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Prasmingos kelionės
Vasara - atostogų ir kelionių laikas. Vasaros ke

liones planuojame iš anksto, jų laukiame, įvairiais bū
dais joms ruošiamės. Jos gal ir nebūtinai tolimos, bet 
reikalingos atgaivai, aplinkos pakeitimui. Kitos dar ir 
naudingos susipažinimui, o svarbiausios, tai tos, kurios 
palieka giliausius įspūdžius.

T
OKIAI kelionei šią vasarą išsiruošė daug jauni
mo. Jie su draugais ar bendraamžiais, kiti su tė
vais, chorais ar tautinių šokių grupe vyko į Lie
tuvą dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų šventėje. Tai bu

vo įspūdingas renginys, kuris suteikė progą daininin
kams ir šokėjams pasijusti ne tik dalimi nepaprastai 
prasmingos šventės, bet ir savos tautos vaikais. Jaunuo
liai, kurių beveik visi tėvai išeivijoje gimę, prieš metus 
pradėjo jai rengtis ir repetuoti su nepaprastu entuziaz
mu. Keliauti bendrai įdomu, o vykimas su draugais tur
būt pats smagiausias. Prie to prisidėjo tai, kad ši išvyka 
- į Lietuvą. Nebuvusiems Lietuvoje nuostabu pamatyti 
vietoves, apie kurias tik skaityta ir pasakota, išgirsti tik
rąją tėvų ar senelių kalbą, dėl kurios namuose jausmai 
galbūt maišyti (ar ji reikalinga, ar ne per sunki?). O ten 
ji - tikrai sava. Anksčiau gyvenusiems ar lankiusiems 
Tėvynę, be abejonės, malonu atnaujinti ryšius, matyti ir 
jos naujai atkuriamą veidą, ir senas pažįstamas vietas.

A
PLANKYTI Tėvynę, tai visų tautybių vaikams 
puoselėtina kelionė, nes ji ne tik praplečia aki
ratį, praturtina dvasią, bet ir suteikia progą gi
liau suprasti savo šaknis. O be tokio supratimo šaknys 

nyksta, kaip augalo be šviesos ar be vandens. Be šaknų 
jis virsta vėjo blaškoma šakelė, sudžiūvusią ir nepasto
via. Be abejonės, žmogui be jų įmanoma apsieiti, ir to
kia prie nieko nepririšanti pasaulėžiūra šiais laikais yra 
labai populiari. Bet gyvenimas be šaknų yra neginčyti
nai lėkštesnis. Istorija liudija, jog Tėvynės meilė, kad ir 
iš tolo, yra stiprus akstinas ir kelrodis įvairiai veiklai bei 
kūrybai - pvz. politikai, menui ar literatūrai. Ne visiems 
vaikams, nuvykusiems į tėvų, senelių ar prosenelių 
gimtąjį kraštą tuojau pasireikš ta meilė, tačiau daugelis 
jų pripažins, kad ten yra kažkas savo ir mielo, gilesnio, 
siejančio su praeitimi. Tai svarbi pradžia, įprasminanti 
žinias, tradicijas, pasaulėžiūrą, kurios daug kam diegia
mos nuo mažens. Tokių galimybių sudarymas labai pri
klauso nuo tėvų, dažnai prisidedant ir seneliams, nes vi
si turi tą patį tikslą - naujose kartose išlaikyti lietuvybę, 
pasididžiavimą lietuviška kilme, pagarbą savai kultūrai. 
Vis dėlto didžiulė išleidusių vaikus į Lietuvą šeimų ir 
lietuviškos bendruomenės padėka tenka svarbiausiems 
tokių kelionių įgyvendintojams - grupių vadovams ir 
visiems jų padėjėjams bei palydovams, kurie jaunimą 
šiai kelionei paruošė, mokė, rūpestingai palydėjo, glo
bojo. Tenepavargsta jie ir tejaučia visų nuoširdžią pa
ramą. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Kanada - aštuntoj vietoj

Beveik dešimtmetį pirma
vusi Jungtinių Tautų Žmonijos 
vystymosi rodiklių sąraše, pernai 
Kanada nuslydo į trečią vietą 
(po Norvegijos ir Švedijos), o 
šiemet net į aštuntą vietą. Jąpra- 
lenkė Norvegija, Islandija, Šve
dija, Australija, Olandija, Belgi
ja ir JAV. Kai Kanada pirmavo 
šiame sąraše, min. pirmininkas 
Jean Chretien mėgdavo viešai 
pasididžiuoti, kad Kanadoje yra 
geriausia gyventi. Tai daugeliui 
kanadiečių yra neginčijama tie
sa, tačiau šis JT vystymosi ro
diklių sąrašas kažin ar pilnai tą 
išreiškia. JT pranešime 175 
valstybių vertinimas pagrįstas 
maždaug dvejų metų senumo 
duomenimis keliose srityse: am
žiaus trukmė, protinis išsilavini
mas, sveikata, pajamos, neturtas 
ir aplinka. Pirmųjų 10 ar 15 
valstybių rodiklių suma skiriasi 
labai mažai. Tos pačios 15 vals
tybių beveik visą laiką nuo pat 
JT pranešimų pradžios (1990 
metais) ir dalinosi pirmosiomis 
15 vietų, kasmet truputį susi- 
keisdamos. Taip pat buvo ir su 
paskutiniosiomis - Sierra Leone 
niekad neišsikapstė iš paskuti
niosios vietos. Tik gal vidurinio
ji grupė, maždaug tarp 50-tos ir 
100-tosios vietos, ryškiau paro
do savo žmonių vystymosi pajė
gumą. Kaip pavyzdį galima pa
minėti Lietuvą: 1999 m. ji buvo 
62-toje vietoje, 2000 m. 52-je, 
2001 m. 47-oje, o 2002 m. 45- 
toje vietoje. Aplankę Lietuvą 
per šį laikotarpį pažangą daugu- 
mn ♦ilzrinin'rni A « z-»

Fraser institutas, dešiniųjų 
pažiūrų mokslo įstaiga Kanado
je, nuo 1996 metų kasmet pa
ruošia savo pranešimą, vertinan
tį 123-jų pasaulio valstybių eko
nominės laisvės būklę, šlovinan
čią kapitalizmą, laisvą prekybą 
ir globalizaciją. Šiame praneši
me, kuriame vertinimo faktoriai 
imami asmeniškos nuosavybės 
teisės, prekybos laisvė, varžy
mas teisiniais įstatymais ir val
džios aparato dydis, Kanadai 
skiriama šešta vieta. Pirmauja 
Hongkongas, Singapūras, JAV, 
Naujoji Zelandija ir D. Britani
ja. Kanada šiemet pakilo iš sep
tintos vietos, bet. joje vis dar 
“per daug potvarkių, per aukštas 
algos minimumo lygis ir beato- 
dairinis valdžios išlaidumas”. 
Buvęs Ontario premjeras, dabar 
Fraser instituto vyresnysis bend
radarbis, Mike Harris, patvirtin
damas instituto pažiūras, paste
bėjo, kad “jokia valstybė, kuri 
varžė savo piliečių ekonominę 
laisvę, neįsteigė nei pastovios 
demokratijos, nei leido savo pi
liečiams džiaugtis pilnu ir tur
tingu gyvenimu. Žmonių veržlu
mas ir išradingumas visada lai
mės daugiau, negu valdžios pla
navimas.”

Charlottetown (PEI) susi
rinkę vasarinei konferencijai vi
sų 13 provincijų ir teritorijų va
dovai nusprendė susiburti į są
jungą, pavadintą Federacijos ta
ryba (Council of the Federa
tion), kad galėtų visi vieningai
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Kanados lietuviai dainininkai, Dainų šventės dalyviai, pasiruošę žygiui iš katedros aikštės į Vingio parką. 
Žemiau - Montrealio dainininkai Nuotr. L. Stankevičiaus

PRANEŠIMAS IŠ LIETUVOS

Pasaulio lietuvių dienos
Pasaulio lietuvių dainų šventė Vilniuje, trukusi ištisą savaitę liepos pradžioje ir iškėlusi 
Mindaugo vainikavimo 750 metų sukaktį. Šventės programoje dalyvavo 1368 

sambūriai ir 36,525 nariai
NIJOLĖ BENOTIENĖ

Pasaulio lietuvių dainų 
šventė, skirta Lietuvos valstybės 
karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejui paminėti su
jungė gausybę įvairių renginių, 
trukusių ištisą savaitę. Tai pir
moji dainų šventė XXI amžiuje. 
Ją jungė viena bendra tema, ku
rią padiktavo poeto J. Marcinke
vičiaus eilėraštis Mes. “Tai ir 
yra mes. Čia mes atrasti. Žemė 
čia su mumis vis kyla ir kyla į 
kalną”.

Taip prasideda eilėraštis, o 
šventė prasidėjo tada, kai į Vil
nių suvažiavo 1368 kolektyvai 
ir 36,525 dalyviai. Ne be reikalo 
VD Kauno “Rasos” gimnazijos 
moksleivė E. Laurušonytė ir V. 
Lisauskaitė, paklaustos kas šven
tėje labiausiai patiko, vienbalsiai 
atsakė, kad abi sužavėtos tokia 
gausybe žmonių.

Šventė, prasidėjusi birželio 
30 dieną tautinių drabužių rinki
nio pristatymu, tęsėsi visą savai
tę, svečiams ir vilniečiams vis 
pateikdama vieną už kitą geres
nius renginius. Visi renginiai, 
skirti šiai progai, baigėsi liepos 
6 dieną dainų diena Karima Lie
tuvai.

■Vilnius švytėjo ne tik drau
giškais veidais, šypsenomis, 
nauju Gedimino prospekto grin
diniu, viliojančiomis kavinėmis, 
bet ir visur plevėsuojančiu dainų 
šventės ženklu “Gyvybės me

Montrealio lietuvių radijo programos vedėjas Liudas Stankevičius su 
Lietuvos prezidentu Rolandu Paksu priėmime prezidentūros kieme 
Mindaugo vainikavimo diena Vilniuje

dis”. Medžio šaknys simboliza
vo mūsų tautos praeitį, iš kurios 
gimė Lietuva; drūtas kamienas 
ir vešlios šakos - tai dabartis, o 
viršūnė ir joje tupintis paukštis - 
pragydusi laisva lietuvių dvasia, 
prasiveržusi pro kasdienybės rū
pesčius ir susiliejusi į vieną 
šventą dainą - Dainų šventę, - 
rašė J. Mikutavičius dainų šven
tės programoje.

Pirmasis renginys
Pirmasis masinis renginys 

dainų šventės rėmuose - muzik- 
las Velnio nuotaka, kurio pasi
žiūrėti ir pasiklausyti į Vingio 
parką atėjo ir jaunos šeimos ir 
pagyvenę žmonės. Originali sce
nografija, šviesos efektai, moto
ciklininkų įvairūs širdį stabdan
tys pasirodymai, scenos su žir
gais - viskas buvo neįprasta, ir 
kitoniška Lietuvos žiūrovui, gal 
todėl ir įvertinimai žmonių buvo 
labai skirtingi. Vieniems labai 
patiko, kitiems labai nepatiko, 
treti nežinojo ką sakyti.

Visi dainininkai, aktoriai, 
dailininkai ir muzikantai impro
vizavo, ieškojo netikėtų sprendi
mų, kad žiūrovai pajustų vaidy
bos, šokio erdvės ir muzikos 
vienovę po atvirum Vingio par
ke naujai pastatytos estrados 
dangumi.

Premjera “Mūsų Lietuva”
Sekančią liepos 2 dieną Ka

tedros aikštėje visus sukvietė V. 
Bartulio kūrinio Mūsų Lietuva 

premjera, kurią atliko valsty
binis filharmonijos simfoninis 
orkestras, Kauno valstybinis cho
ras, solistai, roko grupės, pučia
mųjų orkestrai. Kūriniui prasi
dėjus gana ilga ir galinga muša
mųjų instrumentų solo dalimi, 
vėliau įstojus chorui ir solistei 
V. Pavilonienei, priekyje scenos 
pasirodė vorele einantys vyrai ir 
nešantys labai ilgą baltos drobės 
juostą, ant kurios pribėgę norin
tys klausytojai galėjo užrašyti 
savo mintį ar linkėjimą. Tarp 
kelių patriotinių įrašų “Gyvuok 
per amžius”, “Dieve, laimink 
Lietuvą” maišėsi ir raudonuoti 
verčiantys įrašai. Gal čia buvo 
režisūrinis sprendimas, tačiau 
kūrinys nepaliko iškilmingo 
džiaugsmo, kad tai buvo “Mūsų 
Lietuva”. Neuždegė klausytojo 
pasididžiavimu, patriotizmo jaus
mu, o proga tam buvo labai 
tinkama.

Folkloro vakaronė
Slauna mūsų giminėlė jau 

ketvirtą kartą per dainų šventę 
suvažiavo į Vilnių. Tai plati, 
graži mūsų tautos giminė, dzū
kai ir žemaičiai, suvalkiečiai ir 
aukštaičiai, pripynę krepšių, pri- 
rietę kvepiančių dešrų, prikepi
nėję bičių medaus, pridžiovinę 
grybų, o dar ir liežuvius pa- 
kaustę įdomiausiais pasakoji
mais, juokais, dainomis ir kai
miška armonikos muzikėle. Nie
kada neatsibos ir nepraras au
tentiškumo ir begalinės vertės 
šis renginys, nes viskas buvo iš 
pačios tyriausios širdies, iš tik
riausio Lietuvos lopšio - kaimo.

Visą dieną dalyvavę lietu
viškame turguje Sereikiškių par
ke, vakare sugužėjome pratęsti 
tos kaimiškos nuotaikos į Ka
tedros aikštėje vykusią folkloro 
ansamblių vakaronę Ant kara
liaus dvaro. Salia kitų ansamb
lių, joje labai puikiai pasirodė ir 
Bostono etnografinis ansamblis 
“Ratilio”.
Tautinės nuotaikos koncertas

Kanklių muzikos koncertas, 
tik praėjusioje dainų šventėje 
pradėta naujovė, sukvietė pilnu
tėlį Vilniaus universiteto kiemą 
klausytojų, kurie po koncerto te-
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PLB seimas Vilniuje
Liepos 8-11 d.d. Vilniuje 

vyko Pasaulio lietuvių bendruo
menės seimo vienuoliktoji sesi
ja, skelbia ELTA/LGTIC. Joje 
išklausyti kraštų lietuvių bend
ruomenių pirmininkų, PLB val
dybos, Garbės teismo ir Kont
rolės komisijos pirmininkų pra
nešimai, išrinkta nauja PLB val
dyba. Seimo rūmuose posėdžia
vusius svečius ir atstovus iš 35 
pasaulio valstybių sveikino pre
zidentas Rolandas Paksas, Vil
niaus arkivyskupas metropolitas 
kardinolas Audrys Juozas Bač- 
kis, seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas, seimo narys Vytau
tas Landsbergis.

Seimo nutarimuose didžiau
sias dėmesys skiriamas švietimo 
ir kultūros problemoms. Išeivi
jos atstovai prašė steigti daugiau 
švietimo ir poilsio Stovyklų vai
kams, skirti stipendijas studi
juoti aukštosiose mokyklose ne 
Lietuvoje baigusiems mokyklas. 
Pateiktas siūlymas žurnalą Pa
saulio lietuvis leisti Lietuvoje.

Naujuoju PLB valdybos pir
mininku išrinktas Gabrielius 
Žemkalnis. Buvusios ir naujos 
PLB valdybos nariai liepos 15 
d. susitiko su prezidentu Rolan
du Paksu ir ministeriu pirminin
ku Algirdu Brazausku.

Bendradrabiavimo posėdis
Druskininkuose liepos 2 d. 

prasidėjo aštuntasis jungtinis 
Lietuvos-Lenkijos tarpvyriausy
binis bendradarbiavimo per sie
ną komisijos posėdis. Juo sie
kiama įvertinti komisijos ir jos 
darbo grupių veiklą, numatyti 
veiklos gaires ir parengti veiks
mų programą, siekiant užtikrinti 
tolesnį sėkmingą valstybių bend
radarbiavimą.

Komisijos didžiausias dė
mesys skiriamas Lietuvos-Len
kijos sienos perėjimo punkto 
pralaidumo didinimui, pasienio 
apylinkių plėtros per ES san
glaudos fondus skatinimui, ad
ministracinių gebėjimų stiprini
mui, rašo ELTA/LGTIC.

Sutartis dėl gynybos
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

JAV liepos 1 d. laikinai nutrau
kė paramos teikimą beveik 50- 
čiai valstybių, tarp jų ir Lietuvai 
bei dar penkioms valstybėms, 
siekiančioms tapti ŠAS (NATO) 
narėmis, nes jos nesuteikė ame
rikiečiams neliečiamumo statu
so, apsaugosiančio juos nuo bau
džiamojo persekiojimo Tarptauti
niame baudžiamajame teisme. 
Suėjus terminui, iki kurio pasau
lio valstybių vyriausybės turėjo 
pasirašyti sutartis dėl specialaus 
amerikiečių statuso, JAV prezi
dentas George W. Bush pa
skelbė, kad JAV išimtį taikys 22 
valstybėms. Tačiau Lietuvos 
tarp jų nebuvo.

Pagal birželio 30 d. pasira
šytas sutartis Lietuvai bus pa
teikta karinės įrangos už 12 mln. 
JAV dolerių. Kadenciją baigian
čio JAV ambasadoriaus Lietu
voje John Tefft teigimu, po to
lesnių derybų iki kitų metų ba
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landžio mėnesio Lietuvai turbūt 
pavyks pasiekti išimtį dėl sank
cijų taikymo.

Karinių reformų planas
Krašto apsaugos ministeris 

Linas Linkevičius liepos 11 d. 
pasirašė karinių reformų tvarka
raščio įgyvendinimo planą, ku
ris yra vienas iš svarbiausių do
kumentų Lietuvai stojant į ŠAS, 
rašo ELTA/LGTIC. Jis nurodo, 
kaip įgyvendinami prisiimti įsi
pareigojimai pertvarkyti Lietu
vos kariuomenę, kad pajėgos 
galėtų prisijungti prie kolektyvi
nės gynybos sistemos.

Karinės reformos daugiau
sia palies Lauko pajėgas, kurias 
sudarys pagal ŠAS reikalavimus 
sukurta nuolatinės parengties 
brigada “Geležinis vilkas” ir 
Krašto apsaugos savanorių pajė
gos (KASP). Numatoma įsteigti 
ir nedideles specialiųjų operaci
jų pajėgas, kurias sudarys Jėge
rių batalionas ir Ypatingosios 
paskirties tarnyba. Brigadą su
darys keturi batalionai - Ruklos 
Algirdo, Panevėžio Mindaugo, 
Alytaus Birutės ir Tauragės 
Kęstučio.

Iki 2005 m. rengiamasi iš
plėsti Šiaulių aviacijos bazę, o 
Panevėžio - uždaryti. Karinėse 
jūrų pajėgose planuojama laips
niškai atsisakyti pasenusios gink
luotės ir technikos. Lėšos bus ski
riamos išminavimo darbams jūro
je, bendros Baltijos valstybių 
eskadros stiprinimui.

Naujas siūlymas
Seimo ir JAV lietuvių bend

ruomenės atstovų komisija, po
sėdžiavusi birželio pabaigoje, 
pasiūlė vyriausybei steigti Išei
vijos departamentą, praneša EL
TA/LGTIC. Komisija pareiškė 
nuomonę, jog lietuviai išeiviai 
išlaikys santykius su Lietuva, 
jeigu jie jausis Lietuvai reika
lingi ir jeigu jais bus domimasi 
bei jų įnašas Lietuvos valstybės 
gerovei bus vertinamas. Depar
tamentas galėtų būti įsteigtas 
prie vyriausybės ar Užsienio rei
kalų ministerijos.

Komisija taip pat siūlo vy
riausybei paspartinti viso Šiau
lių oro uosto turto perdavimą 
Krašto apsaugos ministerijai ir 
tuo sudaryti galimybę pagyvinti 
oro uosto veiklą, panaudojant jį 
karinėms reikmėms.

Rezoliucijoje “Dėl Rytų Lie
tuvos švietimo” pasiūlyta seimui 
ir vyriausybei skirti užtektinai lė
šų Turgelių, Bezdonių, Paber
žės, Eišiškių, Baltosios Vokės 
lietuviškų mokyklų remontui ir 
statybai.

