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Mokykla — antroji šeima
Pirmutinis rugsėjo pirmadienis - “Darbo šven

tė” Šiaurės Amerikoje yra visiems gerai žinoma ir svar
bi ne tiek istorine, kiek grynai kalendorine prasme. Ji 
prailgina paskutinį atostogų savaitgalį, padeda tašką va- 

į saros nuotaikoms ir nuotykiams, nes rytoj - pirmoji 
j mokslo metų diena. Daug jaunimo, tėvų ir mokytojų 
| kasmet šios dienos laukia, daug jos bijo, bet visiems ji 

neišvengiamai pažymi naujų mokslo metų pradžią.

JAUNIMUI mokykla yra antroji šeima. Tėvai - vai
kų pirminiai auklėtojai. Jie gali pavesti kitiems vai
kų globą net nuo pat kūdikystės, bet visi sprendi
mai dėl vaikų gyvenimo aplinkybių lieka tėvų 

rankose. Visa tvarka, kurią nuo mažens nustato tėvai, 
paveikia vaikus ir ji išlieka visam laikui. Prie bendros 
tvarkos ir jos laikymosi prisideda meilė, rūpestingumas, 
mokymas, pasidalinimas, atsakomybė už veiksmus, 

į Vaikai jau didelę dalį tų pagrindinių vertybių turi, kai 
pirmą kartą žengia per mokykos duris. Kartais sakoma, 
kad atėjus mokykliniam amžiui tėvai mažai beturi 
įtakos. Iš dalies tiesa, kad jų įtaka mažės. Kas jau 
įdiegta, yra ypatingai svarbu, bet ne mažiau svarbus 
tėvų nuolatinis buvimas šalia, jų pagalba ir domėjimasis 
mokyklos gyvenimu.

PER dažnai šiais laikais tėvai palieka mokytojams 
ir auklėjimą, ir paprasčiausią atsakomybės jaus
mo diegimą. Tai yra akivaizdu kiekvienam mo
kytojui, kuris kasdien mato vaiko elgesį, 

punktualumą, atidumą, pamokų mošą, dalinimąsi ir 
bendravimą su kitais vaikais. Vaikas šias ypatybes 
atsineša iš namų. Jam neigiamą įtaką gali daryti kiti 
vaikai, tačiau tėvams tenka tartis su mokytojais, guviai 
sekti savo atžalas ir stengtis atpratinti juos nuo tokių 
reiškinių. Ne visiems vaikams reikalinga griežta 
kontrolė, tačiau kai atsiranda problemų, kiek tėvų sako 
“nežinojau, kad taip darosi”. Vaikas nesidalino, o tėvai 
- nematė, neklausinėjo. Mokykla yra pirmasis vaiko 
gyvenimo žingsnis už šeimos ribų. Ten - didesnės 
“šeimos” ratas, kuriame globėjo ir autoriteto vaidmenį 
atlieka mokytojai, ir vaikai jų privalo klausyti. Atrodo, 
juk tai paprastas dėsnis, tačiau nuostabu, kiek tėvų to 
nesupranta arba nepripažįsta, nepalaiko juos atstojančių 
globėjų ir net užkerta kelią jų teigiamai veiklai, 
protestuodami, kai mokytojai vaikams užduoda “per 
daug” pamokų, bausmių ar net drįsta juos sudrausminti. 
0 kiti, nesusipažinę su tikrove, tuoj puola mokytojus, 
kurie drįsta reikalauti didesnio atlyginimo, mažesnio 
mokinių skaičiaus ar kitų darbo sąlygų pakeitimo. 
Aiškiai reikalingas ne tik didesnis susidomėjimas, bet ir 
glaudesnis bendradarbiavimas šeimų su mokykla. 
Spaudoje jau ne kartą rašyta apie smurtą mokyklose, 
ginklų, narkotikų vartojimą, pinigų išprievartavimą ir 
kitas įvairias blogybes. Kiek tėvų galvoja, kad tai negali 
būti jų vaikų mokykloje, kad jų vaikai to nedaro? Yra 
natūralu nenorėti, kad blogis temdytų mūsų pačių 
slenkstį, tačiau negalima užmerkti akių ir manyti, kad 
viskas yra taip, kaip buvo ’’mūsų laikais” arba taip kaip 
norėtumėm, kad būtų.

Lengva pasakyti, kad šiandien vaikams duoda
ma per daug laisvės, teisių, pinigų. Sunkiau atrasti laiko 
nuo nesibaigiančių darbų bei užsiėmimų, ir nebūtinai 
visokeriopai kontroliuoti, bet nuosekliai lydėti vaikų 
kelionę, domėtis jų kasdienine aplinka bei rūpesčiais. 
Svarbiau tėvams apgalvoti, kas yra teisinga, sveika ir 
balansuota, susitarti taip, kad visų šeimos narių teisės ir 
laisvės būtų tolygiai gerbiamos. RSJ

KANADOS ĮVYKIAI
Sveikatos priežiūros kainos

JAV išleistame medicinos 
žurnale buvo pateikti tyrimų 
duomenys, kuriame palyginami 
JAV ir Kanados sveikatos prie
žiūros kainų skirtumai. Lentelė
je nurodoma, kad JAV kiekvie
nam gyventojui išleidžia 1059 
doL, o Kanada tik 307 dol. Tris 
kartus didesnės išlaidos yra aiš
kinamos tuo, kad JAV išlaidų 
pareiškimai ateina iš daugelio 
nepriklausomų įstaigų, per ku
rias piliečiai perka sveikatos 
draudimą. Jos prie išlaidų pride
da pasitikrinimo ir pareiškimų 
eigos, reklamų, perdraudimo ir 
kitas administracines sumas, ku
rių Kanadoje nėra.

Gydytojai, kritikavę nese
niai vykusį Kanados provincijų 
premjerų sutarimą sukurti Kana
dos sveikatos tarybą (Canadian 
Health Council), spaudoje pasi
sakė gana teigiamai dėl federa
cinės valdžios prisidėjimo prie 
provincinių planų. Tik Albertos 
provincijos premjeras atsisakė 
prie šio plano prisidėti. Kanados 
ministeris pirmininkas Jean 
Chretien yra pasiruošęs šią tary
bą sukurti, net ir tuo atveju, jei 
kai kurios provincijos nutartų 

prie jos neprisijungti.
Saskatchewan’o ir Mani- 

tobos provincijose jau treti me
tai siaučia kaitra. Upėse ir eže
ruose vandens lygis nukritęs vi
su metru, javų derlius kenčia ne 
tik nuo sausros, bet ir nuo skėrių 
gausos. Ūkininkai nukentėjo ir 
nuo karvių “protligės”. Teko su
naikinti tūkstančius galvijų. Pa
dėtis pagerėjo, kai nuo gegužės 
20 d. trukusio draudimo impor
tuoti Kanados jautieną ir galvi
jus į JAV, buvo pranešta, kad be 
kaulų paruošta jautiena ir ver
šiena bus importuojama. Šis pa
tvarkymas palietė apie 45% 
šios rūšies mėsos eksporto, ku
rio normali vertė būdavo 1.8 
bin. dol. Šiuo pavyzdžiu pasekė 
ir Meksikos vyriausybė, tačiau į 
ten būdavo eksportuojama tik už 
200 mln. Kanados jautieną buvo 
atsisakę importuoti kiti 32 kraš
tai, tačiau jų įtaka Kanados gal
vijų pramonėje nėra didelė. Al
bertos provincijoje yra ūkinin
kų, auginančių daugiau kaip 
2,300 galvijų. Kai kuriose mė
sos perdirbimo įmonėse dirba 
daugiau kaip 800 darbininkų.

(Nukelta į 6-tą psl.)

Kanklininkės iškilmėje prieš Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo pradžią Vilniuje. Žemiau - Lietuvos 
kariuomenės orkestras Pasaulio lietuvių dainų šventėje Nuotr. St. Daliaus

Didžiosios pasaulio problemos
Joms išspręsti reikia didžiųjų valstybių sutartinės veiklos

DR. -JONAS KUNCA

Tie, kurie pretenduoja 
spręsti daugėjančias žmonijos 
problemas, atseit, valstybių va
dai ir politikai mėgino viską ati
dėlioti ateičiai. Mat sušaukti 
konferencijas ir jose gražiai pa
kalbėti yra žymiai lengviau ne
gu veikti. Nepaisant daugybės 
suvažiavimų ir posėdžių, rimtes
ni klausimai taip ir liko neiš
spręsti. Jų krūva nuolat augo ir 
pasiekė bauginantį dydį. Atėjo 
metas pradėti veikti. Kadangi 
laukiantys sprendimo klausimai 
liečia visą žmoniją, ta veikla 
privalo būti globalinė, vieninga.

Tokios apimties akcijai rei
kalingas vadovas, kuris ją koor
dinuotų ir kontroliuotų. Tikėjo
me, kad tokį lyg ir turime. Tai 
JT, kurią reikėtų patobulinti 
įtraukiant į Saugumo tarybą 
naujus narius — Vokietiją, Japo
niją, Pietų Azijos, P. Amerikos 
ir Afrikos atstovus. Neseniai 
JAV paskelbė, kad jos pasilieka 
sau teisę veikti pagal savo nuo

Otavos lietuvaitės su jų choro vedėja (iš kairės) Loreta Lukšaite- 
Cassidy žygiuoja į Dainų šventę Vilniuje Nuotr. Jono Rudžio

žiūrą, atseit, būti absoliučiu va
du. JT vienybė dėl to pašlijo. 
Irako karas parodė, kad Vašing
tonas jį pradėjo neturėdamas 
tarptautiniu mastu pateisinamos 
priežasties.

Leidimas Izraeliui koloni
zuoti okupuotas arabų žemes, 
nesprendimas to konflikto ir ne
leidimas kitiem jo spręsti irgi 
rodo Amerikos nepasiruošimą 
vadovauti globalinių problemų 
sprendimui. Dabar ta pati Ame
rika šaukiasi JT ir NATO pagal
bos, nes Irako okupacija pasi
rodė labai nuostolinga ir be per
spektyvų įvesti ten artimoje 
ateityje demokratinę santvarką, 
kuri būtų paklusni Vašingtonui 
ir draugiška jo sąjungininkei 
Vid. Rytuose. Atėjo laikas vi
siem, įskaitant Ameriką, veikti 
vieningai su JT ir ją stiprinti. JT, 
Prancūzija, Vokietija ir Rusija 
sutiktų prisidėti prie Irako 
sprendimo, jei vadovybę perim
tų JT. Tai ir čia išeitis yra.

Aiškėja, kad nepaisant prez. 
Bush mėginimo Palestinos konf

liktas vargu ar bus išspręstas. 
Tai gali padaryti tik visiškai ne
šališka jėga — JT, jei ją paremtų 
JAV ir ES. Čia turėtų būti taiko
mas teisingumo ir teisėtumo 
principas, pagal kurį visa oku
puota teritorija privalo būti grą
žinta palestiniečiam ir Sirijai.

Didesnė žmonijos dalis yra 
nuskurdusi, neturi pakankamai 
maisto, medicinos pagalbos ir 
mokyklų. Nesugeba administ
ruoti. Dėl to įsigalėjo korupcija, 
kuri dar labiau skriaudžia tuos 
žmones. Iš kitos pusės, daugelis 
skurstančių kraštų turi pakanka
mai gamtos išteklių, kurie įga
lintų padoriai gyventi, jei būtų 
tinkamai naudojami. Tai pasau
lio daliai reikalinga pagalba. Tik 
ji turi būti gerai suplanuota, ir 
jos vykdymas kontroliuojamas. 
Kitaip parama nueitų į savanau
džių valdininkų kišenes. Švieti
mo sistema tose šalyse privalo 
būti pagerinta. Mokyklose vai
kai neturi gaišti laiko atmintinai 
mokydamiesi Korano. Mokyk
los turi duoti pagrindą tolimes
niam išsilavinimui. Laikas tose 
šalyse pagerinti švietimą ir gy
venimo lygį. Tai apstabdytų ne
legalių imigrantų antplūdį į Eu
ropą, Ameriką, Australiją ir Ka
nadą. Taigi ir mums jis būtų 
naudingas. Ir čia reikalinga Va
karų pasaulio vienybė. Kuri nors 
viena šalis, kad ir JAV, šitos 
problemos išspręsti nepajėgtų. 
Be to ekonomiškai atsigavęs 
Trečiasis pasaulis taptų didžiule 
rinka vakariečių gaminiams, ku
rių perteklius yra dabarties eko
nominė problema.

Kova su terorizmu reikalau
ja vieningos visų valstybių akci
jos. Nei viena Amerika, nei Eu
ropa vienos šio klausimo iš
spręsti negali. Čia reikia prisi
minti, kad vien jėga terorizmo 
neišnaikinsim. Reikia pašalinti 
jo priežastis, kurios sukėlė ne
apykantą amerikiečiams ir są- 
junginkams.

___'

Savaitė Lietuvoje
“Baltijos kelias”

Rugpjūčio 22 d. Vilniaus 
Arkikatedros aikštėje prasidėjo 
XII tradicinis estafetinis bėgi
mas “Baltijos kelias”, skirtas 
Juodojo kaspino dienai. Ši diena 
primena, kad 1939 m. rugpjūčio 
23 d. Maskvoje buvo pasirašytas 
Molotovo-Ribentrovo paktas, 
nulėmęs Lietuvos nepriklauso
mybės netekimą. Kaip rašo 
ELTA/LGTIC, dabar ši diena 
reiškia susitelkimą, pasmerki
mą, ryžtą kovoti. Prisimenamas 
taip pat ir 1989 m. Baltijos ke
lias, kai šimtai tūkstančių Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos gyven
tojų sudarė gyvą grandinę nuo 
Vilniaus iki Talino, susikabinę 
rankomis demonstravo savo so
lidarumą.

Šių metų “Baltijos kelią” 
pradėjo įvairaus amžiaus bėgi
kai iš Vilniaus, Kauno ir kitų 
Lietuvos miestų. Prisidėjo ir ke
letas atvykusių latvių, o estai 
prisijungė savo krašte. Bėgimo 
dalyviai vietoj estafečių lazdelių 
nešė kryželius, kurie vėliau bus 
padovanoti muziejams, akty
viausiai bėgikus rėmusiems 
žmonėms. Kryželius pašventino 
ir bėgikus palaimino klebonas 
kun. Ričardas Doveika.

Bėgikai iš viso bėgo 600 ki
lometrų, arba 30-40 kilometrų 
per dieną, baigė žygį prie Esti
jos parlamento rūmų.

Įtariami ministerial
Rugpjūčio 19 d. generalinis 

prokuroras Antanas Klimavičius 
pranešė, kad prokuratūros tiria
mose “Mažeikių naftos” bendro
vės turto iššvaistymo ir grobimo 
bylose tarp įtariamųjų yra du 
buvę ministerial, vienas vice- 
ministeris, du “Mažeikių naftą” 
valdžiusios JAV firmos “Wil
liams” vadovai. Jo teigimu, re
vizorių skaičiuojama žala pada
ryta valstybei ir “Mažeikių naf
tai” sudaro pusantro bilijono 
litų, bet nusikalstamais veiks
mais padarytos žalos randama 
apie 800 mln. litų. Bylose jau 
yra ir bus patraukta iki 20 as
menų, rašo ELTA/LGTIC.

Manoma, kad byla bus na
grinėjama Vilniaus apygardos 
teisme, nes sutartys buvo pasi
rašytos Vilniuje 1999 m. Byla 
dar neperduota teismui - joje 
yra per 200 tomų medžiagos.

Tris pagrindines sutartis dėl 
JAV investicijų į Lietuvos naf
tos ūkį Lietuvos vardu pasirašė 
tuometiniai valdymo reformų ir 
savivaldyių reikalų bei susisie
kimo ministerial Sigitas Kaktys 
ir Rimantas Didžiokas. “Wil
liams” už 75 mln. JAV dolerių 
įsigijo 33% “Mažeikių naftos” 
akcijų ir gavo teisę įmonę val
dyti. Pernai Rusijos firma “Yu
kos” nupirko tą akcijų dalį iš 
“Williams” ir perėmė bendrovės 
valdymo teises.

Parlamentarų susitikimas
Palangoje rugpjūčio 24 d. 

prasidėjo Baltijos ir Šiaurės 
valstybių parlamentų pirminin
kų susitikimas, kuriame dalyva
vo apie 50 užsienio atstovų. Jo 
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tikslas - aptarti parlamentų 
vaidmenį ir bendradarbiavimo 
būdus išsiplėtusioje Europos są
jungoje, pasirengimą ES Tarp
vyriausybinei konferencijai. 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Da
nijos, Islandijos, Norvegijos, 
Suomijos ir Švedijos parlamentų 
pirmininkai taip pat atkreipė dė
mesį į demokratinių procesų 
plėtojimo svarbą Gudijoje.

Susitikimo dalyviai lankėsi 
Karinių jūrų pajėgų prieplaukoje 
Klaipėdoje, apžiūrėjo Klaipėdos 
uostą iš laivo “Vėtra”. Kitas 
parlamentų vadovų susitikimas 
vyks Suomijoje, kur Suomija, 
Danija ir Švedija pasidalins sa
vo patirtimi organizuojant par
lamentų veiklą Europos sąjun
gos kontekste.

Lietuvos seimo pirmininkas 
Artūras Paulauskas parlamen
tarų susitikime atkreipė dėmesį į 
Baltijos jūroje Rusijos numato
mos naudoti naftos telkinio D6 
keliamas ekologines problemas 
ir paragino parlamentarus tuo 
susirūpinti.
Darnaus vystymosi strategija

Ministerių kabinetas rugpjū
čio 20 d. pritarė Darnaus vysty
mosi strategijai, kurioje numa
tyta, kad iki 2020 m. pagal 
ekonominius, socialinius bei 
gamtos išteklių naudojimo efek
tyvumo rodiklius Lietuva pla
nuoja pasiekti dabartinį Europos 
sąjungos valstybių vidutinį lygį, 
skelbia ELTA/LGTIC. Numato
ma, jog pastovus ir nuosaikus 
ekonomikos augimas per arti
miausius 17 metų leis 2.5-3 kar
tus padidinti bendrąjį vidaus 
produktą ir pagal vienam gy
ventojui tenkantį BVP Lietuva 
iki 2020 metų pasieks dabartinį 
ES narių vidurkį, o pagal aplin
kos taršos rodiklius neviršys ES 
leistinų normų. Tikimasi, kad 
pagerės darbo sąlygos ir sveika
tos apsauga, pradės didėti gims
tamumas ir sumažės jaunimo 
emigracija.

Tokias strategijas yra pa
rengusios visos ES valstybės ir 
jau baigia parengti ir tvirtini vi
sos kandidatės. Lietuvos strate
gija parengta derinant bend
rąsias 2001 m. priimtas ES nuo- 
statatas.

SODROS biudžetas 2004
ELTOS/LGT1C žiniomis, 

Valstybinio socialinio draudimo 
fondo (SODRA) taryba rugpjū
čio 26 d. apsvarstė pirminį 2004 
m. “Sodros” biudžetą, pagal ku
rį fondo biudžeto perteklius tu
rėtų siekti 26 mln. litų. Apy
tikriai skaičiuojama, kad “Sod
ros” pajamos kitąmet sudarys 
5.1 bin. litų ir bus 6.4 % dides
nės, negu laukiama šiais metais.

Šiame apskaičiavime numa
tytas antrasis mažų (iki 345 litų) 
pensijų didinimas, kuris galėtų 
prasidėti balandžio mėnesį. 
“Sodros” biudžetui tai kainuotų
24.3 mln. litų, ir 44% pensijų vi
dutiniškai padidėtų 8.98 lito.

Numatoma, kad bendras ap
draustųjų skaičius 2004 m. bus
1.3 mln. žmonių, arba 7.6% ga
linčių dirbti gyventojų. RSJ
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SPAUDOS BALSAI
Stambios sumos 

lenkiškoms mokykloms

“Tikėjimo ir šviesos” ben
druomenė Lietuvoje, įsijungusi 
į šiemetinę Neįgaliųjų metų pro
gramą, drauge su kaimyninių 
kraštų atstovais, liepos 2-12 d.d. 
suorganizavo kelis tarptautinius 
renginius - seminarą Vilniuje, 
stovyklą Palangoje. Globojo 
kardinolas A. J. Bačkis. Birželio 
30 - liepos 2 d.d. Vilniuje vyko 
tarptautinis Baltijos ir Vidurio 
Europos “Tikėjimo ir šviesos” 
bendruomenių tarybos posėdis. 
Regiono koordinatoriumi išrink
tas dar vieneriems metams šias 
pareigas ėjęs Darius Chmie- 
liauskas. Liepos 2-5 d.d. Vilniu
je buvo surengtas visuotinis 
kontinento susirinkimas, kuria
me dalyvavo atstovai iš Airijos, 
Anglijos, Armėnijos, Čekijos, 
Danijos, Gruzijos, Latvijos, 
Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, 
Rusijos, Slovakijos, Škotijos, 
Švedijos, Ukrainos ir Velso. 
Liepos 5-7 d.d. bendroje maldi
ninkų kelionėję į Aušros Vartus 
dalyvavo aukščiau minėtų vals
tybių atstovai. Palangos poilsio 
namuose “Raganė” buvo sureng
ta tarptautinė “Tikėjimo ir švie
sos” bendruomenių stovykla.

