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Kaimiečiai be kaimo
Jeigu ne kaimas, vargu ar lietuvių tauta būtų iš

silaikiusi, kai šimtmečiais miestuose, miesteliuose vyra
vo įvairių kilmių kitataučiai, kai dvarai buvo praradę 
bet kokį tautinį atspalvį.

P
RAEITYJE apibendrintu požiūriu, lietuvių tauta 
laikyta kaip kokia bemokslių baudžiauninkų, 
vargdienių žemdirbių minia, sandariai užsisklen
dusi savo sodybose, tam tikra žmonių klasė be švieses

nės ateities. Tačiau ji, beveik niekam iš šalies nenuro
dant, neskatinant, išlaikė savo kalbą, papročius, religiją, 
puoselėjo savitą kultūrą ir gyvenimo būdą, atremtą į 
krikščioniškuosius principus, kurių įgyvendinimas, tie
sa, ne visada buvo lengvas, bet jų pripažinimas abejonių 
nekėlė. Pirmojo tautos atgimimo laikotarpiu, XIX šimt
mečio pabaigoje, iš kaimo kilusių švietėjų dėka, sodie
čius sujudino nauji vėjai. Ir tada kažkas lyg sprogo, kas 
buvo sudėta, taupyta ir uždaryta, o jau per 22-jus Lietu
vos nepriklausomybės metus kaimas tautai davė tūks
tančius pirmaeilių žmonių, kurie kūrė, vadovavo, plana
vo ateitį, tikrai mylėjo tėvynę, ruošėsi jai tarnauti ir au
kotis. Laikas, deja, nebuvo mums palankus. Kilus Ant
rajam pasauliniam karui, Sovietų Sąjungai okupavus 
Lietuvą, ūkinė, kultūrinė, tautinė plėtotė kaimuose buvo 
sustabdyta, virto nusikalstama veikla, buvo žiauriai per
sekiojama. Kas po to vyko, visi jau gerai žinome. O il
gametė krašto okupacija kaimo vaizdą ir kaimietį žmo
gų iš pagrindų pakeitė. Kaimietis tapo be kaimo, ir tie 
galingieji tautos atsparos taškai buvo ištrinti. Sovietų 
įkurtos gyvenvietės toli gražu nebebuvo tas pats, kas iš 
kartos į kartą ėjusios tėviškių sodybos. Naujieji atsparos 
taškai ėmė augti miestuose, kurie didėjo ir kuriuose 
okupantams buvo painiau vykdyti numatytus priespau
dos uždavinius.

I
Š esmės padėtis nepasikeitė ir nepriklausomybę at
gavus. Medžiagine prasme, gal tik dar labiau viskas 
susijaukė. Laisvė be iniciatyvos, be pasikeitusio 
požiūrio į darbą ir uždarbį ne vienam gal pasirodė kaip 

traukinio nuėjimas nuo bėgių. Kaip naujomis sąlygomis 
padaryti, kad viskas vėl pastoviau ir užtikrintai riedėtų, 
jokių apčiuopiamų siūlymų ar nurodymų nesusilaukta 
nei iš žemės ūkio specialistų, nei iš valdžios atstovų, 
kurių pastangos būklę gerinti priimamais įstatymais ne 
visada buvo sėkmingos. Ir taip po 14 nepriklausomybės 
metų pagaliau viršūnėse prireikė pasakyti, kad visos 
rinktos valdžios neįstengė ne tik pagerinti pasimetusių 
kaimiečių būklės, bet ir jų suprasti. Rodos, to tik ir rei
kėjo, kad koks svetimtautis pasišautų vargstantiems pa
dėti. Spaudoje net posakis nuskambėjo - “lietuviai nie
ko neišmano”... Kaip kas begalvotų, bet toks iššūkis yra 
rimtas įspėjamasis ženklas ne tik valdžiai, bet ir jos rin
kėjams. Gal ir gerai, kai šitaip pasakyta prieš seimo rin
kimus. Už ką balsuoti svarstymai užtat turėtų reikštis 
jau ir už partinių ribų. Tik naivūs ar visai nusigyvenę 
piliečiai galėtų tikėti naujai steigiamų partijų jėga ir tur
tuolių pažadais, lengvai pasiduoti gundymams, kurie 
siekia jau net vyriausybės vadovą. Susidaro įspūdis, kad 
įtartinuosius išvarius pro vienas duris, tokie patys lenda 
pro kitas. Ir kaip nesunku jiems lįsti, kai žmonės nieko 
kito nebelaukia, o tik tokios valdžios, kuri vėl pradėtų 
dalinti gėrybes, gal už centus ir degtinę sekmadie
niais?.. Tikėtina betgi, kad didelė tautos dalis dar nėra 
praradusi tautinio sąmoningumo ir ambicijos būti savo 
nepriklausomos valstybės šeimininkais. Kad taip yra (ar 
kitaip) netrukus paaiškės seimo rinkimuose. Č.S.

Savaitė L i e t u v oje

___KANADOS ĮVYKIAI 

Geros ir blogos skolos
Kiekvienas 18 metų sulau

kęs kanadietis vidutiniškai turi 
tris kredito korteles. Bendras ka
nadiečių vartotojų įsiskolinimas 
yra 450 bilijonų dolerių arba 
13,000 kiekvienam gyventojui. 
Yra dviejų rūšių skolos. Prie ge
rųjų skolų priskiriamos tos sko
los, kurių vertė laikui bėgant ky
la. Tai hipotekos skolos, inves
tavimas į ilgalaikius planus, ku
rie nėra valstybės apmokestina
mi, pensijų fondo ir universitetų 
paskolos. Paskolos kasdieni
niams pirkiniams, pramogų rei
kalams, automobiliams, apran
gai, technologiniams menknie
kiams ir prabangai yra laikomos 
kaip blogos skolos, kurios suda
ro didžiausią įsiskolinimo dalį. 
Ekonomistai sako, kad prieš 
perkant kokį nors daiktą ar pa
slaugą reikia apsvarstyti, ar rim
tai to daikto reikia, ar tai tik pra
banga, ar išlaidos yra pateisina
mos ir ar jas galima apmokėti 
neįsileidžiant į skolas. Banki
ninkų nuomone, bet kokie skolų 
atmokėjimai neturi viršyti 35% 
mėnesinių pajamų. Bendra ap
klausa rodo, kad skolų atmokėji- 

mas yra vienas iš Kanados gy
ventojų didžiausių rūpesčių, o 
patogios kredito kortelės išpeša 
didžiausias palūkanas.

Įstatymų ir politikos žino
vai, pasvėrę Ontario konserva
torių partijos pirmininko rinki
mų rezultatus, vertina naująjį 
vadą kaip geriausią išeitį Onta
rio konservatorių partijai. John 
Tory yra prityręs ir lankstus po
litikas, daug kartų kandidatavęs, 
nors niekur neišrinktas. Pelnė 
duoną sporto, radijo ir lengvos 
pramonės srityje, buvo Ontario 
ministerio pirmininko Bill Davis 
ir federacinės valdžios ministe
rio pirmininko Brian Mulroney 
patarėjas. Kaip partijos vadas jis 
laikomas vienytoji!, neturinčiu 
ryškių politinių ar asmeninių 
oponentų. Konservatorių partija 
tikisi, kad John Tory sugebės 
tinkamai atstovauti savo partijai 
provinciniame parlamente. O 
kaip opozicijos vadas per atei
nančius rinkimus galėtų tapti ir 
provincijos premjeru. Bet tapti 
opozicijos vadu tegali parlamen
to narys. Palankiausia išeitis bū-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kernavėje liepos 6 d. virš lankytojų kabo šis plakatas Nuotr. L Ross

Prie vieno Kernavės piliakalnio Žiūrovai stebi demonstruojamus senų laikų užsiėmimų pavyzdžius Ntr. I. Ross

Kur Mindaugas gyveno...
Istorinė Lietuvos vietovė, gausiai lankoma turistų net iš užsienio

VIKTORAS ALEKNA
Kas ta Kernavė? Tai per 

tūkstantmečius gamtos ir žmo
gaus rankų sukurtas patogioje 
vietoje esantis gražus pamink
las, kurio teritoriją sudaro 194.4 
ha, o to paminklo apsauginę zo
ną - 2455.2 ha. Sakome “per 
tūkstančius metų”, bet žmogaus 
rankų darbai Kernavėje pradėti 
minėti ne taip seniai - pirmą 
kartą kaip Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Traidenio valda 
Kernavė paminėta tik 1279 m. 
Tiesa, istorikas Teodoras Nar
butas rašė, kad Kernavės kuni
gaikštis Kernius subūrė savo 
kariauną, užvaldė kraštą tarp 
Neries ir Dauguvos upių ir 1055 
-1058 m. čia įsteigė Lietuvos 
bei Rusios kunigaikštystę. Bet 
juk Kernius - tai legendinio 
Palemono sūnus. Ir vis dėlto jo 
vardas turi ryšio su Kernave - ta 
pati žodžių šaknis. Todėl ne vie
nas vėlesnių laikų lietuvis, net 
kai kurie rašytojai ne kartą mi
nėjo kunigaikštį Kernių ir jo 
sostinę Kernavę.

Rusų istorikas Nikalojus 
Karamzinas, gyvenęs ir rašęs de
vynioliktajame šimtmetyje, tvirti
no, kad Mindaugas gyvenęs Ker
navėje ir iš ten valdęs visus ki
tus Lietuvos kunigaikščius. Gal 
tai ir tiesa, tik ir tikruose rank
raščiuose Kernavė vis dėlto pir
mą kartą paminėta vos 1279 m. 
Koks jos didesnis vaidmuo tada 
buvo, žinoma labai mažai. Bet, 
matyt, tikrai Kernavė buvo ne
maža gyvenvietė. Tik 1390 m. 
Lietuvos kunigaikštis Vytautas 
atvyko prie Kernavės su savo 
kariais ne kaip svečias, o kaip 
priešas, užpuolė ir Kernavę su
naikino. Nuo tų metų Kernavė 
šimtmečius niekuo nepasižymė
jo, nors jau apie 1420 metus tas 
pats Vytautas, dabar jau Didysis 
Lietuvos kunigaikštis, Kernavė
je pastatęs katalikų šventovę.

Penkioliktojo amžiaus an
troje pusėje Kernavėje ir apylin
kėse kūrėsi Lietuvos didžiūnų 
Astikų šeimos nariai. Gal kur 

nors netoli buvo ir jų dvarai, bet 
pati Kernavė nebuvo didesnis 
centras. Vėliau galbūt perėjo 
Radvilų nuosavybėn. Buvo pa
statyta ir kita, didesnė šventovė. 
Nerimi pro Kernavę plaukdavo 
ir laivai iš Vilniaus į Kauną ir 
atgal. Taip viskas vyko amžiais. 
Aštuonioliktojo amžiaus pra
džioje Kernavėje pradėjo rengti 
turgus - keturis kartus per me
tus. 1792 m. Kernavei buvo su
teiktos Magdeburgo teisės. Nuo 
1777 m. Kernavėje veikė ir pa
rapijinė mokykla. Iki devynio
liktojo amžiaus pabaigtos Ker
navės šventovėje buvo meldžia
masi lietuviškai. Bet 1895 m. 
lietuvis kunigas iš Kernavės bu
vo iškeltas ir į jo vietą atvyko 
kunigas lenkas, kuris ne tik nė 
žodžio nesuprato lietuviškai, bet 
lietuvių ir neapkentė, pareikala
vo, kad šventovėje būtų mel
džiamasi lenkiškai. 1910 m. 
Kernavėje buvo pastatyta nauja 
mūrinė šventovė.

Kai po Pirmojo pasaulinio 
karo Lietuva atgavo nepriklau
somybę, Kernavė atsidūrė Lie
tuvos teritorijoje, o siena tarp 
Lietuvos ir Lenkijos buvo visai 
netoli į rytus nuo Kernavės. 
1920 metais Kernavėje buvo 
įsteigta pradžios mokykla, o 
1928 m. mokyklai buvo pastaty
tas ir gražus dviejų aukštų mo
kyklos pastatas. Šiame pastate ir 
dabar veikia pradžios mokykla. 
Sovietiniais laikais Kernavėje 
buvo kolūkio centras, apėmęs 
2520 hektarų. Pačioje Kernavėje 
kolūkiečiai statėsi savo gyvena
muosius namus, taip pat buvo 
pastatyti ir nemaži kolūkio kul
tūros namai, kurių viename 
sparne 1990 m. pradėjo veikti ir 
valstybinis archeologijos muzie
jus. Įvairias senovės liekanas 
dar prieš karą pradėjo rinkti tų 
laikų pradžios mokyklos vedėjas 
mokytojas Jonas Šiaučiūnas, ku
ris 1941.VI. 14 buvo išvežtas 
kartu su šeima į Sibirą ir ten 
1943 m. žuvo. Po karo parapijos 
klebonija sovietų valdžios buvo 
suvalstybinta ir ioje įsteigtas 

Kraštotyros muziejus, kuriame 
be sovietų komunistų propagan
dos rado vietos ir J. Šiaučiūno 
surinkti rodiniai, liaudies audi
niai, buities daiktai.

Sovietų laikais dar septinta
jame aštuntajame dešimtmetyje 
Kernavėje pradėjo lankytis ir 
archeologai - Vilniaus universi
teto mokslininkai. Pradžioje ka
sinėjo aplink piliakalnius, o kiek 
vėliau nusileido į Pajautos slėnį 
ir čia atrado ištisą senovės mies
tą, kuris buvo sunaikintas 1390 
metais. Profesoriams talkininka
vo ir studentai, kasinėjimai tęsė
si daug metų ir buvo atrasta 
tūkstančiai rodinių, kurie atsidū
rė ne tik Kernavės, bet ir Vil
niaus muziejuose. Atrastasis lo
bis labai praplėtė supratimą apie 
keturioliktojo ir ankstesnių šimt
mečių lietuvių buitį, karinius 
įrankius...

Kernavėje pradėta rengti 
Gyvosios archeologijos dienos 
liepos 4 - 6 d. Ta gyvoji 
archeologija - tai dar ne visai 
užmiršti senoviniai amatai: ver
pimai, audiniai, juostos, virvės, 
gintaras, akmens dirbiniai, liepų 
kibirėliai, visokie buities, anks
tyvųjų viduramžių gaminiai, se
novinė bitininkystė, net monetų 
kalimas, rago, kailių dirbiniai, 
lankai, ‘ strėlės... Suvažiuoja ne 
tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, 
Latvijos amatininkų, atsiveda 
net ožkų ir jų savininkės lanky
tojus vaišina ožkos sūriu... 
Dešimtys palapinių ant Pilies 
kalno amatininkus slepia ne tik 
nuo saulės, bet ir nuo lietaus.

Gyvosios archeologijos die
nų proga buvo išleistas ir Ker
navės krašto laikraštis Kernavė. 
Jau ketvirtas. Tiražas tik 1800 
egzempliorių ir šiemet tikriau
siai neužteko.

Kernavėje per šventes būna 
ir kitokių pramogų: gali pasiva
žinėti arkliu kinkyta karietėle, 
mediniu automobiliu, į kurį gali 
susėsti iki 20 keleivių, gali pajo
dinėti žirgu, lankytis net ketu-

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas JT sesijoje
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus rugsėjo 20 d.d. lankė
si JAV-se. Vizito pradžioje jis 
susitiko su lietuvių bendruome
nės nariais Niujorke, dalyvavo 
Gabono prezidento priėmime. 
Vyko susitikimai su Rumunijos 
prezidentu Ion Iliescu, Slovaki
jos prezidentu Ivan Gasparovic 
ir Gruzijos prezidentu Michailu 
Saakašvilu, Jungtinių Tautų ge
neraliniu sekretoriumi Kofi 
Annan. Taip pat susitiko su JAV 
prezidentu George W. Bush ir 
kitais JAV pareigūnais, žydų or
ganizacijų atstovais, JAV vers
lo ir filantropijos atstovais.

V. Adamkus kalbėjo JT vi
suotinėje sesijoje rugsėjo 22 d. 
apie civilizuotam pasauliui dide
liu iššūkiu tapusią kovą su tero
rizmu ir šios organizacijos re
formą. Rugsėjo 23 d. jis vyko į 
Čikagą, kur dalyvavo verslo 
įstaigų renginiuose, grįžo į Lie
tuvą rugsėjo 26 d.

Populiariausi politikai
Rinkos analizės ir tyrimų gru

pės RAIT rugpjūčio pabaigoje 
atliktos apklausos duomenimis, 
Lietuvos gyventojai labiausiai pa
sitiki prezidentu Valdu Adam
kumi. Jį palankiausiai vertina 
74% apklaustųjų. Populiarumu jis 
lenkia antrąją vietą užimančią so
cialinės apsaugos ir darbo minis- 
terę Viliją Blinkevičiūtę, kuria pa
sitiki 64.6% apklaustųjų.

Trečiasis politikų ir visuo
menės veikėjų rikiuotėje buvo 
ministeris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas su 60.4% dalyvių 
balsų. Ketvirtoje vietoje liko po
pulistinės Darbo partijos vado
vas Viktoras Uspaskichas, ku
riuo pasitiki 58.9% apklaustųjų.

“Vilmorus” apklausa, surengta 
rugsėjo 9-12 d.d., rodo, kad gy
ventojų nuomone, geriausiai jų 
interesams atstovauja V. Adam
kus, V. Uspaskichas ir A. Bra

zauskas. Labiausiai sumažėjo Ka- 
zimieros Prunskienės ir seimo vi
cepirmininko Česlovo Juršėno rė
mėjų. Šios apklausos duomeni
mis, daugiausia sėkmės vilčių 
Seimo rinkimuose turi Darbo par
tija. Antroje vietoje - Algirdo 
Brazausko ir Artūro Paulausko 
koalicija “Už darbą Lietuvai”, 
trečia - Rolando Pakso koalicija - 
“Už tvarką ir teisingumą”. Ketvir
ta ir penkta sąraše - Tėvynės są
junga ir K. Prunskienės vedama 
“Visuomenės lyderių koalicija”.

Policijos pranešimas
Kaip praneša ELTA-LGITC, 

Lietuvos generalinis komisaras 
Vytautas Grigaravičius rugsėjo 
20 d. seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui pranešė, kad Kauno 
nusikalstamo pasaulio atstovai, 
siekdami legalizuotis, imasi ne tik 
teisėto verslo, bet ir finansiškai 
remia jiems palankius kandidatus 
į seimą. Kaune sudaryta speciali 
darbo grupė senoms byloms tirti. 
Viena iš jos tyrimo krypčių taip 
pat yra nustatyti, ar kai kurie 
Kauno teisėsaugininkai neveikia 
išvien su nusikaltėliais.

Panašų pranešimąjis padarė 
rugsėjo 22 d. seimo Teisės ir tei
sėtvarkos komitetui, tą pačią 
dieną padavęs Valstybės saugu
mo departamentui įtariamų as
menų pavardes. Komiteto pirmi
ninkas Julius Sabatauskas pažy
mėjo, kad V. Grigaravičius pasi
rinko ne pačią tinkamiausią formą 
apie tai pranešti. Tą patį pripažino 
pats generalinis komisaras.
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Atsiveda net ožkų ir jų savininkės lankytojus vaišina ožkos sūriu 
“Šiaurės vasara. Juoko galia”

Jauni politikai stengiasi humorą panaudoti savo tikslams
Parapijų uždarymas - didėjanti problema 

Laiškus siuntinėjo arkivyskupui šešis mėnesius
Kas kenkia Lietuvos turizmui?

Plėšikai atėmė iš jo du auksinius žiedus, dvi grandinėles
“Skambink per amžius...”

Buvo išrinktas atstovu į visų srovių seimą 
Priešrinkiminė politinė mugė

Nebalsuoti už partijas ar asmenybes, kurios dalina pažadus

Prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė, kad su nusikalstamomis 
struktūromis susijusių asmenų da
lyvavimas seimo rinkimuose - 
demokratinėje valstybėje netole
ruotinas reiškinys, tačiau į jį buvo 
“sureaguota neprofesionaliai”, 
praneša ELTA-DELFI.

Įsteigtas strateginis centras
Rugsėjo 22 d. Užsienio rei

kalų ministerijoje įvyko Strate
ginių studijų centro steigiamasis 
susirinkimas. Centro direktoriu
mi paskirtas politologas dr. Egi
dijus Motieka. Steigimo sutartį 
šių metų rugsėjo 10 d. pasirašė 
kelių valstybės valdymo institu
cijų bei aukštųjų mokyklų vado
vai - užsienio reikalų ministeris 
A. Valionis, krašto apsaugos 
ministeris Linas Linkevičius, 
Valstybės saugumo departamen
to generalinis direktorius Arvy
das Pocius, Vilniaus universite
to rektorius Benediktas Juodka, 
Kauno Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorius Vytautas Ka
minskas, Klaipėdos universiteto 
rektorius Vladas Žulkus, moks
lininkų grupė.

Viešosios įstaigos statusą 
turintis Centras tirs tarptautinius 
ir politinius bei ekonominius 
procesus, padės formuluoti stra
teginius užsienio politikos tiks
lus ir uždavinius, rengti jų įgy
vendinimo programas bei teiks 
rekomendacijas aukščiausioms 
Lietuvos valstybės valdymo ins
titucijoms. Svarbiausios veiklos 
sritys dabar bus tolesnis jungi
masis į euratlantines struktūras 
ir Rytų politiką, kurios tiksiąs - 
Lietuvos saugumo užtikrinimas.

Kreipėsi į LRT komisiją
ELTOS-LGTIC žiniomis, užsie

nio reikalų ministeris Antanas Va
lionis kreipėsi į Lietuvos radijo ir 
televizijos komisiją (LRTK) prašy
damas išnagrinėti, ar Lietuvoje ga
lima transliuoti kai kurių kaimyni
nių šalių valstybinės valdžios 
kontroliuojamus kanalus, tampan
čius prieš Lietuvą nukreiptos pro
pagandos įrankiais. Ministerio 
nuomone, rugpjūčio 31 d. Lietu
vos kabeliniais tinklais transliuo
toje televizijos “Pirmasis Baltijos 
kanalas” laidoje “Amžiaus paslap
tys” buvo iškreipiama istorinė tie
sa apie Molotovo-Ribentropo pak
tą ir jo padarinius. Pasak A. Valio
nio, galima įžvelgti, jog šioje lai
doje teisinama Lietuvos okupacija, 
kompromituojami Lietuvos nepri
klausomybės, teritorinio vienti
sumo teisiniai pagrindai.

