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Savaitė Lietuvoje

Laiko akys
Apie praeitį, ypač netolimąją, palikusią kai ku
rioms tautoms labai daug skaudžių ir sunkiai gyjančių
žaizdų, nemažai kalbame ir rašome; kedename įvykius ir
priežastis, žiūrėdami šių dienų akimis, praeitį vertindami
dabartiniu mąstymu bei jau įsitvirtinusiomis nuostatomis
ir teisinėmis normomis. Ar kaip kitaip ir begalėtume?
AČIAU kyla klausimas, ar taip darydami nenutolstame nuo tikslumo ir tiesos? Ir tai dėl to, kad
užmirštame, jog egzistuoja “laiko akys”. Jos kuria
gyvenimą, jų žvilgsniu priimami įstatymai, skelbiami po
tvarkiai, vykdoma visų valstybinių sąrangų priežiūra, ap
dovanojami pareigūnai, baudžiami nusikaltėliai. Žodžiu,
viskas daroma taip, kaip atrodo, kad šiandien reikia dary
ti. Ne kitaip juk buvo ir prieš keliasdešimt metų, kai pa
saulį drebino stiprios jėgos, skleisdamos naujas idėjas, ža
dėdamos pertvarkyti pasaulį. Tos jėgos ir viliojo, ir įsaki
nėjo, ir baudė. Šiandien jų nebėra - liko tik pasekmės. Ir,
deja, skirtingos - karo laimėtojų pusėje vienokios, pralai
mėtojų pusėje kitokios. Pagal tai ir atgal žvelgiama. Nusi
kaltėlių ieškoma tik pralaimėtojų pusėje. Žinoma, jų ten
yra. Jie surandami, baudžiami pritaikius šių laikų žmo
Toronto Prisikėlimo parapijos organizuotos šventkelionės į Lietuvą dalyviai prie Lietuvos prezidentūros
gaus teisėms ginti įstatymus, kokių nusikaltimus atliekant
Vilniuje
Nuotr. E. Putrimo
visiškai nebuvo. Atvirkščiai - kai kuriais atvejais anieji
nusikaltimai buvo kitais vardais vadinti. O karo metu vy
kusios žmonių žudynės buvo savaime suprantami įvykiai.
Niekas nesigilino į priežastis, neieškojo motyvacijų, retas
V. A. JONYNAS
Keista, bet retai aptinkame
nusikaltėliais. Todėl nestebina
kuris protestavo, kad žudomi nekalti civiliai žmonės. Ta
spaudoj
tekstų, pavaizduojan
statistiniai
duomenys,
kad
tarp
“Svečios šalelės šilkais ne
da į visą tą žmogiškąją tragediją buvo žiūrėta ano meto
čių,
kokia
kaina įperkamas tas
visų
asmenų
kaltinamų
padarius
klotos, mūsų broleliai ne auksą
akimis, o kovos ir pareigų atlikimo siautuliuose tebuvo
“Carpe diem”, toji laisvė išlai
nusikaltimų, maždaug kas ant
pilsto”. Taip rašė apie emigran
vienintelis troškimas kaip nors pačiam išsilaikyti. Tūks
dauti. Šiuo požiūriu, yra pačiu
ras yra jaunas. Palyginti su 1990
to dalią poetas Antanas Miški
tančiai žmonių žuvo frontuose, miestų bombardavimuo
laiku (2002.VIII.16) pasirodęs
m. nusikaltusio jaunimo skai
nis, pats tos išeivio duonos nie
Kauno dienoj tekstas Jurgitos
se, koncentracijų stovyklose. Dauguma jų nebuvo niekuo
čius išaugo beveik dvigubai.
kad neragavęs. Gal net apie
Murauskaitės, sudarytas iš pasi
nusikaltę.
2000 m. daugiau kaip pusės
emigraciją niekad nepagalvojęs.
kalbėjimų
su jaunuoliais. Jame
(56%)
nuteistųjų,
kalinčių
lais

Kaip
šimtai
jo
bendraamžių
tais
EDĖKINGA ir painu šių laikų akimis žiūrėti į
rašoma: “Vienoje Anglijos fer
vės
atėmimo
įstaigose,
amžius
Nepriklausomybės
laikais.
Da

praeities blogybes. Tačiau pastarųjų nematyti
moje dirbančiam 20-mečiui An
buvo iki 31 metų. Sociologai
bar yra kitaip. Ypač kaime.
taip pat negalima. Išeitis viena - smerkti turėtu
tanui pasitaikė ir labai nesėk
pastebi, kad tarp kaime likusių
Kaip
rašo
Agnė
Januškytė
savo
me darbus, o su žmonių apkaltinimais reikėtų elgtis atsar
mingų dienų”. “Sekmadienis
jaunuolių sparčiai mažėja vadi
staipsnyje:
Gyvenimas
kaime:
giau. Panašiai bandoma daryti, kiek tai priklauso nuo tei
man buvo juoda diena. Prasi
namojo
viduriniojo
sluoksnio
ačiū NE'. (Veidas 2002.VII.25).
sėtvarkos, nešališko požiūrio ar gaunamų apkaltinamųjų
dėjo
viskas taip. Ryte pusę šešių
jaunuolių.
Kaime
lieka
arba
“Vasarai dar neprasidėjus,
ar teisinančiųjų duomenų. Vis dėlto ieškant vadinamųjų
atsikėliau
į darbą, o raktą nuo
veiklūs
aukštąjį
išsilavinimą
įgi

maždaug trečdalis jaunimo-pra
karo nusikaltėlių ryškėja ir politinis, dažnai vienašališkas
‘karavano’ pamiršau. Bet čia
ję
jauni
ūkininkai
bei
verslinin

deda pakuotis lagaminus. Ke
spaudimas įtartinuosius vienodai vertinti ir dažniausiai ne
dar ne viskas. Skinu avietes.
kai, arba degradavę bemoksliai
lionių tikslas - darbas, o tinka
pagal tai, kaip ir kada kuris nusikalto, bet tik pagal tai,
Pririnkau, net nežinau kiek dė
jaunuoliai.
Beveik
pusė
kaimo
miausios šalys - Jungtinės Ame
kuriai grupei jis ar ji tuo metu priklausė. Žinoma, baus
žių. Nešu priduoti, o purvas jaunuolių,
įgiję
vidurinį
išsilavi

rikos Valstijos, Ispanija, Norve
mės kaip ir klaidos yra pamokos ateičiai. Juo daugiau
nerealus, ir paslydau. Visos
nimą, bet nemaža dalis viduri
gija, Anglija, Airija. Gundantys
bausmių, juo didesnis įspėjimas. Tai psichologinis, gal kai
avietės į purvą. Paskaičiavau,
nio
išsimokslinimo
neturi.
Nors
atlyginimai, tarsi nauja aukso
kad išmečiau apie 10 svarų. Tai
iš
esmės
Lietuvos
kaimo
jau

kada ir naudingas veiksnys. Bet kuopos akivaizdoje su
karštinė vilioja jaunuolius į už
dar nieko. Grįžau namo ir pa
nuoliai nėra tamsūs, tačiau
šaudymas vieno nekalto kareivio, kad kiti bijotų, vargu ar
sienį.
jiems labai stinga iniciatyvos,
aiškėjo, kad draugas irgi pa
geras pavyzdys? Juo labiau tai smerktina, kai šiais moder
Iš Jaunimo reikalų tarybos
modernumo”.
miršo raktą.
niais ir pažangiais laikais taip aukštinamos žmogaus tei
užsakymu atliktų sociologinių
Durys užrakintos. Jis manęs
sės, dėl kurių kovojama visų dieną ir naktį. Tuos klausi
“Pabuvusi Ispanijoje, Suo
tyrimų paaiškėjo, jog apie pusę
jau
laukė lauke apie pusantroš
mus svarstant ir bandant vertinti, atsimintina ir tai, kad
mijoje ir JAV, tikrai nebenoriu
kaimo jaunuolių, pasitaikius
valandos. Reikia truputį prada
grįžti
į
uždarą
kaimo
pasaulį,
šių dienų “laiko akys”, įpratusios žvelgti praeitin, nenoriai
progai, norėtų išvažiuoti padir
ryti langą, ten paspausti ir atsi
kur visi viską apie vienas kitą ži
žvelgia ateitin. O, atrodo, kad iš šiandieninės pozicijos ne
bėti į užsienį. O daugiau nei
rakinti, bet vos jį pradariau no ir gyvena svetimus gyveni
pro šalį būtų abiem kryptim pasidairyti. Gal ir keista, bet
penktadalis jaunimo norėtų iš
dužo langas! Truputį ranką sumus
”
,
pasakoja
Lina.
“
Parvykus
reikėtų nesusiklaidinti išmone, kad viskas, kas šiandien
važiuoti į užsienį gyventi visam
sipjausčiau, vienu žodžiu, bjau
iš tokių galingų šalių, netgi Lie
daroma, kas demokratiška, gyvenimiška ir puiku - jau
laikui.
ru. Nesisekė ir vakare. Žaisda
tuvos
didmiesčiai
panašūs
į
kai

Nepanorusieji apsigyventi
tuo ir liks kažin kiek amžių. Reikėtų nebijoti prielaidos,
mas kortomis, nieko nelaimė
mus
”
.
svetimoje šalyje, o galbūt pabi
nevengti suabejojimų, nes, ko gero, šiandien giriami
jau. Dar sužinojau, kad savaitę
joję tapti nelegalais, padirbėję
Kiti pašnekovai aiškino, kad
veiksmai ateities valdytojams gal atrodys kaip klaidos,
turėsiu dirbti laukuose - skinti
jaunuoliai laiku grįžta į Lietuvą.
vasaras leisti kaime nenaudinga,
veikėjai ir vadai taps nusikaltėliais, kurie bus smerkiami
avietes.
Tačiau ir tuomet į kaimą nesi
nors ir smagu padėti tėvams
ir jei dar gyvi, persekiojami ir baudžiami. Kas žino? Nėra
Šiaip aš jau laukuose 3 sa
veržia.
dirbti žemės darbus, nėra pel
abejonės, kad žvelgti į praeitį, ją be perstojo kedenti ir
vaitės, ir turėtų keistis žmonės.
... Anykščiuose likę, jau
ninga. Užsienyje uždirbto pini
dėl jos ginčytis yra lengviau, negu dabartyje elgtis taip,
Mane turėjo perkelti į kitą
nuoliai
neturi
ką
veikti.
Vieni
go
kiekis, pavertus litais, padi
kad ateitis nekaltintų, nesmerktų, nebaustų už tai, jog
darbo vietą - pakuoti vaisius.
nuolat leidžia dienas parke, kiti
dėjo ir tuomet jaunuoliai sakosi
vykdėme šių dienų įstatymus, prisitaikėme prie šių laikų
Nors laukuose kol kas galima
geria, treti dirba pačius pras
nors kurį laiką gali pagyventi
moderniosios gyvensenos. Č.S.
uždirbti daugiausia, bet nusibo
čiausius darbus, ketvirti tampa
laisvai, paišlaidauti”.
do taikstyti po purvą ir lietuje
skinti tas nesąmones”, pyko tre
čiakursis kaunietis.
KANADOS ĮVYKIAI

T

Jaunimas - į svetimus kraštus

N

Vėl daug pažadų
Otavos parlamentas, susi
rinkęs į rudens sesiją, rugsėjo
30 dieną išklausė karalienės at
stovės perskaitytos kalbos min. pirmininko pažadų kana
diečiams ir kitiems ateinančių
metų laikotarpiui. Kaip ir buvo
spėliota, pažadų sąraše pirmau
ja visuotinės sveikatos tarnybos
reforma. Roy Romanow, kuris
jau ilgoką laiką kruopščiai per
žiūri Kanados sveikatos proble
mas, paruoš savo pranešimą š.
m. lapkričio mėnesį. 2003 metų
pradžioje J. Chretien žada su
šaukti provincijų ir teritorijų
premjerų konferenciją peržiūrė
ti pranešimo rekomendacijoms
ir priimtąsias kuo greičiau fi
nansuoti ir įgyvendinti. Kitas
svarbus pažadas - padėti netur
tingoms šeimoms, o ypač jų vai
kams, išsilaisvinti iš socialinės
paramos reikmių ir padėti kurti
geresnę ateitį. Indėnų ir eskimų
vaikams žadama padėti prisivyti
kitus. Mokyklose paskatins dvikalbystės plėtrą, kad mokančių
anglų ir prancūzų kalbas jau
nuolių skaičius padvigubėtų per
ateinantį dešimtmetį.
Miestams žadama, derinan
tis su savivaldybių bei provinci

•

jų pastangomis, padėti per atei
nančius 10 metų sutvarkyti žiny
bą, patobulinti viešą transportą.
Bus skiriama pinigų pigesnių
butų statybai, kad sumažinus
benamių skaičių. Buvo pastebė
ta ir akcijų biržos krizė - paža
dėta valdžios parama skatinant
investitorių pasitikėjimą. Pami
nėtas ir vienas iš min. pirminin
ko dažnai kartotų planų padėti
Afrikai: iki 2010 metų žadama
padvigubinti pagalbą atsilikusių
valstybių ek. plėtrai: iš tų fondų
pusė bus skiriama Afrikai; nuo
2003.1.1 žadama nuimti visus
muitus ir suvaržymus mažiau
siai pažangių šalių produktų
įvežimui. Nepamiršta ir žemės
klimato atšilimo problema, nes
Kanada būdama šiaurės valsty
bė tai pajus pirmoji, bei oro tar
šos kontrolė (min. pirmininko
spaudimas Albertai ir Ontario
nesipriešinti Kyoto sutarties pa
tvirtinimui ir bent daliniam įgy
vendinimui buvo jaučiamas jau
ir anksčiau). Ir visų pažadų są
rašą užbaigia pažadas subalan
suoti metinį federacinį biudže
tą, kuris bus paskelbtas ateinan
čių metų vasarį.
(Nukelta j 8-tą psl.)

Vilniaus krašto vietovėje Reškutėnuose prie paminklo “Veržimasis į
šviesą”. Iš k.: vietinio muziejaus vedėja Viktorija Lapėnienė, K LB
pirm. Rūta Žilinskienė iš Kanados, Tremtinių grįžimo fondo pirm.
Vytautas Cinauskas

Bet visa kita jam sekasi: “Iš
mūsų, su Čiudaku čia visi ‘žven
gia’ atseit iš mūsų bajeriuko.
Patikėk, žmonių fermoje - labai
daug. Lenkai, slovakai, rusai,
estai, čekai, pietų afrikiečiai ir
t.t. Beje, kažkokia lietuvė ‘kaž
ko’ iš manęs nori, o aš kažkaip
nieko nedarau”, pasigyrė farmeris.
“Keliuosi pusę šešių ryto pasakojo trečiakursis Andrius,
dirbantis JAV. - Iki darbo vie
tos - pusantros valandos kelio.
Pavežu bosas. Kai atvažiuojame
į vietą, lipam ant stogo ir lupa
me šiferį”.\
“Tik taš šiferis ne toks kaip
Lietuvoje - iš ruberoido, smalos
ir plono sluoksnio asfalto. Me
tame jį ant žemės ir lupame
medžio plokštes, nes kai kurios
būna supuvusios. Sudėję naujas,
klojame tokį specialų popierių.
O po to kiti kala naują šiferį.
Man tenka apačioje rinkti
šiukšles. Pradedu rinkti apie 12
valandą, o baigiu apie 18. Po to
ateina inspektorius ir tikrina
aplinką. Jei randa kokią šiukšlę,
arba nespėji visko sutvarkyti iki
19 valandos, gauni 100 dolerių
baudą. Ją gavau pačią pirmą
dieną. Tačiau nieko tokio ją pa
dalijus visai brigadai, teko apie
16 dolerių ‘ant galvos’ (Dirbam
(Nukelta j 2-rą psl.)

ES - Karaliaučiaus klausimu
ELTA/LGTIC rugsėjo 27 d.
praneša, kad Europos sąjungoje
yra valstybių, kurioms labiau
rūpi išlaikyti gerus santykius su
Rusija ir apginti savo interesus
negu kovoti už naujųjų valstybių
narių teises arba ginti ES įsta
tymus. Paskelbta, jog Prancū
zija, Ispanija, Italija ir Graikija
ketina priešintis Europos komi
sijos siūlomam Rusijos piliečių
tranzito į Karaliaučiaus sritį
problemos sprendimo planui.
Lietuvai ir Lenkijai grei
čiausiai 2004 m. įstojus į ES, pa
gal Šengeno sutartį jos turės
įvesti tranzito vizas ne ES vals
tybių piliečiams, keliaujantiems
tarp Karaliaučiaus ir Rusijos.
EK siūlo įvesti “supaprastinto
tranzito dokumentą”, kurį Lie
tuvos konsulatai už simbolinį
mokestį išduotų dažnai keliau
jantiems tarp tų kraštų, ir po
plėtros apsvarstyti Rusijos rei
kalavimą, kad vizų nereikėtų
rusams, kurie į Karaliaučių ir iš jo
vyks užrakintais greitaisiais trau
kiniais. Viršminėtos keturios vals
tybės laikosi nuomonės, kad EK
pasiūlymą reikėtų svarstyti dabar,
prieš naujų narių priėmimą.
Kariai - Pietų Azijon
Lietuvos seimas spalio 1 d.
priėmė nutarimą iki 40 profe
sionaliai paruoštų karių savano
rių ne ilgiau kaip pusmečiui
siųsti JAV vadovaujamon larptautinėn operacijon “Tvirta tai
ka” Centrinės ir Pietų Azijos
srityje, įskaitant ir Afganistaną.
Krašto apsaugos ministerio Lino
Linkevičiaus teigimu, šiuo spren
dimu Lietuva parodė, kad ji el
giasi kaip ŠAS ir JAV sąjunginin
kė ir kad jos žodiniai įsiparei
gojimai nesiskiria nuo veiksmų.
Po maždaug mėnesio truk
mės parengimo išvyksiančio bū
rio pagrindą sudarys Vytauto
Didžiojo jėgerių bataliono ka
riai. Kaip praneša ELTA/LGTIC, apskaičiuota, kad 37
karių išlaikymas pusę metų šioje
misijoje Lietuvai kainuos apie 2
min. litų. Nors dalis seimo narių
balsavo prieš nutarimą dėl
aukštos misijos kainos, daugu
ma sutiko, kad sprendimas yra
svarbus Lietuvos indėlis į tarp
tautinę kovą su terorizmu.

Patvirtinta sutartis
Lietuvos seimas rugsėjo 19
d. patvirtino sutartį dėl nusikal
timų, padarytų tarptautiniu
mastu saugomiems asmenims,
įskaitant diplomatus. Sutartį yra
pasirašiusios 177 valstybės, tarp
jų dauguma Europos sąjungos
valstybių narių, šalys kandidatės
bei kitos valstybės, rašo ELTA/LGTIC.
Sutartis įpareigoja jos ša
lims numatyti atitinkamas baus
mes, atsižvelgiant į nusikaltimo
sunkumą už tarptautiniu mastu
saugomiems asmenims padary
tus tyčinius nusikaltimus, ke
liančius grėsmę jų asmeniui ar

laisvei. Šalys įpareigotos bend
radarbiauti šių nusikaltimų iš
ankstinės apsaugos srityje, už
tikrinti asmenų, įtariamų pada
rius nusikaltimus, baudžiamąjį
persekiojimą bei išvarymą, teik
ti teisinę pagalbą nagrinėjant
baudžiamąsias bylas dėl šių nu
sikaltimų.
Reikalavo sustabdyti
pardavimą
Rugsėjo 19 d. Vilniuje, Ne
priklausomybės aikštėje susirin
kę 500 politkalinių ir tremtinių
organizacijų atstovai protestavo
prieš Lietuvos energetikos įmo
nių pardavimą Rusijai, susirū
pinę dėl pavojaus Lietuvos vals
tybingumui, kylančiam dėl vy
riausybės skubių veiksmų šioje
srityje. Kalbas sakė seimo narė
konservatorė Rasa Juknevičie
nė, TS (LK) vadas Vytautas
Landsbergis, seimo narys Po
vilas Jakučionis.
Protesto dalyviai savo krei
pimesi į Lietuvos prezidentą,
seimą ir vyriausybę pareikalavo
“nedelsiant imtis priemonių
Lietuvos nepriklausomybei sau
goti ir sustabdyti Lietuvos pa
vertimo Rusijos protektoratu
procesą, išaiškinti šio Lietuvos
ateities ir interesų išdavystės
proceso iniciatorius bei vykdy
tojus ir patraukti juos atsako
mybėn”. Taip pat buvo reika
laujama užtikrinti Lietuvos
energetinį savarankiškumą, at
mesti Rusijos reikalavimus dėl
bevizio keleivių tranzito per
Lietuvos teritoriją.
Pasirašytos sutartys
Lietuvoje rugsėjo 24 d. ant
ruoju oficialiu vizitu lankėsi Uz
bekistano prezidentas Islamas
Karimovas. Susitikime su prezi
dentu Valdu Adamkumi pripa
žino abudu, kad Lietuva ir Uz
bekistanas neišnaudoja visų
prekybos ir bendradarbiavimo
galimybių, rašo ELTA/LGTIC.
Pasirašyta dvišalė sutartis dėl
tarpvalstybinių santykių pagrin
dų, draugystės ir bendradarbia
vimo. Lietuvos ir Uzbekistano
ministerijų bei įstaigų vadovai
taipgi pasirašė Lietuvos krašto
apsaugos ir Uzbekistano gyny
bos ministerijų bendradarbiavi
mo sutartis, taipgi ir universite
tų bei muitinių departamentų
bendradarbiavimo sutartis.
Uzbekistano prezidentas tei
gė, jog Lietuva jo valstybei yra
pavyzdys gyvulininkystės ir pie
nininkystės srityse, taip pat uz
bekus domina Lietuvos baldų,
lengvosios, tekstilės pramonės
šakos. Uzbekistanas pasirengęs
išnaudoti Klaipėdos uostą ne tik
savo eksportui, bet ir prekėms
įsivežti. Jis taip pat susitiko su
ministeriu pirmininku Algirdu
Brazausku, dalyvavo uzbekų
knygų parodos atidaryme Vil
niaus universitete.
RSJ
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Susitiko ir atvirai kalbėjosi su gimnazistais, domėjosi kabinetais
Eutanazija laiko tėkmėje
Leisti numirti normaliu procesu - krikščioniška
Iškiliose Lietuvos vietovėse II
Net ir mūsų giminės - muzikantų tradicija tęsiama
“Hamletas” kritikų ugnyje
Jie nepastebėjo to, ką kritikai turi įžiūrėti
Kūrybinių darbų lobynas Lietuvai
Iš toli šviečia L. E. Juozonio 23 memorialinės lentos
A
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Q RELIGINIAME GYVENIME
Lietuvos vyskupų konferenci
jos posėdis įvyko Kaune rugsėjo

20 d. Konferencijos pirmininku
trejų metų laikotarpiui išrinktas
Vilniaus arkivyskupas metropoli
tas kardinolas Audrys Juozas
Bačkis, vicepirmininku - Kauno
arkivyskupas metropolitas Sigitas
Tamkevičius, gen. sekretoriumi kun. Gintaras Grušas, iki šiol ėjęs
Vilniaus Šv. Juozapo kunigų se
minarijos rektoriaus pareigas. Jis
jau yra buvęs Vyskupų konferen
cijos generaliniu sekretoriumi
1994-1997 metais. Generalinio
sekretoriaus padėjėju paskirtas
kun. Petras Smilgys. Švietimo ko
misijos pirmininku išrinktas arkiv.
Sigitas Tamkevičius, žiniasklaidos
komisijos pirmininku - kardino
las Audrys Juozas Bačkis, Vie
nuolijų ir Liturginės komisijos
pirmininku - Telšių vyskupas Jo
nas Boruta, Ekumeninių reikalų
tarybos pirmininku - Telšių vys
kupas Jonas Boruta, Jaunimo rei
kalų tarybos pirmininku - Vilka
viškio vyskupas Rimantas Norvi
lą, Pasauliečių apaštalavimo tary
bos pirmininku - Panevėžio vys
kupas Jonas Kauneckas, Ryšių su
Lenkijos vyskupų konferencija ta
rybos pirmininku - Vilkaviškio
vyskupas Rimantas Norvilą. So
cialinių reikalų tarybos pirminin
ku išrinktas kardinolas Audrys
Juozas Bačkis.
Kolpingo drauguos doku
mento “Europos sąjungos vizija”
lietuviškojo projekto apžvalga bu
vo surengta Troškūnų kultūros ir

švietimo centre š.m. rugpjūčio 1820 d.d. Didžiausias dėmesys ski
riamas laisvam žmonių ir darbo
judėjimui, socialinei apsaugai, lie
tuviškų tradicijų ir kultūros išsau
gojimui bei skleidimui Europoje,
krikščioniškų vertybių puoselėji
mui ir kt. Dokumentą ruošė devy
nios valstybės-kandidatės į Euro
pos sąjungą. Kiekviena kandidatė
turėjo parengti savo projektą. Jie
yra sutraukti į vieną dokumentą ir
įteikti Europos sąjungos komi
sijai.

Vytauto Didžiojo universite
tas naujus mokslo metus pradėjo
š.m. rugsėjo 2 d. Mišiomis Kauno
arkikatedroje. Dalyvavo universi

teto vadovybė, studentai, dėstyto
jai. Mišias koncelebravo vysk. J.
Žemaitis, MIC, vysk. V. Michelevičius ir kunigai. Mišių metu pri
simintas amžinybėn iškeliavęs
prel. A. Rubšys. Pamoksle mons.
dr. V.S. Vaičiūnas pasidžiaugė,
kad nauji mokslo metai pradeda
mi su malda. Po pamaldų salėje
vyko susitikimas su pirmojo kurso
studentais ir koncertas. Telšių ku
nigų seminarijoje mokslo metai
pradėti taipgi rugsėjo 2 d. Mišias
aukojo ir pamokslą pasakė semi
narijos rektorius kan. dr. A. Ge
nutis, pabrėžęs pašaukimo reikš
mę. Po pamaldų susipažinta su
naujais seminarijos vadovybės na
riais - prefektu diak. E. Astraus
ku ir naujuoju dvasios tėvu teol.
lie. S. Žiliu. Žemaičių Kalvarijoje
mokslo metų pradžia iškilmingai
pradėta rugsėjo 3 d. Dalyvavo
Telšių kunigų seminarijos studen
tai bei dėstytojai. Per Mišias vysk,
dr. J. Boruta, SJ, pabrėžė, kad se
minaristai privalo siekti tiek dva
sinių, tiek ir intelektualinių aukš
tumų, “šiandienis pasaulis iš ku
nigų laukia išminties ir dvasingu
mo, o tai pasiekiama daug dir
bant ir meldžiantis”. Kauno jėzu
itų gimnazijoje mokslo metų pra
džios šventė įvyko rugsėjo 2 d.
Mišios atnašautos Šv. Pranciškaus
Ksavero šventovėje. Jas aukojo
kun. G. Vitkus, SJ, ir kun. V. B.
Sadauskas, SJ. Direktorius kun.
G. Vitkus, pasveikinęs gimnazijos
bendruomenę, savo žodyje primi
nė, kad viena iš katalikiškų mo
kyklų misijų esanti jaunime išug
dyti gebėjimus, kad tai padėtų
bendrauti su Dievu ir atpažinti,
kaip Jis veikia kiekvieno ir visos
bendruomenės gyvenime. Buvo
perskaitytas arkivyskupo S. Tamkevičiaus sveikinimas. Vyko kon
certas ir moksleivių susitikimas su
klasių auklėtojais.