Kita rezoliucija dėl Sovietų, 
Sąjungos okupacijos žalos atlygi
nimo vyriausybė raginama diplo
matinėmis priemonėmis, pasitel
kiant tarptautines organizacijas 
bei viešąją nuomonę, atkakliai 
kelti žalos atlyginimo klausimą 
ir siekti, kad Rusija pripažintų 
savo atsakomybę už Sovietų Są
jungos okupacijos žalą ir pradė
tų ją atlyginti. Komisija vėl po
sėdžiaus š.m. spalio ar lapkričio 
mėn. RSJ
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SPAUDOS BALSAI

Mindauginės iškilmės Vilniuje

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos Ryšių su Lenkijos 
vyskupų konferencija taryba, 
vad. Vysk. R. Norvilos, š.m. bir
želio 9-13 d.d. lankėsi Lenkijo
je. Elko katedroje vyko naujo 
tos vyskupijos vyskupo J. Ma- 
zuro, pakeitusio mirusį vyskupą 
E. Samselį, įvedybos. Iškilmėje 
dalyvavo apie trisdešimt vysku
pų ir apie tris šimtus kunigų iš 
Lenkijos, Rusijos, Ukrainos ir 
Gudijos. Drohiczyne lietuviai 
dalyvavo Lenkijos vyskupų 
konferencijos tarybos posėdyje, 
kuriame buvo paminėti keli ju
biliejai, tarp kurių ir popiežiaus 
Jono Pauliaus II 25 metų ponti
fikato sukaktis. Konferencijoje 
svarstyti bendrieji aktualūs rei
kalai, pasidalinta diakonato ren
gimo patirtimi. Vizito pabaigoje 
Lietuvos delegacija lankėsi ket
virtoje tarptautinėje religinio 
meno ir reikmenų parodoje-mu- 
gėje, kuri buvo surengta Kielce 
mieste. Sekminių atlaidai birže
lio 8 d. Vyko Naujojoje Jeruza
lėje, Vilniuje. Prie pernai po 40 
metų atstatytų stočių buvo eina
mas Kryžiaus kelias ir po to ša
lia Šv. Kryžiaus atradimo šven
tovės buvo aukojamos Mišios. 
Procesijoje dalyvavo apie 2000 
tikinčiųjų, vadovavo kardinolas 
A.J. Bačkis, kartu ėjo Šv. Kry
žiaus atradimo šventovės klebo
nas kun. K. Latoža. Kryžiaus 
kelio stočių lankymas užtruko 
apie keturias valandas. Mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kar
dinolas, pabrėžęs, kad Švento-

Mirties 
pranešimas 

AtA
VINCAS DIRSĖ

mirė Norvilla slaugos namuose, 
Norwich, Ont. š.m. liepos 10 d., 
sulaukęs 81 m. amžiaus. Jis bu
vo II Pasaulinio karo veteranas 
ir Royal Canadian Legion 
(Branch #79, Sįmcoe) narys. 
Priklausė Delhi Šv. Kazimiero 
katalikų parapijai. Liko liūdin
tys vaikai - Peter (Britų Kolum
bijoje), Karyn (Stratford, Ont.), 
Thomas su žmona Annette 
(Norwich) ir Daina (Wood- 
stock), ir buvusi žmona Rūta 
(Woodstock); vaikaičiai Petra 
Underwood, Kyle, Cody ir Kel
sey Kate Dirses; sesuo Stasė 
Levanienė (Lietuvoje), brolienė 
Birutė (Ozolina) Dirsė; brolvai
kiai Edvardas, Rita, Vidas ir 
Arūnas Dirsės, Violeta Valienė, 
Rima Šileikienė ir Virgilijus Le- 
vanas. Anksčiau mirė jo broliai 
Antanas, Alfonsas, Bronius Dir
sės ir svainis Vladas Levanas. 
Velionis buvo pašarvotas Mur
phy Funeral Home, Delhi, gedu
lines Mišias Šv. Kazimiero šven
tovėje liepos 14d., 10 v.r. aukojo 
kun. Vytautas Staškevičius. Pa
laidotas Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje. Šeima kvie
čia velionies atminimui siųsti au
kas Canadian Diabetes Associa
tion. 

AtA
JONUI ŽIŪRINSKUI 

mirus Lietuvoje,
jo dukrą BIRUTĘ JURIENĘ su šeima nuošir
džiai užjaučia -

Prisikėlimo kredito kooperatyvo
bendradarbiai

sios Dvasios dovanos duodamos 
ne tik asmeniniam šventėjimui, 
bet ir tarnystei. Per Mišias gau
siam jaunuolių būriui kardino
las suteikė Sutvirtinimo sakra
mentą.

A.a. Ona Galvydaitė Bač- 
kienė, kardinolo motina, mirė 
š.m. birželio 19 d. eidama 97- 
tuosius savo gyvenimo metus. 
Velionė buvo pašarvota Šv. Jo
nų šventovėje. Laidotuvių dieną, 
birželio 21, gedulines Mišias au
kojo sūnus kardinolas A.J. Bač
kis, apaštalinis nuncijus arkivys
kupas P.S. Zurbriggen, arkivys
kupas S. Tamkevičius, vyskupai 
J. Matulaitis, J. Preikšas, J. Tu
naitis ir būrys kunigų. Velionė 
palaidota Vilniaus Antakalnio 
kapinėse šalia savo vyro amba
sadoriaus dr. Stasio Bačkio, miru
sio 1999 m. Motinos netektį iš
gyvenančiam kardinolui užuojau
tos telegramą atsiuntė Šventasis 
Tėvas Jonas Paulius H, pareiškęs, 
jog karštai meldžia Dievą “kad 
priimtų brangiosios mirusios sielą 
į amžiną džiaugsmą”.

Panevėžio vyskupijos Nau
jamiesčio šventoriuje š.m. ge
gužės 25 d. buvo surengtas jau
nimo festivalis “Skambėk, jau
nyste”. Dalyvavo muzikantai ir 
choristai iš Alytaus, Anykščių, 
Joniškio, Kaišiadorių, Pasvalio, 
Šiaulių, Ukmergės ir Panevėžio 
miesto bei rajono. Šventė pradė
ta eitynėmis nuo Naujamiesčio 
vid. mokyklos į šventovę, kur 
Mišias aukojo ir tai dienai skirtą 
pamokslą pasakė vysk. J. Kau- 
neckas. Šventėje dalyvavo daug 
žymių svečių, jų tarpe ir Pane
vėžio miesto meras A. Pekeliū
nas. Skambėjo klasikiniai bei 
liaudies kūriniai.

Devintinės Lietuvoje š.m. 
birželio(22 d. buvo itin iškilmin
gai švenčiamos didžiuosiuose 
miestuose. Vilniuje Katedros 
aikštėje Mišias aukojo kardino
las A.J. Bačkis, koncelebravo 
vysk. J. Tunaitis ir keli kunigai. 
Pamoksle kardinolas priminė, 
kad be Eucharistijos nebūtų nė 
Katalikų Bendrijos. Po Mišių iš
kilminga procesija su Švenčiau
siuoju ėjo Pilies gatve į Aušros 
Vartus, kur viešam pagarbini
mui buvo išstatytas Švenčiausia
sis. Kaune eucharistinė procesi
ja traukė miesto gatvėmis. Iškil
mė prasidėjo prie Šv. Mykolo 
Arkangelo (įgulos) šventovės. 
Liturgijai vadovavo arkivysku
pas S. Tamkevičius ir dvidešimt 
kunigų. Šiauliuose procesija žy
giavo nuo Šv. Jurgio šventovės 
miesto gatvėmis. Vadovavo 
vysk. Eug. Bartulis. Mišios bu
vo aukojamos berželiais išpuoš
toje katedroje. Vyskupas pa
moksle apgailestavo, kad dar 
daug šiauliečių nepažįsta Eucha
ristinio Kristaus ir nesimaitina 
Gyvąja duona. Gausiai susirin
kusiems tikintiesiems vyskupas 
pristatė šventėje dalyvaujantį al
pinistą šiaulietį Saulių Vilių, šių 
metų gegužės 22 d. su estu įko
pusį į Everesto viršukalnę.

Lietuvoje išleistas atvirukas. Kauno vaizdai - Vytauto D. šventovė, Įgulos šventovė, Rotušė

Laiko ženklus stebint
Į “Tėviškės žiburių” klausimus atsako kunigas profesorius 
ANTANAS PAŠKUS, parašęs bei išleisdinęs aštuoniolika knygų, 
gvildenančių daugiausia pasaulėžiūrinius klausimus, ypač 

psichologiniu požiūriu
- Per 18 metų parašėte 13 

knygų. Jų visų tematika — Die
vas, krikščionis, žmogus įvai
riais atžvilgiais. Ypač ryškus ti- 
kėjimo-netikėjimo klausimas. 
Kokie motyvai skatino Jus do
mėtis tais klausimais?

- Dar prieš II Vatikano susi
rinkimą buvo pastebėta pasaulė
žiūrinės kaitos ženklų Vakaruo
se. O pavatikaniniame laikotar
pyje tos kaitos išraiškos pasida
rė gana ryškios. Amžiaus nuo
taika visiškai pasikeitė. Jos ap
raiškas ir priežastis ėmė gvil
denti sociologai, psichologai bei 
istorikai.

Susirinkimo tėvai taip pat 
skatino “skaityti tuos laiko 
ženklus” atpažįstant Dievo ran
ką istorijos vyksme. Buvo mat 
tikėta, kad pozityvios jėgos vei
kia moderniame pasaulyje, ieš- 
kančiame prasmės, teisybės ir 
autentiškumo. Anomis enforijos 
dienomis atrodo buvo pamiršta 
blogio jėga pasaulyje.

Tokia nuotaika skatino ir 
mane domėtis “laiko ženklais”. 
Akademinė darbo aplinka suda
rė tam reikalui palankias sąly
gas. Užtat mano raštai, kaip Jūs 
teisingai pastebėjote, ir eina ta 
pačia linkme - į pasaulėžiūri- 
nės-kultūrinės kaitos interpreta
ciją krikščionybės šviesoje. Pvz. 
kultūrinės revoliucijos metu bu
vo įnirtingai veržtasi į išsilaisvi
nimą puolant visokias autorite
to formas.

Todėl pirmoji knyga Asmuo 
ir laisvė (ir ankstyvesnieji 
straipsniai) ir gvildeno laisvę, 
nurodydama vienašališkos lais
vės (laisvės nuo ko) pavojų. Ki
tos knygos taip pat liečia stip
riau prasiveržusias kultūrines- 
pasaulėžiūrinės kaitos sroves: 
seksualinę revoliuciją “naujo 
amžiaus” judėjimą mokslo ir ti
kėjimo sąlytį evoliucijoje, mora
linį subjektyvizmą etikoje ir 1.1. 
Tarp kitko, visos mano studijos 
žvelgia į problemas iš “apačios” 
ir kildamos į “viršų” priveda 
prie teologijos slenksčio. Juk 
mąstančiam žmogui, ypač krikš
čioniui, privalu suvokti laikotar
pio dvasios reikšmę jo tikėjimui 
ir jo gyvenimui apskritai.

- Vieni Jūsų leidiniai išleisti 
Amerikoje, kiti — Lietuvoje. Ar 
jie pasiekė skaitytojus? Vieno 
leidinio - "Tikėjimo ir netikėji
mo sąlytis šiandieną" tiražas 
net 4000. Ar tai rodo skaitytojų 
domesį tokiais klausimais?

- Dar sovietų laikais Lietu
voje kai kurios mano knygos 
buvo mažų grupelių skaitomos 
ir dauginamos. Esu gavęs tų 
slaptai padaugintų kopijų. Pir
maisiais nepriklausomybės me
tais nustebau radęs VD universi
teto bibliotekoje nemažą kiekį 
knygų (išleistų Amerikoje). Su
braukyti puslapiai, prirašytos 
pastabos aiškiai rodė, kad jos 
buvo atidžiai skaitomos (Grei
čiausiai tai vieno profesoriaus 
dėka).

Tiesa, Tikėjimo ir netikėji
mo sąlyčio tiražas buvo kiek di-

• Valstybių sienos, nuotoliai ir 
kalbos gali atskirti žmones, bet jos 
negali išparceliuoti žmogiškojo gy
venimo — tai padaro tik ignoranci- 
ja. — CHARLES LILLARD 

dokas. Prieš 2 metus jos laida 
dar nebuvo išsemta. Gal iš da
lies dėl to kaltas ir nevykęs 
krikščioniškos pasaulėžiūros 
minties knygų platinimas. Ne 
vienas provincijos inteligentas 
man yra užsiminęs, kad jiems 
sunku žinoti, kokios katalikiš
kos minties knygos pasirodo 
rinkoje. Kiek žinau, mano kny
gos, leistos Lietuvoje, nebuvo 
reklamuojamos katalikiškuose 
žurnaluose ir laikraščiuose.

Draugo cenzoriai uždraudė 
Kunigo meilę pardavinėti jų 
knygyne. Matyt, tas nelemtas 
viršelis, be mano žinios leidėjų 
uždėtas, išgąsdino dvasiškius. 
Gaila, kad nebuvo susipažinta 
su šios knygos turiniu. (Tiesa, 
klierikai ją griebte išgraibstė.). 
Panašus dalykas įvyko ir viena
me lietuviškame vienuolyne. 
Kaip ten bebūtų, tokios minties 
knygos visada turės ribotą skai
tytojų ratą.

- Esate dėstęs aukštosiose 
Lietuvos mokyklose. Ar jautėte 
jose jaunimo domesį religiniais- 
pasaulėžiūriniais klausimais?

- Mano dėstymas ribojasi 
bendrąja psichologija, psichopa- 
talogija ir pastoracine psicholo
gija. Neskaitant psichologijos 
studentų, visi kiti priklausė teo
logijos fakultetui ir religinių stu
dijų programoms. Iš pastarųjų 
savaime laukiama domėjimu- 
si religiniais-pasaulėžiūriniais 
klausimais. Deja, iš šios paly
ginti mažos grupės negalima da
ryti išvados apie visą jaunimą. 
Tiesa sekmadieniais lankyda
vausi jaunimo pamaldose jėzui
tų šventovėje Kaune. Dauguma 
to jaunimo galvų atrodė pažilu- 
sios. Tik iš gitaros garsų (ne iš 
pamokslų) galėjai suprasti, kad 
tai jaunimo pamaldos.

- Naujausias Jūsų veikalas - 
"Žvilgsnis į pasaulėžiūrinę ap
linką, šventovę ir save”. Jame 
gvildenate daug aktualių klausi
mų. Tarp jų yra išsamus pasisa
kymas apie šventovių architek
tūrą. Kokios jos, Jūsų nuomone, 
turėtų būti dabartyje?

Nesu architektas, todėl ne
galiu konkrečiai pasakyti kokios 
šventovės turėtų būti dabartyje. 
Viena tik aišku, kad katalikiško
ji šventovė savo regimu pavida
lu turi rodyti į neregimą tikrovę. 
O įėjus į jos vidų maldininką 
pagautų dieviškos atmosferos 
nuotaika, lenkianti jo kelius 
maldai. Tokią sakralinę nuo
taiką išreikšti architektūrinėmis 
formomis yra gana sunku. Tai 
gali padaryti tik talentingas ir 
giliai tikintis architektas. Būtina 
susipažinti ir su šventovių teo
logija.

Sąmoningai prie sakralinės 
architektūros stabtelėjau kiek il
gėliau. Mat, deja, nelaimingu 
būdu, matosi desankralizacijos 
polinkių šventovių statyboje ir 
Lietuvoje. Imta skleisti funkcio- 
nalinė idėja, užmirštant ar pa
neigiant, kad katalikiškoji šven
tovė yra ne tik maldos pastatas, 
bet ir visų pirma Dievo namai. 
Apskritai šventovių pastatų nu- 
sakralinimas eina drauge su li
turginių simbolių sumenkinimu.

Pastebėjau, kad net kai ku
riose seminarijų koplyčiose esa
ma desakralizacijos ženklų. 

Toks jausmas pagauna lankytoją 
kai matai tabernakulį kaip kokią 
“špokinyčią”, nustumtą į šalį. 
Kitoje seminarijos koplyčioje 
pasijunti besąs lyg auditorijoje 
(norisi sėstis į suolą ir laukti pa
skaitininko), o ne Dievo namuo
se. Dar kitoje seminarijoje kop
lyčia paversta daugiatiksle pa
talpa.

- Minėtame leidinyje pasisa
kote apie asmens ir tautos men
kavertiškumą. Kaip tautos men
kavertiškumo ženklą nurodote 
lietuvių kalbos teršimą daugybe 
nereikalingų svetimžodžių. Ar į 
tas pastabas esate susilaukęs 
vienokių ar kitokių atsiliepimų?

- Mane ypač liūdina lietuvių 
kalbos tarša įvedant į ją nereika
lingų svetimžodžių. Lietuviškas 
žodis išmetamas ir į jo vietą įde
damas svetimos kalbos žodis, 
(nurodžiau nemaža pavyzdžių). 
Net ir dabar viename Židinio- 
Aidų numeryje straipsnio antraš
tę “puošia” žodis “remarka” (re
mark - pastaba). Kodėl autorius 
nenaudoja lietuviško, visumos 
suprantamo žodžio “pastaba”, 
tai mįslė, kuriai atspėti bandžiau 
šauktis psichologijos pagalbos. 
Lingvistika šiuo atveju nieko 
nepagelbės.

Iškeldamas šį klausimą tikė
jausi vienokios ar kitokios reak
cijos. Deja, tapau nuviltas. Jokio 
atgarsio nei spaudoje, nei susira
šinėjime nesulaukiau. Dienovi
džio redaktorė parašė gana ne
trumpą recenziją bet apie kal
bos taršą kaip tautinės menka- 
vertystės išraišką praėjo ty
lomis.

- Ar į savo raštus esate susi
laukęs recenzijų periodinėje 
Lietuvos ir išeivijos spaudoje?

- Taip. [ savo raštus esu su
laukęs vienos kitos recenzijos 
tiek Lietuvos, tiek išeivijos pe
riodinėje spaudoje. Knygų ai
duose (1999) pasirodė plati, kri
tiškai vertinanti Tikėjimo-netikė- 
jimo recenzija. Dienovidyje 
skaičiau ilgą Žvilgsnio į pasau
lėžiūrinę aplinką... atpasakoja
mą recenziją. Tėviškės šviesoje, 
V. Laikraščio padalinyje mano 
knygos pristatomos ir rekomen
duojamos mokytojų lektūrai. 
Amerikoje išleistos mano kny
gos taip pat susilaukė vienos ki
tos recenzijos. Mane kiek stebi
na, kad spauda nei čia (išskyrus 
Tėviškės žiburius), nei Lietuvoje 
mano knygų (raštų) neliečia.

- Ką naujo rašote ar bent 
planuojate? Ar kartais neateina 
mintis pasidomėti pedofdų klau
simu?

- Dar šiemet pasirodys gero
kai papildyta Žmogaus meilių 
antroji laida. Skaitytojams (ypač 
studentams) pageidaujant, ren
giuosi išleisti kiek perdirbtą Są
žinės antrąją laidą. Šių ir kitų 
ankstyvesniųjų mano knygų lai
dos yra visiškai išpirktos.

Pedofilų klausimas man nė
ra svetimas. Su šiuo psichopata- 
loginiu sindromu teko susipa
žinti dirbant psichiatrinėje ligo
ninėje. Anuomet šis sindromas 
dar nebuvo toks “populiarus”, 
koks jis yra šiandien. Teoretinis 
jo supratimas ir terapija taip pat 
yra gerokai pažengę. Šiuo klau
simu gana stropiai seku litera
tūrą.

Mindaugo vainikavimo 750 
metų jubiliejaus iškilmes Vil
niuje platokai paminėjo lenkų 
spaudos agentūra (PAP). Jos 
pranešimą išspausdino Toronto 
lenkų dienraštis Gazeta š.m. lie
pos 7 d. laidoje. Kadangi iškil
mėje dalyvavo Lenkijos prezi
dentas A. Kwasniewski, agentū
ra skyrė jo asmeniui daugiausia 
vietos: “A. Kwasniewski daly
vavo sekmadienį Lietuvos tauti
nės šventės iškilmėse ryšium su 
Mindaugo vainikavimo Lietu
vos karaliumi 750 m. sukaktimi. 
(...) Prezidentas Paksas dėkojo 
prezidentui Kwasniewski’ui už 
dalyvavimą iškilmėse. Jis pabrė
žė, kad Lenkijos prezidento da
lyvavimas yra ‘ženklas dėmesio, 
skiriamo Lietuvos valstybei ir 
jos piliečiams’. Kwasniewski 
pasakė, kad Lenkijos ir Lietuvos 
likimai jau nuo šimtmečių yra 
glaudžiai susieti. Manau, kad 
šios dienos Lenkijos prezidento 
dalyvavimas yra įrodymas, jog 
esame turtingi ne tik istorija, bet 
ir Lenkijos bei Lietuvos ateities 
perspektyvomis.

Lenkijos prezidentas kartu 
su kitų valstybių galvomis daly
vavo Vilniaus katedroje iškil
mingose Mišiose, karaliaus 
Mindaugo paminklo atidengime, 
parodos ‘Lietuvos valstybės įkū
rėjai’ atidaryme, o vakare iš
klausė koncertą kuriame daina
vo beveik 20,000 choristų. A. 
Kwasniewski neoficialiai susiti
ko su buvusiu Lietuvos prezi
dentu Valdu Adamkumi. (...)

Po oficialaus susitikimo 
Vilniuje su Lietuvos prezidentu 
Rolandu Paksu A. Kwasniewski 
pasakė, kad Lietuva ir Lenkija 
glaudžiai bendradarbiaus ES- 
gos konstitucinio traktato klau
simu. (...) Prezidentas Paksas at
kreipė dėmesį į tai, kad ES-goje 
bus labai svarbus regioninis ben
dradarbiavimas. ‘Stengsimės ginti 
savo regiono interesus ir ieškosi
me tinkamų kompromisų’”.

