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Pagerėjimo belaukiant
Valstybės dienos išvakarėse pasikeitė Lietuvos vy

riausybė. Kaip ir buvo laukta, Rolandas Paksas atsistaty
dino, ir naujai vyriausybei sudaryti prezidentas Valdas 
Adamkus pakvietė buvusį prezidentą, neseniai sudarytos 
socialdemokratų partijos vadovą Algirdą Brazauską.

P
ER nepriklausomybės dešimtmetį balsuotojai kas
met tikėjosi pagerėjimo, arba bent aiškesnių planų, 
vedančių į pagerėjimą. Deja, nei LDDP, nei kon
servatoriai, nei partinės koalicijos nieko vertingesnio ne

įstengė tautai parodyti. O pastarieji dveji metai tebuvo 
tikras raizgynas, netiesiogiai kurstęs žmones nebepasiti- 
kėti jokia valdžia. Keitėsi vardai, veidai - ir nieko dau
giau. Ar A. Brazausko sugrįžimas j valdžią pakeis balsuo
tojų nuotaikas, šiandien sunku dar spėlioti ar ką nors 
teigti. Šiuo metu tai gal ir nėra svarbiausia. Kas iš tikrųjų 
svarbu ir žmonėms įdomu - tai kas bus su ta prezidento 
paskelbta ir remta “naująja politika”, valdžion atėjus se
nojo tipo politikui? “Naujosios politikos” koalicija suby
rėjo dėl partnerių nesutarimo reformų bei privatizacijos 
klausimais. Bent taip viešai ir oficialiai skelbiama. Nėra 
abejonės, kad R. Pakso atsistatydinimą išjudino ir kiti da
lykai, priklausantys politiniam užkulisiui, kur jėgų balan
savimo girnos niekada nenustoja veikusios. Tenka laukti, 
kad senasis politikas eis savuoju keliu, kuris jam ir tėra 
pažįstamas. Netolima ateitis parodys, kas iš viso to išeis. 
Yra vilčių, netrūksta ir nuogąstavimų. Po ilgų politinių 
bei ambicinių trinčių, pavojingo nepastovumo, susilaukta 
lyg kažkokio disonanso - žmogus, tautos atgimimo metu 
viešai abejojęs Lietuvos nepriklausomybe, šiuo metu pa
ties prezidento paskirtas stovi vyriausybės priekyje.

K
AD Lietuvoje kažkas netaip kaip turėtų ar galėtų 
būti, iš visų pusių pakankamai prikalbėta, spau
doje skelbta, politikos apžvalgininkų stropiai pa
kedenta. Visa tai toliau taip likti nebegali. Nebeužtenka 

dejuoti, kritikuoti, vis naujų temų žurnalistams kurti. 
Verkiant jau reikia ką nors daryti. Tai pabrėžė ir naujasis 
vyriausybės vadovas pirmoje savo kalboje. Ką ir kaip da
ryti - greičiausiai tai nemažas galvosūkis, juoba - reikia 
sutikti - ne viskas nuo mūsų pastangų bei patirties pri
klauso. Ką mes patys galėtume ir turėtume daryti - tai 
vienytis, ir tai ne žodine, bet darbo ir pasiaukojimo pras
me. Ne partine prasme, ne seimo koalicijom. Reikia pa
galiau apsiraminti, baigti badymąsi, gražbylystes ir tuščia
žodžiavimus. Reikia baigti ambicines kovas, kurias ste
bint atrodo, kad Lietuvoje nebėra nė vieno tinkamo va
dovo. Vienas komunistas, kitas pasipūtęs muzikantas, tre
čias per jaunas, ketvirtas amerikonas... Tai kur gi tikrieji 
vadovai? Ak, jie dar negimę - kai kas gal pasakytų? Bet 
ar tikrai taip? Ne. Tikriausiai Lietuvai užtektų žmonių, 
kurie galėtų ir sugebėtų tinkamai kraštui vadovauti. Vis
kam, atrodo, pakenkė per staigus susiskaldymas srovėmis 
srovelėmis, siekiant neprarasti turėtos privilegijuotos ge
rovės ar susigundant nepriklausomybės pagalba pralobti 
ar bent ekonomiškai įsitvirtinti. Nukreiptas dėmesys ki
tur, tik ne į valstybės reikalus, tapo kone liga, kurią gydyti 
pats laikas. Linkėtina, kad tai įvyktų. Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI 
Olimpinė svajonė neišsipildė

Toronto pastangos tapti 
2008 metų vasaros olimpijados 
rengėju neatnešė norėtų vaisių. 
Tarptautinis olimpinis komite
tas (IOC) liepos 13 dieną susi
rinkęs sprendžiamo posėdžio 
Maskvoje nubalsavo tą teisę su
teikti Kinijos Pekinui. Iš penkių 
miestų pasisiūliusių rengti 2008 
metų olimpijadą, jau pirmame 
balsavimo rate iškrito Japonijos 
Osaka, pirmavo Pekinas (su 44 
balsais), antroje vietoje liko To
rontas (20), trečioje Prancūzijos 
Paryžius (15), Turkijos Stambu
las liko ketvirtoje. (9). Antrame 
rate Pekinas gavo reikalingą 
balsų daugumą (56 balsus), pa
likdamas toliau atsilikusius To
rontą (22), Paryžių (18) ir 
Stambulą (9). IOC pirmininkas 
Amonio Samaranch jau kurį 
laiką aktyviai ragino balsuoti už 
Pekiną (pralaimėjusį lik pora 
balsų Sidniui 2000 melų olimpi
jados rengimą), užmiršti žmo
gaus teisių pažeidimus Kinijoje. 
Atrodo, IOC nariai pakluso jo 
raginimams, o dalis jų, kaip spė
liojo žiniasklaida, turėjo savo 
politinius išskaičiavimus 2012 
metų olimpijados lenktynėms. 
Toronto kandidatūrą rėmė ga
na gausi kanadiečių delegacija 
nukeliavusi į Maskvą: prade
dant min. pirmininku J. Chre
tien, Ontario premjeru M. Har
ris, Toronto burmistru M. Last
man, eilė federacinių bei Onta
rio ministerių, stropiai ir ener
gingai Toronto pristatymą ruo- 
šusio komiteto (pirm. John Bi- 
tove) nariai ir visas būrys kana

diečių atletų, laimėjusių meda
lius ankstyvesnėse olimpijadose.

Torontas olimpines lenkty
nes pralaimėjo jau antrą kartą. 
Kai kuriais atvejais kandidatų 
buvo gana daug, kai kada vos 
pora ar vienas. Štai paskutiniųjų 
kelių vasaros olimpinių žaidimų 
laimėtojai ir pralaimėję (skliaus
teliuose): 1972 m. - Muenche- 
nas (Detroitas, Madridas, Mont- 
realis); 1976 m. - Montrealis 
(Los Angeles, Maskva); 1980 
m. - Maskva (Los Angeles); 
1984 m. - Los Angeles; 1988 m. 
- Seoul (Nagoya); 1992 m. Bar
celona (Amsterdamas, Belgra
das, Birmingham, Brisbanas, 
Paryžius); 1996 m. - Atlanta 
(Atėnai, Belgradas, Manches- 
teris, Melbournas, Torontas); 
2000 m. - Sydney (Berlynas, 
Manchesteris, Pekinas, Stambu
las) ir 2004 - m. - Atėnai (Bue
nos Aires, Capetown, Roma, 
Stokholmas).

Šiais laikais ne tik patys 
olimpiniai žaidimai, bet ir kan
didatavimas rengėjų lenktynėse 
brangiai kainuoja: apie $12 bin. 
rengimas ir apie $10 mln. kan
didatavimas. Rengėjai atsiima 
savo investicijas dalyvių bei tu
ristų sąskaita. Kandidatai - ne 
visada. Tačiau Toronto atveju 
ne viskas pralaimėta. Federaci
nės ir provincinės valdžios pa
žadėti milijoniniai fondai (po 
$500 mln.) dabar apleistai pa- 
ežerio sričiai (kuri buvo planuo
ta olimpijadai) išvystyti bei pa-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Tarptautinėje folkloro šventėje Šakiuose lietuvių tautinių šokių grupė sveikina dalyvius Kepurine
Nuotr. V. Venslovaičio

Tamsos skleidėjams pavojingas net žiburėlis
Dabartinė Lietuvos teisėtvarka tebėra sovietinė - ji keičiasi labai lėtai. Yra šviesių 

reiškinių - teisinės pagalbos centrai negalintiems pasisamdyti advokato

POVILAS ŽUMBAKIS
• Visiems gerai žinoma, jog 

viena silpniausių Lietuvos-siste
mų yra teisėtvarka. Net ir viešai 
yra kalbama apie “teisinį nihi
lizmą”. Gaila, tačiau taip yra. O 
kodėl taip yra, atsakyti sunkoka. 
Kaip Lietuvoje sako: tai yra “su
dėtinga”...

Sovietinis palikimas
Bene didžiausia teisinės ne

tvarkos dėmė Lietuvoje yra aiš
kus sovietinis palikimas, kuris 
per vienuolika nepriklausomy
bės metų dar nėra ištrintas iš vi
suomenės ir valdžios struktūrų. 
Sovietų laikais advokatai dirbo 
su valdžios palaiminimu ir prie
žiūra. Advokatai ar Teisininkai 
galėjo daryti tiktai, kas buvo 
naudinga vienintelei valdančiai 
partijai ar jos nomenklatūrai. 
“Nesikišk, kur nereikia” buvo 
ne tik kaimo patarlė, bet ir vie
nas iš sovietinių teisininkų 
“principų”. Advokatūra rėmė 
valdančios partijos (komunistų) 
“tvarką” - sistemą.

Politinių nusikaltėlių šei
moms advokatai galėdavo per
duoti tik žinutę iš nuteistojo 
(politinių bylų valdžia nepralai
mėdavo). Gal pranešdavo, kada 
bus išvestas ar sušaudytas (nors 
tai dažniausiai pranešdavo po 
fakto).

Kriminalinių bylų teismai, 
jei tai nelietė komunistų parti
jos ar nomenklatūros interesų, 
buvo gan tvarkingi, nors žmo
gaus (apkaltinto) teisės juose 
toli gražu nebuvo gerbiamos. 
Advokatai retai galėdavo pa
keisti prokuratūros ir teisėjų 
nuomonę (tos pačios komandos 
dalyviai, tik dėvintys truputį ki
tokias uniformas teisme).

Civilinė teisė sovietinėje si
stemoje buvo primityvi, palygi
nus su Vakarų teisėtvarka. Civi
linės teisės pagrindas yra žmo
gaus teisė į turtą. O tai (išskyrus 
privilegijuotus partijos narius ir 
nomenklatūrą) komunistinėje 
sistemoje buvo minimalus ob

jektas. Tie, kurie turėjo turto 
(net užsienyje) ir kurie riebiai 
bei privilegijuotai gyveno (ko
munistų partijos sekretoriai, jų 
padėjėjai, visokie politiniai ko
misarai ir pan.), jokia civiline 
teise nesirūpino ir jiems nei 
teismų, nei advokatų nereikėjo.

Bendraujant su lietuviais, 
atvykusiais į Ameriką ar su nu
skriaustais žmonėmis Lietuvoje 
tuoj po nepriklausomybės atga
vimo, pastebėjau labai aiškų 
bruožą: kai nukentėjęs kalbėda
vosi su advokatu, kuris jam at
stovaudavo, žmogus juo nepasi
tikėdavo, neatskleisdavo visų 
faktų, varžydavosi. Kodėl? Dėl 
to, kad tais sovietiniais laikais 
žmogus nepasitikėjo savo kai
mynu, svetimu, kartais net gimi
nėmis. O ką kalbėti apie pasiti
kėjimą advokatais, kurių intere
sai mažai skyrėsi nuo valdžios. 
Žinoma, buvo išimčių ir advo
katų tarpe, bet tai buvo tikra re
tenybė.

Vakarietiškos tradicijos
Pagal anglosaksų sistemos 

teoriją, advokato profesinė pa
reiga yra prisidėti prie teisėtvar
kos kokybės, remti ją ir ugdyti. 
Vienas svarbiausių profesinių 
pareigų yra dalį laiko skirti vi
suomenei, ypač tiems visuome
nės nariams, kurie negali apgin
ti savo pagrindinių interesų net 
savo laisvės. Tai pro bono publi
co tradicija, kuri aiškiai skiria 
civilizuotų valstybių teisininkus 
nuo primityvių ar diktatūrinių 
sistemų.

Garsiausio anglų rašytojo 
(W. Shakespeare) veikalo vei
kėjas dramatiškai skelbia: “Kili 
all the lawyers!” (Nužudyk visus 
advokatus). Tai nėra nusivylusio 
kliento žodžiai. Tai žodžiai 
žmogaus, kuris nori valdyti 
kraštą kaip diktatorius. Diktatū
roms, sovietinei sistemai nerei
kia daug advokatų! Jų praktiš
kai visai nereikia, nes kokias gi 
žmogaus teises jie gins?

Atgavus laisvę, Lietuvos tei
sėtvarka keičiasi, bet .... labai -

Danų atstovai su savo vėliava tarptautinėje folkloro šventėje Šakiuose
Nuotr. V. Venslovaičio

pamažu. Visuomenė neturi 
kantrybės. Tačiau valdininkai 
patenkinti, nes Lietuvos teisė
tvarka dar leidžia jiems biuro
kratiniais būdais pančioti kraš
tą, pasmerkti eilinį žmogų. Lei
džia jiems išsaugoti visą eilę pri
vilegijų. O privilegijų jie gauna 
daug ir įvairių: sklypai, kyšiai, 
valdžios apmokamos kelionės, 
sąskaitos ir investicijos užsieny
je... Jie naudoja krašto išteklius 
ir neleidžia žmonėms atsigauti 
po 60-ies metų diktatūrinio re
žimo.

Bet štai Vilniuje veikia du, 
Klaipėdoje ir Šiauliuose po vie
ną centrai, teikiantys teisinę pa
galbą neišgalintiems pasisamdy
ti advokato, kuris gintų jų tei
ses. Tokių centrų Vakaruose 
yra apsčiai. Jų darbuotojai yra 
gerbiami (jie dažniausiai patar
nauja klientams už labai mažą 
atlyginimą arba nemokamai). 
Tuos centrus remia visuomenė, 
valdžia, įvairūs fondai ir ypač 
advokatų draugijos bei pavie
niai advokatai! Kodėl? Todėl, 
kad tai yra gražiausias pro bono 
publico tarnybos pavyzdys. Ten 
dirba pasiaukoję žmonės, kurie 
galėtų savo laiką paversti turtu. 
Jie turi žinių, jėgų, gal net ištek
lių. Tai žmonės, kurie supranta 
teisėtvarką, ne tik kaip profesi
ją, bet ir kaip pašaukimą kilnes
niam tikslui.

Kaune neatsilieka
Įsikūrė dar vienas panašus 

centras Kaune. Tai turėtų būti 
garbė ir pasididžiavimas visam 
Kaunui, ypač akademijai, iš ku
rios kilo tie idealistai. Garbė ad
vokatūrai, kurios keli nariai au
koja savo laiką ir energiją šiam 
centrui.

Kauno teisininkų kolegiją 
įsteigė keli idealistai privačios 
iniciatyvos dėka. Kolegija turi 
du tikslus: padėti savo nariams 
tobulintis savo profesijoje, jai 
aukotis, plėsti kolegiškumą tarp 
tų, kurie rinkosi teisę ne tik dėl 
profesijos, bet ir iš idealizmo. 
Antras tikslas - padėti visuome
nei, tiems žmonėms, kurie netu
ri galimybių apginti savo teises, 
kurie net nežino savo teisių ir 
todėl lieka nuskriausti. Tam 
tikslui veikia konsultacijos kon
tora, kurią prižiūri trys patyrę 
advokatai - Rūta Brazauskienė, 
Jonas Kairevičius ir Antanas 
Morkūnas. Jie patarnauja žmo
nėms, kurie neturi lėšų pasisam
dyti advokatą. Taip pat kolegija 
ruošiasi informuoti visuomenę 
pranešimais, straipsniais apie 
žmonių teises, rengti seminarus 
ir pan.

Į Kolegijos įsteigtą Teisinės 
pagalbos centro atidarymą atvy
ko daug svečių. Jų tarpe buvo 
Teisingumo ministeris Gintau
tas Bartkus, Kauno meras Eri
kas Tamašauskas, seimo Žmo
gaus teisių komiteto ir kiti gar-

(Nukclta j 3-čią psl.)

Nauja vyriausybės programa
Liepos 12 d. 82 seimo na

riai pritarė naujojo ministerio 
pirmininko socialdemokrato Al
girdo Brazausko vyriausybės 
programai ir suteikė jai įgalioji
mus veikti. Prieš programą bal
savo 36 seimo nariai, o 6 susilai
kė, skelbia ELTA/LGTIC. Joje 
numatyta švietimui kasmet skir
ti ne mažiau kaip 6.5% bendro
jo vidaus produkto, žadama pa
rengti švietimo sistemos plėtros 
strategiją, kuri įtvirtintų privalo
mą mokslą asmenims iki 18 m. 
Taip pat norima vykdyti infor
macinės visuomenės plėtrą, pa
rengiant ir įgyvendinant vienin
gą elektroninio mokymo pro
gramą.

Vyriausybės programoje nu
matyta parengti valstybinę kul
tūros programą, sukurti meni
ninkų interesus ginančią įstaty
minę bazę, įtvirtinti programinį 
kultūros biudžetą. Tarp kitų 
programos punktų paminėtas 
taip pat siekis užtikrinti nemo
kamą odontologinę pagalbą bei 
ligų profilaktiką vaikams; suma
žinti fizinių asmenų pajamų mo
kesčio dydį, tuo siekiant atpi
ginti darbo jėgos kainą ir paska
tinti užimtumo augimą bei padi
dinti vartotojų perkamąją galią, 
vidaus rinkos paklausą ir gera
norišką mokesčių mokėjimą. 
Numatoma parengti vieningos 
mokesčių sistemos pagrindų 
įstatymą. Vyriausybė taip pat 
žada laikytis griežtos fiskalinės 
politikos; siekti, kad žemės ūkis 
kasmet gautų ne mažiau kaip 
10% valstybinio biudžeto lėšų 
žemės ūkio ir kaimo plėtros 
strategijai; sudaryti vienodas są
lygas ir vidaus, ir užsienio inves
ticijoms. Programoje pirmaeilis 
dėmesys skirtas darbui ir socia
linei apsaugai. Vyriausybės pro
grama susilaukė kritikos iš kon
servatorių, pasigedusių atsaky
mų į svarbiausius klausimus - 
būtent, “Lietuvos dujų” bei 
“Lietuvos energijos” privatizavi
mą, ir “Mažeikių naftos” reika
lus. Kitų nuomone, programoje 
trūko “detalumo”.

Atšvęsta Valstybės diena
Liepos 6 d. įvairiais rengi

niais Lietuvoje buvo atšvęsta 
Mindaugo karūnavimo - Vals
tybės diena. Valstybei suėjo 748 
metai. Prezidentas Valdas 
Adamkus, sveikindamas Lietu
vos gyventojus priminė, jog rei
kalinga branginti laisvę, rūpintis 
bendra gerove ir ją saugančia 
valstybe, su pasitikėjimu žvelgti 
į priekį. Kaip rašo ELTA/LG- 
TIC, Valstybės dienos proga už 
nuopelnus Lietuvos valstybei ir 
pastangas garsinant Lietuvos 
vardą pasaulyje bei padedant jai 
jungtis į pasaulio valstybių 
bendriją, Lietuvos valstybės or
dinais ir medaliais buvo apdova
noti per 60 Lietuvos ir užsienio 
valstybių piliečių. DLK Gedimi
no 4-ojo laipsnio ordinus gavo 
JAV lietuvių dienraščio Drau
gas redaktorė Danutė Bindokie- 
nė, kiti Lietuvos ir užsienio lie
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Yra vilčių, netrūksta ir nuogąstavimų
Tamsos skleidėjams pavojingas net žiburėlis 

Sovietinis palikimas - didžiausia netvarkos dėmė Lietuvoje 
Dar vienas bandymas

Buvusios Lietuvos vyriausybės valstybingumo neparodė
Amerika, Europa, Lietuva

Nesutarimai tarp JAV ir Europos valstybių vis didėja
Naujieji pokyčiai Lietuvoje

Rusų įtaka ekonominiame gyvenime gali padidėti 
“Šešupės malūnai” sukosi keturias dienas 

Folkloro šventėje Šakiuose dalyvavo ir kitų kraštų atstovai
Naujiems vėjams papūtus

Nežinia kaip naujoji valdžia vykdys pažadus 
Šventovė, paversta kino teatru

Buvusi studentų šventovė, neatsigaunanti iki šių dienų

tuvių veikėjai, mokslininkai, 
kultūrininkai. Kaip žinia, jų tar
pe ir Kanados aktorė-režisierė 
Elena Dauguvietytė-Kudabienė 
ir tautinių šokių vadovė Geno
vaitė Dumčiūtė-Breichmanienė.

Vokietija remia Lietuvą
Birželio 13-15 d.d. Lietuvo

je lankėsi Vokietijos Bundesta
go vicepirmininkė Anke Fuchs. 
Ji susitiko su socialinės apsau
gos ir darbo ministere Vilija 
Blinkevičiūte, domėjosi padėti
mi Lietuvos darbo rinkoje bei 
valstybės garantijomis bedar
biams. Spaudos konferencijoje 
seime jį tvirtino, jog visokerio
pai rems Lietuvos narystę Euro
pos sąjungoje. Dėl Lietuvos sie
kio tapti SAS nare ji sakė, kad 
pirmiausia reikėtų stiprinti ir 
plėtoti gerus santykius su Rusi
ja, bei kurti pasitikėjimo nuo
taiką su NVS valstybėmis, pvz. 
padedant Karaliaučiaus sričiai 
aplinkos apsaugos projektuose.

Lietuva - BMT pirmininkė
Liepos 1 d. Lietuva perėmė 

Baltijos ministerių tarybos pir
mininkavimą iš Latvijos, rašo 
ELTA/LGTIC. Rotacijos prin
cipu kiekviena Baltijos valstybė 
pirmininkauja vienerius metus. 
Savo pirmininkavimo metu Lie
tuva numato skirti ypatingą dė
mesį bendradarbiavimui narys
tės ES ir ŠAS tikslais. Regioni
nio bendradarbiavimo plėtra 
laikoma vienu iš užsienio politi
kos pirmaujančių sričių. Todėl 
svarbūs trišaliai projektai, kaip 
Via Baltica, Rail Baltica, skirti 
transporto infrastruktūros geri
nimui. Bendri kariniai projektai 
BALTBAT, BALTNET, BAL- 
TRON, BALTDEFCOL - gy
nybos reikmėms. Taip pat ku
riama bendra Baltijos elektros 
energijos rinka, bendra švietimo 
erdvė, bendradarbiaujama vi
daus reikalų ir kitose srityse.