PLB kraštų pirmininkų suvažiavime Druskininkuose šią vasarą (iš k.): KLB pirm. Rūta Žilinskienė,
Lietuvos kariuomenės vadas gen. mjr. Jonas Kronkaitis, PLJS pirm. Matas Stanevičius, PLJS atstovas
Arvydas Jonušonis
Nuotr. R. Žilinskienės

Kur eina pasaulis?
Kur veda pasaulį jo dabarti
nis vadas? Toks klausimas kyla
stebintiem dabartinius įvykius.
Ne tik turime globalinę ekono
minę krizę, dvasinį nuosmukį,
bet tas vadas mus veda kariauti
su visom šalim, patekusiom į
Vašingtono nemalonę. Užuot
šalinę terorizmo priežastis, ko
vojame su vėjo malūnais, didinam neapykantą ir su ja surištu
terorizmu. Laikas blaiviau pa
galvoti, ar kartais nebūsim apsi
rikę pasirinkdami “akis už akį,
dantis už dantį” politiką.
Turime 2 tarptautinio po
būdžio problemas: Palestinos
konfliktą ir Iraką. Abi jos galėtų
būti nesunkiai išsprendžiamos,
tik reiktų ne tik gerų norų, bet
ir ryžto teisingai išspręsti tuos
ginčus.
Po 1967 laimėto karo su
kaimynais arabais Izraelis oku
pavo Sinajaus pusiasalį, Palesti
ną ir Sirijos Golan aukštumą.
JT priėmė 2 rezoliucijas, įparei
gojančias Izraelį pasitraukti iki
prieškarinių sienų. Sinajaus pu
siasalis buvo grąžintas Egiptui,
bet iš likusių užimtų žemių žy
dai ne tik nepasitraukė, bet ir
ėmė jas kolonizuoti, eidami
prieš tarptautinę teisę. Prasidė
jo palestiniečių pasipriešinimas,
kuris priėjo prie savižudžių me
todo. JT negali priversti Izraelio
vykdyti rezoliuciją, nes JAV jį
besąlygiškai užstoja vetuodamas
Saugumo tarybos rezoliucijas.
Tik dėl to šis konfliktas liko iki
šiol neišspręstas. Užtektų Vašingtonui įsakyti Izraeliui grą
žinti tas žemes, nes Izraelis vi
siškai priklauso nuo JAV mate
rialinės ir karinės paramos. De
ja, Vašingtonas taip neišdrįsta
pasielgti dėl labai išaugusios iz
raeliečių įtakos JAV ekonomi
koje, žiniasklaidoje, kongrese,
senate ir pačiuose Baltuosiuose
rūmuose.
Problemą su Iraku galima ir
reikia išspręsti be jokio karo.

Nėra įrodyta, kad Irakas kokiu
nors būdu būtų prisidėjęs prie
atentatų JAV. O ginklų tikrini
mo komisijai Bagdadas sutiko
leisti patikrinti tokių ginklų bu
vimą ar nebuvimą. Tiek Saugu
mo tarybos dauguma, tiek visas
pasaulis yra prieš tokią karinę
intervenciją šiuo momentu. Va
šingtonas vis dėlto grasina pra
dėti vienašališkai karo veiks
mus. Sunku suprasti tokį nera
cionalų Baltųjų rūmų elgesį.
Bet, jei prisiminsim minėtą Iz
raelio galią ten, tą pasikarščiavi
mą bus lengviau suprasti. Karas,
matyt, reikalingas Irako naftos
versmių perdavimui, kad Vid.
Rytuose nebūtų kitos karinės
jėgos, išskyrus Izraelį.
2002 m. rugsėjo pabaigoje
Vašingtonas paskelbė savo atei
ties užsienio politikos planą. Pa
gal jį, JAV gali vienašališkai,
atseit be JT pritarimo, siųsti sa
vo kariuomenę į bet kurią šalį,
kurią amerikiečių vadai laiko
pavojinga. Taigi JAV tampa pa
saulio policininku, veikiančiu
pagal savo nuožiūrą ir nesiskai
tančiu su tarptautine teise nei
JT. Skaičiuojama, kad tokia
avantiūra Irake kainuotų iki 400
bilijonų dolerių! Kas juos mo-

kės? Persijos golfo karo išlaidas
padengė arabų valstybės, ypač
Saudi Arabija. Šį kartą arabai
atsisako dalyvauti naujame kare
prieš Iraką. Europiečiai, kaip
jau pareiškė Vokietijos kancle
ris Schroeder, griežtai atsisako
prisidėti prie to naujo karo. At
rodo, kad amerikiečių mokesčių
mokėtojam tektų ši sunki našta.
JAV ekonomika yra di
džiausia pasaulyje, bent tokia ji
buvo ir iki šiol. Beveik trilijardinės kariuomenės apginklavimo
ir karų išlaidas pajus net ir ta
ekonomika, krizė padidės. Tai
atsilieps neigiamai ir j likusio
pasaulio ūkį. Susiveržę diržus
amerikiečiai mažiau pirks, ypač
akcijų, daugiau taupys neaiš
kiam rytojuj. Grasinama teroro
grėsme ir retorika apie artėjantį.,
karą dar labiau atbaido žmones
nuo išlaidumo. Galima laukti
prekių paklausos sumažėjimo,
kuris stabdys pramonės augimą,
teks mažinti darbininkų ir tar
nautojų skaičių.
Dirbtinai sukelto karo bai
mė kenkia ne vien Amerikai,
bet ir kitom šalim. Dėl jos labai
pakilo naftos kainos. Tai padi
dins įmonių išlaidas, sumažins
pelną ir gilins pačią krizę.

Vokiečiai nustėro: nejaugi
anglų “Intelligence service” turi
savo agentą laikraščio redakci
joje ar administracijoje?! Gesta
pas nėrėsi iš kailio, bet nieko
negalėjo susekti, tik paskui vo
kiečiams toptelėjo į galvą min
tis, kokiu būdu anglai numanė
Goebels’o būsimą vedamąjį
straipsnį.
Reikia pažymėti šiuo atveju
anglų “Intelligence service”
darbuotojų genialumą, nes at
spėti paskiro politiko mintis kur
kas sunkiau, nei atskiros valsty
bės politikos žingsnius!
Š.m. liepos 16 Tėviškės žibu
riuose nusivylęs inteligentas
kaunietis rašo: “Bolševikai tiek
stipriai įsitvirtino valdžioje, kad
dabar jų niekas neiškrapštys
nuo sosto”. (Citata iš straipsnio
Igno Medžiuko Nuotaikos Lie
tuvoje prieš prezidento rinkimus).
Nereikia būti dideliu politi
ku, kad atspėtum bolševikų
įsigalėjimo Lietuvoje “paslaptis”
ir visos Kovo 11-tos Tėvynės
laisvės vis sunkėjantį kelią į Gė
rį ir Tiesą.
Bet ir įsigalėjusiems bolše
vikams turtuoliams reikėtų vei
dą atgręžti į netolimą istoriją.
Atidžiau pavarčius 1940-tųjų
metų iki šių dienų jos puslapius,
galima atrasti visą eilę dėsnin
gumų apie taktiką ir strategiją
jų šefų.
Be abejonės, jei jie tai įsisą
monintų, pamatytų, kad pjauna
šaką, ant kurios patys sėdi,
griaudami Lietuvos pramonę,
žemės ūkį, mokslą ir net perdir
binėdami Lietuvos istoriją. Tai
Lietuvos priešams yra labai
aktualu.

Jaunimas - į svetimus kraštus
(Atkelta iš 1-mo psl.)
šešiese, bet kartais ir devyniese,
beveik visi - baltarusiai, rusiškų
anekdotų pripasakoja)”.
Tiksliuosius mokslus studi
juojantis Andrius pasakojo, kad
iš pradžių jam mokėjo 8 dole
rius už valandą, o vėliau atlygi
nimą pakėlė iki 9. “Per dieną
dirbu apie 10 - 12 valandų. Jei
gu lyja arba labai karšta, nedir
bame. Ši vasara ‘super’. Dieną
po dienos karštis muša rekor
dus, žmones verčia iš kojų. Taip
karšta, kad tu neįsivaizduoji;
pavyzdžiui, šią savaitę net 2
dienas nedirbau. Penktadienį
teko dirbti vieniems (vietoje 4

MIRTIES PRANEŠIMAS

A+A
STASYS JURGELIS
mirė 2002 m. spalio 1 d. St. Michael’s ligoninėje,
Toronte, Ont. Laidojamas Lietuvoje.
Liūdi giminės ir artimieji

A+A

PETRUI LUKOŠIUI
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai
VANDAI ir šeimai Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

A+A
FERDINANDUI ALBRECHTUI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame seserį
IRENĄ DRAGUNEVIČIENĘ su šeima, brolius, sese
ris, jų šeimas ir visus artimuosius.
Tegu mūsų nuoširdi užuojauta palengvins jums
brangaus žmogaus netekimo skausmą KLB Londono apyl. valdyba ir
“Pašvaistės" choras
Pakalnių (Panevėžio vyskupijos) šventovės varpinė

4

dr, jonaskunca

Mažiau kaip pusmetis liko
iki Lietuvos prezidento rinkimų.
Pretendentų į šią pareigybę,
kaip visada, apstu, bet ar kas su
simąsto, kad politika tai irgi ne
menkas mokslas, kuriame egzis
tuoja eilė dėsningumų, jai bū
dingų lygčių sistemų su žino
maisiais ir nežinomaisiais, ku
rias spręsdami galime ne tik
puikiai orientuotis esamuoju
laiku, bet ir numatyti tolesnę
politinę raidą tiek valstybiniu,
tiek pasauliniu mastu.
Daugelis žinomųjų tose po
litikos lygtyse glūdi istorijoje!
Todėl istorijos tyrinėjimas yra
vienas svarbiausių aspektų ne
tik dabartinio laiko politikos
įvertinimui, bet ir žvilgsniui į
ateitį.
Jei atidžiau pasklaidysime
pasaulio istorijos puslapius, pa
stebėsime, kad kiekviena valsty
bė turi per šimtmečius nusisto
vėjusį savo politikos stilių.
Nors laiko tėkmėje keičiasi
valdovai, byra imperijos, modernėja valstybės politinis ap
daras tačiau tipingas stilius iš
lieka su savo būdinga taktika ir
strategija, bet jau šiuolaikiniu
moderniu apdaru.
Todėl pravartu mūsų Tėvy
nės Lietuvos politikams (ypač
tiems, kurie pretenduoja į prezi
dento pareigybę būsimuose rinkimiuose) nuo Adamkaus iki
Šustausko atsukti veidus į Lie
tuvos istoriją, ypač nuo 1940tųjų metų į jos kruvinus pus
lapius.
Išstudijavus priešo mintis ir
stilių, galima spręsti, ką jis to
liau planuoja. Tą ryškiai parodo
kad ir toks anų laikų pavyzdys.
Das Reich laikraščių veda
muosius rašydavo Goebels - vy
riausias agitacijos ir propagan
dos dirigentas. Jis nuolatos juos
greitosiomis padiktuodavo vie
nai iš savo asmeninių sekreto
rių, honorarą imdavo po 1000
markių už straipsnį.
Anglų “Intelligence service”

darbuotojai, žinodami, kad ve
damuosius rašo Goebels, gerai
išstudijuodavo jo mintis bei sti
lių ir iš anksto numatydavo, ką
tas ministeris kitame numeryje
parašys.
Savaitraščiui dar iš spaustu
vės nepasirodžius, Londono
BBC jau polemizuodavo su jo
nauju vedamuoju!

Ntr. N. Budrienės

brigadų). Vidurdienį bosas juo
kaudamas pasiėmė termometrą
ir užlipo ant stogo. Rodė 130
laipsnių pagal Farenheitą (50
laipsnių Celsijaus). Karštis - tai
karštis, bet santykinis drėgnu
mas visiškai žudo. Kaip pirtyje
būna, tik, kad ten alų geri, o čia
dar ir dirbti reikia”, apgailes
tavo Andrius.
Liepą, Andrius tris savaites
dirbo pas lenką. Išmetė iš darbo
ir dar 200 dolerių už dvi dienas
liko skolingas. “Pas jį liko ir
mano darbinis diržas. Skambi
nau keturis kartus. Žadėjo, kad
atveš. Klausiau jo adreso - ne
sako. Manau, kad mane ap
gavo”, piktinosi vaikinas.

Laisvalaikiu lietuvis su uk
rainiečiais keliauja prie vande
nyno. Dažnai prie jo kompani
jos prisijungia ir Andriaus pus
seserė. “Buvau ir kazino. Pra
lošiau 15 dolerių ir man užteko.
Vienas ukrainietis, kiekvieną
savaitgalį ten važiuoja. Kartą
pralošė 800 dolerių - nesveikas!
Laisvalaikiu taip pat lankomės
klube. Bet kai paskaičiavau,
kiek per mėnesį išleidau, niekur
nebeinu, sėdžiu namuose ir
taupau pinigus. Tiesa, neseniai
iš juodaodžio pirkome žolės. Jo
rajone sustojome prie sankry
žos, o jie patys prišoko ir pra
dėjo siūlyti”, pasakojo studen
tas. Į Lietuvą jis tikisi parsivežti
apie 2,000 dolerių.
“Viskas čia taip, kaip ir
įsivaizdavau, po kelių pirmųjų
dienų, praleistų JAV”, sakė 23
metų finansų vadybos magistrantūroje studijuojanti Jelena.
“Čia visai nepanašu į jokią sta
žuotę, kokią mes įsivaizduojame
būdami Lietuvoje. Pradėjau
dirbti pardavėja. Tikriausiai visą
sezoną ir pardavinėsiu ledus, aš
trius padažus (mano firma turi
dvi parduotuves). Gal po to ru
denį jie duos man kokį nors
darbą kontoroje. Tiesą sakant,
labai tuo abejoju, nes amerikie
tės, kurios čia dirba jau
mažiausiai 5-erius metus nesu
laukia paaukštinimo. Palmės,
saulė, dviračiai. Storėjame po
truputį, nežinau ir ką daryti”.

Pasaulio jaunimo dienose Toronte dalyvavusi grupė iš Lietuvos ap
lankė ir Hamiltoną, kur visi buvo iškilmingai priimti ir pavaišinti

Lietuvoje pabrango butai
Lietuvos dienraščių praneši
mu, nekilnojamo turto žinovai
per pastarąjį dešimtmetį nepri
simena tokio didelio butų kainų
pakilimo laikotarpio, koks buvo
šią vasarą Vilniuje.
Šiuo metu 1-4 kambarių bu
tų kainos yra pakilusios tarp 510%. Kai kurių butų kainos, pa
lyginus su metų pradžia, buvo
didesnės net 20%.
Butų pirkimo tendenciją ir
jų pareikalavimą lėmė lengvati
niai kreditai, leidžiantys gyven
tojams įsigyti butą sutaupius vos
3,000-6,000 litų. Butų pardavė
jai naudojasi proga ir iš lengvai
gaunamų paskolų savininkų
prašo 20-30% daugiau nei reali
‘buto rinkos vertė.
Tačiau yra žmonių, kurie

QsamogtovJ

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”
meniškai jriša
knygas bei žurnalus

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

įsigydami butą už lenvatinę pa
skolą, sutinka už jį mokėti bran
giau. Šiuo metu daugiausiai lai
mi statybos bendrovės, galinčios
pasiūlyti palyginti nebrangius
60-140,000 litų kainuojančius
naujus butus. Didžiausia tokių
butų pasiūla yra Vilniuje.
Kituose Lietuvos didmies
čiuose - Kaune ir Klaipėdoje lengvatinių kreditų gavėjai nėra
tokie gausūs. Kaune šiuo metu
didžiausią paklausą turi 1-2
kambarių butai, esantys geresniuose rajonuose.
Kur kas labiau išaugo butų
kainos Klaipėdoje. Jos nuo šių
metų pradžios pakilo 5-15%. Ir
čia didžioji dalis pirkėjų - leng
vatinių kreditų gavėjai.
Nekilnojamo turto žinovai
pranašauja, kad butų kainos
didmiesčiuose iki Naujųjų metų
neturėtų kristi. Bankai nuolatos
siūlo klientams vis priimtinesnių
naujovių butui įsigyti. Jau pra
dėta duoti paskolas butui įsigyti
be pradinio įnašo 40 metų lai
kotarpiui. Tokios sąlygos - tik
rai viliojančios.
Vytautas Šeštokas

Trys žygiai su kryžiumi
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Ryžtingų maldininkų grupė, skatindama dvasinį Lietuvos atgimimą, žygiavo nešdama sunkų
medinį kryžių ant savo pečių, aplink ir per Lietuvą, atliko tris žygius, aplankė daugybę
krašto parapijų. Juos aprašė dviejose knygose gydytoja ir teologė, šio straipsnio autorė
BIRUTĖ ŽEMAITYTĖ

Lietuviui, miškų ir girių vai
kui, tiesiog genuose užkoduota
meilė ąžuolui, medžiui, o priė
mus krikščionybę - Kryžiui.
Manau, kad ir Kryžiaus ke
lio aplink Lietuvą, kryžiaus
ženklu per Lietuvą ir trečioji
kelionė (2002 m. iš Klaipėdos
Taikos Karalienės šventovės į
Pivašiūnus pas Mariją Nuliūdu
siųjų Paguodą - 420 km) buvo
lietuvio gelmių atgailos šauks
mas už savąją Lietuvą.
Maldingų kelionių (visų tri
jų ir kelių mažesniųjų) organi
zatorė Klaipėdos OFS (pranciš
konų tretininkų) brolija prie
Marijos Taikos Karalienės pa
rapijoje.
Maldininkų kelionės vado
vas - brolis Gintaras Naudžiū
nas (klaipėdietis).

Kryžius, paruoštas maldininkų
žygiui aplink Lietuvą. Nuotr. iš
knygos “Kryžiaus kelias aplink
Lietuvą”

Pasirengimas kelionei

Naujoji Pakalnių (Panevėžio vyskupuos) šventovė, atstatyta vietoj
gaisro sunaikintos 2000 metais. Iki jos užbaigimo reikia dar 5000
dolerių
Nuotr. N. Budrienės

Žygdarbio tęsinys
ANTANINA GARMUTĖ

Žmogui skirta gimti ir gy
venti laisvam. Tik retokai mūsų
tautiečių širdis šildė laisvės sau
lė. O kiek žygdarbių pareikalau
ta vergijos pančius sutraukant!
Įdomu ir kiek jų tenka vieno
žmogaus lemčiai? Pagaliau kas
žino, kada žygdarbis prasideda ir
kada baigiasi. Gal tai tiesiog iš
tisas atskiro asmens gyvenimas?
Tokios ir panašios mintys
mane kaskart apninka, kai ten
ka bendrauti su kukliu Zanavy
kuos sūnumi Juozu Armonaičiu. Jis - dimisijos majoras, šau
lys, partizanas Triupas. Tai oficialiai. O šiaip jis - malonus,
nuoširdus ir be galo paprastas
žmogus.
- Judu sunkiai, bendrauju
lengvai'. Mat dvynys esu pagal
zodiaką, - šypsosi. - Gyvenimas
yra toks, koks yra...
Iš tikrųjų, Juozukui, kalvio
sūnui iš Karčrūdės, niekada ne
buvo lengva. Gimęs 1923 m. bir
želio 2 d., dar trejų metukų ne
sulaukęs tapo našlaičiu. Gabus
ir gerai besimokantis berniukas
neturėjo sąlygų siekti mokslo
šviesos. Tačiau viską, ką teko
dirbti, atlikdavo gerai, kruopš
čiai. Išmoko dirbti žemę, dengti
stogus, įsisavino račiaus amatą,
buvo linksmas kaimo muzikan
tas. Kol gimtinės sodybų neiš
draskė ir nesudegino raudonų ir
rudų okupantų ordos. Jis netar
navo jokiems pavergėjams. Be
liko miškas. Partizanavo “Tau
ro” apygardos Vyčio kuopoje

JUOZAS ARMONAITIS

Tautos Šventove, Tu garbi, didinga,
Buvai paniekinta, pažeminta ir
sugriauta,
Tu būsi prikelta aukotojų garbingų,
Tu tapsi simboliu Tėvynės,
Viltimi ir dangiška Šviesa.
(Vytautas Nezgada)

“Meškos” būryje. 1947 m. mū
šyje buvo sužeistas ir gydomas
Kauno Raudonojo kryžiaus li
goninėje. Į ją pateko svetima
pavarde, kai sprogstamoji kulka
nukirto kojos arteriją ir sukėlė
didelį kraujoplūdį. Nors opera
cija pavyko, bet laukė ilgas gy
dymas. O čia - išdavystė ir areš
tas palatoje...
Karščiuojantis ligonis pate
ko į Kauno saugumo rūsius,
Griškabūdžio, Šakių, Marijam
polės kalėjimus. Visur tardė ne
žmoniškai kankindami. Pūvan
čią koją nupjovė. Ant jos, neuž
gijusios, su styrančiu kaulu šoki
nėjo ir ją spardė Griškabūdžio
stribų vadas Kostas Glikas.
- Esu laimingas, kad parti
zano priesaiką ištesėjau, priešui
paslapčių neišdaviau. Neišvardi
jau nė geradarių, mūsų rėmėjų
pavardžių, - prisimena Juozas.
- O labiausiai tyčiojosi tas pats
Glikas, triumfuodamas, kad aš,
jį palikęs gyvą, todėl jam labai
malonu mane kankinti... Ištvė
riau, to nesitikėdamas. Ir nėra
to blogo, kuris neišeitų į gera.
Kalėjimuose prabėgo mano uni
versitetai. Nes sėdėjau su įžy
miais ir įdomiais žmonėmis iš
viso pasaulio. Erškėčuotus ke
lius ėjau kartu su mūsų tautos
patriarchais: vyskupais T. Matu
lioniu, M. Reiniu, kunigais V.
Mironu ir V. Šaukliu, patriotu šviesuoliu Vytautu Kluoniu, ku
ris, kaip ir aš, neteko kojos, ge
nerolu Motiejum Pečiulioniu.
Grįžęs iš lagerių Juozas il
gai negalėjo prisiregistruoti
Kaune. Gauti darbo (“invalidas
- banditas!”). Išmoko siuvėjo
amato. Dirbo invalidų artelėje.
Sukūrė šeimą su tokia pat inva
lide Onute (“per abu - dvi kojas
turim” - juokauja). O gyventi
nėra kur - “vanduo kibire už
šąla”. Pirmenybė butui gauti turintiems vaikų. Jiedu vieni ne
ša gyvenimo naštą.
Kaune, Geležinio Vilko gat
vėje - pagaliau kuklus, šiltas
būstas, kur dabar gyvena Juozas
su Onute. Čia viskas perdėm
paprasta, nudėvėti baldeliai, be
maž kareiviška garbaus amžiaus
sulaukusių žmonių gyvensena.
Bėga dienos.
Juozui Armonaičiui rūpi
Tėvynės ateitis: “Mes jau žili se
niai, o jaunuomenės galvoje tik
biznis. Pelnas. Gerų vadų netu
rime - juos išnaikino. O dabar
tiniai vadukai... jei mes jų ne
pakeisime, tai jie ir vogs, kol
bus ką vogti”.
Atviromis akimis žvelgia į
gyvenimą eilinis tautos didvyris
(drįstu taip tvirtinti!) Juozas Armonaitis, Lietuvos demokratų
partijos (LDP) narys.
- Gyvenimas slenka saulėly
džio link, ir aš mąstau, kad vis
kas turi turėti savo prasmę, tvirtai taria, - galvoju, ar ką dar
galiu padaryti savo Tėvynei?
Galiu! Savo santaupas paskiriu
paminklinės Prisikėlimo švento
vės atstatymui. Tegul tai būna
ženklas. Auka Tėvynei, kad nu
galėtų blogį!
Juozo Armonaičio įnašas 32 tūkstančiai litų. Tai - žygdar
bio tęsinys, akivaizdžiai liudi
jantis pasiaukojimą Tėvynei.