Jo teigimu, tai žeidžia Lietuvos 
žmonių orumą ir gali sukurstyti 
tautinę nesantaiką. A. Valionis 
paprašė išnagrinėti, ar ši laida ne
pažeidė Konstitucijos, Visuo
menės informavimo įstatymo ir 
kitų teisės aktų nustatytų normų, 
keliamų transliuojamoms progra
moms. Rugsėjo 3 d. paskelbtos 
Vilniaus universiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų ins
tituto bei Valstybės saugumo de
partamento išvados, kuriose nu
rodyta, kad laidoje propaguotos 
nuostatos yra arti įstatymų pa
žeidimo ribos bei “gali sudaryti 
prielaidas sukelti grėsmę valstybi
niam Lietuvos saugumui”, tačiau 
laidos kūrėjai nepažeidė įstatymų 
ir nesukėlė tiesioginės grėsmės 
Lietuvos saugumui. LRT komi
sija pareiškė, kad turėtų būti 
priimti įstatymų pakeitimai, lei
džiantys griežčiau tvarkyti užsie
nio valstybių programų transliavi
mą Lietuvoje. RSJ
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9 RELIGINIAME GYVENIME

SPAUDOS BALSAI

Vilnius pagerbė Milošą

Seimo rinkimams artėjant, 
Lietuvos vyskupai tikintiesiems pa
skelbė laišką, kuriame pabrėžia 
kiekvieno pareigą dalyvauti rinki
muose ir primena tikėjimo tradici
jos bei sveikos nuovokos principus, 
pagal kuriuos pilietis krikščionis tu
ri elgtis. Vyskupai atsiriboja nuo 
politikų, besistengiančių rodyti ryšį 
su Kat. Bendrija. Prasmingesnis yra 
jų pavyzdingas gyvenimas ir rūpes
tis bendruoju gėriu, aiški pozicija 
svarstant tėvų teises, negimusią gy
vybę, asmens orumą ir viešąją dorą 
ginančių įstatymų. Ganytojai pri
mena, kad “tik giliai įsišakniję savo 
žemėje politikai ryžtingai gins tai, 
kas mums visiems brangu - šeimą, 
santuoką, tautą, jos papročius ir 
kultūrą”. Valdžia turi labiausiai do
mėtis pagyvenusių, skurstančių, li
gonių ir kitų nuskriaustųjų aprūpi
nimu. Svarbu ne politikų priešrinki
minė labdara ir pažadai, bet kasdie
ninis jų elgesys, rengimas ilgalaikių 
programų sunkumams nugalėti, pa
siryžimas bendradarbiauti su Kata
likų Bendrija ir vietinėmis bendruo
menėmis. Vyskupai taip pat ragina 
prisiminti praėjusią seimo kadenci
ją ir įvertinti jo veiklą, atsižvelgti į 
pastangas pastovių politinių grupių, 
veiksmingai siekiančių strateginių 
tikslų. Atsakingi politikai .yra tie, 
kurie supranta tolygią visuomenės 
raidą, kad bendra gerovė tampa visų 
gerove, “todėl didžiausio dėmesio 
nusipelno dalykiški pasiūlymai, kaip 
pagausinti visos valstybės lėšas, ra
cionaliau jas panaudoti”. Politikai 
turėtų vengti žmonių supriešinimo. 
Lietuvos vyskupai kviečia visus ti
kinčiuosius maldai už Lietuvą.

Baigiamasis XI tarptautinio 
jaunųjų vargonininkų festivalio Ju- 
niores priorės organorum sejnensis 
2004 koncertas įvyko Ankyščiuose 
rugpjūčio 9 d. Šventė, Anykščiuose 
vykusi jau ketvirtą kartą, buvo 
skirta Švč. Mergelės Marijos ėmi
mo į dangų iškilmei - Žolinei. Šiais 
metais šventė ypatinga minint vys
kupo Antano Baranausko 170-tą- 
sias gimimo metines. Šių metų fes
tivalio programoj buvo atliekami 
lietuvių kompozitorių Juozo Nauja
lio bei iš Ankykščių kilusio Felik
so Bajoro kūriniai. Klasikinės mu
zikos kūrinius atliko dalyviai iš 
Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos bei 
Lietuvos. Tarp atlikėjų buvo mu
zikos žymūnai profesoriai Jozefas 
Serafinas, Julianas Gembalskis, 
Wanda Falk.

Lietuvos ateitininkų federa
cijos Jaunųjų ateitininkų sąjunga 
Berčiūnuose surengė trijų pamainų 
stovyklą jauniesiems ateitininkams 
birželio 27-liepos 6, liepos 9-18 ir 
liepos 21-30 d.d. I stovyklą susirin
ko apie 300 vaikų iš įvairių Lietu
vos vietų. Savanoriais dirbo Lietu
vos aukštųjų mokyklų studentai ir 
dėstytojai, svečiai iš Belgijos ir 
Olandijos, katalikiškosios jaunimo 
organizacijos Chiro nariai bei Karo 
akademijoje studijuojantys jaunuo
liai. Kariūnai savanoriai, dalyvavę 
vadovų rengimo kursuose, vedė pi
lietiškumo pamokėles, pasakojo 
apie Lietuvos kariuomenę, aiškino 
apie vėliavos pagerbimą, įstatymus. 
Stovyklautojams buvo surengtos 
tautų, susikaupimo, talentų dienos, 
olimpiados, dainų šventės bei turis
tiniai žygiai. Kiekviena diena turėjo 
savo prasmę ir siekį padėti atskleis
ti pagrindinę temą AJ noriu pama
tyti Jėzų.

Vokiečių organizuojamoje 
Friedensgrund stovykloje, Lenki
jos mieste Stary Sącz, dvi pirmąsias 
rugpjūčio savaites stovyklavo Šiau
lių jaunimas. Friedensgrund (liet, 
“taikos žemė”) buvo Hildesheimo 
vyskupo J. Homeyerio organizuoja
ma tarptautinė ekumeninė stovykla, 
pirmą kartą surengta 1990 m. Ber- 

, gen Belsene. Jaunimas susipažino 

su įvairių tautų kultūra, papročiais, 
tradicijomis, gyveno, dirbo, pramo
gavo ir meldėsi su bendraamžiais iš 
dešimties valstybių - Lietuvos, 
Lenkijos, Vokietijos, Gudijos, Uk
rainos, Rumunijos, Serbijos, Kroa
tijos, Vengrijos ir Bosnijos-Herce- 
govinos. Stovyklos šūkis buvo Orą 
et labora. Tvarka buvo griežta, bet 
nebuvo jokios prievartas. Visa rė
mėsi gera valia, noru prisidėti. Sto
vyklautojai taip pat vyko į Kroku
vą, aplankė Šventojo Tėvo gimtinę 
bei buvusią Auschwitzo koncentra
cijos stovyklą.

Prezidento Antano Smetonos 
130 gimimo metinės paminėjimas 
buvo surengtas Ukmergės savival
dybės rugpjūčio 8 d. Lene. Mišias 
aukojo Panevėžio vyskupas Jonas 
Kauneckas kartu su mons. Alfonsu 
Svarinsku. Pamoksle vysk. Kau
neckas A. Smetoną apibūdino kaip 
Lietuvos nepriklausomybės gynėją 
ir vienytąją, sugebėjusį įtraukti į 
vienijimo darbą ir kunigus - Vaiž
gantą, Maironį, arkiv. P. Karevičių 
ir J. Skvirecką. A. Smetonos pavyz
džiu būtina kovoti už laisvą, ne
užterštą lietuvio sąmonę. Po Mišių 
iškilminga eisena dalyviai vyko ap
lankyti A. Smetonos gimtinę ir mu
ziejus mokykloje.

Šv. Jono kongregacijos su
rengta šeimų stovykla vyko liepos 
21-rugpjūčio 1 d. “Trimito” stovyk
lavietėje Tiltagaliuose. Stovyklavo 
96 vaikai ir 54 suaugusieji. Kasdie
ninėje programoje buvo Mišios, pa
skaitos, Švč. Sakramento garbini
mas, diskusijų grupės. Suorgani
zuota maldininkų kelionė į Skapiš
kį, apsilankyta Rokiškyje. Vaikams 
buvo parengta atskira programa. 
Stovyklą aplankė Panevėžio vysku
pas Jonas Kauneckas.

Didieji šv. Onos atlaidai 
Anykščiuose buvo iškilmingai šven
čiami liepos 25 d. Jais užbaigti Pa
saulio anykštėnų ketvirtasis suva
žiavimas ir miesto Šventė. Dalyva
vo apaštališkasis nuncijos Baltijos 
valstybėse arkivyskupas dr. Peter 
Stephan Zurbriggen su savo patarė
ju mons. Charles Daniel Balvo. Su 
jais Mišias koncelebravo Anykščių 
dekanas kan. Saulius Filipavičius. 
Pamoksle nuncijus išryškino san
tuokos vertybes ir krikščionio atsa
komybę, kaip pavyzdį iškeldamas 
šventuosius Joakimą ir Oną, Švč. 
Mergelės Marijos tėvus. Mišiose 
giedojo Kauno jėzuitų šventovės 
choras. Nuncijus pašventino Romos 
legionierių vėliavą, suteikė jiems 
palaiminimą. Po to jie, nužygiavę į 
Andrioniškį, inscenizavo Romos le
gionierių ir barbarų kautynes. 
Šventė pasibaigė koncertu bei va
karone.

SESUTEI
AtA 

MAGDALENAI KUDIRKIENEI 
iškeliavus amžinybėn, ilgametei Tėviškės žiburių admi
nistratorei SALOMĖJAI ANDRULIENEI ir jos šeimai 
bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą- 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ leidėjai ir darbuotojai

AtA
MAGDALENAI KUDIRKIENEI

palikus šį pasaulį, jos seserims - SALOMĖJAI ANDRU
LIENEI, ALESEI RAŠYMIENEI ir broliui ALGIMAN
TUI ANKUI bei jų šeimos nariams reiškiu gilią užuojautą 
ir kartu liūdžiu -

Marytė Vaitkienė

Lietuvių fronto bičiulių 48-tos studijų ir poilsio savaitės dalyviai rugpjūčio 22-29 d.d. Dainavos jaunimo 
stovyklavietėje, Manchester, Michigan Nuotr. J. Urbono

“Šiaurės vasara. Juoko galia”
Tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS
Pernai rugpjūčio mėn. įvyko 

tarptautinis šiuolaikinės literatū
ros forumas Šiaurės vasara, Eu- 
rospąstai? Jis buvo surengtas 
Jurbarko krašto muziejuje. Į jį 
atvyko rašytojai iš Latvijos, 
Suomijos, Norvegijos, Švedijos, 
Islandijos ir grupė lietuvių lite
ratūros kūrėjų.

Forumo organizatoriams pa
tiko ir darbo sąlygos Jurbarke, ir 
įspūdinga muziejaus salė. Todėl 
šiųmetinį forumą vėl buvo nu
spręsta surengti Jurbarko krašto 
muziejuje. Projektą remia Balti
jos kultūros fondas. Projekto au
torė - rašytoja ir eseistė Giedra 
Radvilavičiūtė, pirmininkas - 
Leonidas Donskis. Be Lietuvos 
rašytojų forume dalyvavo litera
tai iš Estijos, Suomijos, Norve
gijos, Švedijos, Danijos, Islandi
jos, Rusijos. Bendravimas vyko 
lietuvių ir anglų kalbomis su 
sinchroniniu vertimu.

Š.m. forumo Šiaurės vasara 
tema Juoko galia. įvairių tautų 
ir kultūrų žmonės gana skirtin
gai supranta juoką bei humorą. 
Norint juos giliau suprasti, rei
kia pažinti pačias tautas, jų kul
tūrą ir papročius. Juk yra liau
dies patarlė: pasakyk iš ko tu 
juokies, aš pasakysiu, kas tu. 
Humoras dabar braunasi į visas 
gyvenimo sritis, net į politiką. 
Be to, yra svarstytini klausimai: 
kada humoras sveikas, kada juo
das, kada švelnus, kada žiaurus? 
Koks esminis skirtumas tarp 
mūsų šalių humoro?

Forumas prasidėjo rugpjū
čio 26 d. vakare Vilniuje “Bar- 
bakano” kino bare, kur buvo 
pristatyti į forumą atvykę auto
riai, skaitytos literatūrinių kūri
nių ištraukos, vyko diskusijos, 
buvo klausomasi džiazo muzi
kos, kurią atliko Vytauto Labu
čio kvartetas.

Kitos dienos popietę forumo 
dalyviai atvyko į Jurbarką. 
Krašto muziejuje vakare suren
gė literatūrinius skaitymus, bu
vo supažindinama su rašytojais, 
diskutuojama, žiūrimi komiksai 
ir klausomasi muzikos. 24 vai. 
Jurbarko kultūros centre prasi
dėjo Naktinis klubas - vyko fil
mų peržiūra, diskusijos, komen
tarai, kūrinių pristatymas. Pa
naši programa tęsėsi visus tris 
vakarus Jurbarke.

Rugpjūčio 28 d. krašto mu
ziejuje prasidėjo seminarai-dis- 
kusijos. Pirmoji tema buvo Ka
raliai ir juokdariai. Forumo 
pirm, filosofas, prof. Leonidas 
Donskis pabrėžė, kad humoras 
yra reiškinys, neatsiejamas nuo 
mūsų savivokos ir nuo mus su
pančio pasaulio suvokimo. Jis 
yra tarsi geriausias priešnuodis 
prieš pagundą traktuoti save 
pernelyg rimtai, sykiu žeminant 
kitus. Niekas už humorą ir juoką 
geriau mūsų neapsaugo nuo visų 

politinės beprotybės ir fanatiz
mo apraiškų.

Eligijus Raila, Vilniaus un
to, Istorijos fakulteto, Kultūros 
istorijos ir teorijos katedros do
centas, tyrinėjęs kultūrų epochų 
problematiką Lietuvos didžiojo
je kunigaikštystėje, į Karalių ir 
juokdarių temą pažvelgė istori
niu požiūriu. Dar viduramžiais 
neretame Lenkijos dvare buvo 
laikomi nykštukai, kurie kartu 
buvo ir juokdariai. Beje, kai ku
rie jų buvo atvežti iš Žemaitijos.

Į diskusiją apie karalius ir 
juokdarius įsijungė ir norvegų 
rašytojas Frode Grytten, anks
čiau dirbęs žurnalistu, išleidęs 
jau keletą savo poezijos bei ap
sakymų rinkinių, 1999 m. pa
garsėjęs novelių romanu Avilio 
daina. Jis papasakojo, kad dabar 
kai kurie politikai samdo humo
ristus, kad padėtų parašyti kal
bas, nes jie žino, kad šmaikštus, 
kandus juokas gali stipriai prisi
dėti prie politinių priešininkų 
triuškinimo.

Humoro ir politikos reiškinį 
aptarė Laimantas Jonušys, Lais
vosios Europos radijo bendra
darbis, vertėjas, literatūros kriti
kas, publicistas. Jis apžvelgė hu
moristinę kūrybą Lietuvos tele
vizijoje, radijuje ir spaudoje. 
Demokratijos šalyse įprasta pa
sijuokti iš galingųjų. Per televi
ziją rodomas šias laidas žiūri žy
miai daugiau žmonių, negu rim
tas politines laidas. Ne visos hu
moristinės laidos pasiekia tikslą. 
Štai buvo sumanyta išjuokti po
pulistą politiką V. Uspaskich. 
Aktorius Vilkaitis sukūrė perso
nažą Agurkichą. Deja, šis perso
nažas dar labiau išpopuliarino 
Uspaskichą. Dabar labai popu
liarėja Juozo Erlicko trumpi hu
moristiniai tekstai, kurie dažnai 
spausdinami Lietuvos ryto laik
raščio pirmajame puslapyje.

Humoro ir politikos proble
ma aktuali bei savaip sprendžia
ma ir tolimoje Islandijoje. Hall- 
grimur Helgasan, islandų rašy
tojas, poetas, dramaturgas, daili
ninkas, bestselerio 101 Reikjavi
kas autorius, pažymėjo, kad 
stipriausiai žmones veikia vieti
nis humoras. Kitos tautos humo
ras mažiau paveikus ir klausyto
jams, ir skaitytojams. Prisiminė, 
kaip buvo parašęs satyrinį 
straipsnį apie savo šalies kon
servatyvų premjerą. Straipsnis 
buvo savaitgalio laikraštyje iš
spausdintas, o autorius pirma
dienį buvo iškviestas pas prem
jerą pasiaiškinti.

Humoro ir politikos santykį 
toliau nagrinėjo Riku Korhonen, 
suomių rašytojas, 2003 m. išgar
sėjusio tragikomiško romano 
Dviejų ir vienos nakties istorijos 
autorius. Jo nesyk pastebėta, 
kad humorą ir juoką daug kur 
bando kontroliuoti politikai.

Seminarą-diskusiją Humoro 
užkardai pradėjo Rein Raud, Es
tijos rašytojas ir vertėjas, Talino 
ir Helsinkio universitetų profe
sorius, kuriąs prozą, poeziją, 
pjeses. Jis dar vadinamas ling
vistikos genijum - kalba ne tik 
daugeliu Europos kalbų, bet ir 
laisvai supranta japonų bei ki
niečių kalbas. Pagarsėjo trumpų 
aforistinių miniatiūrų knyga 
Smulkmenos, kurios turi reikš
mę. Kalbėdamas gana sklandžia 
lietuvių kalba, R. Raud pareiškė, 
kad kiekviena epocha atsisveiki
na su praeitimi juokdamasi. Kai 
Estijos valdžioje buvo pradėję 
įsivyrauti konservatyvūs politi
kai, atsirado humoristinė rojalis
tų partija. Ši taip išjuokė konser
vatyviuosius veikėjus, jog dau
geliui jų teko pasišalinti. Taip 
buvo pralaužti humoro užkardai, 
taip, galima sakyti, juokdariai 
tampa karaliais. Todėl jauni po
litikai stengiasi humorą panau
doti savo tikslams.

“Daugelyje senų, sovietinės 

cenzūros akylai ištikrintų tekstų 
nūnai galime surasti nemažus hu
moro klodus” - sakė lietuvių ra
šytojas Herkus Kunčius, vienas iš 
ryškiausių lietuviško pomodemiz- 
mo atstovų, šiemet išleidęs savitą 
knygą Gaidžių milžinkapis, ku
rioje laisvai elgiamasi su istorija, 
istorinėmis asmenybėmis, kalba, 
nusistovėjusiais mąstymo stereo
tipais. H. Kunčius gvildeno so
vietmečiu išleistą knygą Pasako
jimai apie Leniną ir jau nepri
klausomybės metais pasirodžiusią 
K Čapeko pašnekesiai su Ma- 
saryku, atskleidė jose slypinčias 
juoko situacijas.

Savitai Humoro užkardų 
problemą aptarė Gintaras Gra
jauskas, gyvenąs Klaipėdoje, po
etas, dramaturgas, eseistas, mu
zikas, kurio pirmasis romanas 
Erezija pasieks skaitytojus dar šių 
metų rudenį. Anot jo, juoko galia 
yra nemaža, todėl atsiranda 
veikėjų, kurie nori jam statyti 
užkardus. Tačiau šitai humo
ristams duoda vėl naujų temų.

Forumo pirm. prof. L. 
Donskis, pristatęs seminaro-dis- 
kusijos temą Nuo juoko dar nie
kas nemirė, tik tie, kurie juoka
vo, aptaręs svarbiausias tezes, 
žodį suteikė Vilniaus un-to prof. 
Giedriui Viliūnui. Jis gvildeno 
juoką lietuvių literatūroje. Juo
kas turbūt prasidėjo nuo K. Do
nelaičio, kai jis Mietuose rašė; 
“Jau saulelė vėl atkopdama bu
dino svietą ir, žiemos šaltos triū
sus pargriaudama, juokės”. Hu
moro tradicijas mūsų literatūroje 
tęsė V. Kudirka, A. Gricius, T. 
Tilvytis ir kt. Gyvuoja įvairūs 
humoro stiliai: ironija, sarkaz
mas, satyra, parodija.

Vilniaus pedagoginio un-to 
doktorantė Agnė Jurčiukonytė, 
tyrinėjanti XX š. lietuvių prozos 
teatrališkumą, savo pasisakymą 
pradėjo, pasiremdama vokiečių 
filosofo G. Hėgelio apibrėžta 
komiškumo esme. Komiškas 
esąs bet koks kontrastas - bet 
koks esmės ir apraiškos, tikslo ir 
priemonės - neatitikimas. Juok
damiesi mes kartu suvokiame ir 
savo pranašumą, ir bejėgiškumą. 
Ji aptarė Juozo Erlicko, Jurgio 
Kunčino ir Herkaus Kunčiaus 
humoristinius kūrinius.

Martin H. Brunsgaard, danų 
kalbos ir literatūros magistrantas, 
Vilniaus universiteto Skandina- 
vistikos katedros dėstytojas, ap
tarė Repo stilių, kuris iš JAV la
bai aktyviai skverbiasi į Daniją.

Dmitrij Gorčiov, rusų skai
tytojams gerai pažįstamas Sankt 
Peterburgo prozininkas, tragiko
miškų pasakojimų knygos Pa
dugnės autorius, pažymėjo, kad 
tragikomiškumo objektas - mū
sų šiandieninis gyvenimas, pil
nas kvailysčių ir absurdo.

Rugpjūčio 29 d. forumas tę
sė darbą, pradėdamas seminarą- 
diskusiją Tas prakeiktas vertimų 
pasaulis. Pranešimą padarė Teo
doras Četrauskas, rašytojas, ver
tėjas, išvertęs daugiau kaip 80 
knygų, parašęs keletą knygų 
vaikams ir suaugusiems; kai ku
rie jo kūriniai jau išversti į vo
kiečių, vengrų, slovakų, fryzų 
kalbas. Jis aptarė humoristinių 
kūrinių vertimo į lietuvių kalbą 
sunkumus.

Knygų leidėjos Janina Riš
kutė ir Giedrė Kadžiulytė aptarė 
humoristinių knygų leidybos ir 
prekybos problemas.

Seminare-diskusijoje Ko
miksai. Banali teksto ir piešinio 
sąjunga ar giluminis kultūros 
pokytis? Daugiausia kalbėjo 
svečiai: Kristina Kolehmainen ir 
Knut Larson (Švedija), Petteri 
Tikkanen (Suomija). Lietuvių li
teratūroje komiksų žanras, deja, 
dar tik užuomazgoje.

Toronto lenkų dienraštis Ga- 
zeta š.m. rugsėjo 3-6 d. laidoje 
rašo: “Vilniaus Šv. Jonų akade
minėje šventovėje penktadienį, 
dalyvaujant politiniam ir inte
lektualiniam elitui įvyko iškil
mės ‘In memoriam Česlovui 
Milošui’. (...)

‘Jungiamės su lenkų tautos 
liūdesiu. Milošo žodžiai yra 
mums lygiai svarbūs, kaip ir žo
džiai Adomo Mickevičiaus ‘Lie
tuva, mano tėvyne’ - kalbėjo li
teratūros tyrinėtoja prof. Vikto
rija Daujotytė.

Prisimindamas susitikimą su 
Milošu eurodeputatas prof. Vy
tautas Landsbergis pasakė: ‘Pir
mą kartą susitikau su poetu 
1992 metais. Ligi šiol man žino
mas kaip mątytojas, precizinis 
žodžio meisteris, staiga pasirodė 
šiltu, paprastu, džiugiu žmogu
mi. Dabar suprantu, kad tuo me
tu jis tiesiog džiaugėsi, kad po 
tiek metų jis vėl yra savo myli
mame Vilniuje, kad pasaulis 
tampa geresnis ir tampa toks, 
apie kokį svajojo’.

Lietuvis istorikas Juozas Tu
melis pasakė, kad už lenkų-lie
tuvių santykius tokius, kokius 
turime dabar, turime būti dėkin
gi Adomui Mickevičiui, Jurgiui 
Giedroyc ir Česlovui Milošui”.

Tas pats dienraštis š.m. rug
sėjo mėn. kultūros priede rašo: 
“Laidojimo iškilmėse vis dėlto 
trūko Vilniaus poeto tautiečių, 
nors turime Lietuvoje tiek lenkų 
kultūros ir švietimo organizaci
jų. Deja, mano manymas, kad iš 
Vilniaus pajudės į Krokuvą spe
cialus lietuvių-lenkų autobusas, 
neišsipildė. Gaila, kad mūsų vei
kėjai nesuprato kas įvyko, kad 
jiems teko gyventi Milošo, žy
miausio pokario poeto, epocho
je, kad kai kurie jų leidosi būti 
paveikti mažumos rėksmingai 
spaudos kampanijai, kuri dabar 
vyrauja jų organizacijose, kad 
Lenkų instituto Vilniuje suorga
nizuoto poeto laidotuvių dieną 
atsisveikinimo ‘Č. Milošui in 
memoriam’ metu Šv. Jonų šven
tovėje organizatorių tarpe nebu-

Kur Mindaugas...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

riuose muziejuose. Visai prie 
pat Kernavės - ir keramikos 
dirbtuvėlė.

Nuo 1979 m. Kernavėje kle
bonu darbavosi monsinjoras 
Česlovas Krivaitis (1921-2004). 
Jo rūpesčiu buvo gražiai sutvar
kyta šventovė, pastatyti nauji 
parapijos namai, kuriuose veikia 
ir nedidelis kraštotyros muzie
jus. Dar prieš karą Kernavėje 
buvo pastatyta ir Geležinio vil
ko statula, kuri sovietų buvo nu
griauta, o dabar vėl atstatyta. 
Monsinjoro Č. Krivaičio rūpes
čiu ir lėšomis, o skulptoriaus 
Antano Kmieliausko rankomis 
Kernavėje 2003 m. buvo pasta
tytas ir Vytauto Didžiojo pa
minklas.