Didieji Žemaičių Kalvari
jos atlaidai prasidėjo pasirengi
mo stovykla, kuri įvyko š.m. 
birželio 27-29 d.d. Kryžių kal
ne. Po to birželio 30 d. apie 50 
maldininkų per Šiaulius ir kitas 
vietoves pėsčiomis patraukė į 
Žemaičių Kalvariją. Žygiui pa
siruošusį jaunimą palaimino 
nuncijus arkiv. dr. P. S. Zurbrig
gen. Vadovavo kun. P. Vainei
kis, OFM, ir Virginija Mickutė. 
Eidami maldininkai giedojo 
giesmes ir meldėsi. Kelionė 
baigta liepos 5 d. Atlaidai pasi
baigė liepos 12 d. Šiemet jie bu
vo susiję su Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 me
tinėmis. Mindaugo aktuose 1253 
m. paminėtas Gardų vietovardis, 
dabartinė Žemaičių Kalvarija.

Kauno aukštesnioji kate
chetų mokykla š.m. birželio 28 
d. šventė mokslo metų užbaigi
mą. Pradėta Mišiomis Sv. Pran
ciškaus Ksavero šventovėje. Jas 
aukojo mokyklos direktorius 
kun. V. Balčaitis, mons. P. Ta
mulevičius ir kun. M. Pūkštys. 
Mokykloje praeitais metais dir
bo 24 aukštos kvalifikacijos 
dėstytojai, mokėsi 232 studen
tai. Nuo š.m. rugsėjo 1 d. mo
kykla veiks kaip Religijos stu
dijų kolegija. Iki 2007 m. anks
tesniems absolventams bus tei
kiama galimybė studijų papildy
mu įsigyti valstybės pripažintą 
aukštesniojo mokslo diplomą.

Lietuvos Kolpingo kolegi
jos absolventų šventė įvyko 
š.m. birželio 27 d. Teisės ir 
verslo vadybos diplomus gavo 
40 studentų. Juos sveikino kole
gijos direktorė L. Juraškienė, 
kapelionas kun. R. Kuprys, ko
legos, draugai, artimieji, Kol
pingo dr-jos valdybos atstovė V. 
Motuzienė ir kt. Praeitais metais

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

kolegijoje mokėsi 250 studentų, 
dėstė apie 50 dėstytojų. Šiemet 
buvo įteisinta studentų atstovy
bė, kuri rengė seminarus ir kon
ferencijas. Kolegijoje ypatingas 
dėmesys kreipiamas į moralaus 
verslo ir teisingos teisės nuosta
tų propagavimą, profesinę etiką, 
krikščioniškąjį socialinį mokymą, 
katalikiško požiūrio ugdymą.

Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos XIX-tasis suvažia
vimas įvyko š.m. birželio 25-27 
d.d. Šiaulių universitete. Daly
vavo trylika Lietuvos aukštųjų 
mokyklų atstovų ir penki moks
lo tyrimų institutų vadovai. Pra
nešimus skaitė beveik trys šim
tai istorikų, medikų, filosofų, te
ologų, kalbininkų ir kt. Išrinkta 
nauja LKM akademijos valdyba 
ir priimti trys nauji nariai, tarp 
jų ir kardinolas A. J. Bačkis. Su
važiavimo dalyviai Kryžių kalne 
pastatė šį renginį priminsiantį 
kryžių, aplankė Stasio Šalkaus
kio kapą. Iškilmingas Mišias 
Šiaulių katedroje aukojo vysk. 
Eug. Bartulis ir vysk. J. Boruta, 
SJ. Šiaulių un-to rektorius V. 
Laurutis sveikinime pabrėžė, 
kad šis suvažiavimas buvęs pui
ki galimybė priminti apie save 
pasauliui. Šiuo metu LKM aka
demijai priklauso 700 narių.

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos Jaunimo sielovados ta
rybos posėdis įvyko š.m. birže
lio 20 d. Kauno arkivyskupijos 
Jaunimo centre. Dalyvavo vysk. 
R. Norvilą ir svečiai iš Vokieti
jos - Kiolno arkivyskupijos jau
nimo sielovados vadovas ir Pa
saulio jaunimo dienų Kiolne or
ganizacinio k-to narys kun. U. 
Hennes, supažindinęs posėdžio 
dalyvius su Jaunimo dienų ren
ginio eiga. Kalbėta apie keliau
jantį per Europą kryžių, kuris 
Lietuvą pasieks rugsėjo 6-19 
d.d. Pasisakyta įvairiais jaunimo 
sielovados kalusimais.

MIRTIES METINĖS
AtA

KAZYS RAŽAUSKAS
Tylūs armonikos tonai
Primena tavo akis, 
Primena tamsias blakstienas 
Tylias ir juodas naktis;

Užprašytas mirties metinių Mišias atnašaus 
rugsėjo 21 d., 10.30 v.r.:

Karklėnuose - kun. Alionidas Budrius; Skuode - kun. Rimvydas 
Marozas; Kretingoje - Tėvai pranciškonai; Telšiuose - vysk. 
Antanas Vaičius; Romoje - prel. Algimantas Bartkus, ir 
gregorines; Detroite - kun. Alfonsas Babonas; Southfielde - 
kun. Aloyzas Volskis.
Vėl būsime kartu... "viltis neapgauna... ” (Rom.5:5)

ŽMONA

Įvairių kraštų Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungų atstovai, dalyvavę PLB XI seime Vilniuje Nuotr. J. Urbono

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

STASYS DALIUS
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Lietuvių fondas
12.30 vai. septintas posėdis. 

Veda Rūta Žilinskienė. Praneši
mą darė Lietuvių fondo tarybos 
atstovas V. Kamantas. LF įsteig
tas JAV, turi per 7000 narių ir 15 
mln. dol. kapitalą. Jo palūkanos 
skiriamos lietuvybės reikalams. 
Iki šiol tiems reikalams išdalinta 
10 mln. dolerių, o Lietuvai pa
skirtas vienas milijonas dolerių 
jau išmokėtas. Didžiausią para
mą teikė PLB valdybai ir JAV 
krašto valdybai, daugiausia 
švietimo reikalams. Šiais metais 
fondas jau paskyrė 750,000 dol. 
Buvo paduotas ant ekrano adre
sas ir kur reikia kreiptis, norint 
gauti prašymo formas.

Mindaugo sukaktis
2.30 v.p.p. aštuntas posėdis. 

Lietuvos valstybės ir karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750 m. 
sukakties minėjimas. Istorikas 
prof. Tomas Baranauskas įdo
miai kalbėjo apie karalių Min
daugą. Jo biografijos neturime ir 
neturėsime, - pareiškė jis. Lie
tuvos valstybė įsteigta 1253 m. 
liepos 6 d., kai jis buvo karū
nuotas, nors popiežiaus bulė bu
vo duota 1251 m. liepos 17 d. 
Šios datos rodo Lietuvos valsty
bingumo ištakas. 1186 m. pir

Tačiau aš prisimenu viską 
Pamačius tą puokštę gėlių, 
Ta vasara slenka akyse, 
Bet jos sugrąžint negaliu... 

mas lietuvių karo žygis prieš 
kaimynus laikytinas Lietuvos 
kilimo pradžia ir kartu Lietuvos 
valstybės pradžia.

Po istoriko pranešimo buvo 
parodytas archyvinis filmas 
Kauno melodijos 1928-1935 m. 
Lietuvos prezidentas Aleksan
dras Stulginskis, Lietuvos nepri
klausomybės 10 m. sukaktis, Ka
riuomenės paradas Kaune, Šau
lių sąjungos 20 m. sukaktis 1939 
m., Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona poilsyje ir dartie.

Bendriionienės reikšmė
4.30 v.p.p. devintas posėdis. 

Pirmininkauja Virginija Tamaus- 
kaitė. Pasaulio lietuvių bendruo
menės reikalingumas. Pasisakė 
skirtingų kraštų atstovai, išreikš
dami savo mintis. Girius Anta
naitis, Australijos jaunimo są
jungos pirmininkas, pasisakė, 
kad bendruomenė turi ir turės 
svarbų vaidmenį lietuvių gyve
nime. Naujai atvykusieji turėtų 
būti įjungti į bendruomenės 
veiklą. įtaigoti Lietuvoje gyve
nančius, kad būtų globojama ir 
švarinama lietuvių kalba nuo 
svetimų įtakų.

Janina Šurvilaitė-Vaitkevi- 
čienė, Šveicarijos LB pirminin
kė, sakė, kad naujai atvykusieji 
neskuba jungtis bei padėti, nes 
jie jau turi kitokių vertybių 
sampratą.

Liepos 10, ketvirtadienis. 
Dešimtas posėdis. Pirmininkau
ja Henrikas Antanaitis. Gautas 
sveikinimas iš Urugvajaus gar
bės konsulato. Diskutuojama re
gioninės lietuvių problemos ir jų 
sprendimas. Pirmas kalbėjęs 
Urugvajaus LB atstovas nusis
kundė, kad didžiausia problema 
yra nutautėjimas ir stoka lietu
vių kalbos mokėjimo.

Karaliaučiaus LB atstovas 
Sigitas Šamborskis iškėlė pro
blemas dėl nebuvimo lietuviško 
kultūros centro, kuris būtinai 
reikalingas. Taip pat Lietuvos 
pilietybė labai svarbi Karaliau
čiaus lietuviams, nes turintis ru
sų pasą turi daugiau sunkumų 
gauti Lietuvos vizą, jos laukia 
didelės eilės.

Rusijos LB atstovė: reikia 
daugiau lietuviškos spaudos, 
mokyklų. Olandijos LB atstovė: 
bendruomenė įsteigta tik 2002 
m. Reikia daugiau informacijos, 
mokytojų, lietuviškos spaudos.

Australijos LB atstovė: turi
me rūpesčių, kaip Australijos 
miestuose išsaugoti turimus Lie
tuvių namus, nes mažėjant lietu
vių skaičiui mažėja pajamos ir 

MŪSŲ MIELAI NAREI

AtA
MONIKAI VAŠKEVIČIENEI 

mirus, jos sūnų JUOZĄ ir visus artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime —

KLKM dr-jos Lietuvos kankinių parapijos skyrius

pasidaro sunku juos išlaikyti. 
Taipgi lietuvių turimiems savait- 
raščiains sunku išsilaikyti iš pre
numeratų. Australijai reikia, kad 
daugiau lietuvių apsigyventų.

Kanados LB atstovė Teresė 
Pargauskienė išryškino, kaip 
mažose lietuvių apylinkėse, kur 
gyvena vos keletas šeimų, atlie
kamas lietuviškas darbas bei da
romi suėjimai. Siūlė vietoje ka
lėdinių dovanų savo vaikaičiams 
dovanoti bilietus į Lietuvą. Tai 
labai sustiprintųjų lietuviškumą.
Naujieji ateiviai ir kiti reikalai

11.30 v.r. vienuoliktas posė
dis. Pirmininkauja Rūta Žilins
kienė. Naujai atvykusių įtrauki
mas į kraštų lietuvių bendruome
nes. Lolita Kalėda, Australijos 
LB pirmininkė, sakė, kad nau
juosius reikia kviesti, priimti ir 
jais pasitikėti, nes ir ji pati iš 
naujųjų buvo išrinkta krašto pir
mininke. Daugelis kalbėjusių at
stovų aiškino, kaip pritraukti 
naujai atvykusius. Pagrindinis 
dalykas - atverti duris, pakvies
ti, priimti. Į Ameriką jau yra at
vykusių apie 200 lietuvių moks
lininkų, o Amerikos universite
tuose daktaratus yra padarę 
1000 lietuvių.

Vokietijos LB naujai atvykę 
jau vadovauja 8 apylinkėse. Nor
vegijos LB pirmininkė griežtai 
atsiribojo nuo nelegaliai atvyku
sių, nes jie nusikaltę įstatymams.

2.30 v.p.p. dvyliktas posė
dis. Pirmininkauja Juozas Poli- 
kaitis. Aptariami bendri PLB 
projektai Lietuvoje. Apie valdo
vų rūmų atstatymą referuoja to 
projekto pirm. Kulikauskas. Su
pažindinęs su atstatymo eiga, 
įteikė padėkos diplomus Angli
jos ir Estijos LB pirmininkams, 
kurių pastangomis surinktos au
kos statybai po 1,000 dol.

Lietuvos archyvų reikalu 
kalbėjo departamento generali
nis direktorius dėl saugojimo ir 
telkimo medžiagos tame archy
ve, kad išliktų ateičiai. Ypač 
svarbu, kad partizanų dokumen
tai būtų komplektuojami archy
vų departamente.

Dariaus-Girėno skrydis. Re
feruoja Gabrielius Žemkalnis 70 
metų jo sukakčiai paminėti. Pa
rodytas dokumentinis filmas Li- 
tuanicos sparnai.

4.30 v.p.p. tryliktas posėdis. 
Pirmininkauja Virginija Tamaus- 
kaitė. Iškelta daug klausimų ir 
siūlymų dėl trečiosios bangos 
išeivių vienodo pavadinimo.

(Nukelta į 4-lą psl.)

Vilniaus miesto savivaldybės 
nepastovumas

Toronto lenkų dienraštis 
Gazeta š.m. rugpjūčio 8-10 d. 
laidoje rašo: “Vilniaus miesto 
valdžia ketvirtadienį paskyrė aš- 
tuonioms lenkiškoms mokyk
loms tik 57% pažadėtosios su
mos. Pagrindinis šio sprendimo 
motyvas buvo pinigų stoka. Lie
tuvos lenkų rinkimų akcija 
(LLRA) mano, kad tai yra lenkų 
partijai kerštas už miestą val
dančiosios koalicijos nerėmimą. 
Dar praėjusiais metais Lenkijos 
respublikos senatas įsipareigojo 
padengti du trečdalius išlaidų -
l. 37 mln. litų (per 1.7 mln. zlo
tų), susietų su aštuonių lenkiškų 
mokyklų remontu su sąlyga, kad 
670,000 litų paskirs Vilniaus sa
vivaldybė. Paskyrus tik 57% ža
dėtosios sumos (380,000 litų) 
reiškia, kad atitinkamai sumažės 
ir suma, kurią Lenkija paža
dėjo”.

Tas pats dienraštis rugpjū
čio 22-24 d. laidoje rašo apie 
Vilniaus miesto valdžios nuo
monės pasikeitimą: “Vilniaus 
miesto vadovybė trečiadienį pri
pažino lenkiškų mokyklų re
montui 100% pažadėtosios su
mos, pakeisdama anksčiau šiuo 
reikalu padarytą sprendimą. (..) 
‘Džiaugiuosi, kad galų gale sa
vivaldybė tinkamai suprato 
bendrą su lenkais sumanymą ir 
nutarė pripažinti visą mūsų mo
kyklų remontui pažadėtą sumą. 
Tiesa, darbai baigsis labai pavė
luotai ir užtruks net ligi žiemos, 
bet geriau vėliau negu niekad’ - 
pasakė lenkų spaudos agentūrai 
Lietuvos lenkų mokytojų sąjun
gos pirm. J. Kwiatkowski”.

Vienas iš dešiniųjų koalici
jos narių yra lenkiškos vid. mo
kyklos direktorius. Sunku tikėti, 
kad jis norėtų savo mokyklai su
mažinti remontui skirtą sumą.

Toronto lenkų dienraštis 
Gazeta gauna lenkų spaudos 
agentūros (PAP) pranešimus. Ši 
agentūra turi savo koresponden
tę Vilniuje, todėl šiame dienraš
tyje yra daugiau žinių iš Lietu
vos negu kituose Toronto lenkų 
laikraščiuose.

Sovietų žala Lietuvai
Maskvos dienraštis Kom

mersant š.m. liepos 13 d. laidoje 
rašo: “Praėjusį savaitgalį Vilniu
je savo darbą baigė XI Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) 
seimas. Lietuvių diasporos at
stovai kreipėsi į Lietuvos seimą, 
prašydami neatsisakyti įstatymo 
dėl ‘Sovietų Sąjungos padarytų 
nuostolių okupacijos metu’, pri
imto 2000 m. birželio 13 d. Pa
gal šį įstatymą Rusija, kaip tie
sioginė Sov. Sąjungos paveldė
toja, turi atlyginti Lietuvai už 
žalą, padarytą ryšium su 1940
m. rugpjūčio mėn. Lietuvos 
įjungimu į Sov. Sąjungą. (...)

Speciali komisija, vadovau
jama ūkio min. Vinco Babiliaus, 
apskaičiavusi žalą pareiškė, kad 
RF yra skolinga Lietuvai 276 bi
lijonus dolerių. (...) Remdamasi , 
seimo priimtu įstatymu, Lietu
vos valdžia sudarė dar vieną 
specialią žinybinę komisiją - šį 
kartą patikslinti ir išreikšti pini

AtA
SAULIUI RIČARDUI 

MACIJAUSKUI
mirus, giliai užjaučiame jo šeimą ir artimuosius -

Ramutė ir Vaidotas Paltai

PADĖKA
AtA

VYTAUTUI LEPARSKUI
mirus 2003 m. liepos 25 d. Hamiltone, 

dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui kun. J. Žukaus
kui, OFM, ir kun. Audriui Šarkai, OFM, už Rožinio maldas 
ir laidotuvių apeigas, sol. L. Turūtaitei už giesmes. Dėkoja
me karsto nešėjams, taip pat už aukas šv. Mišioms, labdaros 
organizacijoms, Tėviškės žiburiams ir už gėles.

Dėkingi p.p. Mačiams už paruoštus pusryčius ir po
nioms už pyragus. Nuoširdi padėka p. Liaukienei ir p. 
Gudinskienei už visas suteiktas paslaugas mūsų šeimai šios 
netekties metu.

Liūdinti žmona Marija, 
sūnūs Tomas, Henrikas ir Leonardas

gais padarytą žalą. 2000 m. spa
lio mėn. komisija pateikė krašto 
valdžios atstovams naujus pada
rytos žalos duomenis. Palyginus 
su ankstyvesniais įvertinimais, ji 
sumažėjo 14 kartų ir buvo 20 bi
lijonų dolerių.

2000 m. rudenį Vytauto 
Landsbergio vadovaujami kon
servatoriai pralaimėjo seimo rin
kimus. Daugumą sudarė norin
tieji pagerinti santykius su Rusi
ja liberalai. (? J.B.) Nepaisant 
to, prezidento Valdo Adamkaus 
vizito Maskvoje išvakarėse sei
mas atsisakė pakeisti atlyginimą 
už žalą. Seimo pirmininkas Ar
tūras Paulauskas pareiškė, kad 
keisti įstatymo nereikia, tačiau jį 
pritaikyti tokiu būdu, kad būtų 
abiem pusėm priimtinas. (...)

Nepaisant to, ant XI PLB 
seimo slenksčio PLB ir JAV 
Lietuvių bendruomenės komisi
ja iškėlė 20 bilijonų dolerių atly
ginimo klausimą. Diasporos at
stovai mano, kad pokalbius dėl 
atlyginimo galima ir reikia vesti 
ir jog tai yra politinė, o ne tech
niška problema”.

Aušros Vartų rūpesčiai
Toronto lenkų dienraštis 

Gazeta š.m. rugpjūčio 15-18 d. 
laidoje rašo: “Vilniaus Aušros 
Vartų koplyčioje dingsta pinigai 
ir votai, informuoja penktadie
nio laidoje Lietuvos rytas, rem
damasis kaimynystėje esančioje 
Šv. Teresės šventovėje dirban
čiu zakristijonu. Vyskupas Juo
zas Tunaitis žada sudaryti spe
cialią komisiją, kuri šį reikalą 
ištirs.

Aušros Vartų koplyčią su 
Dievo Motinos paveikslu lanko 
tūkstančiai asmenų. Jų dauguma 
- tai maldininkai ir turistai iš 
Lenkijos. Dienraščio skiltyje 
zakristijonas Grigorij Korolkov 
pasakoja, kad žmonės dažnai 
aukoja ne klebonui ar kunigams, 
bet dirbantiems bažnyčioje as
menims, kurie aukas įsikiša į ki
šenes. Daug asmenų taip pat už
prašo ir Mišias, bet ne visi įmo
kami pinigai yra registruojami.