1999 m. lapkritį automobi
liu apvažiuotas numatytas kelio
nės maršrutas, siekiant nustatyti
kilometražą (nuo vienos para
pijos iki kitos). Pasitarnavo klai
pėdietė Danutė Valauskienė.
Savo gerokai paklerusiu auto
mobiliu vežė vadovą Gintarą
Naudžiūną. Kilometražą nusta
tė per tris dienas. Taip buvo
parengta kelionės schema.
Sudarius planą, reikėjo gau
ti Bažnyčios siuntimą ir palaimi
nimą.
2000.11.18 buvo antroji ke
lionė automobiliu pas Telšių,
Šiaulių, Panevėžio, Kauno, Vil
niaus ir Vilkaviškio vyskupijų
vyskupus, nes šių vyskupijų ri
bose vyks kelionė.
Su vyskupais buvo suderin
ta, kurioje parapijoje vyskupas
su maldininkais ir Lietuvos ti
kinčiaisiais švęs Eucharistiją.
Gavus vyskupų sutikimą ir
palaiminimą, leistasi trečiojon
kelionėn - supažindinti su nu
matoma kelione visus Lietuvos
paribio (pasienio) klebonus, per
kurių parapijas vyks kryžiaus
kelias.
Kovo pabaigoje - balandžio
pradžioje septynias dienas, su
įvairiomis kliūtimis, nes auto
mobilis sukleręs, senas, Danutė
Valauskienė kartu su vadovu
Gintaru Naudžiūnu ir Irena Gajauskiene važiavo aplink Lietu
vą, užsukdami pas kiekvienos
parapijos kleboną. Tokių para
pijų aplankyta per šimtą.
Kiekvienoje šventovėje, taip
pat ir kaimuose, kur buvo nu
matyta piligrimų nakvynė, buvo
palikta kelionės schema. Žmo
nės iš anksto žinojo kryžiaus ir
maldininkų atvykimo laiką. Su
klebonais buvo aptarta ir sude
rinta šv. Mišių šventimas.
Lėšų klausimas
Prasidėjo aukų elgetavimas,

nes būtinas lydintis autobusas,
kuris vežė mūsų migiukus
(miegmaišius), drabužius, nors
ir nedideles maisto atsargas,
reikalui esant pavėžėti pasilpusius piligrimus. Reikėjo surinkti
11,000 Lt. Šios lėšos buvo reika
lingos AB nuomavusiai autobu
są bendrovei ir vairuotojui alga
už 80 darbo dienų. Belstasi į
įvairias įmones, akcines bendro
ves,
turtingus
verslininkus,
bet... išskyrus Kauno arkiv.
metropolitą S. Tamkevičių ir
Klaipėdos naftos bazę, buvo
tyla arba neigiamas atsakymas.
Vis labiau ryškėjo kryžiaus pa
radoksas - dosnumas gerųjų,
paprastųjų, neturtingųjų ranko
se. Taip ir įvyko! Klaipėdiečiai
ir kitų miestų geros valios žmo
nės ėmė elgetauti ir neturtingie
ji atsiliepė. Reikiama suma bu
vo surinkta.
Kryžius - keliauninkas
Jį iš ąžuolo padirbo klaipė
dietis Henrikas Paluckis, kančią
išskaptavo liaudies meistras skulptorius Saulius Rumbutis iš
Gargždų. Kryžiaus aukštis - 3
m., svoris 60 kg. Šitas kryžius
visą laiką nešamas ant žmonių
pečių.
Iškeliavom iš Nidos ir, pa
keliavę aplink Lietuvą 1812 km,
grįžom į Klaipėdos Marijos Tai
kos Karalienės šventovę. Kelio
nė užtruko 80 dienų. Išėjome
2000.V.5, grįžom liepos 23 d.
Pastoviai keliavo apie 35 - 50
žmonių ne vien iš Klaipėdos,
bet iš Suvalkijos, Aukštaitijos,
Dzūkijos, Vilniaus ir kt.
Kelionėje aplankėme apie
120 parapijų, buvo permalda
vimo ir atsiteisimo intencija už
Lietuvos žmonių dvasinį atgimi
mą paaukota 144 šv. Mišios, į

su baimingu klausimu: Kas jūs
esat? Ko jūs norit? Tikrai
įspūdinga valanda. Su kryžiumi,
atkreiptu į administracinį pasta
tą stovi lietaus permerktų pras
čiokėlių žmonelių būrys, tyliai
besimeldžiančių ir pasaulio ga
lingųjų klausimas: Kas esat ir ko
norit?
Netrukus atskuba ir grotuo
tas automobilis, ką gali žinoti,
gal kils riaušės? Bet kai mūsų
vadovas Gintaras Naudžiūnas
paaiškina, jog esam taikūs žmo
nės, keliaują aplink Lietuvą
kaip atgailotojai ir užsukom pa
simelsti, kad niekada atominės
jėgainės neištiktų Černobylio
katastrofa, pareigūnai, tarsi ne
tikėdami savo ausimis, dar kartą
paklausia: Tai jūs tikrai nieko
nenorit? - Nieko! Mes pasimel
dėm ir einam toliau į Gaidę.
Pagarbiai nutilo išsigandę
žmonės, palydėjo su savo auto
mobiliu, dar pavežėjo nusilpu
sius mūsų mažuosius iki miško
ir atsisveikino.
Žmonės pasakojo, kad dar
dvi dienas Visagine kalbėjo:
“Kokie keisti žmonės apsilankė
prie Ignalinos atominės elektri
nės. Jie nieko nenorėjo, tik
pasimeldė ir išėjo”.
Pastovieji keliauninkai
Mus drąsino ir stiprino su

DR. BIRUTĖ ŽEMAITYTĖ,
keliavusi su grupe maldininkų,
nešančių medinį kryžių ant savo
pečių ir tuos žygius aprašiusi.
Nuotrauka 1995 m. iš knygos
“Palydėsiu į Tėvo namus”

Kryžiaus kelią jungėsi daugybė
žmonių - kūdikėliai ant rankų,
vaikai, paaugliai, jaunimas,
moksleiviai, mokytojai, kunigai,
vyskupai, pasienio policija ir kt.
Tai buvo pats įspūdingiau
sias išgyvenimas, nes kai į Kry
žiaus kelią neverčiami, bet visiš
kai laisvai jungiasi ir kryžių neša
ne vien suaugę žmonės, bet ir
vaikai, paaugliai, pražydusi jau
nystė, - tikrai išgyveni Velykas.
Praeinant kryžiui sutiktuvėse vi
sas kelias būna nubertas gėlė
mis, žmonės pastato ant kelio
tikrą triumfo arką, apipintą
vainikais. Vietiniai žmonės pasi
tinka kryžių su duona ir druska.
Rieda džiaugsmo ašaros, tada
supranti, kad Lietuvą gali pri
kelti ir jau kelia Kristus ant kry
žiaus. Jį pasitinka tautiniais dra
bužiais pasipuošęs jaunimas,
mergaitės su gėlių vainikais ant
galvos, iš jų krūtinių veržiasi
giesmė. Atsidūsti iš gilumos šir
dies - keliasi Lietuva! Tada pa
matai varguolius kaimo žmones
prie kaimo kryžiaus, prie kurio
veda takelis, iškaišytas ir nu
barstytas žiedais, o šalia kry
žiaus - parengtos vaišės, kur
bitininkai suneša medų, mote
rys vaišina visokiausiais valgiais.
Ir pagalvoji - kas įvyksta, kad
kryžiaus šešėliui palietus šitaip
pražysta žmonių širdys?
Kai pamatai parapijos ribo
se arba miesto prieigose išsiri
kiavusią didžiulę procesiją, kai
sklinda varpų gaudesys, o visur
bėginėja linksmi vaikai, - širdis
iš džiaugsmo ima šokti kartu su
vaikais.
Kai pasitinka šventiška pa
sienio policija ir kariškiai ima
kryžių ant savo pečių, kai pa
sitinka etnografiškai pasipuošę
raiteliai ant žirgų su tautinėmis
ir Šv. Tėvo vėliava, tikrai ima
byrėti ašaros: O, Dieve, teateinie greičiau Tavoji karalystė!
Taip, ji jau ateina. Dar žmonių
gelmėse rusena Tikėjimas, Vil
tis ir Meilė.
Žmonių širdies dosnumas ir
išradingumas nuostabus: vienur
po šv. Mišių atliekama teatro
Jeremijo raudos, kitur Jeruzalės
moterų raudos, dar kitur laukia
kaimo kapelos, mums valgant
jie gieda, dainuoja ir groja. Net
nesuvokiama: kryžius, atgaila ir
didžiulis džiūgavimas.
Pradžioje ir mūsų kai kurie
piligrimai šį žmonių džiūgavimą
priėmė skeptiškai, bet paskui
suprato ir visa priėmė be išlygų.

tinkančių, laukiančių, lydinčių
žmonių nuoširdumas, jų šiltas
priėmimas, maitinimas, nakvydinimas. Kartais nakvodavom
žmonių namuose arba butuose,
bet dažniausiai mokyklų sporto
salėse ant grindų. Tai nebuvo
visvertis poilsis, nes kai vienoje
patalpoje įsikuria per 50-60
žmonių, gero poilsio nelauk.
Gerokai privargino pūslės ir
žaizdos ant kojų, kurias gydė
mės kaip išmanėm - gysločių,
šalpusnių, varnalėšų lapais nak
čiai, o ryte juos nuėmę vėl kišom savo vargšes kojeles į
batus. Medicininę pagalbą teikėm kaip kovos lauke “pats
sau”, “vienas kitam”.
Didžiausias jėgų šaltinis bu
vo šv. Mišios, išpažintis, Komu
nija, malda ir kryžius: kam stigo
jėgų, nešė kryžių; kurį vargino
dvasinės problemos nešė kryžių.
Jėgos per kryžių sustiprėdavo ir
mes ištvėrėme iki galo.
Tai buvo ištvermės, jėgų ir
maksimalios aukos reikalaujan
tis kelias. Kartais mes patys tapdavome kryžiumi vienas kitam,
nes tokioje ilgoje kelionėje iš
ryškėja gerosios ir blogosios
žmogaus savybės.
Bet kad įvyko šitas didysis
Kryžiaus kelias, tai tikras Dievo
gailestingumo stebuklas. Lai
mingi galėję nueiti visą Kryžiaus
kelią! Laiminga Lietuva, kad
Viešpats ją kalbina kryžiumi!
Antrasis žygis
Sekantis Kryžiaus kelias įvy
ko 2001 m. Jis vyko per Lietuvą

(išilgai ir skersai). Kelionė reng
ta tų pačių organizatorių. Ke
liauninkai su nedidelėmis išim
timis buvo beveik tie patys - 4050 žmonių. Išėjome gegužės 13
d. iš Šilutės ir gegužės 31 d. pa
siekėme Adutiškį. Birželio 1 d.
iš Adutiškio autobusu išvykom į
Dubičius (Dzūkija) ir iš čia bir
želio 2 d. iškeliavom pėsčiomis
birželio 17 d. pasiekėm Nemu
nėlio Radviliškį.
Nuėjome 600 km per 36
dienas, aplankėme 62 parapijas.
Išgyvenimai labai panašūs į pir
mosios kelionės. Šios kelionės
pagrindinis tikslas buvo panašus
į pirmosios - už LIETUVĄ ir
save, kaip atgaila ir meilė. Taigi
už visą Lietuvą visame pasaulyje
ir Kanadoje.
Mes Jus, Sesės ir Broliai,
gyvenantys išeivijoje mylim,
apkabinam ir visa širdimi esame
kartu.

Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS, kuris neseniai viešėjo
Čikagoje, su “Amerikos lietuvio” (naujųjų ateivių įsteigto savaitraščio)
leidėju ir redaktoriumi BRONIUMI ABRUČIU
Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuvos prezidento rinkimų virtuvė II
GIEDRIUS SURPLYS

Paruošiamasis rinkimų į
Lietuvos respublikos preziden
tus etapas tęsiasi. Galutinė da
ta, kada tiksliai sužinosime, kas
nepokštaudamas dalyvaus rinki
muose, išauš tik spalio 18. Iki
jos dar ne vienas kandidatas gali
atsibusti ir suprasti, kad tai - ne
jo pupos. Šiandien kandidatų jau keturiolika. Prie tų, kuriuos
apžiūrėjome pirmąją savaitę,
prisijungė seimo pirmininkas A.
Paulauskas, vadovaudamas so
cialliberalų partijai, partijos So
cialdemokratija 2000 vadovas
R. Dagys ir Australijos išeivis J.
Petraitis.
Dabar visi, siekiantys daly
vauti rinkimuose, atsidarinėja
specialias rinkimų sąskaitas, į
kurias tikisi suplauksiant gerų ir
turtingų (nors tokių derinių pa
sitaiko nedažnai) dėdžių pini
gus, kaupia 4,000 litų, kuriuos
Vyriausiajai rinkimų komisijai
turi sumokėti kaip dalyvio už
statą ir renka 20,000 juos palai
kančių piliečių parašų, idant
įrodytų, kad jų dalyvavimą re
mia ne tik draugai ir giminės.
Lapkričio 22 prasidės rinki
mų agitacija, kuri ne vieną pilie
tį prikaustys prie TV ekranų,
prilipdys prie radijo imtuvų, nu
ves į keletą susitikimų, nemoka
mų koncertų, spektaklių. Bus
įdomu. Ir žinote kodėl? Ne dėl
to, kad tauta tikėtųsi atrasti to
bulą vadą. Ne todėl, kad tikėtu
me, jog kažkuris iš jų, kaip Mo
zė, išves mus iš mūsų pačių ver
gijos. Lietuviai tuo nebetiki. O
domėjimosi rinkimų kovomis
priežastis greičiausiai glūdi mū
sų pilkoje ir neturtingoje kas
dienybėje. Juk tik rinkiminės
agitacijos mėnuo, tik šis stebuk
lų mėnuo prieš Kalėdas duoda
galimybę nemokamai pasiklau
syti kurio nors kandidato nu
pirkto mėgstamo dainininko,
pažiūrėti gero spektaklio, kurio
trupės materialinė padėtis šiuo
laikotarpiu išganingai pagerėja.
Be to, tik šiuo laikotarpiu gali
tikėtis, kad tave išklausys, pa
guos ir pažadės padėti kiekvie
nas kandidatas, su kuriuo susi
tiksi. Ir lygiai taip pat kiekvie
nas pritars, jei drabstysi purvais
jo konkurentą. Ech, ko daugiau
reikia širdžiai! Visai nesvarbu,
kad didžioji dalis rinkėjų jau
prieš metus žinojo, už ką bal
suos ir nekeis savo nuomonės.
Bet kodėl tada kandidatai lei
džia pinigus, eikvoja laiką ir
nervus, kad padarytų žmonėms
pramogą?

Prie Ignalinos jėgainės

Buvo ir kitokių įspūdžių.
Kai sustojom pasimelsti prie
Ignalinos atominės jėgainės, pa
šiurpo iš baimės administracija,
pasienio policija. Tuojau buvom
filmuojami, apsupti pasieniečių

Įstiklinti gaisro metu apdeginti Pakalnių šventovės knygų lapai,
laikomi naujoje šventovėje
Nuotr. N. Budrienės

Kaip jau rašiau, naivu tikė
tis, kad dabar jau keturiolika so
lidžių (ir ne visai) žmonių tie
siog nori būti dėmesio ir (nere
tai) pajuokos objektais ir pasi
krauti adrenalino ateinančiai
žiemai. Kiekvienas kandidatas
turi siekių, kurie žinomi tik
jiems patiems.
Kandidatus galima skirstyti
į tuos, kurie gali ir tuos, kurie
stebuklo tvarka, gali laimėti.
Pirmajai grupei priskirtini da
bartinis prezidentas ir neabejo
tinas rinkimų vadas V. Adam
kus, seimo pirmininkas A. Pau
lauskas, dukart ekspremjeras R.
Paksas, krikščionis demokratas
K. Bobelis, liberalų vadovas E.
Gentvilas, “ubagų karalius” V.
Šustauskas ir du kandidatai ant
ribos, kurie turi labai mažai šan
sų laimėti, bet vis dėlto turi: so
cialdemokratų atstovas V. And
riukaitis ir centro sąjungos va
dovas K. Glaveckas.
Antrajai, optimistų, grupei
priskiriu
pirmąją
Lietuvos
premjerę K. Prunskienę, J. Pet
raitį, liberalą A. Matulevičių, jo
brolį žurnalistą V. Matulevičių
ir humoristą V. Šerėną. Jeigu
pirmos grupės vyrukų svajonėse
gali būti prezidento postas, ant
rosios kandidatų dalyvavimo
rinkimuose motyvai yra verti
knygos Betikslio kandidatavimo
tikslai (kuri anksčiau ar vėliau
privalės būti parašyta).
Vis dėlto aš matau tik vieną
žmogų, kuris į rinkimus eina tik
dėl vieno tikslo - prezidento
posto. Tai žmogus - dabartinis
šalies prezidentas. Daugelis ap
žvalgininkų neabejoja, kad jis ir
nugalės rinkimuose. Kalbant
apie kilus tikslus reikia pažymė
ti, kad V. Adamkus nepriklauso
jokiai partijai (tad dalyvauda
mas rinkimuose nesiekia parek
lamuoti savo užnugario) ir netu
ri jokių ekonominių interesų (jis
nėra verslininkas, o buvimas ša
lies prezidentu jam jau šiandien
užtikrina didžiulę prezidento
pensiją, pasitraukus iš pareigų),
yra sulaukęs garbaus amžiaus.
Visi kiti priskirtieji pirmajai
grupei neabejotinai turi daugiau
tikslų nei rinkimų vadas. Taip
yra dėl dviejų priežasčių: 1) jų
šansai laimėti vertinami kur kas
santūriau, 2) jie visi vadovauja
partijoms, kurioms labai svar
bus kuo didesnis prestižas gruo
džio 22 d., nes kartu su rinki
mais į respublikos prezidentus
vyks ir rinkimai į savivaldybių
tarybas, kuriuose varžysis parti
jos. Taigi dalyvaudamas rinki
muose, A. Paulauskas tikisi, kad
jį gerbiantys ir juo tikintys rin
kėjai, balsavę už jį, paims savi
valdybių rinkimų biuletenį ir iš
inercijos pažymės sociallibera
lus. To paties tikisi krikdemų K.
Bobelis, liberaldemokratų R.
Paksas, liberalų Gentvilas, o V.
Šustauskas - Laisvės sąjungos
naudai. Visi šie žmonės yra savo
■ partijų vadovai, visuomenėje tu
rintys didesnį populiarumą nei
jų partijos.
Kaip matome, rinkimuose
svarbiausia ne laimėti. Rinki
muose svarbiausia kuo daugiau
pasipelnyti pralošus. Ir kol daly
vauti juose galės beveik kiekvie
nas norintis, kol sąlygos kandi
datuoti bus labai nesunkios,
mes išvysime kandidatų su dar
įdomesniais tikslais.
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LAISVOJE I ! / (\ III.
SULAIKYTA UŽ VAISTUS
“Tour de France” trečiosios
vietos laimėtojo, dviratininko
Raimondo Rumšo žmona Edita
nuo š.m liepos 30 d. uždaryta
Prancūzijos pietryčių miestelio
Bonneville kalėjime, kaltinama
draudžiamų vaistų gabenimu ir
platinimu. Jai vykstant iš Prancū
zijos į Italiją, kur Rumšai gyvena
ir R. Rumšas priklausė Italijos
dviračių
sporto
komandai
“Lampre-Daikin”, jos mašinoje
užtiktas popierinis maišas, ku
riame buvo receptas, šaldantis in
das su trimis švirkštais. Lenkijos
daktaro išrašytų vaistų su savimi
ji vežė apie 20 rūšių, tarp jų “augimo hormonų, kortikoidų ir
turinčių testosterono”, rašė Kau
no diena. Rugsėjo 30 d. Cham
bery miesto apeliacinis teismas
atmetė advokatų skundą ir Editą
Rumšienę nežinomam laikui pa
liko kalėjime. Teisėjai teigią norį
pateikti papildomų klausimų jos
vyrui.

PALENGVINS NEĮGALIŲJŲ
NAŠTĄ
Lietuvos seimas numato Mo
kesčių administravimo įstatymo
pakeitimu pripažinti beviltiško
mis keturių neįgaliųjų visuomeni
nių organizacijų įmonių įsiskolini
mą valstybės biudžetui. Jį pri
ėmus, Lietuvos aklųjų ir silpnare
gių (LASS) bei Lietuvos kurčiųjų
(LKD) įmonėse dirbantiems 274
neįgaliesiems bus užtikrintas nor
malus darbas. Per 1996-2001 m.
laikotarpį LASS bei LKD įmonė
se Kaune bei Panevėžyje dėl susi
dariusių skolų - nesumokėtų mo
kesčių, baudų ir delspinigių
reikėtų uždaryti įmonių sąskaitas
bankuose, turtą, neliktų apyvar
tinių lėtų žaliavoms įsigyti, darbo
galėtų netekti iš viso 688 darbi
ninkai. Skolų išieškojimas laiko
mas netikslus socialiniu požiūriu
ir nebūtų naudingas valstybei, pa
sak seimo Biudžeto ir finansų ko
miteto pirmininko Algirdo But
kevičiaus.
YPATINGAS MERAS
Vilniaus miesto meras Artū
ras Zuokas pripažintas ypatingai
pasižymėjusiu jaunu žmogumi four seasons
TWSK IHft. REALTY LIMITED

Member Broker, 67 First Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
Parduodant, perkant
ar tik dėl informacijos
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes
Wasagos, Staynerio ir
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę Šalvaltytę, B.A.,
pirkimo Ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428
Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com

Tinklavietė: www homesgeorgianbay.com

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

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

jis vienas iš 20 pasaulio jaunų
žmonių geriausių savybių pavyz
dys, skelbia ELTA/LGTIC. Jo
kandidatūrą pasiūlė Pasaulinės
federacijos - Tarptautinių jauni
mo rūmų, vienijančių nuo 18 iki
40 metų amžiaus verslininkus,
Lietuvos skyrius. Apdovanojimas
suteikiamas kasmet ne daugiau
kaip 20 asmenų, pagal 10 katego
rijų - pasiekimus verslo, politi
kos, mokslo ir technologijos, ap
linkos apsaugos, kultūros ir kitose
srityse. A. Zuokas apdovanotas
politikos ir valdymo srityje už tar
navimą žmonių interesams, už
skaidrumo siekimą valdžios veik
loje, sukurtas programas, siekian
čias pagerinti vilniečių gyvenimo
sąlygas ir patenkinti jų poreikius.

DANUOS PARLAMENTARAI
KLAIPĖDOJE
Danijos parlamento (Folke
tingo) Transporto komiteto na
riai rugsėjo 27 d. lankėsi Klaipė
doje norėdami susipažinti su uos
tu, su jų valstybės užsienyje in
vestavusių įmonių veikla. Taip
pat norėta ištirti kooperavimo ga
limybes su Lietuvos vyriausybe
dėl transporto plėtros Baltijos
jūros pakraštyje. Kaip primena
ELTA/LGTIC, per metus Lietu
vos eksportas ir importas į Daniją
sudaro maždaug po 900 mln. litų
- tai viena iš didžiausių Lietuvos
prekybos partnerių. Danijos vy
riausybinės institucijos skiria di
delę paramą Lietuvos pareigū
nams bei tam tikriems žinovams
parengti darbui su Europos
sąjunga.

PAMINĖTAS ŽYDŲ GENOCIDAS
Mininnst Lietuvos žydų ge
nocido 61-ąsias metines rugsėjo
23 d. prezidentas Valdas Adam
kus padėkojo žydų gelbėtojams,
Lietuvos garbės liudytojams, rašo
ELTA/LGTIC.
Prezidentūroje
vykusiose iškilmėse V. Adamkus
įteikė Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žiaus apdovanojimus žydus gelbėjusiems nuo nacių genocido 45
asmenims arba jų artimiesiems.
Tą dieną Panerių memoriale bu
vo pagerbtas 70,000 nužudytų žy
dų atminimas.

KEISIS PROKURORO SKYRIMAS
Lietuvos seimas spalio 1 d.
priėmė dvi Konstitucijos pataisas,
kuriomis siekiama įtvirtinti gene
ralinio prokuroro skyrimo tvarką
ir patikslinti prokuratūros veiks
mus bei jos padėtį teisminėje
sistemoje. Pagal dabar galiojan
čius įstatymus, generalinį proku
rorą seimo pritarimu skiria ir at
leidžia prezidentas. Naujoji tvar
ka teiktų pastovumą generalinio
prokuroro statusui, padarytų jį
mažiau priklausomą nuo politinių
vėjų, rašo ELTA/LGTIC. Pagal
buvusią praktiką, Lietuvoje po
kiekvienų seimo rinkimų buvo
keičiama generalinio prokuroro
skyrimo tvarka.
APDOVANOTAS POLICUOS
VADAS
Spalio 1 Policijos šventės Angelų sargų dienos proga Lietu
vos prezidentas Valdas Adamkus
įteikė Vyčio kryžiaus ordino Ko
mandoro kryžių Lietuvos polici
jos generaliniam komisarui Vy
tautui Grigaravičiui. Jis apdova
notas už uolią tarnybą ir neprie
kaištingą darbą palaikant viešąją
tvarką bei visuomenės rimtį, sau
gant piliečių teises ir laisves. Nuo
2001 m. vasario 1 d. šias pareigas
einantis V. Grigaravičius taip pat
yra apdovanotas Vyčio Kryžiaus
V laipsnio ordinu, Sausio 13osios atminimo medaliu, pagerb
tas kitais apdovanojimais, padė
komis bei vardiniu šaunamuoju
ginklu, skelbia ELTA/LGTIC.
“Vidaus reikalų sistemoje 45 me
tų amžiaus V. Grigaravičius tar
nauja jau 26 metus.”
RSJ

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST

ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

♦ VAIKŲ EISENOS

► PĖDOS SKAUSMAI

NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI

► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS

► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS
♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Vaizdai iš Lietuvių šeimos šventės: 1. Seneliai, tėvai, mokytojai ir vaikai, pasiruošę programai; 2. Parko
pastogėje, kur vyko ir pamaldos; 3. Grupė ruošiasi “Kliūčių takui”; 4. Vaikai džiaugiasi žaisdami su
parašiutu
Nuotr. M. Stanevičiaus

Smagi šeimų, šventė
II-oji Kanados lietuvių šei
mos šventė įvyko sekmadienį,
rugsėjo 15 d., Bronte Creek
Conservation parke. Arti 100
žmonių iš Hamiltono, Toronto,
Delhi, Mississaugos, Lietuvos ir
kitur nepabūgo grasinančio lie
tingo oro ir atvyko pasidžiaugti
lietuviška draugyste.
Jau nuo 10 vai. vaikai, tėvai,
seneliai, net ir proseneliai rin
kosi į parko vienintelę uždarą
pastogę. Užsiregistravę į ko
mandas pas PLJS valdybos na
rius - Matą Stanevičių, Soniją
Houle ir Irutę Žukauskaitę, vai
kučiai tuoj pat prisėdo prie už
davinio Kas tai yra Lietuva?”.
Jie atliko šią užduotį, nupiešdami po piešinį. Jų spalvotas me
nas puošė pastogės langus.
KLB buvęs pirm. Alg. Vai
čiūnas pasveikino atvykusius ir
paskelbė šeimos šventės pra
džią. Programos organizatorė ir
atlikėja Onutė Stanevičiūtė pra
dėjo susipažinimo žaidimus.
Dalyviai skirstėsi į 8-ias ko
mandas ir ruošėsi varžyboms.
Buvo 8 stotelės, apimančios
įvairaus sunkumo lietuviškas te
mas: dainos, vandens balionai,
istorija, geografija, literatūra,
gramatika, kliūčių takas ir išsi
laikymas miške. Priimti koman
das buvo pasiruošę - Rima Že
maitytė,' Rūta Kamaitytė, Rasa
Bakšytė, Janina Dzemionienė,
Irutė Žukauskaitė ir keturios
mėlynspalvės skautės - Loreta
Bražukaitė, Arija Batūraitė, Li
vija Jonaitytė ir Kristina Yčaitė.
Seneliai ir vaikaičiai stengėsi,
viens kitą ragino laimėti taškus,
nežinodami, kad ir “šnipukai”
vaikščioja ir skiria papildomai
taškus už draugiškumą ir lietu
viškumą. Sunku buvo pasakyti,
ar seneliai ar vaikai labiau norė
jo susirinkti kuo daugiau taškų.
Hamiltono Aušros Vartų
parapijos klebonas kun. Juoza
pas Žukauskas, atnašavęs Mi
šias savo parapijoje, atskubėjo
Mišioms gamtoje. Dalyviai gar

bino Dievą prie altoriaus, ku
riuo buvo paprastas stalas,
dengtas lietuviška staltiese, pa
puoštas žvake, laukų gėlytėmis,
vaikų piešiniais ir giesmėmis.
Klebonas pamoksle mokė tėve
lius ir vaikučius atlaidumo,
draugiškumo.
Pietų buvo labai laukta - vi
siems užteko maisto, kurį pa
ruošė Elena Liaukienė, Vida
Stanevičienė, Rūta Kamaitytė,
Gailius ir Audra Senkai, Rima
Žemaitytė ir Joana Vaičiūnienė.
Kitiems futbolas buvo svarbiau,
tad ir nors alkani, nenorėjo su
trukdyti žaidimo.
Prizai buvo išdalinti daly
viams, ir visi buvo laimėtojai!
Buvo paruošti Šeimos istorijos
užrašymo konkurso pažymėji
mai Toronto Maironio mokyk
los VIII sk. mokiniams (ačiū
mokyt. G. Sinskaitei) - Andrėjai
Juknevičiūtei,
Andrytei
Kmieliauskaitei, Vidai Naudžiūnaitei, Renatai Simonavičiūtei ir V sk. mokiniui Audriui
Valiuliui. (Hamiltono mokyklos
projekto atlikėjams pažymėji
mai buvo įteikti pavasarį).
Šeimos šventę rengė KLB
Švietimo komisija, kuriai vado
vauja Vida Stanevičienė. Į šven
tę atvyko KLB pirm. Rūta Ži
linskienė su vyru, pereitos ka
dencijos pirm. A. Vaičiūnas su
žmona ir Delhi apylinkės pirm.
Teresė Pargauskienė su vyru.
Nors oficiali šventės dalis
baigėsi Lietuvos himnu, dalyviai
greitai neišsiskirstė, tęsė už
megztus ryšius. Grupė dalyvių
nukeliavo į parko ūkį, kiti žaidė
futbolą, o treti įsėdo į ūkininko
vežimą, kurio vairuotojas links
mai vežiojo besišypsančius lie
tuvius po gamtą, nors jo darbo
valandos buvo jau pasibaigu
sios. Šeimos šventės svarbiau
sias tikslas buvo pasiektas. Šei
mos šventė sugebėjo suburti
mišrias šeimas, naujus ateivius
iš Lietuvos, iš Punsko ir sent’uv*usV. Stanevičienė

Lietuvos generalinis komisaras VYTAUTAS GRIGARAVIČIUS (2-ras iš k.)
su Toronto policijos vadu Chief JULIAN FANTINO (kairėje), kuris rugsėjo
pradžioje lankėsi Lietuvoje. Antras iš d. - Toronto policijos atstovas serž.
JUOZAS GATAVECKAS, dalyavęs išvykoje į Lietuvą

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

Hamilton, Ont.
HAMILTONO SPORTO KLU
BO “KOVAS” narių registracija
vyksta spalio mėn. 13-20 d.d. nuo
10 iki 11.30 v.r. Jaunimo centro sa
lėje. Kviečia suaugusius, o ypač jau
nimą nuo 5 metų iki 19 metų am
žiaus. Nariais gali būti lietuviai ar
ba lietuvių kilmės (bent vienas iš
tėvų ar senelių yra ar buvo lietuvis/vė). Daugiau informacijos gali
ma gauti pas klubo pirm. Viktorą
Vinerskį, tel. 905 560-9189 arba
Paulių Stanaitį tel. 905 389-3710.
Paskambinus ir nesulaukus atsaky
mo, palikti savo pavardę ir telefono
numerį Z.R.
ATEITININKAI pradės 20022003 veiklos metus su šv. Mišiomis
spalio 20 d., 9 vai. ryto Aušros Var
tų šventovėje. Po Mišių bus užkan
džiai ir kavutė Jaunimo centre.
Kviečiame visus - narius ir prijau
čiančius, vyresnius ir jaunesnius
kartu pasimelsti, pabendrauti ir pa
sidalinti mintimis. Metinė maisto
rinkliava vargšams (Gerojo Gany
tojo centrui) įvyks lapkričio 24 d. ir
gruodžio 1 d. Visada mielai priimai
nauji nariai. Skambinti daugiau in
formacijų teikiančiai Daliai Trumpickienei tel. 905 628-8962.
Ateitininkai

KLKM D-JOS HAMILTONO
SKYRIAUS VALDYBOS NARĖS
rugsėjo 25 d. susirinko į posėdį B.
Skvereckienės bute. Pirmininkė M.
Vaitonienė padėkojo už tai, kad va
saros metu v-bos ir skyriaus narės
prisidėjo prie PJD dalyvių iš Lietu
vos priėmimo, kad lankė ligonius,
kad gražiai skyriui atstovavo lietu
viškuose atlaiduose Midlande. Bu
vo nutarta stambią pinigų sumą pa
siųsti VTN Avikiliuose ir tremtinių
mokyklai “Lietuvių Namai” Vilniu
je. Numatytas visuotinis narių susi
rinkimas spalio 20 d. parapijos salė
je po antrųjų Mišių. Ateities veikla
neplanuota, nes visuotiniame susi
rinkime bus renkama valdyba, ir ji
savo veiklos gaires sudarys. D.G.

