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Tikslas - tautai išlikti
Visokiose įtampose, suirutėse, politinių veiksnių 

trintyse, ekonominio augimo (ar stebuklo), o kartu ir 
skurdo paradoksiškose sandūrose, spėlionėse ir planavi
muose, kas iš tikrųjų būsim Europos sąjungoje - visuose 
tuose “dideliuose dalykuose” paskendę, atrodo, nebetu
rime nei laiko, nei noro pažiūrėti į vieną labai svarbią 
sritį, būtent - jaunimo auklėjimą.

K
Ą gi - kaip yra, taip yra. Mokyklos veikia, mo
kyklų nelankančių vaikų skaičius nebejaudina, 
švietimo reformos vyksta, pakeitimai daromi, 
mokymo programos modeminamos, derinamos prie Eu

ropos, A.P.P.L.E. veikia. Atrodo, viskas stovi ant tikro 
kelio, ir ko daugiau? Tačiau daugeliui ramybės vis ne
duoda vienas svarbus dalykas - tai jaunuomenės auklėji
mas, ypač tautinis. Tie, kurie į jį įpratę žiūrėti kaip į dalį 
ir privalomą bendro jaunimo auklėjimo, pasigenda jo 
mokyklose. Ir kyla klausimas, ar bus kada kitaip, ar tas 
tautinis auklėjimas jau visiems laikams pasmerktas iš
nykti kaip nereikalingas (gal net žalingas) priedas prie 
visos programinės auklėjimo sistemos ir naujųjų laikų 
“avangardinės” mąstysenos? Kyla taipgi klausimas, ar 
mokytojų paruošimas derinasi su auklėjamaisiais užda
viniais, kurių tinkamas atlikimas svariau užtikrintų tau
tos ateitį? Jei mokytojai nebus tinkamai paruošti, ko ga
lima tikėtis ateityje? Kritikuodami dabartinius valstybės 
vadovus, vis kalbame apie jaunąją kartą, kuri turėtų būti 
jau kitaip mąstanti, kitaip kraštui vadovaujanti, Lietuvą 
vedanti tiesos, doros ir tėvynės meilės keliu. Bet kas to
kią kartą paruoš, jei patys mokytojai į visuomeninius 
reikalus žiūrės pro pirštus, jeigu jiems mokymo, o ypač 
auklėjimo darbas teatrodys kaip paprasčiausias uždarbis 
pragyvenimui? Tarkim, kad šių laikų mokytojai jau ne
be auklėtojai, kad jie tik atlieka žinių perdavimo parei
gas. Bet kas tada turėtų rūpintis jaunimo auklėjimu? Ar 
tai jau vien tik tėvų reikalas? Ar valstybinėms švietimo 
institucijoms nebesvarbu, kokia visuomenė išaugs, ko
kia tauta formuojasi, ar ji iš viso nyksta? Kažkur turėtų 
būti atsakymas. Reikėtų to ieškoti.

P
ILIEČIŲ su žinių bagažais vis gausėja. Kiekvie
ną pavasarį tūstančiai jaunų žmonių baigia aukš
tuosius mokslus ir dairosi atitinkamo darbo. 
Kraštas per mažas ir nepasiruošęs atsiliepti į visas pa

siūlas. Kas belieka? Atsakymas - laimės ieškojimas pla
čiame pasaulyje. Šiandien tie laimės ieškotojai tautoje 
jau kelia nerimą. Pristeigėme universitetų, ruošiame 
įvairių sričių šviesuolius, kurių kraštui tiek daug nerei
kia. Ir taip kažkas lyg nusvirę į vieną pusę ir prašosi lo- 
giškesnio balanso. O viskas daroma švietimo vardu. Žo
dis kitas prieš tai atrodytų kaip neišmanėlių riksmas. 
Taigi - yra kaip yra. Bet ar taip turėtų būti? Įžengėme į 
Europą. Nors, kaip sakome, grįžome, bet tenai ne mūsų 
namai, ne savoji lietuviška šeima. Savo tauta turėsime 
patys pasirūpinti. Kokie žmonės užaugs, tokia ir bus 
nauda tėvynei bei Europai. Nuo šitų tiesų negalime nu
sigręžti. Tad kas darytina? Dalykas paprastas. Jis liks 
dar paprastesnis, jeigu dėl tautos išlikimo ir jos stiprini
mo visi sutarsime. Gyvybinių tautos reikalų negalima 
paversti mainais už kokią siūlomą, žadamą ar laukiamą 
ekonominę gerovę, gal viliojančią naujovę, sumaniai iš
keliamą pasaulinėse reklamose ar įvardijamą kaip da
bartinio mąstymo pagrindą. Ekonominiai bei politiniai 
ryšiai ar kokie formalūs susivienijimai negali užgožti 
gyvybinių tautos interesų. Tai mūsų pačių budėjimo ir 
rūpesčio reikalas. Jame glūdi priaugančios kartos tinka
mas paruošimas, paruošėjų paruošimas ir sutelktinis dė
mesys žmogaus ugdymui, turinčiam lygiagrečiai eiti ša
lia mokslo žinių, specialybių įsigijimo ir apskritai šalia 
programinės apšvietos. Jei pavadinimas “tautinis auklė
jimas” kai kam nepriimtinas, tegu jis vyksta kitokiu var
du. Tikslas vienas - tautai išlikti ir stiprėti. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Mokinių perteklius

S a v a i t ė Lietuvoje

Naujuosius mokslo metus 
pradėjo didesnis nei tikėtasi mo
kinių skaičius. Ypač daug moki
nių susilaukė įvairių priemiesčių 
mokyklos, nes ten smarkiausiai 
plečiasi gyventojų skaičius. On
tario švietimo ministeris Gerard 
Kennedy prašė mokyklų tarybas 
neuždaryti mokyklų, kurios bu
vo numatytos uždaryti iki lap
kričio mėnesio, nes iki tol nebus 
įmanoma įvertinti susidariusios 
padėties ir peržiūrėti Toronto 
priemiesčių mokyklose atsiradu
sį mokinių perteklių. Beveik vi
sose mokyklose trūksta mokyto
jų, kurie galėtų dirbti su silpnai 
angliškai kalbančiais mokiniais.

Švietimo ministeris Ge
rard Kennedy, Ontario provin
cijoje įgyvendino vieną iš rinki
minių pažadų - sumažino vaikų 
darželio ir iki trečio skyriaus 
mokinių skaičių klasėje iki 20. 
Tikimasi, kad provincijos papil

domi 2,1 bilijonai dolerių per 
ateinančius ketverius metus pri
pratins vaikus nesibaiminti įvai
rių patikrinimų ar egzaminų, pa
kels jų pasitikėjimą savimi, o 
tuo pačiu pakils ir jų išsilavini
mo vidurkis. Kai kurių mokyto
jų nuomone, pats mokymo lai
kas sutrumpės visu mėnesiu, nes 
teks laikyti egzaminus. Tėvų 
baimė, kad vaikai bus per anksti 
verčiami išgyventi egzaminų 
įtampą, gali būti pateisinta jų 
pasiruošimu gyvenimui ir moks
lo lygio pakėlimui.

Kanados premjerai nekei
čia savo reikalavimų, įteiktų mi- 
nisteriui pirmininkui Paul Mar
tin dėl sveikatos apsaugos finan
savimo. Rugsėjo mėnesio pra
džioje Mississaugos mieste su
važiavę premjerai pritarė tam 
pačiam sveikatos apsaugos pla
nui, kuris prieš kelis mėnesius 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, pastatydinta kardinolo A. J. Bačkio Nuotr. I. Ross

Demokratija ateities Lietuvai
Tryliktoji “Į laisvę” fondo studijų savaitė

HENRIKAS KUDREIKIS
Liepos 29 Kauno karininkų 

ramovėje prasidėjo studijų sa
vaitė su šūkiu Demokratijos pa
mokos ateities Lietuvai.

Savaitė pradėta kun. R. Gri
go 1953 m. Žemaitijos partizanų 
išleistos maldaknygės žodžiais 
ir literatūrine-muzikine dalimi, 
kurią atliko smuikininkė Rasa 
Rasimavičienė. Poeziją skaitė 
Nora Pleičikienė. Dr. K. Amb
razaitis tarė atidarymo žodžius. 
Kalbėjo “Į laisvę” fondo Lietu
vos filialo pirmininkas Jonas 
Kairevičius. Sveikino mjr. Gedi
minas Reuto, Kauno karininkų 
ramovės viršininkas ir kiti parei
gūnai. Studijų metu kalbėjo buv. 
kariuomenės vadas gen. mjr. Jo
nas Kronkaitis, prel. A. Svarins
kas, Lietuvos kelio pirmininkė 
Liliana Astra ir Kovo 11-tosios 
akto signataras A. Patackas.

Paskaitininkai: dr. K. Amb
razaitis, Vidmantas Vitkauskas, 
seimo atstovas E. Vareikis, Al
girdas Patackas, seimo narys J. 
Sabatauskas, dabartiniai Lietu
vos gyventojai J. Kojelis ir dr. 
V. Dambrava, prof. K. Skrups- 
kelis.

Paskutinę studijų dieną 
įteikta “Į Laisvę” fondo rezis
tencijos premija K. Kasparui už 
pasipriešinimo kovos istorijos 
tyrinėjimus ir Emai Mikulėnai- 
tei už parengimą Stefanijos La- 
digienės knygos Esame.

Paskutinė diena buvo skirta 
kelionei į Rumšiškes - poeto Jo
no Aisčio pagerbtuvėms. Popie
tėje J. Aisčio poeziją skaitė ak
torė įneša Paliulytė, tarpais gita
ra pritariant Gintarui Kelpšai. 
Visi dalyviai aplankė Jono Ais
čio kapą, kuris papuoštas įdomia 

Šie skelbimai platinami ir Vilniaus, ir Kauno gatvėse Nuotr. I. Ross

skulptūra. Studijos baigtos 
Rumšiškių Šv. Arkangelo-My- 
kolo šventovėje Kaune. Šv. Mi
šias už iškiliuosius mirusius 
laisvės veikėjus aukojo kun. 
Virginijus Bijotas.

Pirmą studijų dieną karinin
kų ramovės salė buvo apypilnė. 
Antrą dieną klausytojų skaičius 
smarkiai sumažėjo. Trečią dieną 
pasirodė tik užsiregistravę kelio
nei į Rumšiškes.

Pirmosios dienos vakare 
studijų dalyviai gausiai susirin
ko į susipažinimo vakaronę. Iš
naudojau tą prosą pasikalbėti su 
keliais Lietuvos valstybės parei
gūnais. Pastebėjau, kad visi rū
pinasi Viktoro Uspaskicho ėji
mais. Su seimo nariu Egidijum 
Vareikių bandžiau išsiaiškinti, 
ar Lietuvos kariuomenėje tikrai 
yra rusų agentų. E. Vareikis 
man paaiškino, kad dauguma ru
sų karininkų gimę ir užaugę Lie
tuvoje, valstybės piliečiai, todėl 
nėra pagrindo jų nepriimti Lie
tuvos kariuomenėn. Kai kurie 
aukštesnėse pareigose sėdį rusai 
gal suteikia pirmenybę savo tau
tiečiams. Sunku pasakyti, ar kai 
kurie iš jų dirba rusų karinei 
žvalgybai.

Antrą dieną po paskaitų ap
lankėme buvusią prezidentūrą 
Kaune, slaptą spaustuvę “ab”. 
Diena baigta Domeikavoje, kur 
puikiai visus linksmino Stepo 
Rumbos vadovaujama Domei
kavos moterų kaimo kapela. Po 
valgių ir gėrimų trenkė padus 
jauni ir seni šokėjai, skambėjo 
dainos. Mes, amerikiečiai, šį va
karą ilgai prisiminsime. Visi 
studijų dalyviai dėkingi studijų 
vadovui Vidmantui Vitkauskui, 
kurio dėka studijos buvo gana 

sėkmingos ir įdomios.
Visi didieji Lietuvos laik

raščiai, nors buvo pakviesti, stu
dijose nepasirodė. Net dešiniųjų 
Lietuvos aidas ir Valstiečių laik
raštis - nei žodžio. Savo atsto
vus atsiuntė tik katalikų XXI 
amžius ir Kauno rajono Tėviškės 
žinios.

Vėl Ariogaloje
Rugpjūčio 7 d. visi keliai 

vedė Ariogalon. Šventę pradėjo
me lankydami partizanų kapus, 
kur keli tuzinai jaunų vyrų ilsisi 
stačiame Dubysos krante. Šalia 
didelė koplyčia su žuvusiųjų są
rašais. Besižvalgant staiga tarp 
kapų eilių išnyra kariškių būrys 
ir karo aviacijos dūdų orkestras. 
Prie koplyčios sustojęs orkestras 
sugrojo, atrodo, vieną Šopeno 
laidotuvių maršų. Aukštas, šau
niai atrodantis kariškis, brigados 
generolas Arvydas Pocius kop
lyčioje padeda eglinį vainiką. 
Pasigirsta komanda “Ginklu 
gerbk”. Aviacijos garbės dalinys 
iššauna trijų šūvių sutartinę sal
vę. Žiūrovų minia - aš, brolis 
Vytautas ir du seneliai. Tik vė
liau į partizanų kapus žygiavo 
įvairios delegacijos.

Matyti, kad kasmet Arioga
lon keliaujančių tremtinių-parti- 
zanų eiles retina giltinė. Prieš 
dvejus metus rajonų delegacijos 
buvo daug gausesnės.

Prie Ariogalos šventovės 
įvairių rajonų tremtinių grupės. 
Staiga Karo aviacijos orkestras 
trenkia maršą. Apie 500-600 mi
nia pajuda į statoką Dubysos 
slėnį. Ten jau judėjo didelė mi
nia ir stovėjo prekybininkų pala
pinių visas miestelis.

Šv. Mišių altorius šį kartą 
įrengtas minios viduryje. Di
džioji tremtinių ir žiūrovų dalis 
buvo tikri katalikai ir atidžiai se
kė šv. Mišias. Jas aukojo arki
vyskupas Sigitas Tamkevičius, 
padedant artimų apylinkių kuni
gams. Prieš pat pamaldas atvyko 
Lietuvos vidurinių mokyklų de
legacijos. Su liūdesiu stebėjau, 
kad kelių mokyklų nariai iš pa
maldų “nusiėmė” ir dingo pala
pinių miestelyje. Tačiau likusių 
mokyklų mokiniai, ypač su 
skautų uniformomis, elgėsi kaip 
pridera, klūpojo per Pulkim ant 
kelių ir per Pakylėjimą, ėjo prie 
šventos Komunijos. Šiemet prie 
Dievo stalo ėjo didelės eilės, ko 
nepastebėjau ankstesniais me
tais.

Kalbėjo Vytautas Landsber
gis ir pora kitų. Kalbos gana 
trumpos. Choristų šiemet buvo 
daug mažiau. Karo aviacijos or
kestras pagrojo keletą populiarių 
dalykėlių, užbaigė maršu. Publi
ka laukė karo aviacijos akrobatų 
pasirodymo, bet, deja, jie neat- 
skrido.

Vakare jaunimas gausiai 
traukė į Dubysos slėnyje uždeg
tus laužus. Grojo jaunimo or
kestras ir ilgas valandas tęsėsi 
šokiai.

Lankėsi Armėnijos 
pareigūnas

Lietuvoje oficialiu vizitu 
rugsėjo 8 d. lankėsi Armėnijos 
gynybos ministeris Seržas 
Srgsijanas. Jis susitiko su krašto 
apsaugos ministeriu Linu Linke
vičiumi, su kuriuo aptartos re
gioninio bendradarbiavimo gali
mybės, dvišaliai kariniai ryšiai, 
ŠAS (NATO) plėtra bei gink
luotųjų pajėgų reformos eiga.

Įvyko susitikimai su prezi
dentu Valdu Adamkumi, užsie
nio reikalų ministeriu Antanu 
Valioniu, seimo Valstybinio sau
gumo ir gynybos komiteto pir
mininku Alvydu Sadecku, Lau
ko pajėgų vadu brigados gene
rolu Arvydu Pociumi. Pasirašyta 
bendradarbiavimo sutartis dėl Ar
mėnijos kariškių studijų Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo aka
demijoje. Svečias aplankė Zoknių 
oro bazę, susitiko su tarptautinio 
kontingento kariais.

Armėnija tikisi, kad Lietuva 
pasidalins įgyta patirtimi ir pa
dės jai įveikti kelią į narystę 
ŠAS (NATO) bei Europos są
jungoje.

Šmeižė ministerį pirmininką
Rugpjūčio 31 vakarą TV3 

laidoje “Nesutinku!” parodytas 
siužetas apie Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) tyrimą, susijusį 
su UAB “Rubicon group” slap
tąja buhalterija. Laidoje pa
skelbti dokumentai, STT paimti 
iš “Rubicon group”, kuriuose 
šalia inicialų “AMB” keliose 
vietose nurodytos pinigų sumos. 
Iššifruoti inicialai neva esantys 
ministerio pirmininko Algirdo 
Mykolo Brazausko.

Premjeras tvirtino, kad tai 
yra šmeižtas ir kad teisėsaugi
ninkai perdavę tokią medžiagą, 
kuri yra ikiteisminio tyrimo 
duomenys. Jo ir Artūro Paulaus
ko koalicija “Už darbą Lietuvai” 
taip pat neigia laidoje išdėstytas 
prielaidas, praneša LGTIC.

A. Brazauskas rugsėjo 2 d. 
kreipėsi į generalinį prokurorą 
Antanas Klimavičių, prašyda
mas pradėti ikiteisiminį tyrimą 
dėl laidai vadovavusios žurna
listės Rūtos Grinevičiūtės pa
reikštų įtarimų premjero atžvil
giu, ragina iškelti baudžiamąją 
bylą pagal Baudžiamojo ko
dekso 154 ir 155 str. Jis taip pat 
prašė įvertinti visos laidos kūry
binės grupės napų veiksmus.

Nauja saugykla
Rugsėjo 9 d. oficialiai pra

dėta naudoti nauja radioaktyvių
jų atliekų saugyklos apsaugos ir 
stebėjimo sistema, kurią JAV 
padėjo Lietuvai įdiegti. Naujoji 
sistema leidžia teisėsaugos pa
reigūnams iš karto gauti duome
nų apie neleistinus veiksmus so
vietų kariuomenės naudotoje 
saugykloje ir atitinkamai į juos 
reaguoti.

JAV Energetikos departa
mento padovanotos įrangos ver
tė siekia 671,500 litų. Saugykla 
užima 2.7 hektaro plotą, yra 9 
km nuo Maišiagalos, Širvintų 
rajone. Saugyklai vadovauja 
valstybės Radioaktyviųjų at
liekų tvarkymo agentūra. Jos di
rektoriaus Dainiaus Janėno tei
gimu, tikimasi gauti finansinės 
paramos iš Europos komisijos 
tolesniam saugyklos moderni
zavimui.
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Milijoninio fondo doleriai
Buvo patenkinta 90 stipendijų prašymų

Kuria dar vieną partiją
Nuosaikiuosius ir radikaliuo

sius politikus subūręs Gedimino 
Vagnoriaus vadovaujamas Krikš
čionių konservatorių socialinės 
sąjungos (KKSS) blokas tikisi 
naujame seime išsikovoti 10 
mandatų ir ateityje peraugti į 
partiją, praneša ELTA-LGTIC. 
KKSS pirmininkas G. Vagno
rius bei “Jaunosios Lietuvos” ir 
Naujųjų tautininkų pirmininkas 
Stanislovas Buškevičius nemato 
kliūčių tokiai partijai atsirasti.

KKSS blokas savo rinkimų 
programoje pabrėžia būtinybę 
padidinti algas ir pensijas, remti 
naujų darbo vietų kūrimąsi. ES 
struktūrinių fondų lėšos turėtų 
būti skiriamos pirmiausia naujų 
darbo vietų steigimo projek
tams; taikant mokesčių lengva
tas reikėtų skatinti naujų įmonių 
steigimą mažuose miesteliuose. 
G. Vagnoriaus teigimu, jo ko
manda nėra įsipareigojusi jo
kioms verslo ar korupcinėms 
politinėms grupėms.

Lankėsi Artimųjų Rytų 
atstovai

Palangoje prieš prasidedant 
Baltijos ir Šiaurės valstybių už
sienio reikalų ministeriu susiti
kimui, ministeriu darbo pusry
čiuose dalyavavo Artimųjų Rytų 
taikos plano, vadinamo “Žene
vos susitarimu” autoriai - bu
vęs Izraelio teisingumo ministe
ris Josi Beilin bei buvęs Pales
tinos Valstybinės administracijos 
kultūros ir informacijos ministe
ris Jaser Abed Rabo. Susitikimo 
dalyvai patvirtino, kad Šiaurės ir 
Baltijos regiono valstybėms nė
ra svetimos problemos tolimuo
se kraštuose. Jos siekia prisidėti 
prie taikos palaikymo Artimuo
siuose Rytuose.

Susitikime pasikeista nuo
monėmis dėl susiklosčiusios pa
dėties Artimuosiuose Rytuose, 
kalbėta apie galimas išeitis iš 
dabartinės krizės. Svečiai supa
žindino su dabartine būkle ir Že
nevos susitarimo įgyvendinimo 
eiga.

Lankėsi EK pareigūnas
Lietuvoje rugsėjo 2 d. lan

kėsi už organizacijos plėtrą atsa
kingas Europos komisijos pafei- 
gūnas Guenter Verheugen. Susi
tikimuose su prezidentu Valdu 
Adamkumi ir užsienio reikalų 
ministeriu Antanu Valioniu, sei
mo pirmininku Artūru Paulaus
ku daugiausia dėmesio skirta 
geros kaimynystės politikai, vi
sų pirma - santykiams su Uk
raina ir Gudija. Taip pat aptarta 
Lietuvos narystė EŠ, tolesnė 
bloko plėtra, pirmiausia - Turki
jos priėmimas.

