškart tai pasako skyrelių
pavadinimai: “Dešimt tūkstan
čių kilometrų per Amazoniją”,
“Lietuviškoje ligoninėje”, “Sis
tas apie žmogėdras”, “Lietuvių
ir indėnų likimas”, “Lietuvė
raupsuotųjų motina”, “Nosį ku
tenančiu laivu” ir kt. Įspūdingos
- ypač kun. Saulaitį girdėjusiems ar pažįstantiems - “saulaitiškos” maldos, mąstymai.
Knygoje trumpai susipažįstame
su lietuvių misijonierių istorija,
sutinkame miškuose besidar
buojantį kun. Kazį Bėkštą, g.
1924, išleidusį 500 psl. knygą
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Kompoz. Vlado Jakubėno draugijos pirm. Edvardas Šulaitis (trečias iš
dešinės), rūpinęsis kompozitoriaus pagerbtuvėmis, su Biržų visuome
nininkais
Nuotr. VI. Kapočiaus
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Prof. Vladas Jakubėnas “sugrįžo” į savo tėviškę Biržuose
EDVARDAS ŠULAITIS
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Įstrigo broliams giesmės gomuriuose,
Net vėjas jais nepajėgė prabilt.
Paklydo žingsniai žemiškuos keliuose, ARUI lengviau tyloj į dangų kilt...
Ir niekas niekas nepajėgs ištrinti
Pėdų iš žemės tako atšiauraus.
Nieks nepajėgs to balso užslopinti,
Kurs amžiais Vilniaus bokštų varpais gaus...
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Ir šauks, ir klaus - “Kur Tu, TĖVYNE mano,
Kur gi Tu, LIETUVA ?! Ar dar gyva ?!...”
Ir atsilieps po kojomis šiandieną:
- “S UNA U, ar nematai, aš čia - gyva ?!...”
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Šiandien pečius jo gaubia aukso skraistė,
Suvysčiusi kaip kūdikį mama.
Šventa, gimta MARIJOS žemė - aistė Glosto, dėkoja, meldžias alpdama...
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- Ačiū, SŪNA U, už pranašišką dvasią
Ir LAISVĖS vizijų šventus žodžius...
Už meilę LIETUVAI krūtinėj gausią,
Netilpusią į Nemuno skardžius!...
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Ji plevėsuoja Gedimino kalne,
Dega ir amžiams degs šventa Ugnim.
Būki laimingas Amžių DIEVO delne,
Švyturiu šviesk laivams juodom naktim!
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Negrįžtamai išskrido TAVO PAUKŠTIS,
Čiulbėdamas nemirštančius garsus...
Jį išviliojo KRISTAUS Dangaus aukštis, Mums amžiams PAUKŠČIO takas liks šviesus!

Requiem aeternam!
Mažeikiai, 2002.VIII.5
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apie vietinių indėnų mitus bei
kultūrą, kviečiamą dėstyti an
tropologiją aukštosiose mokyk
lose (paminėtą Liet, enciklope
dijoje, XXXVII, p. 73!).
Knygoje pilna saulaitiškų
pastabų ar bent geros nuotai
kos. “Visos Amazonijos gyveni
mas visada sukosi apie upes,
kaip ir senovės Lietuvoje, ir
nuotoliai matuojami ne kilo
metrais, bet dienomis” (p. 33).
“Kaip nustatė Raudonojo kry
žiaus tarptautinė misija, indėnų
likimas didele dalimi priklauso
nuo gumos ir riešutų kainos
Niujorko akcijų rinkoje” (p. 41).
“Keleivinis laivas todėl, kad ja
me yra keleivių” (p. 78).
Maskvos blokados metu
1990 m. iš Lietuvos atvykęs A.
Guobys savo ruožtu pristato
šiek tiek kitokį žvilgsnį. Pvz.,
rašo, kai kartu su A. Bendoraičiu džiaugėsi pagavę radijo pro
gramą iš Vilniaus. A. Guobio
dėstymas skiriasi nuo A. Saulai
čio: yra aišku, kad Guobys rašė
kitiems, o Saulaitis savo pusla
pius pagamino iš sau visų pirma
rašyto dienoraščio. Šis skirtu
mas knygą daro nenuobodžia.
Knyga gražiai išleista, iliustruo
ta, kietais viršeliais. Lengvo pa
sakojimo leidiniui sudaryta pa
vardžių rodyklė, yra Amazonės
baseino žemėlapis. Spaudos
darbas be priekaištų.
Bendoraičio biografija įdo
mi, darbai dideli. Gimęs Bety
galos dvarininkų šeimoje, į Pa
ryžių išvyko šešerių metų am
žiaus. 1945 Sorbonoje baigęs
mediciną, Afrikoje susidrauga
vo su spalvinga asmenybe, No
belio laureatu Albertu Schvveitzeriu. Jo pavyzdžio paskatintas,
po penkiolikos gydytojavimo
metų, 1960 m. Bendoraitis buvo
įšventintas katalikų kunigu ir
1961 atvyko į Braziliją, vėliau į
Boliviją. Iš viso pasaulio plau
kiančiomis aukomis įsteigė ke
lias ligonines, laivus - ambula
torijas, sėkmingai darbavosi.
Buvo išrinktas Brazilijos akade
mijos nariu, jo darbai pažymėti
aukštais apdovanojimais. Palai
dotas Bolivijoje, savo pastatytos
“Motinos ir vaiko” Centro ma
tant) infantil ligoninės kieme.
Šakėnaitė gimė Anykščių
rajone, anksti neteko tėvų, ver
tėsi savarankiškai, Kaune lankė
suaugusiųjų gimnaziją. Los An
geles lietuvių parapijos įsteigėjo
prel. J. Macijausko Lietuvoje
patarta, išvyko Paryžiun į vie
nuolyną, darbavosi sanatorijose.
Jau kun. Bendoraičio pakviesta,
seselė Ksavera Amazonijon
atvyko 1962, ten visą laiką dar
bavosi, ten ir numirė.
Plačiau pažinti šias dvi bei
kelias kitas asmenybes, reikia
pavartyti knygą: nesigailėsite!
Įdomumo dėlei, keli žodžiai
apie Amazoniją. Amazonė vandeningiausia pasaulio upė,
ištekanti Andų kalnuose, skro
džianti beveik visą P. Ameriką
ir įtekanti į Atlantą. Jos ilgis per
4,000 mylių nuo žiočių. Jūros
laivai ja gali plaukti net 1,000
mylių!
Eiliniam skaitytojui knyga
yra pastangų nereikalaujantis,
kultūrinio pobūdžio poilsis. Sa
vo duomenimis ji reikšminga ir
mokykloms, ir enciklopedijoms.
O pažįstantiems A. Saulaitį ar
A. Guobį, nepaprastai maloni,
labai asmeniška autorių dovana.

grafas atvyko su žymia pianiste
Eleonora Bekova. Muzikės Tatja
nos Rinkevičienės namuose sve
čiai susitiko su D. Britanijos, Ru
sijos ir Kazachstano ambasado
riais, drabužių projektavimo meist
rais Aleksandru Vasiljevu (Pary
žius) ir Juozu Statkevičiumi (Vil
nius), ir kitais menininkais. Už
sienyje garsus kultūros mecenatas
A. Tolstojus-Miroslavskis yra Lon
done veikiančio tarptautinio Džen
telmenų klubo pirmininkas. Kiek
vienų metų vasario 14 d. šis klu
bas Londone rengia labdaros po
kylį Karas ir taika, pavadintą pa
gal garsiąją L. Tolstojaus epopė
ją. Pokylyje dalyvauja Londono
aristokratai, politikai, suvažiuoja
garsių rusų aristokratų šeimų pa
likuonys iš viso pasaulio. Labda
ros lėšos skiriamos rusų kultūros
paveldui įvairiose valstybėse išPremiją A. Šenderovui rugsėjo 5
dieną įteiks Berlyno burmistras
Klaus Wowereit.
XV Tarptautinis folkloro fes
tivalis Baltica 2002 šiemet įvyko
Lietuvoje liepos 2-7 d.d. Jis nuo
1987 metų pakaitomis kasmet

rengiamas Lietuvoje, Latvijoje ir
Estijoje. Festivalyje dalyvavo ne
tik 60 folkloro grupių iš Lietuvos,
bet buvo ir įdomių užsienio sve
čių: Pueblo indėnai iš JAV atlikę
tradicinius Zuni šokius, grupės iš
Prancūzijos, Italijos, Kroatijos,
Jugoslavijos, Lenkijos, Rusijos,
Latvijos ir Estijos. Festivalis pra
dėtas koncertu Valstybiniame
dramos teatre Vilniuje, baigtas
svečių ir Lietuvos atlikėjų koncer
tu bei vakarone Sereikiškių par
ke. Festivalio metu renginiai
(koncertai, eitynės, vakaronės ir
t.t.) vyko ne tik Vilniuje, bet ir
Jurbarko, Širvintų, Trakų rajo
nuose, Lietuvos liaudies buities
muziejuje Rumšiškėse. Liepos 6
buvo Sereikiškių parke Valstybės
dienai skirtas koncertas Oi valioj
valioj, Lietuva, kuriame buvo at
likti nauji modernizuoto folkloro
projektai. Koncerte, kurį vedė A.
Kaušpėdas, pasirodė grupė ŽAS,
folkloro ansamblis “Blezdinga”,
saksofonistas P. Vyšniauskas, M.
Mikutavičius, L. Rimša, G. Zujus,
V. Povilionienė ir jaunieji atlikė
jai. Festivalį rengė Lietuvos kul
tūros ministerija, Lietuvos liau
dies kultūros centras, Jurbarko,
Širvintų, Trakų rajonų savivaldy
bės ir Lietuvos liaudies buities
muziejus. (ELTOS Lietuvos
BI

