This weekly newspaper was mailed on
Tuesday, July 23, 2002

Įf

“r

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

THE

Nr. 29 (2732) 2002 JULY-LIEPA 23
.......... ..

•
.

'

J)/h//J/]

’

___
"

LIGHTS
•

LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS -LITHUANIAN WEEKLY
................................................. ...................

Jaunimo dienos - visiems

..........

"

........ -.........................

OF

1

HOMELAND

2185 STAVEBANK RD., MISSISSAUGA, ON L5C 1T3
■'

■

.....................

............

Lietuvos seimas liepos 1 d.
neeiliniame posėdyje priėmė
nutarimą dėl pereinamojo lai
kotarpio žemės ūkio paskirties
žemės pardavimo užsienio pi
liečiams. Tuo išreikšta seimo
politinė valia sugrįžti prie jau
baigto derybinio skyriaus dėl
laisvo kapitalo judėjimo dery
bose su ES, rašo LGTIC. Kons
titucijos 47-ojo straipsnio patai
soje numatoma suteikti teisę įsi
gyti dirbamą žemę Lietuvos ju
ridiniams asmenims ir užsienio
valstybių piliečiams.

T

Opozicija, reikalavusi patai
są ir visus lydinčius dokumentus
priimti kartu rudens sesijoje, ža
da jai nepritarti, tačiau seimo
pirmininkas Artūras Paulauskas
pasirašys nutarimą ir tikisi, kad
balsų užteks rudenį priimant
47-ąjį straipsnį. Jo teigimu, bu
vo stengtasi susitarti su opozici
ja, ieškota kompromiso, bet
opozicija jokių nuolaidų neno
rėjo daryti.

Kandidatai į prezidentus
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Pasaulio jaunimas Toronte
Pasaulio jaunimo dienos
vyksta Toronte liepos 23-28. Į
jas žada atvykti keli šimtai tūks
tančių katalikiško jaunimo iš vi
sų pasaulio žemynų ir daugelio
valstybių, jų tarpe ir iš Lietuvos.
Pirmąsias keturias dienas (lie
pos 23-26 d.d.) Jaunimo dienų
renginiai vyks Toronto mieste:
Parodų rajone (Exhibition Pla
ce), miesto parkuose ir Toronto
arkidiocezijos šventovėse. Pro
grama nurodo, kad rytais vyks
paskaitos, tikėjimo tiesų aiškini
mai, pasikalbėjimai, popiečių
metu bus teikiamas Susitaikini
mo sakramentas (2-8 v.p.p.), or
ganizuojami jaunimo susitiki
mai, parodėlės, muzikiniai kon
certai, artimo meilės darbai (se
nelių prieglaudų, ligonių, bena
mių lankymas ir t.t.). Atidary
mo Mišios bus liepos 23 d. 5 v.v.
Parodų rajone - jas atnašaus
Toronto arkivyskupas kardino
las A. Ambrozic. Penktadienio
vakare (7.30 -9.30 v.v.) bus eina
mi Kryžiaus keliai, kurie prasi
dės Nathan Philips aikštėje, tę
sis University gatve ir pasibaigs
prie Royal Ontario muziejaus.
Paskutinių dviejų dienų pro
grama vyks Downsview parke,
apie 10 km nuo Toronto. Šešta
dienį jaunimas su miegmaišiais
ir kuprinėmis turės pėsčiomis
nueiti į parką, nes automobilių

judėjimas tame rajone bus labai
suvaržytas. Šeštadienio popietę
vyks muzikinis koncertas, bus
klausoma išpažinčių. Popiežiaus
Jono Pauliaus II laukiama 8 v.v.
Tada įvyks procesija, maldų va
landa, popiežiaus pamokslas
jaunimui. Sekmadienio rytą
9.30 vai. bus Mišios, kurias at
našaus pats popiežius su daly
vaujančiais jaunimo dienose
vyskupais ir kunigais. Šiose Mi
šiose galės dalyvauti ir svečiai.
Atsisveikinimo koncertas nu
matytas sekmadienio popietę
(1-5 v.p.p.). Jaunimo dienų me
tu kai kurių miesto gatvių dalys
(Bloor, King, University, Lake
Shore Blvd., Wilson Ave, Shep
pard Ave., Allen Rd.) bus trum
pesniam ar ilgesniam laikui už
darytos automobilių judėjimui,
todėl vairuotojai tą savaitę ragi
nami ko mažiau važinėti To
ronte.
Yousuf Karsh, pasaulinio
masto fotografas-portretistas,
kuris savo darbus pasirašydavo
“Karsh of Ottawa”, mirė sulau
kęs 93 metų amžiaus. Gimė
1908 metais armėnų šeimoje
Turkijos Mardin vietovėje. Su
laukusį 16 metų tėvai išsiuntė į
Kanadą pas dėdę, kuris turėjo
fotografijos studiją Sherbrooke
mieste (Kvebekas). Nors jaunas
(Nukelta į 6-tą psl.)
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Priimta pataisa

OJI šventė išjudino mūsų didmiestyje nemažą
veiklą ir susidomėjimą. Miesto savivaldybė prie
Ontario ežero Battery parke pastatė paminklą
PJD dalyviams -inukshuk. Tai Kanados šiaurės čiabuvių
iš akmenų sudėtas, į žmogaus figūrą panašus simbolis,
nuo amžių naudojamas kaip kelrodis, įgijęs stiprybės ir
taikos ženklo prasmę. Jis taip pat gali priminti Katalikų
Bendrijos pagrindą, o ir savo didumu - šios šventės svar
bą. Šventė yra svarbi ne vien jaunimui, nors jam yra ski
riamas pagrindinis dėmesys. Šventasis Tėvas, suburda
mas jaunus katalikus jau septynioliktą kartą, įžvelgia ne
tik tai, kad jų rankose yra katalikybės ateitis, bet ir tai,
kad jiems reikia duoti progą išreikšti savo tikėjimą jau
dabar. Šią vasarą, pasirinkdami šią kelionę, jie pasisako
už Kristų. Visada būna ir tokių, kuriems kelionė yra tik
kelionė, tačiau ar jie keliaus su Kristumi dabar ar vėliau,
priklausys nuo jų pačių. Jaunųjų šventės dalyvių pasiryži
mas aktyviai dalyvauti Pasaulio jaunimo dienose parodo
jų įsitikinimo brandumą. Taipgi tai reiškia, kad tas jauni
mas, augdamas šiais slegiančio materializmo, smurto lai
kais, vis dėlto pasirenka gėrį ir šviesą.

PJD maldininkų programoje prieš susitikimą su
Šv. Tėvu taip pat bus sudaromos galimybės dalyvauti
labdaringoje veikloje - maisto “bankuose”, prieglaudo
se, ir pan. Tai pirmoji Pasaulio jaunimo savaitė, kurios
dalyviai bus konkrečiai įjungiami į tokius darbus per vie
tines labdaros agentūras. Tad dar vienu būdu jaunimas
padeda žmonėms, visai Tikinčiųjų Bendrijai. Vietiniai
lietuviai irgi jau parodė savo nuoširdumą priimdami
nakvynėms maldininkus iš Lietuvos, Kanados ir JAV.
Tai daugiau negu kitos kanadiečių parapijos, kurių sve
čiai turės apsistoti mokyklų salėse. Globą suteikiančioms
šeimoms, kaip ir visiems, kurie prisidėjo prie lietuvių
maldininkų globos, todėl tenka nuoširdi padėka. O at
vykstantiems - šilčiausi sveikinimai! RSJ
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Sveikiname Pasaulio jaunimo dienų dalyvius!

Vasaros karščiai lydi ir paspartina žmonių judėji
mą į atostogas, į keliones, į poilsį. Vasaros metu dažnai
rengiami ypatingi įvykiai, kuriuose gali dalyvauti ypač
jaunimas, nes mokslui daroma pertrauka. Taip ir šiais
metais didysis renginys yra Pasaulio jaunimo dienos
Toronte. Pasirengimui šiai susitikimo su Šv. Tėvu Jonu
Pauliumi II šventei - sekmadienį, liepos 28, yra sudaryta
programa, kuri prasideda maldininkų atvykimu liepos 18
d. Nuo liepos 22 d. jaunimas bus Toronte.

RIIMDAMI savo bendraamžius šioje šventėje,
kaip ir jie buvo priimti kitose vietovėse, pvz. Ro
moje 2000-siais metais, vietinis jaunimas, tinka
mai vykdydamas tas pareigas, galės pajusti, ką reiškia
būti šeimininkais-globėjais keleiviams iš toli. Tai yra pa
tirtis, reikalaujanti nesavanaudiškumo, dėmesio kitiems
- pamoka, kurią daugeliui jaunimo irgi yra nelengva iš
mokti šiais laikais. Dvasinis ir fizinis svetingumas yra do
rybė, praktikuojama bene visose kultūrose nuo senų lai
kų, ypač ryšium su maldininkais. Juos priimantys - jauni
ir vyresni - tampa dalimi gražios istorinės tradicijos. At
verdami savo duris ir širdis, vyresnieji irgi dalyvauja šioje
šventėje. Taip jie gali atjauninti save, savo tikėjimą, kad
ir šiuo netiesioginiu būdu, matydami tiek gražaus jauni
mo, dalyvaujančio šioje pozityvioje šventėje.
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Tremtinių vaikaičių mokyklos “Lietuvių namai” Vilniuje 2002 metų abiturientai sodina berželius

Lietuviai menininkai Maskvoje
VALERIJA DOBROVOLSKYTĖ

Maskvos Akademinis dailės
teatras, įsteigtas akademiko ir
teatro reformatoriaus K. S. Sta
nislavskio, žinomas visame pa
saulyje. Pirmos MDT gastrolės
JAV įvyko 1922 ir 1926 m. Po
gastrolių JAV keletas Maskvos
teatro artistų pabijojo grįžti į re
voliucijos, bado ir suiručių nu
niokotą Rusiją ir pasiliko gyven
ti Amerikoje.
Buvę MDA artistai, apsigy
venę JAV, įsteigė vaidybos stu
dijas, kuriose išaugo visa eilė
garsių JAV Holivudo aktorių M. Brando, J. Briuner, M.
Monro, P. Niumen, A. Pačino,
L. Strasberg ir kt.
Kai pravėriau Maskvos DT
duris, nustebau - radau ypač
daug amerikiečių. Užklausiau,
ką jie čią veikia. Niujorkietis V.
Šklovskis papasakojo, kad jis
yra Harvardo universiteto dra
mos vaidybos studentas. Ameri
kos Harvardo universiteto ma
gistrantai metus mokosi Mask
vos DT, o valstybiniams egzami
nams ruošia spektaklį. Jis mo
kosi I-jame kurse, jau pramoko
rusiškai. Čia dramos studijos
viename žymiausių pasaulio
teatrų atsieina $9,000 metams,
o Harwardo universitete $30,

000. Maskvoje pedagogai esą
daug geresni, - pasakoja ameri
kietis, kurio proseneliai kažka
da gyveno Gudijoje ir Ukraino
je. Maskvoje yra 150 teatrų ir
daugumą jų remia valstybė. To
dėl turime iš to pasimokyti.
Maskvos DT studijoje, ruo
šiančioje aktorius Rygos dra
mos teatrui, aptinku Andriaus
Tūbelio pavardę. Dramaturgo
N. Saimono pjesėje Biloksi Bliu
zas eilinio Džeromo vaidmenyje
kctvirlakursis A. Tūbelis pasiro
do kaip puikiai scenos meną iš
manantis artistas. Savo pavardę
Andrius paveldėjo iš prosenelio,
kuris 1918 m. revoliucijoje buvo
sušaudytas kaip liaudies priešas.
“Tūbelio pavardę (jo senelio
garbei) ir išlaikėme , nors mano
sūnus Lietuvoje nėra buvęs ir
lietuviškai nemoka, - pasakoja
N. Tūbelienė. - Tačiau Andrius
kas dieną prašo, kad papasako
čiau apie protėvius Lietuvoje.”
Teatre “Prie Nikitskajos
vartų” naujame muzikiniame
kūrinyje Kabare puikiai dainuo
ja ir šoka Julija Bružaitė, jauna
šviesiaplaukė talentinga aktorė.
Ji gimė ir užaugo Klaipėdoje,
tačiau tėvams- išvykus j Rusiją,
Julija daugiau lietuvių kalbos
negirdėjo. Baigusi dramos teat
ro studiją buvo pakviesta dirbti

Maskvoje studijavusiam operos režisūrą sol. Egidijui Mažintui
diplomą įteikęs prof. B. A. Pokrovskis (dešinėje)

teatre. Ir šiandien Julija prisi
mena Klaipėdą, Lietuvą, šieną,
saldų pieną kaimo ganyklose,
aušras ir miškus prie Baltijos
jūros.
Saulius Mackevičius laiko
mas vienu geriausiu choreogra
fu. Yra baigęs Vilniaus universi
teto Biologijos fakultetą ir
GITIS Maskvoje choreografiją.
Jis įsteigė savo teatrą, kuriam
kelerius dešimtmečius sėkmin
gai vadovavo. Žinant Rusijos
baleto šokėjų lygį, jis yra pasau
linio lygio. Vienintelio lietuvio
S. Mackevičiaus šioje srityje au
toritetas Maskvos meno sluoks
niuose labai didelis. Šiandien jo
kūrybiniuose planuose naujų
spektaklių, prasmingų choreog
rafinių šokių kompozicijos.
Maskvos “Jaunojo žiūrovo”
teatro režisierius Kama Ginkas
- kaunietis. Baigęs vidurinę mo
kyklą Kaune, išvyko gyventi į
Vilnių ir tęsė studijas Lietuvos
konservatorijoje, aktorių meist
riškumo katedroje. Po to tęsė
mokslus Leningrade (dabar
Sankt Peterburgas), kur susipa
žino su būsima žmona Henrieta.
Šiandien režisierių šeima Henrieta Janovska ir Kama
Ginkas yra vieni talentingiausių
dramos režisierių. Jų kūrybinė
se biografijose dešimtys prizų
už gerus ir talentingus pastaty
mus, su kuriais aplankė daugelį
kraštų, įskaitant JAV ir Kana
dą. “Lietuva - man svarbiausias
gyvenimo uostas - švaria, gražia
lietuvių kalba pasakoja jaukaus
teatro vestibiulyje Kama Gin
kas. - Užaugau Kauno žydų šei
moje ir visada jaučiau lietuvių
žmonių meilę ir šilumą savo
kraštui”.
Maskvos Dailės teatro stu
dijoje jau kelerius spektaklius
režisavo Mindaugas Karbauskis,
Rusijos teatro instituto diplo
mantas. Pjesėje Starosvetskyje
pomeščiki pagal rašytoją N. Gogolį M. Karbauskis pasirodė
kaip subrendęs scenos meistras.
T. Bernhardo komedijoje Licedėj Maskvos žiūrovai tai juokė(Nukelta į 2-rą psl.)

Viešosios nuomonės ir rin
kos tyrimų studijos “Spinter”
apklausos duomenimis, prezi
dento rinkimuose už V. Adam
kų balsuotų 22.1% apklaustųjų,
už A. Brazauską - 20%. Ap
klausos dalyviai už dr. K. Bobelį
atiduotų 8.1%, A. Paulauskas
surinktų 8%, E. Gentvilas 7.1%,
R. Paksas - 6%, K. Prunskienė
- 4.7%, A. Kubilius - 4.5%. Iš
apklaustųjų už J. Kairį, A. Pil
velį ir J. Petraitį nė vienas ne
balsuotų. Ar jie visi kandida
tuos, šiuo metu dar nėra žino
ma. (ELTA)

Paleistas dviratininkas
Šių metų balandžio mėnesį
Kauno apygardos teismas ap
kaltino latvį dviratininką Jūrių
Silovą gabenus didelio masto
kontrabandą į Lietuvą ir nuteisė
5 metų laisvės atėmimu. Taip
pat buvo paskirta 125,000 litų
bauda ir atimta 500 litų turto,
du automobiliai bei vežtos pre
kės. Jis 2001 m. spalio mėnesį
buvo sulaikytas Marijampolės
muitinės Kalvarijos kelio poste
už tai, kad veždamas per sieną
nepranešė apie jo vežamą įvai
rią valiutą, kurios bendra vertė
- apie 262,000 litų. Pinigus jis
teigė uždirbęs pagal sutartį
Prancūzijoje.
Kaip praneša LGTIC, Ape
liacinis teismas, pradėjęs nagri
nėti jo skundą dėl Kauno teis
mo nuosprendžio, patenkino
kaltinamojo prašymą pakeisti
kardomąją priemonę ir išleisti jį
į laisvę už piniginį užstatą. Jo
suma - 20,000 litų. Užstatą pa
sisiūlė sumokėti Lietuvos tauti
nis olimpinis komitetas.
Lygiateisė Šiaurės valstybė
Baltijos ministerių tarybos
Norvegijos delegacijos vadovas
Svein Liudvigsen pareiškė, kad
Lietuvai, Latvijai ir Estijai tapus
SAS ir ES narėmis, Šiaurės ir

Baltijos valstybės bendradar
biaus “naujoje platformoje”, t.y.
tapus lygiateisėmis Šiaurės vals
tybių bendradarbėmis, dalis tos
srities “aštuoneto”. Šalia Balti
jos valstybių, jį sudaro Danija,
Suomija, Islandija, Norvegija ir
Švedija.

Kaip rašo LGTIC, pasitari
me, vykusiame Vilniuje birželio
28 d., aštuonių valstybių diplo
matai daugiausia kalbėjo apie
2000-2002 metų bendradarbia
vimo su kaimynėmis Šiaurės re
giono sritimis programos įgy
vendinimą bei jos pratęsimą dar
2 metams. Aptartas ES Šiaurės
matmens veiksmų plano vykdy
mas. Šiaurės ir Baltijos kraštai
pirmenybę teikia bendradarbia
vimui su Šiaurės vakarų Rusijos
bei Karaliaučiaus sritimi.
Partijų pasitarimas
Kaip praneša LGTIC, lie
pos 2 d. įvyko Lietuvos parla
mentinių partijų pasitarimas dėl
kovos su nusikalstamumu ir ko
rupcija stiprinimo. Seimo pirmi
ninkas Artūras Paulauskas jį su
rengė, paskatintas verslininkų
kreipimosi dėl nusikalstamumo
didėjimo bei akivaizdžiai nepa
kankamo teisėsaugos struktūrų
finansavimo.
Sudarytas projektas sutar
ties, pagal kurią parlamentinės
partijos susitaria dėl bendrų
strateginių tikslų kovoje su nusi
kalstamumu ir pirmumų bei bū
tinų prielaidų, tarp jų - ir finan
sinių efektyviai teisėsaugos
veiklai. Sutarties pasirašymui
pritarė Lietuvos krikščionių de
mokratų partija, Jaunosios Lie
tuvos ir Naujųjų tautininkų są
junga, Lietuvos centro sąjunga,
socialdemokratų partija, Lietu
vos laisvės sąjunga, Lietuvos li
beralų sąjunga, Naujoji sąjunga
ir Tautos pažangos partija.

Informacijos ribojimas
Įstatymų bei nutarimų pro
jektai, kurie svarstomi vyriausy
bės posėdžiuose, jau nebepriei
nami žiniasklaidai. Žurnalis
tams pasiteiravus, premjeras A.
M. Brazauskas paaiškino, kad
“projektai yra ne dokumentai”
ir nuspręsta “darbinių popierių”
žurnalistams neduoti, kad jie
patys neklystų ir neklaidintų vi
suomenės; dokumentais laikyti
ni tik priimti projektai “ir nie
kas jų neslepia”. Konservatorių
frakcijos seime vadovas A. Ku
bilius prašė pateikti informaci
jos ribojimą įteisinančius doku
mentus. Seimo liberalai pareiš
kė, kad vyriausybės sprendimas
riboti informavimą apie vyriau
sybės darbus yra netoleruotinas.
Liberalas G. Steponavičius tei
gė, kad vyriausybės bandymai
siaurinti informaciją prieštarau
ja viešumo ir skaidrumo princi
pams. Rolandas Paksas, Libera
lų demokratų partijos vadovas,
siūlė vyriausybės vadovui liautis
kovoti su žurnalistais, nes tai
kuria sąlygas tarpti korupcijai.
(ELTA, 2002.VII.10)
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9 RELIGINIAME GWENIME
Parapijinių chorų šventėje,
vykusioje po atviru dangumi š. m.
birželio 1 d. Klaipėdoje, dalyvavo
12 chorų iš evangelikų parapijų,
svečiai iš Liepojos ir trys Klaipė
dos katalikų chorai. Giesminin
kams pritarė pučiamųjų orkestrai.
Šventė baigta jungtinio choro at
likta C. Franko Aleliuja! Pagar
binkite Dievą! Dirigavo Marijos
Taikos Karalienės šventovės cho
ro vadovas prof. G. Purlys.

