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Didėjanti išeivija
Lietuvių jau galima sutikti beveik visuose pa

saulio kraštuose. Taip nieko formaliai neorganizuojant, 
nieko naujo nekuriam didėja išeivija. Turėtų stiprėti ir 
jos balsas Vilniuje. Ar taip yra, kol kas duomenų ne
matyti.

ĮKARŠTIS ieškoti pasaulyje naujų apsigyvenimui 
vietų ir galimybių greičiau ekonomiškai sustiprėti 
ne mažėja, bet tolydžio didėja. Štai. ELTA skelbia, 
kad per šešis šių metų mėnesius Lietuvoje gyventojų 

sumažėjo 9,400, liepos 1 d. krašte gyveno 3,436,000 
žmonių. Per šių metų pirmąjį pusmetį nuolatiniam apsi
gyvenimui į užsienį išvyko 33% daugiau negu pernai 
per tą patį laiką. Naujas lietuvių telkinys Airijoje įsteigė 
savąją šeštadieninę mokyklą, kad būtų palaikoma lietu
vybė. Tai itin geras ženklas ir sektinas pavyzdys vi
siems, už Lietuvos ribų besikuriantiems. O tokių, kaip 
matome, vis daugėja. Tautiniu požiūriu - jų organizuo
tumas, jų aiški linkmė išlikti savimi kad ir po svetima 
padange - tai nauja kibirkštis išeivijos židiniams ir to
liau liepsnoti. O išlikti - didelis turtas, kokio jokie kraš
tai, jokios ieškomos galimybės niekada neduos. Būti 
tuo, kas esi - tai šūkis, gal tikriau kelrodis, kad teisinga 
kryptimi patrauktų ir svetimų įtakų viliojamas prieau
gis. Maždaug šitaip nusiteikus, galima tikėtis išeivijos 
stiprėjimo, gal gi sulaukti vieną kartą ir apčiuopiamos 
paramos bei pagalbos iš Lietuvos valdžios, kuri į naują 
išeiviją neturėtų žiūrėti kaip į “nubyrėjimą” ir liūdnoką 
statistiką mažėjant gyventojų skaičiui. Kiekvienas lietu
vis, kur jis šiuo metu begyventų, yra tautos dalelytė, ku
rios lemtis neturėtų būti išnykimas, bet aiški ambasado- 
rystė ir sava spalva pasaulio žmonijoje. Tokio nusiteiki
mo ypač reikia šiandien, kai globalizmo poveikiai (tei
giami ar neigiami) darosi vis stipresni - staigūs ir nevi
sai išsiaiškinti.

KO nors labai laukiant, tikintis svajonių ar planų 
išsipildymo, įprasta kalbėti apie ateitį, kartais 
net nebenurodant apie kokią ir kieno ateitį. Pra
sitariama prakalbose apie valstybės ateitį, stipresniu 

balsu apie geresnio gyvenimo ateitį, o silpniau ir žymiai 
rečiau apie tautos ateitį. Tartum jau žmonijai nebe mada 
skirstytis tautomis, juo labiau rasėmis, tartum tas skirs
tymasis būtų koks atsilikimas, diskriminacija ar kokia 
kita negerovė, kurią reikėtų su šaknimis išrauti, kad, ko 
gero, neatgimtų koks žiaurus nacizmas ir tekančių pieno 
upių nepaverstų kraujo upėmis... Gal ne tiek baime, 
kiek be pavadinimo naujove užsikrėtę kartais stačia gal
va neriame į katilą, kur tos tautybės kaipmat ištirpsta. 
Tai labai paranku tiems, kurie iš Lietuvos atvykę tesi- 
dairo, kaip čia greičiau visokių gėrybių įsigyti, pridėti 
prie to, ką jau turime, kad tas gerasis gyvenimas taptų 
rimta tikrove. Ar steigiamos lietuviškos mokyklėlės at
silaikys prieš tokius gniaužtus, net jau suabejojama. La
bai nuoširdžiai linkėtina, kad atsilaikytų, kad vieni ki
tiems padėtume, kad svarstymai ką naujo pirkti derintų
si su ryžtu nesutirpti tautybių maišymo katile. Antai, iš 
Lietuvos naujai atvykę Kanados Kalgaryje džiaugiasi, 
kad jau krašte įsitvirtinę lietuviai kviečia juos bendrauti, 
kartu pramogauti, veikti. Tai tikrai džiugus reiškinys. 
Taip ir turėtų būti - bendravimas virsta bendradarbiavi
mu, o tai jau reikšminga ir naudinga. Didėjant išeivijai 
tarpusavio ryšiai, nors iš pradžių ir privataus pobūdžio, 
yra būtini vieniems kitus palaikyti, kad bendromis jėgo
mis kurtume naują aplinką. O tai, pvz. Kanadoje, tauty
bių mozaika yra net valstybės įstatymais remiama. Mū
sų išeivijos didėjimo atveju svarbiausia - tinkamas nu
siteikimas, noras būti kartu, išlikti savimi kur bebūtu
me. Tik šitokia nuostata, bent iš dalies, atsvers baimę, 
kad iš savo krašto lekiame ir išnykstame. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Paul Martin Maskvoje
Ministeris pirmininkas 

Paul Martin, kartu su keliais 
ministeriais ir aukštais kariuo
menės pareigūnais, spalio 12 d. 
Halifakso uoste pasitiko parvež
tą povandeninio laivo karininko 
Chris Saunders kūną, pareiškė 
užuojautą velionies žmonai, kuri 
savo rankose laikė, tėvo nema
čiusį 7 savaičių kūdikį ir su ja 
esantį 2 metų sūnelį. Tuoj po to 
ministeris pirmininkas su žmona 
Sheila išvyko į Maskvą pasitari
mams su Rusijos prezidentu 
Vladimir Putin. Po susitikimo 
bendrame pareiškime pranešė: 
“Visa mūsų veikla prieš teroriz
mą turi būti vedama prisilaikant 
legalių tarptautinių normų, nu
sakančių tarptautines žmogaus 
teises, ir tarptautinių humanita
rinių įstatymų”. Šis bendras pa
reiškimas siejamas su laišku Pu
tinui, kurį prieš porą savaičių 
pasirašė šimtinė daugelio kraštų 
intelektualų ir politikų, nurody
dami, kad Rusijos prezidentas 
naudodamasis terorizmo prie
danga pažeidžia laisvės princi

pus Rusijoje, varžo žiniasklaidą, 
plečia saugumo personalą savo 
asmeniniam centrinio valdymo 
įtvirtinimui. Putinas ir Martin 
taip pat aptarė importo - ekspor
to reikalus, Kyoto protokolą dėl 
į orą išmetamų teršalų mažini
mo ir apie bendradarbiavimą 
Rusijos ir Kanados šiaurės teri
torijas apsaugant. Abiejų kraštų 
vadovai neatsakinėjo į kores
pondentų klausimus. Paul Mar
tin ir jo žmona Sheila lankėsi 
Prancūzijoje ir Vengrijoje.

Naujai išrinkti Kanados 
parlamento nariai jau spalio 
mėnesio pabaigoje galėtų nu
versti dabartinę mažumos vy
riausybę ir sudaryti koalicinę 
opozicinių partijų vyriausybę, 
arba šaukti rinkimus. Rinkėjai 
betgi nėra pasiruošę dažniems 
rinkimams, todėl bet kuri partija 
šaukusi rinkimus, negali tikėtis 
visuomenės pritarimo, nes visi 
rinkimai reikalauja didelių išlai
dų. Labai atsitiktinai, generali
nei gubernatorei paruošto sosto

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kryžius - koplytstulpis per šventinimo apeigas Rumšiškėse ' Nuotr. Ramūno Virkučio

Lietuva tarptautiniame forume

Dr. Rasa Mažeikaitė skaito paskaitą tarptautiniame istorikų kongrese
Anglijoje

Lietuvos istorija tarptautiniame medievistų kongrese Anglijoje
DR. RASA MAŽEIKAITĖ

Tūkstančiai mokslininkų 
2004 m. liepos 11-J5 d.d. susi
rinko Leeds universitete, Angli
joje, pasidalinti žiniom, atnau
jinti pažintis, aptarti ateities lei
dinių bei konferencijų planus. 
Tai buvo didžiausias Europoje 
viduramžių laikotarpio studijų 
specialistų suvažiavimas, ren
giamas kiekvienais metais ir su
buriantis istorikus, literatūros 
specialistus, archeologus, muzi
kologus ir kitus specialistus. 
Mokslininkai suvažiuoja.iš be
veik visų Europos kraštų, taip 
pat JAV, Kanados, Izraelio, net 
Japonijos.

Kodėl toks svarbus kongre
sas nedideliame universitete,
Anglijos šiaurėje? Todėl, kad 
čia kas metai parengiama bei iš
leidžiama didžiausia pasaulyje 
viduramžių laikotarpio specia
listų straipsnių bibliografija. Ka
dangi aš pažinojau vieną šio lei
dinio redaktorių, kai jis buvo 
doktorantas “Pontifical Institute 
for Mediaeval Studies” institute 
Toronte, kur ir aš studijavau, 
bibliografija apėmė ir Baltijos 
kraštus dar tuo laiku, kai daugu
ma anglų mokslininkų nežinojo, 
kas tai yra Lietuva. Jau daug 
metų mėginu bibliografijai pa
teikti bent pagrindines žinias 
apie Lietuvoje pasirodžiusius 
mokslinius straipsnius - būtų la
bai gerai, jeigu patys mokslinin
kai Lietuvoje daugiau žinių pa
teiktų. (Informacija apie Inter
national Medieval Bibliography 
leidinį yra internete, adresas: 
www.leeds.ac.uk/imi/imb/imb. 
htm).

Rumšiškėse naujai pastatytas kryžius - koplytstulpis
Nuotr. Ramūno Virkučio

Aš konferencijoje Leeds 
universitete dalyvavau jau ket
virtą kartą, šiais metais Kanados 
lietuvių bendruomenės paramos 
dėka - be KLB pagalbos nebū
čiau galėjusi užmokėti kelionės 
išlaidų. Smagu būti istorikų 
draugų tarpe, žmonių šurmulyje, 
kur girdisi daugelio pasaulio 
kalbų, bet švedas su italu, rumu
nas su japonu, amerikietis su 
olandu susikalba anglų kalba, 
kuri dabar tapo tikra pasaulinės 
komunikacijos priemonė. Ypač 
smagu pasisemti žinių, ir savo 
teorijas pateikti kitų specialistų 
patikrinimui.

Mano pranešimas buvo pa
vadintas Violent victims? Per
ceptions of the Baltic crusades 
as a war of self-defence (Agresi
jos aukos? Pabaltijo kryžiaus 
žygiai kaip savigynos karas). 
Kalbėjau apie kryžiuočių kunigo 

Petro Dusburgiečio kroniką. La
bai įdomu, ir istoriografijoje ne
pastebėta, kaip nuosekliai Dus- 
burgas kryžiuočių pradėtus ka
rus prieš prūsus bei lietuvius 
pristato kaip krikščionių bei pa
ties Dievo gynimą, nes bažnyti
nėje teisėje ir apskritai, Vakarų 
civilizacijoje agresija buvo 
smerkiama, o karas leistinas tik 
ginant gyvybę arba teritoriją. 
Įdomi dabartinė paralelė, kai 
JAV prezidentas “atrado” nebū
tus ginklus pateisinti karo pa
skelbimą Irakui. Taip pat prime
na didžiosios. Rusijos skelbtą 
“baimę” dėlv mažytės Lietuvos 
įstojimo į Šiaurės Atlanto są
jungą (NATO).

Po pranešimo buvo malonu 
išgirsti kitų mokslininkų ir prita
rimą, ir aktualią kritiką - pvz. 
papildomų šaltinių nurodymą. 
Susipažinau su Suomijos uni
versiteto profesorium, kuris at
rado ir žada išleisti anksčiau is
torikų nenaudotą popiežių kan
celiarijos knygą. Taip pat labai 
įdomu buvo išklausyti praneši
mus apie Kryžiaus karus Pales
tinoje, kurie daugeliu atžvilgiu 
nesiskyrė nuo karų Baltijos 
kraštuose. Tačiau karai Šv. Že
mėje yra visiems istorikams ge
rai žinomi (turbūt todėl, kad jie 
dar vis tęsiasi!), o karai prieš 
lietuvius pokario kartos nelietu
viams Vakarų pasaulio istori
kams, su keliomis išimtimis, bu
vo visai nežinomi, kol Lietuva 
neiškilo į tarptautinę plotmę su 
dabartine nepriklausomybe. Ir 
dabar daug kas apie juos nežino 
- pVz. jauna profesorė vienoje 
sesijoje kalbėjo apie XIV am
žiaus anglų kronikose “virtuali
nius” (reiškia išgalvotus) pago
nis ir nustebo mano pastaba, kad 
tuo metu tikrai dar buvo lietuvių 
pagonių, prieš kuriuos anglų di
dikai ir net princai tikrai karia
vo. Jinai tuojau po konferencijos 
man parašė ir paprašė bibliogra
fijos apie Lietuvą...

Konferencijoje pastebėjau, 
kad Lietuva tapo net “madinga” 
tema - ji minima skandinavų, 
vokiečių pranešimuose, tik daž
nai gana paviršutiniškai, re
miantis žiniomis iš senos vokie
čių istoriografijos. Sutikau net

(Nukelta j 2-rą psl.)

Galutiniai balsavimo 
rezultatai

ELTOS-LGTIC žiniomis, Vy
riausioji rinkimų komisija spalio 
15 d. patvirtino galutinius spalio 
10 d. vykusio pirmojo seimo rin
kimų rato rezultatus vienman
datėse ir daugiamandatėje apy
gardose. VRK nustatė, kad vien
mandatėse apygardose į naują sei
mą išrinkti kol kas tik penki rin
kimuose dalyvavę kandidatai - 
Darbo partijos pirmininkas Vik
toras Uspaskichas, Lietuvos len
kų rinkimų akcijos pirmininkas 
Valdemaras Tomaševskis ir iš 
socialdemokratų finanstį minis
teris Algirdas Butkevičius, susi
siekimo ministeris Zigmantas 
Balčytis bei parlamentaras Juo
zas Palionis.

Likusioms 66 vietoms vien
mandatėse apygardose spalio 24 
d. bus rengiamas antrasis balsa
vimo ratas. Rinkėjai turės pasi
rinkti vieną iš dviejų kandidatų, 
gavusių daugiausia balsų pirma
jame rinkimų rate. Daugiaman
datėje rinkimų apygardoje iš
rinktų kandidatų pavardės bus 
paskelbtos po antrojo rinkimų 
rato, atsižvelgiant į rezultatus 
vienmandatėse apygardose.

Galutiniais VRK duomeni
mis, didžiausios rinkėjų para
mos sulaukusi Darbo partija jau 
gavo 22 mandatus. 16 mandatų 
užsitikrino Algirdo Brazausko ir 
Artūro'Paulausko koalicija “Už 
darbą Lietuvai”, Tėvynės sąjun
ga - 11 mandatų. Rolando Pak- 
so koalicija “Už tvarką ir teisin
gumą” išsikovojo 9 mandatus, 
Liberalų ir centro sąjunga turės 
7 vietas Seime, o Valstiečių ir 
Naujosios demokratijos partijų 
sąjunga pirmajame rinkimų rate 
gavo 5 mandatus.

Gyventojų balsavimas
Seimo rinkimuose iš anksto 

balsuojantys gyventojai viršijo 
visų laikų aktyvumo rekordą. 
Per pirmąsias tris balsavimo 
paštu ir namuose dienas savo 
valią pareiškė beveik 170,000 
rinkėjų. Iš viso į rinkėjų sąrašus 
įtraukta 2,645,449 žmonės. Pir
maisiais duomenimis, spalio 10 
d. balsuoti ėjo mažiau kaip pusė
- apie 45% rinkėjų.

Užsienyje gyvenančių lietu
vių, turinčių teisę balsuoti buvo 
16,870, tačiau tik 8,020 (47.5%) 
pareiškė savo valią. Daugiausia 
jų balsų surinko konservatoriai, 
socialdemokratai, socialliberalai 
ir liberalcentristai, o Darbo par
tija liko ketvirtoje vietoje.

Vyriausiosios rinkimų ko
misijos pirmininkas (VRK) Ze
nonas Vaigauskas teigė, kad rin
kimų kampanija vyko gana ko
rektiškai, jis tikėjosi žymiai ašt
resnio rinkimų vajaus. Kad pa
tektų į seimą antrame rinkimų 
rate spalio 24 d., savarankiškai 
rinkimuose dalyvaujančios par
tijos turės surinkti ne mažiau 
kaip 5% rinkėjų balsų, koalicijos
- ne mažiau kaip 7%. Seimas 
renkamas pagal mišrią rinkimų 
sistemą: 71 parlamentaras renka
mas vienmandatėse apygardose, 
70 - pagal partijų sąrašus daugia
mandatėje apygardoje.

Reikalauja “skolos” 
sumokėjimo

Spalio pradžioje Rusijos kont
rolės rūmai pranešė, kad Balti
jos valstybės Rusijai skolingos 3 
bin. JAV dolerių už okupaciją. 

Šiame numeryje
Didėjanti išeivija

Išlikti - didelis turtas, kokio jokie kraštai neduos 
Lietuva tarptautiniame forume 

Karas leistinas tik ginant gyvybę arba teritoriją
Siaubo dienos iš toli

Gyvybėmis turėjo užmokėti, nes jų nuomonės skyrėsi nuo Stalino 
Šveicaras, tarnavęs Lietuvai 

Pašto ženklas su J. Ereto atvaizdu pasirodė 
Atsiminimai, kurie neišdyla 

Kiaulės buvo tavo išgalvota apgaulė rusams
Vilniaus universitetui 425

Per jo vargą ir prakaitą gauti pinigai dviem stipendijom 
Gydytojas f

Tokios rusiškos apsupties Birštone nesitikėjome

Tarptautinės komisijos nacių ir 
sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įver
tinti pirmininkas Emanuelis Žin- 
geris teigia, kad toks sprendimas 
pažeidžia tarptautinę teisę, ir 
kad dabartinė Rusijos valdžia 
nesuras paramos savo veiks
mams pateisinti nei tarp Euro
pos sąjungos, nei tarp ŠAS 
(NATO) narių.

Rusijos oficialių institucijų pre
tenzijos Baltijos valstybėms rodo 
nostalgines revanšistines tenden
cijas Rusijos vidaus politiniame 
gyvenime, mano E. Zingeris. Lie
tuvos ir Estijos prezidentai vadi
na tokias pretenzijas visiškai ne
pagrįstomis. Lietuvoje viešėjęs 
Estijos prezidentas Arnold Ruu- 
tel tokius pareiškimus laiko po
litine propaganda.

Perima oro erdvės apsaugą
Trijų Baltijos valstybių oro 

erdvės apsaugą perėmė britų ka
riai, pakeitę ilgiau kaip tris mė
nesius išbuvusį Danijos kontin
gentą. Kaip rašo ELTA-LGTIC, 
spalio 14 d. nusileido pirmieji 
du Didžiosios Britanijos karališ
kųjų karinių oro pajėgų naikin
tuvai “F3 Tornado”. Kiti du at
skris vėliau.

Lietuvoje jau įsikūrė 80 bri
tų kariškių ir pagalbinio perso
nalo, kurie teiks visokeriopą pa
ramą britų naikintuvams vyk
dant oro policijos misiją. Tarp 
jų - navigacinės įrangos, ryšių 
karininkai, medikai, karo polici
ninkai, gaisrininkai, kitų sričių 
specialistai. Oro policijos misi
joje jie dalyvaus iki kitų metų 
sausio. Vėliau juos pakeis kitų 
ŠAS (NATO) narių kariai.

Naudinga Lietuvos patirtis
Europos sąjungos (ES) at

stovas Pietų Kaukazui Heikis 
Talvitis spalio 14 d. susitikime 
su prezidentu Valdu Adamkumi 
pabrėžė, kad Lietuvos patirtis 
atkuriant šalies nepriklausomy
bę, vykdant reformas, kuriant 
įstatymų pagrindą gali būti geru 
pavyzdžiu Pietų Kaukazo vals
tybėms. Lietuva aktyviai veikia 
Pietų Kaukazo regione, kur vie
na svarbesnių Lietuvos iniciaty
vų yra padėti sukurti įstatymų 
pagrindą toms valstybėms.

Jo teigimu, Gruzijos prezi
dento Michailo Saakašvilio vizi
tas spalio 14-15 d.d. taip pat ro
do, jog Gruzija domisi tokia pa
galba. Su M. Saakašviliu pasira
šytas bendras Lietuvos ir Gruzi
jos prezidentų pareiškimas.
Baltijos valstybių pasitarimai

Vilniuje spalio 15 d. vyko 
aštuonių Baltijos ir Šiaurės vals
tybių diplomatų saugumo politi
kos pasitarimas. Darbotvarkėje - 
pasaulinės saugumo problemos, 
išsiplėtusių ŠAS ir Europos są
jungos vaidmuo, Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo orga
nizacijos (ESBO) veikla bei re
gioninė politika.

Rygoje spalio 14-15 d.d. Tri
jų Baltijos valstybių karinių oro 
pajėgų (KOP) vadovai tarėsi, 
kaip plėtoti ir modernizuoti Bal
tijos oro erdvės stebėjimo siste
mą BALTNET, kad ją galima 
būtų įjungti į analogišką ŠAS 
(NATO) sistemą NATINEADS. 
Kalbėta ir apie kiekvienos Balti
jos šalies indėlį į oro erdvės pat
ruliavimą, aviacijos specialistų 
parengimą, bendros ryšių siste
mos kūrimą. RSJ

http://www.tzib.com
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Q IU I IG1UIAML GIMIME
Europos katalikų teologų 

kongresas. - Baimės, nuogąstavi
mai ir nerimas Europoje: iššūkiai 
teologijai vyko rugjpūčio 29-rug- 
sėjo 2 d. Friburge, Šveicarijoje. 
Atidarymo Mišios buvo aukojamos 
Friburgo katedroje Europos vys
kupų konferencijos pirmininko 
vysk. Amedee Grab, OSB. Kong
rese dalyvavo beveik du šimtai Eu
ropos universitetų teologų iš 19 
valstybių, taip pat delegatai iš JAV, 
Kanados, Australijos ir Afrikos. 
Lietuvos atstovas buvo kun. doc. 
dr. Romualdas Dulskis. Dalyviai 
dalinosi rūpesčiais, kalbėjo apie 
Europos žemyno atsakomybę spren
džiant opius socialinius, kultūrinius 
bei religinius klausimus Trečiojo pa
saulio kraštuose. Pabrėžta teologi
jos mokslo ir maldingumo sąsąjų 
būtinybė. Rugpjūčio 31 d. kongreso 
dalyviai vyko į Pasaulio Bendrijų 
tarybos būstinę Ženevoje, kur, susi
tikę su generaliniu sekretoriumi dr. 
Samueliu Kobia bei kitais šios or
ganizacijos atstovais, aptarė eku
meninio judėjimo svarbą ir per
spektyvas.

Lotyniškosios kultūros festi
valis Fundmentum Collegii prasi
dėjo rugpjūčio 15d. Kražiuose, 
baigėsi Vilniuje rugpjūčio 29 d. Jo 
tikslas - atskleisti Vkarų Europos 
kultūros įvairovę bei paskatinti atsi
gręžti į Lietuvos europinį paveldą, 
išryškinant jame pilietiškumo turi
nį. Paskutinę festivalio dieną Šv. 
Jonų šventovėje buvo aukojamos 
Mišios, kurioms vadovavo kardino
las Audrys Juozas Bačkis, pamoks
lą pasakė kun. Antanas Saulaitis, 
SJ. Tą dieną Vilniaus universiteto 
senato salėje vyko forumas Vilnius 
- piliečių miestas: tradicija ir da
bartis. Sveikino VU rektorius prof. 
Benediktas Juodka. Pranešimą Vil
nius - krikščionių miestas skaitė 
kard. A. J. Bačkis. Buvo perskaityti 
sveikinimai - prezidento Valdo 
Adamkaus, dr. Juozo Kazicko. 
Apie miesto viziją kalbėjo Vilniaus 
meras Artūras Zuokas, apie Vil
niaus paveldo aktualumą miestui ir 
pasauliui pranešimą skaitė Lietuvos 
UNESCO komisijos generalinė 
sekretorė Asta Drimaitė. Taip pat 
kalbėjo prof. Eugenija Ulčinaitė 
(Gratulatio - Europos miesto tra
dicija), dr. Mantas Adomėnas (Po- 
lis-Pilis-Pilietis- Valstybė), Min
daugas Kubilius (apie šv. Kazimie
rą, kaip miestiečio ir piliečio idea
lą), žurnalistas Rimvydas Valatka, 
seimo vicepirmininkas Gintaras 
Steponavičius, dr. Mažvydas Mi- 
chalauskas. Užbaigai VU didžia
jame kieme vyko vaidinimas Nesu
degantis miestas, o Šv. Jonų šven
tovėje Venecijietiškus Mišparus 
atliko choras “Brevis” ir senosios 
muzikos ansamblis “Antiphona”.

