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Veiklos darnumas
Veiklos klausimus gvildenti įprasta rudenį, kada 

visi grįžtame po vasaros atostogų į savo darbus ir parei
gas. Tačiau gal vasaros metu kaip tik naudinga bent 
mintyse pasvarstyti kaip veikloje, apie kurią sukasi dide
lė dalis lietuviško gyvenimo, galima išlaikyti darnumą.

D
IDELI nesusipratimai dažnai iškyla dėl mažų 
dalykų. Psichologai ir kiti patarėjai dažniausiai 
priežastimis nurodo nepakankamą komunika- 
ciją.Tai ryšių palaikymas ir aiškus žinių perteikimas - 

esminiai bendradarbiavimo principai, ar tai šeimyninė
je, ar visuomeninėje-organizacinėje veikloje. Tokio at
virumo ar skaidrumo trūksta daug kur. Šis trūkumas ga
li sudaryti didelių keblumų, kurie apsunkina gyvenimą 
ir veikimą. Pavyzdžiui jeigu šeimos nariai nepasisako 
vieni kitiems, kur ir kada vyksta, kada sugrįš, gali kilti 
ne tik nepatogumų, bet ir rūpesčių. Vaikų motina pradės 
nerimti, galvodama, jog kas nors blogo atsitiko - tai yra 
žmogiškas polinkis į pesimizmą, natūrali motiniška bai
mė dėl savo vaikų. O jeigu išvykęs paskambins, kad vė
luoja, pasako, kada apytikriai grįš - bus ramu. Panašiai 
yra ir darbovietėse, organizacinėje veikloje bei valdžio
je (bent demokratinėje santvarkoje). Vadovaujantys, 
kurie savo organizacijų lėšomis keliauja ir nepraneša 
kelionės tikslo, arba rezultatus, pasiektus organizacijos 
naudai, gali sulaukti narių nepasitenkinimo, įtarimų 
apie lėšų švaistymą. Jeigu vadovai ar atstovai nepalaiko 
ryšių su savo nariais (balsuotojais ar tarnautojais), šie 
nesidomės tos organizacijos ar valdžios veikla, o blo
giausiu atveju - pradės spėlioti, įtarinėti, kad aukštuose 
sluoksniuose vykdoma netinkama,politika. Pastoviai in
formuojant narius ir kviečiant juos pasisakyti yra nau
dinga, nes tokiu būdu išryškinamos įvairios pažiūros ar 
problemos, atsiranda naujų minčių jų sprendimui ir 
bendrai veiklai, o nariai jaučiasi kaip svarbi ir naudinga 
vieneto dalis, ne vien rinkimams ar lėšų telkimo vajams 
artėjant.
X- EIMŲ ir organizacijų darnios veiklos principai 

yra panašūs. Taisykles, apie kurias skaitome pata- 
rimuose bendrovių vadybininkams, galima daug 

kur pritaikyti. Svarbiausia yra įsisąmoninti bendradar
biavimo principą. Šeimos, organizacijos ar valdžios 
tikslas yra dirbti kartu, kaip vienetas, nustatyti ir vyk
dyti uždavinius, spręsti problemas - ne veikti vieniems 
prieš kitus. Toliau kasdieninėje ar retkartinėje veikloje 
svarbu yra išlaikyti tinkamą elgesį bei pagarbą kitiems, 
be piktumo, be kitų žeminimo, be sarkazmo. Diskusijos 
gali būti “karštos”, bet ne įžeidžiančios. Būtina teikti in
formaciją, bet ir ją priimti. Susiklausymo negali būti be 
išklausymo. Kažkas yra pasakęs, kad turime dvi ausis ir 
vieną bumą, todėl turėtume klausyti dvigubai daugiau 
negu kalbėti. Kaip sklandžiai viskas riedėtų, jeigu tai 
būtų daromą! Organizacijos ar bet kokio pobūdžio vie
neto sėkminga, veiksminga ateitis priklauso nuo visų 
narių, vadovaujančių ir eilinių. Ją nulems visų - ir na
rių, ir vadovaujančių - ištikimybė vieneto tikslams ir 
vienų kitiems, atsakomybės jausmas atlikti pareigas ir 
atskaitomybė už nuveiktus darbus. Vadovybė, kuri 
neįdiegs teigiamos darbo dvasios, nesidalins žiniomis ir 
rūpesčiais, praras narių susidomėjimą ir pasitikėjimą, o 
nariai - nebebus tikri nariai, o tik pavardės popie
riniame sąraše. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI
Tarėsi provincijų premjerai
Į Charlottetown, PEI, su

važiavę provincijų premjerai 
daug kalbėjo apie piliečių svei
katos apsaugai Otavos skiriamus 
3 bilijonus, kurių du bilijonai iš 
iždo pertekliaus turėtų būti iš
mokėti dar šiais metais. J. Chre
tien kabineto ministeris provin
cijų premjerus įspėjo, kad tuos 
du bilijonus jie gaus tik tada, jei 
susidarys biudžeto perteklius. 
Premjerai pritarė R. Romanow 
pasiūlymui sudaryti Sveikatos 
priežiūros tarybą. R. Romanow, 
buvęs premjeru, ilgai su komisi
ja tyrė sveikatos priežiūros pa
dėtį Kanadoje. Albertos premje
ras R. Klein pareiškė, kad jo 
provincija tarybos veikloje ne
dalyvaus. Kiti premjerai nutarė 
.š.m. spalio 24 d. vėl susirinkti ir 
aptarti, kaip ta Sveikatos prie
žiūros taryba turėtų dirbti. R. 
Romanow siūlė sudaryti sava
rankišką tarybą, kurioje nevy
rautų nei federacijos, nei provin
cijų atstovai, bet susidėtų iš 7 
provincijų paskirų atstovų, dvie
jų federacinės valdžios parinktų, 
trijų visuomenės išrinktų ir ke
turių medicinos darbuotojų. Su 
Tarybos savarankiškumu nesu
tinka Albertos valdžia, gal dėl 
to, kad Taryba prižiūrėtų, kaip 
sunaudojamos sveikatos priežiū
rai skiriamos lėšos.

Kvebeko premjerui pasiū

lius, buvo nutarta sudaryti Fede
racijos tarybą, kuri bandytų iš
rišti daugelyje provincijų susi
dariusias problemas. Šiuo atveju 
premjerai buvo vieningi; tenai 
nebuvo kam priešintis, nes da
bartinė Kvebeko liberalų valdžia 
nepritaria atsiskyrimui nuo fede
racijos. Buvęs Kvebeko premje
ras B. Landry pareiškė, kad to
kios Tarybos sudarymas rodo, 
kad atsisakoma nuo ankščiau 
buvusių pareiškimų, kad Kvebe
kas sudaro išskirtiną provinciją 
su savo kalba, papročiais bei tei
se. O dabar ji paverčiama tokia 
provincija kaip ir kitos.

Teisingumo ministeris M. 
Cauchon pateikė Aukščiausia
jam teismui svarstyti vienodų 
lyčių įstatymo projektą, bet ne
siūlo padaryti sprendimo. Tik 
prašo pareikšti nuomonę ir klau
simą palikti parlamentui nubal
suoti. Remdamiesi konstitucija 
net trijų provincijų vyriausieji 
teismai pareiškė, kad vienodų 
lyčių vedybos yra teisėtos. Ka
nada būtų trečioji valstybė, įtei
sinusi tos pačios lyties vedybas. 
Valdančios liberalų partijos par
lamento atstovai tuo klausimu 
nėra vieningi, ir dalis jų pagei
dautų susitarti su tokioms vedy
boms nepritariančiais opozicijos 
parlamentarais ir sužlugdyti tą

(Nukelta į 8-tą psl.)

Toronto “Gintaras”, nuvykęs Lietuvon dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų šventėje, spėjo aplankyti ir Trakus

Toronto lietuvių tautinių šokių ansamblis “Gintaras” su vadovėmis G. Kalendriene ir R. Karasiejiene 
(dešinėje), dalyvavęs Pasaulio lietuvių dainų šventėje Lietuvoje Nuotraukos T. Jonaičio

Turininga Lietuvos šventė
“Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios”

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Dainos žodžiai puikiai tinka 

Valstybės dienos renginių nuo
taikai perteikti. Tokiai šviesiai, 
prasmingai, apėmusiai visus - 
dalyvius ir klausytojus, žiūro
vus, tiek vilniečius, tiek svečius.

Garbingieji svečiai
Pagrindiniai Valstybės die

nos renginiai vyko Mindaugo 
karūnavimo dieną, liepos 6-ąją, 
sekmadienį. Jose dalyvavo, be 
mūsų aukščiausių pareigūnų, ir 
kviestiniai svečiai: Švedijos ka
ralius Karlas XVI Gustavas su 
žmona Silvija, Liuksemburgo 
didysis hercogas Henris su di
džiąja hercogiene Marija Tereza 
Mestre, Estijos prezidentas Ar
noldas Riutelis, Lenkijos prezi
dentas - Aleksandras Kvasnievs- 
kis, Kaliningrado srities guber
natorius Vladimiras Jegorovas, 
specialusis Rusijos prezidento 
įgaliotinis Georgijus Poltavčen- 
ka, Maskvos meras Jurijus Luž- 
kovas, Latvijos vidaus reikalų 
ministeris Maris Gulbis. Kvies
tieji Ukrainos prezidentas Leo
nidas Kučma ir Latvijos prezi
dentė Vaire Vikė-Freiberga ne
atvyko. Pirmasis dėl ligos, o 
antroji - dėl Rygoje vykstančios 
dainų šventės. Pradžioje priė- 
musios kvietimą artimiausios 
kaimynės neatvykimas sukėlė 
daug kalbų, aiškinimų. Lietuvą 
dar pasveikino Danijos karalie
nė Margaretė, Ispanijos karalius 
Chuanas Karlas, Prancūzijos 
prezidentas J. Chirac, Vokietijos 
- J. Rau, Čekijos - V. Klausas, 
Rusijos - V. Putinas ir kt.

Katedroje ir aikštėje
Šventė prasidėjo remontuo

jamoje katedroje Mišiomis, ku
rias aukojo kardinolas A. J. Bač- 
kis. Pabrėžęs dienos reikšmę, 
Mindaugo karūnavimą, iškėlė 
krikščionybės svarbą valstybei 
per visą jos raidą - praeityje (ne 
tik Mindaugo laikais) ir dabarty
je. Neilgą, dienos turiniui pri
derantį pamokslą baigė įprasti
niu ramybės palinkėjimu: “Vieš
patie, palaimink mūsų Tėvynę, 
suteik jai ramybę”.

Graži, istorinio atspalvio 
apeiga vyko prie prezidentūros 

Daukanto aikštėje. Čia Lietuvos 
kariuomenės garbės sargybos 
orkestras surengė šventinę pro
gramą, buvo pakeltos trys vėlia
vos: valstybinė dabartinė, senoji 
Lietuvos didžiosios kunigaikš
tystės ir Pasaulio lietuvių dainų 
šventės. Jų pakėlimą palydėjo 
trys XVIII š. patrankos šūviai, 
skirti karaliui Mindaugui, Lietu
vos valstybei ir jos žmonėms. 
Aikštę puošė didžiulė gėlių ka
rūna (3 m aukščio, 7.5 m skers
mens), 15,000 chrizantemų, ger- 
berų, tagečių, rožių, gvazdikų, 
kitokių žiedų ir ąžuolo lapų. Tai 
“Florisimos” gėlininkų dovana 
sostinei, valstybei.

Paminklo atidengimas
Viena patraukliausių apeigų 

- Mindaugo paminklo atidengi
mas. Apie jį pranešė trimitinin
kai. Po to, dundant būgnams, 
atžygiavo vėliavininkai su Lie
tuvos miestų ir miestelių vėlia
vomis. Plojimais pasitiktas kar
dinolas A. J. Bačkis kalbėjo apie 
Kristų, jo mokslą, lėtu žingsniu 
besibraunantį į mūsų kraštą. 
Nors Mindaugą dažniausiai 
vaizduojame kaip karvedį ta
čiau ne mažiau garbinga ir tei
singa būtų jį regėti tuometinės 
Europos galingųjų ir kultūringų
jų draugijoje. Jis karūnuotas ne 
kaip barbaras, o kaip dar vienos 
krikščionybę priėmusios tautos 
valdovas. Baigė Tėve mūsų mal
da, kurią melstis buvo išmoky
tas Mindaugas. Ano meto tarp
tautinį akiratį apžvelgė prof. E. 
Gudavičius. Skamba lotynų kal
ba giedama giesmė Laudate.

Pasveikinęs tautiečius, gar
bingus užsienio svečius ir amba
sadų darbuotojus prezidentas R. 
Paksas priminė neįkainojamą 
Mindaugo palikimą, lietuvio 
prisirišimą prie žemės, ilgiausiai 
trukusį modernioje valstybėje 
partizaninį karą, Sąjūdžio reikš
mę, Mindaugą, pirmąjį Lietuvos 
europietį. Pabrėžė: šiandien už 
Lietuvą atsakingi mes. Regiu ją 
saugią, europine patirtimi pra
turtėjusią, kartu savąja kultūra 
kitus Europos kraštus praturti
nusią. Būtina pagarba kalbai, tė
vams. Vardan žmogaus ir tėvy
nės susigrąžinkime orumą, skie
pykime idealus. Būkime pilie

čiai, būkime verti savo tėvynės! 
Negalėjo nejaudinti pabaigos 
vaizdas: padovanotą baltų lelijų 
puokštę riteriškai priklaupęs R. 
Paksas padėjo prie Mindaugo 
kojų...

Paminklo’vieta, profesiona
lų nuomone, parinkta puikiai. 
Karalius sėdi tarsi atsirėmęs į 
Žemutinės pilies buvusius Dva
riškių rūmus (dabar Valstybinis 
muziejus), už jų - Gedimino 
kalnas, čia pat katedra, o prie
šais - Neris su naujuoju jo var
do tiltu. Nuo jo ir atsiveria tik
rasis, istoriškasis vaizdas, (Švie
siai pilko granito paminklas, 3.5 
m aukščio, kainavo apie - 2 mln. 
Lt.), aikštės sutvarkymas — 1.5 
mln. Lt. Skulptorius - tauragiš
kis R. Midvikis; architektai — P. 
Krištopavičius, A. Nasvytis, T. 
Alistratovaitė. Pjedestale - se
nojo, pagoniškojo, ir naujojo ka
lendoriaus padalos atspindi lai
kotarpio lūžį tarp pagonybės ir 
krikščionybės).

Katedros lobynas
Didelio svečių susidomėji

mo susilaukė Katedros lobynas, 
rodomas Taikomosios dailės 
muziejuje (Arsenale). Tiesa, jo 
vertybės traukė nevienodai. An
tai A. Kvasnievski gilinosi į do
kumentus, atskleidžiančius mūsų 
krikščionėjimo eigą, teiravosi, 
kaip lobynas buvo surastas.

Švedijos karališkąją porą 
domino puošnūs barokiniai li
turginiai drabužiai, labai patiko 
nedidelė sidabrinė XVIII š. ka
rūna su brangakmeniais, pri
klausiusi Vilniaus šv. Kotrynos 
benediktinėms, naudota per vie
nuolių įvilktuves.

O pirmą kartą besilankan
čius Lietuvoje Liuksemburgo 
didžiuosius hercogus stebino vi
sa paroda, jos gausumas, meni
nis lygis, išsaugojimas. Tuo tar
pu Maskvos merą J. Lužkovą, 
Kaliningrado gubernatorių V. 
Jegorovą traukte traukė Rusijos 
caro Mikalojaus 1 dovanotas 
žiedas Žemaičių vyskupui M. 
Valančiui.

Į Vingio parką
Popiet (15 vai.) iš Katedros 

aikštės lyg spalvingas ilgas kas-
(Nukelta į 3-čią psl.)

Sparčiausiai auganti valstybė
Liepos 17 d. žurnalas The 

Economist išspausdino straipsnį 
kuriame Lietuva įvardinta kaip 
sparčiausiai auganti ekonomikos 
srityje. Praeitų metų augimas 
siekė 6.7%, šių metų pirmąjį 
ketvirtį - 9.4%, palyginus su tuo 
pačiu praeitų metų laikotarpiu. 
Straipsnyje rašoma apie Rusijos 
ekonominės krizės pasekmes 
Lietuvai, 4% ekonominį žlugimą 
1999 m. Tačiau su Tarptautinio 
valiutos fondo parama, Lietuva 
^ts i stojo ant kojų. Ji, pavadinta 
“Baltijos tigru”, paspartino pri
vatizacija, pagerino mokesčių 
mokėjimų tvarka, valstybines iš
laidas sumažino (nuo 38% BVP 
1999 m. iki 32% - 2002 m.). To
kiu būdu buvo sumažintas biu
džeto deficitas nuo 8.5% BVP 
1999 m. iki 1.2% pernai. Taip 
pat padidintos užsienio investi
cijos, tarp jų Mažeikių naftos 
valdymą perduodant Rusijos fir
mai “Yukos".

Latvija ir Estija stengiasi 
pasivyti Lietuvą - Latvijoje 
ekonominis augimas pernai sie
kė 6.1%, šiemet pakilo iki 8.8%. 
Estija atsiliko su 5.8% 2002 m., 
šių metų pirmąjį ketvirtį siekė 
5.2%. Straipsnio pabaigoje pri
menama, jog šie trys Baltijos 
kraštai dar vis yra tarp vargin
giausių iš dešimtuko, pakviesto 
kitais metais įsijungti į Europos 
sąjungą. Lietuvos finansų minis- 
terė Dalia Grybauskaitė džiau
gėsi, kad Lietuvos pasiekimai 
šioje srityje pagaliau buvo pri
pažinti, rašo ELTA/LGTIC.

Piktnaudžiavimas lėšomis
2001 m. buvo pradėta įgy

vendinti Europos sąjungos SA- 
PARD (Specialiosios ūkio ir 
kaimo plėtros) programa. Pagal 
ją skiriamas lėšas administruoja 
“Valstybinė mokėjimo agentū
ra” (NMA), kuriai vadovauja 
Evaldas Čijauskas. Žemdir
biams ir žemės ūkio įmonėms 
paskirta beveik 65 mln. litų. Iš 
viso agentūra yra gavusi 927 pa
raiškas dėl 840 mln. litų pa
ramos. Lietuvos ryto žiniomis, 
NMA neteisėtai pasirašė sutartį 
su Kauno aferistais dėl neegzis
tuojančio Šilų paukštyno pro
jekto. Iš viso galėjo būti pavogta 
940,000 litų. Laiku įsikišę Fi
nansinių nusikaltimų tyrimo tar
nybos pareigūnai užkirto kelią 
antrajai išmokai. Aferistų ranko
se atsidūrė apie 200,000 litų, iš 
kurių 75% sudaro Europos są
jungos lėšos, ir tą dalį teks grą
žinti Europos komisijai.

Už SAPARD lėšas atsakin
gas yra žemės ūkio ministeris 
Jeronimas Kraujelis, kuris para
gino E. Čijauską atsistatydinti. 
Seimo pirmininkas Artūras Pau
lauskas pareiškė pasipiktinimą, 
kad jis tuojau nepriėmė minis- 
terio siūlymo. E. Čijausko ma
nymu, jį atleidus iš pareigų Eu
ropos sąjunga gali pristabdyti 
piniginę paramą Lietuvos žemės 
ūkiui. Žemės ūkio ministerijos 
pareigūnai jau anksčiau atspėjo, 
kad ir be jo atsistatydinimo to
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kios bus šio triukšmo pasekmės. 
Prezidentas Rolandas Paksas 
taip pat J. Kraujeliui “leido su
prasti”, kad E. Čijauskas turi bū
ti atstatydintas.
Seimo pirmininkas Ispanijoje

Lietuvos seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas liepos 21-22 
d.d. lankėsi Ispanijoje, kur susi
tiko su policijos bei parlamento 
vadovais, kitais valdžios parei
gūnais. Susitikime su Ispanijos 
policijos vadovu seimo pirmi
ninkas domėjosi Ispanijos patir
timi sprendžiant nusikalstamu
mo, nelegalios migracijos prob
lemas, galimybėmis suteikti 
laisvo asmenų judėjimo teisę 
Lietuvos piliečiams, Lietuvai 
įstojus į Europos sąjungą.

Pokalbiuose jis domėjosi Is
panijos patyrimu naudojant Eu
ropos sąjungos struktūrinių fon
dų lėšas ir užtikrinant jų su
teikimo skaidrumą, valstybės ins
titucijų bendradarbiavimo mecha
nizmu, tvarkant su naryste ES 
susijusius reikalus. Jo vizito me
tu buvo pasirašyta Lietuvos ir 
Ispanijos dvigubo apmokesti
nimo išvengimo sutartis.

Lietuviai pasitiki ES
Naujausia “Eurobarometro” 

apklausa rodo, kad iš trijų Balti
jos valstybių lietuviai labiausiai 
pasitiki Europos sąjunga (ES), 
praneša ELTA/LGTIC. ES la
biausiai pasitiki 55%, kariuomene
- 48%, bažnyčia - irgi 48%. Lat
viai bei estai labiau pasitiki ka
riuomene (46 ir 56%) bei Jungti
nėmis Tautomis (44 ir 46%).

Šios apklausos duomenimis 
lietuviai taip pat pasitiki demo
kratija savo krašte labiau negu 
kaimynai. Lietuvoje 39% labai 
patenkinti demokratijos veikimu
- Latvijoje ir Estijoje - atitinka
mai 37% ir 33%. Visų Baltijos 
valstybių apklaustieji sutarė dėl 
opiausių problemų - dažniausiai 
buvo minima nedarbo problema, 
kova su organizuotu nusikalsta
mumu. Tarp aktualiausių prob
lemų visose trijose valstybėse 
paminėtas ir taikos užtikrinimas. 
{ klausimą “ar didžiuojatės savo 
tauta”, teigiamai atsakė 59% 
lietuvių, 57% estų ir 64% latvių.

Plečiasi ekonominė erdvė
Lietuvos, Europos komisi

jos ir Europos laisvosios preky
bos organizacijos atstovai pa
tvirtino tekstą sutarties dėl Lie
tuvos bei kitų busimųjų Europos 
sąjungos (ES) valstybių dalyva
vimo Europos ekonominėje erd
vėje. Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
sutartis įsigaliotų kartu su Lietu
vos stojimo į ES sutartimi, ir ta
da Europos ekonominė erdvė, 
kurią šiuo metu sudaro 15 ES 
narių bei Europos laisvosios 
prekybos organizacijai priklau
sančios Norvegija, Islandija ir 
Lichtenšteinas, išsiplės, suda
rant bendrą 25 valstybių rinką. 
Joje galios tos pačios pagrin
dinės taisyklės, apimančios lais
vą prekių, paslaugų, kapitalo ir 
asmenųjudėjimą. RSJ
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Q RELIGINIAME GWEW1E
Palaimintojo Jurgio Matu

laičio kunigų seminarijos klie
rikai š.m. birželio 11-13 d.d. 
drauge su LDK Vytenio motori
zuotojo pėstininkų bataliono ka
riais dalyvavo karinėse pratybo
se ir stovyklavo Kazlų Rūdos 
taktinio mokymo centre, meldė
si Mišiose, kurioms vadovavo 
Marijampolės įgulos karo kape
lionas kun. Ed. Baniulis. Klieri
kai mokėsi apkasų ir kario mas
kuotės, kovinės savigynos nuo 
peilio ir lazdos, pasivažinėjo 
šarvuočiais, atsisveikindami pa
dovanojo Naująjį Testamentą, 
patys prisiminimui gavo knyge
les apie bataliono istoriją ir ka
reiviškus marškinėlius.

Pranciškonų gimnazijos 
Kretingoje 70-mečio sukaktis 
iškilmingai paminėta š.m. bir
želio 14 d. Šventėje dalyvavo 
daug svečių ne tik iš Lietuvos, 
bet ir iš JAV. Susirinko apie 
pusšimtis buvusių tos gimnazi
jos mokinių ir apie 40 mokyto
jų. Šventė pradėta Mišiomis, ku
rias koncelebravo kunigai Asti- 
jus Kungys, OFM, ir Gediminas 
Numgaudis, OFM, pasakęs ir 
pamokslą. Po pamaldų gimnazi
jos salėje vyko sukaktuvinis 
koncertas ir minėjimas. Prisimi
nimais dalinosi Vilniaus peda
goginio universiteto dėstytojas 
J. Aleksandravičius, baigęs šią 
gimnaziją 1941 m. Sveikino iš 
JAV atvykęs buvęs tos gimnazi
jos direktoriaus pavaduotojas 
karo metu Juozas Kojelis. Gim
nazijai pasižymėti krikščioniškų 
vertybių diegimu linkėjo vienas 
iš tos mokslo įstaigos atkūrėjų 
kun. A. Kungys, OFM. Prisi
minta, kad šią gimnaziją yra 
baigę daug žymių žmonių - 
poetas kun. L. Andriekus, OFM, 
kunigai Placidas Barius, OFM, 
Bernardas Talaišis, filosofas 
Justinas Mikutis ir kt. Prieš 70 
metų gimnaziją įkūrė kun. Au
gustinas Dirvelė, OFM, buvęs 
pranciškonų provincijolas. Šiuo 
metu gimnazijai vadovauja Asta 
Radikienė. Mokosi apie 1100 
moksleivių, dirba 73 mokytojai.

Pal. Jurgio Matulaičio ku
nigų seminariją Marijampolėje 
š.m. gegužės 27 d. aplankė “Hu
man Life International” organi
zacijos pirmininkas kun. Tho
mas Euteneur iš JAV. Organiza
cija jungia tarptautinio judėjimo 
“Už gyvybę” padalinius. Sve
čias šio susitikimo su lietuviais 
metu kalbėjo apie žmogaus oru
mą bei gyvybę ir priemones 
tiems dalykams išsaugoti. Jis 
priminė, kad Tarptautinės pla
nuotos tėvystės federacija 
(IPPF) savo veikla propaguojan
ti “nešventą trejybę” - kontra
ceptines priemones, seksualinį 
švietimą ir abortus. Katalikų at
sakymas į tuos iššūkius turėtų 
būti stiprios šeimos, gyvenan
čios pagal Katalikų Bendrijos 
mokymus. Reikia daryti viską, 
kad užsimezgusi žmogaus gyvy
bė galėtų gimti. Judėjimas “Už 
gyvybę” kasmet susilaukia vis 
daugiau pritarimo. Vašingtone 
kiekvienais metais vyksta Gyvy
bės eisena, kurioje dalyvauja 
apie 200,000 žmonių, dauguma 
jų iki 40 metų amžiaus. Per pas
kutinį dešimtmetį JAV-bėse 
abortų klinikų sumažėjo nuo 
2000 iki 800. Susitikime dalyva
vusi Lietuvos šeimos centro di-

• Malda nekeičia Dievo, bet 
keičia tą. kuris meldžiasi.

(Soeren Kierkegaard) 

rektorė V. Valantiejūtė pasisakė 
prieš norimą priimti dirbtinio 
apvaisinimo įstatymą, pagal kurį 
būtų įteisinta sterilizacija, vieni
šų moterų apvaisinimas, pailgė
tų legalių abortų laikas ir t.t. 
Kvietė rašyti laiškus seimo na
riams, nurodančius to įstatymo 
žalą.

Tradiciniai šv. Antano at
laidai vyko įvairiose Lietuvos 
vietovėse. Telšiuose Šv. Antano 
Paduviečio katedroje atlaidai 
buvo švenčiami birželio 13-15 
d.d. Pradėta vidurdienio Mišio
mis, kurioms vadovavo vysk. J. 
Boruta, SJ. Pamokslą apie šven
tojo Antano Paduviečio nuopel
nus Katalikų Bendrijai pasakė 
Telšių kunigų seminarijos vice- 
rektorius kun. Ant. Lapė. Daly
viai sveikino vyskupą emeritą 
Antaną Vaičių. Birželio 15 d. 
Telšių tikinčiuosius aplankė 
apaštališkasis nuncijus arkivys
kupas dr. P.S. Zurbriggen, per
davė popiežiaus sveikinimą ir 
palaiminimą. Klebono kan. E. 
Zulco pakviesti parapijiečiai at
laidus baigė agape, per kurią 
linksmintasi ir pabendrauta. 
Kretingoje atlaidai pradėti kon
ferencijomis po vakarinių Mi
šių. Jas pradėjęs kun. G. Num
gaudis, OFM, kalbėjo apie atlai
dų sampratą šių laikų visuome
nėje. Birželio 13 dienos Mišiose 
dalyvavo Telšių vysk. J. Boruta, 
SJ. Keturias dienas trukusioje 
šventėje vyko ir kultūrinė pro
grama — koncertavo džiazo mu
zikantai iš Klaipėdos, Kretingos 
Kultūros rūmų kamerinis choras 
ir kitos grupės. Programą papil
dė loterija, varžytinės, buvo ren
kamos aukos šventovės stogo 
remontui. Šv. Antanas Paduvie
tis Vilkaviškio katedroje buvo 
prisimintas Mišiomis, kurioms 
vadovavo vysk. R. Norvilą. At
laidai buvo švenčiami Gižų pa
rapijoje, kurios šventovė pava
dinta Šv. Anatano Paduviečio 
vardu. Po pamaldų aikštelėje 
prieš šventovę vyko koncertinė 
šventės dalis, kurią atliko liau
dies dainų ir šokių grupė “Tra- 
pukas”.