Krikščioniška šlovinimo gru
pė iš Suomijos “Karaliaus vaikai”
š. m. birželio 16-17 d.d. viešėjo

Klaipėdoje, surengė trumpą semi
narą, koncertavo. Tai suaugusių
globojami vaikai ir paaugliai, gar
binantys Dievą giesme, muzika,
šokiu bei dramos vaizdais. Svečiai
bendravo su Dvasinės pagalbos
jaunimui centro įnamiais, aplankė
sodybą “SOS vaikai”. Viešnage
rūpinosi Karen Purves, “Jaunimo
misijos” koordinatorė Lietuvoje.
Palendrių Šv. Benedikto vie
nuolyno šventovė iškilmingai pa

šventinta š. m. birželio 7 d. Daly
vavo daug tikinčiųjų ir svečiai iš
Prancūzijos, iškilmėms vadovau
jant vysk. Eug. Bartuliui ir Solesmes benediktinų kongregacijos
pirmininkui abatui D. Philippe
Dupont, kuriam statybos bendro
vės “Šiaulių titanas” gen. direkto
rius St. Valius įteikė šventovės
raktus ir statybos nuotraukas. Mi
šias aukojo apaštališkasis nunci
jus arkiv. P. S. Zurbriggen, koncelebruojant vyskupams Eug.
Bartuliui, J. Borutai, SJ, J. Kauneckui, J. Matulaičiui, R. Norvi
lai, J. Preikšui bei dvasininkams iš

Dr. Gina J. Ginčauskaitė
optometristė
1551 Bloor Street West,
Toronto, Ont. M6P1A5
(prie Uetuvių Namų)
Priima pacientus pagal
susitarimą

Tel. 416 532-7115
Susitarus priima
pacientus ir vakarais

Prancūzijos ir Ispanijos. Perskai
tytas popiežiaus Jono Pauliaus II
sveikinimas. Po iškilmių dalyviai
lankė vienuolyną, vaišinosi. Palendriuose benediktinai pradėjo
kurtis 1998 m. Šventovė atvira vi
siems tikintiesiems. Taip pat sve
čių namuose galima apsistoti ke
lių dienų rekolekcijoms.
Lietuvos šeinių centras š. m.
birželio 15 d. Kaune surengė se
minarą šeimos centrų darbuoto
jams Ką Bažnyčia moko apie inty
mų gyvenimą. Vedė Vilniaus Šv.
Jono kongregacijos prioras Tėvas
Reno-Marija Desplanques. Jis
nurodė, kad pasaulietinė žiniasklaida į sutuoktinių gyvenimą
žiūri paviršutiniškai, o Katalikų
Bendrija stengiasi į tokį gyvenimą
žiūrėti Dievo žvilgsniu. Pabrėžė
sutuoktinių dvasinės meilės svar
bą, iš kurios gimsta vienybė, abi
pusis supratimas ir pagarba vie
nas kitam. Seminare taipgi kalbė
ta apie dirbtinį apvaisinimą, klo
navimą, šeimos planavimo gali
mybes ir kitus opiuosius šių dienų
šeiminio gyvenimo klausimus. Se
minaras baigtas Mišiomis.
Šv. Antano atlaidai Kretingo
je, pradėti švęsti kun. G. Num-

gaudžio, OFM, iniciatyva prieš
ketverius metus, tapo Kretingos
miesto švente, kurios programą
sudaro daug kultūrinių bei pra
moginių renginių. Šiemet sureng
tame pranciškoniškos šeimos
kongrese pranciškonai kalbėjo
apie pasišventimą, atkaklumą ir
meilės reikšmę tikinčiųjų gyveni
me. Vakarinėse Mišiose dalyvavo
ir vyskupas emeritas Ant. Vai
čius. Pamokslą sakęs kun. M. Letkauskas.OFM, priminė, kad apie
šv. Antaną esą daug mitų, tačiau
Šventasis rodęs kur kas tikresnio
šventumo kelią. Mišiose grojo ir
giedojo Vilniaus bernardinų šven
tovės muzikantai ir choristai.
Pranciškonų gimnazijos stadione
koncertavo svečiai iš Latvijos.
Protestantų grupė dalijosi savo
krikščioniškojo gyvenimo patirti
mi, kvietė visus stengtis gyventi
taip, kaip gyveno Jėzus.

Vilniaus arkikatedros-bazilikos fasadas su didingu dorėniniu portiku.
Viršuje - bareljefas “Nojaus auka”. Ant stogo statulos: šv. Stanislovo,
šv. Elenos, šv. Kazimiero. Nuotr. A. Baltėno ir R. Paknio iš jų leidinio

Kontrabandininkai ir teisėtvarka
B. STUNDŽIA

Daug buvo rašoma apie
teismų darbą Lietuvoje sovietų
valdymo laikotarpyje, bet ir Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę,
net po 12 metų, žmonės teisė
tvarka nepasitiki. Okupacijos
metu politinėse ir ekonomikos
kriminalinėse bylose teismams
sprendimus pateikdavo partija
ir, jeigu reikėdavo, tvirtindavo
KGB.
Nepriklausoma Lietuva pa
veldėjo teismus su sovietiniais
teisėjais, prokurorais, advoka
tais ir kitais pareigūnais. Vis
kalbama apie teismų pertvarky
mą, bet juo daugiau teisėtvarka
buvo reformuojama, juo dau
giau liko ta pati. Atrodo, kad
Lietuvoje teismai yra priklauso
mi nuo valdžios norų. Čia gal P.
Žumbakis turėtų ką pasakyti.
Dienraštyje Klaipėda užti
kau įdomų aprašymą apie vieną
su kontrabanda surištą bylą.
Matyt, atsargumo sumetimais
rašinio autorius nepridėjo savo
pavardės.
1995 m. į Klaipėdos apylin
kės teismą prokuratūra perdavė
baudžiamąją bylą, kurioje šeši
muitininkai - K. Jomantas, P.
Dirgėla, A. Stasiulis, E. Ulteravičius, V. Jankauskas ir J. Senovaitis buvo kaltinami kyšių ėmi
mu ir kontrabandos praleidimu.
Buvo įtariami, kad kartu su nusikaltėlių-kriminalistų draugais
įvežė be muito į valstybę nema
žą krovinį, kurį sudarė konja
kas, cukrus ir arbata. Gal buvo
rengiama kriminalistų arbatėlė?
Teismas, atrodo, delsė tą bylą
svarstyti ir po kurio laiko paaiš
kėjo, kad trijų tomų byla dingo
- buvo pavogta. Teisėsaugos
darbuotojams, matyt, nelabai ir
rūpėjo išaiškinti, kas tą bylą pa
vogė. Bet tuo šis nuotykis dar
nepasibaigė. Dingo ne tik kalti
namųjų byla, bet ir iš sandėlio
ten sukrautas kontrabandininkų
gabentas konjakas! Dėl konjako
išgabenimo buvo iškelta byla,
bet po nevykusio tyrimo ji buvo
nutraukta. Kažkas tvirtino ma
tęs, kad konjaką iš sandėlio išsi
gabeno uniformuoti policinin
kai. Matyt, taip turėjo būti, nes
prokuratūra to išaiškinti nepajė
gė. Vienas iš kaltinamųjų gyrėsi
buvęs Vilniuje ir ten “viską su
tvarkęs”, antro brolis dirbo bylą
tyrusioje prokuratūroje.
Dar tiriant muitininkų bylą
prokuroras M. Venckus pasako

jo dienraščio Klaipėda darbuoto
jui, esą turėjęs nujautimą, kad ta
byla gali kur nors “pasikabinti”.
Iš didelės bylos išėjo maža
bylelė. Prokuroras M. Venckus
buvo pakaltintas dėl muitinin
kui P. Dirgėlai išteisinančio pa
žymėjimo klastojimo ir prisidė
jimo prie muitininkų bylos
vagystės.
Atleistas iš darbo M. Venc
kus teisme aiškino, kad jei būtų
norėjęs, galėjo ir tyrimą, ir bylą
vilkinti, nutraukti, pasiųsti į ar
chyvą. Nepaisant buvusio pro
kuroro aiškinimosi, išvedžioji
mų, praeitą gruodį jis buvo nu
teistas. Tuo tarpu apeliacinis
teismas nutarė, kad M. Venckus
buvo nuteistas be pakankamų
įrodymų ir įsakė atlikti suklasto
to pažymėjimo ištyrimą. Bet vėl,
nerandamas tas pažymėjimas, o
iš kopijos neįmanoma atlikti
tyrimo. Jei pažymėjimas nebus
surastas, tai M. Venckui byla
bus nutraukta. Dabar M. Venc
kus dirba vienoje teisininkų įs
taigoje.
Ar ne pavyzdingas bendra
darbiavimas? Kontrabandinin
kų gauja, muitininkai, padeda
mi prokurorų, teisėjų ir polici
ninkų sugebėjo ne tik įvežti
konjaką, cukrų ir arbatą, bet ir
išvogti bylą, teisinantį pažymėji
mą, vėl pasiimti konjaką ir iš
likti neapkaltintais.
Kitas dienraščio Klaipėda
bendradarbis A. Vabuolas rašo,
kad buvo suimta net dešimt
Marijampolės ir Alytaus srities
muitinių inspektorių. Buvo pa
kaltinti, kad padėjo grobstyti
pridėtinės vertės mokesčius.
Spėjama, kad įkliuvo, nes su vir
šininkais tų “pajamų” nepasida
lijo. Turbūt juos patardys,
pagąsdins, suras kokią priežastį,
kad tardant neteisingai išgauti
parodymai ir liks tik įtarimas.
Žmonės stebisi, kad muiti
ninkai iš gaunamų ne per di
džiausių algų įsigyja gerose vie
tose sklypus ir statosi puikius
namus. Atrodo, muitinės yra lyg
“aukso kasyklos”. Sakoma, kad
kontrabandos “aitvarai” vie
niems turtus, o valstybei milijo
nus nuostolių atneša.
Turbūt muitinėse nelengva
gauti darbą, nes tai brangiai
“kainuoja”. Be pašalinės pagal
bos neįmanoma kontrabandos
per sieną pervaiyti - reikia turėti
globėją, vadinamąjį “stogą”, kaž
kur viršuje, geriausia Vilniuje.

AtA
JURGIUI PALIUI,

Vilniaus arkikatedros-bazilikos didysis altorius (architektas — Mykolas
Šulcas).
Nuotr. A. Baltėno ir R Paknio iš jų leidinio

ilgamečiam Prisikėlimo kredito kooperatyvo nariui
mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo dukrai
GIEDREI KAČINSKIENEI ir visiems artimiesiemsPrisikėlimo kredito kooperatyvas

Lietuvos vadovas su žmona
Alma atvyko į Jungtinę Karalys
te su Lietuvos oro linijos skry
džiu TE425 kovo 25 d. 15.15 va
landą. Buvo sutikti Jungtinės
Karalystės karalienės Elzbietos
II vardu lordo Denham, Užsie
nio ir britų bendruomenių mi
nisterijos ministerės Anna Mor
rison. Po sutikimo iškilmės sve
čiai atvyko į “The Berkeley”
viešbutį, kuriame juos pasitiko
ryšių pareigūnas Philips Rhodes.
19.30 vai. prezidentas lan
kėsi Lordų rūmuose, kur susi
tiko su visų partijų grupe. Po
kalbiui vadovavo lordas Bowness. Po pokalbių prezidentas
apžiūrėjo Lordų rūmus. Vaka
rienei vadovavo lordas Bowness, dr. Roger Barry, M.P.,
Paul Keetch, M.P.
Antradienį prezidentas V.
Adamkus dalyvavo “BBC World
Service” programoje Europa
šiandien. 10.55 vai. jis susitiko su
britų parlamento rinktiniu ko
mitetu dėl gynybos. Jį pasitiko
komiteto sekretorė Sue Mongahan. Pasikalbėjimams vadova
vo Rt. Hon. Bruce George, M.P.
12.30 vai. prezidentas lankė
si verslų mieste “City of London”.
14.30 vai. prezidentas V.
Adamkus pirmą kartą peržengė
10 Downing Street slenkstį. Jį
pasitiko premjeras Tony Blair.
Pasimatymas su juo užtruko tik
20 minučių!
15.45 vai. prezidentas atliko
pokalbį su Lietuvos ryto specia
liu korespondentu Vytu Rudavičiumi.
18.30 vai. prezidentas su
Ponia atvyko į Buckingham rū
mus, kur juos pasitiko The
Prince of Wales Charles, prista
tė karalienei Elzbietai II ir pa
kvietė dalyvauti 75-tajame gim
tadienio Mstislavo Rostropovič
bankete bei koncerte.
Trečiadienį prezidentas West
minster Abbey padėjo gėlių vai
niką ant Britanijos Nežinomo
kareivio kapo. Very Rev. Dr.
Wesley Carr aprodė pastatus.
10.05 vai. prezidentas atvy
ko į “Imperial War Museum”
kur jį pasitiko dr. Christofer
Dowling ir Suzanne Bordgett
“Holocausto” parodos direkto
riai. Apžiūrėjo “Holocausto ”
parodą, pasikalbėjo su parodos
kolekcijų ir informacijos vedėju

James Taylor.
13.00 vai. prezidentas atvy
ko į “Royal Institute of Inter
national Affairs - Cheetham
House”. Ten jį pasitiko Britų
Sąjungos dėl Vidurio ir Rytų
Europos pirmininkas Sir John
Birch. Prezidentas pasakė trum
pą kalbą Lithuania in an Inter
grated World. Buvo klausimai ir
atsakymai. Jiems vadovavo Sir
John Birch.
14.40 - 15.40 vai. preziden
tas Lordų rūmuose turėjo po
kalbį su lordu Greville Evan
Janner, Pasaulio žydų kongreso
vicepirmininku. Jį prezidentas
apdovanojo III laipsnio Gedi
mino ordinu. (D. Britanijos lie
tuviai niekuomet negirdėjo iš jo
meilės žodžių).
16.45 vai. prezidentas apsi
lankė Lietuvos ambasadoje ir
įteikė IV laipsnio Gedimino or
dinus J. Alkiui, V. Gasparienei,
A. Vilčinskui, John Hiden Baltijos tyrimų centro Bradfordo universitete įsteigėjui ir va
dovui, profesoriui (A. Štromo
draugui)
Michael
Arthur
Branch, buvusiam ilgamečiam
Londono universiteto Slavų ir
Rytų Europos mokyklos vado
vui (Slavonic Dept.}.
III laipsnio Gedimino ordi
nu apdovanotas Sir Malcolm
Leslie Rifkind - Škotijos kon
servatorių partijos vadas, Britų
- lietuvių draugijos pirmininkas,
buvęs Jungtinės Karalystės Už-

sienio reikalų ministeris.
19.00 vai. prezidentas su
Ponia Alma dalyvavo M. Ros
tropovič 75 metų sukakties kon
certe ir iškilmingoje gimtadie
nio vakarienėje.
Ketvirtadienio ryte įvyko
spaudos konferencija, po jos
prezidentas su visais vizito pata
rėjais išvyko į Windsor miestą,
kur apžiūrėjo Windsor pilį.
16.15 vai. prezidentas, Po
nia ir kiti svečiai buvo išlydėti
iškilmingai, dalyvaujant karalie
nės Elzbietos II atstovams, Už
sienio reikalų ministerijos pa
reigūnams.
Šis Lietuvos prezidento V.
Adamkaus vizitas Jungtinėje
Karalystėje iš planuoto neofi
cialaus vizito buvo pertvarkytas
į oficialų.
Tas jo vizitas nuo lietuviškos
bendruomenės buvo įslaptintas,
kad Londone gyvenantys 30,000
lietuvių nežinotų. Kas tą įslapintimą padarė, nežinoma. Manoma
- bijota, kad tie 30,000 lietuvių,
kuriuos Lietuvos valdžios žmonės
vadina šiukšlėmis ir visais kitais
vardais, nesurengtų demonstra
cijų prieš prezidentą.
Labai jautrus dalykas buvo
apdovanojimas Gedimino ordi
nais kai kurių asmenų, Pasaulio
žydų kongreso vicepirmininko.
Tie trys apdovanoti lietuvių vei
kėjai yra kontraversiniai asme
nys, nepasižymėję dideliu sėk
mingumu lietuviškoje veikloje.

Lietuviai menininkai...
(Atkelta iš 1-mo psl.)

si, tai liūdėjo lietuvio režisuota
me spektaklyje.
Maskvos Dailės teatro va
dovas Rusijos liaudies artistas
prof. O. Tabakovas ne kartą
lankėsi Lietuvoje ir yra užmez
gęs kūrybiškus ryšius su lietuvių
menininkais. Amerikiečių kole
gų kviečiamas O. Tabakovas yra
dėstęs aktorinį meistriškumą
JAV universitetuose ir paruošęs
arti 20 spektaklių su amerikie
čiais aktoriais.
Maskvos Valtybiniame ka
meriniame muzikiniame teatre,
švenčiančiame savo 30-metį,
operos režisūros stažuotę pas
pasaulinio garso rež. B. A. Pokrovskį atlieka sol. E. Mažintas.

Teatro vadovai deda dideles vil
tis į solidžią kūrybinę biografiją
turintį lietuvį.
“Mano svajonė surinkti vi
sus Maskvoje, Rusijoje ir kt. už
sienio kraštuose išsibarsčiusius
menininkus ir su jais paruošti
spektaklį, - sako mūsų laikraš
čio korespondentei rež. E. Ma
žintas. - Spektaklis greičiausiai
bus B. Shaw Pigmalionas roma
no temomis ir būtinai lietuvių
kalboje”. Maskva yra pasaulio
teatrų sostinė. Daugiau kaip
150 vien Maskvoje dirbančių
teatrų trupėse dirba ir lietuviai
menininkai, kurie su didžiule
meile sutiktų savo'meno vaisiais
pasidalinti su tautiečiais Lietu
voje.

Maskvos Raudonojoje aikštėje lankosi daug užsieniečių. Prie ištaigingų restoranų su brangiais rusiškos virtuvės
patiekalais vaikšto iš rusų klasikų veikalų personažai: Dėdė Vania, Ivanas Susaninas, Ana Karenina. Nuotraukoje
- Caras Borisas Godunovas su dviem šauliais kviečia mūsų tautietį E. Mažintų apsilankyti šalia esančiame
restorane ir paragauti praėjusio šimtmečio carų mėgstamų patiekalų
Nuotr. A. Alovos

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų
teikia aukštos kokybės paslaugas
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir
toliau teikti paslaugas
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East
Hamilton 528-6303

195 King Street West
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald
Manager

Likimo egzaminas išlaikytas
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Sibirinius trėmimus prisimenant Lietuvoje
ANTANINA GARMUTĖ

Škotijos lietuvių mokykla prieš 22 metus su jos vedėju Klemensu Savoniu

Naujoji lietuvių išeivija Škotijoje
Tautiečiai, atvykę Škotijon po Antrojo pasaulinio karo, daugiausia
iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje
KLEMENSAS SAVONIS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Daug organizacijų

Lietuviai turėjo daug katali
kiškų organizacijų. Deja, senieji
pamažu iškeliavo amžinybėn,
antros kartos irgi mažai teliko ir
tų organizacijų jau nebėra.
Mums atvykus dar buvo gana
gausi komunistų partija. Turėjo
nuosavus namus ir varė komu
nistų propagandą. Jų dienos pa
sibaigė, kai senieji šulai išmirė.
Jie nepritraukė jaunimo. Antro
jo pasaulinio karo metu Škotija
tapo labai nualinta. Trūko dar
bo jėgos, trūko visko, net ir kas
dieninės duonos.
Nuomininkai
Lietuviai nuosavų namų ne
turėjo. Gyvenantieji mažose vie
tovėse prie nuomojamų namų
turėjo mažus laisvos žemės
sklypelius. Lietuviai ateiviai, ki
lę iš ūkininkų šeimų Lietuvoje,
mylėjo žemelę. Jie augindavo
bulves ir kitas daržoves. Kaimy
nai škotai tuo lietuvių sumanu
mu gėrėjosi ir ne vienas laikė
sau pavyzdžiu. Britanijoj tos
mados nebuvo. Britanija buvo
pramonės kraštas. Kolonijos
maitino kraštą. Nenuostabu,
kad mes atvykę radome nepap
rastai gausų smuklių skaičių,
beveik ant kiekvieno kampo.
Lietuviai čia labai pasižymėjo
vaišingumu. Mėgo ir išgerti.
Dvasiškiai
Tarp 1960 ir 1980 m. daug
svečių, ypač dvasiškių, atvykda
vo kaip svečiai pas Škotijos lie
tuvius. Lankėsi vyskupai - Padolskis, Brazys, Deksnys, Balta
kis, prelatas Tulaba ir daug ku
nigų: misijonierius Bružikas,
Steponaitis, Matulis, Babonas,
Dauknys, Kuzminskas, iš mano
parapijos Višakio Rūdos Lietu
voje kilęs kun. Šeškevičius ir dar
keletas, kurių pavardžių jau ne
beprisimenu. Atvykus svečiui
vyskupui ar kunigui, buvo ren
giamas jaukus priėmimas, kvie
čiant ir vietinius airių kunigus.
Glasgow’e svečią su daina sutik
davo Blaivybės choras, Bellshill’e - Šv. Cecilijos. Kun. J.
Gutauskas, vėliau pakeltas pre
latu, buvo didelio takto asmeny
bė, gerbiamas ir airių kunigų.
Jis turėjo ir poeto gyslelę. Išlei
do mažą savos poezijos rinkinė
lį, pavadintą Jotvingio raudos,
kurioje, kad ir šis posmelis:

Sudie pasakė šakai lapas,
Sudie jai tarė obuolys.
Ir apleista kaip senas kapas
Pakrypus styro obelis.
Kun. J. Gutauskas, kol svei
kata leido, redagavo Išeivių
draugą. Sulaukęs jau gilios se
natvės, mirė 1983 m.
Čiagimiai vaikai
Škotijos lietuvių jaunimas jau antroji ir trečioji karta. Lie
tuvių ateivių dauguma turėjo di
deles šeimas - keturi, šeši ar
daugiau vaikų ne naujiena. Gyr -sAMocnn- 'j

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”
meniškai įriša
knygas bei žurnalus