Kernavė - didžiausias ir tur
tingiausias Lietuvos praeities 
paminklas. Todėl ji įrašyta ir į 
UNESCO Pasaulio paveldo lo
byną. Lietuvoje UNESCO sąra
šuose dar yra Vilniaus sena
miestis ir Kuršių nerija. 

Priešais Kernavės šventovę stovi ši Mozės statula su iškaltais 10 Dievo 
įsakymų Nuotr. I. Ross

vo vietinių lenkų įstaigų” - rašo 
R. Mieczkowski žurnalo Znad 
Wilii redaktorius.

Švęsti kartu su Putinu?
Varšuvos dienraštis Gazeta 

Wyborcza š.m. rugpjūčio 26 d. 
laidoje rašo: “Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus abejoja, 
ar priimti prezidento Putino 
kvietimą dalyvauti 60-tose Ant
rojo pasaulinio karo pabaigos iš
kilmėse.

Kvietimą atvykti į Maskvą 
2005 m. gegužės 9 d. gavo taip 
pat Latvijos ir Estijos preziden
tai, nors ligi šiol dar neatsakė. 
Lietuvos užsienio reikalų minis- 
teris Antanas Valionis, prašomas 
apie tai komentuoti, pareiškė, 
kad priimti ar atmesti kvietimą 
Adamkus padarys susipažinęs 
su tų kraštu prezidentų nuomo
ne. ‘Reikalas nėra toks paprastas 
kaip galėtų atrodyti’ - užtikrino 
laikraštininkus ministeris.

Lietuviams, lygiai kaip ir 
estams bei latviams, Antrojo pa
saulinio karo pabaiga - tai hitle
rinės okupacijos pakeitimas į so
vietinę. ‘Antrojo pasaulinio karo 
pabaigą pripažįstame kaip sim
bolinę sovietų okupacijos pra
džią ir socialistinio bloko pro
veržį į Vakarus. Viena iš tų įvy
kių pasekmių buvo masiniai gy
ventojų trėmimai’ - sakė Valio
nis. Jis dar pridūrė: Jeigu Adam
kus padarys sprendimą vykti į 
Maskvą, tai ten aiškiai pabrėš, 
kad gegužės 9-toji tai ne tik fa
šizmo nugalėjimo simbolis, bet 
ir jo krašto okupacijos pradžia”.

Mažumos ruošiasi rinkimams
Toronto lenkų dienraštis Ga

zeta š.m. rugsėjo 12 d. laidoje 
rašo: “106 Lietuvos lenkai iš 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
(LLRA) sąrašo dalyvaus rinki
muose į Lietuvos seimą, kurie 
įvyks spalio 10 d. Pirmą kartą 
Lietuvos seimo rinkimuos LL
RA sąraše bus taip pat 23 rusai 
ir gudai. (...) Nusprendėme savo 
jėgas suvienyti, kad galėtume 
peržengti 5% slenkstį ir gauti 
kuo daugiausia mandatų. Ligi 
šiol jokiai politinei tautinei ma
žumai nepavyko savarankiškai 
peržengti reikalaujamą slenkstį. 
Šiuose rinkimuose rusai ir gudai 
dalyvauja po lenkų iškaba. ‘For
maliai nesudarėme koalicijos, 
nes jai reikalingas didesnis 7% 
slenkstis’ - pasakė lenkų spau
dos agentūrai LLRA pirminin
kas, seimo narys W. Tomas
zewski.

Su lenkais Lietuvoje mus 
jungia daug kas. Visų pirma ko
va dėl tautinių mažumų teisių, 
savo kalbos ir kultūros išlaiky
mo. Ligšiolinė patirtis rodo, kad 
lietuviškų partijų tautinių mažu
mų likimas nedomina, todėl mes 
patys turime rūpintis savo inte
resais’ - sakė lenkų spaudos 
agentūrai Lietuvos rusų sąjun
gos pirmininkas, seimo narys S. 
Dimitriev.

Lenkai ir rusai bendrai dalyva
vo birželio mėn. rinkimuose į ES 
parlamentą. Jiems pavyko per
žengti 5% rinkimų slenkstį. Prieš 
rinkimus į seimą jie mano, jog 
gaus septynis mandatus ir sudarys 
savarankišką seimo frakciją”. J.B.

j
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2003-2004 m. mokslo metų A.P.P.L.E. vadovė Irena Ross liepos 7 d. su 
dviem kolegomis iš JAV sodina 14-tą simbolinę obelaitę Vilniaus 
Pedagogų profesinės raidos centro priekyje vasaros seminaro pirmąją 
dieną Nuotr. J. Daniliūno

Parapijų uždarymas - 
didėjanti problema

Centriniame archyve ir laikraštyje

Bostono laikraščiai rugsėjo 
pradžioje kelis kartus spausdino 
žinias apie Šv. Petro lietuvių pa
rapijos šventovės uždarymą. 
Rugsėjo 9 d. The Boston Herald 
žurnalistė Marie Szaniszlo rašė, 
kad daugiau kaip 700 šeimų lan
ko šią parapiją, švenčiančią savo 
gyvavimo 100-metį. Ji - viena iš 
82, kurias arkivyskupas Sean O’ 
Malley yra nusprendęs uždaryti. 
Atšaukti šį sprendimą arkivys
kupą prašė šimtai vietinių lietu
vių, Lietuvos seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas, pokalbiui 
su juo kreipėsi Lietuvos amba
sadorius JAV-se. Grįžęs į Lietu
vą raštu kreipėsi į Bostono arki
vyskupą

The Boston Globe tą pačią 
dieną išspausdino Michael Paul
son straipsnį apie arkivyskupo 
O’Malley apsilankymą Šv. Pet
ro šventovėje, kur Mišioms susi
rinkę lietuviai mėgino jį kalbin
ti ir prašyti, kad neuždarytų šios 
parapijos šventovės Bostono 
pietinėje dalyje. Arkivyskupo 
teigimu, Bostono arkivyskupija 
neturi pakankamai lėšų, kunigų 
ir net parapijiečių išlaikyti visas 
parapijas, kurių skaičius siekė 
357 šių metų pradžioje.

Šv. Petro parapijos nariai 
neatsiliepė į arkivyskupo prašy
mą nustatyti šventovės uždary
mo datą. Jis siūlė ją uždaryti iki 
rugsėjo 1 d., tačiau nusileido pa
rapijiečių p-ašymui atšvęsti pa
rapijos 100-metį rugsėjo 12 d. 
Jis nedalyvavo šventėje, rašo M. 
Paulson, neatsakė į jų laiškus ir 
skambučius, išreiškiančius norą 
su juo pasitarti apie jo sprendi
mą, tačiau sutiko laikyti Mišias 
šventovėje.

Parapijiečiai teigia, kad 
šventovė buvo pastatyta jų su
rinktomis aukomis. Jie sutiko 
parduoti ją vyskupijai už $1, po 
trejų metų ginčo, kurio metu 
vyskupija atsisakė skirti parapi
jai kunigą. Straipsniuose teigia
ma, kad Bostono vyskupijai pri
trūko lėšų po lytinių nusikaltimų 
skandalo, kurio pasekmėje teko 
apmokėti bylų sprendimą teis
muose, o dar ir nukrito kunigų ir 
parapijiečių skaičiai.

Dzūkiškų dainų atlikėjos ir pasakotojos - Razvita Kriščiokaitienė, 
Bronė Kizalienė ir Anelė Markevičienė Nuotr. autorės

Gražiai skambėjo dainuojant neįgaliesiems dainą Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos Nuotr. autorės

Taigi ir nelietuviškų parapi
jų nariai priešinasi jų šventovių 
uždarymui, samdo advokatus ir 
laukia Vatikano sprendimo 
klausimu, kuris lietuviams nėra 
naujas. Bostone vyskupija jau 
atsiėmė Šv. Alberto parapijos 
turimas $200,000 lėšas, parduos 
likusį turtą, įskaitant 30 švento
vės vitražų, kuriuos parapijiečiai 
apmokėjo.

Užsienio lietuvių katalikų 
sielovados (toliau - ULKS) de
legatas prel. Edmundas Putri
mas, Lietuvos vyskupų konfe
rencijos paskirtas rūpintis pa
saulio lietuviškomis parapijo
mis, lankėsi Bostone šį pavasarį. 
Jis susitiko su arkivyskupu Sean 
O’Malley, kuris yra vyskupijos 
ordinaras (pagrindinis popie
žiaus paskirtas vyskupas vysku
pijoje) ir gali daryti tokius 
sprendimus pagal bažnytinę teisę.

Jis nereagavo ir neatsakė į 
Lietuvos vyskupų konferencijos 
pirmininko kardinolo A.J. Bač- 
kio laišką, kurį prel. Putrimas 
perdavė arkiv. O’Malley balan
džio 21, ir žodžiu pakartojo kar
dinolo, parapijiečių ir lietuvių 
bendruomenės nepasitenkinimą 
sprendimu uždaryti visas ketu
rias lietuviškas parapijas, iš viso 
- 80 parapijų Bostone ir apylin
kėje. Lietuviai susirūpinimą pa- 
reiškiančius laiškus siuntinėjo 
arkivyskupui šešis mėnesius 
prieš oficialų pranešimą.

Po oficialios spaudos konfe
rencijos gegužės 25 d. buvo pra
nešta, kad uždaromos tik 60 pa
rapijų, įskaitant veikliausią lie
tuviška parapiją - Šv. Petro bei 
Šv. Jurgio Norwoode. Laikinai 
paliekama Švč. Mergelės Mari
jos Nekaltojo Prasidėjimo para
pija Cambridge ir lieka veikti 
Šv. Kazimiero parapija Brock- 
tone.

JAV Lietuvių kunigų vieny
bė 2004 m. vasario 19 d. nu
siuntė arkivyskupui ir vietiniam 
vyskupui John Boles protesto 
laišką, kurį pasirašė vysk. Pau
lius Baltakis ir JAV Lietuvių 
kunigų vienybės pirmininkas 
prel. Kontautas. Vasario 24 d.

(Nukelta į 4-tą psl.)

HENRIKAS KUDREIKIS
Ieškodamas žinių apie Ant

rojo pasaulinio karo lietuvius 
karius, aplankiau keletą įvairių 
Lietuvos archyvų. Pagaliau An
takalny radau ko ieškojau, tai 
Centriniame Lietuvos valstybės 
archyve.

Dabartiniai Lietuvos istori
kai, ypač Arūnas Bubnys, kuris 
apkaltino Lietuvių savisaugos 
batalionus holohausto nusikalti
mais - visas žinias semia iš 
NKVD-KGB archyvų ir suimtų 
karių tardymo dokumentų. Mes 
visi žinome, jog okupantų ar
chyvai sukalti pagal vieną kur
palį - melą, išgalvotus kaltini
mus. Įdomu, ar nors vienas tų 
gudrių istorikų paskaitė karo ka
peliono J. Ignoto Atsiminimus. 
Šioje knygoje tikri faktai apie 
lietuvių karių gyvenimą Gudijo
je ir fronte.

Archyvas - puikiame nauja
me pastate. Pastebėjau didelį 
kambarį, pilną vyrų ir moterų, 
bevartančių įvairius dokumen
tus. Archyvą tvarko moterys, 
kurios labai paslaugios. Kartote
koje radau žinių tik apie tris ba
talionus. Gal apie kitus kas nors 
pasiskolinęs? Bet radau du to
mus, kuriuose yra apie 2000 fo
tografijų ir rusiškų įrašų. Visi - 
su Lietuvos kariuomenės unifor
momis ir su antpečiais. Tai nu
meruotos NKVD bylos. Kiek
vienam paskirta nei daugiau, nei 
mažiau - sušaudymas.

Susitikimas su keliaujančiais politikais
Neįgaliųjų popietė - “Dviračiu per Lietuvą”

ANTANINA 
URMANAVICIENĖ

LID Alytaus m. skyriaus na
riams dažnai* atsiranda progų 
kartu suėjus pabendrauti, pasi
linksminti, pasidalyti išgyveni
mais. Ir šį kartą, liepos mėnesį, 
prieš Onines gausiai rinkosi į 
Alytaus m. savivaldybės viešo
sios bibliotekos informacijos ir 
laisvalaikio centro salę, norėda
mi susitikti popietėje Su dvira
čiu aplink Lietuvą su Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservato
rių) nariais ir Oninių proga pa
gerbti Onutės.

Alytaus m. skyriaus tarybos 
narė, renginio vadovė Ingutė 
Rutkauskienė, supažindinusi su
sirinkusius su šventės programa, 
pristatė svečius: TS pirmininką, 
seimo narį Andrių Kubilių, jo 
žmoną, seimo narį konservato
rių R. Alekną su žmona, būrį 
jaunų konservatorių ir dviračiais 
keliaujančius per Lietuvą.

Šventė prasidėjo dzūkiško
mis dainomis Alytus slaunas 
miestas ir Aušta aušrelė, o jas 
padainavo garsios Alytuje Dzū
kų kultūros draugės dzūkų pul- 
kucio narės Anelė Mazkevičie- 
nė, Bronė Kizalienė ir Razvita 
Kriščiokaitienė.

Paprašytas žodžiui A. Kubi
lius nuoširdžiai padėkojo vi
siems draugėn susibūrusiems už 
šiltą, svetingą priėmimą ir pasi
dalino žygio dviračiais per Lie
tuvą tikslais ir patirtais įspū
džiais.

Prie nepaprastai gražiai sa
lėje nuskambėjusių dainų Abejo
nė ir Jūra, atliktų LID Alytaus 
m. skyriaus vokalinio ansamblio 
“Dzūkija”, prisijungė Alytaus 
m. neįgaliųjų savitarpio pagal
bos savanorių grupės ansamblis 
“Gaja” ir uždainavo Žemė Lietu
vos. Vikriai prisijungė visi daly
viai atsistoję, rankomis susikibę, 
vienas kito petį pajutę. Nuaidė
jo, kregždute nuplasnojo, širdį 
jaudindama Žemė Lietuvos. An
samblių vadovė - mokyt. Birutė 
Serbentienė.

Dainai apie ateityje Lietu
voje galingai žaliuosiančiais ir

Šie kariai kaltinami pabėgi
mu iš Raudonosios armijos 29- 
to Šaulių teritorinio lietuviško 
korpuso ir tarnyba vokiečių ka
riniuose daliniuose. Tikrovė ge
rokai skirtinga: dauguma jų pa
kliuvo vokiečių belaisvėn ir į 
vokiečių tarnybą be pasirinki
mo, nesvarbu, ar pasirašė 3 mė
nesius Tautos darbo tarnybai, ar 
visai nepasirašė. Privalėjo ir liko 
tarnyboje iki karo galo. Tiesa, 
Varėnos poligono kariai sukilo 
ir atidengė į okupantus ugnį.

Iš veidų ir karininkų pavar
džių nustačiau, kad nuotraukos 
1, 2, 3, 6 (geležinkelių) ir 5-to 
batalionų karių. Įdomu, kada 
šios nuotraukos darytos?

Nustebau neradęs savo pa
vardės. Gal dėl to, kad mokėda
mas vokiečių kalbą, prakalbėjau 
su aukštu vokiečių 20-tos pėst. 
(mot.) divizijos pareigūnu ir, be 
pasirinkimo, tapau jų vertėju. 
Tad mano pavardė NKVD do
kumentuose neįrašyta.

Archyvo vedėja man leido 
pasidaryti kai kurių pažįstamų 
karių “Xerox” nuotraukas.

“Valstiečių laikraštis”
Dauguma Lietuvos laikraš

čių spausdina visokias Holyvu- 
do nesąmones ir kasdien Ameri
kos jaunimo tvirkintojos Britney 
Spear nuotraukas įvairiose po
zose. Tokius laikraščius beskai
tant kyla pyktis. Malonu į ran
kas paimti Valstiečių laikraštį ir 
Lietuvos aidą.

ramybe ošiančius ąžuolus pasi
baigus, “Gajos” atstovai vaini
kavo TS pirmininką Andrių Ku
bilių dideliu gražiu ąžuolų vai
niku.

I. Rutkauskienė skaitė eilė
raštį Lietuvaičiai. Romutė Udra- 
kienė, Alytaus bendruomenės 
užimtumo centro direktorė, pa
skaitė eilėraštį Malda.

Pakviestas kalbėti Alytaus 
m. neįgaliųjų draugijos veikėjas, 
TS Alytaus m. skyriaus pirm. 
Dobilas Kurtinaitis-padėkojo už 
skambias dainas, už susirinku
siųjų nuoširdumą, mokėjimą gy
venti ir džiaugtis gyvenimu, abu 
su P. Kubiliumi įteikė daly
viams dovanėles. Apdovanojo ir 
renginio vadovę I. Rutkauskie
nę. (A. Kubilius padovanojo 
mažą gražų kubiliuką). Ingutė 
taip pat svečiams įteikė suveny
rus - plasnojančius margaspal
vius drugelius.

Geros sėkmės darbuose 
konservatoriams palinkėjo LID 
Alytaus m. skyriaus tarybos na
rė ir grupės “Draugai” vadovė 
Jūratė Kamičaitienė.

Neužmirštos liko trys Onu
tės. Jas, pakvietus į salės vidurį, 
sveikino A. Kubilius, D. Kurti
naitis, “Gajos” savanorių grupės 
pirm. K. Morkeliūnienė, pensi
ninkų draugijos ansamblio “Ke
turnytis” vadovė A. Fedorcovie- 
nė, Anelė Majauskienė, Janina 
Asadauskienė.

Svečiai buvo palydėti į Pu
nios šilą. Dainavos vid. m-los 
istorijos mokyt. Darius Nava
linskas parodė buvusią partizanų 
vadavietę ir papasakojo apie jos 
liūdną, tragišką istoriją.

PADĖKA
Kas prabėgs greičiau
Kaip mūsų metai?

A+A
BRONIUS VAIDILA
paliko mus 2004 m. birželio 25 d.

Dėkojame kun. P. Šarkai, OFM, už maldas ir užuo
jautos žodžius laidotuvių namuose. Dėkojame kun. Augus
tinui Simanavičiui, OFM, prel. E. Putrimui ir kun. Eugenijui 
Jurgučiui, OFM, už pasakytą paguodžiantį pamokslą.

Dėkingi D. Radtkei ir D. Viskontienei už grojimą bei 
giedojimą Mišių metu, prel. E. Putrimui už palydėjimą į 
amžino poilsio vietą. Nuoširdžiai dėkojame giminėms ir 
draugams, atvykusioms iš Čikagos, Montrealio; draugams, 
kaimynams ir pažįstamiems už dalyvavimą.

Nuoširdi padėka už gautas užuojautas raštu ir žo
džiu, už užprašytas Mišias, gėles ir aukas sergantiems vaiku
čiams Lietuvoje ir Užsienio sielovados fondui bei tas aukas 
rinkusiai M. Povilaitienei. Dėkojame žentui Alenui ir geram 
draugui Broniui Sapliui už atsisveikinimo žodžius. Ačiū B. 
Stanulienei ir B. Prakapienei už paruoštą maistą ir draugėms 
už atneštus pyragus.

Dėkingi visiems giliame liūdesyje likę - 
žmona Danutė, vaikai - Dainius, Aidas, Rasa, Audrius 
Audrius, Gailius, marčios, žentas Alenas ir vaikaičiai

Valstiečių laikraštis ėjo ir 
sovietų okupacijos metu. Bet šis 
laikraštis ištrūko iš komunistų 
rankų ir tapo patriotiniu ūkinin
kų ir ne ūkininkų leidiniu, turin
čiu daugiausia skaitytojų. Vy
riausias redaktorius - G. Švoba.

Laikraštis įsikūręs viename 
Vilniaus dangoraižių. Nesunkiai 
surandu savo kvietėją žurnalistą 
Bernardą Šaknį. Jis mane sutin
ka su malonia vilnietiška šypse
na. Žinau, kad jis kilęs iš Tvere
čiaus, kur nuo 1943-4 metų liko 
ir mano pėdsakas. Jis VL tvarko 
mokytojų, skyrių Tėviškės švie
sa. 1962 m. Gudijoje, Gervėčių 
mokykloje mokė vaikus lietuvių 
kalbos. Taip pat mokytojavo 
Klaipėdoje ir savo gimtinėje 
Tverečiuje. Po to perėjo žurna
listikom VL jau dirba 10 metų. 
Svajoja apie išleidimą knygos 
Laiškai Bernardui Brazdžioniui 
ir išeivijos lietuviams. Su a.a. B. 
Brazdžioniu nuoširdžiai bendra
darbiavo ir turi dar prieš mirtį 
rašytą Brazdžionio laišką.

B.Š. prieš 10 metų pradėjo 
leisti Gudijos lietuviams skirtą 
laikraštį Lietuvių godos. Redak
torė -jo žmona. B. Šaknys man 
įteikė keletą šio laikraščio nu
merių.

Laikraščio valgykloje turė
jome progos daugiau pakalbėti 
apie Lietuvos spaudą ir dabarti
nę politiką.

Susipažinau su labai svar
baus fondo “Kaimo vaikai” ve
dėja ponia Regina Švobiene. Ji 
rūpinasi apleistais Lietuvos vai
kais. Fondui daugiausia aukoja 
Valstiečių laikraščio skaitytojai.

Gerai ir blogai
Sugrįžęs po dvejų metų, 

Lietuvoje radau keletą gražių 
pasikeitimų: vyksta daug staty
bų, puikiai sutvarkyti keliai, 
daug sustojimo vietų su aukštos 
kokybės restoranais, kurie aptar
navimu ir valgių pasirinkimu 
pralenkia Amerikos pakelių su
stojimo vietas. Nustebau, kad į 
tokias šalutines vietas kaip Juo
daičių bažnytkaimį ar Prame- 
džiuvos kaimą kursuoja autobu
sai. Kas kalba, kad Lietuvos 
žmonės badauja, lai pažvelgia 
valgiais ir gėrimais pakrautus 
stalus ūkininkų, net ir darbinin
kų svečiams.

Leščiuose, bažnytkaimy 
prie Ariogalos, dalyvavau šv. 
Ignaco atlaiduose. Kelias prie 
šventovės (apie 2 km) abiejose 
pusėse apstatytas šimtais auto
mobilių. Kai kurie jų dideli ir 
gana brangių firmų.

Bet yra vaizdų, kurie rodo, 
kad Lietuva dar labai sunkiai 
kratosi raudonojo paveldo. Tele
vizijoje kasdien matosi seimo 
narių V. Kvietkausko, V. And
riukaičio ir A. Vidžiūno veidai. 
Tai “Rubikono” bylos žmonės. 
Lietuvos televizija ne tik rodo 
pornografinius filmus, bet ir 
pradeda jas skleisti keturiolik
mečiams. Malonu matyti, kad 
Ateitininkų federacija dėl šių 
veiksmų vyriausybei pareiškė 
griežtus protestus.

Su tokiomis mintimis, mielų 
giminių ir draugų išlydėtas, lie
tuvišku lėktuvu pakilau į padan
ges, į Ameriką...

Kernavės muziejaus vedlys stovi prie Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto statulos prie muziejaus Nuotr. L Ross

Kas kenkia Lietuvos turizmui?
IGNAS MEDŽIUKAS
Lietuva stengiasi tapti turis

tiniu kraštu. Tūri gerus kelius, 
gražią gamtą: kraštas išraižytas 
upėmis ir mažesniais ar dides
niais žuvingais ežerais. Galima 
pasigrožėti senovinės architek
tūros paminklais. Jei kam įdo
mūs kurortai su gydančio van
dens šaltiniais, gali pasirinkti 
Druskininkus, Birštoną, Likė
nus. Kam patinka jūroje pasi
maudyti - Baltijos jūra tūri ge
rus paplūdimius su smėlio kopo
mis. Lietuvoje maistas pigus. 
Žinoma, yra ir brangių restora
nų. Bet užsienio turistui svarbu, 
kad jis jaustųsi saugiai kaip savo 
krašte. Deja, sekant Lietuvos ži- 
niasklaidą, čia vyksta užsienie
čių svečių užpuolimai, kai jie at
vyksta į Lietuvą automobiliais 
ar kitomis susisiekimo priemo
nėmis. Atrodo, kad mūsų polici
ja nepajėgi turistų apsaugoti nuo 
nusikaltėlių, kurie stebi atvyks
tančius užsieniečius, kad juos 
užpultų ir pasipelnytų.