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Alan D. Macdonald 
Manager

Kanados jaunimo choras iškilmingoje eisenoje Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje liepos 6 d. Priekyje - 
choro vadovės D. Viskontienė ir N. Benotienė Nuotr. V. Kliorio

Lietuvos vaikai - Tėvynės šviesa ir ateitis 
Šiais žodžiais Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikai VYGAUDAS UŠACKAS 
pradėjo pokalbį, skirtą Tėviškės žiburiams. Susitikome su juo Utenos rajone, 
Bajoriškių kaime, Ušackų sodyboje. Čia diplomatas kartu su žmona Loreta, 

dukra Paule ir sūnumi Raimundu atostogavo
čiau. Esu ypač dėkingas Juozui 
Krivickui, kurio lėšomis ir buvo 
įsteigtas Daugailių fondas. O 
kaip nesižavėti lietuvaitės Aud
rey Gruss labdaringa veikla! Su 
ja parėmėme Skuodo meno mo
kyklos 750-ąjį jubiliejų, net 
tūkstantį dolerių ponia Audrey 
skyrė šios mokyklos mokinių 
vasaros poilsiui. Atsiliepė į ma
no sumanymą remti kaimo mo
kyklas švedas iš Briuselio Ziels 
Dahlmann. Vėliau prisijungė ir 
losandželietis Gintautas Vitkus, 
perskaitęs spaudoje apie Dau
gailių fondo tikslus ir idėjas. O 
gal ir šį mūsų pokalbį perskaitę 
Kanados lietuviai atsilieps?

- Ar lankėtės mokinių vasa
ros stovyklose, kurios veikia 
Jūsų pastangų dėka?

- Neseniai apsilankiau Už
palių vidurinėje mokykloje. Čia 
su mokiniais dirba patyręs infor
matikos dėstytojas Algimantas 
Melaikis iš Utenos “Saulės” 
gimnazijos ir socialinė pedago
gė Edita Juršienė. Jie išmokė 
mokinius perprasti kompiuterį, 
įpratino dirbti su elektroniniu 
paštu, suprasti interneto paslap
tis, net bandė kurti programas. 
O laisvalaikiu rinko medžiagą 
apie Užpalių kraštą, Darių ir 
Girėną, užpalėną Kazį Pakštą ir 
kt. Daug keliavo po apylinkes, 
aplankė Šeimyniškių piliakalnį, 
Užpalių bažnyčią, ūkininkę Vik
toriją Jovarienę, jos įsteigtus mu
ziejus. Ir sportavo. Prie Užpalių 
mokyklos įrengta vienintelė Lie
tuvoje lauko krepšinio aikštelė su 
medine danga. Mokykloje yra ir 
futbolo stadionas su specialia 
veja, tinklinio aikštele.

Neblogą įspūdį paliko 
Vyžuonų pagrindinė mokykla, 
kurioje mokosi 115 mokinių. 
Mokykla turi 50 kompiuterių! 
Čia nuo V klasės dėstoma infor
matika, mokoma taikomosios 
ekonomikos, veikia lėlių teatras 
yra sporto salė, kiekvienam da
lykui įrengti kabinetai, veikia 
skaitykla-biblioteka, kurioje 5 
kompiuteriai su intemetiniu ryšiu. 
Mokiniai naudojasi internetu...

Kaip gali nepadėti tokiai 
mokyklai, kurios vadovai suge
ba pasinaudoti visomis galimy
bėmis turtinti vaiko žinias?

- Jūsų remiamos stovyklos įs
teigtos vargingų šeimų vaikams?

— Lankiausi Tauragnų Euge
nijos Šimkūnaitės pagrindinėje 
mokykloje. Čia atostogauja 80 
viso Utenos rajono socialiai 
remtinų vaikų. Daugelį jų gali
ma būtų pavadinti “sunkiais”, 
neklaužadomis, kuriems stinga 
tėvų globos. Vaikai gyvena jau
kiuose mokyklos bendrabučio 
kambariuose, sočiai valgo, mo
kosi dirbti kompiuteriais, kitaip 
ugdomi, lavinami, sportuoja. 
Tad dvasiškai pasikeičia, pailsi 
ir daug ko išmoksta.

- Vadinasi, ęsate patenkin
tas tokiu savo pasirinkimu?

- Be abejonės. Nėra ir ne
gali būti didesnės laimės, kaip 
padaryti gera Lietuvos kaimo 
vaikui. Juk iki šiol kaimą nieki
nome, vadinome jį prasigėrusiu, 
o mažai darėme taisyti padėčiai. 
Kviesčiau visus išeivius pasekti 
Juozo Krivicko, Audrey Gruss, 
Gintauto Vitkaus pavyzdžiu. 
Siekime, kad neliktų per vasarą 
beglobių, valkataujančių vaikų. 
Atverkime jiems langus į ateitį, 
kurios šviesa priklausys nuo 
mūsų jaunimo išsilavinimo.

Kalbėjosi Bernardas Šaknys

— Pasirinkote sodžių, o ne 
kokį nors garsų pasaulio ku
rortą?

- Jaukesnio kurorto negu 
Bajoriškėse tikriausiai nerasčiau 
pasaulyje. Prie gražaus Indrajų 
ežero, ypatingai šviesioje erdvė
je, kur gera sielai ir kūnui. Lie
tuviška saulė, lietuviškas vėjas, 
lietuviškas lietus. Ir pati žemė 
kupina paslaptingo, manau, tik 
lietuviui suprantamo kuždesio. 
Juk čia mano senelio Adomo 
įmintos pėdos. Iš čia 1941 m. 
birželio 14 d. senelį trėmė į Si
birą. Ten atskyrė nuo šeimos, 
teisė, kalino. Už ką? Už meilę 
Lietuvai. Ir mano tėvai Laima 
su Raimundu patyrė tuos kančių 
kelius. O grįžę turėjo apsigyven
ti toli nuo gimtinės - Skuode, 
kur aš ir gimiau. Bet dažnai at
važiuodavau į Bajoriškes ir su 
seneliu klaidžiodavome po apy
linkes, atidžiai klausydamasis jau
nimui negirdėtų tremties sakmių.

- Ar nesigėdijate kitiems 
diplomatams vadinti save lietu
viu, pabrėžti kaimietišką kilmę?

- Atvirkščiai - tuo didžiuo
juosi. Didžiuojuosi seneliais, 
kviečiu į Bajoriškes atvykti 
aukštus svečius. Tarp jų lankėsi 
ir Danijos princas. O štai visai 
neseniai viešėjo liepos 7 d. vy
kusio Amerikos lietuvių verslo 
forumo dalyviai, kuriems patiko 
ir mano pastarųjų metų savotiš
kas kūrinys - įsteigtas Daugailių 
sveikatingumo ir sporto fondas, 
kuris praėjusią ir šią vasarą or
ganizavo sunkiai ir vargingai 
gyvenančių šeimų vaikų vasaros 

AtA
VLADUI ANDRULIUI 

mirus Lietuvoje,
jo brolį JONĄ ANDRULĮ su šeima nuo
širdžiai užjaučia -

Anapilio parapijos taryba

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303
195 King Street West 
Dundas 627-7452

MŪSŲ TEATRO KRIKŠTO MOTINAI

AtA
ELENAI DAUGUVIETYTEI- 

KUDABIENEI
iškeliavus amžinybėn, gilią užuojautą jos vyrui 
EDVARDUI ir dukroms - DANAI bei INAI, sūnui 
TOMUI su šeimomis reiškia nuliūdęs -

"AITVARAS'

poilsį. Šią vasarą pagrindinė 
moksleivių stovyklų kryptis - 
kompiuterinio raštingumo mo
kymas.

- Gal papasakotumėte pla
čiau apie šį fondą?

- Atostogaudamas Bajoriš
kėse, pamačiau be tikslo slampi- 
nėjančius vaikus, neturintį kuo 
užsiimti jaunimą. Dalyvavau 
kaimo vakaronėse, sporto varžy
bose, artimai draugavau su vai
kais ir jaunimu. Pokalbiai su 
mokyklų direktoriais, Utenos ra
jono švietimo vadovais paakino 
imtis iniciatyvos: pradėjome 
nuo krepšinio, o vėliau su ben
draminčiais sukūrėme Daugailių 
sveikatingumo ir sporto rėmimo 
fondą. Ypač daug padėjo Dau
gailių pagrindinės mokyklos di
rektorius Stasys Dervinis, tapęs 
šio fondo pirmininku. Tik šios 
vasaros mokinių stovykloms 
skirta daugiau kaip 26,000 litų. 
Šalia to, finansuoti Bajoriškių 
taurės (600 Lt), K. Krivicko 
(2500 Lt) krepšinio turnyrai. 
Tad 12-oje mokyklų per vasarą 
ilsisi ir mokosi kompiuterinio 
raštingumo beveik 500 mokinių, 
kurių didžioji dauguma iš socia
liai remtinų šeimų. Per Daugai
lių fondą mokyklos ir kaimo 
bendruomenės gavo daugiau 
kaip 31,000 litų.

- Tai puiku. Juk galėjote ra
miausiai atostogauti, džiaugtis 
vasaros malonumais, o čia įsi
kinkėte į nelengvą darbą su vai
kais ir jaunimu.

— Man šis darbas malonus. 
Žinoma, vienas nieko nepadary-

Negalime užmiršti 
Lietuvos žmonių genocido

IGNAS MEDŽIUKAS
Dviejų diktatorių noras už

valdyti pasaulį atnešė Lietuvai ir 
kitiems kraštams didelių nelai
mių. Kiekvienais metais prisi
mename tautų genocidą su lat
viais ir estais. Baisus dalykas, 
kai žmogus, nepadaręs nusikal
timo, kaip koks didžiausias pik- 
tadaris vienas ar su šeima naktį 
suimamas ir išvežamas nežino
mam likimui.

Jaunystėje palaikydamas ry
šius su Rytų Lietuvos žmonė
mis, žinojau, kad tokie dalykai 
vyksta, kur tik bolševikai at
vyksta su savo tankais. Kai bol
ševikai okupavo Lietuvą, su kai 
kuriais pažįstamais, kurie atrodė 
patikimi, esu išsikalbėjęs, kad 
taip bus ir Lietuvoje. Kai kurie 
tą nujautę, skubėjo pasitraukti į 
užsienį. Netrukus pas mane atė
jo nepažįstamas vyras, kuris sa
kė norįs su manim slaptai pasi
kalbėti ir pradėjo: “Girdėjau, 
kad norite patraukti į Vakarus. 
Ir aš norėčiau prisidėti - dviem 
būtų drąsiau ir saugiau”. Supra
tęs, kad čia gali būti provokaci
ja, atsakiau, kad aš jūsų nesu
prantu, apie kąjūs kalbate ir nu
traukiau pokalbį. Atleistas iš 
darbo, išvykau į kaimą ir ten il
gesnį laiką slapsčiausi. Vieną 
dieną į tėvų namus atėjo odiniu 
švarku vyras ir sutikęs mano 
mamytę sakė: “Jūs turite sūnų. 
Kur šiuo metu gyvena?” “Kau
ne” - mamytė atsakė.

1940 m. gegužės 9 d. į Vil
nių atvykęs Sovietų Sąjungos 
gynybos liaudies komisaro pa
vaduotojas gen. Laktionov pa
reiškė Lietuvai prasimanytus kal
tinimus apie sovietų kareivių 
“paslaptingą grobimą”. Po tokio 
kaltinimo buvo sušauktas Vals
tybės gynimo tarybos posėdis. 
Apie šį posėdį ministeris K. 
Musteikis savo atsiminimuose 
rašė:

“Posėdyje buvo nutarta: ru
sams Lietuvą puolant, mes gink
lu priešinsimės. Prezidentas ir 
vyriausybė pasitrauks į Kudir
kos Naumiestį ir ten laikysis, 
kiek aplinkybės leis. Blogiausiu 
atveju Prezidentas ir vyriausybė 
pasitrauks į Vokietiją.

1940 m. birželio 14-15 naktį 
Ministerių taryba svarstė sovietų 
pateiktą ultimatumą. Daugumas 
balsavo ultimatumą priimti, nes 
kariuomenė nebuvo paruošta pa
sipriešinimui. Čia paaiškėjo, jog 
didelė klaida buvo padaryta ka
riuomenės vadu paskiriant gen. 
V. Vitkauską o ne gen. Miką Rėk
laitį, kurį siūlė ministeris Mus
teikis. Gen. Vitkausko kandida
tūrą patvirtino Prezidentas, nes 
jį rėmė ministeris pirmininkas 
A. Merkys, nežiūrint, kad Vit
kausko brolis 1919 m. kovoje su 
bolševikais buvo lietuvių sušau
dytas kaip bolševikų komisaras. 
Keistai sovietinę okupaciją įver
tino gen. Vitkauskas, teigdamas, 
kad 1940 m. Lietuvoje įvyko 
perversmas”.

Tiesa, Prezidentas ultimatu
mą atmetė. Taigi ultimatumas ne
buvo priimtas. Tačiau dokumen
tas nebuvo oficialiai atmestas. 
Prasidėjo okupacija. Jokio krei
pimosi į tautą šią rimtą valandą 
nebuvo paruošta. Tauta palikta 
likimo valiai. Birželio 15 visi 
nustebę žvelgė į Lietuvos keliais 
bežygiuojančią sovietų armiją, o 
padanges raižė jų lėktuvai.

Tuo metu Lietuvos kariuo
menė buvo gerai apginkluota ir 
patriotiškai išauklėta. Paskirti 
politrukai greit susipažino su 
rastomis karininkų tarnybos by
lomis. Pirmiausia imta atleidinė
ti iš tarnybos vyresnieji karinin
kai, pasiekusieji aukštesnį laips
nį, kariavę 1919 m. prieš bolše
vikus, norėjusius Lietuvą įjungti 
į sovietinės imperijos sudėtį. 
Daug karininkų buvo suimta ir 
išvežta Pabradės ir Varėnos po
ligonus. Kiti neva komandiruoti 
į kursus, iš tikrųjų išvežti į pri
verčiamų darbų lagerius, iš ku
rių tik retas sugrįžo.

Sovietai pareikalavo atleisti 
iš pareigų ir suimti Vidaus rei
kalų ministerį gen. Kazį Skučą 
ir Saugumo departamento dir. 
Augustiną Povilaitį, kurie su
klaidinti nespėjo pereiti sienos į 
Vokietiją ir buvo atiduoti bude
liams, ištroškusiems kraujo. Tai
gi nukentėjo pareigūnai, kurie 
ištikimai atliko pareigas Lietu
vai. 1941 m. gen. K. Skučas bu
vo sušaudytas Butyrkų kalėjime 
Maskvoje. Povilaitis ilgiau buvo 
laikomas kalėjime, bet ir jį išti
ko panašus likimas.

Keista, kai daugelis sovie
tams okupuojant Lietuvą, sku
bėjo pasitraukti į Vokietiją, Au
gustinas Voldemaras, nekreipęs 
dėmesio į Lietuvos pasiuntinio 
K. Škirpos įspėjimą apie jam 
gręsiantį pavojų, išskubėjo per 
Berlyną į Kybartus. Eitkūnuose 
vokiečių saugumas jį irgi įspėjo, 
kad nevyktų, bet jis nieko nepai
sydamas birželio 18 d. pateko į 
raudonosios meškos nasrus. Tuo
jau buvo areštuotas ir ištremtas į 
Kaukazą. 1942 m. gruodžio 16 
d. mirė Butyrkų kelėjime Mask
voje, sulaukęs vos 59 metų. Gai
la, likęs Vakarų pasaulyje jis bū
tų galėjęs daug prisidėti prie pa
vergtos Lietuvos laisvinimo dar
bų. Juk jis prityręs diplomatas, 
daug kartų tarptautinėje arenoje 
gynęs Lietuvos reikalus. Šiuo 
neapgalvotu žingsniu jis pasitar
navo tik sovietų propagandai.

Daugelį nustebino, kad prof. 
V. Krėvė-Mickevičius sutiko įei
ti į sovietų sudaromą Lietuvos 
liaudies vyriausybę užsienio rei
kalų ministerių ir ministerio pir
mininko pavaduotoju, tikėdama
sis dar ką nors laimėti Lietuvos 
naudai. Tik sužinojęs, kad jis ta
po tik Maskvos įrankiu, pasitrau
kė iš pareigų. Pažymėtina, daug 
kas tikėjosi, jog Lietuva nebus 
įjungta į Sovietų Sąjungą, bet 
galbūt gaus Mongolijos statusą.

Mano pažįstamas vienos 
studentų tautinės korporacijos 
pirmininkas J. Šarka pirmosiomis 
okupacijos dienomis buvo pasi
ryžęs išvykti į užsienį, bet pasi
kalbėjęs su ministerių V. Krėve, 
pakeitė nuomonę. Krėvė jam sa
kęs: “Jūs lietuviai bėgsite, palik
dami Lietuvą kitataučiams?” J. 
Šarka birželio 14 buvo areštuo
tas ir ištremtas į Sibirą. Likimas 
nežinomas.

Gen. Kazys Ladiga, vadova
vęs lietuvių daliniams 1919 m. 
išstūmė bolševikus iš Lietuvos 
iki Dauguvos upės, ramiai leido 
pensininko dienas savo ūkyje 
Biržų apskrityje. Okupuojant Lie
tuvą bolševikams, turėjo pasi
traukti į užsienį, nes bolševikai 
neužmiršo jo darbų, kad “slopi
nęs tarybų valdžią Lietuvoje”. 
Jau 1940 m. suimtas ir 1941 m. 
gruodžio 12 d. sušaudytas.

Toks pat likimas laukė ir 
gen. Vinco Grigaliūno-Glovac- 
kio, kuris fronte su bolševikais 
vadovavo 2 pėst. pulkui. Jis 
greit susiorentavo suvaidinęs 
darbininką pritapo prie vieno 
kolchozo Gudijoje kaip juoda
darbis darbininkas ir, vokie
čiams okupavus tą kraštą, grįžo 
į Lietuvą. Vėliau išvyko į Pietų 
Ameriką. Mirė natūralia mirtimi 
Kolumbijoje 1964 m.

Į Vokietiją buvo pasitraukęs 
gen. Povilas Plechavičius, gen. 
Stasys Raštikis, daug žemesnių 
laipsnių kariškių ir kitų profesi
jų žmonių: prof. A. Maceina, 
kun. J. Prunskis ir kt. Kurie ne
pasitraukė, kaip buvęs LR prezi
dentas Aleksandras Stulginskis 
su žmona, Mikalojus Lipčius, 
Finansų departamento direkto
rius ir daugybė kitų, buvo areš
tuoti ir ištremti į Rusijos gilumą, 
kalėjo priverčiamų darbų sto
vyklose. Jei kurie grįžo, tai nete
kę sveikatos, ir greit buvo palai
doti tėvynės žemėje. O daugelio 
nelaimingųjų kaulai išblaškyti 
plačiuose Sibiro plotuose.

mailto:tevzib@patbcom.com
http://www.tzib.com
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Stebuklai Lietuvos gyvenime Turininga Lietuvos šventė
ANTANINA GARMUTĖ

Sakoma, kad Lietuva - ne 
tik Marijos žemė, bet ir stebuklų 
šalis. Mano bičiulė pedagogė 
N.N. vardija:

- Pirmasis stebuklas - Lie
tuva atgavo nepriklausomybę. 
Antrasis - pavyko išsirinkti pre
zidentu Valdą Adamkų, o ne ko
kį nors lukašenkinės mąstysenos 
politiką, kuris lemiamu momen
tu būtų nuvairavęs į Rytus. Tre
čiasis stebuklas - labai sėkmin
gai susiklostęs referendumas dėl 
stojimo į Europos sąjungą.

Tiesą sakant, būta nemažai 
ir abejojančių. Jų tarpe - prieš 
stojimą ryžtingai pasisakančių 
euroskeptikų. Net seimo narių, 
politkalinių bei tremtinių. O kur 
dar niekaip neatsigaunantys že
mės ūkio darbuotojai ir skurs
tantys bedarbiai? Viltis blėso. 
Neatrodė, jog sugebėsime vėl 
vieningai susitelkti kaip Baltijos 
kelyje. Betgi žmonės sugebėjo 
susikaupti. Susirūpinti. Ir nu
spręsti - istoriškai. Įvertinome, 
kad neryžtingumas, pavyzdžiui, 
pavėluotai priimant krikščio
nybę nubloškė tautą bene 200 
metų atgal nuo europinės civili
zacijos. Abejingumo negalima 
buvo sau leisti. Išeities iš liūno 
nesimatė.

- Ekonominis stebuklas ir 
pažanga, kurią prieškario Lietu
va pasiekė per tuos 22 metus 
nepriklausomybės, - pastebi bi
čiulė pedagogė, - gali būti pa
aiškinta ne tik tuometiniu tautos 
susitelkimu, bet ir aukštomis 
valdančiųjų asmenų dvasinėmis 
savybėmis, išmintimi. Tada val
džios vyrai aukojosi. Vileišis 
Vilniaus gerovei bene milijono 
vertės savo santaupas paskyrė, 
ministerial didelių algų neėmė, 
ir t.t. Dabar gi žmonių dvasia 
katastrofiškai komunizmo su
luošinta. Sąžinės netekę val
džios atstovai grobia kiek be
įstengdami. Dar pasityčioja: ko
dėl “neima kiti”? Betgi iš tų 
“kitų” ir imama, grobiama. Že
mesnieji valdininkai neatsilieka 
nuo aukštesniųjų. Lenktynės.

Kanados lietuvių choras Vilniuje, Užupio gatvėje sutiko buv. prezidentą
Valdą Adamkų liepos 3 d. ir tą akimirką įamžino Ntr. A. Sirnonavičiaus

“Doleramos” Lietuvoje
Kanadoje visi žinom, kaip 

nuostabiai verčiasi vadinamo
sios “doleramos” (dolerinės par
duotuvės), kuriose apstu visokių 
niekniekių, maždaug vieno do
lerio vertės. Dažniausiai tai pre
kės iš Kinijos. Pasirodo kažkas 
panašaus vyksta ir Lietuvoje. 
Jon imta vežti prieš trejetą ket
vertą metų dideliais kiekais pre
kių iš Kinijos ir dabar parduotu
vėse, bent pramoninių prekių sky
riuose, maždaug 20% visų gė
rybių sudaro kinietiškos prekės.

Š.m. birželio 20 d. laidoj At
gimimas pasinaudojo Laisvosios 
Europos radijo apklausa, apie 
šiuos gaminius. Beveik vienbal
siai pripažįstama, kad tai vien
kartiniai daiktai, kuriuos galima 
nusipirkti už pigią kainą trum
pam panaudojimui ir greitam iš
metimui. Tai šlamštas. Kitų pa
žiūros niuansuotesnės. Vadybi
ninkai pripažįsta, kad dešimtme
čio eigoje tų prekių kokybė pa
stoviai gerėjanti. Taip V. P. 
Market generalinis direktorius 
Ignas Staškevičius tvirtina, kad 
kinietiškos prekės būna trijų rū
šių: neįtikėtinai pigios ir ne itin 
kokybiškos, vidutinės kokybės 
bei vidutinės kainos, ir aukštos

• Kai turėsi apsispręsti, pasi
klausk patarimo pareigos, o ne 
aistros. Kas tik gera pasaulyje pa
daryta, atlikta klausant pareigos 
balso, o kiek yra blogio, - tai savi
meilės vaisiai. (J. B. Lacordaire) 

Dabartiniai milijonieriai žinia- 
sklaidoje didžiuojasi, kad per 
vakarą kiekvienas “prabaliavo- 
ja” po 100 - 150,000 litų, o jų 
ponių vienkartinio apsivilkimo 
suknios kainuoja po 50,000 litų. 
Ir jiems ne gėda, kai tauta šitaip 
skursta! Ne veltui mūsų jautru
sis poetas Justinas Marcinkevi
čius sušunka: “Užsiūkite dar ne
išvogtas valstybės kišenes!” Per 
pastarąjį laisvės dešimtmetį 
maisto produktai pabrango 3-4 
kartus ir daugiau. O pensijas ke
lia vos 5 litais per 4 metus - ir 
tuo giriasi! Nuosavybė eiliniams 
piliečiams negrąžinama. Teisėt
varka blogesnė nei sovietmečiu. 
Ne veltui įžymusis lietuvių dip
lomatas V. A. Dambrava pata
ria, iškilus juridiniam reikalui 
kreiptis ne į teismus, bet eiti į 
Bažnyčią... Nes turime tik pseu- 
dolaisvę ir pseudodemokratiją.

Niekam ne paslaptis, kad iš
gyvename patį žemiausią - juo
dąjį komunistinį - kapitalizmą, 
kokio pasaulis iki šiol nebuvo 
matęs.

Todėl prieiname prie išva
dos, kad Europos sąjungoje blo
giau nebus. Atvirkščiai - gal 
tuos begėdžius - vagių vagis ir 
vagių gynėjus sudrausmins. 
Biurokratus pažabos. Nuosavy
bę grąžins - t.y. paprastus pilie
čius, jų tarpe ir buvusius Sibiro 
tremtinius žmonėmis pripažins. 
Europoje išnyks tie “lygesni už 
lygius” (sovietinė terminologija) 
ir neliečiami “šventesni už šven
tus” (dabartinė sąvoka). Lietuva 
privalo tapti teisine, demokra
tine valstybe!

Gyvenimas parodė: lietuviai 
moka susitelkti. Ėjome į refe
rendumą kaip į Antrąjį Baltijos 
kelią. Spręsti savo vaikų ir vai
kaičių, savo tautos ateities. An
trasis pasaulinis karas pagaliau 
pasibaigė. Reali viltis, kad iš
nyks ir jo pasekmės, mus vis dar 
kankinančios. Sunkumų neiš
vengsime, bet... šviesa — tunelio 
gale. Ir svarbių svarbiausia: ne
beriedės į Rytus gyvuliniai už
kalti vagonai! Ačiū Tau, - 
Aukštybių Viešpatie!

kokybės. “Jeigu prieš keletą me
tų daugiausiai tas prekes įvežda- 
vo turgaus prekeiviai, ir jos bū
davo pačios pigiausios ir pačios 
prasčiausios, tai pastaruoju metu 
jas įveža legaliai veikiančios 
Lietuvoje įmonės. Tos prekės 
yra pagamintos, prisilaikant rei
kalavimų”. Bet tuo pat metu p. 
Staškevičius leidžia suprasti, 
kad šitokia padėtis neamžina. Ir 
tai dėl dviejų priežasčių.

Pastaraisiais mėnesiais ki- 
nietiškų prekių importas iš Kini
jos į Lietuvą ėmė striginėti dėl 
vadinamojo SARS viruso, todėl 
prekybininkai skubiai ėmė ieš
koti pakaitalo iš kitų Azijos 
valstybių ir, regis, jau rado. Ne
trukus Lietuvoje pagausės pre
kių iš Taivano, Indijos ir Pakis
tano. Būtina paminėti ir tai, jog 
po metų kinietiškos prekės iš ki
tų Azijos šalių brangs. Taip at
sitiks todėl, kad kitų metų gegu
žę Lietuvai tapus Europos są
jungos nare, keisis užsienio pre
kybos su vadinamosiomis tre
čiosiomis šalimis, sąlygos. Pri
dėjus muitus, ir Kinijos bei dar 
18-os šalių importuotos prekės 
gali pabrangti iki 40%.

Tačiau kita vertus į Lietuvą 
bus įvežamos kinietiškos prekės 
iš tų išteklių, kurie skirti Euro
pos sąjungos šalims, o tai reiš
kia, jog prekės bus kokybiškes
nės, nei dabar.

