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POVILAS ŽŪM BAKI S

Kanadoje mokslo metai prasideda po rugsėjo pir
mojo pirmadienio švenčiamos Darbo šventės. Atostogos
- jau tik prisiminimai, jaunimas, grįžęs į savo “darbą”,
lanko mokyklą, klausosi pamokų, atlieka uždavinius, se
miasi žinių, kurios bus reikalingos gyvenimo kraičiui,
naudingam darbui, lūkesčių išsipildymui. Jie mažiausiai
suvokia, bet daugiausia nukenčia nuo visų pokyčių, kurie
pastaraisiais metais taikomi švietimui. Mokytojai irgi su
grįžo į darbą, kuris gal gerokai skiriasi nuo to, ką jie įsi
vaizdavo besiruošdami šiam pašaukimui.

NTARIO provincijoje jau prieš kiek metų švieti
mas tapo politiniu veiksniu. Vyriausybė ėmė vyk
dyti priešrinkiminius pažadus. Iš vienos pusės,
pradėjo taupyti lėšas biudžeto karpymais, iš kitos - įvai
riais bandymais kelti mokinių raštingumą, kad šie jaunuo
liai neatsiliktų nuo kitų Kanados provincijų ir pasaulio
valstybių mokinių, nes tokių atvejų jau buvo. Neatrodo,
kad buvo gerai apsvarstyta, ar įmanoma iš karto tobulinti
programas ir mažinti biudžetą. Išaugo nesantaika tarp
“valdžios”, norinčios rinkėjams pasigerinti savo ryžtingo
mis reformomis, ir mokyklų tarybų, kurias sudaro patikė
tiniai (“trustees”), visuomenės išrinkti nariai, gerai apmo
kami, bet dažnai neturintys jokios patirties švietimo srity
je. Su patyrusiais mokytojais mažai arba visai nesitariama, o jei šie protestuoja dėl mokymo priemonių mažini
mo arba klasių didinimo, žiniasklaidoje skelbiama, esą jie
nepatenkinti dėl valandų skaičiaus arba algos. Iš arčiau
susipažinus su jų darbu, vaizdas susidaro kitoks. Aiškėja,
kad švietimo gaires nustatinėja ne patyrę pedagogai, bet
ministerija ir mokyklų tarybos, o jas turi įgyvendinti mo
kytojai, kuriems taikomos vis naujos sąlygos ir suvaržy
Paminklas vyskupui MOTIEJUI VALANČIUI jo gimtinėje Nasrėnuose
mai. Pavyzdžiui, ne kartą buvo keičiamos programos
Nuotr. G. Kurpio
(“curriculum”), neduodant mokytojams laiko ar galimy
bių su jomis tinkamai susipažinti prieš mokslo metų pra
džią. Šiais metais kritinę būklę pasiekė mokyklų tarybų
biudžetinės problemos - trijų mokyklų tarybos atsisakė
suderinti biudžetą, o švietimo ministerė paskyrė prižiūrė
Paminėta Rugsėjo 11-oji
dimas yra susietas su “Williams”
tojus tam reikalavimui įvykdyti. Kodėl nepavyko suderinti
pasitraukimu iš Lietuvos. Jis
Rugsėjo 11-sios teroro ant
biudžeto? Ar ten irgi buvo duotos kažkokios neįmano
pažymėjo, kad baigiant įgyven
puolis prieš JAV buvo prisi
mos gairės? Iš kur bus paimtos lėšos? Ar galų gale vėl bus
dinti valstybės . euroatlantinio
mintas prie JAV ambasados
skriaudžiami vaikai, kurie turės mažiau vadovėlių ar kitų
įsijungimo tikslus, reikalingas
Vilniuje. Iškilmėje dalyvavo mipriemonių, kad ministerija ar vyriausybė galėtų savo biu
tęstinumas, kurį užtikrinti gali
nisteris pirmininkas Algirdas
džetą laikyti “suderintu”? Mokinių tėvai turėtų daugiau
tik V. Adamkaus perrinkimas.
Brazauskas, vyriausybės ir sei
šiais klausimais susidomėti.
mo nariai, diplomatinių atsto
Populiariausias kandidatas
ARPTAUTINIAI moksliniai tyrimai ir sėkmingo
vybių vadovai. Susirinkusiems
Žurnalo Veidas užsakymu
švietimo patirtis įvairiose valstybėse rodo, kad vai
padėkojo JAV ambasadorius
rugpjūčio
pradžioje atliktos ap
kų raštingumo neįmanoma pakelti, kada progra
Lietuvoje John Tefft.
klausos
duomenimis,
per artė
mų pakeitimai yra per greiti, klasės yra per didelės, mo
Taip pat seime buvo atida
jančius
prezidento
rinkimus
kymo priemonių yra mažai, kada žlunga mokytojų nusi
ryta tapybos ir fotografijos pa
daugiausia
gyventojų
20.8%
teikimas, pasitikėjimas valdančiomis institucijomis. Moki
roda Rugsėjo 11-sios aukų at
balsuotų už Valdą Adamkų,
nių lygis kyla, kada programos yra nuosekliai parengtos,
minimui pagerbti. Kalbėtojų pa
18.2% - už Algirdą Brazauską,
daugiau laiko praleidžiama su individualiais mokiniais,
brėžta, jog po šių sukrečiančių
13.2% - už Kazį Bobelį, skelbia
jiems pateikiami atitinkami uždaviniai, jų darbas atidžiai
įvykių dar svarbiau palaikyti ge
ELTA/LGTIC.
Už ką balsuos
sekamas. Mokytojams tai reiškia, kad klasės turi būti ma
rus santykius su kaimynais, siek
būsimuose
rinkimuose
dar nėra
žesnės, jei norima paskirti daugiau laiko vaikams. Šeimo
ti strateginių tikslų, dialogo tarp
apsisprendę 15.2% gyventojų. Į
se būtina remti mokytojų darbą ne tik užtikrinant, kad
pasaulio tautų ir kultūrų.
pirmąjį penketuką pateko dar ir
vaikas, išsimiegojęs, pavalgęs gali ramiai ruošti pamokas,
Prezidentas Valdas Adam
Artūras
Paulauskas su 7.2% ir
o ir, reikalui esant, papildomu mokymu. Tai daug kam la
kus tą dieną buvo JAV-se, daly
Andrius
Kubilius
su 5.6% balsų.
bai aiškūs dalykai, bet tikrovėje ne visada įgyvendinami,
vavo metinių minėjime Niujorke.
Kiti
apklausoje
nurodyti
kandi
nes yra ir nemažai šeimų, kuriose normalioms mokymosi
Nepriimtas įstatymas
datai - Rimantas Dagys, Jurgis
sąlygoms kenkia skurdas, nesantaika, liga.
Seime rugsėjo 10 d. pritrū
Kairys, Algirdas Pilvelis ir Kazi
Atsakomybė tad atitenka tiems, kurie gali aktyviai
ko balsų įveikti prezidento veto
mieras Uoka - negavo nė vieno
domėtis šiais klausimais, nepasitenkinti žiniasklaidos vie
Piliečių nuosavybės teisių į ne
balso.
našališku atpasakojimu. Reikia ieškoti rimtų šaltinių ir
kilnojamąjį turtą įstatymo pa
Apklausa taip pat parodė,
taip pat naudotis galimomis priemonėmis raginti švietimo
taisoms, skelbia ETLA/LGTIC.
kad V. Adamkus populiariau
vadovus laikytis tų taisyklių, kurios užtikrins mokiniams
Tačiau nebuvo priimtas ir jo
sias tarp 26-35 metų amžiaus
geriausias galimybes mokytis. RSJ
siūlymas, atidėtas pavasario se
rinkėjų ir tarp šiauliečių. A.
sijoje priimti teisės akto įsigalio
Brazauskas daugiausia balsų ga
jimą iki 2003 m. balandžio 1 d.
vo iš pensininkų ir Panevėžio
KANADOS ĮVYKIAI
Todėl įstatymas laikomas nepri
gyventojų, o K. Bobelis - iš 46imtu ir dabar galioja sausio mė
55 m. amžiaus ir panevėžiečių.
nesį priimtos Nuosavybės teisių į
Krito korupcijos požymiai
išlikusį nekilnojamąjį turtą atkū
rimo įstatymo pataisos. Jų nuo
Tarptautinės organizacijos
Toronto policijos viršinin
teismą. Kiti mažesni nusižengi
statas seimo opozicija yra ap
“Transparency International”
kas Julian Fantino rugpjūčio
mai baudžiami $110-100 baudo
skundusi Konstituciniam teismui.
102 pasaulio valstybių korup
pabaigoje paskelbė, kad speciali
mis ir 3-2 taškais. Dviratininkai
cijos rodiklyje Lietuva šiemet
Prezidentas Valdas Adam
30 policininkų grupė buvo suda baudžiami kaip vairuotojai, o
buvo 36-oje vietoje, pakilusi
kus abejojo, ar įstatymo nuosta
ryta 15 savaičių intensyviai pa
nusižengę judėjimo taisyklėms
nuo 38-tos vietos 2001 m. Pagal
tos palankesnės nuomininkams
truliuoti Toronto miesto gatvė pėstieji moka $50 baudą.
šios organizacijos rodiklį, kuo
negu savininkams ir nepažeidžia
mis ir kovoti su agresyviais vai
Pirmąją šio vajaus savaitę
aukštesnė vieta, tuo mažiau ko
piliečių konstitucinės teisės į
ruotojais, kurie neatsargiai va
policija sulaikė net 3,600 leisti
rupcijos valstybėje. Rodiklis nu
privačią
nuosavybę.
Jis
siūlė
žiuoja, nepaiso raudonų šviesų
ną greitį viršijančių vairuotojų;
statomas pagal verslininkų ir gy
laukti Konstitucinio teismo
skersgatviuose, viršija leidžiamą
84 vairuotojai buvo apkaltinti
ventojų nuomones apie korup
sprendimo šiuo klausimu. Sei
greitį ir t.t. Ta grupė buvo suda
neatsargiu vairavimu, 28 vaira
cijos lygį, naudojant atskirų
mo liberalų, konservatorių frak
ryta, kai statistika parodė, kad
vimu neblaivioje būklėje, 208 už
įstaigų 15 apklausų duomenis.
cijų
nariai
pritarė
prezidento
šiais metais per 8 mėnesius To
nenaudojimą saugos diržų. Taip
Korupcija apibūdinama kaip
pozicijai, tačiau ją priimti pri
ronte eismo nelaimėse žuvo 58
pat 36 pėstieji apkaltinti už eis
piktnaudžiavimas tarnybine pa
trūko 3 balsų (reikia 71).
žmonės: 30 pėsčiųjų, 16 vairuo
mo taisyklių nesilaikymą ir
dėtimi privačiam pelnui.
tojų, 11 keleivių ir vienas dvira
Kubilius nekandidatuos
1,156 už autovežimių pastatymą
Estija šiemet yra 29 vietoje,
tininkas. Per visus praeitus me
Tėvynės
sąjungos
(Lietuvos
neleistoje vietoje. Policijos pa
Latvija - 52-oje. Paskutinėse
tus eismo nelaimėse buvo žuvę
konservatorių)
kandidatas
į
pre

truliai prasidėjus mokslo me
vietose yra Bangladešas ir Ni
57 žmonės (32 pėstieji, 12 vai tams ypatingai būna akylus mo
zidentus Andrius Kubilius rug
gerija. Iš buvusių komunistinių
ruotojų, 12 keleivių, 1 dvirati kyklų zonose.
sėjo 9 d. pareiškė pasitraukiąs iš
valstybių mažiausiai korupcijos
ninkas).
prezidentinių rinkimų ir paragi
Jean Chretien rugsėjo 9
yra Slovėnijoje, kuri užima 27
Nusižengę vairuotojai bau
no remti Valdo Adamkaus kan
Detroite
(Michigan) oficialiai
vietą. Rusija yra 71-oji pagal ko
džiami pinigine bauda ir bau
didatūrą, skelbia ELTA/LGsusitiko su JAV prezidentu
rupcijos rodiklį. Mažiausiai ko
dos taškais. Už neatsargų vaira
TIC. Jo kandidatūrą praėjusių
George W. Bush aptarti JAVrupcijos yra Suomijoje, po jos
vimą $325 bauda ir 6 taškai,
metų lapkričio mėnesį vieningai
Kanados sienos pervažiavimo
Danija ir Naujoji Zelandija da
raudonos eismo šviesos nepai
patvirtino partijos konferencijos
procedūrų pagreitinimo, ypač
linasi antra vieta, Islandija yra
symą $190 ir 3 taškai, sekimą
delegatai. V. Kubiliaus nuomo
komercinio transporto, klausi
trečioji. Kanadą atsiranda sep
per arti prieky važiuojančio aune, V. Adamkus, remiamas de
mams. Neoficialiai, žiniasklaida
tintoje vietoje, Didžioji Bri
tovežimio $110 ir 4 taškai, grei
šiniosios orientacijos rinkėjų bal
spėliojo, kad JAV prezidentas
tanija - 11-oje, Australija - IIsų, turi daugiausia galimybių lai
čio viršijimas 40-čiu km/val.
mėgino asmeniškai įtikinti J.
oje, JAV - 16-oje, Vokietija ir
mėti prezidento rinkimus. Jis at
$295 ir 4 taškai, 50-čiu km/val. 6
(Nukelta į 6-tą psl.)
Izraelis - 18-oje.
metė svarstymus, kad jo spren
taškai ir privalomas atvykimas į
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Lietuvos užsienio politika kryžkelėje

Daugiau darbų, mažiaukalbų

T

HOMELAND

"Respublikos Prezidentas: (1)
sprendžia pagrindinius užsienio
politikos klausimus ir kartu su
Vyriausybe vykdo užsienio poli
tiką. .. ”
LIETUVOS KONSTITUCIJA,
VI skirsnis, 84 straipsnis.
Lietuvai kol kas niekas ne
grasina ginklais. Svetimos ka
riuomenės buvo iškraustytos iš
Lietuvos ankstyvesnių valdžių
dėka. Jos sugebėjo kietai atsilai
kyti prieš populiarią politinę pa
saulio nuomonę, kovojo už ne
priklausomybę ir laimėjo!
Šiuo metu Lietuvai yra iški
lę du pavojai: kaimynai iš Rytų
per politinius - ekonominius
veiksmus ir spaudimai iš Va
karų.
Ekonominė okupacija
Visi prisimename, kaip bu
vo kritikuojami konservatoriai,
kai jų valdžia pasirašė sutartį su
amerikiečių “Williams Interna
tional” dėl “Mažeikių naftos”
perdirbimo gamyklos. Triukš
mas iš kairės nuskambėjo po vi
są kraštą ir už jo ribų! Kaip gi
Lietuvos valdžia galėjo perleisti
strateginį valstybės objektą sve
timtaučiams!? Tokį svarbų tur
tą! Kokiomis sąlygomis buvo
parduotos akcijos amerikie
čiams? Kokia buvo pasirašyta
sutartis? Kodėl derybos vyko
taip slaptai? Siaubas! Preziden
tas svyravo, o jo štabas netgi
bandė įtikinti žmones, kad pre
zidentūra nebuvo informuota
apie sutarties detales, nors visą
eigą sekė ir buvo informuota
pagrindinai.
Žinoma, kairieji neminėjo,
kad beveik ketvirtadalis Mažei
kių gamyklos pelno nutrupėdavo į jų rėmėjų kišenes! Jiems tai
buvo tik smulki detalė. Prokura
tūra, ypač būdama neokomunistų rankose, į tokias stambaus
masto vagystes nekreipė dėme
sio. Tokiu svarbiu metu, kai bu
vo pasirašoma sutartis su ameri
kiečiais, Lietuvos prezidentas
lankėsi Kanadoje.
Į valdžią atėjus naujoms po
litinėms žvaigždėms, trečdalis
gamyklos akcijų buvo parduota
rusams. O kaip kitaip galėjo pa
sielgti kairieji? Lietuvos prezi
dentas Maskvoje žiūrėjo Putin’
ui į akis ir gerai jį suprato, juo
pasitikėjo. Kodėl valdžia turėtų
varžytis?!
Amerikiečių firma, turėda
ma savo vidaus problemų (tai
dažnai atsitinka kapitalistinėje
sistemoje), nusivylė ekonomine
Mažeikių gamyklos padėtimi,
Lietuvos biurokratija ir nutarė
parduoti savo dalį rusų firmai.
Taip ramiai, be balsavimų ar re
ferendumų, didžiausia strategi
nė Lietuvos gamykla perėjo į
rusų rankas! Neokomunistai
džiaugiasi. Svetimtaučiai iš Va
karų nebepavojingi! Dabartiniai
svetimtaučiai jau yra draugai
nuo senų, gerų laikų!
Mažeikių gamyklos pardavi
mas kaimynams yra didžiausia
gėda. Yra ir daugiau panašių
pavyzdžių: “Kauno energijos”
pardavimas “Gasprom’ui” kitų
mažesnių “biznelių”, ypač turiz
mo patalpų bei prekybos centrų
išpardavimas rusams. Eilėje lau-

Prezidentas Latvijoje
Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus rugsėjo 3-4 d.d.
lankėsi
Latvijoje
šeštuoju
valstybiniu vizitu. Susitikime su
Latvijos prezidente Vaira VikeFreiberga aptarti dvišaliai poli
tiniai, ekonominiai bei kultūri
niai ryšiai, narystė Europos są
jungoje ir ŠAS, santykius su kai
mynais. Taip pat vyko susitiki
mai su Latvijos ministeriu pir
mininku, seimo pirmininko pa
vaduotoju bei Rygos miesto me
ru. Latvijos universitete V.
Adamkus skaitė kalbą apie dvi
šalių santykių perspektyvas, ap
lankė Filologijos fakultete įsi
kūrusį Lituanistikos ir letonikos
centrą.
(Nukelta į 2-rą psl.)

kia “Lietuvos dujos”, Kėdainių
“Lifosa” ir kitos strateginės fir
mos. Kita “prekyba”, kuria pla
čiai užsiima svetimtaučiai Lietu
voje, yra prostitucija. Teisiškai
šis “biznis” dar nėra patvirtin
tas. Prezidentas pasisakė už
prostitucijos įteisinimą Lietuvo
je! Du kartus jis vetavo katali
kiškų mokyklų mokytojų atlygi
nimus, bet prostitucija - kitas
reikalas!
Prezidentas išreiškė savo
susirūpinimą, net užsiminė, gal
Amerikos valdžia galėsianti
kaip nors padėti. Nejaugi Ame
rikos valdžia galėtų įsakyti “Villiams International” bendrovei,
kad ji neparduotų akcijų ru
sams! Gal neįvertino preziden
tas skirtumo tarp prezidento
Putin’o galios ir prezidento G.
Bush’o bejėgiškumo šiuo at
veju?

Spaudimas iš Amerikos
Amerikos valdžia veda savo
naujos pasaulio tvarkos politiką.
Pagrindinis šių dienų amerikie
čių pasaulinės tvarkos bruožas
yra dėmesio į kitų valstybių
nuomonės nekreipimas. Būtų
galima išvardinti daug pavyz
džių. Kai kuriems sprendimams
yra principinių argumentų. Kiti
paprasčiausiai paaiškinami tuo,
kad amerikiečiai gali daryti tai,
ką nori.
Dešimtmečius amerikiečiai
sakė pamokslus pasauliui apie
tarptautinės teisės reikalingu
mą. Teisė, ne jėga turinti valdyti
kraštų elgesį. Teisė turi bausti
nusikaltėlius žmonijai ar geno
cido vykdytojus... Amerika dės
tė principus visiems ir visada!
Amerikiečiai skelbė naują pa
saulio tvarką po Sovietų Sąjun
gos žlugimo. Bet kai Vakarų de
mokratijos per Jungtines Tautas
įsteigė tarptautinį teismą dėl ge
nocido bei žmogaus teisių pa
žeidimo, Amerika ne tik nesuti

ko prisidėti prie to teismo - pri
pažinti teismo jurisdikciją, bet
netgi pasiryžo jį sugriauti!
Prieš keletą metų amerikie
čiai principingai kėlė argumen
tus prieš pasaulio kriminalinį
teismą: esą amerikiečiai gali bū
ti diskriminuojami, nes jų kariai
dalyvauja įvairiose taikos už
duotyse. Tokiose bylose ameri
kiečiai prarastų JAV konstituci
jos garantijas ir kriminalinės tei
sės procedūras. Bet tai buvo tik
vadų argumentas amerikiečių
visuomenei. Amerikos valdžios
ne kartą yra perdavusios savo
kareivius japonams, vokiečiams
ir kitiems dėl kriminalinių nusi
kaltimų.
Amerikiečių vadai turėjo
daug svarbesnių rūpesčių: juos
gali patraukti į teismą! Jei
Kroatijos karo vadas yra trau
kiamas į teismą už jo dalinių
nusikaltimus (ne už jo paties
elgesį), kodėl į teismą nėra
traukiamas prezidentas W.
Clinton, kurio valdžia tuos mū
šius suplanavo ir ragino bei rė
mė kroatus?! Tai nėra vien teo
riniai klausimai. Buvęs JAV už
sienio reikalų sekretorius netgi
nedrįsta keliauti į kai kurias
valstybes, nes bijo būti patraukę
tas į teismą už žmogaus teisių
pažeidimus!
Būtų galima surasti daug
pavyzdžių apie Amerikos vadų
sprendimus. Todėl Amerikos
valdžia jokiu būdu negali tole
ruoti tarptautinio teismo - ne
dėl to, kad paprasti kareiviukai
neturėjo prisiekusiųjų (jury)
teismų ar bus persekiojami už
taikos darbus! Kai amerikiečiai
negalėjo įveikti tarptautinio
teismo spredimo demokratiniu
būdu, pradėjo elgtis kaip visos
imperijos elgėsi praeityje: ban
dė sugriauti teismą grasinimais.
Amerikos diplomatai pradėjo
spausti valdžias, kad jos su ame(Nukelta į 3-čią psl.)

