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Didysis tautos turtas
Kaip papuošti povą? Kokių plunksnų jam reikėtų pri

smaigstyti, kad jis taptų dar gražesniu? Žąsies, varnos, žvirb
lio?.. Nelengva puošti puošnų daiktą...

IETUVIŲ kalba yra sena, graži ir turtinga. Tai žino visi, 
bent kiek tos kalbos mokęsi. Tačiau dėl praktiško jos var
tojimo šiandien jau ryškėja gana žymių nesutarimų. Kai

kurie modernėjimo, techninės pažangos bei įvairių kitų reikmių 
ar išsigalvojimų dingstimi aiškina, kad lietuviškomis galūnėmis 
svetimžodžiai kalboje yra reikalingi, o anglicizmai, girdi, net 
tautos “vakarietiškumą” labiau pabrėžia, ir tokios rūšies žargono 
nėra ko bijoti, kalba esanti gyvas daiktas ir negali tūnoti užsima- 
rinavusi. Nėra abejonės, kad tame teiginyje yra dalis tiesos. Ta
čiau tyčinis ir skubus brukimas kalbon svetimybių negalėtų būti 
pateisinamas. Šnekamoje kalboje pamėgdžiojimų ir žargonų nie
kada neišvengėme ir neišvengsime, bet rašytinė kalba turėtų būti 
kiek galima švaresnė, atitinkanti ilgaamžę kalbos raidą, tautos 
dvasią, tarmių įtaką. O svetimžodžiavimas spaudoje - ne tik ne
pagarba savajai kalbai, bet ir moralinis nusikaltimas prieš tautą, 
kuri dėl savo spausdinto žodžio ir rašto, kaip nė viena kita tauta, 
atkakliai kovojo visais būdais ir laikais. Šiandien visi žinome, 
kad kai kuriems daiktams ir įvykiams pavadinti trūksta lietuviš
kų žodžių, ir tenka verstis svetimybėmis, tačiau nereiškia, kad 
juos tuoj pat reikia “įpilietinti” ir be skrupulų vartoti. Jei trūksta 
žodžių, reikia stengtis kurti naujadarus, lietuviškus atitikmenis. 
Tik tokiu būdu atsisakysime varnos plunksnų smaigstymo į po
vą. Kad savosios kalbos grynumui dėmesys per menkas, jau pri
rašyta gausybė pavyzdžių, skelbta daug straipsnių. Bet tai kol 
kas dar lieka balsas tyruose. Lengvabūdiškumo savo kalbos at
žvilgiu neįveikia nei valstybės įstatymai, nei jokie nurodymai, 
nei kalbininkų pastabos ir dejonės. Pagarba savajai kalbai - iš
manymas ir sąžinė. Kitos kontrolės nematyti. O svarbiausia - tai 
esminė pažiūra į gimtąjį žodį. Kas jis - kultūrinė tautos vertybė 
(ir gyvybė), ar tik priemonė ryšiams palaikyti?

OŽ1ŪR1AMS susidaryti vis dėlto reikia laiko. Apgailes
taujant tenka sutikti, kad daugelį dalykų dėl susidariusių 
nepalankių sąlygų ir tautai žalingų aplinkybių turime nura

šyti į nuostolius. Nei praeities nepataisysime, nei dabarties nepa
gerinsime - belieka ateitis. Ja turėtume labiausiai rūpintis. Ojos 
pradžia jaunųjų gretose. Nėra abejonės: kokie tėvai, tokie ir vai
kai; kokie mokytojai, tokie ir mokiniai. Jau kūdikis, tardamas 
pirmuosius gimtosios kalbos žodžius, turėtų pajusti pasididžiavi
mą, kad pradeda kalbėti kalba, kuri yra didelė vertybė, neįkaino
jamas turtas. Iš tokių pagrindų išaugusi visuomenė gerbs savo 
kalbą, gins ją nuo puolančių svetimybių, ieškos būdų, kaip ją dar 
daugiau praturtinti, pritaikyti įvairioms reikmėms nepažeidžiant 
jos dvasios ir grožio. Paprastai brangius daiktus vertiname, gina
me, saugojame. Jei šių dienų vertybių sumaištyje to pasigenda
me, nereiškia, kad taip ir turėtų likti. Apie gimtąją kalbą šnekė
tojų be atsakomybės daugiau negu kalbininkų, kurie tėra vienin
teliai žinovai ir autoritetai, kurie iš pašaukimo rūpinasi lietuvių 
kalbos išlaikymu ir švarinimu. Lengvabūdiškai kalbą tevertinant 
kaip susižinojimo ar ryšio priemonę, lengva ranka patogu numo
ti į viską, kas yra sava ir lietuviška. Sveikuosius požiūrius į savo 
gimtąją kalbą kartkartėmis aptemdo ir tas nelemtas “platusis 
žvilgsnis”, kuris mieliau pagarbina svetimuosius dievus, užuot 
atidžiau pažiūrėjęs kas namie. Pasiduodame anksčiau negu kas iš 
mūsų to reikalauja, ir tą pasidavimą pavadiname ėjimu su gyve
nimu, nuosekliai vykdoma pažanga. Belieka prašyti - nepavers- 
kime povo svetimgarsiais krankiančia varna. C.S.

Pasaulio lietuvių dainų šventės Vilniuje šokių dienos dalyvė-šokėja
Nuotr. Lietuvos ryto

Savaitė Lietuvoje

Rusų veržimasis į Baltijos valstybes

KANADOS [VYKIAI

Sutriko elektros tiekimas
Maždaug trečdalis (apie 

10 mil.) Kanados gyventojų 
rugpjūčio 14 d., 4.10 vai. p.p. 
staiga liko be elektros. Masinis 
elektros tinklų sutrikimas prasi
dėjo JAV. Paaiškėjo, kad tai įvy
ko dėl tinklų sistemos perkro
vimo, kuris persimetė į bendrus 
tinklus su Kanada, o jiems išsi
jungus, automatiniai saugikliai 
išjungė ir jėgaines. Visa pietinė 
Ontario provincija neteko elekt
ros nuo 4 iki 40 valandų. Ligo
ninės, slaugos namai ir daugelis 
kitų įstaigų naudojo nuosavais 
generatoriais gamintą elektrą.

Dėl staigaus elektros sutri
kimo įstrigo žmonės požemi
niuose traukiniuose, keltuvuose, 
o gatvėse, nesant šviesoforų, ju
dėjimas labai sulėtėjo. Tik po 
trijų dienų pradėjo normalėti 
skrydžiai orauosčiuose, veikti 
požeminiai traukiniai ir tramva
jai. Dėl šios avarijos prarasta 
milijonai darbadienių, sutrukdy
ta biržos veikla, tūkstančiai tonų 
maisto sugedo sandėliuose, krau
tuvėse ir privačiuose namuose. 
Džiaugiamasi, kad neįvyko nė 
vieno didesnio įsilaužimo ar api
plėšimo.

Ontario premjeras E. Eves 
ragino gyventojus taupiai nau
doti elektrą, prašė įstaigas ir 
įmones sumažinti srovės naudo
jimą iki 50%, o provincinės val
džios tarnautojams patarė ne
vykti į darbą, išskyrus būtinai 
reikalingus. Kanados parlamen
tas ir Ontario provincijos parla
mentas turėjo nutraukti savo 

darbą, o Kanados valstybinės 
parodos (CNE) 125-tasis atida
rymas atidėtas penkioms die
noms. Dauguma gamybos fabri
kų pertvarkė pamainų laiką, kad 
jis sutaptų su lengvesnėmis 
elektros apkrovimo valandomis.

Ontario provincijoje elektra 
yra gaunama iš trijų šaltinių: 
vandens jėgos generatorių — 
23%, anglies - 36%, o atominės 
jėgainės - 40%. Pirmųjų dviejų 
šaltinių prijungimas naudojimui 
trunka apie porą valandų, o ato
minių jėgainių — mažiausiai po
rą dienų. JAV panašų masinį 
elektros sutrikimą išgyveno 1965 
metais, tačiau Kanadoje tokio 
masto sutrikimas įvyko pirmą 
kartą. Šis sutrikimas palietė apie 
50 milijonų žmonių, maždaug 
pusės milijono kvadratinių kilo
metrų plote.

Ministeris pirmininkas J. 
Chretien ragina sumažinti gam
tosaugai žalingų išmetamųjų du
jų kiekį dvidešimčia procentų. 
Kanada, pagal Kyoto sutartį, ku
rią ratifikavo praeitų metų gruo
džio mėn., yra įsipareigojusi su
mažinti į orą išmetamų taršų 
kiekį po 20 megatonų (milijonų 
tonų) kasmet. Iš valstybės biu
džeto tam reikalui šiems me
tams yra paskirta 1.25 bilijono 
dol. Valstybiniu mastu bus ban
doma skatinti įmones mažinti į 
orą išmetamų taršų kiekį ski
riant pinigines premijas bei tei
kiant lengvatas įsigyti bei pritai
kyti energetikos taupymo prie-

(Nukelta į 8-tą psl.)

Pritarta elgesio kodeksui
Lietuvos vyriausybė rugpjū

čio 13 pritarė Tarnautojo elgesio 
kodekso patvirtinimui, įsigalio
jimo ir įgyvendinimo įstatymo 
projektui. Įstatymas turėtų įsiga
lioti nuo 2004 m. sausio 1 d., 
rašo ELTA/LGTIC. Jo tikslas - 
tobulinti valstybės tarnybos tei
sinį tvarkymąsi, sudaryti prielai
das tinkamai įgyvendinti konsti
tucinę nuostatą, jog valdžios 
įstaigos tarnauja žmonėms, siek
ti gerinti viešąjį administravimą, 
didinti visuomenės pasitikėjimą 
valstybės ir savivaldybių institu
cijomis ir įstaigomis, stiprinti 
tarnautojų atsakomybę už jų 
veiksmus ir atskaitomybę visuo
menei ir valdžios įstaigoms, 
stengiantis užkirsti kelią korup
cijai.

Šiuo metu galiojantys teisės 
aktai nepakankamai aiškiai nu
rodo, kokia valstybės tarnautojo 
veikla laikoma neetiška, nustato 
atsakomybę tik už tarnybinius 
nusižengimus. Naujo įstatymo 
nuostatas numatoma taikyti ne 
tik valstybės tarnautojams, bet ir 
kitiems biudžetinių įstaigų dar
buotojams, turintiems viešojo 
administravimo įgaliojimų, bei 
valstybės ir savivaldybių įmonių 
darbuotojams, turintiems viešo
jo administravimo įgaliojimų.

Be vizų - į Braziliją
Lietuvos vyriausybė rugpjū

čio 6 d. patvirtino sutartį su 
Brazilija dėl vizų režimo panai
kinimo. Tai 56-oji valstybė, į 
kurią Lietuvos piliečiai galės 
vykti be vizų, ir būti iki 90 
dienų. Kaip rašo ELTA/LG- 
T1C, Ukraina pateikė Lietuvai 
siūlymą sudaryti sutartį dėl ne
mokamų vizų ukrainiečiams. 
Ukrainos užsienio reikalų minis
terija dabar veda derybas su Lie
tuva, Vengrija ir Slovakija dėl 
vizų. Tokia sutartis jau pasirašy
ta su Lenkija, įsigalios šių metų 
spalio 1 d.

Kariuomenės vadas Irake
Lietuvos kariuomenės vadas 

generolas majoras Jonas Kron- 
kaitis lankėsi Irake rugpjūčio 
pradžioje su Danijos kariuome
nės vadu generolu Hans Jesper 
Helso. Kaip rašo ELTA/LGTIC, 
gen. mjr. Kronkaitis pranešė, 
kad jis yra patenkintas sąlygo
mis, kuriomis gyvena Lietuvos 
kariai, ten yra saugu, tiek, kiek 

įmanoma tokiom sąlygom. Lie
tuvių kariai tarnauja gan ramia
me sektoriuje, britų divizijai pri
klausančiame danų batalione.

Didžiausias pavojus gali bū
ti sprogmenys, taip pat vargi
nantis karštis - iki 40 laipsnių 
pavėsyje, tačiau kariai neturėjo 
priekaištų. Jo teigimu, lietuvių 
kariai dėl savo profesionalumo 
yra labai gerbiami kolegų iš Da
nijos bei Didžiosios Britanijos.
Europos komiteto pertvarka

Lietuvos vyriausybė rugpjū
čio 6 d. nutarė, kad Europos są
jungos reikalus derins Vyriau
sybės kanceliarija, o Europos 
komiteto teisės ir pareigos, susi
jusios su vidaus rinka, bus per
duodamos Ūkio ministerijai. 
Europos komiteto teisės ir pa
reigos bus padalintos nuo kitų 
metų sausio 1 d. Pertvarkymui 
vadovaus vyriausybės kancleris 
Antanas Zenonas Kaminskas.

Sprendimas grindžiamas už
sienio valstybių patirtimi bei 
Lietuvos siekiu derinti veiklą, 
neprieštaraujant viešojo admi
nistravimo reformai.

Darni tranzito tvarka
Lietuvos generalinis konsu

las Karaliaučiuje Vytautas Žalys 
pranešė spaudai, jog nuo liepos 
1 d., kai Lietuva įvedė naujas 
tranzito taisykles Rusijos pilie
čiams, nė vienam Karaliaučiaus 
srities gyventojui nebuvo už
drausta kirsti Lietuvos sieną. Jis 
dėl to pagyrė darniai dirbusius 
Lietuvos diplomatus, Karaliau
čiaus geležinkelio, Rusijos už
sienio reikalų ministerijos at
stovybės Karaliaučiuje bei sri
ties administracijos darbuotojus.

Liepos mėnesį 65,532 Ru
sijos piliečiai tranzitu vyko iš 
Karaliaučiaus per Lietuvą ir at
gal. Buvo išduoti 43,236 nauji 
kelionės geležinkeliu dokumen
tai - kiti turėjo užsienio pasus 
su Lietuvos vizomis.

Prisijungs prie “biosaugos”
Lietuvos vyriausybė rug

pjūčio 6 d. nutarė kreiptis į pre
zidentą Rolandą Paksą su pra
šymu patvirtinti Biologinės įvai
rovės sutarties Kartachenos bio
saugos protokolą, rašo ELTA/- 
LGTIC. Tai pagrindinis doku
mentas, tvarkantis gyvų genetiš
kai keičiamų organizmų (GMO) 
tarptautinį naudojimą, gabeni
mą, perdavimą, išleidimą taip, 
kad būtų užkirstas kelias arba

JUOZAS VITĖNAS

Baltijos šalys Rusijos impe
rialistų požiūriu yra Rusijos da
lis, tačiau užimančios specialią 
vietą. Okupacijos metais jos bu
vo vadinamos “mūsų vakarais”. 
Jų naujas įjungimas į Rusijos 
imperiją dabar yra ypatingai 
sunkus, nes joms esant Šiaurės 
Atlanto sąjungos ir Jungtinių 
Valstijų apsaugoje, užimti jas 
karine jėga yra nebeįmanoma. 
Todėl rusams lieka tik galimybė 
panaudoti “nesmurtinę” įtaką ir 
spaudimą, rašoma Mitteilungen 
aus baltischen Leben leidiny 
(2003 m. 2 nr.). Ten pateikiama 
keletas pavyzdžių, kaip rusai 
siekia tai padaryti.

Rusų strategams ir prekybi
ninkams reikia neužšalančių uos
tų. Petrapilio ir jo apylinkės 
uostai turi tą trūkumą, kad jie 
yra nuošaliame suomių įlankos 
kampe, kuris didesnių šalčių 
metu užšąla. Dar blogesnėje pa
dėtyje yra Karaliaučius, kuris 
turi tik mažą ryšį su atvira jūra. 
Tanklaiviai pirmenybę teikia 
Ventspilio uostui prie atviros jū
ros Latvijoje, kuris retai užšąla 
ir todėl laivai gali į jį atplaukti 
be ledlaužių.

Nafta Rusijos ūkiui turi di
džiulę reikšmę. Apie 40% paja
mų už eksportą j i gauna už išve
žamą naftą. Iš to pasipelno ir 
Latvija už tranzitą, kuriame 
svarbų vaidmenį atlieka geras 
Ventspilio uostas. Bet 2002-3 
metų žiemą, kai Ventspilio uos
tas galėjo pilnai dirbti, į jį at
plaukė tik keletas laivų, nes ru
sai naftos transportą nukreipė į 
kitus uostus, ypač į Taliną, kur 
uosto vadovybė papildomai išsi
nuomojo iš Norvegijos ledlaužį 
aptarnauti neįprastai dideliam 
laivų skaičiui. Tuo tarpu Vents
pilio uostas buvo beveik nenau
dojamas ir ne kartą negalėjo sa
vo išlaidų padengti.

Šiai ypatingai padėčiai pa
taisyti rusai norėjo Ventspilio 
uostą nupirkti. Jis būtų valdo
mas akcinės bendrovės, kurios 
akcijų daugumą įsigytų rusai. 
Sovietmečiu šią problemą buvo 
išsprendę, nes Latvija buvo jų 
okupuota, tačiau dabar padėtis 
pasikeitus dėl Jungtinių Valstijų 
ginkluotės pranašumo. Jie nebe
gali jėga užimti uosto, tačiau ga
li jį nusipirkti. Kainai sumažinti 
jis slopinamas pajamų trūkumu.

Kaip nesutarimas dėl Vents
pilio uosto baigsis, neaišku. Lat
viai visada yra atsargūs, kai jie 
susiduria su rusų pretenzijomis. 
Gal bus pasiektas kompromisas 
- rusų naftos koncerno dalyva
vimu mažesniu uosto bendrovės 
akcijų skaičiumi ar kitokiu suta
rimu užtikrinti gerą bendradar
biavimą.

Kaip, ypatingą spaudimą 
Baltijos valstybėms rusai įvedė 
reikalavimą dvigubai didesnių 
muitų įvežamoms baltiečių pre
kėms. Eilę metų vedamos dery
bos, kad jie atsisakytų tokios 
politikos, bet jie ir dabar už tai 
reikalauja įvairių nuolaidų. Ta
čiau tai dabar jau per vėlu, nes 
šis klausimas išsispręs Baltijos 
valstybėms įsijungus į Europos 

sumažintas pavojus biologinei 
įvairovei, atsižvelgiant į pavojų 
žmogaus sveikatai.

Protokolą, priimtą 2000 m. 
sausio 29 d., jau patvirtino 48 
valstybės. Kiekviena valstybė, 
prisijungusi prie protokolo, įsi
pareigoja teikti informaciją Bio
saugos informacijos centrui, 
esančiam Montrealyje, apie ša
lyje galiojančius teisės aktus, 
tvarkančius GMO naudojimą, 
leidimus įvežti gyvus GMO, ri
zikos aplinkai vertinimo proce
dūras.

(Nukelta j 3-čią psl.) 

sąjungą. Briuselio valdininkai ste
bės, kad Rusija teisingai laikytų
si nuostatų su Baltijos šalimis.

Šių metų sausio 13 d. Lietu
vos seimas iškilmingai paminėjo 
Europos parlamento prieš 20 
metų pareiškimą dėl Baltijos 
valstybių. Pareiškimas buvo pri
imtas 1983 m. sausio 13 d. dide
le balsų dauguma. Jame sako
ma, kad į Baltijos respublikas 
aiškiai prieš jų valią masiškai 
yra siunčiami sovietų piliečiai, 
ir Europos sąjungos organai bu
vo paraginti į šį reikalą įsikišti.

Tuo būdu Europos parla
mentas iškėlė Sovietų Sąjungai 
sunkų kaltinimą, nes užimtos 
srities apgyvendinimas okupaci
nės šalies gyventojais prilygsta 
kolonializmui, senaties neturin
čiu karo nusikaltimu.

Kai Sovietų Sąjunga sugriu
vo ir Rusija ėmėsi teisinės vals
tybės reformų, buvo galima ti
kėtis, kad kolonializmas yra 
baigtas. Tačiau apie tai nebėra 
jokių kalbų. Sovietų Sąjungai 
sugriuvus, kolonistai galėjo grįž
ti namo netrukdomi, tačiau jie ir 
toliau gyvena Baltijos šalyse, 
kur jie ne tik pakenčiami, bet ir 
Vakarų politikų bei tarptautinių 
organizacijų remiami. Okupanto 
atgabenti kolonistai dabar laiko
mi apsaugos reikalinga “tautine 
mažuma”, kuria rūpinasi tarp
tautinės organizacijos.

Beveik du milijonai rusų, po 
lietuvių didžiausia “baltų gru
pė”, kaip teigiama, dėl “žmo
gaus teisių” apsaugos turi gy
venti Baltijos šalyse, lyg kad jų 
gyvenimas savo šalyje būtų ne
pakenčiamas. Tokiu būdu dešim
tys tūkstančių rusų karininkų, 
tarp kurių yra daug anksčiau iš

Mississaugos Anapilio vaikų choras “Gintarėliai”, dalyvavęs Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje, prie Vilniaus arkikatedros-bazilikos su vadove 
Deimante Grigutiene Nuotr. A. Trussow
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Tuoj į naują žemę iškeliausiu, liks ramybėj jūros ir kalnai

leistų į pensiją, toliau gyvena 
Baltijos šalyse, net kai jie tarp
tautinėmis lėšomis yra aprūpinti 
būstais Rusijoje, kuriuos jie par
duoda arba išnuomoja. Šį pikt
naudžiavimą būstais rusų parei
gūnai teisina tuo, kad šie kari
ninkai turi gyventi Baltijos šalyse.

Rusai turi beveik maniją gy
venti Baltijos šalyse, nors juos 
dabar erzina jiems neįprastos 
baltų oficialios kalbos, Rusijos 
pareigūnai juos taip pat skatina 
pasilikti Baltijos šalyse, nors šie 
žmonės pačiai Rusijai labai rei
kalingi, nes jos gyventojų skai
čius kasmet sumažėja beveik 
vienu milijonu.

Rusų apgyvendinimas Balti
jos šalyse atitinka seną jų impe
rialistinį siekį užgrobtas tautas 
maišyti su rusais, ir juo labiau 
jos sumaišytos, tuo labiau joms 
reikia rusų kalbos susišnekėti, ir 
taip bus pasiekiamas galutinis 
tikslas - vieningai rusiškai kal
bantys sovietų žmonės.

Tačiau naujas posūkis vyks
ta priešinga kryptimi. Rusams 
atėjūnams ir ypač Baltijos šaly
se užaugusiems jų vaikams taip 
čia patinka, kad jie įsijungia į 
savo naujątėvynę. Nors jie lieka 
rusais, bet vis mažiau krypsta į 
Maskvą ir daugiau į Europą. 
Jauni žmonės gerai išmoksta 
vietos kalbą ir įsijungia į vietos 
gyvenimą. Todėl šiandien jie 
yra Baltijos rusai, tačiau jų vai
kai bus lietuviai, latviai ar estai 
su rusų protėviais.

Maskvos valdovai, rašoma 
straipsnio pabaigoje, pasiuntė 
savo vaikus į Vakarus užgrobti 
svetimų žemių, tačiau svetimuo
se plotuose Maskva praranda sa
vo vaikus.

t.
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Naujoji PLB valdyba. Pirmoje eilėje (iš kairės): Giedra Paulionienė (Kanada), Gabrielius Žemkalnis (F LB valdy
bos pirmininkas, Australija-Lietuva), ministeris pirmininkas Algirdas Brazauskas, Birutė Nenartavičiūtė (Rusijos 
federacija, Maskva); antroje eilėje: Romas Vaštokas (Kanada), Vytautas Kainantas (baigęs kadenciją PLB val
dybos pirmininkas, JAV), Liūda Rugienienė (JAV), Antanas Petrauskas (Tautinių mažumų ir išeivijos departa
mento generalinis direktorius), Daina Bogdanienė (Norvegija), Bronius Makauskas (Lenkija). Trūksta kun. Edžio 
Putrimo ir Roberto Ibarra Vėtą (Montevideo, P. Amerika) Nuotr. V. Gulevičiaus, Vilnius, 2003 m. liepos 15 d.® KEIKSIMAME GYYEMME

Kylanti Lietuvos gerovė

“Karalius Mindaugas - 
krikščionis” - tokiu pavadini
mu š.m. liepos 5 d. Vilniaus ar
kivyskupijos kurijoje buvo su
rengta iškilminga konferencija, 
kurioje dalyvavo šimtinė kviestų 
svečių, tarp jų Lietuvos prezi
dentas R. Paksas su žmona, sei
mo pirmininkas A. Paulauskas, 
Vilniaus miesto meras A. Zuo
kas. Pradėdamas konferenciją kar
dinolas A. J. Bačkis pabrėžė no
rą atgaivinti krikščioniškosios 
karalystės atminimą. Istorikas 
prof. Ed. Gudavičius kalbėjo 
apie Mindaugą ir Mortą kaip 
apie pirmą krikščionių šeimą 
Lietuvoje, supažindino su vėly
vųjų Viduramžių karalių karū
navimo apeigomis. Dr. D. Baro
nas savo pranešime pabrėžė drą
sų Mindaugo apsisprendimą 
krikštytis, nes tuo metu daugelis 
naujakrikštų karalių bijodavo 
savo pavaldinių pagonių keršto. 
Istorikas L. Jovaiša kalbėjo apie 
Mindaugo laikų Katalikų Bend
riją, minėjimo vykusius karus, 
misionierių veiklą Lietuvoje. 
Prof. A. Bumblauskas palygino 
du krikštus - Mindaugo ir 

' Jogailos. Vyt. Ališauskas ap
žvelgė Mindaugo karūnavimo 
dienos, Vasario 16-tosios ir Ko
vo 11-tosios švenčių prasmę. Po 
konferencijos kard. A. J. Bačkis 
įteikė padėkos lakštus keliolikai 
asmenų. Liepos 6 d. Vilniaus ar
kikatedroje bazilikoje įvyko iš
kilmingos Mišios, kurias aukojo 
kardinolas A. J. Bačkis, nunci
jus P. S. Zurbriggen ir Lietuvos 
vyskupai. Pamoksle kardinolas 
priminė, kad Dievui labiau rūpi 
atnaujintos žmonių širdys, nors 
žmonės džiaugiasi atnaujintomis 
gatvėmis, tiltais, paminklais. 
Karaliaus Mindaugo paminklo 
atidengimo iškilmėje kardinolas 
tarp kitko sakė, kad “regime 
mūsų pirmąjį karalių suvienijusį 
Lietuvą po Kristaus kryžiumi”. 
Liepos 3 d. Lietuvos dailės mu
ziejuje, radiniais atnaujintoje pa
rodoje “Krikščionybė Lietuvos 
mene” buvo pristatytas karaliaus 
Mindaugo donacinis raštas su 
antspaudu, pradedamas žodžiais: 
“Mindaugas, Dievo malone pir
masis Lietuvos karalius”.

Ateitininkų federacijos 
XIV-tasis kongresas įvyko 
Kaune š.m. liepos 11-13 d.d. 
Renginys sutraukė apie 400 da
lyvių iš visos Lietuvos ir išeivi
jos. Dalyvavo vyskupai, kiti 
dvasininkai, valstybės pareigū
nai, svečiai. Kongresas pradėtas 
Mišiomis Kauno arkikatedroje 
bazilikoje. Jas aukojo arkiv. S. 
Tamkevičius, At-kų federacijos 
dvasios vadas vysk. J. Kaunec- 
kas ir keli kunigai. Mišių metu 
įžodį davė 7 jaunučiai, 27 moks
leiviai, vienas studentas ir 5 sen
draugiai. Po Mišių padėtos gėlės 
ant poeto B. Brazdžionio ir dr. 
A. Damušio kapų. Suvažiavimas 
vyko Kauno valstybiniame dra-

• Mylėki tiesą, bet atleiski 
klaidą (Voltaire) 

AtA
URŠULEI BLEIZGIENEI 

iškeliavus amžinybėn, jos dukrą v.s. RŪTĄ ŽILINS
KIENĘ, žentą evangelikų dvasios vadovą v.s. kun. 
ALGIMANTĄ ŽILINSKĄ, vaikaites LORETĄ ir 
RITĄ su šeimomis nuoširdžiai užjaučia -

Toronto skautininkių/skautininkų draugovės

mos teatre. Dalyviai sveikino 
kun. J. Šeškevičių 50 m. kuni
gystės proga, tylos minute pa
gerbtas a.a. dr. A. Damušio at
minimas. Antrąją kpngreso die
ną Mišias Kristaus Prisikėlimo 
šventovėje koncelebravo vysk. 
J. Kauneckas, kun. V. Aliulis, 
MIC, ir kun. G. Vitkus, SJ. Pa
mokslą pasakė dvasios vadas. 
Kongrese apžvelgti nuveikti 
darbai, išrinkta nauja valdyba, 
pirmininku perrinktas L. Serapi
nas. Dalyviai kreipėsi į Lietuvos 
valdžią dėl A. Dirsytės palaikų 
suradimo Sibire ir jų perkėlimo į 
Lietuvą.

A.a. poeto Bernardo Braz
džionio, Kauno miesto garbės 
piliečio, pirmosios mirties meti
nės buvo paminėtos š.m. liepos 
11-12 d.d. Padėta gėlių ant kapo 
Petrašiūnų kapinėse, uždegtos 
žvakės, giedojo politinių kalinių 
ir tremtinių choras. Prie namo, 
kur poetas gyveno 1936-1944 
m. ir 1991-2001 m. atidengtas 
paminklas, kurį pašventino ar
kiv. S. Tamkevičius, kalbėjo pa
minklo kūrėja skulptorė V. Ba- 
bušytė-Venckūnienė, Lietuvos ra
šytojų s-gos Kauno sk. Pirmi
ninkas P. Palilionis, VDU rekto
rius V. Kaminskas, J. Kojelis iš 
JAV ir kt. Kauno arkikatedroje 
bazilikoje Mišias aukojo arkiv. 
S. Tamkevičius, kun. J. Ivanaus
kas ir kiti kunigai, pamokslą pa
sakė kun. A. Žygas.