V. A. Jonynas

Švč. Mergelės Marijos statula Šiluvoje, kur vyksta garsieji atlaidai 
ištisą savaitę Nuotr. Ed. Šuiaičio

Praeitis, kurioje brendo dabartis
DR. JONAS KUNCA

Lietuva atgavo nepriklauso
mybę ir kartu Vilnių ir Klaipė
dos uostą. Šiandien tai laikome 
savaime suprantamu dalyku. Re
tai pamąstom, kodėl nūdienos 
Lietuvoj gyvena per 80% lietu
vių, kai mūsų kaimyninėj Latvi
joj ir Estijoj beveik pusė gyven
tojų yra rusai ar kiti slavai. To
kią mūsų valstybei ir tautai būk
lę sudarė ne vien lietuvių pa
stangos ir aukos. Istorinių įvy
kių raida atliko didelį vaidmenį.

Jau prieš 750 metų karalius 
Mindaugas, atsidėkodamas už 
karališką karūną ir taikos sutartį, 
atidavė kalavijuočių ordinui va
karinę Žemaičių dalį, kuri anuo 
metu buvo retokai apgyventa. 
Ieškodamas kryžiuočių ordino 
pagalbos kovoje su Kęstučiu ir 
Vytautu, Jogaila atidavė jam 
Žemaičius iki Dubysos. Vos po 
kelių metų pabėgęs iš kalėjimo 
Vytautas nuskubėjo į Marien
burgą derėtis dėl paramos prieš 
Jogailą. Už ją užrašė ordinui 
Žemaičius jau iki Nevėžio upės. 
Paskui panašų pažadą ordinui 
davė Švitrigaila.

Dovanoti lengva. Atgauti 
Žemaičius buvo kur kas sun
kiau, nes kryžiuočių ordinas vi
siem rodė visą eilę Žemaitijos 
perleidimo sutarčių. Gerai, kad 
kietagalviai žemaičiai patys 
priešinosi okupantui. Tai paska
tino Vytautą Didįjį ir Jogailą 
spręsti Žemaičių klausimą gink
lu. Jie laimėjo Žalgirio mūšį, bet 
Marienburgo paimti neįstengė. 
Kryžiuočių ordinas išliko, nors 
žymiai nusilpnėjęs. Tai paleng
vino Vytautui Didžiajam vesti 
derybas, kurios baigėsi Melno 
taika ir Žemaičių atgavimu. 
Klaipėda buvo neatgauta ir išli
ko vokiečių rankose iki 1923 
m., kada savanoriai ją užėmė. 
Tik neilgam. 1938 m. Hitleris ją 
vėl prisijungė prie Reicho. Apie 
ginkluotą pasipriešinimą nebuvo 
jokios kalbos.

Vilnių jau po Pirmojo pa
saulinio karo pagrobė lenkai. 
Taip Lietuva liko mažutė, be 
uosto ir be senos sostinės. Neli
ko vilčių atgauti tas gyvybiškai 
svarbias žemes. Kilo baimė dėl 
pačios Lietuvos likimo.

PADĖKA

A+A
ZIGMUI ZALESKIUI

iškeliavus amžinybėn 2003 m. birželio 16 d., 
nuoširdžiai dėkojame klebonui kun. Aug. Simanavičiui, 
OFM, aukojusiam gedulines Mišias, br. diakonui Petrui Šar
kai, OFM, už maldas koplyčioje ir palydėjimą į kapines. 
Ačiū visiems už aukas Prisikėlimo parapijai, užprašytas gau
sias šv. Mišias ir puikias gėles.

Dėkojame D. Radikienei už giesmes šventovėje, 
muz. L. Turūtaitei ir V. Mašalui už giedojimą koplyčioje. 
Ačiū visiems, pareiškusiems užuojautą žodžiu bei raštu iš 
arti ir toli. Ypatingas ačiū sūnaus Andriaus draugams, nešu- 
siems karstą. Dėkojame J. Gurklienei, paruošusiai pusryčius, 
ponioms už gausius, skanius pyragus ir M. Poviiaitienei už 
aukų rinkimą.

Tušė Zaleskienė,
duktė Ilona su šeima, 
sūnus Andrius su šeima

Kaip tik tuo metu istoriniai 
įvykiai atėjo mums į pagalbą, 
kuri buvo surišta su baisiom 
aukom ir laikinu nepriklauso
mybės praradimu, galinčiu tapti 
amžinu. Vokietijos kancleris 
ruošėsi ginklu atsiimti Dancigo 
koridorių, skiriantį Prūsiją nuo 
likusios Vokietijos. Tam reikėjo 
užsitikrinti S. Sąjungos neutra
lumą.

Derybos prasidėjo Krem
liuje 1939 m. rugpjūčio 23 d. Už 
minėtą neutralumo paslaugą 
Stalinas nedelsdamas pareika
lavo Suomijos, Baltijos valsty
bių, dalies Lenkijos ir Besara
bijos, kuri tada priklausė Rumu
nijai. Reicho derybininkas, už
sienio reikalų ministeris Ribben
trop, susirišo telefonu su Hitle
riu atsiklausti jo dėl sovietų rei
kalavimų. Vokiečių delegacija 
sutiko su jais, bet norėjo, kad 
bent Lietuva liktų Reicho intere
sų zonoje, greičiausiai dėl sau
gumo. Kartu vokiečių atstovas 
pasiūlė, o Stalinas pritarė, kad 
Vilnius ir jo kraštas bus prijung
ti prie Lietuvos. Greit paaiškėjo 
tokio jų pageidavimo priežastis. 
Berlynas žinojo lietuvių norą 
atgauti Vilnių ir galvojo juo pa
sinaudoti artimoje ateityje. Vo
kietijai būtų geriau - ji neatro
dytų užpuolike, bet tik norinti 
atsiimti savo žemes. Tegu eina 
lietuviai kartu ir susigrąžina Vil
nių. Nedelsdamas Berlynas pa
siūlė Kaunui stoti kartu į karą ir 
atsiimti Vilnių. Siūlė duoti rei
kiamos ginkluotės. Bet kai po 
dviejų pakvietimų Kauno val
džia atsisakė dalyvauti Lenkijos 
puolime, Stalino raginamas Ber
lynas sutiko perleisti S. Sąjungai 
ir Lietuvą, išskyrus mažą Suval
kijos dalį, kurią vėliau Maskva 
išpirko aukso markėm.

Vilniaus klausimas jau buvo 
aptartas Maskvos-Berlyno slap
tuose protokoluose, kurių Sta
linas sąžiningai laikėsi. Po rusų 
invazijos 1940 m. Kremlius grą
žino Vilnių Lietuvai. Tik sakė, 
kad tai daro ne dėl slapto susi
tarimo, bet dėl geraširdiškumo 
lietuvių tautai. Taip Vilnius tapo 
sovietinės Lietuvos respublikos 
dalim. Atgavę nepriklausomybę, 
atgavome ir mūsų sostinę.

Po Vokietijos pralaimėto

(Atkelta iš 1-mo psl.J 
pinas nusidriekė visų šventės 
dalyvių eitynės į Vingio parką. 
Ėjo tūkstančių tūkstančiai daini
ninkų, šokėjų, dūdorių, trispal
vių vėliavų būrys, 15 miestelių, 
švenčiančių 750 metų su savo 
ženklais, LDK (XVI š.) vėliava, 
šventoji ugnis.

Važiavo dailiais arkliais pa
kinkyti vežimai su mediniais, 
pintais, lipdytais, žiestais, kal
tais, austais dirbiniais bei mar
gučiais, sodais, verbomis. Raite
lių lydimoje Trakų karališkojo 
rūmų teatro karietoje važiavo 
karalienė Barbora su Žygimantu 
Augustu. (Gaila, ne karalienė 
Morta su Mindaugu...).

Kaspino pabaigoje akių ati
traukti negalėjai nuo prieškari
nės Lietuvos ulonų, nešusių tris
palves, Dainų šventės vėliavą, 
16 dainų švenčių juostų.

Iš viso dalyvių - 36,525 iš 
Lietuvos; daugiausia iš Vilniaus 
apskr. - 7,718, Kauno - 5,957, 
mažiausia - Tauragės apskr. - 
1,346. Iš užsienio — JAV, Brazi
lijos, Australijos, Vokietijos, Ka
nados, Latvijos, Lenkijos, Rusi- 

karo visos Hitlerio užimtos že
mės buvo sugrąžintos, taigi ir 
Klaipėdos kraštas buvo prijung
tas prie sovietinės Lietuvos, o 
vėliau jis ir liko mūsų valstybės 
ribose.

Kalbama, kad Stalinas siū
lęs Sniečkui prisijungti ir Kara
liaučiaus sritį, bet pastarasis at
sisakęs, nes tai būtų Lietuvai per 
sunki našta. Raštiškų įrodymų 
apie tai iki šiol nerasta.

Kaip dabar matome, Lietuva 
išliko lietuviška nepaisant mėgi
nimų ją surusinti. Už tą turime 
būti dėkingi ne tik partizanams, 
bet ir istorinių įvykių raidai. 
Mirus Stalinui 1953 m. pavasa
rį, jo vietą mėgino užimti KGB 
viršininkas Berija. Reikėjo jam 
sovietinių respublikų paramos. 
Joms pasigerindamas jis išsiun
tinėjo nurodymą, kad kiekviena 
iš jų suorganizuotų savus tauti
nius kompartijos kadrus ir pa
keistų svetimtaučių (rusų) parei
gūnus savais žmonėmis. Lietu
vos kompartijos centrinis komi
tetas susirinko svarstyti šito rei
kalo. Sniečkus perskaitė Berijos 
laišką. M. Gedvilą pareiškė, ne
gali būti, kad Žemaitijos savi
valdybės gyventojai negali susi
kalbėti su viršininkais lietuviš
kai ir turi atsivesti vertėjus... 
Dauguma pasisakė už svetim
taučių atleidimą. Nedelsiant iš 
Lietuvos buvo išsiųsti 3000 rusų 
“načalnikų” atgal į Rusiją, o jų 
vieton pasodinti lietuviai. Greit 
po to Berija buvo likviduotas, 
bet rusų pareigūnai nesugrįžo. 
Vilniaus valdžia aiškino, kad jų 
vietos yra užimtos. Be to, parti
zanų veikla irgi atbaidė rusus 
nuo skubėjimo į Lietuvą.

Priešingai įvyko Latvijoj ir 
Estijoj. Ten jie visi atgavo savo 
vietas. Taip ir išėjo, kad mūsų 
Lietuva liko lietuviška.

Vilniaus ir Klaipėdos atga
vimas ir lietuviškumo išlaiky
mas yra istoriniai laimėjimai. 
Juos privalome tinkamai įvertin
ti ir, užuot aimanavę, turime sto
ti į šalies atstatymo darbą. 

Kanados lietuviai žygiuoja Vilniaus Gedimino prospekte Pasaulio lietu
vių dainų šventės atidarymo iškilmėse Nuotr. A. Šimonėlienės

A+A
VLADUI ANDRULIUI

Lietuvoje mirus,
broliui JONUI ANDRULIUI, jo šeimai bei 
artimiesiems reiškiame gilią užuojautą-

Anapilio korporacijos valdybos nariai

jos, Ukrainos - apie 950 daini
ninkų, šokėjų.

Lietuviškos dainos
Didžiausias (didingiausias...) 

Valstybės dienos renginys - Pa
saulio lietuvių Dainų šventė. 
Mes, Karūna Tėvynei, prasidėjo 
vakare Vingio parke (“Mes” 
paimta iš Justino Marcinkevi
čiaus eilėraščio). Chorų pagal 
Liaudies kultūros centro prane
šimą - 415, dainininkų - 
15,548; pučiamųjų orkestrų - 
74, muzikantų - 2,257.

Spaudoje nurodomi ir kito
kie skaičiai: chorų - 440, daini
ninkų - per 18 tūkst., orkestrų - 
71. Dirigentai - P. Bingelis, P. 
Gilys, be jų - dar 34... Dalyvau
ja Lietuvos kariuomenės garbės 
sargybos orkestras, vadovas - J. 
Jonušas; šoka Klaipėdos univer
siteto šokių kolektyvas “Žu
vėdra”, vadovai - Skaistė ir 
Romas Idzelevičiai.

Dainų vakaras apėmė ir se
nąją, ir naująją klasiką. Po V. 
Kudirkos Tautiškos giesmės — 
amžinoji J. Gudavičiaus Kur gi
ria žaliuoja, paskui M. K. Čiur
lionio Šėriau žirgelį, K. Ba
naičio, S. Šimkaus, L. Abariaus, 
J. Naujalio ir L. Vilkončiaus, B. 
Gorbulskio, T. Makačino, A. 
Raudonikio, V. Kernagio bei 
daugelio kitų pamėgtos, nepa
mirštamos dainos.

Pakilus jausmas
Nežinau, kas gali apsakyti 

jausmą, išgirdus vyrų balsus 
dainoje Kur giria žaliuoja, arba 
chorų dainuojamus T. Makačino 
Berniukus? Neabejoju, berniukų 
svajonė apie šturvalą suvirpino 
širdį ne tik prezidentui... O V. 
Kernagio Mūsų dienos kaip 
šventė (solistai - Č. Gabalis, V. 
Kovaliovas, P. Meškėla)! Jos 
tūkstančius dainuojančių ir tūks
tančius sėdinčių (su skėčiais) 
sujungė vienu jausmu, vienu rit
mu. Skanduojama - “Pakartot”, 
dėkojama - “Ačiū, ačiū, ačiū”.

Mūsų dienos kaip šventė 
nebūtų šventė, jei joje nešoktų 
“Žuvėdra”, pasaulinių konkursų 
laureatė... Vario dūdos, J. Jonu
šo trimitai. Negi jie nepakelia 
nuotaikos? Tai kas, kad lyja, ap
skritai, sunku aprašyti, tokį ren
ginį reikia pamatyti, išgirsti ir 
pajusti.

Prezidentūroje
Garbingieji svečiai, per lietų 

išėję anksčiau iš dainų vakaro, 
buvo priimti prezidentūroje. 
(Pobūvyje nedalyvavo Rusijos 
atstovai, į namus išskubėję dėl 
sprogdinimų Maskvoje). Istori
niuose jos rūmuose (kur gyveno 
Aleksandras I, Napoleonas, Ku
tuzovas) svečius pasitiko Vil
niaus miesto senosios muzikos 
ir šokių teatras “Puelli Vilnen- 
ses” (Vilniaus vaikai), koncer
tavo Vilniaus styginių kvintetas.

Vakarienei Mėlynojoje salė
je baigiantis netikėtai pasigirdo 
fanfarų garsai. Atėję į balkoną 
svečiai kieme pamatė nušviestą 
skaičių 750, grojantį orkestrą 
“Trimitas”. Orkestras taip visus 
išjudino, kad Švedijos karalius 
Karlas XVI Gustavas, iškėlęs 
rankas lingavo su žmona Silvija, 
A. Kvasnievski muzikantams 
vis šaukė “Ješče, Ješče (dar! 
dar!), kojas kilnojo santūrioji 
svečių palyda.

Spaudos duomenimis, atvy
kusių įspūdžiai labai gražūs. Su
žavėti ir renginiais - mokėjimu 

organizuoti, švęsti, džiaugtis. 
Didžiojo hercogo Henrio nuo
mone, tokia tauta Europoje turi 
turėti gerą ateitį.

Išvykdami karaliai, prezi
dentai gavo dovanų: vyrai - po 
du butelius šampanizuoto vyno 
“Karalius Mindaugas”, po laivą 
iš gintaro ir sidabro, kraštui prie 
Baltijos prisiminti, o moterys - 
gintaro, viena gavo segę, kita - 
vėrinį, be to, kompaktinių 
plokštelių apie Lietuvą.

Kiti renginiai
Daug didelių, prasmingų 

renginių vyko prieš liepos 6-ąją. 
Antai birželio 30 d. buvo prista
tyti XIX š. lietuvių tautinės ap
rangos - aukštaičių, žemaičių, 
klaipėdiečių, dzūkų vilkėtų mo
terų, vyrų, vaikų pavyzdžiai. 
Šalia jų parodyti dabar sukurti, 
nusižiūrėjus į senuosius.

Liepos 1 d. Vingio parke 
įvyko miuziklo (muzika V. Ga
nelino) Velnio nuotaka premje
ra. Į ją iš Izraelio atvykęs kom
pozitorius pastatymu buvo labai 
patenkintas.

Liepos 2 d. Katedros aikštė
je skambėjo V. Bartulio kūrinio 
Mūsų Lietuva premjera. Liepos 
3 d. - Pasaulio lietuvių dainų 
šventės paskelbimas prie prezi
dentūros, Daukanto aikštėje.

Tą pačią dieną Sereikiškių 
parke - folkloro diena, pa
vadinta Slauna mūsų giminėlė. 
Sutartinės skambėjo ir ant Gedi
mino kalno, o apačioje - pynė
jai, audėjos, puodžiai, kalviai, 
drožėjai, aludariai laukė pirkėjų. 
Popiet Taikomosios dailės mu
ziejuje (buv. Arsenale) pristaty
mas iš Berlyno Slaptojo archyvo 
atvežto (paskolinto) karaliaus 
Mindaugo dovanojimo rašto su 
antspaudu (1255), vienintelio 
Mindaugo laikų originalo turi
nys — Šėlos žemių dovanojimas 
Ordinui, mokestis už krikštą. 
Susidomėjimas nedideliu perga
mentu (galbūt rašytu Vilniuje?) 
didžiulis: salė pilnutėlė, prezi
diume - R. Paksas, V. Adam
kus, S. Tamkevičius, A. Pau
lauskas, vyriausybės nariai.

Liepos 4 d. universiteto 
Skargos kieme kankliavo kank
lių ansambliai; vakare Kalnų 
parke - ansamblių vakaras Virs
mo spalvos. Liaudies instrumen
tų skambėjimu, dainomis ir šo
kiais atkurta metų laikų kaita.

Liepos 5 d. Katedros aikš
tėje - pučiamųjų orkestrų para
das. Vario dūdos siautėte siautė
jo, nepalikdamos nė vieno abe
jingo. Grojo šalies kariniai ir 
profesionalūs orkestrai, jiems 
padėjo šokėjos. Iš Katedros 
aikštės paradas nusikėlė į Rotu
šės aikštę, kur grojo geriausi 
mėgėjų orkestrai. Liepos 5-osios 
vakare Žalgirio stadione - Šokių 
diena, kurios tema - Gyvybės 
žalias medis, Jis - įvaizdis ga
lios, susiejančios dangų ir žemę, 
amžinąją gimimo ir mirties pa
slaptį. Programoje, atspindinčio
je gyvenimo kaitą per įvairius 
medžius - ievarą, verbą, beržą, 
ąžuolą, obelį, kopolio rožę. Da
lyvavo visų amžiaus grupių Lie
tuvos ir pasaulio lietuvių šokė
jai, tarp jų ir Kanados... (Iš viso 
8,000). Visai vėlai vakare, jau 
naktį - Karaliaus Mindaugo tilto 
atidarymas Upė sveikina tiltą. 
Senolė Neris XXI š. “naujagi
mį” pasveikino ugnies, muzikos, 
pirotechnikos siautuliu, kurį ste
bėjo tūkstančiai vilniečių, o 
“naujagimis” - arkinis, metali
nis, 101 m ilgio, 1975 m pločio, 
jungia senamiestį, katedros aikš
tę su dešiniuoju Neries krantu 
Kalvarijų rajonu. Kainavo jis 
37.5 mln. Lt. Per tilto atidarymą 
kalbėjo min. pirmininkas A. Bra
zauskas, meras A. Zuokas ir kt.

Valstybės diena atšvęsta
Taip, dainuojame gražiau

sias pasaulyje dainas (siūlome 
jas įtraukti į UNESCO sąrašus), 
mokame organizuoti, švęsti, 
džiaugtis. Tai pastebėjo svečiai. 
Su nuostaba klausėmės medici
nos darbuotojų pranešimų - pir
mą kartą po . panašių renginių 
nereikėjo vežti į ligoninę nete
kusių sąmonės nuo svaigalų, 
narkotikų. Niekas nieko nenu- 
dūrė, nenužudė. Negalėjo ne
džiuginti policijos paslaugumas, 
nuoširdumas ten, kur galėjo 
piršto nepajudinti. Nejaugi tai 
MES? Tie patys, išsižadantys 
savo kalbos, dievinantys pinigą, 
vagiantys šimtus ha miško, pri
imantys įstatymus, leidžiančius 
grobti gražiausius žemės skly
pus, žudantys ir besižudantys? 
Šventėje buvo tūkstančiai gro
jančių, šokančių, dainuojančių 
vaikų, labai norėjusių atvažiuoti 
į šventę. Tad gal jau pajudėjome 
iš mirties taško?
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® LAISVOJE TĖVYNĖJE
PELNINGI SALDUMYNAI

“Kraft Foods Lietuva”, vie
nas iš Baltijos kraštuose pirmau
jančių konditerijos ir užkandžių 
gamintojų, paskelbė 15.2 mln. 
Litų pelno 2002 metams, rašo 
The Baltic Times (2003 m. birž. 
5-11). Parduota 19,668 tonos 
gaminių, 6.7% daugiau negu už
pernai. Pajamos siekė 254 mln. 
Litų. Ši bendrovė gamina “Est
rella” bulvinius traškučius, sal
dumynus “Karūna” ir konditeri
jos pusgaminius, eksportuoja į 
Latviją, Estiją, Lenkiją, Gudiją, 
Rusiją, Ukrainą, Bulgariją Ma
kedoniją ir Kazakstaną.

AVARIJA RĄŽĖJE
Liepos 20 d. įvyko kanaliza

cijos avarija, užsikimšus po Rą
žės upeliu paklotam vamzdynui. 
[ upelį pateko apie 30 kubinių 
metrų buitinių nuotekų. Gamtai 
padaryta žala dar skaičiuojama, 
upelis jokiais cheminiais būdais 
nevalomas, nes to nereikėjo, 
avarija likviduota. Klaipėdos vi
suomenės sveikatos centro at
likti tyrimai rodo, jog per avari
ją Palangoje Baltijos jūra nebu
vo užteršta, maudytis galima, 
nors Rąžės upelio žiočių van
dens tyrimai rodo, jog tarša leis
tiną normą viršija du kartus. Di
džiausias teršalų kiekis nusta
tytas ties kanalizacijos tinklų 
avarijos vieta, pačiame Rąžės 
upelyje, kur užterštumas leis
tinas normas viršija 81 kartą. 
Ten maudytis draudžiama. Pa
langos savivaldybės administra
cijos direktoriaus teigimu, ava
rija įvyko dėl vamzdžiuosie su
sidariusio riebalinio kamščio, o 
dėl to kaltos kavinės ir restora
nai, kurie nepasirūpino riebalų 
gaudyklėmis arba netinkamai 
jas naudojo, rašo ELTA/LGTIC.

DAUGĖJA KOMPIUTERIŲ
Žurnale Veidas (18 nr.) ra

šoma, kad praėjusiais metais 
Lietuvos rinkoje buvo parduota 
120,000 kompiuterių, tai yra 
40,000 daugiau negu 2001 me
tais. Šiuo metu yra daugiau kaip 
450,000 kompiuterių, iš kurių 
apie 90,000-100,000 priklauso 
vadinamajam namų ūkiui. Per
nai pastarųjų nupirkta 40,000- 
45,000, o šiemet jų gali padau
gėti iki 50,000 vienetų. Spėja
ma, kad šios technikos pirkimas 
spartės tol, kol kompiuterius na
muose turės apie 300,000 Lie
tuvos šeimų Didžiausias Lietu
vos kompiuterinės technikos 
didmeninis pardavėjas - Kauno 
bendrovė “GNT Lietuva”. Prieš 
3-4 metus asmeninis kompiu
teris be monitoriaus kainavo 
apie 4,000 litą o dabar su moni
toriumi bet be pagrindinės prog
raminės įrangos kainuoja apie 
2,500 litų.
PADAUGĖJO NUSIKALTIMŲ

Oficialios statistikos duo
menimis, Kaune per praėjusį 
pusmetį padaugėjo sunkių ir 
ekonominių nusikaltimą skelbia 
Lietuvos rytas. Per tą laikotarpį 
rekordų pasiekė prekyba narko
tikais. Tokių nusikaltimų užre
gistruota net 4 kartus daugiau
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negu pernai per tą patį laiko
tarpį. Šiemet ONTT pareigūnai 
išaiškino 46 prekybos narkoti
kais atvejus. Policijai kelia neri
mą “tai, jog juodojoje rinkoje 
investicinį potencialą sukūrusios 
nusikalstamos grupuotės ir at
skiri asmenys stengiasi legali
zuotis ir skinasi kelią į valdžios 
struktūras”. Palaikydami ryšius 
su politikais, nusikaltėliai taip 
sau kuria “savisaugos sistemą” 
ir patys siekia dalyvauti politi
koje. Aukščiausius postus nusi
kalstamų grupuočių hierarchijoje 
užimančius asmenis policija kont
roliuojanti. Kaune aktyviausiai 
taikomas Užkardymo įstatymas, o 
teismo įpareigojimai šiemet skirti 
dvylikai stambiausių nusikalstamo 
pasaulio asmenybių.

GAUSIAI ATOSTOGAVO
Klaipėdos perkėlos liepos 

18-20 per Kuršių marias gabeno 
rekordinius skaičius žmonią ra
šo Lietuvos rytas. Juos viliojo 
Juodkrantėje vykusi tradicinė 
žvejų šventė ir Baltijos jūroje iki 
21 laipsnio sušilęs vanduo. Per 
savaitgalį keltais vyko 24,000 
žmonią automobilių perkelta 
4,338, o dviračiais persikėlė 
3000 žmonių.

VALSTYBĖS 
APDOVANOJIMAI

ELTA/LT1C žiniomis, lie
pos 5 d. Prezidentūroje Valsty- 
bės-Mindaugo karūnavimo die
nos išvakarėse Lietuvos prezi
dentas Rolandas Paksas apdova
nojo daugiau kaip 100 Lietuvos 
ir užsienio piliečių už nuopelnus 
Lietuvai, už pagalbą jungiantis į 
transatlantines ir europines or
ganizacijas. Vyčio Kryžiaus or
dino Komandorų kryžiais apdo
vanotas buvęs laisvės kovotojas 
Tauro apygardos štabo ryšinin
kas Antanas Lukša ir Lietuvos 
kriminalinės policijos vyriausia
sis komisaras Vizgirdas Telyčė- 
nas. Iš apdovanotų užsienio po
litikų - geriausiai žinomas Eu
ropos komisijos komisaras 
Geunter Verheugen, prisidėjęs 
prie Lietuvos įsijungimo į Euro
pos sąjungą ir skridęs sportiniu 
lėktuvu su prezidentu R. Paksu, 
gavo Gedimino ordino Didįjį 
kryžių.

SPROGIMAS UKMERGĖJE
Liepos 16 d., 7.30 vai. ryto 

Ukmergėje įvyko sprogimas 
bendrovės “Ukmergės gelžbeto
nis” dirbtuvėje. Nuo jo įsilieps
nojęs gaisras sudegino prieš 7 
metus pastatyto 1000 kv m plo
čio pastatą kurio liko tik griu
vėsiai. Dirbtuvėje sprogimo me
tu dirbo 20 žmonių. Vienas žu
vo, 12 buvo nugabenti į ligo
ninę, 4 jų vėliau išvežti į Kauno 
medicinos universiteto klinikų 
Nudegimų centrą. Manoma, kad 
nelaimė įvyko dėl suvirinimo 
darbą rašo Lietuvos rytas.
NESIKEITĖ POPULIARUMAS

Liepos 3-6 d.d. visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų cent
ro “Vilmorus” atliktos apklau
sos duomenimis, populiariausi 
Lietuvos politikai liko, kaip ir 
praėjusį mėnesį, prezidentas Ro
landas Paksas, buvęs prezi
dentas Valdas Adamkus, minis- 
teris pirmininkas Algirdas Bra
zauskas ir seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas. Išaugo pasi
tikėjimas Liberalų ir centro są
jungos pirmininku, Vilniaus me
ru Artūru Zuoku. Valdančioji 
Lietuvos socialdemokratų parti
ja (LSPD) tebepirmauja, nors 
jos populiarumas sumažėjo. Už 
ją balsuotų 15.5% apklaustųjų 
(birželio mėn. - 16.9%). Trys 
partijos - Liberalų ir centro są
junga, konservatoriai ir liberalai 
demokratai - beveik lygios ant
roje vietoje, vertinamos apsi
sprendusių balsuotojų. Žmonių 
pasitikėjimas seimu ir partijomis 
liepos mėnesį nusmuko. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Ontario Vasagos lietuvių katalikų misijos choras “Bočiai”, atliekantis menines programas šventėse. Prie 
choro - atžalynas, susirinkęs Motinos dienos proga Nuotr. L. Mačikūno

Medelį sodini - žemei sargą palieki
Iš Aukštaitijos kilęs, pėdsakus Sūduvoje palikęs 

a.a. Juozas Siniauskas
Velionis Juozas Siniauskas 

gimė 1909 m. Rytų Lietuvoje, 
arti Aleksandravėlės miestelio, 
prie Dirdų ežero.