Štai keletas pavyzdžių. Ne 
taip seniai prie Kalvarijos už
pulti dviračiais atkeliavę iš Vo
kietijos turistai, ir beveik tuo pa
čiu laiku Biržų rajone Gerkiškių 
kaime buvo užpulta po Baltijos 
valstybes keliavusi vokiečių tu
ristų pora: Štutgarto universiteto 
mokslinis bendradarbis 32 metų 
ir jo draugė 26 metų. Užpuolikai 
keletą kartų smogė vyriškiui į 
galvą ir jis neteko sąmonės. Ta
da nusikaltėliai išprievartavo jo 
draugę. Nusikaltėliai pagrobė 
fotoaparatą, miegmaišius, turis
tines kuprines su drabužiais, net 
išrengė aukas ir su grobiu pabė
go. Atsipeikėję nukentėjusieji 
nuėjo iki artimiausios sodybos ir 
paprašė pagalbos. Čia gyvenanti 
Rasa Čiudarienė davė vandens 
nusiprausti ir aprengė drabu
žiais. Iškviesta policija. Nuken
tėjusieji nuvežti į Biržų ligoni
nę; Vyriškis beveik visai nemato 
viena akimi. Policija po dviejų 
valandų kelyje sulaikė “Volks
wagen”, kuriame buvo 3 įtaria
mieji smarkiai nusigėrę. Pas 
juos rasti kai kurie vokiečių tu
ristų daiktai. Suimti 23 m. Pet
ras Rožėnas, 23 m. Dainius Pa- 
česiūnas ir 26 m. Robertas Kat- 
kūnas. Policija pradėjo ikiteis
minį tyrimą dėl sužalojimo ir iš
prievartavimo. Į Biržų ligoninę 
paskambino iš Vokietijos amba
sados Vilniuje ir klausė medi
kus, kaip būtų galima išgabenti • 
nukentėjusius į tėvynę. Medikai 
ambasados darbuotojams paaiš
kino, kad sumuštas vokietis gali 
būti parvežtas į savo šalį tik pri

žiūrimas medikų ir specialiu 
transportu, nes įtariamas skruos
tikaulio lūžimas.

Po keleto dienų Ukmergės 
rajone apiplėštas vykęs į Daug
pilį aplankyti žmonos Vokietijos 
pilietis Gustav Horst. Apie 3 
vai. 30 min., kai jis buvo susto
jęs pakeisti trukusios automobi
lio BMW 740 padangos kelyje 
Kaunas-Zarasai-Daugpilis 85 ki
lometre, iš už medžių augusių 
kitoje kelio pusėje, iššoko ir pri
bėgo trys vyrai, kurie sumušė 
vokietį, užrišo jam akis. Du plė
šikai jį laikė, o trečiasis pakeitė 
automobilio padangą. Sutvarkę 
automobilį, plėšikai įsodino sa
vininką, nuvežė užrištomis aki
mis ir paleido netoli greitkelio 
Vilnius-Panevėžys. Plėšikai atė
mė iš jo du auksinius žiedus, dvi 
grandinėles ir apyrankę, pinigi
nes su 1600 eurų, 350 zlotų ir 
150 litų ir turėtus įvairius doku
mentus. Po to sėdę į automobilį, 
kuriame buvo du foto aparatai, 
trys nešiojamieji telefonai, 4 la
gaminai su asmeniniais daiktais, 
plėšikai nuvažiavo.

Išsilaisvinęs G. Horst apie 
įvykį pranešė nuėjęs į degalinę. 
Jo pareiškimu, nuostolių pada
ryta už 120,000. Apiplėštą už
sienietį į Daugpilį išsivežė atvy
kusi žmona.

Jau anksčiau Biržų rajone 
pas Aldoną ir Julių Žemaičius 
viešėjo jo duktė Laima su savo 
vyru Anglijos piliečiu James 
Ford, dvejų ir 4 metų sūneliais. 
Jie atvyko automobiliu “Merce
des Benz 270”, kurio vertė 173, 
000 litų. Naktį į namus įsibrovė 
keturi kaukėti vyrai. Jie mušė 
Fordą, reikalaudami automobi
lio raktų. Bet jis aiškinosi išme
tęs juos į žolę. Negalėdami už
vesti automobilio, nusikaltėliai 
rytui auštant pasišalino. Po ilgo 
tyrimo policija nustatė, kad tai 
įvykdė policijai žinomi biržie
čiai: 24 m. Mantas Vasilis, 25 
m. Mindaugas Sinkevičius, 20 
m. Nerijus Molis ir 21 m. Ra
mūnas Rauckis.

Lietuvos turizmui labai ken
kia nusikaltėlių veiksmai. Tai 
labai bloga rekomendacija. Nu
kentėjęs ne tik pats daugiau į 
Lietuvą kojos nekels, bet ir ki
tiems pasakys, kad neverta ke
liauti į laukinį kraštą, kuriame 
siaučia nusikaltėliai.

Kiekviena šalis, norėdama 
išplėsti turizmą, stengiasi suda
ryti užsienio svečiams palankias 
sąlygas, kad jie būtų patenkinti 
ir rekomenduotų kitiems. Lietu
vos vyriausybė į tokį reiškinį tu
rėtų atkreipti dėmesį ir užkirsti 
kelią nusikaltėlių siautimui.

Vilniaus Pilies gatvėje jaunas smuikininkas linksmina praeivius
Nuotr. I. Ross

i



4 psi. « Tėviškės žiburiai • 2004.IX.28 • Nr. 39 (2846)

© LAISVOJE TEVfflEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Rugsėjo 21 d. Lietuvoje nu

statyta, kad du kartus įvyko žemės 
drebėjimas - 2 vai. 5 min. p.p. ir 4 
vai. 33 min. p.p. Pirmasis siekė 4 
balus pagal Richterio skalę ir buvo 
stipriausias nuo stebėjimų pradžios. 
Lietuvos geologijos tarnyba tvirti
na, kad požeminiai smūgiai nesi- 
kartos. Virpesiai atslinko iš žemės 
drebėjimo centro Karaliaučiaus. 
Neatmetama tikimybė, kad tai gali 
būti susiję su kariniais bandymais. 
Paskutinį kartą 1974 metais buvo 
jaučiamas aidinis smūgis, atėjęs iš 
Balkanų. Vienintelis didesnis Balti
jos valstybėse žemės drebėjimas 
buvo 1988 m. Estijoje.
PREMIJA V. LANDSBERGIUI

JAV Lietuvių fondo dr. Antano 
Razmos vardo viusomeninė 25,000 
dol premija 2004 metais paskirta 
buvusiam Lietuvos Sąjūdžio seimo 
tarybos pirmininkui, Lietuvos Aukš
čiausiosios tarybos-Atkuriamojo 
seimo pirmininkui ir dabartiniam 
Europos sąjungos parlamento na
riui prof. habil. dr. Vytautui Lands
bergiui. Premijai gauti iki 2004 m. 
birželio 30 d. buvo pasiūlyti 28 
kandidatai (16 asmenų ir 12 organi
zacijų) iš Argentinos, Australijos, 
JAV, Kanados ir Lietuvos. Premi
jos komisija rugsėjo 10 d. nuspren
dė ir rekomendavo Lietuvių fondo 
tarybai, kad už didelius visuomeni
nius darbus bei laimėjimus atku
riant Lietuvos nepriklausomybę, iš
vaduojant Lietuvą iš sovietinės 
okupacijos ir ją stiprinant atkuria
muoju laikotarpiu, saugant bei gi
nant lietuvybę ir einant valstybin
gumo stiprinimo keliu yra prasmin
giausia skirti premiją prof. Lands
bergiui. Tai ketvirtoji metinė JAV 
Lietuvių fondo dr. Antano Razmos 
vardo premija. Pirmoji - Švietimo 
premija - 2001 m. buvo paskirta 
Vasario 16 gimnazijai Vokietijoje, 
antroji - Kultūrinė muzikinė - 
2002 m. teko Valstybiniam Vil
niaus kvartetui, trečioji - Moksli
nės medicinos - 2003 m. buvo 
įteikta Kauno Medicinos universi
teto Biomedicininių tyrimų institu
tui ir jo vadovui dr. A. Dumčiui. 
Komisiją sudarė Vilniaus universi
teto rektorius prof. Benediktas 
Juodka, Amerikos lietuvių klubo 
St. Petersburg, Floridoje, pirminin
kė Angelė Kamiene, Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos ty
rimo centro generalinė direktorė 
Dalia Kuodytė, prof. Julius 
Šmulkštys, prof. Antanas Tyla ir 
LF tarybos narys bei komisijos pir
mininkas Vytautas Kamantas.

MOTERŲ KONFERENCIJA
Rugsėjo 17-19 d. d. Vilniuje vy

ko Tarptautinio moterų forumo 
(IWF) konferencija Europa - žvilgs
nis iš jos ir į ją. Visuomeninio ju
dėjimo ir verslo patirtimi konferen
cijoje dalinosi ir problemas aptari
nėjo žymios politikės, verslininkės, 
menininkės iš Europos ir Lietuvos. 
Dalyvavo 1WF prezidentė, buvusi 
Kanados ministerė pirmininkė ir 
dabartinė Madrido klubo generalinė 
sekretorė Kim Campbell. Konfe
rencijoje pranešimus skaitė Lietu
vos atstovės - kultūros ministerė 
Roma Žakaitienė, moterų ir vyrų 
lygių galimybių kontrolierė Aušri
nė Burneikienė, konferencijos daly-

"Dievas teikia mums rpeilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral | 
Home i

Žmonės, kurie atjaučia kitus į

Sudbury Ontario į 
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ves sveikino Vilniaus vicemeras 
Kęstutis Masiulis. Vyko susitiki
mas su prezidentu Valdu Adamku
mi, Didžiosios Britanijos ambasa
doriaus Colin Roberts priėmimas, 
renginiai Vilniaus vaikų namuose.

DAR DVI ATMINTINOS 
DIENOS

Seimas rugsėjo 14 d. papildė 
atmintinų dienų sąrašą dviem nau
jom datom - rugsėjo 27-ąja - Lie
tuvos socialinių darbuotojų diena ir 
spalio 1-ąja - Tarptautine pagyve
nusių žmonių diena. Tokiam Socia
linės apsaugos ir darbo ministerijos 
siūlymui pritarė 48 parlamentarai, 9 
susilaikė, nė vienas neprieštaravo. 
Lietuvos socialinių darbuotojų pro
fesinės šventės kasmetinis minėji
mas leistų pagerbti socialinio darbo 
profesionalus ir padėtų atkreipti di
desnį visuomenės dėmesį į sociali
nių darbuotojų vykdomos veiklos 
svarbą, jų problemas bei profesijos 
perspektyvas. Tarptautinės pagyve
nusių žmonių dienos minėjimas vi
sos valstybės mastu padėtų ugdyti 
visuomenės savimonę, aktyvumą, 
pilietiškumą, vyresniosios ir jau
nesniosios kartų socialinį solidaru
mą bei jų atsakomybę viena už kitą, 
rašo ELTA-LGTIC.
NESILANKO POSĖDŽIUOSE

Seimo etikos komisijos pirmi
ninko Algimanto Salamakino teigi
mu, rinkimų vajaus metu daugelis 
parlamentarų beveik nebesilanko 
seimo posėdžiuose. Etikos ir proce
dūrų komisijos sekretoriato duome
nimis, didžiausi “pravaikštininkai” 
yra Ramūnas Karbauskis, Rimas 
Valčiukas, Virginijus Martišauskas, 
Viktoras Uspaskichas, Vytautas La
penas ir Kęstutis Skamarakas. Pas
kutiniąją sesiją seime politikai dirbs 
vos dvi dienas per savaitę, tačiau 
gaus visą parlamentaro atlyginimą, 
rašo LGTIC-VE.

MIRĖ BUVĘS SEIMCNAS
Rugsėjo 14 d., eidamas 74-sius 

metus, mirė buvęs 1992-1996 ir 
1996-2000 metų kadencijų seimo 
narys Kazimieras Vytautas Kryže
vičius. Gimęs 1930 metais Kretin
gos apskrities Endriejavo miestely
je, jis baigė Rietavo vidurinę mo
kyklą, studijavo Lietuvos veterina
rijos akademijoje. Pokario metais 
dalyvavo pogrindžio veikloje - Lie
tuvos laisvės kovos sąjūdyje, prisi
dėjo prie “Jaunosios Lietuvos” jau
nimo ir studentų organizacijos kūri
mo. Už tai buvo nuteistas 10 metų 
kalėti Rusijos šiaurėje. Grįžęs į Lie
tuvą K. Kryževičus dirbo įvairiose 
gamyklose, vėliau tapo inžinieriu
mi. 1989 m. vasario 16 d. kartu su 
bendraminčiais atkūrė Lietuvos 
krikščionių demokratų partiją. Bu
vo partijos tarybos narys ir vicepir
mininkas, taip pat - Politinių kali
nių ir tremtinių bendrijos tarybos 
narys. Išrinktas į seimą, priklausė 
Žmogaus ir piliečio teisių komite
tui, vadovavo Etikos ir procedūrų 
komisijai. Buvo Pasipriešinimo 
okupaciniams režimams dalyvių ir 
nuo okupacijų nukentėjusių asmenų 
teisių ir reikalų komisijos bei parla
mentinių ryšių su Italija, Kanada, 
Vokietija grupių narys. Velionis 
palaidotas Kaune. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650-

DE/ftXKbf FOUR SEASONS ffvJZfr 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 
Collingvvoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

Birštone su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi ir Alma Adamkiene kanadiečiai: prel. Edis Putrimas, vi
suomenės veikėjas A. K. Vaičiūnas, KLB pirmininkė Rūta Žilinskienė po PLB pareigūnų suvažiavimo

Miniatiūros
REDA K1SELYTĖ, 

Rokiškio “Romuvos” gimnazijos 
bibliotekos vedėja

Kasdienė
Pilka kasdienybė, eilinių 

žmonių minia, visagalis laikas... 
Atrodo niekas čia ir neįvyko. 
Įprasta vaga tyvuliuoja gyveni
mas...

Apkumščiuoju monotoniją 
ir iriuosi į priekį. Kai mane nu
gali veiklos sūkurys, atsigręžiu 
atgal.

[žymių žmonių laiškai, kny
gos, fotografijos liudija apie 
praeitį, dabartį, apie malonų 
bendravimą. Širdies kampelyje 
nerimas suranda saugią vietelę, 
tyliai prisėlinusi apglėbia sėkmė.

Paminklas darbštumui
Kodėl šiandien žmogus sa

vo rankomis, savo protu griauna 
paminklą darbštumui? Atsaky
mas. Daugelis ieško darbo. 
Griovimas irgi veikla... Pamirš
tame savo pareigas, aukštai ki
tiems keliame reikalavimų kar
telę. Šį kartą užmirštame save.

Lietuvių aktorius Regiman
tas Adomaitis leidinyje Mintys 
scenos paraštėse rašo: "... 
komplimentas žmogui turėtų bū
ti ne: ‘Koks talentingas’, o, 
‘Koks darbštus’.

Branginkime gyvenimą
Sekundė. Minutė. Valanda. 

Diena. Savaitė. Mėnuo. Metų 
laikai. Gyvenimas... Pilkas ir 
prasmingas. Trumpas lyg aki
mirka. Su negandomis ir su 
džiaugsmu...

Branginkime sekundę, mi
nutę, valandą, dieną... Brangin
kime gyvenimą.

Meilė ir neapykanta
Bastosi vieniša meilė. Sun

ku susirasti būstą. Neapykanta 
stipresnė. Greitai susiranda kur 
įsikurti, o meilė žiūri į tolį, 
akimis gainioja ežero bangas, 
baikščiai artinasi prie žmogaus. 
Pagaliau ji sušildo širdį, bučiuo
ja lūpas, glamonėja kūną. Gal ir 
gerai, kad ji apsilankė pačiu 
reikalingiausiu laiku. Kitokia 
neapykantos misija: virkdo, siu
tina, kankina... Kai jau labai 
nebeapkenčiame, vadinasi mylė

Iš L.F. bičiulių studijų ir poilsio savaitės Dainavoje (iš k.): dr. Nijolė 
Bražėnaitė, Vidmantas Vitkauskas - Juozo Lukšos-Daumanto 
Garliavoje gimnazijos direktorius, dr. Rožė Šomkaitė ir Juozas Ardys

Nuotr. J. Urbono

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

jome. Vadinasi, meilė buvo su
siradusi būstą...

Kaip geriau?
Juodomis spalvomis nutapy

ti žodžiai: vienišas, vienatvė... 
Jokio šviesaus atspalvio, jokios 
meilės. Iš tikrųjų jis nebuvo 
vienišas, turėjo tėvą, motiną, 
brolius, seseris, mylėjo moteris. 
Bet vis dėlto jis, kaip austrų 
rašytojas Franz Kafka parašė 
“Laišką tėvui” ... Manai klaikūs 
žodžiai: vienišas, vienatvė? Ne. 
Tai tyla, ramybė. Širdis išgena 
pasilepinti svajonių žirgus, be
jausmis vėjas glamonėja kūną, 
bučiuoja lūpas, skruostus...

Kartais ir būryje draugų pa
sijunti vienišas. Šiandien tu vie
nui vienas kurstai seną židinį, 
žarstai žarijas, ieškai šilumos. 
Tau atrodo, kad čia esame ir 
mes, tiek mūsų daug... Kas žino, 
kaip geriau?

Varžytuvės
Ankstyvas rytas nusiprausė 

savo veidą. Pilietis, propaguo
jantis sveiką gyvenimo būdą, 
dumia keletą kilometrų. Sparčiai 
dumia ir gyvenimas. Kas žino, 
kuris iš jų pasieks viršukalnę?

Vienintelės akys
Imu rašiklį, baltą popieriaus 

lapą. Prieš mano akis dangaus 
mėlynėje voliojasi kamuoliniai 
rudens debesys. Norisi kažką 
gražaus parašyti apie debesis. 
Mąstau. Deja, viskas apie juos 
jau parašytą' kitų... Tik mano 
akys vienintelės, jos mano. To
dėl lieka savo akimis gainioti 
gražuolius debesis...

Aukso smiltelės
Nepaprasti užmojai. Milži

niškas noras surasti, patirti, pri
taikyti... Aukso smiltelių ieškai 
Lietuvos krašto kultūros platy
bėse. Surandi. Širdį šildo lietu
vių literatūros įžymybės. Vil
nius. Tauro gatvė. Vinco Krė
vės-Mickevičiaus ir Vinco My
kolaičio-Putino memorialiniai 
muziejai. Aplėbia kūrybinis įk
vėpimas, ramybė, susikaupimas, 
intelektuali rašytojų namų šilu
ma. Mintys augina didžiulius 
sparnus. Aukso smilteles nešioji 
savyje ir noriai jas dalini ki
tiems.

Parapijų...
(Atkelta iš 3-čio psl.) 

prel. Putrimas skambino vysku
pui Boles apie Šv. Petro parapi
jos uždarymą. Jis tvirtino palan
kiai vertinantis lietuvių veiklą 
Bostone ir nepritaria parapijos 
uždarymui.

Vis dėlto arkivyskupas 
sprendimą padarė pasitaręs su 
vyskupijos patariamuoju komi
tetu, kuriame dalyvavo ir pasau
liečiai, ir dvasiškiai. Atsižvelgta 
į vyskupijos finansinę padėtį ir į 
statistiką, rodančią, jog Mišias 
lankančių skaičius nepajėgus iš
laikyti visas parapijas.

Šiuo klausimu kardinolas A. 
J. Bačkis kreipėsi į Vatikaną, ta
čiau atsakymas dar negautas.

Lietuvių bendruomenė ir to
liau protestuoja, tačiau tenka 
prisiminti, kad šią veiklą būtina 
tęsti per parapijų tarybas, kad 
neatsirastų nemandagių ir nepa
grįstų išsišokimų, kurie gadintų 
lietuvių gerą vardą. Svarbu vie
ningai veikti, nes jau ir kitai pa
rapijai JAV-se gresia pavojus - 
tai Sv. Petro ir Povilo parapija 
Elizabeth, NJ.

Imigracija iš Lietuvos - 
gausi, tačiau parapijinė veikla 
nestiprėja. Aiškiai kyla sielova
dai naujas iššūkis - kaip pri
traukti naujus ateivius prie mūsų 
lietuviškų parapijų? ULKS inf.

Hamilton, Ont.
Hamiltono LSK “Kovas” pra

deda naują 2004-2005 m. veiklos 
sezoną ir šiemet švenčia savo gyva
vimo 55 metų sukaktį. Veiklos pra
džia - rugsėjo 25 d. Registruotis 
kviečiami visi lietuvių kilmės vai
kai ir jaunimas 5-19 metų ir vyres
ni. Skambinti Jonui Čebatoriui, tel. 
905 385-2203 arba Stasiui Bakšiui, 
tel. 905 648-5855. Informacija apie 
registravimą ir kt. skelbiama inter
neto tinklalapyje www.geocities. 
com/hamiltonkovas G.D.inf.

London, ON
A.a. MARIUS CHAINAUS- 

KAS mirė rugsėjo 11 d., eidamas 
53-ius gyvenimo metus. Velionis 
keletą metų jau sirgo ir gydėsi ligo
ninėje. Jo palaikai buvo pašarvoti 
O’Neil laidotuvių namuose. Maldas 
prie karsto vedė kun. K. Kaknevi
čius, gausiai susirinkus su velioniu 
atsisveikinti giminėms, draugams ir 
londoniečiams. Nuoširdžius atsi
sveikinimo ir užuojautos šeimai žo
džius tarė šeimos draugas S. Keras, 
KLB Londono apylinkės ir “Pa
švaistės” choro vardu užuojautą pa
reiškė pirm. A. Švilpa. Prisimini
mais apie velionį jautriai dalinosi 
artimieji bei velionies jaunystės ir 
mokslo draugai.

Gedulines Mišias Šiluvos Ma
rijos šventovėje atnašavo klebonas 
kun. K. Kaknevičius Mišių skaiti
nius atliko velionies draugai J. Va
laitis ir V. Repšys. Mišių metu gie
dojo gausus “Pašvaistės” choras, 
akompanavo viešnia iš Toronto L. 
Turūtaitė, kartu su Vyt. Mašalu 
duetu pagiedojusi keletą giesmių. 
Rugsėjo 15 d. velionies palydėtas į 
amžino poilsio vietą Šv. Petro kapi
nėse Londone. Klebonas, atlikęs 
apeigas, ant karsto užbėrė lietuviš
kos žemelės ir gintarėlių; sugiedota 
Marija, Marija, o skautiškai su ve
lioniu atsisveikinta giesme Ateina 
naktis. Liūdesyje liko motina Dana 
Chainauskienė, sesuo Silvija su šei
ma, žmona Kristina su vaikais, kiti 
giminės bei artimieji. Laidotuvių 
pietums visi susirinkusieji buvo pa
kviesti į “Harmony” valgyklą. A.V.

Nori susirašinėti
Vyras, 40 m. amžiaus, gyve

nantis Lietuvoje, norėtų susirašinė
ti su lietuvaite, gyvenančia Kana
doje. Rašyti adresu: Kęstutis Vasi
liauskas, Tilžės 24a, Šilutė, LT- 
5730, Lithuania. Tel. +370-658- 
63824.

JA Valstybės
Lietuvių klubo valdyba St. 