AUKOS KL FONDUI a.a. Pet
ro Lukošiaus atminimui užjaučiant
mirusiojo šeimą. Aukojo po $20 J. Stankus, Z. Čečkauskas, V. Svilas, E. Bajoraitienė, L. P. Zubai, R.
V. Bartninkai, D. B. Mačiai, A. P.
Armonai, G. J. Krištolaičiai. J.K.

Prancūzija

Vila Zelinos vietovės lietuviai
sibiriečių birželio trėmimus minėjo
birželio 18, sekmadienį. Prieš Mi
šias, atnašautas kun. P. Rukšio,
procesijoje skautai nešė Brazilijos
ir Lietuvos vėliavas, o tautinių šo
kių ansamblio “Rambynas” nariai Lietuvos kančios simbolius: kryžių,
tautinę juostą su įrašu “Lietuva”,
Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką,
Lietuvos vėliavą, perrištą juodu
kaspinu. Giedojo parapijos choras,
kuriam vadovavo iš Santos atvykęs
A. P. Tatarūnas, vargonais grojo P.
Butrimavičius. Prie altoriaus buvo
nešamos aukos: Sibiro lietuvaičių
maldaknygė, erškėčių vainikas, Rū
pintojėlis, Šv. Raštas, duona, van
duo ir vynas. Po pamaldų šventovė
je vyko sibirinių trėmimų minėjimo
programa. Choras pagiedojo gies
mę Malda už tėvynę, “Nemuno” an
samblio šokėjos atliko tautinį šokį
su žvakutėmis pagerbdamos žuvu
sius. Minėjimas baigtas Tikinčio
sios Lietuvos malda.
(Mūsų Lietuva, 2002 m. 7 nr.)
Eugenija Šlepetienė, 89 metų
amžiaus, mirė kovo 24 d. Morumbi
mieste. Velionė gimė 1912 m. gruo
džio 10 d. Kuršėnose. 1930 m. ište
kėjo už Zigmo Šlepečio. Šiauliuose
susilaukė sūnaus Algimanto ir Kau
ne dukters Rūtos. Šeima, sužinoju
si, kad skirta išvežimui į Sibirą,
1941 m. pabėgo į Vokietiją, kur
praleido karo laikotarpį. Po karo
Šlepečiai gyveno pabėgėlių stovyk
loje ir susilaukė antros dukros Al
donos. 1948 m. visa šeima išvyko į
Braziliją ir apsigyveno pas Eugeni
jos motiną S. Grobienę. 1982 m.
mirė vyras Zigmas, ir ji viena gyve
no Higienopolio vietovėje. 1997 m.
persikėlė pas dukterį Rūtą, taipgi
tapusią našle. Velionė buvo darbšti
ir geros širdies, veikli bei niekam
neatsisakanti padėti. Religines lai
dojimo apeigas atliko kun. P. Rukšys. 7-tos dienos Mišios buvo auko
jamos Sao Pedro ir Sao Paulo šven
tovėje Morumbi mieste. Jos liūdi
sūnus Algimantas, dukterys Aldona
ir Rūta, vaikaičiai ir provaikaičiai.
(Mūsų Lietuva, 2002 m. 7 nr.)

Bonneville miesto teismas rug
pjūčio 30 d. apklausinėje* dvirati
ninko Raimondo Rumšo, laimėju
sio pagarsėjusių daugiadienių dvi
račių lenktynių Tour de France tre
čią vietą. Žmona Edita apkaltinta
draudžiamų vaistinių preparatų ga
benimu bei platinimu. Jos advoka
tai buvo įteikę teismui prašymą,
kad ji būtų paleista į laisvę. Teis
mas atmetė antrąjį advokato prašy
mą. E. Rumšienė yra taikoma Bon
neville miesto kalėjime. Lietuvos
užsienio reikalų ministerijos Infor
macijos ir kultūros departamento
vadovas P. Zapolskas pareiškė, kad
Lietuvos pareigūnai išlaisvinti E.
Rumšienę iš kalėjimo veiks tiek pat
atkakliai, kaip ir Prancūzijos teisė
jai atmesdami apeliacijas. (BNS)

Šveicarija

Apie a.a. Broniaus Stašionio
84 metų amžiaus, netektį rašoma
Mūsų pastogėje, rugsėjo 9 d. laidoje.
Velionis gimęs 1918 m. Jonavos
apskr. Baigiantis II Pasauliniam ka
rui, Br. Stašionis pasitraukė į Vo
kietiją. Čia Mūnchene studijavo
politinius mokslus, o Frankfurte teisę. Atvykęs j Australiją ir apsigy
venęs Sidnio mieste, visiškai įsi
traukė į lietuvišką veiklą. Tuoj pat
pradėjo darbuotis Bankstowno
(Sidnio priemiestis) lietuvių savait
galio mokykloje. Tapęs Lietuvių
kultūros fondo nariu, išrūpino me
tinę premiją geriausiam lietuvių
mokyklos mokiniui. Jis nuo 1956
m. buvo 26 metus Australijos lietu
vių bendruomenės krašto tarybos
nariu. Tuo pačiu metu jis buvo ir
Bankstowno LB apylinkės valdybos
pirmininkas. Jo rūpesčiu sutelkto
mis jėgomis 1957 m. pastatydinti
Lietuvių Namai. Tapo ir šių Namų,
valdybos pirmininku. Vėliau Lietu
vių Namų pastatas buvo praplėstas
ir pavadintas Lietuvių'klubu. 19741979 m. Br. Stačionis klubui vado
vavo, būdamas jo vedėju. Jis taipgi
17 metų ėjo ir “Mūsų pastogės”
administratoriaus pareigas. Nuo
1980 m. dirbo lietuvių bibliotekoje.
Rinko prenumeratas lietuvių spau
dai, užsakinėdavo naujas lietuviš
kas knygas, rinko aukas ir jas skyrė
lietuviškiems reikalams. Jo liūdi
sūnūs Kęstutis ir Remigijus su šei
momis bei lietuvių visuomenė.
J. Andr.

Ciuricho universitete ir miesto
centrinėje bibliotekoje liepos-rug
pjūčio mėnesiais veikia gerai pa
ruošta rinktinių knygų apie Baltijos
kraštus paroda, nušviečianti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos mokslinius
bei kultūrinius ryšius su Šveicarija,
pradedant XIX šimtmečiu. Tačiau
buvo veikalų net iš XVI šimtmečio.
Tinkamai paruoštame lankstinuke
minimas ir Antanas Baranauskas
kaip vienas iš lietuvių literatūros
pradininkų. Parodos atidaryme da
lyvavo Šveicarijos bei Estijos prezi
dentai. Atidaryme Vilniaus univer
siteto dėstytojas ir Vertimų institu
to vedėjas Vytautas Vaišnoras savo
kalboje paminėjo, kad okupacijos
metais kalba ir literatūra tarnavo
tautinės sąmonės išlaikymui. Nuo
2001 m. šioje parodoje daugiausia
dėmesio skiriama tautinės literatū
ros, kalbų ir tautotyros rinkimui.
Apie parodą išsamiai buvo parašyta
žinomame laikraštyje Neue Zūriche
. Zeitung. (Europos lietuvis, 2002 m.
10 nr.)

I BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ
SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

Londonas, D. Britanija
A.a. ZIGMAS JURAS, šiaulie
tis, po ilgos ligos mirė š.m. rugsėjo
26 d. Į Angliją atvyko 1946 m. iš
Italijos. Sukūręs lietuvišką šeimą,
įsigijo maisto parduotuvę ją pava
dindamas “Baltic Stores”. Būda
mas labai energingas žmogus, vi
suomet mietai jungdavos! į lietuviš
ką visuomeninį darbą. Jis darbavosi
sporto ir socialinio klubo valdybo
se, Lietuvių Namų akcinėje bend
rovėje. Buvo Tautos fondo atsto
vybės pirmininkas, VLIKo įgalio
tinis D. Britanijos lietuvių bendruo
menei, D. Britanijos lietuvių bend
ruomenės įgaliotinis prie Europos
parlamento.
Buvo
“European
Liaison Group”, kurią sudaro 17
etninių bendruomenių, esančių D.
Britanijoje, nuolatinis valdybos vi
cepirmininkas. Dažnas D. Britani
jos lietuvių atstovas VLIKe ir Pa
saulio lietuvių bendruomenėje.
S. Kasparas

Įvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
.
(Esu “Union Gas”
/m
atstovas)

905*271*8781

Jurgis Jurgutis

PETRAS ŠTURMAS

Tel. 905 383-9026

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

Brazilija

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Gudija
Tautinių mažumų ir išeivijos
departamento prie Lietuvos vyriau
sybės pranešimu spaudai, rugsėjo 7
d. Minske vyko III-čiasis Gudijos
lietuvių bendruomenės suvažiavi
mas su 60 atstovų iš apylinkių. Vy
ko valdybos rinkimai, apsvarstyta
bendruomenės veikla per pastaruo
sius trejus metus. Pirmininke 4-tai
kadencijai išrinkta V. Tamauskaitė
ir jos pavaduotoju J. Matiulevičius.
Suvažiavime dalyvavo Lietuvos am
basadorius Gudijoje J. Paslauskas,
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamento generalinis direktorius A.
Petrauskas. Šiuo metu Gudijoje gy
vena apie 20,000 lietuvių kilmės
žmonių. Gudijos lietuvių bendruo
menė buvo įsteigta 1994 m. Suva
žiavimai vyksta kas treti metai. Sky
riai veikia Minske, Lydoje, Astrave,
Varenave, Breslaujoje, Rodūnios
rajonuose. Rimdžiūnuose ir Pele
soje yra lietuviškos vidurinės mo
kyklos. Nuo 1999 m. M. Tanko pe
dagoginiame universitete veikia lie
tuvių kalbos studijos. 2000 m. Rim
džiūnuose įsteigtas lietuvių kultū
ros, švietimo ir informacijos centras
bei biblioteka.

Australija

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje,
įsikūręs nuosavuose namuose ££rp AT VV?

A

LIETUVIŲ KREDITO
kooperatyvas

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

AKTYVAI PER 43 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. Iki....... 0.75%
santaupas.............................. 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk....... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................... 1.35%
180 dienų Indėlius.................. 1.35%
1 m. term, indėlius................ 2.50%
2 m. term, indėlius................ 3.10%
3 m. term, indėlius................ 3.35%
4 m. term, indėlius................ 4.10%
5 m. term. Indėlius................ 4.60%
RRSP Ir RRIF
(Variable)............................... 1.00%
1 m. Ind....................................2.35%
2 m. Ind....................................3.35%
3 m. ind................
3.60%
4 m. ind................................... 4.35%
5 m. ind................................... 4.85%

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

• 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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Amerikoje - liūdesys ir baimė
AURELIJA M,
BALAŠAITIENĖ

Visą pasaulį sukrėtė bruta
lus Niujorko Pasaulinės preky
bos pastatų sugriovimas, parei
kalavęs beveik 3000 nekaltų au
kų. Tas teroristų aktas š.m. rug
sėjo 11 dieną, minint tragiškas su
kaktuves, praėjo su liūdnai iš
kilmingais paradais, gedulingo
mis pamaldomis ir nuostabiu
koncertu Vašingtono Kennedy
Centre, dalyvaujant ir JAV prezi
dentui George Bush su žmona.
Ir lietuviškoji visuomenė
tiems įvykiams neliko abejinga:
š.m. rugsėjo 15 dieną pamaldų
metu Klyvlando Dievo Motinos
parapijos šventovėje toji graudi
sukaktis buvo iškilmingai pami
nėta. Po kun. Gedimino Kijausko tai progai pritaikyto pa
mokslo populiarusis dainininkas
Vladas Plečkaitis, buvęs ilgame
tis Čiurlionio ansamblio narys ir
pirmininkas, sugiedojo JAV
himną, “Dieve, laimink Ame
riką” ir dar kelias giesmes.
Savaime suprantama, Ame
rikos lietuviai negali likti to
kiems įvykiams abejingi, nes yra
dėkingi Amerikai, kad jiems ka
daise buvusiems benamiams ir
“išvietintiems asmenims”, ji su
teikė visas pilietines laisves.
Amerikoje gyvuoja lietuviškos
parapijos, organizacijos, meno
vienetai, lituanistinės mokyklos,

lietuviai skautai...
Šalia to gedulingo minėji
mo, Amerikos tauta dabar jau
gyvena naujoje baimėje. Pasku
tiniuoju metu prasidėjo nauja
teroro banga: jaunų mergaičių
pagrobimai, išniekinimai ir net
nužudymai. Jau priskaičiuojama
per 60 pagrobtų mergaičių; per
dešimt jų lavonų buvo rasta pa
miškėse ar pievose. Perspėjama,
kad tėvai labai saugotų savo
dukreles, joms neleistų žaisti ar
ti šaligatvio ir jas perspėtų veng
ti, bet kokių jas užkalbinusių as
menų. Graudu žiniasklaidoje
stebėti raudančių tėvų veidus,
maldaujančius rasti jų dukreles.
Gyvenimo
nemalonumai
nesibaigia. Paskutiniuoju metu
gyventojai buvo perspėti saugo
tis uodų, nes staiga atsiradęs
Vakarų Nilo uodas savo įgėlimu
arba susargdina savo auką, arba
ją net nužudo. Nemėgstame
musių, saugojamės bičių įgė
limo, bet nebijome uodų. Žo
džiu, gyvename baimės ir liūde
sio ženkle su viltimi sulaukti
gražesnio ir laimingesio ryto
jaus. Savo maldose prisiminki
me Ameriką, kad ji būtų apsau
gota nuo naujų teroristų, kad
nenormalūs, mergaites gaudan
tys ir žudantys vyrai ir keisti va
balai nepareikalautų naujų au
kų. Tikėkimės geresnių dienų ir
linksmesnių naujienų.

Iki pasimatymo profesoriui!
Laikinai atsisveikinta su kun. dr. Kęstučiu Trimaku
EDVARDAS ŠULAITIS

Cicero ir artimųjų apylinkių
lietuviai tikintieji vėl atsisveiki
no su jų sielovada besirūpinan
čiu kun. dr. Kęstučiu Trimaku.
Rugpjūčio 25 d. jis atnašavo
paskutines šv. Mišias pernai sa
vo 90-metį atšventusios lietuvių
įsteigtos šv. Antano parapijos
šventovėje ir pirmadienį išsku
bėjo į Lietuvą.
Tai buvo jau 11-ji kun. dr.
K. Trimako kelionė per Atlan
tą, pradedant 1992 m., kaip jis
pirmą kartą išsiruošė kasmeti-

Kun. dr. K. TRIMAKAS sako savo
atsisveikinimo kalbų Cicero lietu
vių susirinkime Ntr. Ed. Šulaičio

niam darbui atgimusios Lietu
vos aukštosiose mokyklose.
Pradėjęs dėstyti keliose mokyk
lose, šiandien jis aptarnauja
apie 10 mokslo įstaigų. Iš jų
svarbiausios yra šios: Vytauto
Didžiojo universitetas Kaune,
Kauno kunigų seminarija, Stu
dijų institutas Kretingoje. Be to,
jis nepamiršta kunigų seminari
jų Marijampolėje ir Vilniuje,
Vilniaus universiteto, Vilniaus
Pedagoginio universiteto, Muzi
kos akademijos. Šiemet jis kvie
čiamas skaityti psichologijos pa
skaitas ir Karo akademijoje.
Pradžioje kun. dr. K. Tri
makas daugiau dėstė teologijos
kursą, o dabar jo pagrindinė
dėstymo sritis yra psichologija,
nes iš šios mokslo šakos Lojolos
universitete Čikagoje yra gavęs
daktaro laipsnį. Dabartiniu me
tu jis dirba tik su tokiais teologi
jos studentais, kurie ruošiasi
doktoratui.
Kaip ir ankstesniais metais,
kun. dr. Trimakas rinko me
džiagą jau savo 5-jai knygai
žmogaus asmenybės ugdymo te
matika. Iki šiol jau yra pasiro
džiusios 4 knygos šia tema.
Naujoji lies jaunimo santykius
su tėvais.
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Prisimenant prelatą Tulabą

Šakių miesto centre seniūnas Alfonsas Jakas dėkoja Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui už susitikimą.
Šalia jo - Šakių vicemeras E. Pauliukėnas, už prezidento - meras J. Puodžiukaitis Nuotr. Vido Venslovaičio

Lietuvos prezidentas - Sakių srityje
JANINA MARCINKEVIČIENĖ

Gražią saulėtą rugjūčio 6-ją
Šakių miesto centre prie eže
riuko esančioje V. Kudirkos
aikštelėje susirinko didelis būrys
šakiečių ir rajono gyventojų su
sitikti su Lietuvos prezidentu
Valdu Adamkumi. Mūsų rajone
jis nuo pačio ryto, nes atvyko iš
Kudirkos
Naumiesčio,
kur
miestelio seniūnas A. Damjonaitis ir V. Kudirkos muziejaus
vedėja K. Venckevičiūtė supa
žindino svečius su V. Kudirkos
garsiojo paminklo istorija, su to
paties vardo muziejaus paroda.
Prezidentas prie paminklo pa
dėjo gėlių, pagerbė ir V. Ku
dirkos kapą, seniūnas įteikė jam
juostą.
Šakiečiai, sutikę Prezidentą
plojimais, stebėjosi, kad toks di
dis ir garbingas žmogus yra kar
tu ir labai paprastas, nuoširdus:
vos išlipęs iš limuzino sveikinosi
su eiliniais šakiečiais, tai vaiko
galvelę paglostydamas, tai ko
nors paklausdamas. Čia jį pasiIšleistuvės

Susirinkusieji į tradicinę
sekmadieninę kavutę Cicero lie
tuvių telkinio atstovai nepagai
lėjo gražių žodžių ir dovanų
kun. dr. K. Trimakui. Kalbėjo
Jonė Bobinienė, Ona Venclo
vienė ir kt. Buvo įteikta ir vokų
su pinigais, surinktų iš visų atsi
lankiusiųjų.

Prabilo ir pats kun. dr. Tri
makas. Padėkojęs už gražius žo
džius ir aukas pasakė, kad pini
gai, kaip paprastai, bus panau
doti su finansinėmis problemo
mis susiduriantiems studen
tams. Prižadėjo sugrįžti gruo
džio mėnesio pradžioje ir toliau
tęsti sielovados darbą Cicero
lietuvių tarpe.

tiko Šakių seniūnas A. Jakas ir
vicemeras E. Pauliukėnas, o
meras J. Puodžiukaitis jau atly
dėjo iš Kudirkos Naumiesčio.
Trumpa
šio
susitikimo
valandėlė
gražiame
Šakių
gamtos prieglobstyje, Preziden
to palinkėjimai “Nenuleiskime
rankų...” “Noriu paprašyti dar suremkime pečius” kėlė
žmonių dvasią, tikėjimą, jog
ateityje sulauks geresnio gyve
nimo, kad “negalime visko taip
greitai padaryti, bet vis dėlto
padarysime”. Prie V. Kudirkos
paminklo padėjęs gėlių ir pri
ėmęs iš seniūno A. Jako atmi
nimo suvenyrą, simbolizuojantį
Šakius, kaip linų kraštą, Prezi
dentas išskubėjo į Šakių “Žibu
rio” gimnaziją, kur, lydimas di
rektorės J. Mozūraitienės, susi
tiko ir atvirai kalbėjosi su gim
nazistais, domėjosi kabinetais,
gerai įrengta kompiuterių pa
talpa, o “Žiburio” gimnazijos
moksleivė-prezidentė Ž. Unguvaitytė garbingą svečią supažin
dino su aktualiausiais gimnazis
tų reikalais, pateikė šalies vado
vui eilę klausimų, susijusių su
mokslo ir švietimo problemo
mis.
Šiltas Prezidento pabendra
vimas buvo ir su šios mokyklos
pedagogais. Žymiausia Šakių
poetė ir gimnazijos lituanistė O.
Jasinskienė net išdrįso padova
noti Prezidentui naująją savo ei
lių rinktinę Pasišauksiu žodį.
Pietų metu restorane “Po
Rotuše” su Prezidentu kartu
pietavo rajono savivaldybės va
dovai, policijos komisariato,
teismo, prokuratūros, ligoninės,
urėdijos vadovai, verslininkų ir
žemdirbių atstovai - vyko daly
kiškas ir nuoširdus pokalbis ak
tualiausiais šių dienų klausi
mais, kurie, kaip sakė Prezi-

dentas, Zanavykuos krašte labai
panašūs, kaip ir visoje Lietu
voje, stengėsi atkreipti visų dė
mesį kaip reikėtų pagerinti pa
dėtį, kuriant naujas darbo vie
tas, atgaivinant smulkiąją vieti
nę pramonę. Turėjo ką pasakyti
Šakių miesto vadovams ir Prezi
dento patarėjas A. Rudys.
Prezidento Valdo Adam
kaus diena Šakių rajone tuo dar
nesibaigė - po pietų šalies vado
vas išskubėjo į Griškabūdį, kur
su simboliniu duonos kepalu jį
sutiko seniūnas S. Naumavičius,
žemės ūkio bendrovės pirminin
kas P. Puskunigis, gausus būrys
griškabūdiečių. Prezidentas ap
lankė XIX š. pradžios unikalų
respublikinės reikšmės architek
tūros paminklą - Kristaus atsi
mainymo šventovę, su kurios is
torija supažindino parapijos
klebonas kun. V. Jurčiukonis.
Prezidentas neslėpė susižavėji
mo šiuo nuostabiu baroko sti
liaus šedevru, linkėjo žmonėms
ir ateityje saugoti šią šventovę,
tarsi visų moralinių vertybių
simbolį.
Prezidentas lankėsi ir žemės
ūkio bendrovės laukuose, kur jį
lydėjo seimo narys M. Bastys,
padėjo nušviesti sausros situaci
ją nualintoje šios vasaros kaitro
je Zanavykuos žemėje.
Griškabūdžio
miestelio
centre Prezidentas atsisveikino
su griškabūdiečiais ir Šakių
miesto vadovais, priėmęs jų
nuoširdžius atsisveikinimo lin
kėjimus, padėką už apsilankymą
šiame rajone.
Šakių miesto mero įteiktas
suvenyras su rajono savivaldy
bės simbolika Prezidentui visad
primins jo dalykinę viešnagę Ša
kių žemėje.