Lietuvos Kolpingo draugi
ja š.m. birželio 21 d. atšventė 
savo veiklos dešimtmetį. Šventė 
pradėta Mišiomis Kauno arkika
tedroje bazilikoje. Mišias kon
celebravo arkiv. S. Tamkevičius 
ir nuncijus arkiv. dr. P. S. Zur
briggen drauge su dr-jos dvasios 
vadovu kan. Br. Antanaičiu, 
Lenkijos atstovu kan. J. Re- 
kowski, Troškūnų sk. vadovu 
kan. S. Pilipavičiumi, kun. J. 
Ivanausku ir kun. A. Grušu. Po 
Mišių vykusiame minėjime da
lyvavo svečiai iš Vokietijos, 
Šveicarijos ir Lenkijos. Sveiki
nimų susilaukta iš Vokietijos 
ambasadoriaus Lietuvoje dr. A. 
von Romas, prof. Vyt. Landsber
gio ir kt. Buvo rodoma vaizda
juostė apie Kolpingo veiklą. Sve
čiai aplankė Šiluvą, Tytuvėnus 
ir Kryžių kalną. Troškūnuose 
susitiko su vietos kolpingiečiais.

Katalikų verslininkų są
jungos atstovai iš Vokietijos 
Sohne miesto lankėsi Kaune 
š.m. birželio 29-liepos 3 d.d. 
Aplankė arkiv. S. Tamkevičių, 
susitiko su “Caritas” gen. direk
toriumi kun. R. Grigu bei kitais 
darbuotojais, susipažino su lie
tuviškaisiais rūpesčiais ir atei
ties planais. Svečiai dar lankėsi 
vaikų gerovės centre “Pastogė”, 
globos institucijų darbams vyk
dyti paaukojo 20,000 eurų, mel
dėsi Šiluvoje ir Kryžių kalne. 
Vokietijos katalikų verslininkų 
sąjunga įsteigta XIX šimt. po
piežiui Leonui XIII paskelbus 
encikliką “Rerum novarum”.

V. A. JONYNAS
Ar įmanoma Lietuvai prasi

mušti su savo gaminiais Rytuo
se? Šia tema buvo surengta tarp
tautinė konferencija Vilniuje. 
Latvių atstovai pasisakė skeptiš
kai, tuo tarpu lietuvių patirtis 
anaiptol ne katastrofiška. Moks
lo Lietuvos 2003. V. 15 - VI.5 nr. 
buvo išspausdintas pasikalbėji
mas su firmos “Hermis” pirmi
ninke. Ji pateikė neblogą vaizdą 
apie atsiveriančias eksportui ga
limybes. Žaklinos Aišparienės 
vadovaujama bendrovė jau de
šimt metų eksportuoja į Rusiją 
lietuvišką sūrį. Jos teiginiais ga
lima pasitikėti, juolab kad jinai 
nelinkus dangstyti nemalonių 
faktų. Štai jos atsakymas į G. 
Zemlicko, Mokslo Lietuvos re
daktoriaus klausimą:

- Visi žinome, jog tai labai 
didelė rinka, kad Lietuvos pre
kėms ten kartais net statomi 
sunkiai įveikiami apmokestini
mo barjerai. Ko mes nežinome.

- “Ne be reikalo sakoma, 
jog Rusija - didelių galimybių 
šalis. Pirmiausia tai didžiulė te
ritorija, labai skirtingas gyven
tojų pajamų pasiskirstymas, o 
tai leidžia parduoti ir pigų, ir 
brangų produktą. Pieno produk
tų rinkoje trūksta vietinės pro
dukcijos. Vidutinės grandies 
įmonėse dar vyrauja žemesnė 
produktų ir paslaugų kokybė, 
nei gali pasiūlyt lietuviškos ben
drovės. Pasinaudoję pigiais lie
tuviškais finansiniais resursais, 
mes taip pat turime pranašumą 
prieš vietos verslininkus. Taip 
pat vyrauja nuomonė, jog lietu
viška prekė - geros kokybės.

Tačiau yra nemažai kriteri
jų, kurie lemia verslininko neno
rą dirbti Rusijoje. Pirmiausia,

Mirties 
pranešimas

AtA
Juozas Valdemeras 

Duobaitis
mirė 2003 m. rugpjūčio 16 d. 
savo namuose Cambridge, 
Ont., sulaukęs 79 m. am
žiaus. Liko liūdinti žmona 
Teodora (Valiūnaitė), sūnus 
Vincentas (Cambridge, Ont.) 
ir vaikaitė Dalias. Velionis 
buvo pašarvotas Corbett lai
dotuvių namuose rugpjūčio 
17 d. ir Turner & Porter lai
dotuvių namuose (Yorke 
Chapel) Toronte rugpjūčio 18 
d. Tą vakarą jo palaikai buvo 
sudeginti. Šeima kvietėjo at
minimą pagerbti aukomis jas į 
siunčiant į “Canadian Cancer 
Society (Research)" arba 
“Heart & Stroke Foundation 
of Ontario”.

AtA
URŠULĘ BLEIZGIENĘ

mylimą mamą, uošvę, močiutę ir promočiutę į amžinąją 
Tėvynę išlydėjus, KLB krašto valdybos pirmininkei, 
velionės dukrai RŪTAI ŽILINSKIENEI ir jos šeimai 
nuoširdžią užuojautą reiškia -

KLB Londono ir
Delhi- Tillsonburgo apylinkės

Rusija, gindama vietos gamybą, 
nuolat didina muito tarifus. An
tra, norint pradėti verslą Rusijo
je, smulkiai įmonei reikalingos 
palyginti didelės investicijos bei 
nemažos verslo apimtys, kurios 
padengtų būtinuosius kaštus. 
Norint įgyvendinti pelninges- 
nius projektus reikalingos reko
mendacijos. Egzistuoja partne
rio patikimumo problema, nes 
didelė dalis prekybos vyksta tur
guose, kur prekiniai kreditai ne
apsaugoti jokiomis garantijomis.

Rusijoje egzistuoja kokybiš
kos lietuviškos prekės tradicija. 
Tai labai svarbu. Per visą preky
bos sūriais Rusijoje laikotarpį 
galima išskirti keletą etapų. Pir
masis, kai Rusijoje buvo didžiu
lis bet kokio sūrio trūkumas. 
Tuomet mes ir pradėjome pirkti 
iš gamyklų bet kokį sūrį ir eks
portuoti į kaimyninę šalį. Tada 
labai jautėsi sezoniškumas, va
sarą, kai didesnė vietinės pro
dukcijos pasiūla, mūsų pardavi
mai būdavo maži, o žiemą at
virkščiai.

Antrasis etapas, kai lietuviš
ko sūrio kainos pradėjo kilti, 
atsirado didelė produkcijos pa
siūla iš Naujosios Zelandijos, 
Vakarų Europos ir t.t. Šiame 
etape buvo labai svarbu nepra
žiopsoti laiko, stiprinti prekinį 
ženklą bei gerinti kokybę, nes 
lietuviško sūrio kainos nuolat 
kilo. Taigi kai kurie lietuviški 
sūriai suspėjo įlipti į šį traukinį 
2001 m. sūris Svalia Rusijoje 
buvo antras importuojamu sūrių 
pagal populiarumą. Suprantama, 
tai džiugūs rezultatai. Kai tu 
pardavinėji brendą — kainų pasi
keitimai ne tokie skausmingi. 
Kitas pavyzdys - mūsų ekspor
tas į jĄv. Jis taip pat sudaro ne
mažą lietuviško sūrio eksporto 
dalį, bet ten savo sūrius parduo
dame kaip žaliavą. Niekam ten 
neįdomu, jog tai lietuviškas 
sūris. Tiesiog užklijuojame eti
ketę, pavyzdžiui, kad tai Parme- 
zanas.

Pastaruoju metu galima iš
skirti trečiąjį etapą, kai tiek 
gamintojui, tiek platintojui labai 
svarbu pasirinkti teisingą preky
bos taktiką. Tai mūsų įmonė ir 
stengiasi įgyvendinti bei nuolat 
tobulinti.

Atidarėme savo prekybos 
filialus penkiuose milijoniniuo
se Rusijos miestuose: Samaroj, 
Nižnyj Novgorode, Jekaterinbur
ge, Omske, Novisibirske. Steng
simės įsikurti ir kituose milijo
niniuose miestuose. Tačiau įmo
nės plėtimasis turi būti tiksliai 
apskaičiuotas, kad nenukentėtų 
paslaugų kokybė.

Skiriasi ne tik perkamoji ga
lia. Regionams nereikalinga to
kia aukšta kokybė. Jie pageidau
ja pigesnės prekės. įmonei, pre
kiaujančiai regionuose, šiek tiek 
paprasčiau, kadangi ten nėra 
tokios didelės konkurencijos. 
Regiono parduotuvės ir turgūs 

nėra tiek išlepinti prekybos 
sąlygų bei reikalavimų. Kai 
kurių prekių ten iš viso nėra. 
Suprantama, Maskvos bei Peter
burgo rinka daug įdomesnė, 
tačiau ji įdomesnė ir kitiems.

- Kai tapsime visateisiais 
ES nariais, prekybos apimtys 
Rusijoj turėtų didėti ar mažėti? 
Su Rusija prekiauti bus lengviau 
ar sunkiau?

- Mūsų atveju Rusija kas
dien tampa vis civilizuotesnė 
prekybos partnerė. Daug firmų 
Rusijoje jau turi pastatus, biu
rus, nekilnojamo turto, todėl 
tampa patikimais partneriais. O 
prieš keletą metų apskritai visa 
prekyba buvo grindžiama tik 
tarpusavio pasitikėjimu. Dabar 
net naujam verslo dalyviui sąly
gos daug geresnės.

Įstojus į Europos sąjungą 
dotacijų klausimas bus svarsto
mas bendrai; jei gausime dotaci
jas sūriams, tegul tik trečdalį to, 
ką gauna ES senbuviai, tai mūsų 
produkcija vis tiek šiek tiek at
pigs. Jei dotacijų sūriams neliks, 
ES pakils Vakarų valstybių sū
rio kainos ir mūsų produktas 
taip pat bus labiau perkamas. 
Juk šiandien vokiečiai tokias 
dotacijas gauna, o mes - ne, ir 
vis tiek savo sūrius sugebame 
parduoti. Jei sugebėsime atpi
ginti savo prekę, prekybos ap
imtys išaugs. Pagal statistiką ir 
mūsų įmonės analizę, Rusijoj 
sūrio trūkumas jausis dar ilgai. 
Šio maisto produkto kol kas 
vartojama gana mažai, taigi var
tojimas turėtų didėti. Kol kas 
Rusija dar nepagamina tiek sū
rio, kiek valstybėje suvartojama. 
Kita vertus, norint pagaminti 
aukštos kokybės sūrį, svarbu ne 
tik didžiulės investicijos, žalia
vos kiekis, bet ir darbo kultūra, 
nuo pieno surinkimo iki sūrio 
patekimo ant lentynos. Pasta
ruoju metu ypač pasikeitė im
portuojamo į Rusiją sūrio santy
kis. Ukraina, turinti pakankamai 
žaliavos, labai daug investavo į 
pieno pramonę ir gana sparčiai 
padidino gamybos apimtis bei 
pagerino kokybę. Taigi bendra
darbiaujant su gamintojais ypač 
svarbu spėti tinkamai reaguoti į 
kintančias sąlygas bei siūlyti 
rinkai tai, ko ji reikalinga. Pa
tirtis - mūsų stiprybė.

- Šiandien Lietuvoje pienas 
perpus pigesnis už pieną ES 
šalyse. Kodėl tokie dideli gamy
bos kaštai?

- Mes negauname tokių do
tacijų, kokias gauna ES šalys. 
Kitas reikalas dėl ko lietuviško 
sūrio Rusijos rinkoje parduoda
ma daugiau už kitus pieno pro
duktus. Sūrio gamyba labai su
dėtinga, brangi ir todėl patys 
Rusijos gamintojai dar neįsten
gia pagaminti pakankamai sūrio. 
Norint pagaminti aukštos koky
bės sūrį, reikia ypač didelių pra
dinių investicijų. Patirtis, geros 
kokybės pieno žaliava, mūsų 
stiprybė.

Pavyzdžiui, skystus ir tirštus 
jogurtus parduoti nėra paprasta. 
Greito vartojimo prekes vežti į 
Rusiją nenaudinga, nes toje ša
lyje greito vartojimo prekių ga
myba išplėtota gana gerai, o 
prekės galiojimo laikas ribotas. 
Jei muitinėje automobilis įstrigs 
savaitei, teks viską išmesti.

DR. JONAS KUNCA
Iš viso pasaulio ir visų Lie

tuvos kampelių suvažiavo tau
tiečiai dalyvauti Dainų šventėje. 
Vieni dainavo ir šoko tautinius 
šokius, kiti klausėsi ir gėrėjosi. 
Visi kartu pasijuto priklausą 
vienai tautai. Ypač tai pajuto už
sienio lietuvių jaunimas. Išgy
venta tautos vienybės demons
tracija jame sužadins tautinį su
sipratimą. Jis pajus, kad priklau
so ne tik tai ar kitai bendruome
nei, bet ir visai tautai.

Kartu buvo paminėtas mums 
svarbus suvienytos Lietuvos už
gimimas prieš 750 metų, kai 
Mindaugas tapo pirmuoju mūsų 
šalies karaliumi. Jam iškilmin
gai buvo atidengtas gražus pa
minklas ir atidarytas naujas til
tas per Neries upę.

Per pirmus tris š. m. mėne
sius Lietuvos BVP padidėjo 
9.4%, palyginus jį su tuo pačių 
praėjusių metų laikotarpiu. Jis 
buvo aukščiausias visoje Euro
poje. Net garsus anglų žurnalas 
The Economist paminėjo tokį 
nuostabų Lietuvos ekonomikos 
augimą, kuris, tikimasi, gale 
metų bus per 6%. Tiesa, tas eko
nominis pakilimas dar nepasiekė 
visų gyventojų. Bet toks užtru
kimas yra normalus. Pirmiau 
turi padidėti valdžios pajamos, 
ir tik tada jas galima apgalvotai 
panaudoti gerovės kėlimui. Be
darbių skaičius per paskutinius 
2 metus sumažėjo 1.5%. Tai irgi 
geras ženklas.

Kad mūsų šalies ekonomika 
taip sparčiai auga, nepaisant di
delės korupcijos, reikia stebėtis. 
Kokiu greičiu kiltų gyvenimo 
lygis, jei ta korupcija sumažėtų 
ar iš vis išnyktų? Tikriausiai žy
miai greičiau, gal net padvigu
bėtų. Šiuo metu kyšius įminėja 
valdininkija: muitinių, teisėtvar
kos, policijos ir kitų įstaigų tar
nautojai. Aišku, dėl to žymiai 
sumažėja valdžios pajamos, ir 
vyriausybė neturi iš ko didinti 
algas, gerinti paslaugas gyven
tojam. Bet ir kovoje su korup
cija pastebima pažanga. Nese
niai buvo pagauti 3 teisėjai, ku
rie bendradarbiavo su kontra
bandininkais. Už kyšius jų ne
bausdavo. O teisėjai gauna di
desnes algas, kad nebūtų paper
kami. Tai paskatins likusius jų 
kolegas dirbti sąžiningiau, kad 
neprarastų šiltų vietų. Reikia ti
kėtis, kad panašiai bus pasielgta 
su likusia nesąžininga valdinin
kija. Ją sudrausminus, korupcija 
savaime išnyktų.

Vyriausybė susekė, kad da
lis mūsų diplomatų, dirbančių 
užsienio ministerijoj, pasiunti
nybėse Rusijoj ir Baltarusijoj, 

AtA
URŠULEI BLEIZGIENEI

mirus, jos dukrai, KLB krašto valdybos pirminin
kei, Rūtai Žilinskienei su šeima reiškiame nuo
širdžią užuojautą -

KLB krašto valdyba

PADĖKA
MYLIMAI ŽMONAI, MAMAI IR MOČIUTEI

AtA
SOFIJAI BALSEVIČIENEI

2003 m. liepos 23 d. iškeliavus amžinybėn, 
nuoširdžiai dėkojame Anapilio parapijos klebonui prelatui 
Jonui Staškevičiui už maldas laidotuvių namuose bei geduli
nes Mišias Lietuvos kankinių šventovėje taip pat dalyvaujant 
Prisikėlimo parapijos klebonui kun. Augustinui Simanavi
čiui, OFM. Labai ačiū vargonininkei už gražias giesmes ir 
vargonavimą šv. Mišių metu.

Esame labai dėkingi visiems už Sofijos lankymą bei 
paslaugas namuose ir ligoninėje. Nuoširdžiai dėkojame gimi
nėms, visiems draugams, pažįstamiems, buvusiems Sofijos 
bendradarbiams už atsilankymą laidotuvių namuose bei Lie
tuvos kankinių šventovėje. Dėkojame Jums visiems už užuo
jautą ir paguodą, išreikštą žodžiu bei raštu iš Otavos, JAV, 
Pietų Amerikos, Europos ir Lietuvos.

Nuoširdi padėka už užprašytas šv. Mišias, labai gra
žias gėles, gausias aukas labdarai, už žodžius, tartus laidotu
vių namuose. Ačiū karsto nešėjams ir aukų rinkėjams. Labai 
dėkojame šeimininkei už skaniai paruoštus pietus ir visoms 
ponioms už gardžius pyragus.

Vyras Vytautas, 
dukra Vida, sūnus Jonas ir jų šeimos 

Mišios velionės atminimui bus aukojamos spalio 26, sekma
dienį, 2 v.p.p. Otavoje, St. Elizabeth’s Church, 1303 Leaside Ave. 
(kampas Merivale Rd.)

išdavinėja valstybės paslaptis. 
Tuo jie padarė gerokai žalos 
Lietuvai. Septyni tokių nelojalių 
darbuotojų buvo priversti atsi
statydinti ir pakeisti kitais. Tai 
mūsų slaptosios tarnybos nuo
pelnas. Viskas lyg ir rodo, kad 
kova su korupcija įgauna pavei
kią formą.

Krinta į akis užsienio turistų 
skaičiaus padidėjimas Lietuvoje. 
Vokiečiai sudaro daugumą, be
ne 70%. Atvažiuoja jų organi
zuotos grupės su iš anksto nu
statyta programa. Nemažai su
tinkama olandų ir danų turistų. 
Jie sako, kad Vakarų Europoj 
kelionės į Pabaltįjįyra paskutinė 
mada. Mat Ispanijoj ir Italijoj 
siaučia karščiai ir net sausra. 
Antra, Lietuvoje viešbučiai ir 
valgiai žymiai pigesni ir dar ge
resni. Paklausus jų nuomonės 
apie įspūdžius Baltijos valstybė
se, girdisi vienbalsis gyrimas 
Lietuvos paslaugų, maisto ir 
klimato.

Po to seka Estija. Latvijoj, 
pagal turistų pasisakymus, 
trūksta mandagumo ir svetingu
mo. Kaip ten bebūtų, užsienio 
svečių skaičius žada žymiai pa
didėti. Tai didelis įnašas į mūsų 
šalies ekonomiką, duodąs darbo 
viešbučiam, restoranam, muzie
jam ir transporto priemonėm. 
Turizmui Lietuva jau yra gana 
pasiruošus. Išaugo daugybė gerų 
viešbučių ir valgyklų. Nors pra
džioj liepos lijo dvi savaites, ki
toj mėnesio pusėj prasidėjo 
karštas oras, ir daugelis nusku
bėjo į pajūrį. Taigi ir Palanga 
bei Kuršių nerija turėjo daug 
užsienio svečių.

Turizmas yra nauja Lietu
vos pramonė, nereikalaujanti di
delių investicijų ir duodanti ne
mažai pelno. Vilnius, Kaunas ir 
kiti didesni miestai turi gerai 
paruoštą informaciją svetimom 
kalbom. Tai palengvina užsie
niečiam rasti lankytinas vietas ir 
tinkamas paslaugas. Tokias kny
geles vertėtų platinti visoj Vaka
rų Europoj.

Politinėj padangėj sensacijų 
nėra. Lietuva nutarė nedaryti iš
imties amerikiečių karo nusikal
tėliam, laikytis tarptautinių įsta
tymų ir juos atiduoti tarptauti
niam teismui, jei tokių atsirastų. 
Dėl to nelaukiama didesnių 
sankcijų iš JAV. Tiesa, yra ne
susipratimų su Latvija, kuri vi
sais būdais bando stabdyti Lie
tuvos kiaulių ir pieno importą. 
Mat mūsų krašte tie gaminiai 
yra pigesni, ir latviai negali kon
kuruoti.

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


Buvusi Kauno rotušė, dabar Sutuoktuvių biuras Nuotr. G. Kurpio

Lietuvos eksporto perspektyvos

Atgimsta Nemuno laivininkystė

V. A. JONYNAS
Vargu ar Azijos prekių pa

brangimas pradžiugins Lietuvos 
gyventojus, bet panašių nemalo-_ 
nių staigmenų ateityje tikrai ne
stings. Tuo tarpu iki šiol randan
tiems pirkėjų užsienyje Lietuvos 
gaminiams prireiks nemažai 
persiorientavimo ir vihklumo 
rinkodaros srityje. Tas proble
mas gvildena Mantas Katinas 
š.m. birželio 19 d. Veido nr. 
straipsnyje Spirgiai, arba paga
minta Lietuvoj.

Savo svarstymus Mantas 
Katinas pradeda be ilgesnio įsi
bėgėjimo: “Pasaulis, kuo toliau, 
tuo labiau mažėja, todėl parduo
tuvių lentynos lyg žemėlapyje 
padalytos regionams ar šalims.

Pernai rudenį Europos ko
misija paskelbė, kad feta galės 
vadintis tik kai kuriuose Graiki
jos regionuose, laikantis atitin
kamų reikalavimų, pagamintas 
sūris. Patenkindama Graikijos 
prašymą Europos sąjungos vyk
domoji institucija nusprendė, 
kad visi kiti fetos sūrio gaminto-
jai per penkerius metus turės ar
ba pakeisti sūrio pavadinimą, ar
ba nutraukti jo gamybą.

Šis nišinis pasiskirstymas 
ES stipriai propaguojamas. Taip 
siekiama išsaugoti tautų tradici
jas, apsaugoti jas nuo išny
kimo”.

Mantui Katinui topteli klau
simas: “O ar mes turime ką pa
siūlyti pasauliui, ar gaminamas 
Lietuvoje produktas, turintis sa
vo gamybos istoriją, bet išsiski
riantis iš visų kitų?” Jis čia pat 
sau atsako: “Apmaudu pripažin
ti, tačiau tokio rasti nepavyksta. 
Neveltui agituojant už ES buvo 
pasitelkti legendiniai cepelinai 
su spirgiais; be jų kol kas neturi
me ko pasiūlyti. Tiesa, dar turi
me midaus bei kelias autentiš
kas trauktines, tačiau vargu ar 
pavyktų juos “iškišti” kaip itin 
originalius produktus”.

Lietuva, anot M. Katino, 
dirbanti su svetimu prekės ženk
lu, ir toji situacija esanti gerokai 
paradoksali. Iš vienos pusės lie
tuviai esą sudarę kai kur, pvz. 
Rusijoj, solidaus kokybiško ga
mintojo bei tiekėjo įvaizdį. Ir ne 
vien ten. Ne vienam kanadiečiui 
bus nelaukta išgirsti, kad dauge
lis Lietuvos gamintojų, ypatin
gai baldininkų, “iškiša” savo ga
minius žinomajam IKEA-os 
koncernui. Dar mažiau žinomas 
paprastam vartotojui bus ir “Ek
rano” bendrovės pavadinimas, 
nors jos produkcijos kokybe už
sienio partneriai neabejoja. Taip 
pat kol kas labiausiai paplitęs 
“Utenos trikotažo” prekės ženk
las. Jau ne vieną kartą teko iš
girsti istorijų apie tai, kaip lietu
viai prisipirkę madingų drabužių 
užsienyje, vėliau pastebi, kad 
kai kurie jų yra “Utenos triko
tažo”.

Gal dirbti su svetimu firmos 
ženklu ir nėra katastrofiška, lei
džia suprasti M. Katinas, bet 

AtA
SAULIUI MACIJAUSKUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo sūnui, val
dybos nariui, EDVARDUI, žmonai JULIJAI ir dukrai 
JANEI -

Prisikėlimo kredito kooperatyvo valdyba 
ir darbuotojai

kiekvienas supranta, jog tenka 
skaitytis su galimybe, jog 
brangstant darbo jėgai, partne
rystės ryšiai darosi labai netvirti. 
Todėl savas prekės ženklas yra 
būtinas.

Žodžiu eksporto perspekty
vos ne iš gerųjų, kadangi toliau 
Latvijos mums nepavykę prasi
brauti.

“Pirmasis ir kol kas pagrin
dinis Lietuvos gamintojų ek
sporto bandymų poligonas yra 
Latvija. Joje lietuviškos kilmės 
prekės ženklai pažįstami daž
niausiai. Vieni iš populiariausių 
yra “Karūnos” bei Vilniaus 
“Pergalės” gaminiai, “Rasos” 
vaisvandeniai. Spaudoje stipriai 
išpopuliarinta “Novaturo” bend
rovė, neblogai žinomas “Pica= 
Jazz” prekės ženklas. Deja, to
liau jų populiarumas nėra pa
žengęs. Kaimyninėje Estijoje ži
nomas nebent “Karūnos” prekės 
ženklas. Negalėdami įsitvirtinti 
šioje rinkoje, lietuviai pasinau
dojo Trojos arklio principu, ir 
savo produkciją pradėjo žymėti 
estiškomis etiketėmis. Lietuviš
kas sūris jau dabar aktyviai stu
mia estiškus produktus iš par
duotuvių lentynų. Estijos ga
mintojai vis dažniau reikalauja, 
kad valstybė apribotų sūrio iš 
Lietuvos importą, tačiau Estijos 
veterinarijos ir maisto valdyba, 
kitaip nei Latvijos, tvirtina netu
rinti jokio priekaišto lietuviš
kiems produktams.

Bandant atrasti potencialias 
prekių grupes, pirmiausia į gal
vą šauna gana kuklūs lietuviš
kos alaus pramonės bandymai 
užkariauti užsienių rinkas. Apie 
lietuviško alaus kokybę prikal
bėta ir prirašyta nemažai. Vos 
ne kasmet laimima naujų apdo
vanojimų, tačiau užsienyje apie 
lietuvišką alų neteko girdėti. 
Lietuvoje alaus prekės ženklai - 
vieni žinomiausių visose kate
gorijose. Reklamai skiriamos 
milžiniškos lėšos, tačiau netgi 
kaimyninėje Latvijoje lietuvių 
laimėjimai ganėtinai kuklūs. 
“Rinkodaros akcijos užsienyje 
daugumai Lietuvos gamintojų 
per brangios. O plataus vartoji
mo prekėms populiarinti reikia 
ypač daug lėšų”, aiškino Vil
niaus banko pirmininko patarė
jas G. Nausėda.

(Atkelta iš 1-mo psl.l 
Lietuvos kariai Irake

Rugpjūčio 5-6 d.d. į misiją 
Irake išvyko 45 Didžiosios ku
nigaikštienės Birutės bataliono 
kariai. Jie pirmiausia vyko į 
Lenkiją ir iš ten kartu su lenkų 
kariais - į Irako miestą Kerbelą. 
Lietuvių karių tarnyba Irake 
truks pusę metų, rašo ELTA/- 
LGTIC. Jų užduotis - padėti pa
laikyti viešąją tvarką, patru
liuoti, saugoti objektus, budėti 
kontrolės punktuose.

Tai antrasis Lietuvos karių 
būrys, atliekantis tarnybą Irake. 
Anksčiau išvyko 37 Didžiojo

Jau antras mėnuo, kai Ne
muno pakrantėje ties Jurbarku 
vyksta.statybos darbai - statoma 
laivų prieplauka. Nemažas plo
tas buvo išvalytas nuo krūmų, 
traktoriai išlygino žemę, išrausė 
akmenis, poliakalė sukalė po
lius. Iki vasaros pabaigos prie
plaukos statybą žadama užbaigti.

Statoma todėl, kad tikimasi, 
jog vėl atgims Nemuno laivinin
kystė.

Amžių eigoje Nemunas 
daug pasitarnavo Lietuvai, jos 
žmonėms ir ekonomikos augi
mui. Kokių tik laivų upe neplau
kiojo! XV-X1X šimtmetyje Ne
munu daugiausia plaukiojo stru- 
gai, vytinės, burlaiviai baidokai, 
laibos, pergos. Prekiniai laivai 
prieš srovę neretai buvo tem
piami “burliokų”. 1854 m. Ne
mune ties Kaunu pradėjo plau
kioti garlaiviai. 1913 m. jų jau 
buvo 21. Nepriklausomoje Lie
tuvoje laivyba dar pagausėjo 
1935 m. Nemunu plaukiojo 31 
krovininis ir keleivinis garlaivis 
ir motorlaivis. Pokario metais
Nemunas irgi nemažai pasitar
navo mūsų kraštui. Nemuno lai
vininkystės valdyba 1985 m. jau 
turėjo 17 keleivinių laivų.