Grožinės literatūros kūrinių
konkurso, skirto Lietuvos valsty
bės ir Mindaugo karūnavimo 750
metų jubiliejui, laimėtojai buvo
paskelbti š.m. liepos 1 d. Trejus
metus trunkančio konkurso ren
gėjai, Lietuvos tūkstantmečio mi
nėjimo direkcija, siekia suaktyvin
ti Lietuvos praeities mąstymą
šiuolaikine meno kalba. Pernai
buvo išrinkti ir apdovanoti litera
tūrinių apybraižų (essay) autoriai,
šiemet antrame konkurso tarps
nyje dalyvavę 26 autoriai pateikė
14 dramų, 9 poemas ir 6 kino sce
narijus.. Darbus vertino ir pinigi
nes premijas skyrė žinomų litera
tūros, teatro ir kino kritikų suda
ryta specialistų komisija. Didžiau
sią, 12,000 Lt. premiją laimėjo
poetas Vladas Braziūnas už poe
mą Karilionas tūkstančiui ir vienai
aušrai. Po 6,000 Lt. skirta drama
turgams Juozui Glinskiui už dra
mą Vieno tėvo vaikai ir Tautvydui
Galiniui už dramą Lietuvos tilto
atsiminimai. Kitos dvi 6,000 Lt.
premijos buvo skirtos prozininkui
Petrui Dirgėlai už kino scenarijų
Begalybės riba apie Lietuvos sta
tuto kūrėjus ir dramaturgui Ma-.
riui Ivaškevičiui už kino scenarijų
Purpuriniai dūmai apie lietuvių ir
žydų šeimų likimus pokario me
tais. Šiųmetiniams konkurso lau
reatams premijos buvo įteiktos
prezidentūroje Valstybės dienos
išvakarėse (liepos 5 d.).
Meksikiečių šokių ansamblis
Macuilxochitl Xochilpilli liepos 23
d. Vilniaus mokytojų namų kieme
lyje surengė fiestą. Jį į Vilnių pa
kvietė tautinių šokių ansamblis
Ūla, prieš dvejis metus dalyvavęs
festivalyje Tiaxcala 2000 Meksi
koje. Trisdešimties jaunuolių gru
pei vadovauja žymus meksikiečių
choreografas O. G. F. Gomez. Jis
savo šokių stilių apibūdina folklo
rinio baleto terminu, suvokiamu
kaip sceninio folklorinio šokio
pritaikymas profesionaliems šokė
jams. Pasak etnokultūros tyrinė
tojų, Meksikos folklore šokis už
ima itin svarbią vietą ir puikiai iš
reiškia etninius ir kultūrinius tau
tos bruožus. Dabartinių šokių pro
totipai atsirado dar XV-XVI š.,
Meksikai tapus Ispanijos kolonija
ir susimaišius dviem skirtingoms
kultūroms. Choreografinių momen
tų gausa, gyvas temperamentas,
šokėjų gracingumas, judesių ryš
kumas ir tranki muzika sukūrė
spalvingos fiestos nuotaiką. An
samblis pasirodė taip pat Latvijo
je ir Panevėžio, Anykščių ir Kau
no miestuose bei apylinkėse. G.K.
i, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Sesuo vienuolė Ksavera - Emilija Šakėnaitė ir kunigas-gydytojas Alek
sandras Ferdinandas Bendoraitis

Kunigo-daktaro Aleksandro Ferdinando Bendoraičio pastatydinta
“Gerojo Ganytojo” ligoninė Amazonijoje 1973 m.

Guobys A., Saulaitis A., LIE
TUVIŲ MISIJOS AMAZONĖ
JE, UAB ‘EFRATA’, Vilnius,

2002. Kreiptis į Baltic Jesuit
Advancement Office, 2345 W.
56 Str., Chicago, IL 60036,
USA, lithjesuit@aol.com

Laivas - poliklinika pastatydinta kun. dr. A. F. Bendoraičio Amazonijoje 1963 m.
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PRISIKĖLIMO

Žinios iš Lietuvos

KREDITO KOOPERATYVAS
3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.___

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term, ind...................... 1.15%
180-364 d. term.ind..................... 1.25%
1 metų term, indėlius................ 2.00%
2 metų term, indėlius................ 2.75%
3 metų term, indėlius................ 3.00%
4 metų term, indėlius................ 3.55%
5 metų term, indėlius................ 4.00%
1 metų GlC-mėn.palūk........... 1.60%
1 metų GlC-met. palūk.............. 2.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 3.00%
3 metų GlC-met. palūk.............. 3.25%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.00%
5 metų GlC-met. palūk.............. 4.25%
RRSP, RRIFir OHOSP
“Variable”............................... 1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd.... 2.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd.... 3.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd.... 3.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 4.25%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 4.50%
Taupomąją sąskaitą iki........... 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk...................... 1.00%

Asmenines paskolas
nuo................... 5.50%
Sutarties paskolas
nuo................... 4.50%
Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų.......................4.25%
2 metų....................... 4.85%
3 metų....................... 5.15%
4 metų....................... 5.60%
5 metų....................... 5.80%

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

Duodame komercinius
mortglčius

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 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 kortslė

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

RUBY REAL ESTATE

ltd.
ADVOKATAS

REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto

VICTOR RUDINSKAS

JUMS TIK
KAINUOS

Tel. 416 240-0594

3'/2°/o

27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4

IŠVISO
+GST

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

KIPLING & DIXON RD., 1 mie
gamojo butas - “condo”;
dideli kambariai, balkonas,
rytų vaizdas, arti prie susi
siekimo, apsipirkimo ir mo
kyklų. Prašo $109,000.
SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIULba
Associate Broker

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

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

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

IS PRAEITIES PRISIMINIMŲ. VI-joje Pasaulio lietuvių sporto šventėje ir
H'j°je Lietuvos tautinėje olimpiadoje Vilniuje 2000 m. liepos 3 d. išsirikia
vę lietuviai sportininkai iš Kanados. Vėliavą laiko sporto veikėjas M.
Leknickas
Nuotr. A. Suprono

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)
lyje, kuriame kiekvieną vasarą
vyksta G. B. Shaw vardo teatro
festivalis, yra senos kapinaitės.
Daug antkapių jose yra su vos
išskaitomais įrašais, datomis iš
XVIII ir XIX š. Viename jų
kamputyje yra kaldintos gele
žies tvorele aptvertas tvarkingas
sklypelis su 25 antkapiais, pažy
mėtais lenkiškais ereliais. Prie
šais tvorelę yra varinė lenta su
įdomiu paaiškinimu. Pasirodo,
čia palaidoti 25 lenkų kariai, mi
rę nuo ligų ar nelaimingų atsiti
kimų 1917-1919 m. karinio ap
mokymo metu. Šiose apylinkėse
buvo apmokomi 22,174 lenkų
kilmės amerikiečių ir 221 taip
pat lenkų kilmės kanadietis sa
vanoris. Apmokė Kanados ka
riai ir karininkai, vadovaujami
pik. Itn. A. D. Lepan, o aprūpi
nimą uniformomis, ginklais ir
šaudmenimis teikė Prancūzija.
Apmokyti kariai buvo siunčiami
į Prancūziją kovoti prieš vokie
čius. Atskiri lenkų karių daliniai
buvo inkorporuoti į IV Prancū
zų armiją. Jiems vadovavo len
kas gen. Joseph Haller ir jo ži
nioje 1918 m. buvo net 80,000
lenkų karių. Pirmam pasauli
niam karui pasibaigus, tie lenkų
karių daliniai buvo perkelti į atsistatančią Lenkiją kovoti prieš
bolševikus: dalyvavo kautynėse
prie Lvovo, Volynės, Pomorze
ir kitur.
Kanados pensijų fondas balandžio-liepos laikotarpiu pra
rado $1.5 bin. arba 8.7% savo
investicijų vertės akcijų biržoje.
Tačiau didesnė fondo investici
jų dalis buvo paskolos lakštuo
se, todėl bendras fondo iždas
sumažėjo tik 0.3% arba $400
mln. Šiuo metu pensijos yra
mokamos iš darbdavių ir darbi
ninkų mokesčių į pensijų planą,
ir tik pinigų perteklius būna nu
kreipiamas į investicijų fondą,
kuris šiuo metu siekia $56 bin.

