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Bėgimas, kad bėgtume
Staigūs pokyčiai, vadinamasis modernėjimas, 

beatodairiškai plečiasi visame pasaulyje. Tik labai už
daros, necivilizuotos ar uždaros diktatorių saugomos 
vietos dar laikosi mažiau pajudinamos. Bet ir į jas, kiek 
įmanoma, per naujas kartas ir veržlų jaunimą braunasi 
įvairios naujovės.

J
Ų gausumą galima būtų suregistruoti abėcėlės tvar
ka - kiekvienai raidei užtektų pavadinimų. Ryš
kiausios betgi būna tos naujovės, kurios paveikia 
žmogaus gyvenimo būdą ar stilių, tampa viską diriguo

jančiomis, paliečia žmogaus mąstymą, kviečiantį neat
silikti nuo kitų, taikytis, derintis. Susidaro tokia būsena, 
kad, atrodo, telieka tik dairytis, o pačiam galvoti ir 
spręsti nebėra jokio reikalo. Pvz. kad ir apranga. Kaip 
turi atrodyti, nustato minia. Todėl matome paauglių vai
kinų apsmukusias, plačias kelnes, būtiniausias kūno da
lis vos pridengiačius merginų drabužėlius. Ir kultūros 
pažinimas rikiuojamas pagal uniforminį mąstymą. Jau
nimo tarpe net ir svaiginimasis vertinamas kaip moder
naus šiuolaikinio žmogaus ženklas, kaip neatsilikimo 
rodiklis. Kalbos apie tradicijas - pasenęs reikalas. Ieš
kodami priežasčių, kodėl tuštėja šventovės, net nebeži
nome ko klausti, o tik dairomės vieni į kitus lyg bijoda
mi išvysti tiesą, kuri gali būti visiems nemaloni. Jaučia
me, kad vyksta kažkokia tyli revoliucija, kurios sustab
dyti neįmanoma. Ji šuoliuoja taip sparčiai, kad jau vis
kas, kas buvo vakar matyta, girdėta, patirta, yra pasenę. 
Ir šiandiena greitai sutirps ir pavirs į nieką. O tokia tik
rovė kuria naują tikrovę, kurioje nieko tikro nebėra. Ir 
kaip ištyrinėsi šitokią sumaištį, kai ramiau pamąstyti 
nebėra laiko.

T
OKIE rūpesčiai ir klausimai kai kam gali suda
ryti įspūdį, kad tuo norima kažką stabdyti, nepa
sitikėti plintančiomis naujovėmis, gal net grįžti į 
tradicinį konservativizmą, kuris ne retai apibūdinamas 

žodžiais “kai aš jaunas buvau, taip nebuvo”... Deja, 
kaip beskambėtų praeities atodūsiai - grįžimas niekada 
nebuvo ir nebus įmanomas. Praeitis šiandien tegali 
reikštis kaip neįkainojama pamoka, rodanti abi gyveni
mo puses - ir tiesą, ir klaidas. Tiesa primtina, iš klaidų 
mokomasi. Ant tokių pagrindų statoma dabartis, taipgi 
ir ateitin šuoliuojama. Tai natūralūs ir normalus dėsnis, 
toks ratas, kuris sukasi nepaisant ką ir kaip apie gyveni
mą bekalbėtume. Rūpimas klausimas yra ne pažanga ir 
naujovės iš esmės, bet pertempta sparta, pamėgdžioji
mai, net nesigilinant kodėl, kažko ieškojimai dar netu
rint griaunamiems dalykams pakaitalų. Šuoliuojant ko
ne užsimerkus stačiai juslėmis graibstomasi malonumų, 
trumpalaikių blykstelėjimų manant, kad tai tikroji švie
sa, ir beveik viskas neigiama, kas neatitinka šių porei
kių ar užgaidų. Daugelis dalykų matuojama įdomumu. 
Net ir apie pamaldas kalbama, kad jos nėra įdomios. Ką 
gi tad bekalbėti apie kitus dalyvavimus, kur reikia susi
telkti, pagalvoti, ištesėti. Nėra abejonės, kad juslėms 
pataikaujančios matuoklės dažnam atsiliepia ir į mokslo 
lygį, į tinkamą pasiruošimą gyvenimui, vėliau ir į gerą 
savo pareigų atlikimą. Sparta - geras dalykas, jei bėg
damas neprarandi kelio, jei neprarandi savęs, jei suspėji 
būti savimi. Galvotrūkčių elgsenai kai kas bando užka
binti laisvių bei demokratijų vardus. Bet tai tik nevykęs 
pasiteisinimas. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Naujos valdžios belaukiant
Kanados federacinės val

džios kadencija baigiasi ateinan
čiais metais, tačiau jau dabar yra 
ruošiamasi rinkimams. Ministe- 
ris pirmininkas J. Chretien dar 
nepaskelbė rinkimų datos, nes 
lapkričio 15, suvažiavimo metu, 
turi būti išrinktas naujas Libera
lų partijos vadas. Jau neliko 
abejonių, kad juo taps Paul Mar
tin, nes antroji kandidatė Sheila 
Copps yra labai toli atsilikusi 
paruošiamajame balsavime. Ti
kimasi, kad J. Chretien vadova
vimą perduos naujam Liberalų 
vadui dar gerokai prieš rinki
mus. Pereinamojo laikotarpio 
metu naujasis ministeris pirmi
ninkas gali persitvarkyti pagal 
savo nusistatytas vėžes ir politi
nes kryptis. Ateinančiuose rinki
muose nesitikima, kad liberalas 
Paul Martin susilauks stiprios 
kitų partijų opozicijos. Stipriau
siai iš jų visų stovi Kanados są
jungininkų (Alliance) partija, ta
čiau nesitikima, kad rinkimuose 
ji laimės daugiau kaip 20% vie
tų. Manoma, kad Sąjungininkų 
ir Progresyvių konservatorių 
partija susilies į vieną arba susi
tars vieningai dirbti. Derybos 
tuo reikalu jau vyksta, tačiau nei 
sąlygos, nei partijų siekiai dar 
nėra skelbiami.

Prieš rinkimus yra ieško

ma, kur ir kokių prasižengimų, 
klaidų, kiek neišpildytų pažadų 
yra padariusi valdančiosios par
tijos vyriausybė. Šiuo metu Ka
nados gyventojams rūpi val
džios ruošiami patvarkymai me
dicinos priežiūros ir patarnavi
mų srityje, kurie turi būti sude
rinti su provincijų reikalavimais. 
Daug kalbama apie reikalą pri
vatizuoti kai kurias medicininio 
patarnavimo šakas, tačiau dar 
nėra įrodyta, kad tai pagelbės 
ten, kur to patarnavimo labiau
siai trūksta, ypač naujausios 
technikos parūpinime. Siūlomas 
privatizavimo modelis, remian
tis netolimos praeities pavyz
džiais, kainuotų daug daugiau ir 
aptarnautų tik aukštesnes paja
mas gaunančius asmenis.

Neseniai sukurtas Kanados 
parlamento Valstybės veiklos ir 
sąmatos komitetas rimtai ėmėsi 
darbo. Po to, kai nušalino anks
čiau dirbusį privatumo komisio- 
nierių, šis komitetas nori patik
rinti generalinės gubernatorės 
Andriennne Clarkson labai paki
lusį išlaidumą. Jos ir jos vyro 
John Ralston Saul gyvenimo bū
das yra karališko lygio, įskaitant 
didžiulius ištaigingais baldais ir 
įrengimais paruoštus pastatus 
erdviame Otavos kieme, su tar- 

(Nukelta Į 6-tą psl.)

Rugpjūčio 3 d. poeto Bernardo Brazdžionio šeima Los Angeles lietuvių bendruomenei surengė jo mirties me
tinių minėjimą su šv. Mišiomis ir akademine-menine programa bei vaišėmis Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Iš Lietuvos specialiai atvyko Brazdžionio poezijos skaitovė aktorė Virginija Kochanskytė. Nuotraukoje: Vir
ginija Kochanskytė, našlė Aldona Brazdžionienė ir dukraitės - Bitutė ir Dalytė Nuotr. A. Polikaičio

Spauda apie grėsmę Baltijai
VYT. A. JONYNAS

Pirmoji aliarmo sirena pasi
girdo The New York Times skil
tyse. Straipsnyje Toksinis karo 
palikimas, kurį persispausdino 
Atgimimas savo 2003 m. birž. 
20 d. laidoj, buvo sakoma:

Šimtai tūkstančių bombų ir 
statinių su nuodingomis medžia
gomis ir nervus paralyžiuojan
čiomis dujomis guli Baltijos jū
ros dugne... Ištisi ginklų pri
krauti laivai, daugelis kurių bu
vo atimta iš Vokietijos, guli nu
skandinti Baltijos dugne ir visų 
pamiršti. Mokslininkai sako, 
kad bėgant laikui cisternos ir 
statinės, kuriose sudėti pavojin
gi ginklai, rūdija dėl jūros van
dens poveikio ir tampa nebe to
kios patvarios bei pradeda 
skleisti į aplinką tokias pavojin
gas medžiagas kaip arseną, liui- 
zitą, iperito dujas irzarinas. Bal
tijos valstybių ir Rusijos moksli
ninkai ištyrė su jūros nuosėdom 
sumaišytą mirtinai pavojingų 
medžiagų poveikį ir išaiškino, 
kad jau dabar Baltijos jūra į 
krantą išmeta sulfitinio iperito 
dujų, pavirtusių geltonai-rudos 
spalvos medžiagos gabalėliais.

Problemą dar labiau didina 
tai, kad pakito žūklės technika. 
Žvejai pavojingose teritorijose 
gaudo žuvis, naudodami labai 
agresyvius žvejybos metodus, 
tame tarpe dugninės žvejybos 
įrengimus, kurie gali užkabinti 
ant dugno gulinčias talpas su pa
vojingomis medžiagomis. Balti
jos jūros žvejai dažnai savo 
tinkluose aptinka sukietėjusio 
iperito dujų gabalų, o kartais ir 
visą cheminę bombą.

Mokslininkai mano, kad da
lis nuodų jau yra ištirpę vande
nyje, tačiau tokios medžiagos 
kaip arsenas gali nesunkiai pa
tekti į maisto apykaitos grandi
nę. Kol kas mažai žinome apie 
šio nuodo poveikį biomasei, ta
čiau žmonėms šios medžiagos 

Naujoji Nidos šventovė nendrių stogu natūraliai įsikomponavo pačiame 
kurorto centre Nuotr. A. Čepulinskaitės iš “L.R.”

gali būti labai pavojingos ir net 
mirtinos. Keletas žvejų jau turė
jo gydytis dėl nudegimo ir kitų 
apsinuodijimo simptomų, po to, 
kai paėmė į rankas užterštas 
kriaukles.

Didelė bėda yra ta, kad kol 
kas egzistuoja ir dideli nesutari
mai dėl to ką ir kaip daryti su 
rūdijančiomis cheminėmis bom
bomis.

Bornholmo salos žvejų aso
ciacijos vadovas B. Rasmusse- 
nas teigia, kad jis ir jo vadovau
jami žvejai yra pasirengę padėti 
visų devynių Baltijos jūros vals
tybių vyriausybėms, jei jos pa
sektų Danijos pavyzdžiu. Dani
joj galioja reikalavimas, kad ra
dęs įtartiną objektą laivo kapito
nas nedelsdamas skambina jūri
nės pagalbos telefonu. Atvykusi 
ši tarnyba dezinfekuoja laivą ir 
jo įgulą bei sunaikina visą pavo- 
jingą laimikį. Žvejams taip pat 
yra kompensuojamas visas tuo 
metu prarandamas pelnas. “Mes 
žinome, sako B. Rasmussenas, 
kad lenkų, švedų ir vokiečių 
žvejai naudoja dugninius tinklus 
ir pagauna nemažai bombų, ku
rias paskui tiesiog išmeta atgal į 
jūrą tolesniam rūdijimui”. Ta
čiau palyginus su kitais okeani
niais sąvartynais, Baltijos jūra 
yra nepaprastai jautri vieta. Ji 
yra gerokai seklesnė nei kitos 
jūros, ir pusiau uždara, dėl ko 
vandens apykaita visiškai įvyks
ta tik per 30 metų. Nelaimei są
vartyno išvalymas kainuoja la
bai brangiai ir yra pavojinga 
operacija. Užtat yra nustatytos 
zonos, kuriose draudžiama žve
joti ir daugelis žinovų linkę pa
sikliauti natūralia, fizine degra
dacija, korozija.

Įvairuoja ir taršos vietos. 
Prie Bornholmo salos aliantai 
gramzdino daugiau vienoj vietoj 
savo taršalą tuo tarpu kai Kali
ningrado okeanografijos institu
to direktoriaus teigimu sovietų 
kariai be jokio sąžinės graužimo 

tiesiog išmėtydavo į jūrą stati
nes ir cisternas kur pakliuvo 
milžiniškoje teritorijoje. Po to 
jas dar labiau išsklaidė žvejai ir 
jūros srovės. Tik dešimtadalis 
tos teritorijos vandenų priklauso 
Lietuvai. Ji randasi apie 120 km 
nuo Klaipėdos. Į pietryčius nuo 
Gotlando salos.

Kaip buvo pranešęs DELFI 
agentūros biuletenis savo birž. 
25 d. laidoje, Lietuvos moksli
ninkai buvo surengę jūrinio tyri
mo ekspediciją patikrinti Balti
jos dugne pavojingas zonas. 
Latvių ir švedų specialistai ta
čiau atsisakę joj dalyvauti. Ap
linkos ministerijos jūrinio tyri
mo centro vadovo teigimu, tyri
mai rodą, kad bombas per kelio
lika metų gali neutralizuoti pati 
aplinka, todėl jie nematą reikalo 
iškelti amuniciją iš dugno. Jis 
sakė, “kad kol cheminės me
džiagos yra po vandeniu, jos nė
ra labai pavojingos; didžiausia 
grėsmė kyla joms sureagavus su 
oru. Pavyzdžiui vadinamosios 
garstyčių dujos, esant keturioli
kos laipsnių šilumos, pradeda 
skleisti mirtinus garus. Todėl 
kur kas ramiau, kai tokios me
džiagos glūdi po vandeniu”. 
Specialisto nuomone, pajūryje 
poilsiaujantiems žmonėms inst
rukcijų nereikia, nes mažai tikė
tina, kad mirtį nešančios me
džiagos galėtų pasiekti paplūdi
mio zonas.

Kur kas tragiškiau žvelgia į 
padėtį Baltijos jūroj švedai. Tik 
jie baiminasi ne skenduolės 
amunicijos, o didžiulio srutyno, 
atplaukiančio Baltijos jūron nuo 
Rusijos krantų. Švedų vandens 
apsaugos komisija nustačiusi, 
kad Baltijos jūros būklė yra kri
tiška. Gyvūnai gali joje išnykti, 
nes sparčiai mažėja deguonies 
kiekis, daugėja pavojingų che
minių medžiagų ir anaerobinių 
bakterijų, kurios skatina kenks
mingą dumblių augimą. Švedi
joj, esą, nepatariama nėščioms 
moterims valgyti silkių, nes jose 
esama susikaupusio dioksino. 
Skandinavai nerimauja, nes žve
jyba sudaro svarbią ekonomikos 
dalį.

Savo priekaištus ekspertai 
kreipia į Rusiją; kritiškai atsilie
pia taip pat ir apie Latvijos van
denų valymo politiką. Švedų ap
skaičiavimais apie 30 proc. van
dens iš Nevos patenka nevalytas 
- su buitinėmis nuotekomis ir 
prisotintas sunkiojo metalo van
duo.

Nuostabu, bet Lietuvos jūri
nio tyrimo centro nebaugina 
ateinanti katastrofa. “Iki kritinės 
ribos dar toli” - teigia to centro 
hidrochemikės ir hidrobiologės. 
Švedų iškelta sparčiai mažėjan- 

(Nukelta j 2-rą psl.)

Lankėsi EK pareigūnas
Europos komisijos (EK) pir

mininko pavaduotojas Neil Kin
nock rugsėjo 19 d. lankėsi Lietu
voje, rašo ELTA/LGTIC. Sve
čias susitiko su prezidentu Rolan
du Paksu, ministeriu pirmininku 
Algirdu Brazausku, finansų mi- 
nistere Dalia Grybauskaite, vi
daus reikalų ministeriu Virgili
jumi Bulovu bei kitais parei
gūnais.

Buvo aptartos Lietuvos at
stovų įdarbinimo Europos są
jungos institucijose galimybės, 
jų atrankos kriterijai, pačios EK 
reforma, kuri numatoma Konsti
tucinėje sutartyje. Numatoma, 
kad nuo Lietuvos įstojimo į ES 
2004 metų gegužės mėnesį per 
septynerius metus Europos są
jungos institucijose dirbs apie 
400-450 Lietuvos piliečių.

N. Kinnock palankiai verti
no Lietuvoje vykstantį pasiren
gimą narystei ES, pažymėjo, 
kad komisija laukia darbuotojų 
iš Lietuvos, bet kartu perspėjo 
apie galimą “protų nutekėjimo” 
problemą geriausiai pasiruošu- 
siems išvykstant darbui į Briu
selį.

Saugumo konferencija
ELTOS/LGTIC žiniomis, Vilniu

je rugsėjo 22-23 d.d. vyko tarp
tautinė konferencija apie saugu
mą Pietų Kaukazo valstybėse. 
Dalyvavo Europos sąjungos, 
ESBO bei ŠAS pareigūnai, taip 
pat Gruzijos, Armėnijos, Azer
baidžano delegacijos, atstovai iš 
ŠAS valstybių - Danijos, Di
džiosios Britanijos, JAV, Lenki
jos, Norvegijos, Turkijos, Vo
kietijos, Latvijos ir Estijos.

Konferencijoje aptarti ge
riausi būdai teikti paramą Kau
kazo valstybėms, gerinti jų tarpu
savio santykius, stiprinti pastovu
mą skleidžiant bendradarbiavi
mo su ŠAS patirtį.

Gruzija yra sudariusi bend
radarbiavimo planą 2003-2004 
metams su Baltijos valstybėmis. 
Lietuva teikia paramą kuriant 
krizių valdymo sistemą, valsty
binę integracijos programą, re
formuojant karines struktūras. 
Latvija teikia patarimus saugu
mo strategijos kūrimo, karinio 
mokymo, įsigijimų srityse, o Es
tija - gynybos vadybos ir demo
kratinės kontrolės, teisinės ba
zės kūrimo, viešųjų ryšių sri
tyse.

Juoda diena biržoje
Rugsėjo 25 d. prekyba Lie

tuvos vertybinių popierių biržo
je nukrito 3.13%. arba 75.59 
punkto, praneša Lietuvos rytas. 
Daugelio įmonių akcijų kainos 
pradėjo mažėti nuo pat savaitės 
pradžios, tačiau tą dieną centri
nėje rinkoje iš 48 bendrovių 
sąrašo pigo net 28 įmonių akci
jos. Žinovai tikisi, kad tokių die
nų nebebus. Bendras rinkos ten
dencijas geriausiai atspindi 
“Lietuvos telekomo” akcijos, 
kurių kainai krintant ir kylant 
panašus likimas ištinka ir kitų 
įmonių akcijas. “Telekomo” ak
cijoms nusistovėjus, galima ti
kėtis to paties ir iš kitų įmonių 
akcijų.

Tą dieną apyvarta biržoje 
siekė 2.07 mln. litų. Biržos va
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dovas Rimantas Busila aiškino, 
jog daugelis akcijų nuo pat metų 
pradžios tik barngo, todėl natū
ralu, kad “ateina metas koreguo
ti kainas”. Kainos krinta ir Esti
joje, ir kitose kaimyninėse arba 
tolimesnėse valstybėse.

Premjeras Vokietijoje
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Algirdas Brazauskas dar
bo vizitu lankėsi Vokietijoje 
rugsėjo 15-18 d.d., rašo ELTA/- 
LGTIC. Reino krašto-Pfalco že
mės sostinėje Maince vyko susi
tikimas su premjeru Kurt Beck, 
su kuriuo aptartas bendradarbia
vimas mokslo ir turizmo srityse, 
pasidalinta nuomonėmis apie ES 
Konstitucijos sutarties projektą. 
Po susitikimų verslo ir kultūros 
reikalais delegacija vyko į Diu
seldorfą susitikti su Šiaurės Rei
no-Vestfalijos žemės premjeru 
Peer Steinbrock. Su juo kalbėta 
apie mažų ir vidutinių įmonių 
rėmimą.

Trečią vizito dieną A. Bra
zauskas aplankė Hanoverį, kur 
su Žemutinės Saksonijos žemės 
premjeru Christian Wulf aptarė 
mokesčių sistemos ir žemės 
ūkio klausimus. Berlyne vyko 
susitikimas su VFR federaciniu 
prezidentu Johannes Rau.

Apsisaugojama nuo 
kempinligės

Valstybinės veterinarijos la
boratorijos (NVL) naujasis kom
pleksas pastatytas pagal tarptau
tinį PHARE programos projektą. 
Jame bus sumontuoti naujausi 
Europos sąjungos (ES) reikala
vimus atitinkantys įrengimai, 
kuriems nupirkti ir apsisaugoji
mui nuo kempinligės numatoma 
panaudoti apie 13 mln. litų iš ES 
fondų ir Lietuvos valstybės biu
džeto.

ELTOS/LGTIC žiniomis, 
NVL direktorius Jonas Milius 
tvirtina, jog Lietuvoje nenusta
tyta ši galvijų liga. Per 3 metus 
NVL ištyrė apie 40,000 galvijų 
ir nerasta juose šios ligos. Jo tei
gimu, Europos komisija labai 
griežtai stebi, kaip veikia gyvu
lių sveikatos būklės kontrolės 
sistema.