Deja, pastarąjį dešimtmetį 
pagausėjus autotransportui, ga
linčiam greit ir pigiau pervežti 
krovinius bei keleivius, Nemuno 
laivininkystė kaip ir apmirė.

Tačiau dabar į Nemuną ima
ma žvelgti kaip į pagrindinį Lie
tuvos turizmo maršrutą, pakran
čių gyventojams ir verslinin-

Nemunas žvelgiant nuo Liškiavos piliakalnio Nuotr. G. Kurpio

NUOMONĖS

Sostinė puošiasi 
svetimom plunksnom

J. P. KEDYS

Jau 13 metų praėjo nuo ne
priklausomybės paskelbimo bet 
vis dar pagrindinėje Vilniaus 
gatvėje - Gedimino pr. po stip
resnio lietaus lieka šaligatvyje 
baliukių 3-5 cm gilumo! Ir tai 
valstybės sostinėje! Pagaliau 
Vilniaus miesto ir valstybės va 
dai A. Zuokas ir A. Brazauskas 
sutarė šią gatvę bendrom jėgom 
sutvarkyti: Tai buvo sveikinti
nas žingsnis.

Po metų, liepos 1 d. įvyko 
šios jau pertvarkytos gatvės iš
kilmingas atidarymas, kurį atli
ko min. pirmininkas A. Bra
zauskas ir Vilniaus meras A. 
Zuokas. Pažymėtina, jog buvo 
pertvarkyta tik pusė šios gatvės 
nuo Katedros iki Jogailos gatvių 
ir kainavo 25.5 mln. Lt. Kadangi 

kunigaikščio Algirdo bataliono 
kariai bei 8 logistikos specia
listai, kurie tarnybą atlieka Di
džiosios Britanijos kontroliuoja 
maine sektoriuje. Lietuvos taik- 
darių skaičius užsienyje dabar 
siekia 270 karių. Jie tarnauja še
šiose misijose Irake, Afganista
ne, Bosnijoje ir Hercegovinoje, 
Makedonijoje. Vienas karinin
kas dirba ESBO stebėtoju Gru
zijoje.

Naujos pareigos
Siekiant tinkamai atstovauti 

Lietuvos interesams Šiaurės At
lanto sąjungoje. Lietuvos vy
riausybė rugpjūčio 13 d. nuta
rimu įsteigs gynybos patarėjo ir 
penkias jo pavaduotojų parei 
gybes Lietuvos misijoje prie 
SAS. rašo ELTA/LGT1C. Gyny
bos patarėją ir jo pavaduotojus 
skirs krašto apsaugos ministeris, 
kandidatūras suderinęs su už 
sienio reikalų ministeriu. Šios 
pareigybės bus išlaikomos iš 
Krašto apsaugos ministerijai pa
tvirtintų valstybės biudžeto pa
skyrimų. RSJ 

kams galintį duoti neblogą pel
ną. Šituo susidomėjo ir savival
dybės. Pernai patvirtintame ša
lies bendrajame plane Nemunas 
įvardintas kaip perspektyvi tu
rizmo trasa. Pagal kompleksinę 
Lietuvos turizmo programą, Ne
muno vandens kelias turėtų su
sijungti su istoriniu Lietuvos 
valdovų keliu bei su automobi
lių turizmo ir panemunės dvi
račių keliais.

Neseniai Lietuvos ūkio mi
nisterijoje įvyko konferencija 
Nemuno upės turizmo infra
struktūros išvystymas. Joje daly
vavo suinteresuotų žinybų at
stovai, seimo nariai, savivaldy
bių vadovai. Buvo aptarta, kaip 
įrengti poilsio aikšteles, infor
macinius stendus, prieplaukas, 
kavines, viešbučius.

Pagal parengtą projektą Ne
muno kelias buvo gauta Europos 
sąjungos PHAARE 2000 m. 
ekonominės ir socialinės san
glaudos programos finansavimą 
modernių laivų prieplaukos sta
tybai. Todėl panemunėje ties 
Jurbarku ir užvirė darbas. Per 
ateinančius dvejus metus bus 
įrengtos mobilios prieplaukos 
ties Seredžium, Veliuona. Vy- 
tėnais, bus modernizuota Rau
donės prieplauka. O vėliau bus 
įrengtos prieplaukos ties Smali
ninkais, Viešvile, Iš viso pla
nuojama prie Nemuno pastatyti 
9 pastovias ir 17 judamų prie
plaukų. Vasarą, kad ir nusekus 
Nemunui, galės plaukioti jachtos 
ir 1.5 m grimzlės laivai.

Vytautas Kutkevičius

išlaidas dengė vyriausybė ir sa
vivaldybė, dėl to ir atidarymą 
atliko abiejų pareigūnai.

Čia verta paminėti, jog A. 
Brazauskas yra vadas kairiojo 
politinio sparno, o meras A. 
Zuokas - dešiniųjų politinių įsi
tikinimų, bet šiuo atveju abu 
dirbo kartu.

Gedimino prospektas iš
puoštas svetimom plunksnom. 
Mat medžiagos naudotos gatvės 
sutvarkymui buvo supirktos vi
soje Europoje! Savivaldybės 
aikštės suolai pagaminti Italijo
je, šulinių dangčiai - Prancūzi
joje, apšvietimo stulpai - Lenki
joje ir Švedijoje, keliasdešimt 
(4-5 m aukščio) liepų atvežta iš 
Vokietijos. Net šiukšlių dėžės 
buvo atvežtos iš užsienio! Tai 
rodo A. Brazausko ir A. Zuoko 
tautinį .“susipratimą”, mokesčių 
mokėtojų pinigų švaistymą.

A. Zuokas (kairėje) ir A. Bra
zauskas atidaro atnaujintą Gedi
mino prospektą

f •s'uyc'tM' '•Į Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Naujasis Mindaugo tiltas per Neries upę Vilniuje

Patriotinis auklėjimas
Pagrindinis svertas - mokytojas, sugebąs dabartinėmis 
Lietuvos sąlygomis diegti tėvynės meilę mokinių širdyse

ALDONA GRICIENĖ
Čia rašoma apie žmogų, ku

ris, kalbėdamas apie pilietinį ug
dymą, moka uždegti tėvynės 
meilės žiburėlį. Tai Kauno “Ne
muno” vidurinės mokyklos mo
kytojas metodininkas Zigmas Ta- 
makauskas. Pradėsime nuo šių 
dienų.

Pedagogas mokyklai pateikė 
3 projektus. Ar jie liečia patrio
tinį auklėjimą, rodo projektų pa
vadinimai. L VDU (Vytauto Di
džiojo universitetas): įsteigimas, 
gyvavimas, struktūra, profesūra, 
studentų gyvenimas, universite
to įtaka Lietuvos kultūros raidai. 
2. Lietuvos valdymas ir valdžia: 
Steigiamasis seimas ir vėlesni 
seimai, prezidentai ir vyriausy
bės, savivalda, seniūnijos. 3." 
Mažoji Lietuva: jos istorija, kul
tūrinė veikla, lietuviškų knygų 
spausdinimas, svarbiausi Mažo
sios Lietuvos veikėjai, santykiai 
su Didžiąja Lietuva.

Šie projektai skirti X-XII 
klasėms. Bus dirbama pasiskirs
čius grupėmis, naudojant vaiz
dajuostes, organizuojant ekskur
sijas. Projektų medžiaga galės 
naudotis ir kitos mokyklos.

Zigmas Tamakauskas yra 
Lietuvos Sąjūdžio Kauno tary- 
bds pirmininko pavaduotojas, 
Lietuvos Krikščionių demokratų 
partijos Kauno skyriaus Švieti
mo ir kultūros sekcijos pirmi
ninkas, kudirkaičių organizaci
jos garbės narys, vyresnysis var
pininkas.

Kur tokios didelės veiklos 
ištakos? | pogrindinę veiklą Z. 
Tamakauskas įsitraukė IX-tojc 
klasėje: tvarkė partizanų kapus, 
organizavo Vėlinių susibūrimus, 
spausdino patriotinio turinio at
sišaukimus, juos platindavo gat

Mokytojas Zigmas Tamakauskas pokalbyje su mons. Alfonsu Sva
rinsku (kairėje) Nuotr. A. Kairio

Rusijos žala Lietuvai
Lietuvos respublikos seimo ir JAV lietuvių bendruomenės 
komisijos rezoliucija dėl SSRS okupacijos žalos atlyginimo
Lietuvos seimo ir JAV lietu

vių bendruomenės komisija,
išklausiusi seimo Užsienių 

reikalų komiteto pirmininko Ge
dimino Kirkilo ir Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro generalinės direk
torės Dalios Kuodytės praneši
mus,

pažymi, kad Lietuvoje reika
lavimas atlyginti SSRS okupaci
jos padarytą žalą yra įtvirtintas 
seimo priimtu įstatymu;

pažymi, kad šiuo klausimu 
derybos su Rusija yra nepradė
tos ir Rusija iki šiol nesutinka 
prisiimti valstybinės atsakomy
bės už tai, kad būtų atlyginta 
SSRS okupacijos padaryta žala 
Lietuvos respublikai ir jos gy
ventojams;

siūlo Lietuvos respublikos 

vėse. Baigęs mokyklą, įstojo į 
Vilniaus universitetą studijuoti 
lituanistikos mokslų. Įsteigė po
grindines studentų organizaci
jas. Buvo vienas organizatorių 
garsaus, 1956 m. įvykusio Vėli
nių susibūrimo Rasų kapinėse. 
Už pogrindinę veiklą 1957 m. 
Vasario 16-osiOs išvakarėse bu
vo suimtas ir tardomas. Po to 
pašalintas iš universiteto ir iš
siųstas į sovietų kariuomenę. 
Grįžęs buvo priimtas į II kursą 
tęsti studijų neakivaizdžiu būdu 
(rektoriaus Jono Kubiliaus dėka).

Pogrindinės veiklos Z. Tama
kauskas ir tada nenutraukė, dėl 
to, baigiantį IV kursą, antrą kar
tą iš universiteto pašalino. Dirbo 
įvairiausius fizinius darbus. De
šimt metų jo niekur nepriėmė 
mokytis. Pagaliau įstojo į Eko
nomikos technikumą, po to į 
Vilniaus universiteto Kauno hu
manitarinį fakultetą studijuoti 
darbo ekonomikos.

Suplazdėjus trispalvei, dvi 
kadencijas buvo seimo nario K. 
Kuzminsko padėjėjas, miesto ta
rybos Kultūros ir švietimo ko
misijos narys ir miesto Piliety
bės komisijos pirmininkas. Už 
pogrindinę veiklą jam suteikia
mas Lietuvos laisvės kovų daly
vio vardas. ■

Dirbdamas miesto taryboje, 
Z. Tamakauskas mokytojavo 
“Nemuno” vidurinėje mokyklo
je, dėstė tautos kultūros istoriją. 
Jo pamokos apima teorinę dalį, 
muziejų lankymo ir pažintines 
ekskursijas po Lietuvą, kurios 
tęsiasi iki šiol. Didelis dėmesys 
kreipiamas į Lietuvos istoriją, į 
laisvės kovas, į susitikimus su 
buvusiais partizanais.

Kaip pavyzdį aprašysiu vie
ną ekskursiją. Z. Tamakauskas 

vyriausybei pasitelkti tarptauti
nės teisės specialistus ir ap
svarstyti galimybę suorganizuoti 
tarptautinę konferenciją, kuri su
pažindintų su Rusijos atsakomy
bės juridiniais pagrindais dėl SS 
RS okupacijos žalos atlyginimo;

ragina Lietuvos respublikos 
vyriausybę diplomatinėmis prie
monėmis, pasitelkiant tarptauti
nes organizacijas ir forumus, at
kakliai kelti žalos atlyginimo 
klausimą ir siekti, kad Rusija 
pripažintų savo atsakomybę už 
SSRS okupacijos žalą ir pradėtų 
ją atlyginti.

Vaclovas Karbauskis, 
komisijos pirmininkas

Liuda Rugicnienė, 
komisijos pirmininkė

Vilnius, 2003 m. birželio 26 d. 

Nuotr. L. Zubricko

su kudirkaičiais buvo Kėdai
niuose, kalbėjo apie Lietuvos 
nepriklausomybės kovas, prisi
minė pirmuosius žuvusius ka
rius: P. Lukšį, A. Juozapavičių 
ir kt. Aplankė kapines, kuriose 
palaidota Sausio 13-osios didvy
riai. Pakeliui, Jonavoje, prisimi
nė lietuvių raštijos pradininkus 
M. Mažvydą, S. Rapalionį, pa
gerbė pirmąjį Homero vertėją į 
lietuvių kalbą J. Ralį. Buvo 
Radvilų mauzoliejuje, atidavė 
pagarbą šviesiam 1863 m. suki
limo vadui kun. A. Mackevičiui. 
Tokių turiningų ekskursijų su 
mokiniais Z. Tamakauskas yra 
surengęs šimtus. Vaikai jose žė
rinčiomis akimis žiūri į mokyto
ją ir jo žodžius dedasi į širdį.

Laikraščiuose XXI amžius ir 
Tremtinys Z. Tamakauskas pa
skelbė viešą pareiškimą, kad 
Dariaus ir Girėno mauzoliejų, 
esantį Kauno senosiose kapinėse 
(dabar Ramybės parkas), turėtų 
globoti drąsiųjų lakūntį vardo 
gimnazija, o paminklą “Zuvome 
dėl Tėvynės” — netoliese esanti 
Kudirkos vidurinė mokykla.

Čia suminėta tik maža šio 
mokytojo darbų dalis. Taip, Z. 
Tamakauskas yra krištolinio ty
rumo žmogus, kurio patriotinė 
veikla tęsiasi dešimtmečius. Ar 
galima tikėtis, kad jąuni moky
tojai dirbs panašiai? Žinoma. 
Tik reikia, kad tautos vertybių 
grūdelių barstymą pastebėtų tie
sioginiai viršininkai, kad skatin
tų mokyklinės programos.

Taigi ne pilietinis ugdymas, 
bet patriotinis auklėjimas.

Praeityje ir 
dabar

“Vilnijos” draugijos būstinė 
lieka Jakšto gatvėje

Lenkijos okupuotame Vil
niaus krašte lietuviai buvo per
sekiojami, uždarinėjamos jų mo
kyklos, skaityklos, organizaci
jos, atimamas jų nekilnojamas 
turtas, nuosavybė. Todėl 1990 
metais už Lietuvos ir lietuvių iš
eivių lėšas Vilniaus lietuvių ko
miteto pirininko Konstantino Sta- 
šio vardu buvo pirktas didžiulis 
trijų aukštų namas Vilniuje, 
Jakšto gatvėje nr. 9 (tada buvo 
Dombrovskio g. 5). Siame pa
state įsikūrė Vytauto Didžiojo 
gimnazija, Vilniaus krašto lietu
vių visuomeninės organizacijos, 
laikraščių redakcijos ir jų vado
vai - K. Stašys, A. Burokas ir 
kiti. Lietuvos vyriausybė Vil
niaus krašto švietimo ir kultūros 
reikalams kasmet skirdavo maž
daug po milijoną litų.

1994 m. namas buvo suvals
tybintas, jame veikė valstybinės 
organizacijos. 1992 m. G. Vag
noriaus vyriausybė pastatą iš- „ 
nuomojo keliasdešimčiai visuo
meninių organizacijų. “Vilnijos” 
draugija, pagal Teisingumo mi
nisterijos patvirtintus įstatus tę
sianti ir plėtojanti ankstesnę Vil
niaus krašto lietuvių organizaci
jų veiklą, šiame pastate gavo 3 
kambarius (dabar šis plotas su
mažėjo 5 kartus). 2002 m. spalio 
mėn. A. Brazausko vyrausybė, 
priteisus teismui, namą perdavė 
K. Stašio vaikaitėms - “Vilni
jos” draugijos narei Dainorai 
Juknevičiūtei-Vaivadienei ir Ra
mintai Juknevičiūtei-Kuprevi- 
čienei, įgaliojusiai namą tvarky
ti sūnų Gediminą Jie maloniai 
sutiko, kad “Vilnijos” draugija 
kaip vilniečių teisių ir pareigų 
perėmėja už savo būstinę ir to
liau nemokės. Atsiprašome dėl 
ankstesnių netikslių žinių. Vy
tauto Didžiojo gimnazija atku
riama prie Aušros Vartų (A. 
Vienuolio mokyklos).

Kazimieras Garšva
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NAUJAS KELTAS SOSTINĖJE

Rugpjūčio 21 d. pradėjo 
veikti naujas keltuvas į Gedimi
no kalną. Pirmieji juo pasikėlė 
Lietuvos ministeris pirmininkas 
Algirdas Brazauskas su žmona 
Kristina, lydimi kultūros ir už
sienio reikalų ministerių ir kitų 
pareigūnų. Šiam projektui buvo 
skirta 3.5 mln.'litų iš valstybės 
biudžeto. Užsakytas pigiausias 
ir saugiausias iš pasiūlytų keltu
vų, kurį pagamino Austrijos fir
ma “ABSS Transportbahnen”. 
Jis talpina 16 žmonių iš karto, 
pakyla per 35 sekundes. Įėjimas 
iš Valstybinio muziejaus užda
rojo kiemo, į kurį galima patekti 
nuo Neries upės pusės. Keltuvas 
veikia nuo 10 v.r. iki 7 vai. va
karo. Kaip rašo ELTA/LGT1C, 
porą savaičių jis kels nemoka
mai, vėliau bus patvirtintos bi
lietų kainos. Jis turėjo būti 
įrengtas iki Lietuvos valstybės- 
karaliaus Mindaugo karūnavimo 
750 metų jubiliejaus, tačiau dar
bus sustabdė architektūriniai ty
rinėjimai.

ATGAIVINS VAISTAŽOLIŲ 
AUGINIMĄ

Seimo Kaimo reikalų komi
tetas numato svarstyti vaistinių 
ir kitų specialios paskirties au
galų auginimo perspektyvas bei 
pateikti atitinkamoms instituci
joms konkrečius siūlymus šiai 
žemės ūkio šakos plėtrai spar
tinti, rašo ELTA/LGTIC. Lietu
vai tapus ES nare, ūkininkams 
bus sunkiau konkuruoti bendro
je rinkoje, nes Europoje yra per
teklius tradiciškų Lietuvoje plė
tojamų pieno, mėsos, grūdų, li
nų, cukrinių runkelių produktų. 
Vaistinių ir kitų specialios pa
skirties augalų auginimas gali 
prisidėti prie kaimo gyventojų 
pajamų didinimo ir naujų darbo 
vietų kūrimo. Lietuva anksčiau 
garsėjo vaistažolių auginimu: 
Vilniuje buvo rengiami vaista
žolių turgūs, daug gaminių buvo 
eksportuojama, Švenčionyse dar 
veikia vienas iš seniausių Euro
poje vaistažolių fabrikas.Tačiau 
dabar net 90% Lietuvos farma
cijos pramonei reikalingų vais
tažolių įvežama iš užsienio.

SULAIKYTA GAUJA
Lietuvos policija sulaikė 

tarptautiniu mastu veikusią or
ganizuotą Lietuvos ir užsienio 
piliečių grupę, prekiavusią žmo
nėmis ir gabenusią merginas iš 
Lietuvos į užsienį dirbti viešna
miuose. Kaip rašo Lietuvos ry
tas, rugpjūčio 7 ir 8 d.d. Organi
zuoto nusikalstamumo tyrimo 
tarnybos (ONTT) pareigūnai po 
ilgalaikio tyrimo Vilniuje ir 
Kalvarijos punkto posto prieigo
se sulaikė penkis asmenis. Trys 
jų yra Lietuvos piliečiai, vienas 
Italijos ir vienas Ispanijos pilie
čiai, gyvenantys Ispanijos sosti
nėje Madride. Surastos ir išlais-

"Dievas teikia mums meilę, į 
kad mylėtume tą, kurį

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral ;
i Home i

Žmonės, kurie atjaučia kitus ;

PFD0J SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS
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► ĮAUGĘ NAGAI
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CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

vintos dvi lietuvaitės, kurios bu
vo parduotos į Ispaniją. Mano
ma, kad užsieniečiai organizavo 
prekybos žmonėmis tinklą, į ku
rį įtraukė ir Lietuvos piliečius.

PERMOKĖJO UŽ ŠILUMĄ
Prieš pusantrų metų išnuo

mojus Vilniaus šilumos ūkį 
Prancūzijos firmai “Dalkia”, jos 
interesams atstovaujanti ir iš
nuomotą įmonę valdanti “Vil
niaus energija” nevykdo dauge
lio sutarties nuostatų, ir Šilumos 
ūkio įstatyme numatytų Viešųjų 
pirkimų įstatymo reikalavimų, 
praneša ELTA/LGTIC. Sumažė
jus dujų kainai, šilumos kaina 
Vilniaus gyventojams nuo š.m. 
sausio 1 d. turėjo būti sumažinta 
iki 10.08 ct/kwh, tačiau šilumos 
kainos liko neperskaičiuotos iki 
balandžio 1 d. “Vilniaus šilumos 
tinklų” generalinio direktoriaus 
teigimu, vilniečiai permokėjo už 
šilumą apie 4 milijonus litų.

MIŠRIOS VEDYBOS
Klaipėdos metrikacijos sky

riaus duomenimis, per pirmąjį 
šių metų pusmetį mišrių san
tuokų buvo beveik tiek pat, kaip 
susituokusiųjų pernai per visus 
metus, skelbia LGT1C. Klaipė
dietės dažniausiai renkasi vokie
čius. Šiais metais iki liepos pa
baigos su Vokietijos piliečiais 
susituokė net 35 klaipėdietės. 
Taip pat nemaža dalis jų ište
kėjo už Rusijos, Didžiosios Bri
tanijos, JAV, Italijos ir Ukrainos 
piliečių.

PARTIJŲ POPULIARUMAS
ELTA/LGTIC skelbia, kad 

Liberalų demokratų partijos 
(LDP) populiarumas per tris 
mėnesius sumažėjo 50%. Li- 
beraldemokratai, gegužės mėne
sį buvę antri, dabar vos per
koptų penkis procentus, reika
lingus norint patekti į seimą. 
Gegužės mėnesį juos rėmė 
11.4% apklaustųjų, o birželį - 
tik 7.7%, liepą - 5.3%. Tyrimų 
firmos “Baltijos tyrimai” ap
klausos duomenimis, populia
riausia partija šiuo metu yra Li
beralų ir centro sąjunga (LiCS). 
Už juos dabar balsuotų 16.2% 
apklaustųjų (birželio mėnesį už 
juos pasisakė tik 12.3%). Iš pir
mos vietos išstumta Lietuvos 
socialdemokratų partija (LSDP), 
už kurią dabar balsuotų 12.2% 
apklaustųjų. Trečią vietą ap
klausoje užėmė Naujoji sąjunga 
(NS), kurią palaikė 8.2%, o bir
želį ją rėmė 6.3% apklaustųjų.

SULAIKĖ KONTRABANDĄ
Rugpjūčio 6 d. Kauno poli

cijos Ekonominių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos pareigūnai su
laikė 44 m. kaunietį Gintautą 
Kaminską, savo automobilyje 
gabenusį 350 litrų kontraban
dinio spirito, skelbia LGTIC. Jis 
jau kartą buvo teistas už tokios 
rūšies nusikaltimą. O prieš mė
nesį Rokų gyvenvietėje buvo 
sulaikytas jo brolis, tuo laiku 
gabenęs 810 litrų spirito, su
pilstyto į 1.5 litro talpos bute
lius. Kontrabandinis spiritas bu
vo atgabentas iš Rusijos ir Gu
dijos, Lietuvoje turėjo būti iš
pilstytas.

LAUKIA PERMAINŲ
Trys Vilkaviškio rajono 

Vištyčių miestelio šeimų sody
bos liko Rusijos teritorijoje, ne
paisant sienos sutarties patvir
tinimo rugpjūčio 12 d., rašo Lie
tuvos rytas. Valstybių sutartyje 
yra numatyta, kad 1.4 hektaro 
žemės priklausančios Rusijai, 
kurioje yra šios trys sodybos, 
yra iškeičiama į tokį patį Lie
tuvai priklausantį žemės plotą 
kitoje vietoje, kur nėra gyven
tojų. Nors sutartis yra įsiga
liojusi, vietiniai pareigūnai dar 
jokių naujų nurodymų nėra ga
vę, tačiau tikisi, kad Lietuvos ir 
Rusijos geodezinių tarnybų at
stovai ir darbo grupės greitai tu
rės susitikti ir nustatyti naują 
valstybės sieną. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Dalis torontiškio vyrų choro “Aras” Pasaulio lietuvių dainų šventės estradoje (iš k.): Kazys Pajaujis, Antanas 
Zimnickas, Bronius Zabulionis, Vytautas Mašalas, Kazys Žilvytis

Neužmirštamoji šventė
Pasaulio lietuvių dainų šventė Vilniuje - choristo įspūdžiai

Juozas Mikutavičius, Lietuvos liau
dies kultūros centro ir Pasaulio lie
tuvių dainų šventės direktorius, 
globojęs Toronto ir kitų vietovių 
choristus Nuotr. V. A. Mašalo

VYTAUTAS A. MAŠALAS
Vartant Pasaulio lietuvių 

dainų šventės knygutę, dėmesį 
patraukia ištrauka:

“Pats didžiausias XVI Dai
nų šventės kūrėjų siekis - kad 
šis spalvingas kultūros reiškinys 
skleistųsi iš žmonių kūrybos, 
meilės, entuziazmo, kad meni
nės programos atlieptų visų am
žiaus grupių žmonių lūkesčius, 
juos sudomintų ir praturtintų, 
padėtų susivokti, kad mūsų kal
ba, papročiai, liaudies dainos, 
kaip ir patys žmonės, pasaulio 
kontekste yra unikalūs.

Tad šokdami, dainuodami, 
muzikuodami, rodydami savo kū
rybą, gyvenimo būdą, mes liu
dysime save kaip išsilavinusią ir 
kultūringą tautą.

Juozas Mikutavičius 
Lietuvos liaudies kultūros 
centro ir pasaulio lietuvių

dainų šventės direktorius.” 
Nors praėjo jau pora mėne

sių nuo dainų šventės, tačiau 
prisiminimai vis dar gyvi. Štai 
dainuojam Vingio parko milži
niškoje estradoje, apsupti senų ir 
jaunų tautiečių iš skirtingų pa
saulio kraštų: mūsų kairėje čika- 
giečiai, dešinėje - grupė iš Len
kijos, prieky Montrealio mergi
nos, užnugary, vos žemiau or
kestro. lietuviai iš Rusijos. Visi 
traukiam išmoktas, gražias dainas.

Antra koncerto dalis. Sku
biai turime visi trauktis į šonus 
ir į viršų, palaisvinti vietas nesi
baigiančiam sriautui vaikų bei 
jaunimo. Ojų kaip skruzdėlyčių 
- eina ir eina be perstojimo, 
nors lietus pila kaip iš kibiro.

Žiūrovų - milžiniška minia; 
nejuda nė vienas iš savo vietų, 
apsidengę nuo lietaus visokiau
siom priemonėm.

Choristai dar traukiasi, spau
džiasi, o vaikučių eilėms galo nė 
nesimato. Kartu lipa ir jauni or

Brazilijos lietuvių Šv. Juozapo šventovė Vila Zelinoje, apgyventoje 
lietuvių, 2003 metais

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI J LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905®271®8781
PETRAS ŠTURMAS

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių

kestrantai iš visų Lietuvos vieto
vių, nešdami savo sulytus pučia
muosius ir mušamuosius instru
mentus. Begalinis entuziazmas! 
Kaip smagu matyti ir girdėti taip 
meistriškai grojant jaunimą.

Tūkstančiai balsų traukia pui
kias, vaikams pritaikytas dainas: 
“Kelias į mokyklą”, “Linksmas 
traukinys”...

Mūsų jaunimas Lietuvoje 
pasirodė ypač šauniai, nepaly
ginsi su šių laikų rėksniais.

Jei verta įrašyti ką nors į pa
saulio nuostabių įvykių Guiness 
knygas, tai ši Lietuvos šventė 
tikrai turėtų į jas patekti.

Gaila, kad tiek nuostabių 
renginių buvo sutalpinti vienoje 
savaitėje. Taip pat gaila, kad pa
gailėta platesnės reklamos, pa
stangų sukviesti daugiau lanky
tojų iš kitų kraštų. Viešbučiai 
skundėsi neturėję užtektinai 
svečių.

Jei Dievas leis, už ketverių 
metų ir vėl dainuosime Lietuvoje!

Lankstinukas 
keliautojams 
Amerikon

2000 metų darbo konferen
cijoje, pavadintoje Tikėkime sa
vo ateitimi, kuris vyko “Daina
voje”, susirinkę iš įvairių Ame
rikos valstijų lietuviai svarstė 
kaip suaktyvinti JAV Lietuvių 
bendruomenės veiklą. Tris die
nas vykusiose diskusijose buvo 
sukurta keletas projektų, išgirsta 
keletas pasiūlymų, kurių dėka 
būtų lengviau įtraukti naujai at
vykusius į lietuvišką veiklą.