Prestižinės
literatūrinės
premijos Booker Prize kandida
tų šiųmetiniame pirminiame
(“longlist”) sąraše tarp 20 rašy
tojų yra keturi kanadiečiai rašy
tojai: Yann Martel, Rohinton
Mistry, Joan Barfoot ir Carol
Shields. Premija yra verta
50,000 svarų sterlingų (apie
Cdn $120,000) ir kandidatai jai
būna parenkami iš Britų san
draugos (the Commonwealth)

NIJOLĖ B. BATES

MARGUTIS

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416) 233-4601

Tci. (416)

763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

valstybių ir Airijos respublikos.
Y. Martel romanas Life of Pi gi
linasi į religinę tematiką; Ro
hinton Mistry Family Matters
pasakoja apie sunkias žmonių
pastangas gyvuoti
Bombay
mieste (Indijoje). Joan Barfoot
Critical Injuries aprašo dviejų li
kimų netikėtą atomazgą - jau
nuolio, mėginančio apiplėšti
krautuvę, ir moters, kurią jis
apimtas panikos pašauna. Carol
Shields Unless nagrinėja sudė
tingas vidines paslaptis iš pavir
šiaus neįdomiai atrodančių šei
mos narių. Sutrumpintas šešių
stropiau atrinktų premijos kan
didatų sąrašas (“shortlist”) bus
paskelbtas rugsėjo 24 d., o pre
mijos laimėtojas - spalio mėne
sį. Kanadiečiai rašytojai Mi
chael Ondaatje už romaną The
English Patient ir Margaret At
wood už The Blind Assassin lai
mėjo Booker Prize premiją 1992
ir 2000 metais.
Ontario karališkajame mu
ziejuje (ROM) nuo rugpjūčio 3
d. iki lapkričio 10 d. vyksta pa
roda Dingusių civilizacijų lobiai,
kurioje išstatyta apie 200 radi
nių, neseniai atrastų Kinijos Sičuan provincijoje. Muziejų gali
ma pasiekti požeminiu traukinė
liu važiuojant iki Museum stote
lės. Norintieji daugiau sužinoti
apie šią parodą, gali skambinti
telefonu (416)-586-8000 arba
pasinaudoti muziejaus interneto
tinklapiu www.rom.on.ca

Jungtinių Tautų kasmet su
daromas pasaulio valstybių są
rašas, surikiuojantis jas pagal
gyvenimo vertybių rodiklius (as
meninį saugumą, pajamų lygį ir
gyvenimo ilgio tikimybę ir t.t.),
šiais metais paliko Kanadą vėl
trečioje vietoje po Norvegijos ir
Švedijos. Anksčiau ji penkerius
metus iš eilės buvo pirmoje vie
toje, tik pernai ir šiemet - tre
čioje. Palyginimui: 173 valstybių
sąraše JAV pasiliko 6-je vietoje,
Lenkija - 37, Estija - 42, Lietu
va - 49, Latvija - 53, Meksika 54, Gudija - 56, Rusija - 60,
Ukraina - 80. Kaip ir visuomet,
Europos valstybės pirmauja, o
Afrika atsiduria paskutinėse ei
lėse.
Didžiausia Kanados mugė
Toronte, Canadian National Ex
hibition, rugpjūčio 16 dieną pra
dėjo savo 124-jį sezoną. Pirmai
siais mugės metais, 1879-tais, ji
buvo vadinama Toronto Indust
rial Exhibition (vardas pakeistas
į CNE tik 1912 metais) ir susi
laukė 100,000 lankytojų. Šiais
metais buvo laukiama 1.4 mili
jono lankytojų. Pirmosios mu
gės įėjimo bilietas kainavo 25
centus, tuo tarpu šiais metais
kainavo $9 (senimas ir jaunimas
moka $6). Pirmąjį mugės šeš
tadienį vyksta tradicinis karių
veteranų paradas, kuris šiais
metais buvo 81-mas. Šių metų

"MARGIS PHARMACY"
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

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

$000*
>£off

for I parcel

$O00*
/^Off

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus
PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KLIENTŲ ŠEIMOS!

Tel.: (416)535-1944

Faksas:(416)536-6268

KREPŠINIS: Kaune įvyko il
gamečio Kauno “Žalgirio” ir Lietu
vos rinktinės trenerio Vlado Garas
to vardo tarptautinės keturių ko
mandų varžybos, kurias laimėjo
Kauno “TOPO centro-Atleto” ko
manda. Vilniaus “Lietuvos ryto”
krepšininkai, ruošdamiesi naujam
sezonui, 101:102 nusileido Sidney
“Kings” (Australija) komandai.
Lietuvos krepšinio žymūno Š. Mar
čiulionio krepšinio mokyklai, šven
čiančiai dešimties metų įsteigimo
jubiliejų, Krepšinio akademijos sta
tusą suteikė Tarpt, krepšinio fede
racijos (FIBA) Europos zona.
SKRAIDYMAS: Kaune įvyko
lengvųjų orlaivių pilotų varžybos A.
Liekio taurei laimėti. Dalyvavo
vienvietės ir dvivietės motoskraidyklės ir lėktuvai. A. Liekio taurę
iškovojo elektrėniškis S. Petruške
vičius su vienviete motoskraidykle.
Antroji vieta elektrėniškiams - dvi
vietės motoskraidyklės pilotui A.
Sirvydui ir navigatoriui D. Jaku
bauskui. Trečioji - motoskraidyklės
pilotui kauniečiui V. Stanaičiui.
Pociūnuose pagerintas laisvo kriti
mo derinių formacijos Lietuvos re
kordas. Laisvo kritimo derinių for
maciją atliko 20 parašiutininkų.
Ankstesnis rekordas buvo pasiektas
18 parašiutininkų.
TENISAS: atvirojo Kanados
jaunių (iki 18 metų) teniso čempio
nate merginų vienetų varžybose
Lietuvos atstovė Aurelija Misevičiūtė pasiekė ketvirtbaigmę, bet
pralaimėjo gruzinei S. Devidzei 5:7,
7:5, 6:7.
FUTBOLAS:
Marijampolės
“Sūduva”, vienintelis Lietuvos klu
bas, likęs šio sezono Europos fut
bolo pirmenybėse. Nugalėję Ber
gen “Brann” (Norvegija) klubą ir
išvykoje, ir namuose, pateko į UE
FA taurės varžybų pagrindines
rungtis. Lietuvos futbolo lygos var
žybų lentelė: 1. “FBK Kaunas” - 57
taškai, 2. “Atlantas” - 51 t., 3. “Ek
ranas” - 40 t., 4. “Žalgiris” - 36 t.,
5. “Inkaras” - 36 t., 6. “Sūduva” 27 t., 7. “Sakalas” - 26 t., 8. “Gele
žinis vilkas” - 14 t., 9. “Nevėžis” - 8
t. V.P.

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
IMAME

MOKAME
1.00%
1.15%
1.25%
2.00%
2.80%
3.00%
4.00%
4.30%
1.60%
2.25%
3.00%
3.25%
4.00%
4.25%
1.00%
2.50%
3.05%
3.25%
4.05%
4.50%
1.00%
1.00%
1.35%
1.00%

už asmenines paskolas
nuo............................... 5.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų........................ 4.25%
2 metų........................ 4.85%
3 metų........................ 5.15%
4 metų........................ 5.60%
5 metų........................ 5.80%
- su keičiamu
nuošimčiu................... 4.50%

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS
ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS)
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS
Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

MasterCard

APLANKYKITE MŪ9LĮ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

Skautų veikla
• “Šiaurės žvaigždyno” jubilie

jinėje 40 m. stovykloje “Romuvo
je” vyr. skaučių įžodį davė: Vikto
rija Benotaitė, Livija Jonaitytė, Vi
lija Pečiulytė, Viktorija Petrauskai
tė, Audra Rusinaitė, Teresė Saplytė, Vaida Simonavičiūtė, Julija Simonėlytė, Aleksandra Valaitytė,
Vilija Yčaitė, Alisa Panavaitė, Gab
rielė Nakrošiūtė. Joms vadovavo ps.
Kristina
Dambaraite-Janowicz.
“Gintarės” laipsnį gavo Kristina
Petrauskaitė ir Angie Birgiolaitė.
Jų globėja - j.s. Elena Namikienė.Tai jaunoji karta, pasižadėjusi
tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui.

strg 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.
Dėmesio! Organizuojama kelionė į Lietuvą rugpjūčio 26 - rugsėjo 10 d.d.
Tel: 416 538-1748 1-866-566-1336 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

• A.a. v.s. Vytautas Skrinskas

mirė prieš trejus metus, rugpjūčio
28 d. Atšventę “Romuvos” 40 m.
sukaktį, Toronto skautininkai-kės
už mirusio brolio vėlę užprašė Mi
šias, kurios tą dieną įvyko Prisi
kėlimo šventovėje. Mišių dalyviai
pareiškė užuojautą žmonai Felici
jai, dukrai ps. muz. D. SkrinskaiteiViskontienei, sūnui ps. dr. G.
Skrinskui. F.M.