Nors proseneliai buvo bajo
riškos kilmės, bet ainiai tiek nu
sigyveno, kad vaikų mokyti ne
išgalėjo. Lietuvos Žemės ūkio 
akademiją baigė būdamas 40 
metų.

Ilgiausiai gyveno ir dirbo 
Marijampolėje, Aukštesniojoje že
mės ūkio mokykloje dėstydamas 
sodininkystę-daržininkystę; pa
sižymėjo jautrumu gamtai. At
rodo, kiekvienas jo apglėbtas 
medelis linksmiau augo, o iš 
gūžtos iškritęs paukštelis pri
glaustas jo delno. Ilgesingą 
žvilgsnį nukreipdavo į padangę, 
kur vėlyvą rudenį turėdavo pasi
rodyti atskrendančios į Šešupę 
žiemot gulbės.

Dėstytojas troško teisingu
mo. Kartais lyg Don Kichotas 
stodavo į kovą prieš neįveikia
mą priešą. Dar stagnacijos me
tais, kai visi tylėjome, jis, susi
kvietęs moksleivių būrį aiškino, 
kad Lietuva pavergta, ir turime 
kovoti. Moksleiviai tuo metu 
Dėstytojo neišdavė, bet jis daž
nai būdavo nesuprastas ir turėjo 
pereiti į kitą mokyklą. Dirbda

J. Siniauskas prie savo užsodinto parko akmens. Užrašas: “Parkas - 
dendrariurnas. Medelį sodini - žemei sargų palieki”.

Edmonton, Alta.
Šių metų pavasarį bei vasaros 

pradžioje Edmontono lietuviai iš
gyveno keletą reikšmingų įvykių. 
Vienas ją reikšmingiausias - Ed
montono Lietuvių Namų 50 metų 
sukakties paminėjimas - pobūvis, 
gegužės 3 d., sutraukęs daug daly
vių bei aukšto rango pareigūnų.

A. a. Algimantas (Al) Juozas 
Dudaravičius, ilgų metų KLB na
rys, daugelį metų buvęs KLB apy
linkės bei Lietuvių Namų pirminin
ku, mirė š.m. balandžio 24 d., išgy
venęs T1 metus. Liūdesyje liko 
žmona Marija (Marytė) bei brolis 
Bronius Vinipege, Man. Palaidotas 
iš “Park Memorial Funeral Home” 
koplyčios balandžio 30 d. Maldas 
bei kitas religines apeigas atliko 
kun. James L. Holland, OM1. Po 
apeigų dalyviai buvo pakviesti ka
vutei ir užkandžiams į Lietuvių Na
mus, kuriuos velionis labai mylėjo. 
Mirusiojo palaikai sudeginti.

Velionis buvo išdirbęs 33 me- 

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

mas Marijampolės žemės ūkio 
mokykloje (XIX-toj proftechni- 
nėj) užsodino didelį parką kurį 
sudarė 300 rūšių retesnių me
džių. Kai kuriuos augalus pats 
parsivežė iš Vidurinės Azijos ir 
Kazachstano. Auga ginkmedis, 
šiltmedis, magnolija, japoniškas 
puošmedis, turkiškas lazdynas, 
amūrinis kamštenis ir kt. Grą- 
žios ąžuolą maumedžių girai
tės, beržynėlis. Medžius sodino 
lyg architektas pagal spalvą la
pų formų harmoniją.

Dėst. J. Siniauskas 40 metų 
savo fenologinių stebėjimų duo
menis siuntė į Lietuvos žemdir
bystės mokslinio tyrimo institu
tą Trakų Vokėje. Stebėjimo 
duomenys užfiksuoti ir Peter
burgo leidžiamame Gamtos met
raštyje.

Marijampolėje, Kvietiškio te
ritorijoje, įsteigė muzieją kurį su
daro senieną gamtos išdaigą 
kriauklią koralų skyriai. Taip 
pat surinko retai sutinkamų ak
menų kolekciją.

Mirė per gimtadienį, 2003 
m. birželio 10, sulaukęs 94 metų.

Nuoširdi užuojauta Sibiro 
tremtinei žmonai Julijai ir duk
rai Skirmantei.

Julija Klišonytė-Šelmienė

tus telefonų bendrovėje. Laisvalai
kiais su pasišventimu dirbo Lietu
vos ir lietuvybės labui, dažnai net 
padengdamas susidariusias išlaidas 
iš savo kišenės. Kai L. Namams te
ko išgyventi finansinius sunkumus, 
Algio ir kito, taip pat jau mirusio 
tautiečio Broniaus Žilinsko, 
iniciatyva ir pastangomis prieita 
prie kazino lošimų, kurių dėka, Na
mai finansiškai atsigavo ir sustip
rėjo. Buvo padaryti dideli remontai, 
pelnas ir kitos geros savybės buvo 
paminėtos laidojimo apeigų metu 
kunigo Holland bei mūsų dabarti
nio B-nės pirmininko. Tie kazino 
lošimai tęsiami ir dabar, kai kada 
sudarydami gražių pajamų Lietuvių 
Namų ir Bendruomenės veiklai.

Lietuvą aplankyti buvo išvy
kusi Bartkų šeima, Kostas Žolpis, 
Jūratė Motiejūnaitė ir Danguolė 
Elzniak.

Šeimos šventės pobūvis įvyko 
šeštadienio vakarą, liepos 5. Po va
karienės buvo rodomas A. Matelio 
ir A. Stonio filmas “Flight over 
Lithuania”. J. P.

Ši knygelė yra bandymas padėti ti
kybos mokytojams ir šeštadieni
nėms pasaulio lietuvių mokykloms, 
kuriose mokosi dvikalbiai vaiku
čiai. Dėkoju Nijolei Gražulienei, 
kuri redagavo į anglų kalbą išvers
tą knygelę God Won’t Scold ir kun. 
Algirdui Paliokui, finansavusiam 
jos išleidimą. Dėkoju vysk. Juozui 
Žemaičiui ir kun. Robertui Grigui, 
parodžiusiems kelią į tikslą, taip 
pat Lietuvių katalikų religinei šal
pai, parėmusiai lėšomis knygelės 
Dievulis nebars išspausdinimą. Lau
kiu laiškų iš mokyklų ir lietuvių 
šeimų, norinčių savo atžalėles auk
lėti Dievo ir Tėvynes dvasia. Kny
geles visiems pasiųsiu nemokamai.

Aldona Gricienė, Vytauto pr. 
11-23, 3000 Kaunas, Lithuania.

Hamilton, Ont.
A.a. Marytei Gimžauskienei 

mirus, reikšdami užuojautą jos 
vyrui ir šeimos nariams Irena ir 
Povilas Girniai KLF aukojo $20.

A. a. Marijos Gimžauskienės 
atminimui, užjausdami šeimą. Pa
galbai Lietuvos vaikams aukojo: 
$40 - E. M. Klevas; $20 - E. K. 
Gudinskai, J. Pyragius; $5 - F. M. 
Gudinskai; a. a. Vladui Čėsnai mi
rus, reikšdami užuojautą dukrai 
Onutei ir jos šeimai bei visiems gi
minėms, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $20 - G. Agurkienė, 
A. Bungardienė, E. K. Gudinskai, 
D. A. Kamaičiai, F. A. Povilauskai, 
A. I. Shaffer; $10 - F. M. Gudins
kai, V. P. Šidlauskai, I. P. Zubai; 
$5 - M. Borusienė, D. Ulbinienė. 
Dėkojame už aukas.

PLV komitetas
A.a. Elenai Kudabienei (Dau

guvietytei) mirus, užjausdami jos 
vyrą Edvardą, dukras - Danutę ir 
Iną sūnų Tomą bei jų šeimas, Tė
vynės sąjungai aukojo: $30 - G. P. 
Breichmanai; $20 - A. J. Gedriai, 
M. L. Paškai; $10 - R. Fronczak, 
A. J. Norkai. L.P.

DCZl/fKZ FOUR SEASONS KJZ/rlrXV REALTY LIMITED

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

Parduodam, perkant 
ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasama* 
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

Angelę Šalvaifytę, 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

■ B ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Viešpaties atsimainymo šven
tovėje, Maspethe, NY, š.m. gegu
žės 21 d. kunigu buvo įšventintas 
diakonas Jonas (Juan) Dielininkai- 
tis. Iškilmėje dalyvavo 15 kunigų, 
tarp jų šeši lietuviai dvasininkai: 
vysk. P. Baltakis, OFM, suteikęs 
šventinimus, jo sekretorius kun. E. 
Putrimas, mons. L. Peck, kun. Pr. 
Giedgaudas, OFM, kun. J. Bacevi
čius, OFM, ir kun. V. Volertas. Per 
pamaldas vysk. P. Baltakis lietuvių 
ir anglų kalbomis pasakė pamokslą, 
išryškindamas kunigo pašaukimą 
pateikdamas ir naujojo kunigo bio
grafiją. Giedojo jungtinis Apreiški
mo ir Atsimainymo parapijos cho
ras, vargonavo muz. V. Barkaus
kas. Po apeigų vaišės vyko parapi
jos salėje.

J. Dielininkaitis gimė 1945 m. 
birželio 19 d. Buenos Aires mieste, 
Argentinoje, ateivių šeimoje. 1976 
m. persikėlė gyventi į Braziliją Sao 
Paulo miestą kur 20 metų darbavo
si vienoje bendrovėje. 1998 m. at
vyko į JAV-bes ir įsijungė į lietuvių 
religinę veiklą. Nuo jaunystės jautė 
pašaukimą būti kunigu. Amerikoje 
buvo priimtas į Holy Apostles ku
nigų seminariją Cromwell vietovė
je, CT, kur baigė filosofijos bei teo
logijos mokslus. Kun. J. Dielinin
kaitis moka keturias kalbas: ispaną 
portugalą anglų ir lietuvių. Todėl 
jis buvo paskirtas vikaru į daugia
kalbę “Our Lady of Mt. Carmel” 
parapiją Bruklyne. Šioje parapijoje 
klebonauja kun. J. Fonti, kuris yra 
ir Apreiškimo parapijos administra
torius. Naujasis kunigas šioje para
pijoje sekmadieninias Mišias aukos 
lietuvių kalba. Taipgi turės galimy
bę įsijungti ir į lietuvišką religinę 
bei visuomeninę veiklą.

(Darbininkas, 2003 m., 6 nr.)

Vokietija
Vasario 16-tosios gimnazijos 

mokytojas ir kapelionas kun. Jonas 
Dėdinas š.m. sausio 10 d. šventė 
savo 80-tąjį gimtadienį. Iškilmes 
rengė Romuvos LB apylinkės val
dyba, vadovaujama A. Ručienės. 
Mišias sukaktuvininkas koncelebra- 
vo su šešiais lietuviais kunigais. Po 
pamaldų pilies salėje vyko vaišės. 
Sukaktuvininką sveikino Vasario 
16-tosios gimnazijos direktorius A. 
Šmitas, buvęs kunigo mokinys A. 
Šiugždinis, Vokietijos LB valdybos 
pirmininkas, pažymėdamas, kad 
kun. J. Dėdino dėka išsilaikė Ras- 
tatto ir Schwetzingeno nedidelės 
LB apylinkės. Taipgi kalbėjo 1. 
Natkevičienė, 13 metų būdama jo 
kaimynė, V. Bartusevičius ateiti
ninkų vardu. M. Dambrauskaitė- 
Šmitienė sukaktuvininkui įteikė 
nuotraukų albumą apie jo veiklą 
gimnazijoje. Romuvos choras pa
dainavo keletą dainų, studentai pa
grojo, o pats sukaktuvininkas paro
dė skaidres iš gimnazijos gyve
nimo.

J. Dėdinas gimė Veršių kaime, 
Sintautų valsč. Baigęs Alytaus gim
naziją 1944 m. pasitraukė į Vokieti
ją. Čia jis įstojo į Eichstaetto kuni
gų seminariją. Vėliau persikėlė į 
Belgiją ir studijavo Liuveno katali
kų universitete. Baigęs filosofijos 
bei teologijos mokslus, 1951 m. per 
Žolinės šventę buvo įšventintas ku
nigu. Mokė tikybos belgų pradžios 
mokykloje ir rūpinosi lietuvių sie
lovada, kartu toliau tęsė studijas 
minėtame katalikų universitete, stu
dijuodamas politinius bei sociali
nius mokslus ir gavo sociologijos 
licenciato laipsnį. 1959 m. atvyko į 
Vasario 16-tosios gimnaziją ir vi
siškai įsijungė įjos darbą nes labai 
trūko mokytojų. Jis per 35-rius me
tus dėstė tikybą filosofiją istoriją

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT TT LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.
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5 m. ind...................................... 3.75% 
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lietuvių, lotynų ir prancūzų kalbas, 
matematiką fiziką biologiją. Suge
bėjo įdomiai vesti pamokas, panau
dodamas įvairias vaizdines priemo
nes. Be to, jis mokiniams nupiešda
vo muzikos instrumentą kartu su 
jais statydavo lėktuvą laivų mode
lius, ragino mokinius rašyti, leisti 
mokinių laikraštėlius, taipgi pa
ruošdavo su mokiniais gražių kalė
dinių vaidinimų. Nors kun. J. Dėdi
nas buvo griežtas mokytojas, bet 
mokiniai jį mėgo. Dar ir dabar, gy
vendamas gimnazijoje, suranda bū
dų palaikyti ryšius su mokiniais. 
Lietuvių bendruomenė Vokietijoje 
linki kun. J. Dėdinui geros sveikatos 
ir ilgų užsitarnautų poilsio metų. 
(Vokietijos LB valdybos Informaci
jos 2003 m., 1 nr.)

Karaliaučiaus kraštas
Įsrutyje š.m. balandžio 26 d. 

įvyko Trečioji lietuvių kalbos olim
piada, kurioje dalyvavo ir rusiškose 
mokyklose besimokantys lietuvių 
kalbos mokiniai bei mokytojai. O 
tokių mokyklų Karaliaučiaus krašte 
esama 23. Tautinių mažumų ir išei
vijos departamento prie Lietuvos 
vyriausybės darbuotojas A. Kairys, 
kuris vadovavo ir vienai vertinimo 
komisijai, džiaugėsi, kad daroma 
pažanga lietuvių kalbos mokymesi. 
R. Mačiūnienė, vadovavusi kitai 
komisijai, pageidavo, kad mokyto
jai skirtų tinkamą dėmesį lietuvių 
kalbai, ne tik muzikai bei dainavi
mui. Apskritai, pasak jos, Karaliau
čiaus krašte gerėja sąlygos lietuvy
bei įsitvirtinti ir plėstis. Šia proga 
su lietuviais mokytojais susitiko 
Lietuvos generalinis konsulas V. 
Žalys Karaliaučiuje, krašto tauti- 
nės-kultūrinės autonomijos vadovas 
A. Muliuolis bei jo pavaduotojas E. 
Čiajauskas, Įsruties pedagoginės 
kolegijos direktorė T. Popova.

Buvo gerai savo mokytojų pa
ruošti mokiniai iš Tilžės (mokytojai 
E. Gricienė, V. Vasiliauskienė ir R. 
Jaciničienė), Naujosios (mokytoja 
A. Bursteinienė), Gastų (mokytoja 
N. Gimbutienė), Ragainės bei Įsru- 
ties (mokytojai J. Glinskis ir A. Ni- 
kolojeva), Karaliaučiaus (mokytoja 
T. Rodenko) ir kitų kai kurių vieto
vių. Ta pačia proga Įsrutyje vyko 
pasigėrėtina lietuvių kalbą besimo
kančių mokinių piešinią karpinių 
bei kitokių darbelių paroda. Geriau
sieji apdovanoti medaliais, pagyri
mo raštais, atminimo dovanėlėmis. 
Ypač daug darbo įdėjo organizuo
jant šią olimpiadą Įsrutyje dirban
čios lietuvių kalbos mokytojos An
gelė Nikolojeva ir Rita Banel.

(Pasaulio lietuvis, 2003 m., 6 nr.)
.-—-—J. Andr.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 
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Tūkstančiai dalyvių ir žiūrovų Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje 
š.m. liepos 6 d. Nuotr. T. Jonaičio

Laiškas redaktoriui

GYDYTOJO UŽRAŠAI
Gydytojavimo pradžia ir česnakas

Skaičiau Jūsų straipsnį TŽ 
gegužės 20 d. laidoje Kaltintojai 
Izraelyje dar nenutyla. Man 
sunku suvokti Jūsų nepajėgumą 
ar nenorą suprasti ir įsijausti į 
gilų skausmą išlikusių gyvų iš 
tos baisios epochos mūsų gyve
nime. Aš esu vienas tų išlikusių, 
kuris yra baigęs Šiaulių vals
tybinę berniukų gimnaziją 1941; 
vienintelis šeimos palikuonis su 
begaliniu liūdesiu. Tai nebuvo 
meteoras, kuris išžudė juos, tai 
buvo nežmoniškumas, neturintis 
precedento žmonijos istorijoje. 
Ar Jūs tikrai tikitės, kad mes at
leisime ir užmiršime?

Tai nebuvo pripuolamybė, 
kad Stehlecker pradėjo eksperi
mentuoti masinį naikinimą mū
sų tautos Lietuvoje. Jis žinojo 
ką daro, žinojo, jog vietiniai gy
ventojai noriai dalyvaus, kad 
kraštas liktų “Judenrein”. Aš ge
rai atsimenu savo klasės draugų 
tylius pasikalbėjimus 1940. Ir 
kai aš prisiartindavau prie jų, iš
siskirstydavo. Viskas buvo su
planuota ir suorganizuota.

Mano klasės draugai buvo 
Vytautas Ivanauskas, Jonas Šab- 
linskas, Kazys Domarkas, Sta- 
siulis ir kiti. Jie dalyvavo masi
nėse žudynėse Kužiuose. Mano 
kūno kultūros mokytojas Myko
las Levickas buvo vedlys žudy
tojų, kurie sunaikino Jurbarko 
gyventojus žydus.

Per pirmuosius kelis mėne
sius visas kraštas jau buvo “Ju
denrein”. Viso to dingstis buvo 
daugiau godumas ir pavydas, 
negu neapykanta. Jeigu komu
nizmas buvo dingstis, tai kodėl 
Šablinsko brolis nebuvo nužu
dytas? Jis buvo komunistų par
tijos narys. Žydai buvo didžiausi 
nelaimėliai barbariškajame Sta
lino režime.

Niekas nevertė mano “drau
gų” tapti masiniais žudytojais, 
jie buvo savanoriai. Jie būtų 
galėję elgtis kaip danai, bulga
rai, rumunai. Niurnbergo teismo 
dokumentai aiškiai rodo, kad 
lietuvių administracija Šiauliuo
se pakartotinai prašė perkelti 
mūsų miesto žydus į Žagarę nu
žudyti. Frenkelio įmonė išgelbė
jo mus. Mes buvome naudingi 
kaip darbo vergai, tiekiantys 
odas Wehrmachtui. Net ir dabar 
vienintelė problema, neduodanti 
jums ramybės, yra jūsų troški
mas pasilaikyti nuosavybę, ku
rią taip noriai “pasisavinote”.

Jūsų ir mano Biblijoje yra

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

PADĖKA
AtA

STASĖ AUŠROTIENĖ
iškeliavo amžinybėn 2003 m. balandžio 20 d.
Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos klebo

nui kun. Juozapui Žukauskui, OFM, ir kun. Audriui Šarkai, 
OFM, už gražias religines apeigas bei paguodos žodžius, ir 
sol. L. Turūtaitei. Taip pat didelė padėka D. B. Mačiams už 
skaniai paruoštą maistą, ponioms už skanius pyragus.

Nuoširdus ačiū visiems už gražias gėles, gausiai už
prašytas Mišias, skirtas aukas organizacijoms ir pareikštas 
užuojautas žodžiu bei raštu.

Giliame liūdesy likę - vyras Algis Aušrotas,
dukterys - Birutė, Kristina su šeima ir 
sūnus Kęstutis su šeima

posakis: “Nužudėte ir taip pa
veldėjote?” Dabar aš beveik gir
džiu keliamą klausimą: “Kur ga
vo žydai teisę (chutzpah) reika
lauti nuosavybės grąžinimo, juk 
mes dėl to nužudėme juos?”

Baisaus mūsų kentėjimo ir 
bado metais nė vienas iš mano 
“draugų”, kurie matė mane atei
nant ir išeinant, nepadavė nei 
duonos riekelės, nei kelių bulvių.

Beveik mėnesį prieš mūsų 
išlaisvinimą keturi mano drau
gai pabėgo iš geto, bet buvo su
gauti ir sušaudyti kelyje iš Kur
tuvėnų į Šaukėnus. Ten jie buvo 
palikti mirti griovyje prie kelio. 
Atsimenu, aš ten buvau. Argi 
galiu pamiršti? Ten nėra jokio 
ženklo ar lentelės su įrašu apie 
jų kapą, tartum jų iš viso nebu
vo. Visi tos apylinkės gyvento
jai žinojo apie tai, bet abejoju ar 
rastumėte bent vieną, kuris no
rėtų tai prisiminti.

Kur buvo jūsų Dievo žmo
nės, skelbiantys meilę bei už
uojautą?

Jūs skundžiatės, kad mes 
neminime tūkstančių lietuvių, 
kurie gelbėjo ir išsaugojo kai
mynus žydus. Yra tiktai apie 
500, kurie gavo teisuolio vardą 
tarp tautų. Ir keletas jų bandė 
gelbėti, kai jau buvo aišku, kad 
naciai pralaimėjo karą, arba ga
vo pinigų.

“Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”. Kokį paveldą 
gali palikti jūsų vaikams? Jei 
Dievo Sūnus, gimęs ir auklėtas 
kaip žydas, nelemtu atveju būtų 
gimęs mūsų eroje, Jis būtų su
laukęs mūsų likimo, arba išrū
kęs dūmais, kaip ir mano tėvas, 
mano motina, dvi mano seserys, 
mano brolis, mano dėdės, tetos ir 
mūsų bendruomenės dauguma.

Buvęs mūsų miesto meras 
Jackus Sondeckis rašė, esą tik 
keletas “niekšų” dalyvavo masi
nėse žudynėse. Tačiau reikėjo 
daugiau nei tų kelių sunaikinti 
95% žydų. Yra pakankamai do
kumentacijos, įrodančios, kad 
daugelis tūkstančių įsijungė į tą 
šėlsmą.

Aš gerai suprantu jūsų ne
norą pripažinti istorinę tiesą, 
kad Lietuva buvo žiauriausia ir 
labiausiai antisemitiška iš visos 
Europos tauta. Net ir dabar, kai 
praktiškai nebėra žydų jūsų 
šalyje, laikraščiai spausdina 
straipsnius, kuriuos gėda būtų 
matyti laikraštyje Stuermer.

Tikiuosi, aiškiai išdėsčiau 
savo pažiūras, o dabar pamatysi
me, ar Jūs turite žurnalistinio 
padorumo jas išspausdinti.

Abraham Larwe,
Poalei Harakevet Street 14/3 

Givataim, 53257, Israel 
Tel. 03-673-7984

Red. pastaba. Šis tekstas yra 
vertimas autoriaus laiško, parašyto 
anglų kalba. Vertime stengtasi tiks
liai perteikti autoriaus mintis. Iš
leistas tik vienas sakinys, liečiantis 
įžeidžiančiai Lietuvos himną.

DR. VYTAUTAS MEŠKA
1956 m. vasara. Pagaliau 

mokslai Vilniaus universiteto 
Medicinos fakultete baigti. 
Žmona Vanda, su kuria mokiau
si nuo pirmo kurso, ir aš gavo
me darbą Birštono kurorto sana
torijoje. Sūnus Jonas tada turėjo 
tik 4 savaites, ir todėl jis buvo 
bedarbis.

Žinojome, kad Birštonas yra 
senas ir garsus kurortas. Beje, 
1996 m. jis šventė savo 150-ties 
metų jubiliejų. Prieš Antrąjį pa
saulinį karą čia sėmėsi sveikatos 
Vaižgantas, Petkevičaitė-Bitė, 
Žemaitė, Vienuolis, Maironis, 
B. Sruoga. Čia ilsėdavosi V. 
Mykolaitis-Putinas, A. Žmuidzi
navičius, kiti žymūs prieškario 
Lietuvos mokslo ir meno vyrai. 
Taip pat žinojome, kad Birštone 
buvo Lietuvos Didžiojo kuni
gaikščio Vytauto pilis, kurioje jis 
po medžioklės apsistodavo. 1413 
m. Birštone Vytautą aplankė 
Burgundijos riteris flamandų ke
liauninkas Ghillebert de Lannoy.

Kurortas priėmė mus svetin
gai. Buvome apgyvendinti pušy
ne esančios vilos palėpėje. Iš ry
to sanatorijoje lankydavome pa
cientus, aš kartais atlikdavau dar 
ir laboratorines analizes. Antro
je dienos pusėje mūsų laukė Ne
muno vingis su paplūdimiais, 
Vytauto kalnas, vakarais kylan
tis virš pievų rūkas, apgaulingai 
besišypsantis mėnulis, žodžiu, 
visi žemiškieji kerai buvo mūsų. 
Gal jie ir nulėmė ilgoką mūsų 
užsibuvimą Birštone.

Žmonos ir mano specialy
bės “išsiskyrė”: ji gydė gineko
loginius, aš - neurologinius pa
cientus. Bet po darbo kalbos tu
rėjom daug, dalinomės patirtimi 
apie sunkesnius ligonius, diag
nostikos ir gydymo vingrybes. 
Štai priėmiau garsios klinikos 
atsiųstą pacientą, neva sergantį 
juosmens-kryžkaulio srities ra
dikulitu. Jam po kelių dienų, 
praleistų sanatorijoje, teko diag
nozuoti šlaunikaulio galvutės 
osteosarkomą (piktybinį navi
ką). Štai vienai iš žmonos pa
cienčių kartu su lėtiniu adneksi- 
tu atsirado epilepsijos priepuo
liai. Ir 1.1. Nakčia gyvenimą pa
įvairindavo iš žmonos gerą balsą 
paveldėjęs mėnesio amžiaus sū
nus Jonukas. Rutinos, to didžiau
sio dvasinio priešo, nebuvo. Bet 
tokia romantika tęsėsi neilgai - 
tik iki vėlyvo rudens. O tada...

Užtarnauta dovana ir pagarba
AURELIJA M. 

BALASAITIENĖ
Š.m. gegužės 8 dieną, po iš

kilmių Baltuosiuose rūmuose, 
švenčiant NATO protokolų rati
fikavimą, Lietuvos užsienio rei
kalų ministeris Antanas Valionis 
įteikė Klyvlande gyvenančiai 
LR garbės konsulei Ingridai 
Bublienei Vytauto Didžiojo or
diną už nuopelnus Lietuvai. Šių 
metų Vasario 16-osios proga tą 
ordiną jai paskyrė Lietuvos pre
zidentas Valdas Adamkus.

Ingrida Stasaitė-Bublienė, 
daug keliavusių ir kelias knygas 
išleidusių Henriko ir Stefanijos 
Stasų dukra, yra pirmoji mote
ris, kuriai teko garbė tapti Lietu
vos garbės konsule Ohio, India
nos ir Kentucky valstijose. Su 
tėvais pagyvenusi Vokietijos pa
bėgėlių stovykloje, ji imigravo 
Amerikon ir apsigyveno Klyv- 
landė. Ingrida baigė lituanistinę 
mokyklą, buvo aktyvi skautė ir 
ateitininkė, baigė UrŠuliečių ko
legiją ir labai aktyviai reiškėsi 
lietuviškos visuomenės veikloje.