Vienas tokių projektų - 
JAV Lietuvių bendruomenės in
formacinis leidinys - Keliauto
jams į JAV. Grupė, rengusi šį 
leidinį, pavadino jį trumpai - 
lankstinuku. Šio projekto vado
vas Aldas Kriaučiūnas. Jis įdėjo 
daug pastangų, kad šis informa
cinis leidinys išvystų dienos 
šviesą. Aldas bendradarbiavo su 
JAV ambasada Vilniuje, tarėsi,
kad lankstinukas būtų dalijamas 
joje išvykstantiems į šią šalį.

Taip pat projekto vadovas 
rūpinosi leidinio spausdinimo 
reikalais. Beveik metus vyko 
leidinio parengimas, buvo ren
kama informacija apie lietuviš
kas parapijas, tikslinami jų adre
sai, telefonai. Šiame leidinyje 
galima rasti informacijos apie 
kitas lietuviškas organizacijas - 
Lietuvos vyčiai, JAV Lietuvių 
jaunimo sąjunga, lietuviškų in- 
ternetinių puslapių adresai. Taip 
pat nurodytos Lietuvos atstovy
bės Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Pagrindinis šio leidinio 
tikslas - padėti susivokti ir grei
čiau susiorientuoti atvykusiems 
į šią šalį. Lankstinuko kopijas 
planuojama perduoti Lietuvos 
ambasadai Vašingtone ir garbės 
konsulams. Leidinio išleidimą 
parėmė Lietuvių fondas. Infor
maciją šiam leidiniui rinko ir 
ruošė ją spaudai šie asmenys: 
Saulius Anužis, Linas Johanso- 
nas, Teresė Gečienė, Algiman
tas Gečys, Daumantas Matulis, 
Virginija Medeišienė, Irena 
Kriaučiūnienė, Romualdas 
Kriaučiūnas ir šių eilučių autorė.

Sigita Šimkuvienė

Įvairios žinios
Kasselio (Vokietijoje) lietu

vių gimnazijos buvusių mokinių ir 
mokytojų sąskrydis, po 41-rių me
tų, vėl yra rengiamas rugsėjo 20 d. 
Klass restorano pokylių salėje, 
5734 W. Cermak Rd., Cicero mies
te. Tai bus išvakarės solistės Viole
tos Urmanos-Urmanavičiūtės kon
certo, kuris rengiamas rugsėjo 21 d. 
to miesto Morton H.S. auditorijoje. 
Norintieji šiame sąskrydyje daly
vauti prašomi registruotis pas 
Olimpiją Baukienę (Jelmokaitę) - 
708-863-9849, Ritonę Rudaitienę 
(Tonkūnaitę) - 630-257-6451 arba 
Edvardą Šulaitį, 708-652-6825. EI. 
paštas - esulaitis@aol.com. Kvie
čiami buvę mokiniai bei mokytojai 
iš visų vietovių, įskaitant ir Kana
dą, kur gyvena nemažai kaseliečių. 
Šio pobūvio programą ves buvu
si mokinė, “Draugo” dienraščio 
vyr. redaktorė Danutė Bindokienė 
(Brazytė). E.Š.

four seasons
rviz/r intS. realty limited

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

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, Stayncrio ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės j

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

JA Valstybės
Lietuvių katalikų religinės 

šalpos (LKRŠ) metinis susirinki
mas įvyko š.m. gegužės 31 d. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyno patalpose, Putname, 
CT. Mišias seselių koplyčioje atna
šavo vysk. P. Baltakis, OFM. Po 
pietų susirinkimas pradėtas malda. 
Jam pirmininkavo vysk. P. Balta
kis, OFM, ir prel. A. Kontautas, 
sekretoriavo R. Drazdauskas. Pra
nešimus padarė vysk. P. Baltakis, 
OFM, ižd. kun. V. Volertas, reikalų 
vedėja V. Jankauskienė, ypatinga 
Įgaliotinė Lietuvai I. Laučienė ir 
sės. Dolorita Butkutė. Taipgi buvo 
padarytas ir revizijos pranešimas. 
Vyko rinkimai į direktorių tarybą. 
Po susirinkimo pasiskirstyta parei
gomis: pirm. P. Baltakis, OFM, vi
cepirmininkai - prel. A. Kontautas 
ir sės. Eugenija Lukošiūtė, ižd. kun. 
V. Volertas, sekr. kun. J. Dielinin- 
kaitis, protokolų sekr. R. Drazdaus
kas, personalo komiteto pirm. 1. 
Laučienė, nominacijų komiteto 
pirm. sės. Eugenija Lukošiūtė, na
riai - kun. K. Jakubauskas, Z. Jan
kauskaitė, S. Kungys, D. Penikaitė, 
kun. E. Putrimas, kun. J. Rik- 
teraitis, kun. S. Žukas ir kun. S. Za
karauskas, OP. (Darbininkas, 2003 
m., 7 nr.).

Brazilija
Brazilijos lietuvių laikraštyje 

Mūsų Lietuva (2003 m., 6 nr.) ra
šoma apie lietuvių telkinio Vila 
Zelinoj Šv. Juozapo šventovę. Ji 
buvo pradėta statyti 1936 m., o 
kertinis akmuo padėtas 1935 m. 
kovo 24 d. Šventovę statyti sumanė 
kun. J. Valaitis, Brazilijon atvykęs 
1928 m. Jis pradėjo darbuotis tarp 
lietuvių prisiglaudęs Šv. Antano 
parapijoje. Čia vykdavo lietuviškos 
pamaldos ir kita religinė veikla. 
Kun. Valaitis savo sumanymo ne
galėjo įvykdyti, nes 1931 m. išvyko 
iš Brazilijos dėl lietuvių komunistų 
persekiojimų.

Tais pačiais metais Brazilijon 
atvyko kun. B. Sugintas ir taip pat 
rūpinosi šventovės statymu. Pir
miausia jis sustiprino naujais na
riais veikiančią Šv. Juozapo lietu
vių Romos katalikų bendruomenę, 
įsteigtą kun. J. Valaičio. 1934 m. 
Vila Zelinos žemių savininkas C. 
M. Soares Filko padovanojo žemės 
sklypą ir 70,000 plytų šventovei 
statyti. Kun. B. Sugintas du treč
dalius reikalingų statybai pinigų 
surinko Lietuvoje ir Šiaurės Ameri
koje, o likusius suaukojo Sao Paulo 
mieste gyvenantys tautiečiai. 1936 
m. vasario 15 d. šventovę pašven
tino Sao Paulo vyskupas dom Jose 
Gasper de Affonseca e Silva. Jis 
stebėjosi, kaip galėjo vargšai lie
tuviai imigrantai pastatydinti šven
tovę. Kun. B. Sugintas po metų 
grįžo į Lietuvą atlikęs Brazilijoje 
didelę misiją. Jo atminimas pažy
mėtas biustu šventovės prieangyje. 
Šv. Juozapo šventovė teritorinės 
parapijos teises gavo 1940 m. 
sausio 31 d.

Britanija
Londono ir apylinkių lietu

viai birželio 23 d. Lietuvių sodybo
je šventė Jonines. Tai, pasak BNS, 
buvusi graži, rami šventė su papar
čio žiedo ieškojimu. Tačiau vidur
naktį į sodybą įsibrovė peiliais ir 
beisbolo lazdomis ginkluoti jau
nuoliai ir puolė šventės dalyvius. 
Pasak Lietuvos radijo koresponden
to A. Užkalnio, Jonines sodyboje 
šventė apie 150 asmenų. Į ligoninę 
pateko 10 sužeistų žmonių. Tokių 
galėjo būti ir daugiau, nes nelega

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

“TALKA” LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................... 1.55%
180 dienų indėlius................. 1.55%
1 m. term, indėlius............... 2.25%
2 m. term, indėlius..............  2.50%
3 m. term, indėlius..............  2.75%
4 m. term, indėlius..............  3.00%
5 m. term, indėlius................3.50%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................... h00%
1 m- in<J................................... 2.25%
2 m- ind................................... 2.50%
3 m- ind................................... 2.75%
4 m- ind.....................................3.00%
5 m- ind.................................... 3.50% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

liai gyvenantys Anglijoje lietuviai, ' 
kai atvyko policija, išlakstė ir ne
prašė medicininės pagalbos. Britų 
policija suėmė 10 Lietuvos piliečių. 
Ambasadorius A. Tauranto Londo
ne teigimu, tokių išsišokimų anks
čiau nėra buvę. Didž. Britanijos 
lietuvių sąjungos valdyba Europos 
lietuvyje, 2003 m., 7 nr. skelbia, 
kad, nepaisant šio įvykio ir plataus 
spaudos pranešimo, sodyboje ir to
liau bus organizuojamos šventės 
bei kiti kultūriniai ir socialiniai ren
giniai.

Lenkija
Seinuose Motinos dienos mi

nėjimas įvyko gegužės 26 d. Lietu
vių Namuose. Jame programą atli
ko įvairios grupės, padidėjusios sa
vo nariais nuo praėjusių metų. Joms 
buvo gera proga parodyti savo 
sugebėjimus. Koncerte dalyvavo ir 
svečių iš Lietuvos. Jį pradėjo jau
niausieji - mažyliai, pašokę ir gra
žiai padainavę. Toliau pasirodė 
pradžios mokyklos klasių šokėjai, 
pašokę ir padeklamavę eilėraščių. 
Gimnazijos lietuviškų klasių moks
leivės, paruoštos mokytojo V. Bat- 
vinsko padainavo keletą dainų. 
Žiūrovai džiaugėsi pamatę scenoje 
naują Lietuvių Namų suaugusių 
šokėjų grupę. Džiugino ir Lietuvių 
Namų mišrus choras, palydimas 
kaimo kapelos. Minėjimo dalyviai 
labai buvo patenkinti atlikta pro
grama, nes scenoje pasirodė visų 
kartų atstovai: vaikaičiai, vaikai, 
tėveliai ir seneliai. (Aušra, 2003 m., 
10 nr.).

Australija
Gedulo ir vilties dieną Mel

burno lietuviai šventė birželio 15, 
sekmadienį, pamaldomis ir minėji
mu. Mišias Švč. Marijos Jūrų 
Žvaigždės šventovėje atnašavo ir 
pamokslą pasakė kun. E. Amašius. 
Į šventovę buvo įneštos Lietuvos, 
skautų ir ramovėnų vėliavos. Minė
jimo programa vyko Lietuvių Na
mų patalpose. Ją pradėjo LB Mel
burno apylinkės valdybos pirm. dr. 
P. Kabaila. Invokaciją sukalbėjo 
kun. E. Amašius. Paskaitą skaitė 
svečias iš Sidnio miesto dr. V. 
Doniela, paminėdamas lietuvių tau
tą ištikusius žiaurius įvykius. 
Trumpą žodį apie tautžudystę tarė 
garbės konsulas A. Žilinskas. Po to 
buvo rodoma vaizdajuostė, prime
nanti lietuvių tautos kančias. “Da
nos vyrai”, dainos vienetas, atliko 
meninę programą, padainuodami 
tris dainas, o ketvirtąją su soliste R. 
Mačiulaitiene. [ minėjimą buvo at
vykęs autobusas svečių iš Geelongo 
lietuvių telkinio. (Tėviškės aidai, 
2003 m., 13 nr.).

Hobarto lietuviai liepos 20 d. 
minėjo Mindaugo karūnavimo ka
raliumi 750 m. sukaktį. Minėjimą 
pradėjo LB Hobarto apylinkės 
pirm. J. Paškevičius, primindamas 
sukakties prasmę. Paskaitą skaitė 
dr. A. Taškūnas, iškėlęs Mindaugo 
pastangas suvienyti atskiras Lietu
vos sritis į vieną valstybę, kad būtų 
galima atsispirti prieš kraštą puo
lančius kaimynus. Mindaugo krikš
čionybės priėmimas ir karūnos ga
vimas iš Romos popiežiaus turėjo 
sustabdyti nuolatinius kryžiuočių 
puolimus. Su Mindaugu prasidėjo 
Lietuvos valstybingumas. Meninės 
programos dalyje J. Paškevičius 
skaitė monologą iš J. Marcinkevi
čiaus dramos Mindaugas, o M. Ko- 
žikas padeklamavo progai pritai
kytą eilėraštį. Minėjime dalyvavo 
gana daug žmonių. Jis baigtas Tau
tos himnu. (Mūsų pastogė, 2003 
m., 30 nr.).

— ------ -—-——----~ J. A nd r.

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 6.50%
nekiln. turto 1 m...........4.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

mailto:esulaitis@aol.com
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Lietuviško židinio sukaktis
Toronto-Mississaugos Švento Jono Krikštytojo - 

Lietuvos kankinių vardo parapijos 75-metis
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Pažinkime ir Siaurės Skalvą
KUN. VYTAUTAS 
STASKEVIČIUS

Išeivijos lietuvių parapijos 
niekad nebuvo vien tik religiniai 
centrai. Jie buvo centrai visos 
lietuviškos organizacinės, socia
linės ir kultūrinės veiklos. Tokia 
Toronto ir apylinkės lietuviams 
buvo ir yra Šv. Jono Krikštyto
jo, vėliau Lietuvos kankinių var
du pavadinta parapija.

Šios parapijos ištakos siekia 
1920 metus, kai lietuvių katali
kų imigrantų būrys įsteigė Šv. 
Jono Krikštytojo draugiją ir vė
liau nusprendė steigti savo para
piją. 1928 metais buvo nupirkta 
presbiterininkų šventovė Dun
das ir Gorevale gatvių sankryžo
je ir pagal draugijos vardą buvo 
pašventinta Šv. Jono Krikštytojo 
vardu. Darbštūs parapijiečiai sa
vomis jėgomis vakarais po dar
bo ir savaitgaliais dar iškasė po 
šventove rūsį ir įruošė joje salę. 
Tokiu būdu maždaug 500 asme
nų turinti lietuvių bendruomenė 
įsigijo pastovią vietą savo veiklai.

Po Antrojo pasaulinio karo, 
kai Kanadą pasiekė nuo sovie
tinės okupacijos pabėgusiųjų 
antplūdis, tūkstančiai lietuvių 
suvažiavo į Torontą ir dauguma 
jų apsigyveno aplink parapijos 
pastatus.

Parapija, jau kelerius metus 
neturėjusi lietuvio kunigo, tada 
džiaugėsi gavusi jauną, energin
gą naują ateivį kleboną kun. 
Petrą Ažubalį. Čia visi lietuviai 
rado vietą, apie kurią burtis ir 
pradėti savo naująjį gyvenimą. 
Savaitgaliais jaunimas paben
draudavo parapijos salėje ir tų 
pažinčių dėka susikūrė daug 
jaunų šeimų. Nuo 1949 iki 1952 
parapijoje susituokė per 400 po
rų. Šeštadieniais visada būdavo 
vestuvių, o porą kartų pasitaikė 
net po 7 santuokas per savait
galį. Nuo 1950 iki 1953 buvo 
pakrikštyta beveik 400 kūdikių.

Aplink parapiją pradėjo 
steigtis dauguma ir dabar tebe
gyvuojančių organizacijų: ben
druomenė, šeštadieninė mokyk
la, skautai, ateitininkai, dramos 
sambūris, tautinių šokių grupė, 
katalikių moterų draugija, spor
to klubas, laikraštis ir 1.1.

Beveik visi naujieji ateiviai 
nuo šios parapijos pradėjo savo 
pirmuosius žingsnius Kanadoje. 
Vėliau įsisteigė ir antroji katali
kų parapija, taipgi lietuvių evan
gelikų parapija bei Lietuvių Na
mai ir Toronto lietuvių veikla 
augo bei plėtėsi. Šios parapijos 
pastatai tapo per ankšti. Todėl 
1954 metais šventovė bei salė 
buvo padidintos ir atnaujintos, o 
1956 buvo pastatytas priestatas 
šalia klebonijos Tėviškės žibu
riams, nes iki tol laikraštis ten
kinosi klebonijos rūsiu.

1955 metais lietuvių mėgs
tamoje vasarvietėje Wasaga 
Beach buvo pastatyta koplyčia, 
kurioje vasaros metu buvo lai
komos pamaldos. Vėliau tenai 
pastoviai pradėjo įsikurti vis 
daugiau lietuvių ir jiems būdavo 
atnašaujamos Mišios prieš Kalė
das ir Velykas privačiuose na
muose. Su laiku buvo įrengtas 
žiemai vienas buvusios Gerojo 
Ganytojo vaikų vasaros stovyk
lavietės pastatas ir ten aukoja
mos Mišios kas sekmadienį žie
mos metu, o koplyčioje - vasa

Pirmoji Šv. Jono Krikštytojo šventovė Toronte, nupirkta 1928 metais. 
Vėliau ji buvo perstatyta, praplėsta

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

ros metu. Sumanūs vietiniai lie
tuviai pertvarkė ir įrengė vasa
rinę koplyčią žiemos naudoji
mui ir taip šią pertvarkytą kop
lyčią 1993 metais Gerojo Gany
tojo vardu pašventino vysk. P. 
Baltakis, OFM. Dabar toje kop
lyčioje atnašaujamos Mišios kas 
sekmadienį per ištisus metus.

1960 metais buvo įsigyta 
žemė lietuviškoms kapinėms. 
Tai buvo dalis obelyno Port 
Credit miestelyje. Kai 1970 me
tais buvo galimybė įsigyti dau
giau to obelyno žemės, klebonui 
kun. P. Ažubaliui kilo mintis čia 
perkelt parapiją, nes į vakarų 
Toronto pusę buvo persikėlę ir 
dauguma lietuvių. Taigi iškilo 
Anapilis. Pirmiausia 1972 m. 
buvo pastatyta salė, o 1978 m. 
buvo konsekruota nauja švento
vė Lietuvos kankinių vardu. 
1988 m. prie salių buvo pasta
tytas priestatas Kanados lietuvių 
archyvui-muziejui.

[žvalgus klebonas matė, kas 
atsitinka šiame žemyne, kai už
sidaro lietuviška parapija: visas 
turtas pereina arba vietinei vys
kupijai ar vienuolijai, kuri rūpi
nosi ta parapija, o vietos lietu
viai praranda savąsias patalpas, 
kurios jų darbu ir lėšomis buvo 
pastatytos. Norint išvengti pana
šaus likimo, buvo įsteigta Ana
pilio sodybos korporacija. Tur
tas buvo taip padalintas, kad pa
rapijos šventovė su savo sale bei 
klebonija būtų Toronto arkivys
kupijos žinioje, o visi kiti pasta
tai, salės autoaikštės, kapinės ir 
Wasaga Beach turimos nuosa
vybės visuomet būtų lietuvių 
rankose ir kad blogiausiu atveju 
turtas atitektų grynai vietinei 
lietuvių visuomenei.

Per savo 75 metų gyvavimo 
laikotarpį ši parapija yra davusi 
aštuonis kunigus. Penki iš jų te
besidarbuoja Kanados lietuvių 
parapijose, du jau yra mirę, o 
vienas darbuojasi tarp nelietuvių.

Per visą savo gyvavimą ši 
parapija nebuvo vien tik religinė 
įstaiga: ji aptarnavo ir aptarnau
ja visus lietuvių bendruomenės 
poreikius. Šiais metais rugsėjo 
27 - 28 dienomis parapija švęs 
savo gyvavimo 75 metus: 50 
metų Sv. Jono Krikštytojo ir 25 
metus Lietuvos kankinių vardu.

Taip pat šiais metais sukan
ka 10 metų nuo Gerojo Ganyto
jo šventovės Wasaga Beach 
mieste atnaujinimo ir šventini
mo. Tad ši daugialypė sukaktis 
yra ne tiktai parapijos ir jos 
parapijiečių, bet ir plačiosios 
Toronto bei apylinkių bendruo
menės šventė, nes iš šios parapi
jos kamieno pradėjo šakotis toli
mesnė lietuviška veikla. Tad su 
pagrindu į šventės iškilmes lau
kiama atvykstančių ne tik para
pijiečių,-bet ir visų, kurie bet 
kada turėjo ką nors bendra su 
šia parapija. Bus galimybė pri
siminti savo pirmuosius žings
nius Kanadoje ir pasidžiaugti 
savais laimėjimais. Rugsėjo 27, 
šeštadienį, numatoma sukaktu
vinė puota, o rugsėjo 28, sekma
dienį, po pietų - pašventinimas 
sukaktuvinio kryžiaus ir šv. Mi
šios, kurių metų vysk. P. Bal
takis teiks Sutvirtinimo sakra
mentą. Muziejuje numatoma 
nuotraukų paroda iš parapijos 
gyvenimo.

Lietuvos prezidentas Rolandas Paksas ir PLB pirmininkas inž. Vytautas Kamantas žengia į PLB seimo 
atidarymą Lietuvos seimo rūmuose Vilniuje Nuotr. Ž. Beliausko

Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas Lietuvoje
Jis įvyko Lietuvos seimo rūmuose Vilniuje 2003 metų liepos 8-11 dienomis. 
Dalyvavo 35 kraštų atstovai. Jie išrinko naują vadovybę - valdybą, garbės teismą, 

kontrolės komisiją. Apie PLB seimo darbus rašė tik dienraštis Lietuvos aidas

Pasaulio lietuvių bendruomenės vėliavos pakėlimas prie Lietuvos seimo 
rūmų Vilniuje Nuotr. St. Daliaus

STASYS DALIUS 
Susipažinimo vakaras 
Šiandien, liepos 7, praside

da PLB XI-jo seimo atstovų re
gistracija ir 6 v.v. “Ritos smuk
lėje” susipažinimo vakaras. Mus 
iš Pedagoginio universiteto vieš
bučio autobusas visus nuveža. 
Čia yra apgyvendinti visi Rytų 
kraštų bendruomenių atstovai. 
Susitinku pažįstamus iš praeito 
seimo Estijos, Gudijos, Sibiro, 
Karaliaučiaus atstovus. Pačiame 
pobūvyje susitinku su Vasario 
16 gimnazijos direktorium A. 
Šmitų, kuris mane pristato ki
tiems kaip didžiausią ilgametį 
gimnazijos rėmėją, nors aš tesu 
tik gimnažijai remti būrelio va
dovas, jau 38 metai renkąs au-
kas jai išlaikyti.

“Ritos smuklėje” groja kape
la, kuri mus pasitinka išoriniame 
kieme, kur padavėjai nešioja 
gėrimus ir užkandžius. Už
pildome erdvų kiemą - tiek daug 
atstovų susirinko: juk su svečiais 
susidaro per 100 žmonių būrys, 
kad net sunku buvo susirasti 
norimus atstovus. Po to sueinam į 
vidų, kur atskiruose kambariuose 
išdėstyti stalai su valgiais ir gė
rimais - alumi ir vynu.

Iškilmingasis posėdis
Liepos 8, antradienį, prasi

dėjo pirmoji seimo posėdžių 
diena. Iš viešbučio seimo atsto
vai buvome 8 v.r. autobusu at
vežti į seimo rūmus, kur vyko 
posėdžiai. Atvykus į seimo rū
mus, perėję per elektroninę durų 
kontrolę, atsidūrėm antro aukšto 
salėje. Kurie dar nebuvo užsire
gistravę, tuojau tą padarė, gavo 
kortelę su savo vardu ir pavarde 
įėjimui į seimo rūmus.

9.30 v.r. visi rinkomės į Ne
priklausomybės aikštę prie Ge
dimino gatvės KLB vėliavos pa
kėlimui. Vėliavos pakėlimui at
vyko prezidentas Paksas. Lietu
vos kariuomenės orkestro daly
viui mušant būgną seimo atsto
vų vėliava buvo iškelta į stiebą. 
Prieš vėliavos pakėlimą seimo 
susirinkusius atstovus pasveiki
no Gabrielius Žemkalnis.

Po to grįžom į seimo posė
džių salę, kur prasidėjo iškil
mingas atidarymo posėdis. Ei
dami į salę matėme kaip Lietu
vos prezidentas Paksas, lydimas 
PLB pirmininko V. Kamanto, 
apžiūrinėjo koridoriuje išstaty
tas PLB atskirų kraštų veiklos 
nuotraukas.

Susirinkusius lietuvių ben
druomenių kraštų atstovus iš 35 
pasaulio valstybių bei kitus gar
bingus svečius pasveikino PLB 
pirm. V. Kamantas ir pakvietė 
Lietuvos prezidentą Rolandą 
Paksą, Vilniaus arkivyskupą met
ropolitą kardinolą Audrį Juozą 
Bačkį, išeivijos vyskupą Paulių 
Baltakį, Lietuvos seimo pirmi
ninką Artūrą Paulauską ir Aukš
čiausios tarybos atkuriamojo 
seimo pirmininką prof. Vytautą 
Landsbergį į garbės prezidiumą.

Invokaciją sukalbėjo vysku
pas Paulius Baltakis, prašyda
mas Dievo pagalbos seimo dar
bams ir Lietuvai, žengiančiai į 
Europos sąjungą.

Prezidento žodis
Prezidentas R. Paksas, pa

sveikinęs susirinkusius atstovus, 
priminė, kad Lietuvos karaliaus 
Mindaugo 750 metų karūnavi
mo sukaktis reiškia pradėtą Lie
tuvos vienijimą, kurį dabar pra
tęsia lietuvių bendruomenės at
skiruose kraštuose vienydamos 
ir jungdamos visus lietuvius. 
Priminė, kad išeivijos lietuviai 

Lietuvos okupacijos laikotarpiu 
pasiaukojančiai dirbo nelaukda
mi jokio užmokesčio ir turėdami 
viltį, kad Lietuva kada nors su
lauks laisvės. “Jūs buvote pa
vergtos Lietuvos ambasadoriai, 
visame pasaulyje kartodami Lie
tuvos vardą. Lemtingais 1990 
m. padėjote sugrąžinti laisvę ir 
valstybingumą, beldėtės į pasau
lio sąžinę sovietų agresijos aki
vaizdoje 1991-jų metų sausį”, - 
bylojo prezidentas. Priminė, kad 
nesmagu konstatuoti, jog vos 
16,000 užsienyje gyvenančių 
lietuvių turi Lietuvos respubli
kos pilietybę. Taipgi drąsino 
abejojančius: ryžkitės, nusiteiki
te žygiui į namus, į tėvynę. Pra
šė padėti tiems mūsų tautie
čiams, kurie dabar išvykę iš Lie
tuvos bando kurtis ir prigyti 
naujose neįprastose sąlygose.

Baigdamas kalbą, preziden
tas grįžo prie karaliaus Mindau
go ir vieningos, susitelkusios 
tautos idėjos. Tautos, kuri gyve
na ne tik duona, bet ir tradicijo
mis, meile savo kalbai bei pa
pročiams. Turime puoselėti lie
tuvybę, ginti tautinį identitetą ir 
saugoti tautos šaknis. “Brangin
kime ir puoselėkime ją!”

Kiti sveikinimai
Lietuvos vyskupų konferen

cijos pirmininkas kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis sveikino 
PLB atstovus kaip buvęs ir už
augęs šios bendruomenės narys, 
nors mokėsi užsienyje, bet gai
vinamas lietuviškumo. Pabrėžė, 
kad Mindaugo karūnavimas ir 
krikštas tai buvo Lietuvos įžen
gimas į krikščionišką Europą. 
Dabartinė Lietuva sužalota 50 
metų trukusios okupacijos ir dar 
truks ilgai, kol sielos žaizdos 
bus išgydytos. Lietuvos Bažny
čiai didelę pagalbą teikia užsie
nio lietuviai ir Vakarų bažny
čios, kurių dėka vykdoma kari- 
tatyvinė veikla. Kvietė kurti ir 
ugdyti lietuviškas krikščioniškas 
šeimas ir auklėti jaunimą lietu
viška dvasia. “Neužmirškime, 
kad išeivijoje lietuvių bažnyčios 
yra susitelkimo punktai”. Pabrė
žė lietuviškos spaudos reikšmę.

Seimo pirm. Artūras Paulaus
kas sveikino PLB seimo dalyvius 
primindamas, kad tėvynės meilė 
vienija pasaulio lietuvius ir kvietė 
su tokia pat meile sutikti visus 
naujai atvykstančius.

Atkuriamojo seimo pirm, 
prof. V. Landsbergis sveikinda
mas pabrėžė: malonu pasveikinti 
ir palinkėti našaus darbo. Turime 
dar Lietuvoje daug vidujinių ne- 
laisvių, iš kurių turime išsilais
vinti, o išeivijos lietuvių bendruo
menė daug gali pagelbėti Lietu
vai. tos pagalbos lauksime.

Po sveikinimo kalbų PLB 
vicepirmininkė Milda Lenkaus
kienė supažindino svečius su 35

kraštų atstovais ir jų pirmininkais, 
trumpai apibūdindama. Jai skai
tant krašto pavadinimą, atstovai
atsistodavo ir stovėdavo kol baig
davo apie juos apibūdinimą.

Pirmasis darbo posėdis
Pirmasis darbo posėdis pra

sidėjo 11.30 v.r. Pradėjo PLB 
pirm. V. Kamantas, pakviesda
mas iš keturių kraštų atstovus į 
sekretoriatą, pirmininkaujant Ja
rui Alkiui (D. Britanija), kuriuos 
seimo nariai plojimu patvirtino. 
Toliau pateikė seimo darbo 
taisykles ir dienotvarkę. Pasta
roji seimo narių balsavimu buvo 
priimta. Toliau prezidiuman bu
vo pasiūlyta pirmininku Juozas 
Polikaitis, JAV, ir kopirminin- 
kais Henrikas Antanaitis (Aus
tralija), Virginija Tarnauskaitė 
(Gudija), Rūta Žilinskienė (Ka
nada). Seimas vienbalsiai pritarė 
pasiūlytam prezidiumui. Toliau 
buvo sudarytos įvairios komisi
jos: registracijos, mandatų, skai
čiavimo, nominacijų, nutarimų, 
kurias seimas patvirtino plojimu.