ROY>XL LePAGE
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Jei norite pirkti ar parduoti
namą, ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai

mugės pagrindinė tema daugiakultūrizmas. Vyko įvairių
tautų dienos: Kinijos (VII. 17),
Ukrainos (VII.22), Lenkijos
(VII.23), Portugalijos (VII.30),
Rusijos (VII.21) ir kt. Mugė pa
gal tradiciją baigėsi Darbo die
nos pirmadienį, rugsėjo 2.
Viktoras A. Sniečkus,
Queen’s universiteto Kingstone
(Ontario) profesorius ir Lietu
vos mokslų akademijos užsienio
narys, už nuopelnus Lietuvai ir
jos vardo garsinimą pasaulyje
buvo prezidento Valdo Adam
kaus apdovanotas DLK Gedi
mino ordinu. Ta proga prezi
dentas padėkojo mokslininkui
už jo indėlį į chemijos mokslo
pažangą ir plėtrą Lietuvoje.
Prof. V. A. Sniečkaus inicityva
ir pastangomis Lietuvoje pradė
tos rengti organinės sintezės
konferencijos, sutraukiančios šios
srities specialistus iš viso pasau
lio. Pirmoji konferencija įvyko
2000 metais, antroji - š. m. bir
želį Vilniuje. Organinė sintezė
yra sparčiai plėtojama mokslo
sritis. Įvairiais sintezės meto
dais išgaunami nauji vaistai, da
žai, maisto priedai ir konservatai bei daugybė kitų kasdieni
niame gyvenime vartojamų me
džiagų. Reikšmingų šios srities
mokslo darbų atliekama ir Lie
tuvoje: Vilniaus universitete, Kau
no technologijos universitete,
Biologijos ir Chemijos institu
tuose. (ELTA)
G.K.
c

patarnauti

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

Tel. 416 762-8255
Tt BENDRADARBIŲ
Siunčiantys pranešimus
įsidėmėti, kad NAUJAS
905

fax

416 762-8853

IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI!
ir žinias faksu yra prašomi
TŽ FAKSO NUMERIS YRA
290-9802.

KELIONES Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į Lietuvą - turiu naujas, geras rudens ir žiemos kainas pvz. rugsėjo ir spalio mėn.-geriausia kaina - $765 +mokesčiai
pvz. lapkričio ir gruodžio geriausia kaina
- $656 + mokesčiai

Užsisakykite dabar - pigieji bilietai greitai išperkami!
Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!
TURIU DAR VIETŲ TURIST1NĖSE/MALDININKŲ KELIONĖSE:
27 rugsėjo, 13 dienų-Austrija, Šveicarija, Prancūzija-Liurdas, Monte Carlo
20 spalio -12 dienų Italija ir Vatikanas
28 spalio, 15 dienų - Italija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija-Liurdas, Fatima
Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra būtina,
tik paskambinkit - sutvarkysiu!
Bilietus pristatau X-PRĖSS paštu.
ALGIS
133 Roncesvalles Avė.
mrnri ir> @
TORONTO, Ont. M6R 2L2

MEDELIS
ALGIS ir STEFA MEDELIAI

-r >

Tel. 416 531-4800

@

MEDELIS CONSULTING

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

Tel. 1-905-666-9086

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

Tėviškės žiburiai

Kurortai - turistų sveikatai I
DR. VYTAUTAS MEŠKA

“Patirdamas tiesą, gėrį ir
grožį, išgyvendamas gamtą, kul
tūros kūrinius bei žmogaus mei
lę, asmuo dar labiau save pra
turtina (A. Paškus, Idėjų sankry
žoje).
Bet kam gi reikalingas tas
turtas, pagaliau net ta žmogaus
meilė, jeigu viskas yra tik laiki
na, dar labiau - tik paskolinta,
jeigu mes čia esame tik svečiai?
Galvodamas apie tai prisi
menu savo tėvo pasakojimą
apie Pirmojo pasaulinio karo
metais Rusijoje internuotus če
kus. Jie, būdami išsekę, alkani,
jausdami šaltį, sirgdami, netgi
nežinodami ar ryt-poryt dar iš
liks gyvi, nuoširdžiai tvarkė ap
linką ties suplyšusiomis savo pa
lapinėmis, kalkėmis baltino iš
dėstytus akmenukus. Kokį gi ši
reminiscencija turi ryšį su ku
rortais, turizmu, rekreacija, kas
asocijuojasi su nerūpestinga, ge
ra ir linksma nuotaika, atitrūki
mu nuo įgrisusios rutinos, priar
tėjimu prie gamtos, fizinių, inte
lektinių, emocinių jėgų atkū
rimu?
Šiaip ar taip mes čia esame
tik svečiai. Tačiau svečiuotis ga
lima įvairiopai. Tad ir svečiuokimės kaip pridera: linksmai,
gražiai, nerūpestingai, su puikia
nuotaika, nugalėdami begali
nius sau ir savo artimiesiems
įgrįsusius negalavimus, depresi
ją, tariamą arba iš tikrųjų esamą
beviltiškumą. Pabandykime (jei
gu jau iš tiesų negalime pasi
keisti) užsidėti bent šiek įdo
mesnio veido kaukę. Pabandy
kime tapti pakantesni, toleran
tiškesni, pagaliau supraskime,
kad visi esame savaip teisūs.
Nėra jokio reikalo priešgyniauti
artimiesiems, laikant teisinga
tik savo nuomonę, kuri, be kita
ko, “privalo” būti vykdoma. Lo
giškai, neskubėdami, “atvėsę”,
pagalvoję tikrai suprasime, kad
tokia mūsų elgsena - yra tik nususipratimas, o jeigu kalbant
tiesiai - tai klaida. Kam gi viso
to reikia, kas gi po erzelynės liks
patenkintas? Pasirodo, mažai
kas, tikriausiai niekas, taigi ir
mes patys.
v
Visa tai, kas čia keliais žo
džiais paminėta, deja, yra kas
dieninio gyvenimo fragmentas,

tačiau nemažas. Didžia dalimi
jis priklauso nuo mūsų finansi
nių išteklių, nuo turimos mate
rialinės gerovės. Per Lietuvos
televiziją buvo rodomas toks įg
risęs meksikietiškas serialas “Ir
turtuoliai verkia”. Remdamasis,
savo kaip gydytojo, o pagaliau ir
šiaip jau pagyvenusio žmogaus
patirtimi, galiu tik patvirtinti,
kad čia pinigai iš tiesų didesnės
vertės neturi. Visos dvasinės,
psichologinės, net savotiškai
buitinės problemos yra lyg per
keliamos į kitą, aukštesnį lygį,
tačiau nuo to žmogus laiminges
nis netampa.
Kur išeitis? Tai sudėtingas,
turįs įvairių problemų ir komp
leksų klausimas ir į jį vienu žo
džiu atsakyti sunku. Todėl ir
mes, palikę šią problemą atvirą,
pabandykime pagvildenti bent
jos dalį.
Šiam tikslui bent laikinai
pamirškime visą savo žemiškąją
“vargų ir sielvartų kelionę” (S.
Santvaras), pamojuokime ranka
kasdienybei ir prisiminkime
nors ir laikino išsigelbėjimo oa
zę, t.y. bent tariamą pabėgimą
nuo savo rūpesčių. Tam neblo
gai tiek psichologiškai, tiek fi
ziologiškai padeda ekskursijos,
turizmas. Toks aktyvus poilsis
yra reikalingas bent kartą ar du
per metus mūsų organizmo psi
chofiziologiniam pajėgumui su
stiprinti, sveikatos atsargoms
papildyti.
Galima būtų paminėti, kad
pvz. prieš kelis dešimtmečius
JAV piliečiai per metus net aš
tuonis milijardus dolerių išleis
davo kelionėms į užsienį, kad
per savo atostogas jie nukeliau
tų per 350 bilijonų mylių.
“Galvos skausmams nura
minti, o tai, kaip žinoma, gana
nemalonus, kenkiantis organiz
mo fiziologinėms funkcijoms
net ląstelės lygyje sindromas,
per metus jie paklodavo per 420
milijonų dolerių” (A. Paškus).
Pradėję kalbą apie keliones,
visų pirma negalime nepaminėti
Lietuvos, kuri daugeliui mūsų
yra tėviškė, joje prabėjo jaunys
tės metai, pirmosios nedrąsios,
kuklios svajonės apie ateitį, čia
buvo išgyventi pirmieji draugys
tės jausmai. Geriau pagalvojus,
tai iš tikrųjų yra bene vienintelis
tikras mūsų turtas.

SKAITYTOJAI PASISAKO
NUOSTATAS AR NUOSTATA?