Nauja tranzito tvarka
Toronto rusų savaitraštis 

Zapad-VostOk š.m. liepos pir
moje laidoje rašo: “Lietuva įve
da naują tvarką perjos teritoriją 
tranzito rusams, važiuojantiems 
iš Karaliaučiaus srities į kitus 
Rusijos regionus ir atgal. Nuo 
dabar reikia gauti 5 eurų vertės 
specialius dėl daugkartinio va
žiavimo dokumentus, arba vien- 
kartinj leidimą važiuoti trauki
niu. Šiuo atveju bilietą reikia 
pirkti ne vėliau kaip 27 valandas 
prieš išvykimą ir per 24 vai. 
Lietuva turi išduoti transitui 
leidimą. Kol kas, pagal Vilniaus 
duomenis, iš 15,000 prašymų tik 

Vilniaus Trijų kryžių papėdėje matosi dalis senųjų Trijų kryžių, ku
riuos sovietai išsprogdino Nuotr. G. Kurpio

' .......................
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EDMUNDAS STANIUS
staigiai ir netikėtai mirė 2003 m. birželio 25 d., 

palaidotas Šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississauga, Ont.
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebo

nui kun. Juozapui Žukauskui, OFM, už gražias religines 
apeigas, paguodos žodžius ir palydėjimą į amžinojo poilsio 
vietą. Taip pat didelė padėka karsto nešėjams, muz. Dan
guolei Radtke ir Aleksui Kusinskiui už gražų giedojimą, D. 
B. Mačiams už skanų maistą visiems draugams ir pažįsta
miems už užuojautas žodžiu bei raštu. Dėkojame visiems už 
a.a. Edmundo pagerbimą gausiai dalyvaujant laidotuvių apei
gose ir padėjtįsiems mums sunkioje valandoje atsisveikinti 
su velioniu.

Giliame liūdesy likusios -
mama Bronė ir sesuo Vida

dviem atvejais rusams įvažiuoti 
į Lietuvą buvo duotas neigiamas 
atsakymas. Sutarimas dėl naujos 
tranzito tvarkos buvo pasiektas 
Rusijos - ES-gos viršūnių praė
jusiais metais. Po Lietuvos ir 
Lenkijos įstojimo į ES Karaliau
čiaus sritis taps Rusijos aptvara 
Europos sąjungoje”.

Toronto savaitraštis The 
Northern European Reporter 
š.m. liepos pirmoje laidoje 
pranešė, kad š.m. liepos 1 d. 
Lietuvos pasienio sargybiniai 
Kenos stotyje išsodino iš trauki
nio 47 be leidimo važiuojančius 
rusus.

ES uždraus vėdarus
Maskvos dienraštis Kom

mersant š.m. gegužės 12 d. lai
doje rašė apie Lietuvos įstojimo 
į ES minusus: “Europos sąjunga 
reikalauja europietiškų standartų 
pardavinėjamoms daržovėms ir 
vaisiams, rašyti disertacijas an
glų kalba ir, naudodamasi ‘svei
katos standartų’ dingstimi, už
drausti tautinį lietuvių patiekalą 
- vėdarus (žarna, prikimšta ko
šės su pakeptais lašiniais ir vi
duriais). Lietuviai mano, kad tai 
pajuoka”.

Nemuno tarša
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. birželio 13 d. laido
je rašė: “Gudijos natūralių ištek
lių ministeris tvirtina, kad gegu
žės mėn. lietuvių pastebėta Ne
muno tarša yra ‘natūralių biolo
ginių procesų padarinys’. Tuo 
tarpu Lietuvos aplinkos apsau
gos ministerija upės teršimu 
nafta kaltina gudus. Riebios dė
mės ir ruda puta iš Gudijos 
plaukiančio Nemuno paviršiuje 
buvo Lietuvoje pastebėta prieš 
kelias savaites. Gudijos natūra
lių išteklių min. Lavonci Charu- 
žyk mano, kad tai yra natūralių 
biologinių išteklių vykstančių 
upės vagoje padarinys, susietas 
su metų laikų keitimusi ir tem
peratūros šuoliais. ‘Su pasiten
kinimu noriu pasakyti, kad tai 
nėra cheminė tarša. Tai yra 
tiesiog natūralios nuosėdos, iš
plaukiančios į paviršių’ - įtiki
nėjo Charužyk. (...)

‘Tai nėra natūrali tarša. Išty- 
rėme ir nustatėme, kad tai, tarp 
kitko, yra valymo priemonė, ku
ri gali būti naudojama kokių 
nors mašinų plovimui. Vienok 
daugiausia yra naftos produktų. 
Nuo to laiko kai pastebėjome 
Gudijos pusėje taršą pas mus 
Nemunu atplaukė per 20 tonų naf
tos. Jos sutirštėjimas viršija de
šimtis kartų leidžiamą normą’ - 
alarmuoja Lietuvos valdininkas”.

J.B.

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


Pranciškonų gimnazijoje Kretingoje, 2003 m. birželio 14 d. švenčiant 
jos 70 m. jubiliejų, buvęs gimnazijos mokytojas Juozas Kojelis su buvu
siomis mokinėmis

Pasaulio lietuvių dienos

Pratęsiant istoriją į ateitį
Juozo Kojelio mintys, pareikštos Kretingoje 2003 metų birželio 14 d. 

Pranciškonų gimnazijos 70-čio iškilmėje

(Atkelta iš 1-rno psl.) 
galėjo pasakyti: “esame sužavė
ti”, o “Volungės” dainininkės L. 
Undertone ir R. Gustainytė vis 
kartojo, kad tai nuostabus gra
žiausios muzikos vakaras, kurį 
vargu ar kas pakartos.

Ansamblių vakaro programą 
Virsmo spalvos atliko dainų ir 
šokių ansambliai, liaudies ins
trumentų orkestrai, liaudiškos 
muzikos kapelos. Vakaras, pra
sidėjęs įspūdingu, atmintinu ati
darymo šokiu, sudarytos nuotai
kos vėliau nebeišlaikė. Ištęsti, 
ilgi kūriniai vasaros, rudens, pa
baigtuvių nuotaikoms atskleisti, 
primityvi, dažnai pasikartojanti 
muzika, sumoderninti šokio 
žingsneliai, rodė potraukį per
krautam ir stilizuotam folklorui. 
Labiausiai klausytojus ir žiūro
vus papiktino įrašų leidimas, kai 
scenoje sėdėjo per 400 kankli- 
ninų ir vaizdavo, kad jie groja. 
Visas vakaras baigtas šventiško
mis petardomis.

Lietuviškų šokių vakaras
Artėjant prie baigminio dai

nų šventės akordo, visus labai 
maloniai nustebino šokių dienos 
vakaras Gyvybės žalias medis, 
kuriam scenarijų parašė ir meno 
vadovės pareigas atliko Laimutė 
Kisielienė. Jau trečią kartą vyks
tančioje Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje šokių vakaras pasižy
mėjo įdomia choreografija, lie
tuviškų papročių atvaizdavimu, 
tradicinėmis, tautinėmis verty
bėmis. Programos dalyse šoko 
jaunimas, šoko senimas, šoko 
merginos ir išdykę kaimo ber
nai, kuriuos jungė Gyvybės me
džio mitologinis vaizdinys, sie
jantis dangų ir žemę, dievus ir 
žmones, pulsuojantis amžinąja 
gimimo - vaisingumo - mirties - 
atgimimo galia. Šio vakaro pro
gramoje dalyvavo 387 šokių ko
lektyvai su 6949 šokėjais. Labai 
gražiai pasirodė Toronto “Ginta
ro” ansamblio nariai, kurie, suk
damiesi išeivijos vienetais užpil
dytoje aikštėje, skyrėsi gražia 
laikysena, lengvais žingsneliais, 
tinkamai perduodami šokio nuo
taiką ir charakterį. Repeticijose 
jiems teko labai daug repetuoti 
kaitinant saulei, lyjant lietui, bet 
nė vienas iš jų neaimanavo, o 
paklausti ar ne per sunku, ginta- 
riečiai paaiškindavo, kad be dar
bo nebūtų tokių rezultatų.

Eisena į Vingio parką
Atėjo paskutinė šventės da

lis - dainų diena. Džiaugdamiesi 
besišypsančia danguje saule, vi
si skubėjome į eisenos rikiuotę 
prie Katedros aikštės. Kanados 
jungtinis jaunimo choras buvo 
pastatytas kolonos pradžioje. 
Jiems teko garbė nešti Kanados 
vėliavas, krašto ženklą, dalinti 
atsivežtus suvenyrus ir garsiai 
skanduoti: “Lietuva, Lietuva mūs 
širdy Lietuva”. Už tai buvo paly
dimi garsiais plojimais ir sveiki
nimo šūksniais. Nė kiek neatsi
likdami žingsniavo ir Toronto 
vaikų choro “Gintarėliai” daini
ninkai, už kurių ėjo “Volungės”, 
“Dainos”, Prisikėlimo parapijos 
chorų nariai, dainininkai iš 
Montrealio ir Toronto ansamb
lio “Gintaras” šokėjai. Pakilios, 
šventiškos nuotaikos nepajėgė 
sugadinti net gausiai piiūplelėjęs 
lietus.

Karūna Lietuvai
Prasidėjo paskutinioji dainų 

šventės dalis - dainų vakaras 
Karūna Lietuvai. Tautiška gies
me pasveikintas Vingio parkas, 
skambiomis dainomis aidėjo be
veik keturias valandas.

“Repertuarą siekėme suda
ryti iš kūrinių, kuriuos nesunkiai 
galėtų atlikti chorai, kad dalis tų 
kūrinių būtų gerai žinomi dau
geliui klausytojų, kurie imtų ir 
pritartų” - savo mintis dėstė 
scenarijaus autorius ir meno va
dovas Alfonsas Vildžiūnas.

Taip viskas ir buvo, daina

vome visi, lingavome, šypsojo- 
mės, ir plojome, plojome. Ši 
šventė skyrėsi dar ir tuo, kad 
visi kūriniai buvo atliekami 
vienas po kito, be didesnių per
traukų. Kai kurių dainų paįvairi
nimui scenos priekyje šoko pra
moginių šokių grupė “Žuvėdra”. 
Kartu su 18,000 dainininkų ma
siniu choru dainavo solistai. Vi
sų veidus švietė moderni apšvie
timo aparatūra. Dešiniajame 
scenos krašte visų akis traukė 
didelis ekranas, kuriame slinko 
tėviškės vaizdai, istoriniai pasta
tai, dainininkų veidai, priekyje 
šoko orkestrų šokėjos.

Repertuaras parinktas šven
tiškas, pakilus, patriotinis. Kū
rybinės grupės vadovo padėjėja 
A. Andrejauskaitė priminė ir tai, 
kad šioje šventėje visi choristai 
stovės išskirstyti pagal balsus, o 
ne chorų grupėmis. Sis sprendi
mas buvo padarytas norint kuo 
geriau įgarsinti ir išbalansuoti 
kūrinio harmoninį skambėjimą. 
Paskutinei dainai “Lietuva bran
gi” atlikti buvo pakviestos - B. 
Prašmutaitė iš Australijos, R. 
Kliorienė iš JAV ir D. Viskon- 
tienė iš Kanados. Šios nenuils
tančios išeivijos menininkės, di
rigentės buvo simboliai visų iš
eivijos dainininkų, išsiblaškiusių 
po plačią Žemę ir atvežusių sa
vo balselius į brangios tėvynės 
dainų aukurą.

Virš estrados kabojo didžiu
lė karaliaus Mindaugo karūna, 
prieš 750 metų apvainikavusi 
šią žemę, jos žmones ir pavadi
nusi ją LIETUVA.

Nuskambėjus paskutinei gai
dai, parko pakraščiuose švystelė
jo šventiniai saliutai. Vadovai 
buvo apdovanoti ąžuolo lapų 
vainikais, pykšėjo foto aparatai, 
lyg norėdami įamžinti šią nepa
kartojamą šventę.

Įspūdžiai ir nuomonės
Jaunimo choro nariai vien

balsiai prisipažino, kad nesitikė
jo tokios šventės, tokio didingo 
įspūdžio, kuris liks visam gyve
nimui. Ken Kalvaitis iš Hamil
tono prisipažino, kad važiuoda
mas į dainų šventę manė ji bū
sianti kaip didelis koncertas, ta
čiau tai viršijo bet kokį koncertą 
ar kitą renginį, tai buvo unikalus 
išgyvenimas, kurį pajusti gali tik 
čia dalyvavęs.

Daugiau kaip 35 metus dai
nuojanti Danguolė Rakauskienė 
iš Utenos apgailestavo, kad trū
ko laiko visam apžiūrėti, visur 
dalyvauti; kitų renginių matėme 
tik generalines repeticijas. O 
dainos visos labai gražios, skam
bios ir smagios dainuoti.

Elona Berniūnienė, taip pat 
iš Utenos, šventę stebėdama te
levizijos ekrane pastebėjo: “Vai
kų dainos tiesiog fantastika, 
kaip užsidegę jie dainavo, judė
jo, plojo, džiaugėsi”.

Mykolas Usonis, kompozi
torių sąjungos narys iš Vilniaus, 
su pasididžiavimu pasisakęs, 
kad dainai paskyręs 54 savo 
gyvenimo metus, pritarė, jog 
šventėje buvo labai daug rengi
nių. Jie visi labai įdomūs, tačiau 
negerai, kai reikia lakstyti iš 
vieno renginio į kitą. Folkloras, 
kanklės, šokiai gali turėti sau 
atskirą šventę, o dainų šventei 
palikti tik dainų dieną, chorinės 
muzikos koncertams, kaip buvo 
pradžioje. Be to, visą savaitę 
trukusius renginius apgaubti 
vien tik dainų šventės pavadini
mu nebetinka, pavadinimą gal 
reikėtų keisti į dainų, šokių ir 
muzikos festivalį.

Pralėkė graži šventė, liko 
fotografijos, prisiminimai ir vil
tis, kad tokie renginiai Lietuvos 
padangėje niekad neišnyks, kad 
niekad nenustos skambėjusi 
laisva ir galinga lietuviška dai
na, suburianti visus lietuvius iš 
viso pasaulio platybių.

Utena - Vilnius 
2003 metų liepos 10 d.

Norint pratęsti istoriją į atei
tį, reikia atsparos - bazės. O ta 
bazė paprastai yra praeities j>a- 
tirtis ir dabarties tikrovė. Štai 
kodėl, nukreipus akis į ateitį, 
tenka daryti nors trumpą šuolį į 
praeitį. Šios mokyklos buvęs 
auklėtinis Julius Veblaitis nese
niai man iš Niujorko į Kaliforni
ją atsiuntė vieno Lietuvos laik
raščio iškarpą, kur sakoma esą 
aš Kretingos gimnazijoje įkūręs 
slaptą antinacinę organizaciją. 
Tokia veikia šiandien būtų gali
ma didžiuotis. Bet aš to neda
riau, nors tos organizacijos va
dovybė ir spaudė. Reikėjo daryti 
sprendimą. Sprendimas buvo 
neigiamas. Jeigu nebūčiau bu
vęs mokytojas, būčiau organiza
vęs. Bet šioje mokykloje mielai 
globojau slaptuosius ateitinin
kus. Tada buvau įsitikinęs ir da
bar tikiu, kad ideologinės orga
nizacijos yra didelė jėga, kuri 
Lietuvos švietimo sistemoje nė
ra tinkamai suprasta.

Spauda skelbia nusikaltimų 
statistikas. Tik nepastebėjau pa
lyginamųjų statistikų nusikalti
mų, padarytų organizuoto jauni
mo ir nepriklausančio ideologi
nėms organizacijoms, k.t. ateiti
ninkams, skautams, kudirkai- 
čiams, maironiečiams ir kt. Taip 
pat nenustatyta, ar toks pat nusi
kaltimų nuošimtis katalikiškose 
mokyklose ir kitose. Reikia 
džiaugtis, kad Kaune jau ruošia
mas planas tokiems tyrimams. 
Turint tuos duomenis, išryškės 
ideologinių organizacijų ir reli
ginių bendruomenių išlaikomų 
mokyklų reikšmė.

Priekaištai išeivijai
įvairiose diskusijose dažnai 

teigiama, kad senoji karta, augu
si nepriklausomoje Lietuvoje 
prieš karą, nebeįstengia suprasti 
per pusę šimtmečio įvykusių pa
sikeitimų ir naujiems laikams 
siūlo senas idėjas. Ypač tokie 
priekaištai daromi svetur gyve
nusiems ir Lietuvos gyvenimo 
nebesuprantantiems Vakarų iš
eiviams. Pripažįstant tokiems 
priekaištams šiek tiek tiesos ir 
nesileidžiant į diskusijas, vis tik 
reiktų priekaištą papildyti teigi
mu, kad gyvenant rusų okupuo
toje Lietuvoje nuo jos buvo gali
ma labiau nutolti, negu gyve
nant Vakaruose. Taip nuo Lietu
vos buvo nutolę Lietuvoje gyve
nę ir įtikėją į stalinizmą-leniniz- 
mą ir fiziškai naikinę bei dvasiš
kai alinę ir prievarta ateistinę 
lietuvių tautą. Pastariesiems grį
žimo kelias yra sunkesnis negu 
grįžti iš Čikagos, Los Angeles 
ar Niujorko. Sibiro ir Vakarų 
tremtiniams tenka grįžti iš fizi
nio nuotolio, įtikėjusiems komu
nizmu — iš dvasinio.

Išeivijoje irgi buvo susvyra
vusių kovoje dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės. Jie aiš

Vilniaus policininkės palaiko tvarką gatvėse dainų šventės dienomis
Nuotr. L. Stankevičiaus

AtA
VLADUI ANDRULIUI

Lietuvoje mirus, nuoširdžiausią užuojautą reiš
kiame jo broliui JONUI ANDRULIUI su šeima -

Elena Draudvilienė Janina Vingelienė

kino, kad kovoti dėl laisvės ir 
nepriklausomybės nėra reikalo. 
Maskvos “globoje” lietuviams 
nesą jau taip bloga, nes Lietuva 
vis tiek priklausanti Rytams. Ir 
kas charakteringa, tokie išeiviai 
šiandieninėje Lietuvoje labiau 
pageidaujami ir turi daugiau įta
kos už ištikimybėje Lietuvai iš
tvėrusius.

Globalizacijos akivaizdoje
Idealistinė, dėl tautos lais

vės ir valstybinės nepriklauso
mybės kovojusi išeivija visą lai
ką buvo ištiesusi ranką aktyviau 
ar pasyviau rezistavusiai lietu
vių tautai. Pagrindinė kovoje 
prieš okupaciją išeivijoje veiku
si organizacija Lietuvių frontas 
(vėliau Lietuvių fronto bičiuliai) 
praėjusio šimtmečio šeštajame 
dešimtmetyje būsimai laisvai 
Lietuvai paruošė valstybinių pa
grindų svarstymus, pavadintus / 
pilnutinę demokratiją, o tos or
ganizacijos žurnalas Į laisvę išti
sus dešimtmečius pulsavo lai
mėjimo viltimi. Štai viena iš
trauka iš 1977 m. numerio:

Okupacijos žlugimas ir Lie
tuvos laisvės atgavimas yra tiek 
pat tikras faktas, kaip ir rytdie
nos saulės patekėjimas. Tam 
faktui tapti kūnu nesutrukdys nei 
priešo brutalumas, nei jo patai
kūnų retorika. Tuo konkrečiai ti
ki tremties kultūrininkai, pir
miausia lietuviškos raštijos kū
rėjai, rašą ne išeivijai, bet visai 
lietuvių tautai. Ateis diena, kada 
lietuvio autoriaus knyga iš už
sienio keliaus Lietuvon ne kaip 
kontrabandinė prekė.

Straipsnio autorius, prisimi
nęs minėtą leidinį [pilnutinę de
mokratiją toliau rašo:

Išlaisvintos Lietuvos valsty
binės santvarkos galimų varian
tų reikėtų bent kelią ne vien 
frontininkų (...) Reikalui atėjus, 
iš jų bus paimta, kas reikalinga. 
Ar ne laikas paskelbti konkursą 
laisvės kovotojo ir laisvės kovų 
muziejaus Vilniuje projektų pa
rengimui. Rengtinas lietuviškų 
bibliotekų į išlaisvintą Lietuva 
perkėlimo planas. Organizuoti- 
nos studijų serijos išlaisvintos 
Lietuvos industralizacijos, že
mės ūkio, švietimo, teisinės san
tvarkos. socialinės globos, už
sienio politikos, santykių su kai
mynais ir kitais klausimais.

Visa tai būtų daroma ne 
tautai primesti savo valią bet 
atiduoti duoklę į bendrą lietu
viškųjų problemų sprendimo 
aruodą išeivijos pasiruošimai 
grįžti būtų konkreti tikėjimo Lie
tuvos laisve demonstracija. li
tai stiprintų rezistencinę tautos 
moralę.

Šiandieną mes stovime prieš 
naują realybę, globalizaciją, ir 
prieš naują pavojų, kosmopoli
tizmą. Lietuviškame žodyne įsi- 

pilietino nauja sąvoka, pilietinė 
visuomenė.

Prieš tai padariau žingsnį į 
praeitį, kad suprastume, kaip iš
eivijoje laikėsi ištikimieji tautos 
laisvei ir krikščioniškai moralei, 
ir pusę šimtmečio gyveno vie
nybėje su savo tauta.