Pagal Korolkov’ą taupyklės 
šventovėje kaip ir koplyčioje 
yra nuolat naikinamos. Aušros 
Vartų koplyčia turi dar savo lo
byną, kuriame, kaip tvirtina zak
ristijonas, viešpatauja netvarka. 
Votai kabo vitrinoje be stiklų. 
Zakristijonas taip pat pastebėjo, 
kad pastaruoju metu dingo auk
sinė grandinėlė”.

Visa tai smulkmena palygi
nus su tuo, ką rašp Maria Kala- 
inajska-Saeed knygoje Vilniaus 
Aušros Vartai: “Ryšium su iš
kilmingu Aušros Vartų Dievo 
Motinos paveikslo vainikavimu 
buvo nuspręsta pagaminti nau
jus vainikus. Jie buvo tiksli bu
vusiųjų kopija, bet buvo auksi
niai su brangakmeniais. (...) 
Aukso vainikai ant paveikslo 
buvo uždėti 1927 m. liepos 2 d. 
Senieji buvo atiduoti saugoti 
Aušros Vartų koplyčios lobynui. 
Dabar paveiksle yra senoviniai 
vainikai. Vainikavimo auksinių 
vainikų likimas yra nežinomas” 
(psl. 126-127).

Kas pakeitė aukso vainikus į 
paauksuotus skardinius, knygos 
autorė nebando spėlioti. J.B.
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Paminklas Medininkuose žuvusiems Lietuvos pasieniečiams. Juos sovietų omonininkai nužudė 1991 m. 
liepos 31 d. Nuotr. G. Kurpio

Tau, jaunoji Lietuva!
Atlanto rūstybes nugalėję lietuviai

Pagerbti laisvės kovotojai
BIRUTĖ JONELIENĖ
Liepos mėnesį netoli Biršto

no prie plento buvo pašventintas 
kryžius ten žuvusiems partiza
nams Domicėlei Šiugždinytei- 
Žibutei ir jos broliui Pranui 
Šiugždiniui-Dragūnui. O praėju
sį rudenį keturi vyrai, vadovau
jami buvusio partizano Povilo 
Bužo, liejo pamatus, statė šį 
kuklų paminklą. Kad ilgai vi
siems pravažiuojantiems ir pra
einantiems primintų skaudžią 
Lietuvos praeitį, kovas dėl lais
vės ir didvyrių vardus.

Kaune gyvenančiai parti
zanų seseriai Onutei Šiugždi- 
nytei-Garšvienei tuos laikus pri
mena ne tik paminklai ir nuo
traukos, bet ir neišdildomai at
mintin įsirėžęs skausmas dėl 
okupantų sužaloto gyvenimo ir 
gražiausių jaunystės metų.

1940 m. rusams okupavus 
Lietuvą, jos du mamos broliai - 
Lietuvos karininkai Jonas ir Pet
ras Revuckai, kilę iš Prienų ra
jono Jiezno apylinkių, Sokonių 
kaimo, pradėjo slapstytis. Jonas 
pasislėpė žmonos tėviškėje, o 
Petras buvo suimtas ir su kitais 
Lietuvos karininkais pėsčias va
romas į Gudiją sušaudyti. Kai

Mirties 
pranešimas 

A+A
Vaclovas (Bill) Stepšys 

sulaukęs 83 metų amžiaus, ilgai 
sirgęs, mirė 2003 m. rugpjūčio 
31 d. Sudbury Regional ligoni
nėje. Liko liūdintys žmona Anna 
(Drutaitė), dukros Maggie Re
meikienė su vyru Gediminu 
(Sudbury), Aldona Teresė Ma
thias su vyru Douglas (Otavoje) 
ir sūnus Vytas (Sudbury), vai
kaičiai Matthew, Nathan, Chris- 
sie, Andrew, Alyssa, Alexander 
ir Ryan. Liūdi sesuo Marytė Bu- 
kaveckienė ir brolis Jonas Step
šys Lietuvoje, brolienė Marytė 
Cebatorienė Hamiltone bei visi 
brolvaikiai. Velionis buvo pa
šarvotas Jackson & Barnard lai
dotuvių namuose, Sudbury, ge
dulinės Mišios aukotos Christ 
the King šventovėje rugsėjo 2 d. 
10 v.r., po kurių velionis palai
dotas Civic kapinėse. Šeima dė
kinga už aukas jo atminimui, 
skiriamas “Canadian Cancer So
ciety”.

Paminklo žuvusiems partizanams šventinimas 2003 metų liepos mėnesį

Paminklo statymas žuvusiems partizanams 2002 metų rudenį

pavargusiems, pūslėtomis kojo
mis belaisviams buvo leista pa
ilsėti, nes jie nepajėgė toliau ei
ti, Petras užmigo po eglaite. 
Taip ir liko nepastebėtas, pės
čias grįžo namo, slapstėsi. Kai 
užėjo vokiečiai, įstojo į Plecha
vičiaus rinktinę. Po įnirtingų 
mūšių liko gyvas, grįžo namo.

1944 m. rusams vėl sugrį
žus, buvo ieškomas. Tada išėjo į 
mišką, Dainavos apygardos, 
Dzūkų rinktinės, Margio tėvūni
jos Vėjo būrį. Tapo partizanu 
Aitvaru. Netrukus pas seserį 
Oną Šiugždinienę po tvartu iš
kasė slėptuvę, ten įsikūrė su ki
tais partizanais, turėjo spausdi
nimo mašinėlę, spausdino parti
zanų atsišaukimus ir dokumen
tus. Prie jo veiklos prisijungė 
sesers vaikai Domicėlė ir Pra
nas. Veždavo į Kauną pas dėdę 
karininką Joną Revucką atsišau
kimus, parveždavo ginklų, ap
rangos, medikamentų. Saugioje 
slėptuvėje gyveno ir gydėsi 
daug partizanų: Viesulas, Kar
das, Klajūnas, Anupras, Beržas, 
Gintaras ir daug kitų.

1947 m. pavasarį įvyko di
delis mūšis netoli esančiame 
Uoseliūnų miške. Po mūšio visa 
šeima: Domicėlė, Pranas, Ona ir 
Jonas išėjo ieškoti sužeistų par
tizanų. Verknės pakrantėje rado 
du sunkiai sužeistus - Plauką ir 
Mindaugą. Parnešė į slėptuvę. 
Naktį kartu su kaimynais Jonu ir 
Juozu Lėckais, Vladu Kimantu 
atvežė iš Prienų chirurgą Ginkų. 

Slėptuvėje juos operavo, vėliau 
- slaugė.

Motina Ona Šiugždinienė 
ištisai gamino maistą ne tik 
slėptuvėje, bet ir miške esan
tiems partizanams, dukros skal
bė drabužius ir bintus. Partiza
nas Plaukas pasveiko per dvi 
savaites, o Mindaugas tik po 
dviejų mėnesių grįžo į būrį. Ta
čiau po metų kautynėse jį paėmė 
gyvą. Neišlaikęs kankinimų iš
davė slėptuvę ir jį slaugiusią šei
mą. 1948 m. birželio 29 d. du 
sunkvežimiai rusų kareivių ir 
stribų apsupo sodybą. Laimė - 
slėptuvėje buvę partizanai Aiva
ras, Ėglis, Berželis, Kardas, ry
šininkai Domicėlė ir Pranas 
naktį buvo išvykę į žygį ir dar 
negrįžę. Nieko nepešę rusai vis
ką sugriovė, keikėsi, plūdosi, 
sumušė motiną, vaikus, reikala
vo pasakyti, kur yra partizanai. 
O kai grįš sūnus ir dukra, kad 
ateitų į KGB skyrių. Nuo tada 
motina pradėjo slapstytis, o Do
micėlė — Žibutė, ir Pranas-Dra- 
gūnas išėjo į mišką, Dainavos 
apygardos, Dzūkų rinktinės, 
Margio tėvūnijos Vėjo būrį. Žu
vo 1949 m. vasario mėnesį. 
1949 sausio mėn. 16 d. į namus 
grįžo motina, atnešė vaikams 
valgyti. Matyt, ją sekė, areštavo, 
o namą padegė. Likę vaikai išsi
skirstė po visą Lietuvą, ėjo elge
tauti, niekas nenorėjo priimti, 
nes bijojo. 1949 m. spalio 12 d. 
už partizaninę veiklą areštavo 
seserį Onutę.

Tai vienas pavyzdys ir viena 
trumpa istorija nuo okupantų 
nukentėjusios šeimos. Daugelio 
tų, kurie nenorėjo nusilenkti ir 
paklusti okupantams, laukė pa
našus likimas. Gera gyventi bu
vo tik atėjūnų pakalikams ir 
bendrams.

PADĖKA
AtA

SAULIUI MACIJAUSKUI
iškeliavus amžinybėn 2003 m. rugpjūčio 19 d., 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui kun. A. 
Simanavičiui, OFM, prel. E. Putrimui, kun. P. Šarpnickui, 
OFM, ir kun. E. Jurgučiui, OFM, už velionies lankymą na
muose ir ligoninėje, atnašautas gedulines Mišias ir maldas 
prie kapo. Dėkojame muz. D. Viskontienei už vargonavimą 
ir giedojimą šv. Mišių metu.

Esame dėkingi giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už užprašytas šv. Mišias, aukas, gėles ir pareikštas užuojau
tas žodžiu bei raštu. Ačiū B. Stanulienei ir B. Prakapienei už 
paruoštus pietus ir visoms ponioms už skanius pyragus.

Liūdintys: žmona Julija, sūnus Edvardas, duktė Jane

ANTANINA 
URMANAVIČIENĖ

Jaunoji Lietuva! Tavo 
dvasios įkvėpti, mes stengiamės 
tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. 
Mūsų pasisekimas tegu sustipri
na Tavo dvasią ir pasitikėjimą 
savo jėgomis ir gabumais! Bet 
jei Neptūnas ar galingasis audrų 
Perkūnas ir mums bus rūstus - 
pastos mums kelią į Jaunąją Lie
tuvą ir pašauktų Lituaniką pas 
save, - tada Tu, Jaunoji Lietuva, 
turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir 
pasirengti naujam žygiui, kad 
audringųjų vandenynų dievai 
būtų patenkinti Tavo pastango
mis, pasiryžimu ir nekviestų Ta
vęs į Didij į Teismą.

Lituanikos laimėjimas tegu 
sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų 
dvasią ir įkvepia juos naujiems 
žygiams.

Lituanikos pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto vande
nyno gelmes tegu auklėja jaunų 
lietuvių atkaklumą ir ryžtumą, 
kad Sparnuotas Lietuvis būtinai 
įveiktų klastingąjį Atlantą Tėvy
nės Lietuvos garbei!

Tad šį savo skridimą skiria
me ir aukojame Tau, Jaunoji 
Lietuva!..

Tą didįjį bandymą pradėsi
me, tikėdamiesi Dangaus pa
laimos!”

Stepas Darius Stasys Girėnas 
(Ištrauka iš Dariaus ir Girėno testamento)

Šio testamento, parašyto 
prieš skrydį į Lietuvą, žodžiai 
liudija, kad ne sau garbės trokš
dami, ne sau naudos ieškodami 
1933 m. liepos 15-ąją iš Niujor
ko oro uosto pakilo skrydžiui, 
tolimam ir pavojingam lietuviai 
(JAV piliečiai) lakūnai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas, pasiry
žę įveikti rūstųjį Atlantą - per
skristi per jį nedidele vienmoto
re “Lituanika”, o ant jos sparnų 
virš neramaus vandenyno paky
lėti jaunąją penkiolikmetę Tėvy
nę Lietuvą ir parodžius ją visam 
pasauliui priminti, kad ji neuž
duso ilgais amžiais rusiškuose

Kryžius iš Lietuvos - į Vatikaną
ANTANINA 

URMANAVIČIENĖ
Alytaus rajono Kaniūkų til

tas ne tik jungia abu Nemuno 
krantus, bet ir žymi Vilkaviškio 
bei Kaišiadorių vyskupijų ribas.

Birželio 11-ąją prie šio tilto 
rinkosi alytiškiai ir Alytaus 
miesto svečiai, laukdami neeili
nio įvykio - susitikimo su Lietu
vos maldininkų grupe, nešančia 
kryžių į... Vatikaną.

Šio susitikimo koordinatorė 
Laimutė Žemaitytė aiškino mal
dininkų ilgos kelionės tikslą - 
tai taikos ir ramybės visame pa
saulyje sklęidimas.

Kryžius sveriantis 60 kg, 
keliavo per Lietuvą 4 maršru
tais. Maldininkai šią šventą gar
bingą naštą nešė apie tris tūks
tančius km. Paskutinis ketvirta
sis maršrutas - ilgiausias. Nešė
jai tikisi Romą pasiekti tik š.m. 
spalio 14 d. Neturėtų jiems su
trukdyti Europą krečiantys 
karščiai.

Prie minėto tilto sulaukę ke
liauninkų kolonos su linksmai 
plaikstomomis keturiomis vėlia
vomis — Šv. Tėvo, trispalve, 
Taikos ir valančiukų organizaci
jos. Iš jų kryžių perima Alytaus 
miesto religinių organizacijų at
stovai: Šv. Benedikto vidurinės 
mokyklos valančiukai su vadove 
Vale Pisaravičiene, tikybos mo
kytoja Marija Jackauskiene, 
Lietuvos Blaivybės sąjūdžio ini
ciatorius Juozas Kančys, Aly- 

vergovės pančiuose, kad ji lais
va, nepriklausoma ir lygiateisė.

1933 m. liepos 17 d. narsūs 
lakūnai perskrido Atlantą. “Li
tuanika” nenugrimzdo į vande
nyno gelmes, tačiau baisi nelai
mė, tykojusi netoli Tėvynės, kai 
Kauną nuo katastrofos Vokieti

joje Soldino apylinkėse skyrė 
tik keli šimtai kilometrų.

Žinia apie “Lituanikos” liki
mą sujaukė svajotos laimingos 
skrydžio pabaigos jausmą, su
keldama kiekvieno lietuvio šir
dyje didelį sielvartą ir liūdesį.

Lietuva paminėjo drąsuolių 
lakūnų Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno šlovingojo skrydžio 
70-metį. Tuo skrydžiu jie pasie
kė anuo 'metu antrąjį rezultatą 
pasaulyje transatlantine trasa pa
gal skrydimo nuotolį (apie 7000 
km), pagal išbūtą laiką ore (37 
vai. 11 min.). Šis skrydis pasau
linėje aviacijoje buvo minimas 
kaip vienas tiksliausių. Pirmą 
kartą “Lituanika” gabeno oro 
paštą iš Amerikos į Europą.

Legendinį skrydį ištikusi 
nesėkmė įkvėpė žmones kurti 
dainas liūdnomis gaidomis. Jos 
plačiai buvo dainuojamos ne tik 
jaunoje laisvoje Lietuvoje, bet ir 
lenkų okupuotos Dzūkijos toli
miausiuose sodžiuose. Ši nelai
mė labai gėlė pavergtos, laisvės 
troškusio dzūko širdį.

Lietuvos lakūnų-didvyrių 
Stepono Dariaus ir Stasio Girė
no skrydį mena jų vardais pava
dintos miestų, miestelių gatvės, 
jų garbei įrengti muziejai, su
kurti paminklai. Vyriškos gimi
nės atstovai didžiuojasi turėda
mi Dariaus ir Girėno vardus.

Skrydžio per Atlantą 70-čiui 
paminėti Kauno aeroklubo na
riai Viktoras Ramonas ir Gin
tautas Staniulis laimingai du 
kartus nugalėjo Atlantą, nuskris- 
dami lengvu amerikietišku lėk
tuviuku iš Lietuvos Amerikon ir 
grįždami iš Amerikos Lietuvon.

Narsių lakūnų atminimą 
gražiai ir iškilmingai pagerbė 
visa Lietuva.

taus apskrities Vyskupo Motie
jaus Valančiaus BS valančiukų 
kolegijos pirmininkė Marija 
Kančytė, taip pat kiti miesto 
žmonės bei atvykę į Alytų sve
čiai. Maldininkų rankose Švč. 
Mergelės Marijos skulptūrėlės, 
Rožiniai.

Šventoms giesmėms skam
bant, nuo tilto minia pasiekia 
Alytų. Kryžius atnešamas į Šv. 
Kazimiero šventovę. Parapijos 
klebonas kun. Darius Vasiliaus
kas aukoja šv. Mišias, pasako 
prasmingą pamokslą, laiminda
mas piligrimus, linki sėkmės ir 
stiprybės tolimoje kelionėje.

Miesto gyventojai džiaugia
si, kad kryžius, nešamas Vatika- 
nan per Lietuvą, pabuvojo Aly
tuje - Saleziečių žinių žurnalo 
lietuviškos laidos atgimimo 
gimtinėje. Koks būtų buvęs lai
mingas šio žurnalo redaktorius, 
atgaivintojas a.a. kun. Pranas 
Gavėnas, Alytaus miesto garbės 
pilietis, grįžęs nepriklausomon 
Lietuvon iš tolimosios Brazili
jos, atgaivinęs šio reikšmingo, 
labai reikalingo leidinio redakci
ją, galėjęs savomis rankomis 
įteikti Saleziečių žinias keliauto
jams, kad šie perduotų Šv. 
Tėvui.

Šią kilnią misiją atliko kry
žiaus nešėjas nuo Kaniūkų tilto į 
Alytų, šio žurnalo - Saleziečių 
žinios aktyvus platintojas, buvęs 
minėto garbingo kun. Prano Ga
vėno pagalbininkas Alfonsas 
Vitkauskas. Jis įsitikinęs, kad 
kryžius bus atneštas į Vatikaną, 
o Saleziečių žinios pateks į Šv. 
Tėvo rankas.

Lietuvos tautodailininkų są
jungos Alytaus apskr. “Dzyvų” 
skyriaus pirmininkė Aldona Jan
kauskienė prašė maldininkus 
perduoti Šv. Tėvui ir Alytaus 
miesto atminimo gairelę. (Šis 
miestas kun. P. Gavėno iniciaty
va 1995 m. paaukotas Švč. Mer
gelės Krikščionių Pagalbos 
globai).

Alytaus gyventojai tiki, jog 
maldininkų iš Lietuvos misija 
padės išprašyti iš Aukščiausiojo 
mūsų Tėvynei dvasinio atgimi
mo, o Saleziečio žinios ir gairelė 
iš Alytaus primins Šv. Tėvui, 
kad šio miesto žmonės myli Tė
vynę ir Bažnyčią.
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ALIAS surengtame Dariaus ir Girėno skrydžio 70-mečio minėjime prie 
paminklo Marquette Parke Čikagoje kalba naujasis Lietuvos konsulas 
Arvydas Daunoravičius Nuotr. Ed. Šulaičio

Atlanto drąsuolių sukaktis
Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 70-metis

ALDONA ŠMULKŠTĮENĖ
Šį Dariaus ir Girėno žygio 

minėjimą Čikagoje rengė Ame
rikos lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos (ALIAS) Čika
gos skyrius.

Beveik savaitę prieš liepos 
17 Čikagos lietuviškoje spaudo
je ir radijo valandėlėse bei Ame
rikos lietuvių televizijoje buvo 
rašoma ir kalbama apie šių did
vyrių žygį.

Liepos 12 d. Dariaus ir Gi
rėno žygį pagerbdami, mažu 
lėktuvu atskridę kauniečiai Vik
toras Ramonas ir Gintautas Sta
niulis padėjo gėlių prie Dariaus 
ir Girėno paminklo Marquette 
Parke. Po to jie dalyvavo spau
dos konferencijoje “Seklyčioje” 
ir atsakinėjo į žiniasklaidos at- 

. stovų klausimus apie jų skrydį 
per Atlantą.

Pagrindinis minėjimas įvy
ko liepos 20 d. Jis prasidėjo Lie
tuvos vėliavos pakėlimu Švč. 
M. Marijos gimimo parapijos 
mokyklos aikštėje. 10.30 v.r. 
buvo atnašaujamos šv. Mišios. 
Dalyvavo šauliai, ramovėnai, 
Amerikos legiono Dariaus ir Gi
rėno bei Don Varno postų nariai 
ir kt. organizacijos su vėlia
vomis.

Šv. Mišios buvo pradėtos 
giesme Nuliūdo kapais pasipuo
šus Tėvynė. Ši ir kitos puikiai at
liktos parapijos choro giesmės 
buvo pritaikytos šios dienos mi
nėjimui. Giedojo sol. Vaclovas 
Momkus. Chorui vadovavo ir 
vargonavo Jūratė Grabliauskie- 
nė. Kun. Rimvydas Adomavi
čius savo pamoksle kėlė mintį, 
kad visi lietuviai turėtų gerbti 
savo tėvų žemę ir jos tradicijas 
ir kuo daugiau garsinti lietuvių 
vardą.