Klaipėdos universitete nau
jieji mokslo metai prasidėjo rug
sėjo 1 d. Mišiomis Kristaus Ka
raliaus šventovėje. Jas aukojo Tel
šių vyskupas Jonas Boruta, SJ, Ka-

techetikos katedros kunigai-dėsty- 
tojai. Vyskupas Mišių pabaigoje iš
kilmingai įteikė Katechetikos ka
tedros dėstytojams kanoninius siun
timus dėstyti teologines-religines 
disciplinas universitete. Rugsėjo 1- 
osios minėjimas užbaigtas pamal
domis universiteto ekumeninėje 
koplyčioje. Joms vadovavo vysk. J. 
Boruta ir liuteronų vyskupas Min
daugas Sabutis.

Kaišiadorių klierikas Edvar
das Gecevičius žuvo nelaimėje 
rugpjūčio 17 d. Gimęs 1979 m. lie
pos 18 d. Alytuje, lankęs “Putinų” 
vidurinę mokyklą ir profesinę mo
kyklą įgijo elektro specialybę. Pasi
rengė dvasinėms studijoms gyven
damas Nemunaičio parapijoje ir 
darbuodamasis “Pilnų namų” bend
ruomenėje. 2001 m. įstojo į Vil
niaus Šv. Juozapo kunigų semina
riją ir baigė tris kursus. Apaštalau
davo Šv. Stepono nakvynės namuo
se, kartu su kapelionais lankyda
vosi kalėjimuose, darbavosi su nar
komanais. Palaidotas rugpjūčio 20 
d. Alytaus miesto kapinėse.

Jaunimo diena Meilė-jaunys- 
tės kelias buvo surengta rugsėjo 11 
d. Naujosios Vilnios Sv. Kazimiero 
ir Švč. Mergelės Marijos Taikos 
Karalienės parapijų jaunimo. Mi
šias Šv. Kazimiero šventovėje lie
tuvių ir lenkų kalbomis aukojo kun. 
Valdas Meškėnas ir kun. Marekas 
Dziewieckis iš Lenkijos Radomo 
kunigų seminarijos. Per Mišias gro
jo krikščioniškos muzikos grupė 
“Nazaretas”. Po Mišių jaunimas 
Naujosios Vilnios gatvėmis ėjo 
Kryžiaus kelią. Po maldų jaunimas 
pietavo prie Švč. Mergelės Marijos 
Taikos Karalienės parapijos. Po 
pietų surengtos tinklinio varžybos 
tarp kunigų bei klierikų ir pa
sauliečių, Naujosios Vilnios parapi
jų jaunimo. Vėliau vyko Švč. Sak
ramento garbinimas, o Mišias au
koję kunigai skaitė paskaitas jauni
mui meilės, draugystės temomis. 
Šventė užbaigta krikščioniškos mu
zikos koncertu.

1940 m. birželio 15 d. paly
dėjau vieną savo bendradarbį į 
Nemuno prieplauką Kaune, at
vykusį iš Vilniaus, važiuojantį 
aplankyti savo gimtosios sody
bos Šilelio kaime, prie pat Ne
muno. Grįždamas atgal pama
čiau pravažiuojantį automobiliu 
Aleksoto tilto link diplomatą dr. 
Eduardą Turauską. Automobily
je buvo prikrauta daug įvairių 
daiktų. Pagalvojau, gal važiuoja 
kur nors praleisti savaitgalio. 
Kai užėjau pas kirpėją apsikirpti 
plaukų, per radiją buvo praneš
ta, kad į Lietuvą įžygiavo sovie
tų kariuomenė ir Lietuvos ka
riuomenės vadas išvyko jų pasi
tikti. Supratau, kad dr. Turaus
kas išskubėjo į užsienį. Vėliau 
per radiją kalbėjo Lietuvos min. 
pirmininkas A. Merkys, kuris 
kvietė sovietų kariuomenės dali
nius draugiškai sutikti, nes po 
sovietų ultimatumo dauguma 
esančių vyriausybėje ministerių 
nutarė priimti ultimatumą nesi
priešinant. Prezidentas A. Sme
tona buvo kitos nuomonės.

Deja, sovietai į mus pažiū
rėjo ir traktavo kaip savo prie
šus. Pirmiausia Lietuvos valdžia 
atidavė patriotus Vidaus reikalų 
ministerį gen. K. Skučą ir sau
gumo departamento direktorių 
A. Povilaitį sovietams nužudyti, 
naiviai tikėdami, kad jie tuo pa
sitenkins. Deja, jie tuo nepasi
tenkino, ėmė suiminėti visus pa
triotus, kurie jiems atrodė įtarti
ni. Tai buvo šeštadienis. Su šei
ma tada vasarojau Varnių kai-

Lietuva tarptautiniame...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

jauną doktorantę, kurios profe
sorius jai įsiūlė rašyti disertaciją 
lyginant XIV š. Lietuvą bei 
Lenkiją su Airija kaip krikščio
nybės ir pagonybės paribį 
(“frontier”). Deja, mergaitė mo
kėsi lenkų kalbos, o lietuvių kal
bos jai mokytis nepatarė - pasa
kė: “Rasi vokiečių kalba pakan
kamai žinių” (o ir vokiškai ji 
prastai skaitė). Aš skubėjau jai 
pateikti bibliografiją savo ir kitų 
mokslininkų darbų anglų kalba, 
taip pat naujesnių straipsnių vo
kiečių kalba, kad nebūtų vien 
XIX š. arba nacionalsocialistų 
laikotarpio literatūra!

Nors tikslieji mokslai Lietu-

PADĖKA
AtA

MARIUS CHAINAUSKAS 
mirė 2004 m. rugsėjo lid.

Nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. K. Kaknevičiui 
už maldas laidotuvių namuose, šv. Mišias, palydėjimą į am
žinojo poilsio vietą ir už nuolatinį ilgą velionies lankymą li
goninėje. Dėkojame Lilijai Turūtaitei, Vytautui Mašalui ir 
“Pašvaistės” chorui už giedojimą per gedulines šv. Mišias. 
Nuoširdi padėka dukteriai Deanai, St. Kerui, A. Švilpai, J. 
Valaičiui ir V. Repšiui už tokius jautrius atsisveikinimo 
žodžius laidotuvių namuose.

Ačiū karsto nešėjams, sūnui Raimundui, V. Repšiui 
ir J. Valaičiui už skaitinius per gedulines šv. Mišias. Dėko
jame už gražias gėles, užprašytas šv. Mišias ir nuoširdžias 
užuojautas, pareikštas žodžiu ir raštu.

Dėkinga - VELIONIES ŠEIMA IR MOTINA

Profesorius JUOZAS ERETAS

Kai vienas diktatorius perleido kitam nepriklausomą Lietuvą
IGNAS MEDŽIUKAS

vojejau įtraukti į tarptautinę ter
pę, kur vyrauja anglų kalba, 
bent viduramžių istorikų senes
nioji karta - o kartais ir vidurinė 
- dar vis mažai dalyvauja ang
liškose konferencijose ir nesu
daro sąlygų jaunesniems moks
lininkams jose dalyvauti. Rusai 
ir vokiečiai mokslininkai, nors 
skatina lietuvius mokytis rusų 
bei vokiečių kalbų, patys dažnai 
labai sklandžiai kalba bei rašo 
angliškai ir aktyviai dalyvauja 
tarptautinėse anglų kalba rengia
mose konferencijose. Tenai jie 
kalba apie Lietuvą, o lietuvių 
dažnai nebūna.

Esu labai dėkinga Kanados 
lietuvių bendruomenei už para
mą dalyvauti tarptautinėje vidu
ramžių specialistų konferencijo
je ir dėkoju Kanados lietuvių 
muziejaus-archyvo valdybos ko- 
pirmininkams Ramūnei Jonai
tienei ir Romui Otto už pagalbą. 

Juozas 
Eretas
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Dabartinės Lietuvos pašto ženklas Nuotr. M. Pranevičiaus
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me, netoli Pažaislio. Sekmadienį 
nuėję Mišioms į Pažaislio vie
nuolyno šventovę, pamatėm pa
maldas laikantį kan. F. Kemešį. 
Jis mus palydėjo per mišką į na
mus. Miške buvo daugybė rusų 
raitelių su arkliais. Aptarėme 
liūdną Lietuvos padėtį.

Rodos, vienas iš pirmųjų 
nukentėjo mano buvęs profeso
rius dr. A. Tamošaitis, Teisingu
mo ministeris, kurį bolševikai 
surado Kačerginėje ir išgabeno į 
Kauno kalėjimą. Ten jis buvo 
sadistiškai nukankintas. Min. 
pirmininko pavaduotojas K. Bi
zauskas dingo be žinios. Susi
siekimo ministeris J. Masiliū
nas, 1941 m. birželio mėn. iš
tremtas į koncentracijos lageri, 
greit mirė dėl nepakeliamų dar
bo sąlygų. Inž. K. Šakenis tuo 
pat laiku su šeima išvežtas į Si
birą. Vėliau iš ten paleistas su 
palaužta sveikata greit mirė. Nu
kentėjo ir daugybė kitų Lietuvos 
'patriotų, jų tarpe buvęs Lietuvos 
prezidentas A. Stulginskis, bu
vęs ministeris S. Šilingas, prof. 
J. Tonkūnas. Buvęs min. pirm. 
A. Merkys, iškalėjęs ilgus me
tus, iš kalėjimo išvežtas į inva
lidų prieglaudą, kur ir mirė.

Sovietų staigus ultimatumas 
daugelį tartum pritrenkė. Jie 
blaškėsi nežinodami, ką daryti. 
Dabar, po daugelio metų, tenka 
stebėtis, kad jie nepasirūpino sa
vo laisve ir gyvybe, sprukdami į 
užsienį, į Vokietiją. Atrodo, kad 
buvo pasitikėta Sovietų Sąjun
gos ir Lietuvos savitarpio pagal
bos sutartimi, kurios 8 str. nu
statė: “Šios sutarties įgyvendini
mas jokiu būdu neturi paliesti 
susitariančių šalių suvereninių 
teisių, ypač jų valstybinės san
tvarkos, ekonominės ir sociali
nės sistemos, karinių priemonių 
ir aplamai nesikišimo į vidaus 
reikalus principo.”

Be to, mūsų diplomatai kaž
kodėl manė, kad jei ir bus pa
keista socialinė santvarka, bus 
paliktas valstybinis suverenu
mas, kaip buvo Mongolijoje. 
Tokios formos, atrodo, ir mūsų 
komunistai pabrėždavo siekią. 
Bet Stalino žodis viską nulėmė. 
Juo labiau, kad apie tą laiką bu
vo nužudytas, Stalinui paliepus, 
daug nusipelnęs komunizmo kū
ryboje Z. Aleksa-Angarietis. 
Manoma, kad jis buvo rimčiau
sias kandidatas į komunistinės 
Lietuvos vadovus, nes buvo 
slaptai veikusios Lietuvos ko
munistų partijos organizatorius 
ir vadovas.

Žuvo ir V. Kapsuko-Micke- 
vičiaus žmona Domicėlė, Vy
tautas Putna, Juozas Vareikis ir

Šveicaras, tarnavęs Lietuvai
Profesorius JUOZAS ERETAS, aukojęs savo jėgas prisikelinčiai Lietuvai

ALGIMANTAS ZOLUBAS
Dar sovietinės okupacijos 

metais Vilniaus geležinkelio 
stotyje mane kažko paklausė po
nia, kalbėjusi neblogai lietuviš
kai, tačiau su aiškiu užsienietiš
ku akcentu. Ji paaiškino, kad 
esanti Šveicarijos ir Vakarų Vo
kietijos turistų grupės vadovė, o 
lietuviškai kalbėti ir rašyti ją 
mokęs jos kaimynas Bazelyje 
profesorius Juozas Eretas (Ehret). 
Tą pavardę žinojau iš Pirmosios 
Lietuvos respublikos spaudos 
bei tos kartos ateitininkų, sporti
ninkų. Dar žinojau, kad J. Eretui 
su šeima 1941 pa. pavyko pasi
traukti į Vakarus.

Pastebėjusi mano itin didelį su
sidomėjimą profesoriaus likimu 
bei veikla užsienyje ir man pasiū
lius artimiau su ja susipažinti, po
nia sutiko, prisistatė esanti Doris 
Oberviler, psichologė. Profeso
rius Eretas ją supažindinęs ir su 
didinga Lietuvos praeitimi, todėl 
ji šį kraštą pamilusi ir kartais ran
danti galimybę atvykti į Lietuvą 

daugybė kitų. Kiek žinoma, An- 
garietis buvo nužudytas 1940 m. 
gegužės 22 d. Ir tuojau po to ge
gužės 25 d. Molotovas pasišau
kė į Kremlių Lietuvos pasiuntinį 
L. Natkevičių ir nuo tada prasi
dėjo Stalino-Molotovo planų 
vykdymas įjungti Lietuvą į So
vietų Sąjungą, sudarant savitar
pio pagalbos sutartį, kad jos 
priedangoje Lietuva būtų pa
jungta Sovietų Sąjungos impe
rijai.

Angarietis ir kiti lietuviai 
komunistai savo gyvybėmis tu
rėjo užmokėti, nes jų nuomonės 
skyrėsi nuo Stalino. Tiesa, An
garietis 1956 m. buvo reabili
tuotas, bet kas iš to - nužudyto 
žmogaus neatgaivinsi.

Grįžtant prie Lietuvos oku
pacijos, įvykdytos Sovietų Są
jungos, prisimintinas Teisių - 
administracijos URM direkto
rius Voldemaras Vytautas Čar
neckis, kuris buvo vedęs JAV 
gimusią lietuvaitę ir augino ke
turis vaikučius. JAV pasiuntiny
bė jam siūlė gauti JAV pasą ir 
išvykti į šią šalį. Deja, jis apsi
sprendė dalintis likimu su tauta 
-jis buvo išvežtas į darbo lage
rį, kur dėl nepakeliamų sąlygų 
greit mirė, o žmona su vaiku
čiais išvežta prie Lenos upės 
žiočių.

Okupavus sovietams Lietu
vą, visi pamatė, ką reiškia “savi
tarpio pagalbos” sutartis. Viskas 
buvo verčiama aukštyn kojomis: 
kas buvo lietuviui brangu, buvo 
niekinama, lietuviai buvo pri
versti garbinti svetimus atėjūnus.

Apdairesni inteligentai spru
ko per sustiprintai saugojamą 
sieną į Vakarus. Iš žymesnių 
žmonių, jausdami pavojų, į Vo
kietiją pabėgo gen. St. Raštikis, 
Vaclovas Sidzikauskas, jo žmo
na Sidzikauskienė ir daugelis ki
tų. Tiesa, ne visiems pavyko lai
mingai pereiti. Drąsus jaunas 
vyras' Mykolas Naujokaitis į 
Vokietiją perėjo laimingai, bet 
grįždamas susidūrė su rusų pa
sienio sargyba ir buvo sunkiai 
sužeistas, bet išliko gyvas ir ki
lus karui išsilaisvino. Daugelis 
laukė lyg kažkokio stebuklo. 
Tiesa, tas stebuklas įvyko - kilo 
karas. Bet dar prieš pat karą 
daugelis birželio 14-15 buvo su
rinkti ir kaip didžiausi nusikaltė
liai išvežti į Sibirą. Taigi tie, ku
rie patikėjo sovietams skaudžiai 
apsigavo. Net mūsų gerbiamas 
diplomatas buvęs užsienio rei
kalų ministeris Juozas Urbšys, 
išbuvęs su žmona sovietų kalėji
muose ir tremtyje 16 metų, pri
sipažino: “Kokie mes tada bu
vome naivūs, kad tikėjome so
vietų žodžiams”.

Tada dar nežinojome, kad 
1939 m. rugsėjo 28 d. (prieš 65 
metus) Molotovas ir Ribbentro- 
pas pasirašė slaptą protokolą, 
pagal kurį Hitleris nepriklauso
mą Lietuvos valstybę perleido 
Stalinui.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

kaip turistų grupės vadovė.
Ponios Doris iš savo akira

čio nebepaleidau (iki šių dienų). 
Kitais metais, atvykusi su turistų 
grupe, ponia Doris man atvežė 
ir slapčia perdavė J. Ereto bičiu
lių parašytą ir 1971 m. Bruklyne 
išleistą jo 75 metų sukakties 
proga knygą Didysis jo nuotykis 
(Prof. J. Eretas tarnyboje Lietu
vai). Garbingo Šveicarijos sū
naus, dvasios galiūno, pasirin
kusio antrąja tėvyne Lietuvą ir 
jai tarnavusio iki mirties (kars
tas pagal jo valią buvo uždeng
tas lietuviška Trispalve) asme
nybė padarė tokį įspūdį, kad iš 
įvairių šaltinių po žiupsnelį kau
piau žinias apie profesorių. Do
ris dėka susipažinau su Šveicari
joje gyvenančiais ir apsilankiu
siais Lietuvoje jo vaikais - Lais
ve, Birute, Julija ir Juozu. Lietu
vai atgavus nepriklausomybę, pa
sinaudodamas surinkta medžiaga, 
parašiau rašinį žurnalui Katalikų 
pasaulis (1990. XII. 19).

1995 m. rugpjūčio 25 d. 
Lietuvos ryte perskaičiau dien
raščio korespondento Algio 
Vaškevičiaus rašinį - pokalbį su 
Algiu Liepinaičiu, inžinieriumi 
iš JAV, iš kurio sužinojau, kaip 
šis Amerikos lietuvis, organiza
vęs J. Ereto studijos Užmirštieji 
baltai vertimą į penkias kalbas 
ir ją išplatinęs, padėjo pasauliui 
sužinoti apie Baltijos trijų šalių 
okupaciją. Gavęs iš laikraščio 
A. Liepinaičio adresą, jam pa
siunčiau savo rašinį Katalikų 
pasaulyje. Netrukus iš A. Liepi
naičio gavau laišką ir albumą su 
J. Ereto laiškų Liepinaičiui, su 
pastarojo susirašinėjimo su ver
tėjais, rėmėjais bei leidėjais ko
pijomis. Taip susipažinęs su 
Lietuvos ryto straipsniu bei at
siųstu didelės apimties albumu, 
susipažinau su tauriu,! veikliu, 
vien Lietuva gyvenančiu patriotu.

Algis Liepinaitis gimė Kau
ne. Būdamas 14 metų, 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją, mokėsi 
Hanau lietuvių gimnazijoje, dirbo 
karinėje srityje. Ten išgyvenęs 13 
metų, išvyko į JAV, kur Ilinojaus 
technologijos institute įgijo inži
nieriaus išsilavinimą. Iki Lietuvos 
išsilaisvinimo, nors gyveno lais
vose šalyse, Algis vengė viešu
mos, gerus darbus Lietuvai darė 
tyliai, nes nenorėjo pakenkti tė
vynėje likusiai motinai bei ki
tiems artimiems giminaičiams.

Kai geležinė uždanga dengė 
sovietų okupuotų kraštų gyveni
mą, kai pavergtų tautų šauksmas 
pro tą uždangą prasiskverbti ne
galėjo, reikėjo, kad Vakaruose 
kas prabiltų į laisvų valstybių ga
liūnių sąžinę, atskleistų XX am
žiuje tarpstančią pačią tikriausią 
vergiją.

Toks balsas radosi Šveica
rijoje, Bazelyje. Šveicaras pro
fesorius Juozas Eretas - iškilus 
Lietuvos ir Šveicarijos moksli
ninkas, filosofijos mokslų dak
taras, Vytauto Didžiojo universi
teto profesorius, Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos akademikas ir 
garbės narys, literatūros istorikas 
ir pedagogas, publicistas, JAV 
lietuvių rašytojų sąjungos garbės 
narys, visuomenės veikėjas, Lie
tuvos telegramų agentūros 
(ELTA) steigėjas ir pirmasis va
dovas, pirmasis inteligentas Lie
tuvos kariuomenės savanoris, uo
lus Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo skatintojas, - paskelbė 
studiją Užmirštieji baltai.

Studija, pakliuvusi A. Liepi
naičiui į rankas, 1972 - 1975 me
tais buvo išversta į anglų, pran
cūzų, ispanų, italų, portugalų kal
bas. Tik į kinų kalbą išversti ne
bepavyko, nors profesorius tokį 
pageidavimą buvo išreiškęs.

Vien vertimų ir leidybos ne
užteko; reikėjo, kad studija pa
kliūtų į įtakingų politikų, kong
resmenų, žurnalistų rankas. Ir su 
šia užduotimi A. Liepinaitis sėk
mingai susidorojo: per Ameri
kos lietuvių tarybą (ALT), Vy
riausiąjį Lietuvos išlaisvinimo 
komitetą (VLIK) bei kitais bū
dais studija pasiekė Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijas Helsinkyje, Bel
grade, Madride, Vienoje.

Po devyniais užraktais so
vietų slepiamo Molotovo-Rib- 
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iškeliavus į amžinybę, jo šeimai - žmonai ir vaikams, jo 
motinai, seserims, broliui bei jų šeimoms reiškiame nuo
širdžiausią užuojautą -

Dana Chainauskienė
Elena ir Stasys Kerai

bentropo gėdingo suokalbio iš
viešinimas politinėje erdvėje su
kėlė sprogusios bombos efektą. 
Reikia pripažinti, kad ir trys 
Baltijos šalys apie slaptą klas
tingąjį sandėrį nežinojo, o suži
noję turėjo vargo, kol sovietams 
įrodė (jau padedant Vakarams), 
kad toks tikrai buvo. Istorikai 
ir politikai dar nėra įvertinę, 
kokį žygdarbį Lietuvos laisvi
nimui atliko vienas kitatautis 
ir vienas lietuvis, kurių protai 
ir širdys, vaduodamos Lietuvą 
iš nelaisvės namų, veikė išvien.

Užmirštųjų baltų kelionė į 
Lietuvą užtruko gerokai ilgiau, 
nei studijos vertimas į kitas kal
bas ir platinimas užsienyje. Studi
ją lietuvių kalba tik 2001-ais 
metais 3000 tiražu išleido leidyk
la “Naujasis amžius”. Tiek ver
timu į lietuvių kalbą, tiek leidyba 
labiausiai rūpinosi ir pinigais rė
mė Algis Liepinaitis. Dera pri
durti, kad jo rūpesčiu 1975 m. 
išleista Vincento Brizgio knyga 
apie tikinčiųjų sąlygas Lietuvoje.

Algis, norėdamas J. Eretą 
kaip Lietuvos laisvinimo švie
suolį įamžinti, Šveicarijai už 
taurų jos sūnų atsidėkoti, dėjo 
pastangas išleisti Lietuvoje paš
to ženklą su profesoriaus atvaiz
du: rašė į spaudą, per šių eilučių 
autorių surado dailininką, kuris 
sukūrė tokio ženklo projektą ir 
suvenyrinį voką. Tačiau susta
barėjęs, sovietinių nuostatų ne- 
atsikratęs Lietuvos paštas atsira- 
šinėjo, delsė. Tik, kai A. Liepi
naičio paskatinimą palaikė Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
seimas, kai jis kreipėsi į Res
publikos vadovus, pašto ženklas 
su J. Ereto atvaizdu pasirodė.