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

venimas buvo sunkus, o para
mos gausiai šeimai iš valdžios
nebuvo. Čia gyvenant teko gir
dėti, kad lietuvių vaikučiai airių
mokyklose buvo pavyzdžiu ki
tiems - švarūs, nors ir sulopytais
drabužiais aprengti. Lietuvių
vaikai buvo katalikai. Pagal įsta
tymus turėjo lankyti mokyklą.
Galėjo tačiau pasirinkti katalikų
ar protestantų. Katalikų mokyk
lų buvo nedaug ir kai kur gana
tolokai nuo namų.
Problema lietuvių vaikams
atsirado vėliau; norint gauti ge
resnį darbą ar patekti į valdžios
įstaigas. Buvo net klausiama,
kokią mokyklą lankęs? Beveik
visi amatai buvo protestantų
rankose, ir jeigu buvo daroma
išimtis, pirmenybė buvo teikia
ma airiams.
Ne vienam jaunam lietuviui
kilo ne savo būrio, bet egzisten
cijos klausimas. Dauguma kėlė
si į Angliją, kur jau buvo daug
lengvos pramonės ir mažiau
suvaržymų. Ne vienas pakėlė
sparnus į Ameriką ir Kanadą.
Vis dėlto keliolikai pavyko
tapti mokytojais ir keletas jų vė
liau nepamiršo savo lietuviškos
kilmės, dalyvavo choruose ir lie
tuviškose sueigose.
Lietuvos vyskupai kėlė min
tį, kad lietuviai išeiviai stengtųsi
išauklėti savo dvasios vadus, t.y.
kunigus. Kiek man žinoma, to
kių buvo penki. Deja, jie nepa
rodė jokios lietuviškos veiklos,
nemokėjo lietuvių kalbos. Kas
svarbiausia, jie jau priklausė ki
tam būriui. Kunigų čia gyveni
mas ir pragyvenimas buvo ir te
bėra sunkus. Nuolatinė trintis
su protestantų sektomis. Bet
kokia politinė veikla uždrausta,
ir kunigo darbas tik parapijoje,
kurioje vyskupo jie yra paskirti.
Šv. Cecilijos choras

Nuo 1970 m. choras didėjo
nariais ir repertuaru, bet neturė
jo škotiškų dainų. Škotija tur
tinga dainomis. Jie nedainuoja
apie mergelę lelijėlę ar bernelį.
Jie dainuoja apie ežerus, slėnius
ir kalnus. Vienas didesnių choro
darbų buvo keturiems balsams
kun. G. Šukio Lietuvoje sukur
tos lietuviškos Mišios Taikos Ka
ralienės garbei. Jos buvo gieda
mos Velykų Prisikėlimo metu.
Choras turėjo visą eilę išvy
kų į lietuvių kolonijas Anglijoje
- Manchester, London. Su jau
nauja tautinių šokių grupe tau
tos šventės buvo švenčiamos
Bradforde, Derby ir Wolverhamton. Be to, buvo pora išvy
kų ir škotų visuomenei. Choras
jau turėjo gražų būrelį jau
trečios kartos lietuvaičių, kurios
šoko tautinius šokius. Tautinių
šokių vadovė buvo K. Rugienienė. Buvo ir keturių sesučių
dūdų kvartetas. Naujas pastatas
buvo paprasta, ne prašmatnus iš
lauko pusės. Viduje galėjo su
talpinti apie 150. Buvo daugiau
ir svečių kai lankėsi solistė iš
Kanados Gina Čapkauskienė ir
kita solistė iš Amerikos, kurios
pavardę pamiršau.

pakeistas nauju ir kompensaci
jos už seną pastatą nebuvo.
Tuometinė valdyba su vi
suomenės pritarimu nutarė
steigti klubą ir gauti leidimą
pardavinėti svaigalus. Nariai
bus registruoti ir mokės nustaty
tą nario mokestį. Nariais bus
lietuviai, lietuviškos kilmės ir
mišrių šeimų nelietuviškos kil
mės asmenys. Jaunimas, nors ir
lietuviškas, bet neturintis atitin
kamo amžiaus pirkti svaigalus,
negalės būti klubo nariais, bet
galės dalyvauti klubo lietuviško
je veikloje. Buvo paruošti nauji
klubo įstatai ir leidimas gautas.
Paprašius, Bradford’o lietu
viai davė paskolą ir viena alaus
darykla pasisiūlė duoti klubui
papigintus gėrimus. Buvo įreng
tas baras ir nustatytos darbo va
landos.
Klubo pirmininku buvo
Juozas Bliūdžius. Tuo metu
panašių klubų buvo nedaug
plačioje apylinkėje. Šio lietuviš
ko klubo pigesnis alus ėmė
traukti daug naujų klientų. Klu
bo pajamos pradėjo smarkiai
augti. Turimos patalpos pasi
darė per mažos. Po metų kitų,
klubas praplėtė patalpas su nau
ju baru. Klubo valdyba dirbo be
atlyginimo.
Choras ir jaunimo grupės,
kurį laiką dirbo netrukdomi, bet
nejautė pareigos padėti barui.
Klubo valdyba nusprendė, kad
šie lietuviško meno vienetai ne
duoda klubui jokios naudos.
Buvo sušauktas specialus susi
rinkimas, kuriame klubo pirmi
ninkas J. Bliūdžius pareiškė: jei
meno vienetai nepadės klubui
(plauti indų ir panašiai), klubą
reikės uždaryti.
Jaunimas į klubo ultimatu
mą nekreipė didelio dėmesio.
Klubas buvo pajėgus samdyti
darbininkus už atlyginimą, bet
nesantaikos sėkla buvo pasėta.
Naujas kapelionas
Kun. prelatui J. Gutauskui
1983 m. mirus, nauju Škotijos
lietuvių kapelionu vyskupas pa
skyrė kun. Juozą Andriušį, vė
lesnio pašaukimo, baigusį moks
lus Anglijoje, Afrikos misijų ko
legijoje. Kurį laiką dirbo misijo
se. Grįžęs iš misijų dirbo šen ir
ten. Nemokėjo lietuvių kalbos,
ir jaunimas jam nebuvo prie šir
dies. Klubas jam davė išlaikymą.
Lietuviška parapija buvo jau

mažas pensininkų būrelis, kuris
kunigui mažai galėjo padėti. Be
to, tuometinė Sv. Kazimiero pa
rapija turėjo dar mokėti tam
tikrą mokestį Afrikos misijoms,
nes kun. J. Andriušis tapo lyg ir
lietuvių bendruomenės nuosa
vybė, kuri buvo atsakinga už jo
išlaikymą.
Vis dėlto parapija savo turi
momis lėšomis pajėgė pastatyti
gražų lietuviškais motyvais kry
žių, skirtą brangiam atminimui
kun. prelato J. Gutausko ir visų
lietuvių kunigų, dirbusių lietu
vių išeivių telkiniuose. Po keleto
metų panašus kryžius Škotijos
lietuvių lėšomis buvo pastatytas
Klubo įsteigimas
Kryžių kalne Lietuvoje.
Netrukus naujiems namams
Kun. J. Andriušis atėjo į lie
valdžia užkrovė didelius mokes tuvių bendruomenę tuo metu,
čius. Be mokesčių atsirado ir ki kai nesantaika tarp klubo ir me
tos būtinos išlaidos - apšildymo, no grupių jau pastebimai didė
naujų kėdžių, stalų, langų ap jo. Jis palaikė daugiau klubo
saugos ir kt. Trūko pinigų, nes • pusę ir tuo pakenkė lietuviškai
(Nukelta į 4-tą psl.)
senasis Lietuvių institutas buvo veiklai.

Medis gyvas šaknimis, o
tauta - savo istorija. Apie tai
kalbamės su bibliotekininke Zi
na Gudaitiene tvankią birželio
popietę ilgame kelyje į Kauno
rajono pakraštyje esantį Liučiūnų kaimą.
- Mūsų sodžius - tikras už
kampis. Jau Ariogala ir Kėdai
niai arčiau nei Kaunas. Retai ja
me būnam todėl, kol jus sura
dom, kelis ratus apie zoologijos
sodą apsukom, - juokiasi Zina,
save ūkininke vadinanti.
Liučiūnuose lankiausi prieš
kelerius metus, žydint sodams,
mokykloje, mokslo metų užbai
gimo šventėje.
- Mokyklos jau nebeturime,
- tęsia Zina. - Liko tik pradinė.
Mokytojai išsivažinėjo. Bet mū
sų mūras ant kalno - kultūros
namai liko. Kaip bastionas! Lyja
ar sninga - sueina žmonės, daly
vauja renginiuose. Skaito laik
raščius, knygas. Gyvenimas teka
sava vaga. Šiandien minėsime
birželio 14 d. tremtį. Liūdnoka
diena, štai dar ir lietus, vėjas.
Kažin, ar iš toliau kas beatvyks?
- suabejojo Zina.
Abejones išsklaidė vestibiu
lyje pasitikę visas būrys žvalių,
energingų moteriškių. Apžiūrė
jome paveikslų parodėlę, ku
rioje - vieni žirgai. Daugybė,
įvairaus gymio ir pozų. Gal tai ir
nekeltų nusistebėjimo, jeigu jų
autorė nebūtų 8-metė Greta
Gudaitytė. Jos pačios bibliote
kos vedėjos Zinos dukrytė.
Biblioteka, įsikūrusi 1953
m., liko bene vienintelis kultū
ros židinys kaime, turinčiame
419 gyventojų. Žinomas nuo
baudžiavos laikų, šis kaimas bu
vo prie garsaus Severinavos
dvaro. Dabar priklauso Čekiš
kės seniūnijai. Vešlios pievos ir
laukų horizontai driekiasi iki to
lumoje dunksiančių miškų. Kaip
ir visur Lietuvoje, kaime gyve
na ir buvę “sibiriokai”. Todėl
nelinksmos šiandien Aleksand
ros, Vidos, Vitos, Genutės akys.
Bet ir be pagiežos, be keršto.
Netgi Juzytės Strolienės - jos vi
są šeimą iššaudė apsimetę parti
zanais agentai-smogikai. Gyven
ti reikia. Ir gyvena dainuojan
čios Liučiūnų moterys, susitel
kusios į gražų ansamblį “Svaja”
(vadovas Viktoras Štilpa). Čia ir
Filiūnė Meiliūnienė, ir Angelė
Pakalnienė, jau minėtoji Zina ir
kitos. Visos - ūkininkės. Augina
Lietuvai duoną ir vaikus. Kartu
su vyrais. Prisitaiko prie sąlygų
ir nenuleidžia rankų. Nenusi
mena: štai pieno - pagrindinio
jų pajamų šaltinio - supirkimo
kainas šiemet sumažino iki 20
centų! (Pernykščiai 40-50 centų,
ir tai buvo nedaug). Ieškos išei

ties. Dirbs, prakaituos savo ūke
liuose - mažuose ir didesniuose.
Paskui ateis ant kalno - j “savo
mūrą”, būryje pasiguos, an
samblyje “Svaja” dainuos.
Vėl į renginius pasikvies ra
šytojų, aktorių, įdomių žmonių.
Kaip paprastai, atvyks ir Čekiš
kės seniūnas Mečislovas Zavedskas, niekada neatsisakantis
žmonėms padėti.
Beje, kaime ne šventųjų gy
venama, pasitaiko ir niekadėjų,
piktadarių. Nesenas atvejis, kai
toks žmogėnas (argi jį žmogum
pavadinsi?) nusivedė iš ganyklų
į pamiškę karvę, gyvam gyvuliui
išpjovė kumpius. Ir paliko. Nu
sibaigti. Žmonės nujautė, kas
yra tas beširdis. Bet užteko poli
cininkui su pėdsekiu šunimi pa
sivaikščioti po pievas: vagystės
liovėsi. Kaimo linčo teismo ne
prireikė.
Stovi istorijos vėjų kryžkelė
je Lietuva. Ne kartą mūsų tau
tos likimą - būti ar nebūti sprendė užkariautojai ir oku
pantai. Jau iš mūsų atminties
dramatiškieji įvykiai - masiniai
trėmimai į Sibirą - suluošino
daugelio žmonių likimus, pažei
dė tautos genofondą ir dvasią.
Todėl ir šiandien, prisimenant
liūdnąsias birželio dienas, liučiūniškių ansamblis “Svaja” visa
tai jautriai išsako dainos žo
džiais: “...tik gaila, gaila Lietu
vos, kurią karštai mylėjau!”...
Gaila.
Vienok atsitokėkime: mūsų
Gedule gyvena Viltis. Išlikusi
įšalusiuose į ledą žmogiškųjų
ląstelių kristaluose. Mūsų šir
džių šiluma atšildyta. Sakralinė.
Šviesi. Ačiū Tau, Viešpatie! Li
kimo egzaminas išlaikytas! LIE
TUVA - GYVA.

Liučiūnuose, minint birželio 14 d. trėmimus. Priekinės eilės viduryje šio straipsnio autorė A. Garmutė
Nuotr. autorės

Pagalbos šauksmas

Gelbėkime Lietuvos dvasingumą ir Lietuvą!
Šiuo metu matome vien
liūdną Lietuvos padėtį ir nema
tome išeities. Ieškome nuosmu
kio priežasčių, kritikuojame tuos,
kurių rankose valdžia ir kartu
visos galimybės. Bet nuo to nie
kas nesikeičia.
Prisiminkime senovę ir pir
mą didelį vergų sukilimą. Tuo
met Spartakui prisistatęs vienas
poetas sakosi norįs įsijungti į
kovą. Spartakas nenori priimti,
tvirtindamas, jog kovai poetai
nereikalingi. Norėdamas juo
greičiau atsikratyti, paklausia
kaip jis kovosiąs. Poetas aiškina,
jog priešą nugali ne ginklai, ne
kovai išlavinti karių raumenys,
ne karo menas, o karių dvasia,
nes kūną valdo žmogaus dvasia.
Jis ir atėjęs čia stiprinti karių
dvasios ilgų paruošiamųjų pra
tybų metu, padėti nesėkmėse
atgauti drąsą, įkvėpti karius ko-

Ar Amerika atsisakys Dievo ?
AURELIJA M.
BALAŠAITIENĖ

Visus JAV gyventojus su
krėtė skaudi naujiena, kad ape
liacinis teismas paskelbė, jog
Dievo vardo negalima minėti iš
tikimybės įžade {Pledge of Alle
giance), nes tai esą prieštarauja
konstitucijai. Tad jau nebegali
ma sakyti, kad esame “viena
tauta po Dievu”. Tą sprendimą
išprovokavo vienas labai akty
vus ateistų veikėjas. Tas teismo
sprendimas buvo padarytas ne
balsų dauguma.
Ištikimybės ižadą visose
JAV mokyklose mokiniai, prieš
pradėdami pamokas, vienbalsiai
sukalba tą populiarų įžadą pri
dėję rankeles prie krūtinių. Tą
įžadą taip pat privalo duoti pi
lietybės teises gavę nauji pi
liečiai.
Svarbu pabrėžti, kad tas iš-

tikimybės įžadas buvo oficialiai
įteisintas 1954 metais, kai tuo
metinė sovietinė Rusija kovojo
prieš bet kokią religiją. Antra
vertus, tenka pabrėžti, kad nei
kongresas, nei senatas, nei kitos
institucijos nevengia maldos pradeda savo sesijas ir posė
džius su malda. Taip pat įvairias
pareigas gaunantys asmenys,
teisėjai, gubernatoriai, įskaitant
ir JAV prezidentą, privalo atlik
ti priesaiką, ją baigdami žo
džiais “tepadeda man Dievas”.
Juk visi žinome, kad JAV
konstitucija garantuoja žodžio
ir tikėjimo laisvę, tai ar Dievo
vardo šalinimas tam nepriešta
rauja?
Visuose JAV dolerių bank
notuose yra įrašas “Dievu pasi
tikime” {In God we trust). Ar
reikės juos visus perspausdinti,
ar gal išimti iš apyvartos, kol
bus sugalvotas kitoks šūkis?
Faktas yra, kad didžioji JAV gy
ventojų dauguma priklauso ko
kiai nors religijai, ar tai būtų
krikščionys, musulmonai, žydai
ar kiti. Taip pat faktas, kad
Dievo sąvoka nesiriboja krikš
čionybe, bet apima bet kokią re
ligiją, kuri tiki į Aukščiausios
Būtybės egzistenciją. Toks ape
liacinio teismo elgesys gan
skeptiškai nuteikia eilinį pilietį,
kuris visada pasitikėjo teismų
sprendimais. Nuo kada teismai
gali kištis į asmens sąžinę?
Dievo vardo panaikinimas nėra
pozityvus teisinis sprendimas,
todėl nėra nuostabu, kad pra
dedama nespasitikėti teismais...

vai ir pergalei bei apdainuoti
kovas, kad ateities kartoms liktų
didvyrių žygiai ir jų poetiniai
vaizdai, kad kiti užsidegtų meile
Tėvynei ir laisvei. Gana greitai,
matydamas žodžio jėgą ir įtaką,
Spartakas viską supranta, ir
poetas tampa jo artimiausiu
bendražygiu.
Keliais sluoksniais purvasklaida apdengtoje Lietuvoje
krikščioniškos minties, kultūros
ir visuomenės laikraštis XXI
amžius savo 5500 tiražu yra tas
šauklys į dvasingumą ir krikščio
nišką moralę. Jis tiesiog būtinai
būtinas visokeriopo blogio ata
kuojami Lietuvai. Gerosios jė
gos be savo spaudos yra tik “ty
ruose šaukiančiojo balsas”. Kas
be jos padės eiliniam Lietuvos
žmogui susiorentuoti kur melas
ir kur tiesa, kas padės nuolatos
jam augti dvasingume? Juk ži
nome, kad pasaulietiškus laik
raščius cenzūruoja pinigas, to
dėl jie gali spausdinti anaiptol
ne visus straipsnius. Tuo tarpu
XXI amžius tokius priima ir sto
ja už tiesą. Taigi, ar gali visiems
patikti leidinys, bekompromisiš
kai sakantis tiesą? Todėl laik
raštis patiria spaudimą iš įvairių
pusių.

Šiais metais XXI amžius tu
rės užsidaryti, jeigu negaus pa
ramos. Kaip gaila laikraščio, ne
šančio politinę tiesą ir tikėjimo
dvasią į visus Lietuvos kampe
lius. Jis aprašo įvairius teigia
mus poslinkius, dvasingumą ke
liančius veikimus, kunigus ir ei
linius žmones iš kurių kiti gali
daug ko pasimokyti. Gėrį, meni
nį grožį ir tiesą skleidžiantis laik
raštis, visada stojantis už Dievą,
Bažnyčia ir Tėvynę jau sumaži
no atlyginimus, neteko kelių
žmonių norėdamas dar nors
kiek pratęsti savo egzistenciją.
Mes atjaučiame Lietuvos
vargšus ir jiems padedame. Ta
čiau štai mūsų akyse miršta pa
grindinis dvasingumą keliantis
leidinys. Argi užmerksime akis
ir užkietinsime sąžinę. Juk ir tai
reikės atsakyti. Jei sunyks Lietu
vos dvasingumas, tai ir Lietuvos
neliks. Jos neišgelbės bedvasiai
žmonės. Matome, kur jie nuve
dė Lietuvą.