Atlygins už pastatą
Rugsėjo 17 d. įvyko Lietu

vos ir Italijos Užsienio reikalų 
ministerijų atstovų susitikimas. 
Jame Lietuvos URM sekretorius 
Nerius Germanas pasiūlė Italijai 
išmokėti finansinę kompensaci

ją už prarastą Lietuvos pasiunti
nybės pastatą, kuriame Lietuvos 
diplomatai buvo įsikūrę prieška
rio metais. Įvertinant istorines ir 
dabartines aplinkybes, prarasto 
nekilnojamo turto finansinė 
kompensacija būtų Vilniui ^pri
imtiniausias sprendimas. Šios 
galimybės įgyvendinimą Itali
jos atstovas pažadėjo išnagrinėti 
artimiausiu laiku.

Italija siūlė išuomoti pastatą 
Romoje už simbolinę 1 euro 
kainą 99 metams su galimybe 
nuomą pratęsti, kaip vieną iš ga
limų sprendimo variantų. Poka
ryje pastatas atiteko Sovietų Są
jungai. Dabar šiame pastate, 
Nomentanos gatvėje, yra įsikū
rusi Rusijos atstovybė. Lietuvos 
ambasada Romoje šiuo metu pa
talpas nuomojasi. RSJ
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SPAUDOS BALSAI
Lenkijos parama Lietuvos lenkams

Šeimų stovykla “Magnifi
cat” vyko Paliūniškyje, Panevė
žio raj., š.m. rugpjūčio 1-10 d.d. 
Iš įvairių Lietuvos vietovių į 
stovyklą suvažiavo apie 150 
žmonių. Sovyklai vadovavo Šv. 
Jono kongregacijos broliai. Kun. 
R.M. Desplanques stovyklauto
jams vedė mokymus apie sakra
mentus. Lėvens upėje dalyviai 
galėjo atnaujinti Krikšto sakra
mentą. Vaikai, suskirstyti į ketu
rias grupes, rengdavo vaidini
mus, siūdavo vėliavas, kurias 
kasdien vis naujas, dienos temą 
simbolizuojančias, iškeldavo. 
Vyresniems buvo rengiami ir 
naktiniai žygiai. Visi bandė gi
lintis įtikėjimo tiesas.

Antroji grigališkojo cho
ralo ir Katalikų Bendrijos tra
dicijos studijų savaitė “Ad fon- 
tes” vyko Kražiuose š.m. rug
pjūčio 3- 10 d.d. Dalyvavo apie 
100 žmonių iš visos Lietuvos. 
Pagrindinis mokytojas buvo iš 
Vokietijos - prof. Godehard Jo- 
ppich, vienas geriausių choralo 
žinovų Europoje. Buvo skaity
tos paskaitos, aukotos Mišios, 
giedotos liturginės valandos. 
Vyko susitikimai su žymiais 
menininkais skulptoriumi R. Sa
kalausku, pianistu E. Minkšti
mu, fotomenininku M. Kava
liausku ir kt. Kadangi Kražiai 
šiemet švenčia 750 metų jubilie
jų, ši giedojimo savaitė buvo 
įpinta į kitus jubiliejinius rengi
nius. Savaitę surengė Kražių 
kultūros centras ir parapija.

Kaišiadorių vyskupijoje ir 
vasaros metu vyko gana judri 
veikla. Liepos 22-23 d.d. buvo 
surengtas seminaras tikybos mo
kytojams tema “Ko vaikams la
biausiai reikia ateičiai” Dalyva
vo 51 mokytojas. Vadovavo 
kan. dr. G. Nachtwei iš Vokieti
jos. Jis su savo grupe 75 vai
kams iš įvairių parapijų vedė ka- 
techezės sueigą tema “Koks aš 
noriu būti”? Rugpjūčio 3-8 d.d. 
Katechetikos centras Birštone 
surengė studijų savaitę Biblijos 
tema. Dalyvavo 13 katechetų 
bei parapijos referentų iš Vokie
tijos Magdeburgo, vad. docento 
Hildegard Kliem, po du tikybos 
mokytojus iš kiekvieno Kaišia
dorių vyskupijos dekanato ir ke
turi lietuviai studentai, besiren
giantys dirbti sielovadoje. Semi
nare pabrėžtas žmogaus ryšys su 
žmogumi, privalumas eiti pir
myn, atsinaujinti ir kurti. Liepos 
9-13 d.d. Paparčiuose buvo su
rengta jaunųjų karitiečių stovyk
la “Pumpurėliai”. Rugpjūčio 14 
d. Pivašiūnuose vyko “Caritas” 
darbuotojų šventė “Be aukos 
meilės nėra”. Rugpjūčio 19 d. 
Sielovados centre vyko tikybos 

Brazilijos lietuvių pamaldos sibirinių trėmimų minėjime 2003 metais 
Vila Zelinoje

mokytojų bei katechetų susitel
kimo diena. Pradedant naujus 
mokslo metus, dienos dalyviams 
vysk. J. Matulaitis Mišių metu 
suteikė iškilmingą palaiminimą. 
Rugpjūčio 20 d. buvo surengta 
kunigų šventėjimo diena. Iš
klausyta paskaita “Kunigas ir 
Eucharistija”, kartu melstasi, 
mąstyta apie pašaukimą. Buvo 
paminėtos ir arkiv. T. Matulio
nio 41-osios mirties metinės ir 
Kaišiadorių vyskupo J. Kuktos 
130-osios gimimo metinės. Ta 
proga sutikta ir nauja knyga 
“Vyskupas Juozapas Kukta”.

Vilkaviškio vyskupijos Mi
šių patarnautojų stovykla vy
ko š.m. rugpjūčio 11-21 d.d. Ne
munaityje. Dalyvavo 87 berniu
kai ir mergaitės nuo 9 iki 18 me
tų amžiaus. Vadovavo kun. M. 
Martinaitis, talkinamas keturio
likos pagalbininkų. Kasdien vie
ną valandą jaunimas klausyda
vosi pašnekesių apie Šventąjį 
Raštą, liturgiją, maldą, bendruo
menę. Buvo mokomasi giesmių, 
laikas prabėgdavo pinant juos
tas, piešiant ikonas, žaidžiant 
futbolą ar krepšinį. Vakarais vy
ko vaidinimai, buvo surengta ir 
Mozės diena, kai jaunimas ke
liavo po apylinkes. Stovyklauto
jai aplankė Liškiavos šventovę 
ir domininkonų vienuolyną bei 
Alytuje esančius karius, kurie 
stovykloje jaunimą mokė rikiuo
tės pratimų, rengė varžybas.

Lietuvos Kolpingo draugi
jos rengta stovykla jaunimui 
įvyko Troškūnuose š.m. rugpjū
čio 4-12 d.d. Stovykloje dalyva
vo jaunimas iš Italijos, Kipro, 
Lenkijos, Austrijos ir Lietuvos. 
Stovyklautojai kasdien po kelias 
valandas apylinkės gyventojams 
pagelbėdavo ūkio bei buities 
darbuose. Buvo aptvarkytos ir 
netoli esančios senos žydų kapi
nės, atlikta nemažai ir kitų vie
šųjų darbų pabrėžiant ir praktiš
kai išgyvenant savanoriškos 
veiklos prasmę. Vyko daug po
kalbių bei diskusijų svarstant 
įvairių kultūrų bei papročių te
mas. Kiekvienos šalies stovyk
lautojai turėjo paruošti tai šaliai 
būdingas vakarienes, aiškinti 
apie papročius bei tradicijas. Iš
vykoje stovyklautojai aplankė 
Anykščius, Molėtus, Ignaliną.

Ekumeninis jaunimo festi
valis vyko Kopenhagoje š.m. 
liepos 28 - rugpjūčio 2 d.d. Da
lyvavo 140 jaunų žmonių iš visų 
aplink Baltiją esančių kraštų, 
tarp jų 13 iš Lietuvos. Festivaly
je vyko kūrybiniai užsiėmimai, 
diskusijos, išvykos. Buvo bend
rai melstasi ir linksmintasi. Ki
tais metais panašus festivalis 
numatomas rengti Sankt Peter
burge.

Švento Mykolo atlaidų procesija Kražiuose, Vytauto kalne Nuotr. M. Kavaliausko

Kada Lietuva išbris iš nusikaltimų Huno?
IGNAS MEDŽIUKAS
Stebint Lietuvos žiniasklai- 

dą, aiškiai matyti, kad valstybės 
vidaus politikos vežimo. ratai 
yra giliai įgrimzdę į pelkėtą nu
sikaltimų liūną.

“Mažeikių naftos” byloje 
įtariamieji yra du buvę ministe
rial ir vienas viceministeris. 
Septyni Lietuvos diplomatai, 
padavę pareiškimus atsistatydin
ti, kai buvo iškeltas jų nusikals
tamas elgesys. Žemėtvarkininkų 
piktnaudžiavimas dalijant asme
nims nepriklausančius žemės 
sklypus. Kauno holdingo vado
vai, kaltinami iššvaistymu jiems 
patikėtų pinigų, išvengė atsako
mybės dėl įstatyme numatytos 
senaties. Išaiškinta organizacija, 
prekiavusi merginomis, skirto
mis užsienio paleistuvystės na
mams. Pašalinti teisėjai, pikt
naudžiavę savo pareigomis. Iš
keliama ir kitokių nešvarių dar
bų bei nusikaltimų peržengiant 
įstatymus.

Pareigūnai, kuriems pavesta 
atsakomybė, kad valstybės apa
ratas veiktų darniai, dažnai šalia 
gaunamo nemažo atlyginimo, 
dairosi pašalinių neteisėtu keliu 
gaunamų pajamų, darydami 
nuostolius valstybei, kuriai yra 
pasižadėję sąžiningai atlikti pa

Lietuvių Namų vyrų būrelio ilgamečiam iždininkui

A+A
VYTAUTUI LUKUI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną
BIRUTĘ, dukras VITĄ, JEAN, sūnų BYRON ir jų 
šeimas bei visus artimuosius -

Lietuvių Namų vyrų būrelis

Pavargusias akis atmerkiau,
tik ne čia,

Aš, Dieve, amžinojo poilsio ieškojau
Po tėviškės padange žydinčia skaisčia
Ir prie tėvų milžinkapio žaliųjų kojų.

(Bernardas Brazdžionis)

“Aukuro” teatro įkūrėjai, ilgametei vadovei, 
režisierei, aktorei

a.a. ELENAI DAUGUVIETYTEI- 
KUDABIENEI

iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame 
giliame skausme jos vyrą EDVARDĄ, dukras 
DANUTĘ, INĄ, sūnų TOMĄ ir jų šeimas -

Hamiltono lietuvių teatras “Aukuras”

PADĖKA

A+A
OTTO BERENTAS

mirė 2003 m. rugsėjo 9 d.
Dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. Augus

tinui Simanavičiui, OFM, kunigams Pijui Šarpnickui, OFM, ir 
Eugenijui Jurgučiui, OFM, bei diakonui Petrui Šarkai, OFM, 
už ypatingai jautrius ir gražius religinius patarnavimus.

Esame dėkingi visiems draugams už aukas šv. Mi
šioms ir parapijos perkėlimo fondui, M. Povilaitienei ir D. 
Keršienei už aukų rinkimą, už užuojautas ir gėles. Nuoširdus 
ačiū karsto nešėjams, ponioms už skanius pyragus. Dėko
jame Teodorui Stanuliui už jausmingą kalbą laidotuvių kop
lyčioje ir Daliai Steponaitienei už jautrios poezijos deklama
vimą šv. Mišių metu. Nuoširdus ačiū visiems, padėjusiems 
mums sunkioje valandoje atsisveikinant su mūsų brangiu 
Ociu.

Rasa Berentienė, Judita, Česlovas ir Jonas Kavaliauskai, 
brolienės - Aldona Skučaitė ir Birutė Pichler su šeima

reigas. Tai nesiliaujanti korupci
ja, kuriai turėtų būti pagaliau 
užkirstas kelias.

Vilnietis emeritas profeso
rius, rašydamas savo artimie
siems laiškus į Ameriką, šalia 
asmeninių reikalų sielojasi ir 
valstybės reikalais. Čia norėčiau 
pateikti skaitytojams keletą jo 
ištraukų bei išvadų.

Jis laiške rašo: “Vilnius 
sparčiai gražėja. Manau, kad 
šiame procese dalyvauja ‘pusiau 
skalbtas’ kapitalas. Karaliaus 
Mindaugo metinėms pastatytas 
tiltas, kuris mažai transportui 
reikalingas. Tačiau valdžia taip 
nusprendė, o Vilniuje liko tokių 
‘spirgančių’ transporto proble
mų, kurias buvo galima už tiltui 
skirtus pinigus išspręsti. Gaila, 
kad niekas nesuinterestuotas 
viską sustatyti į eilę pagal reika
lingumą. O kai to nepadaryta, 
tuomet labai lengva piliečius 
mulkinti. Prie to jau pripratome, 
kad mus valdžia sukinėtų kaip 
sraigtelius: tai paveržia, tai atlei
džia. Cypk - necypęs - įkiša tau 
į pakaušį atsuktuvą ir mala sme
genis. Svarbiausia, kad daugelis 
malėjų yra napoleoniškos mąs
tysenos ir pozos.

Pas mus labai intensyviai 
kalbama ir rašoma, kad įstojus į 

Europos sąjungą viskas smarkiai 
pabrangs. O atlyginimai ir pen
sijos? Buvo toks sovietinis 
anekdotas: kai trūkdavo papras
čiausios mėsos, sakydavo, kad 
mes į komunizmą šuoliuojame 
septynmyliais žingsniais, o gal
vijai to nespėja. Dabar mes šuo
liuojame į Europą, o valstybės 
biudžetas to nespės.

Aišku, kad elitas, kuriam 
priklauso valdžia ir turtingieji, 
šito nepajus, bet dar labiau pra
turtės, o piliečiai lauks; gal kas 
numes skatiką už smegenų 
malimą.

Kai apie tai pradedu galvoti, 
nenoromis prisimenu 1990-1991 
metus, kai Lietuvoje buvo gali
ma įvesti tvarką. Tačiau valdžia 
to nepadarė. Ar iš nežinojimo ar 
sąmoningai (nors ir sąmoningai 
griaunančių Lietuvą netrūko).

Šiandien yra tokių, kurie 
mielai pensininkus sukištų į 
konclagerius. Kai šiandien susi
mąstau apie žmonių ‘naikinimo 
mašiną’, tai tarp tų dviejų siste
mų nematau skirtumo: naciai 
sudorodavo žmones greit, sovie
tai lėtai tampydavo gyslas. Fina
las toks pat. O kaip dabar? Visą 
turtą, kurį valdžia dabar parce
liuoja, sukūrė dabartiniai pen
sininkai. Tai ir duokime bent 
dalį gautų pinigų jiems. Tačiau 
neaišku, kur tie pinigai išnyksta. 
O pensininkai irgi nori valgyti. 
Tuomet ir pasigirsta raginimai 
kuo greičiau tokius numarinti, 
kad valstybei mažiau kainuotų.

Sovietiniais laikais visi (su 
išimtimis) buvome ubagiški. Ta
čiau po 1990 metų turtą (vals
tybės) sugebėjo pasiglemžti tik 
keli procentai apsukriųjų, kurie 
savo kapitalą padidino kelis kar
tus. Jų firmos turi dvigubą bu
halteriją. Ir niekas nesugeba 
tėkšti kumščiu į stalą ir pasaky
ti, kad vagystes reikia užbaigti. 
Dabartinis prezidentas R. Fak
sas rodo iniciatyvą, tačiau 
aplinka tam priešinasi: kas - ką! 
Manau, kad pagaliau reikėtų 
įvesti tvarką. Bet kaip? Ir kas tai 
padarys? Juk dauguma yra su
maltomis smegenimis. Taip ir 
žengia vieni į šviesų rytojų 
septynmyliais žingsniais, o kiti 
ropoja ieškodami numesto skati
ko. Liūdna. Bet taip yra”.

Spauda apie...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

čio deguonies problema lietuvių 
specialistams nepasirodė grės
minga, nes vandens mėginiai iš 
Baltijos jūros rodo, kad deguo
nies kiekis viename litre svyruo
ja apie 12-13 mg, tuo tarpu kai 
minimumas gali būti 4 mg.

Tarp kitko, Rusija prisipa
žįsta, jog Nevos žiotys yra atvi
ras srutynas, bet teisinasi sunkia 
finansine padėtimi, kuri nelei
džia įdiegti modernaus valymo 
technologijų.

Labai panaši problema eg
zistuoja ir Kuršių Nerijos taršos 
atveju. Kaip praneša DELFI 
birž. mėn. 27 d. biuletenis, Lie
tuvos aplinkos apsaugos minis
terijos atstovai lankėsi Sovetsko 
celiuliozės fabrike aptarti gali
mybių sustabdyti nuodingų at
liekų plūdimą į aplinką. Sutarta 
bendromis jėgomis spręsti Ne
muno bei Kuršių marių taršos 
problemą. Lėšų bus ieškoma 
tiek Europos sąjungos, tiek ir ki
tuose tarptautiniuose fonduose.

Lenkijos senatorius Grze
gorz Laty Varšuvos žurnalui 
Przeglad š.m. liepos 20 d. laido
je pasisakė: “Esu Mokslo, Švie
timo, Sporto ir Lenkų gyvenan
čių užsienyje komisijų narys. 
Šiais metais savo biudžete už
sienio lenkams numatėme 47 
milijonus zlotų. Už šiuos pini
gus statome bei remontuojame 
pastatus Vilniuje, Latvijoje, Uk
rainoje, Rusijoje ir netgi Brazili
joje. Dalis atitenka investici
joms, o dalį skiriame Ukrainos, 
Gudijos, Lietuvos ir Latvijos 
vaikų pagalbai. Kviečiame juos 
Lenkijoje vasaroti”.

Kaip šie pinigai yra paskirs
tomi, rašo “Lenkų bendrijos” 
biuletenis š.m. rugpjūčio 25 d. 
laidoje. Lietuvos lenkų mokyklų 
remontams skiriama netoli 9 
mln. zlotų. Daugiausia gauna 
lenkų Lentvario vid. mokykla - 
3,257,139 zlotų.

Nors “Lenkų bendrijos” pir
mininkas senatorius prof. A. 
Stehnachowski tvirtina, kad Gu
dijoje lenkų yra mažų mažiau
siai tris kartus daugiau negu 
Lietuvoje, tačiau Gudijos lenkų 
institucijų ir mokyklų pastatų 
remontams jis skiria devynis 
kartus mažiau pinigų (900,000 
zlotų), negu Lietuvos lenkams. 
Apskritai, Rumunijos, Moldo
vos, Danijos ir Ukrainos len
kams yra skiriama du kartus ma
žiau (truputį per 4 mln. zlotų), 
negu vien tik Lietuvos lenkams.

Be pastatų remontų “Lenkų 
bendrija” užsienio lenkų mo
kykloms perka baldus, rašymo 
lentas, gaublius, atlasus, vado
vėlius, video kasetes ir pan. 
“L.B.” moka užsienio lenkams 
už lenkų kalbos kursus, mokslą 
apie dabartinę Lenkiją. Lenkų 
mokyklų stovyklas, keliones į 
Lenkiją ir pan.

Sprendžiant iš pinigų re
montams paskirstymo, daugiau 
negu pusė užsienio lenkams 
2003 metais skirtų pinigų (47 
mln. zlotų) atiteks Lietuvos len
kams.

Lietuvos skola
Maskvos dienraštis Komer- 

sant š.m. liepos 23 d. laidoje ra
šo: “Kai Lietuva buvo Sovietų 
Sąjungos sudėtyje, Vašingtone 
buvo tarpkarinės Lietuvos res
publikos pasiuntinybė. Nepri
klausomos Lietuvos aukso atsar
gos, kurios užtikrindavo diplo
matinės misijos veiklą Vašing
tone, 1980 m. buvo išsemtos. 
Tada laikinasis Lietuvos reikalų 
patikėtinis JAV-se Stasys Anta
nas Bačkis kreipėsi į nepriklau
somos Latvijos atstovus ameri
kiečių sostinėje, prašydamas pa
dėti išlaikyti Lietuvos pasiunti
nybę Vašingtone. Latvijos misi
ja buvo solidari ir su ja buvo pa
sirašyta sutartis pagal kurią Lat
vijos vyriausybė išeivijoje suti
ko paskirti nepriklausomos Lie
tuvos atstovams kiekvienais me
tais vidutiniškai po 145,000 do
lerių.

1990 m. kovo mėn. Lietuva 
paskelbė nepriklausomybės at
statymą. Nuo to laiko Lietuvos 
atstovybės Vašingtone veikla 
vėl tapo finansuojama iš Lietu
vos valstybės biudžeto, tačiau 
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iškeliavo į amžinybę 2003 m. rugsėjo 1 d.
Nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos kuni

gams už atnašautas gedulines šv. Mišias: klebonui A. Sima
navičiui, OFM, L. Januškai, OFM, P. Šarpnickui, OFM, ir 
diakonui P. Šarkai, OFM. Dėkojame kun. E. Jurgučiui, 
OFM, už maldas koplyčioje ir kun. P. Šarpnickui, OFM, pa
lydėjusiam velionį į kapines, D. Viskontienei ir D. Radikie
nei už giesmes šventovėje.

Ačiū už dosnias aukas šv. Mišiom, Tėviškės žibu
riams bei Slaugos namams ir aukų rinkėjoms M. Povilai
tienei, D. Keršienei ir B. Matulaitienei. Nuoširdi padėka ta
rusiems atsisveikinimo žodį koplyčioje: Lietuvos gen. garbės 
konsului H. Lapui, J. Andruliui - KLKK dr-jos Žiburiai var
du, L. Matukui - Prisikėlimo kredito kooperatyvo vardu, A. 
Vaičiūnui - KLB vardu, Č. Kurui, V. Kolyčiui ir A. Čepui.