1945 - 1985 Švento Kazimiero kolegijos Romoje rektorius,
apaštalinis protonotaras, Švento Petro bazilikos kanauninkas
(1912-2002)
2002.VII.2 Tėviškės žibu
čio savo brolio. Buvau tik 22
riuose žinutė apie prelato Lado
metų studentas, bet jis mane
Tulabos mirtį pateikia tik pa
priėmė kaip garbingiausią sve
grindines jo kunigystės pareigas,
čią. Po 1956 m. sutuoktuvių
bet neužtenkamai iškelia jo įna
Švento Petro Bazilikoje, kurias
šą tiek Lietuvos Katalikų Baž
palaimino vyskupas Vincentas
nyčiai, tiek Lietuvai. Kadangi jo
Padolskis, jim mums surengė
amžininkų tikriausiai nėra likę,
bent kelis priėmimus ir rūpinosi
bandysiu paryškinti kai kuriuos
mūsų buvimu Romoje. Po to se
jo veiklos ir asmenybės bruožus.
kė mano iš Amerikos dažnokas
Velionis buvo didelių gabu
susirašinėjimas Lietuvai aktua
mų asmuo. Vos sulaukęs 22 me
liais klausimais. Kai 1968 m.
tų, buvo įšventintas kunigu.
jam pranešiau apie pastovų at
Tam reikėjo specialaus Švento
vykimą į Romą dėl darbo su
jo Sosto leidimo - pagal Bažny
Jungtinėmis Tautomis, jis atsa
čios kanonus šventimai leidžia
kė: “Mielas Algirdai, Jus visada
mi tik turint 24 metus.
laikome ir laikysime mūsų šei
Po studijų ir tikrai pažymė
mos nariu”. Nuo to laiko, jis
tinos veiklos Lietuvoje, velionis
palaikė glaudžius ryšius su ma
1944 m. turėjo pasitraukti į Va
no šeima. Santykiuose buvo tik
karus. 1945 m. rudenį atvyko iš
rai “šiltas” asmuo. Atsipalaida
Vokietijos į Romą su finansiš
vimui nuo sunkių pareigų jis
kai “nepajėgiais” 23 kunigais ir
mėgdavo lošti proferansą arba
20 klierikų, kurie turėjo prisi
bridžą. Jeigu partneris padary
glausti kitose Bažnyčios institu
davo klaidelę, būdavo negailes
cijose. Tačiau jau už metų lie
tingas - pabaigoje prelatas vi
tuvių kolegijai buvo įgytos pa
suomet laimėdavo. Išimtis buvo,
stovios patalpos. 1959 m. buvo
kai jį aplošė į Romą atvykusi
nupirktas “Villa Lituania” sve
ponia Jrdvyga Tūbelienė - pre
čių namas, kurio pajamos turėjo
zidento A. Smetonos žmonos
garantuoti tolimesnį kolegijos
seseriai jis “nusileido”.
išlaikymą.
Mano dukteriai jis suteikė
Būdamas silpnos sveikatos,
pirmąją Šventąją Komuniją. Gal
prelatas Tulaba keliavo per vi
jo paskutinis pastoracinis dar
sus žemynus, ieškodamas finan
bas buvo palaiminimas mano
sinės paramos. Jis teisiškai už
sūnaus sutuoktuvių Švento Pet
tikrino, kad šis dabar milijonais
ro bazilikoje 1995 m. rudenį.
dolerių vertinamas turtas liktų
Prelatui pradėjus negaluoti,
amžina Lietuvos Katalikų Baž
dažnai jį aplankydavau. Paskuti
nyčios nuosavybė. Taigi jo pas
nį kartą su juo susitikau 2001 m.
tangomis buvo įsteigta kolegija,
vasarą. Nors jau sunkiai sirgo,
ko nepajėgė padaryti prieškari
bet praleidome daugiau kaip
nė Lietuvos Katalikų Bažnyčia.
valandą aptardami dabartinės
Su jo nuomone skaitėsi
Lietuvos bei susiskaldžiusių ka
aukščiausieji Šventojo Sosto
talikų problemas.
sluoksniai. Kiek žinau, jis buvo
Pabaigoje noriu pažymėti,
pirmas lietuvis, paskirtas Švento
kad jo rektoriavimo laiku kole
Petro bazilikos kanauninku.
gija buvo pagrindinis Romos
Tiesa, dėl savo griežto būdo, jis
lietuvių centras - kolegijos du
kai kurių lietuvių buvo “ne
rys tada buvo atdaros ne vien
mėgstamas”. Tačiau, nors išeivi
dvasiškiams ar aukštiems parei
joje buvo daug dvasiškių, tik
gūnams, bet ir kiekvienam lie
tokio būdo asmuo galėjo atlikti
tuviui.
šį milžinišką darbą.
Algirdas Žemaitis,
Pirmą kartą prelatą Tulabą
LR Nepaprastasis ir įgaliotasis
sutikau 1955 m., kai atvykau
ambasadorius,
aplankyti kolegijoje studijuojan
Roma - Vilnius

Grupė anglų kalbos mokytojų A.P.P.L.E. seminaro metu Varėnoje at
lieka dėstytojos Irenos Ross pateiktą projektą
Nuotr. I. Ross

Kelionės Karaliaučius - Maskva
Europos komisijos pasiūlymai dėl susisiekimo per
Lietuvą tarp Maskvos ir Karaliaučiaus
JUOZAS VITĖNAS
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Artėjant Lietuvos ir Lenki
jos priėmimui į Europos sąjun
gą, didėja ir Rusijos susirūpini
mas dėl Karaliaučiaus srities,
nes tuo atveju ji taptų visiškai
šių dviejų valstybių apsupta. To
dėl Rusija reikalauja, kad jos pi
liečiams būtų užtikrintas laisvas,
be vizų susisiekimas tarp jos ir
Karaliaučiaus srities.
Šiam klausimui išspręsti
Europos komisija rugsėjo 18 d.
pateikė savo pasiūlymus. Pasak
pranešimų, jie daugiausia liečia
Lietuvą. Dažniems Rusijos pi
liečiams, keliaujantiems tarp
Rusijos ir Karaliaučiaus srities
per Lietuvą būtų išduodami pa
lengvinto tranzito dokumentai
(Facilitated transit documents'). Iki
2004 m. pabaigos prie šio do
kumento reikėtų parodyti Rusijos
vidaus pasą, o vėliau bus reika
laujamas tarptautinis pasas.
Šį dokumentą išduotų Lie
tuvos konsulatas, patikrinęs ke
leivių sąrašą, kurį pateiktų Ru
sijos pareigūnai. Visi asmenys,
turintys palengvinto tranzito
dokumentą (PTD) galėtų pasi
rinkti savo transporto priemo
nę, tačiau tranzito kelionė turė
tų būti atlikta per trumpą laiką.
Europos komisijos pirmi
ninkas R. Prodi, pranešdamas
pasiūlymus, pasakė esąs įsitiki
nęs, kad jie sudaro gerą dalį
klausimo sprendimo, kurį jis pa
teikė prez. Putin, nors jie dar
nėra galutinai suformuluoti. “Iš
tikro”, sakė jisai, “mes dar ap-

svarstysime pasiūlymo punktus
su Europos sąjungos nariais, ša
limis kandidatėmis ir Rusija”.
Prodi taip pat paskelbė, kad
palengvinto tranzito dokumen
tai bus pilnai suderinti su ES
nuostatais ir nesudarys Lietuvai
kliūties prisijungti prie Šengeno
grupės susitarimo dėl bevizio
susisiekimo.
Vienas ES pareigūnas pasa
kė, kad palengvinto tranzito do
kumentas yra lygus daugiakartei
vizai, bet pigus ar nemokamas,
atnaujinamas ir galioja iki 2004
m., pateikiamas su vidaus pasu.
Kandidatės valstybės į ES,
išskyrus Lietuvą, pasak pareigū
no, galės laisvai nuspręsti, ar su
teikti tranzito teisę per jų terito
riją Rusijos piliečiams, turin
tiems palengvinto tranzito do
kumentus, bet ES nieko nevers
tokią teisę pripažinti. Pareigū
nas taip pat pažymėjo, kad Ru
sija savanoriškai atsisakė bevi
zio tranzito per Lenkiją reikala
vimo ir niekada neužsiminė
apie kitas kandidates ryšium su
Karaliaučium susijusiais reika
lavimais.
Europos komisija taip pat
pareiškė norinti, kad ES įvertin
tų finansinę galimybę didelio
greičio ir nesustojančių trauki
nių, kurie pakankamai užtikrin
tų bevizį keliavimą per Lietuvą.
ES, pasak Europos komisijos,
turėtų pradėti pasitarimus su
Rusija, ar vizų reikalavimo būtų
galima atsisakyti netolimoje
ateityje.
Šie Europos komisijos pa

siūlymai dabar bus perduoti 15
ES narių patvirtinti spalio 24-25
d.d. Briuselyje įvyksiančiame ša
lių vadovų pasitarime. Jei Rusija
jiems pritars, jie galėtų būti pa
sirašyti ES ir Rusijos pasitarime
lapkričio 11d. Kopenhagoje.
Rusijos įgaliotinis Karaliau
čiaus klausimais D. Rogozin
Europos komisijos pasiūlymus
įvertino teigiamai, bet pabrėžė,
kad Rusijos ir ES pozicijos “dar
labai skiriasi”. Pasak jo, dabar
reikia tas pozicijas suderinti;
Rusija esanti pasirengus komp
romisams, bet toliau kovos, kad
visi Rusijos piliečiai galėtų lais
vai keliauti tarp Rusijos ir Kara
liaučiaus srities.
Lietuvos užsienio reikalų
min. A. Valionis pareiškė, kad
Lietuva iš esmės sutinka su Eu
ropos komisijos pasiūlymais, bet
pabrėžė, kad bet kokie svarsty
mai apie bevizių traukinių per
leidimą per Lietuvą bus galimi
tik po 2004 m., kai Lietuva įsi
jungs į ES, kai bus išbandyta,
kaip veiks Europos komisijos
siūlomi palengvinto tranzito do
kumentai, kaip ES laikysis savo
nuostatų, kaip pavyks sustiprinti
Lietuvos konsulinę tarnybą,
kaip Rusijos parlamente bus
svarstoma sienos su Lietuva su
tartis ir kiti susitarimai.
Lietuva po ateinančių metų
sausio 1 d. yra įsipareigojusi įvesti
vizas iš Rusijos į Karaliaučių
traukiniais vykstantiems kelei
viams, o nuo liepos mėnesio ir iš
Karaliaučiaus į Rusiją keliau
jantiems Rusijos piliečiams. Pa
sak Valionio, dabar viskas pri
klausys nuo to, kaip vyks ES ir
Rusijos derybos. Daug tikimasi iš
ES ir Rusijos viršūnių pasitarimo
Kopenhagoje lapkričio 11d.
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Lietuvių tautodailės
institutui 25 metai
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Eutanazija laiko tėkmėje
KUN. DR. BUGENIUS
GERULIS
Senovės graikų filosofai,
pvz. Sokratas (470-399 m. pr.
Kr.), Platonas (428-348 m. pr.
Kr.), manė eutanaziją esant mo
rališkai pateisinamą.
Jaunoji krikščionija eutana
ziją atmetė. Nuo 1516 m. kai
kurie krikščionių rašytojai ban
dė eutanazijos klausimą kelti.
1794 m. gydytojas Paradys
savo knygoje Oratio de Eutha
nasia drįso viešai rekomenduoti
beviltiškiems ligoniams “lengvą
mirtį”.
1911 m. Anglijoje atsirado
sąjūdis eutanazijai legalizuoti.
1912 m. Niujorke viena li
gonė prašė valdžios leidimo būti
beskausmiai užmigdyta. Prašymas
buvo atmestas.
Nuo 1920 m. Vokietija pra
dėjo domėtis eutanazija. Vėliau
naciai, nekalbant apie kitatau
čių genocidą, likvidavo tūkstan
čius vokiečių, kurie buvo psichi
niai ar fiziniai invalidai. Katyno
ir visos kitos žudynės rodo, kad
ateistinėje Rusijoje padėtis bu
vo dar liūdnesnė.
Nuo 1932 m. Anglijoje su
aktyvėjo eutanazijos šalininkai.
1935 m. Anglijoje, Londo
ne, įvyko pirmasis suvažiavimas
ir buvo įsteigta Britų savanoriš
kos eutanazijos draugija, tačiau
valdžia (The House of Lords') ilgą
laiką šiam sąjūdžiui nepritarė.
1936 m. Amerikos institutas
visuomenės opinijai tirti užklau
sė: Ar pritari, kad valdžios prie
žiūroje būtų vykdoma eutanazi
ja beviltiškiems invalidams?
39% pasisakė “už” ir 45% pasi
sakė “prieš”.
1937 m. Šveicarijos įstaty
mai suteikė teisę gydytojams
parūpinti ligoniams eutanazines
priemones, kurias pavartoti gali
tik patys ligoniai.
1937 m. Amerikoje spauda
užklausė: Ar gydytojams leistina
nutraukti gyvybę deformuotiems
kūdikiams, nepilnapročiams, be
viltiškiems ligoniams? Deformuo
tų kūdikių eutanazijai pritarė
45%. Nepritarė 40%. Merdin
čių ligonių eutanazijai pritarė
37%, nepritarė 47%.
1937 m. Nebraskoje valdžia
buvo paprašyta apsvarstyti sava
noriškos eutanazijos projektą,
tačiau prašymas liko tūnoti už
mirštas stalčiuje.
1938 m. įsisteigė “Amerikos
eutanazijos draugija”, nors val
džia tam palankumo nerodė.
1939 m. Amerikoje eutana
zijai pritarė 41%, nepritarė
49%. Gydytojų 53% pritarė, o
47% nepritarė. Anglijoje už eu
tanaziją pasisakė 69% žmonių.
1939 m. pradžioje Niujorke bu
vo pateiktas įstatymo projektas
legalizuoti eutanaziją. Sis pasiū
lymas liko užmirštas iki karo pa
baigos. Augant visuomenėje su
sidomėjimui eutanaziniais klau
simais, gydytojai kėlė mintį:
svarbiau ne kaip ilgai, bet kaip
gyvenama; religiniai veikėjai
ryškino ligonio fizinių kentėji
mų svarbą dvasinei pažangai.
1946 m. Amerikoje įsisteigė
savanoriškos eutanazijos įstaty
mams paruošti draugija.
Nuo 1957 m. Anglijoje pa
žiūra į mercy killing ėmė švelnėti. Pradėta įžvelgti skirtumą tarp
eutanazijos ir žmogžudystės.
1957 m. popiežius Pijus XII,
maždaug vienerius metus prieš
savo mirtį, anesteziologams svars
tant klausimą nuo kurio mo
mento žmogus yra laikomas mi
rusiu, pareiškė, kad jis, laikyda
masis religinių ir moralinių
prievolių, nepritaria technikos
priemonėmis neleisti žmogui
numirti, bet pritaria skausmams
slopinti vaistų vartojimui, nors
tie vaistai ir trumpintų ligonio
merdėjimo laiką. Po kelių mė-

Šlapelių duktė Gražutė Sirutienė
gyvena San Diego, CA. Ji sudarė
sąlygas savo tėvų buvusiame name
įrengti muziejų. Prie įėjimo įreng
tas šis užrašas
Nuotr. I. Ross

nėšių popiežius savo pareiškimą
patikslino: be svarbios priežas
ties iš mirštančio vaistais atimti
sąmonę - neleistina.
Kaip matome, popiežiui Pi
jui XII (1939-1958) eutanazijos
klausimai nebuvo terra incogni
ta'. (Pius XII, Address of 24 Feb.
1957: AAS 49, 1957, p. 147 &
Pijus XII, ibid. p. 145, cf.
Address of 9 Sept. 1958: AAS 50,
1958, p. 694).
Maždaug apie 1960 m. Švei
carija buvo pirmasis ir vieninte
lis kraštas, kur eutanazija tapo
legalizuota, įteisinta.
Nuo 1964 m. Švedijoje lega
lizuota pasyvioji eutanazija.
1965 m. pasibaigęs II Vatikane
suvažiavimas eutanaziją paskel
bė esant nusikaltimu (Pastoral
Constitution on the Church in
the Modem World, Gaudium et
Spes, 27).
1965 m. gruodžio 7 katalikų
spaudoje eutanazijos šalininkai
buvo rikiuojami šalia genocidi
nių ir abortinių žudikų.
Nuo 1968 m. Floridos vals
tijos valdžia pradėjo svarstyti
klausimą: Ar žmogus turi teisę
mirti oriai - with dignity.
Rodos nuo 1969 m. Ameri
koje patariama kiekvienam savo
valią eutanaziniais reikalais pa
reikšti, kad, laikui atėjus, būtų
lengviau įgaliotiems asmenims
rasti sprendimų. Šalia Living
Will galima naudoti ir Power of
Attorney dokumentą.
1973 m. Niujorke iš eutanazinio apšvietos fondo Living
Will blankus įsigijo per 50,000
žmonių.
Atrodo, kad Living Will dar
nėra visiškai formalus ir legalus
dokumentas, tačiau tai geriau,
negu nieko.
Living Will sąjūdis veikia
JAV, Švedijoje, Šveicarijoje,
Danijoje, Anglijoje ir kt. Juo
mažiau domimasi katalikų šaly
se, pvz. Italijoje, Prancūzijoje.
1972 m. vasario mėnesį
Olandijos evangelikų reformatų
Bažnyčios sinodas pateisino ne
tiesioginę eutanaziją.
1973 m. Olandijoje įsisteigė
eutanazijos draugija. Reformatų
tikėjimo olandas, garsusis gydy
tojas Christiaan Barnard patarė
medikams rūpintis ne vien qua
lity of life, bet ir quality of dying.
Pasyviąją eutanaziją pripa
žįsta ir Olandijos vyskupai.
Naujajame Olandijos katalikų
katekizme (p. 422-423) rašoma,
kad žmogus yra visiškai laisvas
priimti ar atmesti medicininį
patarnavimą, nors, savo sveika
tą saugant, natūralu paklusti gy
dytojams. Bet, kai ligonio svei
katos būklė tampa beviltiška,
kai žmogus egzistuoja lyg “dar
žovė”, nėra būtina jo gyvybę pa
laikyti vaistais ir mašinomis. Sa
vavališkai pribaigti fiziškai ar
psichiškai sergantį ligonį, varto
jant eutanaziją, arba pačiam nu
sižudyti - draudžiama. Bet...
nėra taisyklių be išimčių: Olan
dijoje etikos žinovai katalikai
mano, jog esama atvejų, kai ir
savanoriškoji eutanazija pateisi
nama, pvz., jei asmuo nebepa
kelia teroristų kankinimo. To
kiais atvejais “nebūkime tų
vargšų kaltintojai-teisėjai”, - ra
šoma minėtame olandų katekiz
me (A New Catechism - Catho
lic Faith for Adults by the Hierar
chy of the Netherlands, 1967,
Harder, N. Y.).
1974 m. knygoje Last Rights
primenama, jog žydų talmudinėje enciklopedijoje neoortodoksai žydai pritaria pasyviajai
eutanazijai, bet aktyviąją griež
tai atmeta (by M. Mannes, p. 8889, William Morrow, N. Y. & A
Treasury or Jewish Quotations, p.
107 & 275-279. Edited by J. L.
Baron. London, 1996).
1974 m. spalio 23 popiežius
Paulius VI pasisakė prieš euta
naziją.
1976 m. metodistų jungtinės
Bažnyčios generalinė taryba Ore
gone pasisakė prieš technines
pastangas ligonio merdėjimui
tęsti.
1976 m. Kalifornijos valstija
legalizavo Natūralios mirties
aktą.
1977 m. liepos mėn. Ameri
kos Liuteronų Bažnyčia pareiš
kė, kad nepritaria savavališkam
gyvybę palaikančios aparatūros
išjungimui, nes tai būtų nelegali
aktyvi eutanazija. O beviltiškoje
būklėje, gydytojams nuspren
dus, pacientas turi teisę mirti
ramybėje, jei įmanoma - žino
damas savo būklės realybę. Mi
rimo procesą spartinti vaistais draudžiama. Leisti numirti nor
maliu procesu - krikščioniška.
(Bus daugiau)
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Iškiliose Lietuvos vietovėse II
HENRIKAS KUDREIKIS

Studijų savaitėje

Marijampolėje vienuoliktą
kartą išeivijos ir Lietuvos kultū
ros darbuotojai susirenka studi
jų savaitei, kur bus nagrinėjama
tema: Tautiškumo ir pilietišku
mo balansas demokratinėje Lie
tuvoje.
Apskrities viršininko admi
nistracijos salė beveik pilna.
Malonu matyti daug jaunimo.
Pagal dr. K. Ambrozaitį, kuris
dalyvavo ir šiemet, savaitė puiki vieta susikalbėti ir vieni
kitus suprasti. Neaprašinėsiu il
gų paskaitų ir po jų diskusijų.
Jos vyko gana sklandžiai. Įdomu
buvo girdėti apie lietuviškumą,
globalizacijos baimę ir savo lie
tuvišką neveiklumą.
Mes, amerikiečiai, dingome
lietuviškos visuomenės tarpe, be
jokių skirtumų jautėmės savi.
Apgailėtina tik, kad tiek mažai
mūsų iš Amerikos pasirodė.
Mums buvo skirtos patogios pa
talpos kunigų seminarijoje, jau
tėmės lyg klierikai, pamatėme
jų gyvenimo dalį.
Turėjau progos susipažinti
su Marijampolės apskrities vir
šininku ir miesto meru. Jie daly
vavo studijų atidaryme ir Adomiškio kaime vakarienėje. Čia
svečius linksmino kaimo kapela,
stalai - apkrauti valgiais ir gė
rimais.
Studijose didelė kalbėtojų
eilė: dr. V. Dambrava, prof. B.
Kuzmickas, dr. V. Radžvilas, dr.
P. Kisielius, dr. K. Ambrozaitis,
prof. K. Skrupskelis, dr. Liliana
Astra, prof. Z. Zinkevičius ir vi
sa eilė kitų.
Vieną dieną apžiūrėjome
Marijampolės “Tauro” apygar
dos partizanų ir tremties muzie
jų, kur saugoma mūsų Tėvynės
istorija. Muziejuje aiškintojais
buvo Aldona Vilutienė ir Justi
nas Sajauskas, tik dabar išleidę
naują partizanų knygą Ištark
mano vardą. Ponia Vilutienė
įteikė man šią knygą su autorių
parašais. Muziejuje išlikusios
partizanų relikvijos, archyviniai
dokumentai, nuotraukos, parti
zanų uniformos ir ginklai. Ste
bėjome kankinimo kameras,
kur žuvo daug patriotų. Rodinių
daugybė, visų negalima aprašyti.
Po paskaitų turėjome kas
dien iškylas į istorines vietas ir
muziejus. Kad ir labai karštame
autobuse jauni ir seni nesiskun
dė - skambėjo linksmos liaudies
dainos, kurių vadovu dažnai bu
vo smagus dr. Kisielius iš Či
kagos.
Šeštadienį turėjau atsisvei
kinti ir vykti į Ariogalos tremti
nių sąskrydį, kuris vyko prie ma
no tėviškės. Prisiminsiu ilgai
puikius studijų vadovus: Aldoną
Žemaitytę ir Vidmantą Vit
kauską.
Istorinėje Kernavėje
Važiuodamas į Vilnių, ne
gali neaplankyti žymaus archeo
loginio miestelio ir muziejaus.
Mano šoferis Audrius - didelis
šventovių ir paminklų lankyto
jas. Kernavėn važiuoja ne pirmą
kartą. Vieta prie ypatingai gra
žaus Neries vingio ir įdubimo.
Čia nuo neatmenamų laikų gy
veno mūsų protėviai. Būrys ne
didelių piliakalnių ir Pajautos
slėnis su šimtamečiais ąžuolais.
Apylinkę supa paslaptingos is
torijos. Čia sklinda kalbos apie
lietuvių kilmę iš romėnų. Apsu
kę piliakalnius, tik Audriaus
pastabumo dėka pastebėjome
didelį muziejaus pastatą. Trūks
ta ženklų. Muziejaus rodiniai
siekia V š. prieš Kristų, bronzos
amžiaus pabaigą ir ankstyvą ge
ležies amžių, toliau IV amžius
AD ir romėnų laikotarpis. Visa
tai rūpestingai mums aprodė
muziejaus vadovė Jadvyga Čiurkinienė. Muziejus ir rezervatas
turi savo vadovus (čia juos vadi

na “gidais”), bet tą dieną jie ve
dė lenkų ekskursiją. Atrodo,
kad ir lenkai domisi Lietuvos
istorija. Paklausiau kas dabar
yra miestelio ir apylinkės gyven
tojai, nes čia pat yra buvusi de
markacijos linija. Supratau, kad
Lietuvos pusėje gyveno lietu
viai, kalbantys lenkiškai, lenkų
pusėje - lenkai. Šiandien jauni
mas jau atlietuvėjęs, senimas
dar tebekalba lenkiškai.
Škaplierinės atlaiduose

Mano gimtinės parapijoje
Juodaičių bažnytkaimy (Jurbar
ko raj.) graži atlaidų tradicija
tęsiasi keliasdešimt metų. Į
Škaplierinės atlaidus susirenka
ne tik aplinkiniai gyventojai, bet
ir maldininkai iš kaimyninių vie
tovių - Butkiškės, Ariogalos,
Seredžiaus, Veliuonos ir Gir
kalnio.
Šiandien, kaip kasdien, ne
gailestingai žemę svilina saulė.
Karštis neatbaidė maldininkų.
Jų čia eina būriais, pasistatę au
tomobilius didelėje aikštėje.
Daug jų šventoriuje ir aikštėje,
kur mamos vaikams perka sal
dainius. Trūksta didelių palapi
nių ir vadinamų “karabelninkų”.
Šventovė pilnutėlė. Tenka
stovėti šventoriuje. Prasideda
tradicinė apie šventovę procesi
ja. Išnešamos šventųjų vėliavos.
Vėliavų juosteles laiko būrys di
desnių mergaičių, pasipuošusių
tautiniais drabužiais, kitos ma
žiukės - balta apranga. Išeina
stiprus choras ir dūdų orkestras.
Paskutinį kartą Škaplierinės at
laiduose dalyvavau 1938 m., ly
giai prieš 64 metus. Ir niekas
nepasikeitė. Net ir mūsų gimi
nės - muzikantų tradicija tęsia
ma: giminaitis Tomas pučia ba
ritoną ir kartu orkestro vadovas.
Prieš 64 metus procesijoje pava
sarininkų orkestre žygiavo To
mo tėvas, mano pusbrolis Kos
tas. Pradedu jaudintis. Kaip ma
lonu matyti šiandieninę tėviškės
parapiją. Pasirodo nepažįstamas
kunigas su monstrancija ranko
se, visi suklaupiame.

skelbdamos mirusiosios pasku
tinę kelionę šioje žemėje.
Grūto parkas

Su didele grupe giminaičių
per atkovotą pelkę žengiame
mediniu grindiniu. Iš eglių ir
pušų miško išlenda grupės ir pa
vieniai balvonai. Tai 1989 m. iš
Lietuvos miestų ir miestelių čia
suvežti paminklai. Ant šalia
įrengtų lentelių keliomis kalbo
mis išskaitome, kokius juodus
darbus jie atliko lietuvių tautai.
Pažymėtos vietovės, iš kur jie
paimti. Daugiausia Leninų, bet
čia randame ir visus tautos išda
vikus - Sniečkų, Gedvilą, Kap
suką bei eilę kitų.
Parko pradžioje - originalus
vagonas, kuriuo lietuviai buvo
vežami Sibiran. Šone - vaikų su
pyktos ir įvairių gyvų žvėrelių šerniukų, stirniukų ir kitų. Prie
įėjimo kelios rusų prieštankinės
patrankos ir gąsdinančių bolše
vikinių partizanų.
Suprantu, kad partizanai ir
tremtiniai tų baisybių nenori
matyti. Lietuvos pirmoji valdžia
geriau būtų metalinius pamink
lus sulydinusi, akmeninius su
sprogdinusi. Nebūtų tų ginčų.
Bet to jie neatliko. Turėjau pro
gos pasikalbėti su parko savi
ninku V. Malinausku. Į mano
klausimą “Ką galite pasakyti
apie savo priešų neigiamus atsi
liepimus?”, jis man paaiškino,
kad parke matome, kas vyko
mūsų valstybėje, istorijos neištrinsi. Į klausimą, kodėl balvonų
tarpe nėra Cvirkos ir Salomėjos
Nėries, jis tiesiogiai neatsakė.
Tik supratau, kad jie ir dabar
daugelio tebegarbinami. Savi
ninkas paaiškino, kad didelį en
tuziazmą parkui parodė prancū
zų ir anglų istorikų grupės. Par
kas jau reklamuojamas Ameri
koje, Prancūzijoje, Anglijoje ir
kitose Europos valstybėse. Par
ke ir dabar vykdomi kapitaliniai
darbai, gabenami nauji rodiniai.