Mes, žemiau pasirašiusieji,
tikime, kad kunigai ir visi tikin
tieji atsilieps ir išties skęstan
čiam pagalbos ranką.
Belieka tarti praktišką pata
rimą: čekius rašykite Viešoji
įstaiga “Naujasis amžius” var
du ir siųskite adresu:
XXI amžius
Abonentinė dėžutė 211
LT - 3000 Kaunas
LITHUANIA
Arba galite čekį siųsti:
kun. A. Paliokas, SJ
14915 - 127th St. Apt. 101
Lemont, Illinois 60439, USA
Prel. Ignas Urbonas
Prel. A. Svarinskas
Kun. A. Paliokas, SJ
Kun. J. Kelpšas
Kun. Žydrūnas Kulpys
Kun. Vytautas (pavardė
neišskaitoma)
Kun. Rimvydas Adomavičius
Kun. Vito Mikolaitis
Kun. dr. Rimantas Gudelis
Kun. prof. dr. Kęstutis A.
Trimakas
Kun. V. Rimšelis, MIC
Kun. K. J. Ambrasas, SJ
Kun. Stanislovas Anužis
(Los Angeles)
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® LAISVOJE TEVYffiJE
ĮDARBINIMO PROBLEMA

Reabilitacinis profesinio ren
gimo centras, Vokietijai pade
dant įsteigtas 1993 m., rengia su
trikusio intelekto ir kitų negalių
paliestus jaunuolius profesinei
veiklai. Centro vadovai, mokyto
jai ir moksleiviai š.m. liepos 10 d.
lankėsi prezidentūroje, kur savo
rūpesčius išdėstė prezidentui V.
Adamkui. Didžioji problema mokyklą baigusių įdarbinimas.
Kaip ELTA pažymi, prezidentas
patarė palaikyti glaudesnius ry
šius su savivaldybėmis bei vietos
verslininkais ir išsiaiškinti konk
rečius darbdavių poreikius. Ne
paisant įvairių sunkumų, tų mo
kyklų tinklas plečiasi, ir šiuo metu
jose mokosi apie 1000 mokinių.
GYDYTOJŲ TINKLAPIS

Lietuvos gydytojų sąjunga su
kūrė
interneto
tinklapį
www.lgs.lt, kuriame pateikta išsa
mi informacija apie sąjungą, jos
veiklą derinančius įstatymus, isto
riją, numatomas konferencijas ir
kitus renginius. Jame galima per
skaityti ir LGS leidinių ‘Gydytojų
žinios” ir “Medicina” naujausius
numerius, skelbia LGTIC. Gydy
tojai ir kiti šia sritimi besido
mintys galės pateikti pageidavi
mus bei pasiūlymus. LGS buvo
įsteigta 1924 m., o atkurta 1989
m., jungia 7000 narių - 57% visų
Lietuvos gydytojų.
ĮSTATYMŲ FABRIKAS

Šitaip Lietuvos seimą pavadi
no seimo vicepirmininkas libera
las Gintaras Steponavičius, pasi
baigus pavasarinei sesijai. Kalbė
damas opozicinės Liberalų frakci
jos vardu jis paskelbė, kad buvo
priimta beveik 300 teisės aktų ir
iš jų net 14% skubos tvarka. Per
vieną posėdį vidutiniškai buvo
priimami 4 teisės aktai, kai tuo
tarpu
Jungtinėje
karalystėje
(Anglijoje) panašus teisės aktų
skaičius priimamas per pusmetį.
G. Steponavičius nurodė ir rekor
dą - š.m. birželio 20 d. buvo pri
imti 36 teisės aktai. Per pavasari
nę sesiją seimas grąžino tobulinti
6 svarbius įstatymų projektus, o
prezidentas vetavo 7 įstatymus.
(ELTA)
KTU ABITURIENTAI

Birželio 26 d. Kauno techno
logijos universitete įteikti diplo
mai 78-tos laidos abiturientams,
rašo LGTIC. Didžiausią Baltijos
kraštuose technišką universitetą
baigė 3,176, daugiausia iš Ekono
mikos ir vadybos fakulteto (448).
Įteikti bakalaurai, specialistų dip-

BPL Import/Export
SIUNTINIAI j LIETUVĄ į
SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

RUSAI PAGERBĖ PREZIDENTĄ

Prezidentas V. Adamkus š.m.
liepos 9 d. Chodkevičių rūmuose,
Vilniuje, surengtose iškilmėse bu
vo apdovanotas Šventojo apaštalo
Andrejaus laureato diplomu, ap
juostas juosta, priėmė iš brangių
metalų ir briliantais papuoštus
“Ordino žvaigždę” bei “Dvigalvį
erelį”, dailininko nutapytą šv.
Andrejaus ikoną. Visa tai įteikė į
Vilnių atvykęs Rusijos susisieki
mo viceministeris Vladimiras Jakuninas, “Rusijos tautinės šlovės
centro” globos tarybos pirminin
kas, savo sveikinimo žodyje taręs,
kad “V. Adamkus - tai gyvas mū
sų idėjų įgyvendinimo pavyzdys”.
“Rusijos
tautinės
šlovės
centras” - tai neseniai įsikūrusi
nepolitinė visuomeninė organiza
cija, ypatingą dėmesį skirianti
tarptautinio
bendradarbiavimo
plėtrai ir civilizacijų dialogui, ku
rio puoselėtoju pripažintas ir Lie
tuvos prezidentas. Be jo, tokio
pripažinimo susilaukė UNESCO
gen. direktorius Koichiro Matsuura, Azerbaidžano prezidentas
Hedaras Alijevas ir kiti. (ELTA)
NAUJI PILIEČIAI

Lietuvos prezidentas V. Adam
kus š.m. liepos 9 d. išimties tvarka
suteikė pilietybę grafo Alfredo
Tiškevičiaus sūnui Adamui Mari
jai Tiškevičiui, 62 metų amžiaus
lenkų tautybės JAV piliečiui, pa
reiškusiam, kad nori būti aktyviu
Lietuvos visuomenės nariu, keti
nančiu prisidėti prie tėvų, senelių
krašto kultūros, švietimo bei
mokslo plėtros. A. M. Tiškevičius
gimė 1940 m. Kaune ir tais pa
čiais metais su šeima išvyko į
Lenkiją, kur šiuo metu gyvena jo
tėvas grafas Alfredas Tiškevičius,
sulaukęs 90 m. amžiaus. Tą pačią
dieną Lietuvos pilietybė išimties
tvarka suteikta dar 28 asmenims.
Iš viso 1998 2001 m. laikotarpiu
tokia tvarka Lietuvos pilietybė
suteikta 193 asmenims. (ELTA)
KIENO NUOPELNAI?

Lietuvos ekonominis gyveni
mas sėkmingai gerėja, biudžetai
vykdomi pagal planus, mažėja ne
darbas. Vilniaus banko valdybos
pirmininko patarėjo G. Nausėdos
nuomone, pagerėjimas nesąs vy
riausybės nuopelnas, vyriausybė
pagirtina tik už tai, kad nesugadi
no ekonominės aplinkos ir leido
verslui plėtotis. Kaip ELTA rašo,
A. Brazausko vadovaujamą vy
riausybę š.m. liepos 9 d. kritikavo
ekonomistai, verslininkai, Lietu
vos laisvosios rinkos institutas,
kad vyriausybė ir valdančioji sei
mo dauguma kuria nomenklatūri
nę ekonomiką. Socialdemokratų
informacijos centro vadovas G.
Kirkilas atsikirto, kad minimas
institutas esąs labiau linkęs į visa
žiūrėti vienpusiškai ideologiškai,
o ne ekonomikos žvilgsniu. RSJ

FOUR
seasons
REALTY LIMITED

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

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

St. Petersburgo, FL, lietuviai

lomai ir magistrų laipsniai. Nuo
KTU gyvavimo pradžios, kai 1922
metais buvo įsteigtas Lietuvos
universitetas, iš viso jau parengta
97,782 specialistai. Nuo 1990 m.
šia aukštąją mokyklą baigė 14,405
bakalauro laipsniu, 4,974 - ma
gistro laipsniu.
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"Dievas teikia mums meilę,
kad mylėtume tą, kurį
Jis mums duoda"

JA Valstybės

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

Angelę Šalvaitytę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.

Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428
Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com

Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com

Hamiltono lietuvių Aušros Vartų parapijos šalpos sekcųos darbuotojai ir talkininkai gegužinėje, Lietuvių
žvejotųjų ir medžiotoju klube š.m. liepos 6 d.

Hamilton, Ont.
ŽVEJOTOJŲ IR MEDŽIO
TOJŲ KLUBE liepos 6 d. įvyko

Švenčiant Tėvo dieną Švč. M. Marįjos Gimimo parapijoje su “Tėviš
kės” kapela Čikagoje. Iš k.: Herkulis Strolia, p. Jagminas, Stasė Jagminienė (vadovė), kun. Rimvydas Adomavičius ir Vytautas Zelenis

Veikla trijose parapijose Čikagoje
ALDONA ŠMULKŠT1ENĖ
Birželio 16 po vakarinių šv.
Mišių rinkomės į Marijos Gimi
mo parapijos salę švęsti Tėvo
dienos. Buvo miela matyti kokį
šimtą visų trijų bangų atstovų
susėdusių prie gražiai padengtų
stalų. Svečius linksmino Stasės
Jagminienės vadovaujama liau
diškos muzikos kapela “Tėviš
kė”. Kun. Rimvydas Adomavi
čius visus draugiškai pasveiki
nęs, perskaitė jautrų vienos au
torės prisiminimą apie savo tė
vą. Palaiminęs šį pobūvį gražia
malda, kvietė visus pradėti va
karienę. O pasivaišinus, kun. R.
Adomavičiui vadovaujant ir
“Tėviškės” kapelai grojant buvo
dainuojamos lietuviškos dainos,
einami rateliai, žaidžiami įvai
rūs žaidimai.
Man didelį įspūdį padarė vi
sų trijų bangų to vakaro šeimy
niška, šilta nuotaika. Entuzias
tingai ir žvaliai ratelius ėjo ir
parapijietės pirmosios bangos
atstovės, ir antrabangininkės ir
trečios bangos atstovės. Vyravo
moterys, nes mažai vyrų dalyva
vo rateliuose ir žaidimuose. Bu
vo ir vaikučių, nors vyravo vy
resnieji ar vidurinės kartos at
stovai. Jaunimo šį kartą buvo
mažai. Ilgai buvo dainuojama ir
ilgokai svečiai nesiskirstė. Išei
dami dėkojo visi kun. R. Ado
mavičiui, o jis - mums už atvyki
mą ir visiems prisidėjusiems
prie šio puikiai pavykusio šei
myniško renginio.
Kun. R. Adomavičius š.m.
sausio 9 d. atvyko į Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapiją kaip pa
rapijos administratoriaus kun.
Jono Kuzinsko padėjėjas. Jis
kunigu buvo įšventintas 1995 m.
gegužės 28 d. Telšių katedroje.
Dirbo vikaru Rietave, buvo ir
katalikų mokyklos kapelionu.
Po to dirbo iš karto keliose paĮvedu šildymo ir vėsinimo
sistemą, atlieku visus
taisymo ir skardos
darbus
(Esu "Union Gas"
atstovas)

Jurgis Jurgutis

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST

ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIOKŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI
♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
1NDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS
♦ STERILŪS ĮRANKIAI

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

Tel. 905 383-9026
154 Darlington Dr.
Hamilton, Ontario L9C 2M3

rapijose klebonu: Smalininkų ir
Viešvilės parapijose (Jurbarko
raj.) ir Vilkyškių parapijoje (Ši
lutės raj.). Gyveno Smalinin
kuose. Iš čia ir atvyko į Čikagą.
Per savo trumpą buvimo laiką
organizavo parapijoje puikiai
pavykusias Vasario 16-ąją, šv.
Velykas, Motinos dieną, “Avė
Maria” koncertą gegužės mėne
sį šventovėje ir jau minėtą Tėvo
dieną.
Paklaustas apie ateities pla
nus, sakė, kad Šiluvos atlaidų
metu planuoja ir religinius kon
certus.
O paklaustas kaip vyksta
įtraukti trečios bangos atstovus,
ypač jaunimą, sakė, kad nėra
lengva jau vien dėlto, kad jie
dirba ilgas valandas ir savaitga
liais. Pasidžiaugė, kad kiekvieną
šeštadienį turi po kelias krikšty
nas ir vestuves, daugiausia tre
čios bangos atstovų. Kai kurie,
nors ir patys nekrikštyti, veda ar
neša vaikučius krikštyti, o pa
kalbinti ir paruošti ir patys apsi
krikštija, priima bažnytinę san
tuoką ir mielai bendrauja su ku
nigu, ir jų vienas bendravimo
taškų vis labiau tampa parapija.
Kun. R. Adomavičius yra
jaunas, geras pamokslininkas,
puikus dainininkas, ypač suge
bąs dirbti su įvairių kartų žmo
nėmis. Jis dalyvauja dažnai ir
“Seklyčioje”, vyr. lietuvių cent
re, ruošiamose trečiadienio po
piečių programose savo žodžiu
ir daina pakeldamas nuotaiką.
O kaimynystėje esančioje
Švč. M. Marijos Nekalto prasi
dėjimo parapijoje jaunas kuni
gas Jaunius Kelpšas, irgi iš Lie
tuvos, taip pat įneša daug gyvu
mo, įtraukia trečios bangos at
stovus į parapijos veiklą.
Netolimo Cicero Šv. Anta
no parapijoje, kur dabar vyrauja
meksikiečiai, kun. dr. K. Trima
kas sekmadieniais atnašauja 9
v.r. šv. Mišias, o po jų, LB ir
ALTos skyriaus nariams bend
radarbiaujant, rengiami Vasario
16 minėjimai, švenčiamos įvai
rios šventės, kviečiami kalbėto
jai. Ir čia darniai bendrauja vi
sos trys ateivių bangos.
Taigi visose trijose (deja,
dabar tik trijose) lietuvių para
pijose vyksta gyvas, visas bangas
įjungiantis gyvenimas.

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS
Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono,
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

AV parapijos tarybos šalpos sekci
jos rengta gegužinė. Oras pasitaikė
gražus. Svečius, kurių susirinko ga
na nemažas būrys, linksmino lietu
viška muzika. Norintieji žaidė įvai
rius žaidimus, jaunimas turėjo gali
mybę pasportuoti.
Šeimininkės vaišino lauke kep
ta mėsa, dešrelėmis, o čia pat buvo
galima pasigardžiuoti pyragais, at
sigaivinti šaltais gėrimais bei kava.
Buvo pardavinėjami marškinėliai
su parapijos ženklu. Loterija buvo
gausi, o laimė, gal ne visai teisi, nes
kai kurie ėjo ir ėjo pasiimti laimi
kių, o kiti tik veltui laukė laimingo
numerio paskelbimo. Pavakare ge
roje nuotaikoje skirstėmės namo.
Rengėjai yra dėkingi darbu ar
kitokiu būdu prisidėjusiems prie
šios gegužinės suruošimo. Gautas
pelnas paskirtas Jaunimo dienų da
lyviams iš Lietuvos priimti.
Išskirtinė padėka priklauso
Hamiltono lietuvių Žvejotojų ir me
džiotojų klubo v-bai, kuri nuomos
mokestį taip pat paskyrė Jaunimo
dienų dalyvių priėmimui. D.G.
A. a. VLADĖS MUREIKIENĖS atminimui, užjausdami sūnus

Tadą., Romą, dukrą Mariją ir jų
šeimas “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo: $25 - A. Gailienė;
$20 - E. K. Gudinskai; $5 - F. M.
Gudinskai. Dėkojame visiems au
kojusiems.
PLV komitetas

Naujoji...
(Atkelta 3-čio psl.)

Veiklos saulėlydis
Lietuviška veikla Škotijoje
galėjo dar tęstis, ypač atsikūrus
nepriklausomai Lietuvai. Deja,
trečioji lietuviškos kilmės karta
jau gero amžiaus ir negausi. Su
tikus vieną kitą iš pašnekesio iš
girsti: mano močiutė ar senelis
buvo lietuviai. Į tolius nuėjo
spalvingos lietuviškos procesi
jos. Nėra lietuviškų pamaldų.
Pulkim ant kelių nutilo am
žiams. Kapai jau priglaudė
brangius lietuvius, kurie nešė
lietuvišką trispalvę (Augustas
Jovaras, Jonas Kašponis, Juozas
Bliūdžius). Jų vardai kapų pa
minkluose primena mums: dir
bome už laisvą Lietuvą. Jau žilo
amžiaus sulaukęs ir taurus Ško
tijos lietuvis Pranas Dzidolikas
garsaus Šv. Cecilijos choro va
dovas.

Sesuo Marija
Ypatingai verta paminėjimo
yra trečios mišrios kartos lietu
vaitė, gerai kalbanti lietuviškai,
karmelite vienuolė sesuo Marija
Juozapa (Varnelytė). Prieš de
šimt metų ji atsisveikino su
Glasgow’o vienuolynu ir išvyko į
Lietuvą ten atgaivinti karmeličių vienuolyno. Panevėžio vys
kupas mielai sutiko. Davė leidi
mą, truputį žemės su mišku ir
senu pastatu. Maža vietovė yra
Pašluva. Pradžia buvo labai var
ginga. Škotų katalikų savaitraš
tis Scottish Catholic Observer
daug rašė apie to būsimo vie
nuolyno sunkią pradžią. Buvo
nuotraukos: pirmoji žiema Lie
tuvoje, senas namelis apšalu
siais langais, apledėjęs šulinys,
sesuo Marija neša kibirą šalto
vandens. Netrukus tas pats sa
vaitraštis pranešė, kad nežino
mas asmuo iš Škotijos siunčia
seselėms, jos buvo dvi, viena iš
jų airė, čekį šimto tūkstančių
svarų. Daugiau negu labai dosni
ranka naujam vienuolynui ir
koplyčiai. Po trejų metų nauji
įspūdingi pastatai. Škotų vysku
pas pašventino naujus pastatus.
Marijos motina, kuri gyvena ne
toli nuo manęs, pastebėjo, kad
koplyčia yra per prašmatni.
Atein diena, kada pavargus
Sudie ir saulė žvaigždėms tars...
(Juozas Guta, Jotvingio raudos}

birželio 9 d. minėjo sibirinius lietu
vių trėmimus. Šv. Vardo šventovėje
Mišias atnašavo kun. A. Grabnickas, OFM, ir kun. dr. M. Čyvas. Po
pamaldų minėjimas vyko Lietuvių
klubo patalpose. Klubo pirm. L.
Kymienė, pradėdama minėjimą,
priminė, kad beveik nebuvo šei
mos, iš kurios nebūtų buvęs kas
nors išvežtas į Sibirą. Todėl lietu
viai privalo nepamiršti ir jų tautai
padarytos skriaudos. Pagrindinė
kalbėtoja L. Petkuvienė, tuo metu
gyvenusi Lietuvoje, jautriai ir vaiz
džiai papasakojo apie įvykius ir
žmonių nuotaikas. S. Vaškienė pa
deklamavo A. Miškinio eilėraštį
Neramūs sapnai. Minėjimas baigtas
Lietuva brangi.
Lietuvių žinios, 313 nr.

Argentina
Brazilijos lietuvių laikraštyje

Mūsų Lietuva 2002 m. 6 nr. skaity
tojų pasisakymuose rašo kun. A.
Steigvilas iš Rosario Argentinoje.
Dėkodamas už jam siunčiamą šį
laikraštį, skundžiasi, kad Argenti
noje leidžiamas laikraštis Laikas la
bai suplonėjo - tik pora puslapių,
nes nėra pakankamai skaitytojų ir
negaunama jokios paramos. Jis
Buenos Aires miesto lietuviams
kartą per mėnesį aukojąs Mišias,
po kurių susirenkama pabendrauti.
Jis taipgi esąs paskirtas Mažųjų sie
lų legiono apaštalavimo kapelionu
Rosario mieste. Šio legiono centras
yra Chevremont mieste Belgijoje.
Sąjūdis paplitęs visame pasaulyje.

Vokietija
Vokietijos lietuvių bendruome

nės valdyba, vadovaujama A. Šiugždinio, balandžio mėn. buvo susirin
kusi posėdžio, kuriame dalyvavo ir
buvusios valdybos nariai. 50-ties
metų veiklos apžvalgą padarė dr.
V. Bartusevičius. VLB valdyba kar
tu su Lietuvių išeivijos institutu
prie Vytauto Didžiojo universiteto
Kaune rugpjūčio 4-10 d.d. surengs
49-tąją Europos lietuvių studijų sa
vaitę Kretingoje.
Vokietijos Bergštrasės apskri

ties Europos federacininkų sąjunga
paskyrė šių metų Europos premiją
Vasario 16-tosios gimnazijai. Pasak
šios sąjungos pirm. W. Freudenbergerio, šia premija pagerbiama lietu
vių gimnazija, kuri esanti tiltas tarp
Vokietijos ir Lietuvos. Iš pabėgėlių
mokyklos ji išaugusi į europietiškų
mokyklą, taipgi tapdama ir simbo
liu nenugalimo Lietuvos laisvės
troškimo.

Lenkija
Seinuose birželio 1 d. įvyko iš
kilmės, skirtos stebuklingosios Švč.
Mergelės Marijos statulos atvežimo
į Seinus 400-mečiui paminėti. Jas
organizavo Elko vyskupas E. Samsel, vietos ir apylinkių kunigai bei
rhiesto savivaldybė. Ta proga į Sei
nus atvyko Lenkijos primas kardi
nolas J. Glemp, Lietuvos kardino
las J.A. Bačkis, vyskupai iš kaimy
ninių vyskupijų, Lietuvos, Vokieti
jos ir Gudijos. Sveikinimą atsiuntė
popiežius Jonas Paulius II, pabrėž
damas Marijos globos svarbą Seinų
kraštui, taipgi primindamas šio
krašto tapatybę. Prie bazilikos durų
Mišias atnašavo kard. J.A. Bačkis,
po jų lietuviškai pasveikino Seinų ir
Punsko krašto lietuvius, padėkoda
mas už lietuvių kultūros ir tradicijų
puoselėjimą. Elko vyskupas kalbėjo
lietuvių, lenkų ir vokiečių kalbomis.
Kard. J. Glemp savo sveikinime
priminė 400 m. laikotarpio istoriją
ir krikščionybės įtaką stiprinant
tautą ir valstybę. Po pamaldų kard.

J.A. Bačkis pakvietė vietos lietuvius
susirinkti į baziliką. Čia kardinolas
buvo sutiktas audringais plojimais
ir giesme Marija, Marija, tapusia
himnu kovojant už pamaldas lietu
vių kalba.
Aušra, 2002 m. 10 nr.

Moldova
Moldovos LB valdybos pastan

gomis Kovo 11-tosios proga per
Moldovos valstybinį radiją buvo pa
teikta informacija apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo įvykius.
Kovo 2 d. įvyko Moldovos lietuvių
jaunimo sąjungos susirinkimas. Ja
me pirmininke išrinkta A. Mynzata
ir pavaduotoja L. Bandytė. Čia vei
kia ir lietuvių sekmadieninė mo
kykla, kuri Velykų proga surengė
programėlę. Moldovos LB valdybai
pirmininkauja I. Garliauskaitė.
(PLB valdybos informacija)

Gudija
Apie Pelesos apylinkę rašoma
Gudijos lietuvių laikraštyje Lietuvių
godos 2002 m. 6 nr. Netoli Pelesos,
7 kilometrai į šiaurės vakarus nuo
Rodūnios, yra Šaurų kaimas, šalia
jo buvęs Šaurų dvaras. Ši vietovė
yra pasižymėjusi lietuviškumo stip
rumu. 1784 m. šiame dvare gimė ir
augo lietuvių istorikas-romantikas
Teodoras Narbutas. Jis parašė ir
išleido 9 tomų veikalą Lietuvos isto
rija. Šauruose gimė ir augo T. Nar
buto sūnūs Liudvikas ir Balys, žino
mi kovotojai su carų priespauda.
Šaurų kapinėse palaidoti T. Narbu
to tėvai. Šalia kapinaičių yra pasta
tytas paminklas 1863 m. sukilėliams
prisiminti. Prie Šaurų kaimo, prie
Nočios upės, arti dabartinės Lietu
vos sienos, yra Nočios miestelis. Jo
šventovės šventoriuje yra palaido
tas T. Narbutas. Pelesos vidurinės
mokyklos mokiniai ir mokytojai
lanko šias istorines vietoves. Š.m.
gegužės mėn. Pelesos mokyklos
mokytojai aplankė Šaurų kaimą,
Nočios miestelį ir susitiko su šių
vietovių tautiečiais; pasodino gėlių
ant T. Narbuto ir jo artimųjų kapų.

