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Mokslo metus pradedant
Vasarai besibaigiant visi, kas turi ryšį su jaunimo 

auklėjimu, atkreipia dėmesį į mokslo metų pradžią. Po 
tingios vasaros subruzda vėl mokyklų kiemai, atbunda 
judėjimas artimose gatvėse, parduotuvėse. Besimokan
čiam jaunimui tai yra naujieji darbo metai, kada atnauji
namos ir mokytojų pastangos įdiegti nustatytos akade
minės programos turinį. Su pamokų pradžia pradeda 
kartotis ir įsisenėjusios kalbos apie mokyklų nuolatines 
problemas. Švietimo ministerijoms ir mokyklų tary
boms trūksta lėšų, neįmanoma gerinti mokymo sąlygų - 
mažinti mokinių skaičiaus klasėse, dauginti mokymo 
priemonių, remontuoti patalpų. Tai išoriniai dalykai, 
kurių tvarką nulemia vietinė valdžia. Norintys ją pa
keisti susiduria su didžiule biurokratija, kurią paveikti 
yra itin sunku.

D
AR sunkiau yra suprasti dabartinę pedagoginę 
kryptį, kuri yra nustatoma ministerijos, mažai 
iniciatyvos teikiant patiems mokytojams ar mo
kinių tėvams. Pastaraisiais laikais yra išsivysčiusi darbo 

palengvinimo mokiniams politika, pagrįsta noru ne
skriausti akademiškai silpnesnių vaikų, jų neatstumti, 
jiems nesudaryti neigiamos aplinkos. Tai pastebi ne tik 
tėvai, bet ir darbdaviai, kurie darbo kandidatų pristaty
muose mato ryškų nuosmukį, ypač kalbos kultūroje. 
Mokyklose taip pat vengiama konkurencijos principo, o 
kuriamos sąlygos, kuriose visi “laimi”, nors tai neatitin
ka gyvenimo ar darbo tikrovės, nėra tinkamas vaikų pa
ruošimas net aukštesniesiems mokslams. Daugelis tėvų 
nesipriešina šiai naujai srovei, net pritaria sąvokai, kad 
nuo pat mažens reikia girti vaiką už mažiausias pastan
gas, kad tik Jonukas būtų patenkintas savimi, nesijaustų 
nelygus kitiems, būtų užimtas apmokamais užsiėmi
mais, kuriais tėvai gali pasigirti. Programos bendro la
vinimo mokyklose, kitų tėvų akimis žiūrint, yra leng
vesnės negu buvo ankstesnėms moksleivių kartoms. Vi
si vaikai “praeina” - nėra paliekami kartoti metų, atseit 
svarbiau eiti kartu su visais draugais, bendraklasiais, 
negu suprasti, kad jie turi pasitempti ar jų tėvai suvoktų, 
jog yra mokymosi problemų. Jas geriau būtų atidžiau 
ištirti, arba leisti subręsti mokiniui, kuris kartodamas 
skyrių galės pasivyti. Programų suprastinimas šiuo at
žvilgiu nėra pagrįstas tvirtais akademiniais principais, o 
kažkokia pataikavimo vaikams ir jų tėvams psicholo
gija.

T
AI ne tas pats, kaip pastangos metams bėgant iš
eivijos lituanistinėse mokyklose palengvinti kal
binius reikalavimus. Lyginant su pokario ateivių 
karta, akivaizdu, kad tėvų, mokinių ir net mokytojų kal

bos lygis krinta. Nebegalime tikėtis, kad šiais laikais 
baigiantys lituanistinę mokyklą parašys tokio lygio raši
nį, kaip neseniai atvykę iš Lietuvos. Kaip jau dažnai 
kartota, kalbos įgūdžius vaikai geriausiai įgyja šeimoje. 
Organizacijos ir klubai šiais laikais taipgi gali vaikams 
duoti tik visuomeninį lavinimą. Stiprinti lietuvių kalbą 
jaunimas gali lankydamas lituanistinius kursus Lietuvo
je arba praleisdamas ten dalį atostogų.

Visų auklėtojų įnašas vaikams yra svarbus, gali 
būti ypatingai svarus jų gyvenime. Vienaip ar kitaip 
svarstysime, tėvams lieka būtina pareiga gyvai domėtis 
vaikų auklėjimu, stebėti jų pastangas ir pažangą, remti 
jų auklėtojus, mokytojus ir vadovus jų teigiamoje veik
loje. RSJ

S a v a i t ė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Per mažai medalių
Baigiantis olimpiadai dau

gelis kanadiečių liko nusivylę 
Kanados laimėtų medalių skai
čiumi. Kanadiečiai sportininkai 
iš viso pelnė 12 medalių: 3 auk
so, 6 sidabro ir 3 bronzos. Buvo 
tikėtasi bent 15 medalių. Kana
dos olimpinio komiteto pirmi
ninkas Chris Rudge teisinosi, 
kad tai įvyko dėl trūkumo val
džios skirtų lėšų sportui Kana
doje, o ypatingai Ontario pro
vincijoje. Jo nuomonė, tik Kve
beko ir Britų Kolumbijos val
džios skiria tam pakankamai lė
šų. Susirūpinimą kelia Kanados 
pasirodymas Vancouver mieste 
vyksiančioje 2010 metų žiemos 
olimpiadoje. Tarptautinio olim
pinio komiteto pirmininkas Jac
ques Rogge sakė, kad netrukus 
lankysis Otavoje ir prašys fede
racinės ir Britų Kolumbijos val
džių skirti daugiau lėšų sportui. 
Vis norima, kad tos šalies šeimi
ninkai, kurioje vyksta olimpia
da, gerai pasirodytų, nes tai at
kreipia žmonių dėmesį ir palan
kiai nuteikia bendroves finansiš
kai paremti sportą. Šių laikų 
olimpiados Kanadoje vyko du 
kartus: 1976 m. vasaros žaidy
nės Montrealyje ir 1988 m. žie

mos žaidynės Kalgaryje, ir nė 
vieno aukso medalio kanadiečiai 
nelaimėjo abu kartus.

Stephen Owen Kanados 
valdžios ministeris, atsakingas 
už sportą, pareiškė, kad federa
cinė valdžia šiais metais padidi
no savo duoklę sportui nuo 90 
milijonų dolerių iki 120 milijo
nų, bet tas 30 milijonų padidini
mas yra vienkartinis. Yra pasiū
lymų, kad valdžia turėtų skirti 
lėšų sportui iš loterijų, kurios 
buvo įsteigtos tam tikslui, bet 
buvo Brian Mulroney valdžios 
nukreiptos kitiems tikslams. Yra 
tokių, kurie klausia, ar dabar 
skiriamos lėšos yra tinkamai pa
naudojamos, ir iš viso, kas ban
doma pasiekti. Daugelis laiko 
pavyzdžiu Australiją, kuri turi 
tik du trečdalius Kanados gy
ventojų, bet laimėjo 49 medalius 
Atėnuose (17 aukso, 16 sidabro 
ir 16 bronzos). Jie daug savo lė
šų skiria sporto institutams ir 
geriausių trenerių samdymui. Jų 
tikslas - laimėti kuo daugiau 
medalių. Todėl daugiau lėšų ski
riama aukšto lygio sportinin
kams ir toms, sporto šakoms, ku
riose tikimasi medalių laimėti.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kanados kankinių vietovėje Midlande, ON, lietuvių maldingosios kelionės pamaldose dalyvavusios vėliavos- 
Kanados, Lietuvos ir Kanados lietuvių katalikių moterų draugijos Nuotr. B. Matulaitienės

Kanados kankinių vietovėje Midlande, ON, lietuvių maldingosios kelionės dalyviai eina Kryžiaus kelią.
Vadovas — klierikas Antanas Blužas, OFM *. Nuotr. B. Matulaitienės

Keliai ir kryžkeliai ALFONSAS NAKAS
Prieš 60 metų išbėgom nuo raudonojo maro keliais, kuriais ėjo daugelis 

mūsų tautiečių ir gyveno svečiose šalyse
(Tęsinys iš praėjusio nr.)
Nuo Naujienų atsiribojęs, 

Draugui “atleidau” ir ėmiau la
bai intensyviai bendradarbiauti. 
Užsimezgė šilti santykiai su vyr. 
red. kun. Pranu Garšva (kažko
dėl tituluojamu moderatoriumi). 
Mano kelionių ilgi reportažai 
ėjo per velionies Aloyzo Barono 
rankas, teatrų reportažai — per 
kultūr. priedo redaktorių Kazio 
Bradūno, vėliau Aušrelės Liu- 
levičienės. Prirašiau Draugui, 
kaip ir Naujienoms, gal apie 
pusantro tūkstančio korespon
dencijų bei reportažų, nuo kelių 
dešimčių eilučių, iki šimto pus
lapių dydžio. A. Baronas grą
žino nespausdinęs tik vieną kon
troversinį rašinį. Visa kita, visų 
čia įvardintų redaktorių, buvo 
išspausdinta kaip mano parašy
ta. Kun. dr. Prunskis, kai susi
tikdavau, mėgo ištarti: “gerai ra
šai!” ir “gudriai rašai!”. Niekada 
jo nepaklausiau, ką reiškia epi
tetas “gudriai”. Beje, red. Irena 
Regienė laišku paprašė leisti 
sutrumpinti LB Floridos apygar
dos suvažiavimo reportažą; bet 
už metų, kai kitas koresponden
tas rašė sekančio suvažiavimo 
reportažą, jis buvo dvigubai il
gesnis už manąjį ir tikrai labai 
“vandeningas”. I. Regienės ne
kaltinu. Jai buvo duotas įsaky
mas “iš viršaus”... Na, Draugas 
dar gyvas.

Labai anksti mane pasigavo 
Nepriklausoma Lietuva. Ne bet 
kas, o pats Jonas Kardelis, atvy
kęs į Kanados lietuvių dienas 
Windsore, kur visada dalyvau- 
davom ir daugelis detroitiečių. 
Tai buvo ano šimtmečio šeštam 
dešimtmetyje. Po kelių kompli
mentų prašė jam rašyti apie Det
roito ir Windsoro lietuvių veik
lą. Sutikau labai nenorom. O kai 
įsijungiau, tai, po J. Kardelio 
mirties rašiau Romui Maziliaus
kui, o šiam mirus - Birutei Na- 
gienei. Su NL likau tikrai apie 
28 metus. Jau ir Nepriklausomos 
Lietuvos nebėra.

Rašinėti Stasiaus Michelso- 
no Keleiviui mane prisiprašė 
Detroito socialdemokratai, kai 
įstojau į L.S.S. 116 kuopą. Šalia 

Naujienų, ir Keleivis buvo soc.- 
demų organas. S. Michelsono, 
“Maikio su tėvu” serijinės skil
ties autoriaus, nemėgau dėl jo 
brutalaus antireligiškumo. Raši
nėjau jam trumpas kor-jas, o kai 
ruošė knygą apie JAV lietuvius, 
parašiau tai knygai didelį staips- 
nį apie Detroito lietuvius (kny
goje jis net nepaminėjo, kad esu 
to straipsnio autorius). St. Mi- 
chelsonui mirus, į redaktoriaus 
kėdę sėdosi Jackus Sondeckis- 
Sonda. Tai jau europinė asme
nybė! Jam rašydavau su malo
numu, kartais ir kiek ilgesnius 
reportažus. Keleivyje su J. Son- 
da dirbo poetas Antanas Gustai
tis, kurį laiką ir Mykolas Drun- 
ga. Turiu daug J. Sondos laiškų- 
laiškelių. Išmirus senosios kar
tos skaitytojams, o Michelsono 
nemėgusių naujųjų daug neprisi- 
viliojes, Keleivis baigė ilgametę 
savo veiklą (po ranka neturiu 
sustojimo datos).

Nusižiūrėjęs į mano žurnalų 
apžvalgas Naujienose ir Tėv. 
žiburiuose, VLIKo vicepirm. 
Juozas Audėnas paprašė, kad 
rašinėčiau tokias apžvalgas 
VLIKo Eltai, jas į Lietuvą trans
liuoti per Vatikano ir Madrido 
radijus. Per trejus metus para
šiau jų 200. Už jas mokėjo po 
keletą dolerių. Tai buvo mane 
alinantis darbas, nes turėjau vi
sus išeivijos žurnalus skaityti,, 
pastabas glaudinti į du mašin
raščio puslapius, visa tai atlie
kant giliais vidurnakčiais, kar
tais net braižykloje, darbo metu. 
Nebėra vilkinės Eltos, nei Juozo 
Audėno.

Tėviškės žiburiams mane 
angažuoti bandė vienas iš redak
torių, Kastyčiu besivadinąs V. 
Tvardauskas, dalyvavęs Detroi-, 
to kažkuriam renginy prieš kelis 
dešimtmečius. Jau tada įklimpęs 
į kelis kitus laikraščius, jo pra
šymą atmečiau. Vėliau įklimpau 
su žurnalų apžvalgom ir Strat- 
fordo reportažais. Keletą šimtų 
rašinių Tėv. žiburiams parašęs, 
dar nededu taško. Viliuosi, kad 
TŽ dar gyvuos, kad ir jau suplo- 
nėjęs puslapių skaičiumi...

Rašiau trumpas iškilių JAV 

lietuvių biografijas visiems bos
ton įškės LE redaktoriams (J. 
Girniui, J. Puzinui, P. Čepėnui ir 
J. Gimbutui). Čia įklimpau pa
siuntęs Detroito visuomeninin- 
kės Barboros Keblaitienės biogr. 
Ją išspausdino XI tome. Tada re
daktoriai manęs nebepaleido nė 
po dviejų papildomų tomų, pra
šė parašyti didelį straipsnį ir į 
EL (Encyclopedia Lituanica), 
apie Detroito lietuvius. Viskas 
tik už “ačiū”! Tiesa, leidėjas J. 
Kapočius vienu metu siūlė ho
norarą, bet, žinodamas LE sun
kią padėtį, užmokesčio atsisa
kiau. Po didesnį straipsnį para
šiau dviems - kun. dr. Juozo 
Prunskio redaguotoms knygoms: 
Bėgom nuo teroro ir Žurnalistika.

Nedaug, gal kelis ar kelio
lika reportažų parašiau ir labai 
maloniam Britanijos lietuvio, 
vėliau Europos lietuvio red. 
rašyt. Kazimierui Barėnui (Ba
rauskui). Šis nuostabus rašto di
džiūnas artėja į amžiaus šimt
metį. Lietuvai vaduojantis iš 
bolševikų jungo, mes, keli raš
tingi Sunny Hills, FL lietuviai, 
puolėm rašinėti didokam Pana
ma City, FL dienraščio The 
News Herald “laiškų redakcijai” 
skilčiai, vis politinėm temom, 
vis “griaudami bolševizmą”. 
Mano, stebiuosi, netrumpintų ir 
beveik netaisytų “laiškų” iš
spausdino apie tuziną. Vieną 
kiek ilgesnį “laišką” išspausdino 
kaip staipsnį, o mane titulavo 
“Guest columnist from Sunny 
Hills, FL”.

Nežinau kodėl, E. Juknevi
čienė mane prisiprašė rašinėti 
vaikų žurnaliukui Eglutei. “Su
kūriau” apie dešimtį eilėraščių 
bei du prozos dalykėlius, Eglutę 
jau redaguojant sės. Onai Mikai- 
laitei. Man prašant, spausdino 
mano parinktais slapyvardžiais. 
Na, dar truputį padėjau žinynui 
JA V Lietuviai.

Pabaigai pasigirsiu, kad ne 
tik išeivijai, bet ir Lietuvai, pa
dovanojau vieną gerą žodį - 
greitkelis. Jį ėmiau vartoti savo 
kor-jose Naujienoms, kai va
žiuodavom gal 20-ties mylių il- 

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas Atėnuose
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus Atėnuose susitiko su 
Graikijos vadovu Konstantinu 
Stefanopulu rugpjūčio 30 d., su 
juo aptarė dvišalio bendradar
biavimo klausimus ir pasidalijo 
įspūdžiais apie pasibaigusias va
saros olimpines žaidynes.

Pokalbyje aptarta Europos 
sąjungos naujienos bei dvišalių 
santykių klausimai. Graikijos 
prezidentas pranešė, kad jo vy
riausybė žada atidaryti ambasa
dą Lietuvoje ir šiais metais pa
skirti ambasadorių, kuris gyven
tų Vilniuje.

Teigiami santykiai
Lietuvos ministeris pirmi

ninkas Algirdas Brazauskas nau
jienų agentūrai ITAR-TASS rug
pjūčio 30 d. teigė, jog Lietuvos 
ir Rusijos santykiai plėtosis net 
ir Lietuvai įstojus į Europos są
jungą bei ŠAS (NATO). Bend
romis pastangomis abi valstybės 
sugebėjo išspręsti tranzito į Ka
raliaučių problemą, visus teisi
nius klausimus dėl sienos ir pa
sirašyti readmisijos sutartį.

Premjeras tvirtino, kad Ru
sija yra svarbi Lietuvos preky
bos partnerė. Jo duomenimis, 
2003 m. dvišalės prekybos apy
varta pasiekė 2.8 bin. JAV dole
rių, o šiemet turėtų būti dar di
desnė. Jo manymu, Lietuvos na
rystė ES atveria daugiau gali
mybių Rusijos ir Lietuvos eko
nominiam bendradarbiavimui, į 
Lietuvą su savo kapitalu atėju
sios Rusijos įmonės galės leng
vai patekti į ES rinkas. Dabar 
Lietuvoje yra įregistruota apie 
1,000 bendrų Lietuvos ir Rusi
jos įmonių, kurių skaičius nuolat 
didėja.

Partijų populiarumas
“Baltijos tyrimų” apklausos 

duomenimis, jei rinkimai į sei
mą vyktų dabar, už opozicinę 
Tėvynės sąjungą balsuotų ma
žiau kaip 5%, o už Naująją są
jungą- 7% rinkėjų. Darbo parti
jos vadovą Viktorą Uspaskichą 
palaiko daugiau jaunimo ir vi
dutinio amžiaus žmonių, o Tė
vynės sąjungos rinkėjai - nela
bai gausūs, bet aktyviausi, rašo 
ELTA-LGTIC.

Lietuvos gyventojų palan
kiausiai vertinami visuomenės 
veikėjai yra Valdas Adamkus 
(70%), Vytautas Grigaravičius 
(68%), Dalia Grybauskaitė 
(64%), Vilija Blinkevičiūtė 
(63%) ir V. Uspaskichas (62%).

Pagal rugpjūčio mėnesio ap
klausą, populiariausia tarp Lie
tuvos rinkėjų išlieka Darbo par
tija. Už ją balsuotų 29% ap
klaustųjų Lietuvos gyventojų 
nuo 18 iki 74 metų.

R. Pakso koalicija
Rugpjūčio 30 d. nušalintojo 

prezidento Rolando Pakso bend
ražygiai pristatė savo koalicijos 
“Už tvarką ir teisingumą” kan
didatų į seimą sąrašo dešimtuką. 
Pirmasis - dabartinis Liberalų 
demokratų partijos pirmininkas 
Valentinas Mazuronis. R. Paksas 
ketina laimėti 50 vietų seime, ta
čiau nesakė su kuria partija sėk
mės rinkimuose atveju mėgintų 
siekti bendradarbiavimo.

Kiti koalicijos šulai - buvęs 
seimo narys, Europos parlamen
to narys Rolandas Pavilionis, 

V

Siame numeryje
Mokslo metus pradedant

Vengiama konkurencijos principo, kuriamos sąlygos, kuriose visi “laimi”
Keliai ir kryžkeliai

įklimpęs į kelis kitus laikraščius, jo prašymą atmečiau
Lenkų kariniai daliniai Vilnijoje

Vokiečių sumanyta lenkų ir lietuvių kaktomuša vis dar plyksteli
Mūsų protėvių senovės paveldas

Auga sveikas tautinis pasididžiavimas savo krašto senove
Atmintina mariologinė kelionė

Prasitarė, jog esu netinkamas būti kunigu
Lietuva ir jos išeivija

Teko pasakyti tiesą apie Lenkijos lietuvių švietimo padėtį
Tragedija prie Neries

Sprogus valties motorui, skeveldra pramušė krūtinės ląstą

Lietuvos profesinės sąjungos 
“Solidarumas” prezidentė Aldo
na Balsienė, Liaudies sąjungos 
“Už teisingą Lietuvą” pirminin
kas parlamentaras Julius Vesel
ka, buvęs prezidento R. Pakso 
patarėjas Gintaras Šurkus, Auš
rinė Pavilionienė, Liberalų de
mokratų frakcijos seniūnas Hen
rikas Žukauskas, seimo narys 
Dailis Barakauskas, Liberalų de
mokratų partijos vicepirminin
kas Evaldas Lementauskas ir 
Žemaičių kultūros draugijos pir
mininkas Stasys Kasperavičius.

įsteigtos liepos 6 d., koalici
jos sutartį pasirašė penkios or
ganizacijos: Liberalų demokratų 
partija, judėjimas “Už teisingu
mą ir demokratinę Lietuvą”, J. 
Veselkos vadovaujama Liaudies 
sąjunga “Už teisingą Lietuvą”, 
Lietuvos smulkiųjų žemdirbių 
sąjunga ir profesinė sąjunga 
“Solidarumas”.

Klaidingas pranešimas
Didžiosios Britanijos žinia- 

sklaida rugpjūčio 17 paskelbė, 
kad DB antiteroristinės tarnybos 
sutrukdė “Al-Qaeda” teroristų 
organizuotam pasikėsinimui į 
ministerį pirmininką Tony Blair, 
o tarp sulaikytųjų buvę du lietu
viai. Tą pačią dieną Užsienio 
reikalų ministerija pareiškė, jog 
pasitikrinus su Didžiosios Brita
nijos teisėsaugininkais, patvir
tinta, kad jokie Lietuvos pilie
čiai nebuvo sulaikyti įtariami te
roristine veikla. Taip pat Valsty
bės sienos apsaugos tarnybos 
duomenimis, nuo šių metų rug
pjūčio 11 d. į Lietuvą iš Jungti
nės karalystės nebuvo deportuo
ta nė vieno Lietuvos piliečio.

Siūlymai panaikinti 
nesutarimus

Rugpjūčio 31 d. Pilietinės 
visuomenės instituto direktorius 
Darius Kuolys pateikė šios insti
tucijos kartu su Žmogaus teisių 
stebėjimo instituto ir “Tarptauti
nio skaidrumo” (Transparency In
ternational) Lietuvos skyriaus 
siūlymus, kaip įveikti Lietuvą 
krečiančius politikų ir teisėsau
gos nesutarimus. Pirmiausia, 
reikia atskirti, įtvirtinti operaty
vinę veiklą vykdančias instituci
jas nuo politikos, smulkiau api
brėžti jų paskirtį, darbo meto
dus, teises ir pareigas, atskaito
mybę bei jos formas. Todėl siū
loma papildyti Operatyvinės 
veiklos, Specialiųjų tyrimų tar
nybos ir Prokuratūros įstatymus.