Ačiū visiems, pagerbusiems velionį savo dalyvavimu 
ir palydėjusiems jį į amžinojo poilsio vietą. Dėkojame vi
siems, pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu, suteiku
siems dvasinės paramos. Dėkojame už puošnias gėles koply
čioje, ponioms už gardžius pyragus, B. Stanulienei už skaniai 
paruoštą maistą. Ačiū A. Pabedinskui už vadovavimą laido
tuvėms -

Emilija Čepienė,
duktė Danutė su šeima,
sūnūs: Algis, Linas ir Rimantas su šeimomis

Lietuvos skola Latvijai nebuvo 
sugrąžinta. Maža to, kelerių me
tų laikotarpyje oficialusis Vil
nius stengėsi tą skolą nutylėti, 
tačiau galų gale buvo priverstas 
pripažinti Rygos reikalavimus 
pagrįstais. Tiesa, toliau negu pa
žadas išspręsti klausimą, reika
las ilgai nepažengė į priekį.

Pasak Lietuvos URM infor- 
macijos-kultūros dept. direkto
rės Violetos Matulaitės, šian
dien skolos suma pasiekė 1.5 
mln. Į korespondento klausimą, 
kodėl skolos Latvijai problema 
nebuvo sureguliuota per pasku
tinį dešimtmetį, p. Matulaitė at
sakė, kad Vilnius šio klausimo 
nekėlė, o latvių pusė su tokiais 
prašymais nesikreipė. (...) Pasta
ruoju metu Lietuvos URM pa
ruošė skolai grąžinti susitarimo 
projektą, tačiau šį dokumentą 
dar turi patvirtinti finansų mi
nisterija ir Centro bankas. Tik 
po to (apytikriai metų gale) ga
lės būti paskelbta tiksli skolos 
suma.”

Diplomatija ir ryšiai
Toronto lenkų savaitraštis 

Tygodnik Polski š.m. rugsėjo 
12-18 d. laidoje rašo: “Prieš ke
letą savaičių atsistatydino septy
ni Lietuvos konsulai, dirbę Ru
sijoje ir Gudijoje. Jie buvo kalti
nami kyšių ėmimu. Kaltinimas 
buvo paremtas Lietuvos Saugu
mo vaizdajuostėmis. Jose buvo 
užregistruoti pinigų ėmimo už 
greitą vizų išdavimą momentai, 
kuriuos paruošė... rusų specia
lios tarnybos. Pagal Lietuvos 
Saugumo departamento šefus 
jos turėjo būti panaudotos išda
vikiškų konsulų užverbavimui. 
Kaip jos pateko į lietuvių ran
kas, niekas nepaaiškina.”

Joninės - valstybinė šventė
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. rugpjūčio 29 d. lai
doje rašo: “Nuo sekančių (2004) 
metų birželio 24-oji šv. Jono 
diena arba Joninės bus Lietuvo
je nedarbo diena. Kai kurie sei
mo nariai mano, kad tai yra su
grįžimas į stabmeldystę ir vidur
amžius. Iniciatorius, kad Joninės 
būtų valstybinė šventė, buvo 
Lietuvos liberalų partijos seimo 
narys Eligijus Masiulis. Stab
meldystės išpažintojas Lietuvos 
socialliberalų partijos narys Ge
diminas Jakavonis, atmesdamas 
priekaištus, kad šios dienos pa
skelbimas nedarbo diena buvęs 
tik alkoholizmo propagavimas, 
nes šiais metais šv. Jono diena 
pavirto į girtų paauglių pešty
nes, pasakė: ‘Tegul kas nors įro
do, kad Kalėdos ir Velykos tai 
abstinentų šventė’. Prieš paskel
bimą birželio 24 dienos švente 
pasisakė konservatoriai, krikš
čionys demokratai ir socialde
mokratai.

Šv. Jono diena Lietuvoje 
vadinama Joninėmis arba pago
niškai Rasos diena yra populiari 
šventė. Kasmet įvyksta koncer
tai, kūrenami laužai, pinami vai
nikai. Pagal viešosios nuomonės 
tyrimus apie 70% Lietuvos gy
ventojų remia šv. Jono dienos 
paskelbimą valstybine švente. 
Pagal finansų ministerijos ap
skaičiavimus tai kainuos vals
tybės biudžetui per 70 mln. li
tų”. J.B.

mailto:tcvzib@pathcom.com
http://www.tzib.com


Rėmėjų parama - sėkmingo švietimo pagrindas
VIDMANTAS VITKAUSKAS 

NORA PILEIČIKIENĖ

Ką tik prasidėję naujieji 
mokslo metai Garliavos Juozo 
Lukšos gimnazijoje buvo pami
nėti ypač įspūdingai. Buvo ati
daryti nauji, Europos sąjungos 
reikalavimus atitinkantys ir mo
dernia kompiuterine technika 
aprūpinti informatikos kabine
tai. Naujų kompiuterių gimnazi
ja gavo iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos, laimėjusi konkursą. 
Prieš pusmetį Kauno rajono sa
vivaldybė už 1.5 milijono litų 
nupirko gimnazijai papildomas 
patalpas, kuriose buvo įrengti ne 
tik šie informatikos kabinetai, 
bet ir kiek anksčiau Lietuvos ir 
užsienio lietuvių rezistencijos 
studijų centras, klasės moki
niams, metodiniai kabinetai hu
manitarinių, socialinių, tiksliųjų 
mokslų ir užsienio kalbų moky
tojams. Šiuose kabinetuose mo
kytojai ir mokiniai ne tik turės 
puikias sąlygas darbui, bet ir ga
lės plačiau naudotis kompiuteri
ne technika, užsienio lietuvių 
dovanotomis vertingomis kny
gomis lietuvių bei anglų kalba.

Pradedant naujus mokslo 
metus, gimnazijoje veikiantis 
Lietuvos ir užsienio lietuvių re
zistencijos studijų centras pra

Dariaus ir Girėno atvaizdai, iškalti Puntuko akmenyje, ir atitinkamas įrašas Nuotr. St. Daliaus

Atsineškite savo kortelę 
eidami balsuoti.

ONTARIO PROVINCIJOS RINKIMAI 
SPALIO 2, KETVIRTADIENI

Rinkimų dieną darbdaviai turi užtikrinti, kad visi balsavimo teisę turintys tarnautojai turės pilnas 
tris valandas laiko nuvykti Į balsavimo būstinę.

Jei jums atlieka trys valandos nedarbo laiku nuvykti Jei Jums reikia daugiau laiko nuvykti balsuoti, 
balsuoti, Jūsų darbdavys neprivalo Jums sutelkti kreipkitės tuo reikalu Į savo darbdavį, kuris privalo 
daugiau laiko tam tikslui. Jums tą laiką paskirti, tačiau darbovietei patogiu metu.

Rinkimų būstinės veikla nuo 9 v.r. Iki 8 v.v. (valandą anksčiau vidurinėje laiko zonoje)

TELEFONAI 
1.886.ONT. VOTE 
(1.888.668.8683) EL. PAŠTAS

TTY: 1.888.292 2312 info@electionsontario.on.ca
(kurtiesiems ir silpnai girdintiems)

Jei turlto draugų ar Šeimos narių, kuriems yra sunku skaityti, praSome juos informuoti apie š( skelbimą.

INTERNETO TINKLALAPIS 
www.electionsontario.on.ca
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JŪSŲ INFORMACIJAI i>on.|>>rtKan 
Agency of Ihe 
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JŪS DAR GALITE UŽSIREGISTRUOTI IR BALSUOTI RINKIMŲ DIENĄ 
ŠTAI KĄ REIKIA DARYTI.

Nueikite į savo apylinkės rinkimų būstinę, užpildykite 
anketą, rinkimų atstovams pateikite:

• ARBA vieną asmens tapatybės dokumentą, liudijantį jūsų vardą, adresą ir parašą
• ARBA du tapatybės dokumentus, kur vienas liudija jūsų vardą ir parašą, o kitas - vardą ir dabartinį adresą.

RINKIMINĖS APYLINKĖS PAVADINIMĄ IR RINKIMŲ BŪSTINĖS ADRESĄ RASITE MŪSŲ TINKLALAPYJE

www.electionsontario.on.ca
-ARBA-

Susisiekite su "Returning Office" įstaiga tarp 10 v.r. ir 8 v.v., nuo pirmadienio iki šeštadienio.
Informaciją apie šias įstaigas rasite
• mūsų tinklalapyjc, kur surašyti įstaigų adresai ir telefonai pagal rinkimines apylinkes, arba
• skambinant "Directory Assistance" ir prašant "Elections Ontario", pateikus savo rinkiminės apylinkės 
pavadinimą.

Jei nežinote, kokia yra jūsų rinkiminė apylinkė, kreipkitės į mus.

džiugino gimnazijos mokslei
vius, jų mokytojus bei Garliavos 
miestelio bendruomenę praneš
damas ir apie gausias vasaros 
metu gautas dovanas bei aukas.

Dr. Juozo P. Kazicko lab
daros ir paramos fondas pagal 
parengtą projektą rezistencijos 
centrui skyrė 5000 litų. Už 
gautas lėšas artimiausiu metu 
bus nupirktas kompiuterinis 
projektorius, kuris neabejoti
nai pagerins darbo kokybę re
zistencijos studijų centre. Ki
tas ne mažiau svarbus veiklos 
veiksnys - tai atsiverianti ga
limybė plačiai taikyti moder
nias informacines technologi
jas ugdymo procese.

Vasaros metu rezistencijos 
studijų centre apsilankė ir žino
mi JAV lietuvių visuomenės 
veikėjai, Lietuvių fronto bičiulių 
veikėjai - dr. Kazys Ambrazai
tis, dr. Petras Kisielius, prof. 
Kęstutis Skrupskelis ir kt. Ap
žiūrėję rezistencijos studijų 
centro biblioteką, archyvą, dar
bo vietas, svečiai apsilankė ir 
Juozo Lukšos-Daumanto muzie
juje, kuris taip pat įsikūręs gim
nazijoje. Pasirašę svečių knygo
je svečiai išreiškė gražiausius 
jausmus gimnazijoje vykdomai 
patriotinio-pilietinio ugdymo 
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veiklai. Dr. Kazys Ambrazaitis 
paliko 1000 JAV dolerių auką 
rezistencijos studijų centrui. Už 
gautus pinigus ketinama įsigyti 
foto aparatą, kuris bus nepamai
nomas pagalbininkas fiksuojant 
įvykius, įamžinant istorijos fak
tus, renkant kraštotyrinę me
džiagą. Taip pat už šiuos pini
gus ketinama nupirkti naujau
sios literatūros rezistencijos te
matika.

Nepaprastai džiaugiamės ga
vę ir ponios Birutės Ignienės (iš 
Ashfordo, JAV) dovaną - įvai
rių knygų ir žurnalų siuntą, kuri 
praturtino rezistencijos centro 
biblioteką istoriškai vertingais 
leidiniais. Labai malonu, kad 
Birutė Ignienė, sužinojusi iš 
Draugo laikraštyje paskelbtos 
informacijos apie šį centrą, nu
tarė jam padovanoti savo su
kauptas knygas.

Dar kartą dėkojame visiems, 
kurie mus remia. Jūsų parama 
mums yra be galo svarbi, ja 
džiaugiasi ne tik rezistencijos 
centro bendradarbiai ir bendra
minčiai, bet ir mūsų jaunoji kar
ta - moksleiviai, kuriems sutei
kiama galimybė kitomis akimis 
pažvelgti į garbingą Lietuvos 
praeitį, pajusti alsuojančią isto
riją.

Jei GAVOTE registracijos kortelę, daugiau nieko nereikia. Tik 
atsineškite ją eidami balsuoti. Jūsų apylinkės rinkimų būstinė 
yra pažymėta kortelėje.

Jei esate 18 metų amžiaus ar vyresnis/ė, Kanados pilietis/ė, Ontario 
provincijos gyvcntoja/s, bet NEGAVOTE registracijos kortelės paštu 
dabartiniu jūsų adresu, jūsų vardo gali nebūti Rinkėjų sąraše.

Rašytojo Jono Biliūno kapas Anykščiuose Nuotr. St. Daliaus

Mažėjantis mokinių skaičius
DR. JONAS KUNCA

Nauji mokslo metai Lietu
voje buvo pradėti koncertu ir 
Prezidento kalba susirinkusiem 
mokiniam ir studentam Daukan
to aikštėje, Vilniuje, kaip ir pri
dera. Juk tie moksleiviai yra 
mūsų tautos ateitis, kuri priklau
sys nuo tos naujosios kartos išsi
lavinimo ir tautinio bei pilietinio 
susipratimo. Tik tą reikšmingą 
šventę temdė tamsus šešėlis, 
kurį jjal ne visi pastebėjo.

Šiais metais į pirmąją klasę 
atėjo apie 38,000 vaikų. Tai 
2,000 mažiau negu praeitą rug
sėjį. Įstojančių į pirmą klasę 
mokinių skaičius staigiai mažėja 
jau beveik 10 metų. Dar prieš 7 
m. įstojo 95.5 tūkstančio, o šiais 
metais mažiau nei pusė to skai
čiaus. Toks katastrofiškas pra
dedančių lankyti mokyklas vai
kų mažėjimas surištas su kritu
siu gimimų skaičium. Reiškia, 
kad mūsų tauta nyksta.

Aukos, išsilaisvinimo pas

tangos ir daroma pažanga nueis 
niekais, kai nebus kam perimti 
tos pasiektos laisvės. Pavojus 
aiškus. Privalom gerai apmąsty
ti, kaip išvengti besiartinančios 
katastrofos.

Vieni vengia turėti vaikų dėl 
žemo gyvenimo lygio. Vaikus 
reikia maitinti, aprengti ir siųsti 
į mokyklą. Ne visi išgali tai pa
daryti. Kiti vėl vengia vaikų dėl 
patogesnio gyvenimo be jų. To
kie nepagalvoja apie pareigą 
tautai nei apie savo senatvę, ku
rią teks praleisti vienišiem ir ap
leistiem. Mažėjant gimimų skai
čiui, tauta greitai sensta. Atsi- 
rando didelis skaičius pensinin
kų, kuriuos turi išlaikyti mokes
čių mokėtojai. Valdžia priversta 
kelti mokesčius. Iš Vakarų atke
liavusi partnerystės mada žlug
do šeimos pastovumą ir kartu at
baido moteris nuo nėštumo. Da
bartinėmis sąlygomis viena mo
tina priversta eiti į darbą. Vai
kučio auginti ji neišgalėtų. Nor
maliai šeimai reikia tėvo, kuris 
ją išlaikytų, ir motinos, prižiū
rinčios namus ir auginančios 
vaikus.

Prasigėrę alkoholikai, nors 
ir turėdami vaikų, blogai juos 
auklėja, neturi iš ko aprengti ir 
siųsti į mokyklą.

Taigi mažėjančio gimstamu
mo priežaščių yra daug. Tik kai 
kurias galime mažinti. Dabarti
nėmis sąlygomis šitos proble
mos viešas iškėlimas, nors ir 
reikalingas, daug nepadės. Tik 
ekonominė parama daugiavai
kėm šeimom gali rasti didesnį 
atgarsį. Vėl, vyriausybės iždo 
ištekliai yra labai riboti. Taigi ji 
neturi iš ko duoti didesnę para
mą turintiem du ar daugiau vai
kų skurdžiai gyvenančiom neal- 
koholikų šeimom. Vis dėlto, to
kiam gyvybiniam reikalui ji ga
lėtų paskirti dalį biudžeto. Išei
vija galėtų dalį turimų fondų 
skirti šiam reikalui. Tai nebūtų 
didelis įnašas, betgi gana reikš
mingas ir prasmingas. Tik reikė
tų, kad patikimas išeivijos atsto
vas prižiūrėtų teisingą tos para
mos paskirstymą.

Reikia prisiminti, jog Lietu
va šiuo metu turi daugybę 
problemų. Visų iš karto išspręsti 
neįmanoma. Tik sustabdymas 
tautos mažėjimo yra prioritetinis 
reikalas. Juk visos mūsų įdėtos 
pastangos nueis niekai, jei lei
sim išnykti tautai. Pirmiausia 
išeivijos fondai turėtų susitarti, 
kokią sumą jie galėtų skirti to
kiam fondui. O tada tektų susi
tarti su Vilniaus vyriausybe.

Be gimimų skaičiaus mažė
jimo, turime dar ir administra
cinės korupcijos problemą. Bet 
ją, atrodo, pradeda spręsti Prezi
dentas kartu su premjeru ir sei
mo pirmininku.

Laukia pertvarkymo ir Lie
tuvos švietimo sistema, kuri tu
rėtų išauklėti tautiškai susipratu
sią ir blaiviai galvojančią naują 
kartą.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412
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Anykščiai - rašytojų miestas
STASYS DALIUS

Iš Kauno pakeliam sparnus 
kelionei į Anykščius. Norėjom 
aplankyti ten apsigyvenusį bu
vusį hamiltonietį Joną ir pama
tyti vietos įžymybes. Vairuoja 
vaikaitė Džiuljeta, paėmusi ir 
savo atžalas, kad pamatytų Pun
tuką ir Anykščius. Ištrūkę iš 
Kauno judėjimo netrukus pasie
kiam Karmėlavą, Jonavą, kur 
kelias pasisuka Anykščių link.

Pas Joną
Pasiekiam Anykščius. Iš to

lo matosi dviem aukštais bokš
tais iškilusi gotikos šventovė. 
Pavažinėjam per miesto gatves, 
kol surandam norimą adresą, 
kur įsikūręs Jonas. Jis gyvena 
dideliame dviejų aukštų name, 
kurį nusipirkęs atremontavo ir 
įsirengė antram aukšte butą, o 
kitką pavedė giminėms su šei
ma. Apsidžiaugė aplankymu ir 
teiravosi ar liksiu ilgiau sve
čiuotis. Sakau, kad ilgai neuž
truksime, nes vairuoja vaikaitė, 
be to, norime Anykščių įžymy
bes pamatyti. Savo laiku su Jo
nu esame apkeliavę nemažai 
pasaulio valstybių, nes jis irgi 
mėgdavo pamatyti kitus kraštus.

Puntukas
Palinkėję gero vėjo vieni ki

tiems ir išsiskiriam iki kito kar
to. Patraukiam Anykščių šilelio 
link. Nežinau, ar tai tas Bara
nausko apdainuotas, bet dar la
bai daug tų pušynų ten išsidėstę, 
kuriuos apsukam iš visų pusių. 
Važiuodami per pušynus pradė
jom ieškoti Puntuko. Prasidėjo 
lietus, kuris tęsėsi visą popietę. 
Lietui krapnojant pasiekiam 
Puntuką. Atvestas iki jo kelias, 
o ten sustojimo aikštelė. Kadan
gi lynoja, tai lankytojų nedaug - 
vos pora automobilių sustoję. 
Kad ir per lietų išlipę apvaikš- 
čiojam Puntuką iš visų pusių, 
padarom nuotraukas. Kažkaip 
man pasirodė ne toks jau didelis 
kaip buvau įsivaizdavęs.

Biliūno kapas
Nuo Puntuko grįžtam į 

Anykščius ir klausinėjam, kur 
Biliūno (1879-1907) kapas, nes 
niekur nesimatė užrašų. Po kele
to pasiteiravimų radom gerą 
linkmę ir jau prie kelio pamatėm 
rodyklę į Biliūno kapą. Pasie
kiam prie kelio didelę aikštelę 
automobiliams. Nuo jos veda ta
kas aukštyn prie Šventosios 
upės aukštos pakrantės. Nuo 
aikštelės, tankiai medžiais apau
gusios dar nieko nematyti, tenka 
lipti aukštyn. Lipam jau slidinė
dami, nes lietus vis protarpiais 
lašnoja. Pagaliau pasirodo aukš
tai stovintis bokštas, o į jį veda 
ilga eilė stačių laiptų. Atsidu

Rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko kapas Anykščiuose
Nuotr. St. Daliaus

Vyskupo Antano Baranausko klėtelė-muziejus Anykščiuose
Nuotr. St. Daliaus

riam aukšto bokšto papėdėje, 
bet žvilgtelėjus aukštyn matosi 
jo viršūnėje kryžius. Tai pa
minklas rašytojui Biliūnui ir jo 
kapas papėdėje. Biliūnas mirė 
Lenkijoje, Zakopanėje, kur gy
dėsi nuo džiovos. Jam mirus 
buvo norima jo kūną pargabenti 
Lietuvon, bet tas sumanymas il
gai nebuvo įvykdytas. Prieš II-jį 
Pasaulinį karą jau buvo projek
tas pargabenti, bet kilęs Vokieti- 
jos-Lenkijos karas sutrukdė. 
Tiktai 1973 m. Biliūno palaikai 
buvo atvežti Lietuvon ir ant 
Šventosios upės kranto palaido
ti. Nors aukštas paminklas, bet 
kapą ženklina, atrodo, tas pats 
kryželis, buvęs Lenkijoje, su už
rašu, kad tai “A. A. Jonas Bi
liūnas, Dailos mylėtojas. Aplei
do pasaulį 8.XII. 1907 m.”

Dviejų rašytojų palikimas
Aplankę ir pastovėję prie 

Biliūno kapo, vykom atgal į 
Anykščius vysk. Antano Bara
nausko (1831-1902) klėtelės- 
muziejaus pamatyti. Ta klėtelė, 
statyta iš storų rąstų 1832 m., 
dabar yra apjuosta kitom sienom 
ir stogu, kad originali klėtelė 
ilgiau išsilaikytų. Visos sienos 
stiklinės ir klėtelė iš visų pusių 
gerai matoma, kurios durys atvi
ros ir jose matosi originalūs ra
kandai iš anų laikų.