Konferencija su lenkais
Birželio 29-30 d.d. Vilniuje 

vyko konferencija Lietuva ir 
Lenkija: strateginės partnerystės 
perspektyvos. Kaip rašo ELTA/ 
LGTIC, ją organizavo VU 
Tarptautinių santykių ir politi
kos mokslų institutas kartu su 
Lenkijos tarptautinių santykių 
institutu. Su atvykusiomis kon- 
ferencijon Lenkijos delegacijo
mis susitiko užsienio reikalų vi- 
ceministeris Evaldas Ignatavi
čius. Su jomis buvo aptartos dvi
šalio bendradarbiavimo galimy
bės, ieškant jo naujų formų ir 
stengiantis pozityvią Lietuvos ir 
Lenkijos santykių praktiką per
kelti į daugiašalio bendradar
biavimo plotmę ES kontekste. 
Taip pat buvo aptartos galimy
bės į Lietuvos ir Lenkijos atvirą 
ir konstruktyvų dialogą įtraukti 
ir artimiausius abiejų kraštų 
kaimynus - Ukrainą, Karaliau
čiaus sritį ir Gudiją. Kalbėta ir 
apie būsimą Lietuvos pirminin
kavimą Europos taryboje, Lie
tuvos ir Lenkijos pasirengimą 
narystei ES bei Lietuvos kelią į 
ŠAS (NATO). RSJ
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Dar vienas bandymas
Pasitinkant naują kairiųjų vyriausybę Lietuvoje Amerika, Europa ir Lietuva

Iš kitos pusės
Naujieji pokyčiai Lietuvoje

DR. JONAS KUNCA

Jau dvyliktą kartą Lietuvoje 
pasikeitė valdžia. Savaime kyla 
klausimas, ar ir šį kartą ji išsilai
kys tik trumpą laiką, per kurį 
nieko pozityvaus pasiekti nega
lėtų?

Praleidom 10 metų bekaita- 
liodami vyriausybes, ėjom iš kai
rės į dešinę, iš dešinės į kairę ir 
atvirkščiai. Nieko gero iš tų 
bandymų neišėjo. Lietuva tik at
siliko nuo jos kaimynų ir kitų 
išsilaisvinusių šalių. Išskyrus 
Kubiliaus atvejį, tos vyriausybės 
valstybingumo neparodė. Dar 
blogiau: jos įvėlė Lietuvą į dide
les užsienio ir vidaus skolas ir 
leido įsigalėti korupcijai bei ad
ministracinei netvarkai, kuri yra 
pagrindinė nesėkmių priežastis. 
Niekur pasaulyje neklestėjo ir 
neklesti šalis, kurioje nėra ad
ministracinės tvarkos. Net ir 
turtingos žemės turtais šalys, 
kaip Argentina ir Brazilija, ne
gali pakilti dėl šios priežasties. 
Administracinė tvarka garan
tuoja gyventojų saugumą, teisin
gą lėšų paskirstymą, užkerta 
kelią korupcijai ir pritraukia 
užsienio kapitalą. Visų pirma 
yra būtina įvesti tvarką pačioje 
valdžioje ir jos institucijose bei 
įstaigose. O tai yra valdžios 
pareiga, kurios 11 iki šiol bu
vusių vyriausybių nesugebėjo ar 
nenorėjo atlikti. Be to, tvarkin
gai dirbanti vyriausybė gali įgy
vendinti reikalingus pakeitimus, 
sąžiningai surinkti mokesčius ir 
užkirsti kelią piktanaudžiavi- 
mams.

Greitai pamatysim, ar nau
joji valdžia imsis šalinti šią įsise
nėjusią ydą. Jei ne, tai bus tik 
dar vienas nelaimingas bandy
mas kakta pramušti sieną. Čia 
reikia pastebėti, jog Pakso ir 
Paulausko vyriausybės niekas 
nenuvertė. Ji subyrėjo pati dėl 
tarpusavio nesutarimų. Koalici
ja gali išsilaikyti tik glaudžiai 
bendradarbiaujant jos partne
riam. Kaip tik tojai trūko.

Prezidentui neliko nieko ki
to, kaip pakviesti A. Brazauską į 
tuščią ministerių pirmininko 
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vietą, nes tik socialdemokratai 
su socialliberalais turi reikiamą 
daugumą seime ir gali efektyviai 
valdyti šalį. Už naują ministerių 
kabinetą pasisakė 84 seimo na
riai, o prieš - 45. Atseit daugu
mos seime problemos nebus.

Naujame kabinete liko 
gabus užs. reik.ministeris Valio
nis. O pats min. pirmininkas A. 
Brazauskas yra populiarus po
litikas mūsų krašte. Taigi jis 
turės pakankamą autoritetą 
vyriausybėje ir seime. Naujos 
vyriausybės paskelbtoje progra
moje nėra revoliucinių pakei
timų. Žadama toliau dėti 
pastangas įstoti į NATO ir ES, 
privatizuoti duodant lygias tei
ses užsienio ir vidaus investuo
tojam, skatinti pramonės au
gimą.

A. Brazauskas yra buvęs KP 
sekretorius iš Garbačiovo malo
nės. Nors juo būdamas atskyrė 
LKP nuo sovietinės, jo vardas 
yra. siejamas su komunizmu. 
Dėl to turėjo problemą su “miš
ko vyrais” po prezidento rinki
mų laimėjimo. Vėliau buvo su
sprogdintas geležinkelio tiltas, o 
dabar kažkas išardė geležinke
lio bėgius netoli Kauno. Galėjo 
įvykti didelė nelaimė. Tik žvalus 
traukinio vairuotojas tai laiku 
pastebėjo, ir viskas baigėsi vien 
vieno vagono nusiritimu nuo 
bėgių.

Visgi tai rodo, jog mūsų tar
pe yra kriminalinio elemento, 
nesiskaitančio su žmonių gyvy
bėmis ir su valstybės interesais. 
Tokie atentatai daro žalą Lietu
vai, žemina jos vardą užsienyje 
ir atbaido svetimo kapitalo atė
jimą. Šis teroristinis aktas turė
tų būti išaiškintas ir jo autoriai 
bei kurstytojai griežtai nubausti.

Lietuvai dabar reikia val
džios, kuri galų gale pradėtų 
valdyti kraštą. Aišku, kad būtų 
geriau, jei ta valdžia būtų 
dešiniųjų rankose. Betgi negali
ma pamiršti jog jie patys tą 
galimybę prarado besivaidyda
mi savo tarpe užuot protingai 
valdę šalį. Tik dėl to dabar tu
rime kairiuosius.

Tautiečiai Lietuvoje sibirinių trėmimų 60 metų sukaktį paminėjo ir Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje 
prie tam skirto paminklo birželio 14 d. Nuotr. V. Cinausko

HENRIKAS KUDREIKIS

Amerikos prezidento G.W. 
Bush vizitas Europoje parodė, 
kad politiniai nesutarimai tarp 
JAV ir Europos valstybių vis di
dėja. JAV prezidentui buvo pri
kišamas mirties bausmės nepa- 
naikinimas. Prez. Bush atkirto, 
esą nė viena Europos didžiųjų 
valstybių (išskyrus Rumuniją) 
nepasirašė Kyoto protokolo. 
Prie to galima pridėti, kad kai 
kurie Amerikos mokslininkai, jų 
tarpe žymi astronome panelė 
Balunas (lietuvaitė) tvirtina, 
kad tokie karščiai egzistavo 
keletą kartų prieš šimtus metų. 
Tad dabartiniai žemės gyven
tojai nebūtinai kalti dėl glo
balinių karščių.

Žurnalistė Linda Bowles ra
šo, kad Kyoto protokolas nėra 
tik globalinių karščių reikalas. 
Tai stipri akcija, siekianti įvesti 
globalinės valdžios įvedimo. Tai 
reikštų prarasti valstybės suve
renitetą, padalyti pasaulio tur
tus ir nubausti Ameriką už jos 
ekonominį vyravimą.

Pasirašius Kyoto protokolą, 
JT biurokratai, nekreipdami dė
mesio į Amerikos konstituciją, 
siaustų po visą Ameriką, tikrin
dami kiekvieną fabriką, auto
mobilius, energiją ir aplinkos įs
tatymus, taip pat skelbtų bau
das. Tai būtų globalinio valdy
mo išsipildymas.

Airijos “ne”
Kitas įvykis, kuris Amerikos 

spaudoje (ypač dešiniųjų) nu
skambėjo tai - Airijos respub
likos NE Europos sąjungai. Žy
mus Amerikos spaudos ir televi
zijos komentatorius George 
Will rašo: “Airijos balsuotojai, 
nepaisant didžiulės akcijos 
spaudoje, televizijoje, net Airi
jos valdžios pritarimo, - išsau
gojo Europos demokratiją nuo 
smarkiai kylančios Europos 
supervalstybės, vadinamos Eu
ropos sąjunga. Airijos NE at
metė šūkį: ‘Jūs prarasite jėgą, 
pinigus ir laisvę’.”

Naujoji Europos linkmė 
žengia į Sąjungos plėtrą, pri

imant Kiprą, Maltą ir dar 10 
buvusių komunistų valstybių (jų . 
tarpe Lietuva) Vidurio ir Rytų 
Europoje. Tuo būdu padidės 
ES teritorija dvigubai ir 30% 
padidėtų gyventojų skaičius.

Airijos įstojimas į ES, ma
noma, pakenktų tradiciniam 
neutralumui, ypač suverenite
tui. Airija privalėtų atsisakyti 
35-kių politinių teisių. Be to, 
stojimas į ES padalintų Europą 
į dvi grupes: viena daugiabalsė 
(Vokietija, Prancūzija, Italija, 
Anglija), kita - mažos valstybėlės 
su keliais balsais (Lietuva - 7).

Dvi savaites prieš Airijos 
rinkimus Vokietijos kancleris 
Gerhard Schroeder pasiūlė už 
3-jų metų pakeisti Europos 
konstituciją. Jam pritarė Pran
cūzijos ministeris pirmininkas 
Lionel Jospin. Pagal naują 
konstituciją, Europoje būtų 
bendra policija, bendri krimina
liniai įstatymai, imigracijos poli
tika bei kiti valstybiniai ir hu
manistiniai įstatymai.

Airija mano, kad ES įvestų 
homoseksualistam palankius 
bei antibažnytinius įstatymus, 
įskaitant abortus, kurie Airijoje 
uždrausti.

Beto, visas naujai įstojan- 
čias ES valstybes gąsdina imi
gracijos ir darbo įstatymai. 
Valstybėje pasklistų dešimtys 
tūkstančių ne tik Rytų europie
čių, bet ir neva politinių pabė
gėlių iš Azijos ir Afrikos. Tai 
vyksta jau ir dabar. Kyla baimė, 
kad užsieniečiai išpirks žemę. 
Lenkija prieš stodama į ES ban
do išsiderėti žemės pardavimo 
įstatymą įvesti po 20 metų. ES 
tai padaryti nesutinka.

O Lietuva?
Pagalvoju apie Lietuvą. Iš

Naujosios vyriausybės programa
ALGIMANTAS EIMANTAS

Naujasis Lietuvos premje
ras, prezidento V. Adamkaus 
pateiktas ir seimo soedemų bei 
socliberalų daugumos patvirtin
tas, išdėstė savo vyriausybės 
programos projektą š.m. liepos 
9 d. neeiliniame seimo posėdy
je. R. Paksui, liberalų ir soclibe
ralų koalicijos premjerui atsista
tydinus, pagal Lietuvos konsti
tuciją, vyriausybės vadovas ne 
vėliau kaip per 15 dienų nuo 
paskyrimo, pristato seimui savo 
ministerių kabinetą bei pro
gramą.

Eksprezidento, dabartinio 
premjero A. Brazausko vyriau
sybės veiklos planas, išdėstytas 
30 puslapių, susilaukė gausios 
kritikos. Aštriai reagavo ne tik 
dešinioji opozicija, bet ir buvę 
koalicijos kolegos liberalai ir 
net savos soedemų frakcijos na
riai. Naujoji politinės kairės vy
riausybė yra pasiryžusi kreipti 

spaudos matome, kad Lietuva, 
bandydama įstoti į ES, nestato 
nė vienos sąlygos. Koks likimas 
laukia Lietuvos ūkininko? Vals
tiečių laikraštyje skaičiau: ES ša
lys pirks pieną tik iš ūkių, kurie 
turi ne mažiau kaip 30 karvių. 
Kitų ūkio produktų pirkimo są
lygos nepaprastos: pavyzdžiui 
agurkas turi būti tam tikro svo
rio ir tam tikros formos; tas pats 
morkoms, kopūstams, svogū
nams.

Lietuvoje jau dabar bando
ma įvesti bendrų ES prekybos 
įstatymų. Jie valstybei kainuoja 
šimtus milijonų dolerių.

Prieš mane guli naujas vie
no Žemaitijos ūkininko laiškas. 
Jame rašoma, kad jis ir jo sūnus 
budi kas naktį pasikeisdami, su 
šautuvais, pasislėpę krūme, nes 
pradėjo masiškai siausti nakti
niai banditai, kurie ne tik plėšia, 
bet ir žudo, ypač senelius. Ūki
ninkas, buvęs gulagų kalinys, ra
šo, kad ramiau miegodavęs Sibi- 
re, negu dabar Lietuvoje. Ūkyje 
banditai pasirodę 4 kartus ir 
bandę vogti karvę bei traktorių. 
Paleidus keletą šūvių į viršų, 
vagys susėdo į mašinas ir dingo.

S. Amerikoje gyvendami, ži
noma, neturime teisės mokyti 
Lietuvos gyventojus, bet stebė
dami matome, kad ES ir ŠAS 
(NATO) neliks nepastebėję, 
kad Lietuvos viduje siaučia 
netvarka.

Valstiečių laikraštis taip pat 
rašo, jog dabartinė (ir anksty
vesnės) Lietuvos vyriausybė vi
sais būdais nori sunaikinti ma
žus ūkininkus ir parduoti žemę 
užsieniečiams. Įvairūs makleriai 
uždirbtų milijonus, o Lietuvos 
ūkininkai pradėtų naują vergiją, 
tarnavimą svetimtaučiams.

dėmesį į socializmo dėsniais pa
grįstą santvarką - rūpintis socia
line gerove.

Šios Lietuvos XII vyriausy
bės programa yra sunkiai įverti
nama logiškai ir dalykiškai. Vie
na tik aišku - šis A. Brazausko 
kūrinys yra pagrįstas sovietiniais 
motyvais. Tai liudija ELTOS 
perduotas premjero kalbos 
tekstas seime. Tas abstraktaus 
pobūdžio dokumentas rodo 
naujosios vyriausybės nekompe- 
tetingumą ir nepajėgumą. Pro
gramoje nenurodytos detalės, 
objektyvios veiklos priemonės, 
skaičiai, įkainojimai, konkretūs 
duomenys.

A. Brazausko vyriausybė 
yra, matyt, pasiruošusi centrali
zuotai vykdyti programinius už
davinius, įvesti griežtą kontrolę, 
atgaivinti visuomenės finansinę 
priklausomybę nuo valdžios. 
Taip ketinama vykdyti masių 
valdymą varžant demokratinę, 
individualią veiklą.

VYTAUTAS P. ZUBAS

The Baltic Times š.m. VI.28 
- VII.4 nr. Rolando Pakso ir 
Artūro Paulausko koalicijos su
byrėjimo priežastimi laiko abie
jų norą kandidatuoti sekančiuo
se prezidento rinkimuose. Lai
mėtoju išėjo Algirdas Brazaus
kas, ir pasaulinė spauda rašo 
apie “buvusių komunistų” su
grįžimą.

Terminas “buvę komunis
tai” Lietuvoje vartojamas neap
dairiai. Pažiūrėkime, ką rodo 
faktai. A. Brazauskas daug pri
sidėjo prie komunizmo žlugimo 
Europoje. Sąjūdžio remiamas,
1988 m. jis buvo išrinktas Lietu
vos komunistų partijos vadovu.
1989 m. Jo vadovaujama partija 
atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos 
komunistų partijos. Šis žingsnis 
laikomas vienu iš pagrindinių 
taškų Lietuvos žygyje į nepri
klausomybę ir Sovietų Sąjungos 
Žlugimo pradžią. Kitų respubli
kų komunistai neturėjo noro ir 
drąsos pasekti šį drąsų žingsnį. 
1989 m. Brazausko partija pri
ėmė Vakarų stiliaus socialde
mokratų programą, remiančią 
laisvos rinkos ekonomiją ir 
daugpartinę sistemą. Abu 
sprendimai Vakaruose labai 
mėgstamo Michailo Gobačiovo 
buvo laikomi mirtina nuokrypa.

1990 m. Aukščiausios tary
bos narys A. Brazauskas balsavo 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. 1994 m. jis pirmas iš 
baltiečių prezidentų pasiuntė 
oficialų prašymą ŠAS (NATO) 
generaliniam sekretoriui priimti 
Lietuvą į ŠAS. Valdanti De
mokratinio darbo partija tuo 
pačiu metu pasiūlė įjungti Lie
tuvą į Europos sąjungą.

2001 m. LDDP susijungė su 
socialdemokratų partija, kurios 
steigėjai yra Aloyzas Sakalas ir 
Vytenis Andriukaitis, niekada 
nepriklausę komunistų partijai 
ir sovietmečiu buvę kalinami. 
SDP artimai bendravo su Vaka
rų Europos socialdemokrati- 
nėm partijom, kurios šiuo metu 
valdo daugumą Europos sąjun
gos kraštų. Lietuvos kairieji nė
ra palinkę tiek toli į kairę, kaip 
jų bičiuliai švedai ir norvegai, 
kurie neatsisako valstybės kont
rolės telefono, dujų, naftos ir 
bankų srityje. Tačiau Lietuvoje 
kairieji vis tiek neišvengs kriti
kos, nes dauguma komentatorių 
yra liberalai ekonomijoje.

Būtų naivu manyti, kad bu
vę komunistai darys didesnius 
pakeitimus Lietuvos kelyje į 
ŠAS ir ES. Paimkim Lenkiją. 
Buvęs komunistas ir geras Bra
zausko draugas prezidentas 
Aleksander Kvasniewski rodo 
daugiau dėmesio ŠAS, kaip de
šiniojo sparno Prancūzijos pre
zidentas Jacques Chirac. Beveik 
64% Lietuvos gyventojų pasisa
ko už ŠAS ir mažiau kaip 26% 
prieš. Nebūtų protinga eiti prieš 
krašto daugumos norą.

Tačiau Brazausko sugrįži
mas į politiką kai kam atrodo

AtA
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26, sekmadienį, 9.30 vai. ryto, Lietuvos kankinių 
šventovėje, Mississauga, Ont. Prašome prisiminti a.a. 
Anastaziją savo maldose.

Tebeliūdintys: vyras Antanas, seserys-Juzė ir 
Aldona, broliai - Povilas, Petras ir Vladas, 

krikšto sūnus Linas su šeimomis

Taip vaizduoja The Baltic Times 
dabartinį Lietuvos premjerą 
Algirdą Brazauską, numylėtinį 
dviejų partįjų - socialdemokratų 
ir socialliberalu

įtartinas. Kairieji Lietuvoje visa
da buvo palankūs didžiojo vers
lo valdytojams. Kai kurie iš jų 
turi glaudžius ryšius su Rusijos 
milžinais Gazprom ir LUKoil. 
Rusų įtaka Lietuvos ekonomi
niam gyvenime gali padidėti, 
nes rusai, kaip ir amerikiečiai, 
visada jungia politiką ir verslą.

TBT spėliojimai jau pavė
luoti. Virgilijus Savickas tame 
pačiame nr. rašo, kad birželio 
14 Williams ir YUKos susitarė 
pasidalinti Mažeikių naftą lygio
mis. Vyriausybė sandėrį turi pa
tvirtinti iki mėnesio pabaigos. 
Brazauskaks paskambino min. 
pirm, pareigas einančiam Euge
nijui Gentvilui, prašydamas pa
tvirtinimą atidėti. Šis susirišo su 
prezidentu Valdu Adamkum, ir 
reakcija buvo staigi: jis pareika
lavo, kad susitarimas būtų pa
tvirtintas birželio 25 d. Prezi
dentas manė, kad socialdemok
ratų vadovo spaudimas atidėti 
pasirašymą yra “priešiškas vals
tybės interesams”.

Taip žlugo ankstyvesnių vy
riausybių pastangos apsaugoti 
Mažeikių naftą nuo rusų. To sie
kiant, valykla pateko į amerikie
čių firmos rankas. Williams pu
sę savo šėrų perleido YUKos su 
aukščiausios amerikiečių val
džios palaiminimu. Prezidentas 
George W. Bush ir valstybės 
sekretorius Colin Powell atsiun
tė Lietuvos prezidentui laiškus 
giriančius susitarimą. “Mes ver
tiname Jūsų pastangas stiprinti 
karines Lietuvos pajėgas, stipri
nant komercinius ryšius ir ug
dant gerus santykius su kaimy
nais” - rašė Bush. “Didelė abi
pusė nauda. Mes pritariame 
Williams $400 milijonų investi
cijai energijos srityje, ypač atsi
žvelgiant į ilgalaikį naftos tieki
mo susitarimą su Rusija”, rašė 
Powell.

Atrodo, kad “valstybės inte
resų vardu” ir naujosios vyriau
sybės laukia buvusios koalicijos 
likimas. Amerikos respublikonų 
auklėtinis valstybės vadovas nie
kad neišdrįs dirbti su žmonėmis, 
nors ir atokiai primenčiais 
Amerikoje nekenčiamą socia
lizmą.

MIRTIES PRANEŠIMAS

AtA
JONAS LADYGA

mirė 2001 m. birželio 29 d., Calgary, Alberta, 
sulaukęs 88 m. amžiaus. Jo liūdi sūnus Vytautas, 
duktė Dana ir jos vyras Gary Gunning, vaikaitis 
Jason ir giminės Lietuvoje.
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“Lietuvių namai” Vilniuje, kuriuose mokosi daugiausia Sibiro tremtinių vaikaičiai. Nuotraukoje - mokytojai 
ir mokiniai su kardinolu A. J. BAČKIU, atsilankiusiu mokslo metų pabaigtuvėse

“Šešupės malūnai ” sukosi keturias dienas 
Tarptautinėje folkloro šventėje dalyvavo danai, švedai, lenkai, rusai, 

vokiečiai ir lietuviai 
kiaušinių pyrago su rūkyta kep-

Vilniaus “Lietuvių namai” 
- lietuvybės lopšys

JUSTINAS BALTRUŠAITIS
, i
Sakiuose keturias dienas - 

birželio 21-24 d. girdėjosi rusų, 
lenkų, danų, vokiečių ir švedų 
kalbos. Čia vyko surengtas se- 
minaras-tarptautinė folkloro 
šventė Šešupės malūnai.

Pirmą kartą Šakiuose šis 
projektas parengtas ir įgyven
dintas iš Europos sąjungos Pha
re lėšų. Renginio tikslas - suda
ryti sąlygas Europos šalių etno
kultūros puoselėtojams susipa
žinti su mūsų krašto kultūros 
dabartine būkle ir problemo
mis, perimti kitų patyrimą, ap
tarti etnokultūros apsaugos, tęs
tinumo ir plėtros perspektyvas 
vieningoje Europoje.

Šventė-seminaras vyko tri
mis kryptimis: folkloro, tradici
nių amatų ir kulinarinio pavel
do seminarais. Projekto rengė
jai: Šakių rajono kultūros sky
riaus vedėja Augenija Kaspare- 
vičienė, etnokultūros specialistė 
Aurelija Papievienė, rajono sa
vivaldybės administratoriaus pa
tarėjas verslo plėtrai ir ryšiams 
su užsieniu Vitas Girdauskas.