Užėmus prezidiumui vietas, 
darbo posėdį pradėjo pirm. Juo
zas Polikaitis. Seime turėjome 
buvusį dviejų kadencijų PLB 
pirmininką Bronių Nainį, kurį 
pirmininkas pakvietė tarti žodį. 
Jis pažymėjo, kad atsitiktinai čia 
atsidūręs ir nepasiruošęs kalbai, 
tik pasveikino ir priminė, kad 
lietuvybės išlaikymas ir prisidė
jimas savo įnašu prie Lietuvos 
gerovės yra visų mūsų pagrindi
nis siekimas.

PLB pirm. V. Kamantas pa
teikė valdybos pranešimą, kuris 
buvo išspausdintas seimo leidi
nyje, tačiau dar papildomai kal
bėjo išryškindamas darbus, rū
pesčius ir ateities planus.

Esą buvo rūpintasi, kad 
PLB šeima augtų ir stiprėtų. Di
delis dėmesys skirtas Sibiro lie
tuvių bendruomenei. Džiaugtasi, 
kad įsisteigė naujos Norvegijos,

(Nukelta į 6-lą psl.)

V. Zarobos ir L. Narušienės sukurtų madų kolekcijos “Lino giesmė” 
demonstravimas Maspeth, NY, parapijos salėje Ntr. L. R. Misevičiaus

Skalviai - vakarinių lietuvių 
gentis, gyvenusi abipus Nemuno 
nuo Kuršių marių iki Šešupės 
žiočių, o šiaurinėje pusėje net 
iki Šventosios upelio, tekančio 
pro Smalininkus. Istorikai, tyri
nėję jų vietovardžius, asmenvar
džius bei materialinę kultūrą, 
pripažino, kad skalviai buvo lie
tuvių gentis ir kad jie kalbėjo 
lietuvių kalba. Pirmą kartą Skal- 
va paminėta kryžiuočių kroniko
se prieš 1240 m. Svarbiausias 
jos politinis centras buvo Ragai
nė, o religiniu centru laikomas 
Rambynas. Sutriuškinę Didįjį 
prūsų sukilimą, kryžiuočiai 1278 
m. ją užkariavo. Dabar Lietuvos 
respublikai priklauso Šiaurės 
Skalvos dalis su Smalininkais, 
Viešvile, Pagėgiais, Šilute.

Jurbarko kultūros centre 
įvyko knygos Šiaurės Skalva su
tiktuvės. Jos autoriai - istorijos 
mokslų daktaras Vytenis Almo- 
naitis ir jo žmona Junona Almo- 
naitienė. Knyga išvaizdi ir turi
ninga - joje gausiai pateikta is
torinių, geografinių bei etnogra
finių žinių ir išspausdinta daug 
nuotraukų, primenančių tragišką 
šio krašto likimą. Šiaurės Skalva 
skirta ir besidomintiems Lietu
vos praeitimi, ir mėgstantiems 
keliauti - prisiliesti prie gyvo
sios istorijos. V. Almonaitis yra 
dirbęs penketą metų Kauno ke
lionių agentūros vedliu, daugsyk 
su ekskursijomis apkeliavęs, iš
vaikščiojęs tą kraštą, sukaupęs 
daujį įvairių duomenų.

Šiaurrytinė buvusios Skal
vos dalis - dabar Jurbarko rajo
no teritorijoje. Ji prasideda Sma
lininkų miesteliu, kuris apie 2 
km nutįsęs abipus Jurbarko- 
Klaipėdos plento. Miestelyje yra 
gamtos paminklas - 207 ąžuolų 
alėja. Čia 1811 m. buvo įrengta

Lietuvių mados Amerikoje
LAURYNAS R.

MISEVIČIUS, VAIVA 
RAGAUSKAITE

Liepos 4-ąją amerikiečiai 
šventė Nepriklausomybės dieną. 
Tuo tarpu keli šimtai Čikagos 
lietuvių šią progą pažymėjo la
bai netradiciškai: iš “Navy Pier” 
prieplaukos tą vakarą, tuoj po 
šventinių fejerverkų, išplaukė 
laivas “Evening Star”, kuriame 
ant Mičigano ežero bangų vyko 
madų renginys Lietuviška mada 
Amerikoje - 2003.

Savaitę anksčiau toks rengi
nys įvyko Niujorke. Jį suorganiza
vo gyvenančios modelių agentū
ros “Vaivos studija” (Lietuvoje) 
vadovės, choreografės ir kūrėjos 
Vaivos Zarobos bei restorano 
Niujorke bendrasavininkės Ves
tos Petravičienės neseniai įsteig
tas “Lietuvos saulės fondas”. 
Birželio 28 dieną pirmąjį Lietu
viškos mados Amerikoje — 2003 
renginį išvydo Niujorko ir apy
linkių lietuviai, gana gausiai su
sirinkę į Viešpaties Atsimainy
mo parapijos salę Maspeth vie
tovėje. Čia apie 30 merginų iš 
Niujorko ir kaimyninių valstijų 
demonstravo keletą jaunų, bet 
jau gerokai išgarsėjusių lietuvių 
kūrėjų drabužių kolekcijas.

Niujorke šventę pradėjo 
profesionalus šokėjas Juventas 
Telšinskas, pagal šokio ritmą sa
lėje esančioms damoms dalinda
mas gėlių puokštes. Pirmiausiai 
merginos demonstravo V. Zaro
bos ir L. Narušienės sukurtą ko
lekciją Lino giesmė. Kūrėjos iš 
Šiaulių Larisos Kuchalskienės 
kolekcija nukėlė į praeitį -Atgal 
į šešiasdešimtuosius. Šiuos dra
bužius renginio vedėjai V. Zaro- 
ba ir D. Bagdonas merginas 
kvietė demonstruoti skambant 

pirmoji prie Nemuno vandens 
matavimo stotis. Pakrantėje te
bestovi mūriniai laiptai su pri
tvirtintomis matuoklėmis.

Keliaudami tolyn į vakarus, 
pasiekiame seną Viešvilės gy
venvietę, įsikūrusią prie Jo pa
ties vardo upelio. Archeologai 
čia yra radę 10-12 amžių degin- 
tinį kapinyną. Vietovė minima ir 
XIV š. kryžiuočių kelių į Lietu
vą aprašymuose. Kadaise Vieš
vilėje yra dirbę kunigai, nusipel
nę senajai lietuvių raštijai: Jonas 
Gedkantas, Mykolas Merlinas, 
Zacharijas Blotnas ir kiti. 1905 
m. pro Viešvilę buvo nutiestas 
siaurasis geležinkelis, jungęs 
Smalininkus su Pagėgiais. Po 
šio karo jis nugriautas.

Pagėgių miestas irgi gavo 
vardą nuo Gegės upelio. Kai 
1875 m. buvo nutiestas Tilžės- 
Klaipėdos geležinkelis, Pagėgiai 
- buvęs tik kaimas - pradėjo 
sparčiai augti. Tarpukario me
tais čia veikė “Rūtos” draugija, 
buvo “Santaros” skyrius, į kul
tūrinius renginius čia dažnai at
silankydavo Mažosios Lietuvos 
veikėjai - Martynas Jankus, Vy
dūnas, Enzys Jagomastas ir kiti.

Skalva - tragiškos lemties 
kraštas. Kryžiuočiai, užkariau
dami ją, žudė besiginančius 
žmones. Paskum kelios maro 
epidemijos labai išretino vieti
nius gyventojus, ir vokiečiai ak
tyviai ją kolonizavo. Per Antrąjį 
pasaulinį karą atsitraukdami hit
lerininkai beveik visus gyvento
jus išsivarė. Po karo tuščios so
dybos buvo apgyvendintos iš 
įvairių vietų atsikėlėlių.

Tragiškas kraštas, tačiau jį 
pažinti būtina. Be abejonės prie 
to daug prisidės V. ir J. Almo- 
naičių knyga Šiaurės Skalva.

Vytautas Kutkevičius

“The Beatles” muzikai. Toliau 
sekė viešnios iš Čikagos, “Illi
nois Institute of Arts” trečiakur
sės studentės Giedrės Vaiče
kauskaitės koliažas Funky Ele
gance, nuskynęs laurus ne tik 
pačiame Dailės institute, bet ir 
Vidurio Vakarų regiono dailės 
mokyklų konkurse Fashion 
Foundation Competition.

Po keliolikos minučių per
traukos ant podiumo buvo pa
kviestos 9 merginos - prasidėjo 
trečiojo ir labiausiai pasižymė
jusio kūrėjo Kęstučio Lekecko 
iš Kauno kolekcijos 9 Aistros 
naktys pristatymas. Didžiausią 
Kalėdų senio kostiumą sukūręs 
ir taip papuolęs į Gineso rekor
dų knygą lietuvis į JAV taip pat 
atvežė Neatrastąją žvaigždę - 
vakarinių suknelių kolekciją, 
kuri Niujorke buvo demonstruo
jama paskutinė.

Renginio pabaigoje V. Za
robos mažoji dukrelė Vesta, pa
sipuošusi Amerikos valstybinės 
vėliavos spalvų kostiumėliu, iš
dalino daugybę lietuvišką tri
spalvę simbolizuojančių balio
nų... jai labiausiai patikusiems 
vaikinams.

Niujorke renginio metu vei
kė šiame mieste gyvenančių fo
tografų Audriaus Šaparausko ir 
Dmitrijaus Kobrenik foto darbų 
paroda bei juvelyro iš Lietuvos 
Tauro Blaževičiaus papuošalų 
paroda. Vakarą daugelis svečių 
baigė šalimais esančiame lietu
viškame restorane “Krezo-2”.

Tuo tarpu Čikagoje, plau
kiant Mičigano ežeru ir besigro
žint naktine dangoraižių panora
ma, įvyko ne tik visų minėtų ko
lekcijų pristatymas, bet ir parda
vimas. Jame už 300 dolerių 
(pradinė kaina - 200) buvo par
duotas Giedrės Vaičekauskaitės 
modelis iš kolekcijos Funky 
Elegance. O K. Lekecko porce
lianiniais priedais dekoruotas 
modelis Čikagos lietuviams bei 
renginio svečiams amerikiečiams, 
matyt, pasirodė neįkandamas 
(kūrėjas už jį prašė 700 dolerių), 
nors susižavėjimo kauniečio su
kurtais elegantiškais vakariniais 
drabužiais neslėpė daugelis ren
ginio dalyvių.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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Dailininkas Antanas Tamošaitis apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 
karininko kryžiumi už nuopelnus Lietuvai. Iš k.: LTI pirmininkė Aldo
na Veselkienė, dail. Antanas Tamošaitis, dr. Povilas Mažeika

Žymieji lituanistai Amerikoje
Benderis, Senas, Sepiras, Šmolstygas, Fordas ir kiti

DALIA DUOBAITĖ
Benderis ir kiti

Lietuvių kalbos tyrinėjimo 
istorijoje A. Sabaliauskas mini 
amerikiečių mokslininką Haroldą 
Hermaną Benderį (1882-1951), 
kuris 1921 m. išleido knygą Et
imologinis lietuvių kalbos indek
sas (A Lithuanian Etymological 
Index). Joje užfiksuota svarbiau
sia indoeuropeistikos veikaluose 
randama etimologinė lietuvių kal
bos medžiaga. Benderis bendra
vo su lietuvių didžiojo žodyno 
pradininku kalbininku Kazimie
ru Būga. 1922 m. Benderis buvo 
išrinktas Kauno universiteto gar
bės daktaru.

Kai ką lietuvių kalbos klau
simais amerikiečių filologų lei
diniuose yra išspausdinęs F. T. 
Wood (1902-1976).

Lietuvių kilmės kalbininkas 
Pr. Galinis (g. 1902 m. Miežio- 
nyse, Kaišiadorių r.) 1940 m. 
Harvardo universitete gavo dakta
ro laipsnį už disertaciją Baltų kal
bų įtaka vokiečių tarmėms Rytų 
Prūsijoje. Tiesa ir tai, kad pir
mieji amerikiečių indoeuropistai 
lietuvių kalba mažai domėjosi.

Vėliau pasireiškė didesnis 
susidomėjimas baltų kalbomis, 
susijęs su bendru amerikiečių 
kalbotyros mokslo pakilimu. Be 
to, Amerikoje atsirado nemažai 
emigrantų iš Lietuvos bei Latvi
jos. Amerikiečių kalbotyros mo
kyklos pradininkas, vienas įdo
miausių pasaulio kalbininkų Ed
ward Sapir (1884-1939), savo 
kilme yra susijęs su Lietuva, 
nors nelietuvis. Būdamas 5-erių, 
į Ameriką atkeliavo iš Prūsijos 
(gimė Lauenberge, kur jo tėvas, 
žydų kantorius, buvo atsikėlęs iš 
Lietuvos).

Senas
Lituanistikai JAV-se daug 

nusipelnė šveicarų kilmės kalbi
ninkas, gyvenęs Lietuvoje, A. 
Senn. Į Lietuvą jis atvyko bai
gęs 1921 m. Friburgo universi
tetą. Dirbo informacijos agentū
roje, vėliau dėstė Kauno univer
sitete. Po K. Būgos mirties va
dovavo lyginamosios kalbotyros 
katedrai.

[ JAV Senas išvyko 1930-ai- 
siais. Dirbo Yale, Pensilvanijos 
universitetuose. Kaip germanų ir 
indoeuropiečių filologijos profe
sorius skaitė paskaitas ir įvairiuo
se Europos universitetuose, taip 
pat Montrealyje (Kanadoje).

Gyvendamas JAV, Senas 
anglų kalba parašė darbą apie 
lietuvių kalbos tarmes. Taip pat 
jis buvo pirmasis rimčiau tyrinė
jęs Amerikos lietuvių kalbą.

Senas yra iš tų kalbininkų, 
kurie griežtai neigė baltų-slavų 
kalbinę vienybę.

Jis yra dviejų lietuvių kal
bos vadovėlių autorius. Vienas iš 
jų, parašytas dar Kauno univer
sitete (išleistas 1929 m.), skirtas 
norintiems praktiškai pramokti 
lietuvių kalbą, o antrasis - 
mokslininkams kalbininkams.

Bene svarbiausias Seno nuo
pelnas lituanistikai yra jo darbas 
prie Rašomosios lietuvių kalbos 
žodyno, kitaip dar vadinamo Ny- 
dermano žodynu. Nydermanas 
buvo to žodyno iniciatorius, ta
čiau Senas iš žodyno autorių bu
vo vienintelis, kuris dirbo nuo 
pradžios iki pabaigos, ir jo indė
lis, parengiant ir išleidžiant šį 
leksikografijos veikalą, yra bene 
didžiausias.

Baltų kalbų medžiagos, 
įvairių konsultacijų Senas teikė 
ir rengiant tokius svarbius vei
kalus, kaip A. Valdės-J. Pokor- 
no Lyginamasis indoeuropiečiu

• Kalba yra laidininkas, ku
riuo teka j mus tautos kūryba: jos 
dainos ir pasakos, jos epas ir lyri
ka, jos drama, jos filosofija ir net 
jos mokslas. A. MACEINA 

kalbųžodynas, S. Faisto Lygina
masis gotų kalbų žodynas ir C. 
D. Buck Pagrindinių indoeuro
piečių kalbų parinktų sinonimų 
žodynas.

Senas yra rašęs ir lietuvių li
teratūros klausimais. Du kartus 
italų kalba buvo išleista jo Lie
tuvių literatūros istorija, pa
skelbta Dž. Devoto redaguota
me veikale Storia delle Lettera- 
ture Baltiche.

Pensilvanijos universitetas, 
daugiausia Seno pastangų dėka, 
tapo svarbiu lituanistikos ir sla
vistikos centru JAV. Šiame uni
versitete profesoriavo A. Salys 
ir V. Krėvė-Mickevičius.

1970 m. Senui pagerbti JAV 
buvo išleistas rinkinys Baltų kal
botyra (Baltic Linguistics, Uni
versity Park and London, 1970).

Mirė Senas 1978 m. vasario 
9 d. Ešforde, CT. Jis yra gimęs 
1899 m. kovo 19 d. Blotzheime 
(Prancūzija) vokiškai kalbėjusių 
šveicarų valstiečių šeimoje. Tai
gi 2004-aisiais pavasarį - šio 
žymaus kalbininko 105-osios gi
mimo metinės

Šmolstygas
Iš Seno mokinių, tęsusių 

mokytojo tradicijas, pirmiausia 
minėtinas V. Šmolstygas, žymus 
amerikiečių baltistas. Jis gimė 
1929 m. spalio 3 d. Pensilvani
joje, Sayre. 2004-ųjų rudenį - 
75-osios jo gimimo metinės.

Šmolstygo profesoriais bu
vo ne tik Senas, bet ir A. Salys, 
V. Krėvė. Iš indoeuropeistikos 
darbų, kurie dažniausiai glau
džiai susiję su baltistikos prob
lemomis, minėtina jo knyga In
doeuropiečių kalbotyra: nauja 
sintezė (Indo-European Linguis
tics: A New Synthesis, 1980).

Centrinė Šmolstygo moksli
nių interesų problema buvo bal
tistika, ypač baltų kalbų istorinė 
fonetika ir morfologija. Kartu su 
L. Dambriūnu ir A. Klimu jis iš
leido Dabartinės lietuvių kalbos 
įvadą. 1972 m. išėjo antras šios 
knygos leidimas.

Kartu su B. Jėgeriu išvertė 
latvių mokslininko J. Endzelyno 
svarbų darbą Baltų kalbų garsai 
ir formos, [domu, kad Šmolsty
gas šį veikalą išvertė iš lietuviš
ko vertimo, o B. Jėgeris sutikri
no su latvišku originalu.

Drauge su S. C. McCluskey 
ir V. Zepu Šmolstygas paskelbė 
Bazelio universiteto bibliotekoje 
rastą (rado McCluskey) senovės 
prūsų kalbos teksto nuotrupą, 
kuri, atrodo, yra seniausias ligi 
šiol išlikęs baltų kalbų tekstas. 
Savuosius prūsų kalbos tyrinėji
mus Šmolstygas apibendrino kny
gose Senovės prūsų kalbos gra
matika ir Senovės prūsų kalbos 
studijos.

Keletą metų jis redagavo 
bibliografinio leidinio M LA In
ternational Bibliography kalbo
tyros skyrių.

Fordas
Labai rūpestingai parengtais 

senųjų lietuvių kalbos paminklų 
leidiniais JAV lituanistikai daug 
nusipelnė Gordon Buell Ford, 
Jr. (gimęs 1937 m,).

Sis amerikiečių kalbininkas 
1971 m. išleido ir pirmąją lietu
višką knygą (Martyno Mažvydo 
katekizmą) su tiksliu vertimu į 
anglų kalbą.

G. Fordo dėka amerikiečių 
kalbininkams tapo prieinamas ir 
įdomus senosios lietuvių raštijos 
paminklas - vadinamoji Volfen- 
biutelio postilė. Kaip mokymo 
priemonę studentams Fordas pa
rengė senųjų lietuviškų tekstų 
chrestomatiją XVI ir XVII amžių 
senieji lietuviški tekstai su žodynu.

Trumpiau A. Sabaliauskas 
savo Lietuvių kalbos tyrinėjimo 
istorijoje pamini gana daug pa
vardžių JAV kalbininkų, vieno
kį ar kitokį indėlį įnešusių į bal
tų kalbotyrą bei lituanistiką.

Už nuopelnus Lietuvai
Apdovanotas dailininkas Antanas Tamošaitis

LIJANA ŠATAVIČIŪTĖ
Liepos 5 dieną karaliaus 

Mindaugo karūnavimo 750 m. 
proga Vilniuje, Lietuvos prezi
dentūroje, ordinais ir medaliais 
buvo apdovanota nemažai vals
tybei nusipelniusių žmonių. 
Tarp jų buvo apdovanoti ir išei
vijos veikėjai. Vytauto Didžiojo 
ordino karininko kryžiumi apdo
vanotas visam laikui į Lietuvą 
sugrįžęs dailininkas Antanas Ta
mošaitis. Ordino įteikimo rašte 
parašyta, kad šis garbingas ap
dovanojimas Vilniaus dailės 
akademijos garbės profesoriui ir 
Tamošaičių galerijos “Židinys” 
Vilniuje steigėjui įteikiamas “už 
nuopelnus Lietuvos Respublikai 
ir už pagalbą Lietuvai integruo
jantis į transatlantines ir europi
nes struktūras”.

Vytauto Didžiojo ordinas 
buvo įsteigtas jubiliejiniais 1930 

metais ir buvo laikomas aukš
čiausiu valstybės apdovanojimu. 
Jo statute buvo pažymėta, kad 
“Vytauto Didžiojo ordinas ski
riamas Lietuvos ir svetimųjų 
valstybių piliečiams pagerbti ir 
pažymėti už ypatingus nuopel
nus Lietuvos valstybei, Lietuvių 
Tautos garbei ir žmonijos gero
vei”. Iki 1939 m. Vytauto Di
džiojo ordinais buvo apdovanoti 
prezidentas Antanas Smetona 
(kaip valstybės vadovas, gavęs 
ordiną su grandine), pirmojo 
laipsnio Vytauto Didžiojo ordi
nais - generolai Stasys Raštikis 
ir Stasys Dirmantas bei 16 už
sienio piliečių. Tokie duomenys 
pateikti Algimanto Astiko kny
goje "‘Lietuvos ordinai, meda
liai ir ženkleliai 1918-1940”, 
išleistoje Vilniuje 1993 m.

Marių žvaigždė 
Aukso tulpe, nuostabus žiedeli, 
Pasakyki kuom nusikaltai?... 
Širdin sminga durklas ne 

spyglelis,
Virpa, net dangaus aukšti 

skliautai...

Saulės dukra, DIEVO numylėta, 
Prie MARIJOS mylinčios

Širdies
Prisiglaudus - apglėbta 

žaizdota -
Audrų sūkuriuos tik JOS tikies...

Įsiūbuotos jūrų bangos niršta — 
Daužos, net išpuola iš krantų!... 
Plukdo, verčia dugno purvą 

tirštą, -
Susigūžusi stebiesi tu...

MARIŲ ŽVAIGŽDE. MOTINA 
Geroji,

Išklausyk Žemelės gaudimus!... 
Gelbėk dienų valtį nuo pavojų, 
Sutramdyk taifūnų siautimus!...

Sofija Šviesaitė, 2003.IV.3

Kanadiečių grupė “Ritos smuklėje” Vilniuje susipažinimo vakare Nuotr. St. Daliaus

Kanados lietuvių bendruomenės atstovai, dalyvavę PLB vėliavos pakėlime Vilniuje prie Lietuvos seimo rūmų
Nuotr. St. Daliaus

[ iškilmingą apdovanojimų 
įteikimo posėdį A. Tamošaitį 
palydėjo Tamošaičių galerijos 
“Židinys” vedėja Laimutė Luko
ševičienė ir iš Kanados atvykusi 
Anastazijos Tamošaitienės se
suo, Lietuvių tautodailės institu
to išeivijoje valdybos pirminin
kė Aldona Veselkienė. Prezi
dento Rolando Pakso pasakytoje 
kalboje buvo pabrėžta, kad labai 
dažnai lietuviai tyliai ir nepaste
bimai darbuojasi tėvynės labui 
ir jų visas gyvenimas prilygsta 
dideliam žygdarbiui.

Todėl galima pasidžiaugti, 
kad Lietuvoje buvo įvertinta 
viso gyvenimo A. Tamošaičio 
veikla, nukreipta į tautinių tradi
cijų stiprinimą, senųjų dailiųjų 
amatų plėtojimą, tautodailės rin
kimą ir saugojimą. A. Tamo
šaičio, kaip ir jo velionės žmo
nos Anastazijos Tamošaitienės 
gyvenimas išskirtinis dėl jų pa
sišventimo savo tikslui, kurio 
įgyvendinimui nesutrukdė bet 
kokios gyvenimo aplinkybės. 
Karo sūkurių nublokšti į Austri
ją, Vokietiją, vėliau apsigyvenę 
Kanadoje, dailininkai neieškojo 
sotesnio ir lengvesnio gyveni
mo, bet kantriai tęsė pradėtus 
darbus: audė, tapė, kūrė grafikos 
kūrinius, savo sodyboje Kings- 
tone įsteigė audimo dirbtuvę, 
kurioje mokė išeives lietuvaites 
dailės ir audimo meno.

Tamošaičiai neišblaškė savo 
tautodailės rinkinių, nepasidavė 
pagundai juos atiduoti užsienio 
muziejams ir tokiu būdu lengvai 
išgarsėti. Studijuodami sukaup
tus liaudies audinius, drabužius, 
margučius, dailininkai rašė rim
tas studijas apie lietuvių liaudies 
aprangą ir tautodailės dirbinius. 
Lithuanian National Costume 
(1979), Lithuanian Easter Eggs 
(1982), Lithuanian Sashes (1988), 
išleistos anglų kalba, visame pa
saulyje platino lietuvių liaudies 
meną, atkreipė kitataučių dėme
sį į unikalų mažos lietuvių tau
tos kultūrinį paveldą. Šios kny
gos pateko į įvairių šalių biblio
tekas, buvo įtrauktos į mokslinių 
leidinių katalogus. Be to, buvo 
gerai žinomos ir vertinamos tau
todailės specialistų sovietinėje 
Lietuvoje. Prezidento R. Pakso 
žodžiai tikrai teisingi - savo 
veikla A. Tamošaitis prisidėjo 
prie Lietuvos įsiliejimo į pasau
lio kultūrą.

Tad A. Tamošaičiui ši vasa
ra ypač svarbi dėl kelių priežas
čių. Birželio 19 dieną Vilniuje 
atidaryta Tamošaičių galerija 
“Židinys”. Valstybės dienos pro
ga jam suteiktas garbingas vals
tybės apdovanojimas. Liepos 19 
d. amžino poilsio tėvynėje, An
takalnio kapinių rašytojų kalne
lyje, atgulė amžinam poilsiui iš 
Kanados atgabenti žmonos A. 
Tamošaitienės palaikai.

Dailininkas Antanas Tamošaitis apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino karininko kryžiumi už nuopelnus 
Lietuvai 2003.VIL5. Iš k.: Lietuvių tautodailės instituto pirmininkė Aldona Veselkienė, dailininkas Antanas 
Tamošaitis ir Lietuvos respublikos prezidentas Rolandas Paksas

Pasaulio lietuvių bendruomenės seimas Lietuvoje
(Atkelta iš 5-to psl.) 

Ispanijos, Graikijos ir Čekijos 
lietuvių bendruomenės. Susijun
gė Rusijos ir Sibiro lietuvių ben
druomenės. Pagyvėjo Italijos, 
pradėjo judėti Naujoji Zelandija. 
Pagelbėta Pietų Amerikos lietu
vių jaunimo sąjungai surengti 
suvažiavimus. Sušauktas pirmi
ninkų suvažiavimas 2001 m. 
Seinuose, 2002 m. Druskinin
kuose, Lietuvoje. PLB atstovybė 
ir jos įstaiga labai gerai veikia 
Lietuvos seimo rūmuose.

PLB leidžia Pasaulio lietu
vį, kurį redaguoja Regina Kučie- 
nė, tačiau jo leidimas yra nuos
tolingas. Ruošiama ir baigiama 
spausdinti PLB istorijos knyga 
(1949-2003); redaktorė dr. Vi
talija Ilgevičiūtė-Stravinskienė. 
Knygos išleidimą finansuoja 
mecenatai, rėmėjai ir aukotojai. 
Valdovų rūmų atstatymui buvo 
sudarytas paramos fondas.

PLB garbės teismo pirm. 
Eugenijus Čuplinskas, Kanada, 
pranešė, kad teismą sudaro 5 as
menys: Viktoras Baltutis, Aus
tralija, Arminas Lipšys, Vokieti
ja, Juozas Polikaitis, JAV, ir 
Saulius Varnas, Australija. Kan
didatai buvo: Petras Bielskus, 
Australija, ir Jūratė Grigonytė, 
Australija. Per šio garbės teismo 
kadenciją nebuvo nė vienos bylos.

PLB kontrolės komisijos 
pirm. Horstas Žibąs pranešė 
apie atliktas revizijas PLB ir 
Jaunimo sąjungos ižduose. Ne
rasta pažeidimų. PLB yra tvar
komos atskirai 4 kasos-iždai: 
Lietuvos vaikams ir našlaičiams 
šelpti komiteto “Saulutė”, Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
Švietimo komisijos, PLB lei
džiamo žurnalo Pasaulio lietu
vis ir Pasaulio lietuvių bendruo
menės valdybos. Metant žvilgs
nį į PLB valdybos iždininko 
Juozo Luko paruoštas apyskai
tas matyti, kaip su nedideliu 
biudžetu teko valdybai dirbti.

Popietiniame posėdyje tęsė
si klausimai dėl valdybos ir ko

misijų pranešimų. Kiek daugiau 
teirautasi dėl PLB fondo veik
los, kurios PLB kontrolės komi
sija netikrina, nes ji veikia sava
rankiškai valdoma fondo direk
torių ir yra tikrinama JAV val
džios auditorių, nes turi atleidi
mą nuo valstybinių mokesčių, 
įdomus klausimas buvo iškeltas, 
kiek Lietuvos valstybė remia 
užsienio lietuvių veiklą. Į klau
simą žadėjo atsakyti rytojaus 
dieną posėdyje dalyvaujantis 
Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos vy
riausybės direktorius Antanas 
Petrauskas.