Taip pat siūloma ne viešai 
priekaištauti teisėsaugos parei
gūnams, bet nustatyti aiškią jų 
atsakomybę už neprofesionalu
mą. Svarbu užtikrinti piliečiams 
galimybę apsiginti nuo teisėsau
gos institucijų piktnaudžiavimo. 
Politikams siūloma ne skųstis 
dėl savo bejėgiškumo, bet užtik
rinti parlamentinę teisėsaugos 
priežiūrą ir kontrolę. Reikėtų 
stiprinti ne prokurorų galias, bet 
teismų atsakomybę.

Bendradarbiaus dar dvi 
partijos

Opozicijoje esantys liberal- 
centristai ir konservatoriai rug
pjūčio 26 d. Vilniuje pasirašė 
sutartį dėl bendradarbiavimo 
seimo rinkimuose, oficialiai pa
tvirtino įsiparegojimus vieni ki
tiems. Kartu partijos tikisi gauti

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Q RELKMIAMf GYVENIME

Musų protėvių senovės paveldas

Lietuvos vyskupijų kateche
tai liepos 7-16 d.d. dalyvavo semi
nare Leiskite vaikams ateiti pas ma
ne Prancūzijos mieste Sainte Bau- 
me. Taip pat buvo atstovų iš Pran
cūzijos vyksupijų, Vokietijos, Lat
vijos, Maroko, Portugalijos, Itali
jos, Ispanijos, Libano, Kinijos ir ki
tų valstybių. Paskaitas skaitė kun. 
Benoit Caulle ir padagogė Anne 
Marie de Bourhis. Seminaro tikslas 
- mokyti atskleisti pradinių klasių 
vaikams Dievo dialogą su žmonė
mis išganymo istorijoje per Jėzų 
Kristų, veikiant Šventajai Dvasiai, 
ugdyti juos religiškai ir dvasiškai. 
Panevėžio vyskupijos Katechetikos 
centras nuo 1992 m. bendradar
biauja su Notre Dame de Vie insti
tutu, kurio nariai dalinasi su moky
tojais praktiniais patarimais ir me
todais, lankosi Lietuvoje su paskai
tomis ir seminarais. Katechetai su
sipažino su naujomis mokymo prie
monėmis bei metodais, taikomais 
Pietų Prancūzijos Sainte Baume re
giono mokyklose ir bendruomenė
se. Dalyviai buvo pakviesti į susi
kaupimo vakarą, po seminaro supa
žindino vieni kitus su katecheze sa
vo kraštuose, aptarė dabartinės 
evangelizacijos užduotis.

“Tikėjimo ir šviesos” bend
ruomenės nariai su tėvais ir drau
gais iš Vilniaus, Kauno, Marijam
polės ir Kretingos liepos 27- 
rugpjūčio 1 d.d. dalyvavo maldinin
kų kelionėje į Lenkiją. Maldininkai 
kasdien vis kituose miestuose šven
tė Mišias ir giesmėmis, žaidimais ir 
šokiu kartu su vietinėmis bendruo
menėmis šlovino Dievą. Lenkijos 
"Tikėjimo ir šviesos” bendruome
nių šeimos priėmė keleivius į savo 
namus. Krokuvoje, Dievo Gailes
tingumo šventovėje, maldininkai 
dalyvavo lietuvių kalba aukojamo
se Mišiose, meldės prie šv. Faus
tinos Kowalskos kapo ir aplankė 
vienuolyną, kuriame ji praleido sa-

Keliai ir 
kryžkeliai
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

gio greitkeliu, II pas. karo metu 
nutiesto, kad darbininkai iš Det
roito lengviau pasiektų prie
miesčių karo įmones. Prof. dr. 
Petras Jonikas, dirbęs Naujienų 
redakcijoje, atkreipė dėmesį. Jis 
1963.VI.6 laišku mane klausė, 
kokia dingstimi šį žodį vartoju. 
Neturiu pasilikęs kopijos laiško, 
kuriuo jam aiškinausi, bet tebe
turiu prof. dr. P. Joniko laišką. 
Ilgainiui mano greitkelis išplito 
išeivijoje, labai atsargiai imtas 
vartoti Lietuvoje ir pagaliau at
sirado trečiojoje Dabartinės lie
tuvių kalbos žodyno (DŽ) laido
je (pirmose dviejose laidose 
nebuvo).

* * *
Tokia trumpa mano gyveni

mo 60-ties metų už tėvynės ribų 
istorija. O dabar, kaip evangeli- 
jose pasakyta, “vakaras artėja ir 
diena jau baigiasi”. Tų, kurie, 
kaip ir aš, Lietuvą paliko žaliais 
jaunuoliais, kupinais svajonių ir 
vilčių, didelė dauguma jau am
žinybėje. Įpusėjau 83-sius me
tus. Turiu visokių negalių. Daž
nai save klausiu, ar pakankamai 
padariau, kad, paskutinei valan
dai atėjus, nesigailėčiau žmogu
mi buvęs? Viliuosi, kad vis dėl
to neišnyksiu “kaip dūmas”, 
bent jau per darbus spaudos 
baruose, apie kuriuos čia išsipa
sakojau.

2004.VIII. 1 Sunny Hills, FL

Red. Laiške TŽ redakcijai 
autorius rašo: “Šį laišką pradė
jęs prisiminiau, kad nepaminė
jau Darbininko, į kurį irgi para
šiau šimtus rašinių, o su red. tėv. 
Kornelijum Bučmiu turėjau la
bai šiltus santykius”. 

vo paskutinius metus. Taip pat ap
lankyta Vavelio katedra, kur palai
dota karalių Jogailos ir Jadvygos 
šeima. Kelionė užbaigta iškilmin
gomis Mišiomis Čenstochovoje, 
Marijos ėmimo į dangų bazilikoje. 
Maldininkus kelionėje lydėjo “Ti
kėjimo ir šviesos” bendruomenės 
Lietuvoje kapelionas kun. Jacek 
Paszenda, SDB, kun. Ramūnas 
Mizgiris, OFM, ir kiti dvasininkai.

Kauno paminklinės Prisikėli
mo šventovės stogo terasoje atsta
tytos koplyčios pašventinimas įvy
ko liepos 22 d. Jai suteiktas Šiluvos 
Švč. Mergelės Marijos vardas. Pa
šventinimo apeigoms bei Mišioms 
vadovavo Kauno arkivyskupo aug
ziliaras vysk. dr. Jonas Ivanauskas. 
Mišias koncelebravo dešimtys ku
nigų, dalyvavo apie 500 tikinčiųjų. 
Pamaldų metu giedojo Prisikėlimo 
parapijos jaunimo choras. Iškilmių 
pradžioje Kauno 1 dekanato deka
nas ir Kristaus Prisikėlimo parapi
jos kelbonas kun. Vytautas Griga
ravičius priminė šiais metais sukan
kantį Prisikėlimo šventovės kerti
nio akmens pašventinimo 70-metį, 
padėkojo visiems prisidėjusiems 
prie koplyčios atstatymo. Koplyčia 
skiriama visų žuvusiųjų kovose už 
Lietuvos laisvę atminimui.

Trečiosios Lietuvos jaunimo 
dienos surengtos liepos 24-25 d.d. 
Šiauliuose prasidėjo Mišiomis lie
pos 22 d. Šv. Ignaco šventovėje 
dviems šimtams LJD rengiančių sa
vanorių. LJD šventė sutelkė dau
giau kaip 4,000 jaunimo iš visų 
Lietuvos vyskupijų bei svečių iš 
Prancūzijos, Vokietijos, JAV ir kt. 
Liepos 24, 11 vai. ryto po Jaunimo 
dienų himno susirinkusį jaunimą 
sveikino Šiaulių vysk. Eugenijus 
Bartulis, Šiaulių meras Vytautas 
Juškus, Valstybinės jaunimo reika
lų tarybos atstovas Juozas Mel- 
džiukas. Meninėje dalyje atskleista 
renginio tema “Negaliu tylėti”. Vė
liau dalyviai skirstėsi į grupes temi
niams užsiėmimams ir diskusijoms. 
Vakaro programoje Šiaulių centri
niam parke buvo susitaikymo pa
maldos, koncertas, apaštališkojo 
nuncijaus Lietuvoje arkiv. Peter 
Stephan Zurbriggen sveikinimas 
popiežiaus vardu.

Lietuvos žemės ūkio univer
siteto (LŽŪU) koplyčios ir naujo 
dvasinio ugdymo centro pašventini
mas įvyko birželio 23 d. Koplyčia 
buvo įsteigta 1991 m. tuometinio 
kapeliono kun. Prano Račiūno, 
MIC (1919-1997). Jos plėtojimu ir 
'remontu 1998 m. rūpinosi kun. Ri
čardas Mikutavičius (1935-1998), o 
2000 m. darbus pabaigė dabartinis 
kapelionas kun. Jordanas Kaziius- 
kas. Dvasinio ugdymo centras skie
tas Lietuvos žemės ūkio universite
to bendruomenės sielovadai, krikš
čioniškų, bendražmogiškų ir tauti
nių vertybių ugdymui. Koplyčios ir 
dvasinio ugdymo centro pašventini
mo proga Mišioms vadovavo vysi. 
Rimantas Norvilą. Po Mišių kun. 
Kazlauskas perskaitė atidarymo 
aktą, kuris buvo patvirtintas vysku
po, rektoriaus, senato pirmininko ir 
kitų pareigūnų parašais. Buvo paso
dintas ąžuoliukas, simbolizuojantis 
LŽŪU Šventosios Dvasios koply
čios ir dvasinio ugdymo centro lai
kytojų nuolatinį tobulėjimą. Iškil
mėse giedojo koplyčios choras, dai
navo Tautinės dainos ansamblis, 
buvo deklamuojami kun. Ričardo 
Mikutavičiaus poezijos kūriniai.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

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

Lietuvos tremtinių chorų dainų šventėje Marijampolėje šv. Mišias au
kojęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius

Nuotr. S. Sajausko

Lenkų kariniai daliniai Vilnijoje
“Armijos krajovos”

KAZIMIERAS GARŠVA, 
Vilnijos draugijos 

pirmininkas
Birželio 20 d.. Dubingiuose 

vykęs Armijos krajovos aukų 
minėjimas, rugpjūčio 19 d. Kau
ne vykusi konferencija Vilniaus 
netektis ir grįžimas kreipėsi į 
Lietuvos vadovybę saugoti 
konstituciją, įstatymus ir nere
gistruoti Armijos krajovos vete
ranų organizacijos, neorgani
zuoti “susitaikymo” tarp buvu
sios okupacinės kariuomenės - 
Armijos Krajovos ir mūšiuose 
nedalyvavusių Lietuvos Vieti
nės rinktinės eilinių karių, ka
riūnų.

Bet AK veteranų organiza
cija po 14 m. buvo skubiai įre
gistruota. Rugsėjo 2 d. į prezi
dentūrą kviečiami Lietuvos Vie
tinės rinktinės atstovai pasirašyti 
su AK nariais “memorandumo”, 
pažadėti buvusius priešininkus 
priimti į Il-ojo Pasaulinio karo 
veteranų sąjungą. Rugsėjo 3 d. 
Vilniaus miesto rotušėje - Lie
tuvos istorijos instituto, Lenkų 
instituto ir Gėtės instituto konfe
rencija.

Mūsų vadovybei neįdomi 
generalinės prokuratūros, Vals
tybinės komisijos AK veiklai 
įvertinti, visuomeninių organi
zacijų, AK aukų nuomonė. 
Valstybinėse įstaigose bus pri
imti ir pagerbti ne Lietuvos pi
liečiai — AK aukos, bet jų žudy
tojai.

Šiemet sukanka 85 metai, 
kai Lenkija pirmą kartą okupavo 
Rytų Lietuvą ir Kaune buvo su
žlugdytas POW sąmokslas pri
jungti visą Lietuvą prie Lenkijos 
(Seinų krašte jis pavyko), 65 
metai, kai ilgaamžė istorinė sos
tinė Vilnius ir trečdalis jo krašto 
teisėtai ir džiaugsmingai grįžo 
Lietuvai. Bet Lietuvos vyriausy
bės, Krašto apsaugos ministeri
jos atstovai mini ne šias datas. 
Jie verčia Lietuvos Vietinę rink
tinę “susitaikyti” su AK. Apie 
tuos įvykius daugiausia sužino
jome iš Lenkijos generalinio 
konsulo Vilniuje ir Lenkijos 
ambasadoriaus Lietuvoje pareiš
kimo birželio 19 d.

AtA
VIKTORUI NORKUI 

iškeliavus amžinybėn,' nuoširdžią užuojautą reiškiame 
ilgamečiam klubo nariui, sūnui EDMUNDUI ir mūsų 
trenerei-narei, jo dukrai KRISTINAI -

Prisikėlimo parapijos sporto klubas "Aušra”

SKAUTININKUI

AtA
ALGIUI EMPAKERIUI 

iškeliavus amžinybėn, jo žmonai JANINAI, sūnui 
DONATUI su šeima bei artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi -

Toronto skautininkų-skautininkių draugovė

Vilniaus apygardos brigadų veiklos vertinimas
Dar 1993 m. liepos 14 d. 

Lietuvos vyriausybė potvarkiu 
nr. 526 sudarė istorikų komisiją 
AK veiklai Lietuvoje įvertinti. 
Komisija paskelbė, kad “Lenki
jos emigracinė vyriausybė ir jai 
pavaldi Armija krajova nepripa
žino Vilniaus grįžimo Lietuvai, 
ruošėsi jį vėl atplėšti nuo Lietu
vos, t.y. kėsinosi į Lietuvos teri
torijos vientisumą [...] Armijos 
krajovos partizanai Rytų Lietu
voje taip pat padarė nusikaltimų 
žmoniškumui, įvairiais motyvais 
yra terorizavę ir žudę niekuo ne
kaltus civilius gyventojus, dau
giausia lietuvius”. Lietuvos Ge
neralinė prokuratūra 1999 m. 
nustatė, kad “Armijos krajovos 
partizanų daliniai, nepripažinda
mi Vilniaus krašto grąžinimo 
Lietuvai 1939 metais, vykdė 
Lietuvos gyventojų genocidą 
[...] tikėdamiesi, kad po Antrojo 
pasaulinio karo šie veiksmai pa
dės Lenkijai reokupuoti Vil
niaus kraštą. Nustatyta, kad per 

• 1943-1945 m. laikotarpį Armi
jos krajovos partizanai nužudė 
mažiausiai 273 Lietuvos gyven
tojus”. Svarbiausi duomenys 
apie tai paskelbti knygoje Armi
ja krajova Lietuvoje (1995, t.l, 
1999, t.2).

Paminėjome 60 metų, kai 
AK Dubingių krašte nužudė 
apie 100 kūdikių, vaikų, moterų, 
senelių, ūkininkų. Lietuvos vals
tybinės įstaigos nesirūpina, kad 
būtų išmokėtos kompensacijos 
nukentėjusiems ir jų paveldėto
jams, kad Lenkija juos atsipra
šytų ir nutrauktų skverbimąsi į 
buvusias okupuotas žemes 
(“kresus”). Paminėjus 60-ąsias 
Varšuvos sukilimo metines Len
kija pareikalavo sąjungininkes 
atsiprašyti, sumokėti kompensa
cijas.

Birželio 20 d. Dubingių žu
dynių minėjimo rezoliucijoje 
buvo prašoma “neinicijuoti susi
taikymo tarp nekaltus Lietuvos 
gyventojus naikinusios AK ir 
Lietuvą gynusios Vietinės rink
tinės”. Bet Krašto apsaugos mi
nisterija rugsėjo 3-4 d. tam tiks
lui rengia konferenciją, jau buvo 
pastačiusi garbės sargybą ir pa
dėjusi gelių prie AK karių kapų.

VLADAS BURAGAS, 
Lietuvos nepriklausomųjų 
rašytojų sąjungos valdybos 

pirmininkas
Žiemgaliai (latviškai “žem

galiai”) - tai baltų gentis, kurios 
IX-X1II šimtmečio apgyvendin
tas plotas pietvakariuose siekė 
Papilę, Ventą ir Viekšnius, pie
tuose ribojosi su Saulės, o piet
ryčiuose - su Upytės kraštais, 
rytuose (prie Lėvens) - su sėlių, 
šiaurės rytuose - su latgalių ir 
šiaurėje - su lyvių gyvenamo
mis žemėmis. Istorikai tikina, 
kad dabartinės Latvijos teritori
joje buvo 8, o Lietuvoje - 6 se
nųjų žiemgalių žemės, kurias 
suvienijęs kunigaikštis Viestar- 
tas. XIII šimtmetyje kalavijuo
čių ir Livonijos ordinams užka
riavus šią gentį, dalis pavergtų 
žiemgalių buvo perkelta į kitas 
Livonijos sritis (kur vėliau su
latvėjo), o apie 10,000 žmonių 
pasitraukė į Žemaičius bei Lie
tuvą. Veikiama natūralaus miš- 
rumo, žiemgalių kalba išnyko 
apie XV šimtmečio, nepalikusi 
rišlaus teksto pavyzdžių.

Neseniai, tūkstantmečių san
dūroje, archeologijos ir etnokul
tūros ekspedicijos metu buvo 
surinkta gausi istorinė medžiaga 
apie 20 piliakalnių, kuri gražiai

Lenkijos generalinis konsulas ir 
ambasadorius birželio 19 d. pa
reiškimu informavo, kad “pasta
ruoju metu prie susitaikymo te
mos grįžo Lietuvos pusė, taip 
pat aukščiausių šalies vadovų 
lūpomis. [...]. Pritarėme tokiam 
žingsniui su sąlyga, kad bus ofi
cialiai įregistruota buvusių AK 
kareivių organizacija”. Bet to
kia karo veteranų organizacija 
LR Teisingumo ministerijos jau 
yra registruota, Vilniaus miesto 
ir rajono, Šalčininkų ir kitų bu
vusių Lenkijos okupuotų rajonų 
notarai negali pažeisti LR įstaty
mą, registruodami AK organiza
cijas.

Valstybės politiką dėl AK 
turi formuoti nuo jos nukentėju
sios organizacijos, bet ne buvę 
AK kariai. Lietuvos valstybinės 
institucijos privalo ginti Lietu
vos ir jos piliečių, o ne užsienio 
interesus. Lietuvos valdininkai 
sabotuoja Lietuvos valstybės 
politiką dėl AK veiklos 1943- 
1945 m. Turi būti tinkamai įver
tinta ne tik 1940-1941 ir 1944- 
1990 m. Sovietų Sąjungos, 
1941-1944 m. Vokietijos, bet ir 
1919-1939 m. Lenkijos įvykdy
ta rytinės Lietuvos dalies okupa
cija, etninių lietuvių žemių nu
tautinimas, Lenkijos su Lenkų 
rinkimų akcija Lietuvoje tęsia
mas ir dabar.

Balandžio 23 d. paminėtas 
Lietuvos ir Lenkijos draugiškų 
santykių bei geros kaimynystės 
sutarties pasirašymo dešimtme
tis. Seimo pirmininkas A. Pau
lauskas tada kalbėjo: “Vienas iš 
nedaugelio nesantaikos obuoliu
kų, vis dar besiridinėjančių tarp 
mūsų tautų, yra nesibaigiančios 
sąskaitos tarp generolo P. Ple
chavičiaus Vietinės rinktinės ir 
Armijos krajovos. Ši prieš 6 de
šimtmečius vokiečių sumanyta 
lenkų ir lietuvių kaktomuša pyk
čio kibirkštėlėmis vis dar plyks
teli vienokia ar kitokia proga. 
Visai neseniai grupė Plechavi
čiaus Vietinės rinktinės veteranų 
parengė susitaikymo dokumento 
projektą ir ėmė ieškoti kontaktų 
su Armijos krajovos veteranais, 
kad galėtų jiems pasiūlyti taiką. 
Po šitiek metų... Savo Taikos 
akte jie rašo: “LAIKAS IŠ
SPRENDĖ TAI, DĖL KO MES 
KOVOJOME VIENI PRIEŠ KI
TUS...” Ant to kryžiaus aiškiau 
galima užrašyti taip: “Mes išda
vėme Armijos Krajovos aukas, 
mes išdavėme kovos draugus, 
mes išdavėme Tėvynės Lietuvos 
etnines žemes ir, užsitraukę am
žiną gėdą, atsisveikinome su 
šiuo pasauliu”.

Parengtas Lietuvos Vietinės 
rinktinės (LVR) ir AK (AK) su
sitaikymo deklaracijos projek
tas. Jame maža teisingų sakinių. 
Pradžioje teigiama: “Istorija jau 
išsprendė teritorinius mūsų vals
tybių klausimus, dėl ko mes vie
ni prieš kitus kovojome”. Bet 
Mūrinė Ašmena, Ašmena, Grau- 
žiškės, Alšėnai, Krėva, Žiuprė- 
nai ir kitos etninės lietuvių že
mės, kur buvo dislokuoti 301 ir 
308 LVR batalionai ir kur jie 
praliejo daugiausia savo kraujo, 
liko už dabartinės Lietuvos vals-

(Nukelta į 3-čią psl.) 

iliustruoja senųjų žiemgalių teri
toriją (žr. schemą), jos gynybi
nių įtvirtinimų sistemą, žmonių 
gyvenseną, papročius, drabu
žius, papuošalus. O kad šis isto
rinis paveldas būtų prieinames- 
nis visai turistinei ir kultūrinei 
Europai, parengtas bendras Duo
belės (Latvija), Akmenės ir Jo
niškio (Lietuva) rajonų turizmo 
plėtros planas, kurio dėka atsira
do toks patrauklus ir, atrodo, jau 
gražią ateitį turintis tarptautinis 
projektas Senaisiais žiemgalių 
keliais. Be minėtų rajonų tary
bų, jame aktyviai dalyvauja 
Ulricehamno (Švedija) savival
dybė, Aucės ir Duobelės miestų 
valdybos, visuomeninė organi
zacija “Tėrvetės plėtros fondas”.

Latvijai ir Lietuvai tapus ES 
narėmis, jose auga sveikas tau
tinis pasididžiavimas savo kraš
to senove, domėjimasis etninė
mis ir kalbinėmis protėvių išta
komis. Todėl nenuostabu, kad 
istorinis bei kultūrinis latvių ir 
lietuvių senolių - žiemgalių pa
veldas vis dažniau susilaukia 
Šiaurės Lietuvos, Šiaulių krašto, 
Akmenės ir Joniškio rajonų 
spaudos leidinių, kultūros, lite
ratūros bei meno organizacijų 
dėmesio, o įvairiuose konteks
tuose įvardinamos istorinės žiem
galių žemės dabartinėje Lietuvo
je - Žagarė, Sidabre, Šurpė, 
Gostagalis, Nogaliena ir Plane. 
Malonu savaitraščio skaityto
jams pranešti, kad Kaune dirba 
etnokultūros žurnalo Žiemgala 
redakcija, o rašytojas Jonas Iva
nauskas (Joniškis) šią senovinę 
etninę sritį pagarbiai mini net 
dviejų savo knygų pavadinimuo
se ir, žinoma, jų puslapiuose.