Svečias pabrėžė, kad Lietu
vos pasiekimai yra akivaizdūs, 
svarbiausia - auganti ekonomi
ka, kuri stiprėja greičiausiai iš 
visų ES valstybių, patikino, kad 
gyvenimo sąlygos Lietuvoje la
bai greitai pradės gerėti.

G. Verheugen, ES kadenciją 
baigiantis komisaras, Lietuvoje 
lankėsi Lietuvos teisės universi
teto kvietimu. LTU jam suteikė 
garbės daktaratą už reikšmingą 
indėlį remiant Lietuvą įsijungi
me į ES, demokratiškumą ir tole
ranciją palaikant Lietuvos teisės 
universiteto pastangas aktyviai 
įsijungti į bendrą Europos aukšto
jo mokslo ir studijų erdvę. RSJ
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“TĖVE MŪSŲ...”

SPAUDOS BALSAI
Zlotai lenkiškoms mokykloms

KUN. K. AMBRASAS, SJ
Nuo mažumės mes ne tik 

girdime, bet ir patys kartojame 
šiuos Viešpaties išmokytus ir 
dažnai vadinamus “Viešpaties 
maldos” žodžius. Paprastai į vir
šininkus, į tautos, Bažnyčios, ka
riuomenės ar kitokius vadus 
kreipiamasi labai pagarbiais, iš
kilmingais vardais ir titulais. 
Tiek istorijos puslapiuose, tiek 
ir mūsų kalboje pasigirsta impe
ratorius, karalius, šachas, prezi
dentas, generolas, eminencija, 
ekscelencija ir kiti su garbės 
laipsniais, vardais ir titulais su
siję kreipiniai. Tačiau Dievo Sū
nus, Tas, Kuris už mūsų kaltes 
ir nuodėmes pakibo ant pajuo
kos ir gėdos stulpo, vadinamo 
kryžiumi, be jokių eminencijų ir 
kitokių žmogaus prasimanytų ti
tulų, moko kreiptis paprastai - 
Tėve ...

Kartą, matau, Jeruzalės gat
vėje žengia dviese: vienas aukš
tas, apsitaisęs juodu sudurtu, 
fraku, juoda skrybėle, su ilgo
mis žandenomis, vesdamasis už 
rankų nedidelį, gal trejų metukų 
vaikutį, kuris kažką vis sako sa
ko, bet tas juodai apsitaisęs tė
vas negirdi. Tada tėvas, pasi
lenkęs prie vaiko, nori išgirsti, 
ką tas mažylis Sušnibžda: “Ab
ba...”

Tas žodis, užrašytas ir Evan
gelijoje, gyvas ir mūsų dieno
mis: “Tėveli”. Taip lygiai į Dan
gaus Tėvą kreiptis išmokė ir Jė
zus Kristus, mūsų Išganytojas ir 
Atpirkėjas.

Kas išvardinta šioje vienin
telėje Kristaus maldoje, kurią 
Jis mums paliko? Pirmiausia — 
pagarba mūsų, Tėvui, ne kokios 
nors vienos tautos ar partijos, 
bendruomenės ar atskalos, bet 
visų - visos žmonijos, visų rasių 
ir kalbų Tėvui. Ši malda mus, 
visą žmoniją, susieja į vieną, į 
šeimą ir padaro vienos šeimos 
vaikais.

“Kuris esi danguje" - kad 
pabrėžtume skirtumą nuo tų 
daugelio žemiškųjų tėvų, kurie 
turi šeimas ir žmonas, kurios 
girfido vaikus, mes išskiriame iš 
tų milijardų žmogiškųjų ir že
miškųjų tėvų ir vadiname Jį - 
mūsų visagalį, gailestingąjį, ma
loningąjį ir nesikeičiantį Kūrėją 
ir valdovų Valdovą. Kai tiek 
maža pagarbos žemiškiesiems 
tėvams, į kuriuos vaikai tuksi, 
vadina “tu” arba net ir šaiposi iš 

Kardinolo a.a. Vincento Sladkevičiaus liturginiai reikmenys Veiionies 
muziejuje Kaune Nuotr. S. Sajausko

jų ir negerbia, net žudo, tai at
siminkime, jog Dievas vienu 
įsakymu liepė mums gerbti, my
lėti ir pagarbiai elgtis su savo 
žemiškais tėvais. Tokiems jau
triems vaikams Viešpats paža
dėjo Amžinąjį gyvenimą. Ypač 
liepė gerbti net savo dangiškojo 
Tėvo Vardą, kad jo, kaip kokią 
estradinę melodiją, nenuvalkio
tume, nesumaišytume su žemiš
komis dulkėmis. Ten, kur Dievo 
valiai - kurią matome vertika
liąją liniją kryžiaus medyje, o 
žmogaus valią mums liudija ho- 
rizantalioji kryžma - priešta
rauja žmogaus norai, ketinimai, 
darbai ir poelgiai, visur atsi
randa - kančia. Štai kodėl šioje 
maldoje Jėzus mums įsakmiai 
sako: Teesie Tavo, Tėve, valia. 
Kaip danguje, taip ir žemėje. 
Teateinie Tavo karalystė, kad 
nebūtų daugiau nei ašarų, nei 
skausmo, nei pykčio, nei neapy
kantos, nei turtingų, nei vargšų.

Dabar keturi prašymai: duok 
duonos, atleisk kaltes, neleisk 
vesti mūsų į pagundą, gelbėk 
mus nuo pikta. Vienas už kitą 
svarbesni, vienas už kitą reika
lingesni, bet vienas iš svar
biausiųjų - atleisk kaltes. Be at
leidimo mes pražūsime. Be Ta
vosios malonės, Viešpatie, - 
mums Amžinybė apkars. Todėl, 
sutelkęs visą dėmesį, visą nuo
širdumą ir jėgas tariu:

Gelbėk mus visus, ypatingai 
mano artimuosius. Atleisk ne tik 
mano, bet ir mano tautos ir viso 
pasaulio kaltes ir mokyk mane, 
kad ateičiau pas Tave švarus, 
pasirengęs stoti Tavo akivaiz
dom nes kam tada mes kalbame 
ir prašom Dievo Motiną mums 
ypatingai padėti... mirties va
landą, kai mūsų kūnas ims 
stingti ir dvasia bus apsnūdus, 
tada maža ką galėsime apmąs
tyti ir atsiprašyti. Todėl man, 
mūsų tautai būk gailestingas. 
Pasitikėdami Tavo gerumu, gai
lestingumu ir beribe Tėviška 
meile, iš savo silpnybių gelmės 
mes tiesiame savo rankas ir šir
dis, kad mus pakeltum, nuplau
tum savo Didžiojo Gailestingu
mo versmėse, maldaujame Tavo 
gerumo, atlaidumo ir šviesos, 
kuri apšviestų mūsų klystkelius, 
kad nuvestų Amžinosios Meilės 
tėviškėn, kur Tu, vienas Dievas, 
Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia, 
gyveni ir viešpatauji per amžių 
amžius.

Dalis studentų Sekminių vigilijoje - Žemaitkiemyje

Dvasinio atgimimo keliais
Trys savaitės Lietuvoje

VINCAS KOLYČIUS
Mano atsiminimai apie pra

leistą laiką Lietuvoje galbūt bus 
kiek skirtingi nuo kitų kelionių 
aprašymų, kuriuos skaitome spau
doje. Per paskutinius 14 metų ši 
mano kelionė jau buvo vienuo
liktoji. Aš vykdavau kas metai, 
ten praleisdavau 4-5 savaites, tik 
paskutinius 3 metus nevažiavau, 
nes mano žmona sirgo, ir aš ne
norėjau jos palikti.

Mano lankymosi Lietuvoje 
tikslas - dvasinis Lietuvos atgi
mimas ir misijinės kelionės Lie
tuvoje su katalikų bendruomene 
“Gyvieji akmenys”. Aš tą ben
druomenę remiu, padedu ir glo
boju jau 12 metų. Šį kartą noriu 
smulkiau parašyti apie tas 3 sa
vaites, kurios man buvo didelė 
Dievo dovana.

Kelionė per Varšuvą
Skridau lenkų oro linija 

“LOT”, per kurią man papigintą 
bilietą parūpino “Astra Travel”. 
Tai buvo mano pirmoji kelionė 
per Varšuvą. Iš karto nenorėjau 
lenkų linija skristi, bet nenusi
vyliau. Mano sūnus Paulius ma
ne nuvežė į Toronto oro uostą ir 
paprašė tarnautojos, kad jeigu 
būtų dar laisvų vietų, man duotų 
vietą pirmoje klasėje. Ji patarė, 
kad aš eičiau į lėktuvą paskutinis 
ir priminčiau tarnautojai apie pir
mą klasę. Taip ir padariau. Vieta 
dar buvo, ir aš gavau vietą su vi
sais “turtingesniais” už mane.

Varšuvoje reikėjo laukti 2 
valandas. Kadangi buvo sekma
dienis, tai susiradau koplyčią, 
kurioje buvo ką tik prasidėjusios 
Mišios. Buvau laimingas, kad 
galėjau Mišiose dalyvauti. Skry
dis į Vilnių buvo trumpas, suti
kau dar porą lietuvių iš Toronto, 
kurie taip pat skrido į Lietuvą.

Vilniuje mane pasitiko žur
nalo Žodis tarp mūsų platintojas 
Romas ir redaktorė Asta. Jie no
rėjo mane vežti į Kauną ne plen
tu, bet mažesniais keliais, kad 
pasigrožėčiau Lietuvos laukais 
ir gražia gamta. Sustojom Tra
kuose, truputį pavaikščiojom, 
šiek tiek užvalgėm viename res
torane ir važiavom toliau.

Privažiavom Birštoną, jau 
buvo 6 valanda ir kaip tik tuo 
pačiu laiku šventovėje prasidėjo 
Mišios. Visi dalyvavom Mišio
se. Išeinant iš šventovės viena 
moteris vis žiūrėjo į manę ir iš
ėjusi paklausė, ar aš esu Koly
čius. Paklausiau ją, iš kur ji ma
ne pažįsta. Ji atsakė, kad prieš 7 
metus per vieną susirinkimą, ku
riame aš kalbėjau, ji atėjo pas 
mane prašyti, kad už ją pasi- 
melsčiau. Aš su ja meldžiausi ir 
nuo to laiko, ji sako, jos gyveni
mas pasikeitė. Aš pats nustebau, 
kad kažkas mažame mieste ma
ne atpažino.

Kaune
Kadangi Kaune yra “Gyvų

jų akmenų” centras, jų branduo
lys ir taip pat dauguma jų gyve-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Jaunų šeimų grupelė. Kraštutinėje kairėje - šių įspūdžių autorius 
Vincas Kolyčius

na Kaune, tai aš kiekvienais 
metais ten ir apsistodavau Rau
dondvaryje, kur vienas gamtos 
mylėtojas miške turėjo namą ir 
vėliau gana pigiai jį pardavė 
“Gyviesiems akmenims”. Ten 
daugiausia gyveno studentai, ku
rie priklausė bendruomenei. Jie 
priimdavo ir mane, man ten la
bai patikdavo, vakarais susirink
davo daugiau studentų, giedoda
vom, melsdavomės ir kalbėda
vomės. Dabar ten vyksta pagrin
dinis remontas'. Šiais metais no
rėjau būti visiškai vienas. Po 
žmonos mirties gerokai pasikei
čiau. Kauno senamiestyje jėzui
tai turi savo šventovę, gimnaziją 
ir vienuolyną. Jie turėjo laisvų 
kambarių, tai priėmė ir mane. 
Kartu su jais valgydavau pusry
čius, buvo malonu sutikti kun. 
Gintarą Vitkų, gimnazijos direk
torių, kurį pažinojau iš anksčiau, 
taip pat kun. Kazimierą Ambra
są, (jis ten dabar gyvena). Vie
nuolyno vyresnysis yra kun. 
Stasys Kazėnas.

Kiekvieną dieną po pusry
čių prasidėdavo mano susitiki
mai su “Gyvųjų akmenų” žmo
nėmis, su Katalikų evangelizaci
jos centro tarnautojais, taip pat 
su studentų grupe, pasivadinusia 
“Naujoji sandora”. Aišku, nega
lėjau pamiršti ir savo “kūdikio” 
(taip aš jį vadinu) žurnalo Žodis 
tarp mūsų.

Maldos grupės
Kaune yra daug maldos gru

pių, kurios renkasi vakarais vie
ną kartą per savaitę. Kiekvieną 
vakarą, kuri nors grupė mane 
kviesdavo ir prašydavo trumpai 
pakalbėti ir po to beveik visi da
lyviai prašydavo asmeniškų 
maldų, kad aš su jais pasimels- 
čiau. Tie susitikimai būdavo 
nuostabūs, jaučiau Šv. Dvasios 
veikimą ir daug kam vis galėda
vau padėti.

Tie būreliai būdavo įvairūs, 
dažniausiai pagal amžiaus grupę. 
Teko dalyvauti ir vyresniųjų 
grupėje, bet daugiausia susitikau 
su jaunesniais. Pakvietė į “šei
mų su problemomis” susirinki
mą. Tą grupę įsteigė vysk. E. 
Bartulis, kol jis gyveno Kaune 
ir nebuvo dar vyskupas. Ten jau 
anksčiau esu buvęs, berods, net 
tris kartus... Nors jie vadinasi 
šeimos su problemomis, aš 
jiems aiškinau, kad nėra šeimų 
be problemų. Prasidėjo nuo 
Adomo ir Ievos laikų. Teko taip 

pat dalyvauti jaunų šeimų su
sirinkime. Ji man padarė įspūdį, 
nes tą grupę sudaro vien akade
mikai. Dalyvavo du advokatai, 
baigę taip pat teologiją, jų tarpe 
buvo du gydytojai. Visi jauni ir 
kartu atsiveda savo mažus vai
kus. Pradžioje visi gieda, vienas 
teisininkas su gitara vadovauja 
giesmėms, po to skaito Šv. 
Raštą, dalinasi mintimis ir mel
džiasi. Prašė, kad pakalbėčiau ir 
pasidalinčiau su jais mintimis 
apie savo dvasinę kelionę. Po to 
atskirai su kiekviena pora mel
džiausi. Man tai buvo vilties 
švyturys, nes juose mačiau Lie
tuvos ateitį ir Bažnyčios ateitį. 
Prisiminiau kardinolo J. Ratzin- 
gerio pareiškimą, kad Bažnyčios 
atgimimas turi būti ne kiekybi
nis, bet kokybinis. Jis sakė, kad 
šiandien Bažnyčioje yra jaunų 
žmonių grupelės, kurios atsto
vauja “Bažnyčios pavasariui, 
galinčiam atnaujinti pasaulį. Vi
suomenės ateitį lems galingos 
mažos grupės”.

“Dievo mėnuliai”
Lygiai panaši grupė pakvie

tė mane į Vilnių. Jie pasivadinę 
“Dievo mėnuliai”. Keistas tas 
vardas, bet jie paaiškino, kad 
mėnulis iš savęs šviesos neduo
da, bet perduoda iš saulės. Jie ir
gi kaip mėnulis perduoda šviesą, 
kurią gauna iš Dievo. Tą grupę 
(jie vadinasi bendruomene) su
daro kelios jaunos šeimos ir stu
dentai. Dalyvavo ir dominin
konas kun. Pijus, kuris yra jų 
dvasios vadas. Prieš susirinkimą 
visi dalyvavom Mišiose. Pabai
goje prašė, kad pakalbėčiau, o 
po to prašė maldų. Tai vėl Lie
tuvos ir Bažnyčios ateitis.

Į Kauną grįžom jau po 12 
vai. naktį. Iš tikrųjų nebuvo va
karo, kad anksčiau būčiau nu
ėjęs miegoti, bet Dievas laimino 
ir davė jėgų kūnui ir sielai.

Dalyviai su problemomis
Vieną popietę mane pakvie

tė į susirinkimą senoje Šv. Ger
trūdos šventovėje. Aš klausiau, 
kas ten renkasi. Atsakė, kad 
įvairaus amžiaus dalyviai, be
veik visi su įvairiomis proble
momis. Supratau, kad dauguma 
iš jų nėra pajutę savo tėvų mei
lės. Pradėjau kalbėti apie dan
giškojo Tėvo meilę, norėdamas 
kaip nors vaizdžiau išreikšti 
mintį. Taip ir padariau. Išsi
ėmiau iš kišenės 20 litų bank
notą ir prašiau pakelti rankas, 
kurie norėtų tą pinigą gauti. Aiš
ku, pakilo visos rankos. Tada 
paėmiau tą banknotą ir rankoje 
suglamžiau į rutuliuką. Klau
siau, kas dabar norėtų jį gauti. 
Jau pakeltų rankų liko mažiau. 
Numečiau suglamžytą 20 litų 
ant žemės ir uždėjęs batą pradė
jau su koja trinti (aišku ne visiš
kai suspaudžiau). Pakėlęs jį nuo 
žemės, sakiau, kad dabar su
glamžytas ir purvinas bankno
tas, gal dar kas norėtąjį gauti.

Lietuvos lenkiškos mokyk
los yra finansuojamos dviejų pa
grindinių šaltinių - Lietuvos ir 
Lenkijos valdžių. Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonų administraci
jos lietuviškoms šių rajonų mo
kykloms skiria mažiau pinigų 
negu lenkiškoms, o privati ini
ciatyva lietuviškoms mokyk
loms paremti, palyginus su len
kiškoms jos valdžios milijonais 
skiriama lenkiškoms mokyk
loms, yra labai maža parama.

Lenkijos senato prezidiumo 
nutarimu nr. 411, paskelbtu š.m. 
birželio 24 d. biuletenyje, rašo
ma, kad per organizaciją “Lenkų 
bendrija” užsienio lenkų švieti
mui paremti buvo paskirti 
13,075,897 zlotai. Lietuvos len
kams, kaip ir ankstyvesniais me
tais, atiteko daugiau pinigų negu 
visoms senato remiamoms kitų 
valstybių lenkų mažumoms kar
tu paėmus - per septynis milijo
nus zlotų.

Vidurinėms Lietuvos lenkiš
koms mokykloms buvo paskirta: 
Vilniaus Jono-Pauliaus II - 
162,000 zl., J. Kraševskio - 
108.000 zl., A. Mickevičiaus - 
360,000 zl., Butrimonių - 
264,000 zl., Baltosios Vokės - 
194,650 zl., Pabradės - 96,500 
zl. ir Jašiūnų - 140,000 zl. 
Pagrindinių mokyklų ir vaikų 
darželių remontui bei plėtrai pa
skirta: Sudervės - 795,700 zl., 
Linksmadvario - 1,500,000 zl., 
Šumsko - 87,940 zl., Egliškių - 
100,000 zl., Vivulskio Vilniuje 
- 225,300 zl., “Šaltinėliui” Vil
niuje - 135,750 zl., Eišiškių - 
302,870 zl., Šalčininkų - 
226,110 zl., Senųjų Trakų - 
1,609,080 zl., Eitminiškių - 
190,000 zl., Kenos - 590,000 
zl., Karvio - 20,000 zl., ir 
Pabradės - 200,000 zlotų. Taip 
pat buvo paskirta pinigų Lietu
vos lenkų sąjungos namams 
Kaune pirkti.

Priežastis šio palankaus Lie
tuvos lenkams pinigų paskirsty
mo yra nuolatiniai lenkų skun
dai dėl vadovėlių lenkų kalba 
stokos, lenkiškų pavardžių rašy
bos, žemės grąžinimo ir pan. 
Visas statybas ir remontus pri
žiūri “Lenkų bendrijos” pirmi
ninkas senatorius prof. A. Ste- 
machowski.
ES kontroliuoja sieną su Rusija

Maskvos dienraštis Kommer
sant š.m. liepos 19 d. laidoje 
rašo: “Po Lietuvos š.m. gegužės 
1 d. įstojimo į Europos sąjungą 
Lietuvos-Rusijos sienos perėji
mo punktus aplankė iš Briuselio 
atvykusi sanitarinės ir veterina
rinės kontrolės komisija. Ins
pektoriai pareikalavo, kad dėl 
gyvulių pervežimo per naujojo 
ES nario sieną būtų įrengti spe
cialūs punktai. Pirmieji bendrus 
įstatymus patyrė ‘Russkaja sen
sacija’ cirko žvėrys, paliekan
tieji liepos pabaigoje Karaliau
čiaus sritį. Lietuviai Kybartų pa
sienio stotyje praleido cirko 
nuosavybę, bet meškas, gyvates

Gandrų porelė Lietuvoje vasaros metu. Jų daug kur matosi. Tai būdin
gas vaizdas Lietuvoje

Beliko tik trys pakeltos rankos. 
Vėl išlyginau pinigą ir pasako
jau, kad nuėjęs į parduotuvę už 
jį galiu ką nors nusipirkti, jis ne
prarado savo vertės. Panašiai 
yra ir su mūsų gyvenimu. Pra
eityje daugelis iš mūsų buvom 
suglamžyti, nuskriausti, panie
kinti, beveik į purvus sutrinti, 
pajuokti, daugelis gyvenom 
nuodėmėje. Tačiau Dievas 
mums sako, kad mes Jam tebe
same brangūs, nepraradome sa
vo vertės. Jis už mus paaukojo 
savo Sūnų, mūsų vardą Jis turi 
savo rankų delnuose įrašęs. Jis 
mus saugo lyg savo akies lėlytę. 
Jis mus myli ir nėra buvę minu
tės ar sekundės, kada mes buvo
me nemylimi. 

ir beždžiones sugrąžino į Kara
liaučių. Tada cirkininkai nu
sprendė, kad įvyko nesusiprati
mas, - pasakė Karaliaučiaus 
cirko ‘Jantar’ direktorė Natalija' 
Lebedinskaja, - tačiau šį sekma
dienį pas mus atvyko Maskvos 
cirkas ir iškilo tokios pačios 
problemos. Maskviečiams nelei
do pervežti netgi dresiruotų šu
nų!