Dabar, tautai atsidūrus prieš 
naują realybę ir naujus pavojus, 
Lietuvos mokytojams ir jaunimo 
auklėtojams iškilo nauji uždavi
niai ir naujos atsakomybės. Apie 
globalizaciją, kosmopolitizmą ir 
pilietinę visuomenę daug kas 
kalba: politikai, politologai ir 
moralistai, Lietuvai gera linkį 
idealistai ir sau naudos linkį 
oportunistai. Kalba ir paprasti 
piliečiai. Remdamiesi pastarųjų 
teisėmis ir ilga savo gyvenimo 
patirtimi, drįstu pasisakyti ir aš.

Apie pilietinę visuomenę in
telektualai dažnai kalba taip 
įmantriai, kad perskaitęs ilgus jų 
traktatus žinai tik tiek, kiek ži
nojai nepradėjęs skaityti. Viena 
iš šviesiausių antrosios XX am
žiaus pusės asmenybių, prof. 
Juozas Brazaitis, yra pasakęs: 
“Didžiosios tiesos dažniausiai 
paprastos. Jos tokios paprastos, 
kad net minimos nuostabos ne
kelia”. Toms didžiosioms tie
soms suprasti įmantrios kalbos 
nereikia. Paprastais žodžiais 
kalbant, pilietinė visuomenė yra 
ta, kurioje valstybės pilietis žino 
savo teises ir pareigas, turi savo 
nuomonę apie pagrindinius vals
tybės įstatymus. Kai valstybėje 
bus dauguma taip informuotų 
piliečių tai įstatymdavystėje 
vyks nuolatinė kaita ir įstatymų 
tobulinimas. Juk net ir tobulus 
įstatymus, pasikeitus sąlygoms, 
gali tekti taisyti ar net naikinti.

Tautiškumo ir kosmopolitiz
mo klausimu diskusijos vyksta 
nuo seno. Prirašyta apie tai dau
gybės straipsnių, studijų ir vei
kalų. Paprastais žodžiais išsa
kant išmintingų žmonių mintis 
ir įjungiant asmeninę patirtį, 
tautiškumą reikia laikyti žmogiš
kai vertingo tautinio lietuvių sa
vitumo (individualybės) meilę ir 
pastangas tą savitumą išlaikyti, 
tobulinti ir perduoti ateinan
čioms kartoms. O kosmopolitiz
mas neigia tautiškumą jo natū
ralius ryšius su savo tautine 
bendruomene ir pateisina nu
tautintą

Gal sutartume tautiškunio- 
kosmopolitizmo diskusiją baigti 
tokia išvada: joks moralinis ko
deksas neįpareigoja lietui prasi
dėjus bėgti taisyti kaimyno sto
go, palikus degančius tėvų 
namus.

Prievartinė globalizacija
Ne tik Lietuva, bet ir visas 

pasaulis atsistojo prieš naują dar 
neišbandytą realybę - globaliza
ciją (globus, globas, globalinis). 
Praeityje globalizacija buvo 
vykdoma prievarta. Jėgą naudo
jo žinomą pasaulį užvaldyti an
tikinė Romos imperija, prancū
zuos Napoleonas XIX šimtme
tyje, Anglijos imperija; vyres
nioji karta prisimena “globaliza- 
torius” - Vokietijos Adolfą Hit
lerį, Maskvos Josifą Staliną, vė
liau sovietinę imperiją. Visos 
globalizacijos buvo kruvinos, 
vienos daugiau kitos mažiau.

Yra manančių, kad dabartinį 
globalizavimą prievarta vykdo 
JAV-bės. Kai kas dėl to Ameri
ką kaltina ir protestuoja. Bet 
globalizacija nėra Amerikos 
produktas. Iš tikro ją sukūrė 
milžiniška technologinė pažan
ga, ypač komunikacijos srityje. 
Senais laikais, jei badas ištikda
vo viename pasaulio pakraštyje, 
kitas pakraštys apie tai net neži
nodavęs. Dabar tuoj organizuo
jama pagalba: lėktuvais ir lai
vais siunčiamas maistas, vaistai, 
net ištisos ligoninės, personalas.

Bet su siunčiama pagalba 
gali nukeliauti ir ligų bacilos, 
kriminaliniai ir politiniai nusi
kaltėliai. Seniau įvairios epide
mijos - cholera, maras, šiltinės 
— nusiaubdavo ištisas teritorijas, 
bet lokalizuodavosi. nes susisie
kimo priemonės buvo primity
vios. Žmonės ir ligos toli nenu
keliaudavo. Dabar naujos ligos, 
kaip SARS, ar AIDS per vieną 
dieną gali atsirasti ne tik greti
moje valstybėje, bet ir kitame 
kontinente. Tarptautinis teroriz
mas sukūrė naujas karo ir sau
gumo koncepcijas. Nematomas

(Nukelta j 4-tą psl.)
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ZIGMAS ir REGINA ZINKEVIČIAI su šeimos nariais po iškilmingų 
50 m. vedybų pamaldų Vilniaus arkikatedros Šv. Kazimiero koply
čioje 2003. V.10. Iš k.: dukraitė Milda Šinkūnaitė, sūnus Vytautas, 
žmona Rasa, Z. ir R. Zinkevičiai, duktė Laima Šinkūnienė, vyras Vy
tautas Šinkūnas ir vaikaitis Mindaugas Šinkūnas^ Už jų matosi šv. Mi
šias koncelebravę kunigai: emer. kun. R. Šalčiūnas, mons. A. 
Svarinskas ir kun. R. Doveika

Prie Vilniaus arkikatedros po 50 m. vedybų sukaktuvinių šv. Mišių. Iš 
kairės: V. Landsbergis, R. Zinkevičienė, Z. Zinkevičius, J. Damušienė 
ir V. Ambrazas

Iškilios šeimos šventė
Prof. hab. dr. Zigmas ir Re

gina Zinkevičiai š.m. gegužės 
10 d. atšventė savo vedybų auk
sinę sukaktį Vilniuje.

Iškilmingos šv. Mišios buvo 
atnašaujamos Vilniaus arkika
tedros Šv. Kazimiero koplyčio
je. Jas koncelebravo emeritas 
kun. Romualdas Šalčiūnas - 
Profesoriaus giminaitis, mons. 
Alfonsas Svarinskas ir dabarti
nis katedros administratorius 
kun. Ričardas Doveika. Šv. Mi
šių metu giedojo operos solistė 
R. Juodikaitytė, vargonais grojo 
maestro B. Vasiliauskas.

Abiem sukaktuvininkam, kaip 
priimta Lietuvoje, buvo įteiktos 
50 m. vedybinio gyvenimo su
kakties dailiai išdrožinėtos laz
dos, kurias sukūrė brolio sūnūs 
medžio drožinėtojai - Rimantas 
ir Stasys Zinkevičiai.

Šv. Mišiose dalyvavo apie 
100 žmonių, Profesoriaus ir p. 
Reginos šeimos nariai, giminės, 
daug draugų, artimų jiems žmo
nių.

Sukaktuvinis pokylis įvyko 
Verkių rūmuose, kur dalyvavo 
apie 90 asmenų. Pagrindinę 

PADĖKA
MYLIMAM VYRUI IR TĖVELIUI

A+A
JONUI DOBILUI

2003 m. birželio 21d. iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos kun. Vy
tautui Staškevičiui už maldas laidotuvių namuose, šv. Mišias 
ir palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. Ačiū visiems drau
gams ir pažįstamiems, kurie taip gausiai lankėsi laidotuvių 
namuose paskutiniam atsisveikinimui ir maldai. Taip pat už 
gėles ir dosnias aukas, lietuvių slaugos namams “Labdara”. 
Dėkojame Danguolei Radtke ir Aleksui Kusinskiui už gra
žias giesmes ir vargonų muziką. Karsto nešėjams: Derek 
Oshewy, Neville Schepmyer, Andriui Mackevičiui, Viktorui 
Červinskiui, Algiui Baltakiui ir Gediminui Vaišvilai. Nuošir
di padėka M. Povilaitienei už aukų rinkimą ir J. Gurklienei 
už skaniai paruoštus pietus.

Liūdinti žmona Ilsė, sūnus Ralph ir jo šeima, 
giminės Amerikoje ir Lietuvoje

sveikinimo kalbą pasakė artimas 
Profesoriaus ir p. Reginos bičiu
lis, hab. dr. Jonas Balžekas, žy
mus bitininkas. Buvo perskaityti 
sveikinimai, išreikšti linkėjimai.

Sukaktuvinė šventė šio taip 
daug Lietuvai ir lietuvių kalbai 
nusipelniusio žymaus moksli
ninko ir jo gyvenimo palydovės, 
lituanistės, jo darbų rėmėjos, 
praėjo puikiai. O sekančią die
ną. jau Profesoriaus ir p. Regi
nos sode už miesto, buvo už- 
baigtuvės.

Ilgiausių metų, Dievo palai
mos ir kūrybinio darbo garbin
giems sukaktuvininkams!

Aldona Šmulkštienė

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti
R. Jareckui
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti)
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<0> LAISVOJE TEVfflEJE ©• LIETUVIAI PASAULYJE
ŠVENTĖS IŠLAIDOS

Išankstiniais apskaičiavi
mais Pasaulio lietuvių dainų 
šventės renginiui išleista 1,242,- 
000 litų valstybės skirtų lėšų. 
Dar apie 200,000 litų paaukojo 
rėmėjai, skelbia Kauno dienal- 
LGTIC. Į šventės sąmatą įtrauk
ti ir už bilietus surinkti pinigai, 
kurių gali būti daugiau kaip 
760,000 litų. Mokyklų ir miesto 
tvarkymui buvo skirta apie 877,- 
000 litų, pranešė šventės vado
vas Juozas Mikutavičius.

JAUNIMO KONGRESAS
Liepos 11 Lietuvoje prasi

dėjo vienuoliktasis Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongresas. Pa
grindinis atidarymo Vilniuje 
renginys buvo liepos 12 d. — su
rengta pasaulio lietuvių jaunimo 
organizacijų mugė, kurioje da
lyvavo per 50 lietuvių jaunimo 
organizacijų, pristatė savo 
veiklą bei vykdomus projektus. 
Kongrese dalyvavo apie 80 at
stovų iš 11 kraštų. Antroji kong
reso dalis vyko Punske, Lenki
joje, kur atstovams surengta sto
vykla liepos 13-17 d.d. Liepos 
19 d. Vokietijoje (Hutenfelde, 
Vasario 16-tosios gimnazijoje) 
įvyko Studijų dienos, PLJS su
važiavimas. Jame sudaryta atei
ties veiklos programa, išrinkta 
nauja valdyba.

CUKRAUS PERTEKLIUS
Lietuvos rytas (2003.VII.5) 

rašo, kad Lietuvai tapus Euro
pos sąjungos (ES) nare, gali būti 
60,000-65,000 tonų cukraus per
tekliaus sandėliuose. Valstybei 
nustačius dideles supirkimo kai
nas bei aukštas cukraus gamy
bos kvotas, šiemet cukraus ga
myba jau yra apie 30,000 dides
nė negu suvartojimas. Iki liepos 
parduota 33,000 tonų cukraus, 
pernai tokiu metu pardavimai 
siekė 42,000, o 2001 m. - dar 
daugiau. Dabar Lietuvos cukri
nių runkelių augintojams mo
kama 155-165 litai už toną cuk
raus, o ES vidurkis yra 161 litas 
už toną (Lenkijoje - 109 litai, 
Latvijoje — 105 litų). Vartojama 
vis mažiau vietinio cukraus, nes 
į Lietuvą įvežama dideli kiekiai 
užsieninio cukraus perdirbimui, 
gaminamas iš jo sirupas, kuris 
parduodamas Rusijoje ar Gudi
joje. Didelė dalis to gaminio lie
ka Lie’uvoje. Aludariai, vais
vandenių gamintojai ir kondite
rija atsisako vartoti lietuvišką 
cukrų ir naudoja jo pakaitalus. 
Ateityje sutvarkius pasienio tar
nybų darbą ir įstatymus, vartoji- , 
mas turėtų didėti, pasak są
jungos “Cukrus” vadovo R. 
Stulgio.

DAUGĖJA KELEIVIŲ
Lietuvai įvedus naujas gele

žinkelio tranzito taisykles nuo 
liepos 1 d., iš karto buvo suma
žėjęs keleivų skaičius iš Kara-

"Dievas teikia mums meilę, ; 
s kad mylėtume tą, kurį 
į Jis mums duoda"

Lougheed Funeral ;
Home i

į Žmonės, kurie atjaučia kitus ; 

į^^^y^^^^Ontario į

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► JAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

liaučiaus į kitas Rusijos vietoves 
(per Lietuvą), rašo ELTA/LG- 
TIC. Liepos 1 d. mažiau kaip 
200 keleivių važiavo į Maskvą, 
liepos 2 - daugiau kaip 300. Ta
čiau per savaitę vėl padidėjo 
skaičius išduodamų kelionės ge
ležinkeliu dokumentų. Problemų 
buvo Gudijos ir Lietuvos pa
sienio kontrolės punkte Kame- 
nyj Loge, kur liepos 7 d. buvo 
susikaupę daugiau kaip 500 vil
kikų, tranzitu per Lietuvą va
žiuojančių į Karaliaučių. Jų vai
ruotojai neturėjo atitinkamų nau
jų dokumentų, kuriuos įmonių 
vadovai jiems turėjo parūpinti.

GĖLIŲ KARŪNA
Vilniaus Daukanto aikštėje 

prie Prezidentūros liepos 5 d., 
Valstybės dienos proga buvo su
daryta iš 15,000 margaspalvių 
gėlių žiedų bei ąžuolo lapų Ka
raliaus Mindaugo karūna. Trijų 
metrų aukščio ir 7.5 metrų plo
čio karūną sukūrė 10 “Florisi- 
ma” firmos gėlininkų. Jie tikisi 
su savo kūriniu patekti į Lietu
vos rekordų knygą.

ATIDARYTAS TILTAS
Liepos 5, šeštadienio vidur

naktį atidarytas naujas tiltas per 
Nerį Vilniuje, 34-tasis - Kara
liaus Mindaugo tiltas. Atidary
mą stebėjo apie 10,000 žmonių, 
rašo ELTA/LGTIC. Tiltas buvo 
išbandytas liepos 3 d., kada 
aštuoniolika 17.5 tonų sunkve
žimių visą dieną juo važinėjo. 
Arkinės konstrukcijos metalinis 
tiltas yra 101 metro ilgio, plotis 
- 19.75 metro, važiuojamosios 
dalies plotis — 11.25 metro. Jis 
taps T. Vrublevskio gatvės tęsi
niu ir įsilies į Rinktinės gatvę. 
Vyriausybė šiam tiltui statyti ir 
aplinkinėms gatvėms tvarkyti 
skyrė 37.5 mln. litų, rašo Lietu
vos rytas.
LIBERTARŲ KONFERENCIJA

Liepos 7 d. Vilniuje pirmą 
kartą Lietuvoje vyko pasaulio li- 
bertarų suvažiavimas. Ekono
mistai, filosofai, politikai, aka
demikai, žurnalistai iš 15 pasau
lio valstybių dalyvavo konferen
cijoje, pranešimus skaitė apie 
laisvę ir jos siekimą įvairiose ša
lyse. Konferencijos tema Įlais
vę: principai ir jų įgyvendini
mas. Diskutuota, ar globalizaci
ja pasauliui yra naudinga ir rei
kalinga, kodėl totalitarinės vals
tybės vis dar gyvuoja šiais lai
kais, ar Europos sąjungoje mūsų 
laukia naujos laisvės ir naujos 
galimybės, ar tai nauji apriboji
mai ir nauja “supervaldžia”. 
Konferenciją rengė Lietuvos 
laisvosios rinkos institutas, JAV 
tarptautinė organizacija “Inter
national Society for Individual 
Liberty” (IS1L) bei Olandijoje 
įsikūrusi Europos libertarų orga
nizacija “Libertarian Internatio
nal”.

PADIDĖJO UŽSIENIO 
INVESTICIJOS

Statistikos departamento duo
menimis, tiesioginės užsienio 
investicijos šių metų balandžio 
1 d. siekė 13.7 bin. litų ir, pa
lyginti su šių metų pradžia, pa
didėjo 4%. Pagrindinės valsty
bės investuotojos Lietuvoje bu
vo Danija (17.2% visų tiesiogi
nių užsienio investicijų), Švedi
ja (15.5%), Estija (11.4%), Vo
kietija (9.6%), JAV (8.5%), 
Suomija (6.5%), Rusija (5.6%), 
Jungtinė karalystė (5.3%), Nor
vegija (3.3%), Šveicarija 
(3.1%). Į apdirbamąją pramonę 
investuota 28.6% - daugiausia į 
maisto produktų, gėrimų ir taba
ko gamybą. Antroje vietoje - 
naftos perdirbimo ir chemijos 
gaminių gamyba (21.4%). Taip 
pat investuojama į finansinio 
tarpininkavimo įmones (19.5%), 
transporto ir ryšių paslaugas 
(18%). RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Gedimino prospekto atidarymas Vilniuje po remonto darbų Nuotr. Ž. Beliausko

Mindaugo karūnavimo 750-mečiui paminėti Vilniaus S. Daukanto aikš
tėje buvo sukurta Mindaugo karūna iš tūkstančių gėlių ir ąžuolo lapų

Nuotr. Lietuvos ryto

Žmonės išeina, pėdsakai lieka
Jau aš trečioji rašau apie iš

keliavusį inžinierių, a.a. Stepo
ną Šetkų. Manau, kad ir ne pas
kutinė, nes jis turėjo daug drau
gų, kurie jį su dideliu malonumu 
prisimena. Aš gyvenau St. Ca
tharines miestelyje dešimtį metų 
ir labai artimai draugavau su 
Šetkų šeima. Ji laikėsi lietuviš
kos tradicijos - šventė ne gimta
dienius, bet vardadienius. Gau
sus būrys susirinkdavo Kalėdų 
antrąją dieną švęsti Stepono var
dadienio, o liepos 22 d. jo žmo
nos Marijos vardadienio. Dažnai 
ir be jokios progos susirinkdavo 
draugai, nes ir Marija ir Ste
ponas buvo labai vaišingi.

Inž. Steponas Šetkus buvo 
nepamainomas žmogus, turėjęs 
daug talentų. Minėjimuose gra
žiai kalbėdavo, pasilinksmini
muose puikiai dainuodavo, 
lengvai šokdavo. Visiems buvo 
labai draugiškas. Jo nupiešti pa
veikslai paplitę po visą pasaulį. 
Kai lankiausi Australijoje, labai 
nustebau pas lietuvius pamačiu
si a.a. Šetkaus paveikslus. Jis 
piešė ir visiems dovanojo, ne 
pardavinėjo. Ir aš turiu jo pa
veikslų. Kai atsikėliau į “Vil-

Hamilton, Ont.
A.a. EDMUNDUI STANIUI 

mirus, reikšdami užuojautą mamai, 
seseriai Vidai ir visiems giminėms 
“Pagalbai Lietuvos vaikams” auko
jo: $20 - D. M. Jonikai, A. S. Ur
bonavičiai; $10 - D. Garkūnienė; 
$5 - F. M. Gudinskai.

A.a. VLADUI ADAMONIUI 
mirus, užjausdami žmoną Teklę bei 
visus gimines “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo: $20 - J. Pyra
gius; $10 - J. Astas, S. Kalvaitienė, 
A. S. Urbonavičiai, Z. Vainauskienė.

A.a. MARIJOS GIMŽAUS- 
KIENĖS atminimui, reikšdami už
uojautą jos vyrui Jonui, dukroms 
bei jų šeimoms “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo: $40 - R. Geidu- 
kytė; $30 - O. V. Keziai, B. A. 
Venslovai; $25 - D. M. Jonikai, N. 
H. Otto; $20 - G. Agurkienė, T. J. 
Andrukaičiai, Z. Čečkauskas, M. 
Chrolavičienė, G. J. Kažemėkai, D. 
Pažerūnas, P. Pranckevičius, A. 
Volungienė; $15 - E. Grajauskienė, 
A. S. Urbonavičiai; $10 - D. Gar
kūnienė; $5 - M. Borusienė.

Už aukas dėkoja - PLV k-tas
A.a. MARIJAI GIMŽAUS- 

KIENEI mirus, užjausdami jos vy
rą Joną ir artimuosius, Tėvynės są
jungai aukojo: $20 - E. J. Bubniai, 
M. L. Paškai; $10 - A. J. Norkai.

A.a. MARYTEI GIMŽAUS- 
KIENEI mirus, reikšdami užuojau
tą jos vyrui ir šeimos nariamsyauko- 
jo KLF: $100 - Marytė ir dr. Gai
lius Skrinskai; $50 - Aldona Eršti- 
kaitienė su šeima (Aldona, Rai
mundas ir Ona). Albina Didžbalie- 
nė; $25 - Juozas Asmenavičius; $20 
- P. A. Armonai, A. Rimkienė, G. 
A. Skaisčiai; $15 - Valė Pleinienė.

Kanados lietuvių fondas dėkin
gas už aukas, jgs

^'<$9 'ėS’Kįp 

niaus rūmus” Toronte, juos pa
kabinau didžiojoje salėje. Jie 
puošia salę ir kalba apie paliktus 
a.a. Šetkaus pėdsakus.