Kai plevėsuoja vėliava virš prezidentūros, reiškia prezidentas Vilniuje
Nuotr. G. Kurpio
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Lietuva turi didžiulį požeminio vandens išteklių
Vokiečių varpai Vilniui
Jūsų Katedros balso negirdėti lauke... jai trūksta varpų...
Rusai pretenduoja į Klaipėdą
1924 m. Tautų sąjungos komisija Klaipėdą pripažino Lietuvai
Žurnalisto pagerbtuvės Čikagoje
Eglė Juodvalkė: “gerbiu Tėvą už principus ir meilę Lietuvai...”
Rašytojo Venclovos viešnagė Lietuvoje
Įvyko tam tikras sprogimas, ir kai kas prarado saiko jausmą
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Žiūrint į Lietuvos ateitį
“Mažeikių nafta” - didžiausia Lietuvos klaida.
Krašto ekonomika gerėja, šviesesnė ateitis artėja
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Iškasta remontuojama Vilniaus gatvė — Gedimino prospektas. Gale matosi arkikatedra ir varpinė
Nuotr. L Ross

Yra perlų ir kasdienybėje Didžioji skriauda Lietuvai
ANTANINA GARMUTĖ

Matydami daugybę chaoso
išplukdytų neigiamų reiškinių,
kažkodėl nepastebime greta eg
zistuojančio sielos grožio, do
ros, dvasios stiprybės - didvyriš
kumo apraiškų - tų pilkų kas
dienybės perlų, kurių prisotin
tas gyvenimas.
Jį vadino Išlaužo profeso
rium. Tačiau mažo bažnytkai
mio - Išlaužo - berniokas Pra
nas Mickevičius ne visada buvo
“proto bokštas”. Prieš keturis
penkis dešimtmečius, kai dar
Lietuvos keliuose negaudė “baikerių” motociklai, nė dvidešim
ties nesulaukęs pusbrolis Pranas
pamėgo plieninį “žirgą”, greitį
ir vėją. Ir darbas toks jo buvo kino mechaniko - judrus; vaka
rais išvežiodavo kilnojamąjį ki
ną po Prienų apylinkės kaimus.
Traukė Praną technika, to
dėl mokslo žinių dar sėmėsi ir
neakivaizdžiu būdu. Menu, vy
ko jis mokslo reikalais Kaunan.
Mane ant motociklo sėdynės
pasisodino. Tarsi paukščiai skriste atskridome. Bet daugiau
šios transporto priemonės aš
kaip galėdama vengiau. O jis li
ko ištikimas motociklų gerbėjas
net po dramatiško finalo.
Viskas įvyko netikėtai, žai
biškai. Vėlų vakarą grįžtančiam
iš Prienų pavojingoje kelio at
karpoje, netoli namų, Pranui
prieš akis išniro visą kelio plotį
užėmęs sunkvežimis. Vaikinui
neliko kitos išeities, kaip tik
mestis į griovį. Sunkvežimo vai
ruotojas net nesustojo, nors ma
tė avarijos pasekmes. Lūžo stu
buras. Motociklininkas apie 5
vai. išgulėjo be jokios pagalbos,
kol paryčiais buvo surastas.
Operacija jau nieko negalėjo
padėti. Pranas visam gyvenimui
liko prikaustytas prie invalido
vežimėlio, kuriame praleido 40
metų. Visą brandžiausią savo
gyvenimą...
Ir sąmonės lūžis buvo
sunkus.
- Nematau prasmės gyventi,
- sakydavo. - Esi chemikė, kreipdavosi į mane, - tai palik
kokių veiksmingų miliukų. Aš
pats net tuo negaliu pasirū
pinti...
- Reikia gyventi. Rankas,
akis turi. Protą.
- Nenoriu būti pagalys!
Kaip tamsiausia naktis su
laukia aušros, taip ir dažna ne
laimė - išeities. Prano nelaimė
je tikrąja laime tapo jo žmona
Janina. Gyventi šaukė ir pusant
rų metukų dukrytė Dalia.
Janina Zgirskytė, užaugusi
daugiavaikėje Kauno miestiečių
šeimoje, baigusi medicinos mo
kyklą atvyko į Išlaužą ir visam
gyvenimui suleido čia šaknis. Iš
gausaus būrio vaikinų sau vyru
išsirinko nutrūktgalvį kino me

chaniką Praną Mickevičių. O ir
pati grakščiai šoko tautinius šo
kius, dainavo chore. Jautri ir
pareiginga felčerė-akušerė buvo
mylima, gerbiama ir labai reika
linga plačių apylinkių gyvento
jams. Dažnai prie jos buto nuo
ankstyvo ryto būriavosi ir laukė
vežimai su arkliais, vėliau auto
mobiliai - vežti pas ligonius.
“Mūsų daktarė” - ir šiandien
švelniai vadinama - klampojo
dažnai Janina per pusnynus ir
purvus gelbėti sergančiųjų.
“Kad tik suspėčiau”, kad tik vai
kelis ar senelis be pagalbos ne
numirtų... Kartais pati negalvo
dama, karščiuodama, gyvybe ri
zikuodama. Už viską brangesnis
Janinai jos darbas. Pašaukimas.
Visą gyvenimą ji - savo rogėse.
Neiškrypo iš vėžių ir kai vyrą
nelaimė ištiko. Suprato: visą gy
venimą turės jį slaugyti - ir ne
bet kaip, o profesionaliausiai su masažu ir nelengvomis spe
cialiomis procedūromis. Juk
žmogus nuo pusės paralyžiuo
tas, vilties pasveikti jokios dak
tarai nedavė. Neveltui kai kas iš
kaimynų spėliojo: “Neištvers
moteriškė, išsiskirs, jauna, me
dikė ir dar miestietė!”
- O ką aš turėčiau iš zyliojimo? - pasvarstė Janina. - Kokį
nors girtuoklį, kuris mane muš
tų ir nervus gadintų? O dabar aš
žmogų turiu. Grįžtu - laukia.
Pasikalbu - pataria. Mane pas
ligonius nuveža. Jis gerbia žmo
nes, o žmonės - jį.
Prisitaikė Pranas prie gyve
nimo. Rankiniu būdu įvaldė au
tomobilį. Išmoko remontuoti
radijas, televizorius, buvo reika
lingas žmonėms. Labai daug
skaitė. Domėjosi politika. Oku
pacijos metais žinojo, kam ir
kur patarti iškelti trispalvę vė
liavą (Išdidžiai plazdėjo ji Išlau
žo vandentiekio bokšte!). Kai
kam duodavo paskaityti ir Lie
tuvos katalikų Bažnyčios kroni
ką. Daug žmonių lankydavosi
Mickevičių namuose. O kaip vy
ras džiaugėsi, kai jo vaikystės
draugas - taip pat išlaužietis ku
nigas Alfonsas Bulotas tapo
Lietuvos kariuomenės kapelio
nu! Nesnaudė ir Pranas - kon
servatorių partijos kuopelę Iš
lauže subūrė. Ne vieną vakarą
tarėsi vyrai, apie Tėvynės gelbė
jimą kalbėjo, apie vagiamą vi
suomeninį turtą iš žuvininkystės
ūkio, sakė, Vagnoriui signali
zavę...
- Šviesos greitį mes žinome,
- sakydavo, — o tamsos - ne. Tik
žinome, iš kur toji tamsa pas
mus sklinda. Ir dar sklis. Ilgai...
Užaugo dukra. Abu jie su
vyru - inžinieriai, netekę valdiš
kų darbų, persikvalifikavo į pre
kybininkus. Senelių sodyboje šie
darbštūs žmonės atidarė par
duotuvę. Greta autostrados pa
sistatė (taip pat senelių žemėje)
modernią kavinę su viešbutuku
viršuje. Janinai, dirbančiai me(Nukelta į 3-čią psl.)

Kaip sutiko Lietuva “Williams International” bendrovės bankrotą ir padarytą
milžinišką nuostolį kraštui - per 800 milijonų litų
J. P. KEDYS

Kad “Williams Internation
al” (toliau “W.I.”) nuo pat įsisteigimo 1998-1999 m. neparodė
pelningumo ženklų ir baigdavo
metus su šimtinėm milijonų
nuostolių, tai šios bendrovės
bankrotas Lietuvoje nebuvo di
delė naujiena. Tačiau didelį nu
stebimą ir pasipiktinimą sukėlė
ši JAV bendrovė, slaptai susiti
kusi Niujorke savo 26.85%
akcijas pardavė Rusijos bendro
vei “Jukos”, kuri jau turėjo nu
sipirkusi 26.85% šių akcijų ir
dabar jau turi 53.70% akcijų,
kai Lietuvos vyriausybė turi tik
40.68% akcijų. Taigi Rusijos
bendrovė “Jukos” tapo šeimi
ninke visos Lietuvos naftos
įmonės.
Štai kur glūdi nustebimas ir
rimtas valstybinis-tautinis susi
rūpinimas: vyriausybės, spaudos
ir net eilinių žmonių, kurie turi
per vieną milijoną automobilių
Lietuvoje.
Respublika pirmajame pus
lapyje paskelbė: “Williams ^par
duoda Lietuvą rusams!” Siam
tikslui laikraštis paskyrė net du
puslapius, nušviesdamas visą
“W.I.” arti 4 metų gyvavimo ir
išnaudojimo istoriją, galiausiai
paminėdamas, jog 1999 m. “W.I.”
nupirko įmonę už 75 mil. dolerių,
o dabar pardavė “Jukos” ben
drovei už 85 mil. dolerių.
Vyriausybės laikysena
Min. pirm. A. Brazauskas
pareiškė, jog “W.I.” būdama

akcininke visai neinformavo
Lietuvos vyriausybės, kad tokios
derybos vyksta už “mūsų nuga
ros”. “Aš drįstu taip pasakyti,
bet čia stilius toks, kokį jie
naudoja vislaik”, pridūrė prem
jeras. Kartu jis pabrėžė susilai
kąs nuo vertinimo, nes “tai bus
plačiai svarstomas klausimas,
tai yra visai naujas pasiūlymas,
kurį mes išgirdome”.
Paklaustas ar vyriausybė ga
li svarstyti galimybę pati nupirk
ti “W.I.” turimas akcijas, A.
Brazauskas pareiškė: “Nepasi
ryžęs dabar diskutuoti šio va
rianto”. Tačiau pridūrė: “Nu
pirkti, žinoma, galbūt ir galima,
bet kokie būtų padariniai? Čia
reikia viską įvertinti. Toks va
riantas galimas, kodėl ne, bet
reikia pagalvoti kokie gali būti
padariniai. Ar tokią nualintą
įmonę Valstybė iš viso gali imti
ant savo pečių? Investicijos pra

puolė, apyvartinės lėšos suval
gytos, sunaudotos”.
Jis pareiškė, jog dabar
negali kategoriškai pasakyti nei
taip, nei ne dėl akcijų atpirki
mo. Vyriausybė savo sprendimą
turi padaryti per 30 dienų.
A. Brazauskas susitiko su
“Jukos” vice-pirmininku Mi
chailu Brudno. Po šio susitiki
mo A. Brazauskas pranešė, jog
vyriausybė jau pirks pusę “W.I.”
parduodamų
akcijų,
tačiau
smulkmenų nepranešė. Jis kartu
pažymėjo: “Priimdami galutinį
sprendimą, turėsime įvertinti vi
sus dokumentus, įskaitant 1999
m. sudarytas sutartis ir ieškoti
būdų, jeigu sutiksime, kad ‘Ju
kos’ pirktų akcijas, kad būtų
mažiausiai paliesti valstybės in
teresai”. Premjeras pripažino,
kad pagrindo nepritarti “Mažei
kių naftos” akcijų pardavimui
nėra, tačiau galutinį vyriausybės
sprendimą lems argumentai už
ir prieš...
Seimo pirmininkas pritaria
Daugelio nustebimui social
liberalų vadas A. Paulauskas
pareiškė pritariąs “W.I.” spren
dimui parduoti “Mažeikių naf
tos” akcijas Rusijos bendrovei
“Jukos”. Kartu jis pažymėjo:
‘Williams’ Lietuvoje neatrado
darbo stiliaus”. Be to, jis pareiš
kė: “Seimas darė daug pastan
gų, kad ‘Jukos’ ateitų, vadinasi,
mes šia bendrove pasitikime. Aš
palaikyčiau tą idėją, kad ‘Jukos’
pirktų akcijas”.
Prezidento nuomonė
“Po šiandien įvykusių kon
sultacijų su Lietuvos politikais ir
JAV ambasadoriumi Vilniuje,
prezidentas V. Adamkus kons
tatuoja, kad Lietuvos naftos
ūkio padėtis yra kur kas drama
tiškesnė, negu atrodė šįryt”.
Taip rašoma atstovės spaudai
V. Gaižauskaitės pranešime.
Iki šiol gauta informacija
rodo, kad visos Lietuvos naftos
komplekso valdymas perduoda
mas bendrovei “Jukos” be Lie
tuvos vyriausybės ir valstybės
vadovo žinios. Lietuvos vyriau
sybei dabar lieka mažai prak
tinių galimybių pakeisti susida
riusią situaciją. Tačiau atrodo,
kad kai kurie Lietuvos politikai
jau iš anksto žinojo apie ren
giamą “Williams” ir “Jukos” su
sitarimą dėl akcijų pardavimo.
Prezidento nuomone, šie politi
kai turėtų paaiškinti, kodėl jie

PADĖKA

AtA
HERTAI GAILEVIČIENEI
užbaigus šios žemės kelionę 2002 m. rugpjūčio 8 d.,
nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos klebo
nui prel. J. Staškevičiui už maldas laidotuvių namuose, at
našautas gedulines Mišias šventovėje ir palydėjimą j amži
no poilsio vietą.

(Londonas, Anglija)

ir giminės
JANINA MICKEVIČIENĖ

S a v a i t ė... I
(Atkelta iš 1-mo psl.)
Panaikins mirties bausmę
Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus rugsėjo 2 d. pasi

Ačiū muz. J. Govėdui, solistams — S. Žiemelytei ir
R. Paulioniui už vargonavimą ir gražias giesmes Mišių
metu.
Dėkojame visiems, atsilankiusiems į laidotuvių
namus, užprašiusiems Mišias, gausiai aukojusiems slaugos
namams “Labdara”; ačiū aukų rinkėjoms - M. Povilaitienei ir N. Racevičienei, ponioms už suneštus pyragus ir
B. Stanulienei už paruoštus pietus.
Nuoširdus ačiū visiems.
Liūdinti - sesuo Lida ir Zenonas Mackevičiai

PRANAS MICKEVIČIUS

nepranešė Lietuvos vyriausybei
ir prezidentui apie rengiamus
susitarimus. Nuslėpus šią infor
maciją, buvo prarastos Lietuvos
ir JAV vadovybės galimybės ati
tinkamai reaguoti į besiklos
tančią padėtį.
Pranešime teigiama, jog pre
zidentas pozityviai vertina “Ju
kos” vaidmenį, užtikrinantį ilga
laikį naftos tiekimą Mažeikių
įmonei. Tačiau, jo nuomone,
būtina visapusiškai išanalizuoti,
ar naftos komplekso ir ypač Bū
tingės terminalo, kaip strategi
nės alternatyvos, naftos importo
kelio pardavimas naftos tiekėjui
atitinka Lietuvos valstybinio sau
gumo ir ūkinio savarankiškumo
interesus. Taip pat V. Adam
kaus nuomone būtina teisiškai
įvertinti, ar “Williams” atstovų
slapti veiksmai nepažeidė Lietu
vos valstybės interesų.
Nuostolių lentelė
“W.I.” 1998 metus baigė su
93 mln. nuostolių, 1999 - su
158.3 mln., 2000 m. - 179.1
mln., 2001-2002 m. 271.2 mln.
litų. Per šių melų pirmąjį
pusmetį dar prisidėjo 100 mln.
Lt. nuostolių. Bendri nuostoliai,
valdant JAV “W.I.” “Mažeikių
naftą” 1998-2002 m. sudarė
801.60 mln. litų.
Visuomenės pažiūros
Kai kalbama apie visuome
nės pažiūrą, tai būtina turėti
galvoje demokratinėje valstybė
je, ypač Lietuvoje, seimą, vy
riausybę, prezidentą, įvairią
spaudą ir žymesnes organizaci
jas. Minėti veiksniai apkaltino
ano meto valdančiųjų - “Tėvy
nės s-gos” vyriausybę už parin
kimą “W.I.” vadovauti naftos
įmonei, bendrovę kuri niekada
neturėjo nieko bendro su nafta.
O parinkimas buvo paremtas tik
tuo pagrindu, jog ta bendrovė
buvo amerikiečių. Istorija rodo,
jog Amerika ne kartą yra “pa
miršusi” net Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimą: 1918
m. pripažinimą paskelbė tik po
4 metų o 1990 m. Lietuvos ne
priklausomybę pripažino tik 37toji. Kai V. Landsbergis, kaip
Aukščiausios tarybos p-kas pa
siuntė min. pirmininkę Pruns
kienę į Ameriką paprašyti ne
priklausomybės pripažinimo, tai
tuometinis prezidentas G. Bush
(dabartinio prezidento tėvas)
atsakė: “prašykite Garbačiovą...”

rašė įsakymą, kuriuo seimo tvir
tinimui pateiktas Žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių apsau
gos sutarties tryliktasis protoko
las dėl mirties bausmės panaiki
nimo visais atvejais. Jam įsiga
liojus, Lietuva įsipareigos pa
naikinti mirties bausmės taiky
mą visais atvejais be išimties,
taip pat ir karo metu.
Anksčiau Lietuvos patvir
tintame (šeštajame) protokole
yra numatyta išimtis, leidžianti
taikyti mirties bausmę, jei as
muo nusikalto karo metu arba
esant karo grėsmei.
Kaip rašo ELTA/LGTIC,
apklausų duomenimis apie du
trečdaliai lietuvių yra už aukš
čiausią bausmę, yra vieni akty
viausių mirties bausmės sugrąži
nimo šalininkų Rytų Europoje.