Visi pranešimai priimti kaip 
buvo pateikti seimui.

Pirmininkų pasisakymai
3 v.p.p. trečiasis darbo po

sėdis, pirmininkaujamas Virgi
nijos Tarnauskaitės. Jame buvo 
išklausyti pasisakymai kraštų ir 
jaunimo sąjungos pirmininkų. 
Nors tie visi pranešimai išspaus
dinti seimo leidinyje, bet dar 
daugelis pirmininkų kalbėjo ryš
kindami savojo krašto rūpes
čius. Daugumos kraštų rūpesčiai 
labai panašūs, būtent lituanisti
nis vaikų mokymas ir jaunimo 
lietuvių kalbos silpnėjimas.

4 v.p.p. ketvirtame darbo po
sėdžiui pirmininkavo Rūta Žilins
kienė. Buvo tęsiami kraštų ir jau
nimo pasisakymai, [strigo atmin
tin Švedijos krašto valdybos pir
mininkės žodis: jie savo krašte į 
bendruomenę priima tiktai tuos, 
kurie įteikia pareiškimus ir sumo
ka mokestį. Atseit, kiti lietuviai 
palieka už bendruomenės ribų.

Skaudesnę problemą turėjo 
Venezuelos lietuvių bendruome
nė, kai ispaniškoje spaudoje bu
vo subjaurotas Lietuvos vardas 
paskelbiant, kad siaučia lietuvių 
mafija, nes buvo pagauti 9-ni 
narkotikų platintojai - jaunuo
liai 20 - 30 m. amžiaus, kurie 
pakliuvo į kalėjimą. Kilo klausi
mas, kas daryti - palikti likimo 
valiai ar gelbėti? Bendruomenė 
apsiėmė juos globoti ir lankyti 
kalėjime. Dabar bendruomenei 
lieka uždavinys ištaisyti tą suga
dintą krašte lietuvių įvaizdį.

Jaunimo rūpesčiai
Liepos 9, trečiadienis. Penk

tasis posėdis - pirmininkauja 
Henrikas Antanaitis. Posėdį pra
dedant praneša, kad seime daly
vauja 132 seimo atstovai. Per
skaitomi sveikinimai iš Lietuvių 
skautų sąjungos, liuteronų vys
kupo išeivijoje Dumpio, Tautos 
fondo JAV, Amerikos lietuvių 
tarybos. Posėdį toliau vesti pa
kviečiamas kun. Edis Putrimas. 
Jis vadovauja pokalbiui su jau
nimo atstovais: Matas Stanevi
čius (Kanada), Vytas Lemkė 
(Vokietija), Girtus Antanaitis 
(Australija), Aušra Venckutė 
(JAV), Saulius Simonavičius 
(Kanada), Ričardas Liškauskas, 
Lina Džikija (Gruzija).

Vokietijos atstovas Vytas 
Lemkė savo kalboje stebėjosi, 
kad Šiaurės Amerikos jaunimas 
kalbasi tarp savęs angliškai, o 
Vokietijos lietuvių jaunimas 
tarp savęs - tik lietuviškai. Jis 
prašė tėvus, kad šeimose kalbėtų 
tik lietuviškai.

Labai gražia lietuviška tar
sena kalbėjo Lina Džikija iš 
Gruzijos. Nedidelė, liekna, juo
dais plaukais jaunuolė pasakojo 
kaip įvyko jos persilaužimas į lie
tuviškumą turint 13 metų amžiaus 
atvykus pianą kartą į Lietuvą 
stovyklom Čia pamatė tiek daug 
Lietuvoje grožio ir žavumo, pa
sijuto norinti būti lietuvaite.

Argentinos lietuvių jaunimo 
atstovas tvirtino, kad pagrindinė 
sąlyga - lietuviška šeima ir tėvų 
pavyzdys yra didžiausia paskata 
likti lietuviu. Tačiau 90% Ar
gentinos lietuvių jaunimo, lietu
viškai nemoka, nes neturi lietu

viškų šeštadienio mokyklų. Bet 
svarbūs yra jaunimo suvažiavi
mai, kurie prisideda prie lietu
viško identiteto išlaikymo.

Girius Antanaitis pažymėjo, 
kad Australijos lietuvių jauni
mas naudojasi lietuvių kalbos 
kursais, dalyvauja jaunimo or
ganizacijose, palaiko artimus ry
šius su Lietuva. Daug padeda 
lietuviškumui palaikyti bendra
vimas su grupėm ir pažįstamais, 
dalyvavimas šokių šventėse. 
Jaunimo veiklai būtina vyresnių 
bendruomenininkų pagalba.

Aušra Venckutė, Amerikos 
lietuvaitė, sakė, kad ją išmokė 
lietuviškumo tėvai, kurie nuo 
pat vaikystės vežiojo į vaikų pa
rengimus, o vėliau taip paruošta 
natūraliai pati įsijungė į lietuvių 
jaunimo organizacijas.

Saulius Simonavičius, Jau
nimo sąjungos pirmininkas Ka
nadoje, paminėjo, kad lietuviš
kumui daug padeda rengiami 
skirtingi nuo suaugusių Vasario 
16 dienos minėjimai, kur yra ma
žiau ilgų kalbų, bet daugiau už
siėmimų. Pabrėžė, kad būtina į 
veiklą įtraukti naujuosius išeivius.

Ričardas Liškauskas, Kana
dos lietuvis, gyvenantis Lietu
voje ir dirbantis su jaunimu 
Klaipėdos mieste, pasakojo - 
kai buvo pasiųstas į Lietuvą, su
tiko dirbti vienerius metus, o 
dabar jau devyneri metai besi
darbuojant su vietiniu jaunimu.

Lietuvos parama 
užsieniečiams

11.30 v.r. šeštasis posėdis. 
Pranešimą daro Tautinių mažu
mų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos vyriausybės gene
ralinis direktorius Antanas Pet
rauskas. Pažymėjo, kad Lietu
vos valdžia paskyrė paramai 26 
milijonus litų per pastaruosius 
penkerius metus, o šiais metais 
jau paskirta 3.6 mln. litų.

Didžiausia parama tenka 
Rytų kraštams. Pelesos lietuvių 
mokyklai Gudijoje paskirtas vie
nas milijonas litų. Kultūros rei
kalams paskirta 40,000 litų, vai
kų vasaros stovykloms 70,000 
litų. Departamentas apmokėjo 
Rytų kraštų ir Pietų Amerikos 
seimo atstovų keliones ir 
išlaikymą Lietuvoje.

Rytų kraštuose veikia apie 
20 lietuviškų mokyklų, kurios 
yra remiamos Lietuvos. Rygos, 
Maskvos, Vasario 16 mokyklos 
aprūpinamos vadovėliais ir kita 
medžiaga. Departamentas rengia 
lietuvių mokytojų pasirengimo 
ir pasitobulinimo kursus. Skiria 
lėšas Rygos ir Maskvos gimna
zijų statybai. Stengsis ir toliau 
išlaikyti ir neuždaryti Vasario 
16 gimnazijos, nes ji reikalinga 
išeivijai ir Lietuvai. Šiais metais 
jai paskirta 200,000 litų ir tiek 
pat bus paskirta kitais metais.

Yra išlaikoma 30 lietuviškų 
knygų bibliotekų Rytų kraštuo
se, kurios vis papildomos naujo
mis lietuviškomis knygomis. 
Per 13 metų finansuota 1500 
vaikų vasaros stovyklose (vaikai 
iš kitų kraštų). Šiais metais Lie
tuvos universitetuose studijavo 
100 užsienio lietuvių. Lietuvos 
vyriausybės apdovanoti ordinais 
Gudijos ir Latvijos LB pirmi
ninkai. Maskvos lietuvių mo
kyklos senąjį pastatą nutarta nu
griauti. Po metų bus pastatytas 
naujas. (Bus daugiau)
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Žmogaus būtis Dievo užvėjoj
Kun. Stasio Ylos “Tylos liturgija ” eilėraščiai
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VYTAUTAS DYVAS
Retėja Amerikoje spausdin

tos arba leistos knygos. Juk nėra 
autorių, skaitytojų ir lėšų. Ta
čiau šiais metais (2003) Ateitis 
Čikagoje atspaude ir išleido a.a. 
Stasio Ylos nemažą lyrikos rin
kinį (96 psl.) Tylos liturgija. Tai 
autoriaus dvidešimtosioms mir
ties metinėms pažymėti. Kun. 
St. Yla didelę savo veiklos dalį 
paskyrė ateitininkijai, tad šio 
lietuvių katalikų intelektualų 
vieneto ryžtas paminėti vieną iš 
savo reikšmingų jaunimo vado
vų yra suprantamas ir buvo 
lauktas. Tylos liturgija, po auto
riaus mirties rankraščiuose ras
tus eilėraščius, redagavo Nekal
to Prasidėjimo (Putname) sesuo 
Ona Mikailaitė. Tai vėl deramas 
padėkos mostas, nes kun. Yla 
daugel metų kapelionavo Putna- 
mo vienuolyne. Leidinys paįvai
rintas nuotraukomis, darytomis 
Vytauto Maželio, kuriose kun. 
St. Yla gerai matomas įvairiais 
jo amžiaus laikotarpiais, savo iš
vaizda atitinka ir lyrikos auto
rių: ramus, kuklus, rimtas ir 
tvarkingas. Taip pat ir šis leidi
nys turiniu ir išvaizda yra ir rim
tas, ir kuklus.

Iš šio poezijos rinkinio, pa
sikliaudami tik jame St. Ylos 
tartais žodžiais, apie autorių nie
ko nesužinome. Jis nei džiaugia
si, nei liūdi, nei skundžiasi. Tik 
mąsto. Ir mąsto ne apie save, bet 
apie žmogų, esantį Dievo kai
mynystėje. Į juos abu, Dievą ir 
žmogų, St. Yla žvelgia ne filo
sofinėmis, bet kasdieninės ap
linkos akimis. Autorius mato, 
kaip skyla ir byra nuo kryžiaus 
ąžuolinės Kristaus rankos, bet 
Dievo žodis, lyg vieversys nuo 
grumsto, kyla aukštyn be skun
dimosi. (Lyg vieversys, psl. 26).

Žmogus stebi šį gyvenimo 
procesą iš pašalies be emocijų, 
nors jo būtis ir buitis yra šalia 
Dievo. Juk ką nors pakeisti nėra 
jo valioje. Juk žmogus yra tik 
mažai galįs žemės padaras, nors 
svajonėse bando ir mariomis ke
liauti, ir uraganus nugalėti. Bet: 
“Kažkodėl naudinga, / kažkas 
kaista širdy, / ir tada prisimenu,/ 
esu gimęs žemėje.” (Gimęs že
mėje, psl. 19). Gimimas žemėje 
ir galių siaurumas žmogaus ne
jaudina. Jis pripažįsta savo ribo
tumą be jaudinimosi ir aikčioji
mų. Tasai Ylos poezijos žmogus 
nelaukia nei vakaro, nei ryto, 
nes “...jei laukčiau šaukčiau,/ 
diena nebūtų kitokia” (Laikas ne
klausia, psl. 61). Net ir skun
džiantis daug pasakoti nėra pras
mės, nes “Tada ieškai žodžio / ir 
jauti, / jog esi / bežadis.” (Vaka
rop, psl. 63). Šį ramų tvarinį, 
mažai galintį, bet niekur nesi
skundžiantį “Kur eitum, sekioja 
nerimas” (Rudenį, psl. 65). O kai 
rūpestis apninka “Ir atsidūsti: 
Viešpatie...” (Rūpestis, psl. 18).

Viešpats yra geras, patiki
mas bičiulis “išvykstant ir grįž
tant”. Tačiau ir Viešpats, nors 
geras ir galingas, reiškiasi žmo
gui artima forma. Jis atšlijęs nuo 
kryžiaus tėvų sodyboje, o jo pa
grindinė mintis, žmogui įtaigo
jama, yra alkstantį pasotinti. 
Kun. St. Ylos rinkiny nėra rūs
taus, barančio, įspėdinėjančio 
Dievo. Atrodytų, kad Dievas ir 
žmogus vargsta kartu, vienas ki-

Atsiųsta paminėti
I LAISVĘ, liepa 2003, nr. 142 

(179). Redaktorė - Aldona Žemai- 
tytė-Petrauskienė. Administratorius 
- Vidmantas Zavadskis (Kaunas, 
Draugystės g. 17, LT-3031). Išeina 
keturis kartus per metus. Prenume
rata: užsakant skaitytojamas Lietu
voje iš užsienio - 6 JAV doleriai; 
kitur 15 JAV dol. Valiutiniai čekiai 
iš užsienio siunčiami: Jonas Praka- 
pas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, 
CA 93305, USA.

METMENYS, kūryba ir anali
zė, 2003, 83. Išeina dukart per me
tus. Redaguoja Violeta Kelertienė 
ir Rimvydas Šilbajoris. Administ
ruoja -- Marija Paškevičienė (306, 
55' Place, Downers Grove, IL 
60516, USA). Pavienio numerio 
kaina - 10 dol., metinė prenumera
ta - 20 dol. JAV. Šiame numeryje 
įdėta Algimanto Valantiejaus studi
ja Intelektinės ir socialinės reflekty- 
vumo sąlygos šiandienos Lietuvoje, 
užimanti 90 psl. Antroji studija 
Sunkus kelias į tiesą, užimanti 59 
psl. Jos autorius Solomonas Ata- 
mukas rašo apie holokaustą Lietu
voje: Žydų holokausto Lietuvoje 
problemos supratimo 60-mečio 
proga.

A.a. kun. STASYS YLA

tam guodžiasi, tačiau žmogaus 
savanoriškas nuolankumas paro
do kūrėjo ir tvarinio santykį. 
Nepasitikėjimas tikrovės aplinka 
šį santykį paryškina.

Kituose savo raštuose kun. 
St. Yla buvo teologas, pedago
gas, filosofas. Tačiau poezijos 
rinkiny matome tik ramybės te
ologiją. Tylos liturgija yra nei 
klasikinės formos (ritmo ir ri
mo) eilėraščių rinkinys, nei mo
dernaus stiliaus svetimų žodžių 
prasmių simbolinis (o kartais ir 
besimbolinis) derinys. Čia su
telkti skaitytojui aiškiai ir be 
spėliojimų suprantami lyriniai 
kuždesiai. Juose minties ramu
mas skatina savas skaitytojo 
mintis, o autorių rodo kaip Die
vo ir žmogaus liturgijos kunigą. 
Turbūt nėra poetų, kurie nema
tytų gamtos. St. Yla taip pat nė
ra jai abejingas. Tačiau jo lyri
koje negirdime šūksnių - gražu, 
liūdna.

Kunigo pašaukimas jį pasi
rinkusius atveda prie takosky
ros. Ne visos kryptys lemia vidi
nę taiką dvasiškiui, arba religinę 
naudą jo artumoje esantiems ti
kintiesiems. Kunigas gali pavė
luotai suprasti savo pareigas, jo
mis nusivilti ir tapti svetimu sau 
pačiam ir tikintiesiems. Mažai 
šilumos skleidžia ir atsiskyrę, 
uždari dvasiškiai, nors jie būtų 
nuoširdžiausi asmeninės maldos 
pasišventėliai. Iš kitos pusės, 
perdėtos pastangos suartėti su 
pasauliečiais taip pat ne visada 
yra kunigui naudingos. Jos nu
reikšmina dvasininko paskirtį. 
Idealus kunigas gerai pažįsta pa
sauliečius, sugeba su jais kartu 
dirbti ir būti jų dvasiniu vadovu.

Šiuo keliu sėkmingai ėjo 
kun. St. Yla. Gyvenime jis buvo 
toks, koks yra savo lyrikoje - 
taikos ir ramybės žmogus, nors 
perbrido labai sunkius ir nera
mius laikus. Trumpos kun. Ylos 
gyvenimo apybraižos yra šio 
leidinio viršelio aplanke ir įva
diniame redaktorės straipsny. 
Rašiniuose paminėti tik lyriniai 
kun. St. Ylos darbai, tačiau jis 
yra daug rašęs kitomis, kunigui 
artimomis, temomis. Ypač pla
tus yra jo Stutthofo kacetinių iš
gyvenimų literatūrinis bei filo
sofinis vaizdinys - Žmonės ir 
žvėrys. (Pažymėtina: Tylos litur
gijos aplanke sakoma, kad kun. 
St. Yla buvo nacių suimtas 1943 
m., o biografijoje - kad 1944 m. 
LE žinios patikslina: 1943 m.).

Kun. St. Ylos gyvenimas, jo 
poezija ir Tylos liturgijos knyga 
yra vienoje harmonijoje: taika, 
ramybė, Dievo ir žmogaus artu
mas. Leidėjai ir redaktorė lieka 
skaitytojų pagarboje, tačiau kun. 
St. Ylos gyvenimo didybei paro
dyti reikia ir monografijos. Di
delio asmens ramybė tenelemia 
jo užmarščiai.

Kun. St. Yla, TYLOS LI
TURGIJA. Išleido Ateitis 2003 m.; 
redagavo sesuo Ona Mikailaitė; 
nuotraukos Vytauto Maželio; spau
dė “Draugo” spaustuvė, 96 psl.

2003 metų A.P.P.L.E. kursuose seselė Igne ir jos kolegės vienuolės Lietuvos mokytojams aiškina apie sociali
nes problemas Lietuvoje Nuotr. I. Ross

Tautinių Jokių grupių vadovai po koncerto Šiauliuose su vietos vyskupu E. Bartuliu. Jo dešinėje - torontiškio 
“Gintaro” vadovė R. Karasiejienė

Andriekus - Žemaitijos mistikas
SĖS. ONA MIKAILAITĖ

Šių metų pavasarį, gegužės 
19 d., prieš pat Šeštines, amži
nybėn iškeliavo poetas Leonar
das Andriekus, trumpai pagyve
nęs Matulaičio slaugos namuose 
Putname. Poetas pranciškonas 
nuo jaunų dienų ėjęs šv. Pran
ciškaus pėdomis, buvo kilęs iš 
Žemaitijos Barstyčių kaimo, bet 
neišsibarstęs svetimose šalyse, o 
išsaugojęs mylimos Tėvynės 
dvasią ir atkakliai giedojęs sa
vos žemės giesmes.

1991 m. Vilniuje išleista 
kun. L. Andriekaus poezijos 
rinktinė, kurią pats praminė Pa
silikau tik dangų mėlyną. Jos 
įvade prisipažino, jog štai čia 
tikroji jo sielos enciklopedija: 
“Rinktinėje pasakyta, ką mylė
jau, ko nemėgau, kam skyriau 
savo žemiškąją egzistenciją”. 
Išeivijoje, kurion pateko 1937 
m., savo ordino vadovybės pa
siųstas studijuoti Romoje, išgy
venęs 52 metus, buvo parašęs 
devynias lyrikos knygas lietuvių 
kalba, o dvi išverstos į anglų 
kalbą.

Rinktinėje, kuri apvainikavo 
ilgų metų kūrybą, jis prisipa
žino, jog širdyje visą gyvenimą 
išlaikęs tėviškės vaizdus ir gar
sus: “Esu dėkingas Dievui, kad 
gimiau Žemaitijoje ir nors trum
pai mačiau kryžius, koplytėles, 
medines bažnyčias, varpines. 
Taip pat girdėjau senoviškas 
giesmes ir dainas. Visa tai pali
ko amžinus prisiminimus ir da
bar, po daugelio metų, akyse te
bestovi senoji Lietuva...”

Iškeliaudamas į anapus, jis 
paliko mums ir Lietuvai dešimtį 
poezijos knygų - tik tiek. Nepa
liko nei turtų, nei garbės žyme
nų, nei daiktų suvenyrų, nes 
kaip šv. Pranciškus buvo pasiry

2003 m. liepos 18 d. anglų kalbos mokytojos, attikusios dviejų savaičių 
seminarų Vilniuje, džiaugiasi jo pabaiga. Jų dėstytoja iš Kanados - 
Irena Ross laiko rožę rankoje

žęs, “neapribotas keturiomis sie
nomis... giedoti su paukščiais, 
klestėti su gėlėmis, siūbuoti su 
medžiais”.

Jo lyrikoje atsispindi poeto 
gyva, alsuojanti būtybė, jo 
džiaugsmai ir skausmai, išreikšti 
simboline kalbą. Kūrybinio dar
bo jis ėmėsi palyginti vėlai: pir
mąją eilių knygą Atviros marios 
išleido 1955 m., kai buvo jau 
subrendęs 41 m. amžiaus žmo
gus. Iliustracijas piešė Telesfo
ras Valius. O drąsintojas ir įkvė
pėjas buvęs Bernardas Braz
džionis, parašęs debiutuojančio 
leidinio recenziją ir pripažinęs 
brandų talentą.

Putnamo vienuolyno bibliote
koje užtikau Atvirų marių eg
zempliorių, autoriaus ranka įrašy
tą kanauninkui Mykolui Vaitkui, 
“garbingam lietuvių poezijos ve
teranui”. Ir štai eilėraščio, skirto 
Aisčiui, du posmai M. Vaitkaus 
pieštuku pažymėti - “gražu”:
Buvo taip nežemiškai tylu aplinkui, 
Jog bijojo atsikvėpti girios.
Ir ton pusėn, kur javai palinko, 
Baltas debesis iš lėto yrės.

Buvo poilsiui sparnus suglaudęs 
vėjas,

Buvo gluosniai susibridę į upelį, 
Ir nuvargusios lakštingalos tylėjo, 
Lyg po konsekracijos varpeliai.

Nuostabu patirti slaptą gi
miningų sielų pokalbį, vykstantį 
poezijos žodžiais ir vaizdais. 
Tik dabar jį galima atskleisti ir 
įvertinti bei ties juo sustoti ir 
susimąstyti.

Kun. Leonardas kalbėdavo, 
jog išdrįsęs kurti eiles bendrau
damas su kūrybiškais žmonėmis 
kultūrinio žurnalo “Aidų” re
dakcijoje, kur jam Brooklyne te
ko darbuotis 20 metų (1970-90). 
Taip pat nemažą savo gyvenimo 

dalį praleido šiaurinėje Maine 
valstijoje, pranciškonų sodyboje 
Kennebunkporte. Čia poetas ga
lėjo gėrėtis banguojančia jūra ir 
gamta, kuri priminė Lietuvos 
gamtą.

Nežinia, ar jis kada buvo su
sidomėjęs amerikiečių Naujo
sios Anglijos literatūra, tačiau 
šios vietovės filosofas ir rašyto
jas Ralph Waldo Emerson, vadi
namas “transcendentalistu”, yra 
pasakęs gilią tiesą, tinkančią ir 
lietuviui dvasininkui poetui: 
“Geri žmonės tai tie, kurie suvo
kia, jog dvasinė jėga daug pa
tvaresnė nei medžiaginė”.

Tokią dvasinę jėgą poeto 
Andriekaus posmuose pirmasis 
atpažino jo bičiulis Bernardas 
Brazdžionis, jo lyriką apibūdin
damas “sakramentalinio gyveni
mo poezija”.

Jonas Zdanys, Andriekaus 
eilių vertėjas į anglų kalbą ir 
paruošęs rinkinį Eternal Dream, 
išleistą 1980 m., pastebėjo jog 
poetas jaučiasi šioje žemėje esąs 
tremtinys, kuriam tenka mokėti 
tam tikrą kainą už atsiskyrimą 
nuo kasdienos pasaulio, kad ga
lėtų atsiduoti savo menui. Lietu
vis poetas išeivis išgyveno dvi
gubą tremtį: fizišką išbloškimą 
iš savo tėvynės ir dvasinę tremtį 
svetimoje žemėje bei kultūroje. 
Jis tačiau nepaskęsta praradimo 
sentimentuose. Jo eilės kupinos 
religinės aistros ir paženklintos 
dvasiniu tvirtumu.

1989 m. kun. Vaclovo Aliu
lio redaguojamame Katalikų pa
saulio žurnale buvo išspausdinti 
du puslapiai Leonardo Andrie
kaus eilių, tikriausiai paties re
daktoriaus parinktų. Nesunku 
suvokti, kodėl šie posmai rodėsi 
prasmingi kunigui, išgyvenu
siam ilgus religinės priespaudos 
metus sovietinėje Lietuvoje.

Skambėjo užkeiktais varpais 
vidudienis,

Lakštingalom virpėjo mėnesiena 
Kodėl gi Tu, varpus atbudinęs, 
Lakštingalas į paupį sušaukęs, 
Tylėjai vienas?

Tylėjai vasarą tylėjai rudenį - 
Nuo šimtmetinio sielvarto net 

kalvos linko,
Kai mūsų nerimas Tave sujudino - 
Sukilo paukščiai giesmininkai.

Ir prabilai laukais, kalvelėm, 
upėmis.

Saulėtekyje kraujui pasirodžius, 
Dar tebeskelbia girios, vėjo

supamos
Tas evangelijas be žodžių.

Skausmo gelmėse blykčioja 
neužgesinama tikėjimo ugnelė, 
it altoriaus lempelė. Tokia tikė
jimo šviesa švytėjo visi L. An
driekaus posmai, net patys skau
džiausi. Nuoširdžia ir stipria 
meniška išraiška jis nusakė tai, 
ką daugumas laikome užslėpę 
širdies gelmėje.

Gimęs Žolinės šventės naktį 
1914 m. ir miręs taip pat naktį 
kone Šeštinių išvakarėse, ne
nuostabu, jog šis Žemaitijos 
mistikas, apmąstydamas ir savo 
iškeliavimą, poetiškai sprendė 
amžinybės mįslę:

Tuoj į naują žemę iškeliausiu. 
Liks ramybėj jūros ir kalnai. — 
Pasakyk man. Viešpatie 

mieliausias,
Ko tos žvaigždės krinta taip 

dažnai.

Gal jos puola į savižudystę, 
Kad išsivaduotų iš nakties? — 
Jei man lemta į tamsybes kristi, 
Savo delną krintančiam ištiesk!

Lietuvių kultūros institu
tas (LKI) rengia suvažiavimą 
rugsėjo 26-28 dienomis Romu
vos pilaitės didžiojoje salėje, 
Lampertheim-Huettenfeld mies
telyje, Vokietijoje. Programoje 
šešios paskaitos, visuotinis LKI 
narių susirinkimas ir koncertas 
(saksofonininkas Petras Vyšniaus
kas). Suvažiavimo paskaitos ir 
susirinkimas vyks vokiečių kal
ba. Paskaitininkai: prof. dr. Leo
nidas Donskis (Kauno univ.), dr. 
Rimvydas Petrauskas, prof. dr. 
Zenonas Butkus ir dr. Arūnas 
Vyšniauskas (Vilniaus univ.), 
dr. Kyra T. Inachin (Greifswald 
univ.), dr. Joachim Tauber (Nor- 
dost instit., Lueneburg).

Norintieji dalyvauti suva
žiavime prašomi registruotis iki 
rugsėjo 15 dienos šiuo adresu: 
dr. V. Bartusevičius, Anne-Frank- 
Str. 31, D-54516 Wittlich, Ger
many; telefonas 06571-46 29, 
fax: 06571-28 644, e-paštas: 
LKllBartus@aol.com. Registra
cijos mokestis 10 eurų. Ribotas 
nakvynių skaičius Huettenfeldo 
miestelyje: dvigubas kambarys 
kainuotų 20 eurų nakčiai vie
nam asmeniui. Norintieji apsi
stoti atskiruose kambariuose (35 
eurai) gali užsakyti vietas Hotel 
am See viešbutyje už 3 km nuo 
suvažiavimo vietovės (69502 
Hamsbach, Seeweg 6; tel. 06201- 
76 51, fax: 06201-44 959). Inf.

Lietuvių žurnalistų sąjun
ga užsienyje (LŽSU) kasmet 
skiria po dvi vienkartines $300- 
(JAV) stipendijas gabiems žur
nalistikos studentams. Šiais me
tais žurn. Henriko Blazo vardo 
stipendija paskirta Linai Vaitie
kūnaitei ir žurn. Salomėjos Nar- 
kėliūnaitės vardo stipendija pa
skirta Aurelijui Griškevičiui. 
Stipendijas įteikė LŽSU pirmi
ninkas Kęstutis Miklas savo ap
silankymo Vilniuje metu. Inf.

M. K. Čiurlionio dailės ga
lerija Kaune, pabaigus dvejus 
metus trukusius pertvarkymo 
darbus, atidaryta vėl lankyto
jams. Antrojo aukšto parodų sa
lės, į kurias sugrįžo dailininko 
tapyba, nustebins lankytojus ne
įprasta prieblanda. Pasak muzie
jininkų, ji ne tik atitinka naujau
sius muziejinius reikalavimus, 
bet ir saugos M. K. Čiurlionio 
kūrinius nuo dažų sluoksnį ar
dančios šviesos poveikio. Vo
kietijoje užsakytas Schott antire- 
fleksinis stiklas leis be atspin
džių grožėtis dailininko tapyba. 
Kūriniai išdėstyti nebe tematine, 
kaip anksčiau, bet chronologine 
tvarka, pabrėžiančia dailininko 
kūrybinę raidą simbolizmo link.