Petersburge, FL, rugpjūčio 1, sek
madienį, surengė popietę pagerbti 
tautinių šokių veteranų grupei 
“Audra”, grįžusiai iš Xll-tosios 
Tautinių šokių šventės Čikagoje. 
Visi šokėjai buvo susodinti prie 
garbės stalo. Popietės programą 
pradėjo klubo pirm. A. Kamiene, 
paskelbdama, kad ši popietė pa
skirta lietuvių telkinio ambasado
riams - “Audros” šokėjams, atsto
vavusiems Tautinių šokių šventėje 
Čikagoje. Ji nuoširdžiai padėkojo 
šokėjams ir jų vadovei D. Adomai
tienei ir įteikė gėlių puokšę, palin
kėdama dar ilgų darbingų metų. 
Pastaroji savo žodyje padėkojo ren
gėjams ir dalyviams už parodytą 
dėmesį šokėjams. Papietavus A. 
Karnius, Tautinių šokių šventės da
lyvis, padarė bendrą šventės ap
žvalgą pagirdamas ir savuosius 
“Audros” bei vaikų grupės “Spin
dulėlis” šokėjus. “Audros” šokėjai 
gražiai pašoko Vakaruškų šokį ir 
Suktinį, iškviesdami apsisukimui ir 
dalyvius. Popietę paįvairino Vil
niaus universiteto mokslo reikalų 
prorektorius dr. J. V. Vaitkus su 
žmona. Jie atvyko į Ameriką daly
vauti pasaulinėje fizikų konferenci
joje Flagstaff vietovėje, Arizonoje. 
Prorektorius nuoširdžiai pasveikino 
popietės dalyvius ir savo žodyje pa
žymėjo, kad nors Lietuvos politinis 
gyvenimas ir turi įvairių spragą ta
čiau mokslinis darbas universite
tuose vyksta sparčiu tempu. Daug 
lietuvių profesoriauja užsienio uni
versitetuose arba yra įtraukti į Eu
ropos branduolinių tyrimų centrą. 
Popietės dalyviai nuoširdžiu ploji
mu padėkojo profesoriui už įdomų 
pranešimą.

(Lietuvių žinios, 338 nr. 1)

Ukraina
K. M. Čiurlionio lietuvių 

draugija Kryme leidžia Ukrainoje 
gyvenantiems tautiečiams laikraštį 
Tiltas, spausdinamą lietuvių ir uk
rainiečių kalbomis. Jame šių metų 9 
nr. rašoma apie Ukrainos lietuvių 
bendruomenės suvažiavimą įvyku
sį gegužės 3 d., apie 7-tąją Ukrai
nos lietuvių dainų ir šokių šventę, 
skirtą Kijevo lietuvių choro “Viltis” 
10 metų sukakčiai paminėti. Leidi
nį redaguoja Valentina Rausulevi- 
čiūtė-Loginova, mylinti savo gim
tąjį kraštą Lietuvą. Ji gimė 1956 m. 
rugsėjo 8 d. Vilniuje. 1947-1979 m. 
studijavo Vilniaus universitete, Is
torijos fakultete įsigydama biblio
grafijos bei mokslinės techninės in
formacijos specialybę. Nuo mokyk
los laikų mėgo rašyti. 1980 m. mei
lė ir vedybos įsiviliojo V. Rausule- 
vičiūtę į Krymą. Čia ji išgyveno 
įvairių ligų pavoją bet didžiausia 
liga - savo gimtojo krašto ilgesys 
nuo kurios nėra vaistų. Lietuvai ta
pus vėl nepriklausomai, ji su vyru 
Andriumi, nežinodma nei apie Pa
saulio lietuvių bendruomenę nutarė 
suburti lietuvius Kryme. Taip 1999 
m. rugsėjo 9 d. buvo įsteigta M. K. 
Čiurlionio lietuvių kultūros draugi
ja, o vėliau taipgi įsteigta ir sekma
dieninė mokyla. 2000 m. ji pradėjo 
leisti tautiečiams laikraštį Tiltas. Jis 
pasiekia įvairias Lietuvos instituci
jas, bet svarbiausia - lietuviškas 
šeimas, gyvenančias Ukrainoje ir 
Kryme. Laikraščio redaktorė džiau
giasi turėdama bendramintį draugą 
- jos vyrą kuris ją palaiko ir pade
da įvairiuose lietuviškuose darbuo
se. Ji didžiuojasi Lietuva, kuriai pa
siruošusi dirbti, kartu jausdama di
delę laimę gimti ir jaustis lietuve. 
(Amerikos lietuvis, 2004 m., 34 nr.)

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -
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Lenkija
Punskiečių kapelos “Klumpė” 

ir šokių grupė “Vyčiai” nariai lie
pos 23 d. koncertavo Lietuvoje, Pu
nioje. Renginį organizavo Punsko 
seniūnija, Kultūros namai, “Punios 
ainiai” ir Punios pagrindinė mo
kykla bei D. Žilionienės privati 
įmonė. Viskas vyko miestelio aikš
tėje. Buvo pakeltos vėliavos, sugie
dotas Tautos himnas. Punios seniū
nas G. Laukaitis tarė pradinį žodį. 
Dar kalbėjo Punsko viršaitis V. 
Leškauskas, Punsko valsčiaus tary
bos pirm. V. Krakauskas. Kadangi 
koncertas vyko per Oninių šventę, 
tai buvo parodytas išskirtinis dėme
sys visoms Onoms, kurios buvo pa
kviestos prie atskiro šventinio stalo. 
Taipgi seniūnas G. Laukaitis nusi
pelniusius šio krašto žmones apdo
vanojo. Koncertą pradėjo punskie
čių kapela “Klumpė”, vadovas J. 
Zakarevičius, “Vyčių” šokėjai, va
dovė A. Pečiulienė. Tolimesnę 
programą atliko Punios kaimo ka
pela “Punelė”. Po koncertinės da
lies didelio dėmesio susilaukė spor
tinės varžybos. Virvės traukimo 
varžybas laimėjo Punsko komanda, 
kurią sudarė Punsko valsčiaus vir
šaitis V. Liškauskas, sekr. J. Vai
čaitis, R. Venslauskas ir G. Kruž- 
lys. Maišo varžybas taipgi laimėjo 
punskietis R. Venslauskas, nusvie
dęs sėklų maišą (50 kg) apie 4 
metrus. Seniūnas G. Laukaitis už
degė Oninių laužą prie kurio jauni
mas linksminosi iki 3 vai. nakties. 
“Klumpės” kontrabosistas V. Šliau
žys pelnė ištvermingiausio šokėjo 
dovaną. Punia yra viena vaizdin
giausių Dzūkijos vietovių Nemuno 
kilpoje su Punios piliakalniu - 
Margio kalnu.

(Aušra, 2004 m., 15 nr.)

Australija
Geelongo lietuvių choro “Vil

tis” repeticijos vyksta kiekvieną 
ketvirtadienį Lietuvių namų salėje. 
Liepos 22, ketvirtadienį, choristai 
atšventė savo vadovės Aldonos 
Lipšytės-Scano 5-rių metų darbuo
tės sukaktį. Ji pradėjo šiam chorui 
vadovauti 1999 m. birželio 3 d. 
Kaip rašoma Mūsų pastogėje, jei 
nebūtų Aldonos, tai nebūtų ir lietu
viškos dainos Geelonge. Jai į talką 
atėjo pianistas A. Kovacs su žmona 
Dana. Ta proga “Vilties” choro 
administratorė S. Lipšienė tarė nuo
širdų padėkos žodį choristų vardu, 
choro vadovei įteikdama gėlių va
zonėlį ir didelį tortą su įrašu. Pa
dėkos žodį tarė ir pati sukaktuvi
ninkė. Aldona į bendruomeninę 
veiklą yra įsijungusi 1957 m. Tada 
Jaunimo šiupinio programoje pa
sirodė Aldona Lipšytė ir Lidija 
Šimkutė - dvi jaunos žemaitės. Al
dona turėjo malonų bei gražų balsą 
ir pasižymėjo įvairiais gabumais. Ji 
vėliau buvo kviečiama dalyvauti 
duetuose, kvartetuose bei sekste
tuose. Taipgi 1980 m. mokytojau
dama lietuvių mokykloje su Irena 
Skeryte-Luscombe parengė sceninį 
vaizdą Du gaideliai su dekoraci
jomis, dainomis ir eilėraščiais. 
1944 m. ir 1998 m. Aldona su 
Australijos choristais dalyvavo Lie
tuvos dainų šventėse. Jos vadovau
jamas choras “Viltis” dalyvavo Lie
tuvių dienų švenčių programose. 
Taipgi šis choras dalyvavo ir Gee
longo Pako Fiesta festivaliuose, 
jungtiniuose koncertuose su Mel
burno choru “Sambūris”, Geelongo 
lietuvių bendruomenės minėjimuo
se. Šiuo metu vyksta choro repe
ticijos pasiruošti Australijos lietu
vių dienų programai.

(Mūųpastogė, 2004 m., 29 nr.)
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“Skambink per amžius...”
Knyga apie lietuviškai kietą dzūką Bronių Kazį Balutį
K. BARĖNAS

Tarp apie žymiuosius lietu
vius parašytų knygų dabar turi
me jau tokią ir apie Bronių Kazį 
Balutį. Ją parašė dr. Juozas Ski
rtus, pavadinęs Lietuvių visuo
menininkas ir diplomatas Bro
nius Kazys Balutis, o išleido 
Vilniuje “Vaga” 2001 metais. 
Knyga storulė, daugiau kaip 800 
puslapių, ir dabar turbūt paskai
čius ją gal ir niekam neateis 
mintis, kad dar štai to ir to joje 
trūksta apie šį Lietuvai nusipel
niusį žmogų. Kai knygoje apstu 
puslapių, tai autoriui buvo kur 
išsitiesti, ir todėl skaitytojas čia 
susipažįsta ne tik su B.K. Balu
čiu, bet plačiai ir su tais reika
lais, kuriuose teko dalyvauti B. 
K. Balučiui.

Dr. J. Skirius tam dideliam 
savo darbui buvo prisirinkęs 
medžiagos, rodos, daug ir daug. 
Spaudoje būdavo padejuojama, 
kad kažkur dingo B. K. Balučio 
1954-1966 m. rašyti dienoraš
čiai, į kuriuos jis lipdydavo ir 
savo oficialiuosius raštus ir ati
tinkamas laikraščių ištraukas. 
Tačiau dr. J. Skiriui pasisekė su- 
siklausinėti, kur jie yra, ir pasi
naudoti.

B.K. Balutis gimė 1880 m. 
sausio 10 d. Mižonių kaime, 
Leipalingio parapijoje, Dzūkijo
je. Motina išmokė skaityti, bai
gė jis Ūdrijos pradžios mokyklą. 
Dirbęs Lenkijoje dėdė kun. Juo
zas Zidanavičius išsikvietęs lei
do jį į mokytojų seminariją, ir ją 
baigęs trejetą metų mokytojavo, 
bet po to dar baigė matininkų 
mokyklą. Metus ištarnavęs ka
riuomenėje, dezertyravęs išvyko 
į JAV, o jau ten gyveno tas jo 
dėdė kun. J. Židanavičius, pri
vertęs jį mokytis anglų kalbą. 
Greit jis įsitraukė ir į visuomeni
nę veiklą ir buvo išrinktas atsto
vu į visų srovių seimą. Kurį lai
ką studijavo Valparaiso univer
sitete, kuriame specialybes yra 
įsigiję apie 50 lietuvių. Tuo me
tu jis dar stipriau įsijungė į lietu
vių organizacijų veiklą. O buvo 
jis ir geras kalbėtojas, kalbant jį 
girdėjęs Vaižgantas pavadino 
net auksaburniu.

Pragyvenimą kol kas užsi
dirbdavo tarnaudamas karto
grafu.

Amerikos lietuviai buvo su
organizavę Tėvynės mylėtojų 
draugiją, kuri išleido apie 1,000 
knygų. 1908-1910 m. jai pirmi
ninkavęs B. K. Balutis pasirūpi
no išleisti V. Kudirkos raštus ir 
mėgo tuo pasididžiuoti. Spaus
dinta buvo kiekvieno tomo po 
5,000 egzempliorių. Balutis gy
vai reiškėsi ir masinėje organi
zacijoje “Susivienijimas lietuvių 
Amerikoj”.

Apsikrovęs darbais, Balutis 
dar ėmėsi vieno - parengti tin
kamą Lietuvos žemėlapį. Daug 
ko tokiam darbui trūko, bet jis 
susimedžiojo, ir 1915 m. pasiro
dė Suvalkijos žemėlapis, kuriam 
paruošti Balutis paskyrė apie 
5,000 valandų. Baigė tą darbą 
jau redaguodamas savaitraštį 
Lietuvis. Kaip dr. J. Skirius įro
do pavyzdžiais, jo rankose tasai 
laikraštis pasidarė įtakingas. 
Jam atėjus dirbti laikraštį nupir
ko J. Balčiūnas ir J. Pajauskas. 
Buvo prižadėta vesti jį plataus

<S 

Leonas Juozonis, Generolo Povilo 
Plechavičiaus sesers Elenos Le- 
geckienės portretas

Leonas Juozonis, partizano Ra
manausko-Vanago dukters Auk
sutės Skokauskienės portretas

lietuvių tautinio “vieškelio vidu
riu”, ginti nuo priešų tautinius 
reikalus, neskaidyti lietuvių. Kai 
1918 m. prasidėjo dideli įvykiai 
Lietuvoje, Balutis pasirūpino 
laikraštį paversti dienraščiu. 
Jam leisti suorganizuota akcinė 
bendrovė, bet tarp direktorių iš
kilo nepalankios nuomonės apie 
Balutį. O jis, tikėdamasis, kad 
viskas aprims, priėmė kvietimą 
laikinai vykti į Paryžių dalyvau
ti Taikos konferencijoje. O kol 
išvažiavo, turėjo tikrai daug 
reikšmingų darbų.

Karo metu labai atsidėjus 
svarstytas Lietuvos ateities rei
kalas Amerikos lietuviu visuoti
niame seime. Keliama nepri
klausomos Lietuvos mintis ar 
nors autonomiją turinčios. 1918 
m. sušauktas suvažiavimas, bet 
jame dalyvavo tik katalikai ir 
tautininkai. Kai Vašingtone bu
vo įsteigta Vidurio Europos są
junga, kurios tikslas, kad Taikos 
konferencijoje būtų išaiškinti ir 
išspręsti ginčytini tautų klausi
mai, tai B.K. Balutis ragino lie
tuvių sroves dalyvauti joje.

Čikagoje 1919 m. sušauktas 
JAV lietuvių seimas, kuris pra
ėjo be peštynių. Tada įgyven
dinta Laisvės varpo idėja su tuo 
garsiuoju įrašu “O, skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
kad nevertas laisvės, kas negina 
jos”.

Nesibaigiančius darbus ir 
siūlymus pagaliau teko baigti, 
nes reikėjo važiuoti dirbti į Tai
kos konferenciją Paryžiuje. Ver
salio sutartis jau buvo paskelbta, 
bet delegacijų darbas dar truko 
penketą mėnesių. Balučiui ten 
teko rašyti visokius oficialius 
raštus.

Čia darbą baigus, Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris A. 
Voldemaras ragino Balutį kuo 
greičiau atvykti į Kauną dirbti 
politinėje misijoje. Gavo jis Lie
tuvoje užsienio reikalų ministe
rijos patarėjo titulą, ir pirmiau
sia jam teko vesti derybas su 
lenkais, kurios baigėsi sutartimi, 
bet lenkai tuoj sumindžiojo tą 
sutartį. Po to teko tartis su bol
ševikais. Be kita ko, Želigovs
kiui sutrypus Suvalkų sutartį, B. 
K. Balutis visą gyvenimą nie
kaip nebegalėjo pasitikėti 
lenkais.

Paskirtas politikos departa
mento direktorium, B. K. Balu
tis dar turėjo nemažai rūpesčių, 
kad didžiosios valstybės pripa
žintų de jure Lietuvos nepri
klausomybę. Vienu metu užsie
nio reikalų ministeris Vladas 
Jurgutis buvo kuriam laikui pa
likęs Balutį eiti jo pareigas. Jam 
teko rūpintis ir sunkiai spren
džiamomis Klaipėdos krašto 
painiavomis ir susitarimais su 
Maskva. A. Voldemaro ministe- 
riavimo metais jis buvo pakeltas 
ministerijos generaliniu direkto
riumi. Iš tikrajam net tris kartus 
buvo siūlyta ministerio vieta, 
bet jis atsisakė.

Namų žiburys
Tik tremty pabuvojęs pajusi, 
kad širdy tau labai neramu, 
kad suskilo pasaulis per pusę, - 
pusė liko prie slenksčio namų.

Sumirgės žiburys kelio vingy, 
šiltas jausmas krūtinę užlies. 
Rodos, nuoskaudos visos 

pradingo,
kai čia pat trys beržai pakelės.
Ir į mielą tą širdžiai peizažą, 
išsiilgęs namų, tu skubi...
Dieve mano, to žiburio mažo 
šitaip stigo vis mano širdy!

Tremtinys
Ak, kaip gera ir medžiui, ir 

akmeniui, -
kas pavasari jie vis jauni!
Aš gi savo jaunystės neatmenu 
ir sukyla pavydas many.

O ar tu dar jaunystę prisimeni? 
Tiek dienų, tiek prabėgo dienų! 
Juk, palaidojęs visąjau giminę, 
gyveni tu. Ir aš gyvenu.

Argi tai pavadinsi gyvenimu? 
Nei kovos, nei džiaugsmų, nei 

vilties.
Ir į užmarštį laiko vis genamas 
kas pavasarį senas jauties.

Aš pavydžiu ir medžiui, ir 
akmeniui, -

negrasino jiems nieks tremtimi. 
Pagal kokį nežinomą matmetį 
viens kitam mes dabar svetimi?

Zigmas Pavilonis
JP

Kai po 1926 m. perversmo 
min. pirmininko ir užsienio rei
kalų ministerio pareigas ėjo 
prof. A. Voldemaras, B.K. Balu
tis jam papasakodavęs, ką žmo
nės apie jį šneka. Tai nepatikda
vo ministeriui, kuris pagaliau 
ryžosi atsikratyti tuo pareigūnu 
- pasiūlė važiuoti į D. Britaniją 
Lietuvos atstovu, nors jis neno
rėjo. Voldemaro prašomas, prez. 
A. Smetona prikalbėjo jį važiuo
ti į JAV. Voldemarui pasitrau
kus iš vyriausybės, J. Tūbelis 
norėjo, kad Balutis grįžtu, bet 
prezidentas atkalbėjo.

Amerikoje jis buvo sutiktas 
ne visų vienodai. Laikytas tauti
ninkų žmogumi, o uždavinys 
buvo - palenkti visus lietuvius 
bendram tautos reikalui. Važi
nėjo jis po didesnius lietuvių tel
kinius siekdamas to tikslo. Pa
mažu palankumas Lietuvai ėmė 
didėti. Stiprėjo ekonominiai ry
šiai, didėjo Lietuvos žemės ūkio 
gaminių eksportas į JAV. Ame
rikoje palankiai pradėtas tvarky
ti skolų mokėjimas.

Kai D. Britanija ėmė mažin
ti įsileidžiamųjų iš Lietuvos že
mės ūkio gaminių normas, 
1933-1934 m. Londone vyko 
derybos. Lietuvos komisijos pir
mininku paskirtas iš JAV iš
kviestasis B. K. Balutis. Jo nuo
mone, tai buvo jam sunkiausios 
derybos. Baigus jas, 1934 m. 
birželio 1 d. jis paskiriamas Lie
tuvos atstovu D. Britanijoje. Čia 
jis rūpinosi gerais santykiais su 
tenykščiais tautiečiais, siūlė vy
riausybei, kuriems anglams už 
palankumą Lietuvai reikėtų pa
skirti ordinus. Atsisakė min. pir
mininko V. Mirono siūlymo už
imti užsienio reikalų ministerio 
pareigas.

Tačiau Balučiui tekdavo 
daug pastangų dėti dėl Klaipė
dos, kai kilo Neumano ir Zaso 
byla. Tam jis panaudojo savo 
ryšius su britų pareigūnais. Kai 
britai sužinojo, kad vokiečiai 
užims Klaipėdą, Balučiui buvo 
pasakyta, kad Vakaruose niekas 
jos negins.

Visos Balučio kalbos su bri
tais dėl Lenkijos ultimatumo 
baigėsi tuo, kad pasiūlytąjį pri
imti. Sov. Sąjungai užėmus Lie
tuvą, B. K. Balučiui su pora per
sonalo narių teko stovėti Lietu
vos reikalų sargyboje. Daugiau
sia su latvių ir estų diplomatais 
tardavosi ir siekdavo bendro nu
sistatymo įvairiais klausimais.

Dar Balučiui teko reikštis 
VLIKo ir diplomatų ginče, 
svarstymuose dėl VLIKo suma
nytosios vyriausybės užsienyje. 
Bet gal daugiausia jo dėmesį po
kariu traukė čia suvažiavusių 
lietuvių pabėgėlių reikalai. Atei
davo jis į minėjimus ir kalbą pa
sakydavo. Domėjosi jais ir savo 
nuomonę pasakydavo. Lietuviai 
jam reiškė pagarbą. Kai jis su
laukė 70 metų, DBLS 1950 sau
sio 14 d. Londone iškilmingai 
paminėjo tą sukaktį. Minėjimų 
buvo ir kitose vietose.

Mirė 1967 m. gruodžio 30 
d. Palaidotas rytinio Londono 
kapinėse, lietuvių skyriuje. Pa
minklą ant kapo sukūrė skulpto
rius A. Moneys.

Birutės Vansevičienės knygos sutiktuvių akimirka: kairėje stovi autorė, 
dešinėje sėdi “Sėkmės” pirmininkė E. Krušinienė Nuotr. autorės

Atsiust a
Gražina Šlapelytė-Sirutienė, 

VILNIJOS ATGARSIAI. Redak
torė - Aldona Bendorienė. Daili
ninkė - Vida Kuraitė. Mokslo ir 
enciklopedijų leidybos institutas (L. 
Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vil
nius). Tiražas - 300 egz. Vilnius, 
2004, psl. 232. Šioje knygoje - au
torės straipsniai išeivijos spaudoje, 
atsiminimai apie savo jaunystę 
Lenkijos okupuotame Vilniuje, Vy
tauto Didžiojo gimnaziją iškilius 
Lietuvos žmones ir kt.

PENSININKAS, 4/04 (XX me
tai). Garbės redaktorius - Karolis

Jonas Basanavičaus portretas Vilniaus arkikatedroje Nuotr. L Ross

“Tėkmėje” - dvi naujos knygos
Eilėraščių rinkinys “Metamorfozė”, romanas

“Nerami širdis”
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ
Vaiskią birželio 5-osios po

pietę Alytaus rajono viešosios 
bibliotekos skaitykla prisipildė 
“Tėkmės” klubo nariais, knygų 
mylėtojais, parodų lankytojais.

“Tėkmės” klubo pirmininkė 
Emilija Krušinienė atvykusiuo
sius supažindino su renginio 
darbotvarke, kurios svarbiausi 
bruožai - tėkmiečių naujų kny
gų sutiktuvės.

Eugenija Strazdienė ne vie
ną skaitytoją sudomins savo 
naujai parašyta poezijos knygele 
Metamorfozė, o daugeliui pažįs
tama gydytoja Birutė Vansevi- 
čienė - romanu Nerami širdis. 
Kaip paprastai, maestro Jonas 
Šukys ir šiuo atveju mokėjo su
rasti minėtose knygose “dei
mančiukų”, tinkamų dainelėms 
ir muzikai sukurti.

Emilija Krušinienė kalbėjo: 
“Tėkmėje” daugiau yra literatų, 
kuriančių eiles, o prozininkų 
gretos yra retos. Kadangi pasta
riesiems prie savo kūrybos rei
kia ilgiau dirbti, daugiau susi
kaupti ir mąstyti, o eilėms pasi
seka gimti kartais greitai ir ne
lauktai.

Kalbėdami apie B. Vansevi- 
čienės knygą Nerami širdis, pir
mininkė pažymėjo, kad knygos 
herojai Brigitai rūpi šeimos san
tykiai, kuriuose jaučiamas tėvų 
ir vaikų tarpusavio bendravimo 
atšalimas. Negerai, kai tėvai dėl 
užimtumo ar kitų priežasčių ne
pakankamai skiria dėmesio savo 
atžaloms, o auklėjimo rūpesčių 
našta patikėta seneliams.