Rugpjūčio viduryje kaip su
dėtinė minėto tarptautinio pro
jekto dalis įvyko pirmasis foru
mas Senaisiais žiemgalių ke
liais. Šios etnokultūros, meno, 
literatūros ir turizmo šventės 
vieta Tėrvetė pasirinkta neatsi
tiktinai - gyvenvietės apylinkė
se dunkso nuostabusis gamtos 
parkas, o jame stūkso net 3 (Cu- 
kurinis, Vienuolių ir Švedų arba 
Šventasis) piliakalniai. Senovėje 
kompleksą sudarė piliavietės ir 
priešpiliai, kurie vėliau virto žy
miu politiniu, ekonominiu, pre
kybos bei amatų centru. Todėl 
šventės dalyvius pirmiausia pa
sitiko audimo, verpimo, pyni
mo, drožybos ir kitų rankdarbių 
paroda po atviru dangumi, nau
jai pastatytas pilies muziejus, 
įspūdingas apylinkių apžvalgos 
bokštas. Maloniai nustebino pa
garba senovei - šventės metu 
nesimatė nė vieno numesto po
piergalio, nebuvo jau iki gyvo 
kaulo įkyrėjusios XXI šimtme-

Savaitė..
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

60-70 seimo narių mandatų, o 
po rinkimų gali pasirašyti susi
tarimą dėl galimos koalicijos su
darymo.

Šios partijos susitarė neko
voti viena prieš kitą dviejose 
dešimtyse rajoninių rinkimų 
apygardų. Iš viso Lietuva yra 
suskirstyta į 71 vienmandatę 
apygardą.

Liberalų ir centro sąjungos 
pirmininkas, Vilniaus meras Ar
tūras Zuokas ketina kandidatuoti 
Kėdainių rinkimų apygardoje, 
kur jis susirungs su Darbo parti
jos vadovu Viktoru Uspaskichu. 
Tėvynės sąjunga sutiko šioje 
apygardoje nesivaržyti su li- 
beralcentristais. 

RSJ

čio reklamos, o gausūs atvy
kusio transporto srautai buvo 
tvarkingai nukreipiami į iš 
anksto tam skirtas vietas. Šią se
nove dvelkiančią aplinką dar la
biau pakaitino pakelti liepsno
jantys signaliniai laužai, su
reikšmino medžioklės ragų 
gausmas, netikėtai įsiveržusių 
raitųjų šaulių paskelbta šventės 
pradžia, kvapą gniaužantis šar
vuotų riterių ir mūsų protėvių 
kautynių triukšmas... Atrodė, 
kad fantastinė laiko mašina tave 
nusviedė į audringą XIII šimt
mečio žiemgalių sambrūzdį, ir 
dabar labai bijai, kad per vieną 
negrabų savo judesį gali prarasti 
šį trapųjį regesį!

Geru žodžiu reikia paminėti 
pagrindinį šventės organizatorių 
agrofirmą “Tėrvetė”, kuri spe
cializuojasi tradicinėse aluda- 
rystės ir veislinės žirgininkystės 
srityse. Apie tai, kad atnaujinda
ma gamybinius pajėgumus, rū
pindamasi darbuotojais ir savo 
geru vardu firma pasiekė puikių 
rezultatų, byloja aukščiausi Lat
vijos apdovanojimai, gauti iš pa
čios prezidentės Vairos Vikės- 
Freibergos rankų.

Minėtame gamtos parke 
veikia žymios latvių rašytojos 
Anos Brigaderes, trilogijos Die
vas. Gamta. Darbas autorės, 
memorialinis muziejus. Jaukia 
mirguliuojančių žvakių šviesa jo 
svetainė sukvietė kelias dešimtis 
poezijos šventės dalyvių, ku
riems skambėjo latvių klasikų 
eilės, kanklės, gitaros akordai, o 
vėliau buvo pristatyti ir Žiem
galos poetai. Lietuviškais pos
mais prabilo Akmenės krašto 
(Žiemgalija), Joniškio rajono 
(Audruvė) bei Viekšnių (Vtekš- 
nelė) literatų klubų nariai, Šiau
rės Lietuvos literatų draugijos ir 
Lietuvos nepriklausomųjų rašy
tojų sąjungos atstovai. Nuošir
džiais susirinkusiųjų plojimais 
buvo palydėtos poetų Dalios 
Milukaitės, Vlado Burago, Jono 
Ivanausko, vertėjos Dzintros Ei
gos Irbytės, Irenos Žiurauskie- 
nės, Loretos Ripskytės ir kitų, 
literatų skaitytos eilės. Vėliau - 
nepamirštama ekskursija po lite
ratūrinį muziejų pasirašant jo 
svečių knygoje, tradicinis kavos 
puodelis, asmeniniai pokalbiai 
pasikeičiant kūrybiniais sumany
mais, knygomis, bei adresais...

Saulei pakrypus vakarop, 
didžiulėje apšviestoje parko lau
kymės estradoje prasidėjo seno
vinių ritmų, aprangos spalvų ir 
muzikos garsų šventė - savo 
meistriškumą rodė šeimininkų 
saviveiklos grupių gausybė. Lie
tuvos delegacijai šioje scenoje 
atstovavo Joniškio etnografinis 
ansamblis “Kuparas”. Naujosios 
Akmenės kultūros centro tauti
nių šokių jaunimo kolektyvas ir 
Akmenės kaimo kapela. Atrodė, 
kad visus - ir žiūrovus, ir scenos 
meistrus - užbūrė ta betarpiška 
muzikos, dainos, šokio gimi
nystės pajauta, su nuostabaus 
rugpjūtiško vakaro sutemomis 
atėjusi iš amžių glūdumos. Bet 
netikėčiausią buvo tai, kad šiaip 
santūri latvių publika staiga, 
susikibusi rankomis, įsisiūbavo į 
taktą ir užtraukė visus uždegantį 
priedainį!

Šventę vainikavo didžiulis 
žiemgalių laužas, latvių tautinės 
dainos ir šiuolaikiniai jaunimo 
muzikos ritmai. Atsisveikinda
mos delegacijos skandavo Iki 
pasimatymo! ir nuoširdžiai tikė
jo naujais prasmingais susitiki
mais.

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


Kanados kankinių vietovėje Midlande, ON, prie lietuvių kryžiaus dva
sininkai, dalyvavę maldingojoje kelionėje ir laikę pamaldas šventovėje

Nuotr. B. Matulaitienės

Šuolis į gimtinę

Atmintina mariologinė kelionė
Šv. Tėvo Jono Pauliaus II dovaną - auksinę karūną Pivašiūnų Išganytojo 

Motinos Marijos paveikslui gabenau savo lagamine iš Romos į Lietuvą

STASYS PRAKAPAS
Kai pakyla “Boeing 767” į 

.Kanados žydrią padangę, savo 
likimą pavedu Visagalio globai, 
o mintys jau skrenda tėviškės 
link.

Vos pasiekus vidurį Atlanto, 
jau per lėktuvo langą matyti die
nos šviesa, o ir naktis tampa la
bai trumpa. “Lot” oro linijos pa
tarnavimas ir maistas geras. Per 
naktį žiūrėjau filmus. Laikas 
greit bėgo ir nepajutau, kad jau 
Varšuva.

Už poros valandų pasiekė
me Vilnių, kur jau giminės ne
kantriai laukė. Jokių muitinės 
tikrinimų. Įsėdau į brolio auto
mobilį ir pasileidome Žemaitijos 
keliais, kur pakelėse sveikino 
mane gandrai. Puiki vasaros 
gamta, malonūs vaizdai. Pama
čiau kokia graži mano tėvynė, 
kurioje tik trumpai gyvenau.

Sekančią dieną atsidūriau 
Kaune. Mano tikslas buvo susi
tvarkyti su dantimis. Štai įžen
giu į Arūno Markūno Stomata- 
logijos kliniką (Kipro Petrausko 
g. 38), kur mane maloniai pasiti
ko ir tuoj patikrino dantis, ku
riems reikėjo daug tvarkymo. 
Per dvi savaites sutvarkė. 
Jaučiau tokį lietuvišką artumą 
su gydytojais. Atliko tikrai pro
fesionalų darbą.

Lietuvoje reikėjo daug ką 
aplankyti. Pagaliau, kaip Lietu
vos aido korespondentas apsi
lankiau pas vyr. redaktorių Al
girdą Pilvelį, kuris maloniai su
tiko duoti interview, sekančią 
dieną pasirodė laikraštyje visas 
puslapis su nuotraukomis. Bu
vau užprašytas dar kitam pasi
kalbėjimui, bet, deja, dėl laiko 
stokos nepavyko daugiau nuva
žiuoti į Vilnių.

Rugpjūčio 7 d. dalyvavau 
Ariogaloje 14-ame tradiciniame 
politkalinių ir tremtinių sąskry
dyje Laisvės ugnis - ateities 
kartoms Dubysos slėnyje. Suva
žiavo tūkstančiai iš visų Lietu
vos kampų.

Žygiavo su plakatais per vi
są miestą. Skaičiau užrašus. Ma
čiau dukart ištremtųjų į Sibirą 
tremtinių. Dalyvavo prof. V. 
Landsbergis, gen. J. Kronkaitis, 
gen. Pocius ir gen. Tutkus. 
Šventę organizavo A. Vizbaras 
su žmona.

Tėvynės sąjungos narys P. 
Jakučionis ragino tautiečius ru
denį seimo rinkimuose nebal
suoti už okupanto paliktus bas
tūnus.

Iškilmingas pamaldas Du
bysos slėnyje laikė arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius, giedojo 
choras - giesmės skambėjo per 
visą slėnį.

Kadangi Šiluvoje buvo at
laidai, tai su giminėmis apsi
lankiau Šiluvoje. Suvažiavo iš 
visur maldininkai, net turistų 
grupė iš Klyvlando. Dalyvavo 
net keturi vyskupai su arkiv. 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

Tamkevičium.
Šventovė buvo perpildyta. 

Teko per garsiakalbį išklausyti 
šv. Mišias šventoriuje. Mačiau 
procesiją ir prisiminiau, kai vai
kystėje matydavom procesiją 
aplink šventovę ir mergaites, 
barstančias gėles.

Štai puikia autostrada va
žiuoju į Alytų. Žavu stebėti pui
kius laukų vaizdus. Prisimenu 
praleistą vaikystę ir pajuntu to
kią meilę savo gimtinei. Kaip 
gera, kad Lietuva tapo laisva ir 
galime laisvai joje lankytis.

Žolinė. Iškeliavom į Veliuo
ną, kur po pamaldų aplankėme 
Nemuno upės pakrantes. Slėniai 
ir kalneliai - puikiausi gamtos 
vaizdai. Nepraleidome progos 
aplankyti ir Šeredžių aukštų kal
nelių.

Nepajutau, kaip 25 dienos 
prabėgo. Aplankiau gražius 
miestus - Vilnių, Kauną, Alytų, 
Marijampolę, Raseinius, Ario
galą ir gimtinės miestelį Juodai
čius. Tai nepamirštamos vie
tovės.

Gavau Kardo žurnalo pa
kvietimą į 80 metų jubiliejų. Iš
važiuojant atėjo ir ministerio pa
dėka už bendradarbiavimą Ka
ryje 85 metų jubiliejaus proga.

Gera aplankyti tėviškę ir pa
sidžiaugti, kad ir aš galiu 
plunksna prisidėti prie Lietuvos 
gyvenimo.

Vilniaus oro uoste įsėdau į 
“Lot” oro linijos lėktuvą. Paki
lome į padangę. Ilgai dar žiūrė
jau pro lėktuvo langą į nykstan
čius ir paliekančius tolumoje 
mielus gimtinės vaizdus.

Galvoje sklaidėsi viešnagės 
įspūdžiai, Galvojau, ar dar kada 
vėl teks pamatyti savo brangųjį 
kraštą...

Prie paminklo - Kauno miesto herbo

Vaizdas iš Lietuvos politkalinių ir tremtinių sąskrydžio Ariogaloje

KUN. K. AMBRASAS, SJ
O Marija Pivašiūnų, 
Nusidėjėlių gynėja, 
Vesk į dangų, vesk pas Sūnų 
Teismo dieną užtarėja.
Ten per amžius Ją regėsim 
Ir kaip motiną mylėsim.

Klausydamasis šios Pivašiū
nų Marijai skirtosios giesmės, 
prisiminiau tą dieną, kai į čia su 
bičiuliu, Vilniaus universiteto 
doc. Leonu Petravičium, buvau 
atvažiavęs prieš šešiolika metų. 
Tada netikėtai buvau tapęs da
bar jau a.a. kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus kurjeriu. Mat 
anuomet kardinolas (ar tik nebu
vo, kaip pats minėjo, su atsista
tydinimo prašymu) buvo atva
žiavęs pas popiežių Romon.

Sv.Tėvas Jonas Paulius II 
atvykusiam tada dar iš po raudo
nųjų priespaudą kenčiančios tė
vynės kardinolui rengė dovaną- 
auksinę karūną Pivašiūnų Dievo 
Motinai. Tačiau kardinolas, ap
silankęs Vatikane ir susitikęs su 
meistrais, kurie rūpinosi šia do
vana ir dar tik kūrė šią karūną, 
sužinojo, kad iki jo grįžimo į 
Lietuvą toji dovana nebus baig
ta. Kadangi gyvendamas pas 
monsinjorą Vytautą Kazlauską, 
tuo metu dar vadovavusį Vati
kano radijo lietuviškųjų laidų 
redakcijai, kartas nuo karto kori
doriuje ar prie stalo susitikdavau 
su kardinolu ar ilgokai jo kam
baryje pasikalbėdavau, jis pa
prašė, kad aš, grįždamas iš Ro
mos namo, tą jau baigtą daryti 
karūną parvežčiau. Jis Vatikane 
pasakęs, kad iš Vilniaus esąs 
universiteto dėstytojas galės 
pargabenti karūną Lietuvon.

Atsakingieji Vatikano parei
gūnai sutiko su tokiu kardinolo 
pasiūlymu. Kardinolas paskui 
mane užtikrino, kad dovana bus 
aprūpinta ne tik reikalingais ant
spaudais, specialiais laiškais, bet 
ir kitais anuo, sovietinio režimo 
metais, būtinai reikalingais ir 
gana sudėtingais formalumais.

Tada ilgiau už kardinolą Ita
lijoje pabuvau gal dar tris ketu
rias savaites. Deja, anuomet iš
gyvenau neapsakomą nesėkmę 
ir kartu didelį išmėginimą. Jė
zuitų provincijolas Lietuvoje T. 
Jonas Danyla, žinodamas, kad 
bet kokį laišką per tuomet dar 
atidžiai saugomą TSRS sieną 
man bus sunku pervežti, tarėsi 
su manimi, kaip trumpą lotyniš
kai rašytą laišką pervežti per 
sieną. Tame laiške buvo rašoma, 
kad Vilniaus un-to dėstytojas 
Kazimieras Ambrasas, pogrindi
nės seminarijos sąlygomis yra 
išklausęs visus filosofijos ir teo
logijos kursus, yra tinkamas 
gauti kunigystės šventimus. To
dėl jėzuitai prašo jį įšventinti 
kunigu Romoje. Taigi šį ant ma
žo popierėlio lotyniškai rašytą 
T. Jono Danylos laiškelį, įdėjęs į 
vieną “Prima” papirosų pakelį 
(rūpestingai įsukęs jį į vienos ci
garetės tabaką), tarp visų kitų 
dovanoms įsidėtų rūkalų dre
bančia širdimi vežiausi į Mask

vą ir tiktai tada šiek tiek atlėgo 
širdis, kai išvyniojau jį Romoje 
Gregorianumo universitete ir 
parodžiau vienam profesoriui. 
Mat svarbiausias mano kelionės 
rūpestis Italijon buvo kunigystė.

Tada jau buvau baigęs po
grindinę kunigų seminariją, ku
riai anuomet vadovavo Lietuvos 
jėzuitų provincijolas T. Jonas 
Danyla. Deja, garsiojo universi
teto profesorius tuo laiškeliu 
mažai domėjosi. Man ne tik ne
leido, bet ir prasitarė, jog esu 
netinkamas būti kunigu. Dėl šių 
skaudžių žodžių nepaprastai 
krimsdamasis, nusiminęs, visa
dos sopama širdimi važinėjau 
tada po gražiąją Italiją.

Gerai, kad mane kiek mokė
damas guodė ne tik monsinjo
ras, pas kurį gyvenau tas visas 
įspūdingas atostogų dienas, bet 
kartu ir stiprino busimasis mano 
kelionės slaptasis uždavinys - 
parvežti Pivašiūnų Švč. Dievo 
Motinai Marijai auksinę karūną, 
kurią gavęs iš Vatikano pasiun
tinio į rankas, slapčia savo kam
baryje nejučiomis pro ašaras 
meldžiausi: “Marija, per gerojo 
monsinjoro rūpestį mane atve
dusi prie savojo Sūnaus, Kris
taus vietininko kojų į Amžinąjį 
miestą, nejaugi man neleisi tapti 
savo tarnu? Globok ir saugok 
mane ligi paskutinio atodūsio ir 
padėk, laimingai parvežus šią 
Tavo karūną į Tėvynę, būti tuo, 
kuo tokiomis sudėtingomis sąly
gomis, saugumo stropiai seka
mas, penkerius metus T. Jono 
Danylos žinioje rengiausi būti? 
Dėkoju Tau, Dangaus, Žemės ir 
mano nemariosios sielos Kara
liene, Motina ir Užtarėja...”

Pagaliau svetingojo monsin
joro buvau nugabentas į Fiumi- 
čino oro uostą. Atsisveikinęs 
mane lydėjusį mielą sūduvietį 
monsinjorą ir pamojavęs raudo
niems Romos stogams, vėl po 
pustrečios valandos atsiradau 
Maskvoje, kur patekau į smal
saus muitininko rankas. Jis gal 
visą valandą mane klausinėjo, 
ką vežu, kokiam tikslui ir, pa
ėmęs paveiksliukų pakelį, be
maž po vieną išžiūrinėjo, kiek
vieną daikčiuką išblusinėjo, o 
jau tą paketą su karūna vartė iš 
visų šonų, vis pasikraipydamas, 
vis apvartydamas ir be perstojo 
klausinėdamas: iš kur, kaip, kie
no čia parašai, kas davė, kur ve
žu ir kam visa tai reikalinga. 
Priekabusis muitininkas ne tik 
mane ligi devinto prakaito pri
varė, bet tiesiog krėste iškratė 
visus mano skudurėlius ir asme
niškus, kelionėje reikalingus 
daiktelius. Galų gale dėliodamas 
prieš rentgeną tą paketą, lyg ko
kią atlaiką su įvairiais įspėjimais 
ir grasinimais grąžino.

Toji ligi alpulio įgrisusi tik
rinimo procedūra nesibaigė. Iš
kart veždamas mane taksistas į 
miestą, siūlė ir panelių, ir kito
kių malonumų, kad tik sutikčiau 
padovanoti jam kepurę ar ką 
nors iš užsienio. Dievui dėkui, 
kad jis manęs kur nors nenudai
gojo ar nenugabeno nežinoma 
kryptimi. Vos spėjau atsirasti 
prie Baltarusijos stoties, iš ku
rios turėjau parvažiuoti į Vilnių.

Atidavęs į stoties saugyklą 
savo lagaminą, išsiėmiau supa
kuotą iš jos Mergelės Marijos 
karūną, kad man jos kur nors 
bagažinėje ar viešbutyje nepa
vogtų. Nedrįsdamas ieškoti 
viešbučio, norėjau susirasti pa
žįstamą karaimą Genadijų, 
TSRS Rašytojų sąjungoje tada 
dirbusį sekretorium. Tačiau 
mieste jo nebuvo. Gyveno ke
liasdešimt kilometrų nuo Mask
vos užmiesčio viloje. Nepaisy
damas atstumo, nežiūrėdamas, 
kad jau vėlai atsiradau tame Ra

šytojų sąjungos rašytojų kurorti
niame rajone. Vargais negalais 
jau nakčia klaidžiojau klausinė
damas, kur rasti man Medžioto
jų gatvę. Jau po vidurnakčio, 
nešdamasis kuprinėje ant pečių 
tą brangųjį krovinį, šiaip taip 
perlipęs per aukštą sutręšusią ra
šytojų kurortavietės medinę tvo
rą, prisižadinau bičiulį karaimą, 
kuris, mieguistas ir visiškai be 
jokio suirzimo, mane įsileido į 
savo namus ir dar pavaišino ar
bata. Ryte atsisveikinęs ir pali
kęs šeimininką tęsti savo atosto
gų, išvažiavau atgal į raudono
sios imperijos sostinę, kad su
spėčiau į vakare išvažiuojantį 
traukinį.

Vos tik pasiekiau Vilnių, tą 
pačią dieną brangųjį nešulį nu
gabenau kardinolui į Kauną ir 
tik tada galėjau atsipūsti...

Netrukus po kelionės, t.y. 
“1988 m. rugpjūčio 14 d. kardi
nolas Vincentas Sladkevičius 
paveikslą vainikavo Popiežiaus 
Jono Pauliaus II dovanota karū
na ir suteikė Nuliūdusiųjų pa
guodos titulą. Nuo to laiko kiek
vieno mėnesio 15 dieną maldi
ninkai iš visos Lietuvos susiren
ka pagerbti Pivašiūnų Nuliūdu
siųjų paguodos ir paprašyti Jos 
dangiškos globos ir užtarimo”, - 
taip rašoma Kaišiadorių vysku
pijos kurijos 2004 metais išleis
tame lankstinuke. Dar kaip šian
dien prisimenu tą prieš šešiolika 
metų rugpjūčio keturioliktąją 
dieną. Žmonių prisirinko daugy
bė. Tačiau kažkodėl man buvo 
neramu. Tada norėjau visą šią 
iškilmę aprašyti ir kaip nors 
slapčiomis perduoti Vatikano 
radijui, bet jutau, kad mane, at
važiavusį automobiliu į Pivašiū
nus, seka. Todėl rašyti iškilmių 
reportažo išvažiavau į mišką, 
kur bematant prisistatė dviračiu 
seklys ir visą laiką stebėjo, ką 
toje mašinoje su rašomąja maši
nėle viduje veikiu.

Grįžęs iš miško su jau para
šytu straipsniu, neberadau savo 
bendražygio docento, todėl rei
kėjo po bergždžių dviejų trijų 
valandų laukimo vienam, labai 
liūdnam ir alkanam važiuoti į 
Vilnių. Gerai, kad po trijų dienų 
reikėjo važiuoti į Skaistgirį, kur 
tuščioje šventovėje vakarop 
arkiv. Julijonas Steponavičius 
mane kartu su dabartiniu Šliena
vos klebonu, garbės kanauninku 
Vytautu Vaičiūnu, įšventino į 
diakonus, o kitos dienos gaid
gyste jau buvome kunigai. Ši
taip mano prašymo Mergelė 
Marija išklausė. Dėkui Dievui ir 
Jai.
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Motinai Teresei
Eini per šiurpią sutemą, 

audringą,
Rankoje plazda žvakė nemari. 
Tavo širdis šį kelią pasirinko, - 
Pilną krūtinę meilės mums 

turi...

Skubi, kur vargo marios išsilieję, 
Ir šluostai vargšų ašaras gailias. 
Bloški iš tako žvarbų, piktą vėją, 
Iš sielvartų dangun vedi sielas.

Keli raupsuotą, žemės kančių 
brolį,

Valai ir gydai nuožmias jo 
žaizdas.

Nuodėmių liūne skęstantį 
varguolį,

Trauki į krantą - įžiebi 
žvaigždes.