Kiti gyvulių transportavimo 
būdai būtų tokie: arba per lenkų 
pasienio punktą Bezled-Bagra- 
tiunovsk, kur yra įrengtas visai 
Karaliaučiaus sričiai veterinari
jos punktas, arba keltu St. Peter- 
burg-Baltijsk. Abu keliai kai
nuoja. Plaukdami keltu mes pra
randam 22,000 rublių ir dvi 
dienas, o kitas būdas per Lenki
ja - tai pusantro tūkstančio ne
reikalingų kilometrų - baigė 
Natalija Lebedinskaja” (...)

Korespondentui mėginant 
paklausti, kada lietuviai įrengs 
naujovišką veterinarijos punktą 
Lietuvos gen. konsulato Kara
liaučiuje vizų skyriaus vedėjas 
Arvydas Miknevičius pranešė, 
kad “nežino, kada tai įvyks” ir 
pridūrė: jo manymu, “tai ne 
tokia problema, kurią reikia 
spręsti įtraukiant spaudą”.

Okupacijos nuostoliai
Varšuvos dienraštis Rzecz

pospolita š.m. rugpjūčio 20 d. 
laidoje rašo: “Vilnius viliasi, 
kad Rytų ir Vidurio Europos 
valstybės sudarys bendrą frontą 
derybose su Rusija dėl atlygini
mo už padarytus nuostolius So
vietų Sąjungos okupacijos metu. 
Lietuva visų pirma tikisi Len
kijos bendradarbiavimo (...)

Atlyginimo už padarytus 
nuostolius klausimą pradėjo kel
ti Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus pokalbyje su rusų 
dienraščiu Nezavisimaja gazeta. 
Tai istorinio teisingumo reika
las, o Rusija ne mažiau kaip 
Lietuva turėtų būti suinteresuota 
jo įgyvendinimu. Penkiasdešimt 
metų Lietuva buvo neteisėtai 
Sovietų Sąjungos okupuota. 
Rusija tapo sovietinės imperijos 
paveldėtoja, taigi perėmė poli
tinę atsakomybę už jos okupa
cinės politikos pasekmes. Lietu
vai tarptautinio komunistinio 
Sovietų Sąjungos režimo nusi
kaltimai užsitarnauja tokį patį 
griežtą įvertinimą, kaip ir hitle
rinė Vokietija, - pasakė prezi
dentas.

Lietuvos valdžia kol kas 
negalvoja šiuo reikalu kreiptis į 
tarptautines institucijas. Adam
kaus nuomone, atlyginimo iš
mokėjimas už padarytus nuos
tolius tai ‘visų pirma politinio 
Rusijos subrendimo ir jos geros 
valios reikalas’.(...)

Panašias pretenzijas Rusijai 
pareiškė Latvija ir Estija. Lie
tuvos diplomatijos šefas mano, 
kad jau rugsėjo viduryje gali 
prasidėti trijų Baltijos valstybių 
pasitarimai dėl bendrų veiksmų, 
siekiančių atlyginimo už pada
rytus nuostolius”. J. B.

Pasibaigus susirinkimui dau
gelis atėjo prašyti asmeniškų 
maldų, dalinosi savo praeitimi ir 
buvo nemaža ašarų.

Visi tie susirinkimai, ku
riuose teko dalyvauti, buvo nuo
stabūs. Pamačiau jaunų širdžių 
troškimą ir alkį priartėti labiau 
prie Jėzaus, pastebėjau daugely
je jų vidines žaizdas, patirtas 
vaikystėje. Dažnai jie pasakoda
vo savo skaudžius išgyvenimus. 
Aš aiškinau, kad Jėzui neegzis
tuoja nei laikas, nei vieta, tad 
kvietėm Jėzų grįžti į tuos pra
eities skaudžius momentus ir 
paliesti tas žaizdas savo gydan
čios meilės jėga. Būdavo daug 
ašarų, bet jos buvo Dievo do
vana. (Bus daugiau)

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


Eigulių kapinių tankumyne, laidojant partizanų ryšininkę Niną Nausėdaitę. Pirmoje eilėje pirmasis - Šv.
Antano parapijos kunigas Juozas Indriūnas, trečiasis iš kairės - partizanas Alfonsas Gedutis

Nuotr. S. Sajausko

Tiesaus žodžio riteris
J. Kojelis - jau Lietuvoje. Linkėjimai išlikti 

nesutepto žodžio riteriu

Miražai ir tikrovė DR, JONAS KUNCA

Lietuvos seimo rinkimai jau 
čia pat. Burtininkai ir svetimtau
čiai gelbėtojai yra suglumę 
žmonės, ir yra galimybė vėl ap
sirikti, kaip yra buvę Pakso at
veju. Naują vyriausybę sudarys 
išrinkta seimo dauguma. Jei ją 
sudarytų populistai, prižadėję 
tuojau pat įvesti tvarką ir page
rinti gyvenimą, prasidėtų naujų 
intrigų metas. Mat pakelti atly
ginimus ir pensijas nėra iš ko. 
Tektų bristi į užsienio skolas. 
Toks medaus mėnuo nebūtų il
gas, nes skolintojai, pastebėję 
tokį mūsų valdžios elgesį, nu
stotų davę paskolas. Kiltų nepa
sitenkinimas nauja valdžia, ku
rią galėtumėm pakeisti tik per 
naujus rinkimus po 4 metų.

Tvarkai įvesti ir korupcijai 
sustabdyti reikėtų pakeisti so
vietinės galvosenos tarnautojus. 
Iš Uspaskicho paskelbtų sąrašų 
matyti, kad ten figūruoja val
džios darbe nepatyrę žmonės su 
ta pačia mąstysena, kuri viešpa
tavo iki šiol. Ekonominė pažan
ga, kuri iki šiol buvo gana paten
kinama, pradėtų mažėti. Su ja 
kartu didėtų bedarbių skaičius.

Viltis, kad Uspaskicho Dar
bo partija pašalins skurdą ir ko
rupciją, yra tuščių pažadų sukur
tas miražas. Gerovę gali sukurti

Pragiedruliai Lietuvoje
Lenkija stipriai remia savo tautiečius kai kuriose 

valstybėse, bet neatsilieka ir Lietuva
ANTANAS SURAUČIUS

Lenkijos lietuvių žurnalas 
Aušra (2003.VIII. 1-15) paskel
bė: “Lenkijos senato biudžete 
2004 m. numatyta 50 milijonų 
zlotų užsienyje gyvenančių len
kų veiklai remti”. Didelė ta Len
kijos parama kasmet, tik ne Va
karų kraštuose gyvenantiems 
lenkams; iš ten senatas lėšas 
gauna. Tie 50 milijonų zlotų 
skiriami lenkams, gyvenantiems 
Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lie
tuvoje. Iš tos sumos du trečdaliai 
skiriami lenkų veiklai Lietuvoje. 
Yra žinoma, kokiai veiklai.

Ūkanota, žvarbu, gūdų Lie
tuvoje. Norėtųsi pasidžiaugti 
nors pragiedruliais. Ir didesnių 
prošvaiščių yra. Galima viltis, 
kad bus einama gerėjimo link
me. Skiriama nemažai lėšų etni
niams lietuviams už Lietuvos 
ribų. Nuo pat pradžių teikiama 
pagalba grįžtantiems tremti
niams ir tiems, kurie negalėjo 
anksčiau ir vis dar negali grįžti į 
savo kraštą. Nepamirštama savo 
šaknų ir savo žmonių.

“Lietuvių namai” Vilniuje - 
tremtinių vaikams ir jaunimui. 
Kiek gražių atžalų išaugino! Ir 
toliau veikia, kai grįžimai į Lie
tuvą vis dar nesibaigia. Malonu 
buvo išgirsti ir matyti Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijoje, 
kaip šiltai ir rūpestingai pri
imami grįžtantieji į Lietuvą. 
Motina lietuvė, tėvas ir sūnus 
silpnai lietuviškai kalba - tėvai į 
Lietuvą grįžta, pirmiausia savo 
atžalą į “Lietuvių namus” atvež- 
dami. Šilčiau ir giedriau širdyje. 
Mes - su jumis, jūs su mumis, 
vieni be kitų neapsieisime. Kaip 
tarpukaryje buvo kovojant dėl 
Vilniaus, atlaikant lietuviškumą 
Vilniaus krašte ir Suvalkijos 
pietuose.

Kai Lenkija nesilaiko drau
gystės ir bendradarbiavimo su
tartimi priimto pariteto tautinių 
mažumų švietime, Lietuva sąži
ningai vykdo savo įsipareigoji
mus lenkiškoms mokykloms pas 

tik vieningos valdžios ir gyven
tojų daugmetinės pastangos. Ei
nant į priekį dabartiniu greičiu, 
prisivytumėm Vakarų Europą 
po kokių 10 metų, jei būtų išlai
kytas valdžių pastovumas. Pra
dėję naują bandymų ir intrigų 
laikotarpį atsiliktumėm nuo kitų 
ES šalių.

Prieš balsuojant vertėtų pa
mąstyti, kodėl tas ateivis Uspas- 
kichas tiek rūpinasi Lietuva? Ar 
jam nereikėtų grįžti į savo tėvy
nę Rusiją, kur kaip tik yra tiek 
daug neišspręstų problemų? 
Normalu, kad kiekvienas labiau
siai myli savo gimtąją šalį. Ar 
čia nėra mėginimas tarnauti 
svetimam interesui, o ne tikroji 
meilė mūsų kraštui? Pagal Ru
sijos politikų išsireiškimus, 
Maskva dar vis nepraranda vil
ties vyrauti Baltijos valstybėse. 
Sukurta Darbo partija, ko gero, 
yra Trojos arklys, besiganantis 
Kėdainių pievose.

Iš kitos pusės, rinkėjai nepa
sitiki savo politikais ir pareigū
nais dėl korupcijos toleravimo ir 
netvarkos valstybės administra
cijoj. Iš keršto jie linkę atiduoti 
balsus už jiem nežinomą, bet 
daug žadančią duoti Darbo par
tiją. Vyriausybės iki šiol vengė 

save, o Lenkijos vyriausybė sa
vo įsipareigojimus lietuviškam 
švietimui labai vangiai vykdo, 
veikiama veiksnių, siekiančių 
užgniaužti lietuviškumą Seinų- 
Punsko krašte.

Dabartinė Lietuva skiria sa
vo tautiečiams lėšas. Iš Aušros 
puslapių matyti, kaip į tai atsi
liepia draugystės ir bendradar
biavimo lenkiškieji partneriai: 
Seinų miesto seniūnas, atseit, 
burmistras ar meras, Luty, pasa
kęs keletą šiltų žodžių apie lie
tuvius, kiek toliau savo pasisa
kyme apie Seinus ir Seinų kraštą 
išreiškė pasibaisėjimą, kad vis 
dėlto Seinuose bus pastatyta 
lietuviška mokykla Lietuvos lė
šomis. Taip lietuviai negeri ir 
pavojingi!

Zigmas Zinkevičius TŽ pus
lapiuose. Skaitai jį š.m. nr. 18-e, 
Vilniaus krašto lietuviškas švie
timas ir vargai. Tai lietuvišku
mo gynėjas Pietryčių Lietuvoje, 
kur ir dabar švietimo lietuviams 
vargai ne mažesni, kaip buvu
sios lenkų okupacijos metais. 
Nr. 28-me: Neleiskime sunykti 
Medininkų piliai. Istoriniai pa
minklai kaip žmonės, kaip gy
voji kalba reikalingi tautos gy
vasčiai. Prof. Zinkevičius skati
no atstatyti Valdovų rūmus Vil
niuje.

Vilniečiui, tarpukaryje lietu
viškame Vilniuje brendusiam, 
mielas Antano Dundzilos straips
nis Lietuviškam žodžiui reveran
sas (nr. 24). Gerokai pamiršti 
seni vilniečiai - ir tie, kurie, ne
sidavė lenkams išgyvendinami 
iš Vilniaus, dažniausiai tremiant 
į Nepriklausomą Lietuvą. Palikę 
ir veikę Vilniuje, kaip iškilioje 
Lietuvos pilyje, neįveikiami bu
vo lietuviškumo gynėjai. Tai 
kalbininkas Jurgis Šlapelis ir žy
mi, engimų neįveikiama lietuvių 
kultūros veikėja Marija Šlape
lienė, lietuvišką knygą platinusi, 
lietuvišką knygyną Vilniuje iš
laikiusi iki sovietmečio. Taip 
pat ir kiti lietuviškumo gynėjai 
lenkų okupuotame Vilniuje. 

pradėti rimtą kovą su korupcija. 
Vietoj to jos maitino žmones pa
žadais. Kūrė visokias komisijas, 
žadėjo sugriežtinti bausmes pa
gautiem nusikaltėliam. Bet pa
dėtis nuo to nepasikeitė į gerąją 
pusę. Vėl, reikia pripažinti, kad 
valdžia laiku įvygdė sąlygas 
įstojimui į ES, darė nemažą eko
nominių pastangų, išlaikė valiu
tos pastovumą. Dabartiniai sei- 
mūnai laukia rinkimų. Jie žino, 
kad dalis jų tikriausiai praras 
savo vietas, ypač labiausiai susi
tepę piktnaudžiavimu turimom 
pozicijom. Tai bus lyg ir apsiva
lymas nuo netinkamų atstovų. 
Tuo atžvilgiu rinkimai gali būti 
gana naudingi.

Lieka tik dvi galimybės: 
balsuoti už populistinę Darbo 
partiją, kuri savo pažadų išpil
dyti negalėtų, duotų pradžią 
naujom intrigom ir pakenktų 
valstybės saugumui dirbdama 
rytų kaimynės naudai; arba bal
suoti už geresnius kitų partijų 
kandidatus ir užtikrinti ekono
minio progreso ir pastovumo tą
są. Pagarsėję nesąžiningumu 
seimo nariai prarastų savo vie
tas. Ta svarbi institucija būtų 
apvalyta. Darosi aišku, kad rin
kėjams pirmoj vietoj naudinga 
susilaikyti nuo balsavimo už' 
populistinę Darbo partiją ir taip 
išvengti naujų problemų. Dabar
tinė sumišusi pasaulio padėtis ir 
ekonominis sulėtėjimas reika
lauja iš mūsų vienybės ir susi
klausymo, o ne jaunų kivirčų ir 
maišaties. Mūsų tauta atgavo 
beveik visas etnografines sritis 
kartu su laisve. Visų pareiga iš
saugoti tuos laimėjimus išlai
kant kompetentingą demokrati
nę santvarką ir vidaus taiką.

Tokie nemalonūs klausimai 
iškyla dėl mūsų gyventojų men
kos pilietinės kultūros. Čia kalta 
karti praeitis, kurioje žmonės 
neturėjo progos susipažinti su 
demokratine santvarka, valdžios 
galia ir pareigomis, gyventojų 
teisėmis ir prievolėmis. Daug 
kas dar tiki, kad visas problemas 
privalo išspręsti valdžia. Deja, 
taip nėra. Laisvoje sistemoje 
kiekvienas turi rūpintis savimi. 
Valdžia tik sudaro palankias są
lygas privačiai iniciatyvai. Jau 
minėtoje aplinkoje daug kas 
laukia, kad ateis koks nors gel
bėtojas iš svetur ir viską sutvar
kys. Panaši galvosena išnyks tik 
išauklėjus tinkamai naują kartą. 
Kol kas turim pasitenkinti tuo, 
ką turime. Tik, aišku, būtina 
mažinti korupciją ir gerinti 
administraciją išrenkant į Seimą 
sumanesnius ir sąžiningesnius 
atstovus iš patikimų partijų.
*X^X^K^X^X^X^X^K^X^X^X^K^

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

IGNAS MEDŽIUKAS
Visuomenininkas, politikas, 

žurnalistas Juozas Kojelis savo 
gyvenimo saulėlydyje apsi
sprendė su žmona Elenute perši- 
kelti iš Kalifornijos į Lietuvą. 
Ne taip seniai su juo atsisveiki
nome ir palinkėjome, kad tėvy
nės oras juos gaivintų ir duotų 
stiprybės gražiai praleisti liku
sius metus po mėlynu gimtinės 
dangumi. Kadangi Kojeliai pali
ko sūnų ir dvi dukteris JAV, 
manome, kad Kojeliai viena ko
ja bus Lietuvoje, kita - JAV. 
Mat Juozas, dar būdamas geros 
sveikatos, žada nepoilsiauti ir 
parašyti išeivijos istoriją.

J. Kojelis 1944 m. pasitrau
kė iš Lietuvos į Vakarus, Miun
chene mokytojavo lietuvių gim
nazijoje. Persikėlęs į JAV, šalia 
darbo kasdieniniam pragyveni
mui, Čikagoje ir Los Angeles 
lietuvių mokyklose dėstė litua
nistinius dalykus, taip pat JAV 
kariuomenės kalbų mokykloje 
kariškius supažindino su lietu
vių kalba, dirbo jis ir “United 
Airlines” keleivinių lėktuvų 
bendrovėje.

J. Kojelis, gimęs 1916 m. 
Viekšnelių kaime, augo aštuo- 
nių vaikų susipratusio ūkininko 
šeimoje. Jo brolis Kostas, teisi
ninkas, žuvęs rezistencinėje ko
voje su bolševikais. Kiti broliai 
ir seserys - vienas buvo gydyto
jas, medicinos sesuo, inžinie
rius, trys mokytojai. Sesuo Ele
na buvo su šeima ištremta į Si
birą. Brolis Alfonsas taip pat 
buvo NKVD suimtas ir tardo
mas. Daug iškentėjo Lietuvoje 
likę tėvai Jokūbas ir Marcijona 
Kojeliai.

J. Kojelis buvo baigęs klasi
kinę filologiją universitete, mo
kytojavo Kretingoje, buvo gim
nazijos direktoriaus pavaduoto
jas. Okupacijos metais dalyvavo 
pogrindinėje veikloje. Vokiečių

Paparčio žiedo naktis
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ
Taip jau atsitiko, kad pati 

Motulė gamta Jonams, Jonėms, 
Janinoms padovanojo pačią il
giausią metuose dieną ir legen
domis, pasakojimais, burtais 
apipynė trumpiausią naktį.

Muzikai grojant, plačiai 
linksmoms dainoms skambant, 
smagius šokius šokant pikti ra
ganų kėslai liepsnuojančiuose 
laužuose sudega, o pačiam vi
durnaktį pražysta stebuklingas, 
laimę žadantis paparčio žiedas. 
Tiktai belieka jį surasti. Ta 
trumpa naktis bemiegė vainikais 
rėdyta, lauko gėlėmis kaišyta, 
rasotomis pievomis ir paupiais 
kvepianti, jaunyste viliojanti iš 
gilios senovės atėjusi lieka sava, 
miela ir laukiama, gražiomis 
protėvių tradicijomis viliojanti.

Ieškoti ir surasti stebuklingą 
Joninių paparčio žiedą pasiryžo 
ir Lietuvos invalidų draugijos 
Alytaus m. skyrius. Tarybos na
rė Ingutė Rutkauskienė, atsakin
ga už skyriaus kultūrinę veiklą, 
numatė programą, pagal kurią ir 
vyko šis nepaprastai gražus 
Joninėms skirtas renginys.

Nuolatinė rankdarbių paro
dų iniciatorė Razvita Kriščiokai- 
tienė pradžiugino apsilankiusius 
paroda “Iš praeities... ir dabar
ties...” Joje puikavosi senovę 
menantys pasoginiuose kūpa
mose saugoti divonai, rankš
luosčiai, staltiesės, mezginiai 
bei senovės motyvų nepraradę, 
šių dienų poreikiams prisitaikę 
rankdarbiai.

Renginio vadovė I. Rut
kauskienė nuoširdžiai pasvei
kino gausiai susirinkusius, už 
baltų plačių stalų susėdusius, 
gražiai pasirėdžiusius narius.

LID Alytaus m., skyriaus 
pirm. Vytautas Krivas, pasvei
kinęs susirinkusius vasaros gra
žiausios šventės proga, pasitei
ravo, ar nėra susirinkusiųjų tar
pe Jonų ar Janinų. Prisistatė šių 
vardų nešiotojai - du Jonai ir 
Janina. Jai vainikuotai teko būti 
aukštyn pakylėtai ir mielai Jonų 
pabučiuotai.

Garsioji Alytaus “giesminy- 
kė” ir “pasakorka” Anelė Mar
kevičienė paporino apie senais 
laikais Joninių šventimus. Joni
nių naktis, kalbėjo senoliai, ma
giškos galios ir paslapčių kupi- 

Gestapo buvo suimtas, tardomas 
ir kalinamas Klaipėdos, Tilžės, 
Ragainės, Kauno kalėjimuose.

Gyvendamas JAV J. Kojelis 
daug savo jėgų skyrė Lietuvos 
laisvės kovai, įsijungęs į daugelį 
patriotinių sąjūdžių, tvirtai tikė
damas, kad sulauks Lietuvos iš
vadavimo. Jis lankėsi tėvynėje 
1986 m. Visą laiką buvo stebi
mas KGB, bet mėtydamas pėd
sakus, susitiko su antisovietinio 
pogrindžio veikėjais ir perdavė 
jiems išeivijos siuntą. Savo gim
tąjį kaimą Viekšnelius jis aplan
kė 1989 m. Atgavus Lietuvai 
laisvę, J. Kojelis buvo nuolat su
tinkamas Lietuvoje, kur tebegy
vena jo sesuo.