Šventės pradžią trimitai pa
skelbė birželio 21 d. 17 v. prie 
Šakių rotušės. Buvo pristatyti 
svečiai: Lenkijos Goldapo kul
tūros namų ansamblio Echo ko
lektyvas, rusų iš Kaliningrado 
srities, Krasnoznamensko rajo
no folkloriniai ansambliai Čebo- 
tucha ir Stanica, kurių vadovės 
Ina Romanovskaja ir Olga Ci- 
gankova, danų Svendborgo liau
dies šokių kolektyvas su vadovu 
Jutte Christiansenu, mūsų rajo
no etnografiniai kolektyvai ir 
kiti.

Dalyvius pasveikino rajono 
meras Juozas Puodžiukaitis, pa
linkėjo visiems sėkmės, pažymė
jo, kad susipažinsime su šalių 
kultūros paveldu, pabendrausi
me ir pamatysime, kad draugys
tei nėra atstumų.

Pristatymo koncertą pradė
jo Šakių kultūros centro folklo
rinis ansamblis, vadovaujamas 
Audronės Adomaitienės. Padai
navo liaudies dainų, pašoko 
tautinių šokių ir populiarųjį kra
koviaką. Jį pakeitė Patašinės 
kultūros namų etnografinis an
samblis Nova, vadovaujamas 
Nijolės Černevičienės. Paskui 
koncertavo lenkų folklorinis an
samblis Echo, o po jo - danai, 
kurie atžygiavo į aikštelę su sa
vo vėliava. Šis Svedenborgo 
krašto kolektyvas pradėjo kon
certą savo valstybiniu himnu. 
Atkreipė visų dėmesį margame 
kolektyve vienas muzikantų, 
grojantis smuiku, kitokiu apda
ru - su sijonu. Paaiškėjo, jog tai 
skotas David Thomas, inžinie
rius chemikas, gyvenantis Dani
joje nuo 1966 m. Po danų kon
certo svečius linksmino šakie
čiams jau žinomi rusų Cebatu- 
chos ir Stanicos ansambliai su 
temperamentingai atliekamais 
šokiais ir kazokų dainomis. 
Įžanginį koncertą užbaigė Sin
tautų Santakos atlikėjai su šo
kiais ir skambiomis liaudies dai
nomis.

Po koncerto Varpo viduri
nėje mokykloje laukė lankytojų 
rusų ir švedų folkloro bei virtu
vės patiekalų vakaras. Rusai pa
teikė vatrušką, sakė iškepę pa
gal tą patį receptą, pagal kurį 
kepdavo carui Petrui I. Buvo ir

r 'tAMocnw' h Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Cres., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412 

ta šonine, kiaušinienės su spir
gučiais ir braškių uogienė. Ne
nusileido rusams ir švedų virė
jai. Labai gyvai koncertavo rusų 
ansambliai, visus sužavėjo ir so
lo dainomis Julija Fomina.

Antroji šventės diena (bir
želio 22) buvo ištisai darbinga. 
Savivaldybės salėje vyko etno
kultūros seminaras - Švedijos, 
Lenkijos ir Lietuvos patirtis, 
folkloro būklė, saugojimo būdai 
ir perspektyvos. Filmų vaizdais 
buvo supažindinta su šiandieni
ne Lietuva. Kitame filme Lietu
viškas kalendorius, kurį filmavo 
Arvydas Barysas iš Rumšiškių, 
buvo parodyti papročiai, apei
gos, kaip švenčiamos šventės. 
Filmo autoriui galima pareikšti 
priekaištą, nes svečiams atrodė, 
jog mes paveldėję iš baudžiavos 
medines roges, kinkinį su lanku 
ir daugiau nieko nepasiekėme. 
O kaip važiavo žmonės Sūduvo
je, Žemaitijoje - apie tai nieko. 
Nežinia kodėl vengiama rodyti 
ką pasiekėme tarpukariu. Ne
veltui seminaro vadovė, pasakė, 
kad norint išlaikyti folklorą rei
kia visos tautos jėgų. Dar viena
me filme buvo parodyti kaimai 
Gudijos teritorijoje, kurie suge
bėjo išlaikyti lietuviškumą. Api
bendrinant seminarą dalyviai 
parašė nuomones, kaip geriau 
išlaikyti savo etnokultūrą.

Parapijos namų salėje vyko 
seminaras - tradicinių amatų 
būklė, išsaugojimo keliai ir per
spektyvos. Buvo kalbama apie 
mūsų tautodailę, su jos esama 
būkle supažindino tautodaili
ninkas Vidas Cikana. Tuo tarpu 
Varpo vidurinėje mokykloje vy
ko seminaras - kulinarinio pa
veldo būklė, išsaugojimo keliai 
ir perspektyvos. Dalyvavo šve
dai, rusai, atvyko žmonių iš įvai
rių Lietuvos vietovių papasakoti 
apie savo krašto valgius. Apie 
zanavykų valgius papasakojo 
Bronė Sakalauskienė. Visi susi
domėjo “kugeliu” su kiaulės 
karka, didžkukuliais, virtinukais 
ir kitais išnykusiais valgiais.

Dienai baigiantis Varpo vi
durinėje mokykloje buvo danų 
ir lenkų folkloro ir virtuvės va
karas. Visiems patiko lenkų 
“kugelis” su spirgučiais, danų - 
frikadelės su bulvėmis, saldžioji 
iš žemuogių su pienu. Koncerta
vusios lenkų dainininkės nuste
bino atlikdamos lietuviškai vie
ną lietuvių liaudies dainą. Įdo
mią programą parodė ir danai. 
Smuikavo D. Thomas, daininin
kai padainavo lietuviškai škotiš
ką dainelę iš kino filmo Vaterlu 
tiltas.

Trečią dieną seminarai vyko 
pagal vakarykštę programą. Et
nokultūros seminare - Danijos 
ir Rusijos patirtis. Parodė filmų, 
taip pat ir papasakojo kaip puo
selėja savo folklorą. Dar padai
navo ir pašoko. Apibendrinant 
seminarą paliko rašytinių pasiū
lymų, kaip toliau saugoti savo 
etnokultūrą.

Tradicinių amatų seminare 
buvo parodyta nemažai filmuo
tos medžiagos iš Rusijos, Dani
jos ir Lietuvos. Buvo apibend
rinta, išsiaiškinta kokie sąlyčio 
taškai saugant tradicinę kultūrą 
gali būti bendri. Danai ir rusai 
pateikė savo nuomonių.

Kulinarinio paveldo semi
nare danai papasakojo apie jų 
gaminamus valgius, taip pat ir 
rusai pristatė savo kulinariją, se
nąją ir dabartinę. Buvo api
bendrinti pasiūlymai. Vakare 
svečiai išvyko švęsti Joninių į 
Gelgaudiškį, Lekėčius, kiti - į 
Kudirkos Naumiestį ir Sin
tautus.

Ketvirtą dieną - sekmadienį 

iš ryto mieste, Nepriklausomy
bės gatvėje, šurmuliavo mugė. 
Atvyko su savo dirbiniais pre
keivių iš daugelio Lietuvos vie
tovių. Rusai prekiavo tradicinė
mis savo matrioškomis, dėžulė
mis, keramika, paveikslais. Da
nai siūlė žaislų, peilių, vainikė
lių ant langų ir kitų gražių pre
kių. Mūsų moterims labai pati
ko paviljone dirbančios danų 
moterys, kurios nėrė puikias už
uolaidas ir kitokius meniškus 
mezginius.

Pavakare J. Lingio parke 
įvyko didelis baigiamasis pro
jekto dalyvių koncertas. Daly
vius ir svečius pasveikino ap
skrities viršininkas Jonas Ščepo- 
nis, palinkėjo svečiams išsivežti 
pačius gražiausius įspūdžius. 
Žodį tarė ir projekto autoriai.

Koncertas prasidėjo bendru 
šokiu: Oira , oira. Koncertavo 
jau matyti visi folkloro kolekty
vai, prisidėjo nemažai naujų. 
Vyko nuotaikingai, nenusibodo 
žiūrėti apie tris valandas.

Judrius šokius ir žaidimus 
atliko Marijampolės vaikų šokių 
kolektyvas Gaja, vadovaujamas 
Vidos Jakavičiūtės. Patiko ir už
sienio svečiams, kurie negailėjo 
katučių.

Su gražia programa pasiro
dė Kazlų Rūdos savivaldybės 
Plutiškių kultūros namų folklo
rinis ansamblis Vabalynė, vado
vaujamas Laimutės Vilčinskie- 
nės. Pasveikino Jonus, Jones, 
Janes ir padainavo jiems skirtą 
dainą.

Puikiai šoko ir dainavo Vil
kaviškio kultūros namų folklori
nis ansamblis Sūduviai, vado
vaujamas Daivos Ambrasaitės. 
Vilniaus vokiečių ansamblis 
Gretchen, vadovaujamas Juozo 
Albrechto padainavo vokiečių 
liaudies dainų, o Vilniaus švedų 
dainininkės su savo liaudies dai
nomis užbaigė šventinį baigia
mąjį koncertą.

Kultūros skyriaus vedėja A. 
Kasperavičienė sukvietė į estra
dą ansamblių vadovus, apdova
nojo suvenyrais, vėjo ir laiko 
nugludintais mediniais malūnė
liais. Nesibaigė šakiečiams šven
tė, muzikai grojant buvo šven
čiamos Joninės.

Svečiai kalbėjo, kad išsiveža 
tikrai gražius įspūdžius. Jie per 
tas dienas galėjo susipažinti sa
lėse su Birutės Jakštienės tapy
ba, Elenos Ruzgienės nutapy
tais paveikslais ir šakiečių tauto
dailininkų medžio drožiniais. 
Patenkinti liko ir ekskursijomis 
į Kudirkos Naumiestį, Plokš- 
čius-Gelgaudiškį ir į Zanavykų 
muziejų.

Svečiams šventė baigėsi 
Varpo vidurinėje mokykloje, pa
sibaigus lietuvių folkloro ir vir
tuvės vakarui. Svečiams išvyks
tant buvo nuleistos šventinės vi
sų dalyvavusių valstybių vėlia
vos. Tuo baigėsi didelio meno 
šventė.

Rusų muzikos ir dainos atstovai tarptautinėje folkloro šventėje
Šakiuose Nuotr. V. Venslovaičio

VIOLETA ZUBRICKAITĖ

2000-ųjų metų spalio 1-ąją 
sukako 10 metų, kai Vilniuje, 
Dzūkų gatvėje, įsikūrė vidurinė 
mokykla “Lietuvių namai”. Mo
kykla, į kurią lyg maži upeliukai 
subėga tremtinių vaikai ir vai
kaičiai iš tolimiausių pasaulio 
kraštų.

Pažintis su Lietuva praside
da nuo mokyklos slenksčio. Mo
kykloje vaikai atranda užuovėją, 
meilę, šilumą ir globą. Visus 
juos jungia noras mokytis gim
tosios kalbos. Džiugu, kai vaikas 
jau lietuviškai gali pavadinti au
gančią žolę, medį, gimtąja kalba 
pašaukti draugą...

Juk dar vaikystėje, pajutęs 
mamos niūniuojamos lopšinės 
melodingumą, tada atrodžiusios 
nesuprantamos senelės sektos 
pasakos keistenybes su gerada
riais kaukais, piktosiomis raga
nomis, dabar supranta, kokie 
svarbūs tie žodžiai. Jų galia iš
ryškės perskaičius tautos žadin
tojų - J. Basanavičiaus, Mairo
nio, V. Kudirkos - raštus. Iš 
egzodo rašytojų kūrinių pajus 
lietuviško žodžio gyvybingumą. 
Vaikas jau sugebės skiemenis, 
išsibarsčiusius po visą pasaulį, 
sujungti į vieną žodį. Jis jau tos 
pačios tautos žmogus, gyvenan
tis ta pačia dvasia - lietuvių tau
tos dvasia. O tautiškumo, lietu
vybės idealai mokykloje gyvi.

Mokytojų padedami, moks
leiviai vis geriau pažįsta savo 
krašto praeitį, senąsias tradici
jas, svajoja apie ateitį. Meilė 
protėvių išsvajotajai Lietuvai vis 
stiprėja...

* * *
Nepaprastai greitai prabėgo 

dar vieni mokslo metai. Gegu
žės 31-ąją mokyklos aktų salėje 
tradiciškai palydėti mokslo me
tų ir pasidžiaugti atskubėjusios 
vasaros atostogomis susirinko 
garbingų svečių būrys, pedago
gai, moksleiviai, jų tėveliai.

Susirinkusius pasveikino kar
dinolas Audrys Juozas Bačkis, 
buvęs krašto apsaugos vicemi- 
nisteris Romas Kilikauskas, Lie
tuvos tautinio olimpinio komi
teto atstovai, Pasaulio lietuvių

Tautos skleidėjams pavojingas...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

bingi svečiai. Apsilankė ir žinia- 
sklaidos atstovai. Gal tik Kauno 
advokatų buvo nedaug. O jie 
juk turėtų ne tik remti šį centrą, 
bet ir juo didžiuotis.

Apsilankęs kukliame, bet 
gražiame ir tvarkingame Centro 
kabinete, pajautau gyvą, dina
mišką profesinę veiklą. Atėjęs 
ieškoti pagalbos eilinis žmogus 
yra priimamas kaip didelėse 
kontorose priimami turtingi 
prekybininkai. Žmogui yra pa
skiriamas laikas susitikimui. Su
sitikimai vyksta punktualiai, 
mandagiai, profesionaliai.

Centre dirba trys minėti ad
vokatai. Jų pareiga yra prižiūrė
ti teisę baigusius magistrantus, 
doktarantus ir 15 VDU kursan
tų (jie šioje veikloje dalyvauja 
neoficialiai, nes Teisės Instituto 
administracija centro veiklai ne
pritaria). Kauno teisininkų kon
toros valdyba susideda iš jaunų, 
kompetentingų ir pasišventusių 
magistrantų bei doktorantų. 
Valdybos pirmininkė - Rūta 
Brazauskienė, valdybos nariai - 
Julija Kiršienė, Nerijus Katilis, 
Edita Gruodytė, Aurimas Navi
kas. Kabinetui vadovauja Birutė 
Pranevičienė, šiuo metu bai
gianti daktaratą.

Centro darbo pradžią gra
žiai parėmė Atviros Lietuvos 
fondas (paaukojo 120,000 litų). 
Centras tikisi pagalbos ir iš kitų 
organizacijų. Gal po kiek laiko 

bendruomenės atstovas Lietu
voje Gabrielius Žemkalnis, kon
certavęs Tremtinių choras ir kiti 
svečiai.

Kardinolas A. J. Bačkis sa
kėsi jaučiąs tarp savęs ir šios 
mokyklos bendruomenės ypa
tingą jungtį, kartu pasidžiaugęs, 
kad vaikai gali laikytis savo tėvų 
ir senelių tradicijų bei turi gali
mybę išmokti tėvų kalbą - lietu
vių kalbą.

Buvęs krašto apsaugos vice- 
ministeris R. Kilikauskas sakė, 
kad ir išvykęs į JAV nepamiršo 
“Lietuvių namų” moksleivių. 
Amerikos lietuviai pernai moks
leivių dovanėlėms paaukojo 
apie 15,000 litų. Jis patikino 
mokinius, kad ir per šias Kūčias 
vėl apsilankys mokykloje.

Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto švietimo direktorius 
Petras Statutą nuoširdžiai pa
sveikino visus, sėkmingai užbai
gusius mokslo metus, ir apdova
nojo “Lietuvių namus”, pirmąją 
mokyklą Lietuvoje, LTOK pa
dėkos raštu už olimpinio sporto 
įdėjos ugdymą bei solidarumo ir 
draugiškumo puoselėjimą.

Pasaulio lietuvių bendruo
menės Lietuvoje atstovas G. 
Žemkalnis sakė tikįs, kad ir 
rugsėjo pirmąją sutiksime kartu 
su tuo pačiu direktoriumi Al
fonsu Rudžiu.

Geriausiems moksleiviams 
buvo įteikti padėkos raštai, o 
sėkmingai užbaigusiems pir
muosius mokslo metus “Lietu
vių namuose” - mokyklos ženk
liukai.

Po nuoširdžių palinkėjimų, 
apdovanojimų susirinkusieji su
sidomėję žiūrėjo “Lietuvių na
mų” moksleivių parengtą pro
gramą, klausėsi Tremtinių cho
ro dainų.

“Lietuvių namai” - sugrįžu
sių lietuvių ir Lietuvos ateities 
namai, kurie per vienuolika gy
vavimo metų padėjo tremtinių 
vaikaičiams rasti savo šaknis, 
įgalino naujai pamilti ir pažinti 
protėvių žemę.

Tebūna vidurinė mokykla 
“Lietuvių namai” tikra užuovėja 
sugrįžusiems ir dar sugrįšian- 
tiems tremtinių vaikams ir vai
kaičiams.

sulauks paramos ir iš savo ko
legų.

Ne visiems priimtini
Visa tai yra labai teigiamas 

reiškmys. Pagyrimo vertas dar
bas. Šaunus jaunimas ir pasiau
koję vyresnieji profesionalai. 
Tačiau... jų veikla patinka ne 
visiems. Mums Vakaruose yra 
nesuprantama, kaip kas nors 
galėtų peikti tokį pozityvų dar
bą! O dar advokatai?! Netgi kai 
kurie akademijų administra
toriai!

Jie kalba apie aukštus teisi
nius standartus, kurių nėra pa
tyrę jauni teisininkai ir advoka
tai, kad ir su vyresnių advokatų 
priežiūra. Bet antra vertus, būtų 
nuskriausti skurdžiai gyvenantys 
žmonės... (kurių tie kritikai net 
iš tolo neprisileidžia!). Jeigu tų 
kritikų argumentus auditorijoje 
išgirstų neturtingai gyvenantys 
žmones, jie būtų nušvilpti. Kiek 
tie kritikai priima vargšų žmo
nių? Ar su jais elgiasi profesio
naliai, mandagiai?

Ne. Tamsos sistema yra 
naudinga tik jos veikėjams. Net 
maža žvakelė, mažas šviesos ži
burėlis gali įveikti tamsą. Pasak 
jų, tą žiburėlį reikia užgesinti, 
šviesos skleidėjus pasmerkti, 
nes tamsa gali tapti šviesa!

Rūpintojėlis - paminklas Dotnuvos kapinėse Nuotr. A. Suprono

Naujiems vėjams papūtus 
Nauja kairiųjų partijų vyriausybė Lietuvoje. Premjero 
Algirdo Brazausko pareiškimai po susitikimo su valstybės 
prezidentu Valdu Adamkumi. Švedų patarimas - 
organizuojant krašto gynybą rūpintis ne pulkų telkimu, o 

judrių mažų kovos dalinių, atitinkamai ginkluotų
J. P, KEDYS

Naujasis premjeras
Seimo kairės daugumos 

naujasis premjeras A. Brazaus
kas pareiškė, kad jį remiančios 
partijos turi seime 84 narius, tad 
nebus sunkumų bendrauti su 
prezidentu V. Adamkum. A. 
Brazauską remia, pagal jo pa
reiškimą, šios kairiosios parti
jos: socialdemokratinė koalicija, 
socialliberalų ir valstiečių, Nau
josios demokratijos.

Po susitikimo su prezidentu 
A. Brazauskas žurnalistams pa
reiškė: jo ir V. Adamkaus nuo
monės vidaus ir užsienio politi
kos klausimais sutampa. Su pre
zidentu buvo aptarta: žemės 
ūkio padėtis, socialinės proble
mos, mokesčių sistemos racioli- 
zavimas, švietimo tobulinimas, 
įstojimas į NATO ir Europos 
sąjungą. Nesutarimų nebuvo.

Dabartinę būklę vykdomo
joje valdžioje A. Brazauskas pa
vadino “katastrofiška”, nes jo 
nuomone “kas pusę metų besi
keičiančios vyriausybės stabi
lumo šaliai neduoda”.

Buvęs Lietuvos kompartijos 
vadovas A. Brazauskas, kuriam 
dabar yra 68-neri metai, 1993- 
1998 m. ėjo Lietuvos prezidento 
pareigas. Jis privedė Lietuvą 
prie ūkinės krizės, kurios metu 
bankrotavo 13 Lietuvos bankų, 
žuvo milijardai žmonių santau
pų ir nebuvo rasta kaltininkų!!! 
Jis pasirašė gėdingą Baltijos 
Jūros sutartį su Latvija, vėliau 
savo parašą atšaukė, bet teisinė 
šios sutarties dalis dar nėra iš
aiškinta.

Nauja “pilietinė” dvasia
Naujasis premjeras A. Bra

zauskas pareiškė: “Aš esu pate
kęs į situaciją, kur kaip pilietis 
negaliu kitaip pasielgti. Aš ne
galiu kitaip pasielgti. Aš negaliu 
apsigręžti, sėsti ant oranžinio 
dviračio ir važiuoti kur nors į 
krūmus”.

Vienas pirmųjų premjero 
A. Brazausko darbų: sumažinti 
aukštųjų valdininkų skaičių. Vi- 
ce-ministeriai, ministerijų sek
retoriai ir kiti pavaduotojai 
aukštų valdininkų neturi būti 
politiniai asmenys. Be to, A. 
Brazauskas mano, kad sudarant 

MŪSŲ NARIUI

a.a. PETRUI ŽULIUI
mirus,

jo seseriai ONAI BELKIENEI ir jos šeimai 
Lietuvoje, artimiesiems ir draugams Kanadoje 
reiškiame gilią užuojautą bei kartu liūdime -

Hamiltono lietuvių pensininkų klubas “Ąžuolas”

ministerių kabinetą partinė są
lyga nebūtinai turi vyrauti. Pa
grindinis veiksnys - žmogaus su
gebėjimas eiti patikėtas parei
gas. Dabar dar nežinia kaip A. 
Brazauskas vykdys minėtus pa
žadus.

J

Krašto gynyba
Švedijos gynybos tyrimų 

centro žinovai Baltijos valsty-v- 
bėms siūlo daugiau dėmesio 
skirti mažiems judriems kari
niams daliniams, bet ne pul
kams, divizijoms. Taip rašė Es
tijos laikraštis “Postimes”. Šie 
maži daliniai, ginkluoti lengva 
priešlėktuvine ir prieštankine 
ginkluote, neleis užpuolikui 
lengvai pasirinkti tankų dali
niams užpuolimo taikinių, o 
partizaninių dalinių puolimai 
okupuotoje teritorijoje sustab
dys priešo užnugario veiksmus. 
Taip rašo Larsas Willinas, 
Bengtas Andersonas savo studi
joje apie Baltijos valstybių gyny
bos planą. Šį planą sausio mė
nesį paskelbė Švedijos gynybos 
tyrimų agentūra.

1994 m. savo knygoje “Te
rorizuojama ir naikinama Lietu
va 1938-1991” buvau įdėjęs pla
tų skyrių. “Plataus masto parti
zaninės kovos”. Jame buvo pa
brėžta, kad Lietuvos partizanai 
1944-1953 m. patyrė daug nuos
tolių dėl to, kad jų vadai nebuvo 
karo mokykloje apmokyti parti
zaninio karo taktikos. Padaręs 
tokią išvadą, parašiau laišką jau 
naujosios Karo mokyklos virši
ninkui Z. Kuliui, klausdamas, 
kurie dalykai yra dėstomi naujo-, 
joje karo mokykloje, kuri šiuo 
metu vadinama “Karo akademi
ja”. Gautame Z. Kulio laiške 
buvo išvardinti dėstomi dalykai, 
bet apie partizaninį karą - nie
ko! Vėliau teko skaityti laikraš
čiuose, kad minėta karo mokyk
la buvo pakelta į Karo akademi
ją ir kad jos busimieji karininkai 
yra mokomi net šokti su mergi
nom, bet partizaninio karo mo
kymas rūpėjo tik kaimynams 
švedams!