Iš praeities galima tik pasi
mokyti nekartoti padarytų klai
dų, bet jas pakeisti negalima.
Žymiai naudingiau apmąstyti
dabarties ir ypač ateities proble
mas ir jų sprendimų galimybes.
Po katastrofiškai blogos
“Mažeikių naftos” privatizacijos
Lietuva turėjo beveik 2 bilijonų
litų nuostolį. Taip įvyko aklai
galvojant, kad tą įmonę atidavę
amerikiečių
gana
neaiškiai
bendrovei užsitikrinsime įstoji
mą į NATO ir ES. Apimti entu
ziazmo naivūs politikai nematė
ar dėjosi nematą, kad pasirašo
ne sutartį, bet amerikiečių dik
tatą, kuriuo pasiremiant Lietu
vos valstybė privalo padengti tos
jau privatizuotos įmonės nuo
stolius ir dar jai duoda teisę ją
valdyti ir net parduoti be atsiklausimo Lietuvos valdžios. Dėl
to, kaip buvo galima numatyti,
“Mažeikių naftą” “Williams”
pardavė rusam. Taip galėjo pa
daryti pati vyriausybė ir žymiai
palankesnėm sąlygom be “Wil
liams” pagalbos. Skaudi pamo
ka, iš kurios reikia pasimokyti.
Privatizacija ir kitos sutartys su
užsieniu turi būti gerai apgalvo
tos ir skaidrios. Buvo galima nu
matyti, kad “Mažeikių nafta”
negalės dirbti ekonomiškai be
Rusijos bendradarbiavimo. Už
Rusijos naftą ši įmonė moka
maždaug 25 dol. už toneledą, o
pasaulinėje rinkoje ji kainuoja
29 dol. Taigi vertėjo tą įmonę
viešai privatizuoti ir atiduoti
tam, kas duoda didžiausią kainą
ir palankiausias sąlygas.
Dabar Lietuvos nafta ir du
jos yra rusų įmonių rankose.
Taigi jos galėtų daryti spaudimą
Lietuvos valdžiai ir kitose, su
nafta ir dujom nesurištose srity
se. Teoretiškai, tai yra proble
ma. Kaip su ja susidoroti? Čia
verta pažvelgti į Rusijos padėtį.
Maskva turi daugybę labai sun
kiai sprendžiamų problemų vi
duje. Gyvenimo lygis ten, nepai
sant pelningų naftos ir mineralų
eksporto, yra du kartus žemes
nis negu Lietuvoje. Nuostolinga
ir nesėkminga Čečėnijos inter
vencija atbaidys ją nuo mėgini
mų atstatyti imperiją. Geriausiu
atveju jai vos pavyks išlaikyti ru
sų apgyventas žemes ir tai tik
tol, kol Kinija pradės reikalauti
kadaise jai priklausiusių žemių
Azijoje. Geri santykiai su Lietu
va Maskvai naudingi ne tik dėl
pigesnio maisto, bet ir dėl Kali
ningrado srities po Lietuvos
įstojimo į ES, su kuria jau dabar
ji turi derėtis dėl vizų. Lietuvai
bene naudingiausia vesti nor
malios kaimynystės, bet ne nuo
laidžiavimo politiką su Rusijos
federacija. Šiuo metu turime su
manų užs. reik, ministerį Valionį. Tai svarbu ir naudinga. Bal
sas apie laisvą koridorių per
Lietuvą jau aptilo ir užleido vie
tą normaliom derybom.
Teks uždaryti Ignaliną po 7

metų. Tai ES reikalavimo pildy
mas. Jėgainės uždarymas kai
nuos bilijonus dolerių, o naujos
statyba dar daugiau. Lietuva to
kių sumų neturi. Betgi, kai bus
ES nare, tai klausimą privalės
spręsti ES, ne vien Lietuva. Ar
ija jos uždarymas bus atidėtas,
arba kapitalas ateis iš bendro
iždo.
Lietuvos ekonomika auga
greičiau nei likusios Europos.
Pereitus 4 mėnesius ji buvo be
veik pasiekusi 7%. Tikriausiai
jis kiek nukris. Dėl potvynių ir
globalinės krizės eksportas į
Vakarus greičiausiai mažės. Bet
Rusija, gavusi 20 bilijonų pasko
lą ir parduodama brangiai naf
tą, galės pirkti iš Lietuvos dau
giau maisto. Bendros perspekty
vos mūsų ekonomikai žada būti
neblogos.
Vilniaus vyriausybei neleng
va apsispręsti, kam paklusti, kai
Vašingtonas reikalauja pasirašy
ti sutartį, draudžiančią išduoti
Amerikos piliečius, apkaltintus
karo nusikaltimais. O Europa
tuo pat metu yra už visų šalių
nusikaltėlių atidavimą tarptauti
niam teismui. Kieno klausyti?
Turbūt geriau neskubėti ir žiū
rėti ką daro ES, į kurią norime
įstoti. Moralės balsas sako, kai
bausmė už nusikaltimus privalo
būti lygi visiem be jokių išimčių.
Nedarbas Lietuvoje su
mažėjo beveik iki 10%, o kai
kuriose apskrityse net iki 6%.
Turime ir išmintingą finansų
ministerę, kuri laiko pažabojusi
išlaidas. Daugėja ir užsienio
svečių skaičius. Didėja pajamos
iš turizmo. Reikia pripažinti,
kad ekonomika gerėja. Ko dar
vis trūksta, tai drausmės ir tvar
kos šalies administracijoje. Dėl
to vis dar gyvuoja korupcija ir
nusikalstamumas. Kodėl čia ne
įveda reformų, sunku pasakyti.
Vyriausybė nesugeba to padary
ti? O gal nenori?
Lietuva turi nemažai derlin
gų žemių ir gražių miškų. Daug
kur pasaulyje siaučia sausros,
vėtros, daro nuostolius tvanai.
Tai neigiamai atsilieps į maisto
produktų gamybą. Dabar nela
bai pelninga žemdirbystė mūsų
šalyje gali tikėti šviesesnės atei
ties. Tų žemių nevertėtų pigiai
išpardavinėti. Miškai irgi didelis
turtas. Jais reiktų apsodinti vi
sus žemės ūkiui netinkamus lau
kus. Be to, kai virš 1 bilijono
žmonių kenčia dėl gėlo vandens
trūkumo, Lietuva turi didžiulį
požeminio vandens išteklių, jei
neminėsim gausių upių ir ežerų.
Planetos klimatas šyla. Jo
pokyčiai daug kur pridarys ža
los. Oras atšils ir Lietuvoje, bet
daug ko nepakenks. Ko gero,
Lietuva galės prie dabar augina
mų vaismedžių pridėti vynuo
ges, citrinas ir apelsinų medžius.
Kritulių kiekis Lietuvoj vargu
sumažės dėl Baltijos jūros artu
mo. Mano kuklia nuomone,
Lietuva gali žiūrėti į ateitį su
pagrįstomis viltimis.

AtA
ZITAI SAKALIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą PRANĄ, sūnų
RIMĄ - “Talkos” kredito kooperatyvo vedėją, dukrą
AUDRĄ bei visus artimuosius “Paramos” kredito kooperatyvo valdyba
ir tarnautojai

PADĖKA
AtA
VERONIKAI PAULIONIENEI
mirus 2002 m. rugpjūčio 26 d.,
reiškiame nuoširdžią padėką klebonui prelatui Jonui Staš

kevičiui už gedulines Mišias Lietuvos kankinių švento
vėje, Vincui Baliūnui už patarnavimą Mišiose, Gintarei
Kalendrienei už skaitymą Mišių metu ir kunigui Vytautui
Staškevičiui už maldas kapinėse. Esame dėkingi karsto
nešėjams: Sigitui Baršauskui, Aidui Batūrai, Kąstyčiui
Batūrai, Ričardui Kalendrai, Pranui Linkevičiui, Andriui
Paškui ir muzikams bei solistams - Daliai Viskontienei,
Danguolei Radikienei, Jonui Govėdui. Nuoširdus ačiū vi
siems už pareikštas užuojautas, aukas ir gėles. Esame dė
kingi Monikai Povilaitienei ir Birutei Matulaitienei už au
kų rinkimą parapijai ir lietuvių slaugos namams. Dėkoja
me už pyragus ir Janinai Gurklienei už skanius pietus.
Ačiū artimiems šeimos draugams, kurie per
paskutinius metus buvo mūsų atrama ir paguoda sunkio
mis valandomis. A.a. Alekso ir Veronikos giesmės dabar
skamba Dievo buveinėje.
Paulionių šeima - sūnūs Rimantas ir Vytautas,
marti Giedra, vaikaitės - Audra ir Lina
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Vokiečių varpai Vilniui
Varpas - žemės ir dangaus ryšio simbolis

Kardinolai - AUDRIUS J. BAČKIS ir JOACHIM MEISSNER šventina
didžiuosius varpus “Joachim” ir “Casimirus” 2002 m. gegužės 25 d.
Vilniuje, Katedros aikštėje

Tėvynės ilgesio bičiulystė
ANTANAS MUSTEIKIS

Malonu bendrauti su bičiu
liais: pasidaliname savomis ir
svetimomis mintimis, sukuriame
tėvynės ilgesio židinį. Pastarojo
pobūvio tema - kas gali rašyti
straipsnius? Sudilgino. Spaudo
je šį klausimą iškėlęs asmuo
nori, kad rašantysis visų pirma
padarytų viešą “išpažintį” apie
save ir tik po to drįstų rašyti. Ar
toks cenzoriškas klausėjas nori
apriboti straipsnių autorius pa
gal pasaulėžiūrą? Ar jis norėtų
paglėbti tik tuos, kurie prilygsta
jo išsilavinimui? Ar jisai jaučiasi
išskirtinai atstovaujantis Lietu
vai vien dėl to, kad gyvena Lie
tuvoje, tuo būdu atstumdamas
išeivius, besisielojančius ta pa
čia tėvyne?
Pastaroji problema yra jau
dinanti. Mintis, kad tik vietiniai,
iškentėję tris okupacijas (lenkų,
rusų, vokiečių), turi išskirtinę
teisę kalbėti apie tai, yra klai
dinga. Nes ir maža dalis okupa
cijos, kurią patyrė visi Lietuvos
gyventojai, atskleidžia blogio es
mę ir įgalina kiekvieną našiai
rūpintis tėvynės vargais. Su
prantame, buvę partizanai bei
tremtiniai turi išskirtinę pirme
nybę apie tai kalbėti ar rašyti.
Beje, pats klausėjas jiems neat
stovauja, bet, neatidengęs savo
praeities, reikalauja atvirumo iš
kitų. Kodėl? Atsakymas yra su

dėtingas, nors pristatomas kaip
vienareikšmis.
Išryškėja du populiarūs
įvaizdžiai. Pirmasis glosto klau
sėjo rūšies bendrininkus, kurie
išliko Lietuvoje ir kentėjo visus
okupacijos režimus kaip... he
rojai. Antrasis subtiliai smerkia
visus išeivius kaip... bailius, pa
likusius savo kraštą likimo valiai
bei žūčiai.

Deja, abu įvaizdžiai atiden
gia tik truputį tikrovės. Vadina
mieji “bailiai” išeiviai didžiąja
dalimi nebuvo bailiai. Jie nar
siai veikė prieglobsčio kraštuo
se, įvairiausiais būdais pagelbė
dami Lietuvai išlaikyti savo ta
patybę bei siekdami jos išlaisvi
nimo. Jie dargi sugebėjo lietuvinti tėvynėje savųjų darkomą
(“globalizuojamą”) kalbą. O
pats svarbiausias dalies vietinių
valdininkų bei nomenklatūri
ninkų pažymys, tai išsigynimas
kolaboravimo su okupantais.
Sovietinis paveldas yra toks ga
jus, kad ir šiandieną jie neprisi
pažįsta kolaboravę ir nerodo
jokios atgailos, kad galėtų būti
reabilituoti. Jie dargi drįsta
svarstyti galimybę buvusiems
sovietinio saugumo šulams
(NKVD, SMERS, KGB) - ryš
kiesiems nekaltų aukų žudi
kams - suteikti pensijas.
Telaimina Lietuvą jos ilge
sys!

Koelno kardinolas Joachim
Meissner 1999 m. rašė Vilniaus
kardinolui Audriui J. Bačkiui:
“Mielas Broli, Jūsų namuose ne
kartą buvau maloniai priimtas.
Apsilankymo metu pastebėjau,
kad Jūsų Katedros balso negir
dėti lauke... jai trūksta švento
vės varpų skambesio”.
2001 m. rugsėjo mėnesį Vil
niaus arkivyskupiją pasiekė ži
nia, kad Koelno kardinolas, pa
sitaręs su savo bendradarbiais ir
specialistais, nutarė padovanoti
Vilniaus arkikatedrai 6 naujus,
suderinto skambesio varpus,
kviečiančius kuriam laikui pa
likti kasdienybės rūpesčius ir
skirti laiką maldai, susikau
pimui.
Š.m. gegužės mėnesį varpai
jau buvo Katedros aikštėje! Pa
gal senas tradicijas varpai buvo
pakrikštyti - palaiminti. Jiems
buvo suteikti vardai: “Joachim”,
“Casimirus”, “Stanislaus”, “He
lena”, “Anna”, “Jurgis Matulai
tis”, iškalti varpuose kartu su
žodžiais, būdingais tų asmeny
bių gyvenimui.
Iškilmingas apeigas atliko
kardinolai - A. J. Bačkis ir J.
Meissner, giedant arkikatedros
mergaičių chorui. 2000 žmonių
sekė iškilmes, klausėsi kardino
lų žodžių, kuriais jie kreipėsi į
tikinčiuosius. Kardinolas A. J.
Bačkis labai nuoširdžiai dėkojo
kardinolui J. Meissner, o pasta
rasis ragino tikinčiuosius dėkoti
Dievui, kad Lietuva gali laisvėje
garbinti Dievą, išpažinti tikė
jimą.
Kodėl buvo parinkti var
pams minėti vardai? Didžiau
sias, sveriantis 2600 kg, kardino
lo Joachim Meissner gerumui ir
dosnumui įamžinti pavadintas
Joachimo vardu, su įrašu iš jo
vyskupiškojo herbo: Spės nostra
firma {Mūsų viltis tvirta), su In
karo, simbolizuojančio vilties
dorybę, ženklu.
Antrasis varpas, sveriantis
1505 kg, pavadintas “Casimi
rus” (šv. Kazimiero garbei), su
šv. Kazimiero pamėgtos gies
mės Mergelės Marijos garbei
pirmosios eilutės įrašu: Omni

die die Mariae (Kiekvieną dieną
skelbk Marijai), ir lelijos ženklu
iš kardinolo A. J. Bačkio vysku
piškojo herbo.
Trečiasis varpas, sveriantis
1015 kg, pavadintas Stanislaus
Vilniaus katedros globėjo vys
kupo ir kankinio šv. Stanislovo,
vardu su įrašu iš 1 Kar. 19, 10:
Zelatus sum pro Deo (Degu uo
lumu Dievui). Tai pranašo Elijo
žodžiai, kurie tinka ir šv. Stanis
lovui, nepabūgusiam drąsiai ko
voti prieš neteisybę. Ženklas vyskupo mitra ir kankinį simbo
lizuojanti palmės šakelė.
Ketvirtasis varpas, sverian
tis 725 kg, pavadintas Helena šv. Elenos garbei. Jos statula su
kryžiumi puošia katedros fron
toną; įrašas Dominus regnavit a
ligno {Viešpats karaliavo nuo
kryžiaus) reiškia Kristaus perga
lę per mirtį ant kryžiaus; ženk
las - kryžius.
Penktasis varpas, sveriantis
644 kg, pavadintas Anna - Švč.
Mergelės Marijos motinos Šv.
Onos garbei su įrašu Gaudeamus in Domino {Džiaukimės
Viešpatyje), išreiškiančiu džiaugs
mą, kad ji pagimdė pasaulio Iš
ganytojo Motiną, kurią simboli
zuoja ženklas: vainikas su
žvaigžde viršuje.
Šeštasis varpas, sveriantis
464 kg, Jurgis Matulaitis, skirtas
palaimintojo Jurgio Matulaičio
garbei su įrašu iš palaimintojo
herbo Vince malum in bono
{Nugalėk blogį gerumu); ženklas
- Mergelės Marijos vardas iš
palaimintojo herbo.
Iškilmėse dalyvavo Kauno
arkivyskupas J. Tamkevičius,
vyskupai: J. Boruta, vyskupas J.
Tunaitis, kardinolą Meissner ly
dėjęs Koelno vyskupas.
Sekančią dieną arkikatedro
je abu kardinolai aukojo šv. Mi
šias. Kardinolo J. Meissner atsi
sveikinimo žodžiai buvo tikin
čiųjų kelis kartus pertraukti ir
palydėti entuziastingais ploji
mais. Sužavėtas lietuvių pasiti
kėjimu ir meile Dievo Motinai
Marijai, jis skelbs apie tai ir sa
vo jam Dievo pavestiems tikin
tiesiems Koelne. A. Pr.

MYLIMAI MAMAI

a.a. ALBINAI ŠARKIENEI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame sūnui
GIEDRIUI-br. PETRUI, ofm A. Paulionytė
I. M. Sungailos

J. M. Gabriai
D. R. Puteriai

I. Pivoriūtė

Vienas iš Koelno arkivyskupo kardinolo Joachim Meissner dovanotų
varpų keliamas į Vilniaus arkikatedros varpinę
Nuotr. G. Kurpio

Mosėdžio Akmenų muziejuje

Nuotr. G. Kurpio

Lietuvos užsienio politika.
(Atkelta iš 1-mo psl.)
rikiečiais pasirašytų dvišales su
tartis, kurios garantuotų jiems
teisę nebūti teisiamiems už ge
nocidą ar nusikaltimus žmonijai
tų kraštų teritorijoje. O jeigu jos
nepasirašys? Tuomet amerikie
čiai nutrauks ekonominę ir kari
nę pagalbą tiems kraštams!
Kraštai, kurie yra įpratę gauti
paramą iš Amerikos, turi apie
tai pagalvoti. Didiesiems kraš
tams, kurie negauna aukų, yra
naudojamas kitoks spaudimas.
O ar Lietuva atsilaikys prieš
tokį Amerikos spaudimą? Izra
elis su Rumunija pasirašė tuoj
pat. Europos sąjungos biurokra
tija pasisako prieš tokias sutar
tis. Lietuva nori stoti į Europos
sąjungą. Visi ŠAS (NATO)
kraštai (išskyrus Ameriką), pa
sisako prieš tokį spaudimą. Lie
tuvai yra svarbu tapti ŠAS nare.
Ką Lietuva gali daryti? Ko
kius sprendimus daryti tokiu
opiu ir istoriškai reikšmingu mo
mentu? Kaip ir visais svarbiais
momentais, prezidentas svy
ruoja. Neokomunistų vadai pa
tenkinti. Jiems yra malonu ma
tyti augantį nusistatymą prieš
amerikiečius. Bet jie džiaugiasi
matydami senus draugus prie
strateginių gamyklų! Vėl galima
tikėtis pelno (ne firmos) drau
gams! O ką veikia krašto prezi
dentas šiuo kritišku momentu?
Jis lankosi Amerikoje.
Pavaduoja seimo pirmininkas
Kai prezidentas išvyksta ke
liauti po pasaulį, pagal konstitu
ciją jo vietą užima seimo pirmi

ninkas. Šiuo metu juo yra neopolitikas Artūras Paulauskas.
Tas pats Paulauskas, kurį taip
peikė prezidento žmonės. Prieš
ketverius metus rinkėjams buvo
iškeltas pagrindinis klausimas:
kuris kandidatas blogesnis?
Klausimo, kuris yra geresnis
kandidatas, nebuvo.
Taip įtikinęs 50% rinkėjų,
prezidentas po rinkimų elgėsi
visai kitaip. Lietuvos preziden
tas V. Adamkus dažnai keliauja
(Lietuvos iždas finansuoja). O
kas jo kelionių metu yra krašto
pagrindinis vadas, nesvarbu.
Tad pralaimėjęs rinkimus A.
Paulauskas turi daugiau galios
nei būtų turėjęs rinkimus laimė
jęs. Jis turi daugiau galios kaip
seimo pirmininkas (pagal kons
tituciją tai didžiausia valdžios
pozicija), o išvykus prezidentui
eina ir jo pareigas.
Prieš 12 metų, kai Lietuva
nebuvo pripažinta kitų kraštų
kaip suvereni valstybė, kai so
vietų tankai grasino Lietuvai iš
vidaus, o Vakarų valdžios ir
Lietuvos kairieji spaudė Aukš
čiausią Lietuvos tarybą nusileis
ti “geradariui” M. Gorbačiovui
ir nebūti tokiems kietiems ir užsispyrusiems, Lietuva turėjo
kietą vadą - Vytautą Lands
bergį.
Nuo 1990-jųjų metų (ir dar
anksčiau) kairieji bandė sunai
kinti Atgimimo vadą. Jiems ne
labai sekėsi. Tačiau naujosios
politikos dėka, tai pavyko pada
ryti. Rezultatas: šiuo kritišku
momentu Lietuva yra minkštų,
vienos krypties vadovų rankose.