J. Kojelis - spaudos žmo
gus. Jis redagavo Fronto bičiulių 
leidžiamą žurnalą / Laisvę, buvo 
Lietuvių dienų ir Aidų redakcijų 
narys. Dėl savo straipsnių tie
saus žodžio jis susilaukdavo at
kirčio. Bet laikėsi tiesaus kelio, 
niekad nesvyruodamas. Jis buvo 
ir nuolatinis lietuviškų studijų 
savaitgalių Los Angeles organi
zatorius. Lietuvoje yra išleistos 
dvi jo vertingos publicistikos 
rinktinės. Šiaip laikraščiuose ir 
žurnaluose yra parašęs gal dau
giau kaip 1000 straipsnių. Už 
nuopelnus Lietuvai J. Kojelis 
yra apdovanotas DLK Gedimino 
ordinu.

Kai dabar Lietuvoje yra 
daug netikrų pranašų, kurie žada 
sukurti tikrą rojų, jei bus išrinkti 
lengvatikių rinkėjų į seimą, J. 
Kojelis į aukštas politines vietas 
nepretenduoja, jis tik nori, kad 
visi Lietuvos žmonės gerai gy
ventų, nepasiduodami melagin
gų pažadų skleidėjams, o vado
vautųsi savo protu.

Lietuvos aido (2004.VII.20) 
nr. 165 įdėtas straipsnis Iškilaus 
lietuvio sugrįžtuvės, kurio auto
rius Gintaras Šidlauskas linki J. 
Kojeliui išlikti nesutepto žodžio 
riteriu.

na. Žmogus, tą naktį išgyvenęs 
vandens vėsą, ugnies kaitrą, že
mės trauką, sulaukęs aušros ir 
pamatęs šokančią saulutę, pajus
davo palaimą. Širdies kertelėse 
snūduriavę jausmai almančiu 
šaltinėliu jaunystėn nuplaukia. 
Ji pakvietė visus pabūti jaunais 
ir žiedo ieškoti tik poromis.

Visos politinės negandos 
debesų laivais nuplaukė, gyve
nimo rudenys su lagaminais re
ceptų ir tablečių kažkur iškelia
vo besiklausant nepaprastai gra
žiai skambančių dainų, skirtų 
pavasariui, jaunystei, meilei ir 
žilvičiui su įrašytu vardu ir 
pasvirusiu ties upeliu.

O tas gražias dainas dainavo 
LID Alytaus m. skyriaus an
samblis ’’Dzūkija”, nepavargs
tanti vadovė Birutė Serbentienė, 
LID Alytaus miesto skyriaus 
grupė “Draugai” pensininkų 
draugijos ansamblis “Keturny
tis”, jo kūrybinga vadovė Anelė 
Tedorionienė, jos pagalbininkė 
muzikė Aldona Morkeliūnienė, 
Alytaus miesto neįgaliųjų savi
tarpio pagalbos savanorių gru
pės “Gajos” ansamblis (vadovė 
Birutė Serbentienė).

Jonus ir Janinas sveikino 
Alytaus m. dienos centro dar
buotoja Rima Česnauskienė, 
“Gajos” grupės vadovė Kazytė 
Morkeliūnienė.

Dainų atlikėjai ir klausyto
jai, pašokę, senovinius žaidimus 
pažaidę, poromis išskubėjo pa
parčio žiedo ieškoti. Vincui De
gučiui ir Valei Jasionienei laimė 
nepraėjo pro šalį - stebuklingas 
paparčio žiedas jiems pražydo.

Janina pagerbta ąžuolų lapų vainiku Nuotr. autorės
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Kai medžių lapai žydi, to grožio ir pavasaris pavydi... Ntr. S. Augaičio

Nerimastingo 
rudens belaukiant
ANTANINA GARMUTĖ

Politinės muilo operos mūsų 
valstybėje parodė dvejopą kai 
kurių politikų veidą ir nuvaini
kavo iškėlusius save į neliečia
mųjų poaukštį. Komentarai įvai
rūs: vieni teigia, jog tai valsty
bės pamatų grovimas, kiti nu
moja ranka, esą nieko neatsitiko 
ir laikėsi mūsuose taip mėgsta
mos stručio taktikos - neišvie
šinti. O tas išviešinimas parodė 
galimą įstatymų nupirkimo tech
nologiją; seimūnai kovojo ne už 
savo rinkėjus, o tarnavo oligar
chui. Spauda paskelbė, jog sei
mo priimtas šilumos ūkio įstaty
mas palietė ir leido apiplėšti 
apie pusantro milijono (!) Lietu
vos žmonių. Atimtos kompensa
cijos - peržiūrėta jų tvarka įstū
mė žmones į dar didesnį skurdą. 
Žinoma, tai neliečia besivadi
nančiųjų valdančiuoju elitu (tar
si komunistinės padugnės turėtų 
kažką bendra su šiuo žodžiu).

Ilgaamžė, 91-nerių sulauku
si mano kaimynė p. Elzė, buvusi 
tremtinė, negailestinga:

- Virtuozai, buvę komunis
tai, sutūpė seime. Kai trūksta in
formacijos, žmonės renka “kates 
maiše”. Vagys!

- Ne visi vagys, - nesutin
ku. - Nes ir sovietiniais laikais 
ne visi vogė. Ką galėjo pavogti 
bibliotekininkai, mokytojai, gy
dytojai, mokslo žmonės?

- Išimtys tik patvirtina tai
syklę, - nerimsta žvali senučiu
kė. - Tie, kurie paveldėjo vogi
mą genuose, dabar šią savybę 
dar labiau išvystė. Nuperkami ir 
įstatymai, ir teismai, o lygybė 
prieš teisę tik fikcija.

- Kokie bebūtų apverktini 
mūsų teismai, geriau negu jokie. 
Sveikstanti demokratija vertin
gesnė negu okupantų paliktas 
“geriau prie ruso”!

— Ar ne keista, kad išdavę 
Konstituciją, pamynę priesaiką 
susikompromitavę seimūnai ne 
tik negrąžino paimtų kyšių į 
valstybės iždą, bet dar ir išeiti
nes tūkstantines kompensacijas 
gavo. Tarsi gerą darbą atlikę...

Žmonės pašiurpo nuo išvie
šintų pokalbių leksikos. Nuo to- 
torių-mongolų keiksmažodžių. Ir 
tų sutartinių žodelių už žmonėms 
vergiško įstatymo priėmimą.

- Nesiskaitymo su žmonė
mis buvo ir dar bus. Kad ir tuš
čių žodinių manipuliacijų apie 
partijų krizę, švarią politiką, ap- 
sivalymą-atsiribojimą be realių 
veiksmų. Tuo siekiama nukreip
ti dėmesį ir apeliuojama į žmo
nių naivumo likučius. Juk artėja 
rinkimai...

Ką rinkti? Galvosūkis, kurio 
neišsprendžia žinomas teiginys, 
jog “turime tokią valdžią, ko
kios esame verti”. Deja, nesame 
verti, nes turime tik tokią val
džią, kuri liko po 50 metų oku
pacijos... Geriausieji žuvo kovo
se ir tremtyse.

O 91 metų senolė p. Elzė 
abejoja, ar iš viso balsuos. Ji 
sako:

- Jau pamačiau: visokiai 
valdžiai aš esu apskritas nulis. 
Mane su invalide dukra meta iš 
buto dėl to, kad neįstengiame 
susimokėti už šilumą ir kitas 
paslaugas. O nuosavo namo, iš 
kurio komunistai ištrėmė į Sibi
rą, net nesistengia grąžinti! Per 
14 metų! Tai kur čia teisybė ar 
kokia nors logika? Dar laukt 10 
metų - kaip lagery? Nesąmonė. 
Na, iki rinkimų liko dar 2 mėne
siai. Jeigu iki to laiko sugrąžins 
mano nuosavybę - tai eisiu bal
suoti. O jei ne - tai nesulauks! 
Tyčiotis gana. Jeigu aš jiems - 
nulis, tai ir jie man - nulis.

Pasakė, kaip kirviu nukirto. 
Matyt, tesės žodį. Lietuvos lau
kia sunkus, nerimastingas ruduo. 
Žmonėms nusibodo ir skandalai, 
ir tušti pažadai. Jie, deja, gali ne
valingai nukirsti šaką, ant kurios 
patys sėdi. Sakoma “po mūsų - 
nors ir tvanas”. Bet tai nepaguo
džia. Labai jau nesinori antro, 
panašaus į raudonąjį, potvynio. 
Tikėsimės - Dievas neapleis 
Lietuvos!

d*
» Žmones galima suskirstyti į 
tris grupes: tuos, kurie skatina 
įvykius; tuos, kurie stebi įvy
kius; tuos, kurie stebisi įvykiais.
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© LAISVOJE TEVfflEJE
MOKYSIS KALINIAI

Kalėjimų departamento duo
menimis, naujaisiais mokslo metais 
pagrindinio ir vidurinio išsilavini
mo sieks 600. kalinių, o įsigyti pro
fesiją stengsis apie 900 nuteistųjų. 
Pataisos namų vadovybės patyri
mas rodo, jog dažnas nuteistasis 
siekdamas mokslo mėgina pagerinti 
savo charakteristikas. Mokymasis 
turi įtakos teismams sprendžiant 
klausimą dėl lygtinio paleidimo į 
laisvę. Iki naujųjų metų mokslo sie
kiančių sumažėja trim ketvirčiais. 
Kai kuriose pataisos įstaigose nu- 
teistiesiemas rengiamos įsijungimo 
į darbo rinką programos, vykdomos 
specialios programos kartu su dar
bo rinkos mokymo tarnybomis. 
Šiuo metu Lietuvos pataisos na- 
muose-kalėjimuose laikoma apie 
7,800 asmenų.

PRATYBOS BALTIJOS 
JŪROJE

Rugsėjo 3-14 d.d. Baltijos jū
roje prie Lietuvos krantų prasidėjo 
tarptautinės minų paieškos ir nai
kinimo pratybos “Open Spirit 
2004” (“Atvira dvasia 2004”). į 
pratybas Lietuvos teritoriniuose 
vandenyse ir išskirtinėje ekonomi
nėje zonoje atvyko 27 laivai iš try
likos valstybių - Belgijos, Danijos, 
Didžiosios Britanijos, Estijos, Lat
vijos, Lenkijos, Norvegijos, Olan
dijos, Prancūzijos, Rusijos, Suomi
jos, Švedijos ir Vokietijos. Karinius 
stebėtojus atsiuntė Italija, JAV ir 
Suomija. ŠAS (NATO) į pratybas 
atsiuntė Šiaurės Europos nuolatinės 
parengties priešmininės kovos jun
ginį. Iš viso šių metų “Open Spirit” 
pratybose dalyvavo apie 1170 ka
riškių, rašo ELTA-LGTIC. Pratybų 
metu vyko sprogmenų, likusių jū
ros dugne nuo Pirmojo ir Antrojo 
pasaulinių karų, paieška, reikalui 
esant - ir sunaikinimas. Pratybos 
“Open Spirit” kasmet paeiliui ren
giamos prie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos krantų. Pernai jos vyko Es
tijos teritoriniuose vandenyse.

ATMINTINOS DIENOS
Seimo narys konservatorius 

Andrius Kubilius siūlo rugpjūčio 
23-iąją vadinti Baltijos kelio diena. 
Dabartinėje įstatymo redakcijoje 
rugpjūčio 23-ioji vadinama Juodojo 
kaspino diena, atsimenant stalininės 
Sovietų Sąjungos ir nacių Vokieti
jos pasirašytą vadinamąjį Moloto
vo-Ribentropo paktą bei jo slap
tuosius protokolus, kuriais neteisė
tai buvo pasidalinta Europa. Šiuo 
metu įstatyme yra nustatytos dar 22 
atmintinos dienos: sausio 1-oji -

6

FOUR SEASONS 
rUZf F REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar lik 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

Į 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

Lietuvos vėliavos diena, sausio 13- 
oji - Laisvės gynėjų diena, kovo 4- 
oji - Lietuvos globėjo šv. Kazimie
ro diena, kovo 20-oji - Žemės die
na, gegužės l-oji - Tarptautinė dar
bininkų diena, gegužės 7-oji - 
Spaudos atgavimo, kalbos ir kny
gos diena, gegužės ketvirtasis sek
madienis - Partizanų diena, birželio 
l-oji - Tarptautinė vaikų gynimo 
diena, birželio pirmasis sekmadie
nis - Tėvo diena, birželio 14-oji - 
Gedulo ir vilties diena, birželio 23- 
oji - Birželio sukilimo diena, birže
lio 24-oji - Rasos (Joninių) diena, 
liepos 15-oji - Žalgirio mūšio die
na, liepos paskutinysis sekmadienis
- Jūros diena, rugsėjo l-oji — ■ 
Laisvės diena, rugsėjo 8-oji - Švč. 
M. Marijos gimimo (Šilinės), Vy
tauto Didžiojo karūnavimo ir Padė
kos už Lietuvos nepriklausomybės 
ir laisvės apgynimą diena, rugsėjo 
23-oji - Lietuvos žydų genocido 
diena, spalio 5-oji - Tarptautinė 
mokytojų diena, spalio 25-oji - 
Konstitucijos diena, lapkričio 2-oji
- Vėlinių - mirusiųjų atminimo die
na, lapkričio 23-ioji - Lietuvos ka
rių diena ir gruodžio 10-oji - 
Tarptautinė žmogaus teisių diena. 
Liberalcentristai ketina siūlyti sei
mui rugsėjo pirmąją skelbti nedar
bo diena, perimant šį statusą iš vi
suomenėje neprigijusios gegužės 
pirmosios šventės, rašo LGTIC.

SUKŪRĖ MĖSOS TORTUS
“Vilniaus mėsos” naujo fabri

ko atidarymo iškilmėms trijų aukš
tų mėsos tortą bei “Vilniaus mėsos 
peizažą” su Gedimino pilies vaizdu 
sukūrė restorano “Žemaičių smuk
lė” virėjai. Nepriklausomi stebėto
jai nustatė, kad torto aukštis siekia 
1.8 metro, plotis - 6 metrus, svoris
- 100 kilogramų. Peizažas su Gedi
mino pilies vaizdu sukurtas iš įvai
rių plonai pjaustytų mėsos griežinė
lių, išdėliotų mozaika. Gedimino 
kalno žalumą imitavo salotų lapai. 
Šio peizažo aukštis - 2.68 metro, 
plotis - 1 metras, svoris - 44 ki
logramai.Tortus siūloma įtraukti į 
Lietuvos rekordų knygą. Naujo 
“Vilniaus mėsos” fabriko statyba ir 
įrengimas kainavo 17 mln. litų. I jį 
investavo Suomijos bendrovė “At
ria Group” bei 5.5 mln. litų buvo 
gauta iš Europos sąjungos (ES) SA- 
PARD programos. Rugsėjo 8 d. ati
daryto fabriko pajėgumas - daugiau 
kaip 50 tonų gamybos per parą. 
“Vilniaus mėsa” per dvejus atei
nančius metus tikisi pasiekti 100 
mln. litų metinę apyvartą ir užimti 
30% Lietuvos mėsos produktų rin
kos, kuri, bendrovės duomenimis, 
dabar persveria 10%. Šiemet “Vil
niaus mėsa” planuoja pasiekti apie 
30 mln. litų apyvartą.

UŽKLIUVO JŪRININKAI
Kaip rašo ELTA-LGTIC, prie 

Afrikos krantų trijuose laivuose 
įkalinta šešiolika lietuvių jūrininkų. 
Kai kurie jų jūroje yra jau daugiau 
kaip trejus metus, ir nežinia, kada 
galės grįžti į Lietuvą. Jūrininkų ar
timieji praneša, kad darbdaviai 
jiems nemoka, laivuose trūksta net 
maisto ir vaistų. Lietuvių tuose lai
vuose gali būti dar daugiau. Dauge
lyje Afrikos valstybių nėra tarptau
tinių jūrininkų organizacijų atsto
vybių, negalioja ir tarptautiniai įsta
tymai. Be užsienio reikalų ministe
rijos bei kitų valstybių ambasadų 
padėti tokiems jūreiviams beveik 
neįmanoma.

KVIES SVEIKAI GYVENTI
Sveiko gyvenimo būdo rekla

mos, kuriose paauglių garbinami 
Lietuvos krepšininkai ir dainininkai 
kvies jaunimą gyventi blaiviai^nuo 
spalio iki kitų metų gegužės bus 
transliuojamos per “Radiocentrą” ir 
“Power Hit Radio”. Plakatai bus 
kabinami troleibusų stotelių vitri
nose ir spausdinami populiariau
siuose jaunimo žurnaluose. “Jei rū
kysi - nelaimėsi”, “Girtas žmogus 
atrodo kvailai”, “Aš per daug 
mėgstu krepšinį, kad svaiginčiausi 
narkotikais” - bus žvaigždžių šū
kiai. Šiam sveikatos apsaugos mi
nisterijos projektui “Sėkmės prie
žastis - puiki sveikata” turėjo įta
kos patys 15-18 metų jaunuoliai. 
Vilniaus ir Klaipėdos mokyklose 
buvo atlikta apklausa, kuri parodė, 
kokios asmenybės turi didžiausią 
įtaką moksleiviams ir galėtų paska
tinti nevartoti kvaišalų. Kaip rašo 
ELTA-LGTIC, per pastaruosius 8 
metus rūkančių paauglių skaičius 
padvigubėjo. RSJ

A.a. kun. Viktoro Kriščiūnevičiaus karstą išlydint iš Dievo Apvaizdos 
šventovės - kun. Aloyzas Volskis ir amerikietis kunigas

Nuotr. R. Ražauskienės

A.a. kunigo Viktoro laidotuves tvarkę direktoriai - J. Zapareckienė ir 
C. R. Step-Stepanauskas Nuotr. R. Ražauskienės

Sibiro tremtinio - 70-metis
MARIJAMPOLĖ. Saulėta rug

pjūčio 21-oji padovanojo gražias 
iškilmes. Sumai į baziliką gausiai 
susirinko ne tik Šv. Arkangelo 
Mykolo parapijiečiai, bet ir sve
čiai iš įvairių vietovių. Sukvietė 
retai pasitaikantis jubiliejus - 
kunigas Pranciškus Adomaitis, 
MIC, jau 70 metų darbuojasi 
Kristaus vynuogyne!

Eucharistijos šventimui vado
vavo vysk. Juozas Žemaitis, MIC. 
Su juo prie altoriaus sukaktuvi
ninkas kun. Pranciškus ir neseniai 
kunigystės 60-metį atšventęs Pros
peras Bubnys, MIC. Įžanginį žodį 
tarė vyskupas, nušvietęs kun. Pr. 
Adomaičio nueitą kelią.

Nuo jaunystės nepasižymėjęs 
sveikata, Jubiliatas uoliai darba
vosi įvairiose Lietuvos parapijo
se. Visiems buvo paslaugus, my
lėjo Dievą ir Tėvynę. Kaip ir dau
gelis Lietuvos dvasininkų, už išti
kimą tarnavimą Aukščiausiajam 
pateko į Sibiro platybes. Apvaiz
dai laiminant, išliko gyvas per 
tuos 10 alinančių metų lageriuose 
ir dar 5-rius, praleistus tremtyje. 
Atlikęs bausmę, nutarė dar ne
grįžti, o teikti religinius patarna
vimus svetimoje šalyje tebevargs- 
tantiems lietuviams bei iš anksčau 
ten atsidūrusiems katalikams vo
kiečiams. Už tokias pastangas 
buldozerinio ateizmo sekliai vėl 
atseikėjo 10 metų lageriu 5 m. 
tremties.

Klebonaujant jau Gerdašiuo
^<<59 <■‘59'S

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI ! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, 
kad, TŽ fakso numeris yra 905 290-9802.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

se, pablogėjo sveikata. Apsigyve
no marijonų vienuolyne prie Še
šupės. Nepaisaint negalių ir nusil
pusios klausos, kunigas Pranciš
kus išlaikė šviesią atmintį, daug 
skaito, domisi vidaus ir pasaulio 
įvykiais.

Šv. Mišios pradėtos himnu į 
Šv. Dvasią. Turiningą pamokslą 
pasakė Jubiliato jaunystės dienų 
draugas kun. Prosperas. Pamoks
lininkas pabrėžė Sukaktuvininko 
pasiaukojimą, ištikybę žmonėms 
ir kilniems idealams. Sielojosi dėl 
mūsų dienomis plintančių nege
rovių.

Vyskupas perskaitė ir įteikė 
kun. Pranciškui Šv. Tėvo Jono 
Paulius II pasirašytą diplomą už 
ilgametį vaisingą darbą tikėjimo 
baruose. Po to Jubiliatą sveikino 
Gerdašių bendruomenė, katalikiš
kų organizacijų, bazilikos chorų 
atstovai. Sutuoktinių pora, kurią 
prieš 49-rius metus Sibire bend
ram gyvenimui palaimino Sukak
tuvininkas, linkėjo jiem sveikatos, 
kad vėl galėtų juos palaiminti 
auksinės sukakties proga. Dėkojo 
mokytojas Zigmantas Vidrinskas, 
kad su žmona Danute gavo leidi
mą panaudoti neįkainojamus ku
nigo prisiminimus bei nuotraukas 
knygai “Trys Sibiro švyturiai”. 
Gėlių apsupty jautriai dėkojo Ju
biliatas.

Atsisveikinant skliautais plau
kė Marija, Marija.

