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Lakstymai po pasauli
Visas šių dienų pasaulis juda. Kas gi kur nėra 

važinėjęs, skraidęs, keliavęs? Nuo vaikystės iki senat
vės judėjimas nesibaigia, ypač tiems, kurie yra įpratę 
keliauti, trokšta vis daugiau visko pamatyti, sužinoti, 
patirti ir tiems, kurie tam tikslui turi pakankamai lėšų ir 
laiko.

K
ELIONĖS kainuoja. Yra sakoma, kad namų 
duris pravėrus pinigėliai tirpsta. Tai tiesa, bet 
užsidariusių ir tik pinigus skaičiuojančių netaip 
jau daug pasitaiko. Šiaipjau dauguma žmonių pakeliau

ti mėgsta. Tai atlieka apgalvoję, apskaičiavę. Veikia pa
gal savo finansinį pajėgumą. Tačiau keliauti, nors kai 
kuriems ir pinigų užtektų, neleidžia laikas, įsipareigoji
mai, įvairūs reikalai ir darbai. Dėl darbo ir įsipareigoji
mų dažnam tenka pajudėti tik svarbiais ir būtinais atve
jais, įskaitant ir trumpalaikį poilsį. Jausdami atsakomy
bę stambių įmonių vadovai ar savininkai dažnai tenki
nasi nuo darbo atitrūkimo minimumu, vengdami ki
tiems užkrauti tai, kas jiems priklauso arba nenorėdami 
per daug blaškyti dėmesio, kuris pirmiausia skiriamas 
įsipareigojimams. Ir juo tas dėmesys stipresnis, juo dau
giau geresnių darbo rezultatų galima tikėtis. Tai patvir
tina ir paliudija patirtis daugelio žmonių, kuriems tenka 
vadovauti ir prisiimti atsakomybę už pasiekimus ir pasi
sekimus. Kitaip dar niekur nėra buvę - visi laimėjimai 
remiasi geru ir sąžiningu savo darbo atlikimu; visa pa
žanga priklauso nuo to, kiek pasiimtam darbui skiriama 
dėmesio ir širdies. Sakoma, kad ir šaltas akmuo paver
čiamas gyvu ir kalbančiu, jei skulptorius iš jo kalė sta
tulą su meile. Kartais net stebuklais pavadinami rezulta
tai nežinant ir neskaičiuojant, kiek darbo įdėta jų sie
kiant. Nėra gyvenime sričių, nė tokių užsiėmimų, kur 
be atidaus darbo ir nuolatinių pastangų viskas savaime 
gerai klostytųsi.

T
AIGI nors žmonių judėjimas intensyvus, nors 
daugybė kelionių patrauklios ir įdomios, nors 
lėšų išvykoms užtektų - pareigos, darbai bei at
sakomybė daugelį žmonių, ypač vadovaujančių, sulaiko 

nuo dažnesnių judėjimų. Tačiau kažkokia priešingybė, 
norim ar ne, metasi į akis. Tai valstybių vadovų amži
nas lakstymas po pasaulį su būriais palydovų, žmono
mis, vaikais, giminėmis. Tai patvirtina ir viską stebinti 
žiniasklaida, tuos nuolatinius ir masinius lakstymus pa
vadindama valstybės, tai yra mokesčių mokėtojų, pini
gų švaistymu. Ar tie lakstymai yra jų pareigų atlikimas, 
galima tik spėlioti ir abejoti. O kaip Lietuvoje? Atrodo, 
kad vaizdas panašus. Teigiama, kad nėra dienos, kai di
dieji valdžios pareigūnai nebūtų į užsienį išvykę. Tai 
vieno, tai kiti vis nėra. Viskas sukasi tarsi rotacine tvar
ka - vienam grįžus, lekia jau kitas. Galima sutikti, kad 
kuriant demokratiją, tvirtinant nepriklausomybę, ieškant 
naujų ryšių, galimybių ir draugų - reikalų begalės. Bet 
ar iš tikrųjų tie visi reikalai turi būti aptarti asmeniniuo
se susitikimuose, kai šiandien turime tokias geras ryšių 
priemones, kokių anksčiau nebuvo. Juk kiekviena išvy
ka - dideli pinigai, kurių visada trūko. Bepigu turtinges
niems kraštams, kurie ir biudžetus kitokius sudaro. O 
mūsų Lietuvai, atrodo, kai kas dar per anksti. O vis dėl
to nieko nepaisydami norime lygiuotis su “politine 
aukštuomene”. Nėra abejonės, kad valstybinė reprezen
tacija yra svarbus ir išlaidus dalykas, kad asmeniniai su
sitikinėjimai su užsienio valstybininkais neša naudos, 
bet negi viso to negalima būtų daryti taupiau? C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Ateiviai kraštui naudingi
Legalių imigrantų į Kana