Po pamaldų dalyviai su vė
liavomis ir vainiku žygiavo nuo 
šventovės Lithuanian Plaza ir 
California gatvėmis paminklo 

A.a. kunigo Prano Gavėno pagalbininkas Alfonsas Vitkauskas neša 
kryžių į Alytų nuo Kaniūkų tilto. Jo rankoje Saleziečių žinios, skirtos 
Šv. Tėvui Nuotr. A. Urmanavičienės

link. Eisena nebuvo labai didelė, 
nors šventovė buvo pilna.

Iškilmei prie paminklo va
dovavo ALIAS Čikagos sky
riaus narė Aurelija Dobrovols- 
kienė. JAV ir Lietuvos himnų 
giedojimui vadovavo solistai 
Margarita ir Vaclovas Monikai. 
Darius ir Girėnas buvo pagerbti 
kariškai - salvėmis ir gėlių vai
niku.

Kalbėjo naujasis Lietuvos 
generalinis konsulas Arvydas 
Daunoravičius. Vilma Jarulienė 
perskaitė Dariaus ir Girėno tes
tamentą. Žodį tarė Dariaus ir 
Girėno karo veteranų posto at
stovas. Kalbėjo ir dr. Vida Škė- 
maitė-Navickienė, Dariaus šei
mos atstovė, atvykusi iš Lie
tuvos.

Iškilmėms prie paminklo 
pasibaigus, dalis žmonių grįžo į 
parapijos salę pasižiūrėti filmo 
apie Darių ir Girėną.

Salėje programą pradėjo 
ALIAS vicepirm. Rimantas Gu
rauskas, pasveikinęs susirinku
siuosius ir priminęs, kad rengi
nių ciklas pagerbti Darių ir Gi
rėną prasidėjo prieš savaitę, o 
šiandieną jis užbaigiamas doku
mentiniu filmu apie šiuos didvy
rius. Šis dokumentinis filmas 
buvo paruoštas 1983 m. oku
puotoje Lietuvoje. Jį sukūrė do
kumentinių filmų specialistas R. 
Verba.

Po filmo žmonės skirstėsi 
susikaupę, vieni prisimindami 
1933 m. liepos 17 d. jų pačių iš
gyventus, kiti - jau Čikagoje se
niau rengtus iškilmingus minė
jimus.

• Nesiskundžiau ir nedejavau 
dėl savo likimo, tačiau karta, kai 
buvau basas ir neturėjau lėšų ba
tams pirkti, pradėjau murmėti. 
Prislėgtas nuėjau į didelę mečetę 
Kufoje ir ten pamačiau vyrą be ko
jų. Tuomet dėkojau Dievui už tai, 
kad turėjau abi kojas, kurioms trū
ko tiktai apavo. (Madi)
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SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMAS

Šių metų gegužės mėnesį 
įvyko Lietuvos sąjūdžio VIII-sis 
suvažiavimas, kuris paskelbė re
zoliuciją, skatinančią telkti vi
suomenės ir nevyriausybinių or
ganizacijų bei piliečių pastangas 
“naujai moralinio atgimimo, 
krikščioniškojo bendrumo ir pa
sipriešinimo pastangai”, kurios 
tikslas - “šviesesnė, geresnė, 
teisingesnė Lietuva, teisingumo 
Lietuva”. Lietuvos sąjūdis žada 
atidžiai stebėti rinkimų į seimą 
vajų, ryžtingai stengtis užkirsti 
kelią asmenims, pažeidinėjan
tiems žmogaus teises. Sąjūdžio 
paskirtis, kaip rašoma programi
nėse nuostatose, yra aktyviai įta
koti Lietuvos visuomenę ir poli
tines jėgas, siekiant įgyvendinti 
pagrindinį tikslą - geresnę Lie
tuvą, rasti bendrą kelią į bendrą 
gėrį. Tautos pagrindu laikomos 
stiprios šeimos ir stiprios bend
ruomenės, besiremiančios į tra
dicines bei tikėjimo vertybes. 
Sąjūdis, pats turintis atsinaujinti, 
rūpinsis ir jaunimo problemo
mis, ypač narkomanijos, “nes 
leidę nusikaltėliams žudyti jau
nimą mes tuo pačiu leidžiame 
žudyti ir tautos ateitį”.

IŠSPRĘSTA TRANZITO 
PROBLEMA

ITAR-TAS-ELTA agentū
ros skelbia, kad Rusijos dūmos 
komiteto pirmininkas Dmitrijus 
Rogozino nuomone, Rusijos pi
liečių kelionių į Karaliaučių ir 
atgal tranzitu per Lietuvą prob
lema visiškai išspręsta. Norintys 
vykti ten ir atgal gali pateikę pa
są įsigyti bilietus šešiuose mies
tuose, kuriuose sudaromi tokie 
traukiniai. Pensininkai ir vaikai 
gali iš Maskvos ir Sankt Pe
terburgo nuskristi į Karaliaučių 
ir atgal tik už 990 rublių.

KIEK MOKYKLOS 
NELANKO?

Valstiečių laikraštis skelbia, 
kad Lietuvoje nėra tikslių duo
menų, kiek vaikų nelanko mo
kyklos. 2001 m. gyventojų sura
šymo duomenimis, tokių 7-16 
m. amžiaus vaikų buvo 5,256, 
arba 1.1% visų šio amžiaus Lie
tuvos moksleivių. Iš jų - 3,206 
(61%) yra mieste, o 2,050 
(39%) - kaime. Sugrąžinti vai
kus į mokyklas bandoma įvai
riomis priemonėmis. Švietimo ir 
mokslo ministerija (ŠMM) nuo 
2001 m. įsteigė 370 socialinių 
pedagogų vietas, nuo rugsėjo 1 
d. jų bus dar 170. Jie dirba su ri
zikos grupės vaikais, lanko jų 
šeimas. Socialiai remtinų vaikų 
nemokamas maitinimas taip pat 
pritraukia juos į mokyklas. Per
nai Lietuvoje buvo maitinama 
160,000 (apie 30%) moksleivių. 
Š.m. rugsėjo-spalio mėnesiais 
ŠMM įveda nemokamą telefono 
liniją, kuria piliečiai gali naudo
tis pranešdami apie mokyklos 
nelankančius arba retai lankan
čius vaikus.

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

i Lougheed Funeral
s Home
I Žmonės, kurie atjaučia kitus

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

AUDRA PALANGOJE
Rugpjūčio 27 d. Palangoje 

kilo audra, kurioje 25 metrų per 
sekundę stiprumo vėjas net lau
žė medžius. Paplūdimį bangos 
užliejo iki pat kopų. Klaipėdoje 
sustojo uosto darbai, per Kuršių 
marias nebeplaukiojo keltai. 
Kaip praneša Lietuvos rytas, iki 
pavakarės Jūrų paieškos ir gel
bėjimo centras nebuvo sulaukęs 
pranešimų apie nelaimes.

MAŽINS TELEFONO KAINAS
“Lietuvos telekomas” nuo 

rugsėjo 1 d. ne “piko” metu vie
tinių pokalbių kainas mažina iki 
3 centų už minutę, tarpmiestinių 
iki 9 centų už minutę, skelbia 
Lietuvos žinios. Tačiau išliks 14 
centų sujungimo mokestis. Ne 
“piko” laikas darbo dienomis 
yra nuo 8 v.v. iki 7 v. ryto, o po
ilsio ir švenčių dienomis - visą 
parą. Telefono linijos įrengimo 
mokestis iki metų pabaigos kai
nuos 1 litą. Kainos mažinimu 
siekiama susigrąžinti prarastus 
vartotojus, kurių nuo metų pra
džios^ sumažėjo daugiau kaip 
8%. Šių metų pirmojo pusmečio 
duomenimis, “Lietuvos teleko
mas” turėjo beveik 860,000 tele
fono linijų. Tyrimų duomeni
mis, 72% visų laikinai atsisakiu
sių pastovaus ryšio vėl pradėtų 
juo naudotis, jeigu “Lietuvos te
lekomas” pasiūlytų mažesnį mo
kestį bei mažesnius pokalbių ta
rifus.

NUSIŽUDĖ PROKURORAS
Lietuvos rytas praneša, kad 

rugpjūčio 25 d. darbo kabinete 
rastas nusišovęs Generalinės 
prokuratūros pareigūnas 31 me
tų Tomas Birštonas. Baigęs Vil
niaus universiteto Teisės fakul
tetą, Generalinėje prokuratūroje 
dirbo nuo 1999 metų. Prokuro
ras nepaliko priešmirtinio laiš
ko. Jo žmona Inga dirba Vil
niaus apygardos prokuratūros 
technine padėjėja, tėvas Zeno
nas Birštonas - Vilniaus apygar
dos teismo baudžiamųjų bylų 
skyriaus teisėjas. Generalinio 
prokuroro Antano Klimavičiaus 
teigimu, problemų darbe T. 
Birštonas neturėjo, jam nebuvo 
skirta nuobaudų. Jis kontroliavo 
Muitinės departamento krimina
linės tarnybos tiriamas bylas.

SULĖTINS VAŽIAVIMO 
GREITI

Nuo rugsėjo 1 d. Lietuvos 
miestuose leistinas automobilių 
greitis bus sumažintas nuo 60 
iki 50 kilometrų per valandą. Ti
kimasi, jog sumažintas leistinas 
greitis, taip pat reikalavimas nuo 
rugsėjo 1 d. iki balandžio mėne
sio važinėti tik įsijungus šviesas, 
sumažins avarijų skaičių, rašo 
Lietuvos rytas. Pernai 100,000 
Lietuvos gyventojų teko 162 
avarijos, 19 žuvo, 192 buvo su
žeisti. Avarijų nuostoliai Lietu
voje sudaro maždaug. 3% bend
rojo vidaus produkto. Rizikos 
laipsnis patekti į autoavariją 
Lietuvoje yra beveik tris kartus 
didesnis negu Skandinavijos 
kraštuose, nors keliai ir taisyklės 
panašūs. Praėjusių metų liepos 
mėnesį keliuose žuvo 55 gyven
tojai, šių metų - 66 žmonės. RS.J

nrZMKV FOUR SEASONS
fVIZ/r REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.
Darbo tel. 705-445-8500
Namų tel. 705-429-6428

Elektroninis paštas: angie@angiesalvaitis.com 
Tinklavietė: www.homesgeorgianbay.com
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liepos 7-11 d. Vilniuje. Susipažinimo vakare
Nuotr. J. UrbonoIš Pasaulio lietuvių bendruomenės XI seimo Lietuvoje 2003 m. 

susitikę Kanados atstovai

Stanislovas Poniškaitis dėkoja Žvirgždaičių seniūnui Algimantui Bau- 
boniui už aplinkos tvarkymą, o atlikėjams - už montažą

Įamžintas žymaus saleziečio atminimas
Liepos 26-ąją įvyko Lietuvos saleziečių vienuolijos 
steigėjo kunigo Antano Skelčio įamžinimo gimtajame 
krašte iškilmės. Ilgai primiršto savo dėdės dvasininko 
atminimą įamžinti ryžosi jauniausias jo sūnėnas

vilkaviškietis Stanislovas Poniškaitis
Saleziečių veikėjas kun. A. 

Skeltys gimė 1884 m. Griškabū
džio valsčiaus (dab. Žvirgždai
čių seniūnija) Žalvėderių kaime. 
Stambių ūkininkų aštuoniolika- 
metis sūnus Antanas 1902 m. iš
vyko Italijon. Baigęs saleziečių 
mokyklą ir teologijos institutą, 
1914 m. įšventintas kunigu. Per 
atostogas lankydavosi Tėvynėje 
ir Italijon veždavosi jaunuolių, 
panorusių toliau lavintis pas sa
leziečius. 1934 m. gįžo į Lietuvą 
ir Vytėnuose įsteigė pirmąjį sa
leziečių židinį Lietuvoje. Čia 
atidarė ir mokyklą su beveik 
100 auklėtinių.

Pokario metais bolševikai 
vienuolyną ir mokyklą panaiki
no. Jos direktoriui kun. A. Skel- 
čiui teko slapstytis Dzūkijoje. 
Pagaliau jis tapo altaristų Leipa
lingyje, kur mirė 1960 m. liepos 
28-ąją.

Kasmet paskutinįjį gegužės 
šeštadienį bendraminčiai renkasi 
Vytėnuose. Jau trečią kartą lie
pos mėnesį S. Poniškaitis susiti
kimus organizuoja ir Griškabū
dyje ir Žalvėderių kaime. Šie
met į Griškabūdį, kur gimtosios 
parapijos kapinėse palaidotas 
kun. A. Skeltys, susirinko būrys 
jo gerbėjų bei giminių iš Druski
ninkų, Kauno, Alytaus,Vilka
viškio ir kitų vietovių. Šv. Mi
šias už garbingo kraštiečio, jo 
giminių vėles bei geradarius au
kojo Panevėžio vyskupas emeri
tas J. Preikšas ir kunigai V. Vai
čiūnas, Z. Gustainis, P. Tavorai- 
tis. Paskui prie itin gražiai pa
puošto kun. A. Skelčio kapo 
skambėjo giesmės, nušviesti 
Velionies nuopelnai.

Garsiosios varpinės, statytos 
jau mirusio klebono J. Vaičai
čio, papėdėje kalbėjo dabartinis 
klebonas kun. V. Jurčiukonis, 
priminę kun. Antano slapstymą
si ir jo tėvelių pastogėje. Šakių 
rajono kultūros skyriaus vedėja 
A. Kasparevičienė perskaitė ra
jono tarybos nutarimą miestelio 
Obelų gatvei suteikti Antano 
Skelčio vardą. Nukrito uždanga 
nuo lentelės su nauju pavadini
mu. Dalyvių eisena pasiekė Pil- 
viškių-Šakių plentą. Svarbiojoje 

kryžkelėje nudengtos lentelės

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Broliai Antanas (kairėje) ir Sta
nislovas Poniškaičiai su viešnia 
Augenija Kasperavičiene prie nu
dengtos rodyklės

smaigalis nukreiptas kun. A. 
Skelčio gimtinės link.

Keliolika automobilių nu
skubėjo Žalvėderių kaimo kryp
timi. Dar dvi rodykles su žo
džiais Kunigo Antano Skelčio 
gimtinė nudengė Žvirgždaičių 
seniūnas A. Baubonis bei alytiš
kė rašytoja E. Biliūtė-Aleknavi- 
čienė.

Prie žalumynais papuošto 
dailaus koplytstulpio Žvirgždai
čių choristės ir vidurinės m-los 
skaitovės atliko įsimintiną mon
tažą. Liūtinis lietus neleido stip
rintis atsivežtais lietuviškais 
gardėsiais po sodybos liepomis. 
Tad kukli agapė vyko 150 metų 
senumo trobos kambaryje. Visi 
gėrėjosi kitame gale S. Poniš- 
kaičio atnaujintu labai turtingu 
rodiniais kun. A. Skelčiui skirtu 
muziejumi, kurio pradininkas 
buvo salezietis kun. Pr. Gavė
nas, palaidotas Alytuje.

Atsiliepimų knyga pasipildė 
daugeliu nuoširdžių įrašų, tarp 
kurių ir šilti skatinantys vysku
po J. Preikšo žodžiai. Laimingas 
S. Poniškaitis bičiuliškai dėkojo 
už apsilankymą. Skirstėmės su 
viltimi, kad atsikūrę Lietuvos 
saleziečiai padės rūpintis, sie
kiant šį vertingą pastatą įrašyti į 
kultūros paminklų paveldo re
gistrą ir tuo būdu praplėsti patal
pą parodai.

Jeronimas Saičiūnas

Pasaulio 
lietuvių...

(Atkelta iš 2-ro psl.)
Taipgi daugelis atstovų džiaugė
si naujųjų lietuvių atvykimu, nes 
sustiprino veiklą. Buvo ir nega
tyvių pasisakymų tiek iš senųjų 
ateivių, tiek iš naujųjų, kur pvz. 
Čikagoje naujųjų ateivių tarpe 
buvo trys žmogžudystės, o nusi
kaltėliai pagauti ir sėdi kalėjime.

Nutarimai
Liepos 11, penktadienis. Ke

turioliktas posėdis. Pranešta, kad 
gauti sveikinimai iš ambasado
rės G. Damušytės, Lietuvių fon
do iš JAV, Rygos lietuvių mo
kyklos. Šiame posėdyje buvo 
svarstomi rezoliucijų komisijos 
paruošti seimo nutarimai. Dr. 
Bronius Makauskas, rezoliucijų 
komisijos pirmininkas, referuoja 
ir pristato seimui gautus ir pri
imtus nutarimus. Jie visi buvo 
priimti.

Nutarimas dėl PLB fondo 
susilaukė ilgų diskusijų, kurias 
iškėlė JAV krašto atstovai - Ge
čys, Maciūnas ir Narušienė, 
karštai įrodinėdami, kad fondas 
savo veikla ir aukų vajais sudaro 
įspūdį apie buvimą PLB organi
zacijos dalimi, naudoja valdy
bos blankus ir vardą, bet nepa
valdus PLB valdybai, nes turi 
atskirą direktorių valdybą, kuri 
nėra renkama ir PLB nekontro
liuojama, turi savo atskirą iždą, 
kurio PLB kontrolės komisija 
netikrina, ir visa veikla savaran
kiška, nors remia visus bendruo
menės darbus. Tačiau prisibijo- 
ma, kas bus ateityje, kai Fondo 
pirm. V. Kamantas nebus PLB 
valdybos pirmininkas ir Fondas 
gali sustoti rėmęs bendruomenę. 
Po diskusijų ir visų pasisakymų 
buvo pateiktas balsavimui nuta
rimas, kad PLB fondas yra pa
valdus PLB valdybai ir jos kon
troliuojamas. Prieš balsavimą 
nebuvo duotas balsas PLB fon
do pirm. V. Kamantui pasisa
kyti. Nutarimas dėl PLB fondo 
priklausomybės PLB seimui pri
imtas balsuojant už 51 atstovui, 
prieš 28, susilaikius 20. Kažkaip 
po balsavimo tvyrojo nuotaika, 
ar iš viso reikėjo tokį nutarimą 
daryti.

Penkioliktajame ir šešiolik
tajame posėdžiuose buvo išrink
ta nauja valdyba, garbės teismas 
ir kontrolės komisija.

Pabaigoje posėdžio seimo 
atstovų išreikšta padėka buvu
siai PLB valdybai su pirmininku 

. V. Kamantų, išvežusiam ketu
rias kadencijas, audringais ilgais 
plojimais ir atsistojimu.

Baigiant
Baigę posėdį ėjome nuleisti 

PLB vėliavos, kuri per keturias 
dienas plevėsavo prie Lietuvos 
seimo rūmų. Vėliavą nuleido 
trys merginos iš skirtingų kraš
tų, giedant Tautos himną. Vėlia
va perduodama buvusiam pirmi
ninkui V. Kamantui. Po to ėjom 
prie prieš trejus metus pasodinto 
ąžuoliuko Neries pakrantėje, ku
ris užaugęs dvigubai didesnis. 
Po trumpos kalbos ąžuoliukas 
palaistomas, kad ir toliau gražiai 
augtų. Priėjo pritvirtinta lentelė, 
pažymint, kad tai PLB X-jo 
seimo pasodintas 2000 m.

Vakare - seimo atsisveikini
mo vakaronė “Crown Plaza Vil
nius” viešbutyje kartu su XI Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so atidarymu, kuris tęsėsi iki 10 
v.v. Atsilankė buvęs prezidentas 
Valdas Adamkus ir premjeras 
Algirdas Brazauskas.

PLB XI seimas baigėsi, da
bar lieka klausimas, kur bus 
įsikūrusi PLB valdyba ir ar bus 
toliau leidžiamas Pasaulio lietu
vio žurnalas?

Paremkite Tėviškės žiburius au
ka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu.
Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai

■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Lietuvos karaliaus Mindaugo 
750 metų karūnavimo sukaktis bir
želio 23 d. paminėta Niujorke. Mi
nėjimą surengė Lietuvos generali
nis konsulas Niujorke M. Butkus su 
LB Manhattan apylinkės valdyba, 
pirmininkaujama L. Šileikytės-Hood. 
Jį pradėjo Sv. Petro šventovėje gen. 
konsulas M. Butkus, pasveikinęs 
visus dalyvius ir pagrindinei kalbai 
pakvietęs Lietuvos ambasadorių 
Vašingtone V. Ušacką. Jis kalbėjo 
apie Lietuvos valstybingumą, kurį 
pradėjo karalius Mindaugas. Ta 
proga ambasadorius įteikė dar pre
zidento V. Adamkaus suteiktą lie
tuvių išeivijos vyskupui P. Balta
kiui, OFM, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių medalį, o JAV LB 
krašto valdybos pirm. A. Gečiui - 
Gedimino ordino Komandoro kry
žių. Meninę programą - koncertą 
atliko trys jauni muzikai: pianistas 
G. Alekna, pianistė-kompozitorė R. 
Šerkšnytė ir dainininkė J. Švedaitė- 
Walter. Jie pasirodė su pasaulinių ir 
lietuvių kompozitorių kūriniais su
laukdami nuoširdaus dalyvių įverti
nimo.