1979 metais ji buvo išrinkta 
JAV Lietuvių bendruomenės 
Krašto valdybos vicepirmininke 
ir buvo viena iš pagrindinių or
ganizatorių Birštone vykusios 
konferencijos “Lietuva-išeivi- 
ja”. Ji dažnokai lankosi Lietuvo
je ir organizuoja įvairius semi
narus Amerikoje, kurių metu 
ryškėja Lietuvos veidas. Ji taip

Bet geriau apie viską iš eilės.
Studijų dienos

Dar būdamas studentas (iš 
pradžių tik vienas, vėliau prisi
dėjo ir būsima žmona) ŠMD 
(studentų mokslinės draugijos) 
rėmuose vykdėme vienokius ar 
kitokius studentiškus mokslinius 
darbelius. Besimokydami aukš
tesniuosiuose fakulteto kursuose 
Eksperimentinės medicinos ins
tituto Onkologijos skyriuje at
likdavome jau sudėtingesnius 
tyrimus: įskiepydavome pelėms 
suspensiją Erlicho ascitokarcio- 
mos (vėžio forma) ir tirdavome 
jų kai kuriuos kraujo fermentus. 
Kadangi tuo metu aktuali buvo 
spindulinė liga (ji neprarado ak
tualumo ir šiandien), sukeldavo- 
me pelėms tokią ligą rentgeno 
spinduliais, po to stebėdavome 
jų būklę, svorį, išgyvenimo 
trukmę, taip pat nustatydavome 
jų kraujo fermentų aktyvumą. 
Tyrimų duomenys paskelbti 
{Onkologijos instituto darbai, I 
tomas. Vilnius, 1958).

Iš čia TŽ skaitytojas nesun
kiai supras, kas ištiko mūsų šei
mą Birštone. Tariant vienu žo
džiu, aš “atkritau”. Visą mano 
laisvalaikį pasiglemždavo ruoši
masis egzaminams į aspirantūrą, 
patys įvairiausi (klinikiniai, bio
cheminiai, elektrofiziologiniai) 
orientaciniai tyrimai dabar jau 
kurortologijos srityje. Beje, nu
kentėdavo ne tik mano laisvalai
kis, bet ir kuklus mūsų šeimos 
biudžetas: reikėjo užsisakyti kai 
kurių medicinių žurnalų, knygų, 
dažniau tartis su Vilniaus ir 
Kauno medicinos profesoriais.

Nuo tokių “viražų” Vilniuje 
esanti Kurortų taryba norėjo 
mane savotiškai apsaugoti ir, 
matyt, todėl pusei metų (nuo 
1957 m. pradžios) komandiravo 
į Š. Kaukazą specializuotis Kis- 
lovodsko, Piatigorsko, Jesentukio 
ir Železnovodsko kurortuose. 
Ten, Centrinio kurortologijos ins
tituto Balneologijos katedroje, 
dirbo nemažai nors ir senų bet 
nepraradusių kūrybinio entuziaz
mo profesorių kurie mano “ligą” 
dar daugiau sukomplikavo.

Neurologijos klinikos direk
torius prof. S. M. Petelin pasiūlė 
likti aspirantūrti Piatigorske. 
Nuo šios geros žinios man net 
kojas pakirto. O prie Mašuko 
kalno, taip pat Cvetniko bulvare 
tada gražiai žydėjo jazminai. 
Sunku pamiršti visa tai net šian
dien, prabėgus nuo tų dienų be-

INGRIDA BUBLIENĖ

pat atktyviai dalyvauja Klyvlan- 
do tautybių veikloje, 2001 me
tais National Movement jai įtei
kė Freedom Eagle pažymėjimą.

Klyvlando lietuvių visuo-
menė didžiuojasi Ingridos Bub
lienės veikla. Ji priklauso popu
liariam Rotary klubui ir įvai
rioms . profesinėms organizaci
joms, plačiai atidarydama duris 
Lietuvos garsinimui. Ji labai 
daug prisidėjo prie Lietuvos- 
Amerikos ekonominės plėtros 
patariamosios tarybos steigimo 
ir organizuoja Lietuvos meni
ninkų koncertus. Žodžiu, Vytau
to Didžiojo ordinas Ingridai 
Bublienei yra užtarnauta dovana 
už jps veiklą ir pasišventimą 
Lietuvos labui. 

veik 50-čiai metų. Tačiau nuga
lėjo Birštonas, dvasiniai ryšiai 
su žeme, ir aš 1957 m. vasarą 
grįžau namo. Bet jaunystė - pai
kystė: po gero mėnesio išsikal
bėjau ką ir kaip Birštone sanato
rijoje reikėtų patobulinti, mo
dernizuoti. Tikriausiai dėl to tą 
pačią vasarą buvau paskirtas sa
natorijos vyriausiuoju gydytoju 
(direktoriumi).

Česnakas - vaistas
Karštą vasaros popietę ėjau 

namo. Nelinksmas, nes turėjau 
daug smulkių ir stambesnių rū
pesčių, kadangi mano veikla ap
ėmė ir ligonius, ir personalą, ir 
diagnostinį gydomąjį darbą, ir 
remontus, ir finansus... Tačiau 
taip ir turi būti, nes gyvenimas 
nuolat keičiasi, pažangėja, iške
lia vis naujesnių problemų.

Tą dieną namie vietoj kuk
lių pietų manęs laukė kaimynas. 
Jo 5-rių metų berniukas sunkiai 
sirgo tonzilių uždegimu. Nors 
miestelio ambulatorijos gydyto
jas berniuką jau buvo apžiūrėjęs 
ir gydė gerą savaitę, kaimynas 
vis dėlto prašė, kad ir aš vaiką 
apžiūrėčiau. Ne iš pareigos, bet 
draugiškumo vedamas nuėjau.

Mažasis ligoniukas, kurį ži
nojau kaip žvalų vaiką, dabar 
buvo vangus, išblyškęs, gulėjo 
apsipylęs prakaitu, dejavo. Tais 
laikais plataus spektro antibioti
kų nebuvo, tačiau senasis peni
cilinas paprastai buvo gana pa
veikus. Deja, šiuo atveju jis ne
padėjo: vaiko pažasties tempera
tūra siekė 39.5°C, žiotys buvo 
stipriai paraudusios, dėl skaus
mo vaikas negalėjo praryti net 
seilių.

O ką galėjau padėti aš? Ta
čiau reikėjo kažką daryti. Pir
miausia su salicilo spiritu suvil
gęs vatos gniūžtę, nuo veido, 
kaklo, liemens nuvaliau prakai
tą. Po to, išnešę berniuką į kitą 
kambarį, gerai išvėdinome mie
gamąjį. Tik tada pastebėjau, kad 
nuo šių mano veiksmų tėvai dar 
labiau susirūpino. Prisėdau su 
jais pasitarti. Pasakiau, kad ma
no siūlomas paūmėjusio tonsi- 
nio tonzilito gydymo būdas yra 
tikrai paveikus, deja, labai, labai 
skausmingas. Ligoniukas neiš
vengiamai susijaudins, ims 
verkti, galbūt ir rėkti.

O siūlomas gydymo būdas 
iš tikrųjų yra visai paprastas: 
reikia sutarkuoti vieną kitą čes
nako galvutę ir gautose sultyse 
sumirkyti vata apsuktą pieštuko 
galą, su kuriuo 2-3 kartus per 
dieną stropiai patepti gerklę.

Tėvai sutiko. Tačiau, kai 
vaikas ėmė taip stipriai rėkti, 
jog man net suvibravo diafrag
ma ir, tikriausiai, langų stiklai, 
tėvų veidą iškreipė pyktis. Pra
dėjus aiškinti, kad skausmas 
tuoj pat praeis, o temperatūra po 
kokių 4-5 vai. ims kristi, jie nuo 
manęs beveik nusisuko. Kada 
berniukas tapo ramesnis, išėjau. 
Bet mano nuotaika apsiniaukė 
dar daugiau.

Kaip nudžiugau, kai vakare 
pas mus apsilankęs tėvas su 
džiaugsmu mano prognozę pa
tvirtino. Kitą dieną česnako sul
timis dar 2 kartus tepiau gerklę. 
Penicilino injekcijos, aišku, ne
buvo nutrauktos.

Ketvirtą-penktą tokio su 
česnaku gydymo dieną berniu
kas pasveiko. Tolimesniam gy
dymui paskyriau gerklės ir bur
nos skalavimą su atitinkamų 
vaistingųjų augalų arbata, taip 
pat kalcio ir vitaminų prepara
tus. Penicilino injekcijos buvo 
nutrauktos.

Tai pakėlė mano prestižą
Šis atvejis Birštone labai pa

kėlė mano kliniškąjį prestižą. O 
padėjo česnake esantys fitonci- 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisijos posėdyje 2003.VI.3 (iš k.): Ramūnas Astrauskas (LF admin.), Arvy
das Tamulis, Algirdas Ostis, Kęstutis Ječius (PSK pirm.), Alė Razmienė (LF sekr.), dr. Antanas Razma (tary
bos pirm.), Povilas Kilius (valdybos pirm.), Ramona Žemaitienė, Aleksas Vitkus (PSK sekr.), dr. Vytautas 
Bieliauskas, dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Ona Daugirdienė
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Lietuvių fondo 2003 m. Stipendijų pakomisė (iš k.): Sigita Balzekienė, 
Tadas Kulbis, Kęstutis Ječius (pirm.), Andrius Tamulis, Juozas Poli- 
kaitis ir Vaclovas Kleiza

Milijonai lietuviškajai veiklai
Lietuvių fondo Pelno skirstymo komisijos spaudos 

konferencija
ALDONA ŠMULKŠT1ENĖ

Ji įvyko š.m. birželio 25 
Pasaulio lietuvių centre, Lemon- 
te. Stasys Džiugas, LF v-bos na
rys ryšiams su žiniasklaida, kon
ferenciją pradėjo ir vadovavo. 
Jis pirmiausia pakvietė dr. Anta
ną Razmą, LF tarybos pirminin
ką, tarti žodį.

Jis pasidžiaugė, kad jau ket
virti metai skiriama po vieną 
milijoną dolerių lietuvybės dar
bams. (Nuo LF pradžios iš viso 
yra išdalinta 11.5 mln.). LF tur
tas siekia 16 mln. dol. Pasiekus 
20 milijonų bus galima dalinti ir
2 milijonus per metus. FL val
dybos pirm. P. Kilius išreiškė 
padėką visiems pareigūnams.

Pelno skirstytojų komisijos 
pirm. K. Ječius sakė: Ilinojaus 
valstijos įstatymai tokioms orga
nizacijoms, kaip LF reikalauja, 
kad dauguma bet kokios komisi
jos būtų tos organizacijos tary
bos nariai. Tad Pelno skirstymo 
komisija (PSK) buvo papildyta 
ketvirtu nariu - Arvydu Tamu
lių. JAV Lietuvių bendruomenė 
kviečiama paskirti tris narius, 
kurie būtų ir LF nariai.

2003 m. PSK turėjo teisę 
paskirti 1,041,941 dol. Birželio
3 d. posėdyje buvo paskirta 
774,108 dol., o rudenį bus pa
skirta 267,761 dol. atidėtiems, 
nenumatytiems ir skubiems pra
šymams.

Buvo gauta 269 prašymai 
projektų paramai iš 143 prašyto
jų. Patenkinta 113 prašymų (122 
buvo atmesti, nes neatitiko LF 
pelno skirstymo gairių; 15 - ati
dėta dėl duomenų stokos; 15 - 
buvo sujungti, 2 - atsiimti ir 2 — 
vienodi).

Stipendijoms buvo gauta 
169 prašymai. 69 buvo atmesti 
daugiausia dėl to, kad neatitiko 
fondo stipendijų skirstymo gai
rių. 97 prašymai patenkinti. Sti
pendijų pakomisė paskyrė 
102,200 dol. Ir iš LF įsteigtų 
fondelių - 23,895 dol. Iš viso 
stipendijoms paskirta 126,095 
dol. (studentams Lietuvoje - 
32,345 dol., visiems kitiems - 
93,750 dol.).

K. Ječius kreipėsi į žinias- 
klaidos atstovus, prašydamas 
priminti, kad LF pelno skirsty
mas vyksta pagal LF nustatytas 
gaires, atsižvelgiant į Ilinojaus 
valstijos ir federacinės valdžios 
reikalavimus. Daugelis prašyto
jų, sakė jis, tų gairių ar anketose 
esamų instrukcijų neskaito. 
Daug prašymų anketų nebuvo 
pilnai užpildytos, neturėjo patei-

sinimo duomenų ar dokumentų. 
K. Ječius pabrėžė, kad prašyto
jai pilnai užpildytų prašymų 
anketas ir pristatytų prašomus 
duomenis bei dokumentus. Sti
pendijų prašantiems žinotina, 
kad stipendijos duodamos tik 
pilną laiką (t.y. mažiausiai 12 
kredito valandų per semestrą ar 
trimestrą) studijuojantiems aukš
tojo mokslo institucijose - univer
sitetuose bei kolegijose, bet ne 
amatų (profesinėse) mokyklose.

2002 m. LF pelnas 
paskirstytas: Švietimui -
350,381 dol. (lituanistiniam 
švietimui 224,286 dol., studentų 
stipendijoms - 126,095 dol.); 
Kultūriniams reikalams - 
143,550 dol. (menams - 46,500 
dol., mokslui - 97,050 dol.); 
Visuomeniniams reikalams - 
280,177 dol.

Pagal institucijas stambiau
sios sumos teko: JAV Lietuvių 
bendruomenei - 157,373 dol. 
(krašto valdybai, taryboms, at
skiroms apylinkėms, JAV Lietu
vių jaunimo sąjungai. Iš tos 
sumos 65,000 dol. skirti litua
nistinėms mokykloms JAV).

Pasaulio Lietuvių bendruo
menei - 51,300 dol.

Per LF valdybą - 197,000 
dol.; Vilnijos mokykloms - 
100,000 dol., žiniasklaidai - 
72,000 dol., LF dr. A. Razmos 
vardo premijai - 25,000 dol. 
Vilnijos mokytojai yra remiami 
nuo 1996, o per paskutinius 4 
metus skiriama po 100,000 
kasmet.

Lituanistikos tyrimo ir stu
dijų centrui - 34,700 dol., Vasa
rio 16 gimnazijai - 25,000 dol. 
Po 15,000 dol. - Pasaulio lietu
vių centui, “Neringos” stovyklai 
ir Jaunimo centrui.

12,500 dol. - University of 
Washinton Baltic Studies Pro
gram.

Po 10,000 dol. - Dainavos 
stovyklavietei, Ateitininkų fede
racijai, Lietuvos skautijai, Čika
gos lietuvių operai, A.P.P.L.E., 
Vilniaus universitetui ir Tarp
tautinių santykių bei politikos 
institutui.

Kitiems paskirtos mažesnės 
sumos.

Po K. Ječio pranešimo buvo 
atsakyta į žiniasklaidos atstovų 
klausimus.

Konferencijos dalyviams bu
vo išdalinta puikiai paruošta LF 
raštinės vedėjos ir LF tarybos 
sekretorės Alės Razmienės ir 
Kęstučio Ječio pelno paskirsty
mo medžiaga.

A+A
ZIGMUI ZALESKIUI 

mirus,
jo žmonai TUSEI ZALESKIENEI ir šeimai 
gilią užuojautą reiškia -

Stepas ir Albina Markai,
' Naples, Florida



Mindaugo vainikavimo dienos iškilmėje žygiuoja Lietuvos kariuomenės orkestras nuo Prezidentūros rūmų
Nuotr. L. Stankevičiaus

Sostinė turizmo
sezonui įpusėjus

Mindauginė šventė ir priėmimai Lietuvoje
,J, P, KEDYS

Ryšium su karaliaus Min
daugo karūnacija liepos 6 diena 
buvo paskelbta valstybine šven
te. Į šventės iškilmes į Lietuvą 
atvyko šių valstybių žymūs poli
tikai: Švedijos karalius Karolis 
XVI su žmona Silvija, Liuksem
burgo didysis hercogas Henri, 
žmona Maria Teresa Mere, Esti
jos prezidentas Arnoldas Kute
lis, Lenkijos prezidentas Alek- 
sanderas Kwasniewski, Kalinin
grado srities gubernatorius Vla
dimiras Jagorovas, Maskvos me
ras Jurijus Lužkovas, specialus 
Rusijos prezidento įgaliotinis 
centrinėje federacinėje apygar
doje Georgijus Poltarčenka, Lat
vijos vidaus reikalų ministeris 
Maris Gulbis.

Be to, Vilniuje vyko Pasau
lio lietuvių dainų šventė, Pasau
lio lietuvių šokių šventė ir Pa
saulio lietuvių bendruomenės su
važiavimas seimo rūmuose.

Plačiau apie priėmimus rašė 
dienraštis Lietuvos žinios 
2OO3.VII.7. Štai jo tekstas.

“Didžiosios puotos repetici
ja vyko penktadienį Kaune, se
nosios Prezidentūros kiemelyje. 
Žymiausi šalies politikai, versli
ninkai, kultūros atstovai, taip 
pat valstybinius apdovanojimus 
gavę asmenys šeštadienį puota
vo Vilniuje. Garbingiems užsie
nio svečiams, atvykusiems į ka
raliaus Mindaugo karūnavimo 
750-mečio renginius, iškilmin
gas priėmimas buvo surengtas 
vakar vakare.

Šių pokylių išvakarėse Sei
me kilo sujudimas, mat kvieti
mų į puotą negavę parlamenta
rai jautėsi esą pažeminti. “Pasi
kviečia tūkstantį žmonių, o Sei
mo nariams vietos neranda. Jei
gu mus tauta išrinko, vadinasi, 
manė, kad esame verti dalyvauti

Gydytojavimo pradžia ir...
(Atkelta iš 5-to psl.) 

dai ( gr. phyton - augalas + lot. 
caedo - žudau) - nuodingos me
džiagos, kurios padeda mums 
apsiginti nuo bakterijų, intensy
vina virškinamojo trakto veiklą 
(skatina skrandžio sulčių, tulžies 
gamybą, taip pat skrandžio ir 
žarnyno judesius, netgi pagerina 
tulžies biochemines ir biofizines 
savybes bei jos nutekėjimą į 
dvylikapirštę žarną). Taip pat 
nustatyta, kad česnako sultys 
mažina ir cholesterolio kiekį 
kraujyje.

Pagal cheminę sudėtį fiton
cidai yra eteriniai aliejai, balza
mai, kai kurios organinės rūgš
tys, glikozidai ir alkoloidai. Vie
ni fitoncidai būna lakūs ir išsi
skiria į atmosferą, kiti kaupiasi 
ląstelėse, audiniuose. Visi vais
tingieji augalai turi fitoncidų, 
kaip minėjau, žudančių arba slo
pinančių mikrobus (pavyzdžiui, 
pirmuonis, bakterijas, grybe
lius), kai kuriuos ligas sukelian
čius gyvūnus (vabzdžius, erkes).

Daug dėmesio fitoncidams 
skiria kurortinė medicina. Kartu 
su klimato terapija, gydomąja 
kūno kultūra, mineralinėmis vo- 

tokiuose renginiuose. Tačiau tau
tos nariai ignoruojami”, - prieš 
kurį laiką LZ sakė Seimo narys 

'Vytautas Einoris.
Šeštadienio vakarą į Prezi

dentūros kieme surengtą priėmi
mą keliavo pasidabinę garbūs 
šalies ponai. Žymių personų vo
rą nutįsusią ties Prezidentūrą, 
stebėjo būrys vilniečių. Juos do
mino ne tik kviestiniai svečiai, 
bet ir Simono Daukanto aikštėje 
iš ryškiaspalvių gėlių pinama 
simbolinė karūna. Susirinkusiuo
sius sveikinęs Prezidentas Pak- 
sas teigė, jog šventės - tai pro
ga, kai galima negailėti skambių 
ir gražių žodžių bei pasidžiaugti 
“tvirta mūsų valstybe”.

Prezidentūros kieme būria
vosi daugiau kaip 1000 žmonių. 
Visi gurkšnojo vyną vaišinosi 
šaltais užkandžiais ir karštais 
patiekalais. Svečių neerzino pa
kankamai ilga eilė prie gardžiai 
kvepiančių vaišių ar vyno.

Seimo pirmininko pavaduo
tojas Česlovas Juršėnas LŽ sa
kė, kad Pakso priėmimas nesi
skyrė nuo kadenciją baigusių 
prezidentų rengtų iškilmių. 
“Valstybės diena - tai proga pa
sidžiaugti ir pagalvoti, ką dar 
reikia nuveikti Tėvynės labui”, - 
kalbėjo jis.

Į Pakso ir pirmosios šalies 
ponios surengtą pokylį atvyko ir 
kadenciją baigęs Prezidentas 
Valdas Adamkus, premjeras Al
girdas Brazauskas, sostinės me
ras Artūras Zuokas su žmona 
Agne, konservatorius Vytautas 
Landsbergis.

Be šalies įžymybių, priėmi
me dalyvavo ir visi šeštadienio 
rytą valstybinius apdovanojimus 
gavę asmenys. Aktorei, radijo 
diktorei, Lietuvos bajorių kara
liškosios sąjungos vadovei Un
dinei Nasvytytei Paksas įteikė 
Vytauto Didžiojo ordino Kari

momis plačiai taikomi vaistin
gųjų augalų kokteiliai. Jie nau
dingi gydant ne tik infekcines, 
bet ir distrofines - degeneraci
nes ligas bei įvairius funkcinius 
organizmo veiklos sutrikimus, 
neurozes, kai'kuriuos medžiagų 
apykaitos sutrikimus.

Taigi, prisimindamas pirmą
ją savo darbo vasarą Birštone, 
nepamirštu ir česnako. Nepa
mirštu ir kelio į mokslinio ty
rimo darbą pradžios.

Šiandien kurortas žymiai 
pasikeitęs. Vietoj šiaudais deng
tų namų - šiuolaikiniai moder
nūs pastatai, stipri vidurinė mo
kykla, iš kurios kasmet apie 
80% abiturientų įstoja į univer
sitetus. Daug gražių kultūrinių 
įstaigų. Ypač pagerėjo sanatori
jų profilaktinė, gydomoji ir rea
bilitacinė veikla. Sanatorijos turi 
visą reikalingą įrangą ligos 
diagnozei nustatyti arba ją pa
tikslinti, sveikatos pagerėjimą 
įvertinti, prognozuoti tolimesnę 
ligos eigą.

Bet vaikščiodamas panemu
ne, ūksmingomis alėjomis aš vis 
dėlto dažnai grįžtu į savo jau
nystės Birštoną. 

ninko kryžių. “Esu sujaudinta ir 
pakylėta. Nesitikėjau tokio gra
žaus, garbingo apdovanojimo. 
Mano tėvelis buvo karo gydyto
jas, tad Karininko kryžius man 
labai svarbus”, - LŽ sakė aktorė.

Nasvytytė prisipažino suti
kusi pokylyje seniai matytus pa
žįstamus. “Ar pastebėjote, kad 
šiomis dienomis visa tauta šoka 
ir dainuoja? Man tai primena 
Baltijos kelią. Atrodo, šiemet per 
Valstybės dieną visi jaučia dva
sios pakylėjimą”, - džiaugėsi ji.

Pirmą kartą kai buvo atkur
ta nepriklausomybė, Prezidentas 
surengė priėmimą ir Kauno Pre
zidentūros rūmuose. Jis vyko 
penktadienį. Rūmų kiemelyje 
nesunkiai tilpo apie pusę tūks
tančio vakaro svečių. Be politi
kų ir savivaldybės vadovą į po
kylį susirinko verslininkai, me
dikai, menininkai, teisėsauginin
kai, kunigai. Šventės šeiminin
kas Prezidentas Paksas teigė ti
kėjęsis, jog kvietimus į pobūvį 
gavo patys garbingiausi, labiau
siai nusipelnę Kauno krašto at
stovai.

Prie istorinės Prezidentūros 
vartų atvykstančio šalies vadovo 
laukė ir būrys į renginį nekvies
tų kauniečių. Rankose jie laikė 
plakatus. Taikūs nesankcionuo
tos akcijos dalyviai vėl ragino 
spręsti grąžintinių namų nuomi
ninkų problemą. Iš automobilio 
išlipusį Prezidentą piketuotojai 
pasitiko plojimais. Paksas skyrė 
keletą minučių ir šiems kaunie
čiams. “Tą problemą puikiai ži
nau. Pažadėjau, kad ją analizuo
sime iškart po švenčių. Bus su
sitikimas, ieškosime sprendi
mų”, - vėliau kalbėjo Paksas. 
Plojimais piketo dalyviai paly
dėjo ir Seimo narį Vytautą Šus
tauską bei krepšinio trenerį Vla
dą Garastą.

Ne vienam renginio daly
viui kilo klausimas, ką pokylyje 
veikia televizijos laidų vedėjas, 
buvęs savivaldybės kino teatro 
“Romuva” direktorius Gedimi
nas Juodeika, įtariamas padaręs 
miestui nemažai žalos. LŽ ži
niomis,’ į svečių sąrašus jo pa
vardė nebuvo įtraukta.

Sveikindamas svečius Pak
sas vardijo Kauno ir kauniečių 
nuopelnus valstybei. “Tarpuka
riu Kaunas virto modernia, eu- 
ropietiškia, nors ir laikinąja sos
tine”, - priminė šalies vadovas. 
Dovanų iš Prezidento laikinoji 
sostinė gavo Vandos Miežans- 
kienės gobeleną ant kurio pa
vaizduotas Lietuvos valstybės 
simbolis Vytis.

Po atviru dangumi vykusį 
priėmimą galėjo stebėti visi no
rintieji. Tačiau prie tvoros, juo
siančios sodelį, prigludę mies
tiečiai didelės prabangos nepa
matė. Dauguma svečių buvo pa
sipuošę santūriai, o didžiausia 
minia būriavosi prie palapinės, 
kurioje stovėjo vaišėmis nukrau
tas kelių dešimčių metrų ilgio 
stalas.

Beje, kai kurie puotos daly
viai skundėsi maisto stygiumi. 
Gardžiausių valgių ir vienintelio 
karšto patiekalo (iš troškintų žu
vų) kaipmat neliko. Neištuštinti 
buvo tik padėklai, pilni salotų 
lapų”.

V. A. JONYNAS
Nežinia kaip bus šįmet su 

SARS epidemija, prasiveržian
čia tai šen, tai ten pasaulyje, bet 
praėjusiais metais Vilniuje lan
kėsi apie 610,000 užsienio turis
tų. Palyginti su 2001 metais, jų 
skaičius išaugo beveik 17%. Tą 
dinamiką stropiai seka Vilniaus 
miesto savivaldybės turizmo 
skyrius, atlikdamas keturiskart 
per sezoną turistų apklausas. 
Atitinkamos anketos mažai kuo 
skirias nuo įprastinių svetur. Pa
grindinis tikslas - nustatyti, kas 
sudaro miesto trauką kokiais 
tikslais atvykstama, kuriam lai
kui, kuriom priemonėm ir t.t.

Įprastiniai atsakymai - sos
tinės trauką sudaro reta archi
tektūros ir gamtos darna, ypatin
gai senamiestyje su šventovių 
gausa ir istoriniais paminklais. 
Bet iš nuoširdesnių piliečių pati
nam, kad daugiau nusveria pra
gyvenimo pigumas, žmonių sve
tingumas ir nuoširdumas. Mote
rų grožis ir pigus alus. Ypatin
gai pabrėžiamas žmonių drau
giškumas. Kai kas aiškina tuo, 
kad paprastai svečiai jau būna 
pabuvoję Estijoje ir Latvijoje, jų 
sostinėse, o uostai, kaip žinoma, 
visada kažkaip atšiauresni. An
tra vertus, kas žino, gal taip 
šnekama iš mandagumo. Kai dėl 
to moterų lipšnumo, kai kurios 
ištekėjusios turistės anaiptol ne 
entuziastingai apie jas atsiliepia. 
Girdi, joms teko saugoti savo 
vyrų nekaltybę, kai tos meilios 
dainelės rioglinos! jiems ant ke
lių. Visko pasitaiko, bet visumoj 
visiems malonu, kad nebėra so- 
vietmetinių surūgusių veidų. 
Žmonės nebežiūri iš padilbą 
šypsosi, regimai mandagėja, ko 
anksčiau nebūdavo.

Nebebaugina taip pat ir sau
gumo pasigėdintas, apie kurį 
tiek šnekėta anksčiau. Turizmo 
skyriaus vyriausios specialistės 
apklausoj nepasitaikė nė vieno 
apgailėtino incidento aprašymo. 
Aiškinamasi, kad prie padėties 
pagerėjimo prisidėjusios įreng
tos senamiestyje filmavimo ka
meros bei Vilniaus policijos da
linami informacijos lankstinukai, 
nurodantys kurių nesvetingų už
kampių patartina vengti ir ką 
daryt susidūrus su chuliganais.