SVETIMŽODŽIAI

Jaunystėj laikais laisvoje Lie
tuvoje turėjome žodį NUOSTA
TAS. Sovietinės okupacijos metu
rusofilai išperėjo naują žodį NUO
STATA. Kam už šį “patarnavimą”
mes turime būti “dėkingi”? Per
žvelkime knygas.
1948 m. V. Pėteraičio Lietuviš
kai angliškame žodyne žodžio “nuo
stata” nėra. Žodis NUOSTATAS
yra 265 puslapyje. 1950 m. Skar
džiaus Lietuvių kalbos vadove ma
tome žodį NUOSTATAS (403
psl.), žodžio “nuostata” čia neran
dame. 1960 m. Bostono Lietuvių
enciklopedijoje yra žodis NUOSTA
TAS, o žodžio “nuostata” čia irgi
nėra. 1970 m. Vilniaus Lietuvių kal
bos žodyno aštunto tomo 957 ir 958
puslapiuose
matome
terminus
NUOSTATAI. 1972 m. Jono Kruo
po Dabartinės lietuvių kalbos žody
ne, 450 psl., yra NUOSTATAI.
1979 m. Antano Salio Romoje iš
leistoje knygoje Raštai I, 363-364
puslapiuose, žodžio “nuostata” nė
ra. 1991 m. B. Piesarsko Lietuviųanglų kalbų žodyno 381 puslapyje
matome tik NUOSTATUS, bet
“nuostata” žodžio nėra. 1996 m.
lietuvių kalbos draugijos išleistoje
knygoje Klausimų kraitelė pasisako
už žodį NUOSTATAS (169 psl,).
Čia žodis “nuostata” visai nemini
mas.
KADA atsirado žodis “nuosta
ta”?
Šį žodį randame Vilniaus 1970
metų Lietuvių kalbos žodyno aš
tunto tomo 967 psl. Už tai, esą, esa
me dėkingi pačiam Leninui..., nes
jis duodavęs teisingas direktyvas nuostatas.
Dešimtmečiams slenkant so
vietų laikais, esą, Jono Kruopo (g.
1908) “dėka” atsiradęs žodis “nuo
stata” taip ir užgožė mūsų senąjį
žodį NUOSTATAS (Žiūr. Maž.
Liet. Sov. Enc., 2:226, Vilnius
1968).
Nuostabu, kad šį naują termi
ną įsisavino ne vien pavergtoji tau
ta, bet ir laisvoji išeivija... Neleis
kime rusomanams kišti savo snapo
į lietuvių kalbos reikalus! Todėl lin
kėtina grįžti prie savo senojo žo
džio: NUOSTATAS!

1938-1939 m. Lietuvoje pradė
ta lietuvinti pavardes, kurios turi
slaviškas galūnes: Mickevičius, Stan
kevičius, Lukoševičius... Ir tai kai
kurie Mickevičiai pakeitė pavardes
į Mickus, Stankevičiai į Stankus,
Lukoševičiai į Lukošius... Pavardės
su galūne vičius(vič) yra daugiausia
gudų kilmės. Lenkiškos pavardės
turi galūnes “i”: Pilsudski, Želigovs
ki, Zielinski, nors yra ir kitokių.
Prie rusų buvo nemažai į lietu
vių kalbą įtraukų rusiškų žodžių.
Pavyzdžiui, man labai bjauriai
skamba žodis “balotiruotis”. Sako
ma, balotiruotis į prezidentus. Ko
dėl negalėtų sakyti kandidatuoti į
prezidentus?
Vartotus pašto ženklus mes
vadindavome vartotais arba antspau
duotais, o dabar dar nuo sovietinių
laikų vadina juos “gesintais”. Gesinti
galima tiktai ugnį, o ne pašto ženk
lus. Dabar į lietuvių kalbą pradėjo
veržtis angliški žodžiai: blenderis, dispenseris, printeris, tosteris...
Australijos lietuvis Algimantas
Taškūnas išleido knygelę Nereika
lingų svetimžodžių rinkinys. Jis savo
knygos įžangoje rašo: “Vieni žmo
nės renka pašto ženklus, kiti seno
viškus pinigus, o aš renku nereika
lingus svetimžodžius. Tik tokius,
kurie yra tikrai nereikalingi, nes
jiems lietuvių kalba turi gražius pa
kaitalus.” Jisai savo knygutėje yra
surašęs 60 puslapių tokių žodžių.
Neseniai dalyvavau viename
tarptautiniame kongrese “Palais de
Congres” Montrealyje, kur šalia sce
nos salėje buvo įvairomis kalbomis
užrašai: Welcome, bienvenue, benvenido ir t.t. Ir labai nustebau pamatęs
lietuvišką užrašą “Maloniai pra
šome”. Geriau būtų “sveikiname”.
Prieš keletą metų Danija Lie
tuvai padovanojo gražius spaudos
kioskus su reklaminiais užrašais
Printz. Vilniaus miesto savivaldybės
lietuvių kalbos skyriaus direktorė
buvo pasipiktinusi dėl to nelietuviš
ko Printz firminio užrašo. O tokių
firminių užrašų, kaip Printz, Kodak,
Adidas, negalima pakeisti nei iš
versti. Bet kas juokingiausia, kad ta
valdininkė, kalbėdama apie tuos
kioskus, apibūdino juos kaip
“modernaus dizaino”, pati pavarto
dama anglišką žodį “design”, o ga
lėjo pasakyti modernaus stiliaus ar
ba pavidalo.
L. Stankevičius,
Montreal, Que.

Kun. dr. Eugenijus Gerulis,

Florida
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Re/max West į staigoje
ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.
West Flealtv Ino.

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

416 769-1616, namų - 416 769-3577
Nemokamas namų į vertinimas

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, o&. d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 (Į vakarus nuo Hurontario)

Toronto Prisikėlimo kredito koperatyvui švenčiant 40 metų veiklos sukaktį buvo vaišinami jo nariai prie
parapijos patalpų. Iš k.: kun. Eug. Jurgutis, OFM, A. Nausėdas, J. Kuliešius; sėdi E. Walenciej ir D.
Nausėdienė
Nuotr. R. Užpalytės

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

“Romuvos” stovyklavietę Kanadoje prisimenant

ORTODONTAS

Pirmosios skautų-skaučių stovyklos, jų džiaugsmai ir vargai
M. VASILIAUSKIENĖ

40 metų! Rodos, tik vakar
su dideliu entuziazmu įsigijom
savo stovyklavietę. Pakrikštijom
ją “Romuvos” vardu. Rodos, tik
vakar važiavom jos tvarkyti paruošti pirmajai stovyklai. Va
žiavom dainuodami, kurdami
kupletus...
Kur lygūs laukai,
Ten Muskokos miškai,
Ten skautai stovyklą nupirko,
Galanda kirvius ir pjūklus aštrius,
Sukrovę gurguolėmis traukia...
Nuo Toronto šalies,
Kaip sparnai debesies,
Pilni džiaugsmo, vilties,
Kad visi jiems padės
Galvojo jie kalnus nuversti...
Ir nuvažiavo... ir pamatė...
ir baisu pasidarė... Ir prasidėjo
darbai. Iš visų pusių eina įvai
rios raudos.

Oi, kelme, kelme, kelmeli mano,
Kas jų nerauna - nieko neišmano.
Išroviau vieną - du šalia išdygo,
Kelmų begalybė įvarys man ligą...
Pirmiausia išdygo pagrindi
nis pastatas. Jau buvo kur pasi
slėpti nuo lietaus. Po kelerių
metų išaugo ir nameliai jau
niausiems stovyklautojams, dar
po kelerių - ant “Lapės” ežero
kranto laivams laikyti garažas ir
entuziastų suregzta elegantiška
pirtelė.
Stovykla augo ne tik savo
pastatais, bet ir stovyklautojų iš
gyvenimais. O jų tiek daug - ne
surašysi!
Prisimenu, į pirmą stovyklą
vežėme geriamą vandenį stati
nėmis, vandentiekis dėl kažko
kių priežasčių “užspringo”. Sto
vyklautojų buvo apie 300. Ir
dabar dar stebimės, kad niekas
nesusirgo. Prisimenu ir mūsų
pirmąjį virėją, kurio aistra buvo
kepti “pajus”... Ir prikepk tu
man “pajų” 300 alkanų burnų!
Tad ir kepė dienomis bei nak
timis. Po trijų dienų jam užteko
- išdūmė atgal į Torontą, o
skautai grįžo prie savo tradici
nių priešpiečių - dešrelių su
garstyčiomis.
Jeigu medžiai galėtų kalbė
ti, papasakotų! Ir apie vakari
nius laužus, kuriuos vyčiai su
kraudavo kuo aukščiausius, kad
jų žiežirbos siektų žvaigždes.
Prie jo buvo skaitomos dienos
aktualijos, s. Stepas pačirpindavo smuikeliu, jaunieji “pavai
dindavo” kartais kvailas, o kar
tais ir ne taip kvailas istorijėles,
kun. Kulbis būtinai vesdavo sa
vo labai visų mėgstamą Alouette... ir skambėdavo šūkiai bei
dainos, kol didelė geltona mė
nulio pilnatis iškildavo iš “La
pės” ežero ir ištiesdavo savo ta
ką ant vandens.
Pasakotų medžiai ir apie
vyr. skaučių bei vyčių įžodžius, o
daugiausia turbūt apie naktinius
žaidimus, kurių labai laukdavo
ypač jauniausieji. Būdavo išvedi
dvi grupes. Viena paslepia vė
liavą ir ją saugo, kiti bando pri
sėlinti ir ją pavogti... Mes, keli
vyresnieji susėdam ir laukiam