Partizaninio karo mokymas 
turi rūpėti ne vien karo mokyk
lai ar akademijai, bet ir kariuo
menės vadui ir krašto apsaugos 
ministeriui ir seimui, ir pagaliau 
visai tautai!
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® LAISVOJE TĖVYNEI!
IŠAUGO APYVARTA

Valstiečių laikraštis (nr. 50)/ 
BNS praneša, kad Lietuvoje per 
penkis šių metų mėnesius cuk
raus suvartojimas Lietuvoje išau
go 5.8% nuo pereitų metų to pa
ties laikotarpio, iki 31,200 tonų. 
Šiemet Danijos bendrovės Danis- 
co Sugar valdomi fabrikai ekspor
tavo 20,000 tonų. Jie šiemet ža
da pagaminti 80.4% Lietuvos tu
rimos 112,000 tonų kvotos. Viena 
didžiųjų Lietuvos grūdų perdirbi
mo įmonių “Kretingos grūdai” iki 
birželio 1 d. uždirbo beveik 20 
kartų daugiau pelno, pagaminusi 
8.9% negu pernai per tą patį lai
kotarpį. Rado naujų užsienio rin
kų ir eksportuoja trečdalį gamy
bos. Taip pat išaugo apyvarta tri
jų didžiausių mėsos perdirbimo 
įmonių. Jos pagamino 20.4% 
daugiau negu pernai tuo laiku.

“MAŽEIKIŲ NAFTOS” 
NUOSTOLIAI

Valstiečių laikraščio (nr. 50) 
žiniomis, “Mažeikių nafta” per 
penkis šių metų mėnesius perdir
bo 2.8 mln. tonų žaliavos, arba 
41% daugiau negu pernai tuo 
metu (1.9 mln.), o per Būtingės 
terminalą eksportavo 2.2 mln. to
nų naftos, arba 46.7% daugiau. 
Gegužės mėnesį pagal JAV pri
pažintus apskaitos standartus, 
įmonė uždirbo 39 mln. Lt pelno, 
o per visus penkis mėnesius paty
rė 15.5 mln. Lt nuostolių. Balan
džio mėnesį uždirbta 34 mln. Lt 
pelno, o per pirmąjį ketvirtį - 
84.7 mln. Lt nuostolių. Metų ket
virtam ir penktam mėnesy rezul
tatai pagerėjo dėl palankesnių 
naftos perdirbimo sąlygų pasaulio 
rinkose bei didesnio bendradar
biavimo su tiesioginiais naftos tie
kėjais.

APSAUGA NUO KEMPINLIGĖS
Lietuvos vyriausybė birželio 6 

d. nutarė 2001-2002 m. galvijų 
kempinligės profilaktikos planui 
skirti 38 mln. litų. Europos sąjun
gos vertinimu, Lietuva priskirta 
trečiai valstybių grupei, kurioje 
jau yra šia liga sergančių gyvulių. 
Rizika įvertinta pagal tai, kokie 
gyvuliai ir jų pašarai buvo impor
tuoti. Lietuva yra įsivežusi per 
2,500 galvijų, daugiau kaip 30,000 
tonų mėsos ir kaulų miltų bei kito 
baltyminio pašarų priedo, skelbia 
BNS Valstiečių laikraštyje (nr. 46).

BAIGĖ NAUJI ŠAULIAI

Liepos 3 d. Lietuvos didžiojo 
etmono Jonušo Radvilos moko
majame pulke Rukloje Lietuvos 
šaulių sąjunga surengė jaunųjų 
šaulių vadų ir instruktorių rengi
mo centro 2000-2001 m. kursų 
pabaigtuves. Kursų baigimo pažy
mėjimai ir instruktorių ženklai 
buvo įteikti 70-čiai jaunųjų šaulių. 
Šiuo metu sąjungoje yra per 5,000 
jaunųjų šaulių, kuriems yra 12-18 
metų. Pagal pernai pasirašytą dvi
šalę Lietuvos šaulių sąjungos ir 
Generolo Jono Žemaičio Lietu
vos karo akademijos sutartį buvo 
įsteigtas Jaunųjų šaulių vadų ir 
instruktorių rengimo centras. 
Instruktorių ir vadų poreikis iški
lo sparčiai augant jaunųjų šaulių 
skaičiui.

four seasons
KJZ<r REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS, M.D., D.CH.

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI '
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

PRIIMAME LIGONIUS TRIJOSE JUMS PATOGIOSE VIETOSE:
X ANCASTER, 352 WILSON ST. E. TEL 648-9176
X HAMILTON, 609 UPPER JAMES ST. TEL 388-3541
X HAMILTON, 255 MAIN ST. W. TEL 523-7944

IŠKELTAS SENAS LAIVAS

BNS/Valstiečių laikraščio (nr. 
51) žiniomis, Nemune šalia Mer
kinės birželio 20 d. iškeltas seno
vinis medinis laivas, daugiau kaip 
20 metrų ilgio, kuris galėtų būti 
XVII-XVIII amžių lietuvių pre
kybos laivas. Jį tyrinėja Lietuvos 
ir Lenkijos archeologai Kernavė
je, kur jis bus konservuojamas ir 
parengiamas parodai. Dalis laivo 
buvo pastebėta 1991 m., kai Ne
munas per sausrą buvo nusekęs.

IŠLEISTAS NAUJAS ŽENKLAS
Birželio 23 d. “Lietuvos paš

tas” į apyvarta išleido pašto ženk
lų bloką, skirtą Lietuvos valstybės 
1,000 metų jubiliejui paminėti. 
Sukakčiai skiriami ženklai bus lei
džiami iki 2009 m. Kaip skelbia 
BNS, naujųjų ženklų nominali 
vertė 8 Lt. Autorius yra dailinin
kas Henrikas Ratkevičius. Ženk
lai spausdinti Budapešto vertybi
nių popierių spaustuvėje 50,000 
tiražu.

LANKĖSI ŠAS ESKADRA
Liepos 7 d. į Klaipėdą atplau

kė nuolatinės parengties SAS lai
vų eskadra, kurios pagrindinis 
tikslas yra vykdyti humanitarinę 
pagalbą ir diplomatinę misiją pa
saulio kraštuose, rašo ELTA/ 
LGTIC. Laivai dalyvavo liepos 9- 
12 d.d. Baltijos jūroje vykusiose 
tarptautinėse pratybose Coopera
tive Ocean 2001, kuriose taipgi 
dalyvavo Lietuvos karinių pajėgų 
fregata F-ll “Žemaitis”. Moky
muose kariai treniravosi atpažinti 
laivus, juos apžiūrėti, susipažinti 
su ŠAS laivų ginkluote bei įgulo
mis. Po pratybų eskadra vyko j 
Lenkiją. Ją sudaro septynios Ka
nados, Vokietijos, Olandijos, 
Portugalijos, Ispanijos, Jungtinės 
Karalystės ir JAV fregatos, Nor
vegijos povandeninis laivas ir 
Jungtinės Karalystės tankeris.

TRAUKINIO AVARUA

Liepos 6 d. Kauno rajone 
nuo bėgių nuvažiavo paskutinis 
keleivinio traukinio Ryga-Vilnius 
vagonas. Kaip rašo BNS/LGTIC, 
traukiniu keliavę žmonės nenu
kentėjo. Už geležinkelio posūkio 
išardytus bėgius “peršoko” loko
motyvas ir trys vagonai, o pasku
tinis vagonas nušoko ant žemės ir 
pakibo virš 20 metrų aukščio 
skardžio. Dėl įvykio iškelta bau
džiamoji byla pagal BK 85 
straipsnį dėl tyčinio kelių sugadi
nimo.
ŠVARAUS VANDENS ĮSTATYMAS

Lietuvos seimas liepos 10 d. 
priėmė Geriamojo vandens įsta
tymą, kuriuo siekiama užtikrinti 
gyventojų teisę vartoti sveiką ir 
švarų geriamąjį vandenį. Kaip aiš
kina ELTA/LGTIC, įstatymas 
nustato tiekiamo į rinką, vartoja
mo maisto įmonėse ir asmeninia
me namų ūkyje geriamojo van
dens saugos ir kokybės užtikrini
mo sąlygas. Jis reguliuoja van
dens tiekėjų ir vartotojų santy
kius, susijusius su geriamojo van
dens tiekimu, vartojimu, indivi
dualiu apsirūpinimu. Vartoto
jams turi būti tinkamai ir laiku 
pranešama apie vandens kokybę, 
laikinus nukrypimus nuo numaty
tų normų. Įstatymo projektą su
rengė Sveikatos apsaugos minis
terija, sudariusi tarpžinybinę dar
bo grupę iš įvairių ministerijų at
stovų, Vilniaus universiteto, Lie
tuvos geologijos tarnybos bei Lie
tuvos vandens tiekėjų sąjungos ži
novų. RSJ

BPL Import/Export
SIUNTINIAI j LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905).545-8868

Tautinių šokių grupė “Nemunas” Brazilijos lietuvių vasarvietėje “Li
tuanikoje” Nuotr. A. Rudžio

Brazilijos lietuvių skautės ir skautai iškilmingoje procesijoje pamaldų 
metu Nuotr. A. Rudžio

Maldingas jaunimo žygis
Kasmet, liepos pradžioje, 

Žemaičių Kalvarijoje arba Var
duvoje vykstant tradiciniams 
Švč. Mergelės Marijos Apsilan
kymo atlaidams, Kretingos 
Pranciškoniškojo jaunimo tar
nyba ir broliai pranciškonai or
ganizuoja ATGAILOS ŽYGĮ Į 
ŽEMAIČIŲ KALVARIJĄ, į 
kurį susirenka Jėzų ir šv. Pran
ciškų mylintis jaunimas iš visos 
Lietuvos. Išsaugojęs gražią jau
nimo draugystės su broliais tra
diciją šiemet šis atgailos žygis 
buvo jau vienuoliktasis.

Liepos 1-7 dienomis marš
rutu Kartena - Nasrėnai - Šatei
kiai - Plateliai - Gegrėnai - Že
maičių Kalvarija (iš viso 65 km) 
su malda ir giesme žygiavęs jau
nimas tai įvardijo kaip ATGAI
LĄ UŽ SAVO TĖVŲ NUO
DĖMES. Žygis tapo permalda
vimu už senelių, protėvių nuo
dėmes, įvairiomis priklausomy
bėmis, prakeikimais, veikian
čiais jauno žmogaus gyvenimą. 
Konferencijas ir mąstymus vedė 
br. Paulius Vaineikis ofm. Įžval
gomis apie pašaukimo svarbą 
jaunam žmogui kartu su broliais 
pranciškonais dalijosi sesės jo- 
nitės - Dominyka Marija ir Mo
nika Teresė.

Atgailos žygis prasidėjo lie
pos 1, sekmadienį, rekolekcijo
mis Kartenos vidurinėje mokyk
loje. Į rekolekcijas susirinko ke
turiasdešimt jaunų žmonių iš 
Kauno, Vilniaus, Šilutės, Miros
lavo, Šiluvos, Plungės, Pakutu- 
vėnų, Kretingos ir kt. Antrą re
kolekcijų dieną jaunimas darba
vosi savo darbo grupėse, meldė
si, šlovino Dievą giesmėmis, 
klausė konferencijų, liudijo ir 
dalijosi asmeninėmis tikėjimo 
patirtimis mažose grupelėse. 
Pirmadienio vakarą žygio grupė 
Kartenos bažnytėlėje šventė šv. 
Mišias, o po jų miesto aikštėje 
karteniškių laukė linksma šven
tė. Antradienio rytą Kartenos 
klebono palaiminti jaunieji pili
grimai paliko šį miestelį. Kelyje 
jų skaičius didėjo. Stambiausiai 
padidėjo penktadienį Plateliuo
se susijungus su Kretingos para
pijos klebono br. Ramūno 
Brundzos ofm, ir Švč. Jėzaus 
Širdies sesių pranciškonių mi
sionierių vadovaujama kita jau
nųjų piligrimų grupe.

Jau dešimtus metus jauni
mo su broliais keliaujamo atgai
los žygio į Žemaičių Kalvariją

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

tikslas - keliauti pėsčiomis, pa
sitikint Dievu ir nesirūpinant 
dėl maisto ar nakvynės. Keliau
ti, savo širdyje ieškant susitiki
mo su Dievu, trokštant Jį pagar
binti, Jam padėkoti, Jį atsipra
šyti, o gal prašyti įvairiausių ma
lonių... Svarbiausi dalykai kely
je - malda, šlovinimo giesmė, 
pagalba artimui, Jėzaus liudiji
mas. Tai, ką valgysi ir tai kur 
miegosi, priklauso nuo tų žmo
nių, į kurių namus užeini. Nuo 
to, kaip jie atsiveria Dievo 
Meilei.

Visuose aplankytuose mies
teliuose po vakarinių šv. Mišių 
jaunimas ir broliai pranciškonai 
kvietė žmones į evangelizaci
nius vakarus. Vaikus traukė 
linksmi ir judrūs žaidimai pagal 
įvairias Evangelijos temas. Jau
nimą ir vyresnio amžiaus žmo
nes - šlovinimo giesmės, Dievo 
Žodžio skelbimas ir malda už 
kiekvieną asmeniškai. Broliui 
Pauliui kviečiant žmones ateiti, 
kad būtų pasimelsta už kiek
vieno iš jų ligas, skausmus, 
problemas, santūrieji žemaičiai 
ne iškart, tik po truputį įsidrą
sindavo. Evangelija pagal Matą 
pasakoja, kaip Jėzus ėjo per visus 
miestus ir kaimus, mokydamas 
sinagogose, skelbdamas karalys
tės Evangeliją ir gydydamas viso
kias ligas bei negales. Matydamas 
minias, jis gailėjosi žmonių, nes 
jie buvo suvargę ir apleisti lyg 
avys be piemens... Taip ir visi 
tie, kurie šio žygio metu ėjo pas 
žmones ir beldė į jų namus, lan
kė trobą po trobos, - buvo pa
maitinti ir apnakvydinti, matė 
daug žmonių gerumo. Jiems bu
vo atvertos žmonių širdys ir jų 
godos.

Visus geruosius žmones 
kviečiame' malda ir auka prisi
dėti prie Kretingos Pranciško
niškojo jaunimo, tarnybos evan
gelizacinės veiklos. Aukoti galite į 
sąskaitas pavadinimu “Lietuvos 
evangelizacija” lietuvių bankuose 
Toronte ir Hamiltone.

Virginija Mickutė, 
Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

Sault Ste. Marle, Ont.
A.a. ARLENE RIAUKIENĖ 

(Švedė) mirė š.m. liepos 3 d. Plum
mer Memorial ligoninėje sulaukusi 
48 m. amžiaus. Velionė buvo pašar
vota Sault Ste. Marie “Arthur” lai
dotuvių namuose ir palaidota lie
pos 6 d. po religinių apeigų Sault 
Ste. Marie “Greenwood” kapinėse. 
Liūdi jos vyras Jonas Riauka, kuris 
su ja išgyveno 32 metus, 3 vaikai su 
šeimomis bei kiti giminės. Velionė 
su vyru Jonu Riauka daug metų pri
klausė Žūklautojų-medžiotojų klubui 
“Briedis” ir nuolatos dalyvaudavo 
klubo renginiuose bei veikloje.

LIETUVIŲ VASARIO 16 GIM
NAZIJOS Vokietijoje direktorius 
Andrius Šmitas atsiuntė valdybos 
pirmininkui padėką už 200 dol. au
ką, gautą virtuvės krosnies pataisy
mui. V. V.

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje

1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

Ottawa, Ont.
GEDULO IR VILTIES DIE

NA, primenanti 60-ties metų sukak
tį nuo pirmųjų trėmimų į Rusijos 
taigas, buvo įspūdingai paminėta 
ekumeninėse pamaldose visų bal- 
tiečių latvių liuteronų šventovėje 
š.m. birželio 14 d., 19 v., vadovau
jant jų pastoriui Maris Kirsons su 
Baltiečių federacijos talka.

Religinės apeigos prasidėjo 
tautinių vėliavų įnešimu. Lietuvos 
vėliavą nešė Tony Babassute, lydi
mas Silvijos Jurgutytės. Buvo sugie
doti himnai: Kanados, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos. Sukalbėjus estų 
pastoriui Rev. Heino Laaneots 
įžanginę maldą, visi dalyviai proce
sijoje, tyliai skambant latvių kank
lių religinės muzikos garsams, nešė 
kiekvienas po gražiai žydinčią gėly
tę ir padėjo ant altoriaus. Pasibai
gus procesijai, visi trys dvasininkai 
- Maris Kirsons, Heino Laaneots ir 
Viktoras Skilandžiūnas sukalbėjo 
sava kalba po trumpą padėkos mal
dą, po kurios visi dalyviai sugiedojo 
giesmę O Dieve, sergėk Tėvų žemę.

Skaitinius iš Šv. Rašto atliko: 
estų Ulle Baum, latvių Izanda Svi- 
lans, lietuvių - Vytas Radžius. Po 
visų skaitinių sugiedota antroji 
giesmė Dieve, Tėve danguje, giriant 
Tavo vardo šlovę.

Latvių pastorius M. Kirsons 
savo pamoksle anglų kalba ragino 
visus klausytojus prisidėti prie 
stiprinimo dvasingumo Baltijos 
kraštuose, kur materializmas ir 
kosmopolitizmas vis dar labai kliu
do dvasiniam atgimimui. Baigda
mas pamokslą, jis pakvietė visus 
kartu sukalbėti Tėve mūsų prieš pa
laiminimą, kurį suteikė kun. dr. V. 
Skilandžiūnas lietuvių ir anglų kal
bomis. Gedulo ir vilties diena šven
tovėje baigta himnu: Viešpatį gar
bink visatos Valdovą galingą.

Po to buvo draugiškas pobūvis 
salėje, kurioje buvo galima pama
tyti vaizdinę trėmimų parodą.

IŠVYKA IR LIETUVIŠKOS 
PAMALDOS įvyko š.m. liepos 8, 
sekmadienį, 12 v.p.p., dr. Ag. Šid
lauskaitės sodyboje - “Venta Pre
paratory School” gražiai išpuoštoje 
mokyklos salėje, į kurią susirinko 
gausus būrys tėvynainių iš Otavos, 
kurių tarpe buvo ir mūsų ambasa
dorius R. Šidlauskas, ir kitų apy
linkių tautiečių.

Mūsų kapelionas kun. dr. V. 
Skilandžiūnas savo pamoksle išryš
kino Liepos 6-tąją - Lietuvos kara
liaus Mindaugo dieną kaip valstybi
nę šventę. Šis didvyris davė pradžią 
Valstybės dienai 1251 metais, kartu 
su šeima apsikrikštydamas ir priim
damas karaliaus vainiką iš popie
žiaus Inocento IV-jo. Nors jis ir žu
vo kaip kankinys su savo dviem sū
numis, bet paliko mums žėruojan
čią tėvynės meilės ugnį, kuri neuž
geso net per 750 metų.

Mokyklos valgykloje, besivaiši- 
nant. suneštais skanėstais, mūsų 
ambasadorius ir dr. Ag. Šidlauskai
tė pakvietė visus susirinkusius at
vykti į šią vietovę, susipažinti su 
sportininkais, atvykstančiais iš Lietu
vos (75 asmenys) į Frankofonijos žai
dynes (IV Jeux de la Francophonie) 
Otavos ir Hull miestuose. Kor.

NATALIE REBECCA ARCHER 
š.m. gegužės mėn. įsigijo odontolo
gijos daktaratą Halifakso Dalhou- 
sie universitete, Nova Scotia pro
vincijoje. Ji yra dukra Aldonos Mi- 
kelėnaitės ir Robert Archer, gyve
nančių Peterborough, Ont. Ten 
baigė St. Peter’s gimnaziją, yra sto
vyklavusi Kretingos stovykloje, buvo 
veikli universitete. Laimėjo daugelį 
“Dental Society” premijų ir stipen
dijų. Šiaurės Amerikoje skaitė įvai
rias paskaitas kosmetinės odonto
logijos srityje. Dabar dirba Otavo
je, Dental Anaesthesia Group. Jos 
pasiekimais džiaugiasi visa šeima, 
ypač teta, krikšto mama - Marija 
Mikelėnaitė-McLoughlin su vyru 
Brian Toronte ir dėdė, krikšto tė
vas - dr. Algis Mikelėnas, Miltone

O LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Tautos fondo metinis suvažia
vimas įvyko gegužės 12 d. Kultūros 
židinyje, Niujorke. Jis buvo pradė
tas pamaldomis. Mišias už mirusius 
organizacijos narius atnašavo kun. 
Pr. Giedgaudas, OFM, vienuolyno 
koplyčioje. Po pamaldų suvažiavi
mas vyko Kultūros židinio mažojo
je salėje. Jį įvadiniu žodžiu atidarė 
Tautos fondo tarybos pirm. J. Va
laitis, o visai programai vadovavo 
tarybos nariai J. Vilgalys, Pr. Povi
laitis ir valdybos pirm. A. Vedec- 
kas, sekretoriavo dr. N. Bražėnaitė. 
Suvažiavusius sveikino ambasado
rius A. Simutis, Lietuvos ambasa
dorius prie Jungtinių Tautų dr. G. 
Šekšnys, Lietuvos konsulas Niujor
ke dr. R. Morkvėnas,.LB JAV kraš
to valdybos pirm. A. Gečys, P. Jur
kus - Darbininko redakcijos ir lei
dėjų vardu, dr. N. Bažėnaitė - Lie
tuvių katalikių Moterų pasaulinės 
sąjungos vardu, V. Jankauskienė - 
Religinės šalpos vardu, dr. G. 
Kumpikaitė - LB Niujorko apygar
dos vardu. Apie Tautos fondo veik
lą kalbėjo tarybos pirm. J. Valaitis. 
Tautos fondas rėmė buvusią VLI- 
Ko veiklą. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, buvo nutarta savo pa
ramą skirti Lietuvos jaunimui, mo
kykloms, jų leidiniams, ugdantiems 
patriotinį nusiteikimą. Fondas 
įdukrino Lietuvoje mokyklas, skel
bė jaunimo konkursus, rėmė Lietu
vos istorijos mokymą, spaudą, sie
kiančią tautinio bei dvasinio atgi
mimo. Fondo pastangomis taip pat 
pastatyta Lavoriškių mokykla, prie 
Valstiečių laikraščio leidžia mėnesi
nį priedą Tėviškės šviesa. Per suva
žiavimą Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Gedimino ordiną Lietuvos 
konsulas Niujorke dr. R. Morkvė- 
nas įteikė Juozui Giedraičiui už jo 
plačią visuomeninę veiklą, Tautos 
fondo organizavimą ir jos išugdy
mą, taip pat - dr. Rožei Šomkaitei 
už jos didžiulę labdaros veiklą Lie
tuvai. Suvažiavimas baigtas pietu
mis, kuriuose pagerbtas J. Valaitis, 
paminint jo 80 metų amžiaus 
sukaktį; kalbėjo J. Vilgalys.