Šalia klėtelės stovi namas, 
kuriame gyveno rašytojas Anta
nas Vienuolis-Žukauskas (1882- 
1957). Šitam name Vienuolis gy
veno nuo 1922 m. iki pat savo 
mirties. Turėjo vaistinę, kuri 
bolševikmečiu buvo nusavinta. 
Apžiūrime namą, kurio pirma
me aukšte įrengtas muziejus. 
Jame surinkta Vienuolio parašy
tos knygos, raštai, diplomai, 
įvairios nuotraukos iš to laiko
tarpio. pilnas jo testamentas, ku
riuo prašoma palaidoti prie savo 
namo, net nurodant kuriame 
kampe turi būti kapas. Antrame 
aukšte visi kambariai palikti 
kaip Vienuolis gyveno su visais 
baldais, biblioteka su knygomis 
ir rašomuoju stalu, prie kurio 
dirbdavo. Muziejus gražiai tvar
komas ir Anykščiuose besilan
kantiems vertąjį pamatyti. į Ba
ranausko klėtelę ir Vienuolio 
muziejų lankytojai turi sumokėti 
įėjimo mokestį.

Išėję iš muziejaus kambarių 
stabtelim prie kiemo kamputyje 
prisiglaudusio Vienuolio kapo 
didelių medžių papėdėje. Kapas 
prižiūrimas, apsodintas gėlėmis.

Lietui vis dar lyjant grįžom 
į Kauną padarę per 200 km. 

. _ T— • • • -
• Mums, lietuviams, šiandieną 

sava spauda yra reikšmingiausias 
religinis ir tautinis bastionas

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
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@ LAISVOJE TEVfflEJE O LIETUVIAI PASAULYJE
ĮTARIA 120 VALDININKŲ

Lietuvos ministerio pirmi
ninko Algirdo Brazausko suda
ryta darbo grupė, tirianti žemės 
sklypų įsigijimo teisėtumą, pa
rengė įtarimą keliančių pareigū
nų sąrašą, rašo Lietuvos rytas. 
Sąraše yra 120 pavardžių, kurių 
turimos žemės įsigijimas sukėlė 
abejonių. Jame yra apskričių 
viršininkai bei jų pavaduotojai, 
apskričių viršininkų administra
cijų darbuotojai, kurie kartu su 
giminaičiais turi daugiau negu 
po 20 sklypų. Kiekvienoje ap
skrityje yra nuo 5 iki 15 tikrinti
nų asmenų. Darbo grupės nariai 
atmetė tik tuos, kurių žemės įsi
gijimo aplinkybės yra visiškai 
aiškios ir nekelia įtarimų. Liku
sieji perduodami žinovų teis
mui.

VAIKŲ TELEFONO LINIJA
Vaikų telefono linija (VTL)

- vaikams ir paaugliams skirtas 
psichologinės pagalbos telefo
nas, kurį atsako savanoriai suau
gusieji. Ji buvo įsteigta 1997 m., 
o 2002 m. joje dirbo 42 savano
riai, atsiliepė į daugiau kaip 20, 
000 skambučių. VTL yra viešo
sios įstaigos - Respublikinės 
universitetinės ligoninės (RUL) 
“Vaiko raidos centro” padali
nys. Skambučius į VTL (8-800- 
288000), kurią galima pasiekti 
iš visų telefonų, išskyrus nešio
jamus, apmoka LR Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija. 
Linija veikia kiekvieną dieną 
nuo 16 iki 21 vai.

VSAT ŠVARINASl
LGT1C praneša, kad per 

šiuos metus vien Valstybės sie
nos apsaugos tarnybos (VSAT) 
išaiškino ir sulaikė 38 korupcija, 
kontrabanda ar nelegalų gabeni
mu įtariamus “savus” pareigū
nus, iš kurių 25 buvo atleisti iš 
darbo. Per visus praėjusius me
tus tokių buvo 26, o 2001 metais
- 10. VSAT vado generolo Al
gimanto Songailos teigimu, tai 
nėra džiuginanti statistika, ta
čiau tai yra įrodymas, kad pati 
tarnyba stengiasi imtis priemo
nių prieš korupciją.

PRIETAISAS KOVAI SU 
“SARS”

Fizikos instituto aplinkos fi
zikos ir chemijos laboratorijos 
vedėjas, vyriausias mokslo dar
buotojas Vidmantas Ulevičius 
su savo pagalbininkais sukūrė 
metodą, kuris padeda nustatyti, 
ar atmosferoje yra “SARS” (pa
vojingo ūmaus kvėpavimo takų 
uždegimo) virusas. Į jo sukurtą 
prietaisą - bioaerozolių spektro
metrą įsiurbtas oras apšviečia
mas lazerio spinduliu, tada per 
trumpą laiką kompiuteriu nusta
tomi biologiniai objektai, įverti
nama jų koncentracija, gauna
mas jų atvaizdas. Naujojo prie
taiso bandymai atliekami su 
JAV ir Suomijos mokslininkais 
bei Lietuvoje kuriamo Aerozo
lių technologijų centro specialis
tais. Išankstiniais apskaičiavi-

"Dievas teikia mums meilę, į 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral Į

i Home i
į Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

i Sudbury

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► |AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

mais, prietaisas kainuos apie 
30,000 eurų, juo jau domisi už
sienio valstybių specialistai. 
Šiemet Kauno bendrovės “Met- 
romeda” specialistai jau buvo 
nustebinę mokslo pasaulį kovai 
su SARS virusu sukūrę prietaisą 
patalpoms dezinfektuoti - aero
zolių generatorių “Ciklon-1”.

REKORDINIS MEDUOLIS
Lietuvos ryto žiniomis, į 

Lietuvos rekordų knygos valgių 
ir gėrimų skyrių įrašytas sun
kiausias meduolis. Iškeptas per 
devynias valandas “Vilniaus 
duona plius” kepykloje Vilniaus 
Savanorių prospekte), jis svėrė 
130 kilogramų, buvo 1 metro 21 
centimetrų skersmens, 40 centi
metrų aukščio. Jo kepimui su
naudota 69 kg miltų, 47 kg. 
Cukraus^ 21 kg glazūros su šo
koladu. Ši kepykla jau yra pasi
žymėjusi rekordine traškučių 
virtine (iš 79,800 traškučių), il
giausiu (2.1 metro ilgio) duonos 
kepalu bei ilgiausiu sieninės ta
pybos darbu puošiančiu kepyk
los tvorą.

NORI MAŽINTI 
BIUROKRATIZMĄ

Lietuvos prezidentas Rolan
das Paksas pritarė seimo kontro
lieriaus siūlymui priimti įstaty
mą, kuriuo būtų tvarkomi pilie
čių skundai, prašymų nagrinėji
mai. Prezidentas siūlė įvesti 
“mažiau biurokratizmo ir dau
giau žmogiškumo bei atjautos”. 
Seimo kontrolieriaus įstaigos 
tikslas - ginti žmogų nuo valsty
bės tarnautojų piktnaudžiavimo, 
biurokratizmo. Per metus į šią 
įstaigą kreipiasi apie 2,500 pilie
čių, neradusių teisybės valstybės 
ir savivaldybių institucijose, pa
tyrusių pareigūnų piktnaudžiavi
mą ar biurokratizmą. Prezidento 
rinkimų programoje pabrėžia
mas siekis įdiegti efektyvų, atvi
rą, žmonių skundų ir pasiūlymų 
nagrinėjimo ir neatidėliotiną 
sprendimų priėmimo mechaniz
mą, rašo ELTA/LGTIC.

NUBAUSTI RADIKALAI
Vilniaus rajono apylinkės 

teismas už įžūliai pažeistą tvar
ką paskyrė areštą - 20 dienų 
dviems nepilnamečiams, 40 die
nų vyresniems protestuotojams, 
kurių buvo keturiolika. Jie rug
sėjo 14 d. surengė protestą Ke- 
nos pasienio punkte, prisirakinę 
prie vagono traukinyje Maskva- 
Karaliaučius. Visiems nuteis
tiems priteista sumokėti 189 li
tus už gynėjų darbą teisme. Ru
sijos piliečiai, 2 vai. užlaikę 
traukinį, priklauso Rusijos na- 
cionalbolševikų partijai. Jie ne
prisipažino triukšmavę, plėšę 
tranzito dokumentus, prisirakinę 
vagone, įžeidinėję pasieniečius. 
Vagone rastos raudonos vėlia
vos su kūju ir pjautuvu, raiščiai, 
grandinės, antrankiai bei lapai 
su politinio turinio tekstais bei 
dalyvavusių asmenų vardais, 
rašo Lietuvos rytas (2003.IX.26)

ŽUVO ŠALTKALVIS
Kauno diena rašo, kad 

rugsėjo 15 d. tragiškai žuvo 
Kauno Garliavos seniūnijoje, 
Juragiuose, autolaužymo šalt
kalvis Žilvinas Balčiūnas. Nuo 
autokeltuvo nuslydus! 300 kg 
metalinė konstrukcija užmušė 
devyniolikmetį, kuris stengėsi 
padėti kitam įmonės šaltkalviui. 
Tai 61-ta nelaimė šiais metais 
Kauno apskrityje. Pagrindinės 
nelaimių darbovietėse priežastys 
- darbo saugos taisyklių pažei
dimas bei neteisingas darbo or
ganizavimas. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS [RANKIAI

Lietuvos seimo ir JAV Lietuvių bendruomenės komisijos nariai Vilniuje aplankė Tuskulėnų kapinyną, kur 
rasta sušaudytų Sovietų laikais kalinių lavonų. Šiuo metu vyksta tyrinėjimai ir planuojama tinkamai 
pažymėti aukų vietą. Tarp komisijos narių ir svečių - KLB narės Rūta Žilinskienė ir Vida Stanevičienė 
________________________________________________________ —----------- — Nuotr. V. Stanevičienės'

Los Angeles, CA
RUDENS SEZONO PRA

DŽIA. Juozo Daumanto vardo šau
lių kuopa, vadovaujama Kazimiero 
Karužos, š.m. rugsėjo 14, sekma
dienį, Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje pradėjo rudens sezono veiklą - 
surengė iškilmingą rudens pokylį, 
kurio užduotis buvo šaulių kuopos 
vado Kazimiero 95 metų amžiaus 
pagerbimas.

Gražų ir prasmingą sveikinimo 
žodį pasakė Lietuvos generalinis 
garbės konsulas Kalifornijai Vytau
tas Čekanauskas. Kazimiero Karu
žos pagerbimo iškilmės buvo sutik
tos visų dalyvių pritarimu ir rankų 
plojimu. Vilkaviškietį Kazimierą 
Karužą trečios bangos lietuvis Kęs
tutis Šalavėjus spaudoje apibūdino 
šitaip: “Kazimiero Karužos darbš
tumo ir energijos pavydėtų ir 18- 
metis. Jis yra apdovanotas daugeliu 
ordinų, medalių, pažymėjimų bei 
padėkos raštų. Jis yra gerbės šau
lys. L. A. Daumanto šaulių kuopos 
vadas, paaukojęs visą savo gyveni
mą dėl Lietuvos, visuomeniškai 
dirbdamas tiek Lietuvoje, tiek už
sienyje; savo pareigą tai atliko pasi
gėrėtinai gerai”.

Prasmingą maldą sukalbėjo 
kun. S. Anužis. Solistė Janina Če- 
kanauskienė atliko meninę progra
mą gražiomis dainomis. Jai akom
panavo kompoz. Raimonda Apei- 
kytė.

Lembertų šeimos knygas “Gė
rio šviesa” pristatė iš Lietuvos at
vykęs rašytojas, knygos autorius 
Valdas Michalauskas.

Puikius pietūs, akordeono gar
sai, dainos šokdino ir linksmino da
lyvius. O ir loterija ne vieną butelį 
išdalino svečiams su laimėjimo bi
lietais. Pobūvį gražiai vedė I. Arie- 
nė. Šokiai, muzika ir dainos ilgai 
neleido skirstys namo, po tokio po
kylio saulėto sekmadienio gopetę.

Vytautas Šeštokas

Delhi-Tillsonburg, Ont.
DELHI ŠV. KAZIMIERO 

LIETUVIŲ PARAPIJOS švento
vėje rugsėjo 6 d. buvo gražiai pa
minėta Tautos šventė. Iškilmingas 
Mišias aukojo ir šiai šventei pritai
kytą pamokslą pasakė kUn. Vyt. 
Staškevičius. Tautine apranga vil
kinčios sesutės Jordaną ir Alina 
Comeau atnešė aukas. Giedojo pa
rapijos choras vargonuojant D. 
Norkutei. Mišios baigtos visiems 
sugiedojus Tautos himną. Minėji
mas buvo tęsiamas parapijos salėje. 
KLB apylinkės valdybos vardu bu
vo pasveikinti susirinkę apyl. lietu
viai ir svečiai. Kun. Vyt. Staškevi
čiui sukalbėjus invokaciją, apie 
Tautos šventę kalbėjo KLB apylin

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Ii 

kės pirm. T. Pargauskienė. Sesutės 
Jordaną ir Alina atliko trumpą pro
gramėlę. Po visų sugiedotos Lietu
va brangi vaišinosi užkandžiais ir 
kavute. ■

Norfolk daugiakultūrės dr- 
jos posėdis įvyko rugsėjo 13 d. 
Delhi vengrų salėje. Lietuviams at
stovavo KL Katalikių moterų dr-jos 
skyr. pirm. B. Dirsienė ir KLB 
apyl. pirm. T. Pargauskienė.

Delhi mieste rugsėjo 20 d. vy
ko derliaus nuėmimo šventė. Iškil
mingoje eisenoje dalyvavo ir Nor
folk daugiakultūrinei draugijai pri
klausančių tautybių atstovai su savo 
vėliavom. Prie Lietuvos vėliavos 
stovėjo tautiniais drabužiais pasi
puošusios lietuvaitės Jordaną, Alina 
ir jų močiutė.

Norfolk daugiakultūrinė drau
gija lapkričio 23 d. Delhi vengrų 
salėje rengia vienuoliktąją Kalėdų 
šventę, į kurią yra kviečiami visų 
apylinkėj gyvenančių tautybių 
žmonės. Rugsėjo 22 d. vyko šios 
šventės rengėjų komiteto posėdis. 
Komiteto sudėtyje yra ir dvi apylin
kės lietuvės - B. Dirsienė ir T. Par
gauskienė. T.P.

Hamilton, Out.
HAMILTONO LIETUVIAI 

rugsėjo 17 d. paminėjo Aušros Var
tų parapijos klebono kun. Juozapo 
Žukausko, OFM, trečiąsias kuni
gystės metines. Sukaktį su Tnumis 
kartu šventė gerb. klebono motina 
Genovaitė Žukauskienė, atvykusi iš 
Lietuvos. Į Jaunimo centrą susirin
ko gana gausus būrys parapijiečių. 
Moterys pasistengė, kad vaišių sta
las būtų gausus ir įvairus. Visų akis 
traukė viešnios p. Genovaitės at
vežtas juodos kvapnios lietuviškos 
duonos kepalas. Susirinkusius pa
sveikino Regina Choromanskytė, 
pagrindinė renginio organizatorė, ir 
paprašė kun. Audrių Šarką, OFM, 
sukalbėti maldą. Vaišių metu vyko 
malonus susipažinimas su viešnia, 
jaukus pabendravimas. Kleboną 
sveikino parapijos valdybos pirm. 
M. Gudinskas, KLB Hamiltono 
apylinkės pirm. R. Pruden, St. Ca
tharines gyventojas J. Karaliūnas. 
Visi linkėjo sveikatos, išvermės ir 
sėkmės pasirinktame kelyje. Po 
sveikinimų buvo pristatyta Geno
vaitė Žukauskienė. Jai įteikta gėlių 
puokštė ir dovanėlė - marškinėliai 
su Hamiltono Vilniaus Aušros Var
tų parapijos emblema. Palinkėta tu
riningai ir smagiai praleisti laiką 
Kanadoje.

Klebonas džiaugėsi matyda
mas tiek daug susirinkusių ir padė
kojo už šią gražią šventę. Po keleto 
savaičių, praleistų Lietuvoje, jau
čiasi sugrįžęs į savo namus ir didelę 

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

Alan D. Macdonald 
Manager

šeimą. G. Žukauskienė papasakojo 
apie savo šeimą, kun. Juozapo vai
kystę, apie jo pasiryžimą pasirinkti 
sielovados darbą, dėkojo už jos sū
naus atmintinos dienos paminėjimą 
ir jos gražų sutikimą. Maloniai nu
stebino gautos iš jos dovanos - 
žiupsnelis lietuviškos žemės nuo 
Kryžių kalno ir rugio stiebas su 
varpa iš mūsų tėviškės laukų. P. 
Genovaitės linkėjimai buvo labai 
nuoširdūs jaudinantys. Ilgokai užsi
tęsė malonus vakaras. Išsiskirstėme 
kupini gražių įspūdžių. Linkime 
klebonui kun. Juozapui sėkmės dar
buojantis Hamiltono lietuviškoje 
parapijoje sėti gėrio grūdus, o gerb. 
p. Genovaitei - maloniai ir jaukiai 
praleisti laiką Kanadoje ir parvežti 
Lietuvon gražių prisiminimų.

PRANAS SAKALAS, ilgame
tis KLB Hamiltono apylinkės na
rys, gražų 90 metų amžiaus jubilie
jų rugsėjo 13 d. atšventė savo šei
mos bei draugų tarpe. Į jaukiai su
tvarkytą, prie dukros Audrės buto 
esančią salę susirinko gausus būrys 
svečių. Pasivaišinus dukra Audrė 
nusakė tėvo gyvenimo kelią, jo dar
bą, visuomeninę veiklą. Padėkojo, 
kad tėvas ją ir brolį Rimą skatino 
mokytis, gražiai auklėjo, rūpinosi 
šeima. Senelį sveikino vaikaičiai. 
Draugai linkėjo sveikatos, gerų, 
malonių dienų, prisiminė, kad Pra
nas, dirbdamas lietuviškose organi
zacijose, buvo principingas, drau
giškas.

Sukaktuvininkas padėkojo šei
mai, ypač dukrai, pagrindinei šven
tės organizatorei ir svečiams. Su 
grauduliu prisiminė a.a. žmoną Zi
tą, kuri tik prieš metus palydėta 
Anapilin bei mirusius draugus. Po 
kalbų vaišinomės saldumynais ir 
kava. Kai kas bandė užtraukti dai
ną, kai kas aptarinėjo Lietuvos 
krepšininkų pergales Europos krep
šinio čempionate. Maloniai praleidę 
šeštadienio popietę, išsiskirstėme 
linkėdami Pranui gerumo ir stipry
bės ir dėkodami šeimai už gražiai 
suruoštą pobūvį. D.G.

PRANAS SAKALAS žmonos 
Zitos vienerių mirties metinių pro
ga, jos šviesiam atminimui, Kana
dos lietuvių fondui aukojo $100. jgs

S

s
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

■

JA Valstybės
A. a. Janina Čiurlytė-Simu- 

tienė, 85 m. amžiaus, dėl kraujo iš
siliejimo smegenyse staiga mirė 
liepos 12 d. Niujorke. Velionė gimė 
1917 m. spalio 9 d. Baigusi “Auš
ros” mergaičių gimnaziją Kaune, 
humanitarinius mokslus studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete. Dar 
studentaudama ištekėjo už diplo
matinėje tarnyboje dirbančio Ani
ceto Simučio. Netrukus pastarasis 
buvo paskirtas dirbti Lietuvos kon
sulate Niujorke. Simučiai į šį mies
tą laivu atplaukė 1936 m. ir jame 
išgyveno likusį savo amžių. Jie čia 
išaugino dukterį Aldoną ir sūnų Ju
lių. Velionė visą laiką padėjo savo 
vyrui diplomatinėje tarnyboje. Po 
karo į Niujorką atvykusius lietuvius 
ateivius velionė su vyru konsulu, o 
vėliau ambasadoriumi, globojo, pa
dėdami jiems įsikurti. Taip pat jie 
dalyvaudavo visuose lietuvių kultū
riniuose bei visuomeniniuose rengi
niuose. Jie rėmė lietuvių pranciš
konų veiklą ir jų leidžiamą laikraštį 
Darbininkas. Velionė priklausė 
Lietuvių bendruomenei, Moterų fe
deracijai, BALFui ir kitoms organi
zacijoms. Atsisveikinimas su ve
lione įvyko liepos 15 d. “Flinch and 
Bruns” laidotuvių namuose, Lyn
brook vietovėje, NY. Maldas prie 
karsto sukalbėjo Viešpaties Atsi
mainymo parapijos vikaras kun. V. 
Volertas. Atsisveikinimo žodžius 
tarė LB Niujorko apygardos valdy
bos pirm. dr. G. Kumpikaitė, Lietu
vos gen. konsulas Niujorke M. But
kus, Lietuvos nuolatinio atstovo prie 
Jungtinių Tautų pavaduotojas A. 
Mamavičius ir Tautos fondo tarybos 
pirm. J. Valaitis. Gedulines Mišias 
liepos 16 d. St. Raymond’s švento
vėje atnašavo kun. Pr. Giedgaudas, 
OFM. Jos liūdi vyras ambasadorius 
A. Simutis, duktė Aldona, sūnus 
Julius su šeimomis ir kiti artimieji. 
{Darbininkas, 2003 m., 8 nr.).

Prancūzija
Lietuvos ambasadorė Skais

girytė-Liauškienė š.m. rugsėjo 20 
d. Wittenheim mieste įteikė Vytau
to Didžiojo ordiną Janinai Kaspar- 
Valstakas už jos nuopelnus Lietu
vai. Ji yra gimusi ir augusi Prancū
zijoje; aktyviai reiškiasi veikloje 
draugijos “Alsace-Lituanie”. Si 
draugija ypač aktyviai talkino Lie
tuvai sovietmečiu, kai vyko kova 
už krašto laisvę. Minėtos veikėjos 
gimimaitis Stasys Senkus gyvena 
Kanados Hamiltone.