LEDASrefrigeration
AIR CONDITIONING &
APPLIANCES

Skambinti

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

veiksmo. O veiksmas sustoja
maždaug už 10 žingsnių nuo
mūsų - toliau “baisu”. Puola
mieji nekantrauja - ūkteli, bet
puolantieji - nė iš vietos! Neiš
kentus prieini, parodai vėliavos
kryptį. Nepadeda! Tada kartu
su jais “bandai” prisėlinti prie
vėliavos. Patį veiksmą palieki
jiems - pasistumdo, parėkauja,
laimingai suranda vėliavą ir pa
tenkinti visi grįžtam į stovyklą, o
kitą rytą “didvyriški” pasakoji
mai nenutrūksta iki pat laužo.
Nepamirštami ir vyr. skau
čių kandidačių išvedimai iš sto
vyklos ribų, kur jos pasistato la
pinę, išsiverda valgyti ir pralei
džia visą parą apmąstydamos
įžodžio prasmę. Palieki ir aplan
kai tik pavakary, kartais patai
kai pietums ir tave pavaišina ne
tik žarijose iškepta bulve, bet ir
ežere pagauta žuvyte bei pačių
surinktom pievose žemuogėm.
Tikra puota! Palieki nakčiai vie
nas skautes ir pasidaro neramu,
tad apie 2 v.r. vėl brendi per
rasotas pievas, kartais pagąsdi
nama pelėdos ūkavimo arba
praliuoksinčio zuikelio, pasižiū
rėti ar meškos nesudraskė...
Viskas ramu, visos miega, net ir
budinčioji, bet... kirvis šalia.
Grįžti iki kelių šlapia nuo rasos,
bet ramia širdimi. Tau patikėto
sios yra saugios. O kitą naktį įžodis.
Buvo stovykloje ir kurjozų.
Nepamirštamas vakaras, kai
dingo vienos vadovės šešiametis
sūnelis Aras. Miškas skambėjo
nuo “Arai... Arai!..” Šauksmai
galėjo ir mirusį prikelti. Tuo
tarpu pats Aras palapinėje už
kritęs už lovelės saldžiausiai
miegojo.

Mes, vyresnieji, būdėdavome naktimis. Kai stovykloje jau
būdavo visiškai ramu, susirink
davome virtuvėje ir prie kavos
puodelio apšnekėdavom dienos
įvykius, aptardavom kitos die
nos iškylas. O jeigu mūsų tarpe
pasitaikydavo iš Hamiltono p.
Kudabienė, mes ją išprašydavo
me literatūros vakaro arba bent
kelių anekdotų. Vieną naktį nu. tarėm įsteigti naują organizaciją
- tautišką, patriotišką jaunimui
ir jį suprantančiam senimui, ku
rios auklėjimo pagrindai ir
struktūra būtų panaši j skautijos. Kadangi lietuviai mėgsta
žuvauti, pavadinti ją Žuvija. Jos
šūkis: “Žuvauk! - Vis žuvauju!
Valgyk žuvį iškišęs liežuvį!”
Tuntininkai - žvejai, drauginin
kai - paplavokai ir skiltininkai kabliukai. Seserija: vyr. skauti
ninke - forelė, skautininkės lydekos, vyr. skautės - plekšnės,
skautės - varlės ir paukštytės ukleikos. Brolija: vyr. skautinin
kas - šamas, skautininkai - vėž
liai, vyčiai - unguriai, skautai vėžiai ir vilkiukai - kilbukai.
Specialybės: varlamušiai, sliekagaudžiai ir pan. Daug juoko, bet
įdėja, gaila, neprigijo.
Daug dar galima būtų ra
šyti. Šie “Romuvos” prisimini
mai yra tik maža dalelytė pačių
pirmųjų stovyklų. O juk “Ro
muvai” jau 40 metų! Bet “Ro
muva” nesensta. Ir smagu žiū
rėti, kad “vaikaičiai” jau perima
mūsų darbus. Lieka tik palinkė
ti, kad jų vaikaičiai ir dar po 40
metų sudarytų vieningą ratą ap
link laužą “Romuvoje”, stebėtų
žvaigždes, mėnulio pilnatį ky
lantį iš “Lapės” ežero ir susiki
bę rankomis giedotų Ateina
naktis.

(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

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

416 769-2526

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

Tel. (4i6) 763-5677

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.
PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.
(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

PATYRĘS
NUOSAVYBIŲ
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS
Prašau skambinti šiandien

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo

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

Kanados lietuvių skautų-skaučių stovyklavietėje “Romuvoje” 1967 m.
Nuotr. VI. Bacevičiaus

į

TORO
A.a. Petrui Styrai mirus, už

jausdami jo artimuosius - Sofiją
Styrienę, dukrą Vidą, dukraites
Aleksandrą ir Samantą - Ser
gantiems vėžiu ir džiova vaiku
čiams ir tremtiniams aukojo:
$50 - S. Styrienė ir šeima, T. Z.
Zaleskiai; $20 - B. Tamošiūnie
nė, M. Povilaitienė, E. Bočkienė, E. Geldutienė, L. H. Sukauskai, S. Girčienė, T. V. Ma
cai, P. J. Barakauskai, O. Skė
rius, A. Lėmežys; $10 - B. Stalioraitienė, E. Juknevičienė, L.
Stulginskienė, V. Lėverienė, A.
Petkevičienė, B. Z. Romeikos.
M.P.
TŽ redakciją pasiekė pluoš
telis informacijos lietuvių ir olan
dų kalbomis apie estradinę dai
nininkę ir kompozitorę Vaidą
Vairaitę, jau aštuonerius metus
gyvenančią Olandijoje, dainuo
jančią lietuviškai. Jos dainos gir
dimos per to krašto radiją. Ne
seniai išleidusi savo dainų CD
plokštelę Prisiminimai. Finansiš
kai ją remia Vokietijoje gyve-

N

T

O

nanti motina ir dabartinis jos
vyras belgas. Plokštelę galima
įsigyti kreipiantis šiuo adresu:
interneto tinklapis www.silvox.nį; e-paštas info@silvox.nl. Nu
rodyta kaina E15.75, plius pašto
išlaidos. Inf.
Gintaras Ašmenskas, Pa
saulio jaunimo dienų dalyvis, at
siuntė Tėviškės žiburiams laišką,
kuriame prašo paskelbti padėką
jį globojusiems J. ir dr. O. Gustainiams “už nuoširdų priėmimą
ir jautrų rūpestį mūsų viešnagės
Toronte metu.” Prie padėkos
jungiasi “kartu su manimi gyve
nęs PJD dalyvis ^lindaugas Kėrys.” Prie laiško buvo pridėta
pora nuotraukų, primenančių
PJD įvykius.
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto
tinklapis wvvw.tzib.com laukia
jūsų apsilankymo. Skaitytojai
kviečiami susipažinti su juo ir
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu tevzib@pathcom.com

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

1 Resurrection Rd , Toronto, ON M9A 5G1

Naujas raštinės adresas ir darbo valandos:

1 Resurrection Road
Toronto ON M9A 5G1
pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p.

Tel. 416 889-5531
Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!

REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
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Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

- Rugpjūčio 28, trečiadienį, iš
- Rugpjūčio 29 d. Kennebunk
Lietuvos kankinių šventovės palai
port, ME, mirė ilgametis pranciš
dota a.a. Veronika Paulionienė, 96
konų provincijolas ir vienuolynų
m. amžiaus, mama mūsų parapijos
steigėjas, tarp jų ir Prisikėlimo pa
tarybos pirmininko Rimo Paurapijos Toronte, kun. Jurgis Gailiulionio.
šis, OFM, 90 m. Palaidotas rugsėjo
- Rugsėjo 6 yra pirmasis mė
2 d. Šv. Jono kapinėse Brooklyne,
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
kur lietuviai pranciškonai turi savo
vos kankinių šventovėje Mišios bus
40 vietų sklypą.
vakare 7 valandą, o po Mišių - Šį penktadienį, rugs. 6, 7 v.v.
Šventoji valanda prie išstatyto
bus aukojamos pirmo mėn. penkta
Švenčiausiojo.
dienio Mišios su šv. Valanda po
- “Angeliukų” choras, vado
Mišių. Ligoniai ir seneliai yra skati
vaujamas Lilijos Turūtaitės, po va
nami susisiekti su kunigais ir papra
saros atostogų pradeda savo veiklą
šyti, kad juos kunigai pirmais penk
rugsėjo 8, ateinantį sekmadienį, ir
tadieniais lankytų.
jau tą dieną giedos Lietuvos kanki
- Šį pirmą mėnesio šeštadienį
nių šventovėje 9.30 v.r. Mišiose.
Gyvojo rožinio draugijos nariai ren
Vadovė kviečia vaikučius įsijungti į
kasi Rožiniui ir Mišiom 10.30 v.r.
“Angeliukų” gretas.
- “Žodis tarp mūsų”, rugsėjo ir
- Lietuvos kankinių parapijos
spalio mėnesių knygutės, yra padė
choras po vasaros atostogų renkasi
tos parapijos šventovės prieangyje.
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 8,
Kaina $5.
ateinantį sekmadienį, 10 vai. ryto
- Santuokai ruošiasi Joana
įprastiniame repeticijų kambaryje
Stungurytė su Sandy Boettcher.
Anapilio salės antrame aukšte. Tą
- Rugpjūčio 30 d. palaidotas
sekmadienį choras jau giedos šven
a.a. Petras Styra, 83 m. Paliko žmo
tovėje per 11 v.r. Mišias. Visi buvu
ną Sofiją ir dukrą Vidą su šeima.
sieji nariai ir nauji kandidatai skati
- Lenkijoj, Punske mirė a.a.
nami jungtis į choro gretas.
Antanas Zdancevičius, Onutės Pe
- “Anapilio” sporto klubo me
čiulienės tėvelis ir a.a. Rabik Vaditinis susirinkimas įvyks rugsėjo 8,
kovski, Genės Bacevičienės sūnė
ateinantį sekmadienį, 4 v.p.p. para
nas; Čikagoj mirė a.a. Viktoras
pijos salėje. Susirinkimas bus už
Lesniauskas, Aldonos Ranonienės
baigtas suneštinėmis vaišėmis.
brolis.
- Tuoktis ruošiasi Adomas
- Mišios sekmadienį, rugsėjo
Maksimavičius ir Julija Tumelytė.
8: 8 v.r. už a.a. Vandą Chockovičie- Lietuvos kankinių šventė nę - 1 metinės; 9.15 v.r. už a.a. Vy
Anapilio parapijos atlaidai šiais
tautą Urboną - 1 metinės; 10.30
metais bus rugsėjo 29, sekmadienį.
v.r. už a.a. Algirdą Strumilą, už a.a.
Tą.dieną Lietuvos kankinių švento
Alfonsą Geidutį, už a.a. Vytautą
vėje Mišios rytą bus tik 9.30 vai.
Skrinską - 3 metinės; 12 v.d. už gy
(Mišių 11 vai. tą rytą nebus). Iškil- . vus ir mirusius parapijiečius.
mingos Mišios tą dieną bus 3 v.p.p.
Kanados lituanistinių mo
Po Mišių bus eisena su Švenčiau
kyklų mokytojų suvažiavimas
siuoju, o po eisenos - vaišės Anapi
įvyks Hamiltone, šeštadienį,
lio salėje. Bilietai į vaišes bus plati
nami ateinantį sekmadienį parapi
rugsėjo 7, nuo 10 v.r. iki 3.30
jos salėje.
v.p.p. St. Charles Adult Educa
- Mišios rugsėjo 8, sekmadie
tion Centre patalpose, 150 East
nį: 9.30 v.r. už a.a. Reginą Klem5th Street. Kviečiame visus mo
kienę (X metinės); 11 v.r. už para
kytojus ir talkininkus. Važiuo
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo
jant iš Toronto: QEW, 403,
šventovėje rugsėjo 8, sekmadienį
Lincoln Alexander Espressway
10.30 v.r. padėka Dievui; Delhi Šv.
East, Upper James į kairę
Kazimiero šventovėje rugsėjo 7,
(North),
Brucedale Street į de
šeštadienį, 3 v.p.p. už Vėžauskų mi
šinę (pravažiavus Fennel Ave
rusius.