Apsilankęs 1995 m. Lietu
voje, Algis susipažino su istori
niu bei kultūriniu paveldu, buvo 
sužavėtas ir apstulbęs matyda
mas, kokius neįkainojamus tur
tus turi Lietuva. Išsivežė iš Lie
tuvos tam tikrą kartėlį, kad lie
tuviai, turėdami didingą ir gar
bingą tautos istoriją, išlikusius 
paminklus, tarsi kokie šykštuo
liai, jų nerodo pasauliui. Šiluva 
- Vatikano pripažinta pirmojo 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
apsireiškimo vieta Europoje, pi
lys ir jų griuvėsiai palei Nemu
ną, architektūros šedevrai šven
tovės, Kryžių kalnas, Gedimino 
ir Kauno pilių griuvėsiai, Trakų 
pilis, vienas seniausių Europoje 
Vilniaus universitetas, Pažaislio 
vienuolyno baroko ansamblis 
turėtų patraukti turistus iš viso 
pasaulio, tačiau dėl turistinių or
ganizacijų sąstingio bei aplaidu
mo, informacijos stokos pasau
lis apie juos nežino. Lietuvių 
kalba, žinoma, rasime kartais ir 
stambius leidinius, albumus, ta
čiau turistams reikalingi nedide
li leidinėliai (lankstinukai) už
sienio kalbomis. Tokių leidinė
lių tautietis neaptiko.

Sužavėjo Algį Pažaislio vie
nuolyno barokinis ansamblis, 
todėl nieko nelaukdamas pasirū
pino išleisti spalvotus lankstinu
kus apie jį net penkiomis kalbo
mis. Ir štai, kelerių metų patirtis 
parodė, kad vienuolyno lankyto
jų srautas ženkliai išaugo. Pa
žaislį dabar garsina ir vasaros 
koncertai po atviru dangumi, 
kuriuose dalyvauja iškiliausi at
likėjai. Prie šių renginių savo 
paskatomis taip pat tautietis pri
sidėjo. Algiui dar kilo idėja su
kurti vaizdo juostą apie Pažaislį. 
Jis surado aukšto lygio vaizdo 
juostų kūrėjus - Nijolę Baužytę 
ir Virgilijų Kubilių, kurie užsa
kymą profesionaliai įvykdė, su
kūrė filmą Pažaislio idilės. Fil
mą per Lietuvos televiziją jau 
matė mūsų žiūrovai; turėjo pro
gą su juo susipažinti ir lietuviai 
Čikagoje. Šiuo metu filmas įgar
sinamas anglų kalba.

Gal pačiam atkreipus dėme
sį į netašytų akmenų bruko taką 
į Gedimino kalną, gal nugirdus 
turistų nusiskundimą, Algiui ki
lo idėja įrengti į kalną keltuvą 
(Kauno funikulierių pavyzdžiu). 
Jis kreipėsi tiesiogiai ir per 
spaudą {Lietuvos rytas, 2002.V. 
10) į premjerą A. Brazauską dėl 
keltuvo įrengimo. Geras pasiū
lymas buvo priimtas, pagal Lie
tuvos užsakymą šveicarų firma 
keltuvą turistams įrengė.

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


Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus savo vizito Čikagoje metu sutiko ir 
savo ilgametį bendradarbį sporto srityje žurnalistą Edvardą Šulaitį

Alma Adamkienė, vėl sugrįžusi į savo jaunystės miestą - Čikagą, prieš 
verslininkų pusryčius kalbasi su gen. konsulu A. Daunoravičiumi

Nuotr. Ed. Šulaičio

Lietuva pirmauja Rytų 
ir Vidurio Europoje

Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus pranešimas 
Čikagoje vietos verslininkams

EDVARDAS ŠULAITIS

Susitikimas su verslininkais 
įvyko rugsėjo 24 d. “The Chi
cago Club” patalpose pusryčių 
metu. Sveikinimo žodžius tarė 
ambasadorius Allan N. Lever ir 
buvęs JAV "Attorney General” 
Neil F. Hartigan.

V. Adamkus, kurio praneši
mo tema buvo Lietuva: narystė 
Europos sąjungoje ir naujos ga
limybės JA V verslui Lietuvoje.

Kalbėtojas iškėlė svarbius 
pokyčius Lietuvoje, ypač po to, 
kai 2004-jų gegužės 1 d. Lietu
va tapo ES nare. Bet tai tik buvo 
pradžia to viso teigiamo proce
so, kuris laukia ateityje.

“Lietuva, tapusi ES nare, ta
po ES vieningos rinkos nare, ir 
mes įsiliejome į 450 milijonų 
žmonių rinką. Nuo pirmos na
rystės ES dienos mes gyvename 
pagal visos ES vieningos rinkos 
ir ES prekybos politikos dės
nius. Lietuvos įmonės, kaip ly
giavertės konkurentės, veikia 
daugelyje ES rinkų, kitose Ame
rikos, Azijos ir NVS šalių rinko
se. Mūsų ekonomika ir versli
ninkai sėkmingai išlaikė konku
rencingumo testą ir šiandien 
pelningai dirba ES šalyse (bal
dų, pieno, statybų, elektronikos 
pramonės šakose). Tai pirmas ir 
labai svarbus impulsas mūsų 
šalies ekonomikai”.

“Įsivaizduokite, per trejus 
metus - 2004-2006 metais Lie
tuva iš ES biudžeto turėtų gauti 
apie 1.5 bilijono eurų. Šie pini
gai bus skirti mūsų smulkiajam 
ir vidutiniam verslui, kaimo vie
tovių ekonominei plėtrai, turiz
mui, atskirų šalies regionų eko
nomikos plėtojimui, kelių bei 
elektros tinklų infrastruktūrai ir 
daugeliui kitų mūsų ekonomikos 
sričių. Tai antras didžiulis im
pulsas ekonomikai toliau augti”.

“Toks pinigų srautas, tokios 
injekcijos į mūsų ekonomiką tik
rai labai suaktyvins verslininkus 
ir, žinoma, pritrauks investicijų”.

Lietuvos prezidentas pateikė 
net 5 patrauklumo argumentus, 
girdėtus iš Lietuvoje dirbančių 
didelių užsienio bendrovių žinių.

Šioje apžvalgoje išsamiau 
pasižiūrėkime bent į pirmuosius 
tris iš jų:

“Pirma, Lietuva ir jos dar
buotojai pasižymi geru profesi
niu pasirengimu. Lietuva garsė
ja savo technikos mokslų uni
versitetais ir aukštosiomis mo
kyklomis - inžinerijos, chemi
jos, elektronikos specialistų ar 
programuotojų. Lietuvos darbo 
rinkoje tikrai yra iš ko pasirink

ti. Statistika mums byloja, jog 
Lietuva pagal aukštąsias mo
kyklas baigusių žmonių skaičių 
yra viena pirmųjų Europoje. De
ja, turime būti atviri, jog dauge
lis gerų Lietuvos specialistų iš
vyksta dirbti į Vokietiją, Pran
cūziją, D. Britaniją ar Skandina
viją. Nenuostabu, jog šie žmo
nės siekia ne tik tolesnio tobulė
jimo, bet ir didesnio atlyginimo”.

“Antra, mūsų šalis padarė 
didžiulę pažangą šalindama 
kliūtis verslui. Tai ne tik mano 
nuomonė, bet ir Pasaulio banko 
visai nesena išvada - Lietuva iš 
145 valstybių užima net 17 vietą 
tarp sparčiausiai kliūtis verslui 
šalinusių šalių 2002-2004 me
tais. Mes esame primaujantys 
Rytų ir Vidurio Europos regio
ne, ir tai pripažįsta pasaulio eks
pertai. Analitikų teigimu, verslo 
steigimo laikotarpis Lietuvoje - 
tik 26 dienos”.

“Trečia, Lietuvos, kaip ir 
kitų Baltijos šalių, mokesčių sis
tema tikrai yra patraukli verslui. 
Įmonių pelno mokestis Lietuvo
je yra tik 15%. Tokia patraukli 
mokesčių sistema kai kam Euro
poje kelia netgi nemažą pavydą. 
Jūs turbūt girdėjote Prancūzijos 
finansų ministerio pareiškimą 
šių metų rugsėjo pradžioje, ku
riame jis smarkiai mus kritikavo 
ir teigė, jog Lietuva bei kitos 
Baltijos šalys turi padidinti mo
kesčius arba gali sulaukti nei
giamų sankcijų iš Europos ko
misijos. Deja, ministeris turi pa
grindo pykti ant mūsų - Pran
cūzijos įmonių pelno mokestis 
siekia apie 38%, ir tai yra dvi
gubai daugiau nei Lietuvoje. 
Turiu jus užtikrinti, jog Lietuva 
tikrai neketina keisti savo mo
kesčių dydžio - tai leidžia ES 
teisės aktai ir tai, žinoma, yra 
viena iš mūsų konkurencingumo 
ir patrauklumo sudedamųjų da
lių”.

Po paskaitos prez. V. 
Adamkus atsakė į susirinkusiųjų 
verslininkų klausimus, o vėliau 
- dar asmeniškai bendravo su 
kaikuriais iš jų. Tada jis nuvai
ravo į Lietuvos gen. konsulatą 
Čikagoje, kur jo laukė lietuvių ži- 
niasklaidos atstovai.

Čia prezidentas padarė 
trumpą pranešimą, o tada sekė 
klausimų - atsakymų sesija, už
trukusi apie valandą laiko. Pa
baigoje prezidentas rado laiko 
pabendrauti su susirinkusiais.

Vėliau tą pačia dieną prezi
dentas aplankė sergantį savo ge
rą draugą solistą ir visuomeni
ninką Stasį Barą. Atgal į Vilnių 
jis išskrido rugsėjo 25 d.

Atsiminimai, kurie neišdyla
Lietuvos partizanų veikla Lenkijoje sovietmečiu, kai reikėjo dažnai pereiti sieną, 

slėptis ir palaikyti ryšius su laisvuoju pasauliu. Apie savo nuotykius rašo punskietė
TEKLĖ KALVINSKIENĖ

Šeimos ir mano ryšys su 
Lietuvos partizanais prasidėjo 
1945 m. ankstyvo pavasario, 
baigėsi 1949 m. gruodžio mėn., 
kai prie Punsko Šlynakiemio 
kaime žuvo leitenantas Jurgis 
Krikščiūnas-Rimvydas ir Vytau
tas Prabulis-Žaibas. Mano šeimą 
ištrėmė, tėvelį ir mane karo teis
mas nuteisė penkeriems metams 
kalėjimo, visą turtą konfiskavo.

Sovietmečiu Lietuvos gink
luotos rezistencijos ryšys su 
laisvu pasauliu ėjo per Lenkiją. 
Partizanams, priklausantiems ry
šių sąjūdžiui vadovavo Jurgis 
Krikščiūnas-Rimvydas. Lenkijos- 
Lietuvos sieną partizanai pereida
vo tarp Budzisko ir Punsko. Ten 
gyveno namažai lietuvių. 
Daugiausia ūkininkai globojo 
partizanus, siekiančius Lietuvai 
laisvės. Be vietinių pagalbos 
partizanams sunku buvo išsilai
kyti. Lėšų pragyvenimui neturė
jo, siautė lenkų Saugumas ir 
rusų NKVD. Su globėjų pagalba 
užmegzti draugiški santykiai su 
Suvalkijoje veikiančiais lenkų 
partizanais WIN (laisvė, nepri
klausomybė).

1945 - 1946 m. Lenkijoje 
Lietuvos partizanai ginklų nesi- 
nešiojo, taip buvo saugiau. Tė
viškės laukuose pasidarė slėp
tuvę ginklams, vėliau - dvi že
mines žmonėms. Mano tėviškė
je gyveno du partizanai - Erelis 
ir Žaibas (slapyvardžiai). Žaibas 
išėjo pas draugus, grįštant sulai
kė jį Vidaus apsaugos kareiviai. 
Karininkas atvedė pas mus. Pa- 
tvirtinom, kad gyvena pas mus, į 
rusų okupuotą Lietuvą grįžti ne
nori. Nepaleido, išsivarė. Kai jo

Paminklas, nepatikęs Varšuvai
ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ

“Skandalas, žeidžiantis Ar
mijos Krajovos atminimą”, - to
kiais ir panašiais žodžiais penk
tadienio vakarą bei šeštadienį 
Lenkijos televizijos stotys, laik
raščiai pranešė apie Vilniuje ati
dengtą paminklą Vietinei rinkti
nei. Ypač kaimynus papiktino 
šios šalies vicekonsulo dalyva
vimas iškilmėse.

Iškilmėje dalyvavo Lietuvos 
krašto apsaugos ministeris Linas 
Linkevičius, seimo nariai. Kaip 
pasakojo vienas iš rinktinės narių 
Antanas Paulavičius, plechavičiu- 
kų šaudymas rengtas kaip įbau
ginimo priemonė jaunuoliams, at
sisakiusiems tarnauti Vermachtui.

Vietinė rinktinė buvo pradė
ta formuoti 1944 metų pradžio
je, kai Vasario 16-ąją generolas 
Povilas Plechavičius per radiją 
paragino šalies jaunimą stoti į 
rinktinę ir kovoti dėl Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo. Per ke
letą dienų savanoriais užsirašė 
19,500 jaunuolių. 1944-ųjų pava
sarį, vokiečių okupacinėms pa. 
jėgoms pareikalavus, kad rink
tinės batalionai pereitų jų žinion, 
rinktinę imta demobilizuoti. Tuo
met vokiečiai nutarė rinktinę lik
viduoti - 1944 metų gegužės 17- 
21 dienomis suėmė rinktinės šta
bo narius ir dalį kitų karininkų, 
Paneriuose sušaudė 86 rinktinės 
karius, apie 3,000 išvežė į Vokie
tiją priverstiniems darbams.

Tačiau šie įvykiai kitaip ver
tinami Lenkijoje. Štai Lenkijos 
spaudos agentūra PAP skelbia, 
kad “Vietinės rinktinės kariai, va
dovaujami generolo Plechavi
čiaus, garsėjo ypatingu žiaurumu, 
žudant Armijos Krajovos karius ir 
civilius lenkų gyventojus”.

Dėl vicekonsulo dalyvavi
mo iškilmėse turėjo aiškintis ir 
Lenkijos užsienio reikalų minis
terija, ir Lenkijos ambasadorius 
Vilniuje Jerzy Bahras. Specia
liame komunikate jis aiškino 
sprendimą dėl lenkų diplomato 
dalyvavimo iškilmėje priėmęs, tik 
gavęs Lietuvos valdžios užtik- 
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mirus, gilią užuojautą reiškiame jo žmonai IRENAI 
su šeima, mamai ELZBIETAI PUODŽIUKIENEI, 
broliui dr. EDVARDUI, seserims - DALIAI VA
LAITIENEI ir SALIUTEI PENNOCK su šeimomis -

Irena Paškauskienė, 
Andrius Paškauskas, 

Raimundas ir Indrė Paškauskai, 
Ilona ir Orest Turczyn su šeimomis

nesaugojo, pabėgo. Grįžo vėl į 
mano tėviškę.

Lietuvos ir lenkų partizanai 
draugiškai bendravo. Pasitari
mams kartu atvykdavo į mano 
tėviškę ir šventes praleisdavom 
kartu. Įsitvirtinus lenkų komu
nistinei valdžiai, spaudžiant Ry
tų “broliui”, prasidėjo persekio
jimas Lietuvos ir lenkų partiza
nų. Kaip visur, ir Trikampyje at
sirado išdavikų. Sunkus prasidė
jo gyvenimas Lietuvos partiza
nams ir globėjams. Vietos, kur 
gyveno partizanai, Saugumui 
buvo žinomos.

Lenkų partizanai man pra
nešė, kad Saugumas žino apie 
mūsų ryšius su partizanais, pra
šė perspėti Lietuvos partizanus. 
Lenkų partizanų perspėjimas pa
sitvirtino. Mūsų sodybą dažnai 
ėmė lankyti uniformuoti ir naktį 
nedavė ramybės. Kad nereiktų 
keltis, neuždarydavom durų. Kai 
ateidavo į kambarius, nuduoda- 
vom miegančius, nebudino. 
Nuolat gyventi partizanai pas 
mus negalėjo. Ateidavo į žemi
nę laukuose. Partizanams į že
minę nunešiau maisto. Ten bū
dama išgirdom virš žeminės 
žingsnius, nutoldavo ir vėl grįž
davo. Partizanai turėjo tik trum
pus ginklus. Nemačiau pas juos 
baimės, laikėsi ramiai. Man 
širdis iššoko ant peties.^Laukėm 
kada pradės šaudyt. Žingsniai 
nutolo nesugrįžo. Kas buvo, liko 
neišaiškinta.

Blogiausia, kai priešas už
klumpa slėptuvėje - neįmanoma 
nei gintis, nei pasitraukti, belie
ka tik pasiduoti arba nutraukti 
gyvybę. Buvo pavasaris. Tėviš
kėje buvo partizanai ištisą dieną. 
Išėjo į darželį, į kiemą, nesima- 

rinimą, kad artimiausiu metu bus 
duotas leidimas įregistruoti Ar
mijos Krajovos veteranų orga
nizaciją Lietuvoje. Be to, šis 
žingsnis turėjo ir kitą tikslą - 
siekti Vietinės rinktinės ir Armi
jos Krajovos veteranų susitaiky
mo. Ambasadorius atsiprašė len
kų, kurie galėjo pasijusti įžeisti, 
bet kartu pabrėžė, kad jeigu lenkų 
veteranai kartu su Vermachto 
veteranais gali padėti gėlių prie 
Vesterplate paminklo, reikia būti 
atviriems ir dėl kitų galimybių.

Lenkijos ambasadorius aiš
kino, kad per iškilmes Lietuvos 
kariuomenės garbės sargyba sto
vėjo ir prie netoliese esančio pa
minklo Armijai Krajovai, kur 
lietuviai taip pat padėjo gėlių. 
“Tai juodas humoras”, - vice- 
konsulato dalyvavimą Lenkijos 
radijui įvertino ir Lietuvos sei
mo narys Artūras Plokšto.

Labiausiai lenkų diplomato 
dalyvavimu Vietinės rinktinės 
paminklo atidengimo iškilmėse 
piktinosi Lenkijos kančių ir ko
vų vietų apsaugos tarybos pir
mininkas Andrzej Przewoznik. 
Anot jo, lietuviai turi teisę gar
binti ką tik nori, bet netinka sta
tyti paminklus tiems, kurie kola
boravo su vokiečių okupantais.

Beje, ta pati Kančių ir kovų 
vietų apsaugos taryba visais 
įmanomais būdais priešinosi, 
kad būtų sutvarkyti Lietuvos sa
vanorių kapai Seinuose. Ši orga
nizacija turi didelių įgaliojimų, 
derinant kitų tautybių atstovų 
kovų ir kančių atminimo vietų 
įamžinimą Lenkijoje. Jau kelinti 
metai vyksta Vilniaus ir Varšu
vos derybos dėl Berznyko kapi
nėse, Seinų apskrityje, palaidotų 
Lietuvos savanorių, žuvusių ko
vojant su lenkais 1920 metais, 
atminimo įamžinimo. Teigia, 
kad Lietuvos karių kapų sutvar
kymas Berznyke žeidžia lenkų 
tautinius jausmus ir netarnauja 
geriems Lenkijos bei Lietuvos 
santykiams. Susitarti dėl kapų 
sutvarkymo pavyko tik šių metų 
gegužę. (Z.Ž) 

tė, darželis buvo apaugęs krū
mais. Išgirdau atidarinėjant dar
želio vartus, pro langą pamačiau 
uniformuotus, parengtyje laikė 
šautuvus. Išsigandau, greitai su
sivaldžiau, su gražiausia šypse
na pasitikau neprašytus svečius, 
gražiai kalbėjau, juokavau, jų 
dėmesys nukrypo į mane, nesi
domėjo, kas dedasi aplinkui. 
Partizanai pasitraukė.

Partizanai buvo pasiryžę 
nepasiduoti priešui gyvi: “Mes 
nebijom kančių, bet nė vienas 
nežino, kiek kankinamas gali iš
kentėti nieko nepasakęs. Geriau 
pačiam žūti, kad draugai ar glo
bėjai nenukentėtų”. Toks buvo 
ir partizano Žaibo ryžtas. Savo 
žodžius patvirtino išduotas - ne
pasidavė, kad kiti nenukentėtų.

Mirė Punsko klebonas. Grį
žę iš laidotuvių radom sodybą 
apsuptą rusų NKVD. Mums įva
žiavus į kiemą suvarė į rūsį. 
Saugoti liko lenkų Saugumo ka
rininkas. Rusai darė kratą pasta
tuose, žemę badė geležiniais vir
balais. Viską aplinkui išvertė. 
Visi suėjo į kluoną. Kieme liko 
mus saugojantis karininkas. Pa
siskundžiau kad rūsyje šalta, lei
do išeiti į kiemą.

Aš visą laiką baiminaus; ne
toli sodybos krūmuose, gyveno 
partizanai Jurgis Krikščiūnas- 
Rimvydas ir Vytautas Prabulis- 
Žaibas. Bijojau, kad pabaigę 
kratą trobesiuose gali krėsti krū
muose. Iš sodybos į krūmus bu
vo 200 m. Po kiek laiko rusai 
pašaukė į kluoną mus saugojantį 
karininką. Kieme nieko neliko. 
Aš greitai pribėgau prie kiauli
dės durų, atidariau. Kiaulių bu
vo daug, su triukšmu išbėgo į 
laukus. Rusai, išgirdę triukšmą, 
gal manė, kad partizanai išbėgo. 
Su paruoštais automatais išėjo į 
kiemą, pamatė, kad tik kiaulės, 
nusikeikė, vėl suėjo į kluoną.

Prie mūsų sugrįžo vėl lenkų 
karininkas. Aš jam pasiskun
džiau, NKVD darydami kratą 
neuždarė durų, išbėgo kiaulės, 
padarys daug žalos kaimyno 
daržuose, turėsim nemalonumų. 
Prašiau, kad mane leistų parva
ryti kiaules į tvartus. Leido. Paė
mus kibirą kėliau trukšmą. Par
tizanai, išgirdę mano triukšmą, 
suprato, kad pavojus, pasitraukė 
į mišką. Vėliau, kai mane areš
tavo, lenkų tardytojas pasakė: 
“Kai darė kratą NKVD, kiaulės 
buvo tavo išgalvota apgaulė ru
sams, davei žinią partizanams”.

Lietuvos partizanai nebuvo 
mums “banditai”, kaip juos va
dino Lietuvos Stalino pakalikai, 
o iškiliausi Lietuvos vaikai. Sau 
naudos neieškojo, parodė, kad 
Lietuva kovoja, ginasi o ne savo 
noru įstojo į Sovietų Sąjungą, 
kaip skelbia raudonieji.

Pasibaigus karui, dar ilgai 
per sieną buvo didelis judėjimas 
žmonių. Grįžo iš lagerių privers
tinių darbų į namus, dauguma 
bėgo į Vakarus. Į mano tėviškę 
iš Lietuvos naktį atbėgdavo 10 - 
15 m. jaunų vyrų. Dieną ilsėjosi, 
vakare traukė tolyn. Partizanai 
ta proga nepasinaudojo, perkirtę 
Lietuvos-Lenkijos sieną, atlikę 
uždavinį (ieškojo per Lenkiją 
ryšių su laisvu pasauliu) grįžda
vo į Lietuvą. 1946-1947 m. pa
skelbta amnestija mažai partiza
nų ja pasinaudojo: buvo pasiry
žę vesti kovą vieni.

Prie akmens, ant kurio apsireiškusi Marija, ir marmurinės užrašo len
tos Šiluvos koplyčioje stovi mons. E. Simaška, kuris lydėjo Šv. Tėvą Jo
ną Paulių II jam lankantis Šiluvos koplyčioje 1993 m. Nuotr. I. Ross
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Bundantis milžinas
Dr. JONAS KUNCA

Kinija su 1 bilijonu gyven
tojų ir sėkmingomis reformomis 
tapo svariu ekonomikos ir poli
tikos centru.

Po skaudžių kultūrinės re
voliucijos žygių nauji Kinijos 
vadai pradėjo įgyvendinti refor
mas jau prieš 25 metus. Pir
miausia valdančioji komunistų 
partija ėmė keisti savo pasenusį 
elitą, kurio tik 13% turėjo aukš
tąjį išsilavinimą. Dabartinių par
tijos vadovų tarpe jų yra per 
45%. Vietoj partijos ideologų 
prie reformų įgyvendinimo dir
bo technokratai. Taip per tuos 
25 metus Kinijos ekonomija pa
didėjo 4 kartus. Valdančioji par
tija prižiūri, kad šalyje viešpa
tautų tvarka ir disciplina. Ji ven
gia staigių pakeitimų, kurie, 
kaip parodė Sov. Sąjungos pa
vyzdys, priveda komunistinę šalį 
prie chaoso.