Australija
LB Melburno apylinkės meti

nis susirinkimas įvyko gegužės 20 d. 
Lietuvių Namų patalpose. Jį pradė
jo pirm. A. Vaitiekūnas, kartu pa
kviesdamas A. Karazijienę pirmi
ninkauti, o A. Vyšniauskienę sekre
toriauti. Tylos minute pagerbti mi
rę bendruomenės nariai. Pastaruo
ju laiku į amžinybę iškeliavo 22 na
riai. Praeito susirinkimo protokolą 
skaitė A. Vyšniauskienė. Valdybos 
pranešimą padarė pirm. A. Vaitie
kūnas, o apie iždo reikalus kalbėjo 
R. Samsonas. Revizijos komisija 
pagyrė pareigūnus už gerai atliktus 
darbus. Buvo išrinkta nauja valdy
ba: pirm. prof. P. Kabaila, vice- 
pirm. R. Sližys, sekr. K. Baškytė, 
ižd. R. Steponavičius, narys Z. Au- 
gaitis. LB krašto valdybos pirm. B. 
Prašmutaitė padėkojo buvusiai val
dybai už pareigų atlikimą, o nauja
jai valdybai linkėjo sėkmės. Pasisa
kymuose buvo pageidauta, kad LB 
apylinkės veikla atsispindėtų lietu
vių spaudoje. Apylinkė veikianti 
gerai, bet mažai rašoma spaudoje. 
Taip pat kelta mintis, kad dirban
čių nereikėtų tik kritikuoti, bet iš
kelti jų atliktus darbus, jiems kar
tais ir padėkoti. Australijos lietuvių 
fondo pirm. A. Šimkus išreiškė LB 
apylinkei padėką už nuolatinį rū
pestį Lietuvių fondo reikalais. (Mū
sų pastogė 2001 m. 23 nr.)

A. a. Silvestras Prokopas, 74 
m. amžiaus, mirė balandžio 29 d. 
Santa Cara ligoninėje, Santa mies

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UnpĄT TT' LIETUVIŲ KREDITO
L rVL/IV/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 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.25%
santaupas..................  2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius......................3.50%
180 dienų indėlius....................3.50%
1 m. term, indėlius................... 3.60%
2 m. term, indėlius................... 3.75%
3 m. term, indėlius....................3.85%
4 m. term, indėlius................... 4.10%
5 m. term, indėlius................... 4.75%
RRSP irRRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind...................................... 3.85%
2 m. ind...............,...................... 4.00%
3 m. ind...................................... 4.10%
4 m. Ind...................................... 4.25%
5 m. ind...................................... 5.00% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

te. Velionis gimė 1927 m. sausio 27 
d. Bubių kaime netoli Kauno. Dve
jų metų berniukas buvo atvežtas į 
Braziliją. Pradžioje šeima gyveno 
Mokoj mieste. Čia velionis lankė 
pradžios ir vidurinę mokyklą. 1950 
m. vedė Mariją Baslertaitę ir apsi
gyveno Matilde vietovėje. Išaugino 
4-rias šeimos atžalas. Prieš 20 metų 
išėjo į pensiją ir apsigyveno Mon- 
gagua mieste prie jūros. S. Proko
pas mielai bendravo su savo tautie
čiais, dažnai lankydavosi lietuvių 
telkiny Vila Zelina. Gedulinės Mi
šios už velionį buvo laikomos sek
madienį, gegužės 6, Šv; Juozapo 
šventovėje. (Mūsų Lietuva 2001 m 6 
nr.)

Lenkija
Punsko mokyklos svetainėje 

kovo 22 d. įvyko moksleivių sporto 
klubo “Punia” steigiamasis susirin
kimas. Klubo organizatoriai - 
Punsko pagrindinės mokyklos ir 
gimnazijos direktorius J. Bliūdžius 
bei mokyklos fizinio lavinimo mo
kytojai. Direktorius parengė klubo 
įstatus, kurie susirinkime ir buvo 
priimti. Išrinkta klubo valdyba: 
pirm. J. Vydra, nariai - G. Bliū- 
džiuvienė, B. Budzeika ir V. Kra- 
kauskas. Aušros 2001 m. 10 nr. apie 
naujo klubo veiklą pasisako pirm. 
J. Vydra. Pasak jo, klubo veikla tu
rėtų būti nukreipta į dvi sporto ša
kas: tradicinį krepšinį ir lengvąją 
atletiką. Pirmininkas pasisakė ir 
apie praeitį. Punsko mokykla spor
tinių laimėjimų yra pasiekusi ir 
anksčiau. Pvz. 1991 m. mergaičių 
krepšinio komanda laimėjo Suval
kų vaivadijos čempionatą, 1997 m. 
Punsko mergaitės krepšinio žaidy
nėse toje pačioje vaivadijoje laimė
jo III-čią vietą, o'berniukai tapo 
čempionais. Buvo ir kitokių laimė
jimų. Klubui galės priklausyti visi 
norintys sportuoti. Tik reikės įsire
gistruoti ir užsimokėti nario mo
kestį. Moksleiviams ir bedarbiams 
jis yra tik simbolinis. Palaikomi ry
šiai su Veisiejų žemės ūkio vidurine 
mokykla ir Lazdijų sporto mokykla. 
Klubas taipgi pasiryžęs organizuoti 
bet kokią sporto veiklą Punsko 
valsčiuje. Tikras darbas prasidės 
nuo kitų mokslo metų.

Jonas Vydra, moksleivių spor
to klubo “Punia” pirmininkas, gimė 
1967 m. Punske, 1986 m. baigė da
bar vadinamą Punsko Kovo 11-to- 
sios licėjų, o 1990 m. - Kūno kultū
ros akademiją Biala Podliaskoje. 
Nuo tų pačių metų darbuojasi 
Punsko mokyklose. Jo sportinės 
veiklos pasiekimai: 1997 m. Punsko 
pagrindinės mokyklos berniukų jo 
vadovaujama komanda laimėjo Il-ą 
vietą Suvalkų vaivadijos mažojo 
krepšinio turnyre, 1999 m. jo treni
ruojamas Darius Valinčius laimėjo 
Il-ią vietą Palenkės vaivadijoje 2-jų 
kilometrų bėgime. Pats J. Vydra 
1980 m. Suvalkų vaivadijoje šuolio į 
aukštį (180 cm) tapo vicečempionu. 
Mėgstamiausios jo sporto šakos yra 
krepšinis ir tinklinis. Jis labai dė
kingas savo buvusiems mokytojams 
Vytautui Budzeikai ir Jonui Nevu- 
liui už paskatinimus ir vertingus pa
tarimus. x J. Andr.

Įvedu šildymo ir vėsinimo 
sistemą, atlieku visus 

taisymo ir skardos 
darbus

(Esu “Union Gas" 
atstovas)

Jurgis Jurgutis
Tel 905 383-9026

154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

Asmenines nuo..........10.50%
nekiln. turto 1 m........... 5.75%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:angie@angiesalvaitis.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Šiltas paprastumas
Dr. Juozo Kriaučiūno pasakojimai
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Gi KULTŪKNĖJE'/EltiLOJf
VYTAUTAS DYVAS

Skolą grąžino yra šiais me
tais gimusi viena pasakojimų 
knyga Kaune, Lietuvoje. Tai 15 
trumpesnių ir ilgesnių istorijų, 
palydėtų labai plačia ir smulkia 
autoriaus biografija bei jo veik
los išskaičiavimu. Pasakojimų 
autorius - Juozas Kriaučiūnas, 
medicinos daktaras, visuomeni
ninkas, ypač reikšmingas ALKA 
archyvo ir muziejaus Putname 
darbuotojas. Biografijos Dakta
ras, 13 psl., autorė yra Virginija 
Paplauskienė, Lietuvos lituanis
tė, pažįstama ir Amerikoje, kur 
praleido ilgesnį laiką rinkdama 
medžiagą savo disertacijai.

Pasakojimai yra iš kaimo 
gyvenimo, liečią pirmąją okupa
ciją (1940 m.) buvusius laikus. 
Tiesa, vienas jų, Kaltas, prasidė
jęs Lietuvoje, peršoka į DP lai
kotarpį Vokietijoje ir baigiasi 
pensininko vienatve Amerikoje. 
Antrasis, Pieskinės kaulas, taip 
pat išsiskiria iš daugumos ne tik 
savo turiniu, bet ir apimtimi, 
apgaubęs 25 puslapius. Tai nuo 
smėlėtoje . dauboje rasto žmo
gaus piršto kauliuko sapno ke
liu nupiešti švedų karai.

Kriaučiūno pasakojimai dvel
kia paprastumu, atsisakiusiu 
įmantrybių. “Ginkus rado savo 
brolį sėdintį ant kėdutės virtu
vėje ir skaptuojantį viršutinę 
klumpės dalį, kad geriau tiktų

Atsiųsta paminėti
Ansas Lymantas, MAN KNIE

TĖJO PASAKYTI, KAS GULĖJO 
ANT ŠIRDIES. Serijos “Lietuvinin
kai kalbėjo, tebekalba, bet nebekal
bės”. Pirmoji knyga. Sudarytojas - 
Vilius Pėteraitis. Redaktorė - Vir
ginija Aputienė. Dailininkė - Lina 
Eitmantytė-Valužienė. Leidėjas - 
Mažosios Lietuvos fondas - pradai 
(BĮ UAB “Litimo” T. Vrublevskio 
g.6, 2000 Vilnius). Vilnius, 2001 
m., 455 psl.

LIETUVIŲ NACIONALISTŲ 
KENKĖJIŠKA VEIKLA IR KOVA 
SU JA. Spalio revoliucijos, Raudo
nosios vėliavos ordinų F. Dzeržins
kio vardo Aukštoji TSRS KGB mo
kykla. Redaktorius - gen. majoras 
G. K. Vaigauskas, LTSR Specbib- 
lioteka nr. 1245. Maskva, 1996 m., 
94 psl. Ši knygelė antrą kartą išleis
ta Lietuvoje kaip žurnalo “Laisvės 
kovų” archyvo priedas 1992 m. Re
daktorė - Dalia Kuodytė. Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjun
ga (K. Donelaičio 70b, 3000 Kau
nas). Leidėjų pratarmėje pasakyta: 
ši knygelė geriausiai atskleidžia nu
sikalstamos organizacijos KGB 
veiklą. “Todėl ir ryžomės publikuo
ti KGB generolo majoro G. Vai- 
gausko 1986 m. parengtą vadovėlį - 
mokymo priemonę pradentantiems 
praktikams”. 

Šiaulių “Ro-ko-ko” vaikų dainos grupė su vadovėmis ir kun. J. Kelpšų 
po koncerto Čikagos Brighton Parke Nuotr. Ed. Šulaičio

Po Šaulių “Ro-ko-ko” grupės pasirodymo Čikagos Brighton Parke
Nuotr. Ed. Šulaičio

ant kojos, kai bus prikaltas odos 
viršus” (psl.36).

Kaimo žmonės tada savo 
darbus tvarkė tyliai, kantriai, 
nei aplink žvalgydamiesi, nei 
dejuodami. Tokį klumpę skap
tuojantį darbštuolį atvaizduotų 
realistas dailininkas, taip apie jį 
kalba J. Kriaučiūnas. Lemtis į 
rankas įdavė klumpę, tad ji 
klumpe skaptuotojo rankose ir 
telieka. Savo tikroviniame kal
bėjime autorius mažai kreipia 
dėmesio į aprašomųjų žmonių 
vidų ir į jų aplinką. Ne vienas 
autorius smulkmeniškai su dve
jonėmis pasakoja apie gamtą. J. 
Kriaučiūnas tarsi yra ją pamir
šęs. Jei labai retai bejos, įvykius 
ryškindamas, neišsiverčia, apie 
ją taria tiesų žodį, beveik foto
grafuoja, nieko nesuasmenina: 
“O kokie gražūs būdavo saulėlei
džiai! Vandenyje už salos ribu
liuodavo auksiniai saulės spindu
liai ir saulės diskas, daug didesnis 
už pačią besileidžiančią saulę” 
(psl. 79).

Įvykiai, apie kuriuos Kriau
čiūnas pasakoja, nenustebina 
tų, kurie pažinojo tuolaikinį 
Lietuvos kaimą. Panašius atsiti
kimus galėjai išgyventi kiekvie
name kampelyje. Tai kasdiena, 
tai žmogaus neišvengiama būti
nybė - eik iš dienos dienon ir 
priimk, ką randi pakelėje. J. 
Kriaučiūnas kalba ir apie vai
kus, ir apie bernus, ir apie varg
dienius mokytojus. Jie visi buvo 
tokie, kokius įžiūrime pasakoji
muose. Autorius negaišina laiko 
ir nesistengia pabrėžtinai ryš
kinti jų charakterio. Kiek matai, 
tiek yra. Kai kurie įvykiai vieno
kioje ar kitokioje formoje yra 
plačiai girdėti (pvz. Nuotykis 
prie raisto), esą tautosakos prie
angyje. Tokio neatiduos siužetė
lis taip pat nėra naujas, o jo per
davimas, kalbant apie Kriaučiū
no stilių ir nuotaikas, yra ait
rokas.

Knygos išleidimas yra pa
trauklus, o jos turinys nieko ne
užgaus ir nenustebins. V. Pap
lauskienės Daktaras rodo, kad 
mūsų išeivijoje buvo daug ir 
įvairių profesijų žmonių, kurie 
be visuomeninio ir kūrybinio 
darbo nenurimo. Ar tai laikų 
nuotaikos? Ar tai auklėjimo ja
unystėje vaisiai? Gal nuskriaus
to, iš gimto krašto išguito, as
mens žaizdų sukeltas skausmas.

Juozas Kriaučiūnas, SKOLĄ 
GRĄŽINO. Naujojo lanko lei
dykla. Redagavo Jonas Vašuo- 
las. Dailininkas Marius Za
vadskis. Atspaude Morkūnas ir 
Ko. spaustuvė. Kaunas, 2001 
m., 152 psl. 300 egz. tiražas.

Ontario provincįjos Algonquin parkas Nuotr. R. Jonaitienės

Šventovė, paversta kino teatru
Buvusios studentų šventovės Kaune statyba ir suniokojimas

ANTANAS O. BARKAUSKAS

Baroko stiliaus, Švč. Sakra
mento, (domininkonų), vėliau 
studentų šventovė, yra Kauno 
senamiestyje, Vilniaus gatvėje. 
Dabar ji - tik buvusi šventovė, 
per sovietų okupacijos metus 
nuskurdinta ir neatsigaunanti 
iki šių dienų. Ši šventovė tuo
met buvo paversta kino teatru, 
pavadintu “Santaka”, o vėliau 
čia įsikūrė Knygų bazės san
dėlis.

Šiandieną jos viduje jau ne
liko nieko, kas primintų sakrali
nį architektūrinį paminklą. Tik 
jos išorė dar mena tai, kad išli
ko baroko stilius.

1631 m. karališkasis sekre
torius Domininkas Narkevičius 
pasikvietė domininkonus vie
nuolius ir jiems užrašė savo na
mą su sklypu buvusius Vilniaus 
gatvėje (tuometinėje Didžiojo
je). 1641 m. Upytės maršalka 
Kristupas Bialozoras, gavęs Vil
niaus vyskupo sutikimą vienuo
lynui įsteigti, padovanojo vie
nuoliams miestiečių Jono Var- 
lausko ir Kirkiliausko namus 
(su jų sutikimu).

XVII a. antroje pusėje čia - 
dideliame plote buvo pradėtas 
steigti vienuolynas, kuris iki

Jaunimo grupė koncertavo 
amerikiečiams

EDVARDAS ŠULAITIS

Šiemet jau antra dainininkų 
grupė iš Šiaulių linksmino Čika
gos lietuvius. Šį kartą buvo už
sukęs vaikų populiariosios mu
zikos kolektyvas “Ro-ko-ko”, 
kuris šventovėje pagiedojo reli
ginio žanro kūrinių.

Vienas iš pagrindinių šiau
liečių jaunuolių pasirodymas 
įvyko liepos 1 d., kai svečiai 
prieš pietus giedojo Brighton 
Parko šventovėje, o po jų turėjo 
pasirodymą tos parapijos salėje.

Svečiai iš Šiaulių Čikagoje 
sustojo pakeliui vykdami į Omą- 
hą, Nebraskos valstijoje, kur 
juos pakvietė vietos vaikų cho
ras “Bel Canto”. Beje, Šiauliai 
ir Omaha yra susigiminiavę 
miestai, kurie pasikeičia meni
ninkų vizitais. Panašiu principu 
čia lankėsi ir prieš Velykas 
Amerikon atvykęs mišrus stu
dentų choras iš Šiaulių “Stu- 
dium”.

Šiaulių vaikai šventovėje 
giedojo kai kurias Mišių dalis ir 
lietuviškas giesmes. Čia juos 
gražiai pristatė ir pagyrimo žo
džių nepagailėjo, naujasis para
pijos kunigas iš Lietuvos Jau
nius Kelpšas.

Po Mišių tautiečiai sugužėjo 
į parapijos salę, kuri buvo per
pildyta. Čia pradžioje jie pasi
vaišino (tuo tarpu šiauliečiai dar 
giedojo ir ispaniškai kalbančiųjų 
Mišiose) šeimininkių paruoštais 
pietumis.

Kiek vėliau įvyko ir impro
vizuotas koncertas. O prieš jį 
prabilo viena iš svečių globėjų - 
Asta Buračaitė ir kun. Jaunius 
Kelpšas. Buvo pristatyta “Ro- 
ko-ko” meno vadovė Rasa Kau- 
neckaitė, jos padėjėja Janina 
Bartkutė, kurios irgi pasidalino 
savo mintimis.

Taip pat čia kalbėjo ir “Sau
lutės” - Lietuvos vaikų globos 
būrelio vadovė Indrė Tijūnelie- 
nė, nes dalis ir koncertuose Či

XIX a. suklestėjo. Kada buvo 
pradėta šventovės statyba, tiks
liai nežinoma (manoma, kad 
XVII a. pabaigoje). Jos statybai 
buvo panaudotas senos plytos 
(iš čia stovėjusių namų). Žino
ma tik tai, kad 1882 m. pulki
ninkas Jeronimas Mykolas Iva
nauskas davė lėšų čerpėms - 
šventovės stogui uždengti. Nu
statyta, kad šventovės užbaigi
mui ir vidaus įrengimo darbams 
1682-1690 m. vadovavo archi
tektas Pietro Puttini. Jis ir jo 
brolis Karlo Puttini vadovavo 
taip pat Pažaislio vienuolyno ir 
šventovės statybai. 1690 m. Pa
žaislio šventovės mūrininkai iš
mūrijo ir domininkonų švento
vę. Nauja šventovė buvo su ke
turiais, beveik vienodais fronto
nais (trijų tarpsnių, suskaidyti 
horizontaliais karnizais). Pa
grindiniame fasade (prie Vil
niaus g.), abipus frontono, buvo 
du bokšteliai. Viename iš jų 
(kairėje pusėje) buvo 3 varpai. 
Šventovės viduje buvo net sep
tyni barokinio stiliaus altorėliai 
su paveikslais ir statulėlėmis.

Kauno domininkonų Švč. 
Sakramento (o nuo 1922 m. Vy
tauto Didžiojo universiteto stu
dentų) šventovė yra baroko sti
liaus vertingas architektūrinis 

kagoje ir jos apylinkėse surinkto 
pelno eis Lietuvos nelaimingųjų 
vaikų naudai.

Improvizuoto koncerto me
tu jaunieji dainininkai (jų buvo 
11) atliko daugiausia vaikiškų 
dainų. Čia nuskambėjo dainelės 
apie drugelį (solo dainavo vy
riausia amžiumi - 16-metė In
drė), apie bites ir medų, žąsiną. 
Sudainuota pagal V. Palčinskai
tės žodžius parašyta dainelė 
Jurgeli-meistreli. Kiek neįprasta 
buvo daina Dieve, pone mano ir 
kiti mažiau girdėti kūriniai.

Publika ir čia nesigailėjo ka
tučių jauniesiems (beje, jų dau
gumą sudarė merginos ir tik trys 
buvo vyrų giminės atstovai). Su
sirinkusieji gausiai pirko jų atsi
vežtus “Ro-ko-ko” rėmėjų “Rū
tos” fabriko saldainius bei mu
zikos kasetes. Taip pat tautie
čiai tiek šventovėje, tiek salėje 
gausiai aukojo (jų tarpe bene 
stambiausiu aukotoju buvo dr. 
Jonas Adamavičius), ypač kuo
met buvo sužinota, kad pakeitus 
šio vieneto atvykimo datą, už 
kelionės bilietus reikėjo sumo
kėti beveik dvigubai.

Birželio 28 d. į Čikagą at
skridę jaunieji šiauliečiai liepos 
4 d. pajudėjo į Omahą. Iš ten jie 
liepos 14 d. vyko į “Dainavos” 
jaunimo stovyklą, kurioje tos 
dienos popietę turėjo koncertą. 
Tada Šiaulių vaikų grupė važia
vo į Pittsburgą ir liepos 15 d. ten 
koncertavo.

Prieš grįždama į Lietuvą, ši 
grupė liepos 16 d. dar aplankė 
Niagaros krioklį, o po to - lie
pos 17 d. jau išskrido į namus.

Reikia sutikti su kun. J. 
Kelpšų, kad Lietuvoje yra daug 
nuostabaus ir darbštaus jauni
mo - tokio kaip “Ro-ko-ko” 
grupės vaikai, kurie nuo pat 
jaunų dienų reiškiasi dainų ir 
giesmių srityje. Smagu visada 
juos ir girdėti Amerikoje, ypač 
kur jie rodosi ir amerikiečių 
publikai. 

palikimas. Iš visų Kauno švento
vių jai yra artimiausia Karmeli
tų šventovė.

Domininkonų šventovė lai
koma viena labiausiai nunioko
tų ir sudarkytų šventovių. Buvo 
du šventovės naikinimo etapai: 
vienas - XIX a. antroje pusėje, 
vidaus ir išorės sudarkymas, pa
verčiant rusų ortodoksų cerkve 
bei Napoleono kariuomenės in
vazija 1812 m. Kitas niokojimas 
- XX a. antroje pusėje bolševi
kų okupacijos metais.

1959 m. domininkonų šven
tovėje buvo sunaikinti altoriai, o 
1960 m. išvežti vargonai ir per
duoti Klaipėdos religinei bend
ruomenei - naujai pastatytai 
Klaipėdos šventovei. Paaiškėjo, 
kad ir vargonai buvo išgrobstyti: 
pavogta 250 garso vamzdelių, 
ventiliatorius su motoru, 28 re
gistrų klavišai, 60 oro tiekimo 
vamzdelių. Architektūros ir pa
minklų apsaugos inspekcija pa
reikalavo iš knygų bazės 20,000 
rublių, bet Valstybinis arbitra
žas šį ieškinį panaikino.

Buvo panaikintas pagrindi
nis įėjimas (padarytas naujas iš 
šono). Langai buvo uždengti, o 
vitražai išmontuoti ir nežinia 
kur dingo. Iškilo grėsmė apskri
to pavidalo sieninei mozaikai 
Kristaus veidas, kurią 1932-1933 
m. sukūrė menininkai I. Mikė
nas ir E. Matūza. Dirbtuvių va
dovai atsisakė mozaiką išmon
tuoti, tad lentomis pridengta iš
liko.