Vedi Tu aklą, luošą ir bejėgį, 
Našlaitį mažą glaudi prie širdies, - 
Angele gyvas, pas mane

skubėki!-
Dienų vargdieniui Tavo meilė 

švies.

O, MOTINA TERESE, 
gailestinga,

Gyva šventoji - meilę dalini- 
Juk Tavo rankos ašaras surinko, 
Nelaiminguosius glostė vis

delnai...

Liepsnok šioj žemėj, o Šventoji 
ŽVAKE,

Neleisk užpūsti vėtroms tos 
liepsnos.

Jiems Tavo širdis sutvertoji 
plakė, -

Kėlei ir gydei parblokštus visus.

Kalkutos MOTINA,
PALAIMINTOJI,

Dangišką gėrį žemei dalinai
Tu Meilės, šviesos perlus 

dovanojai, -
Įžiebk mūs širdis degti amžinai!

Sofija Šviesaitė
Kįpeęį? <^P
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Lenkų kariniai 
daliniai Vilnijoje

(Atkelta iš 2-ro psl.) 
tybės sienos. Be to, LVR tikslas 
buvo ne spręsti teritorinius klau
simus, o palaikyti tvarką ir ginti 
vietinius gyventojus nuo genoci
dą vykdžiusių sovietų ir lenkų 
partizanų. LVR kariai tvirtai lai
kėsi savo vado generolo Povilo 
Plechavičiaus 1944.IV.26 įsaky
mo nr.8 “būti visų dorų krašto 
piliečių, neatsižvelgiant kuria 
kalba jis kalba, gynėju”.

Deklaracijos projekte apgai
lestaujama: “Mūsų nesantaikos 
ir ginkluotų susirėmimų metu 
nukentėjo civiliai žmonės”. Bet 
LR Generalinė prokuratūra nu
statė, kad “Armijos krajovos 
partizanų daliniai, nepripažinda
mi Vilniaus krašto grąžinimo 
Lietuvai 1939 metais, vykdė 
Lietuvos gyventojų genocidą, 
t.y. terorizavo, plėšė, žudė civi
lius lietuvių, žydų, rusų tautybės 
Lietuvos gyventojus”. Jeigu prie 
tokių veiksmų prisidėjo ir kai 
kurie LVR kariai, jiems turi būti 
panaikintas Lietuvos laisvės ko
vų dalyvio statusas.

Deklaracijoje žadama lietu
vių ir lenkų žiniasklaidoje veng
ti “priešiškų pareiškimų”. Bet 
didžioji lenkų spaudos dalis ne
teisingai rašė, rašo ir rašys, kad 
LVR yra nacių kolaborantai, ci
vilių gyventojų plėšikai, žudi
kai, ir tai nėra paneigiama net 
šioje deklaracijoje. Taip rašo 
AK klubo vadovas Jaroslavas 
Volkonovskis. Lenkų sąjungos 
Lietuvoje veikėjas Henrikas 
Mažul lenkų partijos remiama
me laikraštyje Vilniaus krašto 
laikraštis skelbia: “Jei Lietuvos 
valstybė neseniai pagerbusi Po
vilą Plechavičių bei kelis Vieti
nės rinktinės karius aukštais ap
dovanojimais ir atidengusi Pa
neriuose paminklą 86 vokiečių 
sušaudytiems buvusiems jų pa
rankiniams plechavičiukams at
minti, prisiima visą atsakomybę 
už šiuos niekšingus darbus - tai 
ar nereikėtų jausti moralinės pa
reigos atitaisyti civiliams gyven
tojams skriaudų, kurias padarė 
su vokiečiais kolaboravusios 
Lietuvos policijos - kariuome
nės formuotės? (Vilniaus krašto 
laikraštis 2004.VII.29-VIII.04).

Jei pasirašančioms šalims 
būtų priimtina, siūlytume tokį 
Deklaracijos tekstą:

Lietuvos Vietinė rinktinė 
(LVR) buvo atsikurianti Lietu
vos Respublikos kariuomenė 
okupacijos sąlygomis, Armija 
krajova (AK) - Lenkijos emi
gracinei vyriausybei Londone 
pavaldi partizanų armija. Dau
gelis jos vadų 1919-1939 m. da
lyvavo Rytų Lietuvos okupaci
joje ir genocide.

LVR veikė tik lietuvių etni
nėse žemėse ir 1920 metų liepos 
12 dienos Lietuvos-Rusijos ir 

MIRTIES PRANEŠIMAS

AtA
MILDA LIETUVNINKIENĖ 

(PREKERYTĖ)
mirė 2004 m. rugpjūčio 31 d. Darien, CT, JAV. Gedulinės 
šv. Mišios bus aukojamos rugsėjo 11, šeštadienį, 10 v. ryto, 
Lietuvos kankinių šventovėje. Po Mišių velionė laidojama 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje, ON, šalia anks
čiau mirusio jos vyro Jono. Liko duktė Milda, sūnus Valen
tinas, sesuo Dalia su šeimomis bei kiti artimieji. P.S.

kitomis sutartimis pripažintoje 
Lietuvos teritorijoje, o AK - 
Lenkijos valstybėje, Lietuvoje 
bei dabartinėje Gudijoje.

LVR palaikė savo valstybė
je tvarką, gynė nuo sovietų ir 
lenkų partizanų civilius gyven
tojus, ruošėsi Lietuvos atkūri
mui. AK Vilniaus apygardos 3- 
oji, 5-oji ir kitos brigados, nepri- 
pažindamos ilgaamžės istorinės 
sostinės Vilniaus ir jo krašto 
Lietuvai, vykdė Lietuvos gyven
tojų genocidą, t.y. terorizavo, 
plėšė, žudė civilius lietuvių, žydų, 
rusų tautybės Lietuvos gyven
tojus, draudė viešai kalbėti lie
tuviškai, tikėdamiesi, kad po Ant
rojo pasaulinio karo šie veiksmai 
ir jų rezultatai padės Lenkijai 
reokupuoti Rytų Lietuvą.

AK apgailestauja dėl šių 
veiksmų ir kreipiasi į Lenkijos vy
riausybę, siūlydama dėl 1919- 
1939 metų Rytų Lietuvos okupa
cijos ir tolimesnių AK veiksmų 
atsiprašyti Lietuvos gyventojus, 
kompensuoti jų nuostolius ir 
nutraukti Lenkijos skverbimąsi į 
1919-1939 metais Lenkijos oku
puotą Lietuvos dalį, nutraukti 
Suvalkų krašto lietuvių kultūrinį 
genocidąjų etninėse žemėse, 1919 
metais užimtose Lenkijos.

AK nurodys Eitminiškių ku
nigo Ambraziejaus Jakavonio, 
aštuonių LVR karių prie Turge
lių, kitų AK aukų kapus, Lietu
vos ir Gudijos generalinėms 
prokuratūroms pateiks likusių 
gyvų Dubingių krašto, Vilniaus 
krašto gyventojų žudikų adresus 
ir niekada neprašys jiems mokė
ti valstybės pensijos, statyti pa
minklus, registruoti AK vetera
nų organizacijas, tarpininkaus, 
kad Lenkijos vyriausybė panai
kintų jiems neteisėtai suteiktus 
apdovanojimus.

LVR labai apgailestauja dėl 
maždaug dešimties civilių gy
ventojų žūties mūšio metu su 
AK dabartinėje Gudijos teritori
joje ir prašo išsamiai šiuos rei
kalus ištirti, kompensuoti teisiš
kai įrodytus nuostolius. Lietu
vos ir Lenkijos prezidentus pra
šome sudaryti komisiją Lenkijos 
okupacijai Lietuvoje įvertinti.

Taip būtų baigiamas ilga
metis Lietuvos ir Lenkijos konf
liktas, katalikiškų lietuvių ir len
kų tautų trintis ir atkuriami tik
rai draugiški valstybių santykiai 
ir bendradarbiavimas.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650
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& LAISVOJE TEVMJE @ UI. IUVIAI PASAULYJE
ELEKTRONINIS MOKYMASIS

Lietuvos informacinės techno
logijos (IT) firma UAB “Metadata” 
sukūrė naują elektroninio mokymo
si programą “Eksterną”, skirtą 5-12 
klasių lietuvių kalbos (skyrybos ir 
rašybos) žinių lavinimui. Progra
moje pateikiama lietuvių kalbos te
orija bei jos žinias ir įgūdžius pade
dančios įtvirtinti įvairių rūšių už
duotys. UAB “Metadata” veikia 
Vilniuje, ei. paštas info@metada- 
ta.lt.

PERSPĖJIMAI 
VAIRUOTOJAMS

“Lietuvos draudimo” lėšomis 
bus įrengtos 8 skaitmeninės švies
lentės, kurios perspės vairuotojus 
važiuoti lėčiau, nes perėjose gali 
būti vaikų ir kitų pėsčiųjų. Pirmoji 
švieslentė rugpjūčio 27 d. buvo de
monstruojama Savanorių prospekte 
Vilniuje. Lentoje įmontuotas prie
taisas matuoja judančio automobi
lio greitį, o jei per greit važiuojama, 
užsidega užrašas “Lėčiau”. “Lietu
vos draudimas” jau penktus metus 
kartu su miestų ir rajonų savivaldy
bėmis pirmąją mokslo metų savaitę 
vykdo saugaus vaikų eismo vajų 
“Apsaugok mane”. Jo metu specia
lūs ryškūs ženklai prie pėsčiųjų pe
rėjų turi atkreipti vairuotojų dėmesį 
ir paskatinti sumažinti greitį.

ATEITIES MIESTAS
Financial Times grupei pri

klausančio žurnalo Foreign Direct 
Investment šių metų rugpjūčio-rug
sėjo numeryje paskelbta, jog Vil
nius yra pripažintas Baltijos valsty
bių ateities miestu, o Vilniaus ir 
Kauno dvimiestis - Baltijos valsty
bių ateities regionu. Pripažinimas 
suteiktas, laimėjus žurnalo konkur
są “Europos ateities miestai ir re
gionai 2004-2005”. Geriausi mies
tai ir regionai buvo renkami iš 19- 
os Europos regionų, o dalyviai ver
tinami pagal 33 kriterijus, suskirs
tytus į 11 kategorijų - ekonominį 
pajėgumą, žmogiškuosius išteklius, 
transportą, IT ir telekomunikacijas, 
saugumą, kultūrą, paveldą bei kt. 
Pirmojo rato laimėtojai galės daly
vauti antrajame konkurso rate di
desniuose Šiaurės, Rytų, Vakarų, 
Vidurio ir Pietų Europos regionuo
se. Aukščiausias konkurso įvertini
mas gali padidinti užsienio versli
ninkų susidomėjimą Lietuva.

SAUGOS KALBĄ
Lietuvos vyriausybė rugpjūčio 

31 d. pritarė Valstybinės kalbos 
norminimo, vartojimo, ugdymo ir 
sklaidos 2006-2015 metų progra
mai. Joje numatyta, kad Lietuva 
sieks įsijungdama į daugiakalbę 
Europos sąjungą, išsaugoti valsty
binės kalbos statusą, užtikrinti jos 
vartojimą visose viešojo gyvenimo 
srityse, skatinti visuomenės porei
kius atitinkančią lietuvių kalbos 
plėtrą. 2005 m. baigiasi 10 metų 
vykdyta Lietuvos valstybinės kal
bos vartojimo ir ugdymo 1996- 
2005 metų programa. Daugelis pro
gramos darbų bus tęsiama toliau, 
pvz. kalbos tyrinėjimas, kitakalbių 
mokymas, elektroninių kalbos duo
menų bazių kūrimas. Numatyta ir 
naujų darbų - europietiškai tvarkyti 
terminus, organizuoti sociolingvis- 
tinius tyrimus, rengti terminologus

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral į 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

Sudbury Ontario į
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ir profesionalius redaktorius ir kt. 
Pagal patvirtintą programą, bus 
įgyvendinamas Europos kalbų ir 
kultūrų lygybės principas, užtikri
namas spartus lietuvių kalbos duo
menų kūrimas, jų sklaida bei pa
ieška.

NUBAUDĖ UŽ ŠMEIŽTĄ
Rugpjūčio 31 d. Liberalų de

mokratų partijos vadovui Valenti
nui Mazuroniui paskirta 5,000 litų 
bauda už seimo pirmininko Artūro 
Paulausko apšmeižimą. Sprendimą 
paskelbė bylą nagrinėjęs Vilniaus 
miesto 2-osios apylinkės teismas. 
V. Mazuronis buvo teisiamas už 
tai, kad praėjusių metų gruodžio 22 
d. pasirašytame ir išplatintame savo 
partijos pareiškime apkaltino seimo 
pirmininką atsiuntus į R. Pakso rė
mėjų susirinkimą ant sostinės Tau
ro kalno buvusios antivalstybinės 
organizacijos “Jedinstvo” vadą Va
lerijų Ivanovą. Pareiškime taip pat 
teigta, kad A. Paulauskas su V. Iva
novo tipo žmonėmis lengviau randa 
bendrą kalbą negu su rezistentais ar 
kovotojais už demokratiją. Bylos 
medžiaga įrodė, kad šias melagin
gas žinias V. Mazuronis sąmonin
gai skleidė per žiniasklaidos prie
mones, kad jos pasiektų daugelį 
žmonių, rašo ELTA-LGTIC.

VERTINGOS UPĖS
Aplinkos ministerija, vadovau

damasi pakeistu Vandens įstatymu, 
draudžiančiu statyti užtvankas Ne
mune bei ekologiniu ir kultūriniu 
požiūriu vertingose upėse, parengė 
tokių 170 Lietuvos upių sąrašą. 
Lietuva, kaip ir kitos Europos są
jungos narės, yra įsipareigojusi vi
daus vandenyse užtikrinti pastovią 
gyvūnų bei buveinių būklę, užtik
rinti saugomų bei globojamų rūšių 
atkūrimą ir išsaugojimą. Saugoti
noms upėms priklauso Nemunas ir 
jo mažieji intakai ar jų ruožai, Mer
kys, taip pat Neris ir jos mažieji in
takai ar ruožai, Žeimena, Šventoji, 
Minija ir kitos upės. Lietuvoje išli
ko tik trečdalis natūralių upių. Da
bar daugelis ES valstybių, kurios 
ištiesino upių vagas, mėgina jas su
grąžinti į natūralią tėkmę, tačiau tai 
reikalauja didelių lėšų.

MAŽĖJA MOKINIŲ SKAIČIUS
Statistikos departamento duo

menimis, Klaipėdos apskrities švie
timo įstaigose 2003-2004 mokslo 
metais mokėsi 89,500 jaunuolių, ar
ba 358 mažiau, negu ankstesniais 
metais. Nuo 2000 iki 2003 m. 
bendrojo lavinimo mokyklų skai
čius apskrityje sumažėjo nuo 237 
iki 200, moksleivių - beveik 3,600. 
Pagrindinė besimokančiųjų skai
čiaus mažėjimo priežastis - nuo 
1990 m. Lietuvoje pradėjęs mažėti 
gimstamumas. Profesinio pasiruoši
mo srityje taip pat išlieka mokslei
vių mažėjimo polinkis. Klaipėdos 
apskrityje 2003-2004 mokslo me
tais aukštesniųjų mokyklų skaičius, 
palyginti su 2000-2001 mokslo me
tais, sumažėjo nuo 12 iki 2, studen
tų jose-nuo 6,010 iki 1,331.

PALEISTAS 
SĄMOKSLININKAS

Buvusios prosovietinės komu
nistų partijos veikėjas, 1991 m. 
sausio įvykių dalyvis Juozas Kuole
lis rugpjūčio 23 d. buvo paleistas iš 
Vilniaus 2-ųjų pataisos namų. Jis 
ten atliko 5 metų laisvės atėmimo 
bausmę už dalyvavimą antivalsty
binėje veikloje ir viešus raginimus 
smurtu pažeisti Lietuvos nepriklau
somybę. Jis nebuvo apkaltintas 
bendrininkavęs tyčia nužudant ar 
sužalojant daugelį žmonių, kaip du 
iš perversmo organizatorių - buvęs 
LKP vadas Lietuvoje Mykolas Bu
rokevičius ir jo bendražygis Juozas 
Jermalavičius. J. Kuolelis teigė, jog 
jo rankos ir sąžinė švarios, jis nieko 
bloga nepadaręs. LKP vadovai, tarp 
kurių buvę viršminėti trys, vykdė 
SSRS vadovybės nurodymus ir vei
kė kartu su ja, siekdami grąžinti 
Lietuvą į SSRS sudėtį. Jie koordi
navo LKP ir jos sukurtų organizaci
jų antivalstybinius veiksmus, ruošė
si įsikurti užgrobtuose Spaudos rū
muose, Radijo ir televizijos komite
te bei Televizijos bokšte, ruošė 
draugoves SSRS kariuomenės veik
lai paremti. RSJ
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TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Lietuvos tremtinių chorų šventėje Marijampolėje - chorai žygiuoja į stadiono aikštę, kur vyko visos iškilmės
Nuotr. S. Sajausko

Vasara Vasagoje - lietuvių vasarvietėje
G. BREICHMANIENĖ
Nors vėsoka ir apsiniaukusi 

šių metų vasara, bet vis tiek 
nuolatiniai vasarotojai iš Toron
to ir Hamiltono vėl susirinko į 
savo mėgstama vasarvietę. Va- 
saga gana sparčiai keičiasi. Vie
toje senų mažų vasarnamių, ku
riuos pasistatė pirmieji ateiviai 
lietuviai, praradę savo Tėvynę 
po II Pasaulinio karo, iškilo di
desni dviejų aukštų ir pritaikinti 
žiemai namai. Pirmųjų ateivių 
vaikai, iš tėvų paveldėję vasar
namius, yra pajėgesni įsirengti 
sau patogesnius ir modernesnius 
namus. Ne tik Vasagos išorė 
keičiasi, bet ir gyventojai, nes 
vis daugiau jaunesnių pensinin
kų čia apsigyvena. Graži gamta, 
grynesnis oras, švarus ežeras, o 
žiemą mėlynieji kalnai, kur gali
ma slidinėti, kviečia ir vilioja 
daugelį. Taip Vasagos lietuvių 
telkinys vis gausėja ir geriau or
ganizuojasi, pralenkdamas net ir 
didesnes lietuvių bendruomenes.

Prieš porą metų visų ben
dromis pastangomis ir darbu bu
vo gražiai atnaujinta ir pritaikin
ta žiemai Gerojo Ganytojo šven
tovė, kurią aptarnauja Lietuvos 
kankinių parapijos Mississaugo- 
je kunigai. Visa Vasagos lietu

Vasagos Pensininkų klubo valdyba. Iš kairės: sekr. Joana Dūdienė, 
pirm. B. Zabulionis, ižd. Rūta Poškienė, Kęstutis Poškus, Danutė Mači- 
kūnienė, vicepirm. Laimutis Mačikūnas, Midiane prie laivo, kuriuo 
plaukėme

č\y

Romėnai sveikina Telšius
Šv. Kazimiero kolegijos Romoje vadovybė šiuo laišku pasvei
kino Telšių vyskupiją jubiliejaus proga Lietuvos Šventojo metais

Šiandien reikia drąsos būti 
krikščioniu. Bet jaunasis kara
laitis yra drąsiųjų šventasis. Ka
rališka garbė jam nesusuko gal
vos. Jis atmetė turto ir galybės 
kelią, kurį piršo kilmė. Jis nepa
sidavė rūmų intrigoms ir dvaro 
malonumams. Jis atmetė šeimos 
ir gydytojų įkalbinėjimus atsisa
kyti skaistybės. Jis nelaimėjo 
karų, bet įkvėpė drąsos su 
Maskva kovojusiai Lietuvos ka
riuomenei. Šventasis Kazimie
ras teįkvepia drąsos mūsų dienų 
jaunuoliams pasakyti “ne” tam, 
kas madinga ir vienadieniška, 
vardan to, kas tikra ir amžina.

Koks yra šventųjų globėjų 
vaidmuo? Turbūt niekada ne
žinosime, kol gyvensime žemė
je. Ir angelų sargų koks vaid
muo? Jie ne tik šventovių, bet ir 
miestų, ir tautų globėjai.

Tik Dievas žino, kiek kartų 
šventasis Kazimieras padėjo 
mums ne tik kovose, bet dar la
biau buityje išsaugoti gyvą tikė
jimą, meilę ir ištikimybę Kata
likų Bažnyčiai, prisirišimą prie 
savo parapijų, kurias mūsų tėvai 
steigė, statė ir gynė!

Šventojo Kazimiero kolegi
ja Romoje, įsteigta tarsi per ste
buklą, tikrai ne be mūsų Švento
jo užtarimo ir globos. Ne veltui 
čia kasdien keliama į jį nuoširdi 
malda: 

vių veikla ir sukasi apie šią 
šventovę. Čia vyksta susirinki
mai, įvairūs minėjimai, sukak
tys, koncertai... Čia repetuoja 
“Bočių” choras, vadovaujamas 
Algio Ulbino. Choras yra pada
ręs pažangą ir papildęs savo re
pertuarą naujomis giesmėmis 
bei dainomis. “Bočiai” rugpjū
čio 22 giedojo Midlande kas 
vasarą surengiamose lietuvių šv. 
Mišiose už Lietuvos kankinius. 
O rudenį jie yra pakviesti daly
vauti Lietuvos kankinių parapi
jos atlaiduose.
Pensininkų klubas ir jo veikla

Sėkmingai Vasagoje veikia 
Lietuvių bendruomenės apylin
kė vadovaujama Aldonos Vit
kienės, o prie Gerojo Ganytojo 
parapijos susiorganizavęs mote
rų būrelis, vadovaujamas Aldo
nos Vaškevičienės. Jų rūpesčiu 
kas sekmadienį po šv. Mišių visi 
gali pasivaišinti kava ir pyra
gais, nusipirkti lietuviškos rugi
nės duonos iš Lietuvos. Jos ruo
šia įvairius pobūvius su vaišė
mis. Prieš keletą mėnesių įsistei
gė ir pensininkų klubas. Dar tik 
pradžioje savo veiklos klubo va
dovybė suorganizavo keletą ren
ginių: tai išvyka autobusu į Ana
pilio kapines Mississaugoje, Jo-

Šventasis Kazimierai, Šven
čiausios Mergelės Marijos gar
bintojau, išmelski mums iš Vieš
paties malonę, kad mūsų Tėvy
nės sūnų ir dukterų širdyse 
liepsnotų gyvas tikėjimas ir tar
pusavio meilė, kad mūsų jauni
mas suprastų skaistaus ir doro 
gyvenimo grožį, kad Viešpaties 
tėviškoji Apvaizda mūsų tautą 
vestų į taiką ir gerovę.

Šventasis Tėvas Jonas Pau
lius II, kalbėdamas Lietuvių ko
legijai, kurioje bręsta busimieji 
Evangelijos darbininkai, išsakė, 
ko Bažnyčia laukia iš mūsų, ir 
užbaigė:

Pavedu jus šventajam Kazi
mierui. Jis šiandien lyg dei
mantas puošia ne tik Lietuvos, 
bet ir visuotinės Bažnyčios ka
rūną.

Teišmeldžia šventasis Kazi
mieras mums ir visiems kilnios 
dvasios, jėgų ir ištvermės. Teap
gaubia savo globa mūsų parapi
jas, Telšių vyskupiją ir visą Lie
tuvą!