dą įsileidžiama proporcingai 
daugiau, negu bet į kurį kraštą 
visame pasaulyje. Vien tik To
ronto miestas paskutinių dvejų 
metų laikotarpiu priglaudė apie 
pusę milijono ateivių. Dauguma 
atvykusiųjų yra iš Kinijos, Indi
jos, ir Pakistano. Kanados vy
riausybė skelbia, kad imigracija 
yra vienas iš valstybės humani
tarinių ir ekonominių veiksnių, 
rodančių rūpestį kitais kraštais, 
be to tikimasi, kad ateiviai pake
lia ekonominę gerovę. 2002 me
tais išleistas Pabėgėlių apsaugos 
potvarkis nustatė imigrantams 
įsileisti punktų sistemą, kuri yra 
pagrįsta pagal pareiškėjų išsila
vinimą ir krašto oficialių kalbų 
mokėjimą, o ne pagal darbo bir
žos pareikalavimus arba įvairių 
organizacijų ar asmenų iškvieti
mus. Šis potvarkis leidžia Kana- 
don atsilankantiems asmenims 
reikalauti pabėgėlio teisių. Jų 
pareiškėjai turi įrodyti, kaip ir 
kas juos persekioja su teise būti 
išklausytiems Imigracijos ir pa
bėgėlių tarybos (Immigration 
and Refugee Baord) sesijoje at

sivedant savo patarėją. Tarybos 
yra perkrautos naujomis bylo
mis. Laukimo metu pabėgėlio 
statuso siekiantys turi teisę į 
sveikatos patarnavimus, gali ieš
kotis darbo ir nemokamai mo
kytis anglų ar prancūzų kalbos. 
Imigracijos ir pabėgėlių tarybos 
sprendimas gali būti apeliuo
jamas.

Ontario provicijoje gyvena 
apie pusė Kanados gyventojų. 
Premjeras Ernie Eves, kuris še
šerius metus dirbo Ontario vy
riausybėje premjero pavaduoto
ju ir finansų ministeriu, o nuo 
2002 m. be rinkimų perėmė val
džią iš premjero Mike Harris, 
pagaliau paskelbė rinkimus. 
Spalio 2 dieną jam teks rungtis 
su liberalų partija. 60% apklaus
tų žmonių pasisakė, kad jau lai
kas keisti valdžią. Liberalų kan
didatas Dalton McGuinty tikisi 
laimėti, pasinaudodamas Onta
rio valdžios neryžtingu SARS, 
Walkertono vandens tikrinimo 
tragedija, elektros sutrikimo at
statymu ir kitomis nesėkmėmis. 
Konservatoriai Ontario parla
mente iš 103 atstovų turi 55, li-

Nuotr. St. DaliausVilniaus arkikatedra bazilika vasaros metu lankoma daugelio maldininkų ir turistų

Netoli arkikatedros Vilniuje bus atstatomi Valdovų rūmai. Nuotraukoje - rūmų vartai su informacija 
turistams Nuo,r- St Da,iaus

Mokslų pažanga - žmonijos gerovei
DR. JONAS KUNCA

Po II Pasaulinio karo prasi
dėjo tikra mokslų revoliucija, 
kuri žymiai prisidėjo prie gyve
nimo lygio ir sveikatos apsau
gos pakilimo. Deja, ji atnešė ir 
naujus masinio naikinimo gink
lus, su kuriais galima sunaikinti 
gyvybę, kurią išmokome geriau 
saugoti nuo ligų. Apie mokslų 
pažangą dažnai skaitome ar ma
tome televizijoj visokių sensaci
jų, kurios neturi rimto pagrindo. 
Dėl to kiekvienam pravartu pa
žvelgti į šį dalyką racionaliu 
žvilgsniu.

Mokslininkų tyrinėjimai yra 
surišti su gyvenimo sąlygų pa
gerinimu arba su žmogišku 
smalsumu. Labiausiai rūpi svei
kata. Tam ieškomi nauji vaistai 
nuo įvairiausių ligų, kurių dau
gelio dar negali išgydyti.

Prie tokių priklauso daugu
ma vėžio rūšių ir sisteminiai su
krikimai. Patobulėję diagnosti
kos metodai padeda surasti aug
lius anksti, kada juos galima pa
šalinti operaciniu būdu, ir ligo
nis išgydomas. Priešhormoniniai 
preparatai padeda sustabdyti kai 
kurių rūšių vėžio augimą, nors ir
■*» r- -ar-—M.

beralai - 36, naujieji demokra
tai - 3.