Vilniaus arkikatedros mergaičių choro klausosi gėlėmis apdovanotas kardinolas A. J. Bačkis, Koelno
vyskupas, lydėjęs kardinolą Joachim Meissner, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupas Jonas Boruta,
SJ, vyskupas J. Tunaitis ir buvęs Vilniaus seminaruos rektorius Fisher, vertęs kard. J. Meissnerio kalbą iš
vokiečių į lietuvių kalbą

SPAUDOS BALSAI

Rusai pretenduoja į Klaipėdą
Maskvos dienraštis Nezavisimaja Gazeta š.m. liepos 30 d.
laidoje išspausdino ilgą straipsnį
Beglobė Klaipėda.
Įžangoje
straipsnio autorius Nikolaj Pla
tonov rašo: “Pastaruoju metu
ypač paaštrėjo žmonių ir krovi
nių be kliūčių pervežimo klausi
mas iš Karaliaučiaus srities į
Rusiją ir atgal per Lietuvą. Tuo
tarpu Lietuva kaip kandidatė į
Europos sąjungą ir ŠAS (NA
TO) turi tam tikros painiavos
dėl neišspręstų teritorinių prob
lemų su Rusija - turime galvoje
Klaipėdos miesto ir jo apylinkių
statusą, todėl ligi dabar valsty
bės seimas neratifikavo RusijosLietuvos sienos sutarties, kurios
jau seniai pageidauja oficialusis
Vilnius. Atrodo, kad iš mūsų
pusės reikia tiesiog susieti Klai
pėdos ir Karaliaučiaus proble
mas, juo labiau, kad kaip bus
įrodyta toliau, Lietuva neturi jo
kių teisių į Klaipėdą, vienintelį
to krašto gilų uostą. Yra tvirto
pagrindo manyti, kad Rusijai ir
Lietuvai priimtinas sprendimas
dėl ryšio tarp Karaliaučiaus ir li
kusios Rusijos teritorijos gali
būti pasiektas per išankstinę
Maskvos ir Vilniaus Klaipėdos
klausimu sutartį. Galimas daly
kas, kad norint pasiekti sutari
mą reikės šauktis tarptautinio
Haagos teismo pagalbos”.
Toliau straipsnio autorius
gvildena Klaipėdos miesto isto
riją nuo jo 1252 m. įkūrimo ligi
1990 m. rugsėjo 12 d., kai abi
Vokietijos, Sov. Sąjunga, Pran
cūzija, D. Britanija ir JAV pri
pažino to meto Vokietijos sie
nas. Autoriaus manymu, kadan
gi sovietai tada valdė Rytprū
sius, o apie Klaipėdos priklau
somumą Lietuvai nebuvo kalba
ma, todėl Klaipėda pagal “tarp
tautinę teisę” turi priklausyti
Rusijai. Autorius tęsia:
“Po išstojimo iš Sov. Sąjun
gos Lietuva pareiškė, kad Lietu
va niekad savanoriškai į Sov.
Sąjungą neįstojo, todėl atsisako
nuo visų teisių ir pareigų, kilu
sių iš jos buvimo Sov. Sąjungos
sudėtyje. Tuo pačiu Klaipėdos
srities de jure priklausomybės
klausimas vėl pasirodė esąs atvi
ras. Juk tarptautinė teisė patvir
tina Rytprūsių (įskaitant KlaiKnygų rišykla

'tįj “SAMOGITIA”
meniškai įriša
knygas bei žurnalus

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

pėdą) perdavimą Sov. Sąjungai,
o ne Lietuvai. Logiškai galvo
jant, Lietuva privalo grąžinti
Sov. Sąjungai arba paskutinei
teisėtai jos paveldėtojai tarptau
tiniuose santykiuose valstybei (o
pagal Potsdamo ir 2+4 nutari
mus vienareikšmiškai Rusijai)
Klaipėdą ir jos apylinkes. (...)
Bet kokiu atveju Klaipėdos
klausimas neturi būti baigtas,
kol Rusijos interesams palankus
Karaliaučiaus problemos spren
dimas nebus padarytas”.
“1924 m. pavasarį Tautų są
jungos sudaryta komisija oficia
liai ir visiems laikams Klaipėdą
pripažino Lietuvai”. (Dienovidis
2002 - birželis).
Ruošiamasi vizoms
Vokietijos žurnalas Der
Spiegei š.m. laidoje rašo: “Po
keturių mėnesių nuo ES ir Ru
sijos viršūnių susitikimo ES tiks
liau apibūdino savo pasiūlymą
dėl sienos perėjimo tvarkos tarp
Rusijos Karaliaučiaus aptvaro ir
būsimų ES valstybių Lenkijos ir
Lietuvos. Ligi šiol po užraktu
laikomi pasiūlymai numato: fi
nansinę ir organizacinę paramą
rusams dėl pagreitinto tarptau
tinių neįmanomų suklastoti
947,000 Karaliaučiaus gyventojų
pasų išdavimo, tankų užsienio
konsulatų tinklą, skubų ir pigų
ES tranzito dokumentų išdavi
mą. Be to, bus užtikrinti maši
nomis skaitomi dokumentai ir
vienodas vairuotojams-profesionalams nuolatinis bilietas, kuris
duos važinėjimo laisvę ir važia
vimą į Rusijos teritoriją. Vieš
keliais iš aptvaro Rusijos terito
rija galės būt pasiekta tik per
vieną iš būsimų abiejų ES narių
ir Gudiją. (Pagal žurnalo žemė
lapį tas kelias eis per Lietuvą,
J.B.) Praėjusiais metais buvo

užregistruota per 3 mln. auto
mobiliais sienos į Karaliaučių
pervažiavimų - laukimo laikas
buvo ligi dešimties valandų. ES
techninė pagalba padarys sienos
pervažiavimą sklandesnį. Mask
va ligi šiol atmeta vizų tvarką.
Mat Lenkija iš Rusijos piliečių
ligi šiol reikalauja 5 dol. už
vienkartinę vizą ir 15 dol. už
metinę. Taip pat ir baimė turi
savo poveikį, nes ES Rusijos pi
liečiams be priežasties nurody
mo ir be galimybės skųstis gali
neišduoti kelionės paso. Vietoj
to Rusija reikalauja laisvo kori
doriaus per Lenkiją ir Baltijos
kraštus.
Tai susiduria su kategorišku
ES atmetimu, nes ji tame mato
rusų ir gudų mafijos įsiveržimo į
Vakarus duris. Vietoję prie jau
sutiktų duoti 40 mln. eurų Karaliaučiauš plėtotei Briuselis
dar žada pridėti 25 milijonus.
ES-gos vizos kaina turėtų nu
kristi ligi minimumo, ir Maskva
jau dabar turėtų sudaryti auto
busų ir sunkvežimių vairuotojų
sąrašus ir tuo laiku galėtų steng
tis gauti nuolatines vizas. Šalia
ten esančių Lenkijos, Lietuvos
ir Švedijos konsulatų, Vokietija
buvusiame Konigsberge atida
rys savo atstovybę. Jūra ir oru
miestas ir toliau gali pasiekti
Rusiją be vizos”.
Miglota informacija

Niujorko rusų kalba leidžia
mas dienraštis Novoje Ruskoje
Slovo š.m. rugpjūčio 7 d. laidoje
rašo: “Po to, kai už žinias apie
nacių talkininkus buvo pažadėti
piniginiai atlyginimai, į Lietuvos
žydų bendriją kreipėsi 22 asme
nys. ‘Žmonės ateina pasidalyti
savo išgyventu skausmu. Niekas
iš jų neprašo pinigų. Tenka ap
gailestauti, kad jų informacija
yra labai miglota’, - pirmadienį
pranešė žydų bendrijos pirmi
ninkas Simonas Alperavičius.
(...) Kol kas Lietuvos žydų
bendrija neperdavė gautos in
formacijos nei Centrui, nei Res
publikos gen. prokuratūrai, pranešė Alperavičius.”
J.B.

Yra perlų ir kasdienybėje
(Atkelta iš 2-ro psl.)

dicinos tarnyboje 45 metus, na
muose slaugyti vyrą dabar jau
galėjo padėti vaikaičiai.
- Jeigu Pranas vaikščiotų,
aš nemokėčiau gyventi! - kartą
prisipažino Janina.
Kaimas žavėjosi tokiu pa
siaukojimu ir vadino moterį šių
laikų šventąja. Yra tokių žmo

PADĖKA
MANO TĖVELIS

a.a. JURGIS PALYS
mirė 2002 m. liepos 21 d.,
Lietuvių slaugos namuose “Labdara”. Nuoširdžiai dėkoju
Prisikėlimo parapijos klebonui kun. A. Simanavičiui,
OFM, už rūpestį ir atjautą, visiems parapijos kunigams už
maldas ir atnašautas šv. Mišias, prisimenant velionį.
Nuoširdi padėka Čepų, Ignaičių, Palių šeimoms,
Prisikėlimo kredito kooperatyvui ir visiems laidotuvių da
lyviams, padėjusiems, užjautusiems, aukojusiems aukas,
dalyvavusiems šv. Mišiose, išlydint a.a. Tėvelį į amžiną
kelionę.
Liūdinti duktė ir vaikaitis

nių pas mus! Deja, mažai žino
mų ir per kitas “juodąsias” sen
sacijas - plėšimus, užmušimus
nepastebimų.
Vaikaitė atšventė vestuves
Trakų pilyje. Deja, Pranas Mic
kevičius jų nebesulaukė. Šis va
lingas, tvirtos dvasios vyras, ei
damas 63-sius metus mirė stai
ga, ištiktas trečiojo širdies smū
gio ant savo žmonos rankų.
Skaudžiai išgyvendama vyro
netektį, Janina kaltino save, kad
nesugebėjo išplėšti iš mirties
glėbio.
- Aš jam skolinga - neišsau
gojau...
- Tik tavo dėka jis pragyve
no gražų amžių...
Jai palengvėja, kai savo kas
dienes pareigas prisimena. Nau
juosius rūpesčius. Janinos na
muose rado prieglobstį du maži
vaikučiai - Ievutė ir Rolandas,
jos išgelbėti nuo vaikų namų.
Ievutei vos treji metukai. Ji lai
minga ir straksi kaip kanarėlė,
giedanti narvelyje ant palangės.
Bėga dienos. Teka plati
Laiko upė. Kaip pats gyveni
mas. Koks jis bebūtų, bet pras
mingas...
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® LAISVOJE TEVfflEJE
KAREIVIŲ PALAIKAI VILNIUJE

Lietuvos rytas (rugsėjo 11d.)
praneša, kad Vilniuje archeologai
aptiko dar 50 Napoleono karių
palaikų buvusios karinės stovyk
los teritorijoje. Tikimasi rasti dar
mažiausiai tūkstančio žmonių pa
laikus. Nuo praėjusio rudens ma
siniame kape buvo aptikti palai
doti 2000 prancūzų kariuomenės
karių. Archeologinių tyrimų va
dovas Albinas Kuncevičius teigė,
jog Napoleono karių Vilniuje žu
vo labai daug. Manoma, kad pa
laidota bent 40,000 kareivių.
Šiaurės miestelio teritorijoje,
1812 m. puldami rusų kariuome
nę, prancūzai buvo išsikasę grio
vius, kuriuose vėliau daug karei
vių buvo palaidoti. Prancūzijos
ambasados Vilniuje žiniomis, pa
laikus pervežti į Prancūziją neke
tinama, jie bus perlaidoti Lietu
voje spalio mėnesį, o vėliau Pran
cūzijos lėšomis bus pastatytas pa
minklas. Laidų ciklą apie Napo
leono karių kapavietės archeolo
ginius kasinėjimus rengia JAV te
levizijos “Discovery” kanalas.
PLĖŠIKAI KAUNE

Rugsėjo 7 d. Kaune trys plė
šikai pagrobė 100,000 JAV dole
rių, rašo Lietuvos rytas. Pinigai
priklausė vienos Kauno turizmo
bendrovės direktorei, ką tik grį
žusiai iš Rusijos. Ją užpuolė prie
namų trys jauni vyrai, atėmė ran
kinuką su pinigais. Pabėgo jie au
tomobiliu, kurį jie padegė šalia
greitkelio Vilnius-Kaunas. Ranki
nukas atrastas užgesinus gaisrą.
Nusikaltėlių dar ieškoma.
PRAMONĖS PARODA

Vilniuje rugsėjo 11-14 d. d.
vyko didžiausia Baltijos valstybė
se lengvosios pramonės paroda
“Baltijos tekstilė ir oda”, praneša
Lietuvos rytas. Ji rengiama jau
vienuoliktą kartą. Parodoje daly
vavo 286 bendrovės iš 22 pasaulio
valstybių. Lietuvai atstovavo 139
įmonės. Kartu su paroda “Litexpo” centre vyko ir madų de
monstravimo renginys “Baltijos
mada”, ir tarptautinė konferen
cija “Tekstilės ir aprangos pramo
nės vystymosi tendencijos”. Šioje
srityje Lietuva sulaukė didelio pa
sisekimo. Per 7 šių metų mėne
sius buvo eksportuota lengvosios
pramonės gaminių už 1.95 bin. li
tų - 3.7% daugiau negu per tą pa
tį 2001-ųjų laikotarpį. Tai sudaro
apie 20% viso Lietuvos eksporto.
Pagaminama beveik 17% bendro
jo vidaus produkto. Lengvosios
pramonės įmonėse, kurių yra 574,
dirba apie 27% visų pramonės
darbuotojų.
NEBEIŠDUOS LEIDIMŲ

Vilniuje šiemet nebebus iš
duodami leidimai organizuoti
renginiams atvirose vietose ar
prekiauti alkoholiu masiniuose
renginiuose, rašo Lietuvos rytas.
Tokį sprendimą padarė Vilniaus

KARTONINIAI POLICININKAI

Prasidėjus naujiems mokslo
metams, prie Vilniaus mokyklų
perėjų buvo pastatyta trys šimtai
žmogaus dydžio kartoninių polici
ninkų, kad primintų vairuotojams
nevažiuoti per greitai, padidintų
vaikų saugumą gatvėse.Lietuvoje
yra vienas aukščiausių Europoje
užregistruojamų nelaimių keliuo
se rodiklis - 100,000 gyventojų
tenka apie 20 mirčių. Statistika
rodo, kad per 7 šių metų mėne
sius automobilių avarijose žuvo
35 ir buvo sužaloti 892 vaikai.
Palyginti su 2001 m. tuo pačiu
laikotarpiu, žuvusių vaikų skai
čius padidėjo 25%, sužalotų 13.2%. Kartoninių policininkų
projektas susilaukė tarptautinio
dėmesio, buvo aprašytas net JAV
The Washington Post. Projekto
sumanytoja - sostinės savivaldy
bė. Panašus projektas buvo įgy
vendintas Danijoje 1980 m. Lie
tuvos “policininkų“ pagaminimas
kainavo apie 35,000 litų, išlaidas
apmokėjo juos gaminusi bendro
vė “Kappa Packaging Baltic”.
Projektui gresia “policininkų” iš
vogimas suvenyrams.
RENKA PARAŠUS

Liberalų sąjungos pirminin
kui Eugenijus Gentvilui pradėjus
vajų “Mažesni mokesčiai = ge
resnis gyvenimas”, jau surinkta
daugiau kaip pusė visų reikalingų
Lietuvos piliečių parašų, remian
čių įstatymo projektą, kuriuo fizi
nių asmenų pajamų mokesčiai
būtų sumažinti 9%. Kaip praneša
ELTA/LGTIC, parašų rinkimas
sėkmingai vyksta visoje Lietuvoje.
E. Gentvilas tikisi, kad mokesčių
sumažinimas nuo 33% iki 24%
bus “moralinė paskata nebeslėpti
tikrųjų atlyginimų” ir todėl plėsis
apmokestinimo bazė. Numatoma
surinkti daugiau kaip 50,000 pi
liečių parašų.
UŽDRAUS KLONAVIMĄ

ELTA/LGTIC žiniomis, rug
sėjo 2 d. Lietuvos seimas ketina
patvirtinti Europos tarybos kon
venciją dėl žmogaus teisių ir oru
mo apsaugos biologijos ir medici
nos taikymo srityje bei jos papil
domą protokolą dėl žmonių klo
navimo uždraudimo. Šių doku
mentų priėmimas užtikrintų žmo
gaus teises genetikos, organų ir
audinių persodinimo praktikoje,
biomediciniuose tyrimuose ir
pan. Jais įsipareigojama laikytis'
žmogaus viršenybės principo,
skelbiančio, jog žmogaus intere
sai ir gerovė yra svarbesni už iš
imtinius visuomenės ar mokslo
interesus. Sutartis yra patvirtinta
31 Europos valstybėje.
RSJ
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Collingwood, Ontario L9Y 1A2
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Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

! Sudbury

Ontario J

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

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
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Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com
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CHIRURGINIS GYDYMAS

► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

Amerikos

meras Artūras Zuokas po rugsėjo
pradžioje prie Baltojo tilto vyku
sio koncerto, kuriame buvo nu
durtas šešiolikmetis. Ten irgi po
licija sulaikė šešiolika girtų nepil
namečių, šeši neblaivūs buvo iš
traukti iš Neries. Vilniaus savival
dybėje sudaryta speciali darbo
grupė, kuri aiškinsis, kas kaltas
dėl tragedijos, ir kaip panašių ne
laimių masiniuose renginiuose iš
vengti ateityje.
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Klz/Klrx\. FOUR
REALTY LIMITED

Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
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Lietuvos jaunimo grupė, atvykusi dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose Toronte, su savo tautiečiais Hamiltone

I

Hamilton, Ont.

|
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Vilniaus Bernardinų šventovės choras Hamiltone koncerto programoje

Lietuvos jaunimas Hamiltone
Artinantis Pasaulio Jaunimo
Dienoms Hamiltono Vilniaus Auš
ros Vartų parapijos klebonas kun.
Juozapas Žukauskas, OFM, pasita
ręs su parapijos tarybos jaunimo
sekcijos nariais, nutarė pakviesti
dalį jaunimo, atvykstančio iš Lietu
vos į PJD. Buvo sudaryta organiza
cinė komisija: klebonas kun. J. Žu
kauskas, OFM, Regina Choromanskytė, Marius Gudinskas, Gai
lius Senkus, Dalia Trumpickienė ir
Žibutė Vaičiūnienė.
Liepos 14 d. sulaukėme 35 sve
čių. Tai Vilniaus Šv. Pranciškaus
Asyžiečio (Bernardinų) šventovės
broliai pranciškonai ir choras, Kre
tingos broliai pranciškonai, sesuo
Gregorija, pranciškoniškasis jauni
mas. Laimingai atskridę į Torontą,
netruko pasiekti- ir Hamiltoną Jaunimo centrą, kur jų laukė gau
sus būrys pasitinkančiųjų.
Svečiai buvo apdovanoti marš
kinėliais su Hamiltono lietuviškos
parapijos emblema ir kuprinėmis
su kanadietiškais suvenyrais. Kup
rines parūpino per McDonald firmą
Elaine Norkutė kaip firmos dovaną
PJD dalyviams. Netrukus svečiai
atiteko juos globojančioms šeimoms.
Liepos 15 d. prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas kun.
J. Žukauskas, OFM, kun. Audrius,
OFM, ir svečias iš Vilniaus kun. Al
girdas, OFM. Giedojo Vilniaus
Bernardinų šventovės choras. Buvo
pašventintos Bernardinų pranciš
koniškojo jaunimo ir tautos vė
liavos. Po to svečiai ir juos lydintys
asmenys išvyko prie Lake Erie. Čia
žaidė tinklinį, amerikietišką futbo
lą, maudėsi, kaitinosi saulėje. Va
kare visi grįžo į Giedraičio vardo
žūklautojų ir medžiotojų klubą prie
Kaledonijos. Čia jų laukė daug tau
tiečių, taip pat P. Šidlausko iškepta
ant iešmo kiaulaitė, kumpiai, gaivi
nantys gėrimai ir daug visokių ska
nėstų. Sutemus buvo užkurtas lau
žas ir ilgai skambėjo lietuviškos
dainos.
Liepos 16 d. rytas prasidėjo šv.
Mišiomis gamtoje. Jas aukojo kun.
Algirdas, OFM, kun. Juozapas ir
Audrius, OFM. Pasimeldę ir pasi
stiprinę pusryčiais svečiai išvyko į
Water World kaskadas, kur patyrė
daug įdomių nuotykių. Vakare sve
čiai didžiausiame Hamiltono kino
teatre Ankasteryje galėjo žiūrėti
pasirinktus kino filmus. Po to vėl
grįžo pas vaišingus šeimininkus.
Liepos 17 d. po šv. Mišių jauni
mas buvo nuvežtas į Crawford La-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