Australija
LB Melburno apylinkės meti

nis susirinkimas įvyko gegužės 5 d.
Lietuvių Namų salėje. Jam pirmi
ninkavo D. Levickienė, sekretoria
vo J. Arienė. Mažėja ši apylinkė.
Valdybos sekr. L Vilkišienė per
skaitė 17 praėjusiais metais mirusių
bendruomenės narių sarašą. Jie pa
gerbti tylos minute. Valdybos pirm,
dr. P. Kabaila savo pranešime pa
minėjo, kad pernai buvo surengta
Gedulo ir vilties dienos minėjimas
- 60 metų sukaktis nuo sovietinių
masinių trėmimų pradžios į Sibirą.
Valdyba parėmė iš Lietuvos atvy
kusią jaunimo šokių grupę “Pylimė
lis”, kuris Melburne koncertavo
praėjusių metų liepos mėn. Švie
timo reikalais rūpinosi K. Baškytė,
surengė taipgi diskusijų popietę,
kaip paskatinti mokinius stoti į lie
tuvių kalbos kursus prie “Victorian
School of Languages” mokyklos.
Pranešimus padarė ižd. R. Stepo
navičius ir revizijos komisijos atsto
vas A. Šimkus. Po pranešimų vyko
diskusijos daugiausia dėl lituanisti
nių kursų ir naujųjų ateivių įtrauki
mo į lietuvių bendruomeninį gyve
nimą. ALB krašto valdybos pirm.
Z. Prašmutaitė pasinaudojo proga
ir paprašė pasiūlymų dėl ALB kraš
to tarybos suvažiavimo Adelaidėje.
Susirinkimas baigtas Tautos himnu.
Po to pasivaišinta kava ir pyragais.
Melburno LB apylinkės valdybą su
daro: pirm. dr. P. Kabaila, sekr. L
Vilkišienė, ižd. R. Steponavičius ir
narys Z. Augaitis. (Tėviškės aidai
2002 m. 12 nr.).
J. Andr.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje^
įsikūręs nuosavuose namuose -

OTAT TiTA”
A rYTjlX/V

lietuvių kredito
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 43 MILIJONUS DOLERIŲMOKAME UŽ:

PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki...... 0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%

Asmenines nuo........... 6.50%
neklln. turto 1 m...........5.40%

INDĖLIAI:
30 dienų indėlius.................... 1.25%
180 dienų indėlius.................. 1.25%
1 m. term, indėlius.................. 2.00%
2 m. term, indėlius.................. 3.10%
3 m. term, indėlius.................. 3.35%
4 m. term, indėlius.................. 4.10%
5 m. term, indėlius.................. 4.60%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................ 1.00%
1 m. ind.................................... 2.35%
2 m. ind.................................... 3.35%
3 m. ind.................................... 3.60%
4 m. ind.................................... 4.35%
5 m. ind.................................... 4.85%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ
TINKLALAPIS: www.talka.net

Lietuvių menininkų koncertai Maskvoje
N. KLIMAITĖ

Maskvos konservatorijos di
džiojoje salėje prie bilietų kasų
išsirikiavo gyvos muzikos kon
certų išsiilgę žiūrovai. Didžiojo
je salėje, talpinančioje daugiau
kaip 1000 klausytojų, kas dieną
koncertuoja geriausi pasaulio
atlikėjai, muzikai virtuozai, su
laukę tarptautinio pripažinimo.
Maskvos konservatorijos salė viena prestižiškiausių koncertų
salių žemės rutulyje. Joje kon
certuoti - tokia pat garbė, kaip
ir Carnegie Hall JAV-se. Todėl
gegužės 15 d. didžiojoje konser
vatorijos salėje, menančioje di
džiuosius kompozitorius - M.
Glinką, P. I. Čaikovskj, N.
Rimski-Korsakovą, kurie čia ne
tik koncertavo, bet ir dirbo, buvo džiugu išvysti lietuvių me
nininkus. Vilnietis violončeli
ninkas
Davidas
Geringas,
Mstislavo Rostropovičiaus mo
kinys, užtarnautai laikomas vie
nu geriausių ir dažniausiai kon
certuojančių solistų. D. Gerin
gas kaip solistas yra grojęs su

šiais dirigentais: G. Albrechtu,
S. Reite, K. Kondrašinu, V. Aškenazi, M. Tilson Tomu, S.
Sondeckiu. Lietuvis D. Gerin
gas įrašų studijose įrašė 30 albu
mų CD nuo baroko iki šiuolai
kinės muzikos šedevrų. Šalia
gausių D. Geringo apdovanoji
mų - Grand Prix, už 12 L. Bokerinio violončelinių koncertų
įrašus Auksinis diapazonas, už
A. Duitije kamerinių kūrinių at
likimą. O kompoz. H. Pficerio
koncertas violončelei buvo ap
dovanotas Vokietijos “Schallpattenkritik” prizu.
Šiuo metu D. Geringas gy
vena ir profesoriauja Vokietijos
universitetuose, nuolat koncer
tuoja savo tėvynėje Lietuvoje.
Vilnius, anot D. Geringo, gra
žiausias pasaulio miestas. Nors
Vokietija ir paviliojo vilnietį
violončelininką prie
Reino
upės, Andų papėdės nuolati
niam gyvenimui ir darbui, ta
čiau kūrybiniai ryšiai su lietu
viais menininkais išliko ypač
glaudūs. Tai išryškėjo ir koncer
to metu Maskvoje, kur Rusijos

Lietuvis violončelininkas DAVIDAS GERINGAS, koncertavęs Maskvoje

Valstybiniam orkestrui dirigavo
Gintaras Rinkevičius. Buvo žiū
rovų spūstis, daug kas norėjo
patekti į lietuvių menininkų
koncertą. Pirmą kartą Rusijos
istorijoje D. Geringas grojo
“Yamaha” firmos pagaminta
elektronine violončele. Tai inst
rumentas, kuris Rusijoje dar ne
buvo skambėjęs. “Yamaha” fir
mos instrumentas, pagamintas
specialiai D. Geringui, kainuoja
milijoną dolerių. Maskvos žiū
rovai ir firmos atstovai po kon
certo buvo patenkinti ir sužavėti
lietuvio violončelininko meist
riškumu,
puikiu,
malonaus
tembro violončelės skambesiu,
G. Rinkevičiaus elegantišku,
veržliu mostu.
Gaila, kad abu tarptautinį
pripažinimą turintys menininkai
nėra gerai pažįstami JAV ir Ka
nados lietuviams. Dažnai mato
me atvykstant įvairių miestų sa
viveiklininkus, o profesionalų
menininkų “žvaigždžių” titulus
turį menininkai lietuviai labai
nelengvai patenka į už Atlanto
esančių lietuvių rengiamus kon
certus. Čikagos lietuvių opera,
kiekvienais metais ruošianti po
operos premjerą neleidžia pasi
reikšti jaunesnės kartos operų
dirigentams ir režisieriams.
JAV lietuviai, manau tik
apsidžiaugtų, jei prie Čikagos
lietuvių operos spektaklių savo
talentą pademonstruotų G.
Rinkevičius, kuris jau keleri
metai iš eilės yra Rygos valstybi
nio operos ir baleto teatro vy
riausias dirigentas, prieš 13 me
tų Klaipėdos muzikiniame teat
re sėkmingai pastatęs A. Zigaitytės operą Mažvydas.
Po savaitės toje pačioje
Maskvos salėje su Sankt Peter
burgo orkestru “Camerata-Baltica” koncertavo dirigentas
prof. Saulius Sondeckis. Po
koncerto tarptautinį pripažini
mą turintį menininką lietuvį
sveikino kolegos menininkai, ta
čiau tik ne Lietuvos ambasados
darbuotojai.

Ties rašytojos Orintaitės paminklu
“Pats laikas padėti keleivio lazdelę į šalį... ”
VALERIJA VILČINSKIENĖ

Gaivų, saulėtą, birželio 15osios rytą vyras Kazys Januta,
sūnus Donatas su dukrelėmis
Viltimi ir Andrėja skubėjo prie
mylimos žmonos, mamos, mo
čiutės rašytojos Petronėlės Orintaitės-Janutienės kapo smėlėto
se Meištų kapinaitėse. Tylos mi
nutėje susiliko jų pasiilgusios
sielos. Kudirkos Naumiesčio V.
Kudirkos vidurinės mokyklos
mokinių posmai, gėlės, dėkin
gumo žodžiai, išsiskyrimo, vil
ties ašaros...
Trisdešimties knygų suau
gusiems ir vaikams autorė am
žiams liko po juodąja antkapio
knyga šalia brolių, seserų, tėvų,
tėviškėnų. Su jais, jų atmintyje,
ką tik išleistame paskutiniajame
romane Dangaus degėlų žėrėji
me, kuriame pačios išgyventas,
gerai pažįstamas tarpukario
Lietuvos dienas įprasmino kai
mo žmonių dienose, darbuose,
papročiuose, tarpusavio santy
kiuose.
Istorinis laikotarpis, lemtis
visa tai rikiuoja reikiama eile.
Svarbiausiais matais šioje eilėje
- dora, darbštumas, ištikimybė
šeimai, kūrybiškumas. Romano
kelias į šios dienos šviesą - be
galinė rašytojos valia, darbštu
mas, ištvermė. Tai byloja jos
pačios žodžiai: “tinkamai pa
ruošti nepajėgsiu, bet bent

Pasišnekėjimai su
jaunyste

įskaitomai iš subraukytų rank
raščių perrašyti”. O rankraščių
liko ne vienas... Zanavykiška
šnekta šiuo romanu autorė pra
byla į skaitytoją, papildama šios
tarmės subtilybių gausą... Tokia
ji, pažįstama nepažįstamiems,
gaivų birželio ryto smėlio kalne
lyje pražydusi atminties gėle...
Artimieji pasuka K. Nau
miesčio Šv. Kryžiaus šventovėn,
kur klebonas kun. Donatas Jasiulaitis aukos šv. Mišias už rašy
tojos vėlę. 12 vai. Dr. Vinco Ku
dirkos muziejuje rašytojos litera
tūriniai skaitymai, romano Dan
gaus degėlų žėrėjime sutiktuvės.
Muziejaus direktorė Kris
tina Venskevičiūtė pakviečia
Kauno “Atžalyno” klubo atsto
vę rašytoją Mariją Macijauskie
nę, kuri dar kartą peržvelgia P.
Orintaitės rašytojos kelią jų
klube.
Literatūros ir tautosakos
institute literatūros tyrinėtoja
Dalia Striogaitė, apžvelgdama
rašytojos kūrybą, išskiria: 1)
moters poziciją joje, 2) tautinio
atbudimo, atgimimo reiškinius,
Vytauto Didžiojo epochą, kata
likiškus pradus, 3) vėlesnįjį lai
kotarpį, kuriame rašytoja atsi
gręžia į savo prigimtį, zanavykišką pradžią. Rašytoja ieškojo
gerųjų savo gimtojo krašto žmo
nių, su meile kėlė jų gerąsias
savybes. Net 23 slapyvardžius
vartojo būdama išeivijoje. Ne
pakentė netiesos, blogio, kuk-

liai, tyliai dirbo, nereikalauda
ma atlygio, nes ji tarnavo Lie
tuvai, savam kraštui, nes visa tai
- Lietuva, kurios jau nebėra sakė pati poetė, rašytoja.
Vaižgantas apie rašytoją sa
kė: “Gali būti antra Šatrijos
Ragana. Rašyk, kaip Šatrijos
Ragana”. Rašytoja pati apsi
sprendė - aš esu kaimietė, ne
dvaro aristokratė. Ji palieka sa
vo kūrybą, paskutinį romaną,
kad turėtume atramą - kalbėjo
Dalia Striogaitė.
Šiaulių universitete docentė
Giedrė Čepaitienė švelniai pa
stebėjo rašytojos tėviškės lauko
gėlių puokštę po portretu - argi
ne po jas braidžiojo? Kiek tėviš
kėnų pavardžių tapo rašytojos
personažų pavardėmis! Ji primi
nė zanavykiškų dialogų, papro
čių lobius, jų margumą.

Romano Dangaus degėlų
žėrėjime ypatumus aptarė K.
Naumiesčio V. Kudirkos viduri
nės mokyklos mokytoja Danutė
Balčiūnienė.
Mintimis apie rašytoją na
muose pasidalijo jos vyras Ka
zys Januta, išryškindamas jos
humoro jausmą, darbštumą,
kantrybę, gerumą, jos gebėjimą
dalintis viskuo su stokojančiais.
Jis išreiškė viltį, jog literatūros
tyrinėtoja D. Striogaitė dar kar
tą atvyks pabaigti tvarkyti liku
sio rašytojos archyvo.
(Nukelta j 7-tą psl.)

□ KULTMĖJE VEIKLOJE
Lietuvos operos ir baleto te
atras septynis mėnesius dirbo be

Poetas Bernardas Brazdžionis su vaikaite Teresyte 1999 m. Kaune,
Poeto namuose

“Poetas Bernardas Brazdžionis
grįžta į Lietuvą...”
Specialaus leidinio sutiktuvės ir ilgaamžio kūrėjo
pagerbtuves prisimenant
Simboliškai šisai įvykis buvo
atšvęstas Los Angeles mieste
Šv. Kazimiero parapijos salėje,
birželio 1 d. Renginio leidinyje
- Poeto nuotrauka su popie
žiaus šv. Grigaliaus Didžiojo
ordinu, sveikinimai, linkėjimai
organizacijų bei pavienių asme
nų, šeimos nuotraukos.
Šeštadienio popietė pasitai
kė graži: parapijos salė apsigau
bė šeiminės bendruomenės jau
kumu. Kažkaip, natūraliai susi
klostė ir laikas: žmonės nutarė
pagerbti šį nuostabų asmenį
neatidėliojant.
Bernardas Brazdžionis, tik
ką atšventęs savo devyniasde
šimt penktąjį gimtadienį, buvo
pajėgus dalyvauti su parapijie
čiais, kad ir lazdele pasirams
čiuodamas. Tvirtu balsu, be
mikrofono, prabilti į visus padė
kos žodžiais už atsilankymą.
Buvo įteiktos jam ir žmonai Al
donai gėlės, rožių puokštės
kiekvienam rengėjui.
Rengėjų buvo sudaryta ilga
programa: 1. Poetas Bernardas
Brazdžionis; 2. Lietuvos rašyto
jų sąjungos Kauno sk. pirm. P.
Palilionis; 3. Marija Remienė JAV LB Kultūros tarybos pirm.;
4. Kompoz. Darius Polikaitis ir
muz. Vidas Neverauskas; 5. Los
Angeles Šv. Kazimiero ir San
Diego Bernardo Brazdžionio
lituanistinės mokyklos moki
niai; 6. Video filmas apie poetą
Bernardą Brazdžionį Vėtrose ne
palūžęs. Įėjimas - $10.00 auka.
Po programos - kuklios vaišės.
Rengėja - JAV LB Vakarų apy
garda, vadovaujama Angelės
Nelsienės.
Visiems jau susėdus, prasi
dėjo programa. Pirm. A. Nelsienė, išvardijusi visus garbingus
svečius ir padėkojusi už atsilan
kymą, pakvietė generalinį gar
bės konsulą Vytautą Čekanaus
ką tarti žodį. Po to Dalytė Lo
vett, programos pranešėja, gra
žia lietuvių kalba pakvietė kun.
5. Anužį maldai. Specialiai šia
proga atvykusi iš Čikagos Mari
ja Remienė dėkojo Poetui už
eiliuotos meninės kūrybos indė
lį į mūsų raštiją, už patriotinę

Tarptautinis folkloro festiva
lis Tek saulužė ant maračių įvyko

Neringoje birželio pabaigoje, Jo
ninių savaitgalį. Šių metų festiva
lio tema Kuršių nerija - Europos
pašto kelias: tiltas tarp Rytų ir Va
karų. Kuršių nerijos kaip Europos
pašto kelio temą išplėtojo specia
liai surengtas seminaras bei isto
rikės N. Strakauskaitės' naujai iš
leistos ta tema knygos pristaty
mas. Patį kelią simbolizavo nuo
Nidos švyturio mariomis iki Per
valkos Žirgų švyturio nuplukdyta
ugnis: Joninių laužas uždegtas
senoje valtyje mariose priminė
vieną savičiausių Pamario krašto
tradicijų, užsilaikusių iki mūsų
laikų. Festivalyje dalyvavo 15 se
nąsias tradicijas puoselėjančių an
samblių iš Lietuvos, D. Britanijos,
Turkijos, Kroatijos, Ukrainos,
Latvijos ir Karaliaučiaus srities.
Jie koncertavo ne tik ties Nidos
prieplauka įrengtoje scenoje, bet
ir miestelio kavinėse bei restora
nuose. Joninių naktį aplink laužą
Urbo kalne šėlo raganos, buvo
ieškoma paparčio žiedo, vidur
naktį dangų nušvietė fejerverkas,
o šokiai ir žaidimai prie laužo tę
sėsi iki saulės patekėjimo.

Eestivalyje pasirodys geriausi
Lietuvos atlikėjai: chorai “Jauna
muzika”, “Polifonija”, “Ąžuoliu
kas”, Kristoforo kamerinis or
kestras, Čiurlionio styginių kvar
tetas, operos solistai Virgilijus
Noreika ir Irena Milkevičiūtė,
vargonininkas Leopoldas Digrys,
klarnetininkas Algirdas Budrys,
Vytauto Labučio džiazo kvartetas
ir daugelis kitų. Dalyvaus ir sve
čiai iš JAV, Norvegijos, Švedijos,
Danijos, Vokietijos, Rusijos. Pa
grindinė festivalio nuostata visa
da buvo, kad koncertai būtų vi
siems prieinami, todėl nemažai
koncertų bus galima klausytis ne
mokamai, o ir kitų kainos bus ne
didelės.
Stanislaw Moniuszko, didžio
jo lenkų kompozitoriaus, mirties
130-sios metinės buvo paminėtos
Vilniuje koncertu Šv. Jonų šven
tovėje, kurioje kompozitorius dir
bo 1840-1842 metais. Jo kūrinius
vargonams atliko Renata Marcinkutė-Lessieur, Mišias e-moll ir
bažnytines giesmes giedojo Vil
niaus universiteto merginų choras
“Virgo”, solistai Vida Taurinskaitė, Nerijus Masevičius ir obojinin
ke Justė Gelgotaitė. Koncertą
rengė Lenkų institutas Vilniuje.
Kompozitorius muzikos mokslus
baigė Varšuvoje ir Berlyne, 18401858 metais gyveno Vilniuje, bu
vo Šv. Jonų šventovės vargoninin
kas, organizavo muzikos atlikėjų
grupes, kelerius metus dirigavo
miesto teatro orkestrui, daug lai
ko skyrė kūrybai. Vilniuje jis pa
rašė savo operą Halka, kuri Vil
niuje 1848 metais pirmą kartą ir
buvo pastatyta. Kai kuriuose šio
laikotarpio kūriniuose, pasak mu
zikos tyrinėtojų, ryškiai jaučiama
lietuviška tematika, lietuvių mito
logijos atšvaitai, pvz. kantatos
Milda ir Nijolė, kantatų pobūdžio
Aušros vartų litanijos, baladė Trys
Budriai pagal Adomo Mickevičiaus
to paties vardo poemą. Išvykęs iš
Vilniaus S. Moniuszko iki mirties
1872 m. gyveno Varšuvoje.

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

Stasė V. Pautienienė

Atsiųsta paminėti

Ko grįžti, ko grįžti tu sapnais,
donkichotiška mano jaunyste?
Iš krūtinės širdis niekur neis,
nes nedaug praeity buvo klysta.

Justina Trilikauskienė, PASI
KLAUSYK ŠIRDIES. Eilėraščiai.

Redaktorius - Jonas Tarasevičius.
Leidėjas - UAB “Ciklonas” (J. Ja
sinskio g. 15, LT - 2600 Vilnius).
Tiražas - 1000 egz. Vilnius, 2002
m., 62 psl. “Penktoji poetės knyga tai svajonių ir vilčių pasaulis, atvi
ros, mylinčios ir kenčiančios širdies
šauksmas. Tai amžinų vertybių, tie
sos ir gyvenimo suvokimas”.

Ak, kodėl, ak, kodėl taip dažnai
naktimis vis blaškausi po Šiaurę?
Gal manai, jog tą dabartį niaurią
tau patirti reikėjo vienai?
Ko ir vėl, ko ir vėl paryčiais
prabundu aš nuo šūvio dusloko?
Ko vis, penimas žodžiais gražiais,
vos nesprogstu iš pykčio ir juoko?