Romanas puikuojasi gražių

paminėti
Milkovaitis. Redaguoja redakcinė 
komisija - 'Elena Sirutienė, Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, Aldona Šmulkš- 
tienė. Leidėjas - JAV LB Sociali
nių reikalų taryba (2711 W. 71st 
Street, Chicago, IL 60629, USA). 
Administratorė - Elena Sirutienė. 
Išeina 6 kartus per metus. Metinė 
prenumerata: JAV - 15 dol., Kana
doje ir kitur - 25 amer. dol.
• Mokslo srityje skaityk naujau
sius veikalus, literatūroje - se
niausius. Klasikinė literatūra yra 
visuomet nauja. (Bulwer-Yytton) 

gamtos, tėviškės aprašymų gau
sa. Brigita, karštai mylėdama 
savo gimtinę, džiaugiasi jos ne
pakartojama grožybe, teikiančia 
ramybę, sielos atgaivą. Ji moka 
gėrėtis sulaukus vakaro, kai “su
temos švelniai driekiasi ant me
džių ir pievų, ežero, nendrių, 
kurių nugarėlės neseniai blizgė
jo, veidrodėliais pasėdamos be
sileidžiančios saulės šviesą.”

Brigitą jaudina gamtos ap
saugos problemos, domina poli
tinės aktualijos, romane randa 
vietos Rugsėjo 11-osios tragiški 
įvykiai, karas Irake. Ji - konser
vatorė. Ne kartą teko išklausyti 
kolegų replikas jos partijos 
vadui.

Ji patyrė, kad į vyresnio am
žiaus žmones nepalankiai žiūri
ma. Todėl ir sako: “Juk daugelis 
galvoja, kad aš jau praeity”. Ta
čiau netikėtai prisimena dainos 
žodžius ir nusiramina: Neužra- 
kinkit salės durų - aš sugrįšiu. 
O “sugrįžti” jai padeda ilgas kū
rybinis darbas, kurio rezultatai - 
Nerami širdis, - ketvirtoji kny
ga, atiduota skaitytojo vertini
mui.

“Eugenija Strazdienė, varė- 
niškė, gyvenanti Valkininkuo
se”, - pristatydama Metamorfo
zės autorę sakė pirmininkė. Li
kimas nepašykštėjo ją apdova
noti gausiomis dvasinėmis ver
tybėmis. Kūrybiniai įkvėpimai 
ir mūzos ilgais sparnais aplanko 
autorę dažniausiai besidžiau
giant gimtos žemės grožybėmis. 
Kiek gimsta minčių žvelgiant į 
dangų ir norint, kad jis žmogui 
nenustotų taip gražiai žibėjęs, 
kad atėjusiam gyventi po saule, 
jo žvaigždelė būtų skaisti.

Autorė savo knygelėje ap
gyvendina spalvingus pavasa
rius, lietuviškas gėlėtas vasaras. 
O kiek švelnių žodžių, gimusių 
širdies gelmėse, skirta Meilei, 
šaukiančiai mūzas, skatinančiai 
kūrybinių galių atsivėrimui.

Po literatūrinės dalies vyko 
ataskaitinis susirinkimas, kurio 
metu aptarta “Tėkmės” dvejų 
metų veikla. Darbas buvo gerai 
įvertintas, išrinkta nauja valdy
ba, o pirmininkės pareigybė vėl 
patikėta Emilijai Krušinienei. (ELTOS, Delfį BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Jaunųjų šokėjų grupės atlieka joms skirtą šokį XII-toje Tautinių šokių šventėje š.m. liepos 3 d. Čikagoje
Nuotr. M. Karaliaus
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□ KULTŪKIftlEJE VEIKLOJE
Lietuvos valstybinio operos 

ir baleto teatro gastrolės liepos 
21-30 d.d. Didžiosios Britanijos 
Nottinghamo teatre buvo sėkmin
gos. Britų spauda nepagailėjo 
komplimentų paskiriems solis
tams, Vytautui Juozapaičiui, Vla
dimirui Prudnikovui, Irenai Mil
kevičiūtei, Vytautui Kurnickui, 
Inesai Linaburgytei, Sigutei Sto
nytei, Irenai Zelenkauskaitei, 
Audriui Rubežiui, operos chorui 
(“Lietuvių choras deramai pasi
rodė herojinių dekoracijų fone. 
Bet įspūdingiausias buvo jo dai
navimas a capella, nuostabiai 
minkštas ir lygus, prikaustantis 
dėmesį kiekviena nauja fraze”, 
kritikas Peter Palmer Evening 
Post), orkestrui (“Nuo plevenan
čių styginių iki gaudžiančių tri
mitų ir saksofonų muzikantai 
stengiasi perteikti daugybę Pro
kofjevo partitūros briaunų”, Pe
ter Palmer Evening Post), baleto 
solistams, Eglei Špokaitei, Nerijui 
Juškai, Miki Hamanakai, Edvar
dui Smalakiui ir visam corps de 
ballet.

Gastrolėse dalyvavo 236 žmo
nės: teatro ir baleto trupės, cho
ras ir orkestras. Buvo parodytos 
trys operos - W. A. Mpzarto Don 
Giovanni, G. Verdi Aida ir Na
bucco - ir trys baletai: S. Prokof
jevo Romeo and Juliette, G. Bizet 
ir R. Ščedrino Carmen ir L. A. 
Minkaus Don Quixote III veiks
mas. Ypač daug komplimentų su
laukė solistai V. Juozapaitis ir V. 
Prudnikovas Don Giovanni ir Le- 
porello vaidmenyse (“Šiame Don 
Giovanni pastatyme istorija pa
sakojama publikai suprantamu 
būdu, jame daugiausia dėmesio 
skiriama komiškajai operos pusei, 
o didžiausias krūvis tenka šelmiš
kajam Vytauto Juozapaičio, vaidi
nančio pagrindinį vaidmenį, žave
siui. Tiesą sakant, jis toks deka
dentiškai smagus ir charizmatiš
kas atlikėjas, kad, palyginus su 
juo, teisuoliškas pasibjaurėjimas 
tų, kuriems jis daro bloga, atrodo 
tiesiog davatkiškas”, Nigel Powl- 
son Derby Evening Telegraph', 
“Don Giovanni ir jo tarno Lepo- 
rello santykius smagiai vaizduoja 
Vytautas Juozapaitis ir Vladimi
ras Prudnikovas. Ši porelė, vi
siems pažįstama kaip seniai nune
šioti drabužiai. Jų neperskiriamą 
duetą sudaro nenaudėlis, atsipa
laidavęs tiek, kad beveik nepakyla 
iš horizontalios padėties, o jo 
bendrininkas, komiškai vaizduo
jantis savo pono pergales - tai 
vienas ryškiausių pirmojo veiks
mo akcentų”, Pat Ashworth The 
Stage).

Folkroko misterija Žaibo gė
lės rugsėjo 17 dieną buvo pasta
tyta Vilniaus Katedros aikštėje, 
atokiau nuo Arkikatedros įreng
toje scenoje. Praeitą vasarą Ne
ringoje parodyta misterija tada 
susilaukė didelio žiūrovų dėmesio 
ir palankaus kritikų atsiliepimo, 
todėl su mažomis režisūrinėmis 
pataisomis ir kelių naujų muziki
nių efektų papildymu buvo paro
dyta nemokamai sostinės gyven
tojams ir miesto svečiams. Žaibo 
gėlės vienija tradicijas ir moder
numą, autentišką folklorą jr šiuo
laikinius roko bei populiarios mu
zikos stilius, derina liaudiškus ir 
roko muzikos instrumentus bei 
kompiuterinę elektroninę muzi
ką. Lietuvos istoriją nuo pagony
bės iki šių laikų liudijančioje mis
terijoje susitiko populiarūs atlikė
jai: roko dainininkai Česlovas Ga- 
balis, Povilas Meškėla ir operos 
solistė Gintarė Skėrytė, grupės 
“Pelenai”, “Rojaus tūzai”, 
“B’Avarija”, “Exem”, valstybinis 
dainų ir šokių ansamblis “Lietu
va” bei modernaus šokio grupė 
“Gama”. Iš viso scenoje pasirodė 

130 atlikėjų. Folkroko misteriją 
režisavo choreografė Leokadija 
Dabužinskaitė, muzikos autorius 
- kompozitorius ir naujasis an
samblio “Lietuva” vadovas Gied
rius Svilainis. Įspūdingas masines 
scenas sustiprino efektyvi choreo
grafija, scenografija bei garso ir 
šviesos efektai. Elektroniniu paš
tu gauti iš dalyvavusių atsiliepi
mai ypatingai pozityvūs ir entu
ziastiški.

Vilniaus ir Toninės universi
tetai pasirašė bendradarbiavimo 
sutartį, įsipareigojančią stiprinti 
Lietuvos ir Lenkijos istorikų už
megztus santykius. Po II Pasau
linio karo didžioji dalis Stepono 
Batoro universiteto profesūros iš 
Vilniaus persikėlė į Torunę, to
dėl šiandien šių dviejų miestų 
universitetus sieja ypatingi ryšiai. 
Rugsėjo 16 dieną Rektoriaus au
loje surengtoje iškilmingoje cere
monijoje bendradarbiavimo su
tartį pasirašė Torunės Mikalojaus 
Koperniko universiteto profeso
rius Jan Kopcewicz ir Vilniaus 
universiteto rektorius akademi
kas Benediktas Juodka. 1945 me
tais rugpjūtį įsteigtas Mikalojaus 
Koperniko universitetas šiuo me
tu tapo didžiaūsia aukštąja mo
kykla šiaurinėje Lenkijoje su 
34,000 studentų.

Klaipėdos laikrodžių muzie
jus šiemet švenčia 20-ties metų 
jubiliejų. Muziejaus įsteigimo ju
biliejui skirti renginiai prasidėjo 
rugsėjo 17 dieną konferencija 
Laikas lietuvio sąmonėje, kurios 
metu Lietuvos mokslininkai iš 
įvairių universitetų ir muziejų 
skaitė dvylika pranešimų. Kitą 
dieną buvo atidaryta trijų dalių 
paroda Praeitis, dabartis, ateitis, 
parodanti Laikrodžių muziejaus 
pastato istoriją XIX-XX šimt
mečiuose, taip pat prieš 25 metus 
įsteigto Laikrodžių skyriaus prie 
Dailės muziejaus ir po penkerių 
metų Klaipėdoje atidaryto Laik
rodžių muziejaus istoriją ir da
bartį. Po savaitės buvo atidaryta 
kita paroda, vardu Barokas - ste
buklinga Andre Charles Bulles 
technika. Po šių parodų muzie
jaus parke bus atidengtas restau
ruotas horizontalus saulės laikro
dis, kurio autorius skulptorius 
Petras Mazūras. Per dvidešimt 
gyvavimo metų Klaipėdos laikro- 
džių -muziejų aplankė per 700,000 
įvairaus amžiaus lankytojų. Per 
pastaruosius penkerius metus vei
kė ir mokymo centras, surengęs 
užsiėmimus 3,500 moksleivių. 
Muziejus palaiko ryšius su Lenki
jos, Didžiosios Britanijos ir Pran
cūzijos muziejininkais.

Tilžės VIII vidurinėje mokyk
loje (Karaliaučiaus sritis) rugsėjo 
4 d. vyko lietuvių kalbos mokyto
jų konferencija Tautinis tapatu
mas ir kalba. Konferenciją rengė 
Tautinių mažumų ir išeivijos de
partamentas prie Lietuvos vyriau
sybės ir Karaliaučiaus srities Lie
tuvių kalbos mokytojų draugija. 
Ši konferencija, kurioje dalyvavo 
per 30 žmonių, buvo trečioji reng
ta pagal Tautinių mažumų depar
tamento ir Lietuvių kalbos insti
tuto sutartį. Pirmosios dvi vyko 
Gudijoje ir Lenkijoje. Konferen
cijoje pranešimus skaitė Lietuvių 
kalbos instituto istorijos ir dialek
tologijos skyriaus vadovė doc. dr. 
Danguolė Mikulėnienė {Spaudos 
draudimas Lietuvoje 1864-1904: 
kalbos politikos pamokos) ir Lietu
vių kalbos instituto direktorė doc. 
dr. Jolanta Zabarskaitė (Kalbos ver
tės ir reikšmės samprata pirmuo
siuose lietuviškuose laikraščiuose). 
Konferencijos dalyviams koncerta
vo Klaipėdos universiteto folklori
nis ansamblis “Vorusnė”. G.K.
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RISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 64 milijonus doleriu
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. patuk.
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.ind...... 2.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.80%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind...... 3.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind...... 3.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 4.20%
Taupomąją sąskaitą iki..............0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki.......... 0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

1.10% 
1.20% 
1.45% 
2.15% 
2.55% 
3.00% 
3.50% 
1.25% 
2.60% 
2.60% 
2.80%
3.30% 
3.80%

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

4.15%
4.50%
5.25%
5.50%
5.75%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 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

ff\ JUMS TIK 
KAINUOS

3'/z %
IŠVISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

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

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (‘parking")

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc ois ol p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Parcels

: (416)233-4601

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

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

r . ®for i parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

00* 
off

Ir lyjant paukštytės iškylavo šių metų “Romuvos” stovykloje rugpjūčio 
8-14 d.d. Su jomis vadovės - j.s. E. Namikienė (kairėje) ir v.sk. V. 
Narušytė Nuotr. R. Otto

Ps. Ričardas Kalendra moko skautus pionerijos š.m. “Romuvos” sto
vykloje Nuotr. R. Otto

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tų dabartiniam opozicijos vadui 
Ernie Eves atsistatydinti ir savo 
apylinkę užleisti papildomų rin
kimų kandidatams, iš kurių vie
nas būtų John Tory.

1980 metais Terry Fox, pa
mirkęs savo dirbtinę koją Atlan
to vandenyne, pradėjo maratoni
nį vilties žygį per visą Kanadą 
tikėdamasis surinkti lėšų kovai 
su vėžio liga, dėl kurios jis pra
rado savo koją. Deja, jis nepa
siekė Ramiojo vandenyno, nes 
po kelių mėnesių jo planai su
žlugo, kai plaučiuose ėmė plės
tis vėžys. Mirė jis po vienerių 
metų, tapęs Kanados didvyriu. 
Jau 1981 metais Terry Fox var
du pavadintame labdaros bėgi
me dalyvavo daugiau kaip 
300,000 bėgikų, surinkusių 3,5 
milijonų dolerių kovai su vėžiu. 
Šio bėgimo populiarumas taip 
paplito, kad šiemet Kanadoje 
buvo surinkta daugiau kaip 20 
milijonų dolerių, o nuo 1980 
metų iš viso daugiau kaip 340 
milijonų pasauliniu mastu. Mat 
bėgimas jau yra paplitęs net 50- 
tyje pasaulio kraštų įskaitant ir 
Kiniją.

Federacinė valdžia pla
nuoja parduoti valstybinius pa
status ir juos nuomoti. 350-tyje 
pastatų, kurie gali būti parduoti, 
šiuo metu dirba apie ketvirtis 
milijono tarnautojų. Pastatų iš
laikymas ir priežiūra kainuoja 
apie 3 bilijonus dolerių. Tikima
si, kad privačių savininkų prie
žiūroje pastatų išlaikymas būtų 
ekonomiškesnis. Kapitalas galė
tų būti investuotas ir jo vaisiais 
naudotųsi visi kanadiečiai. Vie
šųjų projektų ministeris Scott 
Brison yra įsitikinęs, kad tų pa
statų pardavimas neduotų nei
giamo įvaizdžio pačiai Kanados 
vyriausybei. Ta pačia proga jis 
pareiškė, kad visi valstybės de
partamentų projektai brangesni 
negu 10,000 dol. turės būti vie
šinami viešųjų darbų elektroni
niame tinkle, o visi valdininkai 
turės atsiskaityti dėl kiekvieno 
kelionėms ar maistui išleisto 
cento. Jis pažadėjo pertvarkyti ir 
13 bilijonų dolerių medžiagų ir 
patarnavimų rūpybos biudžetą.

Jau nuo sausio mėnesio 
besitęsiantis teisėsaugos projek

tas užgniaužti besiplečiantį ka
napių auginimą Kanadoje vis 
dar svarstomas. Toronto policija 
užtiko dvi daržininkystės reik
menų parduotuves, kurios vertė
si tik su kanapių auginimu susi
jusiais reikmenimis ir kanapių 
rinkos plėtra. Kiniečių kilmės 
sunkiai finansiškai besiverčian
tiems naujiems imigrantams ka
napių “kunigaikščiai” parūpina 
reikmenis ir žaliavą vos tik at- 
vykusiems ir teisėtvarkos dar 
nepažįstantiems tautiečiams. O 
jie patys uždirba milijonines su
mas. Per 7 mėnesių laikotarpį 
policija suėmė 42 asmenis, dar 
41-vienam yra iškelta kriminali
nė byla, užtikti 36 kanapių augi
nimo namai ar fabrikai ir sunai
kinta apie 16 milijonų dolerių 
vertės kanapių augalų.. Deja, 
prekyba vis klesti, ir Ontario 
provincija, kartu ir visa Kanada, 
jau žinoma kaip aukštos koky
bės kanapių gamintoja ir tiekėja.

Ekonominio kooperavimo 
ir plėtros organizacija Paryžiu
je rugsėjo 14 d. atspausdintame 
pranešime paskelbė, kad kana
diečiai yra daugiausia išsilavinę 
žmonės pasaulyje. 43% visų 23- 
64 amžiaus kanadiečių yra pa
siekę daugiau nei pagrindinį 
gimnazijos išsilavinimą. Bend
ras visų pramonės kraštų to pa
ties išsilavinimo lygis yra 23%. 
Tik JAV artinasi prie Kanados 
su 38%. Šis išsilavinimo lygis 
yra surištas su švietimo reika
lams išleidžiamais finansais, ku
rie viršija 2,5% bendro vidaus 
produkto (GDP). Moterys, kaip 
ir kituose pramonės kraštuose, 
yra gkriaudžiamos, nes pagal tą 
patį išsilavinimo lygį jų atlygi
nimai yra tik apie 59% vyrų už-

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

SPORTAS
“Aušros” žinios

Naujasis 2004-2005 veiklos se
zonas prasidės spalio 4, pirmadienį. 
Visi lietuvių kilmės vaikai, gimę 
1986-1999 m. (5-19 m. amžiaus) 
kviečiami įsijungti. Informacija 
apie registraciją ir treniruotes skel
biama interneto tinklalapyje 
www.ausra.net. Taip pat kviečiami 
norintys prisidėti prie treniravimo.

D.D.

Stalo tenisas
ŠALFASS rengtos šios sporto 

šakos varžybos įvyko š.m. rugsėjo 
11 d. Bruklyno, NY, lietuvių Ap
reiškimo parapijos salėje. Suvažia
vo stalo tenisininkai iš Toronto, 
Niujorko, New Jersey bei kitų vie
tovių - iš viso kelios dešimtys spor
tininkų. Rungtynės vyko įvairiomis 
grupėmis - individualios, dvejetai, 
moterys, vyrai. Geriausiai pasirodė 
Niujorko LAK priklausantys žaidė
jai, laimėję visas pirmąsias vietas. 
Moterų varžybas įtikinamai laimėjo 
Aušra Beniulytė, baigmėje įveikusi 
savo kolegę iš LAK Eglę Sidabrie
nę. Trečia vieta atiteko torontietei 
Larisai Krikščiūnaitei. Vyrų tarpe 
lengvai varžovus įveikė žaidynių 
organizatorius Petras Sevelkovas, 
baigmėje užtikrintai laimėjęs prieš 
Toronto “Vyčio” atstovą Eugenijų 
Krikščiūną. Trečias liko niujorkie
tis Edmundas Adomaitis. Mišraus 
dvejeto rungtynes (A. Beniulytė-E. 
Adomaitis) laimėjo prieš torontie-
čius Eugenijų ir Larisą Krikščiū
nus. Moterų dvejete laimėtojomis 
liko A. Beniulytė ir Eglė Sidabrie
nė, lengvai įeikusios E. Ivaškaitę iš 
New Jersey ir L. Krikščiūnaitę - 
Toronto. Vyrų dvejete E. Adomai
tis su Vytautu Čečkausku nugalėjo 
Eug. Krikščiūną ir L. Misevičių. Po 
varžybų visi pabendravo Donato 
Augyliaus vedamoj diskotekoj, vai
šinosi lietuviškais valgiais ir alumi.

Niujorko lietuvių sportinį gy
venimą išjudino neseniai čia apsi
gyvenę ir į LAK įsijungę Aldona 
Augylienė (klubo pirmininkė) ir 
Lietuvoje gerai žinomas stalo teni
sininkas Petras Sevelkovas. L.M.inf.

Kas naujo Lietuvoje?
- Atėnų parolimpinėse žaidy

nėse rugsėjo 22 d. jau buvo žinoma, 
kad lietuviai laimėjo vieną sidabro 
ir du bronzos medalius. Plaukikas 
Kęstutis Skučas tapo žaidynių vice
čempionu; Kęstutis Bartkėnas lai
mėjo bronzą 10,000 m bėgime; Jo
nas Stoškus dziudo varžybose (svo
rio gr. 90 kg) iškovojo trečią vietą, 
nugalėjęs Pietų Korėjos atstovą.

- Virgilijus Alekna, disko meti
kas, olimpinis čempionas rugsėjo 
19 d. buvo pagerbtas tarp geriausių 
lengvaatlečių Monako kunigaikš
tystės Grimaldi rūmų surengtose iš
kilmėse. V. Alekna buvo vienas iš 
penkių kandidatų geriausio metų 
lengvaatlečio titului gauti. Čempio
nas, deja, po daugelio rungčių jau
tėsi išsekęs ir šį kartą nepakliuvo 
tarp prizininkų - varžybose liko 
ketvirtas.

- Pasaulio šachmatų olimpiada
vyks š.m. spalio 14-31 d.d. Ispani
joje. Šioms varžyboms ruošiasi ir 
šiaulietė didmeisterė Viktorija 
Čmilytė. ELTOS inf.

darbio, palyginus su JAV mote
rimis - 61%, Šveicarijos ir Di
džiosios Britanijos - 50%. Net 
ir bedarbystės srityje, tik 4,4% 
išsilavinusiųjų yra bedarbiai ly
ginant su 7,2% visos valstybės 
vidurkiu.

Generalinė revizorė Sheila 
Frazer buvo klausinėjama bu
vusio viešųjų darbų ministerio 
Alfonso Gagliano byloje. Mėgi
nama rasti neaiškaus finansavi
mo ir valstybės lėšų švaistymo 
galimybes. Jos teigimu, jai ne
reikia skaityti tarp eilučių gali
mai besislepiančias užuominas 
apie išmokų reikalingumą ar 
strategiją. Jos pareiga - atlikti 
valstybinių įstaigų finansinį pa
tikrinimą ir tikrinti valdymo iš
laidas, bet ne veltis į finansinę 
politiką. Liberalų partijos advo
katai reikalavo leisti apklausinė
ti liudytojus, tačiau teko pasi
kliauti tomis pačiomis teisėmis, 
kurios buvo suteiktos konserva
torių ir Kvebeko bloko advoka
tams. Apklausime vis dar siekia
ma išaiškinti 250 milijonų dole
rių nutekėjimą į privačias rankas 
ir liberalų partijos kasą. A.V.