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazijos 

kuratorijos metinis posėdis įvyko 
birželio 14 d. Hiutenfelde. Jame 
dalyvavo 8 kuratorijos nariai: V. J. 
Damijonaitis, A. Karčiauskas, kun. 
A. Kelmelis, dr. V. Lenartas, P. Ne- 
vulis, A. Šiugždinis, A. Šmitas ir R. 
Šneideris, o kiti - A. Lipšys, dr. J. 
Norkaitis, ev. kun. T. Šmitienė ne
galėjo dalyvauti. Posėdyje išklau
syti pirm. V. J. Damijonaičio ir ižd. 
A. Smito pranešimai. 2001-2002 
metais gimnaziją lankė 187 moki
niai, iš jų 105 lietuviai ir 82 vokie
čiai. 2002 m. ją baigė 7 mokslei
viai, o 2003 m. - 11 moksleivių. 
Gimnaziją išlaikyti praėjusiais me
tais kainavo 948,000 eurų. Hesseno 
krašto parama - 586,000 eurų, 
Mainzo vyskupijos - 110,000 eurų, 
Lempertheimo miesto - 20,000 eu
rų, Bergstrasses apskrities - 12,000 
eurų, Lietuvos vyriausybės - 58, 
000 eurų, Amerikos lietuvių fondo 
- 20,000 eurų, tėvai sumokėjo už 
mokslą 122,000 eurų, aukų surinkta 
45,000 eurų. Bendrabučio išlaiky
mas kainavo 462,000 eurų. Lietu

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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vos vyriausybė būtiniems remon
tams paskyrė 32,000 eurų. Posėdyje 
išrinktas naujas pirmininkas dr. V. 
Lenartas, šios gimnazijos auklėti
nis. Buvęs pirm. V. J. Damijonaitis 
nekandidatavo, nes grįžta į Lietuvą. 
Jis kuratorijai priklausė 20 metų, iš 
jų 11 metų jai pirmininkavo, palai
kydamas glaudžius ryšius su gim
nazijos mokytojais ir kitais darbuo
tojais. Jis taipgi padėjo gimnazijai 
persitvarkyti pagal naujus reikala
vimus, buvo ir Lietuvių bendruo
menės narys bei jos valdybos pir
mininkas. Žada ir toliau talkinti 
gimnazijai. (Vokietijos LB valdybos 
informacijos", 2003 m., 2 nr.).

Lenkija
Seinų krašte, Žagariu vieto

vėje, arti Lietuvos sienos, jaunimas 
gyvai reiškiasi lietuvių kultūrinėje 
veikloje. Jie susilaukė pagalbos ir iš 
Lietuvos. Prieš pusmetį šiame kai
me įsisteigė naujas jaunimo an
samblis, dainuojantis lietuvių liau
dies dainas. Jo vadovė yra E. Klio- 
rikaitienė, Klaipėdoje studijavusi ir 
baigusi lietuvių kalbos kultūrą ir 
etnologiją. Ji gyvena Lazdijuose ir 
vieną kartą per savaitę aplanko Ža- 
garius. Ją pakvietė vysk. A. Bara
nausko fondo tarybos pirm. A. 
Skripka. Šis jaunutis ansamblis jau 
koncertavo ne tik Seinų krašte, bet 
ir Lietuvoje. Taipgi surengė ir ma
myčių šventę Žagariuose. Rugpjū
čio mėnesį jaunimo būrelis daly
vavo liaudies ansamblių suvažiavi
me “Lino dienos” Vokietijoje. Pa
sak E. Kliorikaitienės, Seinų krašto 
jaunimas esąs gabus ir veiklus. Ją 
pavergusi šio jaunimo meilė lietu
vių liaudies dainoms. (Aušra, 2003 
m., 14 nr.).

Sibiras
Apie Buriatijos lietuvius ra

šoma Pasaulio lietuvyje, 2003 m., 
28 nr. Jų bendruomenei vadovauja 
A. Žaliauskaitė-Arefjeva, gyvenanti 
šio krašto sostinėje Ulan Ude. Ji, 
vos 7-rių metų, su šeima į šią vie
tovę buvo ištremta iš Lietuvos 1948 
m. Pasak jos, čia gyvenantys lietu
viai džiaugėsi, kai Lietuva atgavo 
nepriklausomybę. Jos mama ir se
suo jau seniai yra išvykusios į Lie
tuvą. Ji likusi, nes šeima mišri, ir 
susidaro didesnių sunkumų sugrįžti, 
bet neprarandanti vilties. Kai tik 
gali, siunčianti savo vaikus ir vai
kaičius į Lietuvą, kad jie ten pri
prastų ir pamiltų Lietuvą. Džiau
giasi, kad Pasaulio lietuvių ben
druomenės vadovybė rūpinasi ir to
liausiai nuo Lietuvos gyvenančiais 
tautiečiais. Esanti nepaprastai dė
kinga G. Žemkalniui (buvusiam 
PLB atstovui Lietuvoje ir dabarti
niam jos pirmininkui) už apsilanky
mą Buriatijoje, kur jis pats galėjo 
pamatyti, kaip čia vargsta senukai 
ir be tėvų našlaičiai. Jie yra tokie 
pat lietuviai ir jų negalima užmiršti. 
Šio krašto lietuviai esą dėkingi už 
pagalbą iš Lietuvos kapinių tvarky
mui. J. Andr.
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Rašinių konkursas
Lietuvių kalbos draugija, 

skatindama išeivijos jaunimą 
domėtis savo giminės bei šei
mos istorija, skelbia rašinių kon
kursą Tėvų ir senelių gimtoji 
kalba ir aš ir kviečia jame daly
vauti. Konkurso sąlygos:

1. Konkurse gali dalyvauti 
užsienio lietuviai moksleiviai ir 
jaunuoliai, kartu su savo šeimos 
ar giminės nariais; lituanistinių 
mokyklų moksleiviai.

2. Rašinys rašomas lietuvių 
kalba; apimtis: 3-6 spausdinto 
teksto puslapiai (10-12 tūkst. 
Spaudos ženklų).

3. Rašinyje turi būti at
skleistas požiūris į gimtąją kal
bą: jeigu šeima mišri - iš ko ra
šinio autorius išmoko lietuvių 
kalbos; kokiomis kalbomis gali 
kalbėti autorius ir jo šeimos na
riai, kokia kalba kalbama šeimo
je ir per giminės šventes; su ku
riuo iš šeimos narių kalbamasi 
lietuviškai (gal ir kuria nors tar
me), ar praverčia lietuvių kalbos 
mokėjimas mokantis kitų kalbų 
ir kitų dalykų ir pan.

4. Parodyti lietuvių bend
ruomenės ir lituanistinės mo
kyklos įtaką ir svarbą ugdant 
tautinį tapatumą, puoselėjant pa
garbą spausdintam lietuviškam 
žodžiui.

5. Rašinyje pageidautina at

Iškeliavusiai aktorei
Pavėluotas atsisveikinimas iš Lietuvos su 

ELENA DAUGUVIETYTE-KUDABIENE
Kapas. Kryžius. Anuo Domini 
Ir baltų bertų malda.
O pakvies, pakvies namo mane 
Vienąkart sesuo juoda.
Eikš čionai, duok ranką.
Vakaras. Pasakyk sudie sudie. 
Baigęs degt žėrės ugniakuras... 
Švystels krintanti žvaigždė!

B. Brazdžionis

GARBIOJI ARTISTE, 
Tu išėjai... Iškeliavai visam!

O buvo vasara... Gyvenau 
kadagių, pušų žaliuojančioj Dzū
kijos girioj iki rugsėjo. Ir nieko 
nežinojau.

Šiandien vartau “Aukuro” - 
Tavo lietuviško teatro jubiliejinį 
leidinį, žiūriu nuotraukas - Tavo 
režisuotų spektaklių, Tavo su
kurtų personažų, mūsų susitiki
mų įstabių valandų. Prisimenu. 
Gaivinuosi. Liūdžiu kartu su Ta
vo artimaisiais, aktoriais, gerbė
jais bei visa lietuviška bendruo
mene.

Ir rašau laišką. Paskutinį. 
Atsisveikinimo, kurio Tu niekad 
neskaitysi.

Mes, Šiaulių dramos teatro 
aktoriai pažinojom Tave, prisi- 
lietėm prie didžių Tavo kūrybi
nių versmių, įspūdingos spalvin
gos artistės, ugningos, dosnios 
širdies asmenybės. Žmogaus. 

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

(Peter Maurin)

Elenos Kudabienės vaikaitė, Elena ir fotografas N. Freimanas Dzūkijoj 
Pelekiškių kaime

Šiaulių teatro gastrolės Kanadoje 1991 metais. Antroji (iš kairės) - Elena Dauguvietytė-Kudabienė, trečias - 
tuometinis Šiaulių dramos teatro vyr. rėžis. G. Podegimas

spindėti išeivių ir tremtinių kelią 
iš Lietuvos; rašiniai gali būti 
iliustruojami autentiškais pasa
kojimais apie tai, kada, iš kur ir 
kodėl aprašomi žmonės paliko 
Lietuvą; kuo vertėsi prieš palik
dami Lietuvą, ką dabar dirba 
šeimos nariai; kas lėmė, kad ir 
dabar gyvena ne Lietuvoje; ko
kios lietuviškos tradicijos yra iš
saugotos ir kokie ryšiai palaiko
mi šiandien su Lietuva ir Lietu
voje gyvenančiais giminaičiais.

6. Prie rašinio būtina pridėti 
kokybiškų nuotraukų, iliustruo
jančių gyvenimą dar prieš iš
vykstant iš Lietuvos (jei jų turi
ma) ir atvykus į šalį, kur gyve
nama ir dabar, bei naujausių ra
šančiojo asmens, jo šeimos ar 
giminės nuotraukų.

7. Įdomiausios istorijos ir 
nuotraukos pateks į knygą, kuri 
bus išleista 2004 metais; nuo
traukos bus grąžintos.

8. Visi konkurso dalyviai 
gaus išleistą knygą.

9. Rašinių laukiame iki 
2003 m. gruodžio 30 d. adresu: 
Konkursui Tėvų ir senelių gim
toji kalba ir aš , Arsenalo g. 1, 
LT-2001 Vilnius.

10. Išsamesnės informacijos 
prašom kreiptis ei. paštu: mslu- 
sinskaite@mail.lt

Lietuvių kalbos draugijos 
taryba

Buvom nepamirštamose teat
ro gastrolėse Kanadoje, nuošir
džiai priimti Tavo, p. Elena, 
“Aukuro” aktorių, jų rėmėjų, 
gerbėjų ir visos Lietuvių bend
ruomenės. Džiaugėmės “Auku
ro” spektakliais Lietuvoje.

Vaidinom kartu su Tavimi ir 
Maryte Kalvaitiene S. Čiurlio
nienės Pinigėliuose. Spektaklis, 
skirtas Tavo iškiliam jubiliejui 
pažymėti buvo entuziastingai 
priimtas Lietuvos teatralų ir žiū
rovų.

Niekas negali aprašyti ir ap
sakyti Tavo emocinio virpėjimo, 
šilumos, temperamento scenoje. 
Nes teatro menas - akimirkos 
menas. Vienintelio paveikaus 
mirksnio - žaibo nutvieskimas, 
pralekiančio paukščio sparnų 
plazdėjimas...Neišliekantis. Ne
apčiuopiamas. Žavus, trapus ir 
... skausmingas. Gal panašus į 
didžiąją mirties paslaptį?!

Gimti ir mirti. Scenai, gyve
nimui, pasauliui.

Atsisveikinu. Pasilieku žmo
giško artumo ilgesyje. O tu 
skraidai dausose.

Kurk Danguose kitą Teatrą. 
Sielų... Ten daug iškeliavusių 
mūsiškių. Lauk mūsų.

Klaupiuosi -
Olita Dautartaitė,

Šiaulių dramos teatro aktorė

“Santaros-Šviesos” suvažiavime Lemonte (JAV) 2003.IX.5 diskusijose apie Lietuvos gerėjančią būklę kalbėjo 
(iš k.): Liūtas Mockūnas, Rasa Avižienienė, Edvardas Tuskenis, Saulius Žukas ir Vygantas Šiurkus

Nuotr. R. Jonaitienės

“Santaros-Šviesos” suvažiavime, įvykusiame Lemonte (JAV) 2003 m. rugsėjo 4-7 d.d., dalis dalyvių “Boėių 
menėje” Pasaulio lietuvių centre Nuotr. R. Jonaitienės

Penkiasdešimtasis “Santaros-Šviesos” suvažiavimas
Steigėjai ir svečiai kalbėjo apie santarietišką dvasią, Lietuvą, kultūrą

“Santaros-Šviesos” suvažia
vimas, įvykęs Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte (1L) rugsėjo 4-7 
d.d., buvo šios organizacijos 50- 
tasis. Susirinkusiems santarie- 
čiams ir svečiams atidarymo žo
dį tarė suvažiavimo rengėjų ko
miteto pirmininkas Horstas Ži
bąs. Jo paminėjimas, jog šiuo 
susibūrimu minimas “Santaros- 
Šviesos” pusšimtis veiklos, davė 
toną šio suvažiavimo diskusi
joms, kurių svarbi dalis buvo 
įsikūrimo ir veiklos įvertinimas.

“Santaros-Šviesos” praeities 
apžvalgas pateikė Leonas Saba
liūnas savo paskaitoje “Santaros 
genezės metai” ir Julius Šmulkš
tys, kartu su Zenonu Rekašiumi, 
Leonu Sabaliūnu ir Horstu Žibu, 
metęs žvilgsnį į “veikliąją gene
raciją”. Apie “Santaros-Šviesos” 
veiklą Lietuvoje kalbėjo Saulius 
Žukas. Jų pranešimus lydėjo 
įvairių senų ir jaunų “Santaros” 
narių pastabos bei nuomonės.

Prisiminta, jog “Santaros” 
organizacinė pradžia buvo 1953 
metais, nesutapus tuometinių 
Nepriklausomų studentų sąjun
gos narių nuomonėms. Atsirado 
skirtumai tarp ateitininkų, skau
tų ir vėliau vadinamų santarie- 
čių. Pastarieji laikėsi toleranci
jos principo, vidurio srovės libe
ralių pažiūrų. Norėjo atskirti 
veiklą, bendravimo būdą nuo re
liginio aspekto, labiau telktis 
ties kultūra, nesirišti su jokia 
ideologija.

Susijungus su Vokietijoje 
įsikūrusios “Šviesos” sambūriu 
1957 metais, “Santara-Šviesa” 
toliau ėjo kultūriniu-kūrybiniu ir 
visuomeniniu-politiniu keliu. Ji 
veikė individualių pastangų pa
grindu, į politinį darbą dažniau
sia stojo per kitas grupuotes. 
“Santara-Šviesa” pasižymėjo 
knygų leidyba (per Algimanto 
Mackaus fondą), žurnalo Met
menys ir laikraščio Akiračiai lei
dimu, dailininkų ir literatūros 
kūrėjų puoselėjimu. Politinėje 
plotmėje “Santaros-Šviesos” 
kontroversiškiausia veikla buvo 
ryšių palaikymas su Lietuva so
vietinės okupacijos laikais. Iš tų 

ryšių esą kilo teigiamas intelek
tualų bendravimas ir vėlesnis 
“Santaros-Šviesos” federacijos 
įsikūrimas Lietuvoje.

Apie šią veiklą, gal labiau 
apie santarietiškąs nuotaikas, 
kurių ryškiausias įkūnijimas bu
vo paties prezidento Valdo 
Adamkaus išrinkimas ir valdy
mo kadencija Lietuvoje, kalbėjo 
Saulius Žukas (Paskaita — San
taros-Šviesos sėkmės ir pamo
kos Lietuvoje}. “Santaros-Švie
sos” laimėjimai ta prasme esą 
aiškūs. Santarietiška galima va
dinti pavyzdžiui Lietuvos užsie
nio politiką Adamkaus laikais — 
išlaikius ryšius su Rusija, drau
gystę su Lenkija ir pan. Toleran
tiško dialogo dvasia — gyva. 
Kaip mažiau sėkmingą galima 
vertinti Adamkaus pralaimėji
mą, kurį kalbėtojas išsamiai 
nagrinėjo, ir taip pat “Santaros- 
Šviesos” veiklą įprasta organi
zacine prasme. Šiandien Lietu
voje yra keli vadinami “klubai”, 
kurie veikia ne vieningos pro
gramos rėmuose. Sambūris ne
toleruotų prisijungimo prie ku
rios nors partijos. Kaip ir JAV- 
se, organizacijos neateina papil
dyti santariečių vaikai. Tačiau, 
kaip ir kitur, neįmanoma jauni
mą priversti - turi lemti noras, 
ne vien pareigos jausmas.

Kultūrinė suvažiavimo dalis 
irgi buvo įvairi. Paskaitose pa
liestos temos: Vlado Krivicko 
Bohemiečio sąvoka Jurgio Kun
čino prozoje (Žydrūnas Drungi- 
las); Ramūnės Jonaitienės Verti
mo meno uždaviniai ir trūkumai 
(vertimo problemas taip pat ap
tarė Dalia Cidzikaitė ir Algis 
Mickūnas); Rimvydo Šilbajorio 
Kam katinui ūsai: Leonardas 
Gutauskas ir kiti vaikai (Kęstu
tis Keblys); Algio Mickūno Ci
vilizacijos sankryžos apie filoso
finę Rytų-Vakarų priešpriešą; 
Jane Tumas Flash-mobs, Art in

Atsiųsta
Antanas Paškus, MEILĖ - 

ŽMOGAUS PAŠAUKIMAS. Re
daktorė - Albina Pribušauskaitė.
Dailininkas - Marius Zavadskis. 
Leidėjas - “Naujasis lankas”. 
Spaustuvė — Morkūnas ir Ko 
(Draugystės g. 17, LT-3031 Kau
nas). Kaunas, 2003 m.. 213 psl. Tai 
antroji laida, gvildenanti aktualias 
dabarties problemas, susijusias su 
žmogaus meile biologinėje, psicho
loginėje ir dvasinėje plotmėje.

METRAŠTIS XXII. Lietu
vių katalikų mokslo akademija. 
Redakcinė komisija: habil. dr. Va
cys Milius, Algimantas Katilius, 
dr. Antanė Kučinskaitė, dr. Elena 
Neniškaitė, dr. Saulius Girnius. 
Leidėjas - Katalikų akademija (A. 
Jakšto 9, Vilnius). Vilnius, 2003 
m., 678 psl, Spaudai parengė - J. 
Kardelytė, L. Sidarienė. Tiražas - 
300 egz. Šiame leidinyje daug vie
tos skirta straipsniams apie Mariją 
Pečkauskaitę-Satrijos Raganą jos 

Cyber-Space and the Sonorous 
Community apie naujas meno 
sąvokas interneto amžiuje; dr. 
Edvardo Kaminsko Medicina 
JA V ir Lietuvoje. Lietuvos šian
dieninės būklės teigiamus pos
linkius pateikė Liūtas Mockū
nas, Vygantas Šiurkus, Edvar
das Tuskenis ir Rasa Avižienie
nė, o jų diskusijų vadovė buvo 
Aušra Veličkaitė.

Teatro, filmo ir poezijos pa
saulis irgi buvo aplankytas. Įvai
rius Lietuvoje pagamintus fil
mus (Audriaus Stonio Jausmai, 
Vienas ir kt.) pateikė Arvydas 
Reneckis. Rolandas Rastauskas 
poetiškai aptarė Eimunto Nekro
šiaus režisūrą, parodė Hamleto, 
Makbeto ir Otelo ištraukas vaiz
dajuostėje. Žydrūnas Druųgilas 
vedė pokalbį su Klaipėdos poetu 
ir eseistu Gintaru Grajausku. 
Audrė Budrytė ir Kęstutis Na
kas suvaidino ištraukas iš jo pa
rašyto ir Čikagos kultūros centre 
režisuojamo veikalo Kai Lietuva 
valdė pasaulį - IV.

Įdomų literatūros telkinį 
šeštadienio vakare sudarė Kęs
tučio Keblio kalba apie Daniaus 
Lapkaus knygą Poteksčių ribos, 
Birutės Serota skaityta novelė 
apie jaunystę Čikagoje, įvairių 
poetų kūriniai anglų ir lietuvių 
kalbomis. Savo kūrybą skaitė 
Liūne Sutema, Vitalija Bogutai- 
tė, Eglė Juodvalkė, Lina Vit
kauskaitė, Rolandas Rastauskas, 
Gintaras Grajauskas ir Raimon
das Filip.

“Santaros-Šviesos” federa
cija šiuo suvažiavimu atšventė 
savo veiklos 50-metį. Sukaktu
vinio torto ir šampano pasidali
nimas šeštadienį po vakarienės 
buvo vienintelė iškilmė, pažy
mint! ilgametį gyvavimą sambū
rio, kurio atvirą dialogą (“be 
baimės ir be patoso”) savo dar
bu ir idėjomis išlaikė ištikimi jo 
nariai. Dlv.

paminėti
100 metų gimimo sukakties proga, 
daug straipsnių įvairiomis aktualio
mis temomis.

PER ŽODŽIO GYVASTĮ IR 
DVASIĄ. Sudarytoja - Albina Šiu
pienienė. Dailininkė - Nijolė Jurė- 
nienė. Rėmėja - UAB “Polikopija”. 
Leidėjas - Petro ofsetas (Žalgirio g. 
90, Vilnius 2600). Vilnius, 2001 
m., 379 psl. Šis leidinys skirtas a.a. 
kalbininkui prof. Juozui Pikčilin- 
giui. Čia sutelkti jo straipsniai ir 
įvairūs kitų pasisakymai periodinė
je spaudoje.