ke pas indėnus, aplankė muziejų,
apžiūrėjo namus. Grįžę iš šios eks
kursijos svečiai leido laiką su šeimi
ninkais, o vakare Jaunimo centre
surengė koncertą visiems Hamilto
no lietuviams.
Liepos 18 - paskutinė viešna
gės diena. Per tas kelias dienas pa
milome vieni kitus. Po Mišių atsi
bučiavome, palinkėjome laimingo
kelio ir išleidome į Torontą. Ten iš
Prisikėlimo šventovės požeminiu
traukiniu nuvažiavo į miesto cent
rą. City TV lietuviškos laidos rengė
jams pavyko pakalbinti kunigus Juozapą ir Algirdą, OFM. Toronto
rotušėje mūsų svečius priėmė
miesto meras M. Lastman. Svečiai
pagiedojo, buvo apdovanoti atmini
mo ženkliukais. Buvo aplankyta Šv.
Mykolo katedra, po to pasidairyta
po Eaton prekybos centrą. Grįžo į
Prisikėlimo šventovę, kur giedojo
Mišių metu.
Liepos 25 d. Hamiltono Jauni
mo centre buvo suruošta vakarienė
260 PJD dalyvių iš Lietuvos. Jie,
pasigrožėję Niagaros kriokliu, už
važiavo į Hamiltoną. Pasivaišinę
skania ir gausia vakariene nuėjome
į šventovę. Jaudinantį pamokslą pa
sakė klebonas kun. Juozapas,
OFM. Kalbėjo ir Vilkaviškio vysku
pas R. Norvilą. Palaiminimą sutei
kė vysk. P. Baltakis. Šį kartą atsi
sveikinimas buvo dar skaudesnis,
nes jau žinojome, kad nepasimatysim. Šis jaunimas sustiprino mumy
se viltį, kad Lietuva atgims dvasiš
kai, pasipuoš jaunosios kartos geru
mu ir meile. Rengėjai yra dėkingi
visiems į savo namus priėmusiems
jaunimą, darbu ir aukomis rėmusiems jų vaišes. Ypač didelės aukos
gautos iš Hamiltono lietuvių kredi
to kooperatyvo “Talka”, L.S. Klimaičių iš JAV, H. D Švažų, Lazdučio, E. Liaukienės, Žilvyčių.
Rugpjūčio 19 d. Jaunimo cent
re įvyko padėkos ir prisiminimų va
karas. Į jį buvo pakviesti visi, kurie
prisidėjo priimant Lietuvos jauni
mą, atvykusį į PJD.
Klebonas kun. J. Žukauskas,
OFM, padėkojo ir perskaitė kun.
Algirdo, OFM, laišką, atsiųstą iš
Vilniaus. Malonu buvo girdėti, kad
broliai pranciškonai ir katalikiška
sis jaunimas mano, kad niekas kitas
nepatyrė tiek daug meilės ir nuošir
dumo iš savo tautiečių, kaip lietu
viai. Jie mus prisimena savo minty
se ir maldose.
Buvo rodoma vaizdajuostė
apie jaunimo viešnagę Hamiltone.
Klebono brolis Justinas gražiai pa
grojo keletą kūrinių lietuviška bir
byne. Buvo išdalintos prisiminimui
nuotraukos ir rėmėjai apdovanoti
žymenimis.
Išsiskirstėme dėkingi už šį va
karą, kurio ruošimą ant savo pečių
buvo
paėmusi
nepavargstanti
darbštuolė - Regina Choromanskytė. D.G.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

rūtaitė švenčia 10-ies metų jubi
liejų, kai ji čia, Kanadoje, savo mu
zikiniais talentais stiprina mūsų iš
eivių tautiškumo jausmus. Ta proga
yra numatytas koncertas su “vynosūrio” vaišėmis Hamiltono Jauni
mo centre spalio 5 d.
Lilija iš pat mažens pamėgo
muziką, nes jos tėveliai mėgo dai
ną. Kai tik pradėjo lankyti mo
kyklą, ėmė akordeono pamokas.
Baigė aukštesniąją Juozo Gruodžio
vardo muzikos mokyklą, po to buvo
priimta į Vilniaus muzikos konser
vatoriją. Ją sėkmingai baigė, įsigydama chorų dirigentės bei mokyto
jos specialybes. Dirbo Kaune peda
goginį darbą, dirigavo mergaičių
chorui ir kitiems ansambliams, da
lyvavo konkursuose, dainavo solo,
pasirodydavo televizijos laidose.
Persikėlusi Kanadon įsijungė į
muzikinį pasaulį. Buvo pakviesta
vadovauti chorui “Aras”. Jos dėka
choras dar daugiau išgarsėjo. Šiuo
metu vadovauja trims chorams:
“Aro”, “Dainos” ir “Angeliukų”. Ji
prikalbino Vytautą Mašalą dainuo
ti solo. Jis iš mažų dienų mėgo dai
nas ir muziką. Turėdamas gražų
balsą, kur tik sąlygos leido, panau
dojo. Jis yra kilęs iš muzikalios šei
mos. Jo dvi seserys yra dainininkės.
Gaila, kad savo talento netobulino,
galėjo būti garsus solistas. Pusę sa
vo amžiaus praleido finansų srityje
yra buvęs banko vedėju. Laisvu lai
ku mėgsta plaukioti po jūras, turi
burinę jachtą. Šiuo laiku pusę metų
praleidžia Kanadoje, kitą Floridoje.
Bet visada randa laiko dainai. Jis
mielai sutiko pabendrauti dainose
šiame Lilijos koncerte.
Rengėjų komitetas kviečia vi
sus tautiečius į neeilinį sol. Lilijos
Turūtaitės ir Vytauto Mašalo kon
certą. Savo gausiu atsilankymu pa
gerbsime mielą muzikę Liliją. Kon
certas ir “vyno-sūrio” vaišės įvyks
Hamiltono Jaunimo centre 2002 m.
spalio 5, šeštadienį, 4 v.p.p. Stalus ir
vietas prašome rezervuoti iš anksto
pas Eleną Bubnienę tel. 905 3896620 ar L. Paškų tel. 905 632-2308,
taip pat, prieš ir po Mišių, JC. L.P.

London, Ont.
LIETUVOS AMBASADORIUS

Kanadoje Rimantas Šidlauskas su
šeima, prieš išvykdamas į naują pa
skyrimo vietą Maskvoje, dalyvavo
š.m. birželio 16 d. iškilmingose iš
leistuvėse dr. Ag. Šidlauskaitės mo
kyklos sodyboje, suruoštose KLB
Otavos apylinkės, vadovaujant
pirm. Rūtai Kličienei. Atsisveikini
mo iškilmėse taip pat dalyvavo Sigridos ir Gedimino Mulevičių šei
ma, kuri dabar grįžta Lietuvon. Sigrida dirbo ambasadoje kaip pir
moji sekretorė ekonomikos srityje.
Kun. dr. Viktoras aukojo sodybos
salėje šv. Mišias visiems dalyviams.
Pokyliui prasidedant, visi buvo
pakviesti susėsti prie labai įspūdin
gai paruoštų stalų ir vaišintis suneš
tinėmis gėrimų ir valgių gėrybėmis.
Susėdo apie šimtas svečių, kurių
tarpe matėsi daug jaunų šeimų su
vaikais. KLB Otavos apylinkės
pirm. R. Kličienė pasakė gražią at
sisveikinimo kalbą, išryškindama
mūsų ambasadoriaus R. Šidlausko
pasiaukojimą, aplankant visus tėvy
nainių susibūrimus įvairiose Kana
dos vietovėse. Jo pagarba žmogui,
atvirumas, nuoširdumas, meilė Die
vui ir Tėvynei liks neužmirštami.
Pabaigoje ambasadorius R. Šidlaus
kas savo trumpame žodyje išreiškė
nuoširdų dėkingumą už paramą
stiprinant mūsų tėvynės Lietuvos
nepriklausomybę. Kor.
Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
,
(Esu "Union Gas"
atstovas)

90S*271*8781

Jurgis Jurgutis

PETRAS ŠTURMAS

Tel. 905 383-9026

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

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

lietuvių

Lenkija
tarybos

(ALT) centro valdybos posėdis įvy
ko liepos 30 d. jos būstinėje Čika
goje. Valdybos pirm. S. Kuprys kal
bėjo apie lemtingas dienas siekiant
Lietuvos priėmimo į ŠAS (NATO)
organizaciją. Jis ragino valdybos
narius ir toliau stipriai darbuotis,
kad šis tikslas būtų pasiektas. Nese
niai buvo vykdyta speciali “NATO
akcija - 2002”. Kreiptasi į organiza
cijas ir pavienius tautiečius prie
šios veiklos prisidėti finansine pa
rama. Pasak ižd. J. Gaižučio, di
džiausios išlaidos yra išlaikyti
JABANC {Joint Baltic American
National Committee, Inc.) Vašing
tone, D. C., įstaigą, kurią vienodai
remia visos trys baltiečių tautybės.
Yra sumažėjusi ALTos skyrių veik
la. Ją sustiprinti pasiryžo valdybos
nariai E. Oželienė ir St. Dubaus
kas. A. Kazlauskas, V. Motušis ir
Pr. Jurkus atstovauja Midwest Bal
tic koalicijos veiklai. M. Marcinkie
nė rūpinasi renginiais. Su spauda
ryšius palaiko V. Krumplis ir K.
Burba.

Urugvajus
Urugvajaus lietuvių kultūros
draugijos susirinkimas įvyko liepos

28, sekmadienį, draugijos patalpo
se. Apie valdybos veiklą pranešimą
padarė jos pirm. D. Modena, o iždo
būklę apibūdino ižd. N. Vėlo, pažy
mėdamas, kad daugiausia lėšų iš
leista “Eduardo” vasarnamio re
montui. Taipgi remontai atlikti ir
draugijos patalpų salėje. Išrinkta
nauja valdyba: pirm. St. Tamošiū
nas, sekr. M. Leonavičienė, ižd. J.
Trakimienė. Atgaivinta Urugvajaus
lietuvių jaunimo sąjunga - liepos
20 d. išrinkta nauja valdyba: pirm.
R. Ibara, vicepirm. P. Vuljevas,
sekr. V. Kavaliauskaitė, ižd. N. Vė
lo, ryšininkė M. Leonavičienė, na
rės P. Lenkas ir D. Blagska.
(Urugvajaus lietuvių bendruome
nės Žinios, 2002 m. 31 nr.)

Graikija
Atėnuose lietuviai įsteigė Lie
tuvių bendruomenę. Steigiamasis
susirinkimas įvyko Lietuvos amba
sadoje Graikijoje. Pirmininke buvo
išrinkta Inga Apostolopontu. Arti
miausiu metu ketinama įsteigti sek
madieninę mokyklą, nes dauguma
moterų, įsteigusių bendruomenę,
augina vaikus. Šį rudenį norima įsi
gyti ir savas patalpas. Kiekvieno
mėnesio pirmadienį vyksta susitiki
mas Atėnų kavinėje “Metropolis”.
Šiuose susitikimuose kviečiami da
lyvauti visi Graikijos lietuviai. Pa
sak ambasados informacijos, Grai
kijoje gyvena keli šimtai lietuvių.

(BNS).

Belgija
Belgijos lietuvių bendruomenė

kartu su Lietuvos ambasada suren
gė Valstybinės dienos minėjimą.
Jame dalyvavo gausus būrys tautie
čių iš Belgijos ir Liuksenburgo,
taipgi keli flamandai ir valonai, be
sidomintys Lietuva. Šiame krašte
daug kalbama apie kitataučių pritapimą prie vietos gyventojų. Lie
tuviai tokių problemų neturi, tik
reikėtų, kaip rašoma Pasaulio lietu
vyje 2002 m. 7 nr., neperlenkti laz
dos, kad įsijungimas netaptų asimi
liacija. Taipgi pažymima, kad svar
bu ne tik nepamiršti savo kalbos,
bet taip pat reikia puoselėti savo
kultūrą, domėtis savo tautos isto
rija. Džiaugiamasi, kad Mindaugo
karūnavimo diena tapo Belgijos lie
tuvių pamėgta švente, suburiančia
daug tautiečių.

A.a. Antanas Janikas, 98 metų
amžiaus, Aušros bendradarbis, reiš
kęsis Varšuvos lietuvių bendruo
menės veikloje, miręs 2001 m.
gruodžio 5 d. Varšuvoje, paminėtas
š.m. Aušros 11 nr. Velionis, atvykęs
iš okupuotos Lietuvos, Varšuvoje
įsidarbino Lenkijos užsienio preky
bos ministerijoje rusų ir lietuvių
Kalbų vertėju. Žmona Marija gavo
darbą centrinėje Varšuvos bibliote
koje. Velioniui daug kartų teko
skristi į Vilnių ir Maskvą. Niekad
skrisdamas nepamiršdavo Galadu
sio ežero (prie Lietuvos ir Lenkijos
sienos), aiškindavo bendrakeleiviams,
kad čia vasaromis meškeriodavęs.
Jis mėgdavo draugams pasakoti
apie savo darbą nepriklausomos ir
okupuotos Lietuvos finansų minis
terijoje. Džiaugėsi, kad galėjo prisi
dėti prie pozityvios veiklos. Buvęs
didžiausias ok. Lietuvos pasiekimas
kultūrinėje srityje, kai pavyko gauti
lėšų Trakų pilies atstatymui, įtiki
nant Maskvos ponus, kad Trakų pi
lis niekad netarnavo Rusijai pulti,
bet tik apsigynimui nuo Kryžiuočių
ordino. Žinoma, reikėdavę juos ir
gerai pavaišinti. Vyriausioji jo duk
tė ištekėjusi apsigyveno JAV-se.
Tad jam tekdavo lankytis ir šiame
krašte. Grįždamas visada parsivež
davo lietuviškų knygų. Vieną kartą
Punsko lietuvių gimnazijai parvežė
vaizdajuosčių, padovanotų Ameri
kos lietuvių. Ši dovana tais laikais
prilygusi šių dienų kompiuteriams.
Janikų namuose Varšuvoje apsilan
kydavo Lietuvos kultūrininkai, tarp
.jų ir kompozitorius pianistas Balys
Dvarionas ir kiti. Janikų namai bu
vo lyg Lietuvos atstovybė. Čia apsi
stoję žmonės iš Lietuvos galėjo su
sirasti pažįstamus, su jais pabend
rauti. A. Janikas visada prisiminda
vo Kiprą Petrauską, taipgi kaip ir
jis, aistringą meškeriotoją. Keliuose
Aušros numeriuose aprašė daininin
ko Kipro ir kompozitoriaus Miko
Petrauskų gyvenimus. Paliko liūdė
ti žmona Marija, dukros Gražina
(gyvenanti Amerikoje) ir Regina,
sūnus Stasys, gyvenantis Švedijoje.

Australija
Melburno lietuviai Gedulo
dieną (birželinius trėmimus į Sibi
rą) minėjo birželio 16 d. pamaldo
mis Švč. Marijos Jūros Žvaigždės
šventovėje ir minėjimo programa
Lietuvių Namuose. Į minėjimą vie
nas autobusas tautiečių atvyko ir iš
Geelongo. Prieš programą buvo
įneštos Lietuvos ir Australijos vė
liavos. Invokaciją sukalbėjo klebo
nas kun. E. Arnašius. Įvadinį žodį
tarė Lietuvos garbės konsulas Mel
burne A. Žilinskas. Paskaitą skaitė
Tasmanijos universiteto Lithuanian
Papers redaktorius A. Taškūnas,
pažymėdamas, kad niekad negali
ma užmiršti kruvinos neteisybės,
nors pasaulis bando ignoruoti so
vietinių trėmimų siaubą. Taipgi pa
žymėjo, kad trėmimai padarė dau
gybę didvyrių, bet nemažai ir išda
vikų. Grįžę tremtiniai į tėvynę tu
rėjo vargti ir buvo pravardžiuojami
“sibiriokais”. Meninę programą at
liko pianistas P. Šurna, paskam
binęs dalį religinio kūrinio, skirto
Kūdikėliui Jėzui, sukurto moder
naus kompozitoriaus M. Oliver.
Kun. E. Arnašius paskambino gi
tara ir padainavo Ant manęs dangus
dar nusileis (žodžiai Sibiro trem
tinio A. Cibulsko, muzika paties ku
nigo). Minėjimas baigtas Tautos
himnu. Po to buvo rodoma vaiz
dajuostė “Sugrįžimas - Sibiro lietu
viai”. {Mūsų pastogė, 2002 m. 28 nr.).

------ —----- ~------------ J. Andr.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose UnpĄT TZ^ A 99
A ZVLjrVčV

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
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 IrRRIF
(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. dol. Ir Kanados
valdžios Iki $100,000.00
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLALAPIS: www.talka.net
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Žurnalisto
pagerbtuvės Čikagoje

U KULTŪRINĖJE veikloje

Antano Juodvalkio 90-tojo gimtadienio šventė
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Atšvęsti žymaus žurnalisto
ir visuomenininko Antano Juod
valkio 90-tojo gimtadienio š.m.
rugpjūčio 10 d. “Seklyčios” jau
kią salę pripildė šeimos nariai,
draugai, bendražygiai. Visus pa
sveikino dukra poetė Eglė Juodvalkė, vadovavusi šventei ir pa
kvietė brolį Uosį pakelti tostą.
Visi sugiedojo Ilgiausių metų!
Kun. Algirdas Lukšas sukal
bėjo maldą, pareikšdamas gra
žių linkėjimų ir prašydamas
Viešpaties palaimos. Prieš vai
šes buvo sveikinimai.
Pirmiausia kalbėjo garbės
konsulas Vaclovas Kleiza, ku
riam su jubilijatu teko ilgai
dirbti Lietuvių bendruomenėje.
“Tai principo žmogus, bet atvi
ras kitų žmonių nuomonei”.
Draugo vyr. red. Danutė
Bindokienė savo sveikinime pri
siminė: “Kiek bendradarbiavai
su mumis, darbavaisi, mokiausi
iš Tavęs, kaip iš tikro žurnalisto,
humanisto”. Baigdama prašė
daugiau bendradarbiauti ir “iš
mokyti mus to, ko turim išmok
ti! Ilgiausių metų, Antanai!”
Sveikino Vaclovas Mažeika,
korp. “Neo-Lituania” vyr. val
dybos narys. Jis kolegą Antaną
sutiko prieš 66 metus, kai Anta
nas buvo korporacijos juniorų
tėvūnas - griežtas, korektiškas
ir teisingas. Antanas - korpora
cijos narys iki pat šios dienos,
buvęs korp. vyr. v-bos pirminin
ku, redagavęs II korporacijos
knygą išeivijoje, parašęs daugelį
straipsnių apie korporaciją. Už
nuopelnus 1984 m. Antanui bu
vo įteiktas aukščiausias korp.
žymuo - korp. žiedas. Jubiliatui
buvo įteiktas gintare inkrustuo
tas paveikslas - korporacijos
dovana.
JAV LB Kultūros tarybos
vardu sveikino pirm. Marija Re
inienė, pareiškusi padėką už
ištikimybę Lietuvių bendruome
nei. Perdavė ir JAV LB Kr. vbos pirm. Algimanto Gečio
sveikinimus.
Povilas Kilius, Lietuvių fon
do v-bos pirmininkas, sveikino
LF vardu, pabrėžė, jog A. JuodP'-QS’ '^>'■<$9
Kįp.

Atsiųsta paminėti
Birutė Žemaitytė, AŠARA
DIEVO AKY. Kryžiaus kelias per
Lietuvą. Redaktorė - Liuda Sidarienė, dailininkė - Audronė Marti
naitytė. Leidykla “Ardor” (Bažny
čios 19, Marijampolė 4520). Mari
jampolė, 2002 m., 480 psl. Daug
spalvotų nuotraukų.

vaikis daug laiko yra pašventęs
LF, kad jis būtų žinomas visuo
menei. Būdamas LF tarybos na
riu, prisidėjo savo idėjomis prie
LF veiklos. Ir dabar, nors ir
nėra LF tarybos narys, rūpinasi
LF veikla.
Jonas Jurkūnas, filisterų ir
lietuvių rezistentų vardu kal
bėdamas prisiminė labai seną
pažintį ir darbą kartu ypač, kad
jaunystėje dirbo pogrindyje,
skleidė pogrindžio spaudą.
Petras Bučas Lietuvių tau
tinės s-gos vardu dėkojo už
nuoširdų bendradarbiavimą są
jungos darbuose. Pabrėžė A.
Juodvalkio bendradarbiavimą
Drauge, Dirvoje ir kt., redagavi
mą žurnalo Naujoji viltis keletą
metų. Buvo įteikta padėkos
plaketė.
Bronius Juodelis sveikino
Zarasų kraštiečių vardu ir įteikė
to krašto vaizdą - medžio in
krustaciją.
Eglė Juodvalkė sakė, kad
raštu buvo gauta daug sveikini
mų iš giminių ir kolegų Lietu
voje, dr. Antano Razmos ir
Vytauto Kamanto. Ji perskaitė
JAV LB Soc. reikalų tarybos
pirm. Birutės Jasaitienės sveiki
nimą. O giminių vardu iš Lie
tuvos sveikino Gražvydas, Anta
no Juodvalkio brolio vaikaitis,
kurį jis išleido į mokslus. Jis
linkėjo: “Tegul Jūsų širdies ge
rumas, išdalintas kitiems, su
grįžta mūsų meile ir pagarba...”
Eglė Juodvalkė, baigdama
sveikinimus, pabrėžė: “gerbiu
Tėvą už principus, kantrybę ir
meilę Lietuvai, kurią jis perdavė
man!”
A. Juodvalkis savo žodyje
paminėjo du jo gyvenimo svar
bius įvykius: 1918 m. vasario 16tosios aktą ir 1990 m. kovo 11tosios Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą.
Du liūdniausi įvykiai: 1940
m. okupacija ir 1944 metai, ka
da aplinkybių verčiamas turėjo
išvykti į Vakarus.
Per 20 nepriklausomybės
metų nepriklausomos Lietuvos
entuziastų buvo išauginta karta,
kuri jautėsi esanti Lietuvos vai
kais. Tas jausmas lydėjo juos vi
są gyvenimą. “Kiekvienas įdėjo
me savo įnašą mylėdami Tėvynę
Lietuvą”.
A. Juodvalkis dėkojo vai
kams, sukvietusiems svečius, dė
kojo svečiams. “Visi esame pri
sidėję prie lietuvybės išlaikymo
ir visiems esu už tai dėkingas!”
Po to sekė vaišės, kurių me
tu dar ilgai buvo dalinamasi
įspūdžiais.