1817 m. buvo atliktas šven
tovės, o vėliau ir vienuolyno ka
pitalinis remontas. 1819 m. bu
vo įrengti nauji vargonai. 1820 
m. šventovė buvo ištinkuota ir 
išbaltinta, o iš vidaus išbaltinti ir 
atstatyti septyni altoriai, išklo
tos marmuro plokščių grindys. 
Naujai nudažytą didįjį altorių 
puošė senas tapybos paveikslas 
Paskutinė vakarienė. Kiti altoriai 
buvo išpuošti marmuro imitaci
jos kolonėlėmis, paveikslais, 
gipsinėmis statulėlėmis bei lip
dinių fragmentais. Mūrinę šven
tovės klausyklą puošė gipsiniai 
ornamentikos dirbiniai.

Dabartiniu metu Švč. Sak
ramento buvusios šventovės ir 
vienuolyno korpuse, priklausan
čiam Kauno arkivyskupijos ir 
Vilkaviškio Vyskupijos kurijai, 
yra įsikūręs Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakultetas.

Reikia būti
Gyvenimo taisyklės ypatingos: 
Jos nerašytos, ne žaidimui skirtos, 
Panašios į slaptus likimo vingius, 
Netrokšti jų, o tenka per juos irtis.

Gyvenimas - spalvotos kaladėlės.
Išmėtytos. Kas sudėlios į eilę?
Skubi, veržies, kad tik nepasivėlint, 
Kad tik žiedų užtektų Gėriui, Meilei.

Gal pats gyvenimas surankios, 
Jei mes keliaudami nespėsim? 
O kol darbais dar žydi rankos, 
Jas skiriam šviesai - ne pavėsiui.

Juk nežinia žinojimą pakviečia, 
(Praeina tas laukimas lyg slogutis). 
Ir vėl džiaugies žiedų ir bičių spiečiais, 
Vėl naujos svajos kužda: reikia būti.

Janina Marcinkevičienė,
Šakiai

Kultūros almanachas Varpai 
2001, tai stambios formos, du 
kartus per metus išleidžiamas 
straipsnių ir grožinės literatūros 
kūrinių rinkinys, su menišku vir
šeliu ir žinomų dailininkų repro
dukcijomis bei kūrėjų nuotrauko
mis. Yra ir pasikalbėjimų su žy
miais kūrėjais, memorialinės, epi- 
stolarinės literatūros. Šiemetinia
me leidinyje gausu poezijos. Var
pų leidyba remiasi aukotojų kul
tūrai dosnumu, pradėta nepri
klausomoje Lietuvoje, okupacijų 
nutraukta, o dabar vėl sėkmingai 
tęsiama. Redaktorius - Leonas Pe- 
leckis, dail. Br. Rudys; redakcijos 
kolegija: Kazimieras Barėnas, Ber
nardas Brazdžionis, Viktorija Dau
jotytė, Donaldas Kajokas. AR

Baleto Sizifas premjera Vil
niaus valstybiniame operos ir ba
leto teatre įvyko birželio 1 dieną. 
Baletui pritaikyta prancūzų kom
pozitoriaus Francis Poulenc mu
zika iš kūrinio Gloria ir prancūzų 
rašytojo Albert Camus veikalo Si
zifo mitas idėja. Choreografiją, 
pritaikytą Lietuvos baleto sąly
goms, paruošė JAV-jose gyvenan
tis prancūzų šokėjas ir choreogra
fas Pascal Rioull. Pagrindiniuose 
vaidmenyse pasirodė Mindaugas 
Baužys, Raimundas Maskaliūnas, 
Edvardas Smalakys, Eglė Špokai
tė, Živilė Baikšytė ir Olga Kono- 
šenko.

Trakų pilies kieme birželio 
31 dieną įvyko Giuseppe Verdi 
operos Kaukių balius premjera. 
Tai buvo vienas iš Vilniaus festiva
lio renginių, labai puošnus, bet ir 
pats prabangiausias, kainavęs 
daugiau kaip 800,000 litų. Operą 
ruošė Valstybinis operos ir baleto 
teatras, padedamas užsienio dai
nininkų bei pagalbinio personalo. 
Režisierė - Dalia Ibelhauptaitė, 
lietuvaitė, bet jau dešimtį metų 
gyvenanti ir dirbanti Britanijos 
Londone; šviesų tvarkytojas ir 
scenografas Peter Mumford bei 
choreografas Jonathan Lunn, re
žisierės kolegos taip pat iš D. Bri
tanijos. Kostiumų dailininkas Pa
ryžiaus madų pasaulyje bandantis 
įsitvirtinti Juozas Statkevičius. 
Pagrindinę Riccardo partiją atli
ko Rusijos Jekaterinburge gimęs, 
dabar Austrijoje gyvenąs tenoras 
Viktor Afanasenka. Jį labiausiai 
išgyrė kritikai, esą jo pavardė įsi
mintina, nes “kažin kada Lietuvo
je girdėjome ar vėl girdėsime to
kio lygio dainininką”. Renato dalį 
atliko jau anksčiau Vilniuje dai
navęs ukrainietis baritonas Ro
man Maiboroda; Amelija - prieš 
penkerius metus Maskvoje baigu
si studijas, D. Britanijoje gyve
nanti “aksominis sopranas” Lada 
Biriukov; burtininkė Ulrica - me- 
zzosopranas iš Rusijos Irina Dol- 
ženko ir pažas Oscar taip pat rusė 
Olga Kondina. Operos ir baleto 
teatro orkestrą dirigavo Gintaras 
Rinkevičius. Buvo pagirti ir J. 
Statkevičiaus sukurti 1200 stilin
gų (“su kubizmo, siurrealizmo at
spalviais”), spalvingų kostiumų, 
kuriais įvairioms scenoms kelis 
kartus persirengė apie 300 choris
tų ir statistų. Iš kritikų pasisaky
mų atrodo, kad šis operos pasta
tymas ir G. Verdi muzika sužavė
jo publiką, kuri menininkų pa
stangas įvertino ovacijomis ir po 
tris valandas trukusio spektaklio 
nesiskubino skirstytis namo.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, Literatūros ir meno, LGTIC informacija)

Iš torontiškio “Gintaro” tautinių šokių šventės Ntr. D. R. Puterių

Lietuvos klojimo teatrų kri
vūlė liepos antrąjį savaitgalį vyko 
vyskupo Motiejaus Valančiaus 
gimtinėje Nasrėnuose. Ji skirta 
vyskupo, šio didžiojo žemaičių ga
nytojo, gimimo 200 metų jubilie
jui paminėti. Krivūlė pradėta vė
liavos pakėlimo iškilmėmis Kre
tingoje, dalyvių palydėtuvėmis į 
Nasrėnus, baigta Klaipėdos uni
versiteto teatro spektakliu Motie
jus Didysis, doc. P. Bielskio para
šytu pagal vyskupo kūrinių teks
tus. Krivūlėje dalyvavo Kretingos, 
Skuodo, Jurbarko, Viešintų, Uk
mergės, Alguonėnų mėgėjų teat
rai ir svečiai iš Lenkijos Punsko 
su J. Skinkio Pavogtąja sužadėtine.

Dailininkas Vytautas Kali
nauskas birželio 15 mirė Vilniuje 
eidamas 73-sius metus. Gimęs Jo
niškėlyje, šiaurinėje Lietuvoje, 
studijavo grafiką Lietuvos valsty
biniame dailės institute Vilniuje. 
Nuo 1958 metų aktyviai dalyvau
davo meno parodose, surengė 
daugiau negu 20 asmeniškų paro
dų. V. Kalinauskas buvo ne tik 
grafikas, knygų iliustratorius - 
iliustravo apie 200 knygų, 1982 
m. Leipzigo knygų mugėje pelnė 
sidabro medalį už Goethe’s Faus
to iliustracijas, bet ir įnešė nema
žą indėlį į teatro ir kino meną 
kaip scenografas ir kostiumų dai
lininkas, 1977 m. gavęs scenogra
fijos bienalės premiją. 1995 me
tais vėl grįžo prie seniau pradėto, 
bet vėliau kuriam laikui užmiršto, 
tapybos meno. Paskutinieji pen- 
keri jo gyvenimo metai buvo kū
rybinio pakilimo laikotarpis, pa
rodęs įvairiapusį menininko ta
lentą, pastangas įsilieti į šiuolaiki
nės dailės procesus, “bandymus 
išsiaiškinti”. Kaip pats dailininkas 
savo 70-čio parodoje išsireiškė: 
“Iš tikrųjų, esu šiek tiek pasikly
dęs, nespėju aprėpti ir suvokti tos 
informacijos, kurią teikia šiuolai
kinis menas...bandau išsiaiškinti 
ir savo vietą, ir tai, ką galiu ir ko 
jau nebegaliu”.

Lietuvos dailės muziejus yra 
surengęs Lietuvos tūkstantmečio 
minėjimo rėmuose parodą Krikš
čionybė Lietuvos mene Taikomo
sios dailės muziejaus patalpose. 
Ten tarp kitų eksponatų yra ir 
XV š. paveikslo Giedraičių Mado
nos kopija (originalas yra Kroku
vos Šv. Morkaus šventovėje), ku
rią 1998 metais prezidentui V. 
Adamkui dovanojo Paryžiuje gy
venęs lenkų kalba žurnalo Kultūra 
redaktorius, intelektualas, kuni
gaikštis Jerzy Giedroyc (Jurgis 
Giedraitis). Parodos metu rengė
jai taip pat ruošia kultūros vakarų 
ciklą. Gegužės 24 įvyko pokalbis 
tema Kunigaikščiai Giedraičiai, 
kultūriniai fenomenai. Pokalbyje 
dalyvavo žymūs Lietuvos istori
kai, mokslininkai, muziejininkai, 
jų tarpe ir profesorius kunigaikš
tis Mykolas Giedraitis iš Oxfordo 
universiteto D. Britanijoje. Gied
raičiai yra viena seniausių Lietu
vos sritinių kunigaikščių giminių, 
aktyviai dalyvavusių senosios Lie
tuvos valstybės politiniame, kul
tūriniame, dvasiniame ir sociali
niame gyvenime, Jų valdos buvo į 
šiaurę nuo Vilniaus, vidurio Lie
tuvoje, aplink Giedraičių ir Vide
niškių miestelius. G.K,
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PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v,v.—

AKTYVAI per 60 
MOKA UŽ: 
90-179 d. term, ind.....................3.00%
180-364 d. term.ind....................3.15%
1 metų term. Indėlius............... 3.30%
2 metų term, indėlius............... 3.50%
3 metų term, indėlius............... 3.70%
4 metų term, indėlius............... 4.00%
5 metų term, indėlius............... 4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.10%
1 metų GlC-met. palūk..............3.60%
2 metų GlC-met. palūk..............3.75%
3 metų GlC-met. palūk..............3.95%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............4.65%
RRSP, RRIFir OHOSP

"Variable”.............................3.15%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.85% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.... 4.00% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 4.35% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.90% 
Taupomąją sąskaitą iki.......... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.25%

milijonu doleriu
IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................7.25%

Sutarties paskolas 
nuo.................7.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................... 5.75%
2 metų..................... 6.60%
3 metų..................... 6.50%
4 metų..................... 6.90%
5 metų..................... 6.50%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............6.00%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai INTERAC-PLUS kOltGlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

GALVOJAT PIRKTI PIRMĄ NAMĄ, 
BET NEŽINOT KAIP PRADĖTI?

Be jokių Jūsų įsipareigojimų 
pristatysiu į Jūsų namus 128 pus
lapių knygutę “HOW TO BUY 
YOUR FIRST HOME”.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937, faksas 416 769-1524.

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS 

3'/2%
IŠVISO 
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

SPORTAS
Žinios iš

FRANKOFONIJOS ŽAIDY
NĖS: Otavoje vykstančiose Fran- 
kofonijos žaidynėse dalyvauja ir 
Lietuvos sportininkai. Sidabro me
dalius iškovojo stalo tenisininkė 
Rūta Būdienė, ieties metikas Arū
nas Jurkšas (73 m 66cm), 800 m 
bėgime Irina Krakoviak (2 min. 
1.27 sek.), 10 km ėjimo rungtyje 
Sonata Milišauskaitė (46 min. 9.40 
sek.). Bronzos medalius iškovojo 
džiudo atstovas A. Merkevičius, 
stalo teniso komanda - R. Būdienė 
ir G. Juchna ir 20 km sportinio 
ėjimo distancijoje Gintaras An
driuškevičius (1 vai. 23 min. 35 
sek.) Krepšininkės laimėjo visus 
penkis susitikimus ir pusfinalyje 
kovos su Rumunijos rinktine.

DVIRAČIAI: Brn mieste (Če
kija) vykusiame Europos jaunimo 
(iki 23 metų) dviračių treko čempi
onate Lietuvos atstovai S. Apionki- 
nas ir T. Vaitkus 4000 m asmeninė
se persekiojimo lenktynėse iškovo
jo sidabro ir bronzos medalius. 
Merginų 3000 m asmeninėse perse
kiojimo lenktynėse bronzos medalį 
iškovojo G. Gruodytė. 4000 m ko
mandinėse persekiojimo lenktynė
se Lietuvos rinktinė (S. Apionkas, 
A. Baranauskas, T. Vaitkus ir V. 
Kaupas) pelnė sidabro medalius.

Lietuvos
Tarptautinės dviratininkų sąjungos 
(UČI) įvertinimo lentelėje Edita 
Pučinskaitė užima devintąją vietą o 
Diana Žiliūtė nukrito į 14-tąją 
poziciją.

BADMINTONAS: Baltijos ša
lių jaunių varžybose Rostock (Vo
kietija) Kęstutis Navickas iškovojo 
sidabro medalį.

KULTŪRIZMAS: Ispanijoje 
vykusiam Europos kultūrizmo ir 
tinkamumo (fitness) čempionate 
klubo “Geležiniai žmonės” atstovė 
Daiva Petkūnienė tapo Europos 
čempionė kategorijoje “Mis figūra 
per 165 cm”, o Sigita Lodaitė lai
mėjo sidabro. Eglė Marcinkevičiūtė 
ir Kęstutis Rasimavičius užėmė 
trečiąją vietą iki 165 cm porų var
žybose.

FUTBOLAS: Lietuvos čempi
onai “Kauno" futbolininkai dvejas 
rungtynes su Skopje “Sloga Jugo- 
magnat” sužaidė lygiomis (0:0 ir 
1:1) ir iš tolimesnių varžybų iškrito. 
Norint patekti į kitą etapą reikėjo 
bent vienu tašku laimėti.

ŠACHMATAI: Turnyre Es- 
bjerg (Danija) Lietuvos atstovas E. 
Rosentalis ir anglas L. McShane, 
surinkę 5 taškus iš 9 galimų, pasi
dalijo 3-4 vietomis. V.P.

Čikagos LFK “Lituanikos” vyrų 
komandos žaidėjai Petras Šmi- 
gelskis ir Danas Smulkys

Nuotr. Ed. Šulaičio

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 122 milijonų dolerių

Kanados įvykiai Futbolininkas iš Klaipėdos Algi
mantas Šalkauskas. Jis yra seniau
sias amžiumi (44 m.) Čikagos LFK 
“Lituanikos” vyrų komandos žai
dėjas Nuotr. Ed. Šulaičio

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term, indėlius 
3.00% už 90-179 d. term, indėlius 
3.15% už 180-364 d. term. Indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term. Indėlius 
4.00% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term. Indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.60% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.65% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.15% už RRSP & RRIF Ind. (var.rate) 
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. Ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind.
4.75% už RRSP & RRIF 4 m. term. ind. 
4.90% už RRSP & RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.............................7.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų...................... 5.75%
2 metų...................... 6.60%
3 metų...................... 6.25%
4 metų...................... 6.90%
5 metų...................... 6.50%

- su keičiamu 
nuošimčiu..................6.00%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

stra Travel______
& Services Inc

1600 Bloor St. W., Toronto, (priešais Lietuvių Namus j vakarus) 
Ontario, Canada, M6P 1A7

LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA SIŪLO:
* Keliones į Lietuvą * Keliones į šiltus kraštus * Draudą * Bilietus atvyks
tantiems iš Lietuvos (pristatymas. į namus per vieną parą) * Dokumentų 
vertimą * Iškvietimų sutvarkymą ir išsiuntimą * Dideles nuolaidas dažnai 
keliaujantiems * Sąžiningą, rūpestingą patarnavimą ir žemas kainas.

Organizuojamos turistinės grupės j Lietuvą rugpjūčio mėnesį. Dėl datų, maršruto ir 
kainų prašau teirautis! Nemokamai galite skambinti tel. 1-866-566-1366.

Tel: 416 538-1748 FAX: 416 538-4390

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

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
gražinti vis tiek bus miestui ati
duoti. Galbūt nepralaimėjo ir 
Kanada: kelios didelės bendro
vės ruošiasi pasirašyti stambias 
sutartis su Pekinu ruoštis olim- 
pijadai, statyti miesto požeminį 
susisiekimo tinklą bei parūpinti 
požeminiui tramvajus. Taipgi, 
Vankuveris (su Whistler, B. C.) 
planavęs siūlytis 2010 metų žie
mos olimpijados rengimui gal
voja turėsiąs didesnę tikimybę 
laimėti.

Shaw festivalis Niagara- 
On-The-Lake (Ontario) mieste
lyje turės naują meno vadovą 
2003 metų sezonui. Pirmą kartą 
vienam iš stambiųjų Kanados 
festivalių (kitds - Shakespeare 
festivalis Stratforde) vadovauti 
išrinkta moteris, 45 metų am
žiaus Jackie Maxwell. 2002 me
tų “pereinamajam” sezonui va
dovaus kartu naujai išrinktoji ir 
jau dvidešimtį' metų festivaliui 
vadovavęs Christopher New
ton. J. Maxwell, gimusi Belfas
te, Šiaurės Airijoje, studijavo 
Manchester universitete; 1978 
m. vedė aktorių B. Campbell ir 
netrukus po to su šeima atvyko 
į Kanadą. Pradžioje dirbo reži
siere, nuo 1983 m. vadovo pava
duotoja Factory teatre Toronte. 
Režisavo eilę veikalų įvairiuose 
Toronto teatruose, Tarragon, 
Winter Garden, Theater Plus, 
nuo 1996 m. buvo naujų veikalų 
paruošimo vadove Charlotte
town festivalyje. Laikoma muzi
kinių veikalų mėgėja - tikriau
siai ateityje jų bus daugiau sta
toma Shaw festivalyje, kuris iki 
1999 m. statė išimtinai G. B. 
Shaw arba jo bendralaikių 
(1856-1950) veikalus su nema
žai detektyvinių dramų, kurias 
festivalio publika visuomet mė
go. Dabar festivalyje būna sta
toma veikalų ne tik iš, bet ir 
apie minėtą laikotarpį. Ją pri
statydamas festivalio teatro 
sambūriui C. Newton teigė, kad 
naujoji meno vadovė turi “daug 
sumanumo, jautrumo ir entu
ziazmo mus vesti į XXI šimt
metį”.

Lietuviai sportininkai daly
vavo IV Pasaulinėse prancūza
kalbių sporto žaidynėse Otavoje 
ir jos Kvebeko priemiestyje 
Hull. Žaidynės vyko liepos 14- 
24 dienomis ir jose dalyvavo ne 
tik 50-ties prancūzakalbių vals
tybių, bet ir kitų prancūziškai 
nekalbančių (lietuviai, čekai, 
slovakai, lenkai, slovėnai) atle
tai svečių teisėmis. Iš Lietuvos į 
šias žaidynes buvo atvykę apie 
40 įvairių šakų sportininkų: dis
ko metikai, bėgikės, boksinin
kai, paplūdimio tinklininkai 
(ės), stalo tenisininkai, dziudo, 
šuolio į aukštį atstovai bei mo
terų krepšinio rinktinė.

Šviesoforų kontrolės pažei
dimų skaičius vis didėja ne tik 
Toronte, bet ir Peel rajone (Mi- 
ssissaugoje ir Bramptone). 
Raudoną šviesą pravažiavusių 
vairuotojų gegužės mėnesį buvo 
534 Toronte ir 198 Peel apylin
kėje; balandžio mėnesį prasi
žengusių buvo 447 Toronte ir 
tik 37 Peel rajone. Bauda už šią 
pražangą yra $190. State Farm 
draudos bendrovė paskelbė tris 
pagal 1999/2000 metų statistiką 
pavojingiausias gatvių sankryžas 
Ontario provincijoje ir visos 
trys yra Peel rajone: Dundas St. 
E. ir Dixie Rd., Derry Rd. E. ir 
Goreway Dr. Mississaugoje ir 
Queen St E. ir Rutherford Rd. 
Bramptone.

Gripo skiepų programa 
Ontario provincijoje praeitą 
žiemos sezoną buvo sėkminga: 
gripu sirgusių skaičius nukrito 
nuo 2,900 iki 840. Programa 
kainavo provincijai $38 milijo
nus, bet užtat žymiai sumažėjo 
pacientų krūvis ligoninėse ir 
praleistų darbadienių skaičius. 
Praeitą sezoną Aventis-Pasteur 
farmakologinė bendrovė parū
pino 5.7 milijonus vienetų skie
pų, kurie buvo gyventojams tei
kiami nemokamai. Sekančiam 
žiemos sezonui provincija jau 
paskyrė $44 milijonus. Pasauli
nė sveikatos tarnyba (WHO) 
stebi šią Ontario skiepijimo 
programą ir jos pasekmes. G.K.

Čikagos “Lituanica” 
kopia aukštyn

“Lituanikos” vyrų futbolo eki
pa birželio pabaigoje pasibaigusio
se 2000-2001 m. “Metropolitan” 
futbolo pirmenybėse I-je grupėje 
iškovojo vicečempiono vardą ir tei
sę rungtyniauti dėl teisės patekti į 
aukščiausią lygą. Liepos 1 susitiki
me su aukščiausiosios lygos IX vie
tos savininke - vokiečių “Schwa- 
ben” mūsiškiai iškovojo 2-1 pergalę 
ir kelialapį į geriausiųjų Čikagos ir 
apylinkių komandų tarpą.

Į aukščiausiąją grupę šiemet 
pateko ir I v. iškovojusi “Pegasus” 
ekipa, su kuria lietuviai rungtynia
vo paskutinį pirmenybių sekmadie
nį. Su šiais varžovais “Lituanikos” 
vyrai sukovojo lygiomis 1-1 ir per 
abu ratus išvengė pralaimėjimo. 
Tačiau lietuvių ekipa turėjo 4 lygią
sias, o “Pegasus” - 1 pralaimėjimą 
ir 2 lygiąsias. Tad lentelėje “Pega
sus” atsistojo aukščiau, nes turėjo 
vieną tašką daugiau.

Iš aukščiausios lygos į pirmąją 
šiemet iškrito “Schwaben” ir ukrai
niečių “Wings” komandos. Aukš
čiausios divizijos nugalėtoju tapo 
“United Serbs” vienuolikė. Dabar 
“Lituanika”, patekusi į geriausiąją 
grupę, privalės turėti ir rezervinę ko
mandą. Taigi reikės ieškoti daugiau 
žaidėjų ir dvigubai daugiau lėšų.