G. Alekna prieš penkerius me
tus muzikos studijas pradėjo žy
mioje Juillard muzikos mokykloje, 
NY, siekdamas daktaro laipsnio. Jis 
ne vieną kartą koncertavo lietu
viams Niujorko Kultūros židinyje, 
ir šiaip neatsisako lietuviams patal
kinti. Pianistė Šerkšnytė atliko du 
savo sukurtus kūrinius. Ji pradėjo 
muzikos mokytis būdama šešerių 
metų amžiaus. Per visus gimnaziją 
lankymo metus ėmė fortepijono pa
mokas. Baigusi gimnaziją studijavo 
Lietuvos muzikos akademijoje, ir 
gavo magistro laipsnį. J. Švedaitė- 
Walter yra kompozitoriaus J. Švedo 
vaikaitė. Lietuvos muzikos akade
mijoje gavo bakalauro ir magistro 
laipsnius. Su Lietuvos kameriniu 
orkestru koncertavo Lietuvoje ir 
Europoje. Dabar ji gyvena Connec
ticut valstijoj ir Walley Music 
School dėsto dainavimą. Po kon
certo priėmimo salėje vyko vaišės 
ir pabendravimas.

(Draugas, 2003 m., 134 nr.)

Ispanija
Lietuvos gyventojai Ispanijo

je nesudarą ypatingų saugumo 
problemų, nes lietuvių nusikalsta
mumas esąs mažas. Taip teigė Ispa
nijos policijos vadovas A. Diazas 
de Mera Gracia-Consuegra liepos 
12 d. Lietuvos seimo pirmininkui 
A. Paulauskui, besilankančiam Is
panijoje. Ispanijos policijos vado
vas taipgi informavo Lietuvos sei
mo pirmininką, kad lietuvių pada
ryti nusikaltimai sudaro 0.3 nuo
šimčio bendro nusikalstamumo ir 
0.9 nuošimčio užsieniečių nusikals
tamumo. Jis taip pat pažymėjo, kad 
Ispanijoje mažėja nelegaliai dirban
čių lietuvių. Pasak jo, šiuo metu Is
panijoje gyvena apie 5,000 lietuvių, 
ir jų nelegaliai dirba 2,359. Ta pro
ga Lietuvos seimo pirmininkas iš
reiškė viltį, kad netrukus Ispanija 
Lietuvoje įsteigs savo ambasadą. 
Tai esą prisidėtų prie sumažinimo 
nelegaliai ieškančių darbo Ispanijo
je. (BNS)

Vokietija
Štutgarto nedidelė lietuvių 

bendruomenė per metus surengia 
5 bendrus susitikimus. Jie vyksta 
Stuttgart-Bad Cannstale Kolpingo 
namuose, priklausančiuose vietos 
katalikų vyskupijai. Kiekvieną kar
tą už patalpas paaukojama 10 eurų, 
pridedant šiek tiek, jei yra varto-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TAT TCA” lietuvių kredito
1 kooperatyvas
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo. 
nekiln. turto 1 m.

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas............................... 1.00%

■ kasd. pal. taupymo sąsk.........0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.. 
180 dienų indėlius
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius.
3 m. term. Indėlius.
4 m. term, indėlius.
5 m. term, indėlius.
RRSP ir RRIF 
(Variable)....... s.....
1 m. ind..................
2 m. ind..................
3 m. Ind..................
4 m. ind..................
5 m. ind.................. 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

1.55% 
1.55% 
2.25% 
2.50% 
2.75%
3.00% 
3.50%

1.00% 
2.25% 
2.50% 
2.75%
3.00% 
3.50%

jami indai. Tuose susirinkimuose 
po apylinkę išsisklaidę tautiečiai 
susitinka, susipažįsta bei paben
drauja. Vyksta ir lietuviškos pamal
dos jaukioje koplyčioje. Pastaruoju 
metu lietuvių religiniais reikalais 
rūpinasi kun. A. Jurevičius, kuris 
ruošiasi daktaro laipsniui Frankfur
to prie Maino universitete. Po Mi
šių jis kuria nors tema padaro ir 
pranešimą. Be tokio pranešimo ne
būtų galima gauti vietinės vyskupi
jos finansinės paramos. Ši lietuvių 
bendruomenė leidžia ir leidinėlį 
Lietuvis Baden-Wiirternberge, kuris 
išsiuntinėjamas apylinkės nariams. 
Gausiausias tautiečių susibūrimas 
būna per Kalėdas. Jį dar pagyvina 
lietuvių studenčių ir čia dirbančių 
auklių iš Lietuvos atsilankymai. 
Neseniai buvo pakeltas nario mo
kestis. Tuo pasitaisė bendruomenės 
finansiniai reikalai. (Vokietijos LB val
dybos informacijos, 2003 m., 1 nr.)

Lenkija
Suvalkų miesto įvairių mo

kyklų moksleiviai š.m. birželio 21 
d. viešėjo Kaune. Ekskursija buvo 
surengta lietuvių kalbos pamokas 
lankiusiems Suvalkų pagrindinių ir 
vidurinių mokyklų bei gimnazijų 
mokiniams. Kartu su jais vyko ir 
tėvai. Jaunuosius ekskursantus glo
bojo jų mokytojos ir Lenkijos lietu
vių draugijos Suvalkų skyriaus 
pirm. T. Uzdilaitė. Pirmiausia buvo 
aplankytas lX-tas fortas. Mokslei
viai ypač domėjosi jo požemiais. 
Taipgi apžiūrėta Kauno pilis, ap
lankyta Vytauto Didžiojo šventovė. 
Mažiesiems labiausiai patiko zoo
logijos sodo gyvūnai. Įdomu buvę 
pasivaikščioti Laisvės alėja. Pava
kariu išsiruošta namo.

(Aušra, 2003 m., 13 nr.)

Australija
Tėviškės aidų 2003 m. 16 nr. 

rašoma apie pamaldas Sidnio mies
to lietuviams. Pastaruoju metu jos 
vyksta St. Joachims šventovėje, 
Lidcombe. Mišias atnašauja kun. 
Roger Bellemore, SM. Taip žada 
būti iki Kalėdų. Dėl lietuviškų pa
maldų ateityje parapijos komitetas 
svarstė visas galimybes ir atsidūrė 
aklavietėje. Pagrindinė neigiama 
priežastis - dauguma Sidnio lietu
vių jiems skirtų pamaldų nelanko, 
nuolat girdimi balsai, kad reikia lie
tuvio kunigo. Buvo atsiradusi viltis. 
Mat į Australiją sugrįžo kun. J. 
Stankevičius (J. Stankiewicz). Jis 
anksčiau yra patarnavęs lietuviams. 
Buvo galvojama, kad jis galės ir vėl 
patarnauti. Kun. J. Stankevičius 
mokėsi lietuvių kalbos, buvo nuvy
kęs į Lietuvąjos pagerinti. Sugrįžęs 
į Australiją, jis parašė prašymą Sid
nio arkivyskupui Pell, kad jį paskir
tų lietuvių sielovadai. Iš arkivysku
pijos gautas atsakymas, kad Sidnio 
lietuviams lietuvis kunigas yra ne
reikalingas. Atsakyme rašoma, kad 
kun. J. Stankevičiaus laiškas buvo ' 
svarstytas Sidnio arkivyskupijos 
vyskupų ir nutarta jo prašymą at
mesti. Esą lietuviai visiškai pakan
kamai yra įsijungę į australų katali
kų religinį gyvenimą. (The Lithua
nian Community has achieved this 
very effectively).

J. Andr.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

6.50%
4.55%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. 
Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 mil. dot. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

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


Suskaidytos tikrovės mozaika
Naujoji Eglės Juodvalkės poezijos knyga

KAZIMIERAS J. AMBRASAS

Jau nuo pat pirmojo viršelio 
puslapio naujoji jos poezijos 
knyga Veidrodis ir tuštuma/The 
Mirror and the Void. Eilėraš- 
čiai/Poems (Lietuvos Rašytojų 
sąjungos leidykla, Vilnius) ma
tyti, kad čia nėra tradicinė Bara
nausko, Maironio laikų ar kurių 
nors vėlesniųjų Lietuvos poetų 
knyga.

Išties ši lietuvių ir anglų 
kalba parašyta knyga nėra vieno 
ar kito lietuviško eilėraščio nei 
anglų, nei lietuvių kalba verti
mas į kitą. Tai iš tikrųjų dvikal
bės autorės, kaip ji rašo pati apie 
save antrajame viršelio puslapy
je “Esu lietuvė savo pasirinki
mu...” knyga tiek dviem kalbo
mis, tiek ir pačių vaizdų ir 
įvaizdžių konstrukcija, tiek ir 
visa rašymo maniera.

Toji lietuviškai-amerikietiš- 
ka tikrovė 108 puslapiuose su
dėliota ir iš Vilniaus skonio, in
diškos arbatos pojūčio, kurį 
poetė patyrė Vilniuje dar lig 
šiolei esančios užkandinės kam
putyje Trakų gatvėje. Jos poeti
nėje drobėje čia pat [siaudžia ir 
šešiajuostis greitkelis, kitapus 
vandenyno, indėnų pagarba vė
lėms, medžiojami buivolai ir vėl 
toje poetinėje pynėje netrukus 
atsiranda Dubysa, Akmenė, Mū
šos ir Minijos pakrantės, Bartu
va ir Šešupės krantai su Varėna, 
Labanoru, raudonuojančiomis 
žemuogėmis, rusvomis tetos nu
megztomis vilnonėmis kojinė
mis šaltiems žiemos vakarams. 
Kiekvienas eilėraštis - nauja 
samplaika motinos gimtinės 
vaizdų (pati poetė gimusi India
noje), senstančios močiutės ryto, 
Petrapilio bado, Žemaitijos, 
Šiaulių, Kauno bendrabučio, Ge
dimino pilies vizijų ir vėlei — 
Mičigano ežero kopos, Čikaga, 
balti tolimos ligoninės kamba
riai. Tikrai ne veltui rašytoja 
sako: mano gimtinė tėvų atmin
ties plytos... Todėl ne veltui 
eilėraštyje Birželis šmėkšteli 
sunkūs ir graudulingi pirmųjų 
sovietmečio metų vežimai į Si
birą, kurie kaip kūjis į priekalą 
skaičiuoja tų laikų beširdžių 
žmonių darbus:

Žinome
Kas išdavė
Kas suėmė
Kas sąrašus ruošė
Kas arklius kinkė
Kas rinko kas 
Vežė kas žudė.
Perskaičius motinai skirtą 

eilėraštį per naujosios savo kny
gos sutiktuves Čikagos Lituanis
tikos instituto studentams ir ki
tiems lietuviškos visuomenės 
nariams, Eglė Juodvalkė sakė: 
Šio eilėraščio į anglų kalbą iš
versti negalima... Iš tikrųjų teo-

Atsiųsta
Viktoras Petkus, VILNIAUS 

VYSKUPAI LIETUVOS ISTO
RIJOJE. Redaktorė - Raminta 
Laukaitienė. Petro Kondroto pratar
mė Katalikų vyskupas užima 136 
puslapius. Tai plataus masto studi
ja, užimanti 979 puslapius, patei
kianti biografijas 130 vyskupų. Iš
leido ir spausdino P. Kalibato I Į 
“Petro ofsetas” (Žalgirio g. 90, LT

Ant Dievo rankų
Ant Dievo rankų mūsų žemė 

laikos,
čia auga medžiai, javai vilnija, 

stiebiasi žolė,
Pasaulį pasitinka kūdikėlis, 

krykščia, rauda vaikas,
per plačią žemę žengia žmogaus 

giminė.
Ant švelnių rankų supasi platus 

pasaulis,
iš lizdo plazda pilkas, mažas 

vyturėlis,
Nuo šitų rankų kylame į šviesią 

saulę,
ar šliaužiojam kaip tamsūs ir 

pilki šešėliai.
Nuo šilto žvilgsnio skleidžiasi 

gėlė ir auga gėris,
Švelnūs žodžiai moko, pataria ir 

guodžia,
Esi Vilties, paguodos, meilės 

trykštantis šaltinis,
Tavo galia šviesiais žaibais 

padangę skrodžia.
Ant Dievo rankų mūs likimai 

vaikšto,
Gyvenimo darna, darbai, gili 

prasmė.
Mes rašome Aukščiausiam 

sąžinės ilgiausius laiškus,
Nuo užgimimo iki pat duobės.

Vida Vosylienė,
LKRS narė 

riniu požiūriu dabar bemaž 
visomis pasaulio kalbomis neiš
verčiamų dalykų ir tekstų jau 
nebėra. Tačiau Eglė kartu teisi: 
jos eilėraštyje dvejiems metams 
praėjus ir alyvoms žydint jau 
vien tik pirmojoje eilutėje mama 
motule mamulyte ir toliau pasi
taikantys sinonimai mamutėle 
(plg. Kitame eilėraštyje Dalia 
Dalele Daluže) ir kiti malonybi- 
niai ir mažybiniai žodžiai, vertė
jams būtų sunkus riešutas. Jų su 
lietuviškomis priesagomis gali
ma dešimtimis pasidaryti. Anglų 
k. M other, Mammy, Manim ar 
pan. Niekados neatspindės to in
tymaus lietuviško žodžių dary
bos turtingumo ir tų subtilių, 
laipsniškai ir gramatiškai raiš
kiai nusakomo mūsų gimdytojų 
ir vaikų tarpusavio santykio.

Kai kurie Eglės Juodvalkės 
eilėraščiai (sakysime, ūkauja 
pelėda gūdžiai ūbauja) kartais 
primena jau ne dainą, ne eilėraš
tį, o greičiau rypaujančią, gedin
čią ir ašaromis laistomą Rytų 
Lietuvos raudą, arba, dar kitaip 
tariant, lementavimą, kurio sū
duviai ir žemaičiai jau nebepa
žįsta... Lyriškai nupasakota Vė
linių diena (vienuolikto mėnesio 
antrąją dieną) nejučiomis įsipi
na į visą geneologinį poetės me
dį, kurio po šakelę pabarstyta ne 
viename eilėraštyje.

Įdomioje, gale knygos spe
cialiu diskeliu užbaigtoje dvi
kalbės poezijos knygoje, išleis
toje Lietuvoje, paminėtos išleis
tos trys jos knygos: Jei tu palie
si mane, Pas ką žiedas žydi, 
Cukraus kalnas arba Lietuvės 
cukrininkės nuotykiai Amerikoje 
ir kitose šalyse. Tas dvipusės - 
lietuviškosios ir amerikietiškos 
— tikrovės veidrodis atsispindi 
per visą knygą. Ją galima būtų iš 
daugelio pusių vertinti, nes lie
tuvių literatūrologijoje, kritikoje 
maža arba visai neturime dvi
kalbių poetų analizės. Šioje kny
goje — tai per vienos autorės 
prizmę dvejopomis išraiškos 
priemonėmis sukurtieji vaizdai 
ir potėpiai - dėkingas busimųjų 
ne tik literatūrologinės, kritinės, 
bet ir kalbinių studijų analizės 
objektas. Tuo labiau šioje kny
goje, kurios pabaigoje pridėtas 
diskelis, kuris dar labiau praple
čia tokio žanro ir apimties kny
gos galimybes, autorės raiškiu 
balsu dar labiau paryškinamas 
jos turinys gerokai padidina jos 
etinę, estetinę ir tarptautinę ver
tę, nes ji prieinama ne tik lietu
viui, bet ir kitakalbiam skaityto
jui bei klausytojui.

Ši knyga, kaip ir jos autorė, 
dalyvavo tarptautinėje knygų 
mugėje Vokietijoje. Ji - mūsų 
tautiečių likimų atspindys, lietu
viškojo intelekto, išbarstyto po 
pasaulį veidrodis.

paminėti
— 2005 Vilnius). Veikalo pradžioje 
vienas puslapis In memoriam skir
tas pagerbti mirusiems: a.a. kan. V. 
Zakarauskui ir Bobelių artimie
siems. Parašai po tekstu: dr. Kazys 
J. Bobelis, dipl. inž. Jurgis A. Bo
belis. Vilnius, 2002 m., 979 psl.

LITUANISTICA, 2003, nr. 
1(53) ir nr. 2(54). Redakcinės kole
gijos pirmininkas - Vytautas Mer
kys; pagrindinė redaktorė - A. 
Gapsevičienė. Lietuvos mokslų 
akademijos leidykla (Gedimino pr. 
3, Vilnius 2600). Išeina keturi nu
meriai per metus.

Prie mons. Klemenso Gutausko kapo Kupiškio šventoriuje - Emilija 
Daukaitė Nuotr. A. Vasiliauskienės

Paveikslas Vilniaus katedros aikštės pakraštyje matosi iš tolo Nuotr. I. Ross

Paskutiniai taškai naujai knygai
Kunigo Klemenso Gutausko veiklos pėdsakais

ALFREDAS GUŠČIUS

Tiek Lietuvos, tiek išeivijos 
spaudos puslapiuose dar netilsta 
dėmesys istorikės dr. Aldonos 
Vasiliauskienės knygai apie 
prof. Praną Dovydaitį Akmenuo
tas patrioto kelias, o mokslinin
kė jau suspėjo parengti naują 
monografiją. Dievo apdovanota 
retu darbštumu dr. A. Vasiliaus
kienė — vienuolikos knygų, 
dviejų bibliografijų autorė, vie
nos knygos sudarytoja istorikė, 
Pirmojo Lietuvos Statuto viena 
parengėjų ir bendraautorių, iš
spausdinusi per 50 straipsnių 
moksliniuose žurnaluose. Jos 
mokslo populiarinimo straips
niai periodinėje spaudoje se
nokai peršoko pusę tūkstančio.

Naujoji knyga - tai eilinė 
knyga iš serijos apie žymiuosius 
Lietuvos dvasininkus, Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos vei
kėjus, katalikiškosios pakraipos 
mokslininkus. Tai turėtų būti ir 
neeilinė knyga, kadangi jos ob
jektas — ryški asmenybė, paliku
si gilius pėdsakus katalikų lietu
vių veikloje bei mūsų tautos 
kultūros pavelde. Kalba eina 
apie uolųjį bažnyčios ir žmonių 
tarną, kunigą Klemensą Gutaus
ką (1915.XI.28-2002.VIII. 19).

Gerokai prieš mirtį savo 
laiškus, eilėraščius, o vėliau ir 
pamokslus jis įteikė istorikei A. 
Vasiliauskienei, su kuria buvo 
gerai pažįstamas, dalyvavęs ne 
viename Kupiškyje kartu orga
nizuotame renginyje. Per kunigo 
mirties “keturnėdelio” paminėji
mą Kupiškio meras Leonas Ap
šega pažadėjo mokslininkei pa
dėti išleisti knygą apie daug me
tų šiame mieste klebonavusį, 
Garbės piliečio vardą pelniusį 
Klemensą Gutauską, kurį ir pats 
gerai pažinojo, o sovietmetyje jo 
asmenybėje pajuto ir sau mora
linę atramą.

Mokslininkė rado gausią do- 
kumentinę-archyvinę medžiagą, 
liudijančią apie gilius veiklos 
pėdsakus visur, kur tik šis iški
lus dvasininkas darbavosi. Taip 
pat atsirado dešimtys žmonių, 
panorusių gyvu žodžiu paliudyti 
apie šviesią kunigo Klemenso 
Gutausko asmenybę. Tad istori
kė karts nuo karto vyksta į 
mokslinę “ekspediciją” ir, gali
ma sakyti, apkeliauja beveik vi
są Aukštaitiją (kur yra dirbęs

Titonys. Prie šios klėtelės mėgdavo sėdėti kun. Klemensas Gutauskas, iš 
Linkuvos atėjęs susitikti su rašytoju J. Paukšteliu. Iš kairės: dr. Aldona
Vasiliauskienė, klierikas Justinas Jasėnas, mokytoja žinovė Lionė La
pinskienė, mokytoja Emilija Spėraitė-Selezniovienė, diakonas Andrius 
Šukys, žurnalistas Alfredas Guščius__________________________________

kunigas, arba kur dabar gyvena 
jį pažinojusieji).