Žurnalisto ANTANO JUODVALKIO 90-tojo gimtadienio šventėje dis
kutuoja spaudos darbuotojai - Audronė Škiudaitė ir Bronius Nainys

Savo dirbtuvėje Rumšiškėse darbo metu prie kuriamo Rūpintojėlio vienas iš meistrų

Nuotr. I. Ross

Rašytojo Venclovos viešnagė Lietuvoje
bar, kai kuždėtis jau nebereikia,
ar girdėti Lietuvoje intelektualo
balsas, ar jis gali turėti įtakos
visuomenės formavimuisi?

Kauno diena nutykojo mo
mentą, kada Tomas Venclova
lankysis savo vaikystės mieste,
idant jį sumaniai apklausinėtų
dienraščio korespondentė Biru
tė Garbaravičienė. O jai klausi
mų netrūko. Faktiškai vien pa
čių kelionės įspūdžių būtų pa
kakę, kadangi Venclova buvo
tik ką apskriejęs nemažą erdvę.
Buvo lankęsis Klaipėdoje, Mask
voje, Petrapilyje (ten buvo jo iš
verstos į rusų kalbą knygos su
tiktuvės), Karaliaučiuje, Vilniu
je, Nidoje ir ruošęsis užbaigti
savo klajones naujai išsirinktoje
savo gyvenvietėje Krokuvoje.

- Iš toliau žvelgiant į Lietu
vos, Rytų Europos literatūrą,
kaip ji atrodo vakarietiškame
kontekste, kuriame, regis, vis la
biau vyrauja Rytų, Lotynų Ame
rikos autoriai?
- Europos literatūra, ypač
poezija, XX amžiaus antrojoje
pusėje yra gerokai išsekusi. Ne
bėra tokio autoriaus, kurių buvo
amžiaus pradžioje. Dabar Va
karuose domimasi tuo, kas
vyksta Rytuose. Didžiulį presti
žą turi lenkų literatūra, ypač
poezija: Milosz, Szymborska,
Zagajevski, Herbert, visada
linksniuojami tarp pačių žy
miausių pasaulio rašytojų. Kriti
kai netgi tvirtina, kad XX am
žiuje buvo parašytos tiktai dvi
reikšmingos poemos: T.S. Eliot
Bevaisė žemė ir Cz. Milosz Poe
tinis kontraktas, kuris neseniai
pasirodė angliškai. Mūsų kam
po literatūra Vakaruose domi
masi, todėl lietuviams yra šan
sas, jeigu tik mokėsime pasi
naudoti.

Į klausimą apie Frankfurto
mugę, T. Venclova atsakė:
- Nesu labai gerai įsigilinęs
į situaciją. Žinau, buvo siūloma,
kad Lietuvai atstovautų etninis
menas. Manau, kad tai kvailys
tė. Visa, kas yra kuriama Lie
tuvoje, yra jos vertybė, tarp jų ir
etninis menas. Tačiau privilegi
juotos padėties jam nereikia.
- Ar žvelgdamas iš savo pa
tirties į šiandieninę Lietuvą, jau
čiate, kad mūsų visuomenę vis
dar ženklina totalitarizmo praei
tis, nors jau praėjo laikas, kai ja
lyg ir masochistiškai didžiavomės? Galbūt dabar ryškesnis vi
soms pototalitarinėms visuome
nėms būdingas, pavyzdžiui, turto
adoravimas?
- Negyvenu Lietuvoje ir ge
rai nepažįstu situacijos, nes ne
pažįstu labai turtingų žmonių.
Turto adoravimas žmonėms vi
sada buvo būdingas, net sovieti
nėje Lietuvoje, kur jis buvo
kruopščiai slepiamas. Žmonės
negalėjo turėti trokštamos ma
terialinės gerovės. Dabar įvyko

Žurnalisto ANTANO JUODVALKIO 90-tojo gimtadienio šventėje. Iš k.: sukaktuvininkas A. Juodvalkis,
sūnus Uosis, solistė Ona Jameikienė, duktė Eglė Juodvalkė

TOMAS VENCLOVA
Nuotr. G. Kurpio
tam tikras sprogimas, ir kai kas
prarado saiko jausmą. Tai bū
dinga visam pokomunistiniam
pasauliui, o Lietuvai net labiau.
Bet žmonės gal nežino, kad
turint visą trokštamą gerovę gy
venimas nepasidaro nei smages
nis, nei geresnis, nei įvairesnis,
nei prasmingesnis. Tai pereina
mojo laikotarpio reiškinys, pa
našiai, kaip XIX amžiaus Ame
rikoje egzistavęs turto ir gero
vės kultas, kurį pajuokdavo eu
ropiečiai. Laikui bėgant viskas
išsilygina, toji provincializmo
būsena praeina. Linkėčiau, kad
Lietuva iš jos greičiau išsiveržtų.

- Esate lyg ir juokais sakęs,
kad emigravote norėdamas ati
trūkti ne tiek nuo sovietinės val
džios, kiek nuo lietuviškos inteli
gentijos, nes netenkino “bejėgiš
kas kuždesys virtuvėje". Kaip da-

- Vis skaitau straipsnių, ku
riuose intelektualai skundžiasi,
nerimauja, kad viskas Lietuvoje
eina velniop, kad viskas nepa
prastai bloga. Beveik kasdien
randu tokių straipsnių. Tačiau
verkšlenantys ir besiskundžian
tys intelektualai mažiausiai gali
paveikti visuomenės plėtotę. Jie
tiesiog pasirašo savo kapitulia
cijos aktą, pripažįsta, kad nau
joje visuomenėje nerado sau
vietos, kad toji visuomenė jų
neklauso. Bet kodėl ji turėtų
klausyti verkšlenančių ir nelai
mingų žmonių? Visuomenė
klauso tų, kurie apie ją pasako
kažką protingo, nedejuodami,
nereikalaudami sau ypatingų
privilegijų ir vietos.
Nereiktų pamiršti, kad aps
kritai visuomenė intelektualų
mažai klauso. Poveikis papras
tai būna netiesioginis ir gali
paaiškėti tik po daugelio metų.
Bet tik ne tų, kurie iš anksto sa
ko, kad žaidimas pralaimėtas, ir
juos kažkas turi gelbėti. Bet
Lietuvoje jau susiformavo kitaip
galvojančiųjų karta, lengviau
randančių vietą gana painioje,
sudėtingoje, ne visais atžvilgiais
malonioje visuomenėje, kokia
šiandien yra Lietuvoje.
Interview pabaigoje reporte
rė klausia Venclovą apie jo
ateities planus. Paaiškėja, kad
jis neketina gyventi Amerikoje,
kad turi rezidenciją Vilniuje,
bet yra nusipirkęs butą ir Kro
kuvoje, nes norėjęs būti atokiau
nuo Lietuvos ir į ją žvelgti iš ša
lies.
V. A. J.

“Žmonės istorijos verpetuose ”
Lenko autoriaus knyga, kurioje aprašomi ir kai kurių
lietuvių likimai
Šiais metais Torunėje, Len
kijoje, buvo išleista naujosios
Lietuvos istorijos žinovo torontiečio Z. Ponarskio lenkų kalba
knyga Žmonės istorijos verpe
tuose.
Pirmoje knygos dalyje auto
rius rašo apie Lenkijos maršalui
Pilsudskiui artimų žmonių, 1939
m. žlugus Lenkijos valstybei, li
kimą. Jis platokai aprašo Pil
sudskio žmonos Aleksandros
per Vilnių, Kauną, Rygą ir
Stockholmą pasitraukimą į Va
karus. Toje pačioje knygos da
lyje jis rašo ir apie Pilsudskio
politikos kritikus, kurių tarpe
buvo Vilniaus lietuvių Vytauto
Didžiojo gimnazijos lenkų kal
bos mokytojas T. Pizlo. Jis bro
šiūroje Jeigu senelis (Pilsudskis)
gyventų... Dangstydamasis sla
pyvardžiu “Niemczyk”, kaltino
maršalą už Lenkijos valstybės
žlugimą bei jos ekonomikos ne
laimes ir politikos klaidas. Tik
2000 m. Ž. Ponarski išaiškino,
kas buvo “Niemczyk”, kai Voru
toje buvo išspausdintas prof. P.
Čibiro straipsnis, kuriame jis ra
šo, kad prof. Pizlo su pasididžia
vimu jam pasakė, kad “Niem
czyk” - tai jo slapyvardis.
Ten pat Z. Ponarski rašo
apie Pilsudskio į Lietuvą pasiųs
tus tris emisarus, kuriais buvo
carinių laikų lenkų veikėjas A.
Lednicki, Pilsudskio bičiulis, vė
liau tapęs Lenkijos min. pirmi
ninku A. Prystor ir Rotšildo
žentas A. Mūhlstein - gabus
Lenkijos diplomatas. Iš šių trijų
emisarų tik apie Prystorą buvo
to meto Lietuvos spaudoje rašoma. Per šiuos emisarus Pilsuds-

kis bandė duoti Lietuvos politi
kams kyšius, kad jie “sunormalintų” Lietuvos-Lenkijos santy
kius. Atrodo, kad tai turėjo būti
tuometinės Lietuvos-Lenkijos
“šiaudinės” sienos status quo
pripažinimas. Jeigu tai būtų įvy
kę, tai šiuo metu Vilnius grei
čiausiai priklausytų Gudijai,
kaip to tarpkario metais reika
lavo Vilniaus komunistai, įskai
tant ir lietuvius komunistus.
Antroje knygos dalyje Z.
Ponarski aprašo likimą kelias
dešimties lenkų, gudų, žydų ir
lietuvių, kurie buvo 1939 m.
spalio mėn. ir 1940-1941 m. so
vietų NKVD nubausti. Jis mini
lenkų studentą J. Homme, kuris
1938 m. pralaimėjo dvikovą su
P. Žižmaru. Homme buvo 1939
m. NKVD suimtas ir nuvežtas į
Balstogės kalėjimą. Panašus li
kimas ištiko ir Žižmarą. Apie jį
rašo A. Šerėnas knygoje Vorku
tos mirties lageriai. Visą knygos
skyrių autorius paskyrė tarpka
rio metų Vilniaus Lietuvių tau
tinio
komiteto
pirmininkui
Konstantinui Stašiui, kuris 1939
m. buvo sovietų suimtas ir pa
leistas, o 1941 m. su visa šeima
ištremtas į Altajaus kraštą.
Šioje knygoje Z. Ponarski
iškelia daug mažai žinomų faktų
kaip, pvz. Lenkijos valdžios
1928 m. dovaną socialdemokra
tui Plečkaičiui - 25,000 JAV
dolerių už kuriuos jis turėjo
surengti Lietuvoje sukilimą.
Knygos pabaigoje autorius
dėkoja Anapilio archyvo vedėjai
R. Mažeikaitei ir vilnietei J.
Burokaitei už bendradarbiavimą.
J. B.

Lietuvos archyvų fondus pa
pildys naujai iš Rusijos gautas
vertingų archyvinių dokumentų
mikrofilmų rinkinys pagal 1999
m. pasirašytą Lietuvos archyvų
departamento ir Rusijos federaci
nės archyvų tarnybos bendradar
biavimo sutartį. Tarp gautų doku
mentų yra svarbių Lietuvos istori
jos rašytinių šaltinių mikrofilmai:
Naugardo ir Kijevo sutrumpintų
metraščių Supraslio . nuorašo
(XVI š.), Jevreinovo metraščio
(XVII š.), Kauno miesto magist
rato (1636-1646 m.), Raseinių
(Žemaičių) žemės teismo (1673
m.) ir pilies teismo (1673-1689
m.), Breslaujos žemės teismo
(1649-1652 m.) aktų knygų kopi
jos. Nors tai gana vėlyvi ankstes
nių Rusios, Lietuvos įvairių met
raščių sąvadų nuorašai, juose atsi
spindi seniausi ir svarbiausi Lie
tuvos vidaus ir užsienio politikos
istorijos momentai. Supraslio
nuoraše pateikiama žinių apie
įvairių Rusios (Rusijos) žemių ir
kunigaikštysčių (Kijevo, Naugar
do, Maskvos ir kt.), Lietuvos bei
kaimyninių kraštų vidaus gyveni
mą, tarpusavio santykius (X-XVI
š.). Jame rašoma apie Kijevo Di
džiojo kunigaikščio Vladimiro I
žygį prieš jotvingius (983 m.),
apie Rusios Didžiojo kunigaikš
čio Mstislavo Vladimirovičiaus
žygį į Lietuvą (1131 m.), apie to
torių invaziją į Rusios žemes
(XIII-XIV š.).
Metraštininkai informuoja apie
Lietuvos valdovų (Gedimino, Al
girdo, Jogailos, Vytauto, Kazi
miero, Aleksandro, Žygimanto
Senojo, Žygimanto Augusto) val
dymą, vidaus kovas Rusijoje ir
Lietuvoje, Lietuvos santykius su
Naugardu, Maskva, Smolensku,
totoriais ir kt. Jevreinovo metraš
tis nurodo svarbius Lietuvos isto
rijos faktus (įskaitant legendinę
jos dalį nuo Palemono), pateikia
duomenis apie Lietuvos Didžiųjų
kunigaikščių valdymą, jų vidaus ir
užsienio politiką iki XVI š. vidu
rio. Minėtose teismų knygose pa
teiktos įvairių asmenų žemės val
dų, namų pirkimo-pardavimo, do
vanojimo, užstatymo sutartys, tu
rėto kilnojamo ir nekilnojamo
turto inventoriai, testamentai,
protestacijos ir 1.1. Besidomintys
ekonomikos, demografijos, šeimų
istorijomis čia ras surinktus padū
mės (1613/14 m.) ir pagalvės
(1676-1689 m.) mokesčių iš Že
maitijos kunigaikštystės gyventojų
rejestrus. Gauti mikrofilmai bus
saugomi Lietuvos valstybės istori
jos archyve ir vėliau bus prieina
mi visiems istorijos tyrinėtojams.

Tarptautinį šiuolaikinės lite
ratūros forumą Egzilio kaukės lie
pos pabaigoje surengė Baltijos
kultūros fondas ir Tomo Mann
kultūros centras Nidoje. Rengėjų
tikslas buvo pristatyti “autorius,
kūrinius, požiūrius ir idėjas, ku
rios dar nėra patekusios į Lietu
vos žfrionių akiratį, kurios gali
praturtinti ir naujai nušviesti mū
sų mąstymą. Susitikimo metu visi
buvo kviečiami pasidalinti savo
patirtimi, diskutuoti apie vieną iš
svarbiausių šiuolaikinio gyvenimo,
meno, kultūros ir literatūros pa
vyzdžių - egzilį.” Forume dalyva
vo Norvegijos rašytojas Ingvar
Ambjornsen, Švedijos imigrantų
rašytojas Theodor Kallifatides,
latvių rašytojai Uldis Berzinis ir
Juris Kronbergs, švedas Peter
Kihlgard, olandų filosofas, vertė
jas, eseistas Ben Schomakers, lie
tuviai rašytojai Gintaras Grajaus
kas, Jurgis Kunčinas, Herkus
Kunčius ir Giedra Radvilavičiūtė.
Diskusijas vedė klaipėdietis filo
sofas Leonidas Donskis. Forumą
parėmė Šiaurės ministerių tary
bos informacijos biuras Vilniuje
ir Švedijos institutas.

Albertas Donatas Belevičius,
ilgametis Lietuvos dailininkų są
jungos narys, skulptorius, mirė
rugpjūčio 18 d. eidamas 68-sius
metus. Gimė 1934 m. rugsėjo 3 d.
Alytaus rajono Meškasalio kaime
kalvio šeimoje. 1950 m., baigęs
Liudvinavo progimnaziją, įstojo į
Kauno taikomosios dailės techni
kumą. 1959 m. įstojo į Valstybinį
dailės institutą, kurį baigė 1965
m. įsigydamas skulptoriaus spe
cialybę. Studijuodamas pasižymė
jo darbštumu ir didele meile pasirinktajai specialybei; buvo vienas
paskutiniųjų prof. Juozo Mikėno
mokinių. Savo kūryboje rėmėsi
lietuvių liaudies skulptūros tradi
cijomis, tačiau turėjo susiforma
vęs savitą plastinę išraišką. Jo
mėgstamos medžiagos buvo me
dis, metalas, terakota. A. D. Bele
vičius turėjo ir kitą mūzą - poezi
ją. Yra išleisdinęs dvi poezijos kny
gas, paskutinioji, Iš nakties akių,
buvo sutikta 2001 m. kovo 1 d.
Grafas Andriejus TolstojusMiroslavskis, rusų literatūros kla
siko grafo Levo Tolstojaus gimi
naitis, rugpjūčio pradžioje lankėsi
Lietuvoje. Dviejų dienų vizitui
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
Aleksandro Puškino, žymaus ru
rais Aleksandru Vasiljevu (Pary
sų poeto klasiko, 203-sios gimimo
žius) ir Juozu Statkevičiumi (Vil
metinės buvo minimos birželio pra
nius), ir kitais menininkais. Už
džioje Markučiuose (netoli Vil
sienyje
garsus kultūros mecenatas
niaus). Ta proga Literatūriniame
A.
Tolstojus-Miroslavskis
yra Lon
A. Puškino muziejuje buvo apdo
done
veikiančio
tarptautinio
Džen
vanoti Vilniaus apskrities moks
telmenų klubo pirmininkas. Kiek
leivių lipdybos konkurso Mano
vienų metų vasario 14 d. šis klu
Aleksandras Puškinas laureatai ir
bas Londone rengia labdaros po
atidaryta konkursinių darbų pa
kylį Karas ir taika, pavadintą pa
roda. Konkursą muziejus surengė
gal garsiąją L. Tolstojaus epopė
kartu su Vilniuje veikiančia A.
ją. Pokylyje dalyvauja Londono
Puškino gerbėjų draugija. Sukak
aristokratai, politikai, suvažiuoja
ties proga muziejuje buvo atlikta
garsių rusų aristokratų šeimų pa
literatūrine-muzikinė kompozici
ja Prisimenant Eugenijų Oneginą,
likuonys iš viso pasaulio. Labda
kurioje dalyvavo Lietuvos rusų teat
ros lėšos skiriamos rusų kultūros
ro aktoriai. Markučių dvaro name,
paveldui įvairiose valstybėse iš
kuriame dabar įsikūręs muziejus,
saugoti. Pasak viešnagės organi
XX š. pradžioje gyveno jaunesnysis
zatorių, grafas jau seniai norėjęs
poeto sūnus Grigorijus Puškinas,
atvykti į Lietuvą, susipažinti su
kurio žmona Varvara buvo kilusi iš
Lietuvos menininkais, politikais,
Pavilnio. Abu poeto giminaičiai pa
kitais inteligentijos atstovais, ap
laidoti Markučių parko koplyčioje.
žiūrėti Vilnių.
g
(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Maruos ir Jurgio Šlapelių buvusiame name Vilniuje 1996 m. įsteigtas
jų vardais pavadintas muziejus. Nuotraukoje - muziejuje Alma
Gudonytė, Jurgio Šlapelio sesers vaikaitė, muziejaus direktorė ir M.
Šlapelienės testamento vykdytoja
Nuotr. I. Ross
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:

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.ind.... 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 dot. kasd. pal.
taupymo sąsk......................1.00%

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

Sutarties paskolas
nuo................. 5.50%
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 CMHC apdraustas
nekilnojamo turto paskolas
Duodame komercines
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlai
das (money orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Dauguma
patarnavimų teikiami nemokamai: spausdiname asmeninius ir biznio
čekius, apmokame įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai

“INTERAC-PLUS” kortelė

Musų 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
JUMS TIK
KAINUOS

VICTOR RUDINSKAS

V/
į 3'/z°/o

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4

IŠ VISO

+ GST

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

KIPLING & DIXON
mie
gamojo butas Q »-ondo”;
dideli karnai "C , balkonas,
rytų vai'u V arti prie susi
siekia
-.psipirkimo ir mo
kyki,*, -rašo $.109,000.
SKAMBINKITE