Jeronimas Šalčiūnas

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Detroit, MI
A.a. kun. VIKTORO KRIŠ

ČIŪNEVIČIAUS LAIDOTUVĖS. 
Velionis, daug metų išbuvęs Dievo 
Apvaizdos parapijos klebonu, mirė 
rugpjūčio 13 d. Buvo gimęs 1922 
m. rugsėjo 22 d. Vilkaviškyje. Pa
šarvotas buvo R.G.& G.R. Harris 
laidotuvių namuose. Sekmadienį, 7 
v.v., Rožinį sukalbėjo vyskupas 
Paulius Baltakis, OFM, atvykęs iš 
Niujorko, Šv. Antano parapijos kle
bonas kun. Alfonsas Babonas ir da
bartinis Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas kun. Ričardas Repšys. 
Atsisveikinimui vadovavo laidotu
vių direktorė Jolanda Zaparackienė. 
Kalbėjo garbės konsulas Jurgis Jur
gutis, šaulių vadas išeivijoje Myko
las Abarius, LB atstovė Liuda Ru- 
gienienė, parapijos giesmių vado
vas Pranas Zaranka ir parapijos ko
miteto pirmininkė Janina Udrienė.

Laidotuvės įvyko pirmadienį. 
Šventovėje gedulinėms Mišioms 
vadovavo vyskupas Paulius Balta
kis, OFM. Taip pat Mišias šventė 
du vyskupai iš Detroito vyskupijos 
ir šeši kunigai. Tarp jų - atvykęs iš 
Kanados Montrealio Šv. Kazimiero 
parapijos klebonas, buv. Dievo Ap
vaizdos klebonu kun. Aloyzas 
Volskis. Jis perskaitė evangeliją, at
sisveikinimo pamokslą pasakė Šv. 
Antano parapijos klebonas kun. Al
fonsas Babonas. Perskaityta ir prel. 
E. Putrimo užuojauta parapijie
čiams. Vargonavo Rita Giedraitie
nė. Giedojimui vadovavo Pranas 
Zaranka ir Edvardas Skiotys. Ilga 
automobilių vilkstinė palydėjo ve
lionį į kapines, kur dalyvavo vys
kupas Paulius Baltakis, OFM, kun. 
Aloyzas Volskis ir kun. Alfonsas Ba
bonas. Giedojimui vadovavo Pranas 
Zaranka.

Laidotuvių direktorė Jolanda 
Zaparackienė mirusio giminių var
du padėkojo visiems laidotuvėse 
dalyvavusiems už gėles, aukas Mi
šioms. Pakvietė visus į parapijos 
salę pietums. Matėme, kad laidotu
ves tvarkė ne viena Jolanda, daly
vavo ir antras laidotuvių direktorius 
lietuvis Charles R. Step-Stepanaus
kas. Lietuvos vėliava nuo karsto 
buvo perduota velionies giminaitei 
Teresėlei Vaitkūnaitei. Velionis pa
laidotas šalia savo tėvelių.

Ilsėkis ramybėje, mielas kuni
ge klebone, laidojęs mūsų brangių 
šeimos narių, sakęs nepamirštamus 
pamokslus... R. Ražauskienė

Wasaga Beach, ON
AUGUSTOS MASIONIENĖS 

ypatingą gimtadienį švenčiant Va- 
sagoje, artimieji ir sukaktuvininkė 
paaukojo Vilniaus krašto mokyk
loms $130. B.S.

Hamilton, ON
VESTUVĖS. Loretos Mačytės, 

Danutės ir Bernardo Mačių dukros, 
sutuoktuvės su John Smith įvyko 
rugpjūčio 7 d. Aušros Vartų švento
vėje. Loreta, savo tėvelio vedama, 
žengė prie altoriaus. Ten laukė jos 
būsimas gyvenimo draugas - John. 
Šv. Mišias atnašavo svečias iš Lie
tuvos kun. E. Jotkus ir kun. P. Šar
ka, OFM iš Toronto. Labai daug 
svečių dalyvavo pamaldose. Galin
gai skambėjo operos solisčių gies
mės ir smuikų muzika.

Pasibaigus religinėm apeigom 
visi rinkosi į šventiškai išpuoštą 
Jaunimo centro salę, kur laukė pui
kios vaišės. Salę išpuošė E. Bajo- 
raitienė ir R. Pakalniškienė, vaišes 
paruošė B. Stanulienė iš Toronto. 
Po vaišių - sveikinimai ir kalbos. 
Prasmingai sveikino jaunavedžių 
tėvai linkėdami laimės ir sėkmės jų 
gyvenime. Loreta ir John padėkojo 
visiems svečiams už dalyvavimą. 
Loreta įspūdingai atsisveikino su 
draugėm pašokdama Sadutę ir kartu 
su John Rezginėlę. Šio vakaro pra
nešėja lietuvių ir anglų kalba buvo 
R. Jusytė. M. Biekšienė

A.a. DANUTEI MARTIŠIE
NEI mirus, reikšdami užuojautąjos 
vyrui Gediminui ir visiems gimi
nėms “Pagalbai Lietuvos vaikams” 
aukojo: $10 - G. Agurkienė, J. As- 
tas, E. K. Gudinskai, S. Kalvai- 
tienė.

Dėkojame aukojusiems -
PLV komitetas

KLKM HAMILTONO SKY
RIAUS V-BOS vicepirmininkės R. 
Choromanskytės rūpesčiu, rugpjū
čio 28 d. buvo suorganizuota sky
riaus narių ir prijaučiančių skyriaus 
veiklai išvyka į Port Dover, ON. 10 
vai. ryto atvykęs autobusas paėmė 
būrį iškylautojų. Išvykoje dalyvavo 
ir klebonas kun. A. Šarka, OFM. 
Nuvykę pasivaišinome priešpiečiais 
jaukiame restorane, pavaikščiojome 
po miestelį, pasigėrėjome ežeru, 
kuris primena jūrą. “Lighthouse 
Festival Theatre” matėme nuotai
kingą spektaklį “Having Hope at 
Home”. Buvome sužavėtos gera at
likėjų vaidyba ir lengvu, pilnu hu
moro gyvenimišku vaidinimo turi
niu. Nepastebimai prabėgo diena. 
Grįždamos sustojome pasmaguriau
ti ledų. Išvykos dalyvės dėkojo sky
riaus valdybai už malonios pramo
gos surengimą. D.G.

«^į

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos ir Šiaurės Amerikos 
Marijos Vargdienių seserų vienuo
lijos vyriausia vadove vėl kitai ka
dencija buvo išrinkta sės. Igne Ma- 
rijošiūtė, kuri gegužės 22 d., daly
vaujant ir seselėms iš Amerikos, 
Marijampolės katedroje prie pal. 
Jurgio Matulaičio karsto atliko pa
sižadėjimą tarnauti vienuolijai. 
Šiaurės Amerikos vyresniąja iš
rinkta Bernadeta Matukaitė, o jos 
patarėjomis - seserys Teresė Mieč- 
kowski ir Laimutė Kabišauskaitė. 
Rinkimai vyko vienuolijos centre 
Putname, CT. Sės. Bernadeta pasi
žadėjimą atliko birželio 6 d. Švč. 
Trejybės šventėje per Mišias, daly
vaujant seselėms vienuolėms, talki
ninkėms ir parapijiečiams. Mišias 
atnašavo vienuolijos kapelionas 
kun. Vytautas Gedvainis. Po pa
maldų pusryčių metu visi dalyviai 
sveikino sės. Bernadetą, linkėdami 
Dievo malonių, ir dėkojo sės. Pau
lei Savickaitei, vadovavusiai vie
nuolijai Putname su pertraukomis 
tris kadencijas. Vėliau Matulaičio 
slaugos namuose įvyko popietė, ku
rioje buvo pasidalinta įspūdžiais iš 
Lietuvos.

(Darbininkas, 2004 m., 7-8 nr.)

Lenkija
Seinų Lietuvių Namuose bir

želio 2 d. įvyko Lenkijos lietuvių 
bendruomenės ir Vysk. Antano Ba
ranausko fondo vadovybių susitiki
mas su Krasnagrūdos mokyklos lie
tuvių klasių mokinių tėvais. Kal
bėta apie dabartinę Krasnagrūdos 
mokyklos lietuviškų klasių būklę ir 
svarstyta, kaip bendromis jėgomis 
jas apginti. Tėvai kalbėjo, kaip Sei
nų valsčiaus savivaldybė bando 
juos priversti, kad savo vaikus ru
denį pradėtų leisti į Krasnavo mo
kyklą. Pasak tėvų, jie atsisakė pa
klusti valsčiaus vadovybės norams, 
nors viršaitis po kaimus vežiojo 
deklaraciją, kurioje pažymėta, kad 
lietuviai nori leisti savo vaikus į 
Krasnavo mokyklą ir yra pasirašę 
tokias deklaracijas. Tėvai nenusilei
dę. Sutikime aptartas bendras Seinų 
mokyklos projektas, kurį ėmėsi su
daryti Lenkijos lietuvių bendruo
menės vadovybė. LLB valdybos 
pirm. I. Gasperavičiūtė priminė, 
kad susitikimuose su Lenkijos ir 
Lietuvos valdžių atstovais buvo pa
brėžiama, jog yra būtina išlaikyti 
esamą mokyklos tinklą, kol Seinuo
se bus pastatytas Švietimo centras. 
Vysk. A. Baranausko fondo tarybos 
pirm. P. Maksimavičius pranešė, 
kad nepasisekė nupirkti numatyto 
sklypo. Tačiau pavyko rasti kitą 
sklypą ir visai netoli Lietuvių Na
mų. Jau atlikti reikalingi sklypo ty
rimai, ir statybą galima pradėti. Pa
sak pirmininko, šiam užmojui įvyk
dyti ypač padeda lietuviai punskie
čiai. Statybai finansinę paramą pa
žadėjo Lietuvos vyriausybė. Šiaip 
visi darbai vyksta reikiama linkme.

(Aušra, 2004 m., 11 nr.)

Gudija
Breslaujos rajonas prieš šimt

metį, kaip rašoma Lietuvių godose 
dar kalbėjo lietuviškai. 1956 m. lie
tuviškai kalbančių dar buvo 55 kai
mai, o 2004 m. beliko lietuviškai 
kalbančių tik 10 kaimų. Bet dauge
lis rajono kaimų turi lietuviškos kil
mės pavadinimus. Šiame rajone lie
tuvių kalba ypač sparčiai nyko Sta
lino valdymo laikotarpiu, nes tauti
nė lietuvių kultūra nebuvo palaiko
ma. Lietuviškos mokyklėlės, skai
tyklos sunkiomis sąlygomis veikė 
tik 1920-1939 metais. 1989 m.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose -

<<TAT lietuvių kredito
A AL4VY kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.
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Breslaujoje buvo įsteigti Lenkų 
namai su biblioteka, visuomenine 
mokykla įvairaus amžiaus žmonėms. 
Taipgi įsteigti 15-koje mokyklų 
lenkų kalbos fakultatyvai (nepriva
lomas kursas). Rajone yra daug len
kų kunigų, vienuolių organizacijų. 
Iš Lenkijos teikiama didelė finan
sinė parama. Vasarą vaikai vežami 
į Lenkijos vaikų stovyklas. Bres
laujos rajone veikia Lietuvių ben
druomenė ir trys sekmadieninės 
mokyklos Ūsionių, Vainiūnų ir 
Pelekų vietovėse. Mokosi apie 100 
vaikų, kuriems daug ko trūksta, o 
labiausiai Lietuvos valstybinių ins
titucijų dėmesio.

Staiga ir netikėtai Gudijos 
lietuvių bendruomenė neteko savo 
jauno ir gabaus tautiečio Vadimo 
Povilaičio. Jis buvo tremtinių sū
nus, ką tik baigęs Gedimino techni
kos universiteto Vilniuje pirmąjį 
kursą. Svajojo mokytis Lietuvos 
karo akademijoje. Sėkmingai išlai
kęs fizinio parengimo egzaminą, 
skubėjo į Gardiną pasidalinti savo 
džiaugsmu su tėvais. Nespėjo - Nau
jojoj Vilnioj, lipdamas į autobusą, 
mirė. Skaudžią netektį išgyvena 
tėvai, sesuo, giminės bei artimieji.

(Lietuvių godos, 2004 m., 5 nr.).

Australija
Daugiakultūriai senelių na

mai Geelonge pradėti statyti 1990 
m. Prie šios statybos prisidėjo ir 
lietuviai. 1994 m. sausio 19 d. apsi
gyveno pirmieji gyventojai. Šiuose 
namuose gyveno ir gyvena lietuviai 
(vieni miršta, ateina kiti). Šiais me
tais dešimtmečio proga Geelongo 
lietuvių choras “Viltis”, vadovauja
mas A. Lipšytės-Scano, atliko 
programą šių namų gyventojams. 
Lietuviai apsidžiaugė savųjų pasi
rodymu, nes anksčiau galėjo daly
vauti tik kitataučiai pasirodymuose. 
A. Lipšytė-Scano taipgi apibūdino 
dainų reikšmę. Šiuo metu užsimo
jus tuos namus padidinti yra vykdo
mas finansinis vajus. Tam reikalui 
Juozas ir Imgarda Gailiai paaukojo 
1000 dol. Daug lietuvių naudojasi 
šių namų paslauga, nors kainos yra 
tos pačios kaip ir kitur, bet aptarna
vimas geresnis.

(Mūsųpastogė, 2004 m., 29 nr.)
Pasikeitė Adelaidės LB apy

linkės valdyba. Nuo liepos 1 d. ją 
sudaro: pirm. V. Opulskis, vice- 
pirm. L. Pocius, sekr. L. Vasiliū
nas, ižd. E. Page-Hanify, renginių 
vadovas J. Pocius. Naujoji valdyba 
liepos 4 d. surengė Lietuvos valsty
binės dienos minėjimą. Renginyje 
dalyvavo ir ALB krašto valdybos 
pirm. L. Kalėda. Ji ta proga buvu
siai apylinkės valdybos pirm. J. 
Grigonytei kaip padėką už atliktą 
darbą įteikė lietuvišką staltiesę. 
Minint Lietuvos valstybinę dieną, 
Mišias aukojo parapijos klebonas 
kun. J. Petraitis, MIC. Po pamaldų 
minėjime dainavo “Lituania” cho
ras, jaunimas šoko tautinius šokius. 
Kalbą pasakė ALB valdybos pirm. 
L. Kalėda, apžvelgdama Lietuvos 
istorinius įvykius, mesdama žvilgs
nį į ateitį. Ji taip pat atvėrė Adelai
dės lietuvių bendruomenei vaizdą 
apie Lietuvos tūkstantmečio istoriją 
ir Lietuvos kariuomenės paradą į 
ŠAS (NATO) įstojimo proga. Vieš
nią su Australijos lietuvių bendruo
menės archyvo rodiniais supažin
dino jo vedėjas V. Baltutis, o su 
muziejumi - vedėjas A. Vitkūnas. 
Pirm. L. Kalėda pažadėjo savo Lie
tuvos kariuomenės karininkės uni
formą padovanoti šiam muziejui.

(Mūsųpastogė, 2004 m., 27 nr.).
J. Andr.

PASKOLAS
Asmenines nuo... 
neklln. turto 1 m.

4.30%
4.40%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.
Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
vaidilos Iki $100,000.00 
sumos draudimu

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Lietuvės dailė Amerikoje
Atvykusi iš Lietuvos garsėja Amerikoje

EDVARDAS ŠULAITIS

The Tampa Tribune dienraš
tis neseniai savo puslapiuose pa
garsino iš Lietuvos atvykusią 
dailininkę, kurios vardas ir pa
vardė tikrai lietuviški - Rasa 
Saldaitis (Saldaitienė)

Ten pažymėta, kad Rasa iš
keitė Lietuvą į namus ir studiją 
St. Peterburge, Floridoje (adre
sas 2672-66th St.N.), kur ji gy
vena ir darbuojasi kartu su savo 
vyru Juozu, besireiškiančiu ke
ramikoje.

Dienraštyje yra įdėtas Rasos 
atvaizdas, o taip pat vieno jos 
tapybos darbo, vaizduojančio 
“Don CeSar Beach Resort and 
Spa” pastatą, nuotrauka. Yra 
įdėtas ir dailininkės atsiliepimas 
apie šį viešbutį, kuris yra apie 
15 minučių nuo jos namų.

R. Saldaitienė, kuri yra gi
musi 1965 m. Vilniuje ir 1984- 
siais ištekėjusi už Juozo Saldai- 
čio, studijavusi dailę Rusijos 
mieste St. Petersburge. Ji ten 
mokėsi 1983-84 metais, kur su
sipažino su savo būsimuoju 
vyru.

Vis prisimenant XII-tąją Tautinių šokių šventę Čikagoje š.m. liepos 3 d.
Nuotr. M. Karaliaus

Su daina į gyvenimą
Pietų Lietuvos neįgaliųjų dainų sambūrių varžybos 

ANTANINA 
URMANAVIČIENĖ

Lietumi permirkusią liepos 
2-ąją nuskaidrino garsiuose Vei
siejuose įvykęs Pietų Lietuvos 
neįgaliųjų dainų ansamblis “Su 
daina į gyvenimą” apžiūra-kon- 
kursas.

Tai ir sulėkė, subėgo, suva
žiavo lietaus nepabūgę, siela 
sveikesni už sveikuosius Daina
vos šalelės neįgalieji. Atvyko iš 
Alytaus miesto ir rajono, Drus
kininkų, Marijampolės apskri
ties, Varėnos, Lazdijų ir kitų 
miestelių giedorėliai, atsivežę 
nepasikartojančių dainų kraitį, 
pasirėdę skirtingais drabužiais, 
pritaikytais savo ansambliams.

Renginio vadovas Alytaus 
apskrities neįgaliųjų draugijos 
pirmininkas Jonas Ambraziūnas, 
jam aktyviai talkinusi Marceliu- 
kė iš Seirijų pristatė svečius: LR 
seimo narį Justiną Karosą, Aly
taus apskr. viršininko pavaduo
toją Onutę Balevičiūtę, Lazdijų 
raj. merą Romą Apanavičių, 
Veisiejų seniūną Juozą Rut
kauską ir kitus garbius svečius.

Kalbėjusieji pasidžiaugė ne
įgaliųjų ryžtu dainuoti, populia
rinti liaudies dainų gražumą, 
dainas, padedančias puoselėti 
Tėvynės, savo gimtinės meilę, 
mokančias praskaidrinti gyveni
mo šokiadienius. Linkėjo daini
ninkams stiprios sveikatos ir 
skambančių dainų.

J. Ambraziūnas pristatė į 
apžiūrą-konkursą atvykusius vo
kalinius ansamblius ir pasi
džiaugė, kad gyvenimai! einama 
su daina. Tik ji, amžių patikrin
ta, protėvių mylėta ir godota, 
mūsų laikus pasiekusi išliko sa
vo prasmės nepraradusi. Ji likusi 
paguodos šaltinėliu liūdesy ir 
skausme. Su daina pasvei
kinamas pasaulin atėjęs žmogu
tis, graudžia rauda apverkiamas 
amžinybėn išėjęs.

Barbenant stambiems lašams 
į langus, ansamblių vadovai rin
kosi vokelius, nurodančius kolek
tyvams pasirodymo eiliškumą. 
Burtai lėmė Alytaus m. “Dzūki
jos” ansambliui 8-jį numerį.

. Apie 5 valandas skambėjo 
dainos. Jų klausantis laikas grei
tai prabėgo. Dainininkai savo 
ansamblius pavadinę labai gra
žiais vardais. Alytaus miesto in
validų draugijos ansamblis 
“Dzūkija”, vilkaviškiečių “Pa
guoda”, varėniškių “Aušrinė”.

Jiedu vėliau sugalvojo išva
žiuoti Amerikon ir čia atsirado 
1994-siais. Pradžioje nutūpė Či
kagoje. Jie čia gerai užsireko
mendavo ir pradėjo savo veiklą 
dailės srityje. Apie šiuos daili
ninkus tuoj pat rašė mūsų spau
da. Fotomenininkas ir dailės ži
novas Algimantas Kezys apie 
juodu išspausdino išsamų 
straipsnį (The Art of Juozas ir 
Rasa Saldaitis) anglų kalba lei
džiamame Lituanus žurnale.

Po to jiedu išsikėlė gyventi į 
Floridos St. Peterburgą, kur yra 
įsikūrę nemažai mūsų tautiečių 
iš įvairių JAV kampų. Atrodo, 
Rasa ir Juozas tame mieste jau 
pritapo ir aktyviai reiškiasi dai
lės pasaulyje. Jie su savo kūryba 
dalyvauja ir įvairiose meno mu
gėse kitose vietovėse.

Daugiau apie šių mūsų tau
tiečių gyvenimą ir jų veiklą gali
ma sužinoti interneto tinklalapy- 
je, adresu: www.saldaitisart. com

Reikia manyti, jog apie Ra
są ir jos vyrą Juozą dar ne kartą 
skaitysime amerikiečių spaudo
je, nes jie dar jauni žmonės. Ge
rai, kad jie ir naujame krašte 
garsina lietuvių vardą.

Žinoma, kad netekusiems 
galimybių judėti, padeda veži
mėlis. Scenoje dvi nuostabios ir 
gražios “optimistės” marijampo- 
lietės, su vežimėliais pakeltos į 
sceną, dainavo žavėdamos pub
liką.

Tenka susimąstyti ir apgai
lestauti, kad negalios nepaliesti 
žmonės nemoka vertinti gyveni
mo. Nereti atvejai, kad jauni ir 
sveikatos nepraradę, tampa savi
žudžiais.

Smagu buvo klausyti dviejų 
pasakotojų linksmų atsitikimų. 
Pasibaigus apžiūrai, vertintojų 
komisija, vadovaujama Stasio 
Liupkevičiaus, palikusi salę, nu
skubėjo aptarti konkurso rezul
tatų, kurių nekantriai laukė salė
je likusieji.