MARIJA AUKŠTAITĖ. Li
teratūrinis palikimas ir visuome
ninė veikla. Straipsnių rinkinys. 
Redaktorė - Sara Ginaitė, sudaryto
ja Elvyra Užkurėlytė-Baltinienė. 
Dailininkė - Audra Čapskytė. Lei
dykla “Gairės” (Laisvės pr. 60, 
2056 Vilnius). Tiražas - 300. Kai 
kurie straipsniai - anglų kalba.
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□ h III IlilU R VEIKLOJE
Dailininko Mstislavo Do

bužinskio (1875-1957) darbų 
paroda buvo surengta Rusijos 
Sankt Peterburgo Elagino rū
muose - muziejuje Lietuvos 
valstybės - Mindaugo karūnavi
mo 750 metinėms ir Sankt Pe
terburgo įsteigimo 300 metų ju
biliejui paminėti. Parodai buvo 
atrinkti dailininko “lietuviškojo 
gyvenimo etapo” (1925, 1929- 
1939 m.) kūriniai: teatro spek
taklių dekoracijų eskizai, pieši
niai, dokumentai iš Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muzie
jaus Dailės skyriaus rinkinių. 
Parodą surengė Lietuvos kultū
ros ministerija, generalinis kon
sulas Sankt Peterburge, Elagino 
rūmai-muziejus ir Lietuvos teat
ro, muzikos ir kino muziejus. Į 
ją buvo pakviesti miesto admi
nistracijos, kultūros, visuome
nės bei verslo atstovai, diploma
tai, menotyrininkai, žurnalistai.

Tapytojas, teatro dekorato
rius, grafikas M. Dobužinskis 
gimė Novgorode, mokėsi Vil
niaus gimnazijoje, studijavo tei
sę ir tapybą Sankt Peterburge, 
buvo šio miesto dailės akademi
jos profesorius. Nuo 1907 metų 
pradėjo reikštis kaip scenogra
fas, kurdamas dekoracijas Sta
nislavskio teatrui Maskvoje ir 
Diagilevo baletui Paryžiuje. 
Nuo 1929 metų M. Dobužinskis 
nuolat gyveno Kaune, Valstybės 
teatrui sukūrė apie 30 dekoraci
jų: operoms Pikų dama, Faus
tas, Eugenijus Oneginas, Tann- 
haeuser, Don Giovanni, bale
tams Miegančioji gražuolė, Co- 
pelia, Raimonda, dramos spek
takliams. 1939 metais išvykęs iš 
Lietuvos kūrė dekoracijas Niu
jorko, Paryžiaus, Neapolio teat
rams. Mirė Niujorke, palaidotas 
Paryžiuje. M. Dobužinskis verti
namas kaip vienas iš Lietuvos 
valstybinio teatro pradininkų, iš- 
vystęs profesionaliąją lietuvių 
scenografiją.

Akordeonistų ansamblis 
“Motion Trio” iš Krokuvos šią 
vasarą koncertavo Vilniaus se
namiesčio Adomo Mickevičiaus 
kiemelyje. Tai Lenkų instituto 
rengiamų nemokamų vasaros 
koncertų ciklo dalis. Europos ir 
pasaulio muzikos sensacija ta
pusį akordeonistų trio 1996 me
tais įsteigė Janusz Wojtarowicz. 
“Motion Trio” kūryboje jaučia
ma daugelio muzikos stilių įtaka 
- nuo roko, džiazo iki rimtosios 
muzikos. Ansamblis yra pelnęs 
IV tarptautinio Krzysztof Pen
derecki vardo šiuolaikinės ka
merinės muzikos konkurso Di
dįjį prizą, jo muzikos albumai 
laimėjo įvairių apdovanojimų. 
Krokuviečiai yra koncertavę 
Kanadoje, JAV ir įvairiose Eu
ropos valstybėse.

Stephen Collishaw, britų 
rašytojas, prieš aštuonerius me
tus gyvenęs ištisus metus Vil
niuje, parašė apie Lietuvą roma
ną The Last Girl (Paskutinė 
mergina). Šį kūrinį, kuriame 
veiksmas vystosi Lietuvos sosti
nėje, rašytojas dedikavo savo 
vilnietei žmonai Marijai Mar- 
cinkutei-Collishaw. Ji paskatino 
vyrą nenukišti rankraščio į stal
čių, o pasiūlyti jį leidyklai. Ro
manas turėtų netrukus pasirodyti 
ir Kanados knygynuose.

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

Joniškio mėgėjų teatras, laimėjęs I vietą už scenografiją Kvebeko festi
valyje, rugsėjo 14 d. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje suvaidino 
spektaklį “Pabaiga” Nuotr. D. R. Puterių

Gargždai šiemet, kartu su 
daugeliu kitų Žemaitijos mieste
lių, atšventė savo 750 metųjubi- 
liejų. Renginiai tęsėsi keturias 
dienas. Ta proga buvo atnaujinta 
miesto centrinė aikštė - nauja 
danga, gražus jubiliejinis fonta
nas. Prie rytinio įvažiavimo į 
miestą pastatytas naujas ribo- 
ženklis: 100 tonų sveriantis ak
muo su užrašu “Gargždai”. Jubi
liejaus metu vyko iškilmingas 
posėdis, pagerbti nusipelnę 
miestiečiai, įvairių muzikos ir 
folkloristų grupių koncertai, 
prekybininkų ir tautodailininkų 
mugė. Tačiau įspūdingiausias 
šventės renginys buvo 750-ties 
didžkukulių (“cepelinų”) viri
mas. Gargždiečiai nuo seno di
džiuojasi šiuo patiekalu, tad ir 
miesto šventės be jo negalėjo 
įsivaizduoti. Šventės dalyviai be 
įvairių prizų ir staigmenų galėjo 
už nemokamai pasivaišinti didž
kukuliais.

Berlyno “young.euro.clas- 
sic” festivalyje, po sėkmingo 
pasirodymo praeitais metais, 
Lietuvos muzikų akademijos or
kestras, vadovaujamas Roberto 
Šerveniko, buvo vėl laukiamas 
svečias. Koncerto programoje, 
festivalio organizatorių pageida
vimu, šiemet buvo atlikti net 
trys lietuvių kompozitorių kūri
niai: 1901 m. sukomponuota M. 
K. Čiurlionio muzikinė poema 
Miške, Eduardo Balsio Koncer
tas smuikui ir orkestrui Nr. 2 
(solo partiją atliko smuikininkė 
Ingrida Armonaitė) ir Algirdo 
Martinaičio Nebaigtoji simfoni
ja. Praeitais metais publika labai 
šiltai sutiko lietuvių kompozito
rių Onutės Narbutaitės ir Anato
lijaus Šenderovo, kuris už savo 
specialiai festivaliui parašytą 
Concerto in Do buvo apdovano
tas Europos kompozitoriaus pre
mija, kūrinius. Festivalis šiemet 
jau ketvirtas. Jame pasirodė 13, 
daugiausia jaunimo, simfoninių 
orkestrų. Programoje buvo ir 
trys kamerinės muzikos vakarai. 
Organizatoriai siekia, kad iš 
įvairių valstybių atvykstančių 
orkestrų programose skambėtų 
kuo daugiau tų valstybių kom
pozitorių muzikos.

Aukštaitijos Anykščiai ne
nori atsilikti nuo visų tų Žemai
tijos miestelių, šiemet su Min
daugu švenčiančių 750 metų 
steigimo sukaktis, ir šią vasarą 
paminėjo visą eilę savo sukak
čių. Šiemet sukako 50 metų, kai 
Anykščiuose ant Liūdiškių pilia
kalnio perlaidoti rašytojo Jono 
Biliūno palaikai; 10 metų sulau
kė skultoriaus Arūno Sakalaus
ko sukurtas paminklas vyskupui 
ir poetui Antanui Baranauskui. 
Anykščių senajai koplyčiai 145 
metai; prieš 75 metus pasirodė 
pirmasis leidinys apie Anykščių 
miestą, prieš 15 metų Anykš
čiuose įsteigtas Sąjūdis. Na, ir 
dar 563 metų miesto gyvavimo 
sukaktis. Visos šios sukaktys at
švęstos iškilmingu rajono tary
bos posėdžiu, aktorės Dalios 
Michelevičiūtės kūrybos vakaru, 
prof. Juozo Adomonio kerami
kos kūrinių paroda, tautodailės 
muge, Panevėžio pučiamųjų or
kestro “Garsas” ir “Trijų pante
rų” koncertais bei daugeliu kitų 
mažesnių renginių. G.K.

mailto:mslu-sinskaite@mail.lt
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

FAX:-416 532-4816 
Anapilyje tel.: 905 566-0006 Fax: 90S 566-1554

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......
180-364 d. term.ind......
1 metų term, indėlius..
2 metų term, indėlius..
3 metų term, indėlius..
4 metų term, indėlius..
5 metų term, indėlius.. 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable"..............................1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......2.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......2.00%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......2.30%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......2.80%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 3.05%
Taupomąją sąskaitą iki.............1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk...........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.

...1.25%

...1.55%

...1.75%

...2.10%

...2.25%

...2.60%

...2.80%

...1.50%

...2.00%

...2.00%

.■..2.30%

...2.80%

...3.05%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.....................5.50%

Sutarties paskolas
nuo..............................5.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų.

3.95% 
4.00% 
4.90% 
5.20%
5.30%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

0.30%

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame įvairias 
sąskaitas.
_____Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ; www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street. Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS 

_3'/2% 
IŠVISO 

■Uk* +GST 
Victor Rudinskas, Broker 

Tel.: 416 249-7829

NIJOLE B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

SCARLETT-EGLINTON, 3 miega
mųjų “condo". Pasakiškai gražus 
vaizdas, matosi golfo aikštelė ir 
upė bei Toronto miestas. Visuo
se kambariuose kietos grindys, 
pagerinta virtuvė. Paskubėkit- po
mirtinis pardavimas. Prašo $229, 
500.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

Associate Broker

416-879-4937
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616;

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
daalų gydytojas^

398 Guelph Line, Burlington
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.)

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

(90S) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

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

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

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai i Vilnių

Tel: (416)233-4601
$000* sooo*
Ooff for 1 parcel <»0Ū

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

Lietuvos krepšinio rinktinė, baigminėse rungtynėse nugalėjusi Ispaniją 
93:84, tapo 33-čiojo Europos čempionato nugalėtoja. The Northern 
European Express nuotraukoje dalis rinktinės žaidėjų su laimėta taure

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

nais, vyno rūsiais ir kitais pato
gumais. Jų užsibrėžtoje 3.5 sa
vaičių kelionėje dalyvauja 56 
asmenys, o numatyta kelionės 
kaina vienas milijonas dolerių. 
Norima parodyti Islandijai, Suo
mijai ir Rusijai, kad Kanada yra 
moderni šiaurės valstybė. Įdo
mus yra sąmatos nustatymo bū
das - kaina yra panaši į praėju
sių išvykų į Argentiną ir Čilę, o 
taip pat į Vokietiją ir Bosniją 
kainas. Vyriausybė išleidžia apie 
175 bilijonus dolerių per viene
rius metus patarnavimams ir 
programoms, tačiau neturėjo 
tinkamo priežiūros komiteto 
valdžios korporacijoms, parla
mentinėms organizacijoms ir ki
toms valdžios įstaigoms, kurios 
dar nėra tikrinamos anksčiau su
kurtų organų. Komitetui vado
vauja parlamento narys Reg Al- 
cock. Baiminamasi, kad šis ko
mitetas negalės ilgai išsilaikyti, 
nes komiteto galios ir veiklos ri
bos nėra tiksliai apibrėžtos. Iš
rinkus naują vyriausybę gali su
smulkėti šio komiteto veikla, 
kilti noras ieškoti sensacijų ir 
spaudos pritarimo.

Imigracijos ministeris De
nis Coderre panaikino suvaržy
mus tiems pareiškėjams imigra
cijai į Kanadą, kurie pateko į 
ankstesnių ir dabartinių imigra
cijos nuostatų tarpulaikį. Tai lies 
apie 100,000 pareiškėjų. Pagal 
dabartinius, labiau varžančius 
potvarkius, yra sunkiau imi
gruoti f Kanadą, todėl apie pusę 
visų pareiškėjų būtų negalėję 
imigruoti. Ankstyvesniems pa
reiškėjams yra suteiktos tos ga
limybės, kurios galiojo prieš 
2002 metų pavasarį, tad vietoj 
75 reikalaujamų punktų galima 
bus imigruoti su 67. Ministeris 
paaiškino, kad šiam pakeitimui 
daug įtakos turėjo 100,000 užsi
likusių bylų ir didelis prityrusių 
darbininkų trūkumas. Kanada 
per metus įsileidžia 220,000 - 
245,000 asmenų. To paties mi- 
nisterio projektas įvesti asmeni
nės tapatybės korteles visiems 
Kanados gyventojams atsidūrė į 
aklavietę. Net pats ministeris 
negalėjo atsakyti į laikraščių ko
respondentų klausimus, ar vi
siems reikės jas įsigyti ir ar visi 
privalės tas korteles nešioti su 
savimi, kada ir kas galės reika
lauti tas korteles parodyti, ar bus 
užtikrintas asmens privatumas ir 
kiek tas projektas kainuotų jį

(MIT) iš 650 viso pasaulio ta
lentingų mokslininkų, kurie yra 
jaunesni nei 35 m. amžiaus. Tie 
trys kanadiečiai pateko į pirmą
ją šimtinę. Daniel Gottesman, 
Alex Vasilescu ir Ted Sargent 
savo išradimus padarė kompiu
terių technikos ir programavimo 
srityje. Kanadoje tyrimų ir vys
tymosi reikalams yra išleidžia
ma apie 3% pasaulyje tam reika
lui išleidžiamos sumos. Atsitik
tinai tas santykis atitinka ir at
rinktų išradėjų skaičių. Šalia ka
nadiečių išrinktųjų tarpe buvo 
83 iš JAV, 4 iš Vokietijos ir po 
vieną ar du iš Anglijos, Japoni
jos Šveicarijos, Švedijos, Belgi
jos, Australijos ir Kinijos.

Kvebeko McGill universi
tete, Montrealyje, viename iš se
niausių Kanadoje, vyksta naujo 
mokomojo personalo verbavi
mas ir atranka. Maždaug trečda
lis dėstytojų artėja prie pensijos 
amžiaus, todėl jiems pakeisti, 
kasmet reikia apie 100 naujų 
dėstytojų. McGill universitetas 
nesitenkina vien Kanados talen
tais, bet renkasi juos iš JAV, Ita
lijos, Belgijos, Rusijos ir iš kitų 
Europos ir Azijos kraštų. Jiem 
pritraukti ir duoti progą jų talen
tams pasireikšti yra įrengtos ar
ba rengiamos patalpos įvairiuo
se fakultetuose, o ypač techno
logijos ir medicinos srityse. Mu
zikos fakultetui yra baigiamas 
įrengti akustinis kambarys, kuris 
bus 20x30 metrų dydžio ir 20 
metrų aukščio, plaukiantis ne
opreno masėje ir visai nepralei
džiantis garso. Tą kambarį norė
tų nuomoti Holyvudas bei viso
kios magnetinių įrašų bendro
vės, tačiau jį yra užsisakę fizi
kai, elektros ir elektronikos inži
nieriai, matematikai, fiziologai 
ir kitų mokslo šakų specialistai. 
Tiems tikslams universitetas 
gauna lėšų iš Kvebeko provinci
jos ir federacinės valdžios. A.V.
HI-OJI PASAULIO LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ “MES” - 2003, 
LIETUVOJE. Trys aukštos ko
kybės vaizdajuostės: 1. Ansamb
lių vakaras Kalny parke (2 vai.); 
2. Šokių diena “Žalgirio” stadio
ne (2 vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke (3 vai.). Šias vaizdajuostes 
galite užsisakyti iš International 
Historic Films, Inc. skambinant 
tel. 773-927-2900, internetu: 
www.lithuanianvideo.com arba 
raštu: 3533 S. Archer Ave., Chi
cago IL 60609 USA. Vienos vaiz
dajuostės kaina tik $30 (Kan.), 
arba visos trys $75 (Kan.) ir $10

Sportas
“Aušros” žinios
- Prisikėlimo parapijos sporto 

klubas (PPSK) “Aušra” šaukia me
tinį narių susirinkimą spalio 6 d., 7 
v.v. parapijos patalpose. Susirinki
me pranešimus padarys klubo pir
mininkas Rimas Miečius ir visų 
sporto šakų pirmininkai, vyks nau
jos valdybos rinkimai. Visi besido
mintys klubo reikalais yra kviečia
mi dalyvauti. Susirinkimo reikalais 
prašom kreiptis į Ireną Poškutę, 
905-279-3786.

- Registracija narių, gimusių 
1985-1999 m. vyks spalio 6 d., 7.30 
v.v. Prisikėlimo parapijos patalpo
se. 2003-2004 sezonas prasidės pir
mą lapkričio mėnesio savaitę.

- ŠALFASS-gos rengiamos 
krepšinio varžybos vyks Čikagoje 
lapkričio 1-2 d.d. mergaičių ir 
berniukų B, C, D ir mišriom E kla
sių komandom. D.D.

Plaukimo pirmenybės
Šiaurės Amerikos baltiečių 

plaukimo pirmenybės įvyks š.m. 
lapkričio 1, šeštadienį Bramptone, 
Ont. Dalyvauti kviečiami vyrai, 
moterys, jaunuoliai ir vaikai. Pro
gramoje - įvairių stilių varžybos. 
Šuolių į vandenį nebus. Išankstinė 
registracija - iki spalio 20 d. vado
vo adresu: Modris K. Lorbergs, 73 
North Heights Rd., Etobicoke, Ont. 
M9B 2T7, Canada. Tel. 416-626- 
7262. E-paštas: Modris KL@msn. 
com. Lietuvių dalyvavimą koordi
nuoja Catherine Jotautas, 35 Cum
berland, Brampton, Ont., Canada. 
Tel. 905-457-7664. Faksas: 905- 
457-5932. E-paštas: Caromire@ 
AOL.com. Registracija varžybų 
dieną - 3 vai. p.p. Varžybos prasi
dės tuoj po registracijos. Platesnę 
informaciją gauna sporto klubai ir 
žinomi plaukikai. SALFASS inf.

Jaunučių varžybos
Metinės ŠALFASS organizuo

jamos jaunučių lengvosios atletikos 
varžybos įvyko rugsėjo 13 d. Klyv- 
lande, OH. Žaidynes vedė LSK 
“Žaibas” lengvosios atletikos sekci
ja, vadovaujama A. Bielskaus. Dėl 
dalyvių stokos programa buvo su
siaurinta. Varžybose rungėsi 25 
jaunučiai, visi LSK “Žaibas” na- 
riai-rės. Pasekmės - gana kuklios. 
Tačiau Andrius Venclauskas, 8 me
tų amžiaus, nušoko į tolį 3.23 m ir 
pagerino F klasės rekordą. Iš mer
gaičių geriausiai bėgimuose pasi
reiškė Eglė Širvinskaitė, 11 metų 
amžiaus, ir visapusiška Ariel 
Hedrich, 11 m. ŠALFASS inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: NBA klube 

“Portland Trail Blazers” žaidęs ge
riausias visų laikų Lietuvos krepši
ninkas Arvydas Sabonis Portlande 
prisimenamas su nostalgija. Jis pri
simenamas kaip gražių netikėtų 
perdavimų meistras, kaip geras ir 
nekalbus žmogus, kuris aikštėje va
dovavosi protu. Šiuo metu A. Sabo
nis treniruojasi Kauno “Žalgirio” 
komandoje ir yra klubo pagrindinis 
akcininkas.

AITVARAI: Lietuvoje pirmą 
kartą buvo surengtos aitvarų varžy
bos “Cabrina” taurei laimėti. Var
žybos vyko Palangoje ir absoliučiu 
varžybų nugalėtoju buvo pripažin
tas 33 metų Arnis Mikelionis. Pir
menybėse atsižvelgta į techninį 
triukų sudėtingumą šuolių aukštį, 
jėgą bei stilių.

ORIENTAVIMASIS: Mari
jampolės rajone vykusiame orienta
vimosi čempionate medalius trum
pame take iškovojo V. Rudzenskai- 
tė (Panevėžio “Lėvuo”) ir S. Amb
rasas (Šiaulių “Sakas”). Jaunimo 
grupėje nugalėtojais tapo J. Rūkaitė 
(Vilnius “Ąžuolas) ir S. Krėpšta 
(Kauno “Takas”). Estafečių varžy
bose čempionėmis tapo Kauno 
“Medeinos” moterys bei “Sako” 
vyrai. V.P.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.35% už 3 m. term. Indėlius 
2.75% už 4 m. term. Indėlius 
3.05% už 5 m. term, indėlius 
1.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.00% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.25% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.60% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
3.30% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
1.00% už RRSP Ind. (var. rate) 
2.25% už RRSP 1 m. term. Ind. 
2.50% už RRSP 2 m. term. Ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind.
3.25% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.55% už RRSP 5 m. term. ind. 
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo............................... 5.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 3.95%
2 metų........................4.00%
3 metų........................4.30%
4 metų........................5.20%
5 metų........................ 5.35%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................4.50%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
9Ą9KAITU IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir treilad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

MasterCard Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca
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įgyvendinti ir palaikyti. Jo mi
nėta 3.6 bilijonų dolerių suma 
nėra reali.

Mokslo srityje du vyrai ir 
viena moteris buvo atrinkti kaip 
vieni iš geriausių pasaulio tech
nologų. Šią atranką atliko Miči
gano technologijos institutas

už persiuntimą. Mes priimame 
asmeniškus čekius (Kanados do
leriais) arba VISA/Mastercard/ 
American Express kredito korte
les. Sav. Petras Bernotas.

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

OJu/m&r- fflvrt&r
LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.,o.ls..o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

a Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

a Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

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

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

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikla nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. ir

5 v.v. Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

Algis MEDELIS
QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, Į tolimes
nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

^MEDELIS CONSULTING 45 Forest Heights Str., WHITBY, Ont. L1R 1T7 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
.JAV DOLERIUS LIETUVOJE I’RISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
http://www.lithuanianvideo.com
AOL.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tom.senkus@sympatico.ca


MŪSŲ MIELAM DRAUGUI

a.a. VYTAUTUI LUKUI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jo 
šeimą ir artimuosius -

Henrikas ir Gražina Tumaičiai, 
Vancouver, BC 

A įgis ir Danutė Šimkai, 
Port Alberni, B C

SKAITYTOJAI PASISAKO
JAUNIMAS PAMALDOSE

Š.m. mgsėjo 1 d., mokslo me
tus pradedant, Marijampolės Šv. 
Vincento parapijos šventovėje lai
komose pamaldose dalyvavo gana 
daug moksleivių. Jų tarpe -- nema
žai 18-mečių dvyliktokų, kurie sė
dėjo pirmuosiuose suoluose, arti al
toriaus. Jų tarpe - ir mano vaikaitis 
Simonas. Mergaičių buvo gana ma
žai iš vyresnių klasių.