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

Nuotr. G. Kurpio

Smėlio kopos netoli Nidos, Kuršių nerįjoje

KANADOS ĮVYKIAI
•
(Atkelta iš 1-mo psl.)
Chretien, kad Kanada aktyviai
prisidėtų prie jo planuojamo
karo prieš Iraką. Po 45 minutes
trukusio susitikimo buvo pa
skelbta, kad G. W. Bush ne
kvietė Kanados prisidėti prie
Irako puolimo (prieš tokį puo
limą anksčiau pasisakė Prancū
zijos, Vokietijos, Australijos ir
daug kitų valstybių vadovų, iš
skyrus D. Britanijos min. pirmi
ninką). J. Chretien tuo klausi
mu pasiliko prie savo ankstes
nės nuomonės: JAV turėtų pir
miausia įtikinti Jungtinių Tautų
organizaciją, kad Irakas yra pa
vojingas pasauliui savo turimais
masinio naikinimo ginklais, ir
tada vykdyti JT sprendimą, o ne
organizuoti žygį be JT prita
rimo.
Rugsėjo 11, trečiadienį, su
ėjo metai nuo labai plačiai visa
me pasaulyje nuskambėjusios
JAV tragedijos, kai 19 teroristų,
pagrobę 4 keleivinius lėktuvus,
įskrido dviem į Niujorko Pasau
lio prekybos centro abu dango
raižius, trečiu j Vašingtono
(D.C.) vyriausios kariuomenės
būstinės Pentagono pastatą, o
ketvirtas nukrito plyname lauke
(galvojama, kad keleivių grupei
bandant atkovoti lėktuvą iš te
roristų). Niujorko dangorai
žiuose žuvo ne tik beveik 3,000
amerikiečių, bet ir kitų valsty
bių piliečių. Jų tarpe žuvo ir 24
kanadiečiai. Žiniasklaidoje ta
liūdna proga aprašoma, kaip
šeimos išgyveno artimųjų žūtį.
Tačiau po to įvykio prasidėjusi
teroristų vadų paieška plačiu
mastu Afganistane, atskirų as
menų suėmimais kitose vietovė
se, norimų rezultatų neatnešė:
neaiškus likimas apkaltinto te
roristų organizatoriaus Osama
bin Laden ir jo artimiausių sėb
rų (išskyrus vieną žuvusį Afga
nistane, vieną suimtą Pakista
ne), daugumos Talibano pase
kėjų. Tuo tarpu JAV ir toliau
baiminasi dėl galimų teroristų
išpuolių, o rugsėjo 11 d. Air Ca
nada atšaukė visą eilę skrydžių į
JAV oro uostus dėl per mažo
keleivių skaičiaus.
Gander, Newfoundland, bend
ruomenė tuo pačiu metu, kai
Niujorkas minėjo rugsėjo 11 te
roro sukaktuves, susirinko pa

dėkos šventei. Tą dieną, JAV
uždarius oro kelius visiems ko
merciniams lėktuvams, daugelis
jų nutūpė Gander oro uoste.
Vietinė 10,000 bendruomenė
priglaudė, rūpinosi, gydė ir vai
šino 12,000 netikėtų svečių. Da
lis jų grįžo kartu paminėti tą
gražų kelių dienų bendravimą
praėjus metams po netikėtų įvy
kių, lėktuvų bendrovės atsiuntė
padėkos laiškų.
Ontario provincįja numato
dar šiais metais išleisti įstatymą,
kuriuo automobilių savininkai
būtų geriau apsaugoti nuo autovežimių taisymo garažų sukty
bių. Jau šiais metais Ontario
Verslo paslaugų ir vartotojų mi
nisterija (Consumer and Busi
ness Services Ministry') gavo per
1,000 skundų. Naujame įstaty
me tarp kitko bus reikalaujama,
kad garažai duotų raštišką ap
skaičiavimą, kiek kainuos patai
symas, reikalingos naujos dalys
(šiuo metu reikia to paprašyti)
ir neviršyti duoto apskaičiavimo
daugiau kaip 10% be savininko
leidimo; ministerija galės tiesio
giai bausti garažus už klaidingą
reklamą nelaukdama teismo lei
dimo; ministerija galės tikrinti
skundus per dvejus metus, vie
toj dabartinio 6 mėnesių apri
bojimo.
Kanados koptų kaimelis
(St. Mark’s Coptic Canadian Vil
lage) bus statomas Markham
(Ontario) vietovėje, beveik 5
hektarų sklype netoli nuo Stee
les Ave ir Ferrier St. sankryžos.
Rugsėjo 8 dieną kaimelio staty-•
bų kertinį akmenį pašventino
aštuoniasdešimtmetis Aleksand
rijos koptų patriarchas Šenouda
III, kuris ta proga suteikė savo
palaiminimą 2,000 susirinkusių
tikinčiųjų. Koptų kaimelyje bus
dvi šventovės, religinio auklėji
mo klasės, vaikų darželis, bend
ruomenės susirinkimų ir poilsio
centras, mokykla, senelių prie
glauda ir vienintelis Kanadoje
Koptų muziejus. Toronte ir jo
apylinkėse priskaičiuojama per
35,000 koptų tikinčiųjų. Visoje
Kanadoje yra įsteigta 120 Kop
tų šventovių, iš kurių 12 Onta
rio provincijoje.
G.K.
• Kai nežinai į kokį uostą
plauki, joks vėjas nėra tinka
mas. (Seneka).

ROCK OF EUROPE INC.
AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS
PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416)

763-5 161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

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

Quality Laminate
Flooring
Medžiagos ir darbas
Didelis medžiagų ir spalvų pasirinkimas

“Kliento patenkinimas pirmaujantis tikslas”

MARGUTIS

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

Įkainavimas nemokamas. Skambinti:

Jonui
416.825.3732

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

233-4601

°'MARGIS PHARMACY’’
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

“IR TAI NE TAS, KĄ MES MOKAM, BET KAIP
JUMIS RŪPINAMĖS!”
♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus

x£off
for 1 Parcel
wolf
* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka" head office.

Sportas |
“Aušros” žinios
- Narių registracija šį antradie
nį, rugsėjo 17, antradienį, 7 v.v. pa
rapijos salėje. Kviečiamas jaunimas
nuo 4 iki 19 metų amžiaus.
- Klubas turi savo interneto
tinklapį www.ausra.net, kuriame
galima rasti žinių apie klubo veiklą.

Klubas “Gintaras”
- Toronto vyrų krepšinio spor
to klubas “Gintaras” pradeda naują
savo veiklos sezoną. Vyrai, besido
mintys krepšiniu, prašomi skambin
ti tel. 416 892-4323. Klubo pirm. G.
Stasiulevičius.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Kinijoje prasidė
jusio 14-ojo pasaulio moterų krep
šinio čempionato pirmosiose rung
tynėse Lietuvos rinktinė įveikė Taivano krepšininkes 92:80, bet antro
siose skaudžiai 61:97 pralaimėjo
Rusijos rinktinei. “Lietuvos ryto”
krepšininkai laimėjo tarptautines
keturių komandų varžybas Wollon
gong (Australija). Baigmėje vilnie
čiai 100:98 įveikė Australijos čem
pionus,
“Wollongong
Hawks”
krepšininkus.
SUNKIOJI ATLETIKA: Gdansk
(Lenkija) vykusiose olimpinių žai
dynių čempiono W. Malak (žuvęs
katastrofoje) atminimo varžybose
lietuvis R. Vyšniauskas pagerino du
šalies rekordus, išstūmęs 225 kg
sveriančią štangą ir dvikovėje surin
kęs 405 kg.
JOJIMAS: Kliūtinio jojimo
varžybas dėl Vilniaus mero taurės
laimėjo kaunietis R. Babrauskas.
Lietuvos dailiojo jojimo taurę iško
vojo Vilniaus raitelė G. Miliauskai
tė. Antra - Šalčininkų atstovė L. Šilalienė, trečia - Jurbarko rajono
raitelė A. Augustienė. Šiauliuose
vykusiame pirmame Lietuvos žirgų
sporto ištvermės jojimo čempiona
te, tarp 23 raitelių iš septynių ko
mandų, 15 km nuotolyje nugalėtoju
tapo kelmietis A. Patrikas, 30 km šiaulietė E. Remeikaitė ir 45 km Trakų atstovė I. Markšaitytė.
TENISAS: A. Misevičiūtė iš
kopė į Leksingtone (JAV) vykstan
čių tarptautinių jaunių (iki 18 me
tų) teniso varžybų merginų vienetų
pusbaigmę.
FUTBOLAS: Hague (Olandi
ja) vykusiose diplomatų minifutbolo varžybose baigmėje Lietuvos
diplomatai, pralaimėję Vengrijai
0:1, užėmė antrąją vietą tarp 14
valstybių diplomatų.
ŠAUDYMAS:
Tarptautinės
šaudymo federacijos paskelbtoje
geriausių pasaulio šaulių, šaudan
čių į skrendančius taikinius tranšėjinėje (apkasų) aikštelėje, įvertini
mo lentelėje lietuvė D. Gudzinevičiūtė užima antrąją vietą.
V.P.

IMAME

1.00% už 30-89 d.
term. Indėlius
1.15% už 90-179 d. term. Indėlius
1.25% už 180-364 d. term, indėlius
2.00% už 1 m. term. Indėlius
2.75% už 2 m. term. Indėlius
3.00% už 3 m. term. Indėlius
3.55% už 4 m. term. Indėlius
4.00% už 5 m. term. Indėlius
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.25% už 1 m. GIC Invest, pažym.
2.80% už 2 m. GIC Invest, pažym.
3.00% už 3 m. GIC Invest, pažym.
4.00% už 4 m. GIC Invest, pažym.
4.25% už 5 m. GIC Invest, pažym.
1.00% už RRSP Ind. (var. rate)
2.50% už RRSP 1 m. term. Ind.
3.05% už RRSP 2 m. term. Ind.
3.25% už RRSP 3 m. term. Ind.
4.05% už RRSP 4 m. term. ind.
4.50% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.00% už OHOSP (variable rate)
1.00% kasd. palūkanų čekių sąsk.
1.35% už JAV dolerių 1 metų GIC
1.00% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

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%

’

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
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 1C6 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪ9U TINKLALAPĮ: www.parama.ca

stra Travel______
& Services Inc
1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus)
Ontario, Canada, M6P 1A7
LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas į namus per vieną parą) * Dokumentų
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.
Tel: 416 538-1748 1-866-566-1366 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

Skautų veikla

GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

Tel:

|

MOKAME

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KLIENTŲ ŠEIMOS!

-

Tel.: (416)535-1944

Faksas:(416) 536-6268

• LSS pirmija sveikina seses ir
brolius, sugrįžusius iš vasaros sto
vyklų. Kol dar malonūs stovykliniai
įspūdžiai neišblėsę, raginame seses,
brolius, skiltis ir draugoves daly
vauti birželio mėnesį paskelbtame
LSS rašinių konkurse, kurio tema
kaip tik ir liečia stovyklinius įspū
džius. Siųskite savo stovyklų apra
šymus, dienoraščius, skilties ar
draugovės “dideles knygas” rašinių
komisijai šiuo adresu: Laima Kiliulienė, 17 Tyler Road, Lexington,
MA 02420 iki š.m. spalio 28 dienos
(pašto antspaudas). Daugiau infor
macijos apie šį konkursą teikia vie
neto vadovai-ės arba Laima Kiliulienė, tel. 781-861-1465 (e-paštas:
kilius@rcn.com). L.K.
• Šį šeštadienį, rugsėjo 21,
12.30 v.p.p. po Maironio mokyklos
pamokų vyks skautų-čių registracija
ir draugovių sueigos.
• Vykstančiuose LSS vadovy
bės rinkimuose gali dalyvauti visi
LSS registruoti nariai-rės, sulaukę
18 m. amžiaus. F.M.

f&cjnt&nnimsk
rSJLHESKKKMUHA
U Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
s Prieinamos
kainos, aukšta kokybė.
u TEL (416) 252-6741
v 66 Mlmico Avė. Toronto Ont.
Ė Savininkas Jurgis Kuliešius

TŽ BENDRADARBIŲ
Siunčiantys pranešimus
įsidėmėti, kad NAUJAS
905

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 irspalio 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 TURISTINĖSE/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-PRESS paštu.
133 Roncesvalles Avė.
ALGIS
TORONTO, Ont. M6R 2L2

MEDELIS

ALGIS ir STEFA MEDELIAI

Tel. 416 531-4800
@

MEDELIS CONSULTING

45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

Tėviškės žiburiai • 2002.IX.17 •

ORTODONTAS
dr. R. KARKA,

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

416 769-2526

DENTAL CARE

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

Tel.

(416)

763-5677

Matininkas

TOMAS A. SENKUS,

b.sc,o.l.s.,o.l.i.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

PATYRĘS
NUOSAVYBIŲ
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS

Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama” šiemet mini 50
metų veiklos sukaktį. Ta proga
visi yra kviečiami į šventinį mi
nėjimą Toronto Lietuvių Na
muose spalio 5 d.
Vakaro svečių laukia nekas
dieniška programa, prasidedan
ti neeiliniu koncertu. Jo progra
mą atliks žymūs Lietuvos meni
ninkai: sol. Irena Milkevičiūtė ir
pianistas Petras Geniušas, savo
talentu garsinantys Lietuvos
vardą visame pasaulyje. Turbūt
jokios laumės nebūtų galėjusios
išburti Irenai geresnės dalios,
kokią ji pati susikūrė savo talen
tu, darbu ir energija.
Pirmasis Irenos pasirinki
mas buvo lietuvių liaudies inst
rumentas - kanklės. Užbaigusi
studijas, jinai sugrįžo į Lietuvos
muzikos akademiją studijuoti
solinio dainavimo. Baigusi stu
dijas pas prof. Z. Paulauską, ji
nai buvo priimta į Lietuvos ope
ros ir baleto teatrą, kur tebedainuoja iki šiol. Laimėjusi sti
pendiją, Irena tęsė studijas gar
siajame “La Scalos” teatre (Mi
lane). Ten paruošė vaidmenis Violetos iš Verdi “La Traviata”,
Cio-Cio San iš Puccini “Mada
me Butterfly”, Mimi iš “La
Boheme”.
Grįžusi į Lietuvą jinai sukū
rė daug naujų vaidmenų, akty
viai koncertavo pasaulio operų
ir koncertų salėse. Jos balsas
skambėjo Londono, Varšuvos,

AIR CONDITIONING &

tel. 416 236-6000
pirkimo ar pardavimo

APPLIANCES

Skambinti

R. Jareckui

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

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

West Rftulty Ine.

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, d s
115 Lakeshore Rd.E.

Operos solistė
IRENA MILKEVIČIŪTĖ

Maskvos, Briuselio ir kitų Euro
pos operų teatruose. Ji taip pat
gastroliavo Niujorko “Metropo
litan” operos salėje atliko Zuza
nos vaidmenį Musorgskio “Chovansčina”. Koncertavo Niujorke,
Los Angeles, Bostone, pasiekė
Pietų Ameriką.
Irena yra dalyvavusi ir tarp
tautiniuose konkursuose bei fes
tivaliuose. Iš jų grįždavo su ap
dovanojimais (Tokijo - II vieta,
Budapeštas - II vieta, Maskva -1
vieta).
Be operos žanro, jinai yra
paruošusi ir soprano partijas:
XV. A. Mozart “Requiem”, G.
Verdi “Requiem”, F. Schubert
“Stabat Mater” ir kt.

Iš viso Lietuvoje ir svetur
dainininkė yra atlikusi per 100
solinių koncertų.
Pianistas Petras Geniušas
priklauso tai menininkų kartai,
kurių pasirinkimą nulemia ta
lentas ir aplinkybės. Gimęs ir
augęs muzikų šeimoje, jis jau
nuo 6 m. nesiskiria su pianinu.
Pradžioje jisai studijavo M. K.
Čiurlionio meno mokykloje, o
vėliau Lietuvos Muzikos akade-

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Pianistas PETRAS GENIUŠAS

mijoj pas prof. J. Karnavičių.
Studijas tęsė Maskvos P. Čai
kovskio konservatorijoje.
Petras sėkmingai dalyvavo
ir eilėje tarptautinių konkursų
bei fesivalių, iš kurių sugrįžo ap
dovanota (Saragosa - II vieta,
Oberlin - I vieta, Cincinnati III vieta, Palm Beach - I vieta).
Jisai yra koncertavęs Vokietijo
je, Lenkijoje, Prancūzijoje, Švei
carijoje, JAV, Japonijoje ir ki
tur. Jo įrašytas (rekorduotas) S.
Rachmaninovo Antrasis kon
certas fortepijonui buvo trans
liuojamas 18 pasaulio šalių.
Šalia savo pianistinės karje
ros jisai dirba pedagoginį darbą
Lietuvos muzikos akademijoje.
Jam teko dirbti Japonijos, Šve
dijos, Anglijos muzikos akade
mijose.
Dar daug galima būtų var
dinti mūsų kviečiamų svečių
nuopelnų Lietuvos kultūrai, bet
geriau patiems klausytojams iš
girsti jų atliekamą programą
spalio 5 d. “Paramos” kredito
kooperatyvo iškilmingame vakare-koncerte, kurio rengėjai
tikisi sulaukti itin gausaus būrio
tautiečių.

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

1 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1

lietuvių įnašas! Metinis pelnas (viršijantis $150,000) skirstomas
lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei jaunimo
organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (tremtinių
reikalams, vaikų prieglaudoms, jaunimui).

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą
testamentuose ir remkime jį savo aukomis
Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo I 1 v.r. iki 3 v.p.p.

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

What You Should Know
A New Permanent Resident Card:

■
■

residency card for permanent residents

(landed immigrants) living in Canada is one
feature of Canada’s new Immigration and

Government
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Refugee Protection Act. This tamper-resistant

card replaces the paper document (IMM 1000)

for travel purposes.
+

Who will need the new Permanent Resident Card: “Permanent residents'

are people who have applied and been accepted to live in Canada. Permanent
residents travelling outside of Canada as of December 31, 2003 will need this
card to re-enter Canada. Canadian citizens are not eligible for the Permanent
Resident Card.
Becoming Canadian: Permanent residents who can become Canadian

citizens are encouraged to apply for their citizenship.

When To Apply For Your Permanent Resident Card: Applications are
now available. They will be processed based on the year you became a permanent
resident of Canada. Check the chart below to see in which month you should apply.

For example, if your year of landing as a permanent resident was 1998, you should

submit your application in May 2003. There is no need to apply earlier.

Canada

tel. 416-889-5531

KLF kapitalas siekia beveik $3.5 milijono - tai Kanados

A more secure and durable proof of

0 www.cic.gc.ca

oD s

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

Canada’s Permanent
Resident Card

TTY/TDD: 1 888 576-8502

NORKUS

Re/max West į staigoje
ilgiausiai dirbantis agentas

Important Message for Permanent Residents

For information or application kits:
0 1 800 255-4541

(2740) • psl. 7

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

KRISTINA SAUGAITĖ

LEDAS REFRIGERATION

Prašau skambinti šiandien

ANTANAS
GENYS

JUOZAS (JOSEPH)

Lietuvos menininkai Toronte - garsioji operos solistė IRENA
MILKEVIČIŪTĖ ir pianistas PETRAS GENIUŠAS

(Orthodontist)

Nr. 37

YEAR OF LANDING

WHEN TO SUBMIT YOUR APPLICATION

2002

October 1 5 to November 30, 2002

2001

December to February 2003

2000

March & April 2003

1996 - 1999

May 2003

1992 - 1995

June 2003

1988 - 1991

July 2003

1980 - 1987

August 2003

1973 - 1979

September 2003

Before 1973

ANYTIME after October 2002

8 psi. • Tėviškės žiburiai • 2002.IX.17 • Nr. 37

Toronto tautinių šokių grupė

10 TORONTO
Anapilio žinios

- Rugsėjo 15, sekmadienį, Vasagos Gerojo Ganytojo šventovėje
Mišias aukojo kun. Pijus Šarpnickas, OFM, o per Mišias giedojo ir
po Mišių koncertavo iš Toronto at
vykęs “Dainos” vienetas, vadovau
jamas Lilijos Turūtaitės.
- Rugsėjo 11, trečiadienį, pa
laidotas a.a. Petras Dranginis, 90
m. amžiaus.
- Rugsėjo 14, šeštadienį, susi
tuokė Adomas Maksimavičius su
Julija Tumelyte.
- Lietuvos kankinių šventė Anapilio parapijos atlaidai šiais
metais bus rugsėjo 29, sekmadienį.
Tą dieną Lietuvos kankinių šven
tovėje Mišios rytą bus tik 9.30 vai.
(Mišių 11 vai. tą rytą nebus). Iškil
mingos Mišios tą dieną bus 3 vai.
po pietų. Po Mišių bus eisena su
Švenčiausiuoju, o po eisenos - vai
šės Anapilio salėje. Bilietai į vaišes
platinami sekmadieniais parapijos
salėje. Juos taipgi galima užsisakyti
kitomis dienomis pas Regina Celejewską tel. 416 231-8832.
- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis Kregždutė. Redakcijos ad
resas: J. Biliūno gatvė 20-15,
LT4930 Anykščiai, Lietuva. Aukoti
galima per mūsų parapiją.
- Mišios rugsėjo 22, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už Zenkevičių, Didžbalių ir Ališauskų šeimų mirusius;
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo
Ganytojo šventovėje 10.30 v.r. už
a.a. Antaną Bernotą (XV metinės);
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje
rugsėjo 21, šeštadienį, 3 v.p.p. už
a.a. Ignacą Vilimą.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, rugsėjo 22,
9.30 v.r. pamaldos bei tikybos
pamokos vaikučiams.
- Pamaldos su Šv. Komunija
kiekvieną pirmą mėnesio sekma
dienį.
- Tarybos posėdis įvyks rug
sėjo 24, antradienį, 7.30 v.v. Šturmų
namuose Mississaugoje.
- Padėkos šventės puota nu
matyta spalio 20 d. po pamaldų
Lietuvių Namų patalpose.