Technologijos ir bendrai kul
tūros pažangai Kinija siunčia į 
užsienio (Europos-Amerikos) uni
versitetus 100,000 studentų. Už
sieniečių Kinijos aukštosiose mo
kyklose mokosi tik 5000.

JONAS 
PAULIUS II 1993.1X7 
MELDĖSI PRIE ŠIO 
ALTORIAUS. 
atsiklaupęs PABUČIAVO 
ŠI AKMENI IR JI 
PALAIMINO

Ši marmurinė lenta Šiluvos 
koplyčioje pritvirtinta altoriaus 
šone šalia akmens, ant kurio 
Marija pasirodė 1608 metais

Nuotr. I. Ross

Kinija gerai žino JAV karinį 
pranašumą. Karu ji tyliai tobuli
na savo ginklus vengdama 
aštresnių sankcijų su Vašingto
nu. Ji stiprina santykius su ES 
kaip atsvarą Amerikos vyravi
mui. Prekyba su ES šiais metais 
padidėjo 40% ir siekia apie 130 
bilijonų dolerių. Apie 30 bin. 
europiečiai turi investavę Kinijo
je. Viskas rodo, kad prekyba tarp 
Kinijos-ES dar žymiai padidės.

Problema dar neišspręsta 
dėl sankcijų Kinijai ginkluotės 
tiekimo srityje. Kinija norėtų, 
kad tos sankcijos būtų atšauktos. 
Europa būtų linkusi sutikti su 
tiekimu tik dėl apsaugai reikalin
gų ginklų. Aukščiausio lygio pa
sitarimai tarp Kinijos ir ES vyksta 
kiekvienais metais. Artimiausi 
bus š.m. gruodžio mėnesį.

Europa, panašiai kaip Kini
ja, yra prieš JAV obsoliučią val
džią, ypač po vienašališkai pra
dėto karinio išpuolio Irake ir 
Vašingtono delsimo užbaigti Pa
lestinos sankirtį. ES-Kinijos bend
radarbiavimas būtų geriausia at
svara Vašingtono pastangom 
tvarkyti pasaulį, kai jis parodė, 
kad to nesugeba ir tik sukelia 
sąmyšį.

Žiūrint į ateitį, atrodo, kad 
tolimesnė ekonominė ir politinė 
Kinijos pažanga priklausys nuo 
sugebėjimo išlaikyti tvarką ir 
vienybę savo šalyje ir tęsti iki 
šiol sėkimingas reformas. Pas
kutiniu metu eina gandai apie 
nesutarimus tarp aukščiausių 
Kinijos vadų. Sunku pasakyti, ar 
jie yra rimti. Be to, gerėjant 
ekonomikai, Kinijoj atsirado ne
mažai turtuolių, o gyventojų 
dauguma gyvena dar vis gana 
skurdžiai. Tokia ekonominė ne
lygybė yra surišta su pavojais. 
Nesiderina ji ir su pačia partijos 
ideologija. Kiek pavyks valdžiai 
pašalinti tą ekonominę nelygy
bę, irgi nežinia.

Kinijos milžino atbudimas 
ir stiprėjimas sukelia rūpesčių 
JAV, kurios bijosi netekti pa
saulio vado vietos. O Rusija 
būkštauja dėl beveik tuščios 
milžiniškos Rytų teritorijos, ku
rios didelė dalis kadaise pri
klausė Kinijai. Iš kitos pusės vi
siem gerai, kai didėja Kinijos 
rinka ir viešpatauja pastovumas 
toje didžiulėje valstybėje.

Daug balsų girdisi Vakaruo
se apie reikalingumą demokra- 
tinti Kinijos partinę sistemą. 
Idėja kilni. Bet reikia nepamirš
ti, kad staigus demokratinimas 
ko gero sukeltų sąmyšį tam 
krašte, ir visa Azija būtų išju
dinta. Sustotų ir ekonominė pa
žanga, kurios iki šiol nesustabdė 
jokios krizės Azijoje arba Vaka
ruose. Dėl to su raginimais de- 
mokratinti Kiniją vertėtų būti at
sargesniems.

Paskutiniu metu pasirodė, 
kad Š. Korėjos problemos tai
kiai išspręsti negalima be Kini
jos talkos. Mat Kinija aprūpina 
tą nuskurdusią šalį maistu ir ki
tais reikmenimis. Taigi Š. Korė
ja turi klausyti Kinijos. Vašing
tonas nenori įsivelti dar į vieną 
karinį sankirtį ir yra dėkingas už 
Kinijos tarpininkavimą. Čia iš
kyla ir Kinijos politinė svarba 
sprendžiant Azijos sankirčius.
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LAISVOJE TĖVfflEJE ® LIETUVIAI PASAULYJE
NAUJOS MONETOS

Lietuvos bankas spalio 7 d. pa
pildė proginių monetų išleidimo 
2004-2005 m. planą, kuriame nu
matyta, kad kitais metais bus iš
leista 50 litų sidabro moneta, skirta 
kardinolui Vincentui Sladkevičiui 
(1920-2000). Taip pat nutarta su
mažinti 2005 m. numatytos išleisti 
vienos uncijos aukso monetos, 
skirtos Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės valdovų rūmams, tiražą 
nuo 1500 iki 1000 monetų, paaiškė
jus, kad monetos kaina bus per 
aukšta. Lietuvos banko valdyba pa
tvirtino ir 50 litų monetos, skirtos 
Lietuvos valstybinio muziejaus 150— 
osioms metinėms, meninių projektų 
konkurso rezultatus. Pirmoji vieta 
skirta autoriui Antanui Žukauskui. Jo 
projektuota moneta bus išleista 2005 
metų antrąjį ketvirtį.

KOVA SU KORUPCIJA 
ŠVIETIME

Specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) pareigūnai, pristatę aštuonių 
seminarų ciklą apie korupciją Lie
tuvos aukštosiose mokyklose, spa
lio 13 d. susitiko su universitetų sa
vivaldų atstovais ir sutarė kokiomis 
priemonėmis stengsis pažaboti iš- 
plitusį kyšininkavimą, nusirašinėji
mą bei dėstytojų papirkinėjimą do
vanomis. Pirmiausia siūloma priim
ti studentų ir dėstytojų etikos ko
deksus ir numatyti atsakomybę už 
kyšio davimą ir ėmimą. STT parei
gūnų ir studentų nuomone, kyšinin
kavimo sumažės pakeitus įprastą 
egzaminų tvarką - ant egzaminų 
rašto darbų studentai rašys ne savo 
vardą ir pavardę, bet kodą. Infor
macija bus skelbiama STT, Lietu
vos moksleivių sąjungos ir studentų 
savivaldos institucijų tinklalapyje 
www.korupcija.lt, kurį rems Švie
timo ir mokslo ministerija. Lietu
vos studentų atstovybių sąjungos 
atlikto tyrimo duomenimis, aukšto
sios mokyklos dėstytojams kyšį pri
sipažino davę 32% studentų. Dau
giau kaip pusės apklaustųjų teigi
mu, dažniausia kyšininkavimo for
ma - “susimesti" dovanai prieš eg
zaminą. Net 60% kyšininkų teigė, 
jog toks poelgis visiškai išsprendė 
jų problemas.

POPULIARIAUSIOS - JAV 
IR RUSIJA

Pasaulinės viešosios nuomonės 
ir rinkos tyrimų bendrovės “Gallup 
International” atliktas tyrimas 
“Žmonių balsas 2004” parodė, kad 
JAV įvaizdį teigiamai ir labai tei 
giamai vertina 55% Lietuvoje ap
klaustų gyventojų. Latvijoje šis 
skaičius siekia 34%, Estijoje - tik 
29%. Neigiamai ir labai neigiamai 
JAV įvaizdį vertina tik 12% Lietu
vos, 15% Estijos ir net 24% Latvi
jos apklaustųjų. Neutralią nuomonę 
apie JAV įvaizdį pareiškė ketvirta
dalis lietuvių, 38% latvių ir 41% 
estų. Tyrimas parodė, kad Rusijos 
įvaizdis Lietuvoje taip pat geresnis 
negu kitose Baltijos valstybėse. 
Teigiamai ir labai teigiamai Rusiją 
vertina 38% Lietuvoje apklaustųjų, 
Latvijoje - 35%, Estijoje - 33%. 
Neigiamai ir labai neigiamai Rusi
jos įvaizdį vertina 20% Lietuvos, 
23% Estijos ir 27% Latvijos ap
klaustųjų. Tam įtakos galėjo turėti

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario
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tai, kad Lietuvai iš visų Baltijos 
valstybių geriausiai pavyko išspręs
ti problemas su rusakalbiais gyven
tojais. Tyrimo duomenimis, geriau
sią įvaizdį pasaulyje turi Kanada, 
kurią teigiamai arba labai teigiamai 
vertino 49% visų apklaustųjų. Ja
poniją rėmė 46%, Vokietiją - 45%. 
JAV liko priešpaskutinėje vietoje 
su 40%, po jos - Rusija, su 31%. 
Apklausoje dalyvavo daugiau kaip 
50,000 žmonių iš 60 pasaulio vals
tybių.

KELIONĖS VIETOJ 
CIGAREČIŲ

Vilniaus visuomenės sveikatos 
centras, Vilniaus universiteto onko
logijos institutas ir Lietuvos širdies 
sąjunga paskelbė nerūkymo akciją. 
Rūkaliai kviečiami į paskaitas, ne
mokamas konsultacijas, kaip nuga
lėti priklausomybę. Konkurso “Ne- 
rūkyk-keliauk” dviems laimėtojams 
bus dovanojami kelionės bilietai į 
Egiptą. Dešimt atsitiktinai atrinktų 
žmonių iš visų, metusių rūkyti iki 
konkurso pabaigos (liudininkų pa
tvirtinti) pateks į konkurso baigmę, 
dviem iš jų teks kelionės premija, 
kitiems - paguodos dviračiai. Pa
saulio sveikatos organizacijos duo
menimis, rūkymas šiuo metu yra 
didžiausias neinfekcinių ligų rizi
kos veiksnys, nužudantis daugiau 
žmonių negu AIDS, alkoholis, eis
mo nelaimės, narkotikai, gaisrai, 
žmogžudystės ar savižudybės kartu 
sudėjus. Pasaulyje rūko apie 47% 
vyrų ir 12% moterų. Daugiausia rū
kančių vryų yra Kinijoje ir Vietna
me. Daugiausia moterų rūko Vidu
rinėje ir Rytų Europoje. Lietuvoje 
rūko 52% vyrų, 17% moterų ir 25% 
moksleivių.

METŲ PAUKŠTIS
Lietuvos ornitologų draugija 

2004 metų paukščiu išrinko valsty
binį Lietuvos paukštį - baltąjį 
gandrą. Gandrai gyvena tik ten, 
kur ūkinė veikla visiškai nesunaiki
nta per tūkstantmečius sudarytos 
gamtinės aplinkos. Nuo XX š. 
gandrų pradėjo mažėti beveik viso
je jų paplitimo srityje, tik kai ku
riose Rytų Europos valstybėse, tarp 
kurių ir Lietuva, gandrų skaičius iš
lieka pastovus arba net gausėja. 
Aplinkos ministerijos duomenimis, 
kas keleri metai Lietuvoje atlieka
ma gandrų apskaita rodo, kad joje 
nuolat peri nuo dešimties iki dvide
šimties tūkstančių porų baltųjų 
gandrų. Palankiais metais kiekviena 
gandrų pora išperi ir išaugina po 4- 
5 gandriukus. Ypač daug baltųjų 
gandrų apsistoja Lietuvos pamaryje 
ir Pietų Lietuvoje. Lenkijos Punsko 
krašte jų irgi gausu, tačiau visoje 
Vokietijoje jų yra tik kelios dešim
tys, Danijoje - vos kelios poros.

ATSISTATYDINO 
PARLAMENTARAS

Vyriausioji rinkimų komisija 
spalio 7 d. patenkino kyšio paėmi
mu įtariamo parlamentaro Virgini
jaus Martišausko pareiškimą, ku
riuo jis atsisakė seimo nario man
dato nuo spalio 11 d. Jis atsisakė, 
norėdamas dalyvauti ikiteisminia
me tyrime dėl jam mestų įtarimų ir 
išsiaiškinti. Jis liko kandidatu libe- 
ralcentristų sąraše, kuriame jis bu
vo 26-oje vietoje vienmandatėje Ši- 
lutės-Pagėgių rinkimų apygardoje.

NETEISĖTI ĮRAŠAI
Lietuvos muzikos pramonės 

organizacijos (LMIA) specialistai 
kartu su kriminalinės policijos pa
reigūnais šią vasarą patikrino 56 
įmones bei prekyvietes ir konfiska
vo beveik 190,000 neteisėtų daiktų 
su muzikos, filmų įrašais bei kom
piuteriniais žaidimais, praneša EL- 
TA-LGTIC. Tikrinimai vyko nuo 
birželio iki rugpjūčio. Didžiausi kū
rinių vagių tinklai buvo išaiškinti 
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, taip 
pat Druskininkuose. “Piratų” at
rasta taip pat Jonavoje ir Rasei
niuose. Iš viso pradėti 45 ikiteismi
niai tyrimai baudžiamosiose bylose. 
LMIA duomenimis, dabar apie 
45% sulaikytos “piratinės” gamy
bos sudaro muzikos įrašai, 35% - 
filmai, likusią dalį - kompiuteriniai 
žaidimai. Nelegalios pramonės 
įrangos dalis Lietuvoje sudaro 
58%. o dėl piratavimo informacijos 
technologijų bendrovės kasmet pa
tiria 48 mln. litų nuostolių. RSJ
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Pranciškono diakono Arūno sutiktuvės Ontario Hamiltone. Iš k: klebonas kun. Audrius Šarka, kun. Petras 
Šarka, provinciolas kun. Benediktas Jurčys, diakonas Arūnas Brazauskas, diakonas Jonas Šileika. Visi jie - 
pranciškonai Nuotr. R. Choromanskytės

Atgyvenusi savo laiką šventė
Cicero lietuviai paskutinį kartą paminėjo 

Tautos šventę
EDUARDAS ŠULAITIS
Nepriklausomoje Lietuvoje 

ir išeivijoje labai populiari bu
vusi Tautos šventė dabar jau ta
po mažai švenčiama net ir užsie
nio lietuvių tarpe.

Tačiau Cicero lietuviai ją 
dar iš “įsibėgėjimo” paminėjo 
rugsėjo 12 d., nors pati šventė 
išpuolė rugsėjo 8-ją, kai būdavo 
prisimenamos Vytauto Didžiojo 
karūnavimo metinės.

Šiemet ciceriečiai šią savo 
laiku atgyvenusią šventu turbūt 
paminėjo vieninteliai iš Čikago
je bei jos apylinkėse aktyviausių 
lietuviškų telkinių. Kaip sakė 
LB Cicero apylinkės valdybos 
pirm. Mindaugas Baukus tai, 
tikriausiai bus paskutinis šios 
šventės renginys ir Cicero lie
tuviams.

Po kun. Jauniaus Kelpšo au
kotų Mišių Šv. Antano švento
vėje nepilna šimtinė tautiečių 
parapijos salėje tęsė minėjimo 
programą.

Pradžioje, po užkandžių, su
sirinkusieji išgirdo ALTos Cice
ro skyriaus pirm. St. Dubausko 
pranešimo, apie savo kelionę į 
Lietuvą. Šis tautietis, kuris vasa
rą 3 savaites praleido Tėvynėje, 
pabėrė savo įspūdžius. Sakė, 
kad teko aplankyti ne tik Vilnių, 
Kauną, Klaipėdą, Nidą, bet ir

S. Jagminienė su savo muzikantais linksmina Cicero lietuvius Tautos 
šventės minėjime. Kairėje stovi LB Cicero apyl. valdybos pirm. M. 
Baukus Nuotr. E. Šulaičio

ipAįp ręjpAįį)

Pasaulio lietuvių sportinės žaidynės
Pirmoji tautinė olimpiada 

įvyko 1938 m. Kaune. Lietuvai 
esant TSRS sudėtyje olimpiados 
nevyko. Šiaurės Amerikos lietu
vių fizinio^ auklėjimo ir sporto 
sąjungos (ŠALFASS) iniciatyva 
po 40 metų pertraukos buvo at
kurtos senosios tradicijos ir 
1978 m. Toronte (Kanada) buvo 
surengtos I pasaulio lietuvių 
sporto žaidynės, kuriose dalyva
vo 1101 sportininkas. Jos buvo 
skirtos Lietuvos valstybės atkū
rimo 60 metų ir pirmosios Lie
tuvos tautinės olimpiados 40 
metų jubiliejams paminėti.

1983 m. Čikagoje (JAV) 
įvyko 11 pasaulio lietuvių s_porto 
žaidynės (toliau — PLSŽ), o 
1988 m. gruodžio mėn. - Ade
laidėje (Australija) III PLSŽ.

four seasons 
KlZzKIn^. REALTY LIMITED

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

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

Angelę Šalvailytę, 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 

Šiaulius bei netoliesia esantį 
Kryžių kalną (ten šalia kryžių 
bei kryželių matęs paliktą ir žy
dišką žvaigždę); aplankė ir Grū
to parką šalia Druskininkų.

Jis daug laiko praleido pas 
savo pusbrolį dantistą ir jo žmo
ną - užsienio vaistų bendrovės 
darbuotoją. Vilniuje turistui iš 
Amerikos atrodė, kad žmonės 
gyvena neblogai. Matė daug au
tomobilių, krautuvėse pastebėjo 
nemažai prekių. Pažymėjo, kad 
vidutiniškas Lietuvoje metinis 
atlyginimas yra 3,700 dol., pats 
mažiausias iš Europos sąjungai 
priklausančių valstybių.

S. Dubauską, atrodė, jaudi
no ne vargstantieji Lietuvos 
žmonės (jų, atrodo, jis neįstengė 
matyti), bet užrašai Vilniuje, ku
rie pirmoje vietoje rašomi len
kiškai, o po to angliškai ir tre
čioje - lietuviškai. Pažymėjo, 
kad skirtumas tarp ponų ir pa
prastų žmonių didėja. Daug Lie
tuvos gydytojų išvažiuoja dirbti 
Anglijon.

Svečiui iš Amerikos, turbūt, 
nebuvo progos nuvažiuoti į kai
mą, nes nieko apie jį nepasako
jo. Atrodo, jis nepamatė tikrojo 
Lietuvos žmonių gyvenimo.

Meninėje dalyje susirinku
sius linksmino S. Jagminienės 
kapela.

Pastarosiose pirmą kartą dalyva
vo atgimstančios Lietuvos spor
tininkai. Buvo nutarta IV PLSŽ 
vykdyti Lietuvoje.

1991 m. Lietuvoje įvyko IV 
PLSŽ, kuriose dalyvavo apie 
3000 lietuvių kilmės sportininkų 
iš 12 pasaulio šaljų. 1995 m. vy
kusiose V PLSŽ trisdešimties 
sporto šakų varžybose dalyvavo 
4870 sportininkų. 1998 m. Lie
tuvoje surengta II Lietuvos tau
tinė olimpiada ir VI PLSŽ.

2004 m. birželio 8 d. Vilniu
je įvyko Pasaulio lietuvių bend
ruomenės vadovų, ŠALFASS, 
Australijos lietuvių fizinio auk
lėjimo sąjungos (ALFAS) atsto
vų, Kūno kultūros ir sporto de
partamento bei kitų sporto orga
nizacijų pasitarimas dėl VII 
PLSŽ surengimo. Pasitarimo 
metu buvo pabrėžta, kad užsie
nyje tebelieka aktualu puoselėti 
ir saugoti lietuvybę. Sportas - 
vienas iš .būdų tai daryti, o Pa
saulio lietuvių sporto žaidynės

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

Hamilton, ON
HAMILTONO AUŠROS VAR

TŲ PARAPIJOS lietuviai sulaukė 
svečio, o klebonas kun. A. Šarka, 
OFM, - pagalbininko sielovados 
darbuose. Atvyko ir diakonas br. 
Arūnas Brazauskas. Jaunimo Cent
re surengta ta proga susipažinimo 
popietė. Sulaukėme garbingų sve
čių - iš Lietuvos provinciolas kun. 
Benediktas Jurčys, OFM, iš Toron
to kun. Petras Šarka, OFM, ir nau
jai atvykęs į Torontą diakonas br. 
Jonas Šileika.

Popietę pradėjo parapijos val
dybos pirmininkas Marijus Gudins- 
kas. Pasveikino ir padėkojo visiems 
už atvykimą, paprašė kun. B. Jurčį, 
OFM, tarti žodį. Provinciolas pasi
džiaugė matydamas gausų būrį Ha
miltono lietuvių, pristatė diakoną 
br. Arūną, palinkėjo jam sėkmės 
darbuojantis Hamiltone. Paskelbė, 
kad diakono Arūno įšventinimas 
kunigu įvyks gruodžio 11 d. Ken- 
nebunkporte, po to jis sugrįš į Ha
miltoną sielovados darbui.

Sveikinimo žodžius perskaitė 
KLKM dr-jos Hamiltono skyriaus 
pirmininkė Magdalena Vaitonienė. 
Diakonas A. Brazauskas papasako
jo apie savo nueitą gyvenimo kelią, 
sakė, kad malonu būti Hamiltone ir 
tikisi malonaus bendradarbiavimo, 
jis pasiruošęs įsijungti į darbą.

Klebonas kun. A. Šarka, OFM, 
padėkojo gausiai susirinkusiems šia 
gražia proga, pasidžiaugė, kad turės 
pagalbininką, palinkėjo br. Arūnui 
sėkmės, ištvermės darbuose. Po ofi
cialiosios dalies, sukalbėjus maldą, 
vaišinomės. Stebino vaišių gausu
mas ir įvairovė - viešnios atnešu- 
sios maistą buvo išradingos ir pui
kios šeimininkės. Neapsieita be 
torto su žvakutėmis. Kun. Petrui 
Šarkai, OFM, švenčiant gimimo die
ną buvo sugiedota Ilgiausių metų, 
palinkėta kūiybingą sveikų ir gerų 
metų... Popietė praėjo jaukioje ir 
draugiškoje aplinkoje. Kiekvienas 
galėjo pabendrauti su dvasiškiais ir 
provinciolu kun. B. Jurčiu, OFM. Vi
si dėkingi parapijos v-bos visuome
ninei sekcijai ir jos pirmininkei Re
ginai Choromanskytei už gražiai su
rengtą šventę. D.G.

A.a. ALDONOS LAUGALIE- 
NĖS dvejų metų mirties sukakčiai 
paminėti, jos vyras Antanas “Pa
galba Lietuvos vaikams” aukojo 
$200.

Dėkojame už auką-
PLV komitetas 

tf>X^M^XP>X^M^>X^X^X^X^X^X^X, 

gali ir toliau likti tautinio bend
radarbiavimo forma. Žaidynes 
vykdant Lietuvoje, užsienio lie
tuviai kartu turėtų galimybę ap
lankyti tėvų žemę. Šiuo metu 
užsienyje gyvena apie 1,5 mln. 
lietuvių. Be to, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės vadovai informa
vo, kad kitose valstybėse orga
nizuoti tokias žaidynes būtų 
brangiau nei Lietuvoje.

Minėto pasitarimo metu nu
tarta prašyti Lietuvos vyriausy
bę remti VII Pasaulio sporto žai
dynių vykdymą, Lietuvos prezi
dentą — globoti žaidynes, o Kū
no kultūros ir sporto departa
mentą - sudaryti organizacinį 
komitetą.

VII Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės vyktų keliais etapais: 
jos prasidėtų sporto klubuose, 
mokyklose, vėliau peraugtų į sa
vivaldybių, apskričių žaidynes, 
o baigminės varžybos vyktų 
2005 m. birželio 30-liepos 3 
dienomis Vilniuje. Žaidynių 
programą sudarytų sporto bei 
kultūrinė programa. Į varžybų 
programą būtų įtraukta apie dvi
dešimt sporto šakų, bet tik tos, 
kuriose dalyvautų užsienyje gy
venantys tautiečiai.