Prel. Algimantas Bartkus,
Lietuvių šv. Kazimiero kolegijos 

Romoje rektorius
Prel. Stasys Žilys, 

Kolegijos dvasios tėvas
Prel. Kazimieras Dobrovolskis, 

Kun. Petras Šiurys,
Kolegijos vicerektorius-ekonomas 

ninių gegužinė, išvyka autobusu 
į Casino Rama Otilijoj ir eks
kursija laivu iš Midlando uosto 
po Georgian Bay salas. Laivu 
galėjo plaukti ne tik klubo na
riai, tad šia proga pasinaudojo
me ir mes. Nors diena ir buvo 
panaši į šios vasaros daugelį 
dienų ir porą kartų mus “ap
šlakstė” lietus, bet, kiek paplau
kus saulutė nušvito ir kelionė 
aplink Beausoleil salą ir kitas 
aplinkui išmėtytas saleles buvo 
įdomi.

Diena greitai prabėgo. Vos 
suspėjome žvalgytis. Beveik ant 
kiekvienos salos, kurios pasie
kiamos tik laivais, stovi kokie 
nors pastatai. Pro akis praslinko 
didesnės salos su viešbučiais ir 
didesniais gyvenamais namais, 
o kai kur ant mažos salelės tik 
vienas namelis ir vėjo nugairinta 
pušelė...

Kaip įdomi buvo aplinka ir 
vaizdai dažnai keitėsi, taip įdo
mi buvo ir mūsų laivo publika - 
daugiausia lietuviai - Vasagos 
pensininkai, jų svečiai iš Toron
to, Čikagos ir net Lietuvos. Tarp 
visų gerai jautėsi draugiškai nu
siteikęs ir visados mokantis pa
laikyti gerą nuotaiką Anapilio 
parapijos Mississaugoje ir kartu 
Gerojo Ganytojo parapijos Vasa
goje klebonas prel. Jonas Staš
kevičius.

Besidalindami įspūdžiais, net 
ir nepajutome, kad jau grįžtame 
į Midlando miesto uostą, į mūsų 
belaukiantį autobusą į Vasagą.

Visus maloniai nustebino ir 
pradžiugino tokios smulkmenos, 
kaip pavaišinimas saldainiais ir 
buteliukais šaltinio vandens. Tai 
reiškia, kad pensininkų klubo 
valdyba, organizuodama šią iš
vyką, pagalvojo, kad žmonės 
gali būti pavargę ir ištroškę. Tas 
rūpestingumas dar labiau jungia 
visus.

Vasagoje gyvena daug mo
terų našlių, kurios pačios nebe
vairuoja ir joms labai sunku kur 
nors išvykti. Jos ypatingai buvo 
patenkintos šia išvyka ir taip 
gražiai praleista diena. Beartė- 
jant prie namų, valdybos pirmi
ninkas Bronius Zabulionis pa
kvietė visus į parapijos salę kuk
lioms vaišėms. O tos vaišės ne
buvo tokios kuklios, nes tuojau 
ant stalų pasirodė iš Lietuvos 
atvežtas “Švyturys”, suvožtiniai 
ir karšta “pizza”.

Vasaga turi keletą balsingų 
vyrų, kurie pradėjo vieną po ki
tos lietuviškas dainas. Tuojau 
atsirado dainorėliai ir apypilnėje 
parapijos salėje nuotaikingai 
skambėjo lietuviškos dainos. 
Atrodė, kad tik taip ir reikėjo 
užbaigti šią sėkmingą išvyką, 
nes kur yra lietuvis, ten yra ir 
daina.

Taip besivaišinant ir bedai
nuojant baigėsi Vasagos lietuvių 
pensininkų valdybos suorgani
zuota ekskursija laivu po Geor 
gian Bay salas.

DCZMttf four seasons IVZ/fREALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1 -888-657-4844 
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

JA Valstybės
Filadelfijos LB apylinkės me

tinis susirinkimas įvyko birželio 27 
d. Šv. Andriejaus lietuvių parapijos 
salėje po sekmadienio pamaldų. Jį 
pradėjo valdybos pirm. dr. D. Ma
tulis, pakviesdamas susirinkimui 
pirmininkauti V. Maciūną, o sekre
toriauti S. Garalevičių. Valdybos 
veiklos pranešimą padarė dr. D. 
Matulis. Jis šiais metais su šeima 
grįžta į Lietuvą 10 metų išbuvęs 
JAV-se ir baigęs mokslus daktaro 
laipsniu. Lietuvoje tikisi dėstyti 
universitete ir vadovauti biochemi
jos laboratorijai. Savo pranešime 
džiaugėsi itin gausiu jaunimo daly
vavimu bendruomeninėje veikloje. 
Nuoširdaus susirinkusiųjų įvertini
mo susilaukė dr. Matulio žmona dr. 
Jurgita Matulienė, atgaivinusi ir iš
ugdžiusi šaunią jaunimo tautinių 
šokių grupę “Aušrinė”. Pranešimus 
dar padarė vicepirm. V. Bagdonavi
čius, valdybos narė kultūros reika
lams T. Gečienė, tarp kitų kultūri
nių renginių suminėjusi rašytojo 
Vytauto Volerto pagerbimą. J. Dan- 
tienė, radijo “Bendruomenės bal
sas” koordinatorė džiaugėsi laidų 
daugiau kaip 50 metų gyvavimu. K. 
Razgaitis, Vinco Krėvės lituanisti
nės mokyklos tėvų komiteto pirmi
ninkas, pateikė mokyklos veiklos 
pranešimą. Mokyklai vadovauja 1. 
Čeledinaitė. Valdyboje pasilikti ki
tai kadencijai sutiko: V. Bagdona
vičius, R. Gedeika, T. Gečienė, K. 
Razgaitis ir Viliamienė, nauji nariai 
- A. Dudonis, S. Garalevičius, D. 
Jakienė, D. Krivickaitė ir J. Gai- 
zelytė-Lacey.

(Draugas, 2004 m., 139 nr.).

Argentina
Buenos Aires mieste, krašto 

sostinėje, gegužės 1 - 9 d.d. vyko 
nemažai renginią skirtų pažymėti 
Lietuvos ir kitų valstybių įstojimui 
į Europos Sąjungą. Juose dalyvavo 
Lietuvos ambasada, Argentinos lie
tuvių telkinio vadovai, ir kviesti 
svečiai. Gegužės 3 d. Lenkijos am
basadoje įvyko iškilmingas Euro
pos sąjungos vėliavos pakėlimas. 
Šiame renginyje dalyvavo Čekijos, 
Estijos, Kipro, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Maltos, Slovakijos, Slo
vėnijos ir Vengrijos diplomatai, o 
tų kraštų sargybos dėvėjo tautinius 
drabužius. Lietuvai atstovavo laiki
nasis reikalų patikėtinis V. Baliu- 
konis ir jo žmona bei pirmasis 
ambasados sekretorius A. Naujo
kaitis. Gegužės 3-5 d.d. Europos 
klubo patalpose vyko Europos są
jungos kraštų universitetų supažin
dinimas - paroda. Informaciją pa
teikė Vilniaus, Kauno technologi
jos, Vytauto Didžiojo, Šaulių ir 
Klaipėdos universitetai bei Klaipė
dos lietuvių krikščionių kolegija. 
Gegužės 6 d. de Belgzano salėje 
vyko Lietuvos ambasados rengtas 
koncertas, kurį atliko “Kauno stygi
nis kvartetas”. Po koncerto audito
rijos patalpose vyko vaišės. Svečiai 
iš Lietuvos koncertavo ir Rosario 
mieste. Gegužės 9 d. Buenos Aires 
miesto operos bei baleto teatro sa
lėje buvo Europos kraštų muzikos, 
dainą solistų ir tautinių šokių pasi
rodymas. Lietuvai atstovavo bendra 
tautinių šokių grupė, sudaryta iš 
Susivienijimo lietuvių Argentinoje, 
Lietuvių centro, “Mindaugo” ir 
“Nemuno” šokėją atlikdama Ro- 
lenderį ir Malūną. Sveikinimo kal
bas pasakė Argentinos užsienio rei
kalų ministeris, Buenos Aires vice- 
burmistras, Europos sąjungos am
basadoriai. (Pasaulio lietuvis, 2004 
m., 6-7 nr.).

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

<<TAT LIETUVIŲ KREDITO
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830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
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nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
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3 m. Ind......................................3.00%
4 m. ind......................................3.40%
5 m. ind......................................3.85%
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Lenkija
Seinuose, Lietuvių namuose, 

birželio 1 d. įvyko Lenkijos lietuvių 
draugijos (LLD) valdybos posėdis. 
Jame aptarti svarbiausi organizaci
jos reikalai, įvertintas kelių praėju
sių mėnesių švietimo bei kultūros 
sričių darbas. LLD valdybos pirm. 
A. Vaičekauskas pažymėjo, kad 
šiais metais labai vėluoja Lenkijos 
kultūros ministerijos skiriama kul
tūriniams renginiams finansinė pa
rama. Nepaisant to, draugijai itin 
gerai pavyko surengti vaikams skir
tų renginių: Vaikų teatrų festivalį, 
dailiojo žodžio bei Lietuvos istori
jos ir geografijos konkursus. Pasta
ngų laimėtojams surengta išvyka į 
Lietuvą. Aptarti didžiausio šio 
krašto lietuvių renginio, ansamblių 
sąskrydžio reikalai. Jame dalyvaus 
ir Lietuvoje mėgstama estrados 
grupė “Bavarija”. Tartasi ir svar
biais švietimo klausimais. Vysk. A. 
Baranausko fondo tarybos pirm. P. 
Maksimavičius pranešė apie Lietu
vių švietimo centro steigimo darbus. 
Nepaisant kylančių problemą 
vyksta įvairūs paruošiamieji darbai. 
Rengiami mokyklos įstatai, suskai
čiuotos pirminės mokyklos išlaiky
mo išlaidos. Taipgi rengiami prašy
mai įvairiems leidimams gauti. 
Stengiamasi užsitikrinti Lietuvos 
finansinę paramą. Šiame reikale 
stengiasi padėti Lenkijos lietuvių 
bendruomenės valdyba. Pasak pra
nešėjo, nesą pavojaus, kad visi 
šiems metams planuoti darbai ne
būtų atlikti.

(Aušra, 2004 m., 1 nr.)

Australija
Melburno lietuviai liepos 11, 

sekmadienį, Lietuvių klubo patal
pose minėjo Lietuvos valstybinę 
dieną bei Mindaugo karūnavimą 
karaliumi. Mišias šventovėje atna
šavo kun. A. Šimkus ir svečias iš 
Lietuvos kun. Ž. Vabuolis. Pamal
dose ramovėnai ir šauliai dalyvavo 
su vėliavomis. Pradžioje minėjimo 
įneštos Australijos ir Lietuvos vė
liavos. Įvadinį žodį tarė Melburno 
LB apylinkės valdybos pirm. A. 
Vaitiekūnas. Invokaciją sukalbėjo 
kun. Ž. Vabuolis. Pagrindinė kalbė
toja E. Stankūnavičienė bandė pra
eitį vertinti šiuolaikiniu požiūriu. 
Už krikštą Livonijos ordinui buvo 
padovanota Žemaitija. Kalbėtoja 
klausė, kaip vertintume dabartinį 
valstybės vadovą atiduodantį dalį 
Lietuvos žemių priešams? Paskaiti
ninke dalį savo kalbos skyrė ir da
bartinei Lietuvos ekonomikai. Taipgi 
ji iškėlė pernelyg didelį lietuvių 
norą išsikelti į kitus kraštus. Po 
paskaitos A. Vaitiekūnas trumpai 
supažindino su M. Vinkaus knyga 
“Lito užkulisiai”. Knygoje minimas 
Australijoje gyvenęs K. Lynikas, 
buvęs lietuvių bendruomenės vei
kėjas bei Lietuvos garbės konsulas 
Viktorijos provincijoje. Pastarasis, 
(jau miręs), atliko žymų vaidmenį 
lito atkūrimo istorijoje. Meninės 
programos dalyje M. Didžys pa
deklamavo Maironio eilėraštį “My
lėk, lietuvi, tą brangią žemę”. Dai
nininkės B. Kymantienė ir R. Ma- 
čiulaitienė padainavo M. K. Kla
jūno “Lai žino kiekvienas” ir “Lop
šinę”. P. Petraitis paskaitė ištrauką 
iš J. Marcinkevičiaus dramos “Min
daugas”. “Dainos sambūris”, diri
guojamas B. Prašmutaitės, akompa
nuojant Z. Prašmutaitei, padainavo 
“Ant kalno mūrai”, “Jei karaliumi 
būčiau”, “Šviesa amžinoji dainos”, 
o visi dalyviai kartu “Lietuva bran
gi”. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

(Tėviškės aidai, 2004 m., 16 nr.)
J. Andr.
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Asmenines nuo............4.30%
neklln. turto 1 m...........4.40%
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apmokėjimai.
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valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu
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□ KULTŪRINĖJE /U KLOJI
VANDA KINDERYTĖ- 

BUDRIENE
Ten, kur plentas šauna tie

siais į Užventį, Pašvinės miške 
ne taip seniai ošė metų naštos 
palaužta senučiukė pušis. Daug, 
vai daug ji matė, girdėjo ir ken
tėjo. Žemė aplink ją daug kraujo 
sugėrė.

Tada, kai jos liaunas liemuo 
plakėsi tarp kitų pušų seserų, kai 
dailios šakos tiesėsi į dangaus 
mėlynę, o ji pati stiebėsi vis 
aukščiau ir aukščiau, tarsi norė
dama įsižiūrėti, kas darosi aplin
kui, kraštą slėgė sunki baudžia
vos našta. Ji matė rykštėmis iš
raižytas baudžiauninkų nugaras, 
girdėjo graudžias motinų aima
nas, kurios sklisdavo apverkiant 
savo sūnus, varomus į rekrūtus.

Bet vieną rytą pabudo gra
žuolė pušis anksčiau negu visa
da, pravėrė akis į ryto saulę ir 
nustebo: kaime negirdėtas, nere
gėtas sujudimas. Kas grėbliu, 
kas šake, kas basliu nešinas eina 
prieš savo skriaudikus.

Išėjo ir Margių Jurgis su 
žmona Julija. Jauni jiedu buvo ir 
daug gražių svajonių turėjo, o 
labiausiai troško laisvės. Tikėjo, 
kad vienąkart ji patekės, kaip 
pateka rytais saulė, kaip pražys
ta pavasarį purienos. Julija jau 
laukėsi kūdikio, net tėvo ir mo
tinos įkalbinėjama nepasiliko 
namuose. Išėjo kartu su visais, 
vyrais, merginomis ir moterimis 
į miškus... Ir ištuštėjo aplinkinių 
kaimų namai.

Riesta buvo skriaudėjams, 
padai svilo. Ir kreipėsi šie pas 
didįjį carą, kad jiems padėtų. 
Atlėkė, atšvilpė mundiruotų, 
ginkluotų kazokų būrys caro 
įsakymo vykdyti. Kraujas upe
liais liejosi: suieškoję visus su
kilėlius, suvarė į vieną vietą. 
Baisusis Muravjovas įsakė juos 
pakarti.

č'vyčsy

Barakudos dienoraštis
ir jos odisėja

Kanadietė Angelė LauciOtė- 
Lukšėnienė 1989 metais su duk
rele atvyko Kanadon, kur ilgai 
vargo, kol prasiveržė į lengvesnį 
gyvenimą ir tapo Kanados piliete. 
Gyvendama Toronte rašė dieno
raštį, kurį išleido Vilniuje atskira 
knyga, pavadinta Barakudos die
noraštis arba lietuvaitės įspūdžiai 
Kanadoje. Apie ją ir jos autorę 
Ilona Osipova parašė straipsnį ir 
išspausdino Joniškio laikraštyje 
Sidabrė. Čia pateikiamos to 
straipsnio ištraukos.

Nuo mažens linkusi į lyriz
mą, mokykloje kūrusi eiles, į 
Kanadą vykusi genama idealiz
mo, kaip į geresnio gyvenimo 
rojų, Angelė čia rado tik nuola
tinę kovą už dolerį dirbant juo
džiausią, tik imigrantams siūlo
mą, darbą. Senieji vietos tautie
čiai, vadinami “dipukais”, mote
ris, kurios atvykdavo iš “sovie
tų” ir ištekėdavo už vietos lietu
vių, atgrasiai vadindavo “bara
kudomis”, plėšriomis žuvimis. 
Viena iš jų ir tapo Angelė Lau
ciūtė...

Šiandien Angelės Lauciūtės 
slapčiom rašytos išpažintys virto 
knyga, pavadinta Barakudos 
dienoraštis arba lietuvaitės 
įspūdžiai Kanadoje, išleista 
prieš trejus metus Vilniuje. Tuo
met ši knyga jau buvo pristatyta 
ir Joniškio visuomenei. Dabar 
ilgesniam laikui atvykusi į Lie
tuvą bei sugrįžusi gimtinėn An
gelė išsitaria, kad rengia antrąją 
knygos dalį. Ir ne tik. Dar vai
kystėje širdy suskambusi lyros 
styga, ir dabar nenutyla, vis virpa 
melodingais, ilgesingais eilėraš
čiais. Tad Angelė Lauciūtė pa
žada, kad sugrįš Joniškin kitąmet 
su dvidešimt šešerių metų dukra 
Birute ir galbūt jau pristatys joniš
kiečiams savo visą gyvenimą ra
šytų eilėraščių tomelį. (...)

Sukaupusi pakankamai pini
gų, už tam tikrą rublių sumą įsi
gijo kvietimą į Kanadą. Išsirūpi
no ir, jos žodžiais, kelialapį į 
laisvę - užsienio pasą su Kana
dos viza.

Ilgas ir kankinantis lauki
mas lėktuvo bilietų dieną iš die
nos lankant aerouosto kasas.

Pagaliau po nevilties ir kasi
ninkei pasiūlyto kyšio atėjo

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

Ir apsiniaukė giedras dangus, 
ir pasislėpė saulė, nuliūdo gra
žuolė pušis, išvydusi siaubingą 
vaizdą: vedė sukruvintus, nuplak
tus maištininkus tiesiai prie jos, 
nėrė kilpas ir kabino ant vėjo 
siūbuojamų šakų. Nuo kiekvienos 
aukos sudrebėdavo vargšės pušies 
širdis. Tik įsakymo vykdytojų 
širdys buvo akmeninės.

Toks pat likimas laukė ir 
mūsų jaunosios poros - Jurgio ir 
Julijos. Žengė jie paskutinius sa
vo gyvenimo žingsnius susikibę 
rankomis, iškankinti, išvargę, 
bet nepalūžę. Gražiosios Julijos 
kasos draikėsi vėjyje, slėpdamos 
mėlynes veide, po širdimi spur
dėjo gyvybė, o žydros akys 
žvelgė tiesiai ir drąsiai. Vėjas 
draikė suplėšytus Jurgio marški
nius, pro kuriuos matėsi rimbais 
išvagotas kūnas.

Sustojo jiedu po pušimi, ap
žvelgė paskutinį kartą gimtąsias 
vietas ir ten esančiuosius ir te
ištarė:

- Sudie! Laisvė ateis...
Pasibučiavo.
Žandarai puolė kaip pasiutę 

šunys, pakabino ir juos drauge 
su kitais.

Nuo to laiko kiekvieną die
ną ėjo nukankintųjų artimieji 
prie pušies, glostė jos liemenį, 
apraudodami artimuosius. Atei
nantieji atsinešdavo kokią nors 
relikviją savųjų atminimui ir ka
bindavo ją ant medžio liemens. 
Taip apkabinėjo visą pušį kryže
liais, metalinėmis širdelėmis ir 
kitomis relikvijomis. Vedė takas 
į kankinimo vietą tėvus, brolius, 
seseris, anūkus - vieną žmonių 
kartą po kitos kartos.

Nors nesulaikoma laiko upė 
nuplovė daug metų, bet pušis il
gai primins pralietą prosenelių 
kraują 1863 metų sukilime.

Sklinda ir sklis padavimai 
apie anų laikų įvykius.

džiugiausia vilties diena. (...)
Angelė niekada neužmirš, 

kaip nusileido lėktuvu į Kanadą, 
kaip nevilties apimta ieškojo 
pirmosios nakvynės. Nepažįsta
mo miesto stoties tualete save 
Angelė išvydo pernakt nuo neži
nomybės ir baimės gerokai žils
telėjusiais plaukais... Išsigandu
sią ir vienišą. Tačiau motinystės 
instinktas jai neleido palūžti. 
Sutiko Toronte ne tik senųjų lie
tuvių imigrantų nepasitikėjimą 
ir šaltį, bet ir gerų, paslaugių 
žmonių, suteikusių jai ir dukrai 
pastogę, pasiūliusių menkus pir
muosius darbus. Ir kokių tik 
darbų jos su dukra neišbandė. 
Naktį fermoje, pasišviesdama 
žiebtuvėliu, kartu su kitais imi
grantais rinko sliekus, slaugė se
nukus, auklėjo vaikus, valė sun
kiai sergančių paliegėlių namus. 
Prausė ligotus žmones, šveitė 
tualetus, skalbė, lygino, gamino 
koldūnus... Sukosi kaip voverė 
rate, dažnai dirbdama ir dieno
mis, ir naktimis...

Kodėl “barakuda”? Angelė 
susipažino su vienišu Toronto 
lietuviu Antanu Martišiumi. Šir
dis priėjo nelinko. Tačiau vieni
šas, uždarokas vyras panoro glo
boti darbščią moterį su dukrele. 
Ypač dėmesingas buvo Birutei. 
Kol vieną dieną pasiūlė susi
tuokti. Ne dėl ypatingų jausmų. 
O norėdamas apsaugoti ir padė
ti. Ištekėjusi ir po kiek laiko ga
vusi Kanados pilietybę, Angelė 
ir toliau dirbo tuos pačius dar
bus bei rūpinosi vyru. Reikėjo 
dolerių. Taupė kelionei į Lietu
vą, siuntiniams.

Birutė ėmė lankyti katalikiš
ką mokyklą. Buvo sunku, nes 
abi nemokėjo anglų kalbos. Ta
čiau diena po dienos sekėsi ge
riau. Angelė vis ieškojo geres
nio uždarbio. Dirbo aukle, vaka
rais namuose pagal užsakymus 
gamino koldūnus, du kartus per 
savaitę valė Toronto Lietuvių 
Namus, naktimis budėjo prie 
sunkių ligonių. Nevengė ir juo
džiausio darbo. Darbas ten ypač 
vertinamas. Nuo keturių iki aš- 
tuonių dolerių per valandą - tiek 
mokėdavo imigrantams.

Vėliau Angelė su kaupu at
sidėkos savo vyrui, slaugydama 
jį po pirmo, po antro insulto... 
Tik Antanui išėjus anapus, ji su
vokė, kad svetimoje šalyje turė
jo ne tik dukrą, dienoraštį ir sa
vo ryžtą, bet ir santūrų, patikimą 
draugą.

Savo vyrui atminti Angelė 
Lauciūtė ir skyrė savo knygą - 
dienoraštį...