Rezultatų laukimo metu 
renginio vadovas negailėjo gra
žių žodžių kiekvienam dainavu
siam kolektyvui. Štai, Lazdijų 
“Atjauta” savo dainomis džiugi
no Punsko lietuvius. Alytaus 
miesto “Dzūkija” 2003 m. rude
nį valstybinėje apžiūroje-kon
kurse “Dainuojanti santaka”, 
kuriame dalyvavo 22 ansambliai 
iš didžiausių šalies miestų, lai
mėjo I-ąją vietą.

Komisijai suvedus rezulta- 
tus ir juos paskelbus, ilgais plo
jimais palydėta 2004-ųjų metų 
Pietų Lietuvos apžiūros-konkur- 
so nugalėtojas Alytaus m. neįga
liųjų draugijos vokalinis an
samblis “Dzūkija”. Ansamblio 
vadovė - Birutė Serventienė. 
Draugijos vadovė kultūrinei 
veiklai - Ingutė Rutkauskienė.

Grūto parko vadovas laimė
tojams pažadėjo nemokamas 
ekskursijas susipažinti su Grūto 
parko “gyventojais”.

Nuotr. A. UrmanavičienėsAlytaus miesto neįgaliųjų ansamblis “Dzūkija”. Vadovė - Birutė Serbentienė

Dailininkės Rasos Saldaitienės kūrinys amerikiečių laikraštyje

Įtakingiausia knyga mano pasaulėžiūrai
PLB švietimo konkurso rašinys, laimėjęs C grupėje I vietą

Gyvenimo ratas greitai su
kasi. Jis neša tai linksmas, tai 
liūdnas akimirkas. Juk visada 
negali būti gera. Tik nuo mūsų 
pačių priklausys, kaip ir su kuo 
praleisime savo gyvenimą. 
Kiekvienas žmogus turi savo 
vertybių skrynią, kuriomis ir 
stengiasi vadovautis gyvenda
mas, todėl ir kiekvieno požiūris 
į pasaulį yra kitoks.

Dažnai gyvenimo temos yra 
gvildenamos knygose. Aš nuo 
vaikystės labai mėgstu skaityti 
knygas, todėl daug laisvo laiko 
joms skiriu ir dabar. Mane suža
vėjo Ievos Simonaitytės roma
nas Aukštųjų Šimonių likimas. 
Tai 1976 m. Vilniuje “Vagos’ 
leidykloje išleista knyga.

Nuostabus kūrinys apie pas
kutinius lietuvius bajorus. Kny
gos centre - didinga Šimonių 
šeima ir jų gyvenimas istorijos 
kryžkelėse. Tai dinastija, turėju
si gerą vardą Lietuvoje, turėjusi 
savo šeimos tradicijas ir garbę. 
Iš šios šeimos galima mokytis 
gyvenimo, Šimonių š.eimos gal
va - senis Šimonis tai taurios 
širdies žmogus, geras pavyzdys 
kitiems. Jo vaikų auklėjimo me
todai yra nešiandieniai, bet man

Įtakinga lietuvė mano gyvenime 
PLB švietimo konkurso premijuotas rašinys, laimėjęs

A grupės Į vietą
Gyvendami stengiamės būti 

į ką nors panašūs; norime būti 
protingi, jautrūs, nuoširdūs kaip 
mūsų tėvai, broliai ar seserys. 
Yra žmonių, kurie turi įtakos 
mūsų gyvenime. Tokia įtakinga 
lietuvė man - tai Stasė Macuko- 
nytė-Pečiulienė, tėtės mama.

Ji gimė 1929 metais Žaga- 
riuose. Vaikystę praleido su 
dviem broliais, seserimi ir tėčiu. 
Mamos meile ir švelnumu 
džiaugėsi neilgai. Močiutei bu
vo septyneri metai, kai mama 
sunkiai susirgo ir mirė. Senelė 
liko maža našlaitė. Su tėčiu tu
rėjo rūpintis broliukais, sesute ir 
dirbti sunkius ūkio darbus. Jos 
vaikystę sudrumstė baisūs karo 
įvykiai. Sudegė troba ir teko gy
venti pas svetimus žmones. 
Dažnai pritrūkdavo net ir duo
nos. Nepalūžo. Surado jėgų ir 
ryžto grumtis su gyvenimo iš
bandymais. Sunki buvo močiu
tės vaikystė, o ir jaunyste nespė-

Pasivaišinę laimingi diplo
mais apdovanoti “Dzūkijos” an
sambliečiai ir juos lydėjusių 
gausus vienminčių būrys, links
mai parvyko į namus. 

galime jų

jauniems

nuostabūs. Tėvas dažnai vesda
vosi vaikus į seną bokštą prie Įs
ros ir pasakojo to krašto istori
jas. Jis skiepijo vaikams meilę 
gimtajam kraštui, kalbai, kultū
rai, mokė pagarbos vyresniems, 
padėti vargšams. Šios vertybės 
amžinos, nepasens niekada, ir 
kaip tik iš Šimonio 
pasimokyti.

Mato Šimonio asmenybė 
gali būti pavyzdžiu 
žmonėms, kurie nepasitiki savi
mi ir savo galimybėmis. Mano 
atminty Matas visada išliks kaip 
tas, kuris nepasidavė likimo 
žiaurumams, atkakliai siekė gy
venimo tikslo, svajojo ir tikėjo, 
kad ateis geresnis rytojus. Žmo
gus, turintis didelių svajonių yra 
galingesnis už tą, kuris žino vi
sus faktus. Tokiu žmogumi ir 
buvo Matas. Nors pasaulyje liko 
vienas, bet nepalūžo. Išėjo ieš
koti naujo gyvenimo ir jį surado 
Aukštujuose.

Urtės pavyzdys dar labiau 
sustiprino mano nusistatymą, 
kaip turėčiau gyventi. Manau, 
kad pirmiausia reikia baigti mo
kyklą, gauti darbą, o tik paskui 
kurti šeimą ir auginti vaikus. Tai 
pagrindiniai dalykai, kuriais aš 

jo pasidžiaugti. Vos penkiolikos 
metų ištekėjo už Juozo Pečiulio. 
Apsigyveno Kampuočiuose prie 
Kampuočio ežero. Sunkiai dirb
dama ūkyje užaugino penkis 
vaikus - jauniausias iš jų tai ma
no tėtis. Močiutė pati siuvo vai
kams drabužius, mezgė megzti
nius, liemenes. Dar ir dabar ne 
vienas provaikaitis vilko jos 
mezginius. Net ir sunkiausius 
darbus dirbdama - močiutė dai
nuodavo. Tai šauni dainininkė, 
puiki giesmininkė. Vaikus irgi 
apdovanojo skambiais balsais. 
Nors gyvenimas nelepino mano 
mylimos močiutės, ji išliko ge
ra, jautri, maloni kiekvienam. 
Ne kartąjį pasakodavo apie sa
vo vaikystę, o aš atidžiai klausy
davau. Viską užsirašinėjau ir 
ateityje palyginsiu jos gyvenimą 
su savuoju.

Labai myliu ir gerbiu mo
čiutę. Tai “auksinis” žmogus. 
Vertinu ją už jos meilę, šilumą, 
švelnumą, jautrumą. Ateityje 
noriu būti į ją panaši.

Onutė Pečiulytė,
Punsko mokykla IVb kl. 

Mokyt. Nerutė Grigutienė 

norėčiau vadovautis tapusi suau
gusi. Vaikus reikia mokyti būti 
dorais, sąžiningais, supažindinti 
juos su krašto ir šeimos tradici
jomis. Šimonių šeimos istorija 
patvirtina ir tai, kad ne pinigai 
svarbiausi gyvenime. Būtent dėl 
jų, dėl ūkio padidinimo Viliaus 
žmona kėsinasi nužudyti uošvį. 
Gobšumas, tai gal pati blogiau
sia žmogaus yda, kuri atneša 
tikras nelaimes. Dėl pinigų ir 
turtų pasaulyje vyksta nesantai
kos, karai. Pinigai dažnai viską 
ardo, tačiau meilė vėl viską at
stato. Tik esant didžiulei meilei 
galima sukurti laimingą šeimą, 
tarp šeimos narių palaikyti gerus 
santykius ir su visais sutarti.

Šimonių giminės nariai ir jų 
gyvenimo būdas turi didelę įta
ką mano pasaulėžiūrai. Tai nuo
stabi knyga, kurią perskaičiusi 
kitaip pradėjau vertinti žmones, 
suprasti jų veiksmus. Šią istoriją 
skaičiau su ašara akyse. Gaila 
buvo veikėjų, kuriems likimas 
buvo negailestingas. Ši knyga 
paliko man didžiulį įspūdį, ir aš 
ilgai ją prisiminsiu.

Živilė Gasperavičiūtė,
Gim. 1988 07 03 Suvalkuose, 

Žvikeliai 27; tel. 5161578, 
Punsko gimnazija; Kovo 11-osios 

g. 16, 16-515 Punskas, 
mokyt. Elena Degutienė

Vilkas, lapė ir lokys
PLB švietimo konkurso 
rašinys, laimėjęs B grupės 
I vietą
Seno miško pakrašty, 
Po egle žaliaskare 
Stovi namas nuostabus. 
Visas žalias ir jaukus.

Tam namely sau gražiai 
Ten gyveno trys draugai, 
Miško žvėrys milžinai: 
Vilkas, lapė ir lokys. 
Kas jų laimę apsakys?

Jie gražiai sau sugyveno, 
Taip juk pridera nuo seno... 
Kartu dirbo ir medžiojo 
Ir laimikį sudorojo.
Bet laputė, kaip laputė - 
Kartą nusprendė kūmutė 
Sau nubėgti į kaimelį, 
Pasigauti ten vištelę.

Taip kaip tarė, taip padarė, 
įsisuko į kiemelį, 
Greitai nušvilpė vištelę 
Parsinešus į pakrūmę sudorojo 

tą riebulę.

Prisivalgius iki sočiai 
Laukė dar alaus ąsočio, 
Bet sulaukti nepavyko, 
Nes draugai jos ten atvyko.

Ten atvyko ir supyko, 
O supykę, kad suriko:
- Oi tu lape, tu begėde, 
Tu be mūsų vištą ėdi!

Kaip galėjai taip daryti 
Reik tave iš čia išvyti! 
Lapei net baugu pasidarė 
Šoko bėgti, kiek tik gali

Bėgo, bėgo, kol pavargo,
- Dėl tos vištos šitiek vargo, 
Mano kojos jau pavargo
Ir namų nebeturiu 
Reiks gyventi po lapu...

Birutė Paznėkaitė,
Gim. 1990.02.18 Seinuose, 

Šlynakiemis 49, 
Punsko gimnazija: Kovo 11 g. 16, 

16-515 Punskas.
Mokyt. Elena Degutienė
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El KJLTMEJE VEIKLOJE
Vilniaus universitetui, kuris 

šiemet švenčia 425 metų jubiliejų, 
skulptorius Jonas Jagėla sukūrė 
ir pagamino šešis bareljefus, į am
žinančius garsius universiteto 
profesorius: Igną Onacevičių, 
Eduardą Eichvaldą, Johaną Pe
terį Franką, Joną Jablonskį, Ig
ną Domeiką ir Žygimantą 
Liauksminą. “Mažosios aulos ba
reljefų galerijai, kuri bus iškilmin
gai atidaryta rugsėjo 17 dieną, 
švenčiant Vilniaus universiteto 
425 metų sukaktį, paskyriau 5 
metus. Tiek pat laiko dirbau prie 
14 anksčiau sukurtų universiteto 
profesorių bareljefų,”- sakė 
skulptorius. Pirmą užsakymą su
kurti 14 profesorių atvaizdus va
ryje skulptorius gavo prieš 400 
metų jubiliejaus minėjimą. Jie 
buvo patalpinti Kolonų salėje. 
Skulptorius tikisi, kad užsukusieji 
į Kolonų salę ir Mažosios aulos 
bareljefų galerijos lankytojai ne 
tik grožėsis jo darbais, bet ir do
mėsis spalvingomis talentinų dės
tytoją asmenybėmis.

Sį kart į amžinti tapo pirmas 
politinių ir moralinių mokslų fa
kulteto profesorius Ignas Onace
vičius (1780-1845), kuris iš visuo
tinės istorijos kurso išskyrė Krašto 
kursą; zoologijos ir lyginamosios 
anatomijos profesorius Eduardas 
Eichvaldas (1795-1876), tyrinėję s 
Lietuvos florą, fauną, paleonto
logiją ir geologiją; iš Vienos į 
Vilnių atvykusį profesorių, žymų 
klinicistą ir higienistą Johaną Pe
terį Franką (1744-1821), kuris 
1804 metais prie Medicinos fa
kulteto į steigė terapijos kliniką. 
Visuomenės veikėjas, kalbinin
kas, pedagogas, vertėjas Jonas 
Jablonskis (1861-1930), išleidęs 
lietuvių kalbos gramatikos ir sin
taksės vadovėlius; geologas, mi
neralogas Ignas Domeika (1801- 
1889), kuris, tapę s Čilės Santja
go universiteto rektoriumi, Lietu
vos mokyklų pavyzdžiu sutvarkė 
Čilės mokyklų sistemą, garsino 
užsienyje Vilniaus universitetą ir 
Lietuvą; žymus oratorius bei re
torikos meistras Žygimantas 
Liauksminas (1696-1970), kurio 
knyga Praxis Oratoriae, gyrusi kla
sikinės retorikos paprastumą, iš
garsėjo visoje Europoje.

Dr. Meilė Lukšienė, Lietu
vos švietimo reformos pradinin
kė, šiemet švenčianti savo 91 me
tų sukaktį, buvo Ženevoje apdo
vanota UNESCO Jano Amoso 
Comenius medaliu. Šis medalis, 
į steigtas 1992 m. Čekijos švieti
mo, jaunimo ir sporto ministeri
jos kartu su UNESCO, skiriamas 
pasižymėjusiems pasaulio švieti
mo teoretikams ir praktikams, 
kurie yra nusipelnę švietimo rai
dai. Jį iki šiol yra gavę apie 60 
asmenų. Prieškariu M. Lukšienė 
mokėsi Vilniaus Vytauto Didžio
jo gimnazijoje, Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune. Mokytojavo 
gimnazijoje, dėstė Kauno ir Vil
niaus universitetuose, vadovavo 
Lietuvių literatu ros katedrai. 
Daugelio aktualių, pedagoginių 
darbų autorė, tautinės, demokra
tinės mokyklos propaguotoja, 
Lietuvos Atgimimo sąjūdžio ini
ciatyvinės grupės narė. Apdova
nota DLK Gedimino ordinu.

Karaliaučiaus miesto vado
vai laukia lietuvių dovanos miesto 
750 metų jubiliejui pagerbti. Do
vana - projektas į rengti lietuviš
ką aikštę ir Liudviko Rėzos pa
minklą. Jau gauti atitinkami pa
rašai pradėti projekto realizavi

(ELTOS, Delfi, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Antanas Tamošaitis, Grybautoja, 1966. Litografija, 44x33,5

mui. Ši dovana buvo pasiūlyta, 
kai Karaliaučiaus burmistro pa
vaduotoja S. Gurova kreipėsi į 
Vilniaus burmistrą A. Zuoką pri
sidėti prie miesto jubiliejaus mi
nėjimo, ir ta proga patvirtinti ge
rus kaimyniškus santykius.

Česlovo Kudabos 70 metų ju
biliejaus proga šią vasarą Vilniu
je buvo atidaryta naujai išasfal
tuota jo vardu pavadinta gatvė ir 
atidengtas stogastulpis. Ąžuolinį 
3 metrų stogastulpį sukūrė tau
todailininkas Pranas Petronis. Ja
me vaizduojamas profesorius Č. 
Kudaba, o po juo išpjaustyti visų 
jo 13 knygų pavadinimai. Moksli
ninko gimimo dieną jo draugai ir 
bendraminčiai, susirinko pagerbti 
ir prisiminti prieš 11 metų mirusį 
dr. Č. Kudabą - Lietuvos kultū
ros, gamtos, kelionių žmogų, ku
ris ne tik gilinosi į pasirinktą sri
tį , bet ir išugdė bū rį talentingų 
geografų. Svarbiausia jo tyrinėji
mų sritis buvo Lietuvos ledyninis 
reljefas. 1993 metais jam buvo 
paskirta valstybinė Jono Basana
vičiaus premija už ruošimą kraš
totyros monografijų; tais pačiais 
metais Lietuvos žurnalistų sąjun
gos prezidiumas paskyrė Vinco 
Kudirkos premiją už knygą Septy
ni keliai iš Varnių. 1994 metais už 
reikšmingus darbus Lietuvos 
gamtos apsaugai buvo apdovano
tas Valdo Adamkaus premija, 
1999 m. - Miko ir Kipro Pet
rauskų premija už straipsnius 
apie Ignalinos kraštą, kuriame 
profesorius gimė ir augo. Visi ap
dovanojimai buvo pomirtiniai.

Viląja Matačiūnaitė, jauna 
Lietuvos dainininkė, Latvijoje vy
kusiame penktame Tarptautinia
me TV muzikos festivalyje lai
mėjo antrąją vietą. Festivalyje 
Dzintara zvaigzne 2004 Jūrmala 
jaunųjų atlikėjų grupėje varžėsi 
aštuoniolika dainininkų iš Austra
lijos, Maltos, Italijos, Moldovos, 
Kazachstano, Ukrainos, Gudijos, 
Latvijos, Estijos ir Lietuvos. Ant
rosios vietos laimėtoja V. Mata
čiūnaitė, konkurse dalyvavusi su 
šokio judesio grupe “Laikyk at
stumą”, yra dainininkės Rositos 
Čivilytės mokinė. Pirmajame 
konkurso rate jaunoji dainininkė 
atliko dainą Stay Away, o baig
mėje dainavo kūrinį Woman to 
Woman. Pirmąją vietą jaunųjų at
likėjų grupėje laimėjo Kazach
stano atstovė.

Naujųjų mokslu metų pra
džią Vilniaus moksleiviai ir jų tė
veliai buvo kviečiami rugpjūčio 
31 dieną atšvęsti Vilniaus moky
tojų namuose su populiariomis 
pasaulio klasikos melodijomis ir 
dainomis. Koncerto metu grojo 
Šv. Kristoforo kamerinis orkest
ras, dainavo Lietuvos operos so
listai Asta Krikščiūnaitė, Judita 
Leitaitė ir Audrius Rubežius. 
Koncerto metu kiemelyje buvo 
atidaryta paroda Veidui - vardą, 
kuri yra dalis airių dailininkės 
Helen Gorey projekto, skirto de
šimties naujų valstybių priėmimui 
į Europos sąjungą. Projekte daly
vavo Vilniaus bei Airijos Kil
kenny miesto vaikai. Airiai vaikai 
pasirinko lietuvišką vardą ir nu
piešė įsivaizduojamojo vaiko por
tretą ant marškinėlių. Šie darbai 
ir jų autoriai buvo nufilmuoti, o 
dovanėlės ir laiškai atvežti į Lie
tuvą. Projekte dalyvavę Vilniaus 
vaikai nupiešė paveiksliukus, ku
riuose vaizdavo Gyvybės medį, 
taip pat parašė laiškus savo nau
jiems draugams Airijoje. Paroda 
Veidui - vardą bus atidaryta ir Ai
rijos Kilkenny mieste. G.K.
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9 VJ. 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:
90-179 d. term. Ind.........
180-364 d. term.ind........
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius...
5 metų term, indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF Ir OHOSP

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

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

1.00% 
1.10% 
1.30% 
2.00% 
2.50% 
2.90% 
3.50% 
1.25% 
2.50% 
2.50% 
2.80% 
3.25% 
3.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................... 5.00%

Sutarties paskolas
nuo............................... 5.00%

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

4.50%
5.00%
5.50%
6.00%
6.25%

Su keičiamu 
nuošimčiu

2, 3 metų. 4.00%

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

RUBY REAL ESTATE LTD.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto

JUMS TIK 
KAINUOS

3'/zo/o
IŠ VISO 

+GST
Victor Rudinskas, Broker

Tel.: 416 249-7829

cn

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

$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.oxs.olip 
ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

: (416)233-4601

IS Parcels
ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

$000* $000*
Ooff for i parcel

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

Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo nariai Atsisveikinimo su va- 
sara šventėje

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

buvo vyriausybei pateiktas ir jau 
atmestas kaip per brangus ir ne
įgyvendinamas. Rugsėjo 7 d. 
ministerių kabinetas posėdžiavo 
Britų Kolumbijos mieste Ke
lowna, kur ministeris pirminin
kas bandė paveikti provincijos 
balsuotojus ir įtakingus asmenis. 
Du Britų Kolumbijos parlamen
tarai yra naujo kabineto ministe
rial - tai pramonės ministeris 
David Emerson ir buvęs premje
ras, dabar sveikatos ministeris 
Ujjal Dosanjh. Vakarų provinci
jos tikisi konkrečios paramos ir 
naujo finansavimo sveikatos ap
saugos bei medikamentų pro
gramai.

Teisėsaugos sistema Kana
doje turėtų būti pertvarkyta. 
Taip teigia Toronto policijos 
viršininkas Julian Fantino. 
Spaudoje buvo pranešta, kad 
rugpjūčio 21 d. Ontario Grand 
Valley kalinės naudojosi ištai
gingomis voniomis, manikiūris- 
tų bei pedikiūristų paslaugomis, 
praleido dieną besiklausydomos 
švelnios muzikos ir gurkšnoda- 
mos arbatą iš tauraus porceliano 
puodelių. Vyriausybės atsakin
gos įstaigos neigė, kad tai buvu
si ištaiginga iškyla, tačiau nega
lėjo paneigti, kad tai įvyko. Po
licijos viršininkas skundėsi dėl 
tokio ištaigų nusikaltėlėms, kai 
jų aukos net nesvajoja naudotis 
tokiomis paslaugomis, kurios 
per brangios daugeliui kanadie
čių. Manoma, kad federacinė 
viešosios apsaugos ministerė 
Anne McLelland ras tinkamą 
šios kalinėms teikiamos praban
gos pateisinimą.