Sporto žaidynės skiriamos 
Lietuvos valstybės — karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dienai, 
Europos kultūros konvencijos 
50-ies metų jubiliejui paminėti 
bei Jungtinių tautų paskelbtiems 
2005 - tarptautiniams kūno kul
tūros ir sporto metams.

Žaidynės būtų finansuoja
mos ir Kūno kultūros ir sporto 
departamentui skirtų lėšų.

Antanas Petrauskas, 
generalinis direktorius, 

organizacinio komiteto narys

JA Valstybės
Lietuvos vyčių 144 kuopa, 

veikianti St. Clair vietovėje Pensil
vanijoje, rugpjūčio 14-15 d.d. su
rengė 90-tąsias Lietuvių dienas 
Frackville vietovėje. Lietuvių Ro
mos katalikų sąjunga tokias dienas 
pradėjo rengti 1914 m. Šventės 
tikslas - atšvęsti Žolinės šventę pri
siminti lietuviškus papročius bei 
tradicijas. Šventės pelnas visuo- 
ment buvo skiriamas Lietuvos žmo
nių labdarai. Po 30 metų, kai išmirė 
vyresnio amžiaus kunigai, tai jau
nesni jų įpėdiniai paprašė, kad Lie
tuvių dienas perimtų organizuoti 
Lietuvos vyčiai. Prel. A. Bartkus, 
dabartinis Šv. Kazimiero kolegijos 
rektorius Romoje, 1972 m. buvo 
vienas pagrindinių 144 kuopos or
ganizatorių. Praeitų metų Lietuvių 
dienos buvo rengiamos Lakewood 
ir Lakeside parkuose iki jų užda
rymo. Jau 20 metų šios Lietuvių 
dienos yra rengiamos Schuylhill 
prekyvietėj, Frackville vietovėje. Šį 
kartą susilaukta tūkstančių lankyto
jų. Šventė pradėta eisena per 
Schuylhill apsipirkimo centrą pa
puoštą lietuviškais tautiniais moty
vais. Vėliau čia vyko įvairios pra
mogos: laimikių traukimai, loteri
jos, lietuvių liaudies dirbinių paro
dos, muzika pasiklausymui ir šo
kiams, lietuviškas maistas, tautiniai 
šokiai. Pastaruosiuose dalyvavo 
“Malūno” šokėjai Baltimorės “Auš
rinė” ir “Žilvino” ansambliai iš Fi
ladelfijos, jaunų vyrų šokėjų grupė 
“Gintaras” iš Mohany City. Sekma
dienį Mišios buvo aukojamos se
niausioje lietuvių Šv. Jurgio šven
tovėje Shenandoah mieste, PA. Vi
suomenė labai gausiu dalyvavimu 
parėmė Lietuvių dienas ir Lietuvos 
vyčių veiklą.

(Draugas, 2004 m., 164 nr.)

Švedija
Šio krašto sostinėje Stockhol- 

me pastatytas paminklas baltie- 
čiams, kurie per karą sausuma, val
timis ir laiveliais pasiekė Švediją ir 
tiems, kurie žuvo Baltijos vandeny
se. Paminklą sukūrė dail. U. 
Schutz. Atidarymo data - spalio 25 
d. Kaip tik spalio 25 d. prieš 60 me
tų daugiau kaip 150 pabėgėlių iš 
Estijos atplaukė į Švediją. Lėšas 
paminklui suaukojo apie šimtas 
draugiją įmonių ir pavienių žmo
nių. [ Švediją pabėgo apie 30,000 
baltiečią tarp jų dalis ir lietuvią 
bet daugiausia estų. Atsimintinas iš 
to laikotarpio tragiškas įvykis, kai 
švedų valdžia 150 baltiečią buvu
sių vokiečių kariuomenėję, grąžino 
sovietams. (BNS)

Vokietija
Rugsėjo mėn. pradžioje 

Brockstedt galerijoje Berlyne atida
ryta žinomos lietuvių tapytojos R. 
Katiliūtės kūrinių paroda, parengta 
pagal programą Dešimties naujų ES 
šalių kultūros metai. Lietuvė me
nininkė susilaukė ne tik meno ger
bėją bet ir Berlyno dienraščių dė
mesio. Taipgi vienas R. Katiliūtės 
darbas atsirado ir Vokietijos užsie
nio reikalų ministerijoje, o nuo rug
sėjo 10 dienos — 4 paveikslai - gar
siojoje Miuncheno galerijų savaitė
je “Open Art” (Atviras menas).

BPL Import/Export
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UOTĄ T ■JZ' A 99 LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 49 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas.................................. 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius..................... 1.50%
180 dienų indėlius................... 1.55%
1 m. term. Indėlius..................2.50%
2 m. term, indėlius.................. 2.55%
3 m. term. Indėlius..................3.00%
4 m. term, indėlius.................. 3.40%
5 m. term. Indėlius..................3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable)....................................1.00%
1 m. ind.......................................2.50%
2 m. ind..................... I............... 2.55%
3 m. Ind.......................................3.00%
4 m. Ind....:................................. 3.40%
5 m. ind.......................................3.85% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLALAPIS: www.talka.net

Rugsėjo 18 d. Berlyno fotografijos 
galerijoje “Argus fotokunst” išsta
tyta A. Sutkaus autorinė fotografijų 
paroda. Šiuos projektus parėmė 
Lietuvos kultūros ir užsienio reika
lų ministerijos (ELTA).

Turkija
į Ararato viršukalnę rugsėjo 

8 d. įkopė Lietuvos alpinistų grupė, 
vadovaujama V. Bukausko. Tikslą 
pasiekė 13 asmenų iš 17-kos - pa
siekė 5165 metrų kalno viršūnę. 
Pasak grupės nario S. Viliaus, šiuo
se kalnuose esančios geresnės sąly
gos negu Himalajuose, bet įvairios 
kliūtys nelepinusios Lietuvos alpi
nistų ir šį kartą. Ararato viršūnėje 
siautusi pūga ir buvę šalta. Tačiau 
kopimas pavykęs be didesnių ne
sklandumų - Ararato kalnas stūkso 
Turkijoje, netoli Armėnijos sienos. 
Jį sudaro du kūgiai: vakarinis - Di
dysis Araratas 5165 m ir rytinis - 
Mažasis Araratas (3925 m). I šį 
kalną leidžiama kopti tik nuo 2000 
metą (ELTA)

Naujoji Zelandija
Susitikime su Lietuvos prezi

dentu V. Adamkumi Naujosios Ze
landijos Užsienio reikalų ir preky
bos ministeris Ph. Gott informavo, 
kad nuo kitų metų balandžio 1 d. 
Lietuvos piliečiai galės vykti į N. 
Zelandiją be vizų. Pastarieji šiame 
krašte galės būti ne ilgiau kaip 90 
dieną Šio krašto piliečiai be vizų į 
Lietuvą galėjo vykti nuo 1990 m. 
Taipgi ministeris Gott su preziden
tu pasidalijo įspūdžiais. Jam didelį 
įspūdį palikęs Vilniaus istorinis bei 
kultūrinis paveldas, o ypač Lietu
vos žmonės, ilgai kovoję dėl savo 
nepriklausomybės. Jis taip pat pri
siminė lietuvių bendruomenę, gy
venančią Auckland mieste. (ELTA)

Australija
Kanberos lietuviai rugsėjo 12 

d. šventė Valstybės dieną Ją suor
ganizavo Kanberos lietuvių bend
ruomenės sąjungos valdyba. Šven
tės dalyvius pasveikino jos pirm. V. 
Martišius ir paskaitai pakvietė J. 
Mockūną. Pastarasis kalbėjo apie 
Lietuvos valstybingumą Mindaugo 
karūnavimą karaliumi ir Lietuvos 
kelią į Vakarų Europą prasidėjusį 
Mindaugo laikais ir pasibaigusi 
įstojimu į ŠASfNATO) ir Europos 
sąjungą Baltiečiai parodę savo 
valstybingumą kai du milijonai lie
tuvią latvių ir estų susikabino ran
komis Baltijos kelyje nuo Vilniaus 
per Rygą iki Talino. Po paskaitos 
sveikinimo žodį tarė Australijos lie
tuvių bendruomenės krašto val
dybos pirmininkė L. Kalėda. Ji 
taipgi perdavė sveikinimus Itn. R. 
Karaliavičiaus, geriausiai savo lai
doje baigusio Lietuvos gen. Jono 
Žemaičio karo akademiją ir pel
niusio Kanberos lietuvių 2000 dol. 
premiją. Meninės programos dalyje
L. Žilinskaitė skaitė savo sukurtą 
eilėraštį Tėvynė Lietuva. Sidnio 
lietuvių choras “Daina”, neseniai 
atšventęs savo gyvavimo 50 metų 
sukaktį, vadovaujamas B. Alek
naitės, atliko Geelonge gyvenusio
M. Kymanto sukurtą dainą Audros 
siaučia, M. K. Čiurliono Šėriau 
žirgelį, B. Kiverio (žodžiai V. 
Kazoko, Australijos lietuviai) Man 
skamba toliuos, K. Banaičio Žygis į 
Vilnių, M. Noviko Devynbalsė, V. 
Šimkaus (taipgi Australijos lietu
vis) Aš užmiršau, P. Butkaus Aras, 
B. Gorbulskio A ne Tu, Br. Bud- 
riūno kantata Tėviškės Namai - iš 
visų kelių keleiviai grįžta į šil
tuosius tėviškės namus. Programa 
baigta Tąutos himnu. J. Andr.

(Mūsųpastogė, 2004 m., 37 nr.)

PASKOLAS
Asmenines nuo............4.30%
nekiln. turto 1 m...........4.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

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


Angliškoji spauda 
apie lietuvio romaną 
Antano Šileikos romanas “Woman in Bronze”
sulaukė žiniasklaidos dėmesio Toronte ir kitur
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□ KULTBRltt VEIKLOJE
Torontiečio rašytojo Antano 

Šileikos trečiąją knygą Woman 
in Bronze šių metų vasaros pa
baigoje išleido žymioji “Ran
dom House” leidykla. Plataus 
dėmesio susilaukė naujasis jo 
romanas. (Pirmos dvi knygos 
buvo apysakų rinkiniai Dinner 
at the End of the World ir 
Buying on Time). Nuo išleidimo 
datos - š. m. rugpjūčio 21, 
recenzijos ir straipsniai apie 
autorių buvo spausdinami 
Toronto Star, The Globe and 
Mail, Calgary Herald, 
Edmonton Journal, ir “knygių” 
mėgstamame leidinyje Quill and 
Quire. Taip pat romanas buvo 
siūlomas vienu iš trijų rugpjūčio 
mėnesio geriausių Eile Canada 
žurnale. O rugsėjo 15 d. CBC 
radijo programoje vyko Shelagh 
Rogers pokalbis su autoriumi.

Radijo pokalbyje buvo maž
daug pakartota ta pati informa
ciją kurią skaitėme įvairiuose 
straipsniuose apie jį, tačiau išsa
miau išdėstytos romano gilesnės 
mintys ir temos. Užklaustas, kas 
jį įkvėpė ar ^paskatino rašyti šį 
romaną, A. Šileika atsakė, kad 
kartą namuose beklausant ame
rikietės Josephine Baker dainų 
įrašo, jo akį pagavo sena nuo
trauka iš Lietuvos ir atėjo mintis 
pasekti pasaką, kuri sujungtų du 
priešingus - pokario (I Pasauli
nio karo) Lietuvos ir Paryžiaus 
gyvenimą. Josephine Baker bu
vo šokėja ir dainininkė, populia
ri XX š. antrajame dešimtmetyje 
- “Roaring 20’s” laikotarpio 
žvaigždė. Iš tos minties per sep
tynerius metus beveik 400 psl. 
romane A. Šileika sukūrė pasa
ką apie dievdirbį Tomą Stumb
rą, gimusį mažame Lietuvos 
vienkiemyje, nukeliavusį į Pary
žių siekti savo lūkesčių išsipil
dymo - tapti skulptoriumi meno 
sostinėje.

Kodėl iš Lietuvos į Paryžių? 
Nes norėta surišti dvi visiškai 
skirtingas vietoves: Lietuvos 
kaimą ir Paryžių, kuris tuo lai
kotarpiu buvo viena įdomiausių 
vietų pasaulyje. Toje kelionėje 
taip pat autoriui buvo svarbu pa
rodyti, kaip žmogus gali iš “nie
ko” tapti “kuo nors”, arba atsi
naujinti, pradėti iš naujo aplin
koje, kuri irgi naujai kuriasi, po 
I Pasaulinio karo prasidedant 
naujai epochai. O jeigu esi gud
rus, turi šiek tiek laimės ir iš
moksti kūrybingai laviruoti - 
“žaisti žaidimą” - gali įkopti į 
pačią viršūnę...

Tų laikų Paryžiuje, šokėjos 
Josephine Baker aplinkoje paro
domas ne tik kontrastas tarp kai
mo žmogaus ir miestelėnų, bet 
ir, pasak autoriaus, ir kaip nau
jajame amžiuje prasideda garse
nybių garbinimas, susižavėjimas 
tuštybėmis, žvaigždėmis, išvaiz
da. Jis parodo, kaip sunku yra 
menininkui iškilti savo srityje, 
nugalėti praeities nesėkmes, ko
voti su žemiškomis pagun
domis.

Recenzijose (Edmonton Jour
nal, Calgary Herald, The Globe

“Bočių” choro kvartetas iš Wasaga Beach, Ont., atlikęs dalį meninės 
programos Lietuvos kankinių parapijos metinėje šventėje Mississauga, 
ON. Iš k: A. Kusinskis, R. Dūda, A. Ulbinas, A. Brazys Ntr. K. Poškaus

“Bočių” choras, vadovaujamas A. Ulbino, iš Wasaga Beach, Ont., atlikęs meninę programą Lietuvos kanki
nių parapijos metinėje šventėje Mississaugoje, Ont. Nuotr. K. Poškaus

ANTANAS ŠILEIKA, autorius 
romano Woman in Bronze

and Mail) romanas buvo teigia
mai įvertintas kaip skaitytoją 
pagaunantis ir sklandžiai para
šytas. Michael Redhill (The 
Globe and Mail recenzijoje) ra
šo, kad A. Šileika yra meistriš
kas ir įžvalgus pasakotojas, su 
subtilios ironijos gabumais, įdo
miai supinantis tragiškumą su 
kilnumu. Jo nuomone, Tomo 
Stumbro brendimo eiga randa 
atoaidį bet kurioje asmeniškoje 
ar tautinėje kultūroje, kurioje 
geri sūnūs ir geros dukros ati
tolsta nuo senų tradicijų, ir kal
tybės jausmas nepajėgia sutram
dyti jų noro pasiekti savo lūkes
čius. Tai yra ,brendimo dalis — 
palikti namus ir siekti išsipildy
mo, leidžiant aistrai vadovauti 
vietoj pareigingumo.

Philip Marchand savo re
cenzijoje The Toronto Star (rug
sėjo 5 d.) lygino pirmąją knygos 
dalį, kurioje veiksmas vyksta 
Lietuvoje, su antrąja - Paryžiu
je. Jam pirmojoje dalyje sukurta 
įtampa buvo itin įspūdinga, o 
Paryžiaus gyvenimo aprašymas 
nepagaunantis, nors veikėjai bu
vo ryškiai apibrėžti. Romano ei
ga (fabula) kruopščiai sureži
suota bet neįtikinanti, ir, jo nuo
mone, dialogas - ne visai natū
ralus.

Pirmąją dalį, rašo P. Mar
chand, galėjo parašyti tik Šilei
ka, o antrąją - kas kita. Įdomios 
jam buvo romane slypinčios te
mos apie atgailą, apie chaosą, 
kuris seka Stumbrą, nepaisant jo 
gan paprasto, nuoširdaus būdo. 
Romano stilių jis apibūdina kaip 
tvarkingą, neapkrautą metaforo
mis ar ilgais aiškinimais. Jis ja
me randa inteligentiškumo, o 
pirmoje dalyje - itin efektingo 
lyrizmo ir to įkvėpimo, kurio 
ieško pats menininkas Stumb
ras. Gal todėl, spėja P. Mar
chand, kad Šileikos vaizduotę 
pagauna ne personažų niuansai 
platesnėje aplinkoje, bet gilesni 
kultūriniai konfliktai.

Jo tokia įžvalga primena 
dažnai kartojamą teoriją, kad 
labiausiai įtikinanti kūryba yra 
ta, kuriai įkvėpimą kūrėjas ran
da savo paties gyvenimo gel
mėse. RSJ

Vilniaus universiteto Petro Skargos kiemas. Matyti užrašas: “Alma Mater Vilnensis

Vilniaus universitetui 425
Paminėta “Alma mater Vilnensis” sukaktis 

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Vilniaus universitetui jau 

425-ri. O, rodos, visai neseniai 
įvyko anas, nepamirštamas 400- 
ųjų metinių minėjimas, pranešęs 
miestui ir pasauliui, kad Vil
niaus universitetas įsteigtas 
1579 m. karaliaus Stepono Ba
toro ir popiežiaus Grigaliaus 
XIII valia, yra senas, garbingas, 
anuomet toliausiai į Rytus 
nutolęs. Kiek tam paskelbti rei
kėjo pilietinės drąsos, išminties, 
lankstumo, bet to netrūko. Daug 
vėliau buvęs CK sekretorius L. 
Šepetys pasakojo, kad iš visų 
minėjimų, kuriems jam teko pir
mininkauti, visuomenė su tokiu 
noru, pakilimu organizavo tik 
du: M. K. Čiurlionio 100-ųjų 
gimimo metinių (1975) ir uni
versiteto 400-ųjų metinių (1979).

Sukakties Mišias Sv. Jono 
šventovėje aukojo kunigas, jos 
rektorius jėzuitas Algis Baniu
lis. Parinktą šy. Luko Evange
lijos pasakojimą apie sėjėją, 
apie sėklos likimą, kunigas pri
taikė iškilmių turiniui, pabrėžė 
būtinybę mokslo žinias derinti 
su dvasiniu ugdymu.

Renginių sukakčiai paminėti 
įvyko ne vienas, išleistas ne 
vienas leidinys ir iš pagrindų 
atnaujintas... vienas pastatas - 
filosofijos fakultetas, įeinantis į 
senųjų rūmų ansamblį. (Atlikti 
darbai kainavo 12 mik, truko 
beveik dešimtmetį. Rektorius B. 
Juodka juokavo: “Jei ne sukak
tis, jei ne mano įžūlumas, darbai 
būtų užtrukę dar antra tiek”. Bu
vęs klasicistinio meno pamink
las, pritaikytas auditorijom, akį 
patraukia rūpestinga vidaus ap
daila, pastelinėm spalvom, par
ketu, šviestuvais, grindų plokš
tėm, lubų freskom. Anot rekto
riaus, “tai ne auditorijos, o meno 
kūriniai, kur filosofai nekliudo
mai galės semtis idėjų”.

Ruoštasi, ruoštasi ir kitur: 
atnaujinta teatro salė, Vinco 
Krėvės auditorija su nuostabiai
siais R. Jasudytės gobelenais, 
koridoriuje į mažąją aulę įsteig
ta šešių universitetui nusipelniu
sių profesorių bareljefų galerija 
(skulptorius J. Jagėla), rektorato 
seminaro salėje pastatyti atnau
jinti prieškariniai baldai, paga
minta skeptro kopija, nuveikta 
kitų darbų. O iš kur tiems dar
bams gauta lėšų, atskleidė rekto
rius. Pasirodo, kai labai norima, 
galima rasti. “Jeigu būsi mėmė 
- liksi elgeta. Rektoriaus viena 
pareigų — suktis. Mes pasikvie
tėme dvidešimt Lietuvos verslo 
tūzų į gražiausią universiteto au
lę pakalbėti apie mūsų reikalus. 
Pietų pabaigoje jie patys (!) pa
sisiūlė finansuoti projektus bei 
tapti universiteto mecenatais. 
Susidariau gerą nuomonę apie 
mūsų verslininkus; kai mato 
tikslą, jie investuoja ne tiktai į 
“mišių konkursus”. (Rugsėjo 17 
d. Šv. Jono šventovėje už svarią 
paramą universitetui mecenatų 
vardai buvo suteikti Audronei ir 

Juliui Niedvarams bei Bronei ir 
Gedvydui Vainauskams). Mece
natų dėka ir buvo sukurti minėti 
šeši universiteto profesorių ba
reljefai; kiekvienas jų kainavo 
po 13.5 tūkst. litų. Vieno rėmėjo 
lėšomis buvo pagaminta svar
biausia rektoriaus regalija - skep
tro kopija. Originalas karaliaus 
Stepono Batoro įteiktas pirma
jam rektoriui Petrui Skargai po 
pralaimėtų sukilimų kartu su ki
tomis vertybėmis buvo išvežtas 
į Rusiją. Dabar skeptras laiko
mas Sankt Peterburgo Ermitažo 
rūsiuose, ir jo niekaip nepavyks
ta atgauti, nors pastangų dėta 
daug. Minėtieji rektorato salės 
baldai atnaujinti taip pat aukoto
jo lėšomis.

Išsipuošta, pasiruošta ir imta 
švęsti kelias dienas. Pirmiausia 
rugsėjo 16 rektoriaus aulėje bu
vo priimami sveikinimai sukak
ties proga, pasirašoma bendra
darbiavimo sutartis su Torunės 
universitetu, Šv. Jono šventovė
je suteikiami garbės daktaro 
vardai, o Lietuvos Dailės muzie
juje (buv. Chodkevičių rūmuo
se, Didžioji g. 4) atidroma jubi
liejinė paroda Vilniaus universi
tetui 425.

Kitą dieną (rugsėjo 17) - 
padėtos gėlės prie memorialinių 
lentų Didžiajame kieme, atida
ryta profesorių bareljefų galerija 
(įgyvendinta prof. J. Kubiliaus 
seniai pasiūlyta idėja), įvyko dvi 
konferencijos: tarptautinė moks
linė tema Vilniaus universitetas 
Europoje: praeitis, dabartis ir 
ateitis ir tarptautinė studentų. 
Pirmosios dalyviai - Vilniaus 
universiteto rektorius prof. B. 
Juodka, laisvojo Berlyno uni
versiteto prof. A. Demandt, 
Vengrijos centrinio universiteto 
rektorius Y. Ekana, dar mūsiš
kiai - universiteto prorektorius 
prof. J. B. Vaitkus bei kiti profe
soriai — E. Gudavičius, E. Ulči
naitė, A. Bumblauskas ir moks
lininkai iš Rusijas MA, Torunės 
Mikalojaus Koperniko universi
teto, Lenkijos aukštosios filoso
fijos ir pedagogikos mokyklos 
“Ignatianum”. Tą pačią dieną 
Šv. Jono šventovėje įvyko iškil
mingas renginys “Gratulamur”, 
o po jo - koncertas.

Paskutinė iškilrr/iį diena 
(rugsėjo 18) - Mišios Šv. Jono 
šventovėje ir didžiausias, spal
vingiausias renginys - studentų 
eitynės iš centrinių rūmų į Vin
gio parką, kur vyko šventę vai
nikuojanti studentų (ypač mate
matikų) suvaidinta fantastinė ro
ko operetė Neformatas.

Pilnutėlė šventovė nenulei
do akių nuo žygiuojančio di
džiąja nava altoriaus link nema
žo būrio profesorių, rektorių, 
apsisiautusių togomis (juodo
mis, vyšninėmis), su grandinė
mis ant kaklo, kepurėmis. O 
priekyje lėtai, oriai nešama uni
versiteto vėliava, užjos eina fa
kultetų vėliavos. Paskutinis eity
nėse - šeimininkas, Vilniaus 
universiteto rektorius prof. B. 
Juodka.

“Leiskite pradėti senato po
sėdį. Ir nuo vargonų atskamba, 
Gaudeamus — studentijos himnas, 
giedamas jaunų, stiprių balsų.

Garbės daktaro vardai sutei
kiami dviem iškiliems moksli
ninkams, seniems mūsų univer
siteto bičiuliams: Šiaurės Karo
linos (JAV) universiteto medici
nos ir archeologijos profesoriui 
(vengrui) Francis Robicsek ir J. 
V. Gėtės universiteto (Frankfur
to prie Maino) teisės profesoriui 
Peter Gilles.