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% Taupomoji sąskaita
iki 1.00% kasd. palūk. čekių sąsk.
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.10% už 90-179 d. term, indėlius 
1.20% už 180-269 d. term, indėlius 
1.20% už 270-364 d. term, indėlius 
1.35% už 1 m. term. Indėlius 
2.05% už 2 m. term. Indėlius
2.55% už 3 m. term, indėlius
2.80% už 4 m. term, indėlius
3.40% už 5 m. term. Indėlius
1.35% už 1 m. GIC mėn. paluk.
2.60% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.60% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
2.80% už 3 m. GIC Invest, pažym.
3.10% už 4 m. GIC Invest, pažym.
3.60% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.00% RRSP & RRIF (variable)
1.80% RRSP & RRIF 1 m. term. Ind 
2.60% RRSP & RRIF 2 m. term, ind 
3.05% RRSP & RRIF 3 m. term, ind 
3.55% RRSP & RRIF 4 m. term, ind
4.00% 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......................... 4.15%
2 metų......................... 4.60%
3 metų..........................5.20%
4 metų......................... 5.50%
5 metų......................... 5.70%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line ot Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
8ĄBKAITU IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. ir 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 - ieštad. 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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. 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.
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Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

PRANEŠU, 
kad MEDELIAI keliasi gyventi į Mississaugą.

Nuo rugsėjo 7 dienos Whitbyje nebegyvensim, bet į savo naujas 
patalpas galėsim įsikraustyti tik spalio pradžioje - tą laiką panaudo
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:info@parama.ca
http://www.parama.ca


TORONTO
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI 
aukojo: Enciklopedijos rengimui: 
$2,000 - G. Pėteraitis (Juris); $1, 
000 - Kanados lietuvių fondas (iš 
viso $7,500); $336.78 - L.R. Ve
selkos (a.a. Povilo Mažeikos atmi
nimui); $311 - J. J. Balčiauskai, Ši
lutė; $250 - A. Veselkienė ($975) 
(a.a. Povilo Mažeikos atminimui); 
$200 - A. Gailius ($1,400); po 
$100 - A. Bumbulis ($2,550), Br. 
Stundžia ($240), J. Gustainis 
($660), prel. P. Gaida ($1,750), B. 
Vaidilienė ($1,650); $40 - L. Kun- 
napuu ($290); $25 - H. Lapinas 
($275); $20 - E. Bartminas ($850);

Karaliaučiaus kr. mokykloms: 
$100 - B. Vaidilienė ($1,650); ki
tiems fondo reikalams: $500 - V. 
Stanaitis ($790); $200 - H. Lapas 
($700); $150 - G. Jocas (a.a. Rūtos 
Žviliūtės-Vogės atminimui); po 
$100 - prel. P. Gaida ($1,750), A. 

MLF valdyba

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(/ vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

“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

BALSUOKIME UŽ

Spalio 10 dieną vyksta Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai balsuoja Vilniaus Naujamiesčio 
apylinkėje, kurioje kandidatuoja dr. IRENA DEGUTIENĖ, buvusi Socialinės 
apsaugos ir Darbo ministęrė, buvusi laikinoji ministerė pirmininkė, Tėvynės 
Sąjungos partijos narė.

Apsisprendžiau kreiptis į Jus, nes esu įsitikinusi, kad rinkimai 
yra labai reikšmingas įvykis - nuo mūsų visų apsisprendimo priklausys, 
ar gyvensime teisingesnėje, saugesnėje ir jaukesnėje visuomenėje. Krei
piuosi į Jus dar ir dėl to, jog visada buvau ir ateityje esu pasiryžusi būti 
politike, kuri klauso, girdi, rūpinasi ir padeda.

Man politika nėra abstrakčios diskusijos ar tarpusavio riete
nos, bet veikiau svarstymas, kaip pasiekti, jog kasdieniame gyvenime 
būtų daugiau teisingumo, jog valstybė geriau išnaudotų savo galimybes 
padėti žmonėms. Per savo politinę karjerą buvau ir ministerė, ir laiki
nai ėjau Premjerės pareigas, bet visada didžiausią rūpestį skyriau 
socialinėms problemoms. Man sakydavo, jog tai pernelyg moteriškas 
požiūris, jog nereikia pernelyg sureikšminti socialinių klausimų, tačiau 
pažiūrėkime į šių metų Prezidento rinkimų kampaniją - visi pre
tendentai pripažino, kad socialinė sfera pernelyg apleista ir yra svar
biausia.

Gerai pažįstu Lietuvos problemas ir tikrai nesu kabineto žmo
gus, kuris pasaulį stebi pro langą. Žinau, kiek tenka laukti poliklinikų 
priimamajame, kaip brangiai tenka mokėti už vaistusjr ne visada pasi
seka prisišaukti kokybiškos medicininės pagalbos. Žinau, kiek daug 
būtina nuveikti siekiant, jog visi, norintys dirbti, turėtų darbo ir gautų 
teisingą atlyginimą. Žinau, kad, nepaisant didelių mokesčių, kuriuos

mokame, negalime visiškai saugūs jaustis savo namuose ir gatvėje. Žinau, kiek kainuoja, rūpintis vai
kais, kiek kainuoja kokybiškas “nemokamas” švietimas.

Esu įsitikinusi, kad politikė turi ne tik sugebėti įvardinti skaudžiausias problemas, bet ir siūly
ti, kaip jas spręsti. Tvirtai tikiu, kad dabartinę situaciją galima keisti. Svarbiausia, jog visi pokyčiai ne
virstų skaudžius padarinius turinčiais eksperimentais, o būtų paremti jautrumu žmogaus skauduliams 
ir poreikiams. Esu parengusi reikalingų permainų programą, bet ne mažiau, mano galva, svarbu, jog 
esu pasityžusi ne tik kalbėti, bet ir klausytis Jūsų, girdėti ir stengtis padėti. Tokio politikų ir rinkėjų 
santykio dabarties Lietuvoje labai trūksta.

Per pirmus keturiolika atkurtos Nepriklausomybės metų mes didžiausią dėmesį skyrėme vals
tybės stiprinimui. Pasiekta labai daug ir didžiąja dalimi dėl to, kad sunkiausiomis akimirkomis visame 
pasaulyje išsibarstę Lietuvos žmonės buvome vieningi ir ryžtingi. Šiandien mūsų valstybė yra sauges
nė nei bet kada anksčiau. Tačiau ne mažiau svarbus yra ir kitas iššūkis - turime nuo fasado akis pasuk
ti link vidaus. Čia dar daug įvairių šiukšlių, nepadarytų darbų bei neteisybės, kuri turi būti atitaisyta. 
Esu įsitikinusi, kad atėjo laikas valstybei atiduoti skolą tiems žmonėms, kurie kantriai ir sąžiningai 
dirbo. Lietuvos ekonomika stiprėja ir valstybė privalo daug labiau pasirūpinti kiekvienu savo vaiku.

Skaudu, jog įsitvirtina nuostata, kad visi politikai vagys. Kita vertus, tai gera proga susimąstyti, 
jog tai, į ką ilgą laiką daugelis bandė numoti ranka - vertybinis politikos pamatas - yra nepaprastai 
svarbu. Visada sakiau ir sakau, jog be tvirtų vertybių politikos laivas atsitrenkia j rifus. Tačiau šian
dien lengviausia rėkti - ar nesakiau? Nenoriu savo kolegų nei teisti, nei teisinti, esu pasiryžusi įrodyti 
Jums, kad įmanoma politika, kelianti pagarbą, o ne keiksmus.

Kreipiuosi į Jus ne tik prašydama paremti mane per rinkimus. Ne mažiau svarbu nei jūsų bal
sas per rinkimus yra jūsų balsas, pasakojantis apie problemas, siūlantis sprendimus. Seimo narys turi 
atstovauti žmonėms, padėti jiems, o ne valdyti ir gyventi uždarame pasaulyje.

Nuoširdžiai kviečiu Jus būtinai balsuoti per Seimo rinkimus spalio 10 dieną, taip pat laukiu 
Jūsų laiškų paprastu ir elektroniniu paštu ir pažadu į kiekvieną iš jų atsakyti.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS KANADOS SKYRIUS

Jūsų Irena Degutienė
Mano adresas: Gedimino pr. 15 LT-01103, Vilnius
www.degutiene.lt irdegu@lrs.lt

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

Bumbulis ($2,550); $50 - P. Kra- 
vecas; $20-N. Jakonis ($160);

A.a. Ados Pėteraitienės atmini
mui pagerbti aukojo: $ 1, 000 - V. 
Pėteraitis; $400 - Y. Patterson; po 
$200 - E. Kuraitis, K.I. Andruške- 
vičiai; po $100 - L.I. Adomavičiai, 
I. Lessard, B. Lymantas; $80 - R. 
L. Kunnapuu; $65 - Melrose Inter
national Trading Co Ltd.; po $50 - 
G. Lessard, Mark J. Babin; po $25 
- L. Th. Paiement, H. Lapinas; po 
$20 - Luminitsa Papa, Marion A. 
Lessard.

Nuoširdžiai dėkojame nuolati
niams aukotojams. Sveikiname J.J. 
Balčiauskus, įstojusius į Fondo me
cenatų eiles, naujus narius Liną ir 
Rasą Veselkas, mecenatus Jurį Pė- 
teraitį bei Paulių Kravecą. Dėkingi 
Pėteraičių šeimai už aukų nukreipi
mą į MLF - Mažosios Lietuvos en
ciklopedijos rengimui.

Iš Lietuvių fronto bičiulių 48-tos studijų ir poilsio savaitės, kuri įvyko š.m. rugpjūčio 22-29 d.d. Dainavos 
jaunimo stovyklavietėje, Manchester, Michigan. Iš k.: Juozas Ardys, Algis Raulinaitis, Vidmantas Vitkauskas 
- Juozo Lukšos-Daumanto gimnazijos direktorius Garliavoje, prof. Kęstutis Skrupskelis, Juozas Baužys ir 
dr. Kazys Ambrozaitis Nuotr. J. Urbono
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Priešrinkiminė politinė mugė
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Šitiek partijų sąrašų, sąra
šuose daugybė kandidatų, dar 
daugiau partinių ir nepartinių 
kandidatų vienmandatėse apy
gardose! Tikra politinė mugė, 
kurioje iš baimės pasiklysti dau
gelis jau trauktis nori (išjungia 
televizorių, radiją, nebeskaito 
laikraščių). Tačiau balsuoti rei
kės, nes gyvename valstybėje, o 
valstybė be valdžios negali eg
zistuoti, todėl verta pamąstyti, 
kaip turėtume elgtis, kaip demo
kratijos mechanizmu pasinaudo
ti, kad nepasiklystume, kad bent 
neblogą valdžią turėtume.

Demokratijos mechanizmo 
esmė paprasta: “Tebūnie taip, 
kaip nori dauguma”. Dauguma, 
suprantama, nori, kad būtų ge
rai. Tačiau, kad būtų gerai, ta 
dauguma turi būti gera; jos valia 
turi būti gera, elgesys grindžia
mas pareiga ir atsakomybe vals
tybei, asmeniniai interesai neturi 
nustelbti valstybės siekių, bui
ties reikaliukai - būties dalykų. 
Jei tokios daugumos nėra, iš de
mokratijos mechanizmo galima 
laukti tik demokratijos grimasų, 
netvarkos valstybėje, pavojų 

valstybingumą prarasti. Gera 
dauguma gali rastis iš pilietinės, 
besirūpinančios savo tautos ir 
jos valstybės reikalais visuome
nės. Kadangi politika, trumpai 
tariant, yra valstybės reikalų 
tvarkymas, politikos reikalai turi 
rūpėti ne vien kokiems politi
kams profesionalams, partijoms, 
bet ir visai visuomenei, kuri ir 
sudaro pačią valstybę. Žinant, 
kad visa visuomenė negali vien 
valstybės reikalų tvarkymu užsi
imti, ji, įvertinusi kandidatų ge
bėjimus, iš savo tarpo išsirenka 
atstovus, kuriems paveda tvar
kyti valstybės reikalus.

Sovietų Sąjungoje pilietinės 
visuomenės nebuvo; buvo 
“sovietskij narod” (tarybinė 
liaudis), komunistų partijai ir jos 
parankiniam KGB paklusni ver
gų minia. Todėl kalbėti apie tos 
imperijos gerąją visuomenės da
lį ar jos daugumą (ji buvo sunai
kinta), nėra prasmės. Visuome
nė nuo valstybės reikalų tvarky
mo (politikos) buvo nušalinta, 
už kišimąsi į politiką buvo per
sekiojama, baudžiama. Kai So
vietų Sąjunga žlugo (Lietuvos 
indėlis į tos imperijos griūtį - 
neabejotinas), visuomenė neiš
ėjo į gatves, griūčiai nesiprieši
no nei ginklu, nei taikiai. Vadi
namųjų sovietinių respublikų 
vadovams su Borisu Jelcinu 
priešakyje susirinkus Baltarusi
jos Beloviežo girioje ir paskel
bus, kad SSRS nebėra, “liau
dis”, paklusni vergų minia su 
tuo iškart sutiko. Nenagrinėsime 
kaip dabar reikalai klostosi 
SSRS teisių perėmėjoje Rusijos 
Federacijoje, nes ten valdžią iš 
tikrųjų perėmė buvę (ir tebesan
tys) komunistai su buvusiu etati
niu KGB darbuotoju Putinu 
priešakyje. Mums verta itin uo
liai susirūpinti mūsų atkurtos 
nepriklausomos valstybės pilie
tinės visuomenės ugdymu, jos 
telkimu valstybės reikalams 
tvarkyti, išmokyti ją atsakingai 
rinktis atstovus valstybei val
dyti.

Pirmoji Lietuvos respublika 
per du dešimtmečius sugebėjo 
išsiugdyti pilietį, tačiau sufor
muoti pilietinę visuomenę ne
spėjo. Iš tikrųjų pilietinė visuo
menė telkėsi, kai Lietuva jau 
buvo netekusi valstybingumo, 
kai reikėjo priešintis okupacijai; 
pilietinė visuomenė būrėsi miš
kuose partizaninei kovai. Ne
spėję pasitraukti į užsienius ar 
miškus, tikri piliečiai patriotai 
(mokytojai, iškilūs verslininkai

rępršįp

CONSTRUCTION LTD.
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 

bei ūkininkai, karininkija, dvasi
ninkija) buvo brukami į gyvuli
nius vagonus, gabenami į Sibirą, 
kalinami, žudomi. Geriausioji 
tautos dalis - tautos žiedas - žu
vo Sibire, Lietuvos miškuose ar 
kalėjimuose. Reikia dėkoti Die
vui, kad dabarčiai liko išgyve
nusių Lietuvoje, grįžusių iš 
tremties ar kalėjimų bei pasi
traukusių į užsienį patriotų tau
tiečių; jiems atiteko sunki, kilni, 
šventa paklupdytos tautos prikė
limo priedermė. Ir jų - mažuma. 
O pilietinės visuomenės ugdy
mo uždavinys yra pakankamai 
sunkus, nes šiam procesui dar 
priešinasi tie, kuriems paranku 
nesusivokiančiuosius, abejin
guosius mulkinti, už niekučius 
rinkimuose pelnyti jų balsus.

Tarus, kad brandžios pilieti
nės visuomenės dar neturime, 
partijos gimė ir tebegimdomos 
ne valstybingumo tvirtinimo 
tikslams, asmenybės, už kurias 
siūloma balsuoti - nepažįsta
mos, nežinia kaip elgsis tapusios 
seimo nariais, atrodytų, kad to
kioje politinėje mugėje nėra ko 
veikti. Tačiau neveiklumas, pa
sireiškiantis abejingumu ar ap
laidumu, būtinai atsigręš prieš 
apsileidėlius ir abejinguosius po 
seimo rinkimų. Tik sugrįžti į 
mugę galimybės nebebus, nes 
mugė ketveriems metams bus 
uždaryta. Nūdienos klausimas - 
kaip elgtis rinkimų akivaizdoje?

Tiek, kaime, tiek mieste yra 
susikūrusios ir kuriasi vietos 
bendruomenės (pilietinės visuo
menės telkimosi ir ugdymo pra
džia ir pagrindas), veikia daugy
bė visuomeninių, valstybingu
mui tvirtinti palankių organiza
cijų, todėl kiekvienas savo ap
linkoje, jei pats sąmoningai ne
apsisprendžia, gali rasti organi
zaciją ar asmenybę, kuri padėtų 
apsispręsti.

Nebalsuoti už partijas ar as
menybes, kurios dalina pažadus 
algas ir pensijas staiga kelti, ke
lius tiesti, pigiomis dujomis ar 
elektra aprūpinti.

Nebalsuoti už . naujas, jau 
ketvirtą dešimtuką pasiekusias, 
skambiais pavadinimais partijas. 
Tokia yra Darbo, kitų vadinama 
Archangelsko partija. Šios parti
jos vadeiva vaišina žmones le
dais ir nerealiais pažadais (nepa
neigiamas mulkinimo požymis), 
cerkves statydina Rusijoj, butus 
perka Maskvoj ir Palangoj (atsi
gręžimo į Rytus požymis).

Nebalsuoti už partijas ir as
menis, kurių veikla ir nuostatos 
amžinųjų vertybių atžvilgiu yra 
liberalios (palaidūniškos), žemi
nančios dorovę, skatinančios 
abejingumą tautiškumui, patrio
tiškumui.

Nepasikliauti aklai žinia- 
sklaida, kritiškai vertinti radijo, 
televizijos, bulvarinės spaudos 
maskuotą propagandą.

Ignoruoti rinkiminei kampa
nijai skirtus renginius, ypač ba- 
laganinius, kurie veikia jaus
mus, tačiau temdo protą.

Rinkimuose dalyvauti būti
na. Kiekvienas balsas - plyta į 
Tautos būsto - valstybės sta
tybą.

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

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

DENTAL
Dr. J. Birgiolas
Dr. 8. Dubickas

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

Pamąstymai apie 
seimo rinkimus

Kad nepaklystume Lietuvos partijų miške ir 
paremtume krašto gerovės siekiančias

JUOZAS KOJELIS
Vos nutilus prezidento R. 

Pakso apkaltos triukšmui, iškilo 
ne mažiau triukšminga korupci
ja įtariamų seimo narių byla. 
Sunkesni kaltinimai krito ant tri
jų soedemokrato, socliberalo ir 
konservatoriaus - galvų, lyg tai 
lengvesni ant keturių liberal- 
centristų. Kad skaitytojas leng
viau susiorientuotų gan tankia
me Lietuvos politinių partijų 
miške, primename tų partijų va
dovus ir autoritetus: soedemo- 
kratų - Brazauskas, Juršėnas, 
Kirkilas, Andriukaitis; soclibera- 
lų - Paulauskas, Skardžius, Ra
manauskas, Kvietkauskas; kon
servatorių - Landsbergis, Ku
bilius, Juknevičienė, Vidžiūnas; 
liberalcentristų - Zuokas, Gla
veckas, Masiulis, Steponavičius.

Kaip ir buvo galima tikėtis, 
politikos upėje skęstantiems 
partiečiams partijų vadovybės 
išmetė gelbėjimosi virves. Tele
vizijoje pasirodęs Brazauskas 
kalbėjo, kad visos Sovietų S-gai 
priklausiusios “šalys” susiduria 
su panašiais sunkumais, o Kubi
lius “Tremtinyje” įrodinėjo, kad 
ne lietuviška korupcija kelia di
džiausią pavojų Lietuvos politi
nei sistemai, bet Rusijos strate
giniai interesai. Šis kategoriškus 
posakius mėgstąs politikas ‘imi
tuojamą kovą su korupcija’ pa
vadino “užsiiminėjimu niekais”. 
O socliberalai kyšių ėmimu įta
riamą partietį iš partijos pašali
no. Liberalcentristai ginasi uni
sonu, jausdami paties prezidento 
palankumą.

Galima patikėti, kad įtaria
mieji nesiekė asmeninės naudos, 
o tik norėjo uždirbti pinigų savo 
partijoms, bet tada implikuoja
mos pačios partijos. Numestos 
virvės ištraukti partijas iš 
drumzlinos srovės tikrai per 
silpnos.

Vadovų argumentacija pri
mena jaunystėje skaitytą vegeta
ro autoriaus apysaką apie ver
šiuką, kurį buvo pagavę pikti 
plėšikai ir ruošėsi pjauti. Veršiu
ko šeimininkui pasisekė jį išgel
bėti. Bet po kiek laiko šeiminin
kas nutarė veršiuką pjauti. Ve
damas iš tvarto veršiukas nujau
tė pavojų - visaip muistėsi ir 
stengėsi ištrūkti, o šeimininkas 
kalbėjo: “Kvailiukas, aš ne plė
šikas. Aš tavo šeimininkas, ku
ris tave auginau ir išgelbėjau iš 
plėšikų. Kodėl tu dabar drebi? Į 
plėšikų rankas daugiau nepa
kliūsi.”

Pastoviai apsigyvenus Lie
tuvoje ir įdėmiai stebint politinį 
gyvenimą, galima matyti, kad 
tie, kuriems “pasisekė” įsitvir
tinti politikoje ir ekonomikoje 
(tokių yra apie 20%), mažiausiai 
paiso bendrosios gerovės ir į 
tautą žiūri lyg į beviltišką pašalį, 
o apie bendrąją gerovę prakalba 
tik prieš rinkimus.

Kokie neįtikėtini manevrai 
vyksta artėjančių seimo rinkimų 
kampanijoje, gali pailiustruoti 
toks pavyzdys. Vilniaus meras
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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 

paskelbė, kad savo kandidatūrą 
kelia ne Vilniaus mieste, bet to
je pačioje rinkimų apygardoje 
Kėdainiuose varžytis su turtingu 
rusų imigrantu Uspaskich, kuris 
2000 metais rinkimus į seimą 
laimėjo ar ne 67% dauguma. Vi
si plojome Vilniaus merui už jo 
drąsą. Uspaskich viešai už įvai
rius miglotumus dabar kritikuo
jamas, nors prez. Adamkus jį ir 
buvo įtraukęs į oficialią delega
ciją, vykdamas Maskvon pas 
Rusijos Putiną. Bet dabar pikti 
liežuviai kalba, kad ne drąsa, bet 
susitarimas po stalu nuvedė Vil
niaus merą į Kėdainius. “Ver
šiukas” paplos merui už “drąsą”, 
o jiedu nė vienas nepralaimės. 
Jei Uspaskich’o Darbo partija, 
kaip pranašaujama, laimės rinki
muose daug vietų, tai vienas iš 
“varžovų” taps min. pirminin
kas, o antras - seimo pirmi
ninkas.

Ar taip bus, pamatysime rin
kimų dieną, spalio 10.

Registruojant politinio gy
venimo negeroves, negalima ne
pastebėti ir viltingų prošvaisčių. 
Politinėje arenoje pasirodė tre
jetas partijų - viena nauja ir dvi 
atsinaujinusios - kurios korupci
ja ir kosmopolitizmu pritvinku
sioje atmosferoje kelia dvasines 
vertybes: tautiškumą, krikščio
niškosios dvasios valstybės gy
venime stiprinimą ir moralės į 
politiką grąžinimą. Apie tokias 
vertybes pinigais iš neaiškių 
šaltinių turtingos partijos nekal
ba. Partijos, viešai ir slaptais su
sitarimais kontroliuojančios sei
mą, save dosniai apdovanoja lė
šomis rinkiminiams vajams (li
beralcentristai gauna ar ne 1 
mln. 600 tūkstančių litų), o dva
sines vertybes keliančių partijų 
prie tų pinigų neprileidžia. Tau
ta apie jas neturi žinoti, nes juk 
tai senienos...

Tos trys partijos, kurių kan
didatus į seimą užsienyje gyve
ną Lietuvos piliečiai ir dvasine 
tautos gerove susirūpinę tautie
čiai Lietuvoje turėtų paremti, 
yra: Lietuvos kelias, pirmininkė 
docentė dr. Lilijana Astra; Na
cionalinė centro sąjunga, pir
mininkas dr. Romualdas Ozolas; 
Lietuvių tautininkų sąjunga, 
pirmininkas inž. Klemas Inta.

Šios neturtingos partijos rin
kiminėje' akcijoje bendradar
biauja savo tarpe, jas paremia 
kai kurios visuomeninės organi
zacijos. Užsienio lietuviai, Lie
tuvos piliečiai ir nepiliečiai, pa
darytų svarbų pasitamavimą 
Lietuvai, jei laiškais, telefonu, 
faksogramomis ir elektroniniu 
paštu paragintų gimines ir bend
raminčius Lietuvoje, kad spalio 
10 pabalsuotų už tų partijų kan
didatus, o taip pat paremtų fi
nansiškai.