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos sekretorė Zenė Sadauskaitė įteikia padėkos knygą garbės pirmi
ninkui Broniui Jauniškiui. Kairėje - Sąjungos pirm. Vladas Buragas

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos sueigoje vienos iškilmės metu. Kalba Sąjungos pirmininkas 
Vladas Buragas, šalia jo sėdi - Dainavos seniūnas Algirdas Mickevičius

Lietuva ir jos išeivija
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento direktorius ANTANAS PETRAUSKAS pasakė 
reikšmingą kalbą pasaulio lietuvių bendruomenių pirmininkų ir Pasaulio lietuvių jaunimo 

sąjungos pirmininkų suvažiavime Birštone 2004.VIII.16-19. Čia pateikiama jo kalbos 
ištrauka apie lietuviškąjį švietimą išeivijoje

Labai svarbų, jei ne svar
biausią vaidmenį siekiant išsau
goti lietuvybę mūsų tautiečių 
gyvenamuose kraštuose, vaidina 
švietimas. Pažymėtina, lietuviš
kos mokyklos turi gerą vardą 
užsienio šalyse, jos gerai verti
namos vietos valdžios ir lietuvių 
bendruomenių. Tai pasiekta di
delę patirtį turinčių mokyklų va
dovų, pedagogų kolektyvų su
telkto darbo dėka.

Padaryta nemažai. Tačiau 
turime žvelgti į ateitį, atsižvelgti 
į tuos pasikeitimus, kurie vyksta 
bendruomenėse ir aplink jas. 
Ypač mus džiugina naujai stei
giamos lietuviškos mokyklėlės 
Anglijoje, Airijoje, kur yra šiuo 
metu didžiausi lietuvių telkiniai. 
Čikagoje veikiančios kelios litua
nistinės mokyklos jau nebegali 
sutalpinti visų norinčių mokytis 
lietuviškai.

Šiandien mes rimtai užsi
imame lietuviškų mokyklų už
sienyje materialine baze. Vienas 
mokyklas būtina remontuoti, ki
tur reikia statyti naujas, kai kur 
užtektų papildyti mokymo prie
mones.

Šiuo metu remontuojama 
Rygos lietuvių vidurinė mokyk

Kęstučio apygardos laikraščio “Ugnis” 1950 m. nr. 1 viršelis
Nuotr. S. Sajausko

la, prie jos bus pastatytas ben
drabutis. Tai bus šiuolaikinė, 
atitinkanti visus reikalavimus 
mokykla, kurioje galės mokytis 
ne tik Rygoje, bet ir kituose Lat
vijos miestuose bei vietovėse 
gyvenančių lietuvių vaikai.

Su Maskvos valdžia sutarta 
dėl naujos lietuviškos mokyklos 
statybos Rusijos sostinėje. Mo
kykla laikinai kraustosi į kitas 
patalpas. O po metų visi lauksi
me naujos mokyklos lietuvių 
kilmės vaikams.

Atskirai norėčiau pakalbėti 
apie lietuvių švietimo padėtį 
Lenkijoje. Prieš keletą mėnesių, 
minint Lietuvos ir Lenkijos 
Draugiškų santykių ir kaimyni
nio bendradarbiavimo sutarties 
10-ąsias metines, man teko gar
bė kalbėti šiai progai skirtame 
iškilmingame seimo posėdyje. 
Nepaisant šventinės nuotaikos, 
teko pasakyti tiesą apie Lenkijos 
lietuvių švietimo padėtį, kuri at
rodo ypač nekaip palyginus ją 
su Lietuvos lenkų švietimo rei
kalais.

Lietuviškos ugdymo įstai
gos Lenkijoje turi nemažai fi
nansavimo problemų ir pagrin
dinė iš jų yra ta, kad nėra pri

valomo finansavimo garantijos. 
Dėl to labai apsunkinamas mo
kyklų darbas.

Seinuose labai reikalinga 
lietuviška mokykla. Ji didele da
limi išspręstų dabar egzistuojan
čias lietuvių švietimo Lenkijoje 
problemas. Reikalai jau pajudė
jo. Lietuvos vyriausybė skyrė 
lėšų sklypui, kuriame būtų stato
ma mokykla, įsigyti. Vyksta 
projektavimo ir kiti paruošia
mieji darbai. Lietuviška mokyk
la Seinuose bus.

Ne kartą aštrios diskusijos 
kilo dėl Vasario 16-osios gim
nazijos Hiutenfelde. Departa
mento pozicija dėl jos jums ge
rai žinoma. Mokykla, turinti il
gametes tradicijas, materialinę 
bazę, gerą vardą, turi išlikti. Ta
čiau ji turi keistis, atitikti laiko 
reikalavimus. Hiutenfeldas gali 
ir turi tapti lietuvių kultūros - 
švietimo centru šiame regione, 
stipriu traukos centru.

Iš šios tribūnos geru žodžiu 
noriu paminėti vidurinę mokyk
lą “Lietuvių namai”. Pasikeitus 
šios mokyklos vadovui, tikimės 
tradicijų tęstinumo ir rūpesčio 
mokyklos materialine baze, ku
riai reikia rimto kapitalinio re
monto.

Užsienio lietuvių vaikai 
gimtosios kalbos įgūdžius įtvir
tina ir patobulina kasmet vasarą 
Lietuvoje departamento rengia
mose vasaros vaikų ir jaunimo 
stovyklose. Mūsų specialistų 
manymu, ateityje šios stovyklos 
turėtų išaugti į jaunimo studijų 
savaites.

Departamentas daug dirba 
su užsienio lietuviškų ugdymo 
įstaigų pedagogais. Priminsiu, 
kad šiuo metu užsienyje dirba 
apie 90 mokytojų, siųstų mūsų 
įstaigos. Lietuviškų mokyklų 
vadovams ir mokytojams regu
liariai rengiami seminarai, kon
ferencijos, kartu su Vilniaus 
universiteto Lituanistinių studijų 
katedra organizuojami lituanisti
nių mokyklų mokytojų vasaros 
kursai. Šiemet, pavyzdžiui, to
kie kursai buvo išvažiuojamieji 
ir vyko Hiutenfelde, kartu su Li
tuanistinių studijų savaite.

Šį darbą reikėtų plėsti. Pa
vyzdžiui, šiuo metų JAV veikia 
per 20 lituanistinių mokyklų, 
kurioms reikia metodinės, orga
nizacinės paramos lietuvių kal
bai ir etnokultūrai mokyti. Li
tuanistinių mokyklų mokytojų 
kvalifikacijos kėlimo kursus rei
kėtų organizuoti Australijoje, 
Pietų Amerikos šalyse.

Vilniaus universiteto Šv. Jo
nų šventovėje rugpjūčio 27 buvo 
iškilmingai pagerbtas Nobelio 
literatūros premijos laureato, iš 
Lietuvos kilusio lenkų poeto 
Czeslaw Miloszo atminimas. Ren
ginys vyko tuo metu, kai Lenkijos 
Krokuvoje Paulinų vienuolyno 
kriptoje poetas buvo laidojamas. 
Pagerbimo In memoriam Czes- 
lawui Miloszui metu kalbėjo rašy
tojai Eugenijus Ališanka ir Ro
landas Rastauskas, literatūrologė 
Viktorija Daujotytė, Europos 
parlamento narys Vytautas 
Landsbergis, istorikas Juozas Tu
melis, Lenkų instituto Vilniuje di
rektorė Malgorzata Kasner; poe
to kūrinius skaitė Virgilijus Gasi- 
liūnas, grojo Valstybinis Vilniaus 
kvartetas. Atsisveikinimo valandą 
rengė Lietuvių literatūros ir tau
tosakos institutas, Lietuvos dailės 
muziejus, Lenkų institutas, Vil
niaus Šv. Jonų šventovės bend
ruomenė ir Vilniaus univer
sitetas.

Czeslaw Milosz, kuriam birželį 
sukako 93 metai, mirė savo na
muose Krokuvoje rugpjūčio 14 
dieną. Gimė 1911 metais Šatei- 
niuose, netoli Kėdainių. Jaunystę 
praleido Vilniuje, kur sukūrė pir
muosius savo eilėraščius. Po II 
Pasaulinio karo poetas emigravo į 
JAV. 1980 metais buvo apdova
notas Nobelio literatūros premija. 
Sužlugus socializmui sugrįžo į 
Lenkiją ir apsigyveno lenkų kul
tūrinėje sostinėje Krokuvoje. 
1991 metais jam buvo suteikti Vy
tauto Dižiojo universiteto garbės 
daktaro ir Lietuvos garbės pilie
čio vardai. Paskutinį sykį Czeslaw 
Milosz Lietuvoje lankėsi 2000 
metais, kai vyko trijų Nobelio 
premijos laureatų, lenkų poetės 
Wislawa Szymborskos, vokiečių 
rašytojo Guenter Grasso, poeto 
Czeslaw Miloszo ir lietuvių poeto 
Tomo Venclovos susitikimas.

Dešimtasis Kristupo vasaros 
festivalis Vilniuje baigėsi rugpjū
čio 30 Šv. Kotrynos šventovėje ju
biliejiniu koncertu, kuriame 
Franz Joseph Haydn kūrinius at
liko prancūzų violončelininkas 
Dominique de Willencourt ir Vil
niaus savivaldybės šv. Kristoforo 
kamerinis orkestras, diriguojamas 
Donato Katkaus. Prancūzų muzi
kas, dukart pelnęs Paryžiaus kon
servatorijos pirmąsias premijas, 
tapęs vieno iš savo mokytojo 
Mstislavo Rostropovičiaus kon
kurso laimėtoju, šiuo metu dėsto 
Paryžiaus konservatorijoje. Šv. 
Kristoforo kamerinis orkestras, 
per savo dešimtį gyvavimo metų 
pelnė pripažinimą Lietuvoje ir 
užsienyje. Iš kitų Lietuvos muzi
kinių grupių orkestras išsiskiria 
ypatingu stilistiniu įvairumu ir yra 
pripažintas kaip barokinis orkest
ras, retų partitūrų gaivintojas, ne
vengiąs dalyvauti ir džiazo, roko, 
popmuzikos projektuose. Kristu
po vasaros festivalio metu buvo 
surengta keturios dešimtys kon
certų ir sceninių pastatymų įvai
riose Vilniaus vietovėse - Šv. 
Kotrynos, Šv. Kazimiero švento
vėse, Rusų dramos ir Valstybinia
me dramos teatruose, Kalnų par
ke, Muzikos ir teatro akademijoje 
bei Vilniaus rotušėje.

Vilniaus leidykla “Apostro
fa” išleido čekų rašytojo Patriko 
Ouržedniko ironišką postmoder
nistinį romaną Europeana: trum
pa dvidešimto amžiaus istorija. 
Knygą iš čekų kalbos išvertė Al
inis Grybauskas, 2000 metais pel
nę s Metų vertėjo krėslą. P. Our- 
žednikas 1985 m. emigravo į 
Prancūziją, kur gyvena iki šiol. 
2001 m. parašyta Europeana la
biausiai išgarsino šį šešių knygų 
autorių. Knyga jau išversta į de
vynias kalbas, jų tarpe ir anglų. 
Kaip knygos viršelyje rašo litera
tu ros kritikas Laimantas Jonušys, 
“XX šimtmečio istorija” su viso

(ELTOS, Delfi, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)
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mis savo tragedijomis ir pažanga, 
išmintimi ir kvailybe yra pelniusi 
daugybę aprašymų bei interpre
tacijų, bet galiausiai atėjo metas 
pateikti ją kaip sąmojingą post
modernistinį romaną, kaip labai 
į žvalgų, eruditinį, bet kartu ir 
žaismingai ironišką komentarą. 
Kaip teigė vienas čekų literatū
ros kritikas, Europeana yra tarsi 
parašyta marsiečio, pirmą kartą 
žvelgiančio į tai, kas mums gerai 
žinoma, - tokiam stebėtojui daug 
kas atrodo absurdiška. Be to, ši 
knyga tiesiog teikia didžiulį skai
tymo malonumą, ir nuo jos sunku 
atsitraukti”.

Klaipėdos universiteto ar
cheologų grupė surengė tyrinė
jimo išvyką į Platelių ežero Pilies 
salą. Kasinėjimai XIV-XV š. bu
vusios pilies liekanose vykdomi 
jau trečius metus, pasak vieno iš 
išvykos organizatorių ir dalyvių, 
Klaipėdos universiteto rektoriaus 
Vlado Žulkaus. Jo spėjimu, čia 
galėjusi stovėti vadinamoji kara
lienės Bonos pilis arba dvaras. 
Rastos liekanos medinės pilies ir 
mūrinio bokšto. Ties ta vieta iš 
pusiasalio į salą vedė tiltas, kurio 
liekanos dabar yra po vandeniu. 
Ežero seklumose, apie 2-3 metrų 
gylyje, rasta nežinomos paskirties 
akmenų sistemų, ženklintų akme
nų. Platelių išvykoje dalyvavo 28 
studentai ir mokslininkai.

Lietuvos valstybinio operos 
ir baleto teatro 2004 rugsėjo 17 - 
gruodžio 31 sezono repertuare 
vienuolika operų, dvi operetės, 
dvylika baletų ir keturi baletai 
vaikams. Skelbiamos dviejų operų 
naujų pastatymų premjeros: Fro- 
mental Halevy La juive (Žydė, 
dainuojama prancūzų kalba, spa
lio 15) ir Balio Dvariono Dalia 
(gruodžio 3). Kiti operų spektak
liai: Wolfgang Amadeus Mozart 
Don Giovanni (italų kalba), Giu
seppe Verdi Rigoletto, Un ballo in 
maschera (Kaukių balius), Don 
Carlos, Aida (visos keturios italų 
kalba), Giacomo Puccini Turan- 
dot (italų kalba), Gioacchino 
Rossini II barbiere di Seviglia (Se
vilijos kirpėjas, italų kalba), Ri
chard Wagner Der fliegende Hol- 
laender (Skrajojantis olandas, vo
kiečių kalba) ir Piotr Čaikovskij 
Pikų dama (rusų kalba). Dvi ope
retės, Franz Lehar Linksmoji naš
lė ir Johann Strauss Vienos krau
jas bus dainuojamos lietuvių kal
ba. Čia tenka į terpti, kad seniau 
visos operos ir operetės buvo at
liekamos lietuvių kalba, tik sve
čiams dainininkams būdavo leista 
pasirinkti dainavimą savo gimtąja 
arba libreto originaliąja kalba.

Numatyta ir viena baleto prem
jera - tai Piotr Čaikovskij Gulbių 
ežeras (gruodžio 31). Kiti baletų 
spektakliai: Adolphe Adam Žizel, 
Ludwig Aloisius Minkus Don Ki
chotas, Piotr Čaikovskij Miegan
čioji gražuolė ir Spragtukas, Ser
gej Prokofjev Romeo ir Džuljeta, 
Mikis Theodorakis Graikas Zor
ba, Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Vasarvidžio nakties sapnas su 
Georges Bizet/Rodion Ščedrin 
Karmen (du vienaveiksmiai ba
letai), Igor Stravinskij Šventasis 
pavasaris su Carl Orff Carmina 
Burana (vėl du vienaveiksmiai ba
letai), Mindaugo Urbaičio Acid 
City; Rusiškasis Hamletas (pagal 
L. van Beethoven ir G. Mahler 
muziką), Raudonoji Žizel (pagal 
P. Čaikovskij, G. Bizet, A. Adam 
ir A. Schnittke muziką) ir Ame
rikiečių choreografų vakaras (A. 
Dvorak, P. Čaikovskij, W. A. Mo
zart, ir S. Prokofjev muzika). Vai
kų baletai: Karen Chačiaturian 
Čipolinas, Igor Morozov Daktaras 
Aiskauda, Sergej Prokofjev Pele
nė ir Bogdan Pawlowski Snie
guolė ir septyni nykštukai. G.K.
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 S32-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
330 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais nuo 
9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 830 v.r. iki 12.45 v.p.p. ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 1230 v.p.p.; antradieniais nuo 9 v.r. iki 330 v.p.p.; 
ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v._______

AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind........................1.00%
180-364 d. term.ind.......................1.10%
1 metų term. Indėlius..................1.30%
2 metų term, indėlius..................2.00%
3 metų term, indėlius..................2.50%
4 metų term, indėlius..................2.90%
5 metų term, indėlius..................3.50%
1 metų GlC-mėn.palūk................1.25%
1 metų GlC-met. palūk................2.50%
2 metų GlC-met. palūk................2.50%
3 metų GlC-met. palūk................2.80%
4 metų GlC-met. palūk................3.25%
5 metų GlC-met. palūk................3.75%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”................................0.75%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind...... 2.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.80%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...... 3.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind...... 3.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind...... 4.20%
Taupomąją sąskaitą iki..............0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.......... 0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk........................ 0.40%

Asmenines paskolas 
nuo.....................4.75%

Sutarties paskolas 
nuo.....................4.75%

Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų......................... 3.95%
2 metų......................... 4.35%
3 metų......................... 4.95%
4 metų.........................5.25%
5 metų.........................5.45%

Su keičiamu
nuošimčiu
1,2, 3 metų............. 3.75%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines 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

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

[homėlifeį
HomeUfe Realty Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W.
Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

$400,000, $500,000, $700,000? 
Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc.ols.oup

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

Parcels
4134 DundasjSt.^est, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

< Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

ei: (416)233-4601
$«>oo* sooo*
t>off for 1 parcel tjoif

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

1:0 a 4th

Lietuvos krepšininkai, garsinę Lietuvos vardą XXVIII-tose olimpinėse žaidynėse Atėnuose, taip buvo matomi 
TV ekrane. Viršuj iš k. Š. Jasikevičius, S. Štombergas (komandos kapitonas); apačioje - R. Javtokas ir A.
Macijauskas Nuotr. Vyt. Maco

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.00% už 90-179 d. term, indėlius 
1.10% už 180-269 d. term, indėlius 
1.10% už 270-364 d. term, indėlius 
1.30% už 1 m. term, indėlius 
2.00% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.90% už 4 m. term, indėlius 
3.50% už 5 m. term, indėlius 
1.25% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.50% už 1 m. GIC Invest. 
2.55% už 2 m. GIC invest. 
2.80% už 3 m. GIC invest. 
3.25% už 4 m. GIC invest. 
3.75% už 5 m. GIC invest.
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.00% RRSP & RRIF 1 m. term. Ind. 
2.80% RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
3.25% RRSP & RRIF 3 m. term. Ind. 
3.75% RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.20% RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
0.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.................................4.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų.....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

.3.95%

.4.35%

.4.95%

.5.25%

.5.45%

.3.75%

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.)

Šios sistemos kritikai sako, kad 
Australija, nors ir laimi daug 
medalių, jų pramoginis sportas 
nukenčia. Vaikams nesudaro
mos tinkamos sąlygos sportuoti. 
Kanada šiuo metu skiriasi tuo, 
kad bando skirti lėšų visiems 
sportuojantiems, nori remti ne 
tik iškiliuosius.

Kanados ministeris pirmi-

eksportavimui pavogtų brangių 
automobilių ir tapatybės duome
nų vogimui. Grupės, kaip moto
ciklininkai “Hell's Angels”, pa
naudoja savo veiklai miestų gat
vių jaunuolių grupuotes. Kovoti 
su jų veikla policijai yra beveik 
neįmanoma be visų gyventojų 
pagalbos. Todėl prašoma pra
nešti policijai, kai pastebimas 
koks nors nusikaltimas. Kana-

ninkas Paul Martin paskyrė 
dvi moteris į Aukščiausiąjį Ka
nados teismą. Jos užpildys vie
tas atsistatydinusių teisėjų Loui
se Arbour ir Frank lacobucci ir 
padidins moterų skaičių iki 4 iš 
9 teisėjų. Abi jos šiuo metu yra 
Ontario provincijos apeliacinių 
teismų teisėjos. Viena - Rosalie

dos policijos vadų sąjungos pir
mininkas Edgar MacLeod sako, 
kad tik žmonėms padedant poli
cija gali stabdyti šių grupuočių 
veiklą. Policija taip pat nori, kad 
teisėjai lengviau jiems leistų 
slapta klausytis telefoninių pasi
kalbėjimų ir kad teismai griež
čiau baustų nusikaltusius.

Abela, 58 m. amžiaus, gimusi 
pokario “dypukų” stovykloje iš 
žydų kilmės tėvų, kentėjusių na
cių koncentracijos stovyklose. 
Antra - Louise Charron, 53 m. 
amžiaus, gimusi Ontario provin
cijoje iš prancūziškai kalbančių 
tėvų. Abi jos Ontario apeliaci
niame teisme yra balsavusios už 
suteikimą tos pačios lyties po
roms visų teisių ir pašalpų, ku
rios normaliai skiriamos santuo
kinėms poroms. 1996m. Char
ron parašė sprendimą, kad tos 
pačios lyties poros gali reikalau
ti poskyrybinio išlaikymo. 1998 
m.. Abella leido jiems gauti ir 
sugyventinių pomirtines pensi
jas. Spėliojama, kad jos iš dalies 
yra parinktos dėl savo požiūrio į 
tos pačios lyties poras, nes šį ru
denį teks Aukščiausiajam teis
mui spręsti teisėtumą santuokos 
tarp tos pačios lyties asmenų. 
Teisingumo ministeris Irwin 
Cotler tokius spėliojimus panei
gė sakydamas, kad jos parinktos 
vien dėl savo gabumų ir ne dėl 
to, kad jos moterys ar dėl jų po
žiūrių tam tikrais klausimais.

Organizuotų nusikalsta
mųjų grupuočių veikla Kana
doje vis didėja, anot Vankūve- 
rio miesto policijos vado Jamie 
Graham. Šios grupuotės yra su
karusios savo tinklus visoje Ka
nadoje narkotikų platinimui, im
portavimui moterų prostitucijai,

Vinipege rasti palaikai 
žmogaus, išgulėjusio savame 
daugiaaukščio pastato bute 
(condominium) net dvejus me
tus. Giminės, pažįstami ir kai
mynai labai nustebę, kad taip il
gai galėjo žmogus būti dingęs ir 
neieškotas. Giminės su juo san
tykių nepalaikė,’ nors vienas bu
vo atėjęs jį aplankyti, bet, nie
kam neatsiliepus, nusprendė, 
kad jo tuo laiku nebuvo namie. 
Jis jokių draugų neturėjo, o kai
mynai galvojo, kad jis gal išvy
kęs kur nors. Pasirodo, kad jis 
buvo taip viską sutvarkęs, jog 
visi jo mokesčiai būdavo auto
matiškai išimami iš jo banko są
skaitos, o valdiški čekiai taipgi 
automatiškai būdavo įdedami į 
jo sąskaitą. Laiškininkas jo laiš
kus grąžindavo į paštą, kai prisi
pildydavo jo pašto dėžutė. Pagal 
pašto nuostatus laiškų nešiotojas 
turėjo apie tai pranešti savo vir
šininkams, bet to jis nedarė. Kai 
jis buvo surastas negyvas, buvo 
likę tik oda ir kaulai. Mirties da
ta spėjama tik pagal bute rastą 
laikraštį, kurio data buvo 2002 
m. lapkričio 21 d. Marcel Baril. 
Vinipego šeimos centro direkto
rius, pavadino šį įvykį liūdnu. 
Jis sakė, kad gyvename tokioje 
keistoje visuomenėje, kur tech
nologija gali daug ką už mus pa
daryti, bet niekas per dvejus me
tus net mūsų mirties nepastebi.