Pirmąjį pristato, biografiją 
pasakoja prof. Z. A. Kučinskie- 
nė. Naujasis garbės daktaras yra

V

Vilniaus universiteto 425 metų 
sukakties jubiliejinis ženklas

gimęs Vengrijoje 1925 m., į 
Ameriką pabėgęs po pralaimė
tos revoliucijos. Dirba Šiaurės 
Karolinos centre, Šarlotėje, kur 
įsteigė atviros širdies operacijos 
laboratoriją. Yra paskelbęs per 
400 mokslinių darbų, cituojamų, 
pripažįstamų; sukūręs naujų me
todų. (Be širdies chirurgijos, įsi
mylėjęs į archeologiją, parašęs 
šios srities 7 knygas; ypač apie 
majus). Vilniuje jau lankėsi tris 
kartus, su Vytautu Sirvydžiu pa
žįstamas nuo 1996 m. konferen
cijos Berlyne; yra kvietęs mū
siškius į Šarlotę. Tai, kad 2005 
m. pasaulinis širdies chirurgijos 
kongresas numatytas Vilniuje, 
nemažas naujojo garbės daktaro 
nuopelnas. Toga vengrą apvelka 
jį pristačius prof. Z. A. Kučins- 
kienė, diplomą įteikia rektorius. 
Sveikinimai, plojimai ir naujojo 
daktaro padėkos kalba.

Antrojo, prof. P. Gilles, pri
statymą perskaito rektorius. J. 
V. Gėtės universiteto profeso
rius yra parašęs per 300 straips
nių. Ryšius su Vilniaus universi
tetu užmezgęs dar prieš nepri
klausomybę, ypač rūpinosi stu
dentija. Dabar per jo vargą ir 
prakaitą gauti pinigai dviem sti
pendijom. Jis moko: “Galvokite 
patys, tik tuomet būsite išsilavi
nę”. Pristatančio išvada: “Neky
la abejonių, kad šis žmogus ver
tas šito vardo”. Apsiaučiamas 
toga, įteikiamas diplomas. Nau
jasis daktaras dėkoja (anglų kal
ba), pabaigoje kelis sakinius pa
sako gimtąja vokiečių kalba. 
(Iškilmėje dalyvavo Vokietijos 
ambasadorius). Pabaigoje rekto
rius sveikina naujus garbės dak
tarus, sveikina visus 425-ųjų 
metinių sukakties proga, pabrė
žia, kad ji priklauso nuo trijų iš
mintingų vyrų: popiežiaus Gri
galiaus XIII, karaliaus Stepono 
Batoro ir Vilniaus vyskupo Va
lerijono Protasevičiaus.

Iš plačios apimties renginių 
išskirtini būtų ne tokie išraiškin
gi - be togų, be gaudeamus, be 
vėliavų - bet labai prasmingi, 
universiteto istoriją, jo amžių 
liudijantys tyliai. Tai Smuglevi- 
čiaus salėje atidaryta turtinga, 
vertinga jubiliejinių leidinių pa
roda ir Dailės muziejuje minėta 
universitetui skirtų dokumentų 
(privilegijų bulių), tapybos dar
bų (profesorių portretų), rek
torių palikimo, žymiųjų žmonių 
rankraščių (yra čia paskutinis 
prieš tremtį 1824 m., Lietuvoje 
rašytas A. Mickevičiaus eilėraš
tis - Atsisveikinimas; išblukęs 
lapeliukas, bet kokios kultūri
nės, istorinės vertės ir kt. Dailės 
muziejus įsikūręs Chodkevičių 
rūmuose. Jų sienas puošia seniai 
prieš sukaktį įrengtos dvi at
minimo lentos, skirtos čia gyve
nusiems profesoriams - fizikui 
A. Žvironui ir ekonomistui V. 
Jurgučiui. Apmaudu, nesupran
tama, kodėl antrajam skirtame 
tekste - profesorius, Lietuvos 
banko valdytojas — praleisti du 
žodžiai: Štuthofo kalinys. Ne
jaugi lentos užsakovams (banki
ninkams?) tai buvo neverta dė
mesio smulkmena?

Vilniaus savivaldybės choras 
“Jauna muzika” šiemet švenčia 
kūrybinės veiklos 15-metį . 1990- 
1996 m. choras dalyvavo 16 tarp
tautinių konkursų ir 15 kartų lai
mėjo pirmąsias vietas bei pelnė 6 
didžiuosius prizus. 1993 m. tarp
tautinių chorų konkursų sąjungos 
rengiamose didžiųjų prizų nuga
lėtojų varžytuvėse choras laimėjo 
Didįjį Europos prizą. 1994 m. 
“Jauna muzika” tapo Vilniaus sa
vivaldybės choru. Choras kasmet 
surengia po keliasdešimt koncer
tų Lietuvoje ir užsienyje. Gastro
liuota Europoje (Berlyne, Muen- 
chene, Frankfurte, Roterdame, 
Londone, Maskvoje), Kinijoje, 
Japonijoje, Izraelyje. Nuolat sie
kiantis naujumo, choras kaskart 
siūlo publikai originalių sumany
mų. Jubiliejiniais metais publiką 
sudomino teatralizuotas vokiečių 
kompozitoriaus Hugo Distler 
kantatos Mirties šokis atlikimas ir 
džiazo programa su Arū no Šiauš
to grupe Vilniaus evangelikų liu
teronų šventovėje. Renesansinis 
T. L. de Viktorijos Requiem Šiau
lių religinės muzikos festivalyje 
buvo atliktas kartu su saksofoni
ninku Petru Vyšniausku. Mokslo 
metų pradžiai Tytuvėnų, Sida
bravo, Garliavos, Vilniaus krašto, 
Skirsnemunės moksleiviams buvo’ 
parodytas muzikinis spektaklis 
Linksmoji geografijos pamoka. 
Rugsėjo vidurį “Jauna muzika” 
viešėjo Lenkijoje “Wratislawia 
Cantans” festivalyje.

Lietuvos rusų dramos teatre 
spalio 22 d. senoviniai madrigalai, 
šokiai ir poezija atgims spektak
lyje Poeto meilė, skirtame italų 
poeto Francesco Petrarca (1304- 
1374) 700-oms gimimo metinėms 
(spektaklio režisierė Birutė Mar, 
chorui diriguos Andrea Angelini 
iš Italijos). Lapkričio 14 d. Vil
niaus kongresų rūmuose bus ro
doma Carl Orff Carmina burano. 
Kartu su choru, solistais ir instru- 
mentininkais kūrinį atliks ispanų 
choreografo Juan Antonio de los 
Reyes baleto trupė “Bravo fla
menco”. Lapkričio 28 d. ten pat 
girdėsis džiazo ir hiphop ritmai - 
tai Vytauto Sondeckio muzikinis 
projektas Fantasy Night. Jame be 
“Jaunos muzikos” dalyvaus pia
nistas Wladyslaw Sendecki su 
grupe, dainininkas MC Megaloh 
iš Vokietijos. Kompozitoriaus 
Giedriaus Kuprevičiaus ir rašyto
jo Herkaus Kunčiaus sukurtos 
operos DaliGala premjera numa
toma gruodžio 8 d. Lietuvos rusų 
dramos teatre. Ji skirta ispanų 
siurrealisto Salvador Dali 100- 
sioms gimimo metinėms.

Sankt Peterburge, Šiaurinėje 
Rusijos sostinėje, buvo iškilmin
gai atidarytas Lietuvių kultūros, 
švietimo ir informacijos centras. 
240 kvadratinių metrų plote 
į rengta universali renginių salė 
parodoms, susitikimams, patalpos 
lituanistinei mokyklėlei su kom
piuterių klase. Ją šiemet lankys 
70 vaikų ir suaugusių. Centre bus 
ir biblioteka, kuriai leidinių fon
dus nupirko Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamentas, leidinius 
kataloguos Vilniaus apskrities 
viešosios Adomo Mickevičiaus 
bibliotekos darbuotojai. Sankt 
Peterburgo lietuvių bendruome
nę sudaro apie 5,000 žmonių. Ji 

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

Prel. Pranas Gaida, gavęs Šv. Tėvo Jono Pauliaus II apaštalinį palaiminimą 
jo 90-tojo gimtadienio proga. Tekstas jam buvo įteiktas Lietuvos kankinių 
parapijos metinės šventės iškilmėje 2004.X.3 Nuotr. K. Poškaus

yra didesnė už Maskvos lietuvių 
bendruomenę , kuri siekia apie 
3,000.

Literatūros vertėjai šią vasa
lą susiorganizavo į Lietuvos lite
ratūros vertėjų sąjungą (LLVS), 
vienijančią grožinės ir humanita
rinės literatūros vertėjus. Sąjunga 
įsipareigojo skatinti aukšto meist
riškumo vertimo meną, sudaryti 
sąlygas profesiniam tobulėjimui 
bei ginti savo narių kūrybines, so
cialines ir autorių teises. Organi
zacijos primininke išrinkta vertėja 
Jurgita Mikutytė. Steigiamajame 
susirinkime nuspręsta, kad LLVS 
nariu gali būti Lietuvos ar užsie
nio vertėjas, profesionaliai ver
čiantis grožinę literatūrą, išvertęs 
nemažiau kaip dvi knygas ar dvi 
pjeses arba paskelbęs ne mažiau 
kaip šešias svarias poezijos verti
mų publikacijas. Nariu kandidatu 
gali tapti pradedantysis grožinės 
literatūros vertėjas, išvertęs vieną 
knygą ar vieną pjesę arba pa
skelbęs reikšmingų vertimų spau
doje.

Vingio parko estradoje rug
sėjo 1 d. pirmą kartą skambėjo 
intriguojanti muzikinė istorija 
apie Žemaitijos miškuose gyvenu
sį vargetų gynėją, “svieto lyginto
ją” Tadą Blindą. Spektakliui mu
ziką parašė Andrius Mamonto
vas, kuris ir atliko pagrindinį 
“razbainiko” Tado Blindos vaid
menį . Režisierius - populiarus 
teatro, kino ir TV aktorius Ra
mūnas Rudokas, muziką aranža
vo choro “Brevis” vadovas . Gin
tautas Venislovas, į domias deko
racijas sukūrė vilnietis dailinin
kas Audrius Gražys ir kupiškėnas 
šiaudinių skulptūrų autorius An
tanas Kalvelis. Be A. Mamontovo 
spektaklyje vaidino TV laidos 
Lietuvos dainų dešimtukas vedėja 
Jurga Šeduikytė (Tado mylimoji 
Morta), dainų atlikėja Inga Va
linskienė (Kristina), režisierius R. 
Rudokas (Rū stusis Tijū nas), 
aktorius Giedrius Arbačiauskas 
(Blindos draugas Motiejus), Ei
mantas Belickas (smuiko kalba 
bylojantis Čigonas), dainininkas 
Rafailas Karpis (Kristinos tėvas, 
cilindruotas ponas Gruinius).

Kartu su solistais pasirodė’ka
merinis choras “Brevis”, muzi
kantai, šokėjai, kaskadininkai, net 
ir policijos patrulių raitosios kuo
pos pareigu nai su žirgais. Muzika 
spektaklyje buvo atliekama gyvai, 
grojo ritmo grupė, stygininkai, 
džiazo muzikantai (Rimantas 
Brazaitis, Valerijus Ramoška, 
Skirmantas Sasnauskas); scenoje 
pasirodė judri šokių grupė “Gar- 
na”, “breiko šokėjų” (breakdan- 
cers) grupė “Invisible Soul”. Re
ginio į spūdį pabrėžė ir kitos 
į vairiaspalvių šviesų efektų, fe
jerverkų bei judesio formos: per
sonažai žirgliojo kojū kais, važinė
jo paspirtukais, šuoliavo žirgais. 
Vienu metu suliepsnojo šiaudinis . 
kaimas, pastatytas iš judančių 
konstrukcijų, o baigiamuoju ak
centu tapo karinis šarvuotis, ku
riuo šiuolaikinis Tadas Blinda 
pergalingai į važiavo su balta vė
liava. Spektaklyje dalyvavo 1972 
m. TV seriale Tadas Blinda vai
dinusi Vaiva Mainelytė, kuri tei
gė, kad šiuolaikiškas spektaklio 
stilius ir muzikinis atlikimas jai 
patikęs. G.K.
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pRISIKELIMO
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 dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind........
180-364 d. term.ind.......
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term, indėlius...
4 metų term. Indėlius...
5 metų term, indėlius...
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk.
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”...................  0.75%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd...... 1.80%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd......2.60%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......3.05%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......3.55%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd......4.00%
Taupomąją sąskaitą iki............. 0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki.......... 0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.

1.10% 
1.20% 
1.50% 
2.15% 
2.60% 
2.85% 
3.40% 
1.25%
2.60% 
2.60% 
2.80% 
3.30% 
3.60%

0.50%

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

4.15%
4.60%
5.20%
5.50%
5.60%

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

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

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

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking'1)

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc.,o.l.s..o.l.i.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

: (416)233-4601

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

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

00* 
off

Anapilio “Molekulių” (6-8 m. amžiaus) krepšinio komanda^ ŠALFASS 
žaidynėse laimėjusi sidabro medalius (II vietą). I eilėje: Ignas Slyka, Ryan 
Mauer, Adomas Craig; II eil.: Raimundas Girnius, Linas Vilkelis, Rimas 
Rėkus, Alex Petronis, Domas Grigutis; III eik: Pranas Vilkelis, Linas 
Šlyka; treneriai - Romas Otto, Mindaugas Leknickas Nuotr. B. Rėkaus

KANADOS ĮVYKIAI
-------------U ■■■...........  ...... ......... ... .............

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
kalbos juodraštis pateko į spau
dą, deja, pataisymai buvo ne
reikšmingi, o ministeris pirmi
ninkas Paul Martin tik pasijuokė 
pridurdamas, kad vienintelė sos
to kalba yra ta, kuri buvo per
skaityta parlamente. Pasitikėji
mo vyriausybe klausimo buvo 
išvengta, ir svarstyti pataisymai 
dėl pornografijos ir neteisėtos 
valdininkų elgsenos buvo sutar
tinai priimti.

Povandeninis karo laivas 
“Chicoutimi” pirmoje' savo ke
lionėje Kanados jūreivių ranko
se kilus gaisrui prarado variklių 
jėgą ir smarkiai besiplečiančio 
gaisro tris gesintojus malūnspar
niu teko gabenti į netoli esančią 
Airijos ligoninę. Vienas iš trijų 
evakuotų jūrininkų, Itn. Chris 
Saunders mirė nepasiekęs ligo
ninės. Kiti du jūreiviai yra ge
resnėje padėtyje ir tikimasi, kad 
jie galės būti iš ligoninės išleisti 
po poros savaičių. Velkant po
vandeninį laivą į Škotijos uostą 
Falsane, nuo jo į vandenį nusly
do dar vienas jūreivis, tačiau lai
vą supančių vilkikų ir karo laivo 
nardytojų pagalba, jis buvo grei
tai iš vandens ištrauktas. “Chi
coutimi” laivą Kanados vyriau
sybė nupirko iš Anglijos karo 
laivyno pertekliaus. Tas laivas 
buvo išimtas iš laivyno tarnybos 
1994 m. Šis ir kiti trys laivai yra 
daugiau kaip 20 metų senumo. 
Vyriausybė jau ne kartą buvo 
kritikuojama dėl netinkamo 
sprendimo Kanados jūrų pajėgas 
sustiprinant.

Sveikatos apsaugos tar
nautojai Kanadoje yra labai su
sirūpinę staigiai plintančiais 
HfV užsikrėtimais Karibų salų 
ir Afrikos tautų imigrantų tarpe. 
Pagal praeitų metų statistiką, 
HIV užsikrėtime pirmauja ho
moseksualai. Šių imigrantų gru
pė jau pralenkė narkotinių 
švirkštų (IV) vartotojus. Kana
dos vyriausybė kovai su HIV tu
ri gaires švirkštų vartotojams, 
homoseksualams ir čiabuviams, 
tačiau nėra jokių gairių kovai su 
šia grupe. Šie imigrantai teisiš
kai negali būti išskirti kaip ko
kia atskira grupe, tad ir pats gy
dymas ar jų izoliavimas sudaro 
didesnių sunkumų.

Dviejų uraganų nuniokota 
JAV Floridos valstija šaukėsi 
elektrikų pagalbos, nes ten net 
keli milijonai gyventojų neturė
jo elektros. Iš Kanados Ontario 
provincijos buvo nuvykusi jau 
antra specialių mašinų vilkstinė. 
Pirmoji 130 mašinų vilkstinė su 
270 savanorių išvyko prieš tris 
savaites, kai uraganas Frances 
nuniokojo pietinę Floridą. Ant
rojoje vilkstinėje dalyvavo 220 
savanorių, kurie vyko į rytinę 
valstijos dalį. Floridos vyriausy
bė pažadėjo Kanados savano
riams mokėti tuos pačius atlygi
nimus, kokius jie gauna savo 
darbovietėse.

Kalbos įgūdis daro įtaką 
universiteto studentų pranašu

mui. Kanados York universiteto 
profesorius per keturis metus 
stebėdamas beveik 6,000 stu
dentų, priėjo išvados, kad naujų 
imigrantų studentų pažymiai yra 
net 20% žemesni nei čia gimu
sių. Moterys studentės gavo šiek 
tiek geresnius pažymius. Kiek 
geriau verčiasi jau Kanadoje 
pradinius mokslus baigę studen
tai, tačiau ir jų pažymiai yra že
mesni už čiagimius, o jų ištver
mė universiteto laipsniui įsigyti 
yra dvigubai žemesnė. Europos 
kraštų imigrantų pažymiai ma
žai skiriasi nuo Kanadoje gimu
sių, tačiau svarbiausia pažangu
mo rodykle laikoma mokinio 
pažymiai gimnazijoje prieš jam 
stojant į universitetą.

Šių mėnesių viešosios ap
klausos metu buvęs Ontario 
premjeras Bob Ray pastebėjo, 
kad aukštojo mokslo įstaigų fi
nansavimas gerokai atsiliko, 
praranda dėmesį ir priemones 
tinkamam lygiui palaikyti. On
tario provincija išleidžia tik 
5.20% viešųjų išlaidų aukštųjų 
mokyklų finansavimui, palygi
nus su Kvebeko provincijos 
6.8% ir 11.2% - JAV. Ontario 
universitetų studentų įsiskolini
mas paskutinių penkių metų lai
kotarpiu pakilo net 25%. Nesiti
kima, kad finansų ministeris 
Greg Soborą ras naujų lėšų uni
versitetams. Paveldėtas 5.5 bili
jonų dolerių deficitas, kurį val
džia pažadėjo iki kitų rinkimų 
panaikinti, didėjant ir sveikatos 
draudimo išlaidoms, neatrodo, 
kad aukštosios mokyklos su
lauktų geresnio finansavimo.

Dauguma pelno nesiekian
čių organizacijų remiasi vien 
tik savanoriška darbo jėga. 2003 
metais kanadiečiai paaukojo 
daugiau kaip 2 bilijonus darbo 
valandų ir daugiau kaip 6 bilijo
nus dolerių. Čia kalbama apie 
tuos asmenis ar organizacijas, 
kurios prisideda prie pagalbos 
ligoninėse, slaugos namuose, 
universitetuose, labdaros ir 
bendruomeninėse organizacijo
se, sporto ir žaidimų lygose, re
liginėse bendruomenėse ir kitur. 
Apie penktadalis visų pelno ne
siekiančių organizacijų yra re
gistruotos kaip sporto ir kultū
ros, apie tiek pat - yra religinės 
organizacijos. Ne visos organi
zacijos yra finansiškai nepri
klausomos. Dauguma jų gauna 
paramos iš įvairių savivaldybių, 
provincinės ar federacinės val
džios.

Montreal “Expos” beisbo
lo komanda, ištisus 36 sezonus 
žaidė Montrealyje, baigė savo 
paskutinį sezoną pralaimėdama 
“NY Mets” 8:1. Kitą kartą ši ko
manda jau žais JAV sostinėje, 
Vašingtone. Montrealio 31,395 
beisbolo mėgėjai atsisveikino su 
žaidėjais Olympijos stadione. 
1969 m. Olympijos stadione 
montrealiečiai, žaisdami su ta 
pačia “NY Mets” komanda, lai
mėjo pirmąsias rungtynes 11-10 
santykiu. A.V.

SPORTAS
“Aušros” žinios

Jaunių krepšininkams (nuo 4 
iki 19 metų amžiaus) treniruotės 
jau prasidėjo. Kas nori, dar gali už
siregistruoti. Apie registraciją ir ki
tas klubo žinias galima gauti inter
neto tinklalapy www.ausra.net. Jei 
turite klausimų, prašome siųsti 
ei.paštu info@ausra.net Klubas lau
kia savanorių pagalbos treniruo
tėms, administracijai ir kitoms pa
reigoms.

Žinios iš Lietuvos
- Lietuvos krepšinio lygos 

(LKL) čempionato rungtynėse tarp 
Kauno komandų “Hidruva - Atle
tas” ir “Žalgirio” įvyko nelaimė. 
“Hidruva - Atleto” gynėjas Tauras 
Stumbrys antro kėlinio pabaigoje 
nualpo, ir medikų pastangos jį at
gaivinti buvo bevaisės.

- Lietuvos džiudo imtynininkas 
T. Vaičekonis Vengrijos sostinėje, 
Budapešte vykusiame pasaulio jau
nimo čempionate iki 100 kg grupė
je iškovojo bronzos medalį.

- Klaipėdoje vykusių tarptauti
nio jaunių laisvųjų imtynių varžybų 
“Mūsų viltys” nugalėtojais tapo 
kauniečiai, du broliai Vladislovas 
(svorio grupėje iki 42 kg) ir Stanis
lovas (iki 46 kg) Bajurinaiiš Vil
niaus ir radviliškietis Justinas Kve- 
telaitis (iki 85 kg). Sidabro apdova
nojimus laimėjo klaipėdiečiai A. 
Chaldajevas (iki 32 kg), P. Visa- 
gorskis (iki 35 kg), kelmietis Š. 
Jurčys (iki 42 kg) ir šiaulietis D. 
Gadliauskas (iki 100 kg). Varžybo
se dalyvavo 223 sportininkai iš Gu
dijos. D. Britanijos, Estijos, Latvi
jos, Lenkijos, Moldovos, Rusijos, 
Slovakijos, Suomijos, Vokietijos ir 
Lietuvos.

- Indianapollis (JAV) vykusia
me septintame pasaulio plaukimo 
čempionate trumpajame (25 m) ba
seine vyrų 100 m plaukimo lais
vuoju stiliumi Lietuvos atstovas R. 
Gimbutis užėmė penktąją vietą 
nuotolį įveikęs per 48.62 sek. Nu
galėjo amerikietis J. Lezak (47.97 
sek), antras liko alžyrietis L. Liesas 
(48.07 sek), trečias - kanadietis R. 
Say’uas (48.38 sek).

- JAV vykusiame maratono 
“United Technologies Greater 
Hartford Marathon” bėgime Con
necticut valstijoje antrąją vietą už
ėmė Mindaugas Pūkštąs.

- Vilniuje pasaulio čempionato 
atrankos rungtynėse Lietuvos fut
bolininkai padarė staigmeną su- 
žaisdami su galinga Ispanijos ko
manda lygiomis 0:0.

- Vienas talentingiausių Lietuvos 
tenisininką vilnietis Ričardas Be
rankis, tapo pirmuoju teniso žaidė
ju, kuriam tai pavyko Italijoje Eu
ropos jaunių (iki 14 metų) “Mas
ters” varžybose.

- Lietuvos klasikinių sporti
nių šokių čempionai - A. Bižokas ir 
E. Daniūtė - laimėjo Anglijoje vy
kusias tarptautines sportinių šokių 
varžybas. V.P.

Skautų veikla
• Toronto skautininkių-kų suei

ga šaukiama antradienį, spalio 26, 7 
v.v., J. ir K. Batūrų namuose, 1 
Burkston Place, Etobicoke. Sueigoj 
numatyta skautų archyvo nuotraukų 
tvarkymas ir kapinių lankymo die
nos reikalai. Kaziuko mugei laimi
kius jau pradedam rinkti. K.B.