Rinkimuose balsuojama ne 
tik už atskirus kandidatus, bet ir 
už rinkimuose dalyvaujančias 
partijas.

Rašantysis, gerai susipaži
nęs su Lietuvos kelio programa, 
kviečia balsuotojus Lietuvoje ir 
užsienyje spalio 10 pabalsuoti 
už balsavimo biuletenyje 9-ju 
numeriu įrašytą partiją Lietuvos 
kelias. Balsuodami už ją, bal
suojame už dvasinę ir medžia
ginę Lietuvos gerovę.

Paneigę dvasines vertybes, 
bendrosios tautos gerovės nesu
kursime, o tik purensime dirvą 
korupcijai ir kosmopolitizmui.

http://www.degutiene.lt
mailto:irdegu@lrs.lt
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Anapilio žinios

- Spalio 1 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios 7 v.v. 
Po Mišių - Šventoji Valanda prie 
išstatyto Švenčiausiojo.

- “Angeliukų” choras, kuris 
gieda sekmadieniais 9.30 v.r. Mi
šiose, kviečia norinčius giedoti vai
kučius įsijungti į jų gretas.

- Lietuvos kankinių šventė - 
Anapilio parapijos atlaidai šiais 
metais bus spalio 3, ateinantį sek
madienį. Tą dieną Lietuvos kanki
nių šventovėje Mišios bus tik 9.30 
v.r. (Mišių 11 v.r. nebus). Iškilmin
gos pamaldos tą dieną įvyks 3 
v.p.p. Jos prasidės eisena su Šven
čiausiuoju į kapines ir palaiminimu 
kapinių koplyčioje. Po eisenos bus 
iškilmingos Mišios, o po Mišių - 
vaišės Anapilio salėje. Vaišių metu 
bus pagerbtas prel. dr. Pranas Gai
da, jo 90 m. amžiaus sukakties 
proga. Meninę programą atliks 
Algio Ulbino vadovaujamas “Bo
čių” choras iš Wasaga Beach mies
to,, Bilietus į vaišes platina Birutė 
Samsonienė tel. 905 847-9961.

- Spalio 3, ateinantį sekmadie
nį, autobusėlis maldininkus veš į 
Lietuvos kankinių šventovės iškil
mes nuo Islington požeminių trau
kinių stoties 2.30 v.p.p. ir atgal par
veš po pamaldų.

- Anapilio knygyne gautas 
naujas Jurgitos Baltrušaitytės pa
rengtas žodynas Lithuanian Dic
tionary and Phrasebook.

- Mišios spalio 3, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Juozą Ališauską (V 
metinės); 3 v.p.p. už parapiją; Va- 
sagos Gerojo Ganytojo šventovėje
10.30 v.r. už a.a. Mėtą Gaivelienę; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
spalio 2, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Vaclovą Kilikevičių.

Išganytojo parapijos žinios
- Trečiadienį, rugsėjo 29, 7.30 

v.v. parapijos tarybos posėdis Štur
mų namuose, Mississaugoje.

- Moterų draugijos ruošiama 
“Padėkos šventės” puota įvyks sek
madienį, spalio 17 po pamaldų Lie
tuvių Namų patalpose. Bilietus pla
tina A. Langienė, 416 233-0511.

- Sekmadienį, spalio 3, 9.30 
v.r. pamaldos su Šv. Komunija ir 
sekmadienio tikybos pamokos vai
kučiams.

Muziejaus-archyvo žinios
- Lietuvių tautodailės instituto 

suvažiavimo metu salę puošė dail. 
Antano Tamošaičio meno kūriniai, 
išsaugoti mūsų muziejuje. Dabar 
ruošiama senų Šv. Jono parapijos 
veiklos nuotraukų parodėlė Lietu
vos kankinių parapijos šventei pa
gerbti.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui kredito kooperatyvas “Parama” 
paaukojo $1,500.

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 19 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 176 svečiai. 
Pranešimą padarė Kultūros komisi
jos narys B. Stundžia. Svečių kny
goje pasirašė - G. Dundienė ir R. 
Dunda iš Pietų Australijos, K. Ha- 
gedonas iš Penetang, Ont., Aldona 
ir Arana Kiss iš Georgetown.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis spalio 13, trečia
dienį, 7 v.v. Lietuvių Namų sek
lyčioje.

- “Lokyje” galima gauti duo
nos ir kitų lietuviškų maisto gami
nių. Teirautis tel. 416 534-8214.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, 
geras patarnavimas. Proga susitikti.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams (SN) a.a. O. 

Berento atminimui po $50 aukojo - 
J. Šimkus ir A. J. Jurcevičiai. SN 
aukojo: $300 - I. Nacevičius; $250 
- R. Stravinskas; $200 - M. Zub- 
rickas, L. Abramonis; $100 - A. K. 
Ratavičiai, J. M. Astrauskai, P. E. 
Krilavičiai; $50 - Jasiniūtė, V. Lė- 
verienė, M. Barteška, T. K. Gapu- 
čiai, I. Meiklejohn, A. M. Prane- 
vičiai, R. Berentienė; $20 - J. Ba- 
rakauskas, V. Geibutis, Z. Dobilas, 
A. V. Matulaitis, O. Narusevičienė, 
J. Pacevičienė, J. Nešukaitis; $10 - 
J. Janušas, S. Kuzmickas, M. Dauk
šienė; $5 - L. Stasiūnas.

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

A. a. Magdalenai Kudir
kienei Čikagoje mirus, giliai už
jausdama jos seseris Eleną 
Lukavičienę, Salomėją Andru- 
lienę, jų šeimas bei visus gimi
nes, V. Jasinevičienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

“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
- Sveikinam Lietuvos kankinių 

parapijos kunigus ir parapijiečius jų 
metinės šventės proga. Toji šventė 
šį sekmadienį.

- Praeitą sekmadienį, giedant 
parapijos jaunimo chorui, 10.45 v.r. 
Mišias aukojo ir pamokslą pasakė 
lietuvių pranciškonų Šv.Kazimiero 
provincijos provincijolas kun. Be
nediktas Jurčys, OFM.

- Sekmadieniais jau platinami 
bilietai į metinę parapijos vakarie
nę, kuri įvyks spalio 23, šeštadienį. 
Meninę programą atliks Dariaus 
Polikaičio vadovaujamas Čikagos 
vyrų dainos vienetas. Bilieto kaina 
$35.

- Šį pirmą mėnesio penktadienį 
parapijos šventovėj 7 v.v. vyks Mi
šios ir Šv.Valanda. Prieš Mišias bus 
klausoma išpažinčių, o seneliai ir 
ligoniai lankomi namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus. Šį pir
mą mėnesio šeštadienį Gyvojo roži
nio draugijos nariai renkasi Roži
niu! ir Mišiom 10.30 v.r.

- Šį šeštadienį, spalio 2, ryšium 
su gamtos ir gyvulių mylėtojo Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio švente, 12. 
30 v.p.p. parapijoj dirbantys diako
nai laimins gyvuliukus prie įėjimo į 
šventovę. Svečiai ir vaikai bus pa
vaišinti gėrimais ir užkandėliais.

- Sv. Pranciškaus Asyžiečio 
šventė yra spalio 4 d. Pasauliečiai 
pranciškonai. Trečiojo ordino na
riai, sekmadienį su savo vėliava da
lyvaus 10.45 v.r. Mišiose ir po visų 
Mišių pavaišins kava parapijiečius 
ir svečius.

- Pakrikštyti: Gintas Silvestras, 
Danutės (Čepaitės) ir Arūno Pabe
dinskų sūnus ir Maksimas Andrius, 
Linos (Celtoriūtės) ir Patrick Zan
der sūnus.

- Rudeninis vartotų daiktų ir 
drabužių išpardavimas, kurį organi
zuoja parapijos tarybos labdaros 
sekcija, įvyks spalio 15-16 d.d. Visi 
yra kviečiami prisidėti daiktais, py
ragais ir darbu prie šio artimo mei
lės darbo, nes visos lėšos yra skiria
mos vargšų pagalbai.

-KLKM dr-jos parapijos sky
riaus moterys, pradedant šiuo sek
madieniu, keps ir pardavinės pyra
gus kiekvieną sekmadienį. Sky
riaus susirinkimas vyks spalio 24 d. 
po 12.15 v.p.p. Mišių parapijos sa
lėj. Skyriaus metinė šventė-agapė 
bus gruodžio 5 d. po paskutinių Mi
šių. Metinis vienos dienos susikau
pimas, kurį ves kun. Julius Sas
nauskas, OFM, vyrams ir moterims" 
vyks parapijos patalpose gruodžio 
11 d. Skyriaus pirmininkė Irena 
Vibrienė, 416-762-8414.

- Mišios sekmadienį, spalio 3: 
8 v.r. už a.a. dr. Silvestrą Čepą; 9 v. 
r. už a.a. Anthony ir Sofiją Dzien- 
go; 10.45 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius, už a.a. Mariją Valiu
lienę, už a.a. Sofiją Skukauskienę; 
12.15 v.r. Eugeniją Vintienę.
KONSULATO PRANEŠIMAS

Rinkimuose į Lietuvos seimą 
balsavimas vyks paštu, grąžinant 
užpildytus biuletenius į LR amba
sadą Otavoje. Tačiau biuletenių 
negavus ar laiku negrąžinus, bal
suoti bus galima sekmadienį, spa
lio 10, tarp 12 ir 16 vai. Generali
niame konsulate Toronte, 1573 
Bloor Street West. Balsuotojai tu
ri būtinai atsinešti galiojantį L. R. 
pasą ir, jeigu yra gavę, balsuotojo 
dokumentus. H Lapas,

Lietuvos gen. garbės konsulas

Maironio mokyklos žinios
- Sveikiname sugrįžtančią pa

dėjėją Lidiją Puterytę ir pradedantį 
padėjėją Gintarą Valiulį.

- Dėkojame Prisikėlimo para
pijos bibliotekai už padovanotas 
knygas.

- Dėmesio! Poezijos konkur
sas! Kviečiami mokiniai nuo šeštos 
klasės bei kursantai. Skelbiamas 
ketvirtasis lietuviškos patriotinės 
poezijos konkursas išeivijos lietu
vių jaunimui. A. a. rašytojo Balio 
Gaidžiūno testamentu įsteigtą kon
kursą globoja JAV LB Klyvlando 
apylinkės valdyba. Konkurse gali 
dalyvuti mokiniai nuo 12 metų am
žiaus ir gimnazijas baigusieji iki 25 
metų. Skiriamos 4 premijos: 2 po 
150 dol.; 2 po 100 dol. Vertinimo 
komisiją sudaro: dr. Jolita Kavaliū
naitė, Aldona Miškinienė ir Rita 
Balytė.

Savo sukurtą ir niekur ne
spausdintą eilėraštį reikia pasirašyti 
slapyvardžiu ir pažymėti amžių. 
Atskirame lapelyje užrašyti slapy
vardį, vardą pavardę, amžią ad
resą telefono numerį. Tą lapelį įdė
ti į atskirą voką ant voko užrašyti 
slapyvardį, užklijuoti ir jį drauge su 
eilėraščiu iki 2004 m. gruodžio 1 d. 
siųsti vertinimo komisijos pirmi
ninkei: dr. Jolitai Kavaliūnaitei, 
3332 Boyne Rd., Barberton, OH 
44203, USA. Živilė

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$1,000 aukojo J. Kuzmienė.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
asfaltavimo vajui $100 aukojo 
D. Staškevičienė.

B- LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTEANAPILIO 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 pensininkų klubas 
rengia metinį renginį spalio 5, 
antradienį, 12 v.d. “Vilniaus rū
mų” III-čio aukšto menėje. Bus 
šilti pietūs (gaminami Birštono) 
su vynu, loterija. Programą at
liks TPK choras “Daina”. Bilie
tus prašom įsigyti iki rugsėjo 30 
d. Kaina - $15. Kreiptis į L. Ko- 
perskį, tel. 416 760-0961, V. Kar- 
nilavičią tel. 416 604-9743 ar L. 
Mačionienę, tel. 416 769-8353.

Dr. Irena Degutienė, buvu
si laikinoji Lietuvos ministerė 
pirmininkė, Tėvynės sąjungos 
narė, Vilniaus Naujamiesčio 
apylinkėje kandidatuoja į seimą. 
(Ziūr. skelb. 7 psl.).

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SEIMO RINKIMAI

Lietuvos respublikos ambasa
da Kanadoje informuoja, kad šių 
metų spalio 10 d. vyks Lietuvos 
respublikos seimo rinkimai ir 
kviečia Lietuvos respublikos pi
liečius, kurie laikinai ar nuolat gy
vena Kanadoje, dalyvauti rinki
muose.

Jei gyvendami Kanadoje bu
vote įrašyti į rinkėjų sąrašus ir da
lyvavote šių metų birželį vyku
siuose Respublikos Prezidento 
rinkimuose ir rinkimuose į Euro
pos Parlamentą jums atsiųsime 
balsavimui reikalingus dokumen
tus. Jei pasikeitė jūsų gyvenamo
sios vietos adresas, prašom nedel
siant pranešti, kokiu adresu siųsti 
šiuos dokumentus.

Jei nedalyvavote praėjusiuose 
rinkimuose, neseniai atvykote į 
Kanadą arba rinkimų teisę įgijote 
ar įgyjate dabar, t.y. rinkimų die
ną jums bus sukakę 18 metų, pra
šom skubiai užsiregistruoti amba
sadoje, kad galėtume jus įrašyti į 
rinkėjų sąrašus.

Registruojantis prašom apie 
save pranešti šiuos duomenis:

- Pavardę, vardą - asmens 
kodą įrašytą pase; - Lietuvos res
publikos piliečio paso numerį; - 
gyvenamosios vietos adresą Ka
nadoje; - gyvenamosios vietos 
Lietuvoje adresą (jei ten gyvenate 
nuolat, bet balsavimo metu būsite 
Kanadoje).-

Duomenis galima pateikti as
meniškai, atvykstant į ambasadą 
ir pateikiant Lietuvos respublikos 
piliečio pasą taip pat paprastu ar
ba elektroniniu paštu, faksu. Re
gistruojantis paštu arba faksu, rei
kia pateikti paso kopiją. Užsire
gistravę piliečiai bus įrašyti į rin
kėjų sąrašus ir jiems bus atsiųsti 
balsavimui reikalingi dokumentai.

Lietuvos respublikos ambasa
dos adresas: 130 Albert Street, 
Suite 204, Ottawa, Ontario KIP 
5G4. Tel. 613 567-5458. faksas 
613 567-5315. elektroninis paštas 
litemb@storm.ca, romanasm@- 
storm.ca

Informaciją apie kandidatų są
rašus, politines partijas. Nauja
miesčio vienmandatės rinkimų 
apygardos Nr. 1 kandidatų bio
grafijas, jų programas, informaci
ją apie rinkimų organizavimą jūs 
galite rasti internete adresu 
www.vrk.lt

CLEAN FOREVER. Valcme 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.

LITAS
“Kretingos” stovyklos metinių šokių 

data PAKEISTA iš SPALIO 3 D.
. j 2005 m. SAUSIO 15 d., 6 v.v.

Šokiai vyks Prisikėlimo parapijos salėje

MOKAME

2.60%
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 
MORTGIČIŲ 

Premija 
’250

llLk-Jy 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

KLK Moterų draugijos Lie
tuvos kankinių parapijos skyriaus 
susirinkimas įvyko rugsėjo 26, 
sekmadienį Muziejaus-archyvo 
salėje. Susirinkimą pradėjo pirmi
ninkė Birutė Matulaitienė, pa- 
kviesdama prel. Pr. Gaidą maldai. 
Veiklos pranešimą padarė pati 
pirmininkė. Iš jos ryškėjo ypač 
gausūs labdaros darbai. Džiugi 
buvo žinią kad gausėja narių 
skaičius - įstojo trys naujos narės. 
Apie mitybą ir sveikatą išsamiai 
kalbėjo tos srities žinovė Zita 
Bersėnaitė, iliustruodama savo 
pasakojimą šviesovaizdžiais. Kal
bėtoja susilaukė ir klausimą ku
riuos plačiai paaiškino. Dalyvių 
eilėse buvo seselė Loreta ir naujai 
apsigyvenusi Toronte seselė Pau
lė iš Putnamo. Netrūko ir vyrų. 
Visi vaišinosi skaniais sunešti
niais patiekalais. Inf,

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

A. a. Mildos Lietuvninkie- 
nės atminimui pagerbti - Kauno 
“Caritas” valgyklai aukojo: $40 
- E. J. Čuplinskai; $30 - V. M. 
Kazlauskai; $25 - V. B. Biretos, 
V. Siminkevičienė; $20 - V. E. 
Baleišos, A. Genčiuvienė, E. A. 
Malinauskai, B. P. Sapliai. P.S.

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.

GERA PROGA ĮSIGYTI VERS
LĄ Wasaga Beach, ON. Skubus 
pardavimas. Atskiras pastatas, la
bai didelis sklypas, plati auto- 
aikštė. Gražiai įrengtas 105 vietų 
restoranas su baru. Lauke paky
la (patio) su staliukais. Gyvena
masis butas. Labai patogi vieta - 
keli žingsniai iki Gerojo Ganyto
jo šventovės Mosley gatvėje. 
Skambinti dienomis ar vakarais 
tel. 705 445-2131.

Aušros Vartų parapijos cho
ras rugsėjo 25, šeštadienį, praleido 
Laurynuos kalnuose, Mount Trem- 
blant, Que. miestelyje. Choras daly
vavo pamaldose Conception šven
tovėje ir giedojo (be vargonų muzi
kos) septynias giesmes. Dirigavo 
choro koordinatorius Antanas Mic
kus. Iškylą organizavo choro seniū
nas Rytis Bulota su žmona Vilija. 
Choristai džiaugiasi gražia išvyka ir 
lieka dėkingi Bulotoms.

“Neringos” lietuvių šeimų 
stovykloje (Brattleboro, VT) rug
pjūčio 15-21 d.d. iš Montrealio 
dalyvavo Audra Verbylaitė-Zicha 
su dukrele Brigita ir sūnum Vilimu 
bei Živilė Jurkutė-Blayney su duk
rele Dainava. Seselė Paulė stovyk
loje kasdien vedė religijos pamokas 
ir vakarinę maldą Vaikams tai bu
vo puiki proga kalbėti lietuviškai ir 
girdėti tik lietuvių kalbą bei daly
vauti įvairiuose užsiėmimuose.

tvaiko tėviškės namams tetos 
Antaninos Vizgintienės atminimui 
Nijolė Matusevičiūtė aukojo $20.

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

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

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

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

LIFE ENRICHMENT ASSISTANT

LABDARA LITHUANIAN NURSING HOME 
is a non-profit 90 resident long-term care facility 

located in central Etobicoke, within walking distance of 
Kipling and Islington subway stations. 1

Metcap Living on behalf of
LABDARA 4/®^

is seeking candidates for positions as 
LIFE ENRICHMENT ASSISTANTS 

reporting to the Life Enrichment Coordinator.
Preferred candidates will have:
♦ activity director training
♦ social worker training
♦ experience with disabled and elderly in long-term facilities
♦ experience developing programs geared to seniors
♦ good team - focused customer service and communication skills
♦ superior organizational and observational skills
♦ experience coordinating volunteer, family and resident events
♦ experience with Resident Council, pastoral programs
♦ familiarity with the Gentlecare program
♦ computer skills

Please submit your c.v. in confidence to: 
MetCap Living 

Fax 416-340-1593, or 
jobs@metcap.com

Only candidates to be interviewed will be contacted

Aukos “TŽ”
$200 - N.N.; $110 - S. Vaštokas; 
$100 - S. Gotceitas; $60 - A. Ži
linskas; $50 - S. R. Valiulis, R. 
Alinskas, A. Lajukas, M. Lepars- 
kas; $25 - Tėvai Pranciškonai (St. 
Petersburg, FL), A. Petrauskas; $20 
- R. Slavickas, S. Rajeckas, R. Mil
tenis; $15 - M. Gelažius, E. A. Tre
čiokas; $10 - G. Kaminskas, O. 
Voroninkaitienė, A. Zaparackas, O. 
Macijauskas, A. Mikalauskienė, V. 
Norvaiša, A. D. Zakarevičius, L. A. 
Stepaitis, A. Ubavičius, J. Vėlyvis, 
D. Baltutis; $5 - P. Ambraziejus, A. 
Raškauskas; $4 — P. Remeikienė.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $60 - O. J. Lėveris, A. Sudeikis, 
J. Daugėla, R. Striūkas, V. Šlenys, 
F. Kantautas-Masiokas, S. Kili- 
kauskas, J. Janulaitis, O. Skėrius, J. 
Karaliūnas, J. B. Zdanys, A. N. Si- 
monavičius, V. Razanauskas, dr. A. 
Valiulis, dr. K. G. Ambrozaitis, J. 
Katkauskas, E. Kondrotas, K. Meš
kauskas, A. Šalna, K. Linka, dr. J. 
Piktinas, S. Markus, J. Ščiuckas.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $100 - L Ehlers, E. Purtulis; 
$80 - R. Slavickas; $70 - P. Ma
žeika, G. Stonkus, S. Gotceitas, dr. 
V. Gotceitas, A. L. Širvinskas, A. 
Aisbergas, L. Baumgard, J. Nešu
kaitis, D. Rocca, L. V. Balaišis, R. 
Verbyla, B. Jacka.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

Aušros Vartų parapijos salė
je sekmadieniais po 11 vai. Mišių ir 
trečiadieniais “Rūtos” klube bus 
galima įsigyti didžiosios loterijos 
bilietų parapijos šventei, kuri įvyks 
lapkričio 7 d. Bilietus platins para
pijos komiteto nariai. D.S.

Sv. Kazimiero parapijos žinios
- Šv. Elzbietos dr-jos susirin

kimo metu narės, buvusios Lietu
voje šią vasarą pasidalins savo ke
lionės įspūdžiais.

- Metiniai parapijos grybų pie
tūs įvyks sekmadienį, spalio 24, 1 
v.p.p. Parapijiečiai prašomi atnešti 
pyragų ar laimikių loterijai. Mont
realio lietuviai kviečiami atsilankyti.

- Dainų vienetas “Melodija” 
pradėjo giedoti mūsų šventovėje 
per Mišias. Giedos vieną sekmadie
nį per mėnesį. Kitą sykį - spalio 24 
d. Direktorius - A. Stankevičius; 
administratorė Andrėja Celtoriūtė- 
Beniušienė.

- Šv. Mergelės Marijos Roži
nis bus kalbamas prieš Mišias
10.30 v.r. kiekvieną sekmadienį 
spalio mėnesį. V.L.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

K

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.

DELFI pranešimu (š.m. 
rugsėjo 22 d.) kun. Mykolas 
Dobrovolskis, kapucinas, Paber
žės parapijos klebonas, tapo 
Darbo partijos garsiakalbiu - į 
seimą kandidatuojantį tos parti
jos pirmininko pavaduotoją Kė
dainių miesto merą Viktorą 
Muntianą išreklamavo laikraš
tyje Naujos tėviškės žinios. į tai 
reaguodamas Kauno arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius tarp 
kitko pareiškė: “Bažnyčia ragina 
kunigus mokyti žmones atsako
mybės, pilietiškumo, bet drau
džia jiems aktyviai dalyvauti 
partijų veikloje, nes partijoms 
talkinantys kunigai taptų šališ
kais ganytojais ”.

To paties šaltinio (rugsėjo 
23 d.) žiniomis, kun. M. Dobro
volskis “prisipažįsta pasielgęs 
kaip nedera kunigui ir nuo V. 
Uspaskicho atsiribojo”. Dienraš
tis Lietuvos žinios rašo: “Tėvas 
Stanislovas tikino dėl netinkamo 
poelgio ketinąs atgailauti ir pas
ninkauti”. Inf.

( .AMoerpA- -] Knygų rišykla 4 
“SAMOGITIA" 
meniškai jriša 

knygas bei žurnalus

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

mailto:litemb@storm.ca
http://www.vrk.lt
mailto:jobs@metcap.com