2002 m. rugpjūčio 24 d. įvy
ko LTI visuotinis metinis narių
susirinkimas Lino ir Rasos Ve
selkų sodyboje “Rambyne”, Gananoque, ON. Instituto valdy
bos pirmininkė Aldona Veselkienė, pradėdama susirinkimą,
pranešė, kad šie metai yra jubi
liejiniai, nes šiemet sueina 25
metai nuo LTI įsteigimo. Ta
proga buvo prisiminta instituto
gyvavimo pradžia ir nueitas
kelias.
Liūdniausiu Lietuvai poka
rio metu, kai Lietuvą buvo oku
pavę rusai ir nebuvo jokios vil
ties atgauti nepriklausomybę,
išeivijos lietuviai įsteigė daug
organizacijų bei grupių ir per
jas garsino Lietuvos vardą.
Anastazijai Tamošaitienei kito
mintis suburti visus tautodaili
ninkus į vienetą, kuris galėtų
garsinti Lietuvos kultūrą tauto
dailės dirbiniais. Tuo reikalu
1977 m. gegužės 14 d. A. ir A.
Tamošaičių sodyboje prie Kana
dos Kingstono buvo sukviestas
susirinkimas, kuriame dalyvavo
17 asmenų iš Toronto, Montrealio ir Otavos. Tai ir buvo LTI
steigiamasis susirinkimas.
Iš pirmųjų pradininkų, be
Anastazijos ir Antano Tamošai
čių, buvo inž. Leopoldas Balsys,
kuris 10 metų vadovavo institu
tui. Vitalius Matulaitis tvarkė
iždą ir knygų ekspediciją. Inž.
Albinas Paškevičius buvo ilga
metis tarybos pirmininkas, ku
riam teko palaikyti ryšius su
Otavos įstaigomis dėl knygų lei
dybos. Tai nepaprasto darbštu
mo žmonės, ir jų darbai neįkai
nojami. Buvo išversta plati vaga
tautodailės baruose.
Per šį susirinkimą buvo pa
minėtos išskirtinos instituto na
rės, kurios dalyvavo steigiama
jame susirinkime ir per ištisus
25 metus buvo nenuilstančios
darbuotojos.
Aldona Vaitonienė buvo
steigėja ir pirmininkė Toronto
skyriaus, vicepirmininkė centro
valdyboje vadovaujant Leopol
dui Balsiui, o jam mirus metams
perėmė ir pirmininkės pareigas.
Ji surengė daugelį audimo kur
sų ir su narių pagalba daug
nuostabių parodų. Tėviškės ži
buriuose buvo išspausdintas Br.
Krokio pasikalbėjimas su A.
Vaitoniene Darbšti tautinių dra
bužių audėja.
Ieva Adomavičienė ilgus
metus tvarkė instituto iždą, in
vestavo pinigus, kad gautų di
desnes palūkanas. Už visuome
ninę veiklą prez. V. Adamkaus

Liūdesio giesmės tėviškėje

Vieną karštą vasaros pava
karę renkasi būriai žmonių su
liūdnais veidais. Mirtis - mūsų
tarpe. Jauni ir seni priklaupia
prie velionies ir sukalba trumpą
maldelę. Įžengia trys senukai ir
trys kiek jaunesnės moterėlės.
Visi - su giesmių knygomis ran
kose. Čia, Pietų Žemaitijoje, tebetęsiama sena laidotuvių giedorių tradicija.
Nieko nelaukę jie atsiverčia
knygas ir pasideda Rožinius.
Pradeda šermenų giesmę. Ma
žesnysis senukas užgieda labai
aukštu tenoru, aukštasis pritaria
storu bosu, vidutinio balsas susi
lieja su kitų balsais. Plonais bal
seliais pritaria trys moterėlės.
Jų visų balsai skaidrūs ir tokie
ramūs. Pamažu ateina ramybė,
liūdesys palieka mus ir mirties
tvaikas dingsta.
Kitą rytą negailestingai nu
degintais tėviškės laukais didelis
judėjimas. Bet prisimenu anks
tyvą vaikystę, kad ta pačia liepų
apsodinta (šiandien jų nėra)
alėja judėjo vežimų vora,
prunkštė arkliai - mano senelės
laidotuvių procesija. Šiandien
vietoj arklių - automobilių ilga
vora. Vėjo supurtyti per anksti
nuo karščio nudžiūvę labai biro
ant jų, lyg simbolizuodami mi
rusiosios perankstyvą mirtį. Ho
rizonte - didelis drebulynas. Jį
pasiekę automobiliai pradeda
smarkiau važiuoti. Nuo žvyruo
to kelio geltono smėlio debesys
veržiasi į skaidrų, mėlyną dan
gų. Iš aukšto medžio viršūnės
šūkaudamos pakyla varnos, lyg

Lietuvių tautodailės instituto veikėjos Ieva Adomavičienė (k.) ir Aldo
na Vaitonienė pakeltos garbės narėmis. Už jų (iš k.) - valdybos narės Lilė Nakrošienė, Irena Meiklejohn, Aldona Veselkienė
Nuotr. D. Gečienės

ji buvo apdovanota DLK Gedi
mino ordinu.
Pažymint LTI įsteigimo 25
metų sukaktį, valdybos vieningu
pritarimu, Aldona Vaitonienė ir
Ieva Adomavičienė buvo pa
skelbtos instituto garbės narėmis.
Ta proga buvo pasiūlyta ir
pritarta ir Ireną Lukoševičienę
pakelti į garbės nares už įstei
gimą “Vaivorykštės” Monrea
lyje, taip pat už ilgalaikę dar
buotę tautodailės institute.
Per 25 veiktos metus insti
tutas yra pagarsėjęs ne tik lie
tuvių, bet ir kitataučių tarpe.
Ryškiausias pavyzdys - Kati
Reeder Meek. Ji yra amerikie
tė, gyvenanti Alpena, Michigan.
Pirmą kartą ji susipažino su lie
tuviškais audiniais Čikagoje
1985 m., kai buvo suruošta di
delė tautodailės paroda. Po to ji
kelis kartus buvo nuskridusi į
Lietuvą, lankė muziejus ir ar
chyvus, rinko medžiagą rengia
mai knygai apie lietuviškus au
dinius, linų istoriją ir audimo
tradicijos eigą Lietuvoje. Pereitiais metais jos parašyta knyga
Reflection from a Flaxen Past
buvo pristatyta per mūsų visuo
tinį metinį narių susirinkimą
Anapilio muziejaus salėje. Šie
met iš surinktų pinigų už par
duotas knygas ji nusiuntė vals
tybinei Čiurlionio galerijai 5,000
JAV dol. ir Valstybiniam mu
ziejui Vilniuje 5,000 JAV dol. Ji
yra LTI Čikagos skyriaus narė,
daug vertingų straipsnių yra pa
rašiusi apie lietuviškus audinius
amerikiečių spaudoje. Tai tikra
mūsų ambasadorė, savo darbais
garsinanti Lietuvos vardą.
Sužinojome, kad Lietuva
kviečiama į garsiąją knygų mugę
Frankfurte garbės svečio teisė
mis. Frankfurte rengiama knygų
mugė yra garsiausia pasaulyje,
kurioje dalyvauja daugiau kaip
100 šalių ir lankytojų būna per
300,000. Ji vyks š.m. spalio 9 14 d.d. Šaliai, kuri kviečiama
garbės svečio teisėmis, skiriamas
didžiausias dėmesys. Gegužės
25 dienos aprašyme Lietuviškos
knygos rengiasi kelionei A.
Naujokaitis mini, kad ir išeivijo
je išleistos knygos kviečiamos
dalyvauti. A. Veselkienės pas
tangomis jau susitarta, kad ins
tituto išleistos knygos: Lithuan
ian National Costume, Lithuan
ian Easter Eggs, Lithuanian Sa
shes, Lietuvių tautodailės institu
tas išeivijoje ir monografija
Anastazija Tamošaitienė bus iš
statytos mugėje, kuriomis rū
pinsis bibliotekininkė Dalia Lukienė.
Naujausios knygos Lietuvių
tautodailės institutas išeivijoje
100 egz. buvo pasiųsta į Lietuvą,
kad ten būtų išdalinti kultūri
nėms įstaigoms su įklijuotu “Ex
Libris” pažymint, kad tai insti
tuto dovana. Gauta daug gražių
padėkos laiškų. Paskirstymu rū
pinasi Laimutė Lukoševičienė Tamošaičių muziejaus vedėja.
Nors instituto narių skaičius
mažėja, bet darbai nesustoja.
Tai nuopelnas darbščios mūsų
valdybos, ypač A. Veselkienės,
kuri, netekusi garbių instituto
pradininkų, perėmė jų pareigas
ir su pasišventimu tą ratą suka
toliau. Kaip ji išsireiškė suvažia
vime: “Galbūt išėjusiųjų dvasia
ir globoja mus iš Anapus”. O.T.
• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje — seniau
sius. Klasikinė literatūra yra visuo
met nauja (Bulwer-Yytton).

Lietuvių tautodailės instituto nariai posėdžio metu. Pirmininkauja - Aldona Veselkienė
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“Hamletas” kritikų ugnyje
Jau pusmetis po Eimunto
Nekrošiaus viešnagės Toronto
Pasaulio scenos festivalyje, bet
jos sužadinti klausimai tebeaidi.
Kodėl Toronto spaudą taip su
erzino ši Hamleto interpretaci
ja? Ar tie kritikai nežino, kad
tai Nekrošius - Lenkijos ir Ru
sijos, Italijos ir Pietų Amerikos
publikų bei kritikų numylėtinis?
Net ir anglai, kurių daugelis ka
ringai atsiliepia į “kontinenti
nius” Šekspyro “iškraipymus” šį
spektaklį priėmė palankiau.
Tad prie šios temos vertėtų
trumpai sugrįžti, ypač kad ji pa
liečia ir kitus su Šekspyru susi
jusius klausimus. (Nors, prisipa
žįstu, tesu matęs dalį video juoston įrašyto spektaklio ir skaitęs
krūvelę atsiliepimų).
Toronto kritikų reakcija yra
daugiau negu prabėgantis vieti
nis įvykis. Ji vaizdžiai pailiust
ruoja dviejų (teatrinių) kultūrų
kaktomušį. Apie tai užsiminė ir
vienas kritikų, pasipiktinusių
“siutinančiu” Rytų Europos sti
liumi, kai tenykščiai stato klasi
kinius veikalus; tasai antrarūšis
“kaubojiškas” stilius tetinka
“bukagalviams” žiūrovams (TŽ,
2002.V.7). Kitą kritiką papikti
no Nekrošiaus aktorių vaidyba:
“grubi, fiziška, klouniška”. Buvo
nusiskųsta ir “nuolatine netvar
ka” bei prišiukšlinta scena.
Toronto kritikai teisūs vie
nu atžvilgiu - Vidurio-Rytų Eu
ropos teatras, ir kultūra, labai
skirtingi. Jie išsirutuliojo iš kito
kios istorinės ir kultūrinės patir
ties. Nekrošiaus žodžiais, “me
nas gimsta iš vargo ir nelaisvės”.
Tos nelaisvės metu scena tapo
ypatinga laisvos minties, žodžio
ir stiliaus arena. Kadangi tos
minties nebuvo galima atvirai
reikšti, ji buvo padengiama ale
gorijos, metaforos apdaru. Taip
išaugo ypatingas tos Europos
“metaforiškasis” stilius. Tai, kas
Vakarų Europos ar Kanados
žiūrovams sunkokai supranta
ma, vidurio-rytų europiečiams
būdavo lengvai įkandama. Daž
nai, kas vakariečiams atrodyda
vo “fantastiška”, “beprotiškai
ekspresionistiška” ar “chaotiš
ka” rytiečiams dažnai būdavo iš
dalies “realistiška” - jų tikrovės
atspindys.
Kai daugumai Toronto kri
tikų Vidurio-Rytų Europos
teatras tedaro “grubios netvar
kos” įspūdį, to paties teatro
šekspyriniai spektakliai turėjo
ypatingą poveikį. Įtakingiausia
pokario knyga apie “Stratfordo

dainių” Vakaruose buvo lenkų
kritiko Jan Kott’o Šekspyras,
mūsų bendralaikis. Šekspyro is
torinėse ir “romėniškosiose”
dramose jis įžiūrėjo “galybės
mechanizmą”, aklai naikinan
čios istorijos vyksmą, susijusį ir
su totalitarinių gigantų niokoja
ma Rytų-Vydurio Europa. Ir
tuomi, anot Kott’o, jos priartėjo
prie
šiuolaikinio “Absurdo
teatro”.
Jan Kott taip pat iškėlė
klounų svarbą Šekspyro veika
luose: “Jie naudoja dialektiką,
paradoksą ir absurdišką humo
rą. Jų kalba priartėja prie mo
derniojo grotesko. Jie mato gru
bią prievartą, žiaurumą, ir gei
dulingą godumą”.
Šios idėjos nepaprastai pa
veikė Europos, ypač Anglijos, ir
JAV teatrą. Peter’io Brook’o
žymusis Karaliaus Lyro spektak
lis buvo tiesioginė Kott’o kny
gos idėjų iliustracija.
Kanados teatras ir kritikai
(išskyrus Kvebeką) visad buvo
daug konservatyvesni. Stratfor
do festivaliai niekad nebuvo
naujų nuotykingų šekspyrinių
idėjų versmė, nors ir juose daž
nai sužvilga aukšto lygio vaidy
ba (šiuometinis Christopher’io
Plummer’io Lyras). Ten atkar
tojami standartiniai šekspyrinių
spektaklių ritualai: viena koja
ant pakopos, auksaburnė dekla
macija, etc. Tai tokį teatrą pa
reigingai nuo grubių lietuviškų
jų nekrošiškųjų įsiveržėlių gynė
dauguma torontiškių kritikų.
Ir taip bekovodami su “lie
tuviškomis machinacijomis” jie
nepastebėjo to, ką kritikai turė
tų įžiūrėti, - pagrindinės Nekro
šiaus Hamleto koncepcijos.
Nekrošius čia mandagiai ne
iliustruoja Šekspyro, pažodžiui
nekartoja ir Kott’o idėjų. Jis
žengia atgal, tūkstančius metų
prieš Šekspyrą, į pirmykštį, šiau
rietiškąjį Amleto mitą, iš kurios
išplaukia tas ledo, geležies,
smurto simbolizmas ir sceną
“prišiukšlinusi” butaforija. Tai
arketipinio Amleto akistata su
Šekspyro Hamletu, aukščiau
siuoju to mito sužydėjimu, per
košta per Nekrošiaus vaizduotę.
Paaukojanti daug dramatinės
poezijos, bet vis dėlto drąsi, ori
ginali, išraiški.
Taigi iš tų “lietuviškųjų ma
chinacijų” Toronto kritikai ga
lėtų ir pasimokyti. Ir prisiminti,
kad erdvioji “nuo jūrų iki jūrų”
Kanada neturi režisierių penke
tuko, kuris prilygtų Nekrošiui,
Tuminui, Vaitkui, Koršunovui
ir Jurašui.

Toronte gyvenanti istorikė
dr. Rasa Mažeikaitė buvo pa

kviesta dalyvauti Albertos univer
siteto bei Vokietijos valdžios or
ganizuotoje tarptautinėje moks
linėje konferencijoje Edmontone.
Tenai š.m. rugsėjo 19 d. ji skaitė
pranešimą apie kryžiuočių šalti
nius bei karus su pagoniais lietu
viais.

PLB kraštų pirmininkams Druskininkuose dzūkų dainos vienetas atliko dalį meninės programos
Nuotr. R. Žilinskienės

Kūrybinių darbų lobynas -Lietuvai
“Žmogus per širdį tenuein Tėvynėn” (Vydūnas)
IRENA JANINA
VAIČEKAUSKAITĖ
Rokiškio raj., Pandėlio valsč.,
Geniškio II sodyboje Bronės ir
Juozo Juozonių šeimoje, kurioje
jau augo trys vaikai (Albertas,
Aldona ir Birutė), 1922 m. lie
pos 24 d. gimė ketvirtas vaikas sūnus Leonas Ernestas. Jau iš
vaikystės mąslios berniuko akys
švytėdavo džiaugsmu, kai klau
sydavosi netoli sodybos esančio
beržyno, liepų bei didingo ąžuo
lo šnaresio, bitelių dūzgimo bal
tais pavasario žiedais pasipuošusiame sode, linksmo gandrų
kleketavimo, sugrįžus į savo
gimtąjį gandralizdį.
Mirksniu pralėkė vaikystė,
mokykliniai bei studijų metai.
Viesulu praūžė karų bei poka
rio juodi debesys, besisvaidydami žaibų strėlėmis, neaplenkę ir
Juozonių šeimos... Tėvai, brolis
Albertas, seserys Aldona ir Bi
rutė jau iškeliavę į amžinybę. O
š.m. liepos 24 d. jauniausias
sūnus Leonas Ernestas Juozonis
- didis Tėvynės patriotas, gar
bės kraštotyrininkas, meno savi
veiklos žymūnas, poeto Aisčio
premijos laureatas, architektas,
medžio drožėjas, skulptorius,
ąžuolinių memorialinių lentų,
koplytėlių bei paminklų kapinė
se kūrėjas, paveikslų tapytojas,
portretistas, draugiškų šaržų
piešėjas, knygų iliustratorius,
LEONAS JUOZONIS

KRAŠTOTYRhNhNKO
„t
KELIAS

jaunimo literatūra
Č. SENKEVIČIUS
Kad priaugančių išeivijos
kartų skaitybai, kaip lituanisti
nio ugdymo priemonei, buvo
skirtas didelis dėmesys 19451990 metų laikotarpiu, liudija
stambus, Kaune išleistas vaikų
ir jaunimo literatūros pirmasis
antologijos tomas, pavadintas
Lietuvių egzodo vaikų ir jaunimo
literatūra. Prof. Vinco Aurylos
sudarytoje 640 psl. apimties kie
tais viršeliais įrištoje knygoje tame pirmame tome - su savo
kūriniais dalyvauja 58 išeivijos
rašytojai, į kurių prozinę įvairo
vę skaitytojus įveda trumpos jų
biografijos, išryškintos gražio
mis antraštėmis ir skirtingu
teksto šriftu. Dauguma apsaky
mėlių papildyti taikliomis ilius
tracijomis, paimtomis iš antolo
gijos dalyvių knygų.
Leidinys pradėtas keturių
posmų P. Rinkūno eilėraščiu
Našlaitėlė. Tai tarsi vedamoji
mintis, nes “nors žiedai takus jai
klojo, bet ilgėjos ji tėvynės”. Už
tenka šių žodžių, kad supras
tum, kaip išeivijos rašytojai
stengėsi meniniu žodžiu įkvėpti
jaunimui gimtojo krašto nostal
giją, kuri kaip šaltas rūkas diekėsi per dešimtmečius, ir taip
užteko laiko, kad “darbštieji
kiškeliai ir geneliai” parašytų
“šią knygutę”...
Toliau knygos sudarytojo
žodyje nušviestas vaikų ir jauni
mo literatūros kūrėjų ryžto, en
tuziazmo ir nelengvų sąlygų ke
lias, prisimintos sunkiai įveikia
mos kliūtys ką nors iš išeivijos
autorių prakišti į sovietmečiu
leidžiamas tokios literatūros an
tologijas; apibūdintas šiuo metu
visapusiško pritarimo susilaukęs
užmojis trimis tomais apžvelgti

išeivijos vaikų ir jaunimo litera
tūrą bei jos kūrėjus.
Antrasis tomas skirtas poe
tų bei dramaturgų kūrybai; tre
čiasis bus studijinio pobūdžio
veikalas, kuriame numatyta ap
žvelgti vaikų ir jaunimo literatū
ros užuomazgas, raidą ir susi
formavimą “į savitą meninį or
ganizmą”.
Knygos leidybą parėmė
Amerikos lietuvių fondas, talki
no rašytojas Stasys Džiugas ir
Lietuvių rašytojų draugijos pir
mininkė Stasė Vanagaitė-Petersonienė.
Metrikoje skaitome: I to
mas - proza, dailininkė Kristina
Jėčiūtė, redaktorė Janina Jašinskienė; akcinė bendrovė lei
dykla “Šviesa”, Vytauto pr. 25,
3000 Kaunas; E-paštas sviesa(mbalt.net; interneto puslapis
http://www.ausra.lt.
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Sugrįžtant prie Nekrošiaus “Hamleto” ir Toronto kritikų

A. LANDSBERGIS
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Knygos “Kraštotyrininko kelias” viršelis

-n=5=i
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M. K. Čiurlionio pašto ženklo projektas

LEONAS ERNESTAS JUOZONIS,
2002 m.

gabus šachmatininkas (daugelio
prizų laimėtojas), aktyvus stalo
teniso žaidėjas, X Rinktinės
Rokiškio kan. J. Tumo Vaiž
ganto valstybinės gimnazijos
šaulių berniukų būrio narys
(1939), ateitininkas, 1941 m.
birželio sukilimo dalyvis, Kauno
keliautojų kultūros klubo narys,
o nuo 1993 m. sausio Kauno
Sėlių organizacijos pirmininkas,
- 80 metų jubiliejų pasitiko savo
kūrybinių darbų, Asmeninio gy
venimo ir visuomenės -veiklos
žymesnių atmintie4‘blyksnių kny
ga Kraštotyrininko kelias. Išleido
ir spausdino UAB ’’Gabija”.
Daili ir miela knyga, at
skleidžianti kūrėjo skaidrios
dvasios, gilios minties jėgą,
darbščias rankas bei talentų
įvairovę. Ji nuo pirmo iki pasku
tinio puslapio, pristatydama kū
rėjo darbus bei aktyvią kraštoty
rininko veiklą, laiptelis po laip
telio veda skaitytoją pasižvalgyti
po savo darbų lobyną, kuris it
M. K. Čiurlionio Pilies pasakos
saulė savo skaidriais spinduliais
žvelgia iš aukštybių tėvynainiams
į širdis ir byloja, ką gali žmogus,
kai jo širdyje liepsnoja skaidri
ugnelė - meilė Tėvynei, kai jis
kantriai bei nuosekliai ugdo jam
Dievo duotus talentus.
Įdomus žmogus bei įstabus
menininkas Leonas Ernestas
Juozonis! Jo visų darbų neįma
noma išvardinti. Todėl paminė
siu tik nedaugelį darbų, kurių
galima rasti įvairiuose Lietuvos
kampeliuose, ir kurie negali ne
sukelti lietuvio širdyje dėkingu
mo bei pagarbos jausmo šiam
didžiam Tėvynės mylėtojui.
Ramiai didingos, spindu
liuojančios šilumą bei dvasinę
stiprybę L. E. Juozonio sukur
tos ąžuolo skulptūros: Biržų raj.
Purviškių vnk. knygnešiui Jur
giui Bieliniui, Prienų raj. Čiudiškių k. keliautojui Matui Šal
čiui, Kaišiadorių raj. Dovainonių k. poetui Jonui Aisčiui, Kė
dainių raj. Kuronių k. poetui

Muzikas VIKTORAS RALYS, Los Angeles miesto atstovo apdovanojamas žymeniu už nuopelnus etninės
kultūros puoselėjimui
Nuotr. V. Štoko

Ad. Jakštui Dambrauskui, Ša
kalių dv. Rokiškio raj. partiza
nui Kaziui Krisiūnui ir kt.
Rankos lengvumu, akies
tikslumu bei vidinės šviesos
bangavimu iš toli šviečia L. E.
Juozonio net 23 ąžuolinės me
morialinės lentos: dr. Jonui Ba
sanavičiui su bareljefu ir gimti
nės maketu Vilkaviškio raj. Oškabalių k., kun. prof. Fabijonui
Kemešiui su bareljefu Pandėly
je, Popiežiaus Jono Pauliaus II
atvykimo į Lietuvą proga Paber
žės šventovėje, kardinolo V.
Sladkevičiaus su bareljefu Pa
beržės ir Nemunėlio Radviliškio
šventovėje ir kt.
Daug paminklų kapinėse
bei šventoriuose su Rūpintojė
liais ar ąžuolo koplytstulpiais
parimusių prie artimųjų ir žino
mų žmonių kapų. Labai daug
įvairių medžio statulėlių (miniatūrinių paukštelių ir žvėrelių)
linksmai rikiuojasi menininko
namų bei draugų lentynose.
Žvelgiant į įžymių žmonių
sodybų ar jų geneologinių me
džių’ schemas, iš nuostabos vos
neaikteli. Taip kruopščiai ir
tiksliai atlikti darbai kalba apie
geležinės valios bei stiprios dva
sios atkaklų kūrėją. Paminėti
nos Aisčio, Brazdžionio, Girdausko, Šliūpo, Juozonio sody
bų bei Brazdžionio, Maironio,
Urbšio, Tūbelio, Zamenhofo,
Juozonio geneologinių medžių
schemos. Vertingos 1863 m. su
kilėlių, 1941 m. sukilimo vadų ir
organizacijų, lietuviško žodžio
istorijos schemos. Įdomus Per
lojos “respublikos” žemėlapis.
Gražus M. K. Čiurlionio pašto
ženklo projektas. O draugiškų
šaržų gausybė!...
Visų Leono Ernesto Juozo
nio kūrybinių darbų neįmano
ma suminėti. Todėl šiam di
džiam Tėvynės mylėtojui taria
me:

Už šį lobyną ačiū, Ernestai!
Viešpats telydi mūzų kely!
Te vis liepsnoja! Te neišblėsta
Sieloj kūrybos ugnelė skaidri!