Vidas Spengla, THE CHURCH,
THE KRONIKA AND THE KGB
WEB. Introduction by Bishop Jo

Ak, ne tiek, ak, ne tie valdo mus:
nei juos šaudė, nei vežė, nei spardė!
Iš tremties Lietuva - ne bevardė tapti tapu ir vėl į namus.

Ko grįžti, ko grįžti tu kasnakt
ten, kur Berija mus nesuvystė?
Ar beverta prieš mirtį netekt
tų iliuzijų, mano jaunyste?

Zigmas Pavilonis

poeziją, kuri stiprino visus mus
šiapus ir anapus vandenyno. Po
etas Petras Palilionis dėkojo
Lietuvos rašytojų sąjungos vardu.
Meninėje dalyje gražios šei
mos atžala pritaikė poeto Braz
džionio poezijai savo kompozi
ciją. Kompoz. Darius Polikaitis,
pusbrolio Lino Polikaičio pade
damas, atliko lyrinės intonacijos
savo kūrybą, pakaitomis prita
riant fortepionui ar gitarai. In
dividualizuotos ritminės muzi
kos derinys praskambėjo jaukiu
nuoširdumu. Publika tai įverti
no plojimais.
Maloniai sušildė žiūrovų
širdis Vytės Nemunėlio Meškiu
ko Rudnosiuko improvizacija,
kurią paruošė Danguolė Var
nienė, atliko Laima Bandziulytė, Andrius Mikuckis, Inga
Newsom ir Andrius Ruplėnas.
Čia jau tikrai buvo galima pa
stebėti mūsų aiškios tarenos
kalba naujus talentus.
Knygos - albumo prista
tymą atliko patsai Poetas be jo
kios mikrofonų pagalbos. Dali
no keletą egzempliorių pats ei
damas per salę. Jisai ramino,
kad dabar tos knygos vos keli eg
zemplioriai, nes ji ten Lietuvoje
dar nebaigta spausdinti... “nesu
pykit”, ... ramino jisai aiškia tarena dėmesingai publikai visoje
salėje... “kad ne pirmieji gavote
pirmą egzempliorių, jų yra dau
giau dar tenai Lietuvoje”.
Vaizdajuostę Vėtrose nepa
lūžęs (surinko P. Garnys ir Pet
ras Palilionis) rodė Paulius Jasiukonis. Pagerbtuves tuo ir bu
vo baigtos. Pirm. Angelės Nel
sienės padėka visiems už atsi
lankymą ir pakvietimas prie už
kandžių buvo džiugiai priimtas.
Dalytė Lovett čia linkėjo malo
nios nuotaikos su Poetu prie
vaišių stalo. Jaunatviška publika
pilnutėlėje salėje dalinosi įspū
džiais, kad, štai, esame kartu
nuostabiai kūrybingo Poeto jo
ilgo amžiaus sukakties šventėje
čia, Los Angeles, Šv. Kazimiero
parapijos taip pat ilgo amžiaus
salėje. Padėka priklauso JAV
Vakarų apygardai ir jos pirm.
A. Nelsienci už pastangas orga
nizuojant šią šventę.

generalinio direktoriaus. Antrą
kartą skelbtame konkurse į tas
pareigas atsirado trys kandidatai:
buvęs kultūros ministeris, tarp
tautinių projektų ir festivalių kon
sultantas ir Valstybinės filharmo
nijos direktorius Gintautas Kėvi
šas, Muzikos akademijos docentė
kompozitorė Audronė ŽigaitytėNekrošienė ir Rytų Lietuvos kul
tūrinės veiklos centro teatrinių
programų koordinatorius Vidutis
Bakas. Kultūros ministerijos sep
tynių narių komisija, vadovauja
ma ministerės Romos Dovydėnie
nės, vertino kandidatus pagal jų
paruoštą penkerių metų teatro
veiklos planą, kuriame turėjo būti
aptarti repertuaro formavimo
principai ir jų įgyvendinimo bū
das, teatro kūiybinės veiklos per
spektyvos, privačių rėmėjų vaid
muo, teatro kūrybinės veiklos
perspektyvos, gastrolės užsienyje
ir užsienio vienetų atsikvietimas į
teatrą. Taip pat buvo atsižvelgia
ma į kandidatų muzikinį aukštąjį
išsilavinimą, muzikinės veiklos
administravimo ir vadybos patirtį,
muzikinės kultūros sklaidos ir
plėtros procesų pažinimą, užsie
nio kalbų mokėjimą.
Slaptu balsavimu surinkęs 63
balus iš 70 galimų konkursą lai
mėjo G. Kėvišas. A. ŽigaitytėsNekrošienės pateikta programa
buvo įvertinta 28, V. Bako - 17
balų. “Nepulsiu daryti revoliucijų,
- pasibaigus konkursui kalbėjo G.
Kėvišas, - mene turi būti evoliu
cija.” Dabartinis teatro metinis
biudžetas siekia 12 mln. litų, ku
rių 75% skiriama darbo užmokes
čiui ir mokesčiams, 12.5% ūki
nėms išlaidoms ir tik 12.5% kūry
binei veiklai. Naujam direktoriui
ši finansinių išlaidų proporcija at
rodė keista, ir- jis artimiausiu me
tu žada kūrybinės veiklos fondus
padidinti iki 15 nuošimčių.

Kristupo vasaros festivalis

Vilniuje prasidėjo dar nepasibai
gus Vilniaus festivaliui, kuris tę
sėsi visą birželį. Šis jau aštuntas
metinis Kristupo festivalis žada
trukti ilgiau negu du mėnesius.
Festivalio atidarymui birželio 27
d. Chodkevičių rūmų-Vilniaus
paveikslų galerijos kieme buvo teralizuota G. F. Haendelio odė
Aleksandro puota, kurį atliko fes
tivalio simfoninis orkestras, cho
ras “Vilnius”, senosios muzikos ir
šokio teatras “Puelli Vilnenses”,
operos solistai Asta Krikščiūnai
tė, Algirdas Janutas, Audrius Rubežius ir Dainius Stumbras. Kon
certą režisavo ir dirigavo pats fes
tivalio vadovas prof. Donatas
Katkus. Festivalio metu įvyks 28
koncertai senamiesčio aplinkoje Taikomosios dailės muziejuje,
Rotušėje, Šv. Kazimiero ir Šv. Jo
nų šventovėse, Chodkevičių rūmų
kieme.

Prie rašytojos Orintaitės kapo Meištų kapinėse. Paminklo kairėje - velionies vyras Kazys Januta, sūnus
Donatas, dukros - Andrėja, Viltis, giminės
Nuotr. V. Venslovaičio

nas Boruta. Publishing House Ka
talikų Akademija. Printed by AB
“Vilspa” (Viršuliškių skg. 80, Vil
nius 2056). Parts I and III written
by Vidas Spengla, Part II written by
Archbishop Sigitas Tamkevičius
and Bishop Jonas Boruta. Transla
ted into English by Saulius Girnius,
edited by Vidas Spengla. Vilnius,
2002, p. 112.

Paminklas kompozitoriui Stanislaw Moniuszko Vilniuje Ntr. G. Kurpio

6 psi.
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414
FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių
MOKAME

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 8.30 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 milijonų dolerių
MOKA UŽ:

IMA UŽ:

90-179 d. term, ind..................... 1.15%
180-364 d. term.ind.................... 1.25%
1 metų term, indėlius............... 2.00%
2 metų term, indėlius............... 2.75%
3 metų term, indėlius............... 3.00%
4 metų term, indėlius............... 3.55%
5 metų term, indėlius............... 4.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.......... 1.60%
1 metų GlC-met. palūk..............2.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 3.00%
3 metų GlC-met. palūk.............. 3.25%
4 metų GlC-met. palūk..............4.00%
5 metų GlC-met. palūk..............4.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP
“Variable"............................. 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 2.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 3.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.... 3.50%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.... 4.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.... 4.75%
Taupomąją sąskaitą iki.......... 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk.................... 1.00%

Asmenines paskolas
nuo................. 5.25%

Sutarties paskolas
nuo..................5.25%
Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų..................... 4.25%
2 metų......................5.45%
3 metų......................5.60%
4 metų......................6.05%
5 metų......................6.25%

Žinios iš Lietuvos

Duodame komercinius
mortgičius

INTERAC-PLUS kortelė

Grynakraujis žemaitukas; sakoma, tokių beliko vos 130 Lietuvoje
Nuotr. G. Kurpio

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

RUBY REAL ESTATE

ltd.

ADVOKATAS

REAL ESTATE BROKER
27John Street, Toronto

VICTOR RUDINSKAS

JUMS TIK
KAINUOS

Tel. 416 240-0594

3’/2%

27 John Street, Toronto,
Ontario M9N 1J4

IŠ VISO

+ GST

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

Victor Rudinskas, Broker
Tel.: 416 249-7829

DR. STASYS DUBICKAS
BANTU^GYDYWJAS^

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.

RUNNYMEDE-COL80CK, “DE
TACHED”, 7 ^Otriai, 4 miega
mieji, 2Įp$rtes. Galimybė butui
tėv^Rsar seneliams.

GEORGETOWN,
am bariai
naujas nammrJ&WO m.). Dvigu
bas gaw^dTbaug pagerinimų.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANUL1UI,b a.
Associate Broker

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

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

MARGUTIS
4134 Dundas St. West, Toronto ON. M8X 1X3

Fax: (416) 233-3042
Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: 41(» 233-4601

Nuotr. G. Kurpio

| Sporto žinios

Su keičiamu
nuošimčiu
1,2, 3 metų............4.25%

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 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

Lietuvos didiko M. Oginskio dvaro žirgynas Plungėje

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Yousuf norėjo tapti gydytoju,
bet dėdė neįstengė jam padėti.
Todėl dirbo ir mokėsi savo dė
dės studijoje, kol buvo išsiųstas
į Bostoną tobulintis foto meno
pas žymų fotografą J. H. Garo.
1932 metais grįžo į Otavą kaip
patyręs fotografas - į jį kreipda
vosi ne tik žymūs, bet ir besi
ruošiantieji būti žymiais, kana
diečiai.
Jo legendinė britų min. pir
mininko Winston Churchill
nuotrauka 1941 metais plačiai
pasklido visame pasaulyje. O su
juo pačiu Yousuf Karch teturė
jo vos dvi minutes. Atėmęs iš
min. pirmininko amžinai rūks
tantį cigarą, fotografas sugebėjo
greitai įamžinti jo tipišką rūstų
žvilgsnį. Po to pasirodė visa eilė
pasaulio įžymybių - Elzbieta II,
Ernest Hemingway, Albert Ein
stein, Frank Lloyd Wright, John
F. Kennedy, Jacqueline Kenne
dy, Albert Schweitzer, Fidel
Castro, Nikita Chruščev, Moti
na Teresė, Ansel Adams, prezi
dentai, karaliai, rašytojai, kino
artistai, mokslininkai, kompozi
toriai, menininkai. Ir fotografas
visuomet įstengė išgauti jų as
menybės išraišką veide; puikiai
valdė apšvietimą ir šešėlius.
Pats Yousuf Karsh teigė, kad jo
gyvenimo tikslas buvo “fotogra
fuoti asmenybes, kurios pavei
kia mūsų gyvenimą, tuos vyrus
ir moteris, kurie palieka pasau
lyje savo buvimo žymę.”
Toronto miesto tarnautojų

streikas baigėsi liepos 11 dieną,
kai Ontario parlamentas, su
kviestas į specialią sesiją, pri
ėmė įstatymą, nurodantį strei
kuojantiems grįžti į darbą. Vi
sos trys provincijos partijos šį
sykį vieningai balsavo kuo grei
čiau nutraukti streiką, nors bu
vo gandų, kad naujieji demok
ratai (NDP) stengsis ištęsti bal
savimo procedūrą iki kelių sa
vaičių. Miesto tarybos ir tarnau
tojų unijų ginčas bus toliau

NIJOLĖ B. BATES
Td. (416)

763-5 161

Fax: 416 763-5097
Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patarnauju lietuvių visuomenei 15 metų

sprendžiamas tarpininkui pade
dant. Opiausia problema grįžusiems streikuotojams buvo
streiko metu sukauptų dvokian
čių sąšlavų kalnų pašalinimas,
ką jie pažadėjo per savaitę su
tvarkyti, o po to grįžti į įprastą
šiukšlių rinkimo tvarką. Tokiu
būdu Pasaulio jaunimo dienoms
Torontas vėl bus švarus ir tvar
kingas.
Kanadiečiai praeitais me

išleido $13.6 bin. alkoho
liui. Nuo tos sumos valstybė su
rinko $3.8 bin. mokesčių. StatCan duomenimis, į kuriuos ne
įeina namuose gamintas alus ar
vynas bei svetur pirktas alkoho
lis, kanadiečiai nupirko 2.6 bin.
litrų alkoholinių gėrimų, iš ku
rių 81.9% buvo alus, 11.8% vy
nas ir tik 6.3% stipresni gėri
mai. Tuo būdu kiekvienam pil
namečiui kanadiečiui tenka
103.8 litrų alkoholio 2001 me
tais (1997 m. teko 99.5 litrų, o
1976 m. net 134 litrai). Dau
giausia alkoholio perkama Yu
kon teritorijoje (175.3 litrų
žmogui per metus), mažiausiai
Saskatchewan provincijoje (86.9
L). Ontario perkama truputį že
miau Kanados vidurkio (101.9
L), Kvebeke aukščiau vidurkio
(112.6 L).
Paul Heinbecker, Kanados
ambasadorius Jungtinėms Tau
toms, JT Saugumo tarybos po
sėdyje pasiūlė specialiose svarstybose aptarti naujai įsteigto
Tarptautinio kriminalinio tribu
nolo veiklą ir kvietė JAV atsto
vą pasiaiškinti, kodėl preziden
tas G. W. Bush nori keisti tribu
nolo mandatą. 1998 metų Ro
mos sutartimi įsteigtas tribuno
las tautžudystės, karo nusikalti
mų ir nusikaltimų prieš žmoniš
kumą vykdytojams teisti, pradė
jo savo veiklą š.m. liepos pra
džioje Olandijos Hagoje. Šio
tribunolo įstatams Romoje pri
tarė 140 valstybių, ir 76 valsty
bių parlamentai juos jau patvir
tino. Bet JAV prezidentas da
bar reikalauja keisti įstatus, kad
išskyrus JAV taikdarius iš tribu
nolo jurisdikcijos. Tokių išimčių
taikymas labai pažeistų tribuno
lo autoritetą. Kita vertus, tribu
nolas galėtų veikti ir be JAV
pritarimo, nes 45,000 aktyvių JT
taikdarių tarpe tik 700 yra iš
JAV. Bet Kanada, kuri yra vie
na iš artimiausių JAV sąjungi
ninkių, šiuo atveju išdrįso pasi
sakyti prieš JAV reikalavimus.
Jai pritaria visa eilė JT narių. G.K.
tais

MARGIS PHARMACY ’

KREPŠINIS: D. Songaila,
bandantis patekti į NBA “Celtics”
krepšinio komandą, dalyvauja vasa
ros treniruočių stovykloje ir jau žai
dė trijose parodomosiose rungtynė
se. Garsiausiu Lietuvos krepšinin
ku A. Saboniu yra susidomėję du
Ispanijos klubai ir NBA čempionai
Los Angeles “Lakers”, bet jis dar
nėra apsisprendęs, ar po metų per
traukos vėl sugrįš į krepšinio aikštę.
Lietuvos jaunių (iki 18 metų) vaiki
nų rinktinė Vokietijoje vykusiame
Europos čempionate užėmė ketvir
tąją vietą ir iškovojo teisę kitais
metais dalyvauti pasaulio čempio
nate Malayzijoje.
DVIRAČIAI: 89-ųjų žymiau
sių daugiadienių dviračių lenktynių
“Tour de France” 14-ajame užbėgime lietuvis R. Rumšas užbaigė
penktas ir bendroje įskaitoje pakilo
į trečiąją vietą. Daugiadienėse dviratinininkių lenktynėse “Giro d’Italia” D. Žiliūtė užėmė trečiąją vietą,
o E. Pučinskaitė - ketvirtąją ir se
serys dvynės R. ir J. Polikevičiūtės
- atitinkamai penktąją ir šeštąją.
Lietuvos dviratininkė N. Raudonytė Vokietijoje 3000 m. asmeninėse
persekiojimo lenktynėse iškovojo
Europos jaunimo (iki 23 metų)
bronzos medalį.
IRKLAVIMAS: Lietuvis R.
Petrukanecas Vengrijoje vykusia
me penktajame Europos baidarių
ir kanojų irklavimo čempionate iš
kovojo bronzos medalį vienviečių
baidarių varžybose 200 m nuotoly
je. Pasaulio irklavimo taurės varžy
bų antrajame užplaukime Šveicari
joje K. Paplavskaja ir B. Šakickienė
porinių dviviečių valčių lenktynių
baigmėje užėmė antrąją vietą. K.
Keblys ir E. Šiaudvydis vyrų pori
nių valčių baigmėje užbaigė penkti.
SKRAIDYMAS: Įstroje (neto
li Panevėžio) tarp 19 geriausių Eu
ropos akrobatinio skraidymo čem
pionato dalyvių lietuviai lakūnai V.
Lapenas, A. Marčiukaitis, D. Išganaitis ir P. Jurgionis komandiniai
po rusų ir prancūzų užėmė trečiąją
vietą, aplenkę Vokietijos, Ispanijos,
Didž. Britanijos, Italijos, Šveicari
jos, Ukrainos ir Lenkijos pilotus.
Absoliučiu Europos čempionu tapo
ispanas R. Alonso.
LENGVOJI ATLETIKA: San
Francisco (JAV) vykstančio pasau
lio šiuolaikinės penkiakovės čem
pionato vyrų asmeninių varžybų
komandų įskaitoje Lietuvos rinkti
nė - E. Krunglocas, A. Zadneprovskis ir T. Žemaitis užėmė tre
čiąją vietą. Tarp geriausių šio sezo
no Europos lengvaatlečių trisdešimtuko yra trys Lietuvos sportinin
kų pavardės. Aukščiausiai pakilęs
disko metikas V. Alekna užima 7ąją vietą. Iš Lietuvos merginų - 25tąją vietą tarp rutulio stūmikių už
ima A. Skujytė. Tarp ieties metikių
27-tąją užima I. Jakubaitytė. V.P.

♦ sąžiningas ir profesionalus aptarnavimas
♦ nemokamas vaistų pristatymas į namus
lor 1 parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ KLIENTŲ ŠEIMOS!

Tel.: (416) 535-1944

Faksas: (416) 536-6268

IMAME
už asmenines paskolas
nuo............................. 5.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu
(fixed rate)
1 metų...................... 4.50%
2 metų.......................5.45%
3 metų.......................5.60%
4 metų.......................6.05%
5 metų.......................6.25%
- su keičiamu
nuošimčiu..................4.50%

už 30-89 d.
term. Indėlius
už 90-179 d. term, indėlius
už 180-364 d. term, indėlius
už 1 m. term, indėlius
už 2 m. term, indėlius
už 3 m. term, indėlius
už 4 m. term, indėlius
už 5 m. term, indėlius
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC invest, pažym.
už 2 m. GIC invest, pažym.
už 3 m. GIC invest, pažym.
už 4 m. GIC invest, pažym.
už 5 m. GIC invest, pažym.
už RRSP ind. (var. rate)
už RRSP 1 m. term. ind.
už RRSP 2 m. term. ind.
už RRSP 3 m. term. ind.
už RRSP 4 m. term. ind.
už RRSP 5 m. term. ind.
už OHOSP (variable rate)
kasd. palūkanų čekių sąsk.
už JAV dolerių 1 metų GIC
už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius Iki 95%
įkainoto turto
• riboto kredito paskolas
(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
9Ą9KAITŲ I9LAIKYMA9 # KREDITO IR DEBITO K0RTELĖ9
ČEKIAI e PIN1GINĖ9 PERLAIDO9 (MONEY ORDER9)
KELI0NĖ9 ČEKIAI (TRAVELER'9 CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI 9AVO BALAN9Ą AR APMOKĖTI 9Ą9KAITA9
Elektroninis paštas: info@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAM9 IR 9VEČIAM9 I9 KITU KRAŠTŲ
PER9IUNTIMA9 PINIGŲ (WIRE TRAN9FER9) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUV09 BANKO PR0GINE9 MONETA9
KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
LN skyriuje - penktadieniais nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
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

Cirrus
APLANKYKITE MUSU TINKLALAPj: www.parama.ca

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.
Dėmesio! Organizuojama kelionė į Lietuvą rugpjūčio 26 - rugsėjo 10 d. d.
Tel: 416 538-1748 1-866-566-1336 (nemokamas) FAX: 416 538-4390

MiMHMBBHHHBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

LePAGE
■muiliniu iiiiiiiini

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

patarnauti

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255

fax

416 762-8853

Skautų veikla
• “Romuva” gražėja. Artėjant
40 metų jubiliejinei stovyklai, j.s.
Rimas Sriubiškis, stov. k-to pirmi
ninkas, suorganizavo jau trečią dar
bo iškylą liepos 20-21d., kurioje da
lyvavo 20 talkininkų ir atliko daug
paruošimo darbų. Didžioji salė su
tvarkyta, virtuvės sienos ir grindys
naujos, prausyklos ir vanduo pa
ruošti pagal sveikatos dept. inspek
toriaus reikalavimus. Baigiama
tvarkyti ežero pakrantė, sporto
aikštės, laužavietė, pastovyklės ir
nameliai. Kelias išlygintas. “Rambyno” ir “Šatrijos” tuntai, jų vado
vai kartu su rajono vadais kruopš
čiai ruošiasi švęsti “Romuvos” 40
metų sukaktį rugpjūčio 10-11 d.d.
Stovyklavimas prasidės rugpjūčio 4,
baigsis rugpjūčio 17. F.M.