Rūsyje po stikline galerija 
suprojektuota nauja paroda, ku
rioje lankytojai supažindinami 
su MKČ gyvenimu, jo aplinka. 
Joje taip pat naujai išstatyta jo 
grafikos kūrinių, piešinių, foto
grafijų, laiškų, muzikinių kūri
nių rankraščių. Pagilinus 1969 
m. statyto pastato pamatus, pus
rūsiuose atsirado galimybė įreng
ti įvairias technines bei pagalbi
nes patalpas, erdvią 28 vietų 
studiją, skirtą vaikų ir jaunimo 
mokymo programoms. Po per
tvarkymo labai pagerėjo ir mu
zikos salės akustika, įrengta mo
derni garso ir vaizdo technika. 
150-ties vietų salėje planuojama 
rengti koncertus, paskaitas. Pir
mame galerijos aukšte įrengtas 
erdvus prieangis, neįgaliems pa
statytas keltuvas. Galerijoje įsi
kūrė informacinis centras, jauki 
kavinė ir “Meno kioskas” su su
venyrais, knygomis, vaizdų ir 
garsų įrašais.

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

Kauno muzikinis teatras Nuotr. G. Kurpio

Mindaugo karūnavimo 750 
metų jubiliejus buvo paminėtas 
ir kitose Lietuvos ambasadose. 
Čekijoje ta proga buvo sureng
tas daininkų E. Kaniavos, J. Lei- 
taitės ir pianistės Audronės Juo- 
zauskaitės koncertas, kuriame 
dalyvavo Čekijos vyriausybės, 
diplomatinio korpuso atstovai, 
verslininkai ir menininkai. D. 
Britanijoje Lietuvos ambasada 
surengė J. Stauskaitės darbų pa
rodą. Suomijoje ta proga kon
certavo Artūro Noviko vadovau
jama Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro Džiazo studijos vokalinė 
grupė “Jazz Island” iš Vilniaus. 
Japonijoje surengtas šventinis 
priėmimas, kuriame ambasado
rius A. Kudzys supažindino sve
čius su Lietuvos valstybės išta
komis, buvo surengta japonų ta
pybos Toko Awazu paroda Lie
tuvos kryžių kalnas.

Švietimo ir mokslo minis- 
teris Algirdas Monkevičius pa
sveikino moksleivių rašinių 
konkurso Esu lietuvis/lietuvė — 
ir tuo didžiuojuosi laimėtojus. 
Konkursui buvo astiųsta per 400 
rašinių iš Lietuvos, Gudijos ir 
Lenkijos. Jame galėjo dalyvauti 
V-XII klasių mokiniai iš Lietu
vos ir viso pasaulio mokyklų. 
Geriausiais buvo pripažinti Man
to Guiskio (Kuršų pagrindinė mo
kykla), Donato Mažeikos (Ma
žeikių vidurinė mokykla) ir 
Kristinos Orantaitės (Utenos pa
grindinė mokykla) rašiniai. Mi- 
nisteris pasidžiaugė, kad jaunoji 
karta neabejinga Lietuvos istori
jai ir kultūrai. Konkursą surengė 
Valstiečių laikraštis, Švietimo 
ir mokslo ministerija, tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas bei JAV Tautos fondas.

Lietuviškos popmuzikos ra
dijo programa š.m. rugpjūčio 9 
d. bus pirmą kartą transliuojama 
per Klyvlando WERE 1300 AM 
radijo stotį nuo 3 v.p.p. iki 5 
v.p.p. Ši programa, pavadinta 
Lietuvių radijo zona (e-paštas 
RadioZona @lietuviai, coni). bus 
skiriama tik lietuviškai popmu
zikai, bus transliuojama po vie
ną valandą sykį į mėnesį, kol su
ras daugiau rėmėjų, kad galėtų 
transliuoti kas savaitę. Progra
mos steigėjas, direktorius ir ang
lų kalbos vedėjas Linas Johan- 
sonas (4806 Euclid Ave. #15, 
Cleveland, OH 44103, tel.: 216- 
426-9714). Lietuviškos dalies 
vedėjas Arturas Petkevičius. Po 
kiekvienos transliacijos laida 
bus įdėta į interneto tinklapį 
www.lithuanianmusic.com visiems 
pasiklausyti.

Lietuvos ambasados Rusi
joje pastangomis Jurgio Baltru
šaičio namuose Maskvoje vyko 
dailės paroda — Trubeckojai-Go- 
licynai (rusų Gediminaičiai), o 
Lietuvos ambasadoje surengtas 
Vilniaus kvarteto koncertas. Taip 
pradėtas kultūros renginių cik
las, skirtas paminėti Lietuvos 
valstybės ir karaliaus Mindaugo 
karūnavimo 750 metų jubiliejų 
Rusijoje. Parodoje išstatyta dvi
dešimties Rusijos menininkų ta
pybos, grafikos, skulptūros, tai
komosios dailės, fotografijos bei 
kompiuterinės grafikos kūrinių. 
Tarp jų ir Rusijos dailininko 
akademiko I. Golicyno grafika, 
tapyba ir skulptūra, šiuolaikinio 
vaikų knygelių dailininko V. 
Percovo bei jauniausios rusų 
dailininkų kartos atstovų darbai. 
Memorialinėje dalyje išstatyti V. 
Golicyno (1901-1943) grafikos 
kūriniai. G.K.

mailto:LKllBartus@aol.com
http://www.lithuanianmusic.com
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
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 doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..........................1.25%
180-364 d. term.ind.........................1.55%
1 metų term, indėlius................... 2.00%
2 metų term, indėlius................... 2.35%
3 metų term, indėlius....................2.50%
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
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable"...................................1.00%
RRSPIrRRIF-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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...........................3.95%
2 metų.......................... 4.00%
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% į kainoto turto vertės. Parduodame pinigines per
laidas (money orders) ir kelionių čekius (travellers cheques) JAV, 
Kan. ir EURO valiuta. Dauguma patarnavimų teikiami nemokamai: 
spausdiname asmeninius ir biznio čekius, apmokame į vairias 
sąskaitas.

______Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPJ : www.rpcul.com

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763*5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

BLOOR-H»2” UOTĄ 2 mieg.
Condo.

RATHBURN-MAVIS 2 micg. su 
(solarium) 1403 kv pėdų condo, 
kampinis, geras vakarų ir pietų 
vaizdas. Prašo $209,000.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

Associate Broker

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

namų 416 231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS^^^

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

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

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
$Q00* $000*
Ooff for 1 parcel

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

Vytauto Didžiojo universiteto krepšinio rinktinė, įveikusi Latvijos studentus ir laimėjusi bronzos medalius 
š.m. SELL žaidynėse gegužės 14-18 d.d. Kaune. Sportininkų tarpe - rektorius prof. V. Kaminskas Ntr. UVM

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 1 30 milijonų dolerių

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

monėms. Vien tik piliečių supa
žindinimui su tos problemos 
svarba ir galimais taupumo me
todais valstybė paskyrė 45 mil. 
dol.

Kanados kariai Afganista
ne šiuo metu sudaro apie 40% 
visų Jungtinių Tautų karinių pa
jėgų, susidarančių iš ŠAS (NA
TO). Kanados kariams vadovau
ja mjr. gen. Andrew Leslie. Vi
sai 5600 karių grupei, suside
dančiai iš trisdešimties įvairių 
kraštų karių, vadovauja Kana
dos brig. gen. Peter Devlin. Vie
tiniai gyventojai greitai rado 
bendrą kalbą su Kanados ka
riais, kurie yra įsikūrę kalnų pa
šlaitėje, netoli Pakistano sienos. 
Kelių aplinkinių gyvenviečių 
žmonės kreipėsi įjuos prašyda
mi humanitarinės pagalbos, nes 
jau seniai gyvenę be mediciniš
kos pagalbos, vaistų ir maisto.

Šiais metais grįžtantys į 
Kanados universitetus studen
tai turės mokėti už mokslą 7.4% 
daugiau, negu praeitais metais. 
Ne visose provincijose imamas 
toks pat mokestis ir ne visur vie
nodas pakėlimas. Kvebeke ten 
gimę studentai mokės tik 1,675 
dol., o iš kitų provincijų atvykę 
studentai mokės 4,300 dol. On
tario studentams mokesčio vi
durkis 4,923 dol. Daugiausia 
nukentės Saskačevano odonto
logijos studentai, kurių mokestis 
už studijas pakils 55%. į tuos 
mokesčius beveik visuose uni
versitetuose dar nėra įskaityti 
papildyti privalomi mokesčiai 
už sporto, sveikatos, studentų 
savivaldos ir kitus patarnavi
mus. A.V.

* * *
Skiepai prieš SARS ligą 

jau gaminami. Atrodo, kad pa
saulyje laikinai sustabydyta 
SARS liga, bet niekas negali už
tikrinti, kad ji, kaip ir gripas, vėl 
nepasikartos. Gali ji vėl pasiro
dyti net ateinantį rudenį. Būrelis 
gydytojų ir mokslinių darbuoto
jų, kuriuos remia Kanados svei
katos tyrimų institutas, skuba 
surasti prieš SARS skiepus ir 
būdą, kaip greičiau ir tiksliau 
nustatyti ligos pradžią. Taip pat 
siekiama ištirti, kodėl liga ne
vienodai paveikia žmones.

Mokslinė darbuotoja Danuta, 
Mario Skowronski, kuri dirba 
prie šių užduočių, sako, kad 
skiepai gali jau atsirasti po kelių 
mėnesių, bet užtruks kol kas pa
tikrinti, pagaminti ir išskirstyti. 
Vis dėlto tikimasi skiepus turėti 
prieš būsimą ligos bangą ir jų 
tiek pagaminti, kad užtektų 
kiekvienam jų pageidaujančiam. 
James Dennis, kuris dirba su S. 
Lunenfeld tyrimų institute To
ronte, sako, kad dabartiniai 
SARS ligos nustatymo būdai 
yra lėti ir sudėtingi, kad galėtų 
būti atlikti gydytojo kabinete. 
Tikimasi, kad nauji, greitesni li
gos nustatymo būdai pasirodys 
po kokių 6-8 mėnesių. Šiuo me
tu Kanados ligoninėse dar gydo
ma dešimt SARS liga sergančių 
žmonių.

Kanada deda pastangas 
tikrinti, kaip žemėje naudojami 
chemikalai, ypač šaldytuvuose 
vartojamas chlorofloro anglies 
junginys, paveikia atmosferos 
ozono sluoksnį. Todėl paleido 
žemės palydovą SC1SAT. Šis 
palydovas turės dvi įrangas, ku
rios į žemėje veikiančias stotis 
siųs cheminius duomenis. At
mosfera yra gana sudėtinga sis
tema, kurios 15-25 km aukštyje 
yra ozono sluoksnis, sulaikantis 
ateinančius į žemę pavojingus 
ultravioletinius spindulius. Per 
kelis dešimtmečius tas ozono 
sluoksnis, ypač virš ašigalių, 
praretėjo. Atrodo, kad tai pavei
kia žemės klimatą, nes kyla 
temperatūra ir padažnėja odos 
vėžio atvejai. Dar neaišku, ko
dėl viršutiniame atmosferos 
sluoksnyje atsiranda daugiau 
vandens garų? B

Sportas
Golfo pirmenybės
Jos įvyks ateinantį savaitgalį, 

rugpjūčio 30-31 d.d. Klyvlande, 
OFI. Daugiau kaip šimtą narių tu
rintis Toronto lietuvių golfininkų 
klubas ruošiasi pirmenybėse gau
siai dalyvauti. Žaidynes rengia 
ŠALFASS.

Krepšinis
— Lietuvos krepšinio rinktinė, 

besirengianti dalyvauti Europos 
krepšinio pirmenybėse rugsėjo 
mėn., rugpjūčio 6 d. Italijoje nuga
lėjo šeimininkų komandą 92:83, o 
Vilniaus sporto rūmuose nesunkiai 
įveikė australus 101:88.

- The Oregonian dienraštis 
skelbia, kad NBA Portlando “Trail 
Blazers” komandoje šių metų sezo
ną Arvydas Sabonis nežais. Iš viso 
šis žymusis krepšininkas, anot jo 
agento H. Rudoy, yra nutaręs baigti 
karjerą stipriausiose profesionalų 
komandose. Ateinantį sezoną A. 
Sabonis numatęs talkinti “Žalgi
riui”, kur jis pradėjo žaisti ir iškilo į 
pasaulines garsenybes. Nutraukda
mas sutartį su Portlandu A. Sabonis 
atsisako 7 milijonų dolerių. Inf.

Žygis į urvą
Irena Gudaitienė, speleologė 

(urvų tyrinėtoja), 31 m. amžiaus, 
Kaukaze š.m. rugpjūčio 4 d. nusi
leido į 980 metrų gylį Iljuchins- 
kąjos urve ir pagerino jai pačiai pri
klausiusį Lietuvos moterų rekordą. 
Tas urvas yra 1240 metrų gylio. 
Norint jo dugną pasiekti, reikėtų 
nertis po vandeniu. To 1. Gudaitie
nė nedarė. Nusileidimas ir išlipimas 
truko penkias paras. Taip giliai į šį 
urvą buvo nusileidusios tik kelios 
moterys iš Rusijos. Šiuo metu Lie
tuvoje yra apie 50 sportininkų spe- 
leologų, kurie kasmet kur nors lei
džiasi į kalnų urvus. “L.R.” inf.

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
• mortgičlus Iki 95% 

Įkainoto turto

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit)

• komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
ftrmad., antrad. Ir trečia^, 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

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

1111111111111111111111
ROYAL L.EPA6E 

1111111111111111111111

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303

195 King Street West 
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald 
Manager

______________________ .■

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

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 

Į LIETUVA - visuomet geriausiomis kainomis!

RUDENS PRAMOGINĖS / MALDININKU KELIONĖS:

Į Agawos slėnį (į šiaurę nuo Sault St. Marie) autobusu ir traukiniu 
rugsėjo 29 - 3 dienos - $399.00

Į Italiją - spalio 14 - 10 dienų - $2,690.00
Vatikanas, Venecija, Sorento, Capri, Neapolis

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

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELI Al 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

i

http://www.rpcul.com
mailto:info@parama.ca
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D ė k i n
ALĖ RŪTA

Seniai, seniai - vaikystėje 
girdėjome ir skaitėme įvairių 
pasakų. Štai voras, ant visų per
pykęs, kabarai kabarai savo lip
domais tinklais - į dangų, pasi
skųsti Viešpačiui, kaip jam visi 
negeri. Žioplė musė nebenutū- 
pia patiekti jam pietų, nardyda
mas ore paukštelis perplėšia jo 
rudeninį tinklą - voratinklį... Ar 
išklausė voro? - Ne, Dievas jam 
nubaust net kuprą uždėjo - am
žinai nešioti.

Ir štai Dievo karvytė: marguo
janti raudonais-baltais taškeliais, 
liaunutė, lėtai ropojanti ir netoli 
paskrendanti... O ji - gerutė.

Ir mes, net jau paaugę gim
nazistai, sode sėdėdami ruoštis 
pavasariniam egzaminui, lenk- 
davom, kad atropotų mums ant 
rankos Dievo karvytė... Ir sulai
kę kvapą, kad vabalėlio nenu
vaikytume, mintyse prašydavom:

“Dievo karvyte, Dievo duk
ryte, tu - laimės nešėja... Padėk 
išlaikyti egzaminą”... Ir kartais 
patikėdavom, kad ji padėjo... 
Mylėjome Dievo karvytes, rau
donus, baltais taškeliais, skren
dančius padarėlius.

Bet tai tik pasakos ir... mūsų 
fantazija. Kiek daug yra lietuvių 
tautosakoj pasakų-pasakėlių, pa
tarlių, mįslių, priežodžių... Visi 
jie sukurti pagal žmonių gyveni
mą, charakterius...

Apie dėkingumą ir nedėkin
gumą... O, kiek yra gyvenime 
tikrų pavyzdžių (iš kurių ir 
gimsta tautosaka). Yra daug ir 
mūsų gyvenime - dabar.

Yra žmonių, kuriems pasi
seka; yra čia pat nesėkmingų, 
nors žmogelis ir stengiasi.

Ar sėkmingasis kam dėkin
gas? Dažniausiai jis tik save pa
giria, pasigiria - žiūrėki!... Tik 
stebėkitės manim)!... - Bet yra 
tokių, kurie kasdien daugiau dė
koja Dievui už sėkmes (o ir jų 
maldauja...). Orą et labora - 
gražus lotyniškas posakis, - 
“Melskis ir darbuokis”, - ir tada 
seksis.

O yra pavyduolių ir vis 
niurzgiančių: matai, jau tai vis 
sekasi, o man... Aš - vargšas, 
visų, Dievo ir žmonių užmirš
tas... Ar jam skundai pagelbsti? 
Atrodo, ne.

Yra tarnautojų - dėkingų, 
kad juos priėmė į darbą, kad jis 
jau pramoko, įprato, vedėjas ge
ras... Jis nebežino, kaip iš dėkin
gumo įtikti, patikti, gerai darbus 
atlikus...

O yra... Kiek jam už darbą

LEDAS REFRIGERATION

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 

Skambinti

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

Qualified Long-Term Care 
Administrators Required

Labdara Lithuanian Nursing Home is undergoing succession planning for our Senior Management 
Team, and is currently seeking a qualified Licensed Long Term Care Facility Administrator for a 
90-bed facility in Toronto.

Qualifications for this position include:
❖ Education in management and/or three (3) years relevant experience in 

management, and
❖ Education in health or social setvices or three (3) years relevant experience in 

long term care, and
❖ Current Long Term Care Administrators Certificate from the Ontario Long Term 

Care Association or the Ontario Association of Non Profit Homes and Services 
for Seniors

Eligible candidates must posses:
• Experience managing and motivating a diverse group of staff in a non-unionized 

environment
• Good communications skills
• An ability to work within budgets
• An ability to maintain high quality care standards in a regulated environment
• An ability to maintain good relationships with residents, families and the community
• Speaking and reading the Lithuanian language is an asset.

gumas
beatlygintų... Kad ir bendradar
biai maloniai padėtų, - ne, vis 
negerai! Kodėl anas - viršininko 
padėjėjas, o jis - tik eilinis? Ko
dėl anam jau atlyginimą padidi
no, o jam dar ne? Ir... Pavydo 
mintimis - jau kabarai, kabarai į 
dangų, kaip tas voras, pas Die
vą. Skųstis...

Yra rašančių, nuolat besi
skundžiančių: kodėl jo straips
nio neatspausdino? “Kažką turi 
prieš mane”... - Kodėl jo kny
gos neišleido? - Kodėl jo poezi
jos rinkinio niekas nerecenzavo? 
- apie aną jau du kartu rašyta, o 
kaip apie mane?

Yra ir kitokių. Na, straipsnis 
gali palaukti, nėjo vieno atsiųs
ta į redakciją. O knygos? - Juk jų 
leidyba brangi. Ir kokia man lai
mė, kad leidykla Lietuvoje, nors 
sunkiai besiverčianti, išspausdi
no ir mano knygelę! Ir gražiai - 
kad ir už mažą pinigėlį.

Yra daugelis besiskundžian
čių visuomeniniu darbu... Pavar
gom. Pavargom. Tegu - kiti. Ką 
jie mano - ar aš ir vėl būsiu pir
mininku, jau kelintą kadenciją?

O jau iš šalies, su pavydu: 
matai, vis garbingose pareigo
se... Kodėl man vis sekretoriaus 
pareigos, kur daugiausiai darbo?

O yra ir jau gerokai senstan
čių, bet be skundo apsiima dirbti 
bet kuriose pareigose. Atsidūsta 
išrinktas: “Ačiū Dievui, kad pajė
giu dar būti kur nors naudingas.”

Jaunimas turbūt laiko neturi 
nei skųstis, nei dėkoti... O vy
resni... O jau ir senesni, ypač 
sergantieji ar sirguliuojantieji... 
O, kiek skirtingų charakterių jų 
tarpe!

Vieni skundžiasi, kad jau iš
gert jam daktaro uždrausta; kad 
nebegali - į balius... Kad nebe
šoka, nebaliavoja, nebekeliauja, 
nebesportuoja... “Kodėl man 
toks likimas? Kodėl taip greit 
atėjo senatvė? Kodėl man visur 
skauda? O kiek vaistų, o kaip jie 
brangūs!”

Ir taip iš jų skundų atrodo, 
kad visas pasaulis prieš juos.

O viena senutė (menkutė, 
kaip Dievo karvytė,) atsakė:

“Ačiū Dievui! Kas rytą dė
koju ir džiaugiuosi, kad atsikeliu 
dar, kad ant savų kojų, pusrytė- 
lius pasigaminu.”

Kurių daugiau? Besiskun
džiančių, ar dėkojančių? Kurie 
skundžiasi, tie, atrodo, per daug 
skundžiasi, nuolatos, lyg jau nė 
vieno spindulėlio jų dienose ne
bebūtų...

Bet tokių, atrodo, mažiau. 
Tik jie plepūs, garsūs, įkyrūs 
(net ir per telefoną)... O juk pa
saulis laikosi dirbančiais, atjau
čiančiais, išklausančiais ir... ne
siskundžiančiais.

Ačiū Dievui, dar galiu... 
Ačiū geriems, padedantiems 
varguose žmonėms. Ačiū už dė
mesį — spaudoje... visuomenėje, 
darbe...

Ačiū Dievui už saulės šilu
mą, už sodų ir krūmų žydėji-
mą... Už gėlę gimtadieniui.

Ačiū už dėkinguosius!

Please forward your C.V. to:
Labdara Lithuanian Nursing Home, Attn: Rimas Sonda 

5 Resurrection Rd., Toronto, Ontario, M9A5G1 
Fax: 416 232-0511

Only candidates that will be interviewed will be contacted

Vištytyje įsikūrusi poilsiavietė “Viktorija” Nuotr. Ed. Šulaičio

GYDYTOJO UŽRAŠAI

Sudėtinga pacientė

JUOZAS’----—----
Re/max West į staigoje 

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

RE^VIBK Woat Realty 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

DR. VYTAUTAS MEŠKA
Vieną savo pirmojo darbo 

Birštone 1956 m. rudens sekma
dienio popietę turėjau būtiną 
reikalą Kaune. Bijodamas, kad 
nesuspėsiu į autobusiuką, papra
šiau sanatorijos vyriausiąjį gy
dytoją, kad duotų sanatorijos au
tomobilį. Vyr. gydytojas - ru
sas, atsargos majoras, karo me
dikas ir prie viso to dar ir alko
holikas - iš esmės buvo geras 
žmogus ir, sužinojęs mano ke
lionės priežastis, tuoj pat suteikė 
prašomą paslaugą.

Iš sanatorijos pro pušynėlį, 
beveik leidžiantis saulei, ir išvy
kome. Staiga kelią užtvėrė jau
na, inteligentiška moteris, mo
juodama rankomis ir kažką 
šaukdama. Be abejo, nors ir sku
bėjome, teko sustoti. Atidarę au
tomobilio duris, išgirdome, kad 
čia pat miršta moteris. Tuoj pat 
nubėgau paskui tą moterį prie 
didelio, medinio medžiuos pa
skendusio namo. Lovoje bejė
giškai gulėjo jauna graži mote
ris, užsimerkusi, kiek pravėrusi 
burną. į akis krito labai suski
lusios lūpos ir kenčianti veido 
išraiška.

Kadangi neturėjau jokių pa
ciento apžiūrėjimo instrumentų, 
pradėjau ligonį tirti savaip. Visų 
pirma suskaičiavau pulso dažnį, 
jis buvo 70 kartų per minutę. 
Tada prancūzų gydytojų pavyz
džiu paėmiau ploną skarelę ir, 
uždengęs nuogą krūtinę, be fo- 
nendoskopo, ausimi išklausiau 
širdies tonus, ieškojau ūžesių. 
Širdies ūžesių taip pat neradau. 
Išklausiau ir plaučius. Kvėpavi
mas buvo normalus (vezikuli- 
nis), karkalų negirdėjau. Ištyręs 
pilvo organus, taip pat nieko 
ypatingo neradau. Kepenys ir 
blužnis buvo nepadidėjusios.

Tada ėmiau pacientę tikrinti 
neurologiškai. Vyzdžiai buvo 
vienodi, taisyklingi, vidutinio 
dydžio, į šviesą reagavo gerai, 
akių obuolių konvergencija ir 
vyzdžių akomodacija buvo ne
sutrikusi. Sausgysliniai refleksai 
buvo normalūs, patologinių ref
leksų, liudijančių apie galvos
smegenų
Meningito reiškinių (sprando 

raumenų rigidiškumo. kitų 
simptomų) nebuvo. Kūno tem
peratūra buvo normali.

Tačiau mano gydytoj iška 
uoslė leido vis tik įtarti kažką 
negero. Pradėjau pokalbį su ma
ne čia atvedusia moterimi. Ji 
pasirodė esanti Birštono viduri
nės mokyklos mokytoja, o pa
cientė - taip pat mokytoja, jos 
gera draugė. Sužinojau, kad pa
cientė ištekėjusi, kad vedybinis 
gyvenimas nenusisekęs, kad vy
ras išvykęs į pedagogų tobulini
mosi kursus. Šiandien vyras tu
rėtų grįžti. Tuo tarpu pacientė, 
kaip radau gulinčią, taip ji ne- 
keisdama padėties gulėjo ir da
bar, į pokalbį neįsijungė, akių 
neatverdavo, nesivartė, mimikos 
nepakeitė.

Išeitų, pacientė kaip ir ne
serga. Tačiau viršutinėje pilvo 
dalyje pastebėjau stambius ir 
gausius randus. Jie buvo nuo 
karšto termoforo, kurį pridėjus, 
mažėja skausmas. Vadinasi, pir
mąjį simptomą radau. Pacientė, 
tikriausiai, dažnai jausdavo vir
šutinėje pilvo dalyje chroniškus 
skausmus.

Tai buvo mano klinikinės 
praktikos pirmosios savaitės. 
Bet dar studentaudamas domė
jausi vegetacine nervų sistema, 
jos sandara, fiziologija, vidaus 
organų reguliuojančiomis funk
cijomis.

Šalia skrandžio yra stam
boki vegetacinės nervų sistemos 
simpatinės dalies nerviniai bran
duoliai, o tarp jų sudėtingas ir 
painus simpatinis rezginys, ku
ris perduoda gausius nervinius 
impulsus. Ne taip jau retai su
sergama vadinamu saulės rez
giniu (plexus Solaris) uždegimu, 
kuris reiškiasi stipriais skaus
mais, o kokių nors kitų simpto
mų tiek kūno, tiek neurologinių 
nesukelia. Todėl šio susirgimo 
diagnostika sunki.

Sutelkęs visas savo proto ir 
emocines jėgas, bandžiau su pa
ciente užmegzti kontaktą. Pa
glosčiau kaktą, nušluosčiau nuo 
veido prakaitą, paėmiau jos ran
ką ir ėmiau įsitikinęs pasakoti 
apie mano jai nustatytą ligą. Pa
sirodė, iki šiol šiai moteriai bu
vo diagnozuojama skrandžio 
neurozė, nes visos analizės buvo 
normalios. Pacientė atsimerkė, 
ėmė monotonišku balsu atsaki
nėti į mano klausimus, pati pa
keitė savo gulimą padėtį. Tvirtai 
pasakiau, kad apie jokią mirtį 
nėra kalbos, į kliniką važiuoti 
tikrai neapsimoka, kad aš ateisiu 
rytoj ir imsiuosi ją gydyti. Pa
cientė sutiko su mano teiginiais, 
nusiramino. Aš taip pat nusira
minęs išvykau i Kauną.

Bėgo metai. Tapau aspiran
tu, po to moksliniu bendradar
biu, gavau mokslų daktaro laips
nį, konkurso keliu užėmiau Ku- 
rortologijos mokslinio tyrimo 
laboratorijos vadovo vietą. O ši 
pacientė manęs vis nepaliko, 
nors jos priežiūra ir gydymas, 
už ką, beje, negavau jokio ho
noraro, tapo mažyte našta. Tuo 
labiau, kad skausmo priepuoliai 
dažniausiai imdavo kartotis iš
vykus jos vyrui. Pagaliau pa
cientė griebėsi opiatų, morfi
jaus. Pacientę gydžiau saulės 
rezginio ploto elektrizacija, mi
neralinėmis voniomis, ganglio- 
blokatoriais. Tačiau, be soliari- 
to, matyt, buvo ir dar kažkoks 
man tada dar nesuprantamas 
aukštosios nervinės veiklos su
trikimas. Aišku, kad reikėjo psi
chiatro, bet pacientė apie tai net 
girdėti nenorėjo.

Tašką šioje painioje istori
joje padėjo vienas lemtingas va
karas. Buvau ką tik grįžęs iš 
Kauno, gripavau, gėlė sąnarius, 
galvą. Pro langą žmona parodė, 
kad per kiemą pas mus ateina 
pacientės namų šeimininkė. Ma

j) NORKUS

no atžvilgiu ji visada būdavo 
gerokai ironiška: “Ponia kvie
čia, ji vėl susirgo, o vyras iš
vykęs”, - kreivai šypsodamasi 
tarė ji. - “Pasakykite poniai, - 
tariau aš, - kad visų pirma iš
gersiu tabletę aspirino, po ke
lionės papietausiu ir, praėjus va
landai kitai, ateisiu”.

Pavėlavau. Pas pacientę jau 
buvo atvykęs pats garsiausias ir 
geriausias Birštono klinicistas. 
Pamatęs mane, jis ištraukė pa
cientei iš pažasties termometrą, 
temperatūra siekė 37.5°C. Po to 
daktaras ranka pervedė per pa
cientės pilvą. O varge! Skran
džio srityje buvo beveik pusės 
vištos kiaušinio dydžio su aiš
kiomis ribomis skausmingas su
kietėjimas. Mums abiems tapo 
aišku. Dabar teko manyti, kad 
pacientė serga besiskverbiančia 
į kepenis dvylikapirštės žarnos 
opa, aplink kurią susidarė užde
giminis infiltratas (ląstelių su- 
standėjimas). Štai kur skausmo 
priežastis.