Jo nupieštas mano portretas 
puošia mano butą. Kas atsilan
ko, klausia, kas čia tokia. Jis pa
darė mane gražesnę negu iš tik
rųjų esu. Ir aš pažiūrėjusi į jį, ro
dos, momentui atjaunėju. Giliai 
širdyje prisimenu tą talentingą, 
malonų, linksmą ir visad drau
gišką Steponą, kuris daugelyje 
mūsų paliko gilius pėdsakus.

Dar įdomu tai, kad jis baigė 
Telšių gimnaziją, o mano pir
moji darbovietė, baigus Žemės 
ūkio Akademiją, buvo Telšiai.

Ilsėkis, mielas Steponai, ge
roje Kanados žemelėje, o mes, 
Tavo buvę draugai, labai pasi- 
gesime Tavęs ir giliai širdyje 
nešiosim Tavo atminimą ir pa
liktus Tavo pėdsakus, kurie vi
sada primins Tave.

Žmogus ateina ir išeina 
Artėjant žiemai, paukščiai 

skrenda
Į žydinčius, šiltus kraštus, 
Bet vėl pavasarį sugrįžta 
Į savo buvusius lizdus.
Žmogus gi kartą iškeliavęs 
Nežinomais, slaptais keliais, 
Nors išsiilgę visi laukia, 
Jis niekad, niekad nepareis...
Tokia žiauri gamtos tikrovė, 
Kas kartą gimė, turi mirt... 
Ar kas turtingas, ar kas vargšas 
Visi privalo tą patirt.
Tik lieka brangus atminimas 
Jo elgesio ir jo darbų, 
Gyviesiems širdį skaudžiai 

gelia,
Be to žmogaus labai graudu...
Taip sukasi mūs graži žemė 
Ir lekia nuostabiu greičiu. 
Žmogus ateina ir išeina 
Visiems nežinomu keliu.

Pranciška Norušienė

Perlaidoti Lietuvoje mirusių ar žuvusių Napoleono karių palaikai 
Vilniaus Antakalnio kapinėse. Vainikai padėti perlaidojimo metu

Nuotr. G. Kurpio

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

Pratęsiant 
istoriją...

(Atkelta 3-čio psl.) 
priešas vienu smūgiu per kelias 
minutes galėjo sunaikinti stip
riausios pasaulio valstybės kelis 
tūkstančius žmonių, kaip atsiti
ko Niujorke 2001 rugsėjo 11.

Štai kodėl iškilo reikalas vi
sas tas problemas spręsti globa
liniu (pasauliniu) mastu. Tad 
kuriamos globalinės struktūros. 
JAV-bės, kaip stipriausia pasau
lio galybė, prisiėmė vadovau
jančią rolę ir atsakomybę tų 
struktūrų kūrime. Šiame procese 
bus klaidų, nepasisekimų, įsi
terps ir nusikaltimų, bet jokia 
kita valstybė nepajėgtų geriau tų 
pareigų atlikti. Amerika nėra 
piktavališka valstybė, nors dėl 
išdavysčių ir politikų trumpare
giškumo yra padariusi didelių 
klaidų ir skriaudų ne tik kitiems, 
bet ir pati sau. Turime teisę ir 
mes, lietuviai, Amerikai tai pri
minti. Bet šiandien, sustoję prieš 
globalizacijos realybę, turime ir 
galime ja pasitikėti. Ji tą darbą 
atliks sąžiningiau negu kita 
valstybė.

Su pagrindu baiminamasi, 
kad atsidūrę ES ir NATO, galin
gųjų valstybių būsime skriau
džiami, neturėsime savo balso. 
Žinoma, galingieji ir turtingieji 
jaučiasi esą ir teisingieji. Pana
šūs reiškiniai jaučiami ir Lietu
voje. Neteisingai užvaldę turtus 
šiandien yra patys įtakingiausi, 
kurių nedrįsta nė teisingumo or
ganai liesti.

Todėl mokykloms kyla ypa
tinga atsakomybė šalia mokymo 
stiprinti ugdymą sąmoningų pi
liečių, atkakliai reikalaujančių 
teisingumo visiems.

Yra baimės, kad atsivėrus 
valstybių sienoms, mūsų tauta 
išsivaikščios. Baimė pagrįsta. 
Bet išsivaikščiojimas priklauso 
nuo mūsų pačių. Romėnų impe
ratorius Gajus Julius Cezaris 
pirmajame šimtmetyje prieš 
Kristų yra pasakęs didelę tiesą:

Laimingos tautos, kurios tu
ri gerus įstatymus, bet laimin
gesnės tos, kuriose geri papro
čiai reiškia daugiau negu geri 
įstatymai.

Cezaris gerais papročiais 
vadino tautos moralę. Tėvynės 
meilė, patriotizmas, tikėjimas 
yra tie gerieji papročiai, kurie 
neleis mūsų tautai pasiklysti 
globalizacijos vandenyne. Jau
nosios kartos atsakomybė, kad 
lietuvių tauta į tuos vandenis iš
plauktų su lietuviška trispalve 
rankose ir širdyse su Maironio- 
Brazdžionio apdainuota tėvynės 
meile.

JA Valstybės
Čikagos krikščionių demo

kratų rėmėjų sambūrio, kuriam 
vadovauja J. Pabedinskas, susirin
kimas įvyko birželio 12 d. P. Povi
laičio namuose, Evergreen parke. 
Buvo išklausytas žurnalistės V. 
Škiudaitės pranešimas apie dabar
tinę politinę būklę Lietuvoje. To
liau buvo svarstomi krikščioniš
kosios demokratijos reikalai Lietu
voje. Nustatyta, kad krikščionys 
demokratai Lietuvoje yra pasimetę 
bei susiskaldę. Nėra jėgos, kuri ga
lėtų juos sujungti. Nuo pradinės 
partijos yra atskilę modernieji 
krikščionys demokratai, kurie pas
taruoju metu skilo į dvi dalis. Viena 
jų įsijungė į centristų-liberalų parti
ją, kita dalis - į Tėvynės sąjungą 
įsteigdami ten frakciją. Konservaty
vioji atskala, vadovaujama L Užda
vinio, taip pat prisiglaudė prie Tė
vynės sąjungos. Krikščionių demo
kratų partijos dalis, vadovaujama 
K. Bobelio, taipgi blaškosi, pri
imdama vienas kitam prieštaraujan
čius sprendimus. Pastaruoju metu 
vyksta pasitarimai su K. Prunskie
nės vadovaujama Naujosios demo
kratijos partija bei su Valstiečių 
partijos vadovybe (abi kairiųjų pa
žiūrų partijos). Susirinkime nutarta 
būsimuose seimo rinkimuose remti 
tik atskirus asmenis, tikintis, jog 
ateityje atsiras talentingas vadovas, 
pajėgus sujungti išsiskirsčiusius 
krikščionis demokratus į vieną par
tiją. Viltys dedamos į dar veikian
čius Jaunuosius krikščionis demo
kratus. (.Draugas, 2003 m., 115 nr.).

Gudija
Baigėsi moksleivių piešinių 

bei rašinių konkursas, skelbtas 
Europos tarybos informacinio biu
ro. Jame dalyvavo ir Pelesos lie
tuvių vidurinės mokyklos moks
leiviai. Vieni piešė piešinius, vaiz
duojančius savo tėviškę, mokyklą, 
gerai pažįstamą aplinką. Kiti rašė 
apie Lietuvos grožį, lietuvių kalbą 
žmonių tarpusavio santykius. Mo
kytojai atrinko pačius geriausius 
darbus ir nuvežė į Vilnių tolimes
niam įvertinimui. Gauta maloni ži
nia, kad tarp konkursą laimėjusių 
yra ir Pelesos lietuvių mokyklos 
moksleivių. Į Martyno Mažvydo 
biblioteką Vilniuje laimėjusieji ir jų 
mokytojai buvo pakviesti apdova
nojimui. Piešinių konkurse laimėjo 
J. Venskevičiūtė (II klasė, mokyto
ja N. Andrušaitienė) ir D. Metiunas 
(III klasė, mokytoja Ž. Dainienė). 
Rašinių laimėtojai: dvynukai Elena 
ir Leonidas Ivaškos (III klasė, mo
kytoja Ž. Dainienė), tema - Gražu 
mūs Lietuvoje: V. Žegzdrinytė (V 
klasė, mokytoja V. Vaitulionytė), 
tema - Per žodį - į pasaulį. Abitu
rientas E. Sviackevičius (mokytoja 
D. Beliūnienė), tema - Pasauli, no
riu būti išgirstas ir suprastas. Pe
lesos mokykla džiaugiasi savo lai
mėtojais ir yra dėkinga Europos ta
rybos informaciniam biurui. (Lietu
vių godos, 2003 m., 6 nr.).

Lenkija
Balstogėje ir Hainuvkoje ba

landžio 1 - 2 d.d. įvyko Lenkijos 
seimo Tautinių mažumų komisijos 
posėdis. Jame dalyvavo gudą rusą 
totorių, romų (čigonų) ir lietuvių 
atstovai. Iš lenkų pusės, be seimo 
narią dar dalyvavo švietimo, kul
tūros, vidaus reikalų ministerijų at
stovai, Balstogės vaivada, vaivadi
jos įstaigų darbuotojai. Mažumų 
atstovai siūlė, kad svarbius kultūros 
centrus visiškai išlaikytų Lenkijos 
valstybė, kad nevyriausybinių tau
tinių mažumų organizacijos gautų 
lėšų ne vien paskiriems projektams.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

**TAT TCA” lietuvių kredito r rvLzffW1 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 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.......0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk....... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................1.55%
180 dienų indėlius.................. 1.55%
1 m. term, indėlius..................2.50%
2 m. term, indėlius..................2.75%
3 m. term, indėlius.................. 3.00%
4 m. term, indėlius..................3.25%
5 m. term, indėlius.................. 3.75%
RRSPirRRIF
(Variable)................................ 1.00%
1 m. ind....................................2.50%
2 m. ind....................................2.75%
3 m. ind....................................3.00%
4 m. ind......................  3.25%
5 m. ind....................................3.75% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

bet ir medžiaginei būklei gerinti bei 
darbuotojams išlaikyti. Pvz. visoms 
organizacijoms svarbu turėti pro
fesionalų buhalterį. Taipgi tautinių 
mažumų švietimo reikalams vals
tybė turėtų skirti daugiau lėšą ku
rių pastaruoju metu trūksta. Pvz. 
Balstogės vaivadijos maršalka tau
tinių mažumų projektams gali skirti 
tik 64000 zlotą kai jau yra prašy
mą siekiančių beveik 3 mln. zlotų. 
Buvo taipgi atkreiptas dėmesys, 
kad tautinių mažumų įstatymas sei
me yra svastomas jau 13 metą ir 
šis reikalas nepajuda iš vietos. Iš 
Lenkijos valdžios pusės daug kal
bama, žadama, tačiau nevykdoma.

(Aušra, 2003 m., 9 nr.).

Australija
A. a. A. Simniškaitė-Saudar- 

gienė, pasižymėjusi kultūrinėje 
veikloje, mirė gegužės 11 d. Sidnio 
mieste. Ji buvo rašytoja, režisierė, 
pedagogė, labiausiai savo dėmesį 
nukreipusi į jaunimą Velionė Lie
tuvoje dirbo Kauno Kūno kultūros 
rūmuose, kaip fizinio auklėjimo va
dovė, ir parašė savo pirmąją knygą 
Mankšta ir žaidimai, išleista 1942 
m. Karui baigiantis pasitraukė į Vo
kietiją. Čia ji po karo įsteigė pirmą 
vaikų teatrą išeivijoje “Pasaka”. Ji 
su vaikų teatru suvaidino Sniego 
karalaitę, 1946 m. pasirodė Frank
furte prie Maino didžiulėje koncer
tų salėje amerikiečių kariams. Buvo 
didelis pasisekimas. Po to šis vaikų 
teatras dar suvaidino Varlių karalių 
ir Brolių belaukiant.

Savo kultūrinę veiklą ji plėto
jo atvykusi į Australiją. 1951 m. 
Sidnio mieste įsteigė “Jaunių teat
rą”, vienintelį visoje Australijoje. 
Aktoriai buvo Bankstown lietuvių 
šeštadieninės mokyklos mokiniai. 
Šis teatras nuo 1951 iki 1968 m. 
surengė šiuos vaidinimus: Ten, kur 
Nemunas banguoja, Eglė žalčių ka
ralienė, Pupų berniukas, Batuotas 
katinas, Sigutė, Pagrobtas karalai
tis, Buvo broliai devyni, Gedimino 
sapnas ir Vinco Krėvės Marcelės 
nuodėmė. A. Saudargienė stipriai 
reiškėsi ir tautinių šokių srityje. Ji 
įsteigė Sidnio mieste tautinių šokių 
grupę “Gintaras”. Šoko įvairiuose 
festivaliuose, klubuose, miesto 
šventovėse, turistiniuose pasirody
muose. Į jos grupės atliekamus šo
kius atkreipė dėmesį šokių žinovai. 
Taip “Gintaras” buvo pakviestas 
pašokti “Shell” festivalyje Sidnio 
Operos rūmuose. Šiuose rūmuose 
taipgi “Gintaras” pasirodė su 
Lietuviškomis vestuvėmis. A. Sau
dargienė savo duoklę atidavė ir lite
ratūrai, parašiusi šias knygas: Toli
mų kraštų miražai (kelionių apra
šymai), Vėjas iš rytų, Naikinamieji 
(išversta į anglų kalbą), Anapus ho
rizonto. Rankraščiuose liko Baltieji 
vergai ir Atadulksta svetima šalelė.

(Mūsų pastogė, 2003 m., 22 nr.). 
-—-—J. Andr.

DF/VI^Č FOUR SEASONS IVfZZFlrKV REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Slaynerio 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
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Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m...........4.95%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

http://www.talka.net
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Naujas lietuvių studentų ateitininkų “Gaudeamus
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CI WTMEJE VEIKLOJE
Džiugią naujieną seniems ir 

jauniems ateitininkams pranešė 
šį pavasarį pirmą kartą po ilgos 
pertraukos išleistas studentų 
ateitininkų leidinys Gaudeamus 
(liet. Džiaukimės). Tai feniksas, 
pakilęs iš pelenų, nes jau nema
žai metų praėjo - be jo. Mažai 
žinių turima apie jo gyvavimą, 
jeigu jis iš viso buvo leidžiamas 
po 1977 m. Tuo laiku, studentų 
ateitininkų sąjungos pirmininkas 
buvo Saulius Girnius, kuris 
Gaudeamus 25-mečio proga pa
rašė išsamų straipsnį apie šio 
leidinio istoriją. Vienu laiku 
spausdinamas žurnalo pavidalu, 
vėliau sugrįžo į aplinkraščio for
matą. Jis dabar irgi minkštais 
viršeliais, leidžiamas populia
raus “desktop”, t.y. kompiuterio 
būdu.

Gegužės mėnesio data pažy
mėto, 20 puslapių leidinėlio re
daktorius - Saulius Kliorys. Pir
mame puslapyje - Luko La- 
niausko sukurta malda, paskuti
niame - redaktoriaus žodis. Jis 
nuoširdžiai ir su humoru skatina 
visus miklinti savo protus, rašyti 
straipsnius, džiaugtis jo atgaivi
nimu ir padėti išlaikyti 50 metų 
išsilaikiusį laikraštėlį. O tarp 
pirmo ir paskutinio puslapio - 
įvairūs straipsniai, supažindi
nantys skaitytoją su studentų 
veikla. Pirmininkė Lina Onilė 
Šeštokaitė sveikina visus, prista
to kitus centro valdybos narius 
(Kęstutis Aukštuolis, Živilė 
Bielskutė, Rita Bradūnaitė, Lu
kas Laniauskas, Matas Laniaus-

Laiko dvelksmas
Kasdien kūdikio juokas 
Ar verksmas,
Jaunystės pasiutęs šėlsmas, 
Palaukėse pempių
Klyksmas, 
Žiedo rasoj - 
Saulės blyksnis, 
Upelio pakrantėj 
Putojančių 
Ievų svaiginančių 
Siausmas,
Gegutės ryto kvatojimas, 
Lėktuvo
Nutolstantis gausmas, 
Tiek visko -
Kaskart ir kitoniškai — 
Tai laikas —
Nežymiai lytėdamas 
Nueina tolyn 
Jau negrįžtamai, 
Tolyn ir tolyn 
Vos padvelkęs...

Vizija
Vaikystės pieva, sodas, 
Laumžirgiai virš kūdros... 
Močiutės
Duoną riekianti ranka. 
Vaikaičiai, vakarėjant 
Suklupdyti šalia stalo. 
Jų lūpose ir širdyse 
Tyli malda: 
Duok, Dieve,
Duonos kasdieninės, 
Dėkojame už dieną šią... 
Įrėminau aš atminty 
Paveikslą šitą, 
Telaimina visus mus 
Viešpaties ranka.

Gintautą Kievišienė 

Suvalkijos vėjo malūnas Rumšiškėse. Prie jo - “Bočių” ansamblio narė
E. Labutienė Nuotr. A. Labučio

kas, Simas Laniauskas) ir jos 
misiją: “ugdyti studentuose pa
siryžimą atsiliepti į apgalvoto 
gyvenimo aukštesnius pašauki
mus, neužmirštant savo lietuviš
kos kilmės ir sekant Jėzaus 
Kristaus pavyzdžiu”.

Toliau aprašyta Dainavos 
stovyklavietėje Michigan valsti
joje kovo 28-30 d.d. įvykusi pa
vasario sueiga, kurioje dalyvavo 
33 studentai. Išspausdintas bu
vusio Ateitininkų federacijos 
vado a.a. Juozo Girniaus svar
bus ir gilus Apeliavimas į jauni
mą, priverčiantis mąstyti apie 
lietuvybę, kaip jaunosios kartos 
reikalą.

Patys studentai irgi rašo 
apie lietuviškumą, apie lietu
vius. Laura Rukšėnaitė teigia, 
kad lietuviai yra “nykstantys gy
vūnai”. Juk “lietuvybė pati neiš
silaiko”, rašo ji. “Pagalvok, 
koks skirtingas būtų gyvenimas 
be lietuvybės.” Petras Kuprys 
tvirtina, kad “nauji ateiviai iš 
Lietuvos stiprina lietuvybę 
Amerikoje... Lietuviškumas 
Amerikoje neišnyks, nebent lie
tuviai nebeatvyks į Ameriką ir 
visi Amerikos lietuviai suameri- 
konės”. SAS pirmininkė Lina 
Šeštokaitė klausia: “Kodėl giria
mės kitiems, kad esame lietu
viai, kad kalbame lietuviškai, 
bet patys pilnai neišnaudojame 
progų lavinti savo kalbą - viena 
iš didžiausių mūsų kultūros da
lių?” Ir ragina: “Neužtenka at
važiuoti. Neužtenka būti. Reikia 
bandyti. Reikia stengtis.”

Istorinė nuotrauka: už.darų rekolekcijų dalyviai torontiečiai 1963-1983 
metais Mary Lake augustinijonų vienuolyne

Tai nebuvo priekaištai
TŽ 25 nr. dr. Petras Ironis- 

Jokubka plačiai išdėstė savo 
nuomonę apie kai kuriuos mano 
straipsnius. Juose įžiūri prie
kaištus Amerikai. Bent trumpai 
noriu paaiškinti, kad faktai ne
patvirtina jo nuomonės.

Nors negyvenu JAV, bet ir 
man rūpi Amerika, kadangi ji 
yra vienintelė pasaulio galybė, 
pajėgianti prisidėti prie konflik
tų ir kitų žmonijos problemų 
sprendimo. Mano pastabas rei
kėtų laikyti ne priekaištais, o tik 
draugišku vertinimu.

Jau nėra abejonės, kad Irako 
karo priežastis buvo išpūsta. Du 
D. Britanijos ministerial, protes
tuodami prieš tokius užmojus 
atsisakė iš pareigų. Amerikos 
kongreso irgi tiriamas šis reika
las. Yra žinoma, kad Saddam

Kitos rašo, kaip svarbus 
joms lietuviškumas. “Lietuvybė 
yra, keliais žodžiais sakant, ‘di
delis, storas lietuviškas kuge
lis’... Draugystė su lietuviais ne
sikeičia... Lietuvybė išpildo ma
no gyvenimą”, (Saulutė Tamo
šiūnaitė). “Man lietuvybė yra 
taip svarbi, kad aš ją noriu per
duoti savo vaikams ir, kad jie 
perduotų savo vaikams” (Inga 
Žymantaitė). “Man labai patinka 
atostogaut Lietuvoje, ir tą ban
dau daryti, kiek galiu daugiau 
(Dalia Šataitė). Kęstutis Kalvai
tis pasakoja, kad “būdamas stu
dentu pradėjau giliau pamąstyti, 
kas man reiškia būti lietuviu ir 
ateitininku... Bendravimas su 
lietuviais ir ateitininkais man 
padėjo nutarti, kad aš noriu būti 
lietuviu ir ateitininku, ir kad 
ateitininkų principai man reikš
mingi”.