Vakarų Kanados Britų 
Kolumbiją ištiko gana stiprus 
žemės drebėjimas - 6,7 Richter 
skalės stiprumo centras buvo 
Ramiojo vandenyno dugne, ga
na atokiai nuo žemyno ir apgy
vendintų vietų, todėl nepadarė 
žalos. Daug daugiau ši provinci
ja kenčia nuo vis besiplečiančių 
miškų gaisrų, kurių dabar jau 
priskaitoma 448 ir apima 10,000 
hektarų plotą. Anksti pavasarį 
prasidėję gaisrai Britų Kolumbi
jos vyriausybei kainavo daugiau 
kaip 25 milijonų dol. A.V,

Hamiltono McMaster uni
versiteto medicinos profeso
rius dr. Salim Yusuf Mūnche- 
no mieste, Vokietijoje, Europos 
kardiologų draugijos suvažiavi
me pristatė studiją apie pavojin
gus reiškinius, surištus su širdies

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės jvertinimo skambinkite

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

liga. 1998 m. apie 15 milijonų 
žmonių mirė nuo širdies prie
puolio. Kanadoje kasmet apie 
80,000 yra ištinkami tokių prie
puolių ir apie pusė jų miršta. 
Buvo surinkti duomenys 30,000 
žmonių iš 52 pasaulio šalių, iš 
kurių beveik pusė buvo turėję 
širdies priepuolius. Ištiktieji 
priepuolių buvo palyginti su 
tais, kurie jų neturėjo. Visų pa
dėtis buvo sekama 5 metus. Bu
vo tikrinami cholesterolio, cuk
rinės ligos ir aukšto kraujo spau
dimo bei rūkymo -atžvilgiu. Pa
vojingiausi reiškiniai buvo rūky
mas ir proporcija blogo cho
lesterolio santykyje su geruoju. 
Be to, aukštas kraujo spaudi
mas, cukrinė liga, pilvinis nutu
kimas, įtampa ir depresija, kas
dieninė stoka vaisių ir daržovių, 
bei stoka mankštos. Alkoholio 
vartojimas, jeigu ribotas (tarp 3 
ir 5 gėrimų per savaitę), buvo 
rastas kaip apsaugojantis reiš
kinys.

Ontarios darbo ministeris 
Chris Bentlęy paskelbė, jog 
ruošiamasi panaikinti įstatymą, 
pagal kurį žmogus, sulaukęs 65 
metų amžiaus, turi išeiti pensi
jon. Šio įstatymo pašalinimas 
gali iškelti problemų, kaip teisę 
vyresnio amžiaus darbininkams 
išeiti ankstyvoji pensijon ir dar
bo pensijų gavimą. Šiems klau
simams aptarti rugsėjo mėnesį 
valdžia suruoš viešus susitiki
mus su žmonėmis aštuoniuose 
Ontario miestuose. Ministeris 
sakė, kad daugiau kaip 65 metų 
amžiaus gyventojų skaičius iki 
2028 metų padvigubės ir sieks 
3.2 milijonus. Šiandien žmonės 
ilgiau gyvena, ilgiau yra sveiki 
ir pajėgesni dirbti, sulaukę ir 65 
metų amžiaus. Be to, yra žmo
nių, kurių pensijos gana mažos, 
ir jie norėtų toliau dirbti. Yra ir 
verslų, kuriems labai reikalingi 
žmonės su ilga darbo patirtimi. 
Ontario Darbo federacija betgi 
įspėja, kad šis pakeitimas gali 
būti ir slaptas valdžios noras su
taupyti pinigų. Galimas net ban
dymas nemokėti pensijų ir vais
tų apdraudos iki 67 metų am
žiaus ar dar vyresniems. Federa
cijos pirmininkas Wayne Sa
muelson sako, jog reikėtų rūpin
tis, kad žmonės sulaukę 65 metų 
amžiaus, gautų geras pensijas 
taip, kad jiems nebereikėtų to
liau dirbti. Apie 64,000 Ontario 
gyventojų 2003 metais išėjo į 
pensiją ir jų amžiaus vidurkis 
buvo 61 m. York universiteto 
profesorius Thomas Klassen sa
ko, kad tik labai mažas skaičius 
65 metų amžiaus sulaukusių 
žmonių nori toliau dirbti, ir daž
niausiai tai tie, kurie turi įdo
mius darbus, o kiti - tai tie, ku
riems neužtenka pensijos pragy
venimui. Naujų Demokrątų par
tijos atstovas Peter Kormos pri-

SPORTAS
“Aušros” žinios

- Registracija narių, gimusių 
1986-1999 m. (5-19 m.) įvyks ant
radienį, spalio 4, 7 v.v. Prisikėlimo 
parapijos patalpose. Naujas 2004- 
2005 m. sezonas prasidės rugsėjo 
27. Treniruotės bus skelbiamos per 
www.ausra.net nuo rugsėjo 24 d.

- Trenerių susirinkimas įvyks 
trečiadienį, rugsėjo 22, 7 v.v. Prisi
kėlimo parapijos bibliotekoje. Kvie
čiami visi, kurie nori kaip nors pri
sidėti pre trenyravimo. D.D.

Olimpiados atgarsiai
- XXVIII-tajai pasaulinei spor

to olimpiadai Atėnuose pasibaigus, 
į Vilnių rugpjūčio 30 d. grįžo Lie
tuvos sportininkai. Iškilmingai bu
vo sutikti penkiakovės vicečempio
nas Andrius Zadneprovskis, aukso 
medalį laimėjęs diskininkas Virgili
jus Alekna, sidabro medalį laimėju
si septynkovininkė Austrą Skujytė 
ir Ameriką įveikę, bet medalių ne- 
parsivežę geriausieji Europos krep
šininkai. Apie sėkmes ir nesėkmes 
bus dar ilgai diskutuojama ir, žino
ma, ruošiamasi ateinančiai olimpia
dai, kuri vyks Kinijoje.

- Statistikos duomenimis, Lie
tuva olimpinėse žaidynėse 21-oji. 
Austrijos statistikos institutas nu
statė geriausiųjų eilę atsižvelgda
mas į šalies gyventojų skaičių. Šito
kiame sugrupavime daugiausia me
dalių laimėjusi JAV rinktinė atsidū
rė į 38-tą vietą, o paskautinėje, 75- 
toje vietoje liko Indija. Tai daugiau, 
“paguodos” statistika, nes Tarptau
tinio olimpinio komiteto priimtose 
taisyklėse žaidynėse dalyvaujančių 
šalių gyventojų skaičius reikšmės 
neturi.

- Olimpinių sportininkų asme
ninių daiktų išpardavimas telkia lė
šų, kurios skiriamos Afrikos vai
kams paremti. Pvz. — australės K. 
Freeman sportiniai bateliai parduoti 
už 300 eurų; Irako olimpiečių 
marškinėliai kainavo po 80 eurų.

- Spauda skelbia, kad JAV gy
ventojai buvę gana pasyvūs žaidy
nių stebėtojai televizijoje - tik 12% 
stebėjo olimpiadą reguliariai. Ma
noma, kad amerikiečiai yra daugiau 
pripratę domėtis profesinių sporti
ninkų rungtynėmis. Inf.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

frff
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, pažym. 
2.55% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
2.80% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
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.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.................................5.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų..........................3.95%
2 metų......................... 4.35%
3 metų......................... 4.95%
4 metų......................... 5.25%
5 metų......................... 5.45%

- su keičiamu 
nuošimčiu....................4.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: lnfo@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

CONSTRUCTION LTD.

tarė, kad jau dabar yra daug 
žmonių daugiau kaip 65 metų, 
kurie dėl nepakankamų pensijų 
yra priversti ieškoti darbo to
kiuose versluose, kur atlygini
mai labai maži, pvz. kavinėse ir 
parduotuvėse.

Bendrovė “Air Canada” 
buvo patekusi bėdon ir 2003 
metų balandžio mėnesį, turėda
ma 100 bilijonų dol. skolos, pa
skelbė bankrotą. Pagal įstaty
mus teismai leido jai toliau 
veikti, persitvarkyti ir ieškoti iš
eities. Atrodo, kad dabar surado 
būdą kaip išvengti likvidavimo. 
“Air Canada” su savo skolinto
jais susitarė ir sudarė naują vers
lo planą, kuris bus pateiktas On
tario aukštesniajam teismui. Ti
kimasi, kad teismas šį planą pri
ims. Pagal sutartį, skolintojai 
nurašė daugumą skolos, taip kad 
liktų skolos tik 9 bilijonai dol. 
Dabartinės “Air Canada” akci
jos, po rugsėjo 30 d. bus bever
tės. Naujos akcijos bus išleistos 
“Air Canada Enterprises” vardu. 
Šiomis naujomis akcijomis sko
lininkai per ilgesnį laiką tikisi 
atgauti šiek tiek prarastų pinigų. 
Vienas iš skolininkų, “PyroVir- 
tech” bendrovės prezidentas 
Jean Gonneville, pasakė, kad 
nebuvo kito pasirinkimo. Nors 
gaus tik po 10 centų už dolerį, 
bet vis tiek tai geriau, negu “Air 
Canada” visai nustotų veikusi. 
Queens universiteto Kingstone 
verslo profesorius Douglas Reid 
pareiškė netikintis, kad “Air Ca
nada” bendrovei ateityje seksis 
geriau, ir dar esanti galimybė 
vėl jai bankrotuoti. Bet, McGill 
universiteto Montrealyję verslo 
valdymo profesorius Karl Moo
re numato, kad po persitvarky
mo ir išlaidų sumažinimo, bend
rovei gali gerai sektis. Be to, pa
vojuje tikriausiai ją gelbėtų fe
deracinė valdžia, nes “Air Cana
da” bendrovės praradimas būtų 
didelis ekonominis smūgis Ka
nadai. Vyt.S.

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

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečlad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

■■■■■■■■■■■■■i mini n n lininiu 
ROVAL I_e=F=»ZK6E 

■m ii inulin i nu linu

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

Tei. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

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

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES

Skambinti

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

p

PRANEŠU,
kad MEDELIAI keliasi gyventi į Mississaugą.

Nuo rugsėjo 7 dienos Whitbyje nebegyvensim, bet į savo naujas 
patalpas galėsim jsikraustyti tik spalio pradžioje - tą laiką panaudo
siu! 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

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


Kanadietės paroda Čikagoje
ŪLA PETRAITIENĖ

Dail. Elytė Balkytė-Zubis 
Lietuvoje baigė M.K.Čiurlionio 
meno mokyklą ir Vilniaus dailės 
akademiją kaip aprangos daili
ninkė. 1990 emigravo į Kalgario 
miestą Kanadoje. Čia nusprendė 
pakeisti dailės šaką ir 2000 m. 
baigė “Alberta College of Art 
and Design” bakalaurės laipsniu 
grafikos srityje.

Šioje parodoje žiūrovas su
sipažįsta su praeities darbais, 
kuriuos autorė kūrė per paskuti
nius 12 metų gyvendama Kana
doje. Tai įvairios tematikos bei 
technikos darbai, pradedant es
kizais, iliustracijomis, šilkogafi- 
jos, tapybos, akvarelių, koliažų 
ir baigiant mišria kūryba kom
piuterine technika atliktais dar
bais.

Apie savo kūrybą autorė ra
šo: “Kurdama meną, bandau į 
kiekvieną kūrinį įdėti dalelę sa
vo širdies. Stengiuosi perduoti 
savo išgyvenimus, intuiciją ir 
sampratą apie gyvenimą. Noriu 
pažadinti žiūrovo kūrybines 
mintis ir jausmus. Mano tikslas 
yra leisti jam pačiam, pasitelkus 
įvairius fantazijos labirintus, im
provizuoti, stovint prieš mano 
darbą. Gal žiūrovo supratimas 
apie gyvenimą yra panašus į 
mano? O gal jis mato pasaulį vi
siškai per kitą prizmę, o gal su-

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA”
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

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

FINNAIR TO HELSINKI AND BEYOND

Finnair provides year-round service from New York with many convenient 

connections from Canada, in addition to daily codeshare flights from 

Vancouver, Toronto and Montreal via London, U.K to Helsinki. Finnair direct 

flights from Toronto to Helsinki between June 12th and September 8th, 2005 

will be available for sale in November.

Contact your travel agent today for reservations and further information.

www.fmnair.com 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651 

randa ką nors unikalaus mano 
darbuose; tai, ką jie atranda sa
vo širdyse, tai didelis VALIO!”

Čikagiečiams tai ne pirmoji 
pažintis su autore ir autorei ne 
pirmoji pažintis su Čikaga. Kai 
dailininkė studijavo “The Art 
Institute of Chicago” (1998 m), 
Vizualinės komunikacijos ka
tedroje, tuomet ji pirmą sykį pa
rodė savo darbus Čiurlionio ga
lerijoje grupinėje parodoje drau
ge su kitais Čikagos lietuvių kil
mės dailininkais.

Taip pat dailininkė parodė 
savo darbus Vilniuje, Argenti
noje, Urugvajuje, Čikagoje, Mi
čigano mieste, Toronte, Amster
dame ir Kalgaryje. Dailininkė 
priklauso Kanados dailininkų 
federacijai bei “Society of Gra
phic Designers of Canada”. Ji 
iliustravo kelias knygas, ir pa
stoviai dirba grafikos bei inter
neto puslapių/tinklainio kūrimo 
srityse.

Elytė žymi ir kaip asmuo. 
Kalgaryje visas lietuvių bend
ruomenės gyvenimas sukasi 
apie ją. Bendraudamas su Elyte 
kiekvienas žmogus jaučia, kad 
jis yra pats svarbiausias. Kaip 
gera būti pastebėtu, paglobotu!.. 
Todėl visi nori būti arčiau prie 
jos. Šiais metais Kalgario nau
jieji ateiviai (iš Lietuvos nese
niai imigravo apie 10 šeimų) ir 
vyresnės kartos lietuviai vien
balsiai Elytę išrinko Kalgario 
lietuvių bendruomenės pirmi
ninke. Sveikinam ją ir linkime 
kūrybingų metų.

Paroda veiks iki rugsėjo 17 
d. adresu: Čiurlionio galerija, 
Jaunimo centras, 5620 S. Clare
mont Ave. Po to bus perkelta į 
Lemonto meno muziejų.

FinnniR
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Milijoninio fondo doleriai
Lietuvių fondo 2004 metų pirmasis pelno paskirstymas

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Š.m. rugpjūčio 11 d. Pasau

lio lietuvių centre, Lemonte, 
įvyko LF spaudos konferencija 
apie pirmąjį pelno paskirstymą 
(antrasis bus rudenį).

Konferenciją pradėjo LF ta
rybos pirm. dr. Antanas Razma. 
Pelno skirstymo komisijos 
(PSK) pirm. Kęstutis Ječius per
skaitė išsamų pranešimą. Čia jo 
pagrindinės mintys.

PSK nariai: LF tarybos pas
kirti Kęstutis Ječius (pirm.), Al
girdas Ostis, Arvydas Tamulis, 
Ramona Stephans-Žemaitienė, 
dr. Kazys Ambrozaitis (antrinin
kas), LB rekomenduoti - dr. 
Ona Daugirdienė (sekr.), Almis 
Kuolas, dr. Marius Laniauskas 
ir Vytautas Janušonis (antrinin
kas), kuris dėl ligos skirstymo 
posėdyje negalėjo dalyvauti. 
Stipendijų pakomisė: pirm. K. 
Ječius, Sigita Balzekienė, garbės 
kons. Vaclovas Kleiza, Tadas 
Kulbis, Juozas Polikaitis ir prof. 
Andrius Tamulis.

PSK 2004 m. turėjo teisę 
paskirti 1 mil. dol. LF taryba 
komisiją įpareigojo šias lėšas 
paskirstyti per du kartus. Pirma
jame skirstymo posėdyje gegu
žės 22 d. buvo paskirstyta 
655,402 dol. Antrajame skirs-

Lietuvių fondo Stipendijų pakomisė. Iš k: Vaclovas Kleiza, Tadas Ku!- 
bis, Sigita Balzekienė, Kęstutis Ječius (pirm.) ir Juozas Polikaitis

tyme rudenį bus galima paskirs-
tyti iki 326,598 dol.

Šiais metais iš LF buvo pra
šoma 3,236,000 dol. paramos. 
Buvo gauti 249 prašymai pro
jektų paramai ir 142 - stipendi
joms.

PSK patenkino 122 projektų 
paramos prašymus. Vieni prašy
mai buvo atmesti, kadangi ne
atitiko LF skirstymo gairių ar 
nepateikė pilnos dokumentaci
jos, kiti buvo sujungti, atidėti ar 
atsiimti.

Buvo patenkihta 90 stipen
dijų prašymų. Kiti nebuvo pa
tenkinti dėl jau minėtų prie
žasčių.

PSK skirsto pagal LF t-bos 
nustatyts gaires, atsižvelgdama į 
Illinois valstijos ir federacinės 
valdžios reikalavimus.

PSK, atsižvelgusi į informa
ciją gautuose prašymuose, reko
menduoja LF t-bai kai kuriuos 
pakeitmus, bet prašymų-anketų 
pristatymo datos lieka tos pa
čios: stipendijų - iki 2005 m. 
kovo 15 d., projektų paramai - 
iki 2005 m. balandžio 15 d.

Numatomi šie pakeitimai: 
1) naujos prašymų anketos, ku
rias bus galima gauti š.m. gruo
džio mėn., gal ir anksčiau; 2) 
turintiems elektroninio pašto ad
resą (e-mail), nebūtinai savo, 
bus pranešta prašymo registraci
jos numeris ir ar trūksta prašo
mos informacijos; 3) prašymai, 
naudojant senas anketas, nebus 
svarstomi; 4) pageidaujama 
spausdinto rašto, nes rankraštis 
dažnai būna neišskaitomas; 5) 
parama bus teikiama tik visą lai
ką studijuojantiems (mažiausiai 
12 semestro ar trimestro valan
dų; vasaros kursai neįskaitomi į 
mokslo metus); 6) parama stu
dentams teikiama tik studijuo
jantiems universitetuose ar kole
gijose, kurie suteikia bakalauro, 
magistro ir doktorato laipsnius; 
7) bus pabrėžta, kad LF gairės 
neleidžia remti studentų iš Lie
tuvos, siekiančių bakalauro 
laipsnio JAV ir kitoje užsienio 
šalyje.

Stipendijų prašymai svarsto
mi pagal LF t-bos nustatytą eilės 
tvarką: 1) JAV piliečių; 2) “ža
lią kortelę” turinčiųjų; 3) Lietu
vos studentų, studijuojančių Lie
tuvoje (pirmenybė teikiama par
tizanų ir tremtinių vaikams ar 
vaikaičiams); 4) Lietuvos stu
dentų, siekiančių aukštesnių 
laipsnių Lietuvos universitetuo
se; 5) Lietuvos studentų, sie
kiančių aukštesnių laipsnių ki
tuose kraštuose; 6) Pietų Ameri-
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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

kos studentų, kurie planuoja
studijuoti lietuvių kalbą Vasario 
16-tos gimnazijoje; 7) kitų kraš
tų studentų; 8) studentų su JAV 
studento viza.

Darbo palengvinimui prašy
mai paramai yra skirstomi į 10 
kategorijų: lituanistinis švieti
mas, kultūra, JAV LB, PLB, 
Lietuvių fondas, knygos, organi- 
zacijos/patalpos, asmeniški, už
sienio išeivijos ir Lietuvos.

Po pirmojo skirstymo para
ma paskirta: 1) JAV Lietuvių 
Bendruomenei 171,500 dol. 
(Švietimo t-bai 83,000 dol., Re
liginių reikalų t-bai - 2,000, 
Kultūros t-bai 26,500, Soc. rei
kalų t-bai - 18,000, Visuomeni
nių reikalų t-bai 37,000, Lemon
to LB apylinkei 2,000, Bridge
port apylinkei (Konektikute) 
3,000.; 2) JAV Lietuvių jauni
mo org-joms 6,500 dol.; 3) PLB 
48,650 dol.; 4) Pasaulio lietuvių 
jaunimo org-joms 3,000 dol.; 5) 
Lietuvos jaunimo organizaci
joms 24,500 dol. (po 12,000 
Lietuvos ateitininkams ir skau
tams ir 500 dol. Lietuvos kudir- 
kaičiams, vasaros stovyklai); 6) 
Švietimui (bendrai) 225,900 dol. 
(iš jų 115,250 dol. lituanistiniam 
švietimui ir 110,650 stipendi
joms (į tą sumą įeina ir įvairių 
fondelių, esančių LF, skiriamos 
stipendijos); 7) Kultūrinei veik
lai (bendrai) 124,300 (iš jų me
nui - 58,500 dol., ir mokslui 
65,800 dol.); 8) visuomeninei 
veiklai (bendrai) - 231,000 dol. ; 
9) specialiems fondams - 74,252 
dol.
, Po K. Ječiaus pranešimo kal
bėjo Stasys Džiugas, buvęs LF 
v-bos spaudos reikalams narys. 
Jis dėkojo už LF paramą išleidi
mui Lietuvių egzodo vaikų ir 
jaunimo literatūra 1945 - 1990.

Žiniasklaidos atstovai kėlė 
keletą klausimų apie paramos 
paskirstymą. Buvo išsamiai at
sakyta.

Dr. A. Razma, LF t-bos pir
mininkas, kalbėdamas apie LF 
pabrėžė, kad LF yra ne tik Ame
rikos fondas, bet ir bendras LF 
(ne JAV); palikimai gaunami iš 
įvairių šalių ir lietuvybės reika
lai yra remiami įvairiose šalyse.