nue). Daugiau informacijtj tei
kia Vida Stanevičienė, tel. 905
331-0303.
- Šį sekmadienį, 9.30 v.r. pa
Gimnazijos amžiaus jauni
maldų metu prasideda sekmadie
mas, norintis priklausyti Kana
nio mokykla, o po pamaldų įvyks
Moterų draugijos susirinkimas
dos jaunimo chorui ir dalyvauti
šventovės patalpose.
Dainų šventėje Vilniuje 2003 m.
- Tarybos posėdis įvyks rugsė
liepos mėnesį, prašomas skam
jo 24, antradienį, 7.30 v.v. Šturmų
binti iki š.m. rugsėjo 13 dienos
namuose.
choro administratorėms: N. Simonavičienei tek: 416-239-7226
Muziejaus-archyvo žinios
arba R. Stravinskienei tel. 416- Dabar yra paskutinė proga .
767-9306.
Choro repeticijoms
pamatyti jaunųjų Kanados lietuvių
vadovaus N. Benotienė ir D.
dailininkų parodą, kuri baigsis rug
Viskontienė. Pirmasis susirinki
sėjo 21 d. Dailininkai: Kristina Bamas su tėvais ir dainininkais
liūnaitė, Andrius Butkevičius, Kris
įvyks rugsėjo 15 d., 12 vai.
Jurėnas, Ūla Petraitienė, Rima MaPrisikėlimo parapijos muzikos
čikūnaitė, Kristina Petrauskaitė, Vi
ka Ross. Rugsėjo 29 - spalio 28 d.
kambaryje.
muziejuje bus nauja meno paroda Toronto vyrų choras “Aras”
dailininkė Rita Bulavaitė-Forrest
pradės
repeticijas rugsėjo 16,
rodys darbus, sukurtus jai esant
pirmadienį, 6.30 v.v. Toronto
artist-in-residence Algonquin parke.
Lietuvių Namuose. Pradedamas
Vėžiu ir džiova sergantiems
25-tasis veiklos sezonas. 25-čio
našlaičiams Lietuvoje Bernadeta
koncertas įvyks 2003 m. vasario
Stalioraitienė aukojo $100.
2 d. Sukakčiai pažymėti išlei
džiama kompaktinė plokštelė ir
A.a. Veronikos Paulioniegarsajuostė. Kviečiami choristai
nės atminimui Lietuvių slaugos
sugrįžti ir laukiame naujų.
namams “Labdara” aukojo: $100
Choro valdyba
- J. Rinkūnienė; $50 - A. S.
Baršauskai, R. J. Karasiejai, Pr.
Lietuviška televizijos laida
Z. Linkevičiai, S. V. Piečaičiai;
“Toli-arti” pradedama transliuo
$40 - R. D. Puteriai; $30 - K. J.
ti š.m. rugsėjo 21, šeštadienį, 11
Batūros, V. V. Paškai, E. H.
v.r. per CFMT stotį (channel 47
Stepaičiai; $ 25 - E. S. Čepai, A.
- cable 4). CFMT, pirmoji Ka
R. Jonaičiai, K. R. Poškai; $20 nados daugiakultūrių programų
A. Augaitienė. D. Baziliauskiestotis, nuo 1979 m. transliuoja
nė, D. T. Chornomaz, Z. M.
didžiųjų tautinių grupių sudary
Kalvaičiai, J. Pacevičienė, A.
tas programas. Šiemet iš val
Pacevičius, A. V. Ramanauskai,
džios gavus leidimą plėstis,
B. Sapijonienė, M. Tamulaitietransliavimo galimybės suteik
nė, A. A. Valadkos; $10 - A.
tos ir kitoms tautinėms bend
Benotas.
ruomenėms, jų tarpe ir lietuvių.
Aukas surinko B. Matulai
Lietuviškas
programas šią vasa
tienė ir M. Povilaitienė.
rą sukūrė CFMT laidų rengėjas
Tėviškės žiburių redakciją
Vaclovas Verikaitis, torontietis
rugpjūčio 27 d. aplankė Lietu
Raimundas Laurinavičius ir So
vos žemės ūkio universiteto
nata Laurinavičienė. Įsigyta ir
mokslo skyriaus viršininkas doc.
medžiagos iš Lietuvos, kuri vi
dr. Algirdas Radzevičius, LŽUU
siems bus įdomi. Iš viso sudary
Aplinkos instituto direktorė doc.
ta 13 programų, kiekviena pus
dr. Vida Marija Rutkovienė ir
valandžio trukmės. Visi kviečia
ekologinio žemės ūkio doku
mi susidomėti.
mentavimo įstaigos “EKO agros” direktorė Ineta RutkovaiAnapilio sodybos
tė. Jie aplankė Torontą grįžda
mi iš pasaulinės ekologinio že
vaikučių choras
mės ūkio konferencijos, įvyku
sios Viktorijoje, Britų Kolumbi
“GINTARĖLIAI”
joje rugpjūčio 21-24 d.d., kurio
z
pradeda naują
je buvo per 1000 atstovų iš 92
veiklos sezoną ir
valstybių. Lietuviai mokslinin
kviečia visus
■'T :.3\ mėgstančius dainuoti
kai konferencijoje skaitė prane
vaikučius Įsijungti Į jų gretas
šimus apie Lietuvos pažangą,
pralenkusią kitas Baltijos valsty
Deimantė Grigutienė,
choro vadovė
bes šioje srityje. Svečius lydėjo
tel. 905 848-9628
torontietis Bruno Laučys.

Išganytojo parapijos žinios

Vasara

eina

prie pabaigos.

Mokiniai grįžta į mokyklas. Tar
nautojai ir darbininkai beveik visi
irgi yra baigę atostogas. Šiais me
tais nemažai Montrealio lietuvių
lankėsi Lietuvoje ir parsivežė gra
žių įspūdžių. Daug lietuvių iš Lietu
vos ir kitų kraštų aplankė mūsų tel
kinį. Judėjimas didelis. Oras, nors
ir karštas, turizmui buvo puikiau
sias. Ačiū Dievui, jokių didelių ne
laimių neįvyko.
Prancūzų vienuolės, nupirkusios iš Putnamo seselių Montrealio
Pasaulio jaunimo dienų dalyvių būrys iš Lietuvos su jos vėliava ir vietos lietuvių jaunimu Toronto High
Parke
Nuotr. K. Baliūnaitės

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis
SKELBIA NAUJŲ VEIKLOS METŲ PRADŽIĄ
ir kviečia lietuvių kilmės jaunuoles ir jaunuolius
nuo 8 metų amžiaus

pjūčio 3 d. susituokė Danielius Bu
lota sū Stephanie Gourde. Danie
lius yra Alvydo Bulotos ir Ramunės
Kudžmaitės sūnus. Abu jaunavedžiai
yra baigę aukštuosius mokslus ir
pagal savo specialybes dirba Kve
beko mieste. Ten ir gyvena. B.S.