Leidinyje dar Tomas Sirgė- 
das ir Saulius Kliorys pasidalina 
mintimis ir abejonėmis apie ka
rą Irake.

Tvarkingai išleistam ir įdo
miam Gaudeamus tik trūksta 
aiškesnio nuotraukų perspausdi
nimo, nes norėtųsi geriau įsižiū
rėti į šį įžvalgiai rašantį ir daug 
žadantį jaunimą. Redakcijos ad
resas: Saulius Kliorys, Hinman 
Box 3663, Hanover NH 03755 
USA, ei. paštas gaudeamus03@ 
yahoo.com.

Sveikintinos redaktoriaus ir 
viso rašančio ateitininkiško jau
nimo pastangos. Linkėtina, kad 
jos dar ilgai taip reikštųsi. RSJ 

Hussein turėjo masinio naikini
mo ginklų, kuriuos jam pardavė 
patys Vakarai, įskaitant JAV. 
Kitas dalykas, ar jis juos gamino 
paskutiniu laiku ir ar jis sudarė 
pavojų JAV. Rodos, kad ne. Jė
ga keisti nepriklausomos valsty
bės valdžią draudžia tarptautinė 
teisė. Kokią demokratiją sukurs 
Irake amerikiečiai, kaip autorius 
teisingai pastebi, parodys ateitis. 
Tik pradžia yra tikrai nekokia.

Autorius plačiai svarsto te
rorizmo klausimą. Tai pavojin
gas nūdienos reiškinys. Be abe
jonės, JAV turi teisę kovoti su 
juo. Tik abejoju, ar čia užtenka 
sofistikuotų ginklų. Mano kuk
lia nuomone, vargu šis metodas 
bus sėkmingas, jei kartu nepaša
lins terorizmo priežasčių, kurių 
pagrindinė yra delsime teisingai
išspręsti Palestinos klausimą. 
Irako karas, atrodo, ne mažina, 
bet didina neapykantą amerikie
čiams, kuriuos irakiečiai laiko 
ne išlaisvintojais, bet okupan
tais. Tiesa, prez. G. W. Bush pa
judino šį klausimą, kuris buvo 
ignoruojamas beveik 40 metų. 
Per tą laiką JAV leido Izraeliui 
steigti šimtus kolonistų gyven
viečių okupuotoje teritorijoje. O 
tai daryti draudžia tarptautinis 
įstatymas.

Apie JAV pasaulinės impe
rijos planus kalba patys jų auto
riai - neokonservatoriai ir 
“Skull and bones” slaptos orga
nizacijos nariai. Tai ne mano iš
sigalvojimai. Atvirai tariant, 
man būtų maloniau, jei įvykiai 
būtų parodę, kad buvau apsiri
kęs iškeldamas dabartinės Va
šingtono politikos pavojus. De
ja, įvykiai pralenkė mano spė
liojimus

Gerai, kad TŽ leidžia iš
reikšti skirtingas nuomones, ku
rių teisingumą ir klaidingumą 
parodys minėtų įvykių eiga.

Dr. Jonas Kunca

Druskininkų katalikų šventovė Nuotr. G. Kurpio

Jo reikšmė nesibaigia su mirtimi 
Kaune paminėtas prof. Adolfo Damušio gimtadienis

Lietuvos 1941 birželio Su
kilėlių sąjungos tarybos pirmi
ninko Alfonso Žaldoko ir jo 
bendradarbių rūpesčiu buvę su
kilėliai, ateitininkai, buvę Da
mušio studentai birželio 16 pa
minėjo a.a. prof. Adolfo Damu
šio 95-jį gimtadienį. Minėjimas 
prasidėjo pamaldomis Vytauto 
D. šventovėje. Šv. Mišias auko
jo arkivyskupas Sigitas Tamke- 
vičius, pamokslą pasakė Vytau
to D. šventovės klebonas kun. 
Kęstutis Rugevičius. Po pamal
dų dalyviai nuvyko į Petrašiūnų 
kapines prie naujai supilto Pro
fesoriaus kapo. Adolfas Damu- 
šis palaidotas šalia Stasio Lozo
raičio, jn., o kiek toliau ant kal
nelio poetas Bernardas Braz
džionis. Damušių šeimos bičiu
liai už a.a. Adolfo vėlę pasimel
dė, giedojo giesmes ir apsilan
kymą užbaigė ateitininkų ir tau
tos himnais.

Grižę į Kauną minėjimo da
lyviai susirinko į Karininkų ra
movę. Čia Ramovės šeimininko 
mjr. Gedimino Reuto globoje 
prie orgnizatorių paruoštų vaišių 
prisiminimais dalijosi A. Damu
šio bendraminčiai ir buvę stu
dentai, kai kurie vėliau patys ta
pę profesoriais - Albertas Ja-

Didžiųjų ežerų konferencija
Š. m. birželio 22 - 26 d.d. 

De Paul universitete Čikagoje 
įvyko “International Association 
for Great Lakes Research” ir 
“International Lake Environ
ment Committee” konferencija, 
kurioje dalyvavo per 700 asme
nų. Padaryta per 600 pranešimų. 
Pirmoji minėta organizacija da
ro metinius suvažiavimus, o an
troji - kas dveji metai.

Čikaga yra tokia vietovė, 
kur baigiasi miškai ir prasideda 
prerijos. Nusausintos pelkės ir 
pastatytas didžiulis miestas. Či
kaga savo apterštą vandenį iš
meta į Čikagos upę, kuri plaukia 
ne į Mičigano ežerą, bet į Mis
sissippi upę. Čikaga yra labai 
pasistūmėjusi į vandenų valymą. 
Tai didele dalim dėl Valdo 
Adamkaus pastangų, kuris ilgus

Atsiųsta paminėti
Laurynas Jonušauskas, LI

KIMO VEDAMI. Lietuvos diplo
matinės tarnybos egzilyje veikla 
1940-1991. Redaktorė - Rima Dul- 
kinienė. Išleido Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras (Didžioji g. 17/1, LT 2001 
Vilnius). Vilnius, 2003 m., 416 psl.

Prof. Juozas Ciparis, KAN
KINYS KUNIGAS JONAS 
STAŠKEVIČIUS. Išleido Juozas 
Ciparis (Minties Ratas 28-1 LT- 
3028 Kaunas. Tiražas - 1000. Kau
nas, 2003 m., 79 psl.

Kun. Nikodemas Svogžlys- 
Milžinas, VYSKUPAS JUOZA
PAS KUKTA. 1873-1973. Pirmoji 
knyga - Juozapas Kukta vyskupas. 
Redaktorė - Julė Kilčiauskienė. Iš
leido Kaišiadorių vyskupijos kuri
jos leidykla 2003 m. (Kęstučio 44, 
Kaišiadorys 4230). Tiražas - 300. 
Kernavė ('1973-1974), 360 psl.

A.a. prof. ADOLFAS DAMUŠIS 

siulionis, Romualdas Baltrušis, 
Irena Eigelienė, Kęstutis Skrups- 
kelis, Gediminas Ruzgys, mjr. 
Gediminas Reutas ir kiti. Visi 
prisiminimuose pabrėžė prof. A. 
Damušio asmenybės bruožus: 
kūrybingumą, krikščionišką prin
cipingumą, patriotizmą, drąsą 
sunkiausiose situacijose. Visą 
gyvenimąjis dirbo Lietuvai. La
bai įdomiai Mirusįjį apibūdino 
jo idėjų bendramintė ir darbų 
talkininkė našlė Jadvyga Damu- 
šienė, ištikima ilgo gyvenimo 
draugė. Dr. Genovaitė Jasulio- 
nienė padeklamavo simbolinį B. 
Brazdžionio eilėraštį Ąžuolas.

Profesorius Adolfas Damu- 
šis — asmenybė, kurios reikšmė 
nesibaigia su mirtimi. J.Kj.

metus vadovavo USEPA penk
tam rajonui.

Didžiausias pasaulio ežeras 
Baikalas (1.7 km gilumo) yra 
labai apterštas popieriaus įmo
nių išmatomis. Aplink ežerą gy
vena milijonas žmonių. Ameri
kos ir Kanados didieji ežerai, tu
rį mažiau vandens negu Baikalo 
ežeras ir turį 40 milijonų gy
ventojų, yra geresnėje padėtyje.

Konferencijoje buvo daug 
japonų, kurie labai stengiasi ap
valyti savo upes. Jų moterys bu
vo apsirengusios spalvingais ki- 
monais.

Pirmą kartą šioje konferen
cijoje pasirodė atstovai iš Bal
tijos valstybių. Teko sutikti Al
doną Margerienę iš Lietuvos 
gamtosaugos agentūros. Jos pra
nešimas buvo pavėluotai įduotas 
ir buvo nukeltas į paskutinės 
dienos paskutinį posėdį. Tai lie
tė daugiausia Lietuvos ir Latvi
jos bendradarbiavimą savo trijų 
bendrų upių tvarkyme. Šis dar
bas buvo remiamas JAV gamto
saugos agentūros.

Aldona Margerienė dalyva
vo mano pranešime ir privačiai 
išreiškė man savo pastabas. Aš 
ją supažindinau su organizacijos 
vadovais ir pasiūliau surengti 
sesiją lietuviškomis temomis ki
tais metais Waterloo universite
te ar dar kitais metais Mičigano 
universitete Ann Arbor, Michi
gan. Pamatysim, ar kas nors iš 
tai išeis.

Beje, šioje konferencijoje 
daug kas prisiminė Valdą 
Adamkų kaip gamtosaugininką. 
Jo pėdos yra giliai įmintos.

Saulius Šimoliūnas

Lietuvos kompozitorių są
junga (LKS) savo šiųmetiniame 
suvažiavime išrinko naują tary
bą ir jos pirmininką ateinan
tiems ketveriems metams. Ją su
daro: Vytautas Laurušas, Rytis 
Mažulis, Gintaras Sodeika, Rūta 
Goštautienė, Ona Narbutienė, 
Rūta Gaidamavičiūtė,Vidmantas 
Bartidis, Daiva Parulskienė ir 
pirmininkas Remigijus Merke- 
lys. LKS muzikos fondo pirmi
ninke tapo Zita Kelmickaitė. Su
važiavimo dalyviams (dalyvavo 
116 iš 156 narių) buvo pateikta 
išsami ataskaita apie lietuvių 
kompozitorių kūrinių atlikimą 
LKS festivaliuose bei užsienyje, 
Lietuvos muzikos informacijos 
ir leidybos centro bei užsienio 
įrašų bendrovių išleistas kom
paktines plokšteles ir kitus leidi
nius, programinį finansavimą 
įvairiems LKS rengiamiems 
projektams.

Pirmasis menų festivalis 
Druskininkų vasara su M. K. 
Čiurlioniu, skirtas paminėti ka
raliaus Mindaugao karūnavimo 
750 metų jubiliejui ir MKČ me
morialinio muziejaus 40 metų 
sukakčiai, birželio 9 d. prasidėjo 
net keliais koncertais. Pilnutėlė 
kurorto Pramogų aikštė klausėsi 
maestro Virgilijaus Noreikos ir 
Vilniaus Balio Dvaronio muzi
kos mokyklos simfoninio or
kestro, kuris atliko MKČ simfo
ninę poemą Miške. Prie atviro 
lango į MKČ muziejaus sodelį 
Vytautas Landsbergis atliko ke
letą MKČ kūrinių fortepijonui. 
Prieš tai MKČ muziejaus sode
lyje publikai buvo pristatyti fes
tivalio organizatoriai ir globėjai, 
susirinkusius sveikino Druski
ninkų meras Ričardas Malinaus
kas, seimo nariai Justinas Karo
sas, V. Landsbergis. Vėliau sve
čiai apžiūrėjo atnaujintą MKČ 
paveikslų reprodukcijų, fluoro- 
fortų, vinječių liaudies dainoms, 
eskizų ir kitų dailės kūrinių pa
rodą naujai suremontuotame ra
dinių namelyje.

Kurorto gatvėmis pražygia
vo Lietuvos didžiosios kuni
gaikštienės Birutės motorizuoto 
pėstininkų pulko karinis orkest
ras, kuris, atžygiavęs prie MKČ 
paminklo, atliko klasikinės mu
zikos kūrinių. Po to Druskininkų 
šventovėje vykusiame koncerte 
naujai įrengtais vargonais grojo 
vargonininkas Gediminas Kvik
lys ir dainavo solistė Regina 
Mačiūtė. Taip šauniai pradėtas 
festivalis, kurį rengia Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas, tęsis net 
keturis mėnesius. Numatyti 45 
renginiai: vokalinės ir instru
mentinės muzikos koncertai, ba
leto spektaklis, dailės parodos, 
mokslinė konferencija, literatū
rinės valandos, muzikos vakaro
nės. Dalis renginių vyks ir kai
myninėse Liškiavos bei Seno
sios Varėnos šventovėse. Festi
valis baigsis spalio 4 d. Tarptau
tinio MKČ pianistų ir vargoni
ninkų konkurso laureatų pager
bimu.

Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės pulko orkestras žygiuoja į 
Druskininkų M. K. Čiurlionio aikštę, kurioje buvo pradėtas vasaros 
festivalis Nuotr. G. Kurpio

Klaipėdos muzikinio teat
ro kolektyvas buvo pakviestas 
dalyvauti Tarptautiniame Balti
jos šalių meno ir muzikos festi
valyje Probaltica, kuris vyko 
gegužės 3-19 dienomis Lenki
jos Tortinėje, Varšuvoje ir 
Gdanske. Kolektyvas į festivalį 
nusivežė Audronės Žigaitytės 
operą Žilvinas ir Eglė. Šia opera 
buvo pradėta festivalio progra
ma Torūnėje. Operą dirigavo 
Stasys Domarkas, režisavo Ra
mūnas Kaubrys, choreografija 
Birutės Banevičiūtės, dailininkė 
Sofija Kanaverskytė. Pagrindi
nius vaidmenis atliko vilnietis 
baritonas Vytautas Juozapaitis ir 
klaipėdietė dainininkė Dalia 
Kudžmarskytė, baleto šokėjai 
Aurelijus Liškauskas ir Inga 
Briazkalovaitė. Torūnėje žiūro
vai operą priėmė labai šiltai, ją 
stebėję lenkų muzikologai bei 
teatrologai pabrėžė modernią 
kūrinio interpretaciją.

Klaipėdos laikrodžių mu
ziejuje šį pavasarį veikusi paro
da akliesiems Laiko matavimo 
prietaisų raida susilaukė didelio 
aklųjų lankytojų dėmesio. Pirmą 
kartą muziejaus istorijoje saugo
mus radinius buvo leista liesti 
rankomis. Lankytojus muzieji
ninkai lydėjo po parodą ir aiški
no apie saulės, vandens, ugnies, 
smėlio, mechaninius laikrodžius 
ir jų raidą. Klaipėdos laikrodžių 
muziejus įsteigtas tik 1984 me
tais, tačiau pirmoji laikrodžių 
paroda Klaipėdos paveikslų ga
lerijoje buvo atidaryta dar 1978 
metais. Kadangi ši pirmoji paro
da, kurioje buvo išstatyta apie 
120 laikrodžių, susilaukė didelio 
dėmesio, netrukus buvo nu
spręsta įsteigti muziejų.

Laikrodžių muziejaus fon
duose ir radinių salėse šiuo me
tu saugoma per 14,000 įvairių 
radinių. Vienas žymiausių - Žy
gimanto Senojo laikų balto kali
nėto metalo laikrodis. Pats se
niausias laikrodis datuojamas 
net XVI š. Dauguma muziejuje 
rodomų laikrodžių yra rankų 
darbo ir neturi panašių. įdomu 
dar ir tai, kad daugelis laikro
džių dar veikia ir tiksliai rodo 
laiką. Muziejuje sukaupta ir 
daug informacijos apie įvairių 
laikotarpių laikrodžius. Muzie
jaus kiemelyje yra saulės laikro
džių rinkinys. Pasak muziejinin
kų, ekvatorinis saulės laikrodis 
rodo vietinį Klaipėdos laiko 
juostos laiką, vertikalusis, kuris 
užima 62 kv. metrus pastato sie
nos, atspindi uostamiesčio pra
eitį ir ateitį bei senamiesčio ar
chitektūrą; horizontalusis saulės 
laikrodis, kurį sudaro 12 mėne
sius žyminčių plokščių, yra ne
paprastas tuo, kad kiekvienas 
norintis gali gana tiksliai, tik su 
20 minučių paklaida, savo šešė
liu išmatuoti laiką atsistojęs ant 
atitinkamos plokštės. Pernai 
muziejuje atsirado ir Gėlių laik
rodis. GK

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

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5(J1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
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 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...................... 1.25%
180-364 d. term.ind..................... 1.55%
1 metų term, indėlius.................2.00%
2 metų term, indėlius.................2.35%
3 metų term, indėlius.................2.55%
4 metų term, indėlius.................2.80%
5 metų term, indėlius.................3.05%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 1.60%
1 metų GlC-met. palūk.............. 2.25%
2 metų GlC-met. palūk...............2.60%
3 metų GlC-met. palūk.............. 2.80%
4 metų GlC-met. palūk.............. 3.05%
5 metų GlC-met. palūk...............3.30%
RRSP, RRIFIr OHOSP

“Variable"............................. 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......2.50%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......2.85%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......3.05%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......3.30%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......3.55%
Taupomąją sąskaitą Iki............ 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................... 0.60%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo...................5.75%

Sutarties paskolas 
nuo...................5.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................3.95%
2 metų....................... 4.20%
3 metų....................... 4.30%
4 metų....................... 4.65%
5 metų....................... 4.75%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............4.75%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% į kainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame į vairias 
sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė_____
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPĮ : www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto
JUMS TIK
KAINUOS

d3'/z%
Bjjįįfa išviso
Ml&WI +gst
Victor Rudinskas, Broker

Tel.: 416 249-7829

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

HIGH PARK rajone, 6 kamb. 
namas su butu rūsyje. Gera 
pradžia perkant pirmą namą. 
Arti prie susisiekimo ir apsi
pirkimo. Prašo $345,000.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

Associate Broker

416-879-4937
RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

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 

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

MARGUTIS Parcels
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$900* $900*
Ooff for I parcel 9off

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

Lietuvaitės MEGAN STONČIUTĖ (1 eilėje, I iš k.) ir JANINA 
DULIUNAITĖ (Il iš d.) dalyvavo “Ontario Midget Development 
Program, Central West” komandoje, kuri laimėjo pirmą vietą liepos 13 
d. įvykusiose rungtynėse York universitete Nuotr. V. Dulidnienės

KANADOS |VYKIIAII
„(Atkelta iš 1-ijio psl.), 

pareikšti savo nuomones, pasiū
lymus bei reikalavimus Kanados 
min. pirmininkui. Šį pasiūlymą 
iškėlė Kvebeko naujasis premje
ras Jean Charest. Jo nuomone, 
Otava dabar tvarko visus valsty
bės ir jos piliečių reikalus neat
sižvelgdama į kanadiečių nuo
mones bei poreikius. Atrodo, 
kad visi kiti dalyviai jam pritarė, 
nes nutarimas steigti Tarybą bu
vo priimtas vienbalsiai.

Tolimesnėje darbotvarkėje 
premjerai ir teritorijų vadovai 
nutarė kasmet susitikti su min. 
pirmininku svarstyti valstybės 
reikalų; nustatyti pagrindines 
taisykles provincijų/teritorijų su 
federacine valdžia sandoriams. 
Paatlantės premjerai iškėlė, kad 
Otava su kai kuriomis provinci
jomis sudaro palankesnius fi
nansinius susitarimus. Otava tu
rėtų pasitarti su provincijų 
premjerais ir teritorijų vadovais 
skirdama į aukštesnius federaci
nės tarnybos postus, ypač ski
riant naujus senatorius. Šį klau
simą ypač rėmė Albertos prem
jeras Ralph Klein, jau seniau 
siūlęs, kad Otava skirtų provin
cijos pasiūlytus senatorius, ku
riuos piliečiai išrinktų balsa
vimu.

JAV žada pastiprinti JAV- 
Kanados pasienio saugumą. JAV 
Muito ir pasienio saugos biuras 
(Bureau of Customs and Border 
Protection) netrukus atkels apie 
375 pasienio tarnybos agentų iš 
JAV-Meksikos pasienio zonos, 
tuo padidindamas Kanados pa
sienyje agentų skaičių iki 1,000. 
Pasak biuro vadovo Robert 
Bonner, JAV šiaurinis pasienis 
buvo menkai saugojamas. Naujų
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agentų perkėlimas į šį pasienį 
reikalingas užtikrinti JAV sau
gumą nuo teroristų grėsmės.

Ontario premjero Ernie 
Eves prašymas, kad federacinė 
valdžia padėtų padengti su 
SARS protrūkiu susijusias išlai
das, buvo išpildytas tik iš dalies. 
Buvo pažadėta $250 min. vietoj 
prašytų $2 bln. Ernie Eves iškė
lė šį klausimą provincijų/terito
rijų vadovų konferencijoje, ir 
nors visi dalyviai jį užjautė, bet 
taip pat visi skundėsi, kad ir jų 
valdas Ontario provincijos 
SARS protrūkis palietė - japonų 
turistai, kurie vasarą paprastai 
užtvindo paatlantės provincijas, 
ypač PE1, ieškodami literatūri
nės asmenybės Anne of Green 
Gables gyvenvietės, šiais metais 
nepasirodė. O prerijų provinci
jos dar turi kitą bėdą su karvės 
pasiutlige - dėl vieno susirgimo 
atvejo JAV uždraudė įvežti ka- 
nadišką jautieną, paaštrindamos 
tų provincijų ekonominę krizę.