Nuo pamokslo, pasakyto Mišių 
eigoje, priklauso pamaldų patrauk
lumas jaunimui ir jų lankymas. Pas 
mus darbuojasi visų mylimas kun. 
Juozas Barkauskas. Jis ilgai buvo 
Pedagoginės kolegijos kapelionu. 
Buvo parapijoje keletas ir jaunų ku
nigų. Jie sugebėjo bendrauti su 
įvairaus amžiaus parapijiečiais, 
ypač su jaunimu.

O. Packevičienė, Marijampolė
DĖL PARAMOS

Vcliučionių specialiuosiuose 
vaikų auklėjimo ir globos namuose 
gyvena ir mokosi 60 gyvenimo ir 
likimo nuskriaustų vaikų (berniu
kų), kurių amžius nuo 12 iki 18 me
tų. Mūsų ugdytiniai - fiziškai ir 
psichiškai sveiki paaugliai (taip pa
rašyta jų dokumentuose). Į Auklėji
mo ir globos namus jie siunčiami iš 
visų Lietuvos regionų, dažniausiai 
už įvairius teisėtvarkos pažeidimus: 
sistemingą vagiliavimą, valkatavi
mą, chuliganišką elgesį, toksinių 
medžiagų vartojimą, vengimą mo
kytis ir pan.

Mūsų, ugdytojų, be abejo, ir 
globos namų auklėtinių pageidavi
mas - gyventi kuo jaukiau, susikur
ti gimtųjų namų aplinką ir tenkinti 
visas sveiko žmogaus reikmes: pa
čiam gamintis maistą, skalbtis dra
bužius, kiekvienam vaikui turėti sa
vo kambarį... Dabar specialiųjų 
globos namų sienas juosia aukštos 
sunkios tvoros, pastatai dideli (ilgas 
koridorius ir daug durų) ir nejau
kus. Norėtųsi vaikams sukurti jau
kią šiuolaikišką gražią gyvenamąją 
aplinką, kad ir išėję iš specialiųjų 
globos namų jie prisimintų ne tik 
ugdytojų rūpestį, bet ir turėtų pa
vyzdį, kaip reikėtų kurtis, siektų 
keisti savo savarankiško gyvenimo 
kelią. Nors valstybė ir stengiasi fi
nansuoti mokyklos ir auklėtinių 
reikmes, tačiau šiai, daug išlaidų 

Ištisą savaitę stovyklavo “Romuvoje” ir kun. Valdas Meškėnas iš Lie
tuvos (pirmasis dešinėje) Nuotr. J. Dzemionicnės

Ruošiant bendrą vakarienę stovykloje talkino ir vyrai
Nuotr. J. Dzemionicnės

T-’.... '............................. . ....................... . .

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

kainuojančiai pertvarkai, pinigų dar 
stinga.

Jeigu sulauktume aukų, jos bū
tų panaudotos:

- pastatams atnaujinti (ugdyti
nių gyvenamasis korpusas ir pa
grindinė mokykla, sporto salė-val- 
gykla, mokomosios dirbtuvės, pa
pildomojo ugdymo (saviraiškos bū
relių) patalpos ir kt.; dalis ugdytinių 
gyvena administracijos pastate.

- amato ir bendrojo ugdymo 
kabinetams aprūpinti šiuolaikiškes- 
ne įranga bei priemonėmis;

- gyvūnų fermai kurti (Auklėji
mo ir globos namuose puoselėjama 
zooterapijos kryptis, suformuota 
gyvūnų priežiūros grupė, šiuo metu 
auginame arkliuką, triušių, ožką, 
žuvytes ir kt.);

- Auklėjimo ir globos namų 
aplinkai atnaujinti (mūsų vidinė te
ritorija- apie 7 ha);

- stadionui įrengti, sporto ir 
laisvalaikio bazei atnaujinti.

Didžioji dalis ugdytinių trokšta 
namų, kuriuose jie jaustųsi saugiai, 
galėtų išreikšti save, mokytis amato 
prie modemiškesnių staklių ir lan
kyti jaukią mokyklą, naudotis šiuo
laikinėmis informacinėmis techno
logijomis, gyventi ugdymui(si) pa
lankioje aplinkoje. Dar neturime to
kių namų, bet trokštame juos su
kurti.

Nuoširdžiai kviečiu lietuvių 
bendruomenių atstovus apsilankyti 
Veliučionių specialiuosiuose vaikų 
auklėjimo ir globos namuose ir pa
remti juos savo auka.

Justinas Šorys, direktorius, 
Specialieji vaikų auklėjimo ir 

globos namai, Veliučionys, 4023
Vilniaus rajonas, Lithuania

PABRANGO ŽEMĖ
Lietuvos laikraščių žiniomis ir 

žinių agentūros BNS pranešimu, di
džiausiuose valstybės miestuose bei 
kurortuose žemės kaina vertinama 
kelis kartus brangiau, o žemės ūkio 
paskirties žemės vertė sumažės. 
Vilniaus mieste vienas žemės aras 
pabrango 7.14 karto, Palangos ir 
Klaipėdos miestuose - 6.76 karto. 
Žemė, skirta ūkiui, atpigo Palango
je, Akmenėje, Raseiniuose ir Tau
ragėje.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA

Stovyklos virtuvės darbuotojai mėgsta ir ežero bangas po sunkių darbų Nuotr. J. Dzemionicnės

Atgaivos dienos stovykloje
Seinijos lietuvių ateivių šeimos ištisą savaitę gaivinosi gamtos prieglobstyje 

“Romuvos” stovyklavietėje
Š.m. rugpjūčio 16-24 d. To

ronto skautų stovyklavietė “Ro
muva” svetingai priėmė Suvalkų 
krašto lietuvių išeivijos sambū
rio (SKLIS) narius. Nuo pat pir
mos dienos apdovanoti buvome 
kuo puikiausiu oru, miško svai
ginančiu kvapu, ežero vandens 
gaivumu, o tyloje miško garsų 
simfonija.

Jau savaitgalio pradžioje, 
nameliuose bei palapinėse, įsi
kūrė pirmos poilsiautojų šeimos. 
Aplink girdėjosi linksmas vaikų 
klegesys ir lietuviška muzika. 
Stovykloje didžiausią laiko dalį 
visi praleisdavo prie vandens. 
Vieni maudydavosi ir kaitinda- 
vosi saulės kaitroje, kiti išvyk
davo pusdieniui meškerioti ir 
laiveliu pasiirstyti, dar kiti pa
traukdavo burlaiviu vėjyje pasi
varžyti.

Svarbiausia - niekam netrū
ko geros nuotaikos. Vieni kitus 
apdovanodavo šypsena, draugiš
kumu, sveiku humoru ir skanės
tais. Niekas niekur neskubėjo, 
kada kas norėjo valgė ir gėrė 
arba laikėsi dietos ir pasninkavo.

Vienas iš pirmutinių stovyk
lavietės renginių buvo jauniau
siųjų jos dalyvių - vaikų laužas 
su programa. Visus klausytojus 
žavėjo su entuziazmu atlikti šo
kiai ir dainelės. Mažuosius atli
kėjus lydėjo suaugusių šypsenos 
ir gausios katutės.

Vėlyvomis popietėmis, išti
sai visą savaitę, tingiai driekėsi 
kūrenamos pirties dūmeliai. Po
ilsiautojus viliodavo išsikaitinti, 
devynis prakaitus išlieti ir ežero 
vėsiame vandenyje atsigaivinti.

Trečiadienio popietę virtu
vėje knibždėte knibždėjo baltos 
prijuostės. Mat bendrai vakarie
nei reikėjo paruošti bulvinių 
plokštainių (kugelio). Nuo ai
dinčio balsų klegesio, linksmų 
pokštų, indų barškėjimo ir tar
kuojamų bulvių bildesio galima 
buvo spėti, kad šį užmojį įgy
vendinti susirinko šauni jaunimo 
komanda. O po visų sunkių dar
bų su baltomis prijuostėmis, pa
simaudyt smagu. Ir ne tik virtu
vėje savanoriai dirbo. Trečiadie
nio darbo dieną talkon “Romu
vos” labui išsirikiavo visi vyrai. 
Šeimų stovyklos ūkvedys Kazi
mieras žino, kur vyriškų rankų 
reikia.

Dažnai darnų gyvenimą su
drumstė netikėtumai. Šį kartąjie 
susikaupė į debesis nešančius, 
atrodytų, iš pačių žemės pakraš
čių surinktus žaibus ir graustinį. 
Vėjas, viesulo greičiu, ištaršė 
aikštėje nerūpestingai paliktus 
daiktus: verpetais užsisukęs 
aukščiausių medžių viršūnėse 
pranašavo lietų su audra.

Vieną tokį vakarą visi pri
verstinai gūžėsi jaukioje valgyk
los pastogėje. Ne vienas džiau
gėsi laiku žvejojimą palikęs, 
saugiai laiveliu į krantą par
plaukęs. Atrodė nebeliko sau
gios palapinės pasislėpti.

Staiga elektros šviesa užge
so. Netrukus pasirodė žibalinės 
lempos. Audros išpuolis buvo 
sėkmingai atremtas. Vaikai or
ganizavosi žaidimams, o suaugę

LEDASrefrigeration
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

R. Jareckir
TeL 416-370-3539
arba 416-825-3328
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

telkėsi į grupeles kortomis lošti. 
Šen bei ten girdėjosi nuogąsta
vimai apie pirties mėgėjus, pa
silikusius be šviesos ir apie nuo
latinį stovyklos žvejį, patekusį 
audron. Kitos dienos ankstyvą 
rytą - audros kaip nebuvę.

Sparčiai artėjo savaitgalis. 
Vakarais Vytautas, Ievutė, Ro
mas ir kun. Valdas, atokiau nuo 
visų, derino stygas prie akor
deono ir savo balsus. Pavakary
je, ežero pakraščiais laiveliuose 
plūduriavo Arūnas su savo drau
gais. Jie kažkodėl ne žvejojo, o 
nendriavo. Nieko neveikiantys 
poilsiautojai šį naują jaunimo 
užsiėmimą priėmė teigiamai. 
Uogauti apylinkėje nebuvo kur, 
grybus buvo išgrybavę, tai pats 
laikas panendriauti. Tik vėlai 
vakare paaiškėjo šio užmojo 
tikslas, arba, kaip patarlė sako, 
yla iš maišo išlindo.

Penktadienio popietę sto
vykloje įtampa augo. Nameliuo
se pasidarė ankštoka dėl atvyku
sių naujų stovyklautojų. Žalia 
pieva pasipuošė kaip grybais po 
lietaus, naujomis palapinėmis. 
“Romuva” atgijo atvykusiųjų 
dėka - naujienoms ir vaišėms 
nebuvo galo.

Šeštadienį, 4 v.p.p., šv. Mi
šias ruošėsi atnašauti kun. Val
das Meškėnas. Ištisą savaitę 
poilsiaujantis su mumis jis buvo 
visiems stovyklautojams .didelė 
palaima; draugas ir dvasinis va
dovas. Kun. Valdas noriai prisi- 
sėsdavo prie kiekvieno stalo, 
maloniai užkalbindavo mažą ir 
didelį. Jis padrąsinančiai laimi
no kiekvieno žingsnį stovykloje 
ir ateityje. Dar Mišioms neprasi
dėjus, kunigo pasiūlymu, visuo
tines maldas rašinėjo ir ruošėsi 
skaityti patys susirinkusieji. Jų 
trumpose maldose buvo paminė
ti gyvieji ir mirusieji, dvasinis 
šeimų atgimimas, padėka Die
vui už nuolatinę globą ir “Ro
muvos” pastogę. Mišiose atsi
spindėjo pakilus nuoširdumas ir 
susirinkusiųjų padėka Dievui už 
visas suteiktas malones, o ypač 
tarpusavio bendravimą, įgali
nantį džiaugtis vienas kitu, augti 
ir tobulėti meilėje bei tikėjime. 
Mišias paįvairino prie akordeo
no giedama psalmė ir vaikučių 
chorelio “Gintarėliai” giesmelės.

Pamaldoms pasibaigus buvo 
bendra vakarienė. Vaišėse ir va
karonėje prie laužo dalyvavo 
apie 140 atvykusių. Pirmieji 
programos atlikėjai buvo tie pa
tys, gerai stovyklaujantiems pa
žįstami, entuziastiškai nusiteikę 
vaikai. Viltei ir jos grupei vėl 
lengvai pavyko patraukti visų 
klausytojų dėmesį. Programos 
vedėjas Romas pasirūpino ren
ginio eiga ir dalyviais. Maloniai 
visus prajuokino jaunimo pa
ruošti dzinguliukai. Eiliuoti dai
nos posmai vaizdžiai, “nuspalvi
no” visos savaitės gyvenimą 
“Romuvoje”. Akordeonui ir gi
tarai pritariant. Ievutė, Vytautas, 
Romas ir kun. Valdas dainavo:

Pamenu, buvau kadaise 
Aš "Romuvoje"
Ir penkis kartus per dieną 
Mirkau ežere.

Romas vedė badmintoną. 
Koja išsukta,
Ir ieškojo savo tapkių 
Paežerėje.

Pamenu. Arūnas pernai 
Dūko kaip audra.
O dabar, pamatęs Ievą. 
Tapo avele.

Kai per audrą kortom lošėm 
Žvakių šviesoje,
Valdas žaidė užsispyręs

Marių viršuje...
Programoje netrūko humo

reskų ir Vytauto pasakojimo apie 
Pilogėją Palubinskienę. Staigme
na buvo Arūno prailginta Pilo- 
gėjelės istorija. Abu monologai 
susilaukė gausių plojimų.

Programos eigoje laužavietę 
apsupo iš nakties tamsumos at
bėgę “indėnai”. Jie, nendrėmis 
apsikaišę, šoko savo ritualinį šo
kį ir su “auka” išnyko tamsoje.

Dar ilgai skambėjo lietuviš
kos dainos, dar ilgai mėnulio 
prieblandoje spraksėjo degančio 
laužo kibirkštys...

Mes jau dabar esame pasi
ilgę smagiai ir nerūpestingai 
praleistų vasaros dienų stovyk
loje. Žemai lenkiamės ir dėko
jame “Romuvos” vadovybei, 
SKLIS šeimų stovyklos organi
zatoriams, kurie rūpinosi šio 
renginio pasisekimu. Ačiū už 
suteiktą mums galimybę atsi
traukti nuo skubančio laiko ir 
pabuvoti gamtos širdyje.

Janina Dzemionienė,
SKLIS narių vardu
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Protect Your SIN — It’s Personal!

m * gp Human Resources■ T ■ Development Canada
Dėveloppement des 
ressources humaines Canada

For more information please call 1 800 206-7Z18

Or visit the HRDC Web site at
www.hrdc-drhc.gc.ca/sin

To locate the nearest Human Resourced Canada Centre, 
call 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)
TTY/ATS 1 800 465-7735

Tėviškės žiburiai • 2003.IX.30 • Nr. 39 (2794) • nsl. 7

JUOZAS NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, as.. d.d. &
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tei. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

DErsJ~TZXL_ CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc., u.b.

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

If your 
Social Insurance Number 

begins with 9

Dėveloppement'des 
ressources humaines Canada

NUMĖRO 
D'ASSURANCE 
SOCIALE

SOCIAL 
INSURANCE 
NUMBER

900 000 000
YOUR NAME

EXPIRES/EXPIRE IE : 20MIMI07

And your SIN card does not have an expiry date, 
you need a new card by

April 3, 2004

Here’s how to reapply
Visit your local Human Resources Canada Centre. 

Bring proof of identity and work authorization 
(documents must be original and valid). 

And fill out an application form.

You will keep the same SIN number 
but your new card will have an expiry date 

that matches the end of your authorized stay in Canada. 
There is no cost. You can also apply by mail.

Part of the Government of Canada’s plan 
to improve management of SINs.

http://www.hrdc-drhc.gc.ca/sin
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Anapilio žinios

- Rugsėjo 25, ketvirtadienį, 
palaidotas a.a. Albertas Staškevi
čius, 89 m. amžiaus.

- Ateinantį sekmadienį bus 
renkama arkivyskupijos įsakyta an
troji rinkliava Kanados vyskupų 
reikalams.

- Spalio 3 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios bus 
vakare 7 valandą, o po Mišių - 
Šventoji Valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

- Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje spalio 5, sekmadienį 
Mišios jau bus žiemos tvarka - 2 
vai. po pietų.

- Anapilio knygyne gauta nau
ja Harold C. Wilson parašyta knyga 
Lithuania: Indestructible Soul.

- Anapilyje veikiančiame Ka
nados lietuvių muziejuje vyksta 
mūsų parapijos istorinių nuotraukų 
paroda 75 m. sukakties proga.

- Spalio 19, sekmadienį, Ana
pilio parodų salėje kviečiami visi 
pasiruošti Vėlinių susikaupimo me
tui ir dalyvauti muzikiniame vaidi
nime Atsimink išėjusį. Programoje
- A. Šarpytės vadovaujamas kame
rinis orkestras “Lyra” ir tautinių šo
kių grupė “Atžalynas”.

- Mišios spalio 5, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Vytautą Meilų; 11 
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 2 v.p.p. už a.a. 
Rapolą ir Barborą Dūdas; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje spalio 4, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Antaną Ale- 
liūną.
Išganytojo parapijos žinios

- Šį sekmadienį, spalio 5, 
11.15 v. ryto pamaldos su Šv. Ko
munija. Pamaldų metu įvyks sek
madienio mokyklos pamokos. Po 
pamaldų trumpas parapijos sinodo 
delegatų posėdis.

- Šeštadienį, spalio 11, Išeivi
jos sinodo pamaldos su Šv. Komu
nija 9 v. ryto. Registracija ir darbo 
sesijos prasidės 10 v.r. - Lietuvių 
Namuose 3-čiajame aukšte.

- Sekmadienį, spalio 12, 11.15 
v. ryto iškilmingos parapijos ir Mo
terų draugijos 50 metų jubiliejaus 
pamaldos, kuriose pamokslą pasa
kys vysk. Ansas Dumpys. Po pa
maldų visi kviečiami į Jubiliejaus 
pokylį apie 1 v.p.p.

- Į Jubiliejines pamaldas ir po
kylį kviečiami ne tik parapijiečiai, 
bet ir visa Toronto lietuvių visuo
menė. Bilietus platina Petras Štur
mas, tel. 905 274-3529 ir Vanda 
Norvaišienė, tel. 416 447-4128; bi
lietai suaugusiems - $40; vaikams 
iki 12 m. - nemokamai, iki 18 m. - 
$20.

Maironio mokyklos žinios
- Dėmesio, tėveliai! Mokyklos 

vadovybė pranešė mūsų vedėjai ir 
mokytojams, kad tėvai nebebus 
įleidžiami į pastatą (išskyrus jau
nesniųjų ir vyresniųjų darželių vai
kų tėvus). Mokiniai bus paleisti į 
mokyklos kiemą (school yard) ir iš 
ten juos reikės atsiimti.

- Spalio 4 d. prasidės Aukštes
nieji lituanistiniai kursai, vadovau
jami Nijolės Benotienės. Rima Že
maitytė de Juliis ir toliau dėstys li
teratūrą. Sveikiname naują istorijos 
mokytoją Siginą Katkauskaitę.

- Spalio 11 d. nebus pamokų -
Padėkos savaitgalis. Živilė

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo L. Morkūnienė.

Lietuvos kankinių parapijos 
socialinė sekcija dėkoja už pinigi
nes aukas P. Jukniui ir G. Butkienei.

A. a. Mariui Paskui mirus, 
užjausdami brolį Vytautą ir jo 
šeimą, J. D. Petroniai Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

Kanados lietuvių fondas iš 
2002-jų metų pelno paskyrė: 
$30,000 - Kanados lietuvių 
bendruomenei; $7,500 —Lietu
vių muziejui; $4,600 - Tėviškės 
žiburiams; $4,500 - Lietuvių 
jaunimo ansambliui “Gintaras”; 
$3,900 - Kanados jungtinio jau
nimo choro išvykai į Dainų 
šventę; $2,000 - Vaikų chorui 
“Gintarėliai”; $1,000 - chorui 
“Daina”; $600 - Prisikėlimo pa
rapijos jaunimo chorui; $500 - 
vyrų chorui “Aras”; $400 - 
Montrealio chorui; $3,900 - 
chorui “Volungė”; $1,000 - To
ronto skautų “Rambyno” tuntui; 
$1,000 - Toronto skaučių “Šat
rijos” tuntui; $1,000 - Montrea- 
iio skautams; $2,000 - “Romu
vos” skautų stovyklavietei; $775
- Hamiltono skautų-čių “Širvin- 
tos-Nemuno” tuntui; $1,000 - 
Aušros sporto klubui; $1,000 - 
“Anapilio sporto klubui; $500 - 
“Gintaro” sporto klubui; $500 - 
ansambliui “Viltis”; $500 - klu
bui “Santaka”; $250 - tinklala- 
piui “Dūmai”; $1,000 - Suvalkų 
krašto lietuvių sambūriui; 
$2,000 - Kanados lietuvių jau
nimo sąjungai. Inf.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis ir šeštadienis 

yra mėnesio pirmieji. Pirmą penk
tadienį šventovėj vyksta Šv. valan
da 7 v.v., pirmą šeštadienį Gyvojo 
rožinio draugijos nariai kalba Roži
nį 10.30 v.r. ir dalyvauja 11 v. Mi
šiose.