Liepos 24 dieną jos “ekspe
dicija” aprėpė šiaurinės Aukštai
tijos dalį. Džiugina žmonių šilti 
prisiminimai, pagarba dvasinin
kui. Vytautė Vasiliauskaitė-Ku- 
levičienė (Panevėžio f. Nauja
miestis), Felicija Briškienė, Fe
licija Lingytė, St3sė Lovčikaitė, 
Felicija Cekauskienė (Linkuva), 
Emilija Spėraitė-Selezniovienė 
(Titonys), kupiškėnai Aldona ir 
Kazys Pranskūnai (“ekspedici
jos” metu surasti Panemunėlyje) 
ne tik daug pasakojo, bet ir trau
kė iš lentynų albumus, rodė 
nuotraukas, kai kurias prašė įdė
ti į knygą.

Kupiškyje ilgiau apsistojo 
pas seseris Daukaitės: Emiliją ir 
Genutę (s. Regina, CSC). Ap
lankė buvusią Klemenso Gu
tausko šeimininkę Marytę Mon- 
cevičiūtę. Prie kunigo kapo su
kalbėta malda, įsiamžinta nuo
traukose.

Klemenso Gutausko kurso 
draugas Vladas Kremenskas (Pa
nemunėlis), su juo Kupiškyje 
dirbęs dabartinis Raguvos kle
bonas, kan. Kazimieras Baro
nas, bendraamžis kun. Anicetas 
Kisielius (Rozalimas), jį gerai 
pažinojęs kunigas Pranciškus 
Tamulionis (Paįstrys) tiesiog be
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Išeivija ir Lietuvių katalikų 
mokslo akademija

Informacija LKMA nariams išeivijoje
Pagal Lietuvių katalikų 

mokslo akademijos 1999 metais 
priimtų įstatų §13: “Į Akademi
jos narius priimami visų mokslo 
sričių mokslininkai katalikai, 
Lietuvos piliečiai ir kiti moksli
ninkai, nuolat gyvenantys Lietu
voje, turintys mokslinius laips
nius”. Terminas “mokslinis 
laipsnis” apibrėžiamas kaip tu
rėjimas Vakaruose nežinomo 
habilituoto daktarato, daktarato 
ir licenciato. Įstatuose įvestas 
naujas terminas “nariai pagalbi
ninkai”, kurie neturi balsavimo 
teisės ir negali kandidatuoti į 
centro valdybą.

Nors su LKMA palaikau 
glaudžius ryšius nuo 1960 metų, 
bet apie šiuos naujus įstatus su
žinojau tik šį pavasarį. Negau
damas atatinkamo paaiškinimo 
iš LKMA centro valdybos kaip 
šie išeiviją diskriminuojantys 
įstatai buvo priimti, pagrindinai 
išstudijavau 1936 ir 1962 metais 
priimtus įstatus. Pagal 1936 me
tų įstatų §59: “Draugijos įstatus 
pakeisti siūlo draugijos valdyba, 
o juos keičia visuotinis susirin
kimas”. Pagal 1962 metų įstatų 
§35 keitimas įstatų yra kores- 
pondencinių Akademijos susi
rinkimų galioje ir tam yra reika- 

plunksnos “rašė” įspūdingus bu
simos knygos apie šį dvasininką 
puslapius.

Susitikimuose su pasaulie
čiais ir dvasininkais dalyvavę 
diakonas Andrius Šukys, klieri
kas Justinas Jasėnas girdėjo su
sižavėjimo Klemensu Gutausku 
kupinus balsus, regėjo netgi su
sijaudinimo ašaras kai kurių jų 
akyse. Patirti įspūdžiai tikriau
siai padės jiedviem papildyti 
idealaus kunigo paveikslą ir pa
tiems siekti dvasinio gyvenimo 
aukštumų. Kelionės metu taip 
pat buvo lankomasi šventovėse, 
susipažįstma su jų istorija, mel
džiamasi.

Iš tiesų, tie susitikimai tapo 
gražia dvasine švente ir mokyto- 
jai-ekspertei, doktorantei Lionei 
Lapinskienei, ir šių eilučių auto
riui. Susitikimuose pokalbių te
mų ratas išsiplėsdavo, apimdavo 
ir kitas žymias lietuvių tautos 
asmenybes. Kai džiaugiamės ryš
kia asmenybe, turime omenyje 
ir tą dirvą, kurioje ji subrendo ir 
išaugo. Gyvenimas ties vienu 
žmogumi nesustoja, todėl dvasi
nę dirvą reikia nuolat purenti, 
kultyvuoti, kad ji ateity džiugin
tų mūsų istoriją naujais skam
biais vardais. Todėl didžiai pras
minga mokslininkės Aldonos 
Vasiliauskienės veikla, nukreip
ta šita linkme.

linga % balsų dauguma. Mano 
žiniomis, tai nebuvo padaryta. 
Todėl teisiškai 1999 metų įstatai 
yra negaliojantys.

1962 metų įstatų §50 sako
ma: “Akademijos veikimas api
ma visus kraštus, kur gyvena 
lietuviai”. Dabartiniai įstatai iš 
LKMA pašalina visus išeivijos 
lietuvius, kurie LKMA veiklą 
rėmė tiek darbais, tiek finansais. 
Kaip buvęs LKMA centro val
dybos iždininkas žinau, kokia 
stambi suma yra Vatikano ban
ke ir kiek vien palūkanomis už 
ją gauna dabartinė nelegali 
LKMA

Atstiktinai sužinojau, kad 
2000 metais buvo išrinkta 
LKMA centro valdyba Ameri
koje, kuri perėmė ten esantį 
LKMA turtą. Nepaisant pakar
totinių užklausimų, nepasisekė 
sužinoti, kas šią valdybą rinko ir 
kokia šios taip pat nelegalios 
LKMA veikla.

Norintys gauti minėtų įstatų 
kopijas bei papildomą informa
ciją, prašomi rašyti elektroniniu 
paštu ajalexis@yahoo.com arba 
per Tėviškės žiburius.
Ambasadorius Algirdas Žemaitis, 

Roma-Vilnius
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SI KllLTMĖJE VEIKLOJE
Rašytojo Augustino Gri

ciaus vardo premiją šiais metais 
įsteigė Šiaulių rajono Kultūros 
taryba. Premija bus kasmet įtei
kiama įvairiose Šiaulių rajono 
vietovėse geriausiam metų de
biutantui už pirmąją prozos kny
gą. Pirmoji premija bus įteikta 
šių metų rudenį A. Griciaus 
gimtinėje - Šiupyliuose, Gruz
džių seniūnijoje. Prozininkas, 
dramaturgas, vertėjas ir žurna
listas Augustinas Gricius (1899- 
1972) nepriklausomybės metais 
reiškėsi kaip humoristas-feljeto- 
nistas, tačiau kaip vienas geriau
sių lietuvių humoristų atsisklei
dė savo paskutiniuose dramatur
gijos darbuose. Iš jo išleisdintų 
knygų paminėtinos: feljetonų 
rinkiniai Pamokslai idėjos bro
liams (1928), Vyrai nesijuokit 
(1929), Žvilgsnis į gyvenimą pro 
mirties kilpą (1930), Laiko dva
sia (1946), drama Karšta vasara 
(1955).

Lietuvos seimas 2004-sius 
metus paskelbė Kalbos ir kny
gos metais, minint lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašmenimis 
atgavimo 100 metų sukaktį. Sei- 
mūnai priėmė tokį sprendimą 
įvertindami lietuviškos spaudos 
lotyniškais rašmenimis atgavi
mo reikšmę tautos atgimimui, 
lietuvių visuomeninės minties 
plėtojimui ir brandai, valstybin
gumo atkūrimui ir kultūros pa
žangai. Sudaryta minėjimo ko
misija, kuriai pirmininkauja sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. Į ją įeina kalbininkai, 
knygotyrininkai, istorikai, kultū
rologai, žurnalistai, politikai. Ti
kimasi, kad ši svarbi sukaktis 
bus paminėta ne tik valstybiniu, 
bet ir tarptautiniu mastu, pasiū
lius įtraukti ją į UNESCO rengi
nių programą. Specialus interne
to tinklalapis (vvvvw,spauda.lt) jau 
dabar pateikia seimo priimtą ir 
patvirtintą minėjimo programą.

Barboros Radvilaitės (1520- 
1551) atminimui ir Mindaugo 
karūnavimo 750 m. jubiliejui pa
minėti, istoriko Gedimino Ilgū
no suorganizuota lietuvių dvira
tininkų grupė keliavo 826 km is
toriniu keliu nuo Krokuvos iki 
Vilniaus, kuriuo karalius Žygi
mantas Augustas lydėjo karalie
nės Barboros karstą prieš 452 
metus. Lietuvos istorijoje Bar
bora Radvilaitė užima ypatingą 
vietą, ta proga pabrėžė G. Ilgū
nas. Tai moters, kuri tapo kara
liene iš meilės, ko to meto kara
lių santykiuose neįvykdavo. Ji 
su busimuoju Lenkijos karaliu
mi ir DLK Žygimantu Augustu 
susituokė slapta 1547 m. Jung
tuvėms nepritarė jo tėvai, kara
lius Žygimantas Senasis ir kara
lienė Bona, ir Lenkijos feodalai, 
bijodami Radvilų įsigalėjimo. Ka
ralienė Barbora vainikuota 1550 
m., bet jau kitų metų gegužės 25 
d. po sunkios ligos mirė.

Žygimantas Augustas, pil
dydamas Barboros norą būti pa
laidotai Lietuvoje, 1551 m. ge
gužės 27 dieną karstą su jos pa
laikais iš Krokuvos Vavelio pi
lies išlydėjo į Vilnių. Didžiulėje 
procesijoje buvo daugybė didikų 
ir dvariškių, apie 400 arklių. Žy
gimantas Augustas žmonos kars
tą lydėjo raitas, o per miestelius 
ir kaimus - pėsčiomis. Karstas 
pasiekė Vilnių birželio 22 dieną 
ir buvo su karališkomis iškilmė
mis palaidotas Katedros rūsio 
kriptoje.

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

Jadvyga Damušienė savo vyro a.a. A. Damušio kabinete prie jo paruoš
tos archyvinės medžiagos, kuri bus perduota VD universitetui Kaune 
Išeivijos archyvui. Velionis taip pat įsteigė “Dainavos” stovyklavietę, 
kurioje dar ir dabar vyksta įvairūs susibūrimai Ntr. R. Ražauskienės

Ariogalos miestas iškilmin
gai paminėjo savo 750 metų ju
biliejų: pradėjo Mišiomis' Ario
galos šventovėje, parke pašven
tintu paminkliniu akmeniu, vai? 
kų piešinių konkursu. Vakare ei
sena nuo Ariogalos seniūnijos 
vedė į Dubysos slėnį, kur buvo 
pakelta vėliava, dalyvius sveiki
no politikai, seimūnai, miesto 
vadovai. Koncertavo saviveikli
ninkai, kaimo kapela “Vilainiai”, 
varžėsi sportininkai. Šventė baig
ta laužu ir diskoteka.

Pirmą kartą miesto vardas 
buvo paminėtas raštuose 1253 
m., kai Mindaugas po krikšto 
naujai steigiamai Lietuvos vys
kupijai užrašė pusę Ariogalos 
bei kitų Žemaitijos miestelių že
mių. 1257 m. Ariogala atiteko 
Livonijos vyskupui. Istorija mi
ni, kad 1248-1379 m. Ariogalą 
kryžiuočiai puolė 30 kartų. DLK 
Vytauto laikais Ariogala buvo 
Lietuvos didžiosios kunigaikš
tystės dvaras, XVI š. - seniūni
ja. 1640 m. karalius Vladislovas 
IV suteikė miesto teises, leido 
rengti turgus, suteikė prekybinių 
lengvatų. 1792 m. Ariogala ga
vo Magdeburgo teises, antspau
dą ir herbą. Jau 1560 m. mieste 
veikė mokykla, 1416 m. pasta
tyta pirmoji (medinė, kuri vėliau 
sudegė) šventovė. Iš Ariogalos 
kilę veikėjai: selekcijos pradi
ninkas Lietuvoje, agronomas 
Dionizas Rudzinskas, diploma
tas, rašytojas Jurgis Savickis, fi
losofas Stasys Šalkauskis.

Vytautas Montvila, kom
pozitorius, Lietuvos kompozito
rių sąjungos narys, staiga mirė 
liepos 13 dieną. Palaidotas Vil
niaus Antakalnio kapinėse. V. 
Montvila gimė 1935 metais. 
1959 m. baigė Lietuvos muzikos 
akademijos fagoto, o 1964 m. 
kompozicijos specialybes; buvo 
kompozitoriaus prof. Juliaus Ju
zeliūno mokinys. V. Montvila 
sukūrė nemažai ryškių muzikos 
kūrinių. 1969 m. vyrų choras 
“Varpas” tarptautiniame chorų 
konkurse Italijoje, atlikęs jo kū
rinį Sodauto, laimėjo pirmąją 
premiją ir aukso medalį. Jo Go
tiškoji poema buvo populiari 
Lietuvoje ir užsienyje. Iš kitų 
kūrinių paminėtini Atgimimo 
simfonija. Trikampiai. V. Mont
vila, pasak muzikologų, buvo 
vienas iš moderniosios lietuvių 
muzikos pradininkų.

Lietuvos muzikų rėmimo 
fondo įsteigti Stasio Vainiūno 
vardo namai Vilniuje šiemet mi
ni savo penkmetį. Ta proga bu
vo atidaryta namams dovanotų 
dailės kūrinių paroda ir sureng
tas koncertas, kuriame dalyvavo 
kompozitoriaus, pianisto ir pe
dagogo dukra pianistė Birutė 
Vainiūnaitė, solistė Natalija Ka
tilienė, fleitininke Viktorija 
Zabrodaitė ir kt. Pasak S. Vai
niūno namų direktorės Bernade
tos Markevičienės, per penke
rius veiklos metus šie memoria
liniai namai šalia Operos ir bale
to teatro tapo tikru muzikinio ir 
bendrai kultūrinio švietimo židi
niu, įvairių kartų menininkų kū
rybinio bendradarbiavimo vieta, 
jaunųjų muzikantų koncertiniu 
centru. Per metus šioje patalpoje 
įvyksta per 80 įvairių renginių, 
dažni jų svečiai - garsūs kultū
ros ir meno žmonės, politikai, 
lietuviai iš įvairių pasaulio vals
tybių, moksleivijos ir studenti
jos atstovai. G.K.

mailto:ajalexis@yahoo.com
spauda.lt
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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

pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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. lkl 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........
180-364 d. term.ind.......
1 metų term, indėlius...
2 metų term, indėlius....
3 metų term, indėlius...
4 metų term, indėlius....
5 metų term, indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk..
3 metų GlC-met. palūk..
4 metų GlC-met. palūk..
5 metų GlC-met. palūk.. 
RRSP, RRIFir OHOSP

“Variable”........................... 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......2.40%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......2.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......2.85%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind___3.05%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......3.30%
Taupomąją sąskaitą iki... 1.00% 
Kasd. pat. taupymo sąsk......... 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.........1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.

..1.25% 
.1.55% 
..2.00% 
.2.35% 

. 2.50% 

. 2.60%
■ 2.80% 
„1.60% 
.2.15% 
.2.50%
■ 2.70% 
2.80% 
3.05%

0.40%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.,

, 3.95% 
4.00% 
4.85% 
5.10% 
5.20%

4.75%

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLAPĮ : www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3’/z°/o
IŠ VISO
+ GST

Victor Rudinskas, Broker 
Tel.: 416 249-7829

BLOOR-HIGH PARJ^»? mieg.
Condo. C? ’
RATHBURN >)O ,S 2 mieg. su 
(solarium'I^Cj kv pėdų condo, 
kampi'^rgeras vakarų ir pietų 
vaizdas. Prašo $209,000.

SKAMBINTI

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

Associate Broker
416-879-4937

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD

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

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai Į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$000* $000*
<į>off . for 1 Parcel Ooff

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

Brazilijos lietuvių skaučių ir skautų “Palangos” tuntas su savo vadovais

KANADOS ĮVYKIAI
Nuotrauką atsiuntė A. Rudys

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
įjįįį 

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term, indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.35% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.60% už 4 m. term, indėlius 
2.80% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.15% už 1 m. GIC invest. 
2.50% už 2 m. GIC invest. 
2.70% už 3 m. GIC invest. 
2.80% už 4 m. GIC invest.
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.
2 metų.
3 metų.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

(Atkelta iš 1-mo psl.)
Ministeris pirmininkas J. 

Chretien pasirašė sutartį su 
Šiaurės vakarų teritorijoje gyve
nančių indėnų Tlicho gentimi. 
Ši sutartis užtikrina teisę vieti
niams gyventojams apsaugoti 
savo gyvenimo būdą bei papro
čius, savarankiškai valdytis, 
naudotis teritorijos žeme ir jos 
turtais. Federacinė valdžia ir to
liau tvarkys sveikatos bei švieti
mo reikalus. Šioje teritorijoje 
gyvena apie 3,000 vietinių žmo
nių, susidedančių iš penkių gi
minių tarybų ir keturių savival
dybių. Tlicho gyventojai kitais 
metais gaus 152 mln. dol. ir dalį 
pajamų iš Mackenzie slėnio eks- 
plotacijos. Ten šiuo metu veikia 
abi Kanados deimantų kasyklos. 
Panašaus susitarimo laukia ir ki
tos keturios Šiaurės vakarų teri
torijos.

Kanados policija suėmė 19 
Pakistano kilmės žmonių, kal
tindama juos imigracijos įstatų 
pažeidimu. Asmenys 18-33 m. 
amžiaus, kurių dauguma yra at
vykę į Kanadą 1998-2001 metų 
laikotarpiu kaip moksleiviai gy
vena su pakeistais ir suklastotais 
dokumentais, neturi darbo, bet 
kai kurie turi susikrovę dideles 
sumas bankuose. Policija nusta
tė, kad tokių mokyklų, kurias 
“lankė” suimtieji, visai nėra. 
Apie 50 suimtųjų giminių pro
testavo prie ministerio pirminin
ko įstaigos. Protestuotojaimesu- 
silaukė publikos pritarimo.

Albertos provincijoje į ap
tramdytų gaisrų vietoves grįžo 
apie 1200 evakuotų asmenų. Kai 
kurie rado tik savo namų pele
nus. Beveik visi gaisrai jau yra 
kontroliuojami. Gaisrus gesinti 
sunkina Vakarų ir Prerijų pro
vincijose besitęsianti sausra. A.y,

•
Kad automobilių nepavog

tų, turės būti privalomai įtaisyti 
saugumo įrengimai. Tuos įren
gimus nuo 2005 m. rugsėjo m. 1 
d. privalės turėti visi nauji auto
mobiliai ir sunkvežimiai. Tos 
saugumo įrangos padės ne tik 
sumažinti automobilių vagystes, 
bet ir su vagystėmis susijusius 
sužeidimus. Mat dažnai pasitai
ko, kad policijai vejantis auto
mobilių vagis, jie greitai lėkda

mi susižeidžia arba net užsimu
ša. Nuo 1998 m. automobilių 
vagystės padidėjo 71%.

Katalikų vyskupai pasisa
ko prieš tos pačios lyties vedy
bas ir nutarė prašyti Kanados 
aukščiausiąjį teismą sutikimo, 
kad per valdžios pateikto įstaty
mo aptarimą būtų leidžiama pa
reikšti savo nuomonę. Nepritar
damas tokioms vedyboms, Vati
kanas nutarė kreiptis į politikus 
ir visuomenę ir juos įtikinti, kad 
vienos lyties “vedybos” yra be
prasmiškos. Politikai vietoje žo
džio “vedybos” ieško kito tinka
mesnio, nes dabar vedybos su
prantamos, kaip tarp moters ir 
vyro sudaryta santuoka kartu 
gyventi ir auginti vaikus.

Statistika rodo, kad 2.7 mi
lijonai turinčių Kanados piliety
bę yra gimę kituose kraštuose. 
Nežinia kiek jų turi dvigubą pi
lietybę, nes ne visi pasisako. Tu
rintieji dvigubą pilietybę, nuke
liavę į savo gimtąjį kraštą, daž
nai naudoja to krašto pasą, kuris 
ten turbūt suteikia tam tikrų 
lengvatų. Tačiau jie nemano, 
kad gali sau sudaryti sunkumų, 
nes praranda dalį Kanados tei
kiamos apsaugos. Tarptautinės 
amnestijos pareigūnai įspėja, 
kad keliaujant su vienu pasu, o 
vėliau naudojant kitą pasą, gali 
susidaryti keblumų dėl apsau
gos, teikiamos gyvenamojo kraš
to piliečiams. Taip pat nepatarti
na keliauti su gimtojo krašto pa
su, nes pagal Vienos sutarimo 
nuostatus gali iškilti diplomatinė 
problema. Kaip pavyzdys, nuro
domas Kanados pilietės žurna
listės Kazemi atvejis. Ji keliavo 
su Irano pasu, buvo ten suimta, 
apie ją nebuvo pranešta Kana
dos ambasadai ir dėl to prarado 
gyvybę. Reikia nepamiršti, kad 
kaikurie kraštai nepripažįsta 
dvigubos pilietybės.