Kitą rytą atėjo pacientės vy
ras ir paprašė padėti gauti auto
mobilį. Tada šis reikalas buvo 
rimta problema. Bet automobilį 
iš sanatorijos gavau, ir ligonė su 
vyru išvyko į Vilniaus klinikas.

Pacientė buvo paguldyta 
vienoje Vilniaus chirurgijos kli
nikoje. Operavo pats garsusis 
chirurgas. Bet, atidaręs pilvo 
ertmę ir iščiupinėjęs savo pirš
tais skrandį bei dvylikapirštę 
žarnąjokios opos... nerado.

Kaip paaiškinti tokią keistą 
ir gana skaudžią medicininę 
klaidą? Profesoriai, deja atsipir
ko tylėjimu.

Mano nuomone, Birštone ir 
Vilniuje pilve apčiuopiamą su
kietėjimą sudarė tik žarnų spaz
mą, o pakilusi temperatūra atsi
rado dėl pacientės nervų siste
mos jautrumo.

Toliau įvyko antroji medici
ninė - psichologinė klaida, nes 
pacientei buvo pasakyta, kad 
operacija nieko gero nedavė, 
kad pilvo organai yra sveiki. 
Lengva įsivaizduoti pacientę, 
kurią šios žinios tiesiog pri
bloškė: “Jeigu ir profesoriai 
man negali padėti, - pro ašaras 
sakė ji, - vadinasi ateina mirtis”.

Pacientė susidėjo su užkal
bėtojais, žiniuonėmis ir iš mano 
aplinkos dingo. Tik prasidėjus 
aminazino (largaktilio) erai, li
guisti simptomai žymiai suma
žėjo, o vėliau ir visai praėjo.

Išvados
Pirma. Įprastų klinikinių - 

laboratorinių, biocheminių, imu
nologinių, instrumentinių tyrimų 
vaidmuo yra didžiulis, bet ne 
absoliutus. Išimtį sudaro biopsi
jos turinio (organizmo gyvo au
dinio punktato) tyrimas, ypač 
reikšmingas sergant arba pra
dėjus sirgti piktybiniu naviku. 
Kompiuterinės tomografijos, 
magnetinio rezonanso tyrimo 
duomenų paneigti negalima. 
Tačiau aprašomu atveju jie, de
ja, taip pat svarbesnės infor
macijos nebūtų suteikę. Nors 
tais laikais šių tyrimų bent 
Lietuvoje dar ir nebuvo.

Antra. Jokie atsitiktiniai 
simptomai neturėtų staiga pa
keisti gydančio gydytojo suda
ryto susirgimo klinikos vertini
mo ir jo nustatytos diagnozės.

Trečia. Neaiškiais atvejais 
pravartu prisiminti, kad be kūno 
ligos gali būti psichosomatinė, o 
kartais net ir psichinė.

Ketvirta. Pacientui chirurgi
nės intervencijos, o taip pat ir 
kitokio gydymo rezultatus reikė
tų pateikti individualiai, atsi
žvelgiant į jo asmenybės struk
tūrą, jausmų - emocijų būseną.

Penkta. Autoritetingas gy
dytojo žodis neretai veikia efek
tyviau už vaistus.

Dantų gydytoja

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

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

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

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

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

ORTODONTRS
(Orthodontist)

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

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

Advokatas
ALGIS S. 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

Matininkas

TOMAS A. SENKUS, B.Sc., O.LS., O.L.I.P r 
ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į A-ietuoą — tik 26 centai!

Lietuva - 26 centai
Kanada ir JAV - 4.9 centai

Maskva - 7 centai

Lenkija - 12 centų 
9t. Peterburgas - 8 centai 
D. Britanija - 6 centai

Skambinant Siaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + I + rajono kodą + numerį

Tarptautiniams skambučiams 
10-10-580 + 011 + krašto kodą + rajono kodą + numerį

NEREIKIA keisti telefono firmos.
BELL sąskaitoje bus sužymėti Onlinetel skambučiai. 

Visos kainos galioja 24 valandas, 7 dienas per savaitę. 
Ryšiai su nešiojamais telefonais gali kainuoti daugiau. 

Kainos gali keistis be pranešimo.
Visiems skambučams taikomas 25 centų minimumas. 

Pilną kainoraštį galite skaityti tinklalapyje 
www. 10-10-580.com

Powered by

\\onl i rretel
~ talk freely to the world

Padalinys Eiger Technology Inc., viešos akcinės bendrovės, 
dalyvaujančios Toronto akcijų biržoje - TSE (simboliu AXA).
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Anapilio žinios
- Pop. Jonui Pauliui II priėmus 

vysk. P. Baltakio atsistatydinimą iš 
vadovavimo lietuviams katalikams 
už Lietuvos ribų, dabar tuo rūpinsis 
Lietuvos vyskupų konferencija, ku
ri savo atstovu paskyrė kun. Ed
mundą Putrimą, o pop. Jonas Pau
lius II jam suteikė prelato titulą. 
Sveikiname naująjį prelatą!

- Rugpjūčio 23-24 dienomis 
Vasagoje lietuvių misija minėjo 10 
m. sukaktį nuo atnaujintos Gerojo 
Ganytojo šventovės pašventinimo.

- Lietuvos kankinių parapijos 
choras po vasaros atostogų renkasi 
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 7, 
sekmadienį, 10 vai. ryto įprastame 
repeticijų kambaryje Anapilio salės 
antrame aukšte. Tą sekmadienį jau 
giedos šventovėje per 11 v.r. Mi
šias. Visi buvusieji nariai ir nauji 
kandidatai kviečiami jungtis į choro 
gretas ir kuo iškilmingiau garbinti 
Dievą giesmėmis.

- “Angeliukų” choras, vado
vaujamas Lilijos Turūtaitės, po va
saros atostogų pradeda savo veiklą 
rugsėjo 7, sekmadienį, ir jau tą die
ną giedos Lietuvos kankinių šven
tovėje 9.30 v.r. Mišiose. Vadovė 
kviečia kuo daugiau vaikučių įsi
jungti į “Angeliukų” gretas.

- KLK moterų draugijos sky
rius savo veiklą po vasaros atosto
gų pradės susirinkimu rugsėjo 7, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių Ana
pilio parodų salėje. Programoje An
gelės Ambrozaitienės paskaita To
bulumas kasdienybėje. Visos narės 
ir svečiai kviečiami dalyvauti.

- Žodis tarp mūsų rugsėjo-spa
lio knygelių laidą jau platina Albi
na Augaitienė sekmadieniais para
pijos salėje.

- Mūsų parapijos 75 m. gyva
vimo sukakties iškilmės prasidės 
rugsėjo 27, šeštadienį, 5 v.p.p. iš
kilmingu pokyliu-vaišėmis Anapi
lio salėje. Bilietus į vaišes jau ga
lima užsisakyti parapijos raštinėje 
šiokiadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 
v.p.p. ir nuo 2 v.p.p. iki 4 v.v., 
skambinant tel. 905 277-1270. Iš
kilmingos pamaldos Lietuvos kan
kinių šventovėje bus rugsėjo 28, 
sekmadienį, 3 v.p.p. Pamaldas lai
kys ir Sutvirtinimo sakramentą mū
sų jaunimui teiks vysk. Paulius Bal
takis, OFM.

- Ryšium su Kanadoje iškilu
siu santuokos prasmės pakeitimu 
įstatymuose, Toronto kardinolas 
skatina visus pasirašyti po jo pa
ruošta peticiją, kuri bus pasiųsta į 
Kanados parlamentą prieš rugsėjo 
15 dieną. Tos peticijos lapai padėti 
prie šventovės durų ir parapijos sa
lėje. Prašome visus pasirašyti iki 
rugsėjo 7, sekmadienio.

- Anapilio knygyne gauta nau
ja laida Vytės Nemunėlio knygos 
Meškiukas rudnosiukas ir žurnalo 
Lithuanian Heritage nr. 4.

- Mišios rugpjūčio 31, sekma
dienį: 9.30 v.r. už Onušaičių, Ma
čiulių ir Išganaičių gyvus ir miru
sius narius; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo švento
vėje 10.30 v.r. už a.a. Oną-Mariją 
Lapavičienę; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje rugpjūčio 30, šeštadienį, 
3 v.p.p. už a.a. Juzę, Joną, Viktorą 
ir Nijolę Vitkauskus.

A.a. Sofijai Balsevičienei 
mirus, užjausdami vyrą Vytau
tą, dukrą Vidą ir sūnų Joną su 
šeimomis, Valerija ir Donatas 
Karosai ir Laima ir Vincent Laf- 
fitte (Ottawa) Tėviškės žibu
riams aukojo $40.

“Aro” ir “Dainos” chorų 
nariai dalyvavo Pasaulio lietu
vių dainų šventėje Vilniuje. Jai 
pasibaigus, chorų vadovė muz. 
L. Turūtaitė surengė visą eilę 
koncertų Lietuvos šventovėse - 
Zapyškyje, Ežerėliuose, savo 
gimtinėje Kačerginėje, Palango
je ir Klaipėdoje. Visur švento
vės buvo pilnos klausytojų. 
Chorų vadovai padovanojo Lie
tuvos radijui, televizijai ir visai 
eilei chorų vadovų torontiškių 
chorų ir duetų plokšteles.

Toronto “Aro” ir “Dainavos” chorų nariai po koncerto Zapyškio šven
tovėje su jos klebonu kun. Mickevičiumi. Šalia jo - muz. L. Turūtaitė, 
už jos - “Dainos” choro pirm. V. A. Mašalas

Prisikėlimo parapijos žinios
- Parapijos choras pradeda 

naują darbo sezoną rugsėjo 11, ket
virtadienį, 7 v.v. Jaunimo choro re
gistracija ir pirma repeticija vyks 
sekmadienį, rugsėjo 7 d., po 10.30 
v.r. Mišių. Retkartinis choras gie
dos per 10.30 v.r. Mišias rugsėjo 21 
d.yo repetuos prieš Mišias 9.15 v.r. 
muzikos kambaryje.

- Trečiojo Šv. Pranciškaus 
Asyžiečio ordino narių Mišios ir 
susirinkimas vyks “Vilnius Manor” 
patalpose rugsėjo 11 d., 10 v.r.

- Kadangi prel. E. Putrimas 
priklauso Vilniaus arkivyskupijai, 
jo įvilktuvių į prelatus apeigos yra 
numatytos lapkričio pabaigoje, kai 
bus atvykęs jo vyskupas, kardinolas 
A. J. Bačkis.

- Rugpjūčio 22 d. palaidotas 
a.a. Saulius Macijauskas, 67 m. Pa-, 
liko žmoną Juliją, sūnų Edvardą ir 
dukrą Janę. Lietuvoje mirė: a.a. 
Teofilė Eimutienė, Prano Puidoko 
sesuo, ir a.a. Albertina Pabrėžienė, 
Teodoro Pabrėžos mama.

- Parapijos 50-mečio gegužinė 
“Kretingos” stovyklavietėj įvyks 
rugsėjo 6 d. nuo 10 v.r. iki 8 v.v. 
Gimnazistai, kuriems reikia užsi
dirbti visuomeninėje tarnyboje taš
kų, yra kviečiami į talką gegužinės 
metu. Šiuo reikalu registruotis pas 
R. Girdauskaitę 416 530-1716.

- Joniškio mėgėjų teatro akto
riai parapijos šventovėje giedos 
rugsėjo 14 d. per 10.30 v.r. Salėje 4 
v.p.p. suvaidins vieno veiksmo vei
kalą “Pabaiga”. Reikės apnakvy- 
dinti 19 žmonių. Kas galėtų priimti 
nakvynei, prašom skambinti V. Ta- 
seckui 905 824-4461.

- Toronto arkivyskupui prašant 
parapijoj yra renkami parašai peti
cijai Kanados parlamentui, kad san
tuokos apibrėžimas nebūtų pakeis
tas. Pasirašyti galima sekmadieniais 
po Mišių parapijos salėj.

- Žodis tarp mūsų rugsėjo ir 
spalio mėnesių knygutės randamos 
parapijos šventovės prieangyje. 
Kaina $5.

- Mišios sekmadienį, rugpjū
čio 31: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9.15 v.r. už a.a. Sofi
ją ir Antaną Dziengo; 10.30 v.r. už 
a.a. Balį Matulevičių, už a.a. Vytą, 
Antaną ir Barbutę Vidmantus, už 
a.a. Marytę Tamošiūnienę; 12 v.d. 
už a.a. Uršulę Petkūnienę.

Toronto “Atžalyno” tauti
nių šokių grupė per 32 m. veik
lą dalyvavo daugelyje renginių, 
apkeliavo daugelį šalių skleisda
mi lietuvišką kultūrą. 2002 m. 
birželio pabaigoje grupė keliavo 
į Vankuverį, BC, su ilgametės 
“Atžalyno” vadovės Aldonos 
Zander sukurta menine progra
ma — šokiais, eilėraščiais, smui
ko griežimu ir senoviniais žaidi
mais. Labai gaila, kad 2003 m. 
birželio mėn. “Atžalynui”, pa
ruošusiam koncertą Slaugos na
mams, buvo neleista pasirodyti 
dėl SARS. Reikia tikėtis, kad 
šiais metais neturėsim jokių 
kliūčių praturtinti Slaugos namų 
gyventojų gyvenimą. Artimiau
sioje ateityje “Atžalynas” pasi
ruošęs dalyvauti daugelyje pasi
rodymų. Sį rudenį “Atžalynas” 
planuoja dalyvauti meninėje 
programoje, organizuojamoje 
Audronės Šarpytės Anapilyje. 
Mississaugoje. mirusiųjų prisi
minimui. Taip pat ruošiamės ke
liauti į Montreal į su savo pro
grama, kurią parengėm 2003 m. 
Nors ir šokių šventėje Čikagoje 
2004 m. dalyvavimas mus pri
vers intensyviai repetuoti, bet jei 
bus progos iškeliauti su koncer
tu žiemą, važiuosime.

Šių metų rudenį “Atžaly
nas” priims naujus narius nuo 6- 
60 metų amžiaus. Dėl tikslesnės 
informacijos skambinti Birutei 
Batraks tel. 905 271-1640. 
Kviečiame visus, norinčius šok
ti, linksmintis, o svarbiausia iš
laikyti lietuvišką kultūrą išeivi
joje. A.B.

Liepos 5 d. įvyko tautinių šokių šventė Vilniaus “Žalgirio” stadione. Atliekamas vienas iš programos šokių
Nuotr.I.Ross

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

y5- Muzika, sportas, žaidimai, vaišės, pabendravimas gamtoje, padainavimas! 
Vietoj bus galima nusipirkti pietus. Pietų metu veiks vyno ir alaus baras.
sp- Jei susidarys pakankamas skaičius norinčių, bus samdomas autobusas. 
Kelionės kaina - $20 asmeniui. Dėl vietos autobuse skambinti Aušrai Pleinytei tel. 416 
762-9686 iki rugpjūčio 24 d.
Gegužinė įvyks nepaisant lietaus. (Deja, stovyklavietėje nakvoti nebus galimybės.)

Lietuvių Namų žinios
- Rugpjūčio 24 d. pietaujan

tiems svečiams pranešimą padarė ir
su svečiais supažindino LN Moterų 
būrelio atstovė Aldona Biškevičie- 
nė. Svečių knygoje pasirašė Irena ir 
Ričardas Winner, Irina Turiną (Uk
raina).

- LN ir Labdaros valdybos po
sėdis - rugsėjo 25, ketvirtadienį, 7 
v.v. LN seklyčioje.

- Lietuvos estradinės solistės 
Nelės Paltinienės koncertas rengia
mas Lietuvių Namuose š.m. rugsėjo 
28, sekmadienį.

Slaugos namų žinios
A. a. J. Koperskienės atmini

mui, užjausdama vyrą ir dukras, 
$100 aukojo A. Žvirblienė; a.a. B. 
Laučio atminimui $30 aukojo S. A. 
Ciplijauskai; a.a. J. Preikšaičio at
minimui $50 aukojo L. Balsienė; 
po $20 - T. Kobelskienė, E. Bersė- 
nienė, E. Puodžiukienė, L. V. Sen- 
džikai, O. Juodišienė, A. Kava
liauskienė; $15 - V. Lėverienė; po 
$10 - D. Keršienė, S. Dervinienė,
F. Skrinskienė; $5 - Z. Stasiuk. 
Slaugos namų komitetas dėkoja vi
siems už aukas. Jos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdaros fondas, Lietuvių slaugos 
namai, 1573 Bloor St. W., Toronto, 
ON, M6P 1A6.

- Besidomintys slaugos namais 
informaciją gali gauti interneto 
tinklalapyje www.labdara.ca.

A.a. Uršulės Bleizgienės at
minimui Slaugos namų koplyčios 
įrengimui aukojo: $250 - D. Augai- 
tis ir A. Sylvester (Vancouver, 
BC); $ 160 - B. Augaitis; $ 100 - L. 
Daunienė; $60 - T. B. Stanuliai; 
$50 - A. D. Bajorinai, M. S. Bu- 
šinskai, E. Dobberstein, E. G. Ku- 
chalskiai, F. Mockus, M. L. Paškus, 
R. G. Paulioniai, G. A. Sakai, V. A. 
Stanevičiai, dr. R. Zabieliauskas; 
$40 - D. Kalendra; $30 - B. G. Či
žikai, A. Montsvilienė, I. Ross, A. 
P. Skilandžiūnai; $25 - A. D. Ker
šiai; $20 - M. Adomavičius-Tre- 
čiokas, L. Balsys, A. H. Baneliai, 
E. Bartininkas, L L. Baziliauskai, 
D. Baziliauskienė, J. K. Batura, G. 
L. Gotthans, V. Jasinevičius, G. Jo
cienė, R. A. Jonaičiai, Č. B. Joniai, 
A. Lemežys, J. Pacevičienė, A. G. 
Povilaitis, K. A. Ratavičiai, J. Rin- 
kūnienė, V. Sendžikas, D. Skeris,
G. Strimaitienė, J. Vingelienė, A. I. 
Zalagėnai; $15 - K. Žutautas; $10 
- K. K., L Meyn. Aukas surinko 
Kristina Dambaraite-Janowicz ir 
Marija Vasiliauskienė.

A.a. Sauliaus Macijausko at
minimui slaugos namams aukojo 
$100-V. L. Balaišiai. T.St.

A.a. Genovaitės Kudžmai- 
tės atminimui Dervaičių šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo 
$100.

A.a. mielai režisierei Ele
nai Kudabienei mirus, užjaus
dami vyrą Edvardą dukras ir 
sūnų su šeimomis E. Dervaitis 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai “Lietuvių Namai” Vil
niuje V. Montvilas aukojo $500.

A.a. Antano Lapienio mir
ties prisiminimui pagerbti, žmo
na Marija Lapienienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $100.

A.a. Jadvygos Labuckie- 
nės atminimui Dervaičių šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

A.a. Vlado Andrulio atmini
mui, reikšdami užuojautą jo bro
liui Jonui Andruliui ir šeimai, 
Jonas ir Aldona Vaškevičiai 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

A.a. Vladui Andruliui Lie
tuvoje mirus, užjausdamas jo 
brolį Joną Andrulį ir jo šeimą 
Jonas Prakapas Tėviškės žibu
riams aukojo $25.

A.a. Juozui Glizickui mi
rus, užjausdami žmoną Martą 
dukrą ir sūnų su šeimomis, Der
vaičių šeima Tėviškės žiburiams 
aukojo $25.

A.a. Broniui Laučiui mi
rus, jo atminimui, Tautos fon
dui Kanadoje aukojo: $100 - R. 
ir J. Laučys; $50 - L. Balsienė, 
M. Jensen; $40 - C. Abell, P. ir 
J. Casknette; $30 - M. ir M. 
Cressman; $25 - G. ir F. Cham
bers, B. P. Sapliai; $20 - V. 
Birštonas, V. G. Butkiai, J. Be- 
darfas, T. Gražulienė, P. E. Juk
nos, L. Matulevičienė, V. Nor
vaišienė, L. Pocienė, E. Stepo
nas; $10 - V. Montvilas, Br. 
Stundžia. B.S.

A.a. Sauliui Ričardui Ma
cijauskui mirus, giminės ir 
draugai užjausdami žmoną Ju
liją, sūnų Edvardą ir dukrą Janę 
“Kovai su vėžiu ir džiova” ser
gantiems vaikučiams ir tremti
niams Lietuvoje aukojo: $100 — 
Rita G. Smith, S. R. Masionių 
šeima; $50 - J. R. Balaišiai, D. 
Pefhany; $40 - M. Bradford; 
$30 - Augusta Masionienė, B. 
Galinienė, S. P. Meiklejohn; 
$25 - R. J. Karasiejai, G. R. 
Paulioniai; $20 - Janny Lass, N. 
F. Smith, E. Tribinevičius, S. D. 
Wicks, Lorin Btisaan, G. Betly, 
J. Purcelewski, E. Ginčauskienė, 
D. Tunaitytė, Z. Vaičeliūnienė, 
V. Lėverienė, A. Duobienė, 
John & Mrs. Jarosz; $10 - G. 
Šiaučiūnas. Aukas surinko E. 
Simonavičienė ir M. Povilai- 
tienė.

Patikslinimas. “TŽ” 32-33 nr. 
a.a. Elenos Senkuvienės atminimui 
pagerbti Vaikų dienos centrams 
Lietuvoje V. Lapaitienė paaukojo 
ne $10, bet $25. Už klaidą atsipra
šau. O. G.

IEŠKOME AUKLĖS 18 mėn. 
berniukui 4 dienas per savaitę - 
kartais gali būti daugiau, Kipling 
ir Eglinton raj. Skambinti Žibu
tei tel. 416 207-0819.

Mokytojų talka 
Lietuvoje

Montrealio lietuvių Aušros Vartų parapijos choro dalyviai Vilniuje po 
repeticijos prie Kultūros rūmų. I-oje eilėje - A. Morkūnienė, V. Bulotienė, 
A. Beniušienė; stovi - R. Bulota, M. Beniušis, D. Doyl, S. Skučienė ir V. I. 
Bianskienė

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

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

Š. m. liepos mėn. užsibaigė 
13-toji laida A.P.P.L.E. (Ameri
kos pedagogų talka Lietuvos 
švietimui) seminarų, vestų spe
cialistų grupės iš JAV, skirtų 
Lietuvos švietimo darbuoto
jams. Pagrindinis dviejų savai
čių seminaras vyko Vilniuje Pe
dagogų profesinės raidos centro 
patalpose liepos 7-18 d.d. Da
lyvavo iš Vilniaus ir įvairių kitų 
Lietuvos vietovių 350 pradinių 
ir vidurinių mokyklų mokytojų 
ir administratorių, kurie buvo 
suskirstyti į 15 grupių pagal spe
cialybes. Kiekvienai grupei dės
tė du, kai kur trys specialistai.

Be to, taip pat liepos mėn. 
įvyko 10 vienos savaitės regio
ninių seminarų įvairuose Lietu
vos miestų švietimo centruose. 
Kiekviename centre vyravo vie
na specialybė su 25 klausytojų 
grupe. Vadovavo tie patys spe
cialistai, dėstę ir Vilniuje.

Keturiose vietovėse vyko 
specialūs kursai darbuotojams 
su neįgaliais vaikais bei suaugu
siais. Daugumas jų apgyvendinti 
specialiuose bendrabučiuose ir 
neturi ryšių su savo šeimomis. 
Šitam projektui Lietuvoje vado
vauja ir su A.P.P.L.E. palaiko 
glaudžius ryšius žinomas ir šiam 
darbui pasišventęs vadovas dr. 
A. Grigonis iš Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto.

Šventojoje, prie pajūrio, vėl 
vyko speciali stovykla šeimoms 
su neįgaliais vaikais, turinčiais 
labai rimtų problemų. Tos srities 
darbuotojams A.P.P.L.E. specia
listai demonstravo kaip naudotis 
tokių vaikų turimais gabumais ir 
galimybėmis.

Iš viso A.P.P.L.E. seminarai 
šią vasarą sutraukė apie 1,200 
Lietuvos švietimo darbuotojų. 
Viskas visada vyksta glaudžiai 
bendradarbiaujant Lietuvos švie-

2003 m. liepos 7 dienų A.P.P.L.E. kursų atidarymo iškilmėse 13-tą obe
laitę Vilniaus Pedagogų profesinės raidos centro kieme sodina vadovai 
(iš k.): Irena Ross, Phil Taylor ir dr. Katie Dunlop

Montrealio “Baltic Artists 
Association” - Balticčių dailės 
sąjunga, keletą metų rengusi dailės 
mėgėjų, numizmatikų bei filatelistų 
parodas, išvystė malonų estų, latvių 
ir lietuvių bendravimą. Šiam baltie- 
čių sambūriui 2'/a metų sėkmingai 
pirmininkavo Oskars Vindedzis. 
Taip pat jis dalyvavo įvairiose su
rengtose bendrose parodose, vedė 
baltiečių vaikams ir lietuvių litua
nistinės mokyklos moksleiviams 
bei mokytojoms dailės užsiėmimus 
lietuvių salėje, Aušros Vartų para
pijos patalpose. O. Vindedzis mirė 
š.m. rugpjūčio 8 d. po širdies ope
racijos. Liko žmona, sūnus ir duktė, 
3 vaikaičiai. Visi “Baltic Artists 
Association” nariai ir Montrealio 
telkinio lietuviai, dalyvavę ir lankę 
parodas, liūdi netekę malonaus, 
įdomaus ir darbštaus nario. BVN

Tarptautinis studentų ir 
moksleivių sąjungos (HJS) tary
bos snuvažiavimas ir seminaras 
“Švietimas ir globalizacija” čia vy
ko rugpjūčio 5-9 d.d. Šiame rengi
nyje Lietuvos moksleivių sąjungai 
(LMS) atstovavo Linas Čepinskas 
iš Vilniaus, tarptautinių ryšių koor
dinatorius. Suvažiavimo tikslas bu
vo sudaryti ir patvirtinti tolesnį IUS

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

RE1KALINGAS KAMBARYS ar
ba mažas butas Toronte netoli po
žeminio traukinio katalikų gimna
zijos mokytojui sekantiems mokslo 
metams. Skambinti tel. 1-905-385- 
7278. •

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 
timo ir mokslo ministerijai. Šios 
vasaros projektams vadovavo 
dr. Katherine Dunlap, socialinės 
rūpybos profesorė iš JAV North 
Carolina valstijos. Ji dirba sava
norišką darbą A.P.P.L.E. orga
nizacijai jau daugelį metų. Jai 
pabaigus vienerių metų vadovės 
kadenciją šias pareigas ateinan
tiems metams perėmė Irena 
Ross iš Toronto. LR. 

strateginį veiklos planą priimti na
riais naujas studentų ir moksleivių 
organizacijas. Lietuvos moksleivių 
sąjunga ir kitos dvi studentiškos lie
tuvių organizacijos (Lietuvos stu
dentų atstovybių sąjungai LSAS at
stovavo V. Palkevičius) balsų dau
guma buvo patvirtintos naujomis 
IUS narėmis. į šį renginį atvyko 40 
dalyvių iš daugiau kaip 20 skirtingų 
šalių. Suvažiavimo organizatoriai - 
IUS, Kvebeko studentų ir kolegijų 
federacijos. Dalyviai buvo apgy
vendinti Montealio universitete, kur 
ir vyko suvažiavimas. Renginiui 
pasibaigus, Piečaičių šeima malo
niai priėmė savaitei Liną Čepinską 
suteikdama galimybę gerai pažinti 
Kanados kultūrą ir žmones.

Jaunuolis iš Lietuvos
Golfo diena įvyks rugsėjo 6, 

šeštadienį, Saint Donat golfo klube. 
Pirmas “tee-off” bus 12.30 vai.; va
karienė ir linksmoji dalis “Cuisto 
du Nord” restorane, Saint Donat 
miestelyje. Kviečiami visi lietuviai 
golfininkai dalyvauti. Registruotis 
kreipiantis į Rytį Bulotą tel. 514 
344-8256 arba 819 424-2803. E- 
paštas: viliabulota@hotmail.com. 
Kaina golfui su vežimu $43 asme
niui. V. Bulotienė

CLEAN FOREVER. Valome kili-1 
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.

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

II1-OJ1 PASAULIO LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ “MES” - 2003, 
LIETUVOJE. Trys aukštos ko
kybės vaizdajuostės: 1. Ansamb
lių vakaras Kalny parke (2 vai.); 
2. Šokių diena “Žalgirio” stadio
ne (2 vai.); 3. Dainų diena Vingio 
parke (3 vai.). Šias vaizdajuostes 
galite užsisakyti iš International 
Historic Filins, Inc. skambinant 
tel. 773-927-2900, internetu: 
www.lithuanianvideo.com arba 
raštu: 3533 S. Archer Ave., Chi
cago IL 60609 USA. Vienos vaiz
dajuostės kaina tik $30 (Kan.), 
arba visos trys $75 (Kan.) ir $10 
už persiuntimą. Mes priimame 
asmeniškus čekius (Kanados do
leriais) arba VISA/Mastercard/ 
American Express kredito korte
les. Sav. Petras Bernotas.

http://www.labdara.ca
mailto:viliabulota@hotmail.com
http://www.lithuanianvideo.com