Kaip tiesą šaukt?
Tiesos išalkusi,
braidau po melo upę.
Pakrantėj
akmenys margi
suklupę
lyg sako man:
nėra tiesos - nerasi,
juk nuopuolis
kiekvieno dvasioj!
Aš netikiu.
Viltis širdy rusena.
Tiesa man lyg paminklas senas:
jeigu išliko
atminty senolių,
kodėl nuo mūsų
viesulu nutolo?
Kaip tiesą šaukt,
kad būtų vėl arti?
Kaip ją išsaugot
savo atminty?
Kokiu žodžiu
vaikaičiai mus
minės,
jei melo upė
trauks juos į gelmes?
Tiesa - žvaigždė.
Ją šauksi - neprišauksi:
kosminiam toly
spindi auksu.
Tiesos išalkusi
svajonę nuskraidinsiu bent jai neteks
melo purve
braidyti.
J. Marcinkevičienė

Kauno aukštųjų ir informaci
nių technologijų parkas buvo
įsteigtas rugpjūčio pabaigoje

bendromis Lietuvos energetikos
instituto, Ūkio ministerijos, Vy
tauto Didžiojo ir Kauno techno
logijos universitetų pastangomis.
Planuojama, kad Lietuvos ener
getikos instituto patalpose kuria
mas parkas užsiims naujausių
aukštųjų technologijų - biotech
nologijos, informacinių telekomu
nikacinių technologijų ir nanotechnologijų, aplinkosaugos ir at
sinaujinančių energijos šaltinių kūrimu bei jų diegimu pramonė
je. Taip pat bus rūpinamasi nau
joviškų įmonių steigimu, naujo
viškų projektų pritaikymu pramo
nei, neapleidžiant ir kitų giminin
gų veiklos barų, kaip techniškų
knygų leidyba, programų kūrimas
ir t.t. Parko veikloje pareiškė no
rą dalyvauti ir aukštųjų technolo
gijų
bendrovės
“Omnitel”,
“Sonex”, “Eisis” ir kitos. Į kuria
mo parko darbą stengiamasi
įtraukti universitetų dėstytojus,
studentus, verslo atstovus ir suda
ryti patrauklias sąlygas smulkių ir
vidutinių įmonių veiklai. Mano
ma, kad parkas savo veiklą pradės
jau kitų metų pradžioje. Šiuo pro
jektu siekiama įjungti Kauno ir
apylinkių mokslinį bei verslo pa
jėgumą, produktyviai bendradar
biauti su Europos Sąjungos bei
kitomis pasaulio valstybėmis.
Restauruoti vargonai Biržų
Šv. Jono Krikštytojo katalikų
šventovėje. Vargonus restauravo
panevėžietis vargonų meistrasAntanas Šauklys, lėšas parūpino
Biržų rajono taryba, “Agaro”,
“Malsenos” įmonės ir parapijie
čiai. Vargonai, vieni galingiausių
visoje Panevėžio vyskupijoje, vie
ni iš didžiausių pagal registrų
skaičių, buvo pastatyti 1936 me
tais. Restauruoti vargonai, kaip
teigia Panevėžio rytas ir parapijos
klebonas Dalius Tubis, leis pasi
kviesti koncertuoti gerus atlikėjus
- vargonų virtuozus, rengti kas
metinių Biržų muzikos festivalių
koncertus, jais naudotis per tradi
cines giesmių šventes.

Roberto Verbos (1932-1994),
kino režisieriaus ir operatoriaus,
dokumentinio poetinio kino tra
dicijos pradininko Lietuvoje, 70
metų gimimo sukaktuves paminė
jo jo kolegos, bičiuliai ir artimieji
rugsėjo 12 dieną Vilniuje. Pasak
kino kritikų, jo ir jo pasekėjų su
kurti filmai buvo be skambių šū
kių ar deklaracijų, bet vis dėlto
maištavo prieš idealizuotą, “so
cialistinio realizmo” principais iš
kraipytą tikrovės vaizdavimą. Re
žisierius rodė senus, gyvenimo
nualintus žmones, jų kasdienybę
dar patriarchališka praeitimi
dvelkiančiame kaime ir kartu kal
bėjo apie laiko tėkmę, nelabai no
rimą prisiminti istoriją. Filme
Šventėn (1973 m.) R. Verba pa
rodo dainų ir šokių švenčių džiu
gesį, tačiau kino juostoje įterpia ir
užkulisių akimirkas: pasirengimo
šurmulį,
repeticijas,
žmonių
bendravimo akimirkas. R. Verba
taip pat buvo vienas iš pirmųjų
pradėjęs kurti filmus apie iškilias
išeivijos figūras, 1983 metais pa
ruošė filmą Lituanicos sparnai.
DLK Jogailos laikais kaldin
tų monetų buvo rasta Vilniuje,
Valdovų rūmų teritorijoje. Pa
naudojant metalo detektorių bu
vo rasta 62 sidabrinės monetos denarai arba pinigėliai, sidabro
lydinys bei susilydęs sidabro ga
balėlis. Valstybinio muziejaus
Numizmatikos skyriaus vedėja D.
Grimalauskaitė šį radinį vadina
unikaliu, “šimtmečio įvykiu”, nes
iki šiol būdavo randama tik vieno
tipo DLK monetų, tuo tarpu čia
rasta net 5 tipų monetos: 18 mo
netų su iškaltu, kaip manoma, Jo
Juozo Keliuočio (1902-1983),
gailos portretu ir vos išskaitomu
vertėjo,
rašytojo, publicisto, Nau
įrašu vienoje pusėje, į leopardą
josios
romuvos
redaktoriaus
panašiu žvėrimi su susukta uode
(1931-1940 m.) gimimo šimtme
ga - kitoje,.Tjkim.a, kad šios mo
čiui paminėti Rokiškio dvaro rū
netos buvo pirmosios, kaldintos
muose rugsėjo 4 d. buvo surengta
Jogailos maždaug’; 1386 metais.
konferencija vardu Nauji ‘Naujo
Kitų 16 monetų vienoje pusėje
sios
romuvos’ skaitymai: mūsų žiiškalta susukta į žiedą žuvis bei
niasklaidos raida, tradicijos ir kul
įrašas senovės slavų rašmenimis tūra. Konferenciją rengė Žurna
kirilica, kitoje pusėje pavaizduo
listikos institutas. J. Keliuotis žur
tas skydas su Jogailaičių kryžiumi.
nalistiką studijavo Sorbonos uni
Specialistai mano, kad šios mone
versitete Paryžiuje; nuo 1935 m.
tos kaldintos įvedant DLK krikš
ją dėstė Vytauto Didžiojo univer
čionybę 1387 metais. Kitų 14 mo
sitete Kaune. Antrosios sovietų
netų vienoje pusėje pavaizduotas
okupacijos metu buvo ištremtas
skydas su Jogailaičių kryžiumi ir
keleriems metams į Sibirą. Grįžęs
įrašu slavų rašmenimis, antroje
gyveno Vilniuje. Vienas didžiau
pusėje Vytis su ietimi. Manoma,
sių jo darbų lietuvių kultūros sri
kad šios Jogailos monetos buvo
tyje buvo savaitinio iliustruoto
kaldinamos ilgiausiai - nuo 1387
Naujosios romuvos žurnalo leidi
iki 1392 metų. Radinio monetose
mas ir redagavimas; aplink šį lei
pirmą kartą buvo įskaitomas įra
dinį redaktorius sutelkė daugumą
mūsų mokslo, meno ir literatūros
šas “Kniaz Juga” (kunigaikštis Jo
žmonių, pats daug jame rašė įvai
gaila). Taip pat rasta ir 13 DLK
riomis kultūros, meno, literatūros ir
Vytautui priskiriamų monetų, ku
visuomeninėmis temomis. Konfe
rių vienoje pusėje įspausta slavų
rencijoje pranešimus skaitė žurna
rašmenimis įrašas, kitoje ietigalis
listikos studentai, doktorantai, Lie
su kryžiumi. Šios monetos kaldin
tuvių kalbos instituto vicedirektorė
tos 1392-1396 arba 1400 metais.
Jolanta
Zabarskaitė, Žurnalistikos
Be to, radinyje buvo aptikta viena
instituto lektorius Skirmantas Va
iki šiol nežinoma moneta su ere
liulis, Lietuvos telegramų agentūros
liu ir slaviškais rašmenimis vieno
ELTA žurnalistė Guoda Salčiūtė;
je pusėje, žvėrimi - kitoje. Nu
diskusijose
dalyvavo ir dabartinės
mizmatų nuomone, tikriausiai tai
Naujosios romuvos leidėjai, tyrinė
irgi Jogailos moneta.
tojai, kritikai.
G.K.

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

Kalbininko KAZIMIERO BŪGOS paminklas Zarasų krašto Dusetų
miestelyje, netoli jo gimtinės
Nuotr. L Ross
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Klubo krepšinio komandų tre
niruotės prasidėjo spalio 7 d. Tre
neriai pranešė klubo nariams, kur
ir kada treniruotės vyks. Klubo na
rių registraciją ir informaciją vykdo
Vida ŠiauČiulienė tel. 416 6265184. Kviečiamas lietuvių kilmės
jaunimas nuo 4 iki 19 m. registruo
tis. Klubas turi savo interneto tink
lapį www.ausra.net, kuriame yra ži
nių apie klubo veiklą.

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006
KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
IMA UŽ:

90-179 d. term, ind..................... 1.25%
180-364 d. term.ind.................... 1.55%
1 metų term, indėlius................ 2.00%
2 metų term, indėlius................ 2.60%
3 metų term, indėlius................ 3.00%
4 metų term, indėlius................ 3.60%
5 metų term, indėlius................ 4.05%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 1.60%
1 metų GlC-met. palūk.............. 2.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 2.85%
3 metų GlC-met. palūk..............3.25%
4 metų GlC-met. palūk.............. 3.85%
5 metų GlC-met. palūk..............4.30%
RRSP, RRIFir OHOSP
“Variable”............................. 1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. ...2.50%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. ...3.10%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. ...3.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. ...4.10%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 4.55%
Taupomąją sąskaitą iki............ 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk...................... 1.00%

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

Sutarties paskolas
nuo.................. 5.50%
Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų...................... 4.10%
2 metų...................... 4.70%
3 metų...................... 5.05%
4 metų...................... 5.50%
5 metų...................... 5.70%

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

Mirė garsusis amerikietiškojo futbolo žaidėjas - Johnny UnitasJonaitis, kuris savo pavardę, pagal tarimą rašė Unitas
EDVARDAS ŠULAITIS

DANTŲ GYDYTOJAS

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

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

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

ffi JUMS TIK
KAINUOS

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416)

+ GST
Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

Europos futbolo atrankos varžybose š.m. rugsėjo pradžioje Lietuvos fut
bolininkai savo jėgas išbandė įtemptoje kovoje su pasaulio vicečempionu
Vokietija, kuri rungtynes laimėjo 2:0 santykiu S. Dariaus ir SL Girėno sta
dione Kaune, stebint 8500 žiūrovų. Nuotraukos priekyje garsusis vokiečių
puolėjas Michael Ballack; už jo - lietuvis
Nuotr. “OWL am Sonntag”

Duodame komercines
nekilnojamo turto paskolas

DR. STASYS DUBICKAS

IŠ VISO

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Literatūrinės
premijos

Palaidotas žymus sportininkas

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

3’/z%

KANADOS
ĮVYKIAI

Duodame CMHC apdraustas
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 (travellers cheques) JAV, Kan.
ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai:
spausdiname asmeninius Ir biznio čekius, apmokame įvairias
sąskaitas.
Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

763-51 6 1
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

ANNETTE ir HIGH PARK AVE.: 9
kambariai, 2 virtuvės, savi-ninko
butas ir 5 kambariai išnuomo
jimui. Prašo $305,000.
DUFFERIN ir WILSON: VA aukš
to, 3 miegamieji. Tuoj pat galima
užimti. Prašo $154,000.
SKAMBINTI

Iškeliavo amžinybėn staiga,
rugsėjo 11d. gavęs širdies smūgį.
Šis senosios lietuvių ateivių kar
tos palikuonis, vienas žymiausiųjų
šio krašto futbolininkų, mirė su
laukęs 69 m. amžiaus.
Apie jį, pažymint šio vyro lie
tuvišką kilmę, plačiai rašė abu di
dieji Čikagos dienraščiai - Tribu
ne ir Sun-Times bei kita šio krašto
spauda - pateikė jo biografiją,
pasižymėjimus, nuotraukas.
Jonukas buvo tik 5 metukų,
kai neteko tėvo, kuris senojoje
Amerikos lietuvių sostinėje
Pitsburge, Pensilvanijos valstijo
je, išvežiodavo kitų mūsų tautie
čių iškastas anglis, o motina
plaudavo grindis miesto pasta
tuose. Mirus vyrui, Jonuko mo
tina turėjo dirbti dvigubai dau
giau, kad galėtų aprūpinti ne tik
jį, bet ir du kitus savo vaikus.
Todėl Jonukas turėjo daug
ko išmokti. Nuo jaunystės pasi
žymėjo atkaklumu ir užsispyri
mu. Būdamas smulkaus sudė
jimo ir lengvo svorio, jaunuolis
iš karto nepateko į šio krašto
universitetų futbolo komandas,
kurios ieškodavo tik tvirtų ir
sunkių sportininkų. Tačiau ve
lionis, užsiaugino daugiau svo
rio ir prasimušė į universitetų, o
vėliau - profesionalų rinktines
ir tapo vienu iš geriausių fut
bolininkų visame krašte. Jis net
16 metų buvo geriausias Baltimorės “Colts” klubo žaidėjas,
o paskutinį sezoną - 1973-siais
žaidė San Diego “Chargers” ko-

LED AS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING &
APPLIANCES

TEODORUI

Skambinti

STANULIUI,b.a.

R. Jareckui

Associate Broker
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;
416 879-4937 (nešiojamas)

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

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

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

mandoje. Jis pasiekė visą eilę
rekordų, kurių dalis dar ir šian
dien nėra sumušti.
Lietuvių tarpe jis mažai bu
vo žinomas, nes, atrodo, lietu
viai juo nesidomėjo ir nenorėjo
jo paramos lietuvių vardo Ame
rikoje garsinimo darbuose.
Sports Illustrated, milijoninį
tiražą turintis leidinys, mūsų
tautiečiui paskyrė viršelį, kuria
me matomas J. Unitas rung
tynių metu 1964-siais ir didelė
mis raidėmis užrašas “The Best
There Ever Was - Johnny Uni
tas 1933-2002”.
Šiame žurnalo numeryje
(IX.23) išspausdinti net trys ra
šiniai (iš viso 13 puslapių) apie
J. Unitą. Šalia daugelio puikių
jo vertinimų, rašoma apie jo lie
tuviškumą. Kadangi kai kurie
čia naudojamos citatos žodžiai
yra nelengvai į lietuvių kalbą
išverčiami, tai kelis sakinius čia
pateiksiu angliškai:
“Unitas wąs some hard
scrabble Lithuanian, so what he
did made a difference, because
even if we’d nejver met a Lith
uanian before, we knew that he
was as smart a sonuvabitch as
he was tough. Dammit, he was
our (šis žodis pabrauktas, E.Š.)
Lithuanian”.
Šis išsireiškimas tikrai daug
ką pasako. Čia tik reikia pažy
mėti, jog jo pavardę amerikie
čiai geriau įsiminė negu Ameri
kos prezidentų, kurie ateidavo
ir pranykdavo. O lietuvis John
ny Unitas išlikdavo. Ir jis išliks
visiems laikams!

Skautų veikla
• Šiuo metu vyksta LSS vado
vybės rinkimai. Balsavimo teisę turi
visi sąjungos nariai-rės, sulaukę 18
m. amžiaus ir užsimokėję nario mo
kestį už paskutiniuosius trejus me
tus. Balsavimo lapus reikia nusiųsti
rinkimų komisijai iki š.m. spalio 26
d. Tvarka yra paaiškinta rinkimų
bendraraštyje (nr.2). Iš Kanados ra
jono kandidatuoja: į seserijos gar
bės gynėją v.s. D. Keršienė; į LSS
. garbės teismą ps. M. Kalvaitienė,
jps. E. Namikienė ir v.s. A. Vilimie
nė; į LSS kontrolės komisiją v.s.fil.
J. Neimanienė, ps. D. Steponaitie
nė ir ps. I. Tarvydienė; į Kanados
rajono vadus - v.s. R. Otto.
Inf.
• Vytautas Montvilas, nepri
klausomos Lietuvos Tauragėje ak
tyviai dalyvavęs jūrų skautų veiklo
je, šiuo metu gyvenantis Toronte,
jūrų skautams padovanojo pripu
čiamą valtį. Už naudingą dovaną
dėkingi jūrų skautai-tės. F.M.

____
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VICTOR RUDINSKAS
Tel. 416 240-0594

MARGUTIS

27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4

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

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (41<i) 233-41MM

=‘MARGIS PHARMACY
Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

“IR TAI NE TAS. KĄ MES MOKAM, BET KAIP
JUMIS RŪPINAMĖS!”
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

“Aušros” žinios

KREDITO KOOPERATYVAS

MOKA UŽ:

Sportas

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

Tel.: (416) 535-1944

Faksas:(416) 536-6268

Booker Prize , kuriai kandidatai
renkami iš Britų sandraugos
(the Commonwealth) ir Airijos
rašytojų, pirminiame 2002 metų
sąraše iš 20 kandidatų buvo ke
turi kanadiečiai. Antrajame trumpesniame - sąraše ("short
list”), paskelbtame rugsėjo 24
d., tarp 6 kandidatų liko 3 kana
diečiai: Yann Martel, Rohinton
Mistry ir CarolShields. Kiti trys
kandidatai yra W. Trevor iš Ai
rijos, Sarah Waters iš Valijos ir
Tim Winton iš Australijos. Pa
prastai Booker Prize sąrašuose
vyraudavo britų rašytojai, taigi
šių metų kanadiečių pasiseki
mas trumpajame sąraše pakėlė
Kanados rašytojų prestižą pa
saulinės litreratūros arenoje.
Per 34 šios premijos gyvavimo
metus tik du kartus po porą ka
nadiečių buvo užsilikę trum
puose sąrašuose: 1986 metais
Margaret Atwood (su Hand
maid’s Tale) ir Robertson Da
vies (su What’s Bred In The
Bone) ir 1993 metais Michael
Ignatieff (su Scar Tissue) ir
Margaret Atwood (su Alias
Grace). Taip pat tik dviem ka
nadiečiam atiteko šis apdovano
jimas: 1992 metais Michael Ondaatje (už The English Patient)
ir 2000 metais Margaret At
wood (už Blind Assassin).
Visi trys kanadiečiai trumpa
jame sąraše gimė už Kanados
ribų. Yann Martel gimė 1963
metais Ispanijoje kanadiečių
šeimoje; augo Aliaskoje, Br.
Kolumbijoje, Kostarikoje, Pran
cūzijoje, Ontario ir Meksikoje.
Studijavo Trent universitete fi
losofiją, gyvena Montrealyje;
ankstyvesnės premijos - Hugh
MacLennan Prize 2001 m., Jour
ney Prize. Rohinton Mistry gimė
Indijos Bombay mieste 1952
metais, į Kanadą imigravo 1975
m., dirba banke, gyvena Bramp
ton, ON. Ankstyvesnės premi
jos: Govemor-General’s Award,
Commonwealth Writer’s Prize,
Giller Prize 1995m. Carol
Shields gimė Čikagoje 1935 me
tais; studijavo Indianos ir Mary
land valstijose, 1957 m. atvyko į
Vinipegą, dabar gyvena Br. Ko
lumbijoje. Ankstyvesnės premi
jos: Govemor-General’s Award
ir Pulitzer Prize (1993 m.), Oran
ge Prize (1997 m.), Charles Tay
lor Prize (2000 m.).
“Žodis gatvėje” (Word on
the Street), populiarusis Toron
to spaudos festivalis, kaip ir
kasmet, įvyko paskutinįjį rugsė
jo sekmadienį (IX.29). Queen
West gatvė buvo uždaryta tram
vajų ir automobilių judėjimui
nuo University Avenue iki Spadina Avenue skersgatvių ir per
leista pėstiesiems bei spaudos knygų bei žurnalų leidėjų, kny
gų parduotuvių - kioskams, vai
kų (žaidimų ir pasakų) ir suau
gusių (žinomų ir premijuotų au
torių bei televizijos ir radijo ak
torių) skaitybos palapinėms.
Festivalis tęsėsi nuo 11 v.r. iki 6
v.v. Tai jau tryliktasis Toronto
spaudos festivalis. Daugiau kaip
250 kioskų ir 12 palapinių, pasi
taikius šiltam ir gražiam orui,
pritraukė apie 160,000 spaudos
mylėtojų. Panašūs festivaliai
rengiami kasmet taip pat ir
Vankuvery (B.C.), Kalgaryje
(Alberta), Halifakse (N. Sco
tia), šiemet naujai pradėtas
Kitchener-Waterloo (Ontario)
mieste.
Policininkai, žuvę tarnybos
metu, buvo pagerbti rugsėjo 29
dieną Otavoje prie parlamento
rūmų Taikos bokšto. Pagerbime
dalyvavo apie 5,000 policininkų
iš Kanados miestų, apygardų,
provincijų, federacinės policijos
tarnybų bei svečiai JAV polici
ninkai. Toks kasmetinis pager
bimas įvyko šiemet 25-tą kartą.
Taikos bokšto garbės lentoje
jau yra surašyti 670 žuvusių po
licininkų vardų.
G.K.
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PARAMA
AKTYVAI per 1 30 milijonų dolerių
MOKAME

IMAME

1.00% už 30-89 d.
term. Indėlius
1.25% už 90-179 d. term, indėlius
1.55% už 180-364 d. term. Indėlius
2.00% už 1 m. term, indėlius
2.60% už 2 m. term, indėlius
3.00% už 3 m. term, indėlius
3.60% už 4 m. term, indėlius
4.05% už 5 m. term. Indėlius
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
2.85% už 2 m. GIC invest, pažym.
3.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
3.85% už 4 m. GIC Invest, pažym.
4.30% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.00% už RRSP ind. (var. rate)
2.50% už RRSP 1 m. term. Ind.
3.10% už RRSP 2 m. term. Ind.
3.50% už RRSP 3 m. term. ind.
4.10% už RRSP 4 m. term. Ind.
4.55% 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...................... 4.10%
2 metų...................... 4.70%
3 metų...................... 5.05%
4 metų...................... 5.50%
5 metų...................... 5.70%
- su keičiamu
nuošimčiu................. 4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95%
įkainoto turto
• riboto kredito paskolas
(Line oi 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 SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS
Elektroninis paštas: lnfo@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS
KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
LN skyriuje - penktadieniais nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.
SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ROVZKL LePZMSE
■■■■■■■■■■■■i 1111 11111111111111111
Jei norite pirkti ar parduoti

namą, ar gauti informacijų,
prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti

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

Tel. 416 762-8255

fax

416 762-8853

stra Travel______
& Services Inc
1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus į vakarus)
Ontario, Canada, M6P 1A7
LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas j 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

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI!

Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmė
ti, kad NAUJAS TŽ FAKSO NUMERIS YRA 905 290-9802.

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į LIETUVĄ - pigieji bilietai pasibaigė!
Čia šiuo metu geriausios rudens ir žiemos kainos:
visas spalio mėnuo ir 14-23 gruodžio
- $955+mokesčiai
lapkritis ir iki 13 gruodžio ir nuo 24 gruodžio iki 31 kovo - $835+mokesčiai
Pensininkam pritaikom 10 nuošimčių nuolaidą!
Užsisakykite dabar - kaip matote pigieji bilietai greitai išperkami!
Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!
TURIU DAR VIETŲ TUR1STINĖSE/MALDININKŲ KELIONĖSE:
37 rugsėjo, 13 dtenų-r.. išparduota
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!

Al r IQ

ALUI O

Bilietus pristatau X-PRESS paštu.
133 Roncesval,es Avė.

TORONTO, Ont. M6R 2L2

(g)

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

Naujieji ateiviai Amerikoje

Matininkas

TOMAS A. SENKUS,

EDVARDAS ŠULAITIS

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA,

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

416 769-2526

DENTAL CARE

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas
2373 Bloor St. West
(416)

763-5677

PATYRĘS
NUOSAVYBIŲ
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS
Prašau skambinti šiandien

tel.

416 236-6000

pirkimo ar pardavimo

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

Cicero lietuviai, dalyvavę
Tautos šventės - rugsėjo 8-tosios pamaldose Šv. Antano
šventovėje, susirinko į salę, ku
rioje pasistiprinę maistu išklau
sė įdomios Ramūno Astrausko
paskaitos. Kalbėtojas yra gene
ralinio Lietuvos konsulato dar
buotojas, gyvenantis Amerikoje
su žmona dr. Asta jau 11 metų.
Jo paskaitos tema: “Trečioji
banga - mitas, viltys ir realybė”.
Trumpai pažvelgęs j Tautos
Šventės užuomazgą bei reikš
mę, kalbėtojas pažvelgė į lietu
vius ateivius Amerikoje, ypač
Čikagoje. Paskaitininkas pabrė
žė: “trečiosios bangos” migraci
ja prasidėjo prieš maždaug du
dešimtmečius ir tęsiasi iki šių
dienų. Didesnė dalis šių ateivių
savo namus atrado Čikagoje,
kur, nepatvirtintais duomeni
mis, jų skaičius siekia apie
30,000.
“Aišku, pateikti tikslų ‘trečiabangininkų’ skaičių Čikagoje
ir kituose JAV miestuose prak
tiškai neįmanoma, tačiau, pasi
tikint įvairių lietuviškų organi
zacijų duomenimis, galima spė
ti, jog vien tik į Čikagą atvyko
iki 25-30,000 naujųjų ateivių.
Per paskutiniuosius 5 metus lie
tuviai laimėjo net 6.5 tūkstančių
‘žaliųjų kortelių’, tapdama viena
iš pirmaujančių šalių pagal tų iš
loštų kortelių skaičių”.
Toliau R. Astrauskas atsakė
į klausimus - kas yra tie naujieji
ateiviai, kas skatina emigraciją
iš Lietuvos, ir dar pridėjo: “Tik
rai nenorėčiau sutikti su kartais
girdimomis nuomonėmis, jog
naujieji lietuviai imigrantai yra
tokie, apie kuriuos rašo spauda
kriminalinių nusikaltimų skilty
se arba tie, kurie savo iššaukian
čiu elgesiu įvairių renginių metu
patraukia visuomenės dėmesį”.
Savo mintį pratęsdamas R.
Astrauskas teigė: “Dirbant Lie
tuvos generaliniame konsulate
Čikagoje kasdien tenka bend
rauti su naująja imigrantų ban
ga, kurią sudaro įvairaus am-

Lietuvos gen. konsulato Čikagoje
pareigūnas Ramūnas Astrauskas
kalba Tautos šventės minėjime
Cicere rugsėjo 8 d.
Nuotr. Ed. Šulaičio

žiaus, išsilavinimo ir įvairių pro
fesijų žmonės. Būtų nesąžininga
suskirstyti juos į kažkokias tai
griežtas grupes. Visi jie yra eko
nominiai imigrantai”.
Kalbėtojas, nurodęs jog čia
atvykusieji daugiausia dirba ne
pagal savo specialybes, pažymė
jo, kad atvažiuoja ir perspekty
vaus akademinio jaunimo pagal

tarptautinius susitarimus studi
juoti įvairiose aukštosiose JAV
mokyklose, kai kurie studentais
tampa, būdami jau čia. Daugu
mai studijas tenka derinti su
darbu vakarais ir savaitgaliais, ir
tam reikia nemažai ryžto bei už
sispyrimo. O baigę studijas to
kie jaunuoliai susiranda neblo
gus darbus JAV bendrovėse,
gauna darbo vizas, užsitarnauja
geras rekomendacijas. Pasiekę
nuolatinio JAV gyventojo statu
są, tampa pilnaverte šio krašto
visuomenės dalimi.
R. Astrauskas savo 20 mi
nučių užtrukusioje paskaitoje
nurodė ir “trečiabangininkų”
įnašą į vietos lietuvių gyvenimą.
Jis pabrėžė, kad tūkstančiai jų
lankosi renginiuose Willowbrook’e ir lietuvių šventovėse
Marquette Parke ir Brighton
Parke. “Daugiausia kredito už
tai reikėtų atiduoti iš Lietuvos
atvykusioms kunigams, kurie
deda daug pastangų įtraukti
jaunimą į lietuvišką veiklą”.
Paskaitininkas pabrėžė ir
“trečiabangininkų” pasireiški
mus kultūrinėje bei švietimo sri
tyse, Lietuvių bendruomenės
veikloje.
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Juozas (Joseph)

Generalinio Lietuvos konsulato Čikagoje pareigūno paskaita Cicero tautiečiams
b.sc..o.l.s.,o.li.p

ONTARIO LAND SURVEYOR

Tel.