- Spalio 4 d. pranciškonai 
švenčia savo ordino įkūrėjo Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio šventę. Tą 
dieną 12 v.d. bus lauko vaišės vi
siems, kurias finansuos Prisikėlimo 
kredito kooperatyvas, o 1.30 v.p.p. 
bus gyvuliukų laiminimo apeigos, 
kurias atliks diakonai dr. K. Amb- 
rozaitis ir br. Petras Šarka, OFM. 
Tos dienos vakarą nuo 6 v.v. para
pijos salėj vyks “Kretingos stovyk
los” jaunimo šokiai. Sekmadienį 
pasauliečiai pranciškonai šventės 
proga kava pavaišins parapijiečius 
ir svečius.

- Spalio mėnesio Rožinio kalbė
jimas yra skirtas Marijai pagerbti. 
Rožinis bus kalbamas šiokiadieniais 
prieš 7 v.v. Mišias. Po vakarinių 
Mišių šiokiadieniais yra kalbamos 
vakarinės maldos iš “Dievo tautos 
liturginės valandos” maldyno.

- Pradėta registracija Pirmai 
Komunijai ir Sutvirtinimo sakra
mentui pasiruošti. Pirmai Komuni
jai registruojami vaikučiai, sulaukę
7 metų amžiaus, Sutvirtinimui 12/ 
13 metų amžiaus. Pirmos Komuni
jos iškilmės vyks kitų metų gegu
žės pirmą sekmadienį, o Sutvirtini
mas trečią gegužės mėnesio sekma
dienį.

- Bilietai į parapijos jubiliejinę 
vakarienę, kuri vyks spalio 25 d., 
jau išplatinti. Sekmadienį, spalio 
26, po 3 v.p.p. Mišių, kurias aukos 
Toronto kardinolas A. Ambrozic, 
visi bus pavaišinti kava, pyragais ir 
užkandžiais.

- Filadelfijoj, PA, mirė a.a. 
Stasė Kananavičienė, Elenos Boč- 
kienės sesuo; Lenkijoj mirė a.a. 
Anelė Martickienė, Kazimiero Sen- 
dos senelė; Lietuvoje mirė a.a. Juli
ja Balaišienė, Irenos Vadauskienės 
teta.

- Mišios sekmadienį, spalio 5:
8 v.r. už a.a. Ramutę Grigonienę; 
9.15 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius; 10.30 v.r. už a.a. Vaclovą 
Jurevičių, už a.a. Sofiją Skukaus- 
kienę, už a.a. Mariją Valiulienę; 12 
v.d. už a.a. Joną Stankaitį.

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 28 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 177 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais su
pažindino LN kultūros komisijos 
sekretorė R. Snowden. Svečių kny
goje pasirašė solistė N. A. Paltinie- 
nė iš Mannheim, Vokietijos, I. A. 
Kusinskai iš Wasaga Beach, Ont.

- LN ir Labdaros valdybos po
sėdis - spalio 23, ketvirtadienį 7 
v.v. Lietuvių Namų “seklyčioje”.

- Spalio 19 d., 2 v.p.p. Lietu
vių Namuose įvyks “Rudens popie
tė”. Programoje vaikų choras “Gin
tarėliai”, humoristinis teatras “Bul
vė”, šilti pietūs su vynu, veiks ba
ras. Bilietai platinami LN raštinėje.

- Lietuvos estrados žvaigždės 
Nelės Paltinienės koncertas, įvykęs 
Lietuvių Namuose praeitą sekma
dienį rugsėjo 28, praėjo labai sėk
mingai. Solistės dainos publikos 
buvo šiltai priimtos.

- Lietuvių teatro ir kino muzie
jus Vilniuje pageidauja Lietuvių 
enciklopedijos komplekto. Galin
tieji jį padovanoti prašomi skam
binti, 416 769-1266 arba ei. paštu 
vkulnys@aol.com.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose kur jauki aplinka, 
geras aptarnavimas, veikia baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams a.a. V. 

Daudelevičienės atminimui, užjaus
dami S.A.L.R. Ciplijauskus aukojo: 
$50 - L. G. Matukai; $20 - R. J. 
Dūdos; a.a. M. Paškaus atminimui 
aukojo: po $100 - V. V. Paškai, R. 
Chepak, L. Keefe; $55 - T. Stanu- 
lis; po $50 - R. G. Paulioniai, B. R. 
Ramanauskai; $40 - A. A. Lemė- 
žiai; po $30 - A. B. Matulaičiai, A.
A. Kilinskai; po $25 - O. Yčienė, 
P. L. Murauskai; po $20 - L Paš- 
kauskienė, K. Batūra, 1. Stasiulis, 
M. A. Pranevičiai; $10 - A. Slap- 
šienė.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas. Jos priima
mos Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M6P 1A6.

Tremtinių vaikaičių mokyk
lai “Lietuvių namai” Vilniuje
B. Stalioraitienė paaukojo $100. 

IŠNUOMOJAMAS rūsyje kam
barys su virtuve Bloor ir Dundas 
rajone. Skambinti vakarais tel. 
416 769-3311.

NEBRANGIAI VERČIAME įvai- 
rius dokumentus iš lietuvių, anglų, 
rusų ir lenkų kalbų. Rašome įvai
rius raštus, reziume. Skambinti 
mobiliu tel. 647 298-7972, elekt. 
paštas siandicn5@yahoo.com

I KVIEČIAME VI9U9 "Kretingos" stovyklautojus, vadovus, 
dabartinius, buvusius ir jų draugus į "Kretingos stovyklos"

ŠOKIUS
spalio 4, šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje

6-9 vai. vak. - jaunesnieji stovyklautojai
iki 12 vai. vak. - vyresnieji stovyklautojai

VAKARO PROGRAMOJE: ♦ Vaišės, muzika, "D-Jay" ir KRAUTUVĖLĖ ♦
♦ Atvažiuoja ARIEL iš filmo "Mažoji undinė" ("Little Mermaid") ir ves programą ♦ 

♦ ATSKIRA KAVINĖ TĖVAMS ♦
Įėjimas: $20 - šeimai; $8 - iki 12 metų; $10-12 metų ir vyresniems 

Atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom!

Filmas apie Lietuvą (Euro
pean Journal) bus rodomas šį 
antradienį rugsėjo 30, 5.30 vai. 
vak. Per 61 kanalą - WNED- 
PBS. Tai ciklas filmų apie vals
tybes, kurios jungiasi į Europos 
sąjungą. Praeitą savaitę buvo 
rodoma Estija. Inf.

Toronto Pensininkų klu
bas rengia metinį pobūvį antra
dienį spalio 7, 12 v.p.p. “Vil
nius Manor” IlI-čio aukšto me
nėje. Bus šilti pietūs su vynu ir 
loterija. Programą atliks choras 
“Daina”. Bilietus prašom įsigyti 
iki spalio 3 d. Bilieto kaina $10 
asmeniui. Bilietai gaunami pas 
T. Kobelskienę tel. 416 760- 
8003, A. Dobienę tel. 416 769- 
7550 ir S. Kuzmicką tel. 416 
769-1351.

Pasaulio dviračių sporto 
čempionate, įvyksiančiame spa
lio 7-12 d.d. Hamiltone, daly
vauja 16 Lietuvos sportininkų, 
iš jų - trys pasaulio čempionės: 
Diana Žiliūtė, Edita Pušinskaitė 
ir Rasa Polikevičiūtė, taip pat 
praeitų metų čempionas Tomas 
Vaitkus. Su jais atvyko Valenti
nas Rutkauskas, Lietuvos dvira
čių federacijos generalinis sek
retorius.

KLF valdybos posėdis 
įvyko rugsėjo 8 d. Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Dalyvavo 
pirm. A. Nausėdas, sekr. D 
Sher, R. Kalendra (narys), S. 
Baršauskas (revizijos komisija) 
ir administratorius L. Baziliaus- 
kas. Aptarti įvairūs pelno skirs
tymo reikalai; administratorius 
pateikė iždininkės paruoštą iš
laidų apyskaitą, kurią valdyba 
patvirtino, ir paruošė naujų na
rių įstojimo blanko pavyzdį ku
rį turės patvirtinti taryba. Valdy
ba apsvarstė KLF reklamos 
skelbimą TŽ ir padarė kai ku
riuos pakeitimus. Kitas valdy
bos posėdis įvyks spalio 27 d.

D.B.S.
Seselė Igne Marijošiūtė, 

anksčiau dirbusi Putname ir To
ronte, šiuo metu Lietuvoje vado
vauja Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės Marijos seselių socia
linės rūpybos darbams. Seselė ir 
jų jaunos darbuotojos rūpinasi 
nuskriaustaisiais, jaunimu (gat
vės vaikais, našlaičiais, suirusių 
šeimų vaikais) ir senimu. Ka
dangi dirva plati ir išlaidų daug, 
sužinota iš seselės Ignės, kad 
šiuo metu seselėms trūksta lėšų 
šiems svarbiems darbams. Ga
lintieji paremti seselių veiklą 
yra prašomi pinigus arba čekius 
įteikti seselei Loretai arba siųsti 
jai paštu. Rev. Sister Loreta, Im- 
maculata Convent, 57 Sylvan 
Ave., Toronto, Ont. M6H 1G4, 
Canada. Čekius rašyti “Sisters 
of the Immaculate Conception”, 
vardu, apačioje kairėje nuro
dant, kad tai “Sisters’ Mission 
in Lithuania”. Aiškiai nurodžius 
aukotojo vardą, pavardę ir adre
są, seselė Loreta aukotojams at
siųs arba įteiks pakvitavimus, 
tinkamus mokesčių reiklams. Inf.

Muziejaus-archyvo žinios
- Lietuvos kankinių parapijos 

75 m. jubiliejinę parodą jau aplan
kė daug žmonių. Muziejuje paroda 
veiks dar du mėnesius. Labai dėko
jame dr. Jūratei Antanavičienei ir 
Linai Mockutei už savanorišką pa
galbą ruošiant šią parodą. Taip pat 
dėkojame Lietuvos kankinių para-' 
pijai už finansinę paramą parodai ir 
G. Lapienei, T. ir P. Pargauskams, 
V. Balsevičiui, dr. G. Skrinksui, E. 
ir J. Čuplinskams, J. ir J. Šarū
nams, G. ir K. Balytoms už pinigi
nes aukas parodos metu.

A. a. Elenos Kudabienės 
atminimui pagerbti, užjausdami 
jos vyrą Edvardą, visus šeimos 
narius, gimines ir artimuosius, 
Kazimiera ir Eugenijus Kala- 
sauskai Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

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

Toronto Lietuvių Namų

2003 m. spalio 19, sekmadienį, 2 v.p.p.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. West 

PROGRAMOJE-.
Artapilio vaikų choras "Gintarėliai"

-s >r Humoristinis teatras "Bulvė" ^3*7

ŠILTI PIETŪS SU VYNU * VEIKS BARAS * LOTERIJA « ŠOKIAI 

Bilietai platinami LN raštinėje ir parapijose.
Bilieto kaina $20 asmeniui.

Rengia - LN visuomeninės veiklos komitetas

Deimantinė šventė
Lietuvos kankinių (anksčiau 

Šv. Jono Kr.) parapija praeitą sa
vaitgalį rugsėjo 27 - 28 d.d. iš
kilmingai atšventė savo gyvavimo 
ir lietuviškos veiklos 75 metų su
kaktį. Pradėta pokyliu šeštadienį, 
5 vai. p.p. didžiojoje Anapilio sa
lėje. Gausiems dalyviams renkan
tis, apžiūrinėjant gretimoje paro
dų salėje sukaktuvines nuotrau
kas, šventinę nuotaiką kėlė muzi
kantai J. Balaišis, V. Balyta, V. 
Drūtis, K. Jonušonis, V. Pečiulis 
ir P. Vilkelis. Visiems susėdus 
prie puošnių stalų, parapijos tary
bos pirm. R. Paulionis lietuvių ir 
anglų kalba pasveikino susirinku
sius ir vakaro programai vado
vauti pakvietė V. Benotaitę ir A. 
Jonušonį. Šie trumpai apžvelgė 
nueitą parapijos kelią. Dalyvau
jančius pasveikino, parapijai gra
žios darbuotės linkėjo ir lietuvių 
veikla pasidžiaugė garbės viešnia 
Mississaugos burmistre Hazel 
McCallion. Mirusieji prisiminti 
tylos minute įnešus ir ant scenos 
rampos padėjus degančią žvakę, 
gėles ir amžinybėn iškeliavusių 
registracijos knygas.

Koncertinę programą pradėjo 
solistai Lilija Turūtaitė ir Vytau
tas Mašalas, duetu padainavę ke
turias daineles. Po jų nuskambėjo 
dvi L. Turūtaitės vadovaujamo 
jaunimo chorelio “Angeliukai” 
dainelės. Ypatingai mielo dėme
sio susilaukė mažosios pianistės 
Vaiva Dzemionaitė ir Daina Vil
kelytė. Meninę programą užbaigė 
Deimantės Grigutienės vadovau
jami “Gintarėliai”, drausmingi, 
žvalūs vaikučiai, neseniai sugrįžę 
iš Lietuvoje vykusios Dainų šven
tės. Jie įdomiai padainavo penkias 
šmaikščias daineles ir, “Angeliu
kams” prisijungus, jungtiniai vai
kų balseliai užsklendė neilgai tru
kusią, neperkrautą programą. 
Priekin buvo iškviesta ir gėlėmis 
apdovanota “Angeliukų” įkūrėja 
Nijolė Benotienė.

A. a. d r. Silvestro Čepo at
minimui pagerbti, nuoširdžiai 
užjausdami velionies žmoną 
Emiliją, visus šeimos narius, gi
mines ir artimuosius, Kazimiera 
ir Eugenijus Kalasauskai Tėviš
kės žiburiams aukojo $50.

Toronto madų savaitėje 
dalyvavo lietuvė madų kūrėja 
Daina Grigėnienė. Jos 2004 pa
vasariui sukurtų madų paroda 
įvyko rugsėjo 23, antradienį, 
“Carlu” patalpose, College Park, 
Toronte. Parodos rengėja - 
L’Oreal firma, kartu su “Brill 
Communications”. Modeliuota 
devyniolika elegantiškų, įdo
mių, bet ir klasiškų apsiaustų 
bei suknelių. Visos mados paga
mintos Lietuvoje, kur jų kūrėja 
anksčiau turėjo savo madų stu
diją. Ji prieš 11 metų atvyko gy
venti į Kanadą, su savo šeima 
įsikūrė netoli Toronto, dirbo 
madų srityje. Ji nutarė grįžti į 
kūrybinį darbą, kuriam jai įkvė
pimą suteikia Baltijos jūra, įvai
ri muzika. Jos troškimas - Ka
nadoje pasireikšti su savo madų 
kūryba. Inf.

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

Maldą prieš valgį sukalbėjo 
vysk. P. Baltakis, OFM. Visi vai
šinosi J. Gurklienės paruoštais 
šiltais patiekalais, baltu bei rau
donu vynu. Pasisotinus buvo pri
statyti garbės svečiai. Šventės da
lyvius ir parapiją sveikino Lietu
vos ambasadorė Kanadai Sigutė 
Jakštonytė ir KLB krašto valdy
bos pirmininkė Rūta Žilinskienė. 
Įneštas didžiulis šventinis pyra
gas, atkimšti šampano buteliai, 
sugiedota “Ilgiausių metų”. Stalus 
jaunimas aptarnavęs nešiojo kavą, 
arbatą, buvo jauki valandėlė pasi
šnekučiuoti, aplankyti toliau sė
dinčius pažįstamus. Pokylis baig
tas parapijos klebono prel. Jono 
Staškevičiaus padėkos žodžiu ir 
scenon susirinkusios kapelos 
muzika.

Sukaktuvinio pokylio 6 psl. 
programoje pristatyta parapijos 
taryba, išvardinti buvę ir dabarti
niai choristai bei kiti parapijai nu
sipelnę asmenys. Ant stalų buvo 
padėtas spalvotomis nuotrauko
mis iliustruotas lankstinukas 
“Lietuvių sodyba Anapilis”, ku
riame lietuvių ir anglų kalbomis 
apžvelgta šios ilgametės parapijos 
veikla, iškelti jos nuopelnai bei 
žymieji įvykiai.

Sekmadienį 3 vai. p.p. Lietu
vos kankinių šventovė susilaukė 
daug parapijiečių ir svečių. Dėko
jant Dievui už jubiliejų, popietė 
pradėta eisena į savąsias Šv. Jono 
kapines. Priekyje plevėsavo vėlia
vos, žygiavo diakonai Petras Šar
ka, OFM, ir dr. Kazys Ambra
zaitis, klebonas prel. Jonas Staš
kevičius, kun. Vytautas Staškevi
čius ir vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, Kryžių kalnelyje pašventi
nęs Jubiliejinį kryžių ir pasi
meldęs prie Anapilio įkūrėjo a.a. 
kun. Petro Ažubalio kapo. Vi
siems grįžus į šventovę, vyko iš
kilmingos Mišios giedant parapi
jos chorui, kuriam vadovauja 
muz. J. Govėdas. Mišių metu vys
kupas Sutvirtinimo sakramentą 
suteikė A. Bražukui, A. Kmie- 
liauskaitei, J. Krakauskui, D. Paz- 
nėkui, V. Pečiulytei ir A. Ragins- 
kaitei. Pamoksle vyskupas išryš
kino Sutvirtinimo sakramento 
prasmę, kvietė ir jaunimą eiti tuo 
keliu, kuriuo ši parapija ėjo 75- 
rius metus. Po pamaldų parapijos 
salėje pasivaišinta kavute ir pyra
gais, pasidalinta įspūdžiais apie 
sukaktuvinį savaitgalį. Dlv.

Nori susirašinėti
Stasys Remeikis iš Lietuvos, 

neįgalus žmogus, juda tik invalido 
vežimėliu ir nori susirašinėti su Ka
nadoje gyvenančiais likimo drau
gais. EI. pašto adresas: lgps@jktv.lt

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

Montrealio Aušros Vartų Šv. 
Onos draugija kitų metų pradžioje 
baigia savo veiklą. Šiuo metu drau
gijai priklauso labai nedaug narių, 
nes nemažai yra sergančiųjų. Šie
met draugija paaukojo “Vaiko tė
viškės namams” $500.

A. a. Ona Barauskienė mirė 
Montrealyje, sulaukusi 80 m. am
žiaus. Liko giminės Amerikoje. Pa
laidota Cote Dės Neiges kapinėse iš 
Aušros Vartų šventovės. N.B.

Žvejų ir medžiotojų klubas 
“Nida” spalio 5 d., 12 v.d. po Mi
šių Aušros Vartų parapijos salėje 
rengia tradicinius sezono uždarymo 
pietus “October Fest”. Bus šilti pie
tūs, kava, pyragaičiai, veiks baras. 
Skambės J. Rimeikio ir A. Piešinos 
muzika bei dainos. Laimę išbandyti 
svečiai galės loterijoje. Įėjimas $12 
asmeniui. Visi kviečiami maloniai 
praleisti laiką ir paremti klubo 
veiklą. Inf.

Nijolė Blažauskienė, Lietuvos 
centrinės kredito unijos finansų 
analitike, Fortūnatas Dirginčius, 
Lietuvos centrinės kredito unijos

Montrealio “Tauro” septyniolikmečių komandos dalyviai (viršuje); vidu
ryje - Antanas P. Mickus. Apatinėje nuotraukoje - penkiolikmečiai, kurių 
viduryje Paulius Mickus ir Sebastijonas Ptašinskas

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Ę~>kaMintis į Aicčnori — tik 26 centai!

Lietuva - 26 centai
Kanada ir JAV - 4.9 centai

Maskva - 7 centai 

Skambinant Šiaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + 1 + rajono kodą + numerį

Tarptautiniams skambučiams 
10-10-580 + 011 + krašto kodą + rajono kodą + numerį

NEREIKIA keisti telefono firmos.
BELL sąskaitoje bus sužymėti Onlinetel skambučiai. 

Visos kainos galioja 24 valandas, 7 dienas per savaitę. 
Ryšiai su nešiojamais telefonais gali kainuoti daugiau. 

Kainos gali keistis be pranešimo.
Visiems skambučams taikomas 25 centų minimumas. 

Pilną kainoraštį galite skaityti tinklalapyje 
www.10-1Q-580.com

Powered by 

vjon I i netel 
talk freely to the world

Padalinys Eiger Technology Inc., viešos akcinės bendrovės, 
dalyvaujančios Toronto akcijų biržoje - TSE (simboliu AXA).

prekybos skyriaus vadovas, Algir
das Butkevičius, Lietuvos seimo 
biudžeto ir finansų komiteto pirmi
ninkas, ir seimo narys Raimundas 
Palaitis šiuo metu lankosi Kvebeke, 
pakviesti centrinės Desjardins kre
dito unijos (Soc. de Developpement 
Internationale Desjardins). Svečiai 
dalyvavo kun. Lino Dūkštos išleis
tuvėse ir po to išvyko į Levy, Que. 
Svečius globoja ir lydi Regina Pie- 
čaitienė.

Lietuvių tautodailės instituto 
suvažiavime rugsėjo 27 d. Rasos ir 
Lino Veselkų sodyboje, “Ramby- 
ne”, Gananoque, Ont. Iš Montrealio 
dalyvavo Regina ir Petras Brikiai, 
Birutė Nagienė ir Danutė Staskevi
čienė. D.S.

Montrealio jaunimo sporto 
klubas “Tauras” jau 5-ri metai, 
kai siunčia komandas į “NBA 
HOOP IT UP” krepšinio varžybas 
(3 prieš 3) Montrealyje. Šią vasarą 
“Tauras” siuntė dvi komandas, ku
rios žaidė tarp šimtų kitų. “Tauro” 
vaikų klube žaidžia ir svetimtaučių 
krepšininkų. A. Mickus

FAX: 766-1349

Lenkija - 12 centų 
9t. Peterburgas - 8 centai 
D. Britanija - 6 centai

mailto:vkulnys@aol.com
mailto:siandicn5@yahoo.com
mailto:lgps@jktv.lt
http://www.10-1Q-580.com