Turizmo skyriaus vyriausios 
vadybininkės Marijos Beinortie
nės prisipažinimu, kol kas dar 
nėra sutvarkytas kaip reikiant 
elgetų šalinimas iš turistų lan
komų vietų. Jie pasižymi įkyru
mu, kaulydami išmaldos arba 
brukdami savo prekę.

Vilnius tebesigarsina ir te
besigėri savo, kaip kosmopoliti
nio, tarptautinio miesto aureole, 
tad prie tokių įkyrokų užsienio 
turistui grupių priklauso ir 
vietinių lenkų-tuteišų grupės, 
kurios įsipyksta dejonėm, kad 
jie diskriminuojami nedorėlių 
lietuvių. “Kai mes, gidai, papra
šome jas netrukdyti, jos dažnai 
mus apšaukia. Vis dėlto tai val
džios rūpestis. Praėjusiais me
tais buvo žadama, kad prie baž
nyčių neliks elgetą tačiau nieko 
nebuvo padaryta”, teigia M. 
Beinortienė.

Šiaip, pasak turizmo agentū
ros darbuotoją Vilniuje labai 
trūksta automobilių aikštelių. 
Turistai savo ruožtu skundžiasi 
viešojo tualeto įrangų stoka. Kiti 
jų pageidavimai daugiau mažiau 
tradiciniai, trafaretiški. Viešbu
čių Vilniuje ik valiai ir jie gra
žūs bei patogūs, bet kambarių 
kainos eiliniams turistams nepri
einamos. Pageidaujama, kad at
sirastų Bed. and Breakfast tipo 
viešbutėlių, kurių dėka prakuto 
Airija. Tas pigios nakvynės sty

Kanados karinėje kolegijoje Toronte, prie valstybių vėliavų, kurių 
karininkams birželio 28 d. buvo įteikti baigimo diplomai. Iš kairės: 
torontiečiai Vytautas ir Irena Pečiuliai, pik. Itn. Valdas Kiveris iš 
Lietuvos ir garbės konsulas Haris Lapas Nuotr. V. Pečiulio

gius jaučiamas labai stipriai, bet 
nemažiau tvirta ir nepaslanki 
miesto biurokratija, reikalaujanti 
tinkamų higienos poreikių laiky
mosi. Dar, ne visose valgyklose 
turistai gali susišnekėt angliškai, 
o ką bekalbėt apie nelaimėlius, 
marmaliuojančius prancūziškai 
ar kita neponiška kalba. Jiems 
lieka susižinoti ženklų kalba.

Užklystantieji į muziejus 
paprastai pasibaisėja informaci
jos anglų kalba stoka. Jos ypač 
pasigendama mažesniuose mu- 
ziejukuose, todėl turistams nėra 
prasmės juos lankyti. Nevisada 
turistams patogus ir muziejų 
lankymo laikas, juo labiau, kad 
jis smarkiai įvairuoja. Kai kurie 
jų nedirba savaitgaliais, kai ku
rie pirmadieniais, kiti antradie
niais ir t.t. Šiuo požiūriu gerokai 
ydinga yra iš viso miesto signa
lizacija, ženklinimas, kur eiti no
rint rasti vieną ar kitą objektą. Bet 
visumoj tai mažmožiai, nesunkiai 
išsprendžiamos problemos.

Čia atpasakotame Atgimi- 
mo/Delfi tekste, užvardintame 
Turistai Vilniui atleidžia trūku
mus nesileidžiama į spėliojimus, 
kokį bendrą įspūdį gali susida
ryti turistai apie mūsų sostinę - 
lietuvišką Kunigaikščių miestą. 
Gal iš viso nuorodų į tuos daly
kus tenka ieškoti kiek ankstes
niuose Atgimimo reportažuose, 
kaip pvz. Indrės Makaraitytės 
rašinyje (2002.IV.3) Rusų kalba 
visur - autobusuos ir scenoj. 
Neišsigąskim! Jo tekstas nėra 
aliarmuojantis, keliantis paniką. 
Žurnalistė paprasčiausiai kons
tatuoja, kad privačių autobusų 
vairuotojai dažniausiai būna ne
lietuvių tautybės žmonės, ir sa
vo darbe linkę klausytis savų 
stočių. O viena populiariausių 
kaip tik yra “Russkoje radio 
Baltija”. Lietuviams, važiuojan
tiems viešuoju transportu, toks 
muzikinis fonas anaiptol netruk
do. Jie sėdi sau tyliai ir džiau
giasi, nes kelionė šiomis trans
porto priemonėmis užtrunka 
trumpiau nei valstybiniais auto
busais ar troleibusais. Iš viso tai 
daugiausia klausytojų pritrau
kianti radijo stotis.

Rusų popkultūra į Lietuvą 
veržiasi ir per minėtos stoties 
reklamą o juk reklamos užsako
vams į akis nežiūrima.

Tikrovės faktai, apie ku
riuos užsimena Indrė Makarai- 
tytė, faktiškai atveria mums akis 
[platesnę realybę. Nuo prof. S. 
Šalkauskio teksto Sur les con- 
fins de deux mondes mes buvom 
linkę manyti, kad lietuviai su
daro kažkokią sintezę tarp 
Eurazijos ir Vakarų. Rasit teori
jos plane ir esama kažko pana
šaus, bet masinės kultūros plot
mėje dalykai aiškiai skirtingi. 
Pasisakydamas šia tema Atgimi
mo 2002 m. gruodžio 13 d. lai
doj prof. Algimantas Prazauskas 
straipsnyje Tarp Rytų ir Vakarų 
rašo: “Televizijos amžius nė 
kiek nesuartino mūsų visuome
nės su Vakarais ir šiais laikais 
tarp visų prieinamų vakarietiškų 
mass media realios vertės euro- 
integracijos kontekste turi tik 
Laisvosios Europos, Amerikos 
balso ir Vatikano radijo laidos. 
Tai išties labai nedaug.

Visiškai kitoks yra informa
cinio srauto iš Rytų vaidmuo. 
Žiūrėdamas rusiškas programas, 
Lietuvos pilietis yra ne tik gerai 
informuotas apie Rusijos kultū
rinį gyvenimą bet ir į Europą 
pratinamas žiūrėti per spalvingą 
rusišką prizmę.

Statistiškai vidutinis Lietu
vos pilietis - 36 metų miesto 
gyventojas, turįs vidurinį išsila
vinimą ir susikalbantis rusiškai, 
- yra Rytų europietis”.
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Kun. dr. STEPONAS MATULIS, MIC

Žvaigždės užgęsta, jų 
spinduliai tebešviečia

A. a. kun. dr. Steponas Matulis, MIC (1918.II.18-2003.VI.18)
STASYS KASPARAS
Didžiulis liūdesys apgaubė 

Didžiosios Britanijos lietuvius 
katalikus, kai pasklido žinia, 
kad Nottinghamo universiteto 
garsiajame Queen’s Medical 
Centre mirė kun. dr. Steponas 
Matulis, MIC.

Kun. dr. Steponas Matulis, 
MIC, gimė Svėdasuose 1918 m. 
vasario 18 d. Augo keturių sese
rų ir trijų brolių draugystėje. 
Pradinius mokslus ėjo Svėda
suose, vėliau Užpaliuose. 1934 
m. įstojo į marijonų vienuolijos 
eiles. 1939 m. užbaigęs Mari
jampolės marijonų gimnaziją 
persikėlė į Kauno Vytauto Di
džiojo universitetą studijavo 
teisių technikos, filosofijos ir 
teologijos mokslus.

Atėjus nelaimingiesiems 
1944 metams, velionis paliko 
Lietuvą ir pateko Vokietijon. 
Karui pasibaigus, tęsė mokslus 
Eichstaetto kunigų seminarijoje, 
vėliau persikėlė į Romos Mari
jonų vienuolyną tęsti mokslų. 
“Angelicum” universitete baigė 
teologiją ir gavo licencijato 
laipsnį, o 1946 m. - daktaro už 
disertaciją: Archiepisęopus
Georgius Matulaitis-Matulevi- 
čius, MIC. Visitator Apostolicus 
in Lithuania 1925-1927.

1946 m. liepos 2 d. įšventi
namas kunigu. Tapęs kunigu tę
sė studijas Gregorianumo uni
versitete, gilindamas žinias Baž
nyčios istorijos fakultete. Čia 
studijuodamas parengė knygą 
Palaimintasis arkivyskupas Jur
gis Matulaitis, MIC, marijonų 
vienuolijos atgaivintojas. Abi 
šios knygos yra išleistos “Šal
tinio” leidyklos lietuviškai.

Nuo 16 metų rašinėdavo 
Lietuvos katalikų spaudai. Ypač 
tuomet einančiam Šaltiniui, vė
liau Lietuvių enciklopedijai Bos
tone. Buvo nuolatinis jos ben
dradarbis. Ruošiant išleisti kny
gą Kražiai, kun. dr. Steponas 
joje parašė straipsnį Kražiečių 
kraujo aukos.

1960 m. iš savo marijonų 
vadovybės gavo paskyrimą vyk
ti sielovados darbams Didžiojo
je Britanijoje, pakeisti ten esan
čius kun. Antaną Kazlauską 
MIC, ir kun. dr. Praną Dauknį, 
kurie turėjo vykti Australijon. 
1960 m. rugsėjo mėn. 20 d. kun. 
dr. Steponas Matulis, MIC, tapo 
Londono lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos klebonu.

Dabar kun. dr. Steponui la
bai plačiai atsivėrė durys ne tik į 
katalikišką veiklą bet ir į visos 
lietuviškos bendruomenės gy
venimą.

Kun. dr. S. Matulis, MIC, 
pasiryžo atgaivinti lietuvišką ka
talikišką laikraštį, ėjusį Seinuo
se, Marijampolėje. Londono pa
rapijos žmonės, matydami didelį 
savo klebono pasiryžimą sutiko 
dirbti Šaltinio naudai. Pradžia 
buvo labai varginga - rotatorinė. 
Kun. Antanas Kazlauskas, MIC, 

AtA
VLADUI ANDRULIUI 

iškeliavus į amžinybę, reiškiame užuojautą bro
liui JONUI ANDRULIUI ir jo šeimai -

Jūratė ir Algis,
Rita ir Antanas,

A lesė ir Kostas Rašymai

dalyvavęs Europos Lietuvių 
bendruomenių pirmininkų suva
žiavime Vokietijoje, gavo prita
rimą leisti Šaltini kaip žurnalą ir 
spausdinti spaustuvėje. Šaltinio 
leidėjai neturėjo savo spaustu
vės. Buvo prieita nuomonės, 
kad reikia naudotis “Nidos” 
spaustuve, kuri nebuvo apkrauta 
darbu.

Kurį laiką viskas ėjo gerai, 
bet kada Šaltinis pasidarė po
puliarus, reikėjo spausdinti dau
giau negu 2000 egz. Atsirado 
kliūtys. “Nidos” spaustuvės sa
vininkai matydami, kad Šaltinis 
populiaresnis negu jų leidžiamas 
laikraštis, pradėjo jo spausdini
mą trukdyti.

Kun. dr. S. Matulis, MIC, su 
žmonių pagalba suorganizavo 
savo spaustuvę. Joje jis buvo 
pilnateisis šeimininkas. Iš tos 
spaustuvės sruveno Šaltinio žur
nalas, buvo išleista 30 knygų ir 
kitų mažesnių leidinių.

Kai Šventasis Sostas nutarė 
skirti tremtinių bendruomenėms 
vyskupus, kurie vadovautų jų 
sielovadai Vakarų Europoje, lie
tuviams buvo paskirtas vyskupu 
kun. dr. Pranas Brazys, MIC. Su 
juo atėjo savotiškas atgimimas 
katalikiškame gyvenime, kuris 
palietė D. Britanijos lietuvius 
katalikus.

Po ilgesnių svarstymų ir su
sitikimų su Westminsterio kar
dinolu Heenan, arkivysk. I. Car
dinale, Nottinghamo vysk. E. 
Ellis, buvo prieita nuomonės, 
kad D. Britanijos lietuvių kata
likų centrą reikia steigti Not- 
tinghame. 1965 m. rugpjūčio 27 
d. buvo nupirkti namai - (16 
Hound Road West Bridgford). 
Iš buvusio privataus viešbučio 
bus lietuviškas katalikiškas 
centras. 1966 m. sausio 1 d. 
Centre apsilankė marijonų vie
nuolijos generolas Č. Sipovi- 
čius, MIC, vyskupas Pranas 
Brazys, MIC. Jiems pradėtas 
darbas labai patiko ir Centrui 
duotas pavadinimas “D. Bri, 
tanijos lietuvių katalikų Aušros 
Vartų Marijos Židinys”. Not
tinghamo vyskupas E. Ellis 
1966 m. sausio 30 d. pašventino 
Židinio pastatus ir juose įrengtą 
koplyčią. Be to, jame veikė ber
niukų bendrabutis, čia jie galėjo 
gyventi ir lankyti Nottinghamo 
aukštąsias mokyklas. Šis Židi
nys buvo numatytas plėsti. Po 
staigios vysk. Prano Brazio, 
MIC, mirties marijonų vienuoli
jos vadovai nesiryžo remti kun. 
dr. S. Matulio, MIC, numatytų 
darbų. Židinio vadovas kun. dr. 
S. Matulis, MIC, jautėsi labai 
apviltas.

Vis dėlto “Aušros Vartų 
Marijos Židinys” tapo visos D. 
Britanijos lietuvių katalikų ben
drijos švyturiu ir centru. Tame 
centre vadovas - viso lietuviško 
gyvenimo pulsas. Sielovadoje 
vienu kartu darbavosi net aštuo-

(Nukelta į 7-tą psl.)



Poetas, svystelėjęs meteoras
Zigmo Gaidamavičiaus-Gėlės kūryba a

Paskutiniaisiais XIX a. de
šimtmečiais Lietuvoje gimė ne
mažai talentingų kūrėjų. Deja, 
daugeliui iš jų buvo lemta šį pa
saulį palikti XX š. pradžioje. Jo
nas Biliūnas gimė 1879 m., mirė 
vos sulaukęs 28 m.; Frydrichas 
Bajoraitis gimė 1883 m., mirė 
išgyvenęs 26 m.; Juozas Gu- 
rauskis gimė 1884 m., mirė 27 
m.; Edmundas Steponaitis gimė 
1892 m., išgyveno vos 16 m.; 
Julius Janonis gimė 1896 m., 
nusižudė 21 metų...

Su skaudžia širdgėla galima 
šį sąrašą tęsti ir tęsti. Jeigu ne 
tragiška lemtis, kiek jie būtų da
vę lietuvių literatūrai ir kultūrai. 
Tarp neišsiskleidusių talentų yra 
ir Zigmas Gaidamavičius-Gėlė, 
kurio gyvenimas sutilpo tarp da
tų 1894 — 1912 m. Ir jis daug 
neįgyvendintų sumanymų nusi
nešė su savim į kapą.

Šiaulių krašto knygų leidyk
la “Saulės delta” išleido Vytauto 
Kirkučio knygą Ateik bangosna 
užmiršties, skirtą Zigmo Gaida
mavičiaus-Gėlės gyvenimui, kū
rybai ir likimui. Knygoje du 
sluoksniai: poeto gyvenimas ir

Žvaigždes...
(Atkelta iš 6-to psl.) 

ni kunigai atskirose vietovėse. 
1965 m. rudenį Pasaulio lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmi
ninkas, garsusis JAV lietuvių 
veikėjas pirmasis aplankė “Auš
ros Vartų Marijos Židinį”, gėrė
damasis jo puikia veikla. Čia 
lankėsi lietuvos dainius, poetas 
Bernardas Brazdžionis, dr. 
Aleksandras Štromas (nuolatinis 
paskaitininkas). VLIKo nariai, 
šimtai lietuvių iš kitų valstybių.

Kun. dr. S. Matulis dvide
šimt metų vadovavo D. Britani
jos lietuvių katalikų sielovadai, 
buvo generalinis sekretorius 
DBLK Bendrijos, Lietuvių kata
likų mokslo akademijos narys, 
Europos lietuvių skautų kape
lionas.

Deja, ateina laikas, kai 
žvaigždės užgęsta, o jų spindu
liai dar ilgai šviečia.

2003 m. birželio 25 d. Not- 
tinghamo Šv. Barnabo katedroje 
vyko gedulinės Mišios ir atsi
sveikinimas su kun. dr. Stepono 
Matulio, MIC, žemiškais palai
kais, dalyvaujant Nottinghamo 
vyskupui Thomas McGover, 
marijonų vienuolijos provincijo
lui kun. dr. Vytautui Briliui, 
MIC, kan. Valentui Kamaičiui, 
kun. Petrui Tverijonui, katedros 
bei artimesniųjų parapijų kuni
gams ir arti dviejų šimtų da
lyvių.

Palaidotas tarp savo lietuvių 
gražiose Nottinghamo Wilford 
Hill kapinėse. 

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos “Židinys” atidaryme svei
kinimą iš Kanados Tautodailės instituto skaito Vitalius Matulaitis

Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos “Židinys” atidaryme Vilniuje pasirodo “Tėvynės sąjungos” folk
lorinis ansamblis “Kadagys” 2003.V1.19

poeto gyvenimas iškeliavus am
žinybėn. Juose atskleidžiama 
daugelis amžinųjų ir laikinųjų 
vertybių.

Knygos autorius Vytautas 
Kirkutis, pedagogas, žurnalistas 
ir poetas, gyvenąs gimtuosiuose 
Kuršėnuose. Jis daugelį metų 
kaupė duomenis apie Zigmą 
Gaidamavičių-Gėlę, jo gyveni
mą, kūrybą ir atminimo įamžini
mą. Ir štai pasirodė graži knyga, 
priverčianti skaitytoją pamąstyti 
apie laiką, poeziją ir likimą.

Zigmas Gaidamavičius gi
mė 1894 m. balandžio 26 d. 
Šiaulių krašto Naisių kaime 
dvaro prievaizdo šeimoje. Tėvai 
jį leido į Šiaulių gimnaziją. 
Anksti Zigmas pajuto potraukį 
knygai ir kūrybai. 1907 m. lie
pos 21 d. jis parašė pirmą eilė
raštį Berželis. Ir po to literato 
plunksnos nebepadėjo. Baigęs 
Šiaulių gimnaziją, Zigmas 1912 
m. rudenį pradėjo studijuoti 
filologiją Kijevo universitete. 
Smegenyse trūkus vočiai, 1912 
m. gruodžio 4 d. mirė. Buvo 
parvežtas namo ir palaidotas Se- 
reikių kaimo kapinėse.

Lietuvių poezijos padangėje 
Z. Gaidamavičius-Gėlė labai 
trumpai tešvystelėjo tarytum 
praskrendantis meteoras. Tačiau 
jo rankraštiniame palikime yra 
apie 1000 kūrinių. Be poezijos 
ten randame ir poemų pradžias, 
ir dramaturgijos bei prozos ban
dymus. Liko spaudai parengtas 
eilėraščių rinkinys Gėlynas, ku
ris pokaryje buvo išleistas trimis 
laidomis.

Naisių kaime, gimtajame Z. 
Gaidamavičiaus-Gėlės name, 
1987 m. spalio 17 d. pradėjo 
veikti Šiaulių krašto literatūrinis 
muziejus. Yra memorialinis 
kambarys, skirtas Gaidamavičių 
šeimai. Kituose kambariuose — 
parodos apie šio krašto rašyto
jus. Muziejaus fonduose jau su
kaupta per 6300 rodinių. Mu
ziejui vadovauja jauna ir sumani 
filologė Rita Žukauskienė.

1976 m. buvo įsteigta Z. 
Gaidamavičiaus-Gėlės premija 
už geriausią metų poezijos pir
mąją knygą. Ji įteikiama per Z. 
Gaidamavičiaus-Gėlės gimta
dienį - balandžio 26 d. 1995 m. 
už pirmą eilių knygą Atodangos 
Z. Gaidamavičiaus-Gėlės premi
ją gavo ir aptariamos knygos 
autorius V. Kirkutis.

Zigmas Gaidamavičius pasi
rinko Gėlės slapyvardį. Nors 
gėlė gležnas gyvybės tvarinys, 
bet jis įvairiažiedis ir marga
spalvis. Perskaičius knygą Ateik 
bangosna užmiršties, topteli 
mintis, kad poetas - laikina gė
lė, tačiau amžinai žydinti.

Vytautas Kutkevičius

Punsko Kovo 11-sios gimnazijos mokiniai su savo vėliava mokslo metų pabaigos iškilmėse Nuotr. “Aušros”

Išsipildė dailininko Tamošaičio svajonė
LIJANA ŠATAVIČIŪTĖ

Birželio 19 d. popietę šur
muliavo Vilniaus senamiestis - 
žmonės rinkosi į dailininkų 
Anastazijos ir Antano Tamošai
čių galerijos “Židinys” atidarymą 
Domininkonų gatvės 15-uoju nu
meriu pažymėtame, dar XV š. 
pabaigoje-XVI š. pradžioje sta
tytame name. Išsipildė Antano 
Tamošaičio viso gyvenimo sva
jonė - grįžti į Lietuvą ir savo su
kauptus tautodailės rinkinius, 
asmeninius ir velionės žmonos 
Anastazijos kūrinius padovanoti 
Lietuvai.

Į galerijos atidarymo iškil
mes susirinko gausus būrys gar
bingų svečių: oficialių pareigū
nų, muziejininkų, dailininkų, liau
dies meno tyrinėtojų, užsienio 
lietuvių, žiniasklaidos atstovų. 
Liejosi dainos, aidėjo smagūs 
Lietuvos konservatorių partijos 
pensininkų etnografinio an
samblio “Kadagys” šokiai. Poš
kėjo staklės - prie XIX š. staklių 
sėdinti audėja audė languotą au
dinį. Galerijos atidarymu džiau
gėsi galerijos vedėja ir A. Ta
mošaitienės dukterėčia Laimutė 
Lukoševičienė, VDA rektorius 
prof. Arvydas Šaltenis, tautinių 
drabužių specialistė profesorė 
Vida Kulikauskienė, kurios va
dovaujama audėjų grupė įsikūrė 
galerijoje ir ketina čia išplėtoti 
tautinių drabužių audimą, rem
damasi Tamošaičių rinkinių pa
vyzdžiais. Susirinkusius sveiki
no Kultūros ministerijos Profe
sionalaus ir mėgėjų skyriaus 
vyr. specialistė Irena Seliukaitė 
bei Valstybinio muziejaus direk
torė Birutė Kulnytė. A. Tamo
šaitienės iniciatyva Kanadoje 
įsteigto Lietuvių tautodailės ins
tituto sveikinimą perskaitė šio 
instituto narys Vitalis Matulai
tis. Prisiminimais dalijosi A. Ta
mošaitienės brolis Povilas Ma
žeika. Nors pats galerijos įstei
gėjas dėl sveikatos atidaryme 
nedalyvavo, čia susirinko nema
žai Tamošaičių giminių, tarp jų 
- A. Tamošaitienės sesuo, prieš
kario Žemės ūkio rūmų audimo 
ir mezgimo instruktorė Juzefą 
Šumskienė, A. Tamošaičio duk
terėčia tekstilininkė Aldona Ta- 
mošaitytė-Varnauskienė ir kt.

Ilgai brandinta tautinio kul
tūros centro idėja buvo įgyven
dinta ne iš karto. 1993 m. vasa
rą, po 49 metų priverstinės 
emigracijos pirmą kartą aplan
kęs tėvynę A. Tamošaitis pareiš
kė, kad savo trečiajame-ketvir- 
tajame dešimtmetyje sukauptus 
tautodailės rinkinius, asmeninius 

ir velionės žmonos Anastazijos 
tapybos, grafikos ir tekstilės kū
rinius dovanos Lietuvai. Prasi
dėjo derybos su muziejais, Vil
niaus savivaldybe. Iš pradžių 
planuota įsikurti prie Lietuvos 
valstybinio muziejaus, kuriam A. 
Tamošaitis padovanojo vertingą 
lietuviškų juostų rinkinį. Galų 
gale galerijos idėją parėmė Vil
niaus dailės akademija, kuriai 
šiuo metu ir priklauso “Židi
nys”. Tautinio kultūros židinio 
steigimo darbai paspartėjo 2000 
m., dailininkui A. Tamošaičiui 
visam laikui sugrįžus į Lietuvą. 
Rengdamos parodą daug triūso 
įdėjo galerijos vedėja L. Luko
ševičienė, galerijos darbuotoja 
Ramutė Raciūtė, architektė Gra
žina Pajarskaitė.

A. ir A. Tamošaičių galeri
joje “Židinys” galima išvysti itin 
vertingą, net XVIII š. pabaigą- 
XIX š. siekiantį lietuvių liaudies 
audinių (lovatiesės, rankšluos
čiai, staltiesės) ir drabužių (pri
juostės, sijonai, marškiniai, lieme
nės, skaros) rinkinį (kelis šimtus 
vienetų), netgi ištisus aprangos 
komplektus, kuriuos A. Tamo
šaitis surinko kaimuose tuo me
tu, kai tautinių drabužių dėvėji
mo mada buvo ką tik nunykusi 
ir patys drabužiai neseniai jų sa
vininkų nešioti. Ne kiekvienas 
Lietuvos muziejus gali pasigirti 
tokiu gausiu vertingu audinių ir 
drabužių rinkiniu.

Modernaus dailininko paroda
Viktoro Šociko kūryba ir jo paveikslų paroda

Vilnietis dailininkas tapyto
jas Viktoras Šocikas savo pa
veikslų keturioliktąją asmeninę 
parodą surengė Jurbarko kon
certų ir parodų salėje. Šis meni
ninkas Lietuvos dailės gyveni
me jau nebe naujokas. V. Šoci
kas gimė 1959 m. Vilniaus ra
jono Levydonių kaime. 1989 m. 
baigė Vilniaus dailės akademiją. 
Dar bestudijuodamas, nuo 1988 
m. pradėjo dalyvauti parodose. 
Savo tapybos darbų įvairiose 
vietose jau surengė 13 asmeni
nių parodų. Be to, yra dalyvavęs 
24 bendrose parodose, yra kūręs 
8 tarptautiniuose susitikimuose. 
1997 m. V. Šocikas gavo Lietu
vos dailininkų sąjungos antrąją 
premiją. Šiuo metu jis, be akty
vaus kūrybinio darbo, atlieka ir 
pedagoginį darbą - Vilniaus 
“Jaunystės” klube vadovauja 
jaunųjų dailininkų studijai.

Atidarydama parodą Jurbar
ko Vinco Grybo memorialinio 
muziejaus darbuotoja dailininkė 
Eglė Untulytė papasakojo, kad 
Viktoras Šocikas jau antrą de
šimtmetį atkakliai dirba ekspre
sionistinės tapybos stiliumi. Jo
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Nuolatinėje parodoje suka
binti paties galerijos steigėjo A. 
Tamošaičio tapybos ir grafikos 
kūriniai, persmelkti lietuviška 
tematika, pasižymintys metafo
rišku turiniu. Greta - A. Tamo
šaitienės ekspresyvūs, ryškia
spalviai gobelenai, rištiniai kili
mai, tapybos darbai. Parodos 
būdingas bruožas - ant autentiš
ko, dar prieškaryje pagal A. Ta
mošaičio projektą Ąžuolų Būdo
je išausto rištinio kilimo stovin
tys manekenai, aprengti skirtin
gų Lietuvos etnografinių sričių 
tautiniais drabužiais. Visa tai pa
pildo įrėmintos nuotraukos, iliust
ruojančios pagrindinius Tamo
šaičių gyvenimo etapus nepri
klausomoje Lietuvoje ir emigra
cijoje - Austrijoje, Vokietijoje, 
Kanadoje. Tikroviškumu dvel
kia nuotraukos, įamžinusios 1931 
m. pirmosios Žemės ūkio audi
mo kursų laidos audėjas, ku
rioms vadovavo A. Tamošaitis, 
privačios Tamošaičių dailės stu
dijos Glasenbache (Austrija) stu
dentų atsisveikinimo raštas su jų 
šiltais žodžiais ir piešiniais.