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7
TEL: (514) 722-3545
FAX: (514) 722-3546'

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

Tel.: 766-5827
REGISTRACIJA SU PIRMA REPETICIJA:
STUDENTAMS - 2002 m. rugsėjo 8, sekmadienį, 6.30 v.v. Lietuvių Namuose
VAIKAMS ir ĮAUNIMUI - 2002 fn. rugsėjo 12, ketvirtadienį, 6.30 v.v. Anapilyje
SOGS
ADMINISTRACINIS MOKESTIS pirmam šeimos nariui - 50 dol. Kiti šeimos nariai moka
po 25 dol. Mokestis priimamas tik ČEKIAIS. Reikalingi sveikatos draudos kortelių
numeriai.
"GINTARAS" iš anksto kviečia visus į savo metinį koncertą
"ŠOKIO SŪKURY" 2003 m. kovo mėn. 30 d. Anapilyje

“Gintaro” vadovybė ir patariamasis komitetas

.

Kviečiame visus vaikus, tėvus, senelius, draugus į

KANADOS LIETUVIŲ ŠEIMOS ŠVENTĘ!
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKSLO METŲ PRADŽIOS SAVAITGALIS!

2002 m. rugsėjo 15, sekmadienį
“Bronte Creek Conservation” parke, QEW/Burloak Drive į šiaurę (tarp Oakville ir
Burlington), Breckon Shelter (uždara pastogė), autoaikštė “F”
J v.r
3 v.r.
D vai.
v.p.p.

St. Adolphe d’Hovard švento
vėje Laurinijos kalnuose, š.m. rug

ADAM O N IS INSURANCE AGENCY INC.

LITAS

“GINTARAS”

namus, dar nieko nedaro. Jau du
mėnesiai namai stovi tušti. Naujosios
šių namų savininkės yra numačiusios
namus nugriauti ir jų vietoje pasi
statyti naujus, pagal savo planus.

- registracija
- Šv. Mišios pastogėje
- susipažinimo žaidimai, pietūs, organizuoti žaidimai, “frizbee” varžybos
- premijos ir atsisveikinimas

------ įOt
*• •

Puikioje gamtoje galima toliau viešėti pvz. “Trillium trail, 2 km Half

FAX: 766-1349

Įvairios žinios
Valdovų rūmų paramos fon
do pranešimu, Valdovų rūmų at
statymui paremti š.m. rugpjūčio

16 d. Molėtuose vyko gatvės
krepšinio varžybos, sutraukusios
32 komandas ir daugiau kaip 100
žiūrovų.
Ten pat š.m. kovo 27 d. vyko
kasmetinė Veiksmo diena “Kuo
galėtume prisidėti prie Valdovų
rūmų atstatymo.” Dalyvavo apie
50 moksleivių iš įvairių rajono
mokyklų. Dėl pagrindinio prizo kelionės į jaunimo stovyklą Len
kijoje varžėsi 5 darbo grupės.
Pirmąja vieta įvertintos gat
vės krepšinio varžybos, kurių da
lyviai apdovanoti Valdovų rūmų
paramos fondo dovanomis. Per
sporto šventę Molėtuose buvo su
rinkta 510 Lt. Molėtų rajono savi
valdybė yra pirmoji, įsirašiusi į
Valdovų rūmų atstatymo rėmėjų
sąrašą, kuriame šiuo metu yra 67

organizacijos. Valdovų rūmų pa
ramos fondo adresas: S. Daukan
to a. 2-13, LT-2001 Vilnius, tel.
61 40 63, faksas 212 57 67,
www.lvr.lt, fondas@lvr.lt Inf.
Lietuviškuoju kompromisu
Das Ostpreussenblatt (2002.VIII.17) pavadino Lietuvos prezidento
V. Adamkaus siūlymą įvesti ilga
laikes penkmetines vizas arba
magnetines korteles, kuriomis ga
lėtų naudotis Rytprūsiuose gyve
nantys rusai keliaudami per Lie
tuvą į Rusiją. Pasiūlymas svarsty
tas Palangoje, kur prezidentas
rugpjūčio 5 d. susitiko su Kara
liaučiaus srities gubernatoriumi
V. Jegorovu, manančiu, kad pa
siūlymas galėtų būti priimtinas.
Tuo būtų sumažinamas biuro
kratizmas ir išvengta tiesioginio
“vizos” pavadinimo.
(Informacija Le Kro) Snk.

Moon Valley Trail, lookout, rollerblading trail“

Įvažiavimas: suaug. 18 m. ir vyresniems - 4 dol., jaun. nuo 4 iki 17 m. - 2 dot.,
suaug. nuo 65 m. -3 dol., automobiliui visam laikui -12 dol.
Informacija tel. 905-331-0303 vakarais.
Rengia KLB švietimo k-ja, KLJS ir PLJS valdybos

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS “PARAMA”
maloniai kviečia visus dalyvauti

______

JUBILIEJINĖS 50 METŲ SUKAKTIES

~ 4

POKVLV|E
, š.m. spalio 5, šeštadienį

M

y / Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West
Programoje įžymūs Lietuvos menininkai:

operos solistė IRENA MILKEVIČIŪTĖ

■fr 9 5 2
F2 O O

ir pianistas PETRAS GENIUŠAS
(vienintelis pasirodymas)

5 v.v. - KOKTEILIAI 6.15 v.v. - PROGRAMA
7.30 v.v. - VAKARIENĖ su VYNU ir ŠAMPANU
Bilietus užsisakyti skambinant J. Vingelienei tel. 416 233-8108. Kaina $50 asmeniui,

DĖMESIO!
Šiais metais KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
ŠVENČIA

50J METŲ

JUBILIEJŲ

Paskirkite š.m. lapkričio 8-9-10 d.d. savaitgalį šiai šventei
Numatyta plati programa: KLB tarybos suvažiavimas, sporto varžybos, šeštadienio
popietė su visų kartų rateliais, dainomis, šokiais, vakare iškilmingas pokylis.
Sekmadienį bus pašventintas KLB kryžius, visose parapijose vyks pamaldos, po
pietų iškilmingoj akademijoje bus pateikta 50 metų KLB veiklos apžvalga. Kanados
lietuvių muziejuje veiks mūsų veiklos nuotraukų paroda, yra leidžiamas
sukaktuvinis leidinys.

SEKITE VISUS KITUS PRANEŠIMUS "TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE"

KLB krašto valdyba
Visa išeivijos lietuviškoji spauda
sunkiai verčiasi. Reikia paramos
ir Tėviškės žiburiams. Kas galite,
paremkite juos auka, rėmėjo ar
garbės prenumerata, testamenti
niu palikimu.

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

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

Baigminės gatvės krepšinio varžybos Molėtuose š.m. rugpjūčio 16 d.,
Nuotrauka Fondo
surengtos Valdovų rūmų atstatymui paremti

Vilija Bulotienė, montrealietė, atsiuntė Tėviškės žiburiams
kompaktinę plokštelę Aušros
Vartų parapija gieda ir praneši
mą, kuriame nurodoma, kad
plokštelė išleista š.m. birželio
mėn., gieda trys chorai “Aušra”,
Montrealio vyrų oktetas ir Auš
ros Vartų parapijos choras. Re
pertuare religinės giesmės lietu
vių ir lotynų kalbomis. Plokšte
lės kaina $15, su persiuntimu —
$17. Kreiptis į Rytį ir Viliją Bu
lotas, 4550 Miller, Montreal,
Que. H3W 2E3. E-paštas
viliabulota@hotmail.com.
Sį rudenį numatomas lietu
viškų giesmių koncertas Šv. Juo
zapo oratorijoje, skirtas plačia
jai visuomenei. Inf.

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”
meniškai jriša
knygas bei žurnalus

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

VERTIMAI
ŽODŽIU ir
RAŠTU
lietuvių,
rusų, anglų ir
prancūzų
kalbomis.

Esu Ontario provincijos akredi
tuota vertėja prie Teisėsaugos
ministerijos (Ministry of the
Attorney General)
Genovaitė Bijūnas, Ph.D.
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479
Adresas: 106 Meadowbank Road,
Toronto, Ontario M9B 5C9

MOTERIS ieško darbo. Gali prižiūrėti vaikus ir senelius. Skam
binti tel. 416 762-1569.
“BALTIC TREE SERVICE” Nupjaunant, genėjam ir tręšiam
(fertilize) visų rūšių medžius bei
krūmus. Darbas garantuotas. Skam
binti Daniui Lėliui: Hamiltone 905
692-9741 (iki 9 v.v.); Toronte 416
753-0790.

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

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

GARANTUOJAME GERĄ
DARBO KOKYBĘ
Skambinti

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

Quality Laminate
Flooring
Medžiagos ir darbas
Didelis medžiagų ir spalvų pasirinkimas

“Kliento patenkinimas pirmaujantis tikslas”
Įkainavimas nemokamas. Skambinti:

Jonui
416.825.3732