A. Tamulis, LF v-bos pirmi
ninkas, sakė, kad LF tikslas yra 
pasiekti 20 mil. dol. pagrindinį 
kapitalą, kad būtų galima skirti 
2 milijonus metinės paramos 
lietuviškiems reikalams. Tam 
reikia naujų narių ir pridėtinių 
aukų.

E. Šulaitis trumpai kalbėjo 
apie spaudą, kad turėtų būti dau
giau rašoma apie LF ir pastebė
jo, kad LF teikiama informacija 
spaudai yra labai gera. •

Baigdamas šią spaudos kon
ferenciją, dr. A. Razma dėkojo 
Stasiui Džiugui ir visiems kon
ferencijoje dalyvavusiems žinia- 
sklaidos atstovams: “Dirbame 
savanoriškai, kartu lietuvybės 
reikalams!”

Re/max West Įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

DENTAL CAFfcE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171
<f^> <^xi^»

Amerikos lietuvių fondo tarybos ir valdybos pirmininkai: dr. Antanas 
Razina ir Arvydas Tamulis

Amerikos lietuvių fondo žinios
Liepos 30 d. Lietuvių fondo 

tarybos pirmininkas dr. Antanas 
Razma sušaukė Tarybos narių 
posėdį Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte patvirtinti naujos LF 
valdybos, išrinkti naujo LF tary
bos narį ir pasitarti kai kuriais 
reikalais.

Prisimindamas XII Lietuvių 
tautinių šokių šventę, dr. Anta
nas Razma LF tarybos vardu iš
reiškė padėką LF tarybos nariui 
ir valdybos pirm. Arvydui Ta
muliui, jo žmonai ir tos šventės 
komiteto pirmininkei Audronei, 
jų sūnui Andriui, šventės komi
teto nariui. Padėka priklauso ir 
LF tarybos bei valdybos na
riams - Ramūnui Astrauskui, Si
gitai Balzekienei, Vyteniui Kir- 
velaičiui, šokių šventės komite
to nariams. LF Pelno skirstymo 
komisija buvo paskyrusi 10,000 
dol. šventei paremti.

Naujasis LF valdybos pirm. 
Arvydas Tamulis pranešė, kad į 
naują LF valdybą pakviesti - 
Ramūnas Astrauskas, Sigita 
Balzekienė, LF administratorė 
Laima Petroliūnienė, Alė Raz- 
mienė, Edvardas Šulaitis, Vytas 
Vaitkus ir Ramona Žemaitienė. 
Taryba visus juos vienbalsiai 
patvirtino. Beveik visi naujos 
valdybos nariai dirbo ir buvu
sioje valdyboje. Valdybos pir
mininkas ir jo valdyba toliau tęs 
buvusio pirmininko Povilo Ki
baus ir jo valdybos darbus, sieks 
20 mln. dol. sumos, skleis infor
macijas apie LF veiklą bei planus 
žiniasklaidoje ir internete, naudo
sis modernia kompiuterių tech
nika ir profesionalų pagalba pa
laikys artimus ryšius su LF įga
liotiniais ir nariais, organizuos 
naujų narių ir lėšų vajus.

Abu LF pirmininkai (dr. 
Antanas Razma ir Arvydas Ta
mulis) buvo susitikę su JAV LB 
KV pirm. Vaiva Vėbraite ir vi- 
cepirm. dr. Elona Vaišniene bir
želio 30 d. ir po to tęsė pokal
bius per liepos mėnesį.

Praėjusiame LF tarybos po
sėdyje buvo pranešta apie ilga
mečio LF tarybos nario ir buvu
sio LF tarybų ir valdybų pirmi
ninko Stasio Baro pasitraukimą 
iš LF tarybos dėl sveikatos. Pa
gal LF įstatus, taryba turi rinkti 
kitą asmenį pasitraukusio vieton 
iki jo kadencijos pabaigos. LF 
garbės komiteto (kuris taip pat 
atlieka ir nominacijų komisijos 
pareigas) pirm. dr. Jonas Valai
tis viso komiteto vardu pateikė 

ir supažindino su siūlomu kan
didatu Sauliumi Anužiu. Taryba 
vienbalsiai jį išrinko į LF tarybą 
iki 2007 metų. Saulius Anužis 
yra sėkmingas verslininkas, ak
tyviai reiškiasi lietuvių ir ameri
kiečių visuomeninėje veikloje ir 
daug dirba lietuvybės naudai. Jis 
yra JAV LB tarybų narys, JAV 
LB Lansingo apylinkės pirminin
kas, JAV LB garbės teismo pir
mininkas, Lietuvių skautų Det
roite “Baltijos” tunto tuntininkas, 
Detroito lituanistinės mokyklos 
tėvų komiteto narys.

Pagal LF Finansų komisijos 
pirmininko Sauliaus Čyvo pra
nešimą, per pirmą šių metų pus
metį (iki birželio 30 d.) LF in
vesticijų bendra vertė pakilo per 
vieną milijoną dol. R.W. Gray
bill, Ltd. firmos tvarkomų in
vesticijų vertė pakilo 823,291 
dol. arba 8.8% , o Fleet Bank- 
pakilo 179,475 dol. arba 6.8%. 
Liepos 1 d. buvo gauta papildo
ma Alfonso Šarausko palikimo 
175,000 dol. suma.

LF Pelno skirstymo komisi
jos pirm. Kęstutis Ječius išdali
no statistikos duomenis apie 
2004 m. stipendijų prašymus ir 
paskirtas stipendijas. LF raštinė 
išsiuntė pranešimus visiems pra
šytojams ir paramą bei stipendijas 
gavusiems. Buvo paruošti ir spau
dai išsiųsti keli straipsniai apie LF 
PSK sudarymą, paramos ir sti
pendijų prašymus, jos skirstymo 
darbą. Antrasis arba rudeninis LF 
pelno skirstymo posėdis 
numatytas spalio mėnesį.

LF dr. Antano Razmos var
do visuomeninės premijos 2004 
m. komisijos pirm. Vytautas 
Kamantas pranešė, kad iki nu
statytos kandidatų siūlymo datos 
(birželio 30 d), buvo gauti pa
siūlymai iš 8 organizacijų ir 53 
asmenų iš Argentinos, Australi
jos, JAV, Kanados, Lietuvos ir 
Vokietijos. Jie pasiūlė premiją 
skirti 12-kai organizacijų ir 16- 
kai asmenų Anglijoje, Australi
joje, JAV, Kanadoje ir Lietuvo
je. Iš viso buvo pasiūlyti 28 kan
didatai. Šeši komisijos nariai 
iki rugsėjo mėnesio vidurio su
sipažins su visais pasiūlymais 
bei gauta medžiaga apie kandi
datus ir vėliau spręs 25,000 dol. 
nedalomos premijos laimėtoją. 
Premija bus įteikta laimėtojui 
lapkričio 6 d. per LF tradicinę 
metinę vakarienę Lemonte.

Lietuvių fondo informacija

http://www.fmnair.com
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TO R O N T
Anapilio žinios

- Čikagoje mirė a.a. Veronika 
Kudirkienė, sesuo mūsų parapijie
čių Salomėjos Andrulienės, Alesės 
Rašymienės ir Algimanto Ankaus.

- Lietuvos kankinių šventė - 
Anapilio parapijos atlaidai šiais 
metais bus spalio 3, sekmadienį. Tą 
dieną Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios rytą bus tik 9.30 vai. (Mišių 
11 vai. tą rytą nebus). Iškilmingos 
Mišios tą dieną bus 3 vai. po pietų. 
Po Mišių bus eisena su Švenčiau
siuoju, o po eisenos - vaišės Anapi
lio salėje. Vaišių metu bus pagerb
tas prel. dr. Pranas Gaida, jo 90 m. 
amžiaus sukakties proga. Meninę 
programą atliks Algio Ulbino vado
vaujamas “Bočių” choras iš Wasa- 
ga Beach miesto. Bilietus į vaišes 
platina Birutė Samsonienė tel. 905 
847-9961.

- Anapilio knygyne gautas nau
jas Jurgitos Baltrušaitytės parengtas 
žodynas “Lithuanian Dictionary 
and Phrąsebook”.

- Mišios rugsėjo 19, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Angelę Lešins- 
kienę (I metinės); 11 v.r. už parapi
ją; Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje 10.30 v.r. už a.a. Mariją ir 
Joną Senkus; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje rugsėjo 18, šeštadienį 3 
v.p.p. už Juliaus Puodžiūno svei
katą.

Išganytojo parapijos žinios
- Šį sekmadienį, rugsėjo 19, 

pamaldos 9.30 v. ryto su Šv. Ko
munija. Pamaldų metu vyksta ti
kybos pamokos vaikučiams. Po pa
maldų šventovės patalpose bus Mo
terų draugijos susirinkimas. Šiuo 
sekmadieniu prasideda normali pa
rapijos veikla. Pamaldos vyks kiek
vieną sekmadienį 9.30 v.r.

- Parapijos tarybos posėdis, 
kuris buvo numatytas antradienį, 
rugsėjo 28, įvyks trečiadienį rug
sėjo 29, 7.30 v.v. Irmos ir Petro 
Šturmų namuose, Mississaugoje.

- Konfirmantų pamokos numa
tytos pradėti spalio mėnesio vidu
ryje.

Maironio mokyklos žinios
Rugsėjo 18 d. pradedami nauji 

mokslo metai. Mokykla veikia Our 
Lady of Peace patalpose (Toronto 
Catholic District School Board). Ad
resas - 70 Mattice Ave., arti Bloor ir 
Kipling gatvių. Pamokos vyksta 
šeštadieniais, nuo 9 v.r. iki 12 v.d. 
Vedėjos tel. 416 626-1081. Mo
kyklos tinklalapis www.maironio
mokykla.net Mielai priimame vaikus 
nuo jaunųjų darželinukų iki 8 sk.

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

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 12 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 150 svečių. 
Svečių knygoje pasirašė - I. Mi- 
nialgaitė iš Vilniaus, I. Sviežikienė 
iš Klaipėdos, C. E. Corvalan ir J. 
Venslovaitis iš Argentinos.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis - rugsėjo 23, ket
virtadienį 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. Jauki aplinka, ge
ras aptarnavimas, veikia baras.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje dr. J. ir R. Birgiolai paau
kojo $100. E.S.

A.a. Algirdo Jagėlos 9-rių 
metų mirties prisiminimui žmo
na Adolfina Tėviškės žiburiams 
aukojo $100.

A.a. Vytauto Bariso atmi
nimui brolis Bronius Tėviškės ži
buriams aukojo $20.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$50 aukojo E. Valeška.

Po vasaros atostogų grįžo 
sės. Loreta ir sės. Paulė. Jų nau
jas tel. 416 533-8006.
IEŠKOMA ATSAKINGOS PO- 
ROS, arba VYRO, gyventi ir pri
žiūrėti 20 butų nuomojamą namą 
Toronte. Teirautis tel. 416 762- 
0660.

“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).

Prisikėlimo parapijos žinios
- Sekmadienio Mišių tvarka: 

lietuvių kalba 8 v.r., 10.45 v.r. ir 
12.15 v.p.p.; anglų kalba Mišios 
aukojamos 9 v.r. Raštinė, kuriai va
dovauja Valerija Siminkevičienė, 
nuo pirmadienio iki penktadienio 
veikia nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p.; rašti
nės telefonas - 416-533-0621. Kitu 
laiku, kai nėra kam atsiliepti, tele
fone išgirsite elektroniškai įrašytą 
klebono balsą. Sekite jo nurodymus 
ir pasieksite reikalingą asmenį, ar 
galėsite palikti žinią, į kurią bus at
siliepta vėliau.

- Praeitą sekmadienį parapijos 
choras giedojo per 10.45 v.r. Mi
šias. Naujo sezono pradžia yra gera 
proga prisidėti naujiems giesmi
ninkams prie šio parapijos vieneto, 
kuris neseniai atšventė savo 50 me
tų veiklos sukaktį. “Retkartinis” 
parapijos choras repetuoja šį sek
madienį 9.30 v.r. muzikos kamba
ryje ir gieda per 10.45 v.r. Mišias.

- Parapijos gegužinė, kuri vyko 
praeitą šeštadienį, praėjo sėkmin
gai. Gražiam orui esant, nemažas 
būrys parapijiečių džiaugėsi gamta, 
ragavo skanių kepsnių, dalyvavo 
rengėjų parengtuose užsiėmimuose. 
Dieną užbaigė prie laužo dainuoda
mi lietuviškas dainas, kurias vedė iš 
Čikagos atvykusi Rasa Poškoči- 
mienė.

- “Žodis tarp mūsų”, rugsėjo ir 
spalio mėnesių knygutės yra padė
tos šventovės prieangyje. Visi 
kviečiami jas įsigyti ir vartoti. Kai
na $5.

- Šį sekmadienį veiks parapijos 
biblioteka, kuriai vadovauja Graži
na Laurinaitytė ir Gitana Judvyty- 
tė. Biblioteka veikia kiekvieno mė
nesio pirmą ir trečią sekmadienį.

- Parapijos valgykla, kuriai va
dovauja Gražina Valintienė, veikia 
kiekvieną sekmadienį, aptarnauda
ma klientus lietuviškais valgiais. 
Valgykloje galima nusipirkti ir iš 
Lietuvos importuotos juodos duonos.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
19: 8 v.r. už a.a. Povilą Raudį; 9 
v.r. už a.a. Eleną ir Mykolą Gegu
žius; f0.45 v.r. už a.a. Algirdą ir Ja- 
gėlų šeimos mirusius, už a.a. Vy
tautą Tamulaitį ir už a.a. Benigną 
Jonušienę; 12.15 v.p.p. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius.

Lietuvių tautodailės insti
tuto suvažiavimas įvyks š.m. 

. rugsėjo 18, šeštadienį 11 v.r.
Anapilio, parodų salėje, 2185 
Stavebank Rd., Mississauga, Ont. 
Toje pačioje salėje 4 v.p.p. 
įvyks naujos knygos Antanas 
Tamošaitis - Gyvenimo ir kūry
bos kelias sutiktuvės; autorė Li- 
jana Šatavičiūtė-Natalevičienė. 
Knygą atspausdino Vilniaus dai
lės akademijos leidykla. Su kny
ga supažindins Nora Kulpavi- 
čienė. Antanas Tamošaitis pla
čiai žinomas dailininkas išeivi
joje, buvo vienas iš LT instituto 
steigėjų bei nuolatinis instituto 
veiklos ramstis.

Kviečiame narius ir visuo
menę gausiai atsilankyti į šį ne
eilinį renginį. Dėl platesnės in
formacijos kreiptis į Aldoną Ve- 
selkienę tel. 613 382-8448, arba 
Ireną Meiklejohn tel. 416 253- 
0410. LTI valdyba

Lietuvių dailininkų paro
da vyksta iki rugsėjo 18 d. Gal
lery 1313 patalpose (1313 Que
en St. W.) Galerijos valandos - 
nuo trečiadienio iki sekmadienio 
1 v.p.p. iki 6 v.v. Dalyvauja Lu- 
ci Dilkutė, Andrius Butkevičius, 
Paulius Grajauskas, Kris Jurė
nas, Irma Makariūnaitė.

Toronto vyrų choras “Aras” 
pradeda repeticijas pirmadienį, 
rugsėjo 20, 6.30 vai. vak. Lietu
vių Namuose. Kviečiami choris
tai sugrįžti ir laukiama naujų.

Choro valdyba
Lietuvos prezidentūros pa

reigūnas Ramūnas Vilpišauskas 
. skaitys pranešimą apie Europos 

sąjungos plėtrą, jos pasekmes ir 
ateitį rugsėjo 23, ketvirtadienį 2- 
4 v.p.p. Toronto universiteto 
Munk Centre (1 Devonshire PI., 
Room 208). Kviečia Europos stu
dijų institutas. Registruotis el.paštu 
mark.laszlo.herbert@utoronto.ca
IEŠKOME AUKLĖS dviem vai- 
kam 3 ir 1.5 m. amžiaus nuo 8 
v.r. iki 6 v.v. Siūlome mokėti už 
laiką ir kelionę į mūsų namus 
Richmond Hill. Skambinti tel. 
905 787-0913 vakarais.

Montreaiio Geležinio vilko/Neringos tunto dviratininkų išvyka į Oka paplūdimį (netoli Montrealio) rugsėjo 11 d. 
Iš k.: Dan Zatkovic, Lina Jaugelytė-Zatkovic, Darius Jaugelis-Zatkovic, Gilles Bulota, Daiva Jaugelytė-Zatkovic, 
Francis Bulota, Laurent Bulota, Andrius Gaputis, Ričardas Gaputis, Dalius Bulota, Vincentas Bulota, Tomas 
Castanheiro-Činčinskas, Gintaras Gaputis, Adriana Castanheiro-Činčinskaitė, Loreta Castanheiro-Činčinskaitė. 
Trūksta Tinos Urbanavičiūtės Nuotr. A. Gapučio

*Bite

ffl MONTREAL
KLB rinkimai į Krašto ta

rybą vyks rugsėjo 19 d. Kandi
datai turi būti sulaukę 18 metų ir 
užsimokėję metinį solidarumo 
įnašą (10 dolerų). Tarybos atsto
vai renkami trejiems metams ir 
turi kasmet dalyvauti Krašto tary
bos suvažiavime. Montrealis gali 
siųsti dešimt atstovų. Neatsiradus 
pakankamai kandidatų, bus ren
kama aklamacjos būdu. Šiais me

tais suvažiavimas vyks Toronte 
lapkričio 6 d. D.S.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
- Ketvirtadienį rugsėjo 16 

“Auksinis ratelis” pradės veiklos 
sezoną. Bingo pradžia 1 vai.

- Sekantis šv. Elzbietos drau
gijos susirinkimas įvyks sekmadie
nį spalio 3 po Mišių ir užkandžių.

V L

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 11.7 

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

į LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTE
ANAPILIO parapijos atlaidai bus spalio 3, sekmadienį

♦ 3 v.p.p. - iškilmingos MIŠIOS ir eisena su Švenčiausiuoju.
♦ po MIŠIŲ - vaišės Anapilio salėje..
♦ vaišių metu - prel. dr. PRANO GAIDOS pagerbimas jo 90 m. amžiaus

proga; meninė programa, kurią atliks iš Wasaga Beach 
atvykęs Algio Ulbino vad. “Bočių” choras.

Bilietus į vaišes galima užsisakyti pas Birutę Samsonienę tel. 905 847-9961.

Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPILIO PARAPIJOS TARYBA

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis

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.

------------------------------------------------------------------- (S).------------------------------------------------------------------

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

KVIEČIAME VISUS

Į LIETUVIŲ SLAUGOS NAMŲ “LABDARA”

ATVIRU DURŲ DIENĄ
rugsėjo 19, sekmadienį
nuo 11.30 v.r. iki 3 v.p.p.

♦ Sužinosite, kodėl “Labdara” laimi apdovanojimus kitų slaugos namų tarpe
♦ Praleisite laiką mūsų aromaterapijos kambaryje ir sužinosite, ką mūsų 

seneliai ten veikia
♦ Sužinosite, kokias priemones “Labdara” [gyvendino pagal Noach Calhoun 

novelę “Užrašų knyga”, kurios buvo sėkmingos padedant žmonėms, 
sergantiems Alzheimerio liga

♦ Te prisiminimai aplanko Jus mūsų Prisiminimų kambaryje
♦ Pasimatuosite kraujo spaudimą
♦ Pažvelgsite į “Labdaros” 

gyvenimą
♦ Pasivaišinsite kava ir

gaivinančiais gėrimais

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

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

<^>

Rašytojo ANTANO ŠILEIKOS j

NAUJO ROMANO |

“TVoman in (Bronze.” —X I
SUTIKTUVES rengia "Random House" leidykla I

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.

MOKAME

2.50%
už 1 metų indėlius

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

IEŠKOME NAUJŲ

Premija

*250
dO“ Ar Jūs turite pažįstamų, kuriems reikia nekilnojamo turto 
paskolos (mortgičiaus), ar žada savo mortgičių atnaujinti kitur? 
Nebūtinai turi būti lietuviai - pasiūlykite jiems PARAMOS pa
slaugas. Mortgičiaus perkėlimas į PARAMĄ yra nemokamas - 
taip pat jie galės naudotis ir kitomis nemokamomis PARAMOS 
teikiamomis paslaugomis. Jeigu Jūsų pažįstami perkels mortgičių 
į PARAMĄ, džiaugsis ne tik jie, bet ir JŪS. Jums bus įteikta $250 
premija! Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į paskolų 
skyrių: 416-207-1809.

Lietuvių kredito kooperatyvas

įįįį
PARAMA

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Skrydžiai į Lietuvą geriausiomis 
kainomis. Vyresnio amžiaus 

keleiviams 10% nuolaida.

Jūsų paslaugoms - mūsų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

PADĖKA
Lietuvos vyskupų konferencijos delegato 

prel. EDMUNDO J. PUTRIMO patariamasis komitetas 

nuoširdžiai dėkoja Prisikėlimo kredito kooperatyvo 
valdybai už dosnią $5000 auką, kuri skiriama Užsienio 
lietuvių katalikų sielovados delegatūros žiniaraščio 
leidybai.

Giedra Paulionienė, pirmininkė
1.---- ------ ---------- ------- -- -.. P

KVIEČIAME 
VISUS 

LIETUVIUS

Lietuvių slaugos namai “Labdara”

i.

“BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel; 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749

DINGUS Felikso Mockaus kario 
savanorio pažymėjimui Nr. 5815 
laikyti jį negaliojančiu. F. Mockus

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.

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.

http://www.maironiomokykla.net
mailto:mark.laszlo.herbert@utoronto.ca