Kanados krašto apsaugos 
ministerija nutarė pirkti 28 
naujus sraigtasparnius Kanados 
laivynui iš amerikiečių firmos 
“Sikorsky”. Jie pakeis iki šiol 
vartojamus “Sea Kings” sraig
tasparnius, kurie yra pasenę ir 
ilgiau nebegali būti vartojami, 
nes nuolat yra mechanikų tai
somi.

Ontario savivaldybių rei
kalų ministeris John Gerret- 
sen pranešė, kad provincinė val
džia tikriausiai sutiks su savival
dybių prašymu leisti joms nau
doti foto-radarus, sekančius 
greitai važiuojančius savo mies
tuose ir miesteliuose. Foto apa
ratai padarytų nuotraukas per 
greitai važiuojančiųjų,ir jiems 
būtų išsiuntinėjamos pabaudos. 
Šis planas gali įsigalioti jau atei
nantį pavasarį. Bet prieš duo
dant leidimą, premjeras Dalton 
McGuinty nori, kad savivaldy
bės įrodytų, jog foto-radaras bus 
vartojamas vien kelių saugumo 
pagerinimui, o ne lėšų telkimui 
savivaldybių ižduose. Missis- 
saugos miesto merė Hazel Mc
Call ion sakė, kad pergreitas va
žiavimas yra vienas iš svarbiau
sių klausimų jos mieste, ir ma
no, kad dauguma tų, kurie prie
šinasi foto-radaro įvedimui, yra 
kaip tik tie, kurie mėgsta per 
greitai važiuoti. Radarai būtų 
vartojami prie mokyklų ir kitų 
vietų. Toronto policijos vadas 
Julian Fantino pritarė, kad foto- 
radaro vartojimas miesto gatvė
se būtų naudingas, nes Toronte 
daugiau žmonių žūsta nuo auto 
avarijų negu nuo žudynių. Bet 
jis nenori, kad radaro vartojimas 
taptų lėšų telkimo būdu. Jeigu 
provincinė valdžia ir sutiks su 
foto-radaro įvedimu, jis būtų 
vartojamas tik miestų ir mieste
lių ribose. V.St.

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: lnfo@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ieštad. 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
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1

Telefonas: 416 532-1149 
Telefonas: 416 207-9239

[MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jj savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. ir

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

Montrealio lietuvių goifininkai-kės, suvažiavę į žaidynes š.m. liepos 31
d. Saint Donat golfo klube Nuotr. V. Bulotienės

Skautų veikla
- Rudens sezonas prasidės rug

sėjo 25, šeštadienį, iškilminga ati
darymo sueiga po Maironio mo
kyklos pamokų. Kviečiame visus 
dalyvauti atidaryme tvarkingom uni
formom. Tiekimo skyrius ir skautų 
registracija vyks tą pačią dieną nuo 
11.30 v.r. iki 1.45 v.p.p. Sueigos 
prasidės tuoj po iškilmingo atidary
mo ir baigsis įprastu laiku 2 v.p.p.

M.R.

■■■■■■BMMMIlIlIlIlIlIlIlIlIlilII 
ROYAL LePAGE 

— iiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

SPORTAS
Golfo diena

Montrealio lietuvių golfo diena 
turėjo įvykti šeštadienį, liepos 31, 
bet tą dieną smarkus lietus pylė, ir 
nebuvo galima matyti nė mažiausio 
saulės spindulėlio. Vis tiek mažas 
būrys lietuvių susirinko Saint Do
nat golfo klube, kur sutarta žaisti. 
Buvo visų nuspręsta nukelti žai
dimą sekančiai dienai, o tą dieną 
pabendrauti ir pavalgyti kartu. Tad 
visa grupė išvyko pas Rytį ir Viliją 
Bulotas, kur praleido popietę, links
mindamiesi iki pat vakaro. Kitą 
dieną po giedru dangumi žaidė gol
fą. Pirma premija geriausiam žai
dėjui buvo skirta Haroldui Celto- 
riui, antra - Algiui Gražiui, o trečia 
- Ryčiui Bulotai. Moterų tarpe 
geriausia žaidėja buvo Carol Gra
žienė. Visi golfininkai dėkingi 
Montrealio kredito unijai “Litas” už 
finansinę paramą premijoms pirkti, 
o Alvydui Bulotai (GE Canada) už 
padovanotus sviedinukus.

Lauksime didesnės grupės kitą 
vasarą. Vilija Bulotienė

• Ar jau parėmei Kanados 
lietuvių muziejų-archyvą?

QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800

PRANEŠU,
kad MEDELIAI keliasi gyventi į Mississaugą.

Nuo rugsėjo 7 dienos Whitbyje nebegyvensim, bet į savo naujas 
patalpas galėsim įsikraustyti tik spalio pradžioje - tą laiką panaudo- 
sim seniai užsipelnytom atostogom. Toronto Roncesvalles gatvės 
įstaigoje vėl būsiu tik spalio 5 d. Savo gerbiamus klientus prašau 
numatytas keliones, jei įmanoma, pas mane užsisakyti iki rugsėjo 7 d. 
Mūsų atostogų metu įstaigoje galite kreiptis angliškai ar lenkiškai į 
Violetą arba Adrianą. Pasakykite, kad esate Medelio klientai - Jums 
pritaikys mano normaliai teikiamas nuolaidas.

Mūsų naujas namų adresas nuo spalio 4 d. bus: 
50-1202 Elm Drive East, Mississauga, Ont. L5A 3X2.

Tel. 905-306-9563.
Pagarbiai, Jūsų Algis Medelis

Algis MEDELIS

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca


PADĖKA
MIELIEJI, sakoma, kad viltis miršta paskutinė, 

kai aš sužinojusi apie nelaimę skubėjau Lietuvon, prašy
dama Aukščiausiąjį išsaugoti mūsų mylimą sūnelį 
DARIUKĄ, Jūsų, prelate JONAI, maldos už jį teikė man 
jėgų, vilties, deja, tokia lemtis... Jis išėjo...

Ir tada Jūsų giesmės, mano brangūs Anapilio 
choristai, skambėjo Jo atminimui, o Jūs, kunige VY
TAUTAI, ir vėl meldėtės, tik šį kartą, deja, jau už 
Dariuko vėlę. Nuoširdžiai dėkojame visiems, visiems, 
kurie užjautė mus netektyje.

Su meile visos šeimos vardu -
Laima Išganaitienė

y č\y<5?

Amerikos lietuvių fondas m
Tautinių šokių grupės, išsirikiavusios eisenai Dvyliktoje tautinių šokių šventėje Čikagoje Ntr. M. Karaliaus
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juozas (Joseph) 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.

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

Lietuvių fondo pelno skirstymo komisija
Fondo raštinė sudaro prašy

mų sąrašus. Kiekvienam prašy
mui duodamas numeris ir pažy
mima gavimo data. Prašymai 
priimami tik paštu, tad pašto 
antspauda su išsiuntimo data yra 
labai svarbi. Tik retais atvejais 
pavėluotai išsiųstas prašymas 
yra svarstomas. Prašymai rašti
nėje peržiūrimi ir patikrinama, 
ar yra pateikta visa prašoma bei 
reikalinga dokumentacija. Trū
kumai bus pranešami prašytojui 
tik elektroniniu paštu, su termi
nu iki kada dokumentacija turi 
būti pristatyta raštinei. Šio 
žingsnio norima išvengti.

Gauti prašymai su visa do
kumentacija yra siunčiami ko
misijos ar pakomisės nariams ir 
Fondo pirmininkams. Komisijos 
nariams yra siunčiama visų sti
pendijų prašymų santrauka, kad 
komisija galėtų daryti sprendi
mą svarstant pakomisės reko
mendacijas.

Pirmiausia yra svarstomi 
stipendijų prašymai. Šiuos pra
šymus įvertina PSK-jos 5-ių na
rių pakomisės. Kiekvienas pa
komisės narys turi susipažinti su 
visais prašymais. Nuodugniai 
įvertinti kiekvieną prašymą pa
komisės nariui neįmanoma. Dėl 
to, komisijos pirmininkas paski
ria po penktadalį gautų prašymų 
kiekvienam nariui.

Stipendijų prašymai yra 
svarstomi pagal Fondo tarybos 
nustatytą eilės tvarką. Pradeda
ma JAV gimusių ar JAV pilie
čių prašymais. Po to - prašymai 
iš turinčių “žaliąją kortelę”. Ta
da Lietuvos studentų, kurie stu
dijuos Lietuvoje prašymai; pir
menybė duodama nukentėjusių 
šeimų vaikams ar vaikaičiams 
(partizanų ir tremtinių). Toliau 
svarstomi prašymai Lietuvos 
studentų, siekiančių aukštesnių 
laipsnių Lietuvos universitetuo
se. Šeštoje vietoje - Lietuvos 
studentų prašymai siekiančių 
aukštesnių laipsnių kituose kraš
tuose. Atskirą kategoriją sudaro 
Pietų Amerikos studentų prašy
mai, tų, kurie planuoja studijuoti 
lietuvių kalbą Vasario 16-tos 
gimnazijoje Vokietijoje. Jiems 
yra skiriamos 5 stipendijos. To
liau eina prašymai iš kitų kraštų 
studentų. Užbaigiame su prašy
mais iš studentų su JAV studen
to viza. Nuo 2004 metų pradžios 
Fondas neremia bakalauro laips
nio siekiančių studentų iš Lietu
vos su JAV studento viza (ar ki
tuose kraštuose).

Vienos dienos posėdžio me
tu kiekvienas pakomisės narys 
pristato jam paskirto prašymo 

’ įvertinimą, ir rekomendaciją. 
Vyksta diskusijos ir balsavimas. 
Sprendimai daromi balsų daugu
ma. Pakomisės sprendimus pro
tokolo forma tvirtina PSK ir 
Fondo taryba. Kiekvienam sti
pendijos prašytojui pranešama, 
kiek jam paskirta ar kodėl pra
šymas nebuvo patenkintas.

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc.

Studentai yra raginami, su 
savo prašymu pristatyti kuo 
daugiau patikimos informacijos 
ir dokumentacijos, ypač finansi
nės. Pakomisė tikrina “įtartiną” 
informaciją ir dokumentaciją. 
Neapsunkinkite pakomisės, nes 
kenkiate tik sau.

Paramos prašymai yra 
svarstomi taip pat pagal Fondo 
tarybos nustatjdą eilės tvarką. 
Pirmiausiai PSK patvirtina ar 
pakeičia pakomisės rekomenda
cijas, kurias gauna protokolo 
forma. Tada svarstomi JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dybos, įvairių jos tarybų ir kitų 
Bendruomenės padalinių prašy
mai, PLB valdybos, jos padali
nių ir PLB fondo prašymai. Ta
da eina LF valdybos prašymai. 
Pabaigoje svarstomi įvairūs pra
šymai iš JAV, išeivijos ir Lietu
vos. Kiekvienas prašymas turi 
atitikti Fondo tikslus, būti nau
dingas daugiau negu vienam as
meniui ir turi būti teisingai, įti
kinančiai užpildytas ir pristaty
tas su pilna anketoje prašoma 
dokumentacija.

Darbui palengvinti paramos 
prašymai yra skirstomi į 10 ka
tegorijų: lituanistinis švietimas, 
kultūra, JAV LB, PLB, Lietuvių 
fondas, knygos, organizacijos/ 
patalpos, asmeniški, išeivijos ir 
Lietuvos. PSK pirmininkas su
daro 10 grupių po 2 narius. 
Kiekvienai grupei paskiriama 
bent po dvi prašymų kategori
jos. Kiekvienam PSK nariui ati
tenka vienas septintadalis visų 
paramos prašymų. Tokiu būdu 
nei vienas komisijos narys nėra 
apsunkinamas. Kiekvienas narys 
taip pat yra atsakingas už visus 
paramos prašymus iš Lietuvos.

Vienos dienos posėdyje 
kiekviena grupė paeiliui pristato 
savo jiems paskirtų prašymų, iš
vadas. Vyksta diskusijos ir bal
savimas. Nutarimai daromi bal
sų dauguma. Balsuojama “už”, 
“prieš” ar “susilaikoma”. Jeigu 
būna keli balsavimai - tik galuti
nis balsavimas protokoluojamas. 
Yra atvejų, kada prašymas ati
dedamas antram skirstymui. Jei 
PSK yra įpareigota paskirti tik 
tam tikrą sumą pirmame skirsty
me, tai komisija pagal savo nuo
žiūrą atideda kai kuriuos prašy
mus antram skirstymui. Kitas at
vejis, kai vertingam prašymui 
reikia daugiau informacijos. 
PSK paskirstymo rekomendaci
jas (protokolo forma) tvirtina 
Fondo taryba. Pastaroji gali re
komenduoti komisijai persvars
tyti prašymą antrame posėdyje.

Tik Fondo tarybai patvirti
nus PSK rekomendacijas, skirs
tymo duomenys yra viešai skel
biami. Kiekvienam paramos 
prašytojui Fondo raštinė prane
ša: kokia suma yra paskirta jo 
projektui ir ar yra sąlyga, ar ko
dėl jo projektas nebuvo parem
tas, ar atidėtas antram skirs
tymui.

Pilnai, įtikinančiai užpildyti 
paramos prašymo anketą ir pri
statyti visą anketoje prašomą 
dokumentaciją yra paramos pra
šytojo atsakomybė. Komisijos 
nariai ir raštinė pagal nuožiūrą 
tikrina anketos duomenis. Neap
sunkinkite nei raštinės, nei ko
misijos narių. Komisijos disku
sijos ir prašymuose pateikta in
formacija yra laikoma konfiden
cialia.

Lietuvių fonde yra įsteigti 
55 fondeliai. Aukotojas, duoda
mas ne mažesnę kaip $10,000 
negražinamą auką, gali nurodyti 
tikslą kuriam jo auka ar aukos 
pelnas gali būti paskirti. LF 
vykdo tų fondelių steigėjų nuro
dymus. 2004 m. LF taryba skirs
tymui paskyrė $1,000,000.00. 
Fondeliams priklausantys išmo
kėjimai yra dalis to paskirto 
$1,000,00.00. Norintys įsteigti 
“fondelį” esate kviečiami kreip
tis į Fondo administraciją.

Lietuvių fondo informacija

GYDYTOJO UŽRAŠAI

Tragedija prie Neries
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Mėgstamos vilniečių akty
vaus poilsio vietos yra Trakai, 
Molėtai, Ignalina, pagaliau ir 
prie pat miesto yra puiki Vala
kampių poilsiavietė. Čia galima 
išsinuomoti valtį, dviratį, palapi
nę, veikia kavinės, maisto par
duotuvė, rekreacinės ir profilak
tinės įstaigos. Yra Valakam
piuose dar užsilikusių namelių, 
kuriuose gyveną žmonės verčia
si iš savo arų, o kartais sugeba 
gauti darbo ir Vilniuje. Tačiau 
šiandien romantiška Valakam
pių aplinka subjaurota, čia pri
statyta nemaža labai neskoningų 
“naujųjų” lietuvių vilų, nors 
šiaipjau bet kokios statybos Va
lakampiuose yra uždraustos.

Valakampiai yra pietrytinia
me Vilniaus pakraštyje, kairiaja
me Neries krante. Iš miesto 
centro į Valakampius kursuoja 
maršrutiniai autobusai, troleibu
sai, o vasarą - motorlaiviai. 
Dauguma atvyksta į poilsiavietę 
savo automobiliais.

Valakampiai - vasarvietė 
(250 ha) su dideliu į miesto ri
bas įeinančiu šilu, kurį iš pietų, 
vakarų ir šiaurės pusių juosia 
Neris. Ypač patogūs paplūdi
miai kairiajame upės krante. De
šinysis Neries krantas kiek 
aukštesnis, vingiuotesnis, apau
gęs krūmokšniais. Čia įsikūręs 
vienuolynas, kiek tolėliau - gra
ži, turinti puikią akustiką Kalva
rijų (Jeruzalės) šventovė, ties 
kuria atnaujintos Kristaus kan
čių kelio į Golgotos kalvą sto
tys. Už Neries posūkio matyti 
aukštas Verkių kalnas, ant kurio 
medžiuose skendi Verkių archi
tektūros ansamblis, pastatytas 
XVIII šimtmetyje.

Keletą savaičių intensyviai 
padirbėjęs baigiau formuluoti 
vieną kurortinės diagnostikos iš
radimą, tvarkiau dokumentus 
(išradimo aprašymą, išbandymo 
aktą, klinikinį aprobavimą, savų 
ir užsienio mokslo įstaigų bei 
pavienių mokslinininkų atsilie
pimus).

Visa tai rašydavome rusų 
kalba ir siųsdavome į buvusios 
Sovietų Sąjungos Maskvoje 
esantį valstybinį išradimų ir 
atradimų komitetą. Atsakymo 
tekdavo laukti nuo kelių mėne
sių iki metų ir daugiau. Kartais 
tarp išradimo autoriaus ir minė
to komiteto kildavo ginčai, ku
riuos spręsdavo speciali mask
viečių ekspertų komisija. Taigi, 
net ir išsiuntus į Maskvą išradi
mo dokumentus, nervinė įtampa 
atlėgdavo ne iš karto.

Vieną rytmetį po tokios 
veiklos, pajutęs pakaušio skaus
mą ir kažkokį svaigulį, telefonu 
pranešiau, kad šiandien darbe 
nebūsiu. Nors toji vasaros diena 
buvo kiek apsiniaukusi, bet tikė
jausi, kad oras pagerės. Tad ne
gaišdamas ir išvykau į gražiuo
sius Valakampius.

<\y č\N 
Paremkite Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai

Buvo pats vidurvasaris. Iš 
pradžių išsitiesiau ant patiesalo 
vidury pievos prie Neries, bet 
snausti nesinorėjo. Todėl ėmiau 
skersai išilgai vaikščioti po pa
plūdimį. Žmonių beveik nebu
vo. Netoliese sklaidė žurnalą 
šiek tiek pažįstama radijo žurna
listė, tačiau nei jai, nei man leis
tis į kalbas nesinorėjo. Buvo dar 
viena kita kažką narpliojanti se
nutė ir viskas.

Nuėjęs prie savo patiesalo 
vėl išsitiesiau. Svaigino nuo vai
kystės gerai žinomas žilvičių 
kvapas, kažkur raminančiai dus
liai ūžė motorinė valtis, apsupti 
medžių ramiai stūksojo Verkių 
rūmai. Su išradimu susiję rūpes
čiai kažkaip sumažėjo, nu
blanko.

Vėl bevaikščiodamas prie 
pat Neries pastebėjau malonią 
senutę su senuku. Nesunku buvo 
suprasti, kad tai žmona su savo 
vyru. Ji, sėdėdama ant didžiulio 
akmens, mezgė, jis, gražiai su
dėliojęs ant rankos švarką, sto
vėjo prie jos. Jie nesikalbėjo. 
Bet tai manęs nestebino, nes ži
nojau, kad tarp ilgai tarpusavyje 
gyvenančių žmonių veikia nežo
diniai (neverbaliniai) ryšiai. 
Taip pat yra žinoma, jog tarp il
gai ir gerai gyvenančių artimų 
žmonių veikia ne tik simpatijos, 
bet ir empatijos ryšiai. (Graikiš
kas žodis empatheia reiškia įsi
jautimą į kito asmens emocinę - 
jausminę būseną).

Valakampių paplūdimyje 
žmonių gausėja. Ruošiausi grįžti 
namo, nes vis dėlto jau buvo 
prabėgusios dvi-trys valandos. 
Sprando skausmas gerokai su
mažėjo, tačiau nuotaika nepage
rėjo.

Susivyniojau paklodę, pasi
ėmiau ištikimą savo “palydovą” 
- mažytį radijo imtuvėlį ir išgir
dau artėjančios motorinės val
ties ūžesį. Po kelių minučių pa
mačiau, kad kateryje sėdėjo vie
nas paplūdimio gelbėtojų tarny
bos žmogus.

Staiga išgirdau stiprų, su 
aštriu atbalsiu, tarsi sprogimo 
garsą. Apsidairiau aplinkui, ta
čiau nieko įtartino nepamačiau: 
pievoje buvusios kelios senutės 
sėdėjo kaip sėdėjusios, žurnalis
tė snaudė. Instinktyviai pasilei
dau prie Neries, nes statokas 
krantas dengė upės pakraštį. O 
ten... tragedija jau buvo įvykusi. 
Apimtas stiprios nervinės įtam
pos be jokio tikslo šen bei ten 
bėgiojo valties motoristas. Se
nukas, išmetęs iš rankų švarką, 
gulėjo prie pat vandens, jį apsi
kabinusi tyliai dejuodama verkė 
žmona. Net tinkamai nesupratęs 
kas įvyko, riktelėjau motoristui, 
kad ieškotų iš kur galima būtų 
patelefonuoti ir iškviesti greitąją 
medicinos pagalbą. Pats šokau 
prie gulinčiojo.

Nors nuo to laiko prabėgo 
beveik 45 metai, tiksliai prisi
menu, kad jis gulėjo kniūbsčias, 
kažkaip persikreipęs, atsukęs į 
viršų nugarą kairiuoju šonu. 
Aiškiai matėsi plaštakos dydžio 
lyg specialiu chirurginiu įrankiu 
atverta krūtinės ląsta, švelniai 
rožinės spalvos plaučiai. Mat

sprogus valties motorui, ske
veldra pramušė poilsiautojo krū
tinės ląsta, į ertmę pateko oras; 
jis suspaudė plautį, kuris savo 
keliu stūmė sveiką plautį ir su
kėlė jo subliuškimą. Žodžiu, 
įvyko atviras pneumotoraksas, 
kuris yra labai pavojingas.

Dėl stipraus skausmo žmo
gus buvo šoko būsenoje: dėl ne
lemto atsitiktinumo mirtis buvo 
jau čia pat. Ligonio pulsas toly
džio silpnėjo, tapo aritmiškas, 
kvėpavimas buvo vos pastebi
mas. Akių vyzdžiai stipriai išsi
plėtė, reakcija į šviesą išnyko.

Ką daryti, ką daryti?.. Ban
dyti atlikti žaizdos reviziją (kišti 
ranką į atvertą krūtinės ląstą) 
prasmės nebuvo, nes žaizda į iš
orę beveik nekraujavo, o padi
dėjęs skausmas labai pagreitintų 
tragediją. Aišku, galėjo kraujuo
ti į vidų, t.y. į krūtinės ertmę, 
bet pirštais kraujavimo iš nu
trauktų kraujagyslių nesulaikysi. 
Dar klausimas, kaip bent stam
biausią kraujagyslę, nepadidinus 
žaizdos dydžio ir šoko, galima 
būtų atrasti.

Šie mano svarstymai užtru
ko tik keliolika sekundžių. Po to 
žmogus bandė atsidusti, sudeja
vo ir numirė. Klinikinę mirtį liu-
dijo išnykęs pulsas ir kvėpavi
mas, raumenų sausgysliniai ref
leksai, atkrito žandikaulis. Per 
nosinę vis tik dariau dirbtinį 
kvėpavimą. Bet širdies masažą 
vykdyti prisibijojau.