Maironio mokyklos žinios
- Rugsėjo 14 d. pradėti nauji
mokslo metai. Pamokos vyksta nuo
9 v.r. iki 12 v.d. Sveikiname naujai
atėjusius į mūsų tarpą mokytojauti
bei talkinti: Vidą Kairienę, Laimą
Mickevičienę, Juliją Valiulytę, Al
doną Remesat, Laurą Puterytę ir
Rūtą Samonytę.
- Pirmąją mokslo dieną klau
sėmės puikaus koncerto, kurį atliko
pianistas Daumantas Kirilauskas iš
Vilniaus.
- Aukštesniųjų lituanistinių
kursų registracija įvyks ateinantį
šeštadienį, rugsėjo 21, o kursai pra
sidės rugsėjo 28 d.
- Šeimos šventė, surengta KLB
švietimo komisijos pirm. Vidos Sta
nevičienės ir PLB jaunimo valdy
bos, sėkmingai praėjo sekmadienį,
rugsėjo 15 “Bronte Creek” gamto
je. Buvo Mišios, pietūs ir žaidimai
bei visokie užsiėmimai vaikams.
Šiais metais susilaukėme daugiau
šeimų.
- Dėmesio, tėveliai! Dar yra
šeimų, kurios neužregistruotus vai
kus veda į mokyklą. Prašome juos
užregistruoti, nes reikia apie juos
duomenų “Toronto District Catho
lic School Board” įstaigai bei pačiai
mokyklai.
Živilė
Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $110 aukojo
Anapilio knygynas (iš pašto
ženklų pelno).
A. a. Algirdo Jagėlos 7-rių
metų mirties sukakčiai paminėti

žmona Adolfina Tėviškės žibu
riams aukojo $100.
A. a. Veronikai Paulionienei

mirus, užjausdami sūnų Rimą
su šeima, Sigita ir Vytautas
Aušrotai Tėviškės žiburiams au
kojo $20.
Lietuvos Vietinės rinktinės
žuvusių savanorių palaikams
perkelti iš Ašmenos į Lietuvą
per “Paramą” (sąsk. #14143)
aukojo: $500 - K. Asevičius;
$200 - J. Barakauskas.
F.M.
Patikslinimas. Š.m. TŽ 36 nr.

išspausdintoje žinutėje apie Ka
nados kariuomenės stovykloje
Camp Borden besimokančius
Lietuvos karininkus pateko klai
da. Kursuose dalyvauja kpt. Igo
ris Maksimovičius (ne Maksima
vičius). Už klaidą atsiprašome.

Anapilio sodybos
vaikučių choras

“GINTARĖLIAI”
pradeda naują
veiklos sezoną ir
kviečia visus
mylinčius dainą
vaikučius Įsijungti Į jų gretas
Deimantė Griautlenė,
A

choro vadovė

tel. 905 848-9628

MONTREAL

(2740)

Tautos šventė - rugsėjo 8 d.buvo paminėta Aušros Vartų para
pijoje. Iškilmingas Mišias 11 vai.
aukojo klebonas kun. Ričardas Bir
bilas, pasakęs šiai šventei pritaikytą
pamokslą. Pamaldose dalyvavo
šauliai su savo vėliavomis ir Lietu
vos kariškiai, besimokantys prancū
zų ar anglų kalbų Kanados kariuo
menės bazėje, St. Jean sur Riche
lieu, Que. Mišių metu gražiai gie
dojo po atostogų grįžęs parapijos
choras. Pamaldos baigtos Tautos
himnu. Salėje šauliai suruošė Lie
tuvos kariškiams vaišes. Jų metu
mjr. Valdemaras Rupšys dėkojo už
nuoširdų priėmimą ir supažindino
su čia atvykusiais savo kolegomis.
Pasirodo, kad kai kurie jų užima
gana atsakingas pareigas savo dali
niuose.
Alfredo Pališaičio ir Sylvie
Perron jungtuves Šv. Kazimiero
šventovėje 2002 m. rugsėjo 7 d. pa
laimino klebonas kun. dr. Feliksas
Jucevičius. Šventovėje giedojo du
solistai - sopranas ir tenoras bei
lietuvių vyrų oktetas, kuriam ir jau
nasis priklauso. Povestuvinė puota

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pirmajai Komunijai pasiruo
šimo pamokos prasidės lapkričio 10
d. Parapijos raštinėje registruojami
vaikučiai, sulaukę 7 metų ir dau
giau. Norintys pirmajai Komunijai
pasiruošti vyresnio amžiaus žmonės
prašomi skambinti į parapijos raš
tinę.
- KLK moterų draugijos para
pijos skyriaus rengiamos uždaros
rekolekcijos šiemet vyks parapijos
patalpose nuo ryto iki vakaro lap
kričio 23 d. Kadangi bus pietūs,
vakarienė, kava ir užkandžiai, sky
riaus valdyba nori iš anksto žinoti
dalyvių skaičių. Užsiregistruoti gali
ma parapijos raštinėje ar pas Ireną
Vibrienę 416 762-8414. Parapijos
skyriaus narių susirinkimas įvyks
spalio 6 d. po 12 v.d. Mišių. Tą
dieną skyriaus narės pradės kepti ir
pardavinėti pyragus.
- Visi parapijiečiai yra prašomi
užpildyti apklausos anketas, kad
parapijos raštinė turėtų visų para
pijiečių tikslius adresus ir telefonus
ir tuo pačiu sužinotų, kokiu būdu ir
kur parapijiečiai galėtų prisidėti
prie parapijos veiklos.
- Rugsėjo 12 d. palaidotas a.a.
Gediminas Smolskis, 76 m. Paliko
žmoną Ireną, sūnų Raimundą, bro
lį Algį su šeima. Lietuvoje mirė a.a.
Juozas Gražulis, Laimos Gražu
lytės brolis.
- Br. Petro Šarkos, OFM, ma
ma a.a. Albina Šarkienė rugsėjo 11
d. mirė Klaipėdoje. Br. Petras rug
sėjo 14 d. dalyvavo jos laidotuvėse.
- Metinė parapijos vakarienė
vyks spalio 19, šeštadienį, 5 v.p.p.,
meninė programa ir vakarienė 6
v.v. Bilietus V. Taseckas platina
sekmadieniais parapijoj, kitu laiku
iš savo namų 905 824-4461.
- Mišios sekmadienį, rugsėjo
22: 8 v.r. už a.a. prel. Praną Vaserį;
9.15 v.r. už a.a. Emiliją Dickson;
10.30 v.r. už Vytautą Tamulaitį, už
a.a. Algį (6 met.) ir Jagėlų šeimos
mirusius, už a.a. Benigną Jonušie
nę; 12 v.d. už gyvus ir mirusius
parapijiečius.

KVIEČIA NAUJUS NARIUS nuo 6 iki 60 METŲ AMŽIAUS
Patyrimas nereikalingas, repeticijos vyksta anglų ir lietuvių kalbomis

REGISTRACIJA:

š.m* rugsėjo 30, pirmadienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Street West, Toronto
Registracijos kaina: $5 asmeniui, $10 šeimai

ATEIKITE IR PRISIJUNKITE!
Dėl informacijos kreiptis paštu: “Atžalynas”, 1573 Bloor Street West, Toronto, ON M6P 1A6.
Prašau palikti darbo ir namų telefono numerius, arba skambinti Marijai Birutei Batraks
tel. 905 271-1640; dienos metu tel. 416 922-3217, papildomas nr. (ext.) 7545

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA
kviečia jaunimą tarp 16-kos ir 34-ių metų
amžiaus dalyvauti

M€TINIAM€ SUVAŽIAVIMC

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. Z.
Sakalienės atminimui, užjausdama
vyrą P. Sakalą ir jo šeimą, $25
aukojo A. Žvirblys. Slaugos namų
komitetas dėkoja visiems už aukas.
Aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose
arba siųsti tiesiog adresu: Labdaros
fondas, Lietuvių slaugos namai,
1573 Bloor St. W„ Toronto, ON,
M6P 1A6.
- LN kultūros komisija rūpina
si knygų telkimu kuriamai biblio
tekai Slaugos namuose. Be to, rei
kia atitinkamų spintų bei lentynų.
Knygas ir aukas priima V. Kulnys,
tel. 416 763-1266. Bus išduodami
pakvitavimai nuo valst. mokesčių
atleidimo.

Išeivijos Lietuvių klierikų
studijų fondui $200 aukojo A.

Bumbulis.
NORIU PIRKTI tautinius drabu
žius 8-10 dydžio. Skambinti vaka
rais Julijai tel. 416 769-5198.

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

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

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

Bus samdomas autobusas, jei užsiregistruos pakankamas skaičius norinčių dalyvauti.
Rašyti VYTUI RUSLIUI ei. paštu vruslys@rogers.com

KADA? - 2000 m. spalio 4-6 d.d.
KAS? - diskusijos, rinkimai, šokiai...
KUR? - “Kretingos” stovyk. Vasagoje KIEK? - $50
KLJS valdyba

Tel.: 766-5827

Šiais metais KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
ŠVENČIA JO) METŲ JUBILIEJŲ
ŠEŠTADIENĮ, lapkričio 9:

♦ KLB tarybos suvažiavimas ♦ Moterų krepšinio varžybos ♦
* Popietė su visų kartų rateliais, dainomis, šokiais *
♦ Vakare iškilmingas POKYLIS kartu su KANADOS LIETUVIŲ
FONDU, švenčiančiu 40 metų jubiliejų ♦

<

SEKMADIENĮ, lapkričio 10:
* Pamaldos visose lietuvių parapijose *
* KLB kryžiaus šventinimas ♦ Po pietų iškilminga akademija su
50 metų veiklos apžvalga ♦j

KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE BUS MŪSŲ VEIKLOS NUOTRAUKŲ PARODA,
YRA LEIDŽIAMAS SUKAKTUVINIS LEIDINYS.

Sekite visus kitus pranešimus “Tėviškės žiburiuose"
KLB krašto valdyba
“Aukuras” Hamiltono lie
tuvių teatras, vaidins Anatoli
jaus Kairio 3 veiksmų komediją
Paskutinė valia š.m. rugsėjo 28,
šeštadienį, 4 vai. p.p. Toronto
Prisikėlimo parapijos salėje.
Įėjimas $10 asmeniui. Visi kvie
čiami.
Toronto pensininkų klubas
spalio 3, ketvirtadienį, 12 val.p.p. rengia savo metinį pobūvįkoncertą, kuris įvyks “Vilnius
Manor” III-čio aukšto menėje.
Bus šilti pietūs su vynu ir loteri
ja. Programą atliks pensininkų
choras “Daina”. Bilietus pra
šom įsigyti iki spalio 1 d. Kaina
$15 asmeniui. Jie gaunami pas:
T. Kobelskienę 760-8003, A.
Dobienę 769-7550 ir S: Kuzmic
ką 769-1351.
“Toli arti” lietuviška TV. Š.
m. rugsėjo 21, šeštadienį, per
CFMT televizijos stotį (kabeli
nės televizijos kanalas 4, per
anteną 47) 11 vai. ryto bus ro
doma pirmoji lietuviškos “Toli
arti” programos laida, kurioje
susipažinsite su mums visiems
aktualia imigracijos tema.
Iš viso yra sudaryta 13 lie
tuviškų programų. Kiekviena jų
yra skirtinga ir pateiks aktualias
temas apie verslą, saviveiklą,
meną, istoriją, senelių prieglau
dą, politiką, duos muzikos.
Lietuvos radijo ir televizijos
(LRT) dėka bus rodoma labai
įdomių reportažų ir iš Lietuvos.
“Toli arti” lietuviškos pro
gramos sudarytojai yra Vaclo
vas Verikaitis ir Raimundas
Laurinavičius. Programos vedė
jas - Stasys Kuliavas. Korespon
dentės - Sonata Laurinavičienė
ir Inga Pivoriūtė.
Pradedant rugsėju šios lai
dos bus rodomos kiekvieną šeš
tadienį tuo pačiu laiku. Įstai
goms ar asmenims, norintiems
reklamuotis “Toli arti” laidoje,
reikia kreiptis paskambinant te
lefonu 416 534-9191 arba para
šant ei. paštu info@spausk.com.
Visus kviečiame prie ekranų!

^\\\\\\\\\\\\^^^^^
Kviečiame visus "Kretingos" vadovus,
stovyklautojus ir jų draugus į

^2

Kretingos“ stovyklas J

Šiemet lapkričio 9-10 d.d.
švenčiant auksinį jubiliejų, yra
numatyta plati programa kurio
je maloniai kviečiame visus Ka
nados lietuvius gausiai dalyvau
ti. Kaip nurodoma skelbime, to
savaitgalio vienas renginys yra
ypatingas. Tai šeštadienio poky
lis kartu su Kanados lietuvių
fondu, kuris švenčia savo 40
metų veiklos sukaktį. Kviečiame
visus lietuvius dalyvauti šioje dvi
guboje šventėje, pasidalinti pri
siminimais, pasimatyti su bend
radarbiais, arba susipažinti su
šių dviejų svarbių organizacijų
veikla jaukioje vakarienės nuo
taikoje. Pokylis vyks Karaliaus
Mindaugo menėje, Lietuvių Na
muose, 1573 Bloor St. W., To
ronto. Pradžia 6 v.v. Trumpą
programą atliks A. Stankevi
čiaus vadovaujama dainos gru
pė “Aušra” iš Montrealio. Puiki
G. Kobelskienės paruošta vaka
rienė, vynas bei šampanas su
teiks jaukią šio vakaro nuotaiką.
Dalyvavimas - $75 asmeniui.
KLB išduos $50 kvitą atleidimui
nuo mokesčių. Bilietus užsisa
kykite dabar pas Juliją ir Rimą
Danaičius, tel. 416-232-9772. Iki
pasimatymo pokylyje bei visuo
se savaitgalio renginiuose. Inf.
IEŠKOME AUKLĖS 4 metų berniukui. Skambinti tel. 905 8917615.

š.m. rugsėjo 21, šeštadienį
Prisikėlimo parapijos salėje
VAIŠĖS, PICA, KRAUTUVĖLĖ, KAVINĖ U

MUZIKA SU DJH!
Jaunesniems 7-9 v.v.

Vyresniems 9-12 v.v.

BILIETAI PRIE ĮĖJIMO:
$8 - jaunesniems (iki 12 m.); $10 - vyresniems; $20 - šeimai ^5!

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

Rengia Prisikėlimo parapijos Jaunimo sekcija

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

3Id

MENO PARODA

z . . .. .

£

□

Q dail. Rita Bulavaitė-Forrest [TĮ

□
□
□
7]

FAX: 766-1349

KLB metų jubiliejus

Paskirkite š.m. lapkričio 9-10 d.d. savaitgalį šiai šventei

C

LITAS

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

DĖMESIO!

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 15 d. Lietuvių Namų
svetainėje pietavo 183 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN moterų būrelio pirmi
ninkė A. Biškevičienė. Svečių kny
goje pasirašė G. Kuolytė iš Vilniaus
ir S. Vasiliauskas iš Montrealio.
- LN valdybos posėdis - rug
sėjo 25, trečiadienį, 7 v.v. Slaugos
Namuose.
- Lietuvių Namai baigia ruošti
jubiliejinį 50-mečio leidinį. Galin
tys prisidėti finansiškai arba norin
tys tapti leidinio mecenatais yra
prašomi kreiptis į LN raštinę arba
skambinti gel. 416 532-3311.
- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima skaniai papietauti ir
pasiskaityti naujausių žinių iš Lie
tuvos dienraščių, pasižiūrėti Lie
tuvos televizijos laidų, pasinaudoti
interneto tinklapiu.
- LN kultūros k-ja numato
Slaugos namų gyventojams kartą
per mėnesį nemokamai rodyti fil
mų bei vaizdajuosčių. Tuo rūpinasi
Rūta Snowden.

vyko “Grand Ballroom of the Cha
teau Champlain”. Dalyvavo gausus
būrys jaunųjų giminių ir draugų.
Šalia šaunių vaišių ir šokių muzi
kos, ir čia pasirodė tie patys daini
ninkai, giedoję šventovėje.
Aušros Vartų žiniaraštyje yra
įdėtas klebono sveikinimas parapi
jos chorui, grįžusiam po atostogų.
Be to, dėkojama vargonininkui
'Laurent Djintcharadze, jo dukrai
Anna, sol. Antanui Kebliui, Dona
tui N. Baltrukoniui ir Antanui Mic
kui, kurie paįvairindavo pamaldų
nuotaiką, pagiedodami bei pagro
dami šventovėje vasaros metu.
A. a. Juozas Anuža (Joseph
Anuza), 88 m. amžiaus, mirė 2002
m. rugsėjo 1 d. Kun. R. Birbilo au
kojamos gedulinės Mišios Aušros
Vartų šventovėje įvyko rugsėjo 6 d.
Pamaldose dalyvavo didokas būrys
bendražygių karo veteranų, kurie
ne tik meldėsi, bet ir gražiai giedo
jo. Po pamaldų velionies palai
kai palaidoti Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liko dvi dukros, se
suo su šeima ir kiti artimieji ir
draugai. B.S.

Kanados lietuvių muziejuje-archyve
Anapilyje
ATIDARYMAS:

H
H

2002 m. rugsėjo 29, sekmadienį,2 v.p.p. Į7

• 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

Pomirtinis Stipendijos
fondas
A.a. biochemijos dr. Kazio
Martinkaus (1953-1984) prisi
minimui 1985 m. jo tėvai, sesuo
ir artimieji draugai įsteigė sti
pendijų fondą, kuriuo gali pasi
naudoti visi lietuvių kilmės stu
dentai, bebaigią bakalauro arba
siekiantys magistro ar daktarato
laipsnių iš tiksliųjų mokslų (bio
logijos, chemijos, biochemijos),
ypač ryšiumi su vėžio tyrimu.
2002 metais stipendijos pa
skirtos: 1. Antanui Sharkiui
($1000) Sydney, Australia, stu
dijuojančiam odos vėžį. 2. Dai
niui Didžbaliui ($1000), Phila
delphia, Pennsylvania, farmaci
jos studentui.
Norintys gauti daugiau in
formacijų ir prašymų blankų
prašomi rašyti: Kristina Martinkutė, Dr. Kazys Martinkus Me
morial Scholarship Fund, 7120
S. Richmond, Chicago, IL 60629-3011, U.S.A. Inf.
Vestuvės išskirtinai lietu
viškos, įvyko Anapilyje Lietuvos

kankinių parapijos šventovėje ir
salėje rugsėjo 14 dieną - susi
tuokė Adomas Maksimavičius
ir Julija Tumelytė. Apeigas atli
ko prel. J. Staškevičius, dalyvau
jant porai šimtų tautiečių. Jau
nasis yra gimęs Seinų apylinkė
je, jaunoji - Lietuvoje. Į vestuvi
nę puotą labai įspūdingai iš
puoštoje parapijos salėje susi
rinko gausūs dalyviai ateiviai iš
Seinijos ir Lietuvos. Jaunave
džiai buvo sutikti pagal senus
lietuviškus papročius. Visa puo
tos eiga, kalbos, sveikinimai lietuvių kalba. Dalyvavo ir jau
navedžių artimieji, atvykę spe
cialiai į šią iškilmę iš Lietuvos ir
Seinijos. Netrūko ir lietuviško
humoro, kurio gausiai pabėrė
puotos vedliai - Nijolė ir Valdas
Žukauskai. Nebuvo ir to įprasti
nio lėkščių barškinimo. Viskas
vyko sklandžiai, kultūringai. Vi
si linkėjo jaunavedžiams sėk
mingo šeimos gyvenimo, prisi
mindami jaunavedžių kvietimolaiško įrašą: “Čia yra mano šak
nys, čia bus ir šakos, ne mano
vieno - abiejų”.
Inf.
RENKU ir geromis kainomis su
perku senus foto aparatus - ZEISS,
IKON, LEICA ir kitus. Skambinti
popiet tel. 705 429-4568.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

▲ Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
▲ Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
▲ Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel.

Kada? 2002 m. lapkričio 2, šeštadienį, 8 v.v.
Kur? Toronto Lietuvių Namuose,1573 Bloor st. w.
Kiek? $7 su kauke, $10 be kaukės

416 769-0674

Adresas: 349 Weston Road
(tarp Eglinton ir St. Clair),

Toronto, Ontario M6N 3P7