A. ir A. Tamošaičių galeri
jos “Židinys” durys atviros tre- 
čiadieniais-šeštadieniais. Čia lau
kiami liaudies meno tyrinėtojai, 
studentai ir visi, kurie domisi 
lietuvių kultūros paveldu, kam 
įdomu susipažinti su unikalia 
lietuvybės puoselėjimo veikla 
nepriklausomoje Lietuvoje ir 
emigracijoje.

nutapyti daiktai dažniausiai yra 
nutolę nuo savo įprastinės for
mos, nes jis stengiasi pavaiz
duoti vidinę daiktų pusę, juose 
slypintį turinį. Todėl V. Šociko 
drobėse vyksta gyvas spalvų 
žaidimas, subtili ir dėmių, ir po
tėpių kaita. Daugelį jo tapybos 
darbų galime apibūdinti “gestų 
tapybos” terminu.

į parodos atidarymą buvo 
atvykęs ir Vilniaus dailės akade
mijos tapybos katedros vedėjas 
dailininkas Jonas Kazlauskas. 
Jis pareiškė, kad šiuolaikiniame 
pasaulyje tapyba ir miršta, ir vis 
atgimsta. Kai kūrėjas pasisavina 
naują filosofiją, tuomet atgyja ir 
tapyba - dailininkai prabyla 
naujom formom bei nauja spal
vine gama. J. Kazlausko nuo
mone, V. Šociko tapyba - abs
traktusis ekspresionizmas, joje 
bandoma pavaizduoti žmogaus 
santykį su gamta, su Absoliutu, 
su Dievu.

Susirinkusiems apie savo 
kūrybą pakalbėjo ir dailininkas 
Viktoras Šocikas. Jam nuolati
nis nerimas, tai kūrybos provo
katorius. Jis stengiasi, kad tapy
bos darbai būtų įvairūs savo te
matika ir spalviniais ieškoji
mais. Dailininkas kuria tarsi tik 
sau, o ne užsakovams. į kiekvie
ną paveikslą jis stengiasi įdėti 
daugiau ar mažiau jėgos, kuri 
prie kūrinio sustabdytų žiūrovą 
- suvokėją. Jam svarbiausia - 
spalva. Nors kai kurie paveikslai 
mažo formato, tačiau iš jų turi 
veržtis ekspresyvumo griūtis. 
Daugelyje paveikslų V. Šocikas 
panaudojo sakralinius siužetus ir 
biblinius motyvus.

Parodos atidarymo metu vi
sus sužavėjo Šakių rajono Luk
šių kaimo dešimtmetis smuiki
ninkas Justinas Kaunas, gražiai 
pagrojęs Danklo Koncertiną so
lo ir Akomorovskio Koncertą 1. 
Justintas mokosi Šakių vaikų 
muzikos mokykloje smuiko kla
sėje. Be jokios abejonės, tai 
naujas “vunderkindas”.

Vytautas Kutkevičius
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Lietuvos mokslų akademi

joje birželio pradžioje įvyko 
Baltijos valstybių Mokslų aka
demijų prezidiumų pasitarimas 
ir intelektualinio bendradarbia
vimo IX konferencija Globali
zacija, Europa ir regioninis 
identitetas. Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos mokslų akademijų dele
gacijos, kurioms vadovauja jų 
prezidentai Janis Stradinis, Juris 
Engelbrechtas ir Benediktas Juod
ka, Vilniuje aptarė Baltijos vals
tybių mokslo institucijų dabarti
nę būklę ir aktualiausias proble
mas. Dviejų dienų konferencijo
je pranešimus skaitė Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Suomijos, Nor
vegijos, Danijos, Lenkijos ir 
Vokietijos mokslininkai. Konfe
rencijos metu buvo iškilmingai 
įteikti Baltijos valstybių mokslų 
akademijų medaliai: Lietuvos 
mokslų akademijos nariui prof. 
Jonui Kubiliui už tikimybės 
skaičių teorijos sukūrimą, mate
matinių tyrimų plėtrą Lietuvoje 
ir tarptautinio bendradarbiavimo 
plėtojimą tarp Baltijos valsty
bių, Latvijos mokslų akademijos 
nariui-korespondentui Janiui Kris- 
tapsonui už jo indėlį į mokslo 
pertvarkos studijas Latvijoje ir 
tarptautinio bendradarbiavimo 
tarp Baltijos mokslų akademijų 
organizavimą ir Estijos mokslų 
akademijos viceprezidentui Peeter 
Tulviste už tarptautinio bendra
darbiavimo plėtojimą tarp Balti
jos mokslų akademijų humanita
rinių mokslų srityje.

Tarptautinis Sauliaus Son
deckio smuikininkų konkursas, 
trukęs penkias dienas, vyko 
Šiauliuose birželio 10-15 d.d. 
Sumanymas šį koncertą surengti 
Šiauliuose gimė Europos stygi- 
ninkų padagogų sąjungos Lietu
vos skyriuje. Konkurso organi
zatorė buvo pasirinkta Šiaulių 
pirmosios vaikų muzikos mo
kyklos mokytoja Nijolė Prasce- 
vičienė, turinti ilgametę patirtį 
pedagoginio darbo ir dalyvavi
mo svarbiuose konkursuose bei 
festivaliuose. Konkurse dalyva
vo apie 70 jaunųjų smuikininkų 
iš Lietuvos miestų, Maskvos, 
Sankt Peterburgo ir Rygos, ku
rie varžėsi penkiose amžiaus 
grupėse. Konkurso garbės pir
mininkas prof. S. Sondeckis, 
vertinimo komisiją sudarė žino
mi smuiko pedagogai iš Mask
vos, Kijevo, Rygos, Sankt Peter
burgo ir Lietuvos muzikos aka
demijos. Konkurso dalyviai Šiau
lių visuomenei surengė du kon
certus Frenkelio rūmuose ir bai
giamąjį koncertą Šiaulių filhar
monijoje.

Vilniaus universiteto (VU) 
Filologijos fakulteto Rusų filo
logijos katedra šiais metais mini 
200 metų jubiliejų. Gegužės pa
baigoje ta proga VU Teatro sa
lėje buvo surengtos iškilmės, 
kuriose dalyvavo daug visuome
nės ir politikos veikėjų, garsių 
rusistų iš kitų Lietuvos bei kai
myninių valstybių akademinių 
institucijų. Koncertavo choras 
“Rusų klasika”, vaikų folklori
nis ansamblis “Arinuška”, poe
zijos ir prozos ištraukas skaitė 
Rusų dramos teatro aktorius 
Vladimiras Jefremovas. Pasak 
katedros vedėjo prof, habil. dr. 
Jevgenijaus Kostino, katedra tu
ri ilgametę slavistų tyrinėjimų 
patirtį: 1600-1604 m. VU studi

(ELTOS, Lietuvos ryto, BNS, 7

Džiazo klubas “Kurpiai” Klaipėdoje Nuotr. G. Kurpio

javo pirmosios slavų kalbos gra
matikos Rytų Europoje autorius 
Meletijus Smotrickis, 1650-1653 
m. rusų silabinės poezijos pradi
ninkas Simeonas Polickis.

Rusų kalba VU buvo pradė
ta dėstyti 1797 m., rusų literatū
ra - 1804 m., Slavų raštijos ka
tedra įsteigta 1803 m. Perkėlus 
katedrą į Kauno Vytauto Di
džiojo universitetą, joje dėstė 
prof. Vincas Krėvė-Mickevičius 
ir doc. Balys Sruoga, 1931-1933 
m. išleidęs dviejų dalių Rusų li
teratūros istoriją. 1945 m. ka
tedra buvo vėl atkelta į Vilnių. 
Šiais metais ji surengė dvi svar
bias tarptautines mokslines kon
ferencijas - Polifonija kultūroje, 
tekste ir kalboje ir Levo Karsa
vino palikimas ir XX a. Europos 
kultūros savimonė. Katedra ak
tyviai bendradarbiauja su Vaka
rų Europos universitetų Rusų 
kalbos ir literatūros katedromis, 
VU rusų kalbą studijuoja stu
dentai iš Prancūzijos, Italijos, 
Vokietijos, Suomijos. Akademi
nė katedros jubiliejaus dalis nu
matyta rengti šį rudenį - bus su
tiktos dvi knygos, apibendrinan
čios žymiausius vėlesnius rusis- 
tikos darbus. Spalio mėn. vyks 
tarptautinė mokslinė konferenci
ja, sutelksianti daug žymių pa
saulio rusistų.

Laukuva, tarp Šilalės ir 
Varnių įsiterpęs Žemaitijos 
miestelis, minėdamas savo 750 
metines, surengė dvi dienas (bir
želio 21-22) trukusią senųjų 
amatų šventę. Šventėje dalyva
vo eksperimentinės archeologi
jos klubas “Pajauta”, kurio 
meistrai laukuviečius ir jų sve
čius mėgino sugrąžinti į kara
liaus Mindaugo laikus. Treigių 
piliakalnio papėdėje buvo de
monstruojami viduramžių ama
tai - lankytojai galėjo patys nu- 
sižiesti puodų, pašaudyti iš lan
kų, pasigaminti papuošalų, nusi
kalti ką nors iš geležies, para
gauti viduramžių maisto. Re
miantis archeologų tyrimų duo
menimis, buvo pinami kibirėliai 
iš liepų žievės, “išduodamos” 
senosios medicinos paslaptys. 
1254 metais Mindaugas, be kitų 
žemių, Lietuvos vyskupui Kris
tijonui užrašė pusę Laukuvos. 
Nuo XVIII Š. Laukuva gavo lei
dimą rengti turgus Šv. Apoloni
jos ir Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės dienomis.

Pilies džiazo festivalis 
Klaipėdoje vyko birželio 6-8 
d.d. Jame dalyvavo gausus bū
rys pasaulinio garso džiazo atli
kėjų: vienas iš garsiausių trimi
tininkų Maynard Fergusson 
(JAV), džiazroko būgnininkas 
Bill Kobhem (JAV), džiazo mu
zikantas Soweto Kineli (D. Bri
tanija), virtuozo tenoro-saksofo- 
nisto Jonas Kullhammar kvarte
tas iš Švedijos, olandų kolekty
vas “Dutch Swing College 
Band”. Visi festivalio koncertai 
buvo nemokami. Dauguma jų 
vyko Teatro aikštėje, tačiau tra
dicinės naktinės “jam sessions” 
(džiazo improvizacijos susiėji
mai), kaip visada, vyko džiazo 
klube “Kurpiai”. Keli renginiai 
vyko ir Menininkų namų kieme
lyje bei muzikiniame klube 
“Prieplauka”. Šio festivalio są
mata viršijo 0.5 mln. litų, kai 
tuo tarpu festivalio biudžetas 
buvo vos keli tūkstančiai litų.
----- ---------------------------- G.K.

tno dienos, LGTIC informacija)
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PRISIKĖLIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

3 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3,414 

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 '
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term. Ind...................... 1.25%
180-364 d. term.lnd.....................1.55%
1 metų term. Indėlius.................2.00%
2 metų term. Indėlius.................2.35%
3 metų term, indėlius...............   2.50%
4 metų term, indėlius...............   2.60%
5 metų term. Indėlius.................2.80%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 1.60%
1 metų GlC-met. palūk.............2.15%
2 metų GlC-met. palūk.............2.50%
3 metų GlC-met. palūk.............2.70%
4 metų GlC-met. palūk.............2.80%
5 metų GlC-met. palūk.............3 nS%
RRSP, RRIFirOHOSP

“Variable”............................ 1.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd......2.40%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd......2.75%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......2.85%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......3.05%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......3.30%
Taupomąją sąskaitą Iki........... 1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki......... 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas 
nuo................... 5.75%

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 3.95%
2 metų.......................4.00%
3 metų.......................4.85%
4 metų.......................5.10%
5 metų.......................5.20%

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% j 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 TINKLAPJ : www.rpcul.com

A D V O KATA S 

VICTOR RUDINSKAS 
Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

HIGH PARK rajone, 6 ’ amb. 
namas su butu Gera

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

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 

(] 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 j Vilnių

Tel: (416)233-4601
$Q00* $900*
t>off for 1 parcel <į>off

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

DARIUS SONGAILA (su kamuoliu), vienas iš žymiųjų Lietuvos 
krepšininkų, pasirašęs sutartį žaisti NBA klubo “Sacramento Kings” 
komandoje Eltos nuotr. (Draugo)

(Atkelta iš 1-mo psL) 
įstatymą, [statymo nepavyktų pri
imti, jei bent pusė iš 171 libera
lų atstovų balsuotų prieš ar nuo 
balsavimo susilaikytų.

Daugelyje pasaulio kraštų 
skaitytojai pasiges rašytojos C. 
Shields kūrinių. Sakoma, kad ši 
rašytoja per vėlai susilaukė tarp
tautinio pripažinimo. Jos veika
lai buvo išversti į septyniolika 
kalbų. C. Shields mirė Viktori
joje, B. C. sulaukusi 68 metų. 
Priežastis - vėžio liga. Teigia
ma, kad ji įsirikiuoja į kitų žino
mų Kanados rašytojų kaip M. 
Atwood, A. Munro ir M. On- 
daatje gretas. Prisimenant rašy
toją Otavoje, Valstybiniame me
nų centre vėliava buvo nuleista 
iki pusės stiebo.

Bedarbystė nuo praėjusio 
lapkričio išaugo iki 89,000. Ta
čiau nei SARS, nei karvių ligos 
bei augantis doleris Kanados 
ekonomijos nepaveikė. Per pas
kutinį mėnesį buvo sukurta 
49,000 naujų darbų. Vis dėlto 
Centrinis bankas nutarė suma
žinti nuošimčius. O blogesnė ži
nia, kad įmonės atleido 23,000 
darbininkų. Toronte bedarbystė 
palietė ligonines, sveikatos prie
žiūros darbuotojus, viešbučius, 
iš dalies restoranus bei parduo
tuves. Ekonomijos palikimas 
nemaža dalimi priklausys nuo 
to, kaip greitai galės atsigauti 
šlubuojanti JAV ekonomija.

Irano valdžia pripažino, 
kad Kanados pilietė žurnalistė 
Z. Kazemi, kai ją suėmė fotogra
fuojant prie kalėjimo vykusią 
demonstraciją, buvo policijos 
mušama. Jai praskeltas galvos 
kiaušas, ir nuo sužalojimų mirė.

Z. Kazemi mirtis turėtų pa
rodyti, ar Irano prezidentui M. 
Khatami, viceprezidetnui M. Ali 
Abtahi ir jų pasekėjams, sie
kiantiems įvykdyti krašte refor
mas, pavyks atsilaikyti prieš še
šėlines jėgas ir revoliucinę gvar
diją. Kanados užsienio reikalų 
ministeris B. Graham reikalauja, 
kad būtų atliktas nuodugnus ty
rimas, o nusikaltėliams negali 
būti jokių išimčių ir nuolaidų. 
Iranas nesutinka, kad prie tyri
mo kanadiečiai prisidėtų.

Ministeris pirmininkas J. 
Chretien pareiškė, kad buvo pa
darytas kriminalinis nusikalti
mas, todėl Kanada reikalauja, 
kad kaltininkai būtų nubausti.

Kanados Aukščiausiasis 
teismas neseniai nusprendė, kad 
piliečiai turi teisę sulaikyti jų 
valdose atsiradusį pašalinį ir jį 
perduoti policijai. Teismas pri
pažino, kad jei prieš jį nebūtų 
pavartota jėga, jis į savininko 
reikalavimą nekreiptų dėmesio. 
Teismai šį sprendimą padarė ry- 
šiumi su vienu įvykiu Toronto 
Tarptautiniame oro uoste, kur 
uosto darbuotojai buvo priversti 
suimti nelegalius įsibrovėlius. 
Įsibrovėlį savininkui sutinkant 
gali suimti ir privatūs sargybi
niai. Vieno tokio į draudžiamą 
vietą įsibrovėlio advokatas sako, 
kad šis teismo sprendimas suda
rys nemažai painiavų, nes nenu
rodyta, kiek jėgos galima nau
doti suimant. Suimtasis visada 
galės skųstis, kad per sulaikymą 
jis nukentėjęs. B. St.

Naujosios Škotijos prem
jeras John Hamm paskelbė pro
vincijos parlamento rinkimus 
rugpjūčio 5 dieną, pačiame atos
togų laikotarpio viduryje. Tokią 
rinkiminę taktiką vartoja daž
niausiai vadovai, kurie nelabai 
saugiai jaučiasi savo postuose. 
Atostogų metu balsuotojų tiki
masi nedaug - gerai suorganiza
vus partijos branduolį būna už
tikrintas vadovo partijos vyravi
mas, o tuo pačiu ir jo perrin
kimas.

Ontario meno galerija 
(AGO) Toronte planuoja uždaryti 
dvi paveikslų sales, panaikinti 
kelias programas ir atleisti 25 
darbuotojus, kad sutaupytų $1 
mln. Galerijos vadovai skundžia
si, kad lankytojų skaičius labai 
sumažėjo prasidėjus karui Irake 
ir per SARS protrūkį. Spalio mė
nesį Kanados istorinių paveikslų 
galerija bus perkelta iš antro aukš
to į pirmąjį; kitų metų birželį 
šiuolaikinio meno galerija bus 
taip pat perkelta į pirmą aukštą, 
o eskimų meno paroda, planuota 
ateinančią žiemą, neįvyks. G.K.

| Sportas |
Nubaustas dviratininkas

Lietuvos dviratininkui Rai
mondui Rumšui vieneriems me
tams atimta teisė dalyvauti šiame 
sporte. Jis neigė ėmęs draudžiamus 
stiprinamuosius vaistus “EPO”, 
nors du tyrimai parodė, kad jis juos 
vartojo. Taip pat jam paskirta 
$1,500 dolerių bauda. Lietuvos dvi
ratininkų federacija galėjo jam už
drausti dalyvavimą ketveriems me
tams, bet nutarė sumažinti bausmę, 
nes tai yra pirmas jo nusižengimas, 
ir jis yra trijų vaikų tėvas, vienas 
šeimoje uždirbantis pajamų. Kaip 
skelbia agentūra Associated Press, 
Tarptutinė dviratininkų sąjunga at
metė siūlymą R. Rumšui taikyti 
minimalinę 6 mėnesių bausmę. Ge
gužės mėnesį jis baigė trijų savai
čių rungtynes “Giro” šeštoje vieto
je, ir jau buvo pašalintas iš Italijos 
“Lampre” komandos. Pernai jis 
baigė “Tour de France” rungtynes 
trečioje vietoje, bet didelis triukš
mas kilo, kai jo žmona buvo sulai
kyta Prancūzijoje ilgiau kaip du 
mėnesius, nes jos automobilyje 
rungtynių baigimo dieną buvo at
rasti įvairūs įtartini vaistai, kuriuos 
ji sakė vežusi savo motinai. Tuo 
metu daryti tyrimai įrodė, kad vais
tų R. Rumšo organizme nebuvo. 
Užtardami jį, lietuviai pernai de
monstravo prie Prancūzijos amba
sados Vilniuje, protestuodami dėl 
jo žmonos sulaikymo. Inf.

Žaidynės Čikagoje
“Aušros” sporto klubo organi

zacinis komitetas, kartu su Čikagos 
“Lituanica” ir ŠALFASS centro 
valdyba, nutarė nukelti jaunių krep
šinio žaidynes, kurios turėjo vykti 
Toronte gegužės 30 - birželio 1 
d.d., vėliau atidėtos spalio 3-4 
dienoms, dabar bus rengiamos Či
kagoje lapkričio 1 - 2 d.d. Nors 
SARS epidemija jau sulaikyta To
ronte, dar liko daugybė klausimų 
dėl SARS užkrėčiamumo ir pasi
kartojimo. Todėl nutarta ilgiau pa
laukti prieš rengiant žaidynes To
ronte. Žaidynes Čikagoje organi
zuoja Donatas Šiliūnas, kuris teiks 
tolesnę informaciją. R.M.

Skrydis per Atlantą
Patyrę lakūnai iš Kauno - Vik

toras Ramonas, 49 m. ir Gintautas 
Staniulis, 47 m. - su nusileidimais 
perskrido Atlantą du kartus. Liepos 
19 d. po mėnesį trukusios kelionės 
nusileido Aleksoto oro uoste, kur 
vyko iškilmės, skirtos Dariaus-Gi
rėno skrydžio per Atlantą 70 metų 
sukakčiai paminėti. Nusileidusius 
lakūnus pasitiko renginyje dalyva
vęs Lietuvos prezidentas Rolandas 
Paksas ir juos apdovanojo S. Da
riaus ir S. Girėno atminimo me
daliais. Atsakydami į spaudos at
stovų klausimus, lakūnai sakė, kad 
daugiausia pasienio tarnybų patikri
nimo susilaukę Kanadoje. L.R. inf.

Pagarbos bėgimas
Dariaus-Girėno skrydžio per 

Atlantą 70-metį švenčiant, Lietuvos 
bėgikų dr-jos nariai pasiryžo jau 
trečią kartą per 5 dienas įveikti tą 
atstumą, kurio iki pergalės pritrūko 
garbingiems lakūnams. Sekmadie
nį, liepos 20 septyniolika įvairaus 
amžiaus bėgikų žygį pradėjo Soldi
no miške ir sėkmingai baigė ketvir
tadienio vakare, liepos 24 prie Da
riaus-Girėno paminklo Kaune. ELTA

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 
2.50% už 3 m. term. Indėlius 
2.60% už 4 m. term. Indėlius 
2.80% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.15% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.70% už 3 m. GIC invest, pažym. 
2.80% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
3.05% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.40% už RRSP 1 m. term. Ind. 
2.75% už RRSP 2 m. term. Ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.05% už RRSP 4 m. term. Ind. 
3.30% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo...............................5.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų.........................3.95%
2 metų........................ 4.00%
3 metų........................ 4.85%
4 metų........................ 5.10%
5 metų........................5.20%

- su keičiamu 
nuošimčiu...................5.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčlus iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)

• komercinius mortglčlus

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: lnfo@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
rtrmad., antrad. Ir trečlaį. 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 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

n n mini i n 111 u m

Lina Kuliavienė

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

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1P2 

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

"BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON MOP 3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc ols 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

Skautų veikla
• "Šatrijos” ir “Rambyno” tun

tai giliukų-liepsnelių rankdarbiams 
stovykloje bei kitiems reikalams 
gavo didelį kiekį popieriaus, už ku
rį nuoširdžiai dėkoja Danaitis 
Assoc. Inc. firmai. K.D.

Šypsokimės...
- Kas yra išsiblaškęs žmogus?
- Tas, kuris išgirdęs durų 

skambutį, eina atsakyti telefono.

- Kas yra geriausias draugas?
- Tas, kuris visuomet ateina 

pas jus, kai jam ko nors reikia.
L. Stankevičius

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, kad, 
TŽ fakso numeris yra 905 290-9802. Ši linįja 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.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ 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 SYREN A TRAVEL -133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. M6R 2L2 

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 

I LIETUVA - visuomet geriausiomis kainomis!

RUDENS PRAMOGINĖS Z 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:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tom.senkus@sympatico.ca


IGNAS BUMELIS
Rob, Kim, Kyle ir Kaelyn

ŠYPSENOS 
VERTA ŠVENTĖ! 
Sveikiname 80-to 

gimtadienio proga 
ir mylime -

SKAITYTOJAI PASISAKO
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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.

RE^IVSK. Wo«t HoallV 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

ŽODIS APIE LAIKRAŠTĮ
Tėviškės žiburiai - patrijotiš- 

kiausias, labiausiai mano mėgiamas 
ir laukiamas savaitraštis. Skaitau 
nuo pasirodymo pirmo numerio ir 
džiaugiuosi, kad redaktorius su 
bendradarbiais sugebate išlaikyti tą 
pačią dr. Šapokos patrijotinę liniją. 
Linkiu ir toliau laikytis savo linijos.

Sėkmės spaudos darbuose -
Simas Augaitis, 
Watertown, CT

LIETUVOS PAVOJAI
Remiantis BNS žinių agentū

ros pranešimu, š.m. birželio 27 d., 
buvęs Lietuvos Sąjūdžio vadas Vy
tautas Landsbergis spėja, kad siek
damas savo tikslų Rusija mėgins 
infiltruoti Lietuvos valstybėje savo 
agentus.

Lietuva yra viena labiausiai 
Rusijai rūpimų kraštų. Čia siekia 
įsitvirtinti energetikoje, nejudomo 
turto rinkoje, žiniasklaidoje, sau
gumo srityje. Lietuvos prezidentas 
R. Paksas pareiškė: V. Landsbergis 
yra žinomas kaip baimių ir grasini
mų “specialistas”, ne kartą pranaša
vęs Lietuvos likimą Rusijos glė
byje.

Tačiau V. Landsbergis teigia 
jau dabar regįs “Rusijos baimės 
varžomą prokuratūrą, sovietinių te
roristų nepersekiojančią, užčiauptą 
vyriausybę, infiltruotą prezidentūrą.

Reikia tik džiaugtis, kad buvęs 
Lietuvos laisvės sąjūdžio vadas ir 
šioje srityje daug patyrimo turįs V. 
Landsbergis nesileidžia užmigdo
mas Lietuvos komunistuojančio 
elemento.

Vytautas Šeštokas, 
Los Angeles, CA

MES - TAI LIETUVA
Nuo birželio 30 d. mūsų sena

sis Vilnius įgavo naują kvėpavimą. 
Kur nepažvelgsi - būriai jaunų ir 
pagyvenusių žmonių, margaspal
viais raštais tautiniais drabužiais 
pasirėdę, linksmi, besišypsantys, at
vykę švęsti Lietuvos karaliaus Min- 

* daugo jubiliejaus, Lietuvos valsty
bingumo dienos.

ts TORONTO
A.a. dr. Broniaus Povilai

čio 18 metų mirties sukakčiai 
paminėti žmona Monika Povilai- 
tienė Tėviškės žiburiams aukojo 
$100.

A. a. Sofijai Balsevičienei 
mirus, užjausdama jos vyrą Vy
tautą, dukrą Vidą ir sūnų Joną 
su šeimomis, Elena Ališauskienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

A. a. Vladui Andruliui 
Lietuvoje mirus, užjausdami bro
lį Joną Andrulį su šeima ir visus 
artimuosius, A. B. Matulaičiai 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Vladui Andruliui 
Lietuvoje mirus, užjausdami jo 
brolį Joną Andrulį su šeima, Da
nutė ir Aleksas Keršiai Tėviškės 
žiburiams aukojo $25.

A. a. Vladui Andruliui 
Lietuvoje mirus, reikšdami nuo
širdžią užuojautą broliui Jonui 
Andruliui ir jo šeimai, Sigita ir 
Vytautas Aušrotai Tėviškės ži
buriams aukojo $20.

Taurios Mažosios Lietuvos 
mylėtojos ir rėmėjos a.a. Ele
nos Senkuvienės atminimui $100 
auką Mažosios Lietuvos fondui 
paskyrė L. I. Adomavičiai.

A. a. Elenos Senkuvienės 
atminimui V. K. Gapučiai Tėviš
kės žiburiams aukojo $20.

A. a. Elenos Senkuvienės 
atminimui Algimantas ir Eugeni
ja Valiūnai Tėviškės žiburiams 
aukojo $20.

A. a. Jonui Žiūrinskui mi
rus Lietuvoje, užjausdami jo 
dukrą Birutę Jurienę su šeima, 
Sigita ir Vytautas Aušrotai Tė
viškės žiburiams aukojo $20.

Patikslinimas. T% 28 nr., 2 
psl. po užuojauta parašas turėtų 
būti “Irena ir Aleksas Kusins- 
kiai”, ne Lena ir ne Kusinskai. 
Atsiprašome.

• Ar jau parėmė! Kanados lietuvių 
muziejų-archyvą?

Nepaprastai malonu, kad į Vil
nių suplaukė tautiečiai iš viso pa
saulio. Pirmieji mūsų mokyklą ap
lankė svečiai iš Kanados. Koks 
džiaugsmas, kiek įspūdžių, kiek 
kalbų! Prasmingai buvo pavadinta 
Pasaulio lietuvių dainų šventė - 
MES-tai Lietuva, MES - “Lietu
viais esame MES gimę”. Pakilimo 
nuotaika, susitelkimas, šventinė 
dvasia kėlė visiems entuziazmą. O, 
kad MES būtų visada ir visur...

Baigėsi mokslo metai, įteikti 
24 brandos atestatai. Smagu, kad 
visi lieka Lietuvoje - vieni bandys 
laimę aukštosiose, kiti aukštesnio
siose mokyklose. Viską lėmė dar
bas - geriausiems, stropiausiems - 
lengvas, kitiems - sunkus. Kiek 
žmonių, tiek likimų. Svarbu, kad 
kiekvienas rastų kelią dirbti Tėvy
nės gerovei.

Ačiū širdingai visiems, kurie 
rūpinasi tremtinių vaikaičių mo
kykla “Lietuvių Namai”. Teatlygi
na Jums Aukščiausias!