Tėviškės žiburiai

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

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

Dantų gydytoja

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

Tei. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.
PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST. W.
(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Aukojo “Tėviškės žiburiams"
$55 - A. Žemaitaitis, A. Žilins
kas, M. Leparskas, F. Kantautas;
$50 - P. Genčius, A. Juodvalkis;
$45 - A. Ambraška, V. Šipelis; $25
- A. Radžiūnas, K. Dubauskas, S.
Pautienis; $15 - J. Polikaitis, E. A.
Trečiokas, dr. R. Slavickas; $10 V. Norvaiša, S. Smetona, O. Maci
jauskas, J. Vėlyvis, H. Kripavičius,
Z. J. Saurazas, S. Vashkys; $5 - P.
Bridickas, I. Rosich, K. Keciorius;
$4 - V. Zujus, G. Taoras.
Rėmėjo prenumeratą atsiuntė:
$60 - E. Kudzma, V. Žurauskas;

$55 - J. Kavaliūnas, V. Ripskis, B.
Lukošius, J. Kazakevičius, K. Meš
kauskas, S. Matulionis, R. Striukas,
A. N. Simonavičius, dr. A. Valiulis,
J. Kucinas, L. Kulnys, K. G. Am
brazaitis, S. Kilikauskas, A. D. Za
karevičius, O. Yčas, S. Markus, V.

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Kamantas, A. Sakalas, J. Ščiučkas,
J. Kamaitis, J. Katkauskas, Č. Ži
lionis, O. Vindašius, R. Pilipavi
čius, A. Ambraška, V. Valinčius, V.
Šipelis, K V. Stankus, E. Skiotys.

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Garbės prenumeratą atsiuntė:

$155 - E. Stankevičius; $100 - E.
Purtulis, V. Grenke, R. Vaitkevičius,
J. J. Zenkevičiai; $75 - A. Raulinaitis, P. Pakalka, I. Thuteras; $70 - O.
Vasiliauskas; $65 - S. Augaitis, G.
Stonkus, V. Slėnys, J. Janulaitis, J.
Nešukaitis, K Norkus, D. Rocca, E.
A. Trečiokas, J. Vinslovas, Z. Kal
vaitis, B. Jacka, L. Balaišis, jr., dr. R.
Slavickas, J. Jurgulis, S. Vashkys.
Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią
prenumeratą prideda ir auką.

Canada’s Permanent
Resident Card

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)
▲ Gaminame paminklus, bronzines
plokštes, atminimo lenteles.
▲ Puošiame lietuviškais ornamentais
pagal klientų pageidavimus.
▲ Patarnaujame lietuviams daugiau
kaip 20 metų.
▲ Garantuojame aukščiausios
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road
(tarp Eglinton ir St. Clair),

Toronto, Ontario M6N 3P7

What You Should Know
4Įr

A New Permanent Resident Card:

A more secure and durable proof of

residency card for permanent residents
(landed immigrants) living in Canada is one

feature of Canada’s new Immigration and

Refugee Protection Act. This tamper-resistant
card replaces the paper document (IMM 1000)

Canada

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 do not need a Permanent Resident
Card, and will not be issued this Card.

Becoming Canadian: Permanent residents who can become Canadian

citizens are encouraged to apply for their citizenship.
4^

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

0

1 800 255-4541
TTY/TDD: 1 888 576-8502

0

www.cic.gc.ca

k

Advokatas

Important Message for Permanent Residents

For information or application kits:

NORKUS

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 1 973

ANYTIME after October 2002
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Anapilio žinios
- Rugsėjo 28, šeštadienį, pa
krikštytas Jono-Rimo ir Irenos
(Bansevičiūtės) Juodžių sūnus Raimundas-Rimas.
- Spalio 5, šeštadienį, palaido
tas a.a. Henrikas Buračas, 64 m.
amžiaus.
- Netrukus bus pradedamos
Pirmajai Komunijai pasiruošimo
pamokos. Pamokoms vadovaus Ja
nina Dzemionienė. Prašome vai
kučius registruoti klebonijoje tel.
905 277-1270 arba sekmadieniais
po Mišių zakristijoje.
- Spalio 19, šeštadienį, 6 v.v.
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos
sambūris rengia rudens šokius
Anapilio parapijos salėje. Progra
moje šilta vakarienė su vynu.
- Rudeninė kapinių lankymo
diena Anapilyje bus lapkričio 3,
sekmadienį. Pamaldos bus 3 v.p.p.
Lietuvos kankinių šventovėje. Autoaikštėje bei kapinėse tvarką pri
žiūrės Toronto VI. Pūtvio kuopos
šauliai. Mokyklinis autobusas į pa
maldas veš maldininkus nuo Isling
ton požeminių traukinių stoties
2.30 v.p.p., o nuo Anapilio atgal
išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapilio autobusėlis tą sekmadienio rytą važiuos
įprasta sekmadienio tvarka.
- Mūsų parapijoje ugdomas Iš
eivijos lietuvių klierikų fondas, kad
ateityje iš jo nuošimčių būtų galima
remti tuos lietuvius klierikus, kurie
bus pasiryžę po kunigystės šven
timų darbuotis mūsų tarpe. Šiuo
metu jau yra suaukota $35, 200.
- Mišios spalio 13, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Mariją Kronienę ir
Jurgį Bendoraitį; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo
šventovėje 2 v.p.p. už a.a. Feliksą
Kasperavičių (X metinės); Delhi
Šv. Kazimiero šventovėje spalio 12,
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Vladą
Klemką.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį pamaldos 9.30
v. ryto.
- Tradicinė Moterų draugijos Pa
dėkos šventės puota įvyks sekma
dienį, spalio 20 po pamaldų Lietu
vių Namų patalpose. Bilietai plati
nami prieš ir po pamaldų kas sek
madienį. Šiuo reikalu rūpinasi A.
Langienė tel. 416 233-0511.
- Parapijos tarybos posėdis
įvyks antradienį, spalio 22, 7.30 v.v.
Vandos Norvaišienės bute, Don
Mills, Ontario.

Maironio mokyklos žinios
- Spalio 12 d. pamokų nebus,
nes švenčiamas Padėkos savaitgalis.
- Devynios šeimos mūsų kny
gyne papiginta kaina jau užsiprenu
meravo Eglutę - mėnesinį vaikų
žurnalą.
- Spalio 26 - Kaukių diena.
Darželinukai ir kiti vaikai, jei nori,
galės mokykloje dėvėti kaukes ir tai
dienai skirtą aprangą.
Živilė
Lietuvių Namų žinios
- Spalio 6 d. Lietuvių Namų
svetainėje pietavo 280 svečių. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino Kultūros komisijos narė R.
Snowden. Svečių knygoje pasirašė
E. Navickienė iš Kauno ir G. Na
vickas iš Vilniaus.
- LN valdybos posėdis įvyks
spalio 16, trečiadienį, 7 v.v. sekly
čioje.
- Lietuvių Namai baigia ruošti
jubiliejinį 50-mečio leidinį. Galin
tys prisidėti finansiškai arba norin
tys tapti leidinio mecenatais prašo
mi kreiptis į LN raštinę arba skam
binti tel. 416 532-3311.
- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima skaniai papietauti ir
pasiskaityti naujausių žinių iš Lie
tuvos dienraščių, pasižiūrėti televi
zijos laidų, pasinaudoti interneto
tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai auko
jo: a.a. V. Paulionienės atminimui
B. Tamulionienė $50; a.a. Alekso ir
Verutės Paulionių atminimui, už
jausdami sūnus, dukras bei arti
muosius, Slaugos namų bibliotekai
Dervaičių šeima aukojo $100; P.
Vytė taip pat aukojo $100.
- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas. Jos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog
Labdaros fondui LN adresu.
- Prašoma aukų Slaugos namų
bibliotekai įrengti. Aukas priima V.
Kulnys, tel. 416 769-1266. Aukoto
jams bus išduodami pakvitavimai,
tinkantys valst. mokesčių reika
lams.
Slaugos namuose “Labda
ra” jau visos vietos užpildytos.
Dar ieškoma tarnautojų, virėjo,
kuri(s) bus samdoma(s) pagal
patirtį, ir mitybos paslaugų pri
žiūrėtojoj) (food service super
visor), kuri(s) būtinai turi turėti
atitinkamą kvalifikaciją. Taip
pat reikia asmeninių prižiūrėto
jų, kurie gali būti dar nebaigę,
bet lankantys kursus. Inf.
t

Prisikėlimo parapijos žinios
- Parapijos tretininkų Mišios ir
susirinkimas įvyks šį ketvirtadienį
10 v.r. “Vilniaus rūmų” patalpose.
- 2003 metai parapijai bus 50tieji. Ruošiamas parapijiečių nuo
traukų albumas. Parapijos šeimos ir
pavieniai asmenys yra prašomi įsi
jungti į šį projektą. Nuotraukos bus
daromos spalio 16, 17, 30, 31 ir
lapkričio 1 ir 2 dienomis. Jau dabar
galima pasirinkti laiką. Skambinti
Algiui Simonavičiui, 416 239-7226 į
namus, ar sekmadieniais registruo
tis parapijos patalpose.
- Metinė parapijos vakarienė
vyks spalio 19, šeštadienį, parapijos
salėje. Pradžia 5 v.p.p. Meninę pro
gramą 6 v.v. atliks sol. Indrė Viskontaitė, pianistė Ilona Beresnevičienė ir saksofonistas David Rubinoff. Po koncerto - vakarienė.
Bilietus platina V. Taseckas sekma
dieniais salėje, kitu laiku iš namų,
905 824-4461.
- Spalio 1 d. mirė a.a. Stasys
Jurgelis, 90 m. Jo palaikai bus
laidojami Lietuvoje.
- Parapijos jaunimo choras re
petuoja sekmadieniais po 10.30 v.r.
Mišių, parapijos suaugusių choras ketvirtadieniais 7 v.v.
- Registruojamas jaunimas pa
rapijos raštinėje Pirmos Komunijos
ir Sutvirtinimo sakramentų pamo
koms, kurios prasidės lapkričio
mėnesio pradžioj.
- KLK moterų organizuojamos
uždaros rekolekcijos vyrams ir mo
terims vyks parapijos patalpose lap
kričio 23 d. Pradžia 9 v.r. Regis
truotis parapijos raštinėje ar pas
Ireną Vibrienę, 416 762-8414. Re
kolekcijas ves kun. Algirdas Malakauskis, OFM.
- Vartotų daiktų ir drabužių
išpardavimas vyks parapijos salėj
lapkričio 1-2 d.d. Daiktus atvežti į
salę ne anksčiau kaip spalio 29 d.
- Per VISION TV televizijos
stotį trečiadieniais 10 v.v. teologas
Jean Vanier perduoda 25 pokalbių
seriją apie Šv. Jono Evangeliją.
- Mišios sekmadienį, spalio 13:
8 v.r. už Ivaškevičių ir Žutautų
šeimų mirusius; 9.15 v.r. už a.a.
Eleną Gegužienę; 10.30 v.r. už a.a.
Oną Beresnevičienę, už a.a. Apolo
niją ir Vladą Kazlauskus ir Laimutę
Butėnienę, už a.a. Petrą Bigauską;
12 v.d. už gyvus ir mirusius parapi
jiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Gražiai praėjo Ritos Bulavaitės-Forrest meno parodos atidary
mas, kuriame dalyvavo apie 100 as
menų. Dabar ruošiama KLB paroda.
Jai trūksta Hamiltono, Otavos ir Del
hi KLB apylinkių veiklos nuotraukų.
Galintys paskolinti prašomi skam
binti tel. 905 566-8755.

Toronte veikianti CFMT tele
vizijos stotis šeštadieniais 11.00 v.r.
ir antradieniais 2.30 v.p.p. trans
liuoja lietuvišką laidą Toli arti (ka
belinės televizijos kanalas 4, per
anteną 47). Verslininkai, profesio
nalai ir kiti norintys lietuviškose
laidose reiklamuotis ir prisidėti prie
šio projekto pasisekimo, kviečiami
kreiptis telefonu 416 534-9191 arba
ei. paštu info(a>spausk.com dėl kainų
ir platesnės informacijos.

A. a. Felikso Kasperavi
čiaus 10 metų mirties prisimini
mui, šeima Tėviškės žiburiams
aukojo $ 100.
A. A. Vlado Morkūno atmi
nimui pagerbti, užjausdama velionies šeimą bei artimuosius,
Irena Meiklejohn Tėviškės žibu
riams aukojo $30.
A. a. Gediminui Smolskiui
mirus, užjausdami jo žmoną Ire
ną, sūnų Raimundą, brolį Algį
ir gimines, Apolinaras ir Sabina
Gotceitai Tėviškės žiburiams au
kojo $25.
A. a. Virginijos Žemaitienės
penkerių metų mirties sukakčiai
atminti Stasė ir Sigitas Zubrickai (St. Catharines, ON) Lietu
voje vargstantiems vaikams au
kojo $25.
A. a. Kazimieros Mankauskienės vienerių metų mirties
prisiminimui Alina ir Kazys Žil
vyčiai Tėviškės žiburiams aukojo
$25.

A. a. Petro Lukošiaus atmi
nimui M. V. Salikliai iš Čikagos
Tėviškės žiburiams aukojo $20.
Vysk. Paltaroko vidurinei
mokyklai Panevėžyje $200 au
kojo N.N.
Lietuvos Vietinės rinktinės
savanorių, žuvusių 1944 m., pa
laikų pervežimui į Lietuvą iš
Ašmenos aukojo: $500 - Vaclo
vas Zujus; $200 - Vytautas Birš
tonas; $100 - Vladas Rukšys;
$50 - Paulius Remeika. Auko
tojai yra prašomi rašyti čekius
KLB pažymint (LVR) sąskaitos
#14143.
F.M.

Montrealio ir apylinkės lietu
vių laukia labai aktyvios veiklos ru
duo. Yra numatyti šie renginiai:
Aušros Vartų parapijoje - spalio 20
d. pasirodys prancūzų poetas daini
ninkas Andre Durnas; spalio 27 d.
Ramūnas Stankevičius, Lietuvos
centrinės kredito unijos valdybos
pirmininkas, ir juristė Jurgita Igarytė padarys pranešimą apie dabarti
nį Lietuvos kredito unijų judėjimą;
lapkričio 3 d. Meškeriotojų-medžiotojų “Nidos” klubo pietūs; lap
kričio 10 d. Aušros Vartų parapijos
metiniai pietūs; lapkričio 24 d. Ka

riuomenės šventės minėjimas;
gruodžio 8 d. KLK Moterų dr-jos
Montrealio skyriaus metinė šventė
ir pietūs.
Sv. Kazimiero parapijoje spalio 20 d. metiniai grybų pietūs;
lapkričio 3 d. Šv. Elžbietos draugi
jos pietūs. Visi čia suminėti rengi
niai vyksta atitinkamų parapijų sa
lėse po 11 vai. Mišių. Pietūs daž
niausiai paįvairinami įdomia meni
ne programa. Svečiai prašomi atsi
minti renginių datas ir maloniai
kviečiami juose dalyvauti. B.S.

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

Lietuvių šeimų stovyklos “Kretingoje” dalyviai pamaldų metu. Kun. Edis Putrimas šventino vaikų margučius
Velykoms
Nuotr. V. L. Zubrickų

LITAS

FAX: (514) 722-3546

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

DĖMESIO!

Tel.: 766-5827

FAX: 766-1349

Šiais metais KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
ŠVENČIA

50)

METŲ

JUBILIEJŲ

Paskirkite š.m. lapkričio 9-10 d.d. savaitgalį šiai šventei
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 ♦ )
KANADOS LIETUVIŲ MUZIEJUJE BUS MŪSŲ VEIKLOS NUOTRAUKŲ PARODA,
YRA LEIDŽIAMAS SUKAKTUVINIS LEIDINYS.

Sekite visus kitus pranešimus "Tėviškės žiburiuose”
KLB krašto valdyba
KLB 50 metų sukaktuvinę
šventę užbaigsime š.m. lapkričio
10 d., 2.30 v.p.p. didžiojoje Ana
pilio salėje Mississaugoje. Dvie
jų dalių programa bus atlieka
ma Kanados lietuvių kūrėjų,
atlikėjų ir bendruomenės dar
buotojų jėgomis.
Pirmoji dalis skiriama Ka
nados lietuvių rašytojų beletris
tikai ir poezijai. Išgirsime pa
rinktus
kūrinius pradedant
Henriko Nagio eilėraščiais ir
kitų žinomų Kanados rašytojų
kūrinių ištraukomis ir baigiant
šiuolaikinių Kanados rašytojų
kūrybos skaitymais. Dalį parink
tų literatūros ištraukų skaitys
Hamiltono “Aukuro” ir Toron
to “Aitvaro” dramos teatrų jau
nieji atlikėjai. Jie ruošiasi pasi
naudodami režisierės Elenos
Dauguvietytės-Kudabienės pa
galba. Šią kūrybinę dalį užbaigs
du dabartiniai rašytojai: Irena
Mačiulytė-Guilford iš Toronto
ir Raymond Filip iš Montrealio.
Abu Kanadoje užaugę rašo an
gliškai. Irenos Mačiulytės-Guilford romanas The Embrace yra
išverstas į Lietuvių kalbą ir
pavadintas Prisilietimas. Tema pokario išeivių ryšys su giminė
mis, tebegyvenančiais Lietuvoje.
Raymond Filip, kuris su savo
eilėraščiais (išverstais į lietuvių
kalbą) yra dalyvavęs poezijos
renginiuose ir Lietuvoje, ir
JAV-bėse, bus pirmą kartą mū
sų tarpe Toronte. Jis yra išleidęs
kelis poezijos rinkinius ir yra
žinomas Kanados poezijos ger
bėjų tarpe. Su jais supažindins
rašytojas Antanas Šileika.
Antroje popietės dalyje bu
vusi KLB valdybos pirmininkė
Joana Kuraitė-Lasienė pateiks
vaizdinę (vaizdajuosčių ir skaid
rių pagalba) bei žodinę apžval
gą apie KLB veiklą per 50 gy
vavimo metų. Dalyvaudami po
pietėje turėsime progą pasi
džiaugti Kanados lietuvių groži
nės kūrybos pasiekimais ir per
žvelgti paskutiniųjų 50 metų
veiklos bei bendravimo svar
biausias akimirkas. Skirkite lap
kričio 10 d. popietę šiam ren
giniui.
LR.
A.a. Kazimieros Mankauskienės vienerių metų mirties
prisiminimui Stasys Matulionis
(Brantford, Ont.) Tėviškės žibu
riams aukojo $30.

IEŠKOME auklės 2 vaikučių prie
žiūrai pilnu laiku. Skambinti po 6
v.v. tel. 416 760-7181.

SUVALKŲ KRAŠTO LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAMBŪRIS

maloniai kviečia visus norinčius pasilinksminti, pašokti
ys
ir išbandyti laimę loterijoje į tradicinius

kurie įvyks š.m. spalio 19, šeštadienį, 6 v.v.
Anapilio parapijos salėje
- Linksma programa 7 v.v.
- Šilta vakarienė su vynu ruošiama
J. Gurklienės 7.30 v.v.
- Šokiams gros Vaclovas Povilonis
Bilietus galima užsisakyti iš anksto pas
Danutę Puzauskienę tel. 905 274-2915
iki spalio 14 d.
LAUKIAME VISŲ! RENGĖJAI

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

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

A. a. Vlado Morkūno atmi
nimui pagerbti, skautų stovykla
vietei “Romuva” aukojo: $100 A. K. Valickis, S. Valickis; $50 F. Aiello ir R. Saulėnas, H. Stepaitis, R. J. Nacevičiai, E. Mo
lienė, J. Valiukienė; $40 - R. V.
Sriubiškiai, E. M. Kazakevičiai;
$35 - T. Stanulis; $30 - G. Šer
nas, V. Paulionis; $25 - V. Puzeris, A. V. Grybai, A. N. Simonavičiai, R. Dūda; $20 - H. Sukauskas, D. V. Karosas, L Turūtienė, B. ir A. Abromaitis, A. V.
Šimkus, K. Dambaras-Janowicz,
K. J. Batūros, B. Stalioraitienė,
V. Skukasukas, T. V. Macas, E.
Šlekys, P. Čiurlys, B. Tamošiū
nienė, I. Punkrienė ir šeima, F.
Mockus, A. Ledas, F. Mačiulie
nė, Č. Senkevičius, E. Simonavičienė, J. Zubrickai, V. P. Melnykai, B. Saplys, A. Zalagėnas,
D. G. Rocca, M. Rusinas, R. R.
Melkis, A. Empakeris, O. Berentai, V. Vaškus, A. Jagėlienė,
D. P. Petrauskai, L. Garbaliauskas, C. Javas, L. Keršytė-Gotthans, D. Keršienė, A. Petkevi
čius, O. Senkus, E. Tribinevičius, R. Žilinskienė, P. G. Stripinis, M. Vasiliauskienė, A. K.

Pajaujai; $15 - V. K. Gapučiai;
$10 - A. Masionis, M. Povilaitienė, L. V. Laffitte, B. Sriubiškis, L. P. Murauskai; $5 - L Ry
an ir J. Sugaliūnaitė. “Romu
vos” valdyba dėkoja visiems už
aukas.

Neužmirškime spaudos
Rašant testamentą kyla klausi
mas, kam palikti savo santau
pas. Neužmirština, kad tarp įvai
rių fondų, lietuviškų institucijų
bei organizacijų yra jau dau
giau kaip 50 metų leidžiami Tė
viškės žiburiai - plačios ap
imties savaitraštis. Iškeliauja
tautiečiai į anapus vienas po ki
to, o Tėviškės žiburiai lieka šviesti
ir toliau. Mažėjant tautiečių
skaičiui, jie reikalingi vis stip
resnės paramos, ypač nuolat di
dėjant paruošimo, spausdinimo
ir pašto išlaidoms. Testamenti
nis palikimas Tėviškės žiburiams
yra ir prasminga parama visai
lietuviškai veiklai. Adresas: Tė
viškės žiburiai, 2185 Stavebank
Rd., Mississauga, Ont. L5C
1T3, Canada.
TŽ leidėjai

1 Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G1

tel. 416-889-5531

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!
Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą
testamentuose ir remkime jį savo aukomis
Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 1 1 v.r. iki 3 v.p.p.

Išrašome oakvitavimusatleidimui nuo pajamų mokesčių
Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama”, nuo 1952 metų
sėkmingai augęs ir daug nusi
pelnęs lietuviškojo gyvenimo
stiprinimui, praeitą šeštadienį,
spalio 5, Toronto Lietuvių Na
mų didžiojoje salėje įspūdingu
renginiu paminėjo savo veiklos
50-metį. Šiai sukakčiai atitinka
mą dėmesį ir dėkingumą koope
ratyvui tautiečiai išreiškė gausiu
savo dalyvavimu minėjime, ku
ris punktualiai prasidėjo vieną
valandą trukusiomis lengvų gė
rimų bei užkandėlių vaišėmis.
Minėjimo programą pradėjo
“Paramos” valdybos pirm. Aud
rius Šileika, pasveikinęs susirin
kusius ir pakvietęs programos ei
gai vadovauti Aušrą Karkienę ir
Antaną Šileiką. Jie lietuvių ir
anglų kalbomis, įpindami humo
ro, savo pareigas įdomiai atliko.
Meninė dalis (tikra to žo
džio prasme) susilaukė ypatingo
susidomėjimo - koncertavo du
žymūs iš Lietuvos atvykę tarp
tautinio lygio menininkai sol.
Irena Milkevičiūtė ir pianistas
Petras Geniušas bei vienu išėji
mu su pastaruoju R. Šumano
“Oriental Pictures” duetą skam
binusi Ilona Beresnevičienė-Beres, torontietė. Išspausdintos
programos padėjo sekti atlieka
mus kūrinius.
Prieš pokylį invokaciją su
kalbėjo kun. Alg. Žilinskas.
Aukštos kulinarinės kokybės
maistas, paruoštas Genutės KoIEŠKOME auklės dviem mažiem
vaikam, pilnu laiku, darbo dieno
mis. Skambinti tel. 416 763-8765.

KATALIKŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJAS ieško išsinuomoti kam
barį Toronte. Skambinti tel. 905
385-7278.

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.
“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.

Atitaisymas. TŽ 38 nr. F.M.
žinutėje išspausdinta: $50 auko
jo L ir F. Meyr. Turi būti Meyn.

facjDEsooijarak
A
U Atliekame visus paruošimo
S ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

V
Ė

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

belskienės, jaunų patarnautojų
visiems buvo paduotas į stalus.
Vaišintas! raudonu ir baltu vy
nu. “Paramos” darbuotojai bu
vo išsiskirstę beveik prie visų
stalų taip, kad svečiai jautėsi esą
šeimininkų tarpe. Šiltų valgių
tiekimui pasibaigus, vakaro va
dovams pristačius garbės sve
čius, vyko sveikinimai. Kalbėjo
Lietuvos ambasados atstovas
ministeris patarėjas Vaidotas
Verba, KLB krašto valdybos
pirm. Rūta Žilinskienė, Lietu
vos gen. garbės konsulas Haris
Lapas, kredito unijų centrinės
įstaigos atstovas bei kt. Raštu
sveikino PLB valdybos pirm.
Vyt. Kamantas.
Nuoširdų padėkos žodį tarė
“Paramos” valdybos pirm. Aud
rius Šileika, pabrėžęs ypatingus
nuopelnus Herberto Stepaičio,
ilgamečio pirmininko, dirbusio
valdyboje nuo 1953 metų. Buvo
pakeltos šampano taurės, sugie
dota Ilgiausių metų. Kava, arba
ta, saldumynais ir įspūdžių pasi
dalinimu buvo baigtas penkias
valandas užtrukęs minėjimas,
kuriam kruopščiai ruoštasi. Tai
rodo originalūs įėjimo bilietai,
atspausdintos 8 psl. programos,
puošnūs 50-metį primenantys
pokylio stalai ir kt. (Plačiau kt.
nr.). S.

PRISIKĖLIMO
KREDITO
KOOPERATYVAS
praneša savo nariams,
kad parduoda

EURO
KELIONIŲ ČEKIUS
(Euro travellers cheques)

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

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

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