Elektros srovės netekimas 
Ontario provincijos gyvento
jams buvo didelė staigmena. 
Kadangi ir šiaurinę JAV dalį tas 
palietė, tai Kanados krašto ap
saugos ministeris pasakė, kad tai 
įvykę dėl Pensilvanijoje užside
gusios atominės jėgainės. Vė
liau šią žinią jis atšaukė. Elekt
ros srovės praradimas sustabdė 
dalį viešo susisiekimo, reikėjo 
sumažinti vandens vartojimą,

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Yra sudaryta 

Lietuvos krepšinio rinktinė, kuri 
dalyvaus Europos čempionate Šve
dijoje: Šarūnas Jasikevičius (193 
cm ūgio), Mindaugas Žukauskas 
(204 cm), Arvydas Macijauskas 
(192), Saulius Štombergas (204), 
Ramūnas Šiškauskas (198), Darius 
Songaila (204), Donatas Slanina 
(192), Eurelijus Žukauskas (218), 
Dainius Šalenga (197), Kšyštofas 
Laurinovičius (210), Virginijus 
Praškevičius (206), Giedrius Gustas 
(190).

LENGVOJI ATLETIKA: Pa
ryžiuje (Prancūzija) vykstančiose 
tarptautinėse lengvosios atletikos 
pirmenybėse olimpietis Virgilijus 
Alekna nusviedė diską 69 m 69 cm 
ir iškovojęs aukso medalį tapo pa
saulio čempionu. Sidabro medalis 
teko vengrui Robert Fazek (69.01 
m), bronza - gudui Vasilij Kaptiuch 
(66.51 m). Kitiems Lietuvos leng
vosios atletikos rinktinės dalyviams 
žymesnių rezultatų pasiekti nepa
vyko. Lietuvos šiuolaikinės penkia
kovės meistras E. Krungolcas Čeki
joje vykusiame Europos čempiona
te iškovojo aukso medalį.

PLAUKIMAS: Prancūzijos
Milo mieste vykstančiame Europos 
plaukimo veteranų čempionate B. 
Statkevičienė iškovojo aukso me
dalį plaukdama 200 m kompleksi
niu būdu, įveikusi nuotolį per 3 
min. 0.06 sek.

ŠAŠKĖS: Slovėnijoje vykusių 
tarptautinių šaškininkų varžybų 
“Bovec Open 2003” nugalėtojo ti
tulą iškovojo Vaidas Stasytis, švei
cariška sistema per devynis ratus 
surinkęs 13 taškų iš 18 galimų. 
Berlyne vykusiose Pasaulinės Šaš
kių federacijos (FMJD) žaidynėse 
buvo suteikti tarptautiniai vardai 
šaškių atstovams, rungtyniaujan
tiems prie 64 langelių lentos. Tarp
tautinio didmeisterio vardas suteik
tas ir Šiaulių “Dubysos” sporto mo
kyklos auklėtiniui, 2002 metų bra
ziliškų šaškių pasaulio vicečempio
nui A. Kybartui. V.P.

sugedo nemažai maisto gami
nių, pradėjo trūkti benzino, pa
daugėjo vagysčių, nutrūko ryšys 
su gydytojais. Valdžios pareigū
nai kviečia gyventojus mažiau 
naudoti elektros srovės. Kodėl 
taip atsitiko, kad 50 milijonų 
gyventojų turėjo žvakėmis pasi
šviesti, negalėjo kavos išsivirti, 
nueiti maisto nusipirkti, bus tur
būt dar ilgai tiriama. o C(

3.95%
4.00%
4.85%

4 metų............
5 metų............

.........5.10%

........5.20%
- su keičiamu 

nuošimčiu.................5.00%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line ot 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: lnfo@parama.ca

KITOS PASLAUGOS
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITU KRAŠTU 
PERSIUNTIMAS PINIGU (WIRE TRANSFERS) Į LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., 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
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

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

, MasterCard] Cirrus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP): www.parama.ca

Skautų
* Kanados rajono skautų-čių 

stovykla “Romuva 2003” įvyko 
rugpjūčio mėnesio pirmąją savaitę 
“Romuvos stovyklavietėje. Susirin
ko iš Toronto “Šatrijos” ir “Ramby- 
no” tuntų, iš Hamiltono “Širvintos- 
Nemuno” tunto, iš Montrealio “Ge
ležinio Vilko” tunto ir iš Ročesterio 
“Dainavos” vietininkijos 105 sto
vyklautojai, vadovai, instruktoriai 
bei ūkio ir virtuvės darbininkai. 
Vieną kitą dieną palynojo, bet kitos 
dienos buvo gražios, ir visi smagiai 
laiką praleidome.

Iškylavome baidarėmis, matė
me saulę, žvaigždes ir mėnulį teles
kopu, stebėjome žvaigždynus ob
servatorijoje, rengėme krepšinio ir 
tinklinio varžybas, sportavome ir 
išdykavome sporto popietėje, kūrė
me įdomius meniškus kūrinius,

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc,,o.ls..o.l.ip

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

veikla
maudydavomės ežere, drožinėda- 
vome, dainuodavome prie smarkiai 
degančių laužų, susimastydavome 
prie lėtai smilkstančių lauželių, vir
davome skanius pusryčius, pietus 
bei vakarienes pastovyklių lauko 
virtuvėse, kepėme picą bei vištieną 
ant lauko virtuvių laužų, valgėme 
“šefo” Ričardo ir šeimininkių gar
džiai paruoštą kugelį bei šaltibarš- 
čius su bulvėmis, leidomės sraunios 
upės slenksčiu, jojome arkliais, 
meškeriojome, šokome ir žaidėme 
golfą.

Daug ką išmokome - peiliukus 
naudoti, baidarėmis plaukti, naujų 
dainelių, ant ugnies virti, laužus pa
kūrenti, mazgus rišti, klausytis ko
mandų rikiuotėse, kelti ir leisti vė
liavas vėliavų aikštėje. Naujas 
draugystes užmezgėme, su senais 
draugais bendravome, daugybę spe
cialybių įsigijome, pakėlimus užsi
dirbome, pagyrimų nusipelnėme ir 
patyrimo laipsnių programas tęsė
me. Per greitai šios stovyklos gra
žios dienos prabėgo - teko palapi
nes nuleisti ir namo keliauti...

Stovyklai vadovavo “Šatrijos” 
tunt. ps. Rūta Baltaduonytė-Lemon. 
Komendanto pareigas ėjo ps. Vik
toras Šimkus, kapelionas - ps. kun. 
Juozapas Žukauskas, OFM. Pasto- 
vyklėms vadovavo, instruktavo bei 
kitus stovyklinius darbus atliko 
apie 20 vadovų-vių. Inf.

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

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

Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 
testamentuose ir remkime jį savo aukomis

Raštinės darbo valandos pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 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 | VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS

Į LIETUVA - visuomet geriausiomis kainomis!

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

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

Vatikanas, Venecija, Sorento, Capri, Neapolis

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

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

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

ALGIS Ir STEFA MEDELIAI Tel. 1-905-666-9086
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą.
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tom.senkus@sympatico.ca


MINIATIŪROS
REDA KISELYTĖ

Esmė
Žmogus baramas ir bara

mas... Priežastis - nebuvimas 
savo būste.

Sraigė visada namie. Ar ji 
neturi problemų?

Baramasis išgirsta keletą 
užsienietiškų necenzūrinių žo
džių, keletą lietuviškų dūrių:

- Eik po velnių!
- Kad tave perkūnas...
Tik niekas nesusipranta pa

sakyti:
-Geriau tu būtum sraige...
Baramės, dažnai nepasaky

dami esmės.
Garbė

Apsirėdžiusi kuklia eilute 
vaikšto Garbė. Ji apkeliavo visą 
pasaulį ir... susitiko Pinigą. Su
vedę likimus, individai supana
šėja. Taip įvyko ir šį kartą. Da
bar vaikšto garbė, apsirėdžiusi 
prabangia eilute. Leidžia sau 
viską. Kitos vertybės šnabžda:

-Garbė prarado garbę...

Kas teisus?
Jūra tavęs nemyli, o tu ver

žiesi įjos glėbį. Ji siunčia tavo 
laivui pražūtingas bangas, klas
tingų žaibų, o tu ja tiki, ją tebe
myli... Žmogus pripranta prie 
visko: audros, saulės, džiaugs
mo ir nerimo. Priprato ir jūra 
prie jūreivio, bet jo laivas pasu
ko į platesnius vandenis.

... Šiandien rūsti ir maištin- 
gajūra. Dažnai svarstau: kas tei
sus - maištaujanti jūra ar klajok
lis jūreivis?

Viskas ir nieko
Kartais mums reikia žmo

nių, judėjimo, grūsties, kovų ir 
pergalių, kančios ir džiaugsmo...

Kartais žmogui reikia tylos, 
dvasiai ramybės, mažos pirkelės 
miško pakrašty, švaraus sniego, 
nesutepto suodžiais, molinio du
bens ir medinio šaukšto...

Kartais reikia žmogaus, o 
kartais ir mėlyno dangaus už
tenka. t 

Sendaikčiai 
Senose gryčiose dulkės sėda 

ant senų knygų. Čia keletas mo

Toronto “Aro” ir “Dainos” chorų nariai, koncertavę Kačerginės 
šventovėje. Vadovė — muz. L. Turdtaitė, už jos - V. A. Mašalas, 
“Dainos” choro pirmininkas

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 services or three (3) years relevant experience in 

long term care, and
❖ Current Long Tenn 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.

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

kyklinių vadovėlių, pirmųjų po
ezijos rinkinių, fotografijų...

Išbildėjo vaikai į miestus, 
tėvams paliko praeitį. Naujuose 
būstuose, naujose lentynose spin
di naujos knygos, naujos foto
grafijos...

Kaime dūlėja praeitis. į seną 
kaimo gryčią užklysta gimnazis
tai. Jie renka sendaikčius. Atei
tyje ir jie tėvams paliks savo 
praeitį. Taip ritasi gyvenimas...

Prošvaistė
Palaukė. Savo gyvenimą bai

gė baltaliemeniai beržai. Kokios 
didžiulės krūvos!

Velku pavargusias kojas. No
rėčiau prisėsti ant baltaliemenių 
beržų nugarų. Bijau...

Žinodama jų skausmą, ne
galiu užkrauti dar ir savasias 
naštas. Rieda ašaros... Kiekvie
nas kenčiame savo skausmą. Pa
siguosti? Abejoju ar palengvės?

Apglėbia ramybė. Ant mano 
stalo žurnalas Psichologija tau 
2002 m. 3 nr. Akys suranda min
tį: “...kai Dievas uždaro duris, ki
tur atveria langą.”

Aš tuo tikiu.
Spėjo

Gimines valdė pyktis ir nea
pykanta. Priežastis - žemės lo
pinėlis, bebaigiantis užaugti 
karklais...

O laikas sparčiai ginė die
nas, mėnesius, metus. Žiema sa
vo turtu vis dažniau išdabindavo 
plaukus, smilkinius...

Susitikdavo giminės tik per 
laidotuves, kuriam iš jų į Ana
pus iškeliavus. Pagaliau susibi
čiuliavo. Spėjo. Dar keliems gy
viems tebesant.

Džiaugėsi gimtoji žemė.

Senstantis vėjas
Iš Tavęs tyčiojasi vėjas, šal

tais pirštais nurengia apsiaustą, 
lediniu baltu šaukia žiema...

Tu stipri, džiaugiesi kiek
viena savo pergale, o nuo to be
širdis vėjas palūžta, sensta, 
dūlėja jo kaulų čiulpai.

Tu stipri, besigalinėjanti su 
amžiais nenugalimu rudens vėju...

A.

Toronto jaunimo ansamblis “Gintaras”, dalyvavęs Pasaulio lietuvių dainų šventėje š.m. liepos mėn. su 
vadovėmis - Rita Karasiejiene (iš kairės viduryje) ir G. Kalendrienė (dešinėje) prie Domininkonų šventovės 
Vilniuje Nuotr. D. Puterienės

Pasaka iš gyvenimo
Apie knygą “Gėrio šviesa”

ALĖ RŪTA
Kodėl pavadinu “pasaka iš 

gyvenimo”, nors tai,- nauja, 
dailiai išleista knyga? Gal todėl, 
kad jos turinys apima visą XX 
šimtmetį, Lietuvos ir lietuvių li
kimą tuo laikotarpiu, kaimo jau
nimo veržlumą, 1918-tųjų metų 
Nepriklausomybės inteligentų 
kūrybingumą ir darbštumą, or
ganizacijų (ypač labdaros) veik
lą, tragiškus okupacijų ir emig
racijos laikus. Tai visuomeninė 
knygos reikšmė.

Daugelio autorių išgyventas 
ir aprašytas vienos šeimos gyve
nimas - nuosekliai, dailiais širdies 
žodžiais; puslapiai (jų knygoj 
per 400) pagražinti poezijų pos
meliais ir ištisais eilėraščiais...

Ryški moralinė knygos link
mė ir vertė. Skaitydami supran
tame, kad gėris gali pasklisti ne 
tik platesnėj aplinkoj, bet ir į to
limesnę ateitį. Gėrio šviesa per
siduoda į naujas kartas - vaikus, 
vaikaičius, į jaunus bendramin
čius, į tautos ateitį.

Taigi tokią knygą skaityti ma
lonu. Ji grūdelį po grūdelio sėja
ma į sielą ir daugelyje jų sudygs
ta nauju gėriu, naujais idealais.

Knygos viršelyje matome 
dviejų kartų keturis veidus: poe
to Prano Lemberto, jo žmonos 
Monikos, jų sūnaus Vitalio ir 
marčios Danutės Daukantaitės- 
Lembertienės. Du iš jų dabar jau 
mirę: Pranas ir marti Danutė.

Seniai pažįstu šias šeimas ir 
ypač tuos keturis.

Svarbiausias knygoje asmuo 
yra Pranas Lembertas, populia
rių eilėraščių autorius, beveik 
liaudies daina virtusios Tau, se
sute, puikios gėlės autorius. 
Prieš okupacijas išleido tik du 
eilėraščių rinkinius: Saulėtekis ir 
Baltija šaukia. Po jo mirties iš
leista rinktinė Tau, sesute ir vė
liau, vėl laisvoje Lietuvoje, iš
leistos dar kelios jo kūrybos 
knygos (iš buvusių rinkinių ir iš 
rankraščių).

Tradicinė eilėdara, bet nuo

širdi patriotika, šeimos, gimtinės 
ir savos tautos meilė. Visa tai 
dvelkiant religine šviesa.

Tie skaitytojų širdyse išlie
kantys posmai patraukė ir dau
gelį muzikų, kompozitorių: ke
liolika dainų kompozitoriai yra 
paruošę Prano Lemberto eilėraš
čių žodžiams. Tokią muzikinę 
trauką pralenkė gal tik poetas 
Bernardas Brazdžionis, gal dar 
vienas-kitas.

Poetas Pranas Lembertas gi
mė 1897 m., mirė 1964. Palai
dotas Švento Kryžiaus kapinėse 
netoli Santa Monica miesto Ka
lifornijoje. Jo palaikus sūnus Vi
talis su žmona Danute 1967 m. 
perkėlė į Lietuvą, į Paežerėlių 
kapines poeto gimtinėje - Kriu
kų valsč., Šakių apskrityje. Ka
pinėse jau pastatytas gražus pa
minklas, irgi su keturių šeimos 
narių veidais (kaip ir knygos 
viršelyje).

Poetas P. Lembertas buvo iš 
profesijos teisininkas; notaro pa
reigas ilgiausiai ėjo Biržuose. Ten 
plačiai pasireiškė ir visuomeni
nėje veikloje kaip šaulys, vietinių 
patriotinių organizacijų ne tik 
narys, bet ir vadovaujantis asmuo.

P. Lembertas buvo studijavęs 
ir muziką - dainos meną. Yra dai
navęs viešai solo Kaune, Vokie
tijos stovyklose. Bostone. Ame
rikoje turėjo sunkią gyvenimo 
pradžią — dirbo metalo liejykloje, 
vėliau namų pardavimo versle.

Pensijos-poilsio metais Ka
lifornijoje pažinojom jį iš jo gra
žiu balsu skaitomų savo eilėraš
čių. Buvo narys Los Angeles 
Dailiųjų menų klubo, rašytojų 
dr-jos, vietinės Bendruomenės... 
Pasižymėjo gerais darbais ir 
dosnia labdara.

Poeto dvasinės krypties gy
venimui buvo didelė parama jo 
žmona Monika Pinkevičiūtė- 
Lembertienė. Tai irgi įdomi, 
spalvinga asmenybė, buvusi la
bai veikli labdaros organizacijo
se Biržuose. Ji buvo darbšti, su-
mani, praktiška gyvenimo reika
luose. Monika dirbo (išmokė 
darbštumo ir savo sūnų Vitalį) 
sumaniai ir taupiai. Atvykę iš 
Bostono Santa Monikoje įsigijo 
gražią nuosavybę — daugiabutį. 
Čia galėjo atsikvėpti ir vėl dau
giau atsidėti labdarai.

Lembertai pasižymėjo ypač 
socialumu: daugybė jų draugų 
rasdavo meilės, vaišingumo, jų 
namuose. Dažnai ten posėdžiau
davo ir vaišindavosi rašytojai 
(Brazdžionis, Raila, A. Gustaitis 
ir mes su vyru, kiti kultūrinin
kai). M. Lembertienę praminėm 
“mecenate”.

Iš tikro, Monika ir (vyrui 
anksti mirus) jos sūnus Vitalis 
tapo knygų mecenatais ir įsteigė 
Poeto Prano Lemberto vardu li-

Restorane “Ritos smuklė” Vilniuje vietinė kapela linksmina lankytojus
Nuotr. St. Daliaus

Lembertų šeimos kūryba ir gyve
nimas Lietuvoje ir Amerikoje. 
Taip atrodo knygos viršelis

teratūros premiją studijuojan
čiam jaunimui VD un-te Kaune. 
Kasmet jie skyrė po 500 dol., 
plius un-tui už administravimą. 
Pernai buvo įteikta Kaune jo 10- 
toji premija. Skaldoma į kelias. 
Vitalis Lembertas dabar skiria 
1000 dolerių kasmet. Lembertų 
dėka auga talentingasis jauni
mas literatūros srityje.

Monika Lembertienė, einan
ti 102-ruosius amžiaus metus, 
deja, yra sunkios ligos paguldy
ta, bet šypsena dar gyva...

Vitalis - inžinierius, pensi
ninkas, globoja motiną, padeda 
dukroms - Brigitai ir dr. Audrai 
bei penkiems vaikaičiams. Te
bėra veiklus visuomenėje ir lab
daroje.

Vitalio žmona Danutė buvo 
pavyzdinga motina, padėjo vy
rui. Būdama Amerikoj gimusi 
lietuvaitė, sugebėjo gražią lietu
vių kalbą perduoti dukroms, su 
vyru lankėsi Lietuvoje... Deja, 
mirtis anksti ją pakirto. Jau ket- 
veri metai jos nebėra tarp gy
vųjų.

Senatvė, ligos, mirtis, rodos, 
neužgožia per jų veiklų gyveni
mą sukurti gėrio šviesos.

Gėris sklinda tolyn...
Lembertų šeimos aprašymo 

knygą leisti sugalvojo ne Vita-
lis, ne jo dukros, o draugai Lie
tuvoje. Tik leidybos išlaidas pa
dengia našlė Monika ir sūnus 
Vitalis.

Kaune gyvenantis lingvistas 
Valdemaras Michalauskas, Vita
lio mokyklos draugas Biržuose, 
sumanė, sudarė ir suredagavo 
šią knygą 2003 m.

Knyga gražiai išleista. Turi
nyje sumaniai derinami įvairių 
autorių straipsniai, tarpais įde
dami poeto Pr. Lemberto poezi
jos posmai. Knyga išleista ne 
komerciniais, o labdaros tiks
lais. Jei bus kiek parduota, paja
mos bus skiriamos labdarai: 
“Vaikų viltis” organizacijai.

Knyga gaunama pas leidėją: 
V. Lembertas, 7-16 23rd Str., 
Santa Monica, CA 90402, USA.
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Nemokamas namų į vertinimas

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.

Wast Realty Ine.

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

Dantų gydytoja

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

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į Ai&tuoą — tik 26 ce.ntai!

Lietuva - 26 centai
Kanada ir JAV - 4.9 centai

Maskva - 7 centai

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

Skambinant Šiaurės Amerikoje 
surinkti 10-10-580 + 1 + 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 

k\on I i rintei
— talk; freely to the world

Padalinys Eiger Technology Inc., viešos akcinės bendrovės, 
dalyvaujančios Toronto akcijų biržoje - TSE (simboliu AXA).