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS!
Į Lietuvą - patogus persėdimai, su proga aplankyti ir įvairius kitus Europos
kraštus! Skambinkite Algiui Medeliui asmeniškai!
TURIU DAR VIETŲ TURISTINĖSE/MALDININKŲ KELIONĖSE:
Įdomūs maršrutai, patogūs viešbučiai, kelionės vadovas!
Su pusryčiais ir vakariene. Prieinamos kainos! Teiraukitės!
27 rugsėjo, 13 dienų-Austrija, Šveicarija, Prancūzija-Liurdas, Monte Carlo
20 spalio-12 dienų Italija ir Vatikanas
28 spalio, 15 dienų-Italija, Prancūzija, Ispanija, Portugalija-Liurdas, Fatima
Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 vai. Atvažiuoti Jums nėra būtina,
tik paskambinkit - sutvarkysiu!
Bilietus pristatau X-PRESS paštu.
133 Roncesvalles Avė.

ALGIS
MEDELIS
ALGIS ir STEFA MEDELIAI

TORONTO, Ont. M6R 2L2

Tel. 416 531-4800
@

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.

Aptarnauja Toronto gyventojus daugiau kaip 50 metų!

“IR TAI NE TAS, KĄ MES MOKAM, BET KAIP
JUMIS RŪPINAMĖS!”

1.15%
1.15%
1.25%
2.00%
2.75%
3.00%
3.55%
4.25%
1.60%
2.25%
3.00%
3.25%
4.00%
4.50%
1.00%
2.50%
3.25%
3.50%
4.25%
4.75%
1.00%
1.00%
1.35%
1.00%

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto
tinklapis www.tzib.com laukia
jūsų apsilankymo. Skaitytojai
kviečiami susipažinti su juo ir
siųsti savo pastabas elektroni
niu paštu tevzib@pathcom.com

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.
* * *
Atstovaujant telefoninių ryšių firmai RapidTel.
Planas P: minutė į Lietuvą - 35 c, Kanadą ir USA -10 c
Planas A: minutė į Lietuvą 41 c, Kanadą ir USA - 7 c,
Planas I; minutė į Lietuvą 41 c, Ontario - 5 c, Kanadą - 9 c, USA - 10 c
Ši kaina - skambinant bet kuriuo dienos metu - ir dieną, ir naktį!
Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU
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Ryšiai per sportą
EDVARDAS ŠULAITIS

Nemažai Čikagos lietuvių
krepšininkų važiuodavo rungty
niauti į Lietuvą. Kai kurie ten
likdavo ilgėliau gyventi. Dalis jų
net žaidė Lietuvos rinktinėje,
kuri 1937 ir 1939 metais tapo
Europos čempione. Ryšys buvo
pertrauktas karo meto audros,
o vėliau - prasidėjusios sovieti
nės okupacijos. Tačiau ir tuo
laikotarpiu buvo kelios išimtys:
1967-siais į pavergtą Lietuvą
buvo išvykusi JAV lietuvių
krepšinio komanda, o gerokai
vėliau - tinklininkės ir vėl krep
šininkai iš Kanados.
Bendravimas sporte itin iš
siplėtė Lietuvai atgavus nepri
klausomybę. Tėvynėn jau 1991siais buvo nuvykę daug sporti
ninkų; jų tarpe ir krepšininkų
būrys iš JAV dalyvauti IV-se
Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse. Kiek vėliau buvo pradėti
privalesni ryšiai tarp Amerikos
ir Lietuvos klubų ar mokyklų.
Vienas iš jų - tai nuo 1999-jų
prasidėjęs Čikagos ASK “Litua
nicos” ir Šarūno Marčiulionio
krepšinio mokyklos bendravi
mas, kuris vis plečiasi.
Čikagiečiai 1999 m. buvo
pasikvietę vieną Š. Marčiulionio
krepšinio mokyklos jaunųjų ko
mandą. Jaunieji čia smagiai pa
viešėjo, parungtyniavo, pamatė
Ameriką. Kitais metais atsako
majam vizitui išsirengė ASK
“Lituanicos” jaunieji krepšinin
kai. Ir jų vizitas buvo pilnas gra
žių akimirkų ir abipusio bendra
vimo. Pernai vilniečiai jau buvo
pakviesti į Čikagą dalyvauti Š.
Amerikos
lietuvių jaunimo
krepšinio varžybose. Svečiai iš
Vilniaus čia gražiai pasirodė,
nelabai rasdami lygių savo
bendraamžių tarpe. Tik kai ku
rios amerikiečių komandos lie
tuviukams buvo sunkiau įveikia
mos. Krepšininkai iš tėvynės čia
turėjo progą ne tik susipažinti
su bendraamžiais krepšininkais,
bet galėjo pasisavinti ir šio kraš
to žaidimo plonybių.
Pagaliau šiemet ši draugystė
dar labiau sustiprėjo. Kai atsa
komajam vizitui Lietuvon buvo
pradėta ruošti vieną komandą,
tai ir skirtingo amžiaus jauni
mas pareiškė norą kelionėn įsi
jungti. Ir taip per gana trumpą
laiką susidarė net trys jaunųjų
krepšininkų komandos. Pridėjus
trenerius, tėvus ar kitus palydo
vus, buvo suorganizuota dau
giau negu 80 asmenų grupė. Ji
birželio mėn. pasiekė Lietuvą ir

po dviejų savaičių grįžo atgal į
Čikagą.
Šios išvykos pagrindiniu or
ganizatoriumi buvo jaunas me
dicinos gydytojas, pats buvęs
ASK “Lituanicos” krepšininkas,
o dabar - treneris Donatas Bi
liūnas. Jo entuziazmas ir rūpes
tis lydėdavo ir vadinamuosius
“marčiulioniukus ” jų viešnagių
metu Čikagoje. Jis yra pašven
tęs šimtus, o gal net tūkstančius
valandų jaunųjų lietuviukų la
bui, jiems diegiant krepšinio pa
grindus bei padedant kitais rei
kalais.
Jis mums papasakojo apie
ASK “Lituanicos” jaunųjų krep
šininkų komadų pasirodymus
savo tėvų ir senelių žemėje.
Trys čikagiečių jaunuolių ko
mandos iš viso sužaidė 22 rung
tynes. Rezultatai gana neblogi:
10 pergalių (dvi komandos pel
nė po 3 laimėjimus, o amžiumi
viduriniai - 4),
Čikagiečiai pradžioje rung
tyniavo Vilniuje su Šarūno Mar
čiulionio krepšinio mokyklos
komanadomis. Iš Vilniaus mū
siškiai važiavo ir į Kauną išmė
ginti jėgų su A. Sabonio krepši
nio mokyklos jaunaisiais. Pabu
vę 7 dienas Vilniuje, čikagiečiai
patraukė į Palangą. Rungty
niauta Palangoje, Klaipėdoje ir
Kretingoje. Visur svečius iš Či
kagos lydėjo nemažas dėmesys
ir susitikimai ne vien tik su
bendraamžiais. Jiems buvo ap
rodytos ir žymesnės Lietuvos
vietos, susipažinta su žymiais as
menimis, pamatyta graži Lietu
vos gamta. Dauguma čikagiečių
jaunuolių Lietuvą pamatė pir
mą kartą. Kai kurie jų tėvai vai
kų dėka taip pat pirmą kartą
pabuvojo Lietuvoje. Tai labai
reikšminga.
Pasak D. Siliūno, dauguma
šių metų išvykos į Lietuvą daly
vių klausia - ar ateinančiais me
tais vėl galės ten važiuoti? Atei
nančiais metais ASK “Lituanica” lauks “marčiulioniukų” Či
kagoje. Nėra abejonės, kad po
to vėl į Lietuvą pajudės gal dar
didesnis būrys vietinių krepšinio
entuziastų.
Ypatingai jaunuosius krep
šininkus ir jų tėvus labai nuste
bino viešnagė prezidentūroje,
kur juos priėmė pats Lietuvos
prezidentas Valdas Adamkus
(beje, vienas iš ASK “Lituani
cos” kūrėjų). Jis svečius ne tik
pasveikino, bet ir pasirašinėjo
suvenyrus. Taip pat jaunuosius
krepšininkus labai pradžiugino,
kai vienose jų rungtynėse Vil
niuje pasirodė prezidentas.

Jauniausi torontiškio “Gintaro” šokėjai metiniame koncerte Anapilio
salėje
Nuotr. D. Puterienės

Ties rašytojos Orintaitės.
(Atkelta iš 5-to psl.)

Už mylimos mamos atmi
nimo saugojimą dėkoja sūnus
Donatas mokytojai . Gražinai
Žemaitienei, talkindamas tei
kiant apdovanojimus vidurinės
mokyklos mokiniams, dalyvavu
siems rašytojos atminimo pieši
nių ir rašinių konkurse. Aktoriai
Liucija Zorubaitė, Saulius Bagaliūnas dar kartą primena ra
šytojos kūrybą.
Menasi sūnaus Donato žo
džiai: Čia mano ir jos gimtinė,
čia gimė, augo, čia norėjo būti
palaidota. Taip turėjo būti, raminasi jis.
Gražų, turtingą kampelį
Keturnaujienėlės
mokykloje,
kaip ją vadino pati rašytoja, su
kaupusi, įrengė mokytoja Ange
lė Jasaitienė. Ji teigia - rašytoja
verta didelio dėmesio, ji buvo
kukli: pati nesireklamavo. Nuo
traukos, laiškai pačiai mokyto
jai, knygos, asmeninis laikrodis,
Lietuvių
rašytojų
draugijos
“Viltis”, Amerikos lietuvių
spaudos ir radijo premijų skyri
mo dokumentų kopijos, rank

raščio Būk žmogus, Žabuli! Ra
šytojos pačios atlikti korektūros
taisymai, Lietuvių literatūros
konspektai, išleisti lietuvių pa
bėgėlių stovyklos gimnazijoje
Augsburge. Juos perdavė buvusi
rašytojos mokinė Snieguolė
Jurskytė.
Su meile rašytojos atmini
mą saugo Kudirkos Naumiesčio
V. Kudirkos vidurinė mokykla.
Šiame muziejuje triūsia moky
toja Irena Sprainaitienė.
Skuba susitikimo akimirkos,
skuba visų mūsų gyvenimas, bė
ga laikas, saugodamas, su savi
mi nusinešdamas brangią at
mintį, negailestingai raginda
mas “padėti keleivio lazdelę į
šalį”, kaip sakė pati poetė
viename iš paskutiniųjų savo
laiškų. Bet, manau, išliks rašyto
jos atminimas, kol tiek zanavy
kų jį saugo šilčiausiame širdies
kampelyje, kol šį kampelį šildo
rašytojos artimieji, mylias kas
met grįždami į saulėtąjį Meištų
kalnelį akimirkai priglust prie
skaudžiai brangios artimo žmo
gaus atminties...

psl. 7

NORKUS

JUOZAS
Re/max West į staigoje
ilgiausiai dirbantis agentas
♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ Dau
giau kaip 12 metų pardavimo-pirkimo paty
rimas ♦ Namų nuomojimų ir nuomininkų rei
kalų specialistas.
West Realty Inc.

1678 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A9
Skambinti bet kuriuo metu į staigos tel.

416 769-1616, namų - 416 769-3577
Nemokamas namų į vertinimas

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, o.s„ 0 o s.
115 Lakeshore Rd.E.
Lietuvių jaunimo savanoriai-ės darbuojasi Toronto labdaros namuose “Scott Mission”

Ntr. O. Stanevičiūtės

Džiugesio ir liūdesio nuotaikos
Senestezija, euforija, senestopatija
DR. VYTAUTAS MEŠKA
Senestezija vadinamas har
monijos, gerovės, džiaugsmingo
“gyvenimo skonio” nuotaika
(bien eire). Senesteziją jaučia tik
psichiškai ir fiziškai sveiki asme
nys. Bet toks senestezijos apibū
dinimas nepilnas. Čia dar turėtų
prisidėti vilties, svajonių, lauki
mo atspalviai, lengva nostalgija,
ypatinga namų šilumos dvasia.
Senestezijos išraišką rasime
ir grožinėje literatūroje. Pvz. ru
sų rašytojo I. Bunino apsakyme
Antaniniai obuoliai: “krintan
čios žvaigždės brėžia ugningus
ruoželius per juodą dangų. Žiū
ri į tamsiai mėlyną jo gilybę,
žvaigždynais nusėtą, kol galva
ima suktis. Kokia šalta, rasota
naktis ir kaip gera gyventi pa
saulyje!”
Senestezijos nuotaiką gali
me pajusti ir rašytojo K. Binkio
eilėraštyje:

Pasikinkęs jauną vėją,
Vėtrą šaunią apkabinęs,
Leidžiuos per padangių plynes
Su pavasariu lenktyniais.
Kas man vėtrą paviliotų?
Kas man vėją pažabotų?
Debesų keliu didžiuoju
Tik aš vienas tevažiuoju
(Vėjavaikis, 1921)
Nuo senestezijos reikia skir
ti nenatūralią padidinto dvasi
nio ir fizinio pakilimo būseną euforiją. Ji pasižymi primityviai
pakilia nuotaika, nenatūraliu
psichiniu aktyvumu, bereikalin
gais, bereikšmiais mostais ir
pan. Visa tai krinta į akis ne tik
artimiesiems, bet ir pašaliniams,
sukelia kažkokį ne visai malonų,
sunkiai suvokiamą jausmą. Daž
nai euforija gali liudyti net be
prasidedantį psichikos sutriki
mą. Bet dažniausiai tai esti juti
minės (somatinės) ir vegetaci
nės (autonominės) centrinės
nervų sistemos perjaudinimo
pasekmė.
Taip pat lengva euforinė
būsena gali atsirasti ilgesnių ke
lionių lėktuvu metu, kada yra
kertamos geografinės platumos,
sutrikus bioritmams, pagaliau ir
vaišių metu. Normaliu atveju
pailsėjus tokia euforinė būsena
praeina. Tačiau jeigu euforija
be aiškesnės priežasties kartoja
si dažnai, galima įtarti narko
maniją, pradinę kai kurių nar
kotikų sukeltą stadiją. Tokios
euforijos skiriamasis požymis
yra tas, kad ji nors nėra nuolati
nė, tačiau gana dažnai kartojasi.
Senestopatija (graik. kainos

- bendras, aisthesis - jutimas,
jausmas, pathos - kančia, liga) -

LEDASrefrigeration
AIR CONDITIONING 8<
APPLIANCES

Skambinti

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

tai jau liguistos psichikos ženk
las, kuris sunkiai konkretizuoja
mas. Tai bendras neaiškaus ne
galavimo, lyg ir skausmo juti
mas bet kurioje kūno paviršiaus
vietoje arba vidaus organuose.
Senestopatija dažniausiai yra
centrinės nervų sistemos sutriki
mų išraiška, atsirandanti suma
žėjus jutimų slenksčiui, t.y.
esant padidintam vegetaciniam
jautrumui. Neretai nuo senestopatijos kenčia ne tik jauni, bet ir
pagyvenusio amžiaus asmenys.
Dažnai senestopatija stipriai ap
kartina senatvę.
Suprantama, visi neretai
esame kažkiek suirzę, šiek tiek
neurasteniški arba isteriški, tu
rime įkyrių idėjų ir kt. Ūkanoto
mis,
tamsokomis,
blankio
mis rudens dienomis daugumai
mūsų atsiranda net nesveiko
beprasmiškumo
pajautimas.
Žvaigždėtą naktį neretai jaučia
me lengvą nostalgiją, melancho
liją, net liūdesį. Tai pajusime
skaitydami, kad ir šį V. Myko
laičio-Putino ketureilį:
Tyli naktis, šviesi rudens naktis,
Skambi kaip dainiaus kankliai
šilkastygiai,
Plikus laukus, ir pievas, ir girias
Užlieja sidabru taip lygiai lygiai.
(Rudens naktį, 1922)

Senestopatija
dažniausiai
atsiranda dėl ūmios arba ištisi
nės nervinės įtampos, įtemptos
emocinės būsenos, kuri atsiran
da negalint patenkinti kokių
nors poreikių, įveikti sunkumus,
dėl vilčių ir svajonių žlugimo.
Senestopatija tikriausiai turi
materialų pagrindą, kuris ne tik
klinikiniais, bet ir sudėtingais
bei tobulais biocheminiais, biofiziniais, psichologiniais ir kitais
tyrimų metodais šiandien dar
nenustatomas.
Senestezijos ir senestopatijos terminus įvedė 1906 m. žino
mas prancūzų neurologas - psi

chikas E. Dupre ir P. Camus.
Pasak rumunų mokslininko A.
Peunesku-Podianu, senestopati
ja yra tolygi kūno (somatinės)
nervų sistemos liguistam jautru
mui arba net ir neuralgijai. No
rėdamas susieti senestopatiją su
vidaus organų funkciniais, o
kartais net ir organiniais pakiti
mais, neurologas Brown Sėquardo siūlė ją vadinti senestalg>jaDažniausiai senestopatija
laikoma neurologiniu sindromu,
nors neatsisakoma minties, kad
tai vis dėl to yra psichikos sutri
kimas. Kai kas senestopatiją sie
ja su alergija, autoalergija-autoagresija), autointoksikacija, in
fekcija, senatvine arba atero
sklerozine vidaus organų, ypač
galvos smegenų didžiųjų pusru
tulių žievės involiucija.

Kliniškai senestopatiją gali
ma apibūdinti trimis požymiais:
tai kažkoks nekonkretus, ypa
tingas paciento jutimas, t.y. ry
šio nebuvimas su esančia arba
atsinaujinančia kokia nors kūno
(somatine) arba psichine (dva
sios) liga.
Senestopatija sėkmingai gy
doma
Lietuvos
kurortuose
(Birštone, Druskininkuose, Li
kėnuose, Palangoje). Dažniau
siai tokiems pacientams taikomi
specialūs kūno kultūros prati
mai, masažas, sportiniai žaidi
mai gryname ore. Ypač veiks
mingi kai kurie estetoterapijos
metodai (muzikos, gamtovaiz
džių, spalvų ir kvapų terapija),
gydomasis jodinėjimas, bendra
vimas su mus tikrai atjaučian
čiais naminiais gyvūnėliais. Tei
giamai veikia gamtinės minera
linės (chloridinės natrio-kaliokalcio) vonios, šiltuoju metų lai
ku Palangoje jūros maudynės,
saulės vonios (talasoterapija),
vaistingųjų augalų deguonimi
įsotinti kokteiliai.

Mississauga, Ont. L5G 1E5 (I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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. (4i6) 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

PATYRĘS
NUOSAVYBIŲ
PARDAVĖJAS
netoli naujos
PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS

Ambasados rūmai Romoje
Vieną hektarą mūsų krašto
teritorijos
tebėra
užėmusi
Maskva. Taip rašo Paulius Jur
kevičius Lietuvos ryto .2002 m.
liepos 11d. laidoje. Mat Romo
je stūkso puošnūs nepriklauso
mos Lietuvos diplomatinės mi
sijos rūmai, kurie buvo 1940 m.
jėga atimti okupuojant Lietuvą
ir kuriuose šiuo metu veikia
generalinis Rusijos konsulatas.
Lietuvos ambasadorius Romoje
Edminas Bagdonas tikisi, kad
rūmai su gražiu parku bus
grąžinti Lietuvai. Tuo reikalu
pradėtos derybos. Įdomi tų rū
mų istorija.
Lietuvos ambasadorius Val
demaras Čarneckis 1937 m. rū
mus nupirko už tris milijonus
lirų. Milijoną sumokėjo iš karto,
o likusią sumą įsipareigojo su
mokėti iki 1952 m. Iki Sovietų
Sąjungos okupacijos Italijos
bankui, tvarkiusiam rūmų hipo
tekos reikalus, buvo spėta per
vesti penkias išmokas po 64,000
lirų. Italijos užsienio reikalų
ministerija, nupirkusi iš minimo

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE

banko rūmus, 1945 m. už sim
bolinę kainą juos perleido
Maskvai, kaip Lietuvos respub
likos teisių paveldėtojai. E. Bag
donas, praeitais metais paskir
tas ambasadoriumi į Romą, su
sipažinęs su dokumentais, pada
rė išvadą, kad pastatą iš Lie
tuvos perėmė Italijos vyriausy
bė, ir jos nuosprendžiu turtas
atiteko Sovietų Sąjungai. Todėl
derybos dėl pastato sugrąžinimo
turėtų pirmiausia vykti su Itali
jos vyriausybe, o ne su Maskva.
Apskaičiuojama, kad šiuo metu
tos ambasados vertė gali siekti
10 - 13 milijonų eurų.
Lietuvos diplomatinė misija
1940 metų pavasarį atrodė
puošniai: trys fontanai, baseinas
su dekoratyvinėmis žuvelėmis,
žydintys gėlynai, krepšinio aikš
tė, parkas, kur augo magnolijos,
karališkos palmės ir t.t. Šiuo
metu vaizdas liūdnas - apleis
tas, piktžolių priaugęs parkas,
šen bei ten tiesiog ant žolės
sustatyti rusų diplomatų auto
mobiliai. Nugriauta ir šv. Jurgio
skulptūra, puošusi ambasados
rūmus. Inf.
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Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.
Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:

Tautos fondas Kanadoje,
1573 Bloor St.W., Toronto, ON M6P 1A6

v
Ė

Prašau skambinti šiandien

tel.