• Atgaivinta Akademinio skau
tų sąjūdžio veikla Toronte. Kvie
čiame visus akademikus, buvusius 
ir dabartinius, dalyvauti ASS meti
nėje šventėje spalio 24, sekmadienį, 
2 v.p.p. Anapilyje, muziejaus paro
dų salėje. Šiemet minima 80 metų 
įsteigimo sukaktis. Šia proga iš Ka
lifornijos atvyksta ASS pirmininkė 
frl. Zita Rahbar. Įvyks pakėlimai. 
Šventę rengia Toronto skyriaus fi
listerių grupė: Angelė Abromaitytė, 
Dana Stulgytė, Vida Bumbulytė- 
White, Irena Petrauskienė, Danutė 
Jurkšaitytė, Nijolė ir Algis Simona- 
vičiai. N.S.

• “Romuvos” valdyba dėkoja 
už aukas stovyklavietei. Aukojo: p. 
Vilkienė, S. Otto - po $100 (a.a. 
Empakerio atminimui)- V. D. Mel- 
nykai - $50; S. V. Piečaičiai - $25. 
Pakvitavimai dėl mokesčių bus iš
rašomi gruodžio mėn. ir išsiuntinė
jami visiems aukotojams. M.R.

ANTANAS GENYS

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

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

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 
1.50% už 1 m. term, indėlius 
2.15% už 2 m. term, indėlius 
2.60% už 3 m. term. Indėlius 
2.85% už 4 m. term. Indėlius 
3.40% už 5 m. term. Indėlius 
1.35% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.60% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.60% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.80% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.30% 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 
0.50% 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.................. .....5.60%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS , 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

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

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

. MasterCard!

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPJ: www.parama.ca

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą testamentuose 

ir remkime 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.

Al • A IFTArr TCI QUEEN SYRENA TRAVEL A CF1 Q r Ir 133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont.rVlglO IVIL^LV M6R2L2 Tel. 416-531-4800

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON 
ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM I RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

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


Skaitytojai pasisako
SEIMO RINKIMAI

MIELIEJI,
Noriu nuoširdžiai padėkoti vi

siems, kurie spalio 10 dieną dalyva
vo rinkimuose ir atliko pilietinę pa
reigą bei išreiškė politinę valią. 
Džiaugiuosi, kad tiek daug Vilniaus 
Naujamiesėio apygardoje bei užsie
nyje gyvenančių Lietuvos piliečių 
balsavote už mane. Ačiū Jums! Pri
imu tai, pirmiausia, kaip pritarimą 
mano rinkiminei programai, kuria 
sieksiu pagerinti kasdienio gyvenimo 
sąlygas, prisidėti prie teisingesnės ir 
saugesnės visuomenės kūrimo.

Svarbiausi mano politinės veiklos 
orientyrai buvo ir išlieka - darbas, 
šeima, namai ir sveikata. Tikiu, kad 
šie dalykai šiandien Jums svarbesni 
nei teoriniai politikų ginčai.

Po pirmojo rinkimų turo manęs 
paklausė: “Gal Jums neverta steng
tis antrajame ture: patekote į seimą 
per sąrašą, o ne atstovaudama apy
gardai, darbas ramesnis...” Noriu 
aiškiai atsakyti - seime ieškau ne 
ramesnio darbo, bet, kaip ir kiek
vienas iš Jūsų, noriu būti naudinga, 
padėti žmonėms. Aš moku išklau
syti, išgirsti tai, kas man sakoma, ir 
man ne tas pats, jog šiandien Jūs 
gyvenate ne tokioje valstybėje, ku
rioje visiems jauku ir gera, kurioje 
kiekvienas gali jaustis visavertis ir 
reikalingas.

GYDYTOJO UŽRAŠAI

Gydytojas I
Dr. VYTAUTAS MEŠKA

Birštonas 1956 m. buvo baž
nytkaimio tipo miestelis, daugu
mas trobesių buvo dengti šiau
dais, gatvės negrįstos, be šali
gatvių. Miestelyje buvo tik vie
na maisto parduotuvė, kurioje 
be menkės ar silkės konservų, 
limonado ir cigarečių Prima be
veik nieko daugiau ir nebuvo. 
Centre, už J. Basanavičiaus pa
minklo, veikė mažytis turgelis, 
kuriame moterys pardavinėjo 
kiaušinius, pomidorus, svogū
nus, pupeles.

Visą savaitę priiminėjęs sa
natorijoje pacientus, sekmadie
nio popietę išėjau plačiau susi
pažinti su Birštonu. Tą dieną 
miestelyje žmonių kažkodėl bu
vo daugiau, o prie Vytauto kal
no vyko improvizuotos iškil
mės. Iš Birštono apylinkių atvy
kę žmonės, pasitiesę ant žolės 
staltieses, ant jų išsidėlioję ski
landžius, dešras, pomidorus, li
monado butelius ir, be abejo, 
kažko stipresnio. Keli muzikan
tai akordeonais grojo kaimietiš
kus valsus, žmonės dainavo jau
nystės dainas.

Labai nustebau, kai kitą 
sekmadienį Birštone ne tik jokių 
iškilmių nebuvo, bet ir miestely
je sutikau tik vos vieną kitą pra
eivį. Pasirodo, praeitą sekmadie
nį buvo atlaidai (Škaplierinė), o 
aš to nežinojau.

Už mėnesio, atvažiavus 
žmonai Vandai, kuri tuoj pat, 
kaip ir aš, ėmė dirbti sanatorijo
je gydytoja, o mažasis Jonukas 
reikalavo priežiūros. Laiko su
mažėjo. Tiesa, Vanda atsivežė iš 
kaimo ir auklę Adelę, savo toli
mą giminaitę, kuri buvo labai 
pareiginga, mylėjo vaiką, supra
to švarą ir tvarką.

Sanatorijos administracija 
apgyvendino mus greta esančios 
vilos palėpėje. Atėjus spalio mė
nesiui, ten pasidarė šalta. Sana
torijos vyr. gydytojas, rusas, 
stipriai išgeriantis, apskritai bu
vo geras žmogus ir leido mums 
laikinai apsigyventi vieno sana
torijos korpuso palatoje.

Pagrindinis sanatorijos per
sonalas - gydytojai ir gailestin
gosios seselės - buvo rusai. Lie
tuviai dirbo tik valytojais, šlavė
jais, skalbėjomis, virtuvės darbi
ninkėmis. Dauguma valgyklos 
padavėjų taip pat buvo rusės.

Tokios rusiškos “apsupties” 
Lietuvos širdyje Birštone nesiti
kėjome. Tačiau, gerai žinodami 
buvusius tragiškus pokario įvy
kius, į minėtas “smulkmenas” dė
mesio stengėmės nekreipti. Su 
darbuotojais sveikindavomės lie
tuviškai, o šie, atsimokėdami už 
tai, vadino mus (ir ne tik mus) 
“labusais”. Tada ėmėme sakyti 
“gera diena”, bet tai nepadėjo.

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

Spalio 24 dieną, sekmadienį 
ateikite balsuoti, išreiškite savo va
lią, pasakydami, kokių permainų 
norite. Padarysiu viską, kad galė
čiau ramia sąžine žiūrėti Jums į 
akis, o Jūs įsitikintumėte, kad visų 
mūsų gyvenime galimos ir teigia
mos permainos.

Jūsų, Irena Degutienė, 
Vilnius, 2004 m. spalio 13 d.

TALKA LIETUVIŲ TAUTAI
Mes, lietuviai, turime graudų 

tautinį palyginimą: Kai Graikijoje 
vyksta sporto olimpijada, išleidžia
mi milijonai litų joje dalyvauti ir 
apie ją rašyti! Kai jau 12 metų 
vyksta tautos išmirimas, nei prezi
dentas. nei seimas, nei ministerial 
apie tai nekalba! Bet Kauno miesto 
meras yra išimtis. Jo pareiškimą čia 
pridedu. Taip pat pridedu linkėji
mus 16 vaikų mamos - Bendžienės.

J. P. Kedys, Vilnius 
***

Už ilgametę kilnią paramą 
gausioms Kauno miesto šeimoms 
reiškiame nuoširdžią padėką gerb. 
Jonui Kedžiui. Tegul sėkmė lydi 
prasmingus Jūsų darbus Tėvynės 
labui.

Arvydas Garbaravičius, 
Kauno miesto meras, 
2004 m. liepos 15 d. 
***

Begalinis ir nuoširdus ačiū še
šiolikos vaikų Bendžių šeima.

Dr. VYTAUTAS MEŠKA, 
Gydytojo užrašų autorius

Darbas sanatorijoje vyko 
gana primityviai. Tuo laiku vi
siems atvykusioms pacientams 
jau kitą dieną iš ryto matuodavo 
kūno temperatūrą juos sverda
vo, nustatydavo plaučių tūrį, 
raumenų jėgą imdavo kraują 
įprastoms klinikinėms-laborato- 
rinėms analizėms atlikti, užrašy
davo elektrokardiogramą o, 
esant reikalui, atlikdavo ir krū
tinės ląstos rentgenoskopiją. Ki
tų tyrimų (pvz., kraujo bioche
minių analizių) padaryti galimy
bės nebuvo. Kita vertus, tais lai
kais ne ką daugiau diagnostikos 
tikslais galima buvo atlikti net ir 
Prienų rajono ligoninėje.

Pacientai sanatorijoje gydy
davosi 28 dienas. Reikalui 
esant, pvz., įvykus patologinio 
proceso paūmėjimui arba, at
virkščiai, esant gana įsisenėju
siai ligai, sanatorijos gydytojų 
komisija surašydavo aktą kurį 
nusiųsdavo paciento darbovietės 
profsąjungai. Jeigu reikiamą pi
nigų sumą profsąjungą apmokė
davo, gydymas pacientui dar 2-3 
savaitėms būdavo pratęsiamas.

Pacientų gydymui dažniau
siai skirdavome Birštono mine
ralinio vandens šaltinių “Vytau
to” ir “Birutės” vandens gėrimą 
mineralines vonias, sausus gy
domųjų durpių kompresus, fi
zioterapijos (dažniausiai elektri
nes) procedūras, gydomosios 
mankštos pratimus, masažą do
zuotus pasivaikščiojimus Biršto
no alėjomis. Žiemą ligonius, 
įkištus į kailinius maišus, mig
dydavome verandoje.

Nors vyr. gydytojas ir turėjo 
silpnybę Bakchui, bet administ
ratorius jis buvo geras: gydytojų 
“penkminutės” (rytiniai apie va
landą trunkantys pasitarimai) 
vykdavo kasdien. Šių pasitarimų 
metu budintis gydytojas išsa
miai, kaip ir ligoninėje, praneš
davo apie sunkesnius ligonius, 
jiems paskirtą gydymą rezulta-

(Nukelta į 8-tą psl.)
rĘsprąp

Grupė hamiltoniečių rugsėjo 17-28 d.d. apkeliavo didelę dalį Egipto, džiaugėsi įspūdingais vaizdais. Nuotraukoje 
prie Gizos piramidžių stovi (iš k.): Valerija Šniuolienė, Vesna Muvrin, Renata Povilauskaitė, Irena Mucha, Elena 
Gudinskienė, Saulė Remesat, Danutė Jonikienė. Pirmoje eilėje (iš k.): palydovė Sahar, kelionės organizatorė Alina 
Žilvytienė, Anicetas Povilauskas ir Frances Povilauskienė

Vyresniųjų tautiečių židinyje
Hamiltono “Rambyno” 20 metų sukaktis

1948-50 m. Hamiltono mies
tas Kanadoje susilaukė naujos 
bangos ateivių lietuvių, kurie, 
pabaigę darbo sutartis miškuose, 
žemės ūkyje, kasyklose ir namų 
ruošos darbuose, nuolatiniam 
gyvenimui pasirinko šį netoli 
Amerikos sienos esantį plieno ir 
tekstilės fabrikais pagarsėjusį 
miestą. Hamiltone apsigyveno 
apie 2,000 lietuvių. Daugiausia 
tai buvo jauni vyrai ir merginos 
arba jaunos šeimos. Visi būrėsi 
aplink “Aušros Vartų” parapiją ir 
šventovę, kurią iš apleisto krepši
nio salės su jaunimo pagalba at
remontavo ir pavertė maldos 
namais jaunas kunigas Juozas Ta- 
darauskas. Darbais apsirūpinti tuo 
laiku buvo lengva ir greitai šie 
nauji ateiviai pradėjo lyg ir nor
malų gyvenimą po ketverių metų 
praleisūį DP stovyklose karo nu
niokotoje Vokietijoje. Po kiek lai
ko daugumas įsigijo nuosavybes 
- gyvenamuosius namus ir auto
mobilius.

Tuojau pradėjo veikti šešta
dieninė mokykla, susiorganiza
vo parapijos choras, dramos 
teatras “Aukuras”, tautinių šo
kių grupė “Gyvataras”, mergai
čių choras “Aidas”, sporto klu
bas “Kovas”, įsisteigė jaunimo 
organizacijos - ateitininkai ir 
skautai, katalikės moterys ir kt. 
Kiek vėliau įsisteigė ir kredito 
kooperatyvas “Talka”. Veikė 
Šalpos ir Tautos fandai. Vėliau 
atsirado ir radijo valandėlė 
“Gintariniai aidai”.

Pensininkų klubas
Praėjus dviem dešimtme

čiams ir vyresniems amžiumi 
artėjant prie pensininko gyveni
mo, įsisteigė ir pensininkų klu
bas. Steigiamasis susirinkimas 
įvyko 1974 m. lapkričio 21 d. 
Susirinko 15 asmenų. Pirminin
ku buvo išrinktas Pranas Ens- 
kaitis. Šio klubo nariai pasirodė 
esą labai veiklūs ir jo narių skai
čius greitai augo. Jie rengė eks
kursijas po Kanados įdomesnes 
vietoves, steigė savo chorą orga
nizavo koncertus, balius, kvies
davo paskaitininkus pensininko 
amžiui įdomiomis temomis, švęs
davo savo narių įvairias sukaktis 
ir t.t. Kilo mintis pasistatyti savo 
pensininkų namus.

“Rambyno” statyba
Pirmasis iniciatorius buvo 

nekilnojamo turto agentas Balys 
Kronas, tuo laiku turėjęs net ke
lias įstaigas Hamiltone ir didelį 
būrį pardavėjų. Jis šią mintį ir 
iškėlė, nes žinojo kur ir kaip 
gauti paskolą. Jo įstaigoje įvyko 
pirmasis susirinkimas 1977 m. 
sausio 9 d. Nariai labai entuzias
tiškai pritarė lietuvių pensininkų 
namų statybai. Susirado sklypą 
York gatvėje, ir pasikvietė To
ronto architektą A. Banelį, kuris 
padarė 100 butų planą. Tačiau 
šis pirmas projektas nepasisekė, 
nes pasirodė esąs per brangus ir 
teko nuo jo atsisakyti, bet mintis 
apie pensininkų namus buvo la
bai gyva ir 1981 m. vasario 
mėn. darbas pradėtas iš naujo. 
Surastas mažesnis sklypas Main 
gatvėje vakarinėje miesto daly
je. Sklypas ramioje vietoje toli 
nuo fabriką bet greitai pasiekia
mas miesto centras nuolat kur
suojančiu autobusu. Hamiltonie- 
tis architektas A. Švedas padarė 
planus 50 butų. Gauta paskola iš 
valdžios (Canada Life Ass. Co. 
mortgičiai - 2.024.303.) ir pra
dėta statyba 1983 balandžio 13 
d. Buvo išrinkta statybos komi
sija: pirm. L. Skripkutė, A. Jan
kūnas, A. Patamsis, B. Kronas, 
A. Šilinskas ir R. Sakalas. Jie 
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prižiūrėjo statybą ir tarėsi su 
rangovais įvairiais reikalais.

1984 m. spalio 28 d. šis 
penkių aukštų pastatas buvo ofi
cialiai atidarytas. Šioje iškilmėje 
dalyvavo daug svečių iš federa
cinės, provincinės ir miesto val
džios, kurie nepagailėjo gražių 
žodžių lietuviams, nes jie atkak
liai kovojo už savo projektą kol 
jis buvo įvykdytas. Po oficialio
sios dalies sekė vaišės su pro
grama, kurią atliko sol. Anita 
Pakalniškytė, sol. Vaclovas Ve- 
rikaitis, aukuriečiai Nelė Kuda
bienė ir Kazys Bungarda.

“Rambynas” dabar
“Rambyno” pastate yra 

butų. Taip pat didelė salė su vir
tuve, makštos salė, sporto kam
barys su bilijardu ir stalo tenisu, 
pirtis ir biblioteka. Šiuo metu 
“Rambyne” tuščių butų nėra. 
Nors žmonės ir keičiasi, bet į iš
einančių vietą tuojau pat atsiran
da nauji gyventojai. Kadangi 
“Rambynas” pastatytas valdžios 
pinigais ir parama, tad jame gy
vena maždaug pusė lietuvių 'ir 
pusė kanadiečių ar kitų tautybių 
asmenų.

Pastate yra didoka salė su 
virtuve. Ja gali pasinaudoti visi 
gyventojai, susitarę su administ
raciniu komitetu. Kitas didokas 
bendras visų kambarys yra skir
tas bibliotekai. Alberto ir Daros 
Jankūnų pastangomis ši bioblio- 
teka buvo sutvarkyta, o knygos 
lietuvių ir anglų kalbomis su
rinktos “Rambyno” gyventojų. 
Ilgametė bibliotekos vedėja yra 
Marija Macevičiūtė.

2004 m. spalio mėn. “Ram
bynas” švenčia 20 m. sukaktį. 
Per 20 m. yra daug kas pasikeitę 
ir iš tų pirmųjų entuziastų, kurie 
kantriai ir su dideliu pasiryžimu 
bei energija dirbo, kol jų projek
tas buvo įvykdytas, gyvųjų tarpe 
jau nebėra. Tik jų pavardės liko 
metraščiuose ir spaudos pusla
piuose. Suminėsiu tuos pirmuo
sius entuziastus, daugiausia dar
bo įdėjusius. Tai Albertas ir Da
na Jankūnai, L. Skripkutė, B. 
Kronas, K. Mikšys, A. Garkū- 
nas, B, Pakalniškis, A. Šilins- 
kas, M. Puniška, A. Patamsis...

“Rambynas” gražėja ir 
tvarkosi

Dvidešimčiai metų prabėgus 
“Rambynas” buvo reikalingas 
didelio remonto. Praėjusiais me
tais buvo uždengtas naujas sto
gas, pertvarkyta biblioteka, nau
jai išdažyta, pervilkti baldai, 
įstatytas židinys. Čia gyventojai 
gali bet kada susirinkti, susitikti 
su draugais, pasikalbėti, paskai
tyti arba palošti kortomis ar 
šachmatais. Suveriamos stikli
nės durys veda į kiemą kurį taip 
pat, besiruošiant 20 m. sukak
čiai, administracinis komitetas 
gražiai sutvarkė. Netvarkingai 
suaugę krūmai ir medžiai iškirs
ti, kiemas išlygintas, padaryti ta
kai pasivaikščiojimui ir pastaty
ta “gazebo”, kurioje galima pa
sislėpti nuo saulės ir pabūti 
gamtoje. Kiemo gale gana status 
skardis baigiasi upeliu. Tad ir 
pavadinimas “Rambynu” labai 
tinka, nes ir tikrasis Rambyno 
kalnas stovi ant aukšto Nemuno 
kranto. Čia lietuviai mėgdavo 
Joninių naktį kūrenti laužus, ku
rie matydavosi iš gana tolimų 
vietovių.

Sukakties dienai atminti ir 
prisiminti visus tuos, kurių dar
bu ir pastangomis šis pastatas 
atsirado, gražiai sutvarkyto kie
mo gale buvo pasodintos pen
kios pušaitės ir du ąžuolai. Vie

nas pasodintas Alberto Jankūno, 
o antras visų minėtų atminimui, 
kad jų vardai čia pasiliktų visa
dos. Jį pasodinti pakviesta L 
Kronienė.

Dvidešimtasis gimtadienis
Didžiojoje salėje susirinku

sius gyventojus ir svečius pa
sveikino “Rambyno” vedėjas 
Gediminas Breichmanas (gene
ral manager). Jis pasidžiaugė, 
kad savo atsilankymu visus pa
gerbė ponia Ika Kronienė, ku
rios vyras Balys Kronas buvo 
vienas pirmųjų organizatorių 
statant “Rambyną”, o M. Vaito- 
nienė įteikė jai gražią gėlių 
puokštę. Po to jis pristatė sve
čius: Hamiltono KLB apylinkės 
pirm. Rasą Bakšytę-Pruden, ra
dijo programos vedėją L. Stun- 
gevičienę ir kitus. Taip pat pa
minėjo, kad gauti sveikinimai iš 
Hamiltono miesto savivaldybės. 
Pristatęs visą administracinį ko
mitetą - M. Vaitonienę, R. Sa
kalą P. Šidlauską A. Dulkę, G. 
Senką V. Subatnikaitę ir V. 
Apanavičią pakvietė tarti žodį 
vieną iš pirmųjų gyventojų ir 
bibliotekos vedėją Mariją Mace
vičiūtę. Dar kalbėjo du seniausi 
jau 20 m. čia gyveną kanadie
čiai Margaret Davis ir Mathew 
Lambert.

Visi seniausieji ir tik praėju
siais metais čia atsikraustę gy
ventojai buvo pristatyti ir pa
gerbti prisegant jiems po korsa
žą ir apdovanojant gėlėmis. Gai
la tik, kad kiti dėl ligos ar kitų 
priežasčių negalėjo dalyvauti, 
nes daug gyventojų yra brandaus 
amžiaus. “Talkos” vedėjas R. Sa
kalas pasveikino visus ir pa
linkėjo geros sveikatos. “Ramby- 
nas” turi ir du apmokamus tar
nautojus: tai administratorius A. 
Blekaitis ir tvarkos bei švaros 
prižiūrėtoja Vanda Scevinskienė.

G. Breichmanas dar trumpai 
apžvelgė “Rambyno” 20 m. is
toriją ir pranešė, kad oficialioji 
dalis baigta ir pakvietė solistus 
Liliją Turūtaitę ir Vytą Mašalą 
atlikti meninę programą.

Nusileidę žemyn ir perėję 
per skaityklą išėjom į gražiai su
tvarkytą kiemą. Ten jau laukė 
paruošti stalai, apkrauti vaišė
mis. Tuojau pat atsirado ir solis
tai, kurie dainavo populiarias 
dainas, ir šokių muzika lietuviš
kai ir angliškai. Po keistos ir šal
tos vasaros susilaukėme nuosta
biai šilto rugsėjo. Ir šis rugsėjo 
18 šeštadienis buvo šiltas ir gra
žus, tad žmonės neskubėjo 
skirstytis. G.B.

Hamiltono “Rambyno” 2004 metų valdybos nariai. Sėdi iš k.: G. Senkus, R. Sakalas, P. Sidlauskas, M. Vaito- 
nienė; stovi iš k.: A. Blekaitis (adm.), V. Apanavičius, V. Subatnikaitė, A. Dulkė, G. Breichmanas
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Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
Ilgiausiai dirbantis agentas

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

R&ŽV1BK West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

NTAL CAFfcE
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

ORTODONTAS 
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.S. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

PACE LAW FIRM
Musų naujas adresas nuo rugpjūčio 30 d.

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809

Ąžuolą sodina Hamiltono “Rambyno” parke R. Sakalas, I. Kronienė, 
G. Senkus
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IS TORONTO M MONTREAL
Anapilio žinios

- Spalio 24, ateinantį sekma
dienį, Lietuvos kankinių šventovėje 
per 9.30 v.r. Mišias kartu su “An
geliukais” giedos Toronto vyrų 
choras “Aras”, vadovaujamas Lili- 
jos Turūtaitės.

- Ateinantį savaitgalį bus ren
kama antroji rinkliava Lietuvos 
kankinių šventovėje, Gerojo Gany
tojo šventovėje ir Šv. Kazimiero 
šventovėje Pasaulio misijoms.

- Pasiruošimo pamokos Pirma
jai Komunijai bus pradedamos šį 
rudenį. Registruotis prašome sek
madieniais po Mišių zakristijoje ar
ba kitu metu skambinti klebonijon 
tel. 905 277-4320.