A. Rudys, direktorius

“LAISVOJI EUROPA”
Šiandien, t.y. liepos 4 d., gavau 

Tėviškės žiburius (iškart 3 numerius 
- balandžio mėnesio). įdomūs ir 
mieli; labai liūdna, bet Lietuvoje 
nėra analogiško leidinio, ir nepa
našu, kad kas tokio rastųsi. Deja, 
ateina labai pavėliuotai. Bet vis 
vien labai ačiū!

Liūdna žinia — kad nebebus 
Laisvosios Europos radijo laidų. 
Tai va, Amerika nusprendė, kad 
mes jau “tvarkoj” (juk netgi karui 
Irake “pritarėm” ir “parėmėm” - 
viskas čia, aišku, aukštu lygiu su
tvarkyta, o ne... tautoms susitarus), 
ir imsis arabus šviesti, tuo tarpu tos 
šviesos, kurią Laisvoji Europa 
teikė, dar labai reikia. Pagrindinės 
masės, juk šviečias labiausiai vien 
Lietuvos rytu. O visą spaudą per
skaityt neįmanoma nei fiziškai, nei 
finansiškai. Ir taip yra - teoriškai 
demokratija ir didelė gausa 
visokios spaudos, o praktiškai... 
Demogagija ir vienvaldystė.

Dalia Duobaitė, Kaunas

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
dr. J. R. Birgiolai paaukojo $100.

A. a. Sofijai Balsevičienei 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 

jos vyrą Vytautą, dukrą Vidą ir 
sūnų Joną bei sesutę Aleksandrą 
su šeimomis, visus gimines bei 
artimuosius, Kovai su vėžiu ir 
džiova sergantiems vaikams ir 
tremtiniams Lietuvoje aukojo: 
$100 - A. R. Nausėdai, L. V. 
Radžiai; $75 - “On Behalf of 
Dreams-Take Flight”; $60 - A. 
V. Puodžiūnai; $55 - B. T. Sta- 
nuliai; $50 — M. R. Jurkai, V. B. 
Biretos, dr. Agota Šidlauskaitė; 
$40 - R. D. Puteriai, M. I. Son
gailos, A. Lemežys, P. E. Krila- 
vičiai; $30 — J. M. Gabriai; $25 
- D. Mitalienė; $20 - D. Rocca, 
A. R. Čygai, V. Ruškienė su K. 
Latviu, D. R. Biskiai, R. Bart- 
nikas, I. L. Baziliauskai, D. Ba- 
ziliauskienė, D. Adomonytė, K. 
Kibirkštytė, J. D. Barrow, M. 
Povilaitienė, S. V. Piečaičiai, The 
Bouchards, B. Deimantienė, V. P. 
Melnykai, A. P. Skilandžiūnai, 
R. A. Jonaičiai.

Aukas surinko M.P., B.M.
TŽ redakciją pasiekė šito

kio turinio užuojauta iš Vil
niaus: “Giliausią užuojautą reiš
kiame klasės draugui Stasiui 
Bakučiui, palaidojusiam sūnų 
Mindaugą (g. 1964 m.), kuris 
žuvo 2003 m. birželio 26 d. rytą 
autokatastrofoje netoli Kauno.

Gyvenime ne sykį žvelgei 
mirčiai į akis - ir tuomet, kai 
1944-aisiais keliese išminavote 
Raseinių gimnaziją, kai, moky
tojaudamas Viduklėje, tapai ge
nerolo J. Žemaičio ryšininku, po 
to siumtas, tardomas, nieko ne- 
išdavei, buvai nuteistas, kentėjai 
lageryje.

Nuoširdžiausiai linkime - 
tenepalūžta Tavo dvasia, teatlai- 
ko širdis.
1944-ųjų laidos klasės draugai”.

Su Kanados vėliavėlėmis Vilniaus Gedimino prospekte suvažiavusios dalyvauti Pasaulio lietuvių dainų 
šventėje . Nuotr. A. Šimonėlienės

juozas (Joseph) NORKUS

Paskola, lėmusi Atlanto skrydį

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, D.s., d.d. s.
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

Čikagietė, padėjusi Lietuvos lakūnams įveikti Atlantą
EDVARDAS ŠULAITIS

Nors Čikagos Marquette 
Parko lietuvių telkinyje gyve
nanti Domicėlė Petrulytė nėra 
aviatorė, tačiau jos pavardė bus 
įamžinta Lietuvos aviacijos isto
rijon. Ji padėjo Lietuvos lakūnų 
žygiui per Atlantą mažu lėktu
vėliu, kuomet buvo minimos 
legendinių vyrų - Dariaus ir 
Girėno 60-sios skrydžio į Lietu
vą metinės.

Ši garbaus amžiaus sulauku
si (gim. 1913 m. vasario 13 d. 
Mišėnuose, Plungės valsč.) že
maitė paskolino Čikagoje ilgesnį 
laiką viešėjusiems ir savo žygį 
Kaunan planavusiems Jonui Juk- 
niui ir Edvardui Šlušniui 15,000 
dolerių, kurie įgalino tuos drą
suolius leistis per Atlantą.

Šie Lietuvos vardą norėju
sieji išgarsinti vyrai tuomet ne
sulaukė jokios paramos iš di
džiulio komiteto žmonių, kurie 
tada rengė Dariaus-Girėno 60- 
sias metines skrydžio Lietuvon 
minėjimą, trukusį dvi dienas 
(1983 m. liepos 17-18 d.d.). Jų 
prašymą paskolinti pinigų igno
ravo ir kiti turtingi lietuviai 
verslininkai bei pelningų profe
sijų žmonės. Dalis iš jų, be abe
jonės, galvojo, jog jų pinigus 
gali pasiglemžti Atlanto vande
nyno bangos bei kitos nelaimės.

D. Petrulytė, nors ir nebūda
ma turtinga, neatsispyrė pagun
dai padėti šiems jauniems vy
rams įgyvendinti jų ilgai puose-

Nori susirašinėti katalikų 
kunigas Virgilijus Rutkūnas (34 
m. amžiaus). Darbuojasi Eržvil
ko Šv. Jurgio ir Vadžgirio Šv. 
Juozapo parapijose. Tikisi rasti 
išeivijoje tų parapijų tautiečių, 
kurie savo žiniomis galėtų pa
dėti parašyti parapijų istoriją, 
dalyvauti jų atlaiduose - šventė
se, įvairiuose susitikimuose. Ad
resas: Kun. Virgilijus /Lietuva 
e-mail: verena@post.omnitel.net 
Mob. +370 688 35553 

PAREMKIME “ROMUVOS’’
STOVYKLAVIETĘI

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!

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis
Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

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 FinnniR i

lėtą idėją.
Vos tik keletas žmonių atėjo 

palydėti, kai mažyčiu (tik 140 
arklio jėgų motoru) lėktuvėliu J. 
Juknius ir E. Šlušnys iš Čikagos 
pietinėje pusėje esančio Lansing 
oro uosto liepos 15-sios naktį 
pakilo į tolimą kelionę. Jie net 
neturėjo pinigų bei galimybių 
apiforminti savo kelionės doku
mentų. Dėl to jų pirmame nusi
leidime Kanadoje turėjo bėdos 
muitinėje. Ir tik čikagiečio Ana
tolijaus Šluto pastangos ir po
kalbiai telegonu įgalino drąsuo
lius tęsti savo kelionę, kuri bai
gėsi sėkmingai ir, tik dėl blogo 
oro sąlygų šiek tiek ilgėliau už
truko negu buvo planuota.

Įdomu, kad čikagiečiams 
lietuviams, kurie, kaip minėta, 
dvi dienas tuo metu minėjo Da
riaus ir Girėno skrydžio per At
lantą 60-sias metines, apie tai 
buvo pranešta tik antrąją dieną. 
Tai padarė į šį minėjimą specia
liai atvykęs Vilniaus meras V. 
Jasiulaitis, kuris paskelbė šią 
džiugią žinią, sakančią, kad du 
drąsūs Lietuvos lakūnai yra pa
keliui į Kauną.

Apie šią drąsių vyrų rėmėją 
D. Petrulytę teko nemažai rašyti 
įvairioje spaudoje prieš dešimtį 
metų. Apie šį žygį’ne kartą teko 
kalbėti ir su pačiais lakūnais, 
ypač su jo pagrindiniu žmogumi 
- J. Jukniu, kuris ir vėl buvo at
vykęs Čikagon.

D. Petrulytė iš profesijos 
yra pedagogė. 1930 m. baigusi 
Plungės gimnaziją 1932-siais 
įstojo į pranciškonių vienuolyną 
ir įsigijo mokytojos diplomą. 
1934 m. lankė M. Montessori 
kursus Prancūzijoje ir tapo vie
na iš pirmųjų šio ikimokyklinio 
amžiaus vaikų auklėjimo specia
lisčių Lietuvoje. Tada ji buvo 
Montessori metodų vaikų auklė
jimo namų Kaune darbuotoja. 
Vėliau dar stažavosi Montessori 
pradžios mokykloje Olandijoje.

Antrojo pasaulinio karo me

tu pabėgo i Vokietiją, kur po ka
ro Ravensburgo pabėgėlių sto
vykloje įsteigė Vaikų namus. Tą 
darbą tęsė ir atvykusi į Čikagą. 
Jau 1960-siais kartu su Marija 
Varniene (dail. Adomo Varno 
žmona) įsteigė “Vaikų židinėlį” 
ir rūpinosi M. Montessori vaikų 
ugdymo metodo populiarinimu 
čia ir Lietuvoje.

Ji nuo 1989 m. ne kartą lan
kėsi tėvynėje ir ten padėjo atgai
vinti Montessori metodus, įstei
gė Lietuvos Montessori draugiją 
ir buvo jos pirmininke. Yra pa
rašiusi knygų ir gavusi profesi
nių įvertinimo žymenų.

Šiandien D. Petrulytė, jau 
spėjusi atšvęsti savo 90-jį gim
tadienį, galima sakyti, jau yra 
pilnai išėjusi į pensiją ir džiau
giasi savo ilgo amžiaus pasieki
mais. Ji ypač mielai prisimena J. 
Jukniaus ir E. Šlušnio žygį per 
Atlantą.

Nemažas amžiaus krūvis 
kartais pateikia jai ir šiokių to
kių nemalonumų: štai liepos 8 d. 
ji turėjo akies (kataraktoj opera
ciją. Tačiau ji žino, kad tiek me
telių sulaukusiems tai yra be
veik normalu. Ji viltingai žvel
gia į ateitį. Jos prižiūrėtas dail. 
Adomas Varnas peržengė šimto 
metų ribą. Ne ką trumpiau gyve
no ir jos globota Marija Varnie
nė, kurios įsisavintą mokymo 
metodiką perėmusi Domicėlė il
gus dešimtmečius ją puoselėjo.

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

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

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

PACE 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 Ores., Mississauga, 
Ont. L4Y3J8. Tel. (905) 625-2412

SAMOCniA

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

t

mailto:verena@post.omnitel.net
http://www.finnair.com
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Anapilio žinios
- Lietuvos kankinių šventovėje 

liepos 25, penktadienį, susituokė 
Alicija Jakaitytė su Mare Petitpas.

- JAV-se mirė ir Lietuvoje pa
laidotas a.a. Kazimieras Kučinskas, 
brolis mūsų parapijietės Emilijos 
Tribinevičienės.

- Liepos 26, šeštadienį, palai
dota a.a. Sofija Balsevičienė, 70 m. 
amžiaus.

- Lietuvoje mirė a.a. Vladas 
Andrulis, mūsų parapijiečio ir Ana
pilio sodybos pirmininko Jono An
drulio brolis.

- Rugpjūčio 1 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje Mi
šios bus vakare 7 valandą, o po 
Mišių - Šventoji Valanda prie iš
statyto Švenčiausiojo.

- Rugpjūčio 17, sekmadienį, 
visi parapijiečiai kviečiami daly
vauti metinėse Lietuvių pamaldose 
Midlande. Iškilmės bus pradeda
mos lauke prie Kanados kankinių 
šventovės 2.30 v.p.p. Kryžiaus ke
lių ėjimu. Tuo pačiu metu šven
tovėje bus klausoma išpažinčių. 
Iškilmingos Mišios ir Lietuvos kan
kinių paminėjimas šventovėje pra
sidės 3 v.p.p. Pamaldos bus užbaig
tos lauke prie Lietuvos kankinių 
garbei stovinčio kryžiaus. Pa
mokslą pasakys svečias iš Romos 
kun. Valdas Meškėnas.

- Mūsų parapijos 75 m. gyva
vimo sukakties iškilmės prasidės 
rugsėjo 27, šeštadienį, 5 v.p.p. iš
kilmingu pokyliu-vaišėmis Anapi
lio salėje. Vaišėse dalyvaus Toron
to kardinolas Aloysius M. Ambro- 
žič. Bilietai į vaišes bus pradedami 
platinti netrukus parapijos salėje.

- Iškilmingos pamaldos Lietu
vos kankinių šventovėje bus rug
sėjo 28, sekmadienį, 3 v.p.p. Mišias 
aukos ir Sutvirtinimo sakramentą 
mūsų jaunimui teiks vysk. Paulius 
Baltakis, OFM.

- Anapilio knygyne gauta daug 
naujų knygų ir žodynų.

- Mišios rugpjūčio 3, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Puniškų šeimos 
mirusius; 11 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
10.30 v.r. už a.a. IgnąStundį; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje rugpjūčio 
2, šeštadienį, 3 v.p.p. už Vėžauskų 
mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį, rug

pjūčio 3, 11.15 v.r. pamaldos su Šv. 
Komunija. Pamokslą sakys kun. 
Liudas Miliauskas.

- Rugpjūčio 10-17 d.d. pa
maldas ves klebonas, o rugpjūčio 
24 d. - tarybos narys.

- Antradienį, rugpj. 18, 2 v.p.p. 
tarybos posėdis Šernų namuose.

- Rugpjūčio 31 d. pamaldų ne
bus. Rugsėjo 7 d. pamaldos su Šv. 
Komunija, kuriomis pradėsime nor
malią metų programą.

- Spalio 11 d. Išeivijos liutero
nų sinodo suvažiavimas

- Spalio 12 d. - Išganytojo pa
rapijos 50 metų jubiliejus. Daugiau 
žinių apie tai - vėliau.

Vaikų savaitraščiui Kregž
dutei $50 aukojo N.N.

A. a. Sofija Balsevičienė po 
ilgos ir sunkios ligos mirė liepos 
23 d. Trillium ligoninėje. Liko 
liūdintys vyras Vytautas, sūnus 
Jonas ir duktė Vida su šeimomis.

Alfonsas Pocius, buvęs 
Londono Lietuvių bendruome
nės apylinkės pirmininkas, mirė 
liepos 24, ketvirtadienį, palaido
tas Londone, Ont.

A. a. Marija Gimžauskie- 
nė savo testamentu paskyrė Tė
viškės žiburiams $2,000. Už šią. 
stambią paramą savajai spaudai 
savaitraščio leidėjai lieka dėkin
gi velionei ir testamento vykdy
tojams. Pranešimas gautas iš ad
vokato J. M. Chrolavičiaus įstai
gos Hamiltone, ON.
NUOMOJU KAMBARIUS nakvy- 
nei Vasagoje. Skambinti tel. 1- 
705-422-0210.

įspūdingas ansamblių vakaras Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje š.m. liepos pradžioje Ntr. T. Jonaičio

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šis penktadienis ir šeštadie

nis yra mėnesio pirmieji. Pirmą 
penktadienį parapijos šventovėj 
vyks Šv. Valanda 7 v.v. su Mišio- 
mis ir palaiminimu. Pirmą penk
tadienį ligoniai ir seneliai lankomi 
namuose ir prieglaudose iš anksto 
susitarus. Jei kas norėtų, kad kuni
gas aplankytų, prašom skambinti į 
parapijos raštinę. Pirmą mėnesio 
šeštadienį Gyvojo rožinio draugijos 
nariai renkasi rožiniui ir Mišiom 
10.30 v.r. Ilgametis šios dr-jos 
dvasios vadas yra kun. Pijus Šarp- 
nickas, OFM.

- Praeitą sekmadienį “Kretin
gos” stovyklavietėj, Vasagoje pra
sidėjo stovykla lietuviškai kalban
tiems vaikams. Laužo svečiams ne
bus. Tėvai ir giminės gali lankyti 
stovyklautojus sekmadienį, rugpjū
čio 3 d. nuo 9 v.r., dalyvauti Mišio
se 11 v.r. ir papietavus su stovyk
lautojais baigti lankymą. Stovyk
lauja apie 100 vaikų, stovyklos 
kapelionas kun. E. Putrimas, ku
riam talkina diakonas Petras Šarka, 
OFM, komendantas Stasys Kulia- 
vas, slaugė R. Kuliešienė.

- Parapijos 50-mečio gegužinė 
įvyks rugsėjo 6 d., nuo 9 v.r. iki 8 
v.v. “Kretingos” stovyklavietėj. 
Norintys į gegužinę vykti autobusu 
skambina Aušrai Pleinytei, 416 
762-9686.

- Maldininkų kelionei autobu
su į Midlandą registruotis parapijos 
raštinėje. Kelionė įvyks rugpjūčio 
17 d.

- Šeimų su vaikais stovykla 
vyks rugpjūčio 10-16 d.d. Visais 
šios stovyklos reikalais prašom 
skambinti stovyklos organizato
riams Virginijai ir Linui Zubric- 
kams, 905 270-6859.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus or
dino narių Mišios ir susirinkimas 
vyks “Vilnius Manor” patalpose 
rugpjūčio 14d., 10 v.r.

- Liepos 28 d. palaidota a.a. 
Elena Senkuvienė, 92 m. Giminių 
Kanadoj neturėjo.

- Mišios sekmadienį, rugpjū
čio 3: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9.15 v.r. už a.a. Juozą 
Ražauską; 10.30 v.r. už a.a. Algirdą 
Strumilą, už a.a. Barborą ir Julių 
Stendelius, už a.a. Vincą Ignaitį; 12 
v.d. už a.a. Joną Lietuvininką.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 27 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 160 svečių; pra
nešimą padarė ir su svečiais supa
žindino LN valdybos narys T. Sta- 
nulis. Svečių knygoje pasirašė J. A. 
Juodgalviai iš Hamiltono, M. Ru
dytė iš Los Angeles, CA.

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

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, ge
ras patarnavimas, veikia įvairių gė
rimų baras.

Slaugos namų žinios
- Lauko baldams pirkti $500 

aukojo Vytautas Montvilas.
- Slaugos namų administratorė 

prašo: gal kas galėtų paaukoti žuvų 
akvariumą su ar be žuvelių, paukš
čiukų narvelį su ar be paukščiuko, 
gėlių auginimo lempas daržininkų 
klubui. Dėl platesnių informacijų 
skambinti Teodorui Stanuliui 416 
879-4937, namų 416 231 -4937.

- Slaugos namų koplyčios sta
tybai aukojo; a.a. E. Senkuvienės 
atminimui $30 - A. Valadkienė; po 
$25 - A. S. Pacevičiai ir V. Balsie
nė; a.a. Z. Zaleskio atminimui $25 
- A. S. Pacevičiai. Slaugos namų 
komitetas dėkoja visiems už aukas. 
Jos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, ON, M6P 1A6.

REIKALINGAS KAMBARYS ar
ba mažas butas Toronte netoli po
žeminio traukinio katalikų gimna
zijos mokytojui sekantiems mokslo 
metams. Skambinti tel. 1-905-385- 
7278. ■

Prisikėlimo parapijos tarybos visuomeninė sekcija 

kviečia visus,

jaunus ir pagyvenusius, parapijiečius - buvusius, dabartinius ir 
būsimus bei visus parapijos draugus iš arti ir toli, 

parapijos 50-mečio proga kartu pasidžiaugti ir pabendrauti

š.m. rugsėjo 6, šeštadienį, nuo 10 v.r. iki 8 v.v. “Kretingos” 
stovyklavietėje, Vasagoje

y* Muzika, sportas, žaidimai, vaišės, pabendravimas gamtoje, padainauimas! 
Vietoj bus galima nusipirkti pietus. Pietų metu veiks vyno ir alaus baras. Visus 
mėgstančius muzikuoti kviečiame atsivežti muzikos instrumentus!
s* Jei susidarys pakankamas skaičius norinčių, bus samdomas autobusas. 
Kelionės kaina - $20 asmeniui. Dėl vietos autobuse skambinti Aušrai Pleinytei tel. 416 
762-9686.

Gegužinės metu bus pardavinėjami rankdarbiai, suvenyrai bei skanumynai. 
Leidimas prekiauti $10 auka parapijai. Norintys prekiauti prašomi užsiregistruoti pas 
Ramunę Stravinskaitę tel. 416 760-0701.

Apie dalyvavimą prašome pranešti Janei Vingelienei tel. 416 233-8108 
arba Aušrai Pleinytei tel. 416 762-9686 iki rugpjūčio 29-tos dienos.
Gegužinė įvyks nepaisant lietaus. (Stovyklavietėje nakvoti nebus galimybės.)

ŠIS TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ NU
MERIS yra paskutinis prieš 
atostogas. Pirmas poatostoginis 
numeris išeis rugpjūčio 19 d. 
Atostogų metu administracija 
dirbs visas dienas, išskyrus 
šventes ir savaitgalius.

50-tasis “Santaros-Švie
sos” suvažiavimas įvyks š.m. 
rugsėjo 4-7 d.d. Pasaulio lietu
vių centre, Lemont, IL. Pakvies
ta suvažiavime dalyvaus TŽ re
daktorė Ramūnė Sakalaitė-Jo- 
naitienė ir kalbės tema Tobuly
bės ieškojimas: vertimo meno 
uždaviniai ir trūkumai. Suvažia
vimo rengėjai prašo renginį pa
remti bent $30 auka. Paramas 
siųsti ir apie rezervacijas pra
nešti ne vėliau kaip iki š.m. 
rugsėjo 2 d. adresu: Mrs. M. 
Paškevičius, 306 - 55th Place, 
Downers Grove, IL 60516, 
U.S.A. Tel. 630 852-3887. Inf.

KLF valdyba posėdžiavo 
liepos 21 d. Prisikėlimo parapi
jos patalpose. Posėdyje dalyva
vo pirm. A. Nausėdas, ižd. V. 
Jonušonienė, sekr. D. Sher, S. 
Piečaitienė (KLB atstovė) ir ad
ministratorius L. Baziliauskas. 
Pirm. A. Nausėdas painformavo 
valdybą apie praėjusį KLF tary
bos posėdį ir pareigų pasiskirs
tymą. Valdybos pirmininku iš
rinktas A. Nausėdas, L. Zubric- 
kas tęs vicepirmininko pareigas, 
o D. Sher sekretorės. V. Jonušo
nienė išrinkta iždininke, R. Ka
lendra - nariu. S. Piečaitienė at
stovaus KLB.

Pirmininkas taipgi papasa
kojo apie savo keliones Lietuvo
je. Buvo aplankytos kai kurios 
organizacijos, kurias KLF yra 
parėmęs finansiškai. Apsvarsty
tas parašų sutvarkymo reikalas. 
L. Baziliauskas pateikė gauto 
pašto santrauką ir pasiūlė ap
svarstyti fondo narių informaci
jos saugojimą kompiuterio siste
moje, ir kokie pagerinimai galė
tų būti įgyvendinti ateityje. Iždi
ninkė pateikė valdybai išlaidų 
ataskaitą už gegužės-birželio 
mėnesius. Anot pirmininko, ru
denį bus užbaigti informacijos 
pataisymai KLF jubiliejiniame 
leidinyje, bus pridėtas korektū
ros lapelis prie atspausdinto lei
dinio. .

Džiugiai sutikta žinia, kad 
kredito kooperatyvas “Parama” 
paskyrė KLF $2,000 dolerių. 
Kitas valdybos posėdis - rugsė
jo 8 d. D.B.S.

Ntagara-on-the-Lake, Ontario 
š.m. liepos 29 - rugpjūčio 20 d.d. 

rengia 
“Niagara International 

Chamber Music Festival”
Meno vadovas: Atis Batikas, 

Pianistai: Ilona Damašiūtė-Beresnevičienė, 
Petras Geniušas, Janina Kuzma 

Informacija - festivalio tinklalapyje 
www.ntaqaramustcfest.com

arba telefonu 416 530-4050 arba 416 766-9959

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

PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU 

PARUOŠTOS PARDAVIMUI

AVIETĖS, 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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

AUKOKIME LIETUVAI per

TAUTOS FONDĄ KANADOJE 
Mūsų aukos stiprins Lietuvos nepriklausomybę.

Siųskite aukas bei palikimus šiuo adresu:
Tautos fondas Kanadoje, 

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

IŠNUOMOJAMAS NAMAS prie 
Anapilio sodybos. Skambinti tel. 
905 277-1270.
IEŠKOME AUKLĖS 18 mėn. 
berniukui 4 dienas per savaitę A 
kartais gali būti daugiau, Kipling 
ir Eglinton raj. Skambinti Žibu
tei tel. 416 207-0819.
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.

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

“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.

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

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

Birutei Vaitkūnaitei-Nagie- 
nei š.m. liepos 5 d. buvo įteiktas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Ge
dimino ordinas Lietuvos preziden
tūros Baltojoje salėje. Skirtus apdo
vanojimus tą dieną įteikė naujasis 
Lietuvos prezidentas Rolandas Fak
sas. Gražiose iškilmėse dalyvavo 
arti dviejų šimtų asmenų, būrys 
filmuotojų ir fotografų.

Kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, Klyvlando, OH, Švč. M. Mari
jos Nuolatinės Pagalbos parapijos 
klebonas, atostogavo jėzuitų poilsio 
namuose St. Jerome, Que.

Šv. Onos (Aušros Vartų) dr- 
jos šventė buvo švęsta šeštadienį, 
liepos 26. Šv. Mišias 5 vai.p.p. at
našavo kleb. kun. Ričardas Birbi
las. Po pamaldų parapijos salėje

Nuoširdžiai dėkojame už mums surengtą50 METŲ VESTUVINĖS SUKAKTIES JUBILIEJŲ 
sūnui Edvardui, marčiai ir vaikaičiams, 

taip pat seserėčiai Nijolei Šukienei ir
Alice Skrupskis

Birželio 29 diena buvo staigmena mums. 
Didelis lietuviškas ačiū kunigui Linui Dūkstai už 
atnaujintus vestuvinius pažadus ir palaiminimą 
Šv. Kazimiero šventovėje. Mudu niekada negalvo- 
jom, kad šitoje pačioje šventovėje teks antrą kartą 
pakartoti tuos pažadus.

Ačiū parapijietėms ir svečiams, prisidėju- 
siems prie šventinio stalo, taip pat didelė padėka 
prisidėjusiemsprie dovanos.

Ačiū už atsiųstus sveikinimus ir nuošir
džius linkėjimus.

Dana ir Juozas Mozūraičiai

ADAM O N IS INSURANCE AGENCY INC.
3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX 1L7 

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

HMM
PARAMA 

GALIMYBĖ VADOVAUTI “PIRMAUJANČIOS 
ŠIMTINĖS” KANADOJE KREDITO KOOPERATYVUI

Ieškoma generalinio/ės direktoriaus/ės

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.

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 į jos 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.

Geras lietuvių kalbos mokėjimas būtų ypač naudingas.

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 cl. paštu marilynne.dunbar@rayberndtson.ca, arba faksu 416 366-7353

vyko vakarienė.
Aušros Vartų parapijos cho

ro gegužinė liepos 27 d. prie St. 
Donat, Que. Bulotų šeimos vasar
vietėje praėjo labai nuotaikingai. 
Įspūdžiais iš Dainų šventės Lietu
voje pasidalino joje dalyvavę cho
ristai. Dviejų chorisčių - Aldonos 
Morkūnienės ir Vidos Ibijanskienės 
nuotrauka buvo atspausdinta ne tik 
žurnalo Veidas viršelyje, bet ir ki
tuose puslapiuose.

Izabelė Ambrasienė (Am- 
brosej-Gudynaitė, 92 m. amžiaus, 
mirė liepos 23 d. Po gedulinių Mi
šių šv. Kazimiero šventovėje liepos 
25 d. palaidota Notre Dame dės 
Neiges kapinėse. Liūdi giminės bei 
artimieji Montrealyje, Lietuvoje ir 
JAV. D.S.

http://www.ntaqaramustcfest.com
http://www.whittamoresfarm
mailto:marilynne.dunbar@rayberndtson.ca