416 236-6000

pirkimo ar pardavimo klausimais

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

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

Matininkas
TOMAS A. SENKUS,

b.sc.,o.l.s..o.l.i.p

ONTARIO LAND SURVEYOR
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

Atliekame visus paruošime
ir spausdinimo darbus.

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

E-mail: tom.senkus@sympatico.ca

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

MONTREAL

TO RO N T©"
Anapilio žinios

Prisikėlimo parapijos žinios

- Liepos 14, sekmadienį, pa
krikštyta Vidos (Bakšaitės) ir a.a.
Bradley Wiltshire dukrelė Katlina.
- Liepos 20, šeštadienį, palai
dota a.a. Liucija Griškonienė, 84
m. amžiaus.
- Lietuviškasis jaunimas, suva
žiavęs į Pasaulio jaunimo dienas
Toronte, lankysis Anapilyje liepos
25, ketvirtadienį, nuo 12 iki 2 v.p.p.
ir čia pietaus.
- Pasaulio jaunimo dienų iškil
mingas Mišias Šv. Tėvas aukos
Downsview oro uosto parke liepos
28, sekmadienį, 9.30 v.r. jaunimas
tame parke bus jau nuo šeštadienio
vakaro. Visi kiti, norintieji Mišiose
dalyvauti, kviečiami atvykti bent
porą valandų prieš Mišias, nes nuo
8.30 v.r. Šv. Tėvas jau bus ten at
vykęs ir važinės tarp susirinkusiųjų.
Į parką yra treji įvažiavimo vartai:
iš šiaurės - nuo Sheppard gatvės, iš
pietų - nuo Wilson gatvės ir iš
vakarų - nuo Keele gatvės. Parko
vartai bus atviri tą sekmadienį jau
nuo 4 v.r. Automobilius reikės pa
likti prie vartų esančiose autoaikštėse. Kadangi nuo autoaikščių iki
Mišių vietos yra apie 2-3 km.
kelio, tai visi bus vežami specialiais
autobusais.
- Toronto viešojo susisiekimo
komisija praneša, kad Šv. Tėvo lan
kymosi Toronte proga liepos 28,
sekmadienį, galima bus naudotis
visomis Toronto susisiekimo prie
monėmis (autobusais, tramvajais ir
požeminiu traukiniu) ištisą dieną,
įsigijus už $4 “Popiežiškų Mišių
pasą” (TTC Papal Mass Pass).
Tuos pasus galima įsigyti visose
požeminio traukinio stotyse ir ten,
kur pardavinėjami miesto susisieki
mo bilietai.
- Suvalkų krašto lietuvių išeivi
jos sambūris organizuoja metinę
vasaros poilsio stovyklą “Romuvo
je” rugpjūčio 17 - 25 d.d. Platesnes
informacijas teikia Pranas Vilkelis,
tel. 905 279-1867.
- Anapilio knygyne gauta nau
ja S. Vaitiekaus knyga Tuskulėnai:
egzekucijų aukos ir budeliai. Taip
pat galima įsigyti: Arvydo Vilkaičio
Gyvensim, Jono Rudoko Prarastieji
Lietuvos talentai bei Nijolės Gaškaitės-Žemaitienės Dabar ir visados.
- Mišios liepos 28, sekmadienį:
9.30 v.r. už a.a. Mykolą Vaišvilą; 11
v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo
Ganytojo šventovėje 10.30 v.r. už
a.a. Ireną Šimonėlienę; Delhi Šv.
Kazimiero šventovėje liepos 27,
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Juozą
Svilą ir Karolį Lukošių.

- Prisikėlimo parapija ir joje
dirbantys pranciškonai sveikina vi
sus atvykusius lietuvius ir linki
jiems maloniai praleisti Pasaulio
jaunimo dienas Toronte.
- Šį trečiadienį, ketvirtadienį,
penktadienį ir šeštadienį Pasaulio
jaunimo dienų dalyviams iš Lietu
vos ir kitų kraštų Mišios šios para
pijos šventovėje bus aukojamos 10
v.r. Mišių metu giedos Vilniaus
pranciškonų Bernardinų parapijos
choras, palydimas grupės instru
mentalistų. Mišiose kviečiami daly
vauti visi.
- Vyskupas Paulius Baltakis,
OFM, ir Vilkaviškio vysk. Riman
tas Norvilą yra atvykę į Pasaulio
jaunimo dienas ir apsistoję šioje
parapijoje. Vysk. Paulius Baltakis,
OFM, praeitą sekmadienį aukojo
Mišias “Vilniaus rūmuose” gyve
nantiems lietuviams.
- Santuokai ruošiasi Linda Ra
dzevičiūtė ir Linas Medelis.
- Liepos 19 d. palaidotas a.a.
Bronius Tamošiūnas, 80 m. Paliko
žmoną Birutę, seseris Adą Kopūs
tienę ir Oną Bytautienę su šeimo
mis Lietuvoje. Liepos 22 d. palai
dotas a.a. Jonas Macijauskas, 90 m.
Paliko sūnų Saulių su šeima.
- Maldininkų kelionei autobu
su į Midlando Kanados kankinių
šventovę š.m. rugpjūčio 18 d. regis
truotis parapijos raštinėje 416 5330621. Autobusas išvyks 12 v.d. iš
parapijos kiemo, pakeliui paims ke
leivius iš “Vilniaus rūmų”. Midlande Kryžiaus keliai 2.30 v.p.p., Mi
šios 3 v.p.p. Kelionės kaina $20.
- Lietuvių kilmės vaikams, ku
rie lietuviškai silpnai ar visai ne
kalba, stovykla “Kretingos” stovyk
lavietėj Vasagoj prasidės šį sekma
dienį, liepos 28. Registracija 4
v.p.p. Stovykla baigsis rugpjūčio 10
d. - Šeimų stovykla prasidės 5
v.p.p. Mišiomis rugpjūčio 11 ir
baigsis rupgjūčio 17 d. Stovyklai va
dovaus Linas ir Virginija Zubrickai,
416 767-9066.
- Mišios sekmadienį, liepos 28:
8 v.r. už a.a. Dariją Gibavičienę;
9.15 v.r. už James ir Janet Brough;
10.30 v.r. už Medininkuose žu
vusius lietuvius, už a.a. Birutę
Aukštaitienę, a.a. Vytą Kesulaitį ir
už Butkevičių šeimos mirusius; 12
v.d. už gyvus ir mirusius para
pijiečius.

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos liepos 28 d., 9.30
vai. ryto.
- Pamaldos rugpjūčio 4 d., 9.30
vai. ryto su Šv. Komunija.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 21 d. Lietuvių Namų
svetainėje pietavo 157 svečiai.
- LN valdybos posėdis - liepos
25, ketvirtadienį, 7 v.v.
- Lietuvių Namai baigia ruošti
Jubiliejinį 50-mečio leidinį. Galin
tys paremti jį finansiškai arba no
rintys tapti leidinio mecenatais pra
šomi kreiptis į LN raštinę arba
skambinti tel. 416 532-3311.
- Sekmadieniais Lietuvių Na
muose galima papietauti, pasiskai
tyti naujausių žinių iš Lietuvos
dienraščių, pasižiūrėti Lietuvos te
levizijos laidų, pasinaudoti interne
to tinklapiu.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų statybai a.a. O.
Ropienės atminimui $50 aukojo J.
A. Šimkai; $40 - A. Dobis; $30 - L.
Balsys; $20 - O. Juodviršis. A. Lu
košienė aukojo $100 vyro a.a. A.
Lukošiaus atminimui. Slaugos na
mams aukojo: $500 - L. Balsys,
$300 - L. Maltulevičienė; $100 LN moterų būrelis, B. Norkus, D.
Dargis, G. Bijūnienė; $50 - O. R.
Berentas; $20 - M. Sodonis, J. Rovas, V. Gudaitis, B. V. Palilionis;
$10 - A. Plučienė, R. Furmanas, K.
Žutautas, O. Skėrius, R. Radžiū
nas, A. Skučas; $5 - A. Lapsvienė.
Slaugos namų komitetas dėkoja visienis už aukas. Slaugos namams
aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose
arba siųsti tiesiog adresu: Labdaros
fondas, Lietuvių slaugos namai,
1573 Bloor St. W., Toronto, ON,
M6P 1A6.
- Naujai atidarytiems Toronto
Lietuvių Namų Slaugos namams
LN kultūros komisija įsipareigojo
parūpinti knygų kuriamai bibliote
kai. Galintys jų šiam tikslui pa
aukoti prašomi atvežti jas į LN raš
tinę darbo valandomis. Tuo reikalu
daugiau informacijos teikia komisi
jos sekretorė Rūta Snowden, tel.
905 821-0157.
- A. a. Kaziui Šapočkinui mi
rus, užjausdami artimuosius, Alvi
na ir Vladas Ramanauskai aukojo
$100 Slaugos namams.
Anapilio autoaikštei $100
aukojo F. Mockus (a.a. Vidos
Mockuvienės atminimui).

Maldos

diena

Midlande.

Jau kuris laikas buvo norima
nukelti maldininkų kelionės
dieną į Midlandą iš pirmo rug
pjūčio mėn. sekmadienio (ilgojo
svaitgalio) į eilinį vasaros sek
madienį.
Šiemet, atsiradus laisvai vie
tai, prel. J. Staškevičiaus rūpes
čiu, susitarta su Midlando Kan
kinių šventovės vadovybe, ir
maldininkų kelionės diena skel
biama trečiąjį mėnesio sekma
dienį, rugpjūčio 18 d. Iškilmės
Midlande prasidės 2.30 v.p.p.
Kryžiaus keliais šventovės par
ke, o 3 v.p.p. iškilmingos Mišios
šventovėje.
Maldininkų patogumui bus
vėl užsakytas autobusas. Norin
tieji juo vykti registruojasi savo
parapijos raštinėje. Visi kviečia
mi gausiai dalyvauti.
Kanados lietuvių katalikų centras

Toronto lietuvių filatelistų
draugija tęsia vartotų pašto

ženklų vajų J. Greičiūno gimna
zijos mokiniams filatelistams
paremti. Prašome atliekamus
pašto ženklus dovanoti tos gim
nazijos filatelistams.
Filatelistų draugija dėkoja
R. Kuprevičienei, M. Vasiliaus
kui, I. H. Stasiuliui, Kanados
lietuvių fondui, Tėviškės žibu
riams, kun. A. Simanavičiui,
OFM, K. Stankienei, V. Kolyčiui, E. Abromaičiui ir visiems
kitiems, kurie jau padovanojo
pašto ženklų Kelmės gimnazijos
mokiniams filatelistams.

Gediminas

Kun.

Kijauskas,

SJ, važiuodamas iš Klyvlando į
prancūzų jėzuitų vasarvietę Laurinijos kalnuose, buvo sustojęs trum
pam Aušros Vartų klebonijoje.
Kun.

Kazimieras

Ambrasas,

SJ, buvo atvažiavęs iš Čikagos ir
per keletą dienų aplankė savo arti
muosius.
Aušros Vartų parapijos choras

liepos 14 d. buvo susirinkęs j pasi
sekusią tradicinę gegužinę choristų
Ryčio ir Vilijos gyvenvietėje Laurinijos kalnuose, prie Archambault
ežero.
Kai choras atostogauja, sekma
dieniais per sumą solistas Antanas
Keblys savo giesmėmis praturtina
pamaldas. Mes esame jam dėkingi
ir tikimės, kad jis per visą vasarą
pasiliks Montrealyje. B.S.

Poeto Bernardo Brazdžionio pagerbtuvių Los Angeles mieste rengėjų komitetas. Sėdi (iš k.): V. Vidugiris,
Dalytė Lovett, Aldona Brazdžionienė, Bernardas Brazdžionis, A. Nelsienė. II eilė: D. Varnienė, J. Pupius, L
Medžiukas, D. Polikaitienė, A. Ragauskas, R. Rinkevičienė, V. Gedgaudienė, V. Černius, M. Šepikaitė

SKAUTAI-ĖS, TĖVELIAI, RĖMĖJAI, BIČIULIAI! |
V7S/ ESATE MALONIAI KVIEČIAMI Į "ROMUVOS"
STOVYKLAVIETĖS 40 METŲ JUBILIEJŲ!

Iškilmės vyks vidurinį stovyklos savaitgalį -

W

rugpjūčio 10-11 d.d.

Pradžia - šeštadienį, rugpjūčio 10 d., 6.30 v.v.
Mišios - sekmadienį, rugpjūčio 11 d., 10.30 v.r.
IKI LINKSMO PASIMATYMO "ROMUVOJE"!
Stovyklos rengėjai

Sibirinių trėmimų minėjime Montrealio Aušros Vartų šventovėje. Iš k.:
estų kun. Heino Laaneots, latvių diakone Allison Lapsa, kun. Ričardas
Birbilas
Nuotr. A. J. Mickaus

PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU

Ifcg
Spalvota iliustracija suvenyrinio
voko, kurį Toronto lietuvių filatelis
tų draugija išleido Pasaulio jauni
mo dienų proga. Tokių vokų įsigyti
galima kreipiantis į A. Laurinaitį,
78 Caines Ave., Willowdale, ON
M2R 2L3. Voko kaina $2. Čekius
rašyti draugijos vardu

AVIETES, SERBENTAI, AGRASTAI
ir daržovės
PARDUOTUVĖ ir VYNINĖ
8100 Steeles Ave. E., 6 km j rytus nuo
Markham Rd. (Hwy. 48)

9

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ paskutinis
numeris prieš atostogas išeis
liepos 30 d., o poatostoginis nu
meris - rugpjūčio 20 d. Atosto
gų metu neveiks redakcija ir
spaustuvė. Administracija dirbs
visas dienas, išskyrus šventes ir
savaitgalius. Redakcija ir spaus
tuvė po atostogų pradės dirbti
rugpjūčio 13 d.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia išvyką rugpjū

čio 20 d. Vyksime autobusu iki
Stouffville, nuo ten traukiniu į
Uxbridge (pietūs), Port Perry,
Raglan (apsipirkimas), kava su
pyragaičiais. Išvyksime 9.30 v.r.
iš “Vilniaus Manor” ir grįšime
apie 5 v.p.p. Susidomėję skam
binkit Lidijai tel. 416 766-7422
arba Aldonai 416 762-1497.
A. a. Juliaus Paulėno atmi
nimui Vaidotas ir Žibutė Vai
čiūnai Tėviškės žiburiams aukojo
$55.
Mylimos sesutės a.a. Mari
jos Kybartaitės 5 metų mirties

prisiminimui sesuo Regina Kybartaitė Tėviškės žiburiams au
kojo $50.
A. a. Broniui Tamošiūnui

mirus, užjausdami jo žmoną
Birutę ir visus artimuosius, B. V
Vytai Tėviškės žiburiams aukojo
$25.

PARUOŠTOS PARDAVIMUI

FARM

tel.

905 294-3275

Tinklapis: www.whittamoresfarm. com

Latvių choras, dalyvavęs sibirinių trėmimų pamaldose Montrealio
Aušros Vartų šventovėje
Nuotr. A. J. Mickaus

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

Įvairios žinios
Kas yra verslo imigrantas?

Apie tai paaiškina Kanados pilie
tybės ir imigracijos ministerijos
žiniaraštis (2002.VI.28). Verslo
imigrantais laikomi asmenys, ku
rie gali Kanadoje investuoti pini
gus, pradėti savarankiškus verslus
ar kaip kitaip prisidėti prie eko
nominio augimo krašte. Tuo pa
grindu pasirenkami naujieji vers
lo ateiviai. Jų yra trys pagrindinės
rūšys - investuotojai, kurie gali
investuoti mažiausiai $400,000;
verslo organizatoriai bei tvarkyto
jai, kurių verslo vertė būtų nema
žesnė kaip $300,000, ir asmenys,
kurie būtų tinkami ir pajėgūs kur
ti naujas savarankiškas darbovie
tes, kurie pirktų ir valdytų ūkius,
arba prisidėtų prie kultūrinio,
meninio ar sportinio gyvenimo
Kanadoje.
Verslo imigrantai, norintys
persikelti į Kanadą, pareiškimus
įteikia Business Immigration Cen
tres {BICsj įstaigoms, kurių yra
Beijing, Berlin, Buffalo, Damas
cus, Hong Kong, London, Paris,
Seoul ir Singapore miestuose. Inf.
MUZIKOS ANSAMBLIS vestuvėms arba kitoms progoms. Skam
binti Pauliui tel. 416 231-5915.

A. a. tėvų JONO ir MARIJOS YOKUBYNŲ

ir a.a. vyro STASIO KUZMO atminimui

Genovaitė Kuzmienė,
Lietuvių Namų moterų būrelio narė,

SLAUGOS NAMAMS aukojo $20,000

A. Laurinaitis

Kasmet JAV vykdo “Žalios
kortelės” loterųą. Bet kurio kraš

to gyventojui, laimėjusiam tokią
kortelę, suteikiama teisė apsigy
venti JAV. Š.m. birželio 19 d. įvy
ko minima loterija ir imigrantų
paskirstymas pagal kraštus. Iš
gautų 8.7 mln. pareiškimų atrink
ta 55,000 “žalių kortelių” 2003
metų įvažiavimui į JAV: Bangladeš - 4935, Egiptas - 1551, Etio
pija - 5000, Ghana - 6300, Irakas
-71, Iranas - 768, Kamerūnas 2, Lietuva - 2245, Lenkija - 3855,
Nigerija - 5000, Nepalas - 2320,
Rusija - 2895, Taivanas - 1618,
Ukraina - 4035, Vengrija - 55.
Ne visi kraštai išvardinti. Musul
monų šalims šiemet “žalių korte
lių” paskirta 14,074, kai tuo tarpu
praeitais metais buvo daugiau
kaip 16,000.
Korteles laimėję dar turės per
eiti papildomą patikrinimą vizoms
gauti. Estija ir Latvija straipsnyje
nepaminėtos.
(Iš lenkų spaudos parengė B.S.)

LITAS

Montrealio lietuvių
kredito unija

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

Tel.: 766-5827

FAX: 766-1349

Naujas raštinės adresas ir darbo valandos:

1 Resurrection Road
Toronto ON M9A 5G1
pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p.
Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!

JAV prezidento Bush ir Rusi

jos prezidento Putin susitikimas
Maskvoje ir Sankt Petersburge
š.m. gegužės 24 d. pademonstra
vo tų dviejų vadovų darną, bet, ko
gero, Baltijos valstybių kaina?
Apie tai rašo Hans Heckel Das
Ostpreussenblatt 2002 m. liepos 6
d. laidoje.
Tuoj po to visai nelauktai
grasinančiu tonu nuskambėjo ru
sų tranzito per Lietuvą iš Rytprū
sių klausimas. O Rusijos dūmos
narys, užsienio reikalų k-to pirmi
ninko pavaduotojas S. Šiškarev
“pagrįstai” kėlė klausimą dėl
Klaipėdos krašto ir Vilniaus kraš
to priklausomumo Lietuvai. Už
tat ir sienų sutartis tarp Rusijos ir
Lietuvos nėra dar dūmos patvir
tinta. Taip pat atmetamas lietuvių
reikalavimas, Lietuvos seime iš
keltas 2000 m. birželio mėn., dėl
Rusijos atlyginimo Lietuvai už
padarytą žalą sovietų okupacijos
metais. Prie viso to pridedama
dar “logika” esą į Europos sąjun
gą tegali jungtis kraštai, kurie
neturi jokių problemų su kaimy
nais. Lietuva į visus tuos aiškini
mus nėra atsakiusi. (Informaciją
atsiuntė LeKro).
Snk.
• Ar jau parėmei Kanados lietu
vių kultūros muziejų?

Toronto “Gintaras” metiniame koncerte Anapilio salėje atlieka stilingą šokį su gėlių puokštėmis
Nuotr. D. Puterienės

FAX: (514) 722-3546

TEL: (514) 722-3545

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

REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
NEBRANGIAI išnuomojamas mer
ginai kambarys Etobicoke rajone.
Skambinti tel. 416 621-2339.
ATIDUODU nemokamai filmavi
mo aparatūrą (filmavimo aparatą,
prožektorių su ekranu). Skambinti
tel. 905 896-9070.
“BALTIC TREE SERVICE” Nupjaunam, genėjam ir tręšiam
(fertilize) visų rūšių medžius bei
krūmus. Darbas garantuotas. Skam
binti Daniui Lėliui: Hamiltone 905
692-9741- (iki 9 v.v.); Toronte 416
753-0790.

Paremkite Tėviškės žiburius auka,
rėmėjo ar garbės prenumerata, tes
tamentiniu palikimu. Iš anksto
dėkingi - TŽ leidėjai
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

PARDUODAMAS 3.5 kamb. butas
Vilniuje. Plotas 64.5 kv. metrų.
Gražiame Antakalnio rajone prie
pat troleibuso sustojimo, krautu
vių ir klinikinės ligoninės. Uždaras
kiemas. Nauji langai mediniais rė
mais. Teirautis telefonu Vilniuje:
75-33-50 arba mobilus (370) 68-639198.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

LAIDOTUVIŲ NAMAI

• ATLIEKAME: staliaus, dažymo,
elektros, vandentiekio, susikabinusių
plytų (interlocking), keramikos ply
telių klojimo darbus
• ĮRENGIAME: rūsius, vonias, virtuves

• STATOME: verandas, tvoras
• DENGIAME stogus.

TORONTE

ETOBICOKE
ir

MISSISSAUGOJE

GARANTUOJAME GERĄ
DARBO KOKYBĘ

Skambinti

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