- Sutvirtinimo sakramentui pa
siruošimo pamokos bus prade
damos šį rudenį. Registruotis pra
šome sekmadieniais po Mišių zak
ristijoje arba skambinti klebonijon 
tel. 905-277-4320.

- Delhi Šv. Kazimiero švento
vės ir salės naujų užraktų ir salės 
naujų durų įdėjimą finansavo Kata
likių moterų draugijos skyrius, ku
riam nuoširdi visų parapijiečių pa
dėka.

- Rudeninė Kapinių lankymo 
diena Anapilyje bus spalio 31, sek
madienį. Pamaldos bus 3 v.p.p. 
Lietuvos kankinių šventovėje. Pa
mokslą sakys diak. dr. Kazimieras 
Ambrazaitis. Autoaikštėje bei kapi
nėse tvarką prižiūrės Toronto VI. 
Pūtvio kuopos šauliai. Mokyklinis 
autobusas į pamaldas veš maldinin
kus nuo Islington požeminių trau
kinių stoties 2.30 v.p.p., o nuo Ana
pilio atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. 
Anapilio autobusėlis tą sekmadie
nio rytą važiuos įprasta sekmadie
nio tvarka.

- Kapinių lankymo dienos pie
tūs spalio 31, sekmadienį, bus ruo
šiami Anapilio moterų būrelio Ana
pilio salėje. Pietauti bus galima visą 
dieną ir atsigaivinti vynu bei lietu
višku alumi.

- Kapinių lankymo dienos pro
ga, spalio 31, sekmadienį, KLKM 
dr-jos skyrius ruošia meno parodą 
Anapilio parodų salėje. Parodoje - 
kūriniai Kanados lietuvių meninin
kų draugijos narių ir Rimanto Rovo 
medžio drožiniai. Parodos atidary
mas - po 9.30 v.r. Mišių.

- Mišios spalio* 24, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Vidą Mockuvie- 
nę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 2 
v.p.p. už Wasaga Beach apylinkės 
mirusius lietuvius; Delhi Šv. Kazi
miero šventovėje spalio 23, šešta
dienį, 3 v.p.p. už a.a. Elzbietą 
Strodomskienę.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos įprastu 

laiku, 9.30 v. ryto.
- Kitas parapijos tarybos posė

dis - trečiadienį, spalio 27, 7.30 
v.v. Augusto ir Bertos namuose, 
Etobicoke.

- Pamaldos su Šv. Komunija ir 
sekmadienio tikybos pamokos vai
kučiams įvyks sekmadienį, lapkri
čio 7, 9.30 v.r. Po pamaldų įvyks 
Moterų draugijos susirinkimas.

Maironio mokyklos žinios
- Spalio 16 d. tautosakininkė 

Violeta Levandauskienė vedė pir
mą etninio ugdymo valandėlę pir
mam ir penktam skyriuose bei vy
resniųjų darželyje. Ji sudariusi tvar
karaštį, pagal kurį dėstys įvairiose 
klasėse iki mokslo metų pabaigos. 
Bus liečiama gamtos reikšmė lie
tuviui bei tradicijos ir papročiai. 
Džiaugiamės Violetos įsijungimu į 
mūsų tarpą.

- Mkt. Ramunė Paškuvienė ap
lankys mokyklą kas antrą šeštadienį 
paskaityti mokiniams bei savano
riškai pasidarbuoti įvairuose pradi
niuose skyriuose. Spalio 16 d. buvo 
jos pirma diena. Dėkojame už nuo
širdžią talką. Živilė

Slaugos namų žinios
- Adomas ir Kristina Biretos 

Slaugos namams aukojo $ 1,000.
- A. a. Stasės Liuimienės atmi

nimui pagerbti Lietuvių slaugos na
mams “Labdara” muzikos kamba
rio mikrofono/garsiakalbio sistemai 
įsigyti aukojo: $100 - dr. G. M. 
Skrinskai; $60 - T. B. Stanuliai; 
$50 - C. J. Kavaliauskai, A. G. 
Tarvydai, dr. M. D. Valadkos; $30 
- V. Paulionis; $25 - D. Keršienė, 
R. B. Ramanauskai, A. Sungailie- 
nė, M. Tamulaitienė, A. Valadkie- 
nė; $20 - M. S. Bušinskai, R. Cele- 
jewski, T. S. Dirienzo, S. E. Kėkš
tai, G. S. Krasauskai, G. L. Matu
kai, V. P. Melnykai, J. Pacevičienė, 
V. V. Paškai, I. Repšienė, R. A. Si
manavičiai, E. Simonavičienė, P. I. 
Tarvydai, A. Zalagėnas; $10 - V. 
A. Danaičiai. Aukas surinko B. 
Kazlauskaitė, D. Keršienė ir M. Po- 
vilaitienė. T.S.

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

Prisikėlimo parapijos žinios
- Praeitą sekmadienį per 10.45 

v.r. Mišias giedojo parapijos “Ret- 
kartinis” choras. Norintys prie šio 
choro prisijungti prašomi skambinti 
D. Viskontienei, 416-762-8098. 
Ateinantį sekmadienį, spalio 24, 
per 10.45 v.r. Mišias giedos Čika
gos vyrų vienetas, vad. Dariaus Po- 
likaičio.

- Parapijos aukų vokeliai var
tojami, kad aukotojų aukos būtų už
registruotos ir kad jie metų pabai
goje gautų už per metus suaukotą 
sumą atleidimą nuo mokesčių. Kas 
vokelių neturi, gali jų gauti parapi
jos raštinėje.

- KLKM dr-jos parapijos sky
riaus susirinkimas vyks ateinantį 
sekmadienį po 12.15 v. Mišių para
pijos salėj. Programoje - dr. R. Za- 
bieliausko paskaita “Auksinio am
žiaus sveikatos problemos”.

- Santuokos sakramentą priėmė 
Judita Jasiūnaitė ir Mario Aiello.

- Spalio 19 d. palaidota a.a. Sa
lomėja Daukšaitė-Jedrych, 84 m. 
Paliko vaikaitę Ivoną Chojmacky. 
Lietuvoje mirė a.a. Pranas Kerševi- 
čius, Alekso Keršio brolis; Ameri
koj mirė a.a. Zuzana Kucinienė, 
Laimos Senkevičienės. sesuo.

- Spalio 31 yra/kapų lankymo 
diena. Mišios Lietuvos kankinių 
šventovėj vyks 3 v.p.p., pamokslą 
sakys diak. K. Ambrazaitis. Pa
minklus dvasiškiai šventins prieš 
Mišias.

- Parapijos salėj spalio 15-16 
d.d. vykęs vartotų daiktų ir drabu
žių išpardavimas atnešė $15,000 
pelno. Parapijos tarybos labdaros 
sekcija dėkoja visiems, darbu ir 
daiktais prisidėjusiems prie šio ren
ginio.

- Per visą spalio mėnesį regist
ruojami vaikai Pirmos Komunijos 
ir Sutvirtinimo sakramentams pasi
ruošti. Pamokos prasidės lapkričio 
mėnesį. Pirmai Komunijai regist
ruojami vaikučiai, sulaukę 7 metų, 
o Sutvirtinimui 12 metų amžiaus.

- Mišios sekmadienį, spalio 24: 
8 v.r. už a.a. Eleną ir Mykolą Ge
gužius; 9 v.r. už a.a. Janiną Grabo- 
šienę - 4 metinės; 10.45 v.r. už a.a. 
Rožę ir Paulių Liaukevičius, už a.a. 
Apoloniją ir Vladą Kazlauskus bei 
Laimą ir Petrą Butėnus, už a.a. 
Mariją ir Tadą Normantus; 12.15 
v.p.p. už a.a. Laimą Ratavičiūtę.

Pakartotinis balsavimas
Lietuvos ambasada Kanado

je praneša, kad š.m. spalio 24 d. 
vyks pakartotinis balsavimas 
Naujamiesčio vienmandatėje rin
kimų apygardoje nr. 1. Lietuvos 
piliečiams, kurie nuolat ar laiki
nai gyvena Kanadoje ir daly
vavo seimo rinkimuose spalio 
10 d., išsiųsti balsavimui paštu 
reikalingi dokumentai.

Lietuvos piliečiai, kurie 
anksčiau nedalyvavo rinkimuo
se ar ką tik atvyko į Kanadą, ga
li balsuoti Lietuvos ambasados 
patalpose Otavoje likusiomis iki 
rinkimų darbo dienomis nuo 13 
iki 17 vai. ir spalio 24 d. nuo 7 
iki 20 vai. Atvykus būtina turėti 
Lietuvos piliečio pasą.

Lietuvos ambasados adre
sas: 130 Albert Street, Suite 
204, Ottawa, Ont., KIP 5G4. 
Tel. 613 567-5458, faksas 613 
567-5315, elektroninis paštas 
litemb@storm.ca, romanasm@- 
storm.ca.

Informaciją apie kandidatus, 
. politines partijas, naujamiesčio 

vienmandatės rinkimų apygar
dos nr. 1 kandidatų biografijas, 
jų programas, informaciją apie 
rinkimų organizavimą jūs galite 
rasti internete adresu: www.vrk.lt.

Lietuvos generalinis kon
sulatas Toronte praneša: pakar
totiniai rinkimai į Lietuvos sei
mą vyks sekmadienį, spalio 24. 
Balsuoti galima paštu arba atvy
kus į Generalinį konsulatą 1573 
Bloor St. W., sekmadienį, spalio 
24, 12-16 vai. Reikia būtinai 
turėti su savimi galiojantį Lie
tuvos pasą. H. Lapas

Lietuvių Namų žinios
- Spalio 17 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 150 svečių. Pra
nešimą padarė valdybos narys T. 
Stanulis.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis - lapkričio 3, tre
čiadienį, 7 v.v. Lietuvių Namų sek
lyčioje.

- Tradicinė Lietuvių Namų 
“Rudens popietė” rengiama lapkri
čio 7 d., 2 v.p.p. Bus šilti pietūs su 
vynu, meninė programa, turtinga 
loterija. Bilietus galima užsakyti 
Lietuvių Namų raštinėje, tel. 416 
532-3311 ar 416 769-1266 arba 
sekmadienio popiečių metu.

- LN Kultūros komisija yra ga
vusi vertingų, naujai išleistų knygų 
iš Lietuvos. Tai S. Katkausko Gy
venimo paveikslai, poeto S. Gedos 
Adolėlio kalendoriai, J. Ivanauskai-

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS
praneša, kad

42 metinis narių susirinkimas 
ir 2004 m. APYSKAITA

įvyks 2005 m. balandžio 24, sekmadienį, 3 v.p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje, 1 Resurrection Road, Toronto, Ontario

Dienos šviesos taupymo lai
kas baigiasi spalio 30 d. Naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį laikro
džių rodyklės atsukamos vieną 
valandą atgal.

Tėviškės žiburių adminis
tracija Kapinių lankymo dieną, 
spalio 31, sekmadienį, bus atida
ryta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p.

Toronto “Volungė” daly
vaus spalio 21-24 vyksiančiame 
“Eastman School of Music” ren
giamame “Eastman-Rochester 
Organ Initiative” (EROI) festi
valyje. Šia proga vyks pristaty
mas naujausio EROI programos 
projekto, kuriame dalyvauja 
Lietuvos kultūros ministerija, 
Goteborg vargonų meno centras 
(GOArt) Švedijoje ir Ročesterio 
anglikonų vyskupija. Projekto 
tikslas - pastatyti istorinius 
1776 lietuviškus vargonus Ro
česterio Christ Church švento
vėje 2008 m. ir tuo pačiu laiku 
baigti restauravimo darbus ori
ginalaus Adam Gottlob Caspari- 
ni instrumento Vilniuje. Caspa- 
rini vargonai Šventosios Dva
sios (domininkonų) šventovėje 
Vilniuje yra vieni iš vertingiau
sių Europoje, nuostabiai gerai 
išlaikyti per įvairius karus ir 
okupacijas. Vilniaus ir Ročeste
rio kultūrinio projekto pristaty
mo proga EROI festivalyje da
lyvaus Lietuvos ambasadorius 
JAV-se Vygaudas Ušackas, Vil
niaus vicemeras profesorius 
Kęstutis Masiulis, Lietuvos gar
bės konsulas šiaurinėje Niujor
ko valstijoje Rimas Cesonis ir 
JAV lietuvių bendruomenės na
riai. Festivalio metu vyks įvairūs 
lietuvių kultūriniai renginiai ir 
Kanados bei JAV lietuvių chorų 
pasirodymai. Informacija teikia
ma tinklalapyje www.rochester.- 
edu/Eastman/organ.

Toronto Lietuvių filatelis
tų ir numizmatikų draugija 
kviečia narius ir filatelijos mė
gėjus dalyvauti susirinkime, ku
ris įvyks lapkričio 7 d., 11.45 
v.r. Prisikėlimo parapijoje, po
sėdžių kambaryje. Filatelistų 
draugija tęsia pašto ženklų rin
kimo vajų Kelmės J. Greičiūno 
gimnazijos mokiniams filatelis
tams. Jau aštuonerius metus jie 
gauna iš draugijos įvairių vals
tybių pašto ženklus. Esu dėkin
gas savo bičiuliams filatelistams 
be kurių ženklų rinkimo vajus 
būtų neįmanomas, o taip pat Tė
viškės žiburiams, Kanados lietu
vių fondui, kun. A. Simanavičiui, 
OFM, S. Prakapui, J. Gustainiui, 
A. Juozapavičiui, V. Kolyčiui ir 
visiems kitiems vajaus rėmė
jams. Pašto ženklus galima pa
likti A. Laurinaičiui Prisikėlimo 
parapijoje, arba siųsti paštu: A. 
Laurinaitis, 78 Caines Ave., 
Willowdale, Ont. M2R 2L3.

Į Kanados kariuomenės 
bazę Camp Borden trumpes
niam kursui atvyko pik. Jonas 
Patašius ir pik. Itn. Vytautas Gi- 
lys. Karininkai dalyvaus Ka
riuomenės šventės minėjime To
ronte lapkričio 21 dieną. Į Lie
tuvą grįžta prieš Kalėdas.

Vytautas Pečiulis
Dėdę Joną Stanaitį, su

laukusį gražaus 90 metų jubilie
jaus, sveikina Nijolė, Hansas, 
Aldona ir Zenonas linkėdami 
sveikatos ir Dievo palaimos. Ta 
proga šeima Tėviškės žiburiams 
aukojo $90.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
aukojo: $300 - A. K. Biretos, V. 
Montvilas, S. M. Petrylos; $100 
- I. Kaliukevičienė; $50 - O. 
Juodišienė, V. Lėverienė; $10 - 
E. Vilkienė. E.S.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
vadovybė tebetęsia Kelių asfal
tavimo vajų, nes dar ne visai pa
dengtos su asfaltavimu susiju
sios išlaidos.

tės Mėnulio vaikai. Norintieji pasis
kolinti šias knygas prašomi skam
binti tel. 416 769-1266.

- “Lokys" atidarytas šiokiadie
niais nuo 12 v.p.p., savaitgalio die
nomis nuo 11 v.r.

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

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ANTROJO TORO RINKIMAI 
įvyks 2004 m. spalio 24 d.

BALSUOKIME UZ

DR. IRENĄ DEGUTIENĘ
Tėvynės sąjungos skyrius Kanadoje

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA

Kada? spalio 30, šeštadienį, 8 v.v.
Kur? Toronto Lietuvių Namuose,1573 Bloor st. w.
Kaina? $10

IEŠKOME NAUJŲ

A" Premija

250
t - 5 - . . — . '. V

K?- 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

PARAMA

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

i

A. a. Halinos Rickienės 14- 
kos metų mirties prisiminimui 
dukra Alina Žilvytienė ir šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

Mylimos žmonos a.a. El
vyros Šelmienės mirties pirmų
jų metų prisiminimui Antanas 
Selmys Tėviškės žiburiams au
kojo $100.

A. a. Kazimieros Man- 
kauskienės 3 metų ir a. a. Ka
zimiero Mankausko 36 metų 
mirties prisiminimui pagerbti 
duktė Aldona Falikauskienė Tė
viškės žiburiams aukojo $50.
WATERFRONT TRAILER with 
2 additions for sale in Orillia 5 
min. from CasinoRama. Call 
John tel. 905 814-1516 (home) or 
416 988-6533 (cell).

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

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

Paieškojimas
Ieškoma Raguckaitė (arba 

Raguckas) Salomėja, gimusi 1922 
arba 1924 metais Vilkaviškio ap
skrityje, Alvito valsčiuje, Lankeliš
kių parapijoje, II Kumečių kaime 
Ragucko Jono, Silvestro ir Raguc- 
kienės Magdės arba Magdelenos 
šeimoje. Paskutinėmis žiniomis, ji 
gyveno ir mirė Kanadoje 1990- 
1999 metais. Ką nors žinančius 
apie Raguckas Salomėjos gyveni
mą prašau pranešti man: Roma 
Vyšniauskaitė, Lietuva, Vilnius, Za
navykų gatvė 10-208A, nešojamas 
telefonas 8673 000963, ei.paštas 
r.vysniauskaite@litrail.lt

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne
to tinklapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skai
tytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

tcvzib@pathcom.com

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.

KLB Montrealio apylinkės 
visuotinis susirinkimas įvyko spalio 
17 d. Aušros Vartų parapijos salėje. 
Iš Toronto atvyko KL Fondo pirm. 
Algis Nausėdas ir administratorius 
Leonas Baziliauskas. Pirm. Algis 
Nausėdas padarė išsamų pranešimą 
apie fondo pradžią, veiklą, finansus 
ir atsakinėjo į dalyvių klausimus. 
Galima buvo pasiimti fondo leidinį 
KLF 1962-2002.

Po trumpos pertraukos prie ka
vutės vyko KLB Montrealio apylin
kės visuotinis susirinkimas, kurį 
pradėjo pirm. Arūnas Staškevičius 
ir pakvietė Petrą Adamonį vesti su
sirinkimą o sekretorės pareigoms - 
Stefaniją Jutuvienę.

2002 m. balandžio 21 d. įvyku
sio bendruomenės susirinkimo iš
samų protokolą (priimtą be pataisų) 
perskaitė Vitalija Keršulienė. 
Montrealio apylinkės bendruome
nės veiklą per praeitus dvejus me
tus nušvietė pirm. A. Staškevičius. 
Apylinkės finansinę apyskaitą pa
teikė ižd. Silvija Staškevičienė.

Lituanistinės mokyklos vedė
jos Živilės Jurkutės-Rlayney prane
šimą dalyviai sutiko labai šiltai. 
Mokykla veikia bendruomenės su
dėtyje, bet finansiškai nuo jos ne
priklauso. Džiugu, kad mokinių 
skaičius mokykloje gausėja - dabar 
joje mokosi 38 mokiniai.

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

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

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

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

Gydytojas I
(Atkelta iš 7-to psi.) 

tus. Po to gailestingosios sesutės 
iš “penkminutės” išeidavo. Likę 
vieni gydytojai atviriau aptarda
vo sunkius ligonius, įvykusias 
medicininio darbo klaidas, nesu
sipratimus ir pan.

Pacientų priėmimas, jų ap
žiūrėjimas, dalyvavimas gydy
mo procedūrose trukdavo iki 13 
vai., po to visi pacientai eidavo 
pietauti, o po pietų ilsėdavosi. 
Vakarais vykdavo poilsio vaka
rai, šokiai. Visuose renginiuose 
dalyvaudavo ir gydytojai. Tai 
primindavo man T. Mano knygą 
Užburtas kalnas.

Tačiau visa tai manęs kuo 
toliau, tuo labiau ėmė netenkin
ti. Prisiminiau dr. V. Kutorgą 
onkologinius tyrimus. Todėl pa
sistengiau savo jėgomis įsteigti 
kuklią biochemijos laboratoriją 
ir neurofiziologinių tyrimų kabi
netą. Ten tirdavau sanatorijos 
pacientų kraujo serumo elektro
litus, gliukozę ir savo taip pa
mėgtą kraujo katalazę. Iš instru
mentinių tyrimų pasirinkau sen- 
somotorinės reakcijos latentinį 
periodą elektrinę odos varžą ir 
elektrinę odos temperatūrą. Tai 
leido tam tikru laipsniu įvertinti 
organizmo aukštųjų nervinių 
procesų funkcijas, kurios, pasi
rodo, būdavo pažeistos ir ser
gant somatinėmis ligomis.

Dažnai tekdavo važinėti į 
Kauno medicinos institutą (da
bar universitetą), Vilniaus uni-

TORONTO AUTOMATION SYS- 
TEMS atlieka visus elektros dar
bus. Specializuojasi: vėdinime, šil
dyme, šaldyme, elektros instalia
cijoje, signalizacijose. Skambinti 
Arūnui mob. 416 890-4219.

( -.AHocnu- Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 
meniškai jriša 

knygas bei žurnalus

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

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

Jaunimo sąjungos pirm. Juozas 
Piečaitis paminėjo praeityje nu
veiktus darbus, džiaugėsi, kad į są
jungą įstojo naujų narių kvietė vi
sus atsilankyti į Antano Šileikos 
naujausios knygos sutiktuves ir 
džiazo koncertą lapkričio 13 d. 
Taip pat kvietė pasinaudoti inter
neto tinklalapiu montrealiolietu- 
viai.org. Ten yra diskusijų forumas, 
Aušros Vartų parap. biuletenis, ži
nynas Rezginėlė, “Lito” informaci
ja, Jaunimo sąjungos pranešimas, 
renginių ir įvykių tvarkaraštis ir kt. 
Labai smulkų revizijos komisijos 
pranešimą perskaitė Donatas Bal- 
trukonis.

Aklamacijos būdu į valdybą 
išrinkti: Lilija Gedvilą, Donaldas 
Gedrikas, Vitalija Keršulienė, An
tanas Mickus, Juozas Piečaitis, 
Alfredas Piešina, Alice Skrupskis, 
Silvija Staškevičienė ir Arūnas 
Staškevičius. Revizijos komisija: 
Donatas Baltrukonis, Genovaitė 
Kudžmienė ir Antanas Žiūkas.

Bendruomenė prašo tautiečius 
susimokėti $10 solidarumo įnašą. 
Susitarus su “Litu” pinigai gali būti 
pervesti iš nario sąskaitos. Susirin
kimas baigtas Tautos himnu.

Concordia universiteto Arts 
and Science fakultetas paskelbė 
2003-2004 Dean’s List, kuriame 
yra Jason Patopas ir Danielius 
Staškevičius (Silvijos ir Arūno 
Staškevičių sūnus). D. S.

Montrealio lietuvių 
kredito unija

versiteto medicinos fakultetą 
pas profesorius kunsultacijų, o 
taip pat aplankyti medicininės 
literatūros bibliotekas.

Netrukus Vilniaus vadovybė 
keturiems mėnesiams išsiuntė 
specializuotis į Šiaurės Kaukazo 
grupės kurortus (Kislovodską, 
Esentukį, Piatigorską ir Želez- 
novodską). Ten veikė ir profe
sionali Centrinio Maskvos ku- 
rortologijos ir fizioterapijos ins
tituto balneologijos katedra.

Tuo metu (t.y. 1957 m. pra
džioje) minėtoje katedroje dirbo 
garsių mokslininkų grupė. Tai 
žymus kardiologas prof. Nezli- 
nas, gastroenterologas prof. A. 
S. Vyšnevskis, neurologas prof. 
S.M. Petelinas, artrologas doc. 
P.G. Carfis ir kt.

Apsigyvenau Kislovodske 
Urickio gatvėje prie senoviškos 
cerkvės, viename kambaryje su 
tokio pat amžiaus prie Minsko 
esančios “Krinicos” sanatorijos 
gydytoju Genadijumi PlatOnovi- 
čiumi. Mūsų interesai dažnai su
tapdavo, mes nemažai laiko pra
leisdavome ne tik paskaitose, 
klinikose, bibliotekose, kai ku
riuose bendruose renginiuose, 
bet ir lankėme įvairius koncer
tus, kuriuos kartais atlikdavo iš 
Maskvos ar Leningrado (dabar 
Sankt-Peterburgo) atvykę artistai.

“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).

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

mailto:litemb@storm.ca
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