Lietuvių vienuolikei jau metai 
vadovauja energingas treneris iš 
Lietuvos Gediminas Jarmalavičius, 
o pirmoje komandoje apie trys ket
virtadaliai žaidėjų yra ne perse- 
niausiai iš Lietuvos atvykusieji fut
bolininkai. Tik su jų talka buvo ga
lima pasiekti aukščiausiąją lygą.

Ed. Sulaitis

Skautų veikla
• Birželio 23 d., Toronto Vai

dilučių draugovės vyr. skaučių kan
didatės su savo vadove ps. Kristina 
Dambaraite-Janowich ir vyr. skau
tėmis Lili Steer ir Anita Wasowich 
suorganizavo paukštytėms iškylą 
High Parke. Gerai pasiruošusios 
vyr. skaučių kandidatės mokė 
paukštytes pirmosios pagalbos, aiš
kino apie gamtą ir gyvulius, padėjo 
sesėms dėti ir sekti kelionės ženk
lus, kartu padainavo, vaišino už
kandžiais. J.B.

• Birželio 15 d. Toronto Šatri-

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: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

APLANKYKITE MŪ9U TINKLALAPĮ: www.parama.net

llllllllllllllllllllll

n n linui imi m m

1573 Bloor St.West, Toronto, Ont. M6P 1A6

Toronto vyr. skautės kandidatės iškylauja su paukštytėmis birželio 23 
d. High Parke. Kairėje vadovė Kristina Dambaraite-Janowicz

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

jos tunto vyr. sesių prie lauželio 
gražioje Ontario ežero pakrantėje 
buvo sušauktas budėjimas ir duotas 
vyr. skaučių įžodis. Jį davė skautės, 
dabar visos mamos ir augina savo 
vaikučius, norėdamos, kad ir jie iš
augtų pavyzdingais skautais. Įžo
džiui vadovavo v.s. M. Vasiliauskie
nė, o, bučiuodamos trispalvę, pasi
žadėjo vykdyti skaučių įstatus šios 
narės: V. Sriubiškienė, R. Saulėnai- 
tė-Aelo, R. Meiklejohn-Stauskienė, 
L. Klibingaitytė-Steer, A. Klibin- 
gaityte-Wasowich, L. Morkūnaitė- 
Valickienė. Visas vyr. skaučių kak
laraiščiais papuošė tunt. ps. R. Bal- 
taduonytė-Lemon, o tėvynės ir ge
rąjį mazgelį užrišo buvusios jų 
vadovės. Įžodžio iškyloje dalyvavo 
skautininkės: M. Vasiliauskienė, D. 
Keršienė, G. Tarvydienė, I. Meikle- 
john, E. Simonavičienė, M. Kaza
kevičienė, E. Namikienė, D. Stepo
naitienė, L Petrauskienė, A. Škė
mienė, J. Ruslienė. R. Baltaduony- 
tė-Lemon. Kaip svečiai dalyvavo 
v.s. V. Morkūnas ir Valickis. Visos 
davusios įžodį skautės ir jame daly
vavusios skautininkės buvo pa
kviestos pas ps. D. Steponaitienę 
vaišėms, kuriose skaniai pasivaišin
ta ir pasitarta artėjančios skautų 
stovyklos reikalais. Iškyla baigta 
malda “Ateina naktis”. F.M.

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir sąžiningai 
patarnauti

Lina Kuliaviene

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!

Nuolatos turiu išparduodamų bilietų. Nuo vasaros kainų į Lietuvą 
garantuoju nupiginimą. Pasiieškokite, nesvarbu kur, sau geriausią 
kainą, ir tada skambinkite tik man asmeniškai - ir nuo tos “geriau
sios” kainos duosiu Jums nuolaidą!
Kelionės i kitus kraštus, pas mane pirksite už geresnę kainą.
Turiu bilietų su nemokamai pakeičiama, arba su atvira grįžimo data!
Turiu bilietų, galiojančių vienerius metus!
Teiraukitės!
Toronto įstaigoje būnu trečiadieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra 
būtina, tik paskambinkit - sutvarkysiu! Bilietus pristatau X-PRESS paštu.

ALGIS (a) A 133 Roncesvalles Avė.
IVIEDELIS TORONTO, Ont. M6R 2L2

KSĮsy™! Tel. 416 531 -4800

ALGIS ir STEFA MEDELIAI @ MEDELIS CONSULTING 
45 Forest Heights Street, WHITBY, Ont. L1R 1T7 Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus trečiadienius.

* * *
Atstovaujam telefoninių ryšių firmai RapidTel.

Minutė j Lietuvą - 41 c bet kuriuo laiku.
+ Planas A: Ontario - 5 c, Kanada - 9 c, US - 10 c, 

arba + Planas I: Canada ir US - 7.5 c.
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


AtA
STEPUI ŠIDLAUSKUI

Lietuvoje mirus, 
reiškiame gilią užuojautą jo sūnui RIMANTUI 
ŠIDLAUSKUI, Lietuvos ambasadoriui Kanadoje, 
jo visai šeimai bei broliui ALFREDUI su šeima, 
taip pat visiems artimiesiems Lietuvoje -

Sofija ir Vytautas Balsevičiai

MIRTIES PRANEŠIMAS
A.a. STEFANIJA BUIVYDAITĖ- 

KVIECINSKIENĖ (Kvietys)
išgyvenusi 99 metus, ramiai atsiskyrė su šiuo pasauliu 
šių metų liepos 17 dieną, Kalgaryje, Albertoje. Ji ilgą 
laiką gyveno Toronte, paskutinius metus Kalgaryje.

Mišios už jos vėlę bus laikomos Lietuvos kanki
nių šventovėje, š.m. liepos 30 d., 8 vai. ryto.

Nuliūdę liko: dukterys Jonė Kvietytė-Young, 
Kalgaryje, Dalia Kvietytė-Meredith,Vankuveryje, vaikai
tis Saulius Urbonas su šeima, St. Barbara, Kalifornijoje.

Sportuoja išeivių jaunimas
Siaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir 

sporto sąjungos 50-tis

? ■; ■ <

Toronto Maironio mokyklos mokslo metų užbaigimo iškilmėje priima apdovanojimų už pažangumą abitu
rientas GINTARAS VALIULIS. Iš kairės: mokyt. D. Puterienė, vedėja A. Šimonėlienė, pareigūnai - gen. kon
sulas H. Lapas, A. Vaičiūnas, D. Garbaliauskienė, G. Sinskaitė, A. Wilkinson, dr. Č. Jonys, A. Saplys
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Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Healtv Ine.

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

Paciento išvaizda DR- wtautas meška

Dantų gydytoja
Gintarė Sungailienė, d.s.,d.d.s.
115 Lakeshore Rd. E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 Tel.I 905 271-7171 

(/ vakarus nuo Hurontario)

NAUJAS ERDVUS KABINETAS
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

B. STUNDŽIA

Šiais metais Toronte, iš da
lies Čikagoje ir Hamiltone įvyko 
sporto žaidynės, kuriose dalyva
vo per 700 sportininkų-ių. Vien 
lik krepšinio pirmenybėse daly
vavo apie 20 komandų. Toronte 
žaidynėms vadovavo sporto klu
bas “Aušra”. Šios žaidynės suta
po su Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos (ŠALFASS) 50 metų 
veiklos sukaktimi.

Teigiama, kad tarp išeivių 
parapijos, mokyklos, spauda, 
sportas, jaunimo organizacijos - 
skautai ir ateitininkai yra lietu
vybės ramsčiai.

1951 m. sporto veikėjų pa
stangomis, Toronte sporto klu
bas “Vytis” surengė pirmas žai
dynes ir ta proga buvo sudarytas 
sportinės veiklos susivienijimas 
FASK, vėliau pervardintas 
ŠALFASS vardu. Nuo to laiko 
buvo kasmet keliose vietovėse 
rengiamos žaidynės. Per klubus 
perėjo tūkstančiai sportuojančio 
jaunimo. Kai kurie pateko į gy
venamojo krašto valstybines 
rinktines, arba šiaip pasižymėjo 
vietiniuose klubuose.

ŠALFASS ištakos buvo Vo
kietijoje, kur sportinę veiklą 
tvarkė Fizinio auklėjimo ir 
sporto komitetas - FASK. To
ronte vykusių žaidynių proga 
š.m. liepos mėn. 6 d. Lietuvių 
namuose įvyko ŠALFASS 50- 
J (^><^> <

MYKOLAS ir GRACE PETRO
NIAI, atšventę savo vedybinę 50 
metų sukaktį. Padėkos Mišias 
liepos 12 d. Lietuvos kankinių 
šventovėje aukojo kun. V. Staške
vičius. Sukaktuvininkų vestuvės 
įvyko 1951 m. liepos 14 d. Škoti
joje. Po trijų mėnesių atvyko Ka- 
nadon ir apsigyveno Toronte. 
Šiuo metu gyvena Mississaugo- 
je. Išaugino tris sūnus ir sulaukė 
trijų vaikaičių

<5?

HomeUfe Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763*5 1 6 1

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 14 metų 

ties metų veiklos minėjimas, ku
riam vadovavo dabartinis ŠAL
FASS pirmininkas Audrius Ši
leika. Jis apžvelgė sąjungos susi
darymą, bendrą veiklą ir pabrė
žė, kad sportas padeda išlaikyti 
jaunimo lietuvybę. Prisiminė, 
kad dabartinis Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus buvo vienas 
iš ŠALFASS vadovų.

Minėjime atsilankė Lietu
vos ambasadorius Kanadoje R. 
Šidlauskas, vyskupas P. Balta
kis, KLB pirmininkas A. Vaičiū
nas, KLB Toronto apylinkės 
pirmininkė D. Garbaliauskienė, 
Prisikėlimo par. klebonas kun. 
A. Simanaviičus, OFM, daug 
sporto veikėjų bei rėmėjų. Ne
galėjo dalyvauti kviestieji sporto 
vadovai iš Lietuvos, taip pat ne
atvyko turėjęs dalyvauti žaidy
nėse Klaipėdos sporto klubas 
Neptūnas. Sveikinimo žodžius 
tarė ambasadorius R. Šidlaus
kas, taip pat vysk. P. Baltakis, 
kuris prisiminė laikus, kai buvo 
įsteigtas sporto klubas “Aušra”; 
tada jis dar nebuvęs vyskupu, o 
V. Adamkus - prezidentu. Kun. 
E. Putrimas PLB vardu įteikė 
per pirmininką A. Šileiką 
SALFASS vadovybei dovaną.

50 m. sukakties proga eilei 
ten buvusių sporto veikėjų buvo 
įteikti ŠALFASS garbės raštai: 
vysk. P. Baltakiui, R. Dirveniui, 
S. Krašauskui, J. Nešukaičiui, J. 
Gustainiui, A. Supronui. Pa
čiam pirmininkui A. Šileikai to
kį raštą įteikė vicepirmininkas 
M. Gudinskas.

Lietuvos tautinis olimpinis 
komitetas nutarė nusipelniusius 
ŠALFASS asmenis apdovanoti 
Olimpine žvaigžde: Valdą 
Adamkų, Algirdą Bielskų, Ri
mantą Dirvonį, Vytautą Gry
bauską, Praną Gvildį, Sigitą 
Krašauską, Audrių Šileiką.

Tarptautinio olimpinio ko
miteto diplomu tapo pažymėti 
sporto veikėjai: Rimas Kuliavas, 
Mindaugas Leknickas, Rimas 
Miečius, Jonas Nešukaitis, Algis 
Rugienius, Algis Tamošiūnas, 
Antanas Supronas, Algirdas 
Velionė, Kazys Šapočkinas, Al
girdas Šėkas, Arvydas Šeštokas. 
A. Šileika pranešė, kad S. Kra- 
šauskas parengė knygą apie 
ŠALFASS 50 metų veiklą 50 
metų sportinė veikla išeivijoje.

Galėtų ir moterys daugiau 
sportinėje veikloje reikštis.

Sklandytojai, dalyvavę varžybose Kartenos oro uoste. Iš kairės: Kadis Vitolinšas (latvis), Mindaugas
Baleika, Algimantas Piekus, Algimantas Skurdenis, Julijonas Peleckas, Gintaras Zubė, PovilasVaišvila, 
Genadijus Osipkbvas ' Nuotr. Švyturio

Žinomų XIX š. medikų fi
zioterapeutų - vokiečio A. von 
Humbolt, amerikiečio E. Per
kins, prancūzų H. Bordier, Du
chenne de Boulogue, neurologo 
ir psichiatro Charcot pageltusių 
vadovėlių puslapiuose randame 
nors ir senamadiškų, bet origi
nalių, informatyvių diagnostikos 
metodų.

Kuo gi rėmėsi senieji gydy
tojai, nustatydami ligą? Supran
tama, daug kuo, būtent įgimtais 
savo gabumais, ilgamete klini
kine patirtimi, pagaliau (tai be
ne svarbiausia) pastabumu, in
tuicija, sugebėjimu ne tik anali
zuoti atskirus simptomus, bet ir 
juos jungti.

Stabtelėkime ties pastabu
mu, kuris praverčia ne tik gydy
tojui. Šia prasme galima pa
reikšti ir pastabą. Štai pagal Lit
tle book of Doctor’s Rules, lietu
viškame medicinos žurnale iš
spausdintos Gydytojo taisyklės. 
Čia pvz. rašoma: “Niekad neiš
eikite pacientui kalbant”, “visi 
pacientai šiek tiek meluoja, kai 
kurie meluoja viską”. Manyčiau, 
kad ne tik su pacientu kalbant 
nederėtų niekur išeiti, bet ir 
žiūrėti į pacientą kaip melagį 
yra mažų mažiausiai nepadoru. 
Tačiau ten yra ir svarbių nuro
dymų, kaip pvz. “mokykitės 
skaityti žmonių veidus”, “pokal
bis yra gydymo pradžia” ir kt.

Nemažos informacijos tei
kia paciento laikysenos stebėji
mas. Reikia pastabiai vertinti 
paciento kūno padėtį, jo eiseną, 
tikrą arba tariamą žvalumą, vei
do bei akių išraišką, kalbos ir 
minčių dėstyseną, mąstymo ypa
tumus, atmintį, dėmesį, asocia
cijų turinį, jų diapazoną, turtin
gumą arba skurdumą, jausmų, 
emocijų būseną. Įdomi detalė 
yra paciento atsisėdimas. Pa
bandykime pažvelgti į tai ati
džiau: kartais pacientas griūna 
krėslan, atsitrenkia į sieną ar ar
čiau esantį baldą, kartais sėdi 
atsidrėbęs arba atvirkščiai - sė
dasi ant kėdės kraštelio, prieš 
tai ją nuvalęs nosine, kukliai su
glaudęs ar surietęs kojas, kai 
tuo tarpu kitas užmeta jas tie
siog į šeimininko panosę. Tai ne 
tik išsiauklėjimo ar papratimo 
reikalas.

Pabandysiu kai ką pailiust
ruoti iš savo atsiminimų. Pir
maisiais gydytojavimo metais 
vieną dieną, priėmęs per 15 tik 
ką atvykusių į sanatoriją pacien
tų, gerokai nuvargau. Pasitrynęs 
smilkinius jau rengiausi išeiti iš 
kabineto, bet, pravėręs duris, 
pamačiau tebesėdintį dar vieną 
naujai atvykusį pacientą. Norė
josi pasakyti, kad ateitų kitą 
dieną, tačiau... gydytojas negali 
pavargti.

Krito į akis šio paciento in
teligentiškumas, nuvargęs bei 
išbalęs veidas, kukli laikysena, 

lazda, šlubčiojanti eisena, neryš
kus rankų drebėjimas. Nagi, pa
galvojau, tai tikrai bus sunkus li
gonis. Kelionė iš Kauno, kur jis 
gyvena, į Birštono kurortą (40 
km) juk negalėjo jo taip išvar
ginti. Vadinasi, jis yra išvargęs 
dėl ligos. Sanatorinės kurortinės 
atrankos lape buvo įrašyta diag
nozė: juosmens ir. kryžkaulio ra
dikulitas. Apžiūrėjęs pacientą 
nustačiau, kad jokių radikulito 
simptomų nėra. Radau kairiojo 
klubo sąnario skausmingumą. 
Todėl, prieš skirdamas kurorti
nes procedūras (gydomųjų dur
pių kompresus, mineralines vo
nias), nutariau atlikti rentgeno- 
loginį tyrimą. Kiek pyktelėjęs 
ant jauno gydytojo pacientas at
sakė, jog tai jam jau yra padary
ta Kauno klinikose. Šis teiginys 
mane kiek suglumino. Tačiau 
rentgenogramas vis dėlto teko 
atlikti pakartotinai. Kaip pa
aiškėjo vėliau, klinikose pacien
tui buvo atlikta stuburo rent
genograma, o man buvo rei
kalingos klubo sąnarių nuotrau
kos. Jau kitą dieną taip aišku, 
kad pacientas serga ne radiku
litu, bet šlaunikaulio galvutės 
piktybiniu naviku (osteosar- 
koma).

Štai kitas pavyzdys. Įėjusi į 
kabinetą simpatinga apie 40 
metų pacientė, nors ir akivaiz
džiai stengėsi nugalėti savo kū
no silpnumą, jos galva, liemuo 
ir rankos drebėjo, o lūpos buvo 
kiek melsvos. Tačiau bendra jos 
laikysena buvo žvali, kalbos ma
niera kiek ironiška. Diagnozę 
“per nuotolį” nustačiau tuoj pat 
- parkinsono sindromas, plau
čių emfizema. Tačiau taip pat 
per nuotolį pajutau, kad nuo 
pacientės dvelkė stiprokas pra
rūgusių obuolių kvapas, o palie
tus kaktą ir delnus jautėsi ryš-

Skaitytojai pasisako
ŠV. KAZIMIERO PAVEIKSLAS

Š.m. TŽ 27 nr. buvo atspaus
dintas šv. Kazimiero paveikslas, ku
rio autorius nepažymėtas. Tas pa
veikslas man yra gerai žinomas, nes 
jis buvo atspausdintas marijonų 
Romoje šv. Kazimiero jubiliejaus 
proga. Jo originalas yra šv. Mykolo 
Arkangelo bazilikoje Marijampolė
je virš altoriaus.

Norėdami pažymėti šv. Kazi
miero jubiliejų - kun. Juozas Vaiš
nora, MIC, ir aš (tada generalinis 
vyresnysis), nusprendėm atspaus
dinti tam tikslui paveikslą. Turėjo
me juoda-balta originalo nuotrau
ką. Kun. Vaišnora atsiminė spal
vas, o saleziečiai Romoje jas pritai
kė, padedant broliui V. Aleksandra
vičiui, SDB. Patenkinti rezultatais 
mudu su Vaišnora nutarėm at
spausdinti atvirukus ir plakatus. Juos 
galėjo gauti lietuviai maldininkai, 
atvykę Romon jubiliejaus švęsti.

Paveikslo autorius yra dailinin
kas marijonas brolis Pranciškus 
Niemirovskis (1725-1795). Jo pa
veikslų yra įvairiuose marijonų vie

kus prakaitas. Todėl prie visų 
minėtų negandų teko pridėti 
dar pačią svarbiausią, deja, pa
cientę atsiuntusios klinikos ne
pažymėtą diagnozę - cukraligę. 
Tai buvo tuoj pat patvirtinta, 
nustačius padidintą kraujo cik- 
raus kiekį.

Prie tam tikrų ligų daug in
formacijos teikia susipažinimas 
su vidiniu paciento pasauliu. 
Aplankęs artritu sergantį pa
cientą namie, nustačiau, kad jo 
sveikatos būklė patenkinama. 
Pasikalbėjimas su pacientu ir jo 
apžiūrėjimas užtruko apie 30-40 
min. Viskas ėjo dalykiškai, 
sklandžiai, korektiškai. Pakilęs 
atsisveikinti paklausiau, kodėl 
jis laiko pasistatęs televizorių 
prie durų, juk tai nepatogu. - 
Dėl trukdymų, - atsakė žmogus. 
Taip gali būti iš tikrųjų. Tačiau 
kai jis ėmė pasakoti, kad jam 
trukdo klausyti ir automobilyje 
esanti radija, suklusau. - O kas 
gi taip jums trukdo? - paklau
siau. O gi tie, kurie mane perse
kioja, - atsakė pacientas. Tada 
netikėtai atsisėdau antrą kartą 
ir po ilgokai užtrukusio pokal
bio nustačiau kai kuriuos speci
finius mąstymo bei emocijų su
trikimus, ambivalentiškumą 
(jausmų dvilypumą) ir, svar
biausia, paranoją (persekiojimo 
kliedesį). Taigi prie jau senokai 
esamo artrito prisidėjo dar ir ki
ta, žymiai sunkesnė liga.

Žiūrint į čia pateiktus pa
vyzdžius, bent man pačiam atro
do, kad viską lėmė atsitiktinu
mas, nors kai kas sako, jog tokio 
dalyko iš viso nėra. Tačiau 
kruopščiai įvertinti vidinį pa
ciento pasaulį ir jo išorę gydyto
jui būtina. Jeigu tai atlikus pasi
seka kartu su pacientu kovoti su 
jo liga, padidėja gydymo pavei
kumo tikimybė, jeigu ne - daž
niausiai laukia nesėkmė.

ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, d.d.s.m.s. Dip. Orth.
2326 Bloor Street West, Suite 200

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

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

2373 Bloor St. West

Tel. (416)763-5677

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

PACE, JOHNSON
5110 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)
Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

nuolynuose. Specialiai įrėminta pa
veikslo kopija buvo įteikta Popie
žiui Jonui Pauliui II šv. Kazimiero 
jubiliejaus proga. Jis tuo žavėjosi.

Kun. Donald S. Petraitis, MIC,
Provincijolas

“SKRYDŽIO” RŪPESČIAI
Mieli Tautiečiai!
Šventas kampelis - ta Lietuva 
Lietuvį per Atlantą kviečia pas save, 
Ir skrenda pilotai, nebijantys audrų, 
Tėvynę aplankyti skuba su

džiaugsmu. (Algimantas Piekus)
Mūsų jaunimas siekia naujų 

pionieriškų žygių ore ir žemėje. Jų 
vizija - Lietuva, žygiuojanti mokslo 
ir technikos pažangos siekiančių 
tautų priekyje. Jaunimas trokšta 
tapti garsiais aviatoriais ir išgarsinti 
savo tėvų žemės vardą, kaip S. Da
rius ir S. Girėnas. Deja, šiuo metu 
esame labai sunkioje padėtyje, nes 
nebeturime degalų, t.y. lėšų jiems 
nusipirkti. Todėl prašome jus mieli 
tautiečiai, padėti mums finansiškai 
pagal savo galimybes. Jūsų finansi
nė pagalba padės mūsų jaunimui 
įveikti savus vandenynus, o mes bū
sime laimingi, kad jūs prisidėjote 
prie kilnių tikslų. Mes širdingai 
kviečiame jus, mieli tautiečiai, apsi
lankyti mūsų pajūrio sklandymo 
klube ir pasigrožėti pajūrio Lietuva 
iš paukščio skrydžio.