Dvi kanadietės teisėjos, 
Bertha Wilson ir Rosalie Abella, 
laimėjo Tarptautinį žmogaus tei
sių apdovanojimą (The Justice 
Award), kurį kasmet suteikia 
Peter Gruber fondas, JAV Vir
gin Islands labdaros organizaci
ja. Šios naujoviškos teisėjos bu
vo apdovanotos už jų nenuils
tančias pastangas griaunant už
tvaras moterims ir tautinėms bei 
rasinėms mažumoms. Jos prista
tomos kaip pavyzdžiai už jų ne
savanaudišką triūsą tarptautinės 
teisės ir įstatymų palaikymo la
bui. Šis $200,000 apdovanoji
mas bus joms įteiktas spalio 8 
dieną Marrakech (Maroko) 
mieste.

Bertha Wilson, 79 metų 
amžiaus, gimė Škotijoje, 1949 
m. atvyko į Kanadą, studijavo 
teisę Dalhausie universitete. 
1959 m. persikėlė į Torontą,
1975 m. buvo pirma moteris tei
sėja, pakviesta į Ontario apelia
cinį tribunolą; 1982 m. pakvies
ta į Kanados vyriausią tribunolą. 
Rosalie Abella, 57 metų am
žiaus, gimė Vokietijoje, teisės 
studijas baigė 1972 m. Ontario.
1976 m. paskirta teisėja į Šeimų 
teismą, 1992 m. pakviesta į On
tario vyriausią tribunolą.

Toronto miestas pasiūly
mus perdažyti eismo kontrolės 
linijas ant Etobicoke gatvių ga
vo jau šių metų pavasarį, bet tu
rėjo kreiptis į teisininkus patari
mo, kaip su jais elgtis. Keturios 
bendrovės įteikė pasiūlymus. 
Du iš jų buvo didesnėm sumom, 
todėl buvo iš karto atmesti. Bet 
likusieji du pasiūlymai iš skir
tingų bendrovių (Guild Electric

Sportas 
Teniso žaidėjams
“Mes labai laukiam sportinin

kų iš Kanados”, - rašo Aušrelė Li- 
šauskienė, JAV Lietuvių bendruo
menės sekretorė, ir primena, kad į 
teniso žaidynes San Diego, CA, jau 
užsiregistravę 20 sportininkų iš 
Lietuvos. Žaidynes rengia teniso 
klubas “Aras” drauge su Šarūnu 
Marčiulioniu. Varžybos įvyks š.m. 
rugsėjo 26-27-28 d.d. Barnes Ten
nis Center, San Diego, CA. Daly
vauti kviečiami vyrai, moterys, jau
nimas. Registruotis iki rugsėjo 7 d., 
sumokant registracijos mokestį 
$50, šiuo adresu: “Aras” Tennis 
Club, 990 Highland Drive, Suite 
212 d., Solana Beach 92075. Dau
giau informacijos gausite paskam
binę tel. 760 943-9434. A.L.
Varžybų tvarkaraštis

Baltiečių lauko teniso pirme
nybės numatomos rugpjūčio mėne
sį Columbus, OH. Rengia latviai. 
Tiksli data bus pranešta vėliau. 
Daugiau informacijos teikia Arturs 
Zageris tel. 614 985-1997 ir Euge
nijus Krikščiūnas, tel. 416 225- 
4385.

Šiaurės Amerikos lietuvių 
golfo pirmenybės, komandinės ir 
individualinės, įvyks rugpjūčio 30- 
31 d.d. Painesville, OH. Vykdo 
Klyvlando lietuvių golfo klubas. 
Informuoja: Algis Nagevičius, 
1150 Chapman Lane, Unit 31, Me
dina, OH 44256, USA. Tel. 330- 
721-2424. Faksas: 330-721-2423. 
E-paštas: stonemed5@hotmail.com

Baltiečių sportinio šaudymo 
pirmenybės vyks Kanadoje rugsėjo 
mėn. šia tvarka: rugsėjo 6 d. stendi
nis (Trap) šaudymas, rugsėjo 13 d. 
smulkaus (.22) kalibro šautuvų ir 
rugsėjo 20 d. - pistoletų. Informuo
ja K. Deksnys, 1257 Royal Dr., 
Burlington, Ont. L7P 2G2; tel. 905 
332-6006; faksas - 905 547-5556; 
E-paštas: kdeksnys@sprint.ca

ŠALFASS-gos centro valdyba

Žygis per Europą
Petras Silkinas, žymusis toli

mųjų nuotolių bėgikas, liepos 6 d. 
pasiekė Palenkės vaivadijos Seinų 
miestelį, kur dalyvavo Valstybės 
dienai skirtame minėjime. Liepos 7 
d. vakare jau jį lietuviai pasitiko 
Varšuvoje. Bėgiką pasveikino Lie
tuvos laikinasis reikalų patikėtinis 
Lenkijoje O. Čiukšys, gen. konsu
las G. Mackelis ir kt. Į ambasadą 
susirinkusiems Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750-ųjų me
tinių sukaktį paminėti svečiams bei 
spaudos atstovams bėgikas paaiški
no, kad jo bėgimo tikslas - pristaty
ti Europai Lietuvą kaip būsimą Eu
ropos sąjungos narę. Iš Varšuvos P. 
Silkinas bėgo į Myslibožą, liepos 
20 d. dalyvavo Soldino miške žu
vusių Dariaus ir Girėno 70-tųjų me
tinių minėjime. Bėgikas žygį tęsia 
po Europos sostines. ELTOS inf.

Plaukimo pirmenybės
Kaip dalis 53-jų ŠALFASS- 

gos žaidynių, š.m. gegužės 10 d. 
Klyvlande, OH įvyko plaukimo 
varžybos, vykdytos LSK “Žaibo”. 
Vadovavo P. Taraška, sekr. S. Ta- 
raškienė, talkino varžybinis komite
tas. Dalyvavo 24 plaukikai - 11 vy- 
rų/bemiukų ir 13 moterų/mergai- 
čių; 19 iš Klyvlando apylinkių ir 5 
iš Čikagos. Vyrų pasekmės buvo 
silpnokos, bet moterų - geros, nes 
pasiekti 5 nauji rekordai. Pasižymė
jo Krista Norkutė, 18 m., iš Čika
gos, pagerinusi 3 rekordus, ir Emi
lija Mekešaitė, 15 m., iš Klyvlando, 
pagerinusi 200 jardų laisvu stiliumi 
plaukimo rekordą ir laimėjusi 100 
jardų plaukimą nugara. Vyrų gru
pėje 4 pirmas vietas laimėjo P. Ta
raška ir dvi pirmas vietas A. Matu
levičius iš Čikagos. Jaunučių lai
mėtojai buvo visi iš Klyvlando.

Kitos plaukimo varžybos - 
š.m. baltiečių pirmenybės - įvyks 
spalio 25 d. Toronte. ŠALFASS Inf.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.35% už 2 m. term, indėlius 
2.55% už 3 m. term, indėlius 
2.80% už 4 m. term, indėlius 
3.05% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.25% už 1 m. GIC invest. 
2.60% už 2 m. GIC invest. 
2.80% už 3 m. GIC invest. 
3.05% už 4 m. GIC invest. 
3.30% už 5 m. GIC invest.
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.50% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.85% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.05% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.30% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.55% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.80% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.60% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

PAREMKIME “ROMUVOS”
STOVYKLAVIETĘ!

Gerbiamieji,
Kanados rajono "Romuvos" stovyklavietė prašo jūsų 

pagalbos. Šiais metais mes turime atlikti labai brangų ir sudė
tingą projektą. Per eilę metų vandens potvyniai ir žiemos šalčiai 
apgadino valgyklos pamatus, sienas ir grindis. Praeityje ma
žesnius remontus atlikdavome patys su talkos pagalba. Šis re
montas reikalauja didesnių pastangų bei darbo. Todėl reikia 
samdyti rangovą, kuris turi patyrimo tokiems darbams atlikti. 
Darbai bus atlikti birželio mėnesį, kad stovyklavietė būtų pa
ruošta vasaros stovyklavimui. Numatoma remonto kaina apie 
$50,000.

Prašome visas skautų šeimas ir rėmėjus skirti aukų, 
kad galėtume atlikti užsimotą darbą, kuris reikalauja didelių 
išlaidų. Visiems aukotojams bus išduoti kvitai, kuriuos galima 
naudoti pajamų mokesčiams (Income Tax) nusirašyti. Prime
name, kad aukų kvitai dėl mokesčių taikomi tik Kanados gyven
tojams. Prašau aukų čekius rašyti "Romuva Ine” vardu ir siųsti: 
Romuva Ine., c/o Rimas Sriubiškis, 9 Orser Drive, Midhurst, 
Ontario LOL 1X1 Canada.

SKAUTIŠKAS ACIU VISIEMS!

Ltd. ir Mark-All Service Ltd.) 
buvo vienodi iki paskutinio cen
to: abi siūlėsi atlikti darbą už 
$111,242.55. Neatsirado nė ša
lutinių priežasčių atmesti vieną 
iš jų: abi bendrovės savo anksty
vesnes sutartis atliko be prie
kaištų. Teisės departamentas pa
siūlė nustatytu laiku viešoje vie
toje “mesti monetą” — jei nukris 
herbu į viršų, sutartį pasirašyti 
su viena bendrove, jei nukris 
skaičiumi į viršų - su kita. Tada 
iš miesto tarybos narių kilo kitas 
pasiūlymas - padalinti darbą per 
pusę abiem bendrovėms. Kol 
kas dar niekas nepaklausė, ar 
nebuvo slapto sandėrio tarp tų 
bendrovių, kuris galėtų būti ir 
nelegalus. Klausimo miesto ta
ryba dar neišsprendė. G.K.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne
to tinklapis wvvw.tzib.com 
laukia jūsų apsilankymo. 
Skaitytojai kviečiami susipa
žinti su juo ir siųsti savo 
pastabas elektroniniu paštu - 
tevzib@pathcom.cotn

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................6.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų.....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

3.95%
.4.20%
.4.30%
.4.65%
.4.75%

.5.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
» mortgičius iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlap. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.
LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. (liepos Ir rugpjūčo mėnesiais uždaryta)

Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.
SKYRIAI:

1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

aSBEXHS.
Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853
TŽ. BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIŲ! ! 

Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, kad, 
TŽ fakso numeris yra 905 290-9802. Ši linija taip pat naudojama 
interneto paslaugoms - žinių rinkimui ir susirašinėjimui. Todėl ji 
gali būti užimta. Prašome bandyti vėliau.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7

QUEEN SYRENA TRAVEL -133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. M6R 2L2

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS

Į LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!

RUDENS PRAMOGINĖS / MALDININKU KELIONĖS:
Į Agawos slėnį (į šiaurę nuo Sault St. Marie) autobusu ir traukiniu 

rugsėjo 29 - 3 dienos - $399.00
Į Italiją - spalio 14 - 10 dienų - $2,690.00

Vatikanas, Venecija, Sorento, Capri, Neapolis

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

Tel. Toronte 416 531-4800 Bilietus pristatau X-PRESS paštu

MEDELIS CONSULTING 45 Forest Heights Str., WHITBY, Ont. L1R 1T7

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:stonemed5@hotmail.com
mailto:kdeksnys@sprint.ca
wvvw.tzib.com
mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca


Lietuviai atlikėjai Niagaros festivalyje
Išvyka į Niagarą visada ža

da gerą popietę. Didingas kren
tančio vandens reginys, rūpes
tingai prižiūrimų gėlynų ir par
kų spalvos, kalvotų Niagaros 
pakrančių kraštovaizdis padeda 
greičiau atsigauti nuo vasaros 
kaitros didžiojo miesto šurmulio 
ir kasdienybės įtampų.

Vasarotojams ir turistams 
Niagara siūlo ne vien pramogas. 
Muzikos ar teatro mėgėjai, ati
džiau pasižvalgę po rengimų 
reklamą, ras daug viliojančių 
kvietimų užsukti į teatro ar kon
certų sales. Kasmet liepai bai
giantis miesto istorinių pastatų 
salėse, šventovėse, senosiose 
vyninėse pradedami rengti ka
merinės muzikos koncertai.

Jau penkeri metai, šiame 
gražiame gamtos kampelyje 
vyksta Tarptautinis kamerinės 
muzikos festivalis. Jo steigėjas 
ir vadovas mums jau gerai pa
žįstamas TSO smuikininkas Atis 
Bankas, kūrybingas kamerinės 
muzikos propaguotojas ir atli
kėjas.

Paprastai didžiojo sezono 
metu užimti muzikai turi mažai 
galimybių ir laiko pabendrauti 
su savo kolegomis, pasidalinti 
kūrybiniais sumanymais. Šiame

July 29 to August 20.2003 
tMy Concerts by mwn«tk>n»«v Rsnowiwd An*

international
Chamber Music Festival

lb SKAITYTOJAI PASISAkO
TAISYTINA KLAIDA

TŽ 2003 m. 15 nr. buvo įdėtas 
straipsnis iš Mažosios Lietuvos pra
eities istorijos, Karaliaučiaus srities 
žymesnių asmenybių gyvenimo. 
Straipsnis labai įdomus ir vertingas. 
Po juo buvo parašyta mano vardas 
ir pavardė. Aš to straipsnio nepara
šiau ir negaliu savintis. Malonėkite 
ištaisyti šią klaidą.

Aldona Gailienė, 
Hamilton, Ont.

Red. Jūsų pavardė po tuo 
straipsniu pateko per klaidą, kuri 
čia ir atitaisoma.

APYTUŠTĖS ŠVENTOVĖS
Gyvenimas Lietuvoje šiuo me

tu labai sunkus. Valdžia daug paža
da, bet nieko neduoda. Nusikalsta
mumas, moralinis palaidumas pa
siekė viršūnę. Deja, deja bažnyčios 
apytuštės, nors ir gražiai sutvarky
tos. Į klausimą, kodėl mažai jose 
jaunimo, atsakyčiau, kad tikybos 
mokytojai (žinoma, ne visi) nemo
ka ar nenori patraukti jaunimą, nie
kad nesilanko asocialinėse šeimose, 
nedirba su tėvais. Sovietmečiu slap
tai sugebėjo vienuolės sutelkti bū
relius jaunimo įvairiomis progomis. 
Mes patys dalyvaudavome, o ir nu- 
siveždavome pulkelį jaunimo - 
moksleivių. Įvairiomis temomis kal
bėdavomės, giedodavome, dainuo
davome. Žodžiu, Dievas ir Tėvynė 
buvo greta, bet visa tai darėme 
slaptai. Šiandieną matome rezulta
tus ir esame patenkinti.

Labai gerbiame mūsų Kardino
lą, kuris drąsiai pasmerkė blogybes, 
kaip šėtono sėklą, metropolitą Tam- 

Floridoje, St. Petersburge, prie nuostabaus medžio buvusi Lietuvos operos solistė Ona Daunoraitė-Armo- 
nienė Nuotr. kun. E. Gerulio

festivalyje sudaroma galimybė 
susitikti su geriausiais Kanados 
ir iš kitur atvykstančiais atlikė
jais. Beje, šiemet kviestinių sve
čių tarpe yra ir mūsų tautietis 
pianistas - Petras Geniušas. Ji
sai festivalio metu ne tik kon
certuos, bet ir dirbs su jaunai
siais muzikantais.

Festivalyje dalyvaus ir kiti 
mūsų jau pažįstami pianistai - 
Ilona Damašiūtė-Beres, Janina 
Kuzma. Pagal tradiciją, klausy
tojams bus pateikti labai įvairūs 
kamerinės muzikos ciklai. Bus 
vokalinės muzikos vakaras, bus 
pateiktas naujas koncertų ciklas, 
skirtas Glenn Gould ir Bernardo 
Shaw atminumui. Na, žinoma, 
bus ir visada populiarus koncer
tų ciklas Muzika ir vynas.

Vienas iš šių vasarų skiria
mas moterų kompozitorių kūry
bai. Jame skambės lietuvių 
kompozitorės O. Norbutaitės 
Žiemos serenada.

Kviečiame visus liepos 29 - 
rugpjūčio 20 d. užsukti į Niaga- 
ra-on-the-Lake pasiklausyti ge
riausių Kanados ir kitų Tarptau
tinio Niagaros festivalio dalyvių 
atliekamų kamerinės muzikos 
koncertų.

Kristina Saukaitė

kevičių ir kt., kurie dar traukia tautą 
iš bedievystės ir nutautėjimo liūno, 
kad galutinai nepaskęstume.

O. Packevičienė,
Marijampolė

TEISINGUMAS- VALSTYBIŲ 
PAGRINDAS

Su įdomumu perskaičiau dr. 
Lilijanos Astros straipsnį š.m. TŽ 
25 nr. Nedaug kam iš lietuvių reik
tų išversti nuo seno Europoje žino
mą lotynišką posakį: “lustitia ėst 
fundamentum regnorum”. Kaip toli 
gali eiti valstybė bei tauta, nesiva
dovaudama teisingumu?! Į tai ge
riausiai atsakytų ir šių dienų Lie
tuva, nuolatos kovodama ir reika
laudama “lustitia omnibus” - 
“Teisingumas visiems”!

Tačiau Lietuvoje jis dar nėra 
įgyvendintas. Tai matyti ypač pen
sininkų gyvenime. Daugybė jų gy
vena žemiau skurdo ribos. Jų neap
kaltinsi nei tinginyste, nei alkoho
lizmu, nei kitomis nedorybėmis. 
Priešingai, išėjęs pensijon inteli
gentas (su retom išimtim) nepalieka 
rašomojo stalo, tęsia nebaigtus 
mokslinius darbus. Eilinis tarnauto
jas ar darbininkas dar labiau įsitrau
kia į dažnai atidėliotus neatliktus 
darbus. Tas turtina ir puošia kraštą. 
Tai dalykinė ir moralinė parama 
auklėjant vaikaičius ir jiems vado
vaujant. Sukaupta senųjų patirtis 
bei išmintis yra neįkainojamas 
tautų turtas. Nė vienas kultūringas 
bei civilizuotas kraštas “nenurašp” 
savo vyresnių amžiumi žmonių.

Belieka sveikinti tą naują poli
tinį judėjimą bei jo tiesią kryptį į 
Lietuvos teisingumo įgyvendinimą.

Klara Stankienė, 
St< Catharines, Ont.

Marijampolės ansamblio “Bočiai” muzikantai suvalkiečių sodyboje Rumšiškėse. Vadovė-Onutė Krikščionai- 
tienė (groja akordeonu) Nuotr. A. Labučio

Suvalkijos diena Rumšiškėse
Lietuvos Liaudies buities 

muziejuje Rumšiškėse birželio 
15-ąją pirmą kartą buvo su
rengta Suvalkijos krašto diena. 
Aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai 
savo reprezentacines šventes tu
rėjo ankstesniais metais.

Suvažiavo, sugužėjo savi
veiklininkai ir tautodailininkai iš 
Marijampolės, Vilkaviškio, Kaz
lų Rūdos, Šakių ir Kalvarijos sa
vivaldybių į suvalkiečių sodybą 
Rumšiškėse, išpuoštą jazminų 
žiedais.

Visus svečius pasveikino 
Marijampolės apskrities virši
ninkas Algis Mitrulevičius, Rum
šiškių Liaudies buities muziejaus 
direktorius Stasys Gutautas, 
“Suvalkijos” draugijos pirmi
ninkas Juozas Prušinskas ir kiti. 
Šventė prasidėjo 12 vai. Suval
kiečių sodybos kieme ir tęsėsi 
iki 18 vai. Dalyvavo net dešimt 
saviveiklinių kolektyvų iš Mari
jampolės apskrities: Marijampo
lės invalidų draugijos folkloro 
ansamblis “Gija”, ansamblis 
“Bočiai”, Marijampolės kankli
ninkai, Patašinės ansamblis 
“Nova”, Vilkaviškio pagyvenu
sių žmonių ansamblis “Rudenė

Marijampolės ansamblio “Bočiai” grupė dalyvių suvalkiečių sodyboje
Rumšiškėse Nuotr. A. Labučio

Daug suluošintų širdžių
BRANGŪS LIETUVIAI 
UŽSIENYJE

Sveikiname visus lietuvius, 
gyvenančius tolimose šalyse, 
bet mylinčius savo Tėvynę Lie
tuvą, kuriai plaka jų širdys.

Greitai bėga dienos ir metai. 
Jau sparčiai žengiame į XXI 
amžių. Rodos mūsų Lietuva tu
rėtų po truputį atsigauti, tačiau 
neįmanoma taip greitai užgydyti 
žaizdų, kurios buvo padarytos 
per 50 metų. Kai kurios jų labai 
skaudžios ir gilios. O tai labiau
siai pastebime vaikų ir jaunimo 
gyvenime, kurių šeimos yra de
gradavusios, kuriose jie neranda 

lis”, Kybartų tautinių šokių ko
lektyvas “Senjorai” ir kaimo ka
pela, Višakio Rūdos kapela 
“Šaltinėlis”, Gražiškių kaimo ka
pela “Gražupis”, Bruku kaimo 
moterų etnografinis ansamblis ir 
Šunskų ansamblis “Žvirgžde”.