Žmoną buvo apėmusi bai
mė. Dar tebebuvome trise, nes 
tarp įvykusios klinikinės mirties 
iki biologinės (t.y. tokios, kada 
išnyksta galvos smegenų funkci
jos) praeina apie 5-7 minutės. 
Kaip tik tada ir pasirodė greito
sios medicininės pagalbos reani
macinė brigada, kurios viena 
gydytojų ėmė negražiai bartis, 
kodėl jie iškviesti pas numirusį. 
Sugebėjau pasakyti, kas įvyko, 
tačiau mano balsas buvo be at
sako. Brigada jau nuvažiavo at
gal į miestą.

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

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. I_5G 1E5 

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
Mūsų naujas adresas nuo rugpjūčio 30 d.

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

SKAITYTOJAI PASISAKO
VERTINGI STRAIPSNIAI

Gerbiamieji,
Siunčiu prenumeratą 2005 m. 

$60. Ta proga noriu padėkoti už 
vertingus straipsnius, ypač prof. Z. 
Zinkevičiaus ir adv. Povilo Zumba- 
kio. Tai didelė pagalba lituanisti
nėms mokykloms ir tėvams, kurie 
dar puoselėja lietuviškumo ugnelę 
savo vaikų sąmonėje.

Filomena Kantauticnė- 
Masiokienė, 

Edmonton, AB

RAŠTIKYTĖS IR JŲ LIKIMAS
Atsitiktinai pradėjau bendrauti 

su viena iš generolo S. Raštikio 
dukra, kuri gyveno ir dirbo vaikų 
gydytoja Jonavoje. Dabar pensinin
kė, serga - skauda kelį ir klubo są
narius. Viena jos dukra buvo ište-

Antanas Sireika, Lietuvos krepšinio rinktinės vadovas-treneris stebi 
žaidynes su Italijos krepšininkais^ prieš kuriuos pralaimėjimas Atėnų 
olimpiadoje nulėmė ir tolesnę lietuvių nesėkmę

kėjusi, turi 3 metų sūnelį. Jai įtarė 
auglį galvoje - buvo operuota, tai 
vyras ją pametė. Ją su vaiku priėmė 
pas save motina. Rašė, kad jos in
validumo pensija maža, tai verčiasi 
iš motinos pensijos. Nors ir sunku, 
negi atstumsi savo vaiką nelaimėje.

Šios Raštikytės vardas - Mei
lutė Alksnienė, o jos sesuo - Lai
mutė Dobrovolskienė irgi gyvena 
Jonavoje. Kai Raštikiu nesuėmė 
bolševikai, jie pabėgo. Tai jų tris 
mažametes dukreles (Laimutei bu
vo 12 metų, Meilutei 5 metai, o 
mažajai 11 mėnesių) ir senelius 
Smetonas išvežė kartu su anūkė
mis. Bobutei buvo 80 metų. Mažoji 
Aldutė tuoj mirė iš bado Sibire. 
Yra ir nuotrauka - mirusi karstely
je. Toji nuotrauka yra knygoje Am
žino įšalo žemėje. Po nepriklau
somybės paskelbimo ji pirmoji bu
vo išleista ir ją pamačiusi nusi
pirkau.

Štai po 13 metų pradėjom 
bendrauti, labai nori susirašinėti. 
Bet ir man ramiau vienišai invali
dei kamuojamai kelių ligų didelė 
paguoda - laiškai. Atsiuntė dvi 
knygas, kuriose jų tėvo aprašyti 
skaudūs prisiminimai. Meilutė man 
rašė, kad rašo prisiminimus apie 
tremtį ir norėtų pasiųsti į užsienio 
spaudą. Tai aš jai pasiunčiau Tė
viškės žiburių adresą. Ji pradės 
siųsti rašinius ir vieną kitą Sibiro 
nuotrauką.

Meilutę su Laimute išslapstė 
geri žmonės. Jos - išsimokslino, 
reikėjo ir po svetima pavarde gy
venti. Oi varge, vargeli mano!

B. Ruginienė, Kupiškis

SU ŠTURMU 1
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Nuotr. Vyto Maco, daryta fotografuojant TV ekraną

Lietuvos krepšinio rinktinės žaidėjai ant poilsio suolelio Atėnų olimpia
doje — susirūpinimas ir abejingumas... Nuotr. Vyt. Maco (TV ekranas)
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Anapilio žinios

- A. a. Milda Lietuvninkienė 
(Prekerytė), mirusi JAV, laidojama 
Šv. Jono lietuvių kapinėse po gedu
linių Mišių rugsėjo 11, šeštadienį, 
10 v. ryto.

- Mūsų ilgametei parapijietei 
Elenai Dailydienei, šiais metais su
laukusiai 100 m. amžiaus, Šventa
sis Tėvas Jonas Paulius 11 atsiuntė 
savo Apaštališkąjį palaiminimą.

- Rugsėjo 1, trečiadienį, pa
krikštytas Gintaro ir Editos (Jaki- 
mavičiūtės) Bytautų sūnus Tomas.

- Rugsėjo 4, šeštadienį, palai
dota a.a. Hazel Banylienė, 84 m. 
amžiaus.

- Vaikučių choras “Angeliu
kai” po vasaros atostogų renkasi 
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 12, 
sekmadienį, 9 v.r. įprastiniame re
peticijų kambary. Tą sekmadienį 
choras jau giedos 9.30 v.r. Mišiose.

- Lietuvos kankinių šventovės 
choras po vasaros atostogų renkasi 
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 12, 
ateinantį sekmadienį, 10 v.r. įpras
tiniame repeticijų kambaryje, Ana
pilio salės antrame aukšte. Tą sek
madienį choras jau giedos per 11 
v.r. Mišias. Visi buvusieji choro na
riai bei nauji kandidatai kviečiami 
įsijungti į dabartinio choro gretas.

- Lietuvos kankinių šventė - 
Anapilio parapijos atlaidai - spalio 
3, sekmadienį. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios rytą 
bus tik 9.30 vai. (Mišių 11 v.r. 
nebus). Iškilmingos Mišios tą dieną 
bus 3 v.p.p. Po Mišių - eisena su 
Švenčiausiuoju, o po eisenos - vai
šės Anapilio salėje. Vaišių metu 
bus pagerbtas prel. dr. Pranas Gai
da, jo 90 m. amžiaus sukakties pro
ga. Meninę programą atliks Algio 
Ulbino vadovaujamas “Bočių” cho
ras iš Wasaga Beach miesto. Bi
lietus į vaišes platina Birutė Sam- 
sonienė tel. 905 847-9961.

- Anapilio knygyne gautas 
Lithuanian Heritage liepos-rugpjū
čio mėnesių numeris, Laisvės kovų 
archyvo nr. 36 ir Juozo Keliuočio 
knyga Mano biografija.

- Mišios rugsėjo 12, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Uršulę, Joną 
Paliulius ir Majauskų mirusius; 11 
v.r, už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 10.30 v.r. už 
Kusinskių šeimos mirusius; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje rugsėjo 
11, šeštadienį, 3 v.p.p. už Jocų 
šeimą.

Maironio mokyklos žinios
- Rugsėjo 18 d. prasidės pa

mokos Toronto Maironio mokyk
loje, kuri veikia Our Lady of Peace 
patalpose. Mokyklos adresas - 70 
Mattice Avė., arti Bloor ir Kipling 
gatvių. Pamokos vyksta šeštadie
niais, nuo 9 v.r. iki 12 v.d. Vedėjos 
tel. 416 626-1081. Mokyklos tinkla- 
lapis - www.maironiomokykla.net.

- Mielai priimame vaikus nuo 
jaunųjų dalželinukų iki 8 sk.

- Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų moksleiviams registracija 
įvyks Our Lady of Peace mokyklos 
patalpose rugsėjo 25, šeštadienį, 
nuo 9 v.r. iki 12 v.d. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Archyve saugojamos “DP” 

stovyklų bei lietuvių, atliekančių 
darbo sutartis Kanadoje, nuotrau
kos bus panaudotos dokumentinia
me filme, kurį rodys “History 
Channel” televizijos laida. Archyve 
sukaupta ir sutvarkyta istorinė me
džiaga jau kelintą kartą yra panau
dojama Kanados lietuvių istorijos 
parodymui platesnei publikai.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui po $100 aukojo prel. Pr. Gaida 
ir Rūta Danaitytė.

A.a. Vaidos Petrauskienės 
atminimui pagerbti, Užsienio lie
tuvių katalikų sielovados fondui 
(ULKS) aukojo: $125 - D.R. Pu
teliai; $100 - dr. G. ir M. Skrins- 
kai; $60 - L. R. Kuliavai; $50 - 
Toronto teatras “Aitvaras”, M. S. 
Bušinskai, B. Danaitienė, D. Da
naitytė, Rūta Girdauskaitė, drs. B. 
Č. Joniai, P. V. Melnykai, M. V. 
Navickai, G. R. Paulioniai, D. G. 
Rocca, M. R. Rusinai, A. R. Ši
leikos, A. L. Širvinskai, L O. Tur- 
czyn; $40 - E. ir dr. J. Čuplinskai, 
M. S. Putrimai, V. Puzerienė, B. 
P. Sapliai; $35 - O. Jurėnas, A. 
D. Keršiai; $30 - G. Stankus; $25
- B. V. Biretos, A. R. Ulbos; $20
- A. B. Abromaičiai, J. S. Andru- 
liai, D. Baziliauskienė, L. D. Gar- 
baliauskai, J. ir dr. O. Gustainiai, 
B. Kazlauskas, J. Kuliešius, G. 
Laurinaitytė, A. Ledienė, A. Le- 
mežys, F. Mačiulienė, R. McKen
na, L. V. Nakrošiai, M. Povilai- 
tienė, A. K. Ratavičiai, B. S. Sa
kalai, L. V. Sendžikai, L. Simana
vičius, V. Siminkevičienė, R. 
Smolskis, B. T. Stanuliai, A. Ši- 
monėlienė, L. Tomasek, A. A. 
Vaičiūnai, R. V. White, V. Žu
kauskas; $10 - S. Čeponienė, R. 
Jaglowitz, D. Simanavičiūtė, J. 
Vingelienė.

Visiems už aukas prel. Put
rimo sielovados darbams dėkoja 
trr KS natariamasis komitetas.RR

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šį šeštadienį, rugsėjo 11, nuo 

11 v.r. iki 7 v.v. “Kretingos” sto
vyklavietėje, Vasagoje vyks parapi
jos gegužinė. Bus užsiėmimų jau
niems ir vyresniems, skambės mu
zika, dainos. Bus galima papietauti, 
veiks vyno ir alaus baras. Jaunimas, 
norintis užsitarnauti savanoriškų 
darbo valandų, kurių rfeikalauja mo
kyklos, galės padirbėti gegužinės 
metu. Registruotis pas R. Stravins- 
kaitę te). 416 760-0701.

- Parapijos tarybos susirinki
mas įvyks rugsėjo 14, antradienį,
7.30 v.v. parapijos patalpose.

- Į Toronto pranciškonų vie
nuolyną ir parapiją keliems mėne
siams yra atvykęs diakonas Jonas 
Šileika, OFM, kuris talkins vienuo
lyne ir prisidės prie sielovados dar
bo. Diakonas Arūnas Brazauskas, 
OFM, baigęs anglų kalbos kursus 
Toronte, vyks į Aušros Vartų para
piją Hamiltone padėti klebonui 
Audriui Šarkai, OFM.

- Pasauliečių pranciškonų or
dino narių Mišios ir susirinkimas 
įvyks šį ketvirtadienį, rugsėjo 9, 10 
v.r. “Vilniaus rūmų” patalpose.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Vilija Radtke ir David True
love.

- Parapijos choras pradeda 
naują darbo sezoną su repeticija 
rugsėjo 9, ketvirtadienį, 7 v.v. Atei
nantį sekmadienį repeticijas po 
10.45 v.r. Mišių pradeda parapijos 
jaunimo choras, o “retkartinis” cho
ras renkasi repeticijai ir giedojimui 
per Mišias rugsėjo 19, sekmadienį
9.30 v.r.

- Žodis tarp mūsų rugsėjo ir 
spalio mėnesių knygutės yra pa
dėtos šventovės prieangyje. Visi 
kviečiami jas įsigyti ir vartoti. Kai
na $5.

- Parapijiečiai, kurie nesifoto- 
grafavo parapijos 50-mečio leidi
niui, gali jį įsigyti parapijos 
raštinėje. Kaina $10.

- Mišios sekmadienį rugsėjo 
15: 8 v.r. už a.a. Leonardą Kirkilį; 
9 v.r. už a.a. Vytautą Skrinską 
10.45 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, už a.a. Ameliją ir An
taną Banėnus ir už a.a. Vytautą 
Svermicką; 12.15 v.p.p. už a.a. 
Atida Groen in’t Woud.

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 5 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 164 svečiai. Sve
čių knygoje pasirašė Amerikos lie
tuvio leidėjas iš Čikagos Bronius 
Abrutis su žmona Sandra, I.S. Asa- 
dauskai iš Čikagos, J. Vėlyvis iš 
Massachusetts (JAV), S. Vėlyvytė- 
Fehn iš New Jersey (JAV), Z. 
Gvildys-Reiner iš Toronto, ON.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis įvyks š.m. rugsėjo 
23, ketvirtadienį 7 v.v. Lietuvių 
Namų seklyčioje.

- Svetainėje “Lokys” galima 
įsigyti duonos ir kitų lietuviškų 
maisto gaminių. Teirautis tel. 416 
534-8214.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose, kur yra jauki ap
linka, geras aptarnavimas, baras.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namai turi puikų 

knygų rinkinį kuriuo gali naudotis 
pas mus dirbantys profesionalai ir 
savanoriai. Jis taip pat naudingas iš 
Lietuvos atvykusiems, kurie lanko 
kursus, kad galėtų pas mus įsidar
binti. Visiems “Labdaros” tarnauto
jams tobulinimasis yra labai vertin
gas. Ieškome knygų ir žurnalų apie 
slaugymą, mitybą, vadybą ir sava
norišką darbą, išleistų nuo 2000 
metų. Taip pat reikalinga/as biblio- 
tekininkė/as, kuri/s galėtų paaukoti 
laiko šiuos leidinius kataloguoti ir 
nustatyti bibliotekos veiklą. Skam
binti Danai tel. 416 232-2112. 
Fakso nr. 416 232-0511.

- 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.

Vėlyvių šeimos mirusiųjų 
atminimui - mylimiems tėve
liams a.a. Juozui ir Onai Vėly- 
viams, broliams Algirdui ir Ro
mualdui - sesuo Stefa Vėlyvytė- 
Fehn su šeima ir brolis Jonas 
Vėlyvis su šeima Tėviškės žibu
riams aukojo $100.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui N.N. aukojo $50.

A.a. Onos Lapinskienės at
minimui pagerbti, Užsienio lie
tuvių katalikų sielovados fondui 
(ULKS) aukojo: $25 - T. Sta- 
nulis; $20 - D. L. Butrimai, A. 
Petkevičienė; $10 - E. Merke- 
lytė, V. Montvilas.

JOTVA CONSTRUCTION 
Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323 arba 416 882-8531.

Tautinių šokių grupės, išsirikiavusios eisenai Dvyliktoje tautinių šokių šventėje Čikagoje Ntr. M. Karaliaus

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis 

"GINTARAS” 
PRADEDA PENKIASDEŠIMTUOSIUS 

NAUJUS VEIKLOS METUS
Kviečiame visus gintariečius ir jaunimą nuo 8 metų amžiaus 

registruotis pirmoje repeticijoje
STUDENTAI - 2004 m. rugsėjo 12, sekmadienį, 6.30 v.v. LIETUVIŲ NAMUOSE. 
VAIKAI ir ĮAUNIAI - 2004 m. rugsėjo 23, ketvirtadienį, 6.30 v.v. PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS SALĖJE (eiti pro galines duris iš automobiliams statyti aikštelės).
Šiais metais ansamblio nariai atleidžiami nuo administracinio mokesčio (prašome 
atsinešti išsiųstas registracijos anketas). Naujiems nariams - 50 dol. asmeniui ir po 25 dol. 
kitam šeimos nariui. Mokestis priimamas tik čekiais “Gintaras” vardu. 

----------------------------------------------

“GINTARAS" kviečia visus į 50-mečio JUBILIEJINI KONCERTĄ 
2005 m. balandžio mėn. 9 d. Mississauga Living Arts Centre 

•>».----------------------------------
“Gintaro” vadovybė ir komitetas

Toronto choras “Volungė” 
pradeda savo repeticijas rugsėjo 
10 d., 7 v.v. Prisikėlimo parapi
jos muzikos kambaryje. Visuo
met laukiame naujų balsų. Dėl 
informacijos skambinti tel. 416 
762-8098.

KLB Vyriausioji rinkimų 
komisija rugsėjo 2 d. posėdyje 
apžvelgė ne iš visų KLB apylin
kių gautus kandidatų pasižadėji
mus ir nutarė susirišti telefonu 
su tom apylinkėm, iš kurių atsa
kymai nebuvo gauti. Rinkimų 
data nustatyta - š.m. rugsėjo 19 
d. Todėl Vyr. komisija nutarė, 
kad visose KLB apylinkėse, ne
susirinkus daugiau kandidatų, 
Tarybos rinkimų nebus. Tarybos 
nariai bus išrinkti aklamacijos 
būdu. Pasirašo visi Vyr. rinkimų 
komisijos nariai. F.M.

KLKM dr-jos Lietuvos 
kankinių parapijos skyrius sa
vo veiklą po vasaros atostogų 
pradės susirinkimu rugsėjo 26, 
sekmadienį po 11 v.r. Mišių, 
Anapilio parodų salėje. Progra
moje mitybos specialistės (Re
gistered Dietician) Zitos Bersė- 
naitės-Cers paskaita Maistas ir 
sveikata. Visos narės ir svečiai 
kviečiami dalyvauti.

“Art Gallery of Mississau
ga”, esančioje Mississaugos ro
tušėje, nuo rugsėjo 16 iki spalio 
31 d. vyks paroda devynių me
nininkų, kurių darbas bus įver
tintas “Mississauga Arts Coun
cil” premijomis. Pirmasis šiame 
menininkų sąraše - Jurgis Rač- 
kus, “Colour and Form Society” 
menininkų draugijos veikėjas. 
Parodos atidarymas įvyks rugsė
jo 16, ketvirtadienį 6 v.v. Gale
rijos valandos - šiokiadieniais - 
9 v.r. iki 5 v.p.p., savaitgaliais - 
12 v.d. iki 4 v.p.p. Telefonas - 
905 896-5088.

A. a. Algio Empakerio at
minimui pagerbti N. Dabrowski 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

WASAGA BEACH namų, vasar
namių savininkų dėmesiui! Namų 
remonto darbai: elektros instalia
cijos (wiring); elektrinių prietaisų; 
santechnikos (plumbing). Kreiptis į 
VYTAUTĄ. Cell: (705) 441-3020 
EI. paštas: vytulisl@exicite.com

Tautinių šokių grupė

“ATŽALYNAS”
IEŠKO NAUJŲ MOKYTOJŲ

prisidėti prie mūsų veiklos

Rašyti ei.paštu: mbatraks@sympatico.ca 
arba 201 Angelene St., Mississauga ON L5G 1X3

Tautinių šokių grupė

“ATŽALYNAS”
KVIEČIA PRISIJUNGTI NAUJUS NARIUS 

nuo 6 iki 60 m. amžiaus 
Repeticijos vyksta anglų ir lietuvių kalbomis 

REGISTRACIJA:

š.m. rugsėjo 13, pirmadienį, 7 v.v.

Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St.W. 
(Prie DUNDAS WEST požeminio stoties)

Informacijai skambinti: Birutei Batraks tel. 905 271-1640

MOKAME

už 1 metų indėlius
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Road, Toronto
Tel. 416/532-3400

2185 Stavebank Road, Mississauga
Tel. 905/566-0006

MONTREAL
Aušros Vartų šventovėje 

Tautos šventė ir Švč. M. Marijos 
gimimo šventė paminėta rugsėjo 5 
d. Mišias atnašavo ir šiai dvigubai 
šventei pritaikytą pamokslą pasakė 
kleb. kun. R. Birbilas. Gražiai gie
dojo parapijos choras. Mišiose šau
liai dalyvavo su vėliavomis. D.S.

Garsėja lietuvis imtynininkas 
Paulius Mickus, būdamas vos 16 
metų, jau 2 metai kai treniruojasi 
savo laisvalaikiu būti imtynininku 
“Ecole de lutte Jacques Rougeau”. 
Pauliaus treneris Jacques Rougeau, 
jn., yra žinomas visoje Kanadoje

bei tarptautinėse imtynininkų fede
racijose. Turi 30 metų praktiką yra 
aplankęs visą pasaulį ir dalyvavęs 
“World Wrestling Federation” pasi
rodyme ir kitur, yra labai mylimas 
kvebekiečių.

Paulius per dvejus metus jau 
yra pasirodęs kvebekiečių arenose 
Montrealyje ir kitur. Š.m. liepos 15 
d. dalyvavo “Alouettes Football half 
time show”, kur stadione sėdėjo 
daugiau kaip 20,000 žmonių. Pau
lius tikisi ateityje dalyvauti “World 
Wrestling Entertainment” ir pasiro
dyti kaip profesinis imtynininkas.

A.J.M.

Imtynininkas PAULIUS MICKUS su savo mokytoju Jacques Rougeau, 
jn., (kairėje); Paulius treniruotės metu (dešinėje) Ntr. A. J. Mickaus

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349

Rašytojo ANTANO ŠILEIKOS į

“7l)onian in (Bvonze” Į—X I
SUTIKTUVES rengia "Random House" leidykla I

RUGSĖJO 14, antradienį, 7.30 v.v - Otavoje, "Collected Works" . 
knygyne, 1242 WeJIington St., tel. 613 722-1265, įėjimas 
nemokamas. RUGSĖJO 17, penktadienį, 7.30 v.v. - Kalgaryje, 
"Pages on Kennsington" knygyne, 1135 Kennsington Rd. NW, 
tel. 403 283-6655, įėjimas nemokamas. RUGSĖJO 29, 
trečiadienį, 7.30 v.v. - Toronte, Harbourfront Reading Series 
Brigantine Room, York Quay Centre, 235 Queens Quay W., 
tel. 416 973-4000, bilietai - $8.

IEŠKOME AUKLĖS (2 vaikams 
- 11 ir 6 m. amžiaus), kuri gyven
tų kartu mūsų namuose ir atliktų 
namų ruošos darbus, Royal York 
ir Eglinton rajone. Skambinti va
karais tel. 416 614-7736.

“BALTIC TREE SERVICE’” 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Lelis, 647 
519-2299 (nešiojamas).

CONSTRUCTION LTD.

PARDUODAME Prisikėlimo pa
rapijos senos šventovės ilgą suolą. 
Skambinti tel. 905 787-9393.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

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.

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 
ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

I ■ TĖVIŠKES ŽIBURIAI i
THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $50.00, .

rėmėjo - $60.00, garbės - $70.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00

(JAV-se amerikietiškais doleriais)

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

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

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 
L5C 1T3, Canada

Tinklalapio adresas: www.tzib.com
El. paštas: tevzib@pathcom.com

I Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 I

■ Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
siunčiami nemokamai šešias savaites

http://www.maironiomokykla.net
mailto:vytulisl@exicite.com
mailto:mbatraks@sympatico.ca
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com