Jeigu nutarsite mums padėti fi
nansiškai, prašome pasinaudoti šia 
informacija ir pinigus pervesti į šią 
sąskaitą: Bank Correspondent: 
Bankers Trust Company, New 
York, Swift: BKTR US 33, Corr. 
Acc. No. 04-409-022; Beneficiary’s 
Bank: Lithuanian Savings Bank, 
Vilnius, Swift: TAUP LT2X; Bene
ficiary’s acc. No. 2600/51006092 (Mū
sų sąskaitos numeris LTB); Benefi
ciary’s name: Algimantas Piekus, 
Lietuvos Respublika, Kretingos rajo
no Aviacijos sporto visuomeninis jau
nimo klubas “Skrydis”.

sutton group - assurance realty inc. realtor
5415 Dundas St. West, Suite 300, Etobicoke, Ont. M9B 1B5

MARGUTIS
PYSANKA - V.I’M. Inc.

4134 Duhoas St. West, 
Toronto, ON, M8X 1X3 

Tel. (416) 233-4601 
Fax (416) 233-3042

Reguliarūs maršrutai siuntiniams laivu 
ir lėktuvu tiesiai į Vilnių.

Greitas ir garantuotas 
siuntų pristatymas Lietuvoje.

Nemokamai surenkame siuntas 
iš Jūsų namų.*

Tel: (416) 233-4601
*Galioja kai kurie apribojimai.

$Ooo*
For 1 parcel

flH ‘Coupon valid only at “Margutis-Pysanka" head office.

00*
OFF
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TORONTO"
Anapilio žinios

- Lietuvoje yra mirusi a.a. Eu
genija Černiauskienė, sesuo mūsų 
parapijietės Juzefos Valiulienės. 
Reiškiame jai užuojautą.

- Tuoktis ruošiasi Algis Gela- 
žauskas su Rasa Vaičiulyte.

- Tradicinės lietuvių pamaldos 
Midlande bus rugpjūčio 5, sekma
dienį, Kanados kankinių šventovė
je. Renkamasi 2.30 v.p.p. prie Lie
tuvos kankiniams pastatytojo kry
žiaus ir einami Kryžiaus keliai. Mi
šios - 3 v.p.p. Mišių metu giedos 
Lietuvos kankinių šventovės cho
ras, o pamokslą sakys mūsų svečias 
iš Romos kun. Ričardas Doveika.

- “Žodis tarp mūsų” liepos- 
rugpjūčio knygelių laidą platina Al
bina Augaitienė sekmadieniais pa
rapijos salėje.

- Anapilio knygyne gauta kny
ga Lietuviškas švietimas Šiaurės 
Amerikoje.

- Anapilyje esančio Kanados 
lietuvių muziejaus-archyvo lanky
mo valandos sekmadieniais nuo
10.30 v.r. iki 6 v.v.; pirmadieniais 
nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. Muziejaus ve
dėja - dr. Rasa Mažeikaitė. Muzie
jaus tel. (905) 566-8755.

- Paramos prašo vaikučių sa
vaitraštis Kregždutė. Tai visos Lietu
vos mažiesiems skirtas krikščioniš
kos ir tautinės dvasios laikraštis. 
Redakcijos adresas: J. Biliūno gat
vė 20-15, LT4930 Anykščiai, Lietu
va. Aukojamiems per mūsų parapi
ją išduodami nuo valstybinių mo
kesčių atleidimo pažymėjimai.

- Sudegintos Pakalnių švento
vės atstatymui, vysk. J. Preikšo pra
šymu, renkamos aukos per mūsų 
parapiją.

- Reikia paramos Kun. A. Lip- 
niūno jaunimo kultūros centrui, ku
ris rūpinasi Panevėžio vyskupijos 
jaunimo katalikiškąja veikla, ruošia 
evangelizacijos dienas, Šv. Rašto 
kursus, organizuoja maldos grupes, 
Kryžiaus kelius, naktines Švenčiau
siojo adoracijas, tautinių bei religi
nių datų minėjimus, platina religinę 
spaudą ir rengia jaunimui vasaros 
stovyklas.

- Panevėžio vyskupija prašo 
paramos Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai Panevėžyje. Aukos 
priimamos per mūsų parapiją.

- Paramos prašo Rumšiškių 
parapijos klebonas kun. Stasys Ši
leika, SDB, kurį laiką darbavęsis 
Hamiltono ir Montrealio parapijo
se. Nori pakeisti parapijos pastatų 
plokščią, susproginėjusį ir vandenį 
praleidžiantį stogą, šlaitiniu stogu.

- Arkiv. Sigitas Tamkevičius 
prašo paramos Kaune įsteigtiems ir 
dar steigiamiems Vaikų dienos 
centrams, kuriuose benamiai ir 
skurdan patekusių šeimų vaikučiai 
pavalgo, paruošia pamokas, pralei
džia savo laisvalaikį ir randa prie
globstį bei užtarimą.

- Mišios liepos 29, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Michaliną Dausienę 
(VIII metinės); 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 10 v.r. už a.a. Antaną Trinkū
ną; Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
liepos 28, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Karolį Lukošių.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį pamaldos 11.15 

v.r. Pamaldos rugpjūčio 5 d. bus su 
Šv. Komunija.

- Praeitą sekmadienį pamaldo
se buvo prisimintas a.a. Jurgis Ka
siulis, kuris mirė Čikagoje liepos 13 
d., sulaukęs 80 m. amžiaus. Paliko 
liūdinčius žmoną Margaretą, sese
ris Liudą Toleikienę Lietuvoje ir 
Anę Lagę Vokietijoje; brolio duk
ras Aną Kasiulytę ir Irmą Kasiulytę 
-Fitzpatrick Toronte; pusbrolį Ri
čardą Kasiulį Čikagoje; pusseseres 
Aną Langienę Toronte ir Eleną 
Girdvainienę Penetang, Ont. bei 
Martą Fetingienę JAV ir plačią gi
minę Amerikoje, Kanadoje, Vokie
tijoje bei Lietuvoje.

Anapilio parapija gavo iš 
a.a. Jadvygos Eidukevičienės 
palikimo $5,000, o parapijai au
kojo: $100 - J. Plioplienė; $50 - 
G. D. Sakai, P. Z. Jonikai (mi
rusių tėvų ir dukros a.a. Ritos 
atminimui).

IEŠKOME auklės pilnu laiku 2 
vaikučiams. Skambinti tel. 416- 
760-7181 po 7 v.v.

REIKALINGA rusiškai kalbanti 
auklė, kuri gyventų su mumis 6 
dienas per savaitę; $300 - savaitei. 
Tel. 416 230-7394.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Liepos 21 d. palaidota a.a. 

Stanislava Gulbinskienė, 81 m. Lie
tuvoje paliko vaikaitę Ingridą Li- 
kienę su šeima.

- Maldininkų kelionei į Mid- 
landą, kuri vyks rugpjūčio 5 d., re
gistruotis parapijos raštinėje. Auto
busas išvyks 11.45 v.r. nuo “Vil
niaus” rūmų, 12 v. nuo parapijos. 
Kryžiaus keliai 2.30 v.p.p., Mišios 3 
v.p.p. Kaina - $20. Per Mišias gie
dos Lietuvos kankinių parapijos 
choras, pamokslą sakys kun. Ričar
das Doveika. Šią maldininkų kelio
nę organizuoja Kanados lietuvių 
katąlikų centras ir kviečia visus šio
je šventėje dalyvauti, nes šiais me
tais minime 60 metų sukaktį nuo 
pirmųjų trėmimų į Sibirą.

- Praeitą sekmadienį prasidėjo 
lietuvių kilmės lietuviškai nekal
bančių vaikų stovykla, kuri baigsis 
rugpjūčio 4 d. Didysis laužas vyks 
šeštadienį, liepos 28, 7 v.v. Stovyk
lauja 110 vaikų. Komendanto pa
reigas eina Chad Harris ir Paulius 
Goudie, kapelionas kun. E. Putri
mas, kuriam talkina Br. Petras Šar
ka, OFM, slaugė - Rasa Chomyc. 
Vaikus prižiūri 35 vadovai. Mišios, 
į kurias kviečiami ir apylinkės lietu
viai, aukojamos stovykloje sekma
dieniais 11 v.r.

- Solistas Stasys Baras padova
nojo savo biografijos knygų parapi
jos statybos vajui. Knygos yra plati
namos sekmadieniais pas St. Praka- 
pą, kitu laiku parapijos raštinėje. 
Knygos kaina - $10.

- Statybos darbams pasibaigus, 
vykdomi paskutiniai įrengimai. Šią 
savaitę asfaltuojama autoaikštė, la
kuojamos salės grindys, montuoja
mi salės virtuvės reikmenys. Iki šiol 
statybai suaukota $687,289. Pagal 
statybos vajaus komiteto apskaičia
vimus dar reikia $632,710.

- Parapijai reikalingas žmogus 
prižiūrėti patalpas ir palaikyti šva
rą. Suinteresuotus prašom skam
binti į parapijos raštinę tel. 416- 
533-0621.

- Mišių tvarka: sekmadieniais 
8 v.r., 9.15 v.r. (anglų k.) ir 10.30 
v.r.; šiokiadieniais 8 v.r. ir 7 v.v., 
šeštadieniais 8 v.r. ir 9 v.r.

- Mišios sekmadienį, liepos 29: 
8 v.r. už a.a. Adolfą Kvederą, 9.15 
v.r. už gyvus ir mirusius parapijie
čius; 10.30 v.r. už a.a. Salomėją 
Pundžiuvienę, už a.a. Joną ir Ed
vardą Stankaičius, už Zulonų šei
mos mirusius.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 22 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 242 svečiai.
- Pranešimą padarė ir su 

svečiais supažindino LN valdybos 
narys T. Stanulis.

- Svečių knygoje pasirašė: 
Lietuvos respublikos sporto minis- 
teris R. Kurtinaitis su dukra Laura, 
Sporto departamento tarnautojas 
M. Lukošius su žmona Jorinda, 
Lietuvos ambasadoriaus Otavoje 
patarėjas V. Verba, taip pat S. E. L 
Radžiūnai iš Vilniaus.

- LN valdybos posėdis įvyks 
rugpjūčio 15 d., 7 v.v.

- Lietuvių Namai ieško vyrų 
galinčių dirbti prie salių paruošimo 
darbų, taip pat prie budėjimo. 
Skambinti į LN raštinę tel. 416- 
532-3311.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai 

aukojo: J. D. Margis - $300 (8400), 
E. Juzukonis - $100 (200). Slaugos 
namų komitetas dėkoja visiems 
aukotojams už nuoširdų dosnumą 
ir paramą Slaugos namams. Aukos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St. W. 
Toronto, ON , M6P 1A6.

A. a. senelio Prano Mic
kau? vienerių metų mirties pri
siminimui Paulius ir Antanas 
Mickai Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

Šv. Jono lietuvių kapinės 
gavo $5,000 iš a.a. Jadvygos Ei
dukevičienės palikimo, o kapi
nėms aukojo: $50 - D. Batū- 
rienė.

PRIE STATYBŲ reikalingas pagal
binis darbininkas. Skambinti Ze
niui tel. (905) 301-7513.

Marius E. Rusinas, CLU CFP
(Certified Financial Planner)

RESP, RRIF, LIF 
ANNUITY, RRSP 

Patarnauju visose pensijų srityse 
Net Worth Financial Planning Inc.

1576 Bloor Street West 
Toronto M6P 1A4 

(priešais Lietuvių Namus) 
416 588-2808

REIKALINGA rusiškai kalbanti 3 
vaikams auklė, kuri atliktų ir na
mų ruošos darbus, 5 dienas per sa
vaitę; $250 - savaitei. Skambinti 
tel. 905-303-5819.
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

Brazilijos Vila Zelina lietuviai su buvusiu Lietuvos prezidentu, kai jis anuomet lankėsi Brazilijoje
Nuotr. A. Rudžio

VISI KVIEČIAMI Į

GEGUŽINĘ!
Wasagoje (Springhurst Beach) prie Gerojo Ganytojo koplyčios

š.m. rugpjūčio 12, sekmadienį, tuoj po 10 v.r. Mišių 

® vyrų choras “Aras” 
® šilti užkandžiai (BBQ) 
® gaivinantys gėrimai 
® dainos ir šokiai 
® loterija

Rengia “Tėvynės sąjungos” Toronto židinys

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” pasku
tinis numeris prieš atostogas 
išeis liepos 31 d., o poatostogi- 
nis numeris - rugpjūčio 21 d. 
Atostogų metu neveiks redakci
ja ir spaustuvė. Administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius. Redak
cija ir spaustuvė po atostogų 
pradės dirbti rugpjūčio 14 d.

Lietuvių tautodailės insti
tutui Kanadoje sukako dvide
šimt ketveri metai. Anastazijos 
Tamošaitienės 1977 m. įsteigtas 
Lietuvių tautodailės institutas 
per daugelį metų puoselėjo lie
tuvių tautinį meną įvairiose sri
tyse. Narių ir kviestinių meni
ninkų kūryba įgalino surengti iš
skirtinas parodas, atgaivinant 
susidomėjimą lietuvių tautodai
le visuomenėje, ypač jaunimo, o 
taip pat supažindinant ir kita
taučius su mūsų kultūros pa
veldu.

Kad tautodailės instituto 
veikla išeivijoje nenueitų už
marštin, buvo užsimota išleisti 
leidinį apie jo veiklą. Dėka No
tos Kulpavičienės, žinomos ilga
metės Moters žurnalo redakto
rės, šis leidinys - Lietuvių tauto
dailės institutas išeivijoje išvydo 
dienos šviesą. Ji kruopščiai ir 
nuodugniai išnarstė visus veik
los požymius ir pristatė istorinio 
pobūdžio leidinį. Nora Kulpavi- 
čienė, leidinio Lietuvių tautodai
lės institutas išeivijoje redaktorė, 
LTI suvažiavimo metu rugpjū
čio 25 d. tars reikšmingą žodį 
knygos supažindinimo metu.

LTI valdyba

Lietuvon išvyko prel. J. 
Staškevičius, Anapilio parapijos 
klebonas, ketverius metus netu
rėjęs atostogų. Su juo trim sa
vaitėm išvyko ir sesuo V. Balio
nienė, TŽ administratorė. Išvy
kusį kleboną pavaduoja kunigai 
Vyt. Staškevičius ir R. Doveika 
- kunigas iš Lietuvos, studijuo
jantis Romoje. Jiedu aptarnauja 
Anapilio bei Delhi parapijas ir 
Vasagos misiją. Lietuvon buvo 
išvykusi ir Anapilio jaunimo 
choro vadovė N. Benotienė. 
Anapilio parapijos raštinės ve
dėja A. Pajaujienė vasaros atos
togas praleido savo tėviškėje 
Punske.

Atitaisymas. Edvardo Šulaičio 
rašinyje - Gausus naujųjų ateivių 
susibūrimas (TŽ 2001 "n. nr. 27) įsi
vėlė korektūros klaida. Ten pažy
mėta, kad Lietuvoje sergančiam 
Tadukui Mikalauskui įteikta 200 
dolerių. Turi būti 2,000 (du tūks
tančiai).
IEŠKOME darbuotojos pilnu laiku 
kavinėje. Skambinti tel. 416 866- 
6102 ir palikti žinutę.
IEŠKOME moters pabūti su vyres- 
nio amžiaus lietuve Oakvillės ligo
ninėje keletą dienų per savaitę. 
Skambinti Virginijai tel. 416 651- 
7633. Kreiptis angliškai.

PAČlŲ PRISKINTOS ARBA JAU 
JPARUOŠTOS PARDAVIMUI

FARM

AVIETES 
ir daržovės 

PARDUOTUVĖ ir VYNINĖ
8100 Steeles Ave. E., 6 km į rytus nuo 

Markham Rd. (Hwy. 48)

TEL. 905 294-3275
Tinklalapis: www.whittamoresfarm. com

Įvairios žinios
Varganoji tikinčiųjų Bend

rija (“Kirche in Not”, “Aid to the 
Church in Need”), įsteigta belgų 
vienuolio kunigo Werenfried van 
Straaten, kasmet sutelkia milijo
nines sumas dolerių daugelyje pa
saulio kraštų. 2000 metais surin
ko 61,194,058 dolerių. Ta suauko
ta suma buvo išdalinta įvairiems 
labdaros darbams daugelyje pa
saulio kraštų. Estijos katalikams 
teko 16,985 doleriai, Latvijos - 
134,684, Lietuvos - 511,020, Ru
sijos - 1,795,803, Rusijos orto
doksams - 1,663,623. Aukas Ka
nadoje priima ir išduoda kvitus 
nuo mokesčių atleidimo: Aid to 
the Church in Need, P.O. Box 
670, Stn.H, Montreal, QC H3G 
2M8.

“Tėviškės žiburių” admi
nistracija ir redakcija teturi vie
ną telefono liniją, kurioje pri
jungti ir faksas,ir interneto ryšys 
elektroniniam paštui. Naudo
jantis bet kuria iš jų, telefonas 
būna užimtas, įsijungia atsako
vas, kuriame galima palikti ži
nutę arba klausimą, į kurį admi
nistratorės atsilieps, reikalui 
esant. Kaip ir kitose įstaigose, 
atsakovas registruoja balsą tik 
po signalo. Ištyrus telefono var
tojimą “TŽ-se” nustatyta, kad 
antros linijos įvedimas nebūti
nas ir daug brangesnis negu au
tomatinis atsakovas.

A.a. Vinco Ignaičio atmini
mui žmona Irena “Kovai su vė
žio liga” - sergantiems vaiku
čiams ir tremtiniams aukojo 
$50. M.P.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir automobilių 
vidų nauju būdu - sausomis puto
mis. Kilimas išdžiūna per 1-2 valan
das. Labai gera kokybė. Skambinti 
bet kuriuo laiku tel. 416 503-1687.

ATLIEKU staliaus, vidaus sienų 
(drywall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio sis
temos įvedimo (plumbing) darbus. 
Įrengiu pirtis (saunas), dengiu 
stogus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323. Pager 416 715-4783.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

MONTREAL
Laikraštis Nepriklausoma Lie

tuva liepos 10 d. išleido prieš atos
togas paskutinį numerį. Poatostogi- 
nis numeris pasirodys rugpjūčio vi
duryje.

Šauliai savo įsigytame sklype 
liepos 10 d. turėjo sėkmingą gegu
žinę. Suvažiavo apie keturiasdešimt 
šaulių bei jų bičiulių ir atsivežė ge
rą nuotaiką. Pasitaikė gražus oras, 
gal kiek vėsokas, todėl prie Jono 
Rimeikio ir Antano Račinsko 
skambios muzikos atsirado ir šokė

jų. Bet čia nebuvo vaškuotų grindų, 
o tik puiki žalia žolė. Entuziazmo 
pilni šokėjai tai pajuto ir jų pasiro
dymas buvo ribotas. Pasivaišinę sa
vo atsivežtomis gėrybėmis ir prisi
kalbėję, saulei einant vakarop, ge
gužinės dalyviai nežymiai pradėjo 
skirstytis.

A. a. Albinas Zabukas, 83 m. 
amžiaus, mirė 2001 liepos 11 d. Po 
gedulinių pamaldų Aušros Vartų 
šventovėje liepos 13 d. kūnas sude
gintas. Liko draugė ir bičiuliai bei 
giminės Lietuvoje. B.S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD/, MONTREAL, QUE. HIX 1L7
TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Sėve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Tverečiaus parapijai 500 metų
Š.m. liepos 29 d. Tverečiuje 

(Vilniaus krašte) švenčiami me
tiniai atlaidai ir kartu parapijos 
500 m. sukaktis.

1501 m. Tverečiuje buvo 
pastatyta pirmoji medinė šven
tovė. Jos fundatoriai - Jurgis ir 
Mikalojus Vargalai-Vargalavi- 
čiai. 1662-1670 m. Trakų vaiva
da Mikalojus Pacas pastatė nau
ją šventovę ir įsteigė vienuolyną 
(augustinijonų). 1832 m. po su
kilimo vienuolynas buvo užda
rytas ir Tverečiaus parapija per
ėjo pasauliečių kunigų žinon. 
Gaisro metu šventovė sudegė. 
Nauja medinė pastatyta 1852 
m., o nugriauta 1901 m. ir pra
dėta statyba naujos mūrinės 
šventovės, kuri užbaigta 1906 m. 
klebonaujant kun. Ant. Slap- 
šiui-Slapšinskui. Šventovė ne
ogotikinė, dvibokštė, o švento
vės vidus kuklus. Dabartinę 
šventovę suprojektavo inž. B. 
Kokijevskis-Kozėla. 1915-1918 
m. vykstant rusų-vokiečių karui 
šventovė buvo apgriauta ir 1925 
m. atnaujinta.

Parapija nuo pat pradžių iki 
dabar grynai lietuviška, nors bu
vo bandymų įvesti lenkiškas pa
maldas. 1928 m. arkiv. Jalbrzy- 
kovskio įsakymu įvestas Evan

gelijos skaitymas lenkų kalba. 
1936 m. kleb. M. Prijalgauskui 
už tariamą pavardžių lietuvini
mą buvo iškelta byla. Po Pirmo
jo pasaulinio karo vysk. J. Ma
tulaičio patvarkymu apie 20 to
limesnių kaimų atskirta ir įsteig
ta Vosiūnų parapija.

Dabar Tverečiaus parapijos 
klebonu yra kun. Step. Tunaitis, 
kuris po sovietmečio apleistą 
šventovę vėl atnaujino, įdėjo 
naujus langus, sutvarkė vargo
nus ir įvedė elektrą. Jis aptar
nauja ir Vosiūnų parapiją. 
Šventoriuje auga storas ąžuolas. 
Manoma, kad jis pasodintas pir
mosios šventovės statymo me
tais.

500 metų parapijos sukak
ties proga rengiamas plačios ap
imties leidinys, kurį redaguoja 
žinoma visuomenininke Irena 
Sėliukaitė. Br. S.

SUGEDO KOMPIUTERIS? Rei- 
kia patarimo kokį kompiuterį įsi
gyti? Norite prijungti kompiuterį 
prie Internet’©? Nežinote kaip 
įdiegti reikalingą kompiuterio pro
gramą? Norite išmokti dirbti Win
dows, Word, Excel programomis? 
Mielai padėsiu. Skambinkite bet 
kuriuo laiku Mindaugui Navickui 
tel. 416 435-5379.

Tverečiaus parapijos, švenčiančios 500 metų sukaktį, dabartinė 
šventovė

Dr. Gina J. Ginčauskaitė 
optonietristė

1551 Bloor Street West, 
Toronto, Ont. M6P 1A5 

(prie Lietuvių Namų) 
Priima pacientus pagal 

susitarimą
Tel. 416 532-7115

Susitarus priima 
pacientus ir vakarais

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ
• ATLIEKAME: staliaus, dažymo, 
elektros, vandentiekio, susikabinusių 
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves
• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

tel. (905) 848-9628 
nešiojamas (416) 560-0122

>TEVISKES ŽIBURIAI
*7“' THE LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 8-10 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $45.00, 

rėmėjo - $55.00, garbės - $65.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00 

(JAV-se amerikietiškais)

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

Matininkas

TOMAS A. SENKUS, bsc ols o ip 
ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Siunčiu prenumeratą......................dol., auką............dol.
Laikraščio adresas: i

“Tėviškės žiburiai” 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, 

Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "Tėviškės žiburiai" siunčiami 
nemokamai šešias savaites. Prašome pranešti tokių asmenų 
adresus. ADMINISTRACIJA

http://www.whittamoresfarm
mailto:tom.senkus@sympatico.ca