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West

Tel. (416) 763-5677

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W. 

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2
Tel. 416 236-3060

Fax 416 236-1809

Išminties
Žodis priklauso laikui, tyla 

amžinybei.

Darbas yra gyvenimo druska: 
ne tik saugo nuo sugedimo, bet ir 
duoda jam skonį.

Kas pragaro nematė, dangaus 
nematys.

Saulė į širdį randa kelią retai, 
bet skausmas niekad nepaklysta.

(N. Mazalaitė)

Leiskit kiekvienai jaunystei tu
rėti savo kvailystę. Be to pasaulis 
nebuvo ir nebus. (L. Dobilas)

Gyvenimas vien tik sau nėra 
vertas nei minutės ilgiau tęsti.

Teisybės nekenčia tiktai tas, 
kas daro blogą. Kas daro gera, tas ir 
teisybę myli. (L. Tolstojus)

Jei tu nustosi turto, sveikatos.

nuobiros
vardo - vis dar palieka viltis, kol 
turi pasitikėjimą savimi.

(S. Marden)

Prabėgs jaunystė, kitos nesu
lauksi, šitos nepavysi, neprisipra
šysi, kad nors vieną žodelį atgal at
mestų pasidžiaugti. (B. Buivydaitė)

Žmogus amžinai ieško vieno 
dalyko, kurio tačiau niekad ne
randa, niekados neieško kito, kurį 
visada randa. Pirmasis - tai laimė, 
o antrasis - mirtis.

Tyla - gera byla kvailiems, bet 
dar geresnė išmintingiems.

Meilė greitai ir lengvai gimsta, 
bet ilgai ir skausmingai miršta.

Kvailiausia moteris gali valdyti 
protingiausią vyrą, bet reikia ypa
tingai protingos moteriškės, kad ji 
sugebėtų valdyti kvailą vyrą.

Parengė Stasys Prakapas

http://www.10-10-580.com
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Anapilio žinios

- Rugpjūčio 29, penktadienį, 
palaidota a.a. Monika Vaškevičie
nė, 91 m. amžiaus.

- Rugsėjo 5 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lietu
vos kankinių šventovėje Mišios bus 
vakare 7 valandą, o po Mišių - 
Šventoji Valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo.

- Lietuvos kankinių parapijos 
choras po vasaros atostogų renkasi 
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 7, 
ateinantį sekmadienį, 10 v.r. įpras
tiniame repeticijų kambaryje Ana
pilio salės antrame aukšte. Tą sek
madienį jau giedos šventovėje per 
11 v.r. Mišias. Visi buvusieji nariai 
ir nauji kandidatai kviečiami jung
tis į choro gretas ir kuo iškilmin
giau garbinti Dievą giesmėmis.

- “Angeliukų” choras, vado
vaujamas Lilijos Turūtaitės, po va
saros atostogų pradeda savo veiklą 
rugsėjo 7, ateinantį sekmadienį, ir 
jau tą dieną giedos Lietuvos kanki
nių šventovėje 9.30 v.r. Mišiose. 
Vadovė kviečia kuo daugiau vaiku
čių įsijungti į “Angeliukų” gretas.

- KLK moterų draugijos sky
rius savo veiklą po vasaros atos
togų pradės susirinkimu rugsėjo 7, 
sekmadienį, po 11 v.r. Mišių Ana
pilio parodų salėje. Programoje An
gelės Ambrazaitienės paskaita “To
bulumas kasdienybėje”. Visos na
rės 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.p.p., 
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 peticija, 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 rugsėjo 7, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Adolfą ir Regi
ną Klemkas, Vytautą Gvazdaitį ir 
Sidaravičių šeimą; 11 v.r. už para
piją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 10.30 v.r. už Eugeniją 
Deimantienę; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje rugsėjo 6, šeštadienį, 3 
v.p.p. už Juzę Vitkauskienę.

Vysk. K. Paltaroko viduri
nei mokyklai N.N. aukojo $50.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo P. Jukna.

A. a. Elenos Senkuvienės, 
buvusios garbės pirmininkės, 
šviesiam atminimui pagerbti 
Baltiečių moterų tarybos Lietu
vių skyrius Tėviškės žiburiams 
aukojo $100.

A.a. Vladui Andruliui Lie
tuvoje mirus, užjausdamos ve- 
lionies brolį Joną Andrulį ir jo 
šeimą, M. Vaitkienė ir V. Jasi- 
nevičienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $40.

A. a. Elenos Kudabienės 
atminimui pagerbti, reikšdami 
užuojautą jos vyrui Edvardui, 
sūnui, dukroms bei jų šeimoms 
Bronius ir Prima Sapliai Tėviš
kės žiburiams aukojo $25.

C.A.N.D.L.E. kursų vadovė VIDA JUOZAITYTĖ iš Kanados supažindina mokytojus kursantus Utenoje su 
Kanados geografija bei istorija panaudodama naują kompiuterio programą

Prisikėlimo parapijos žinios
- Vysk. P. Baltakis, OFM, pra

eitą sekmadienį aukojo 10.30 v.r. 
Mišias. Jis buvo atvykęs į Torontą 
lietuvių išeivijos sielovados reika
lais, nes perdavęs pareigas prel. E. 
Putrimui, turėjo jį pristatyti Toron
to kardinolui, kurio arkivyskupijoj 
bus lietuvių išeivijos sielovados 
centras.

- Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Šventovėje 7 v.v. vyks 
Mišios, Šv. Valanda ir palaimini
mas Švenčiausiuoju. Išpažinčių 
klausoma prieš Mišias. Ligoniai ir 
seneliai lankomi namuose ir prie
glaudose iš anksto susitarus. Šį pir
mą mėnesio šeštadienį Gyvojo ro
žinio draugijos nariai renkasi Ro
žiniu! 10.30 v.r. ir Mišiom 11 v.r.

— Parapijos choras pradeda veik
lą, ketvirtadienį, rugsėjo 11, 7 v.v. 
muzikos kambaryje. Jaunimo choro 
registracija ir pirma repeticija šį 
sekmadienį, rugsėjo 7, po 10.30 v.r. 
Mišių. “Retkartinis” choras repetuos 
rugsėjo 21 d., 9.15 v.r. ir giedos tos 
dienos 10.30 v.r. Mišiose.

- Parapijos gegužinė “Kretin
gos” stovyklavietėj, Vasagoj, bus šį 
šeštadienį, rugsėjo 6, nuo 10 v.r. iki 
8 v.v. Gegužinė vyks, nors ir lytų. 
Gimnazistai, kuriems reikia užsi
dirbti visuomeninėj tarnyboj taškų, 
yra prašomi skambinti Rūtai Gir- 
dauskaitei 416 530-1716.

- Parapijos tarybos labdaros 
sekcijos vartotų drabužių ir daiktų 
išpardavimas rengiamas spalio 17- 
18 d.d. parapijos salėj. Visi kvie
čiami priėjo prisidėti darbu ir daik
tais. Daiktus prašom vežti tiesiai į 
salę dieną ar dvi prieš išpardavimą.

- Joniškio mėgėjų teatras, ku
ris dalyvauja teatrų festivalyje Ka
nadoje, aplankys parapiją rugsėjo 
14, sekmadienį. Jie giedos per 
10.30 v.r. Mišias ir 4 v.p.p. parapi
jos salėje atliks vieno veiksmo vei
kalą “Pabaiga”. Kelioms naktims 
reikės nakvynės 19-kai žmonių. 
Kas galėtų priimti, prašom skam
binti V. Taseckui 905 824-4461.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
7: 8 v.r. už a.a. Stasę Ročienę; 9.15 
v.r. už gyvus ir mirusius parapijie
čius; 10.30 v.r. už a.a. Albertą Ra
manauską, už a.a. Bronę Zakarienę, 
už a.a. Algį Strumilą; 12 v.d. už 
a.a. Edvardą Stankaitį.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namų koplyčios 

įrengimui $1,000 aukojo Zigmantas 
ir Elena Dobilai.

- A. a. Uršulės Blcizgienės at
minimui Slaugos namų koplyčios 
įrengimui aukojo;$50 - A. V. Gry
bai; $20 - B. P. Sapliai.

- Slaugos namų administratorė
nuoširdžiai dėkoja už paaukotą ne
žinomo asmens narvelį paukščiu
kams. Dar trūksta gėlių auginimo 
lempų (Gro Light). T. St.

A. a. Sofijai Balsevičienci 
mirus, užjausdama jos vyrą Vy
tautą, dukrą Vidą ir sūnų Joną su 
šeimomis, Birutė Tamošiūnienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $50.

A. a. Sauliui Ričardui Ma
cijauskui mirus, užjausdama 
žmoną Juliją, sūnų Edvardą ir 
dukrą Janę Kovai su vėžiu ir 
džiova sergantiems vaikučiams 
ir tremtiniams Lietuvoje G. Gin- 
čauskaitė aukojo $20.

Pusiaukelėje tarp Toronto 
ir Kingstono, netoli nuo Well
ington miestelio, prie 33 kelio, 
sename ūkyje prie Ontario eže
ro, Vida Zalnieriūnaitė ir Ri
chard Johnston prieš keletą me
tų užsodino vynuogyną ir šiemet 
jau parduoda savo gamybą. Vy
nas pavadintas “Chadsey Caims” 
vardu pagal senovinę vietovę. 
Gaminamas raudonas “Gamay 
Pinot Noir” ir balti: “Riesling, 
Chardonnay Chenin Blanc Mus
cat ir Gewurtztraminer”. Inf.
• Ar jau parėmei Kanados lietuvių 
muziejų-archyvą?

Liepos 4 d. Kalnų parke Vilniuje ansamblių koncerte atliekamas vaidilučių šokis Nuotr. I. Ross

Toronto tautinių šokių grupė 

įį) “ATŽALYNAS" 
KVIEČIA NAUJUS NARIUS nuo 6 iki 60 METŲ AMŽIAUS

Patyrimas nereikalingas, repeticijos vyksta anglų ir lietuvių kalbomis

REGISTRACIJA:

š.m. rugsėjo 8, pirmadienį, 7 v.v.
Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor Street West, Toronto

Registracijos kaina: $5 asmeniui, $10 šeimai

• Dėl informacijos kreiptis paštu: “Atžalynas”, 1573 Bloor Street West, Toronto, ON M6P 1A6.
Prašau palikti darbo ir namų telefono numerius, arba skambinti 

Marijai Birutei Batraks tel. 905 271-1640

Toronto vyrų choras 
“Aras” pradės 26-uosius savo 
veiklos metus. Repeticija pirma
dienį, rugsėjo 15, 6.30 v.v. Lie
tuvių Namuose. Kviečiame cho
ristus sugrįžti ir laukiame naujų, 
kurie papildytų choro sudėtį.

Choro valdyba 
“Lietuvos telekomas” savo 

tinklalapyje www.telecom.lt skel
bia šiuos miestų kodus, reikalin
gus skambinant telefonu į Lietu
vą. (Skaitytojai praneša, kad 
Vilniaus kodas yra 52, ne 5, 
kaip tinklalapyje parašyta): Ak
menė - 425, Alytus - 315, 
Ankyščiai - 381, Birštonas - 
319, Biržai - 450, Druskininkai
- 313, Elektrėnai - 528, Ignali
na — 386, Jonava - 349, Joniškis
- 426. Jurbarkas - 447, Kaišia
dorys - 346, Kaunas - 37, Kel
mė — 427, Kėdainiai — 347, 
Klaipėda - 46, Kretinga - 445, 
Kupiškis - 459, Lazdijai - 318, 
Marijampolė - 343, Mažeikiai - 
443, Molėtai - 383. Neringa - 
469, Pakruojis - 421, Palanga - 
460, Panevėžys - 45, Pasvalys - 
451, Plungė — 448, Prienai - 
319, Radviliškis - 422, Rasei
niai — 428, Rokiškis - 458, 
Skuodas - 440, Šakiai - 345, 
Šalčininkai - 380, Šiauliai - 41, 
Šilalė - 449, Šilutė - 441, Šir
vintos - 382, Švenčionys - 387, 
Tauragė - 446, Telšiai - 444, 
Trakai - 528, Ukmergė - 340, 
Utena - 389, Varėna - 310, Vil
kaviškis - 342, Vilnius - 52, 
Visaginas - 386, Zarasai - 385.
NEBRANGIAI VERČIAME įvai- 
rius dokumentus iš lietuvių, anglų, 
rusų ir lenkų kalbų. Rašome įvai
rius raštus, reziume. Skambinti 
teL/faksas 905 803-0351, elekt. 
paštas siandien5@yahoo.com

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

ATEIKITE IR PRISIJUNKITE!

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Kur? Kretingos stovyklavietėje, Wasaga Beach 
AkT? Karto? 2003 m. rugsėjo 19-21 d.d.

••A Kiek? $50 atstovams, $75 dalyviams
• ATSTOVAMS dalyvavimas kasdieninėse sesijose privalomas
• DALYVIAI gali lankytis sesijose arba tik pabendravimuose

Registruotis ir siūlyti kandidatus į naują KLJS valdybą iki rugsėjo 
15 d. ei. paštu rašant Vytui Rusliui (vruslys@rogers.com). No
rintys kandidatuoti prašomi pareikšti, kurioje srityje .norite 
prisidėti ir kodėl. Suvažiavime kviečiamas dalyvauti jaunimas 
nuo 16 m. amžiaus. KLJS va/dyba

Lietuvos estrados žvaigždės 

NELĖS PALTINIENĖS
O rsl C E R T A

(fteilė. lieka ta pati " 

rugsėjo 28, sekmadienį, 2.30 v.p.p.
' Toronto Lietuvių Namuose

PROGRAMOĮE: estradinės ir šiuolaikinės dainos paruoštos 
muz. ARVYDO PALTINO

Visi kviečiami dalyvauti šių populiarių ir talentingų muzikų koncerte

Įėjimas 15 dol. Rengėjai ■ LN kultūros komisija

Aukos “TŽ”
$155 - E. Stankevičius; $55 - A. 
Žilinskas; $50 - S. Markus, J. Luk
ša; $45 - A. Ambraška; $40 - K. 
Rožanskas, P. Jukna; $30 - I. Gir- 
dzevičius; $25 - A. Radžiūnas; $20 
- G. Karsokas, P. Girdžius, A. Tu
šas; $15 - L. Kremeris; $10 - A. 
Žugaraitė, A. Kanapka, A. Leiberis, 
dr. P. Jokubka, B. Pctryla, dr. H. 
Solys, F. Lazauskas, V. Klegys, A. 
Sudeikis, A. Žemaitaitis; $5 - A. 
Liutkus, D. Klibingaitienė, P. Bri- 
dickas, K. Deksnys, Z. J. Saurazas.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $60 - V. Grigelytė, J. Aukštai
tis, J. Daugėla; $55 - A. Liutkus, 
A. Zukowski, G. Kazėnas, R. Ku- 
liavas, V. Beniušis, V. Šniuolienė, 
A. Leiberis, A. L. Širvinskas, S. R. 
Valiulis, V. I. Liškauskas, dr. J. 
Skučas, S. Augaitis, Z. Žilinskas, 
O. Skėrius, A. Ambraška, J. Janu
laitis, J. Lukša, V. Ripskis, E. Ku- 
chalskis, R. Striukas, J. Motiekonis, 
L. Kulnys, E. Puodžiukas, D. Kaš- 
kelis, S. Kilikauskas, V. Mažeika, 
J. Pavilonis, S. Pabricienė, K. Ston
kus, S. Vashkys.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $70 - J. Prasauskas; $65 - M. 
Rimkus, T. Renkauskas, P. Nagi- 
nionis, L. Vaitonis, dr. P. Jokubka, 
G. Tunkūnas, J. Butkus, Jonas But
kus, J. Povilauskas, G. Stonkus, K. 
Bačanskas, A. Raulinaitis, S. Pre- 
keris, M. Leparskas.

Garbės prenumeratą už dve
jus metus atsiuntė: P. Sakalauskas.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką.

Tony O’Donohue, buvęs 
Toronto savivaldybės tarybos 
narys ir ilgametis lietuvių bičiu
lis, parašė laišką teisingumo mi- 
nisteriui Martin Cauchon. Jame 
jis pareiškė pasipiktinimą dėl 
ministerijos planuojamų santuo
kos sąvokos pakeitimų, lei
džiančių tuoktis tos pačios lyties 
asmenims. T. O’Donohue nuo
mone, tai būtų išjuokimas tradi
cinės vyro ir moters santuokos. 
Norint sudaryti asmenų sandėrį 
nepaisant lyties ar kitų skirtumų, 
galima sukurti kitokią sutarčių 
tvarką. Dėl ministerijos numaty
tų siūlymų Liberalai tampa pa
juokos objektu, nes prieš keletą 
metų aiškiai pažadėjo nekeisti 
santuokos apibrėžimo.
IEŠKOME AUKLĖS 18 mėn. 
berniukui 4 dienas per savaitę * 
kartais gali būti daugiau, Kipling 
ir Eglinton raj. Skambinti Žibu
tei tel. 416 207-0819.

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

Aušros Vartų parapijos ži
niaraštyje rašoma: “Kitą sekma
dienį, rugsėjo 7 švęsime Tautos 
šventę. Pasimelsime į Švč. Dievo 
Motiną, dėkodami už visas per 
jos užtarimą mums ir mūsų tautai 
suteiktas malones, kad Lietuva vi
sados būtų ir išliktų Marijos že
me. Šioje šventėje žada dalyvauti 
Kanadoje besimokantys kariškiai 
iš Lietuvos, kurių apsilankymu 
mes visados džiaugiamės. Šauliai 
numato vaišes tik svečiams kariš
kiams, todėl “Rūtos” klubas galės 
darbuotis kaip paprastai”.

A.a. Vinco Žemaitaičio pri
siminimą, vadinamą “ketumedė- 
lį”, surengė šeima rugpjūčio 31 d. 
po 11 vai. Mišių Aušros Vartų pa
rapijos salėje.

Golfo diena įvyks rugsėjo 6, 
šeštadienį, Saint Donat golfo 
klube. Pirmas “tee-off’ bus 12.30 
vai.; vakarienė ir linksmoji dalis 
“Cuisto du Nord” restorane, Saint 
Donat miestelyje. Kviečiami visi 
lietuviai golfininkai dalyvauti. 
Registruotis kreipiantis į Rytą 
Bulotą tel. 514 344-8256 arba 
819 424-2803. E-paštas: vilia- 
bulota@hotmail.com. Kaina gol
fui su vežimu $43 asmeniui. V.B.

Montreaiiečiai Dainų šventės dalyviai Trakų pilies terasoje: Rytis ir 
Vilija Bulotos, Donald Doyl su motina Nuotr. A. Morkūnienės

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

III-OJI PASAULIO LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ “MES” - 2003, 
LIETUVOJE. Trys aukštos ko
kybės vaizdajuostės: 1. Ansamb
lių vakaras Kalnų 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 Films, 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.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

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

ANTANAS P. MICKUS, 
gerais pažymiais šiemet baigė 
“LaSalle Catholic Comprehensi
ve High School”. Dalyvauja 
Montrealio lietuvių veikloje, yra 
lankęs lituanistinę mokyklą, lie
tuvių skautas, daugelį metų bu
vęs Mišių patarnautoju, 1998 m. 
atgaivinęs Montrealio sporto klu
bą “Taurą”, kuris sutraukė dau
giau kaip 70 vaikų, net ir šian
dien žaidžiančių. Mėgsta muziką, 
skambina gitara, yra suorgani
zavęs savo mažą muzikos an
samblį. Priimtas į “Vanier CE- 
GEP” kolegiją, kur studijuos tei
sės mokslus.

Šypsokimės
- Kaip atpažinti namuose šei

mos galvą?
- Tai tas, kuris prie stalo skaito 

laikraštį.

- Koks greičiausias būdas mo
teriai pakeisti pavardę?

- Ištekėti.

- Kas apsaugo generolus nuo 
priešų kulkos?

- Medaliai? , . ...L. Stankevičius

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

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

IEŠKO patyrusios šeimininkės, 
kuri atliktų visus šeimininkavimo 
darbus, įskaitant skalbimą, grin
dų valymą, maisto paruošimą. 
Darbas - 5 dienas per savaitę nuo 
7.30 vai. ryto iki 12.30 vai. p.p. 
Atlyginimas $250 savaitei. Pagei
daujama - susikalbėjimas angliš
kai. Lome Park apylinkė. Turi 
būti punktuali ir patikima. 
Skambinti Lindai 905 271-3803.

http://www.telecom.lt
mailto:siandien5@yahoo.com
mailto:vruslys@rogers.com
mailto:vilia-bulota@hotmail.com
http://www.lithuanianvideo.com