Teatro mėgėjus linksmino 
Marijampolės vaikų ir jaunimo 
studija “Gaja”, Kazlų Rūdos 
kultūros centro teatras “Kazlų 
vaidilos” ir Gelgaudiškio teat
ras. Visus linksmino Jungėnų 
kaimo kapela “Gegužio žiedai”.

Tautodailininkai papuošė su
valkiečių sodybos pakeles ir tvo
ras medžio, tekstilės ir kerami
kos dirbiniais: mediniais šaukš
tais, samčiais, statulėlėm, lini
niais rankšluosčiais, staltiesėm, 
namuose austais tautiniais dra
bužiais, molinėm puodynėm, 
ąsočiais ir kt.

Kulinarijos paveldui su kai
miška duona ir pyragais atsto
vavo TŪB “Kratonas”, o kai
miškas dešras, skilandžius ir ki
tus mėsos gaminius pristatė 
Kazlų Rūdos įmonė “Cečeta”. 
Lietuviška gira visus vaišino 
nemokamai.

meilės ir šilumos. Todėl šilumos 
ir meilės jie ieško pas tuos, ku
rie juos supranta.

Kelerių metų vasaros sto
vyklų socialiai remtinų šeimų 
vaikams ir paaugliams patirtis 
įrodė, kiek daug yra sužeistų ir 
suluošintų širdžių, kiek daug 
reikia kitų pagalbos, kad nors 
truputį užgytų tos žaizdos. Šios 
įvykusios stovyklos mus tarsi 
įpareigoja vėl ir vėl atiduoti sa
ve, savo laiką, meilę, rūpestį. 
Stovyklos - vienas iš būdų su
burti tuos jaunuolius į bendruo
menę, kad čia jie surastų gyve
nimo prasmę ir džiaugsmą.

Nuoširdžiai dėkojame Jums, 
kad atsiliepėte į prašymą ir savo 
auka prisidėjote prie šiais metais 
rengiamos stovyklos socialiai 
remtinų šeimų paaugliams Lie
tuvoje - Žemaičių Kalvarijoje. 
Juk visa tai padarėte pačiam Jė
zui, kuris pasakė, “...ką padarėte 
vienam iš mažiausiųjų mano bro
lių, man padarėte” (Mt 25, 40). 
Jūsų indėlis yra neįkainojamas 
tiems, kurie tuo pasinaudos.

Savo maldose esame su vi
sais geradariais, kurių dėka gali
me atlikti Dievo skirtą misiją 
mūsų aplinkoje. Juk Dievas vi
sas malones dalina mūsų ranko
mis, myli mūsų širdimis. Ačiū 
Jums. Dievas telaimina Jus ir te
teikia savo malonių.

s. Edita Zofija Gedmintaitė, 
pranciškonų kongregacijos gen. vyr. 
Pušyno 2,5700 Kretinga, Lithuania.

Tel. (8-258) 77148 
Fax (37058) 77481

Straipsnio autorė 
JANINA JASIULAITIENĖ

Taigi pasisvečiavom Suval
kijos krašto šventėje suvalkiečių 
sodyboje Rumšiškėse, patys pa
sirodėm ir į kitus pasižiūrėjom. 
Labiausiai visiems patiko Ky
bartų senjorų tautinių šokių ko
lektyvas, kuris dalyvo ir Pasau
lio Lietuvių dainų šventėje Vil
niuje liepos 5-6 d.d., Višakio 
Rūdos kapela “Šaltinėlis” ir 
Jungėnų kaimo kapela “Gegužio 
žiedai”.

Gerai, kad dar yra daug 
folklorinių ir etnografinių savi
veiklinių kolektyvų, tautodaili
ninkų Suvalkijoje, kurie propa
guoja etnokultūrą kaip lietuvy
bės pagrindą.

Janina Jasiulaitienė, 
Marijampolės ansamblio 

“Bočiai” dalyvė

Summer Seat Sale

Getting to Northern Europe has never been easier or more affordable than now 
with Finnair’s Summer Seat Sale! Take advantage of this limited time offer and 
book your flight via Finnair’s extensive network of Northern European routes. 
For pricing information, contact your consolidator, travel agent or Finnair at:

416 2 2 2 0740 or 1 800 461 8651 
www.finnair.com AV/7/7Z?//?
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iuozas (ioseph) NORKUS
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.

Wost Ftoraltv Ine.

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

— l _ ______

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, d.s„ do s.
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tel. 905 271-7171 rr-
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West
Tel. (4i6) 763-5677

i------- --------------------------------------------------
Advokatas

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.sc.,llb.

PACE LAW FIRM 
5110 Dundas ST. W. 

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

vSSBBBBBBB
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

http://www.finnair.com
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AtA
VLADUI ANDRULIUI

Lietuvoje baigusiam žemiškąją kelionę, skau
džios netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame 
velionies brolį, nuolatinį Tėviškės žiburių redak
cijos bendradarbį JONĄ ANDRULĮ, jo šeimą bei 
visus artimuosius -

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ leidėjai ir darbuotojai

TO ROM T ©«T

B MONTREAL®

Anapilio žinios
- Lietuvos kankinių šventovėje 

ruošiasi tuoktis Alicija Jakaitytė su 
Mare Petitpas.

- Lietuvoje mirė a.a. Jonas 
Žiūrinskas, mūsų parapijietės Biru
tės Jurienės tėvelis.

- Čikagoje mirė a.a. Juozas Pa- 
žerūnas, mūsų parapijiečio Antano 
Pažerūno brolis.

- Suvalkų krašto išeivijos sam
būrio rengiama gegužinė^kuri dėl 
lietingo oro buvo praeitą sekmadie
nį atšaukta, įvyks liepos 27, atei
nantį sekmadienį, 3 v.p.p. įprastoje 
vietoje - Mississauga miesto Erin- 
dale parke. Visi kviečiami dalyvauti.

- Iš Lietuvos mūsų parapiją 
sveikino ir linkėjimus siuntė bei už 
paramą dėkojo Toronto lietuvių 
jaunimo ansamblis “Gintaras”.

- Žodis tarp mūsų liepos-rug
pjūčio knygelių laidą platina Albina 
Augaitienė sekmadieniais parapijos 
salėje.

- Anapilio knygyne galima įsi
gyti Bernardo Brazdžionio poezijos 
knygą angliškai Roads and Cross
roads.

- Mišios liepos 27, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Bronių Znotiną 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 10.30 v.r. už 
a.a. Eugeniją Deimantienę; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje liepos 
26, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Gedi
miną Rugienį.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 20 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 152 svečiai. Pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narys T. Sta- 
nulis. Svečių knygoje pasirašė L. 
Glanertienė iš Plungės.

- LN ir Labdaros valdybos po
sėdis - liepos 31, ketvirtadienį, 7 
v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Čia galima ne tik 
skaniai pavalgyti, bet ir tarpusavy 
pabendrauti, pasivaišinti.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams a.a. A. 

Vapsvos atminimui sūnus V. Vaps
va aukojo $500; lauko baldams 
pirkti $50 aukojo T. Stanulis. Slau
gos namų komitetas dėkoja visiems 
už aukas, kurios priimamos Toron
to ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

A.a. Zigmui Zaleskiui mi
rus, Zita Galginienė iš Dupulčių 
kaimo, Kretingos rajone, Lietu
voje reiškia užuojautąjo žmonai 
Tusei ir jos šeimai.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $300 aukojo 
E. Juzėnienė.
“BALTIC TREE SERVICE” - 

Ar jūsų medžiai bei krūmai apleisti 
ir reikalingi pagalbos? Paskam
binkit ir sutvarkysim viską! Turiu 
10 metų patirtį ir garantuoju gerą 
darbą. Danius Lelis 647 519 2299 
(mobilus) arba 905 692-9741.

Toronto “Gintaro” nariai dalyvavo ansamblių eisenoje Vilniuje Pasau
lio lietuvių dainų šventės metu liepos 6 d. Nuotr. A. Karkienės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pakrikštyti - Jazminą, Aure

lijos (Janušauskaitės) ir Edmundo 
Urniežių dukrelė; Andrius Matas ir 
Nida Natalija, Ramunės (Radze) ir 
Don Jurėnų dvynukai; Simonas Ai
das, Onutės (Žukauskaitės) ir Tado 
Slivinskų sūnus.

- Santuokai ruošiasi Judita 
Ambrozaitytė su Mario Torrao.

- Liepos 19 d. palaidota a.a. 
Joana Kvederienė, 81. m. Punske 
mirė a.a. Adelė Samulevičienė, dr. 
Valdo Samonio mama ir Teklės 
Kulvinskienės sesuo. Lietuvoje mi
rė kompozitorius a.a. Vytautas 
Montvilas, Rūtos Melkienės ir In
gos Ryan dėdė.

- “Kretingos” stovyklavietėj 
Vasagoj liepos 26 d. baigiasi pir
moji stovykla, kurioje stovyklavo 
daugiau kaip šimtas vaikų, o sek
madienį, liepos 27, prasidės antroji 
stovykla, kurioje stovyklaus taip 
pat daugiau kaip šimtas vaikų. Re
gistracija nuo 9 v.r., Mišios 11 v.r. 
Stovykla baigsis rugpjūčio 9 d. Sto
vyklos kapelionas per visas vasaros 
stovyklas - kun. E. Putrimas.

- Šeimų su vaikais stovykla 
“Kretingos” • stovyklavietėj vyks 
rugpjūčio 10-16 d.d. Visais reika
lais kreiptis į stovyklos organizato
rius Virginiją ir Liną Zubrickus, 
905 271-6859.

- Dail. Algis Trumpickas 
“Kretingos” stovyklavietei padova
nojo religiniais motyvais papuoštą 
koplytstulpį, kuris buvo pašventin
tas praeitą sekmadienį po 11 v.r. 
Mišių.

- Vienas iš parapijos 50-mečio 
renginių bus gegužinė, kuri vyks 
rugsėjo 6 d., nuo 10 v.r. iki 8 v.v. 
“Kretingos” stovyklavietėj, Vasa
goj. Norintys vykti į gegužinę au
tobusu registruojasi pas Aušrą 
Pleinytę 416 762-9686. Kelionės 
kaina $20.

- Mišios sekmadienį, liepos 
27: 8 v.r. už a.a. Eleną Šimaitienę; 
9 v.r. už Fabricijų šeimos mirusius; 
10.30 v.r. už Ratavičių šeimos mi
rusius, už Gaidelių ir Skrebių šeimų 
mirusius, už Radžiūnų šeimos mi
rusius; 12 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius.

A. a. Zigmo Zaleskio atmi
nimui pagerbti, užjausdami 
žmoną Tusę, sūnų Andrių ir 
dukrą Iloną su šeimomis, Danu
tė ir Kazys Lazauskai Tėviškės 
žiburiams aukojo $75.

A. a. Kazimierui Kučins
kui mirus, užjausdami jo seserį 
E. Tribinevičienę bei visus arti
muosius, A. T. Sekoniai Tėviš
kės žiburiams aukojo $20.

A.a. Stepo ir Marytės Set- 
kų, mielų draugų nuo vaikystės 
dienų Panevėžy, atminimui, 
nuoširdžiai užjausdama sūnų 
Marijų, Stasė Baltrukėnienė Tė
viškės žiburiams aukojo $ 100.
IEŠKOME AUKLĖS 18 mėn. 
berniukui 4 dienas per savaitę - 
kartais gali būti daugiau, Kipling 
ir Eglinton raj. Skambinti Žibu
tei tel. 416 207-0819.

Kanados jaunimas Vilniuje Pasaulio lietuvių dainų šventės metu š.m. liepos 6 d. Viršuje - dalis Kanados 
jaunimo choro; apačioje — keli Toronto “Gintaro” tautinių šokių grupės nariai Nuotr. A. Karkienės

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ paskuti
nis numeris prieš atostogas iš
eis liepos 29 d., o poatostoginis 
numeris - rugpjūčio 19 d. 
Atostogų metu neveiks redak
cija ir spaustuvė. Administra
cija dirbs visas dienas, iš
skyrus šventes ir savaitgalius.

Lietuvių pamaldos Kana
dos kankinių šventovėje Mid- 
lande įvyks rugpjūčio 17, sek
madienį; 2.30 v.p.p. bus einami 
Kryžiaus keliai, 3 v.p.p. Mišios 
šventovėje, o po jų - maldos 
prie Lietuvių kryžiaus prisiminti
Lietuvos kankiniams. Mišias at
našaus Londono Šiluvos Mari
jos, Hamiltono Aušros Vartų, 
Mississaugos Lietuvos kankinių 
ir Toronto Prisikėlimo lietuvių 
parapijų kunigai. Pamaldose or
ganizacijos dalyvaus su vėliavo
mis. Bus prisiminti Lietuvos 
kankiniai, žuvę už tikėjimą ir 
tautos laisvę. Norintys į šią šven
tę vykti autobusu registruojasi 
Prisikėlimo parapijos raštinėj tel. 
416 533-0621. Kelionės kaina 
$15. Į šias reikšmingas pamaldas 
visus gausiai kviečia Kanados 
lietuvių katalikų centras. J.A.

“Parama”, lietuvių kredito 
kooperatyvas paskyrė $2000 
“Tremtinių grįžimo fondui” Lie
tuvoje. Tiems, iš kurių viskas 
buvo atimta, kurie kentėję kalė
jimus ir vergų stovyklas ištisus 
dešimtmečius, buvo naudojami 
kaip nemokama darbo jėga, dar 
tebėra neatlyginta. Nei dabartinė 
Lietuvos, nei Rusijos valdžia 
nėra dar nieko padariusi jų var
gams sumažinti. Ši “Paramos” 
auka yra ne tik materialinė pa
galba, bet ir moralinis tremtinių 
kančios įvertinimas. Nuoširdžiai 
dėkinga “Tremtinių grįžimo 
fondo” globėja -

KLKM dr-jos centro valdyba
Tėviškės žiburių redakciją 

pasiekė Toronto lietuvių jauni
mo ansamblio “Gintaras” šito
kio turinio sveikinimas iš Lietu
voje vykusios Dainų šventės: 
“Siunčiame linkėjimus iš Lietu
vos visiems Tėviškių žiburių 
skaitytojams”. Dauguma an
samblio šokėjų jau yra grįžę ir 
dalinasi įspūdžiais, patirtais ke
lionėje ir Lietuvoje.

Punia Construction Ltd.
NAMŲ REMONTO BENDROVĖ

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

GARANTUOJAME GERĄ 
DARBO KOKYBĘ

Skambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 

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

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

FARM

PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU 

< PARUOŠTOS PARDAVIMUI

AVIETES, SERBENTAI, AGRASTAI 
ir daržovės 

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

Markham Rd. (Hwy. 48)

tel. 905 294-3275
Tinklapis: www.whittamoresfarm. com

Lietuvos rytas š.m. liepos 9 
d. laidoje (Nr. 158) išspausdino 
dviem nuotraukom pailiustruo
tus pokalbius su išeivijos jauni
mu, atvykusiu į Lietuvos dainų 
šventę. Straipsnio antraštė: “[ 
Dainų šventę atvykę užsienio 
lietuviai išmoko naujų žodžių”. 
Dienraščio korespondentas R. 
Arbušauskas kalbėjosi su iš Fi
ladelfijos atvykusia šokėja Ieva 
Vozbutaite, torontiečiu Gintautu 
Neimanu ir su Vasario 16-tosios 
gimnaziją šiemet baigusiu Aidu 
Siugždiniu. Visi jie pasidžiaugė 
gražiu svečių priėmimu, gera 
proga susipažinti ir susidraugau
ti su kitų kraštų jaunimu. Dau
gelis jų Lietuvoje lankėsi ne pir
mą kartą.

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 kūrinu laiku tel. 416 503-1687.

Jeff Waters 
senovinio stiliaus 

medžio skulptorius

Stayner, Ont. Canada

Tel. 1-705-428-3996
EI. paštas: wattr44@hotmail.com 

RO. Box 598 Stayner, Ont.
L0M 1S0

AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMAS
Visiems darbams pasiruošęs 

aptarnavimo centras

Marek Januszewicz
KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS

tel. (905) 896-8585
3545 Hawkestone Rd. Unit #1 

Mississauga, ON L5C 2V1 

SKUBIAI REIKALINGA mote
ris prižiūrėti vyresnio amžiaus 
žmogų Toronte, pilnu laiku (pen
kias dienas savaitėje) arba savait
galiais. Skambinti Marytei tel. 
818 216-6831 arba 818 248-6630.
REIKALINGAS KAMBARYS ar- 
ba mažas butas Toronte netoli po
žeminio traukinio katalikų gimna
zijos mokytojui sekantiems mokslo 
metams. Skambinti tel. 1-905-385- 
7278.

PARAMA

Ieškoma generalinio/ės direktoriaus/ės

Hi

Geras lietuvių kalbos mokėjimas būtų ypač naudingas.

HMM

L

L

Retai pasitaiko proga imtis finansinės institucijos vadovavimo. Tokia galimybė dabar 
siūloma Toronte, kredito kooperatyve PARAMA. Daugiau kaip pusę šimtmečio 
PARAMA pasižymi finansinių paslaugų teikimu lietuvių bendruomenei. Turėdama 
daugiau kaip 6,000 narių ir per $130 milijonų (Kan.) dolerių aktyvo, PARAMA išaugo į 
didžiausią visas paslaugas teikiantį lietuvišką kredito kooperatyvą pasaulyje.

Norintys daugiau susipažinti su šia darbo galimybe yra prašomi atsiųsti žinių apie save 
adresu Project #3735, Marilynne Dunbar, Ray & Berndtson, 200 Bay Street, Suite 3150, 

South Tower, Toronto, Ontario M5J 2J3 
arba el. paštu marilynne.dunbar@rayberndtson.ca, arba faksu 416 366-7353

GALIMYBĖ VADOVAUTI “PIRMAUJANČIOS 
ŠIMTINĖS” KANADOJE KREDITO KOOPERATYVUI

Dirbdama(s) kartu su valdyba, Jūs prisidėsite prie 52 metus ugdomo finansinio 
bendradarbiavimo su PARAMOS nariais. Jūs vadovausite ateities gairių nustatymui 
PARAMOS veiklai, stengiantis atsiliepti įjos narių ir bendruomenės reikalavimus. 
Reikės sudaryti investicijų planavimo ir tęstinumo programas, diegti aukščiausios 
kokybės patarnavimą dviejuose skyriuose su 18 tarnautojų ir užtikrinti visus privalumus 
savo finansinių tikslų siekiantiems dabartiniams ir būsimiems nariams, savoje 
kultūrinėje aplinkoje.

Jūs esate energinga(s), iniciatyvos imantis profesionalas(ė), turinti(s) mažiausiai 10 
metų plačios aukšto lygio finansinės patirties. Jūs gal jau esate banko vadovaujančiose 
pareigose, arba gal žengiate pirmyn kitoje finansinių paslaugų srityje. Jūs mokate 
sudaryti strategiją, išugdyti bendradarbių komandą, pasiekti užsibrėžtus rezultatus, 
laisvai derinate sudėtingus klausimus įvairiuose sluoksniuose. Argi jau ne laikas imti 
vadovavimą į savo rankas? Įsipareigokite puoselėti PARAMĄ bei jos paslaugas ir 
suprasite strateginių ryšių sudarymo svarbą dabarties ir ateities pasisekimui.

Arkivyskupijos atstovas Mont- 
realio etninėms bendruomenėms ku
nigas Andrė Desroches liepos 20 d. 
aplankė Šv. Kazimiero parapiją 
kalbėjosi su klebono pareigas ei
nančiu kun. Linu Dūkštą ir parapi
jos komitetu.

“Nida” žvejų ir medžiotojų 
klubas rengia metinę gegužinę rug
pjūčio 10 d. Rigaud, Que. Bus gali
ma pasportuoti, pasiklausyti muzi
kos, pasivaišinti ir išbandyti laimę 
loterijoje. Rengėjai kviečia visus

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

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

KLF kapitalas siekia beveik $3.5 milijono - tai Kanados 
lietuvių įnašas! Metinis pelnas (viršijantis $150,000) skirstomas 
lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei jaunimo 
organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (tremtinių 
reikalams, vaikų prieglaudoms, jaunimui).

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis

Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 1 1 v.r. iki 3 v.p.p. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.ls.,oup 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

IŠNUOMOJAMAS NAMAS prie 
Anapilio sodybos. Skambinti tel. 
905 277-1270.

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 

pabendrauti gražioje gamtos aplin
koje.

Aušros Vartų parapijoje ryt
metinės pamaldos savaitės dieno
mis nuo liepos 21 d. bus 8.30 vai. 
(viena valanda vėliau).

A.a.. Alice Juškienė (Yuska)- 
Krikščiūnaitė, 86 m. amžiaus, mi
rė liepos 13 d. Po gedulinių Mišių 
Šv. Kazimiero šventovėje palaidota 
liepos 17 d. Notre Dame dės Nei
gęs kapinėse. Liūdi vyras Charles, 
su velione išgyvenęs 60 metą ir 
daug giminių bei artimųjų. D.S.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650
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