Bendras krašto našumo 
lygis (GDP) Kanadoje antrojo 
ketvirčio metu nukrito 0.03%. 
Nors pakilo eksporto, krašte 
vartotų prekių lygis bei valsty
bės išlaidos, bet pakilęs impor
tas visu 5.6% nusvėrė našumo 
lygį. Yra aiškinama, kad didelis 
importo pakilimas priklauso nuo 
staigaus Kanados dolerio pakili
mo tarptautinėje rinkoje. Prie 
kritimo prisidėjo SARS ligos 
baimė, dėl kurios labai smarkiai 
nukentėjo turizmo pramonė, taip 
pat pakenkė ir jautienos ekspor
to sumažėjimas. Tikimasi, kad

(Nukelta j 6-tą psl.) 

ne ilgam laikui. Taikli radiacijos 
terapija gali išgydyti ar bent ap
gydyti kai kurias šios ligos rū
šis. Tas pat su chemioterapija. 
Bet tobulo ir užtikrintai sėkmin
go gydymo būdo vėžio ligai dar 
nėra surasta. Šiek tiek vilčių 
duoda skiepai, kurie galėtų veik
ti prieš šią ligą. Bet šis metodas 
yra tik bandymų stadijoje.

Jau pavyko ištirti, kad žmo
gaus organizmą palaiko veikla 
genų, kurių kiekvienoje ląstelėje 
yra apie 30,000. Lieka dar ištirti 
kiekvieno iš jų užduotį. O ir tai 
žinant reikėtų surasti būdą, kaip 
pakeisti nustojusį normaliai 
veikti geną. Tarp kita ko, genas 
yra baltyminės rūkšties moleku
lė. Kiekvienas normalus asmuo 
norėtų kuo ilgiau išlikti jaunas ir 
sveikas. Netrūksta tokių, kurie 
čia ieško pasipelnymo pardavi
nėdami visokius “jaunystės elik
syrus”... Tikrumoje žmogaus 
ląstelės amžius yra iš anksto nu
statytas. Jam baigiantis, ląstelė 
negali daugiau atsinaujinti. Dėl 
to plonėja oda, kaulai ir menkė
ja raumenys.

Turbūt tai bus lengviau su
prasti palyginant gyvenimą su 
degančia žvakele. Ji dega tol, 
kol yra vaško. Jam pasibaigus, ji 
užgęsta. Juo žvakės liepsna di
desnė. juo ji greičiau sudega. 
Degimo procesas yra prigimtas. 
Žmoguje jis lėtokas. Užtat augi
mo ir brendimo laikas yra ilgo
kas. Dėl to jis ilgiau gyvena, ne
gu dauguma gyvūnų, kurie greit 
užauga, bet jų amžius trumpas. 
Jei mes rastume kaip sumažinti 
degimą, augtume lėtai iki kokių 
30 metų, bet gyventume ilgiau 
apie 20 metų. Suaugusio asmens 
gyvenimo laikotarpis būtų irgi 
kiek ilgesnis. Tik mūsų protavi
mo galia geresnė nebūtų, o gal ir 
silpnesnė. Taigi ir šitoks gyveni
mo prailginimas vargu būtų 
mums naudingas.

Kai kurie mano, kad, jeigu 

jau turime mirti, būtų gera pa
likti savo kopiją, kuri gyventų 
toliau. Teoriškai tai galima pa
daryti paimant vieną mūsų kūno 
ląstelę, išimant jos branduolį ir 
jį įdedant į kiaušinėlį, kurio ge
netinė dalis (branduolys) yra iš
imtas. Išaugtų visiškai taip pat 
atrodantis asmuo su visom ge
rom ir blogom mūsų pusėm. Bet 
jis išsivystytų skirtingoj aplin
koj. Jo intelektas ir atsiminimai 
irgi būtų kitokie. Taigi ir galvo
sena bei elgesys. Tai nebūtų 
tikra mūsų kopija. Tokie bandy
mai retai pavyksta. Gal iš 1,000 
vieną kartą. Su žmonėmis jie 
dar nėra išbandyti, bent iki šiol. 
Žinant, kad tuo būdu savęs ne
mirštamais padaryti negalėsim, 
neapsimoka tokius bandymus iš 
viso daryti.

Neverta kreipti dėmesį į pa
sirodančias išradimų sensacijas, 
kol nebus įrodytas jų tikrumas. 
Geriausias gydytojas yra pats 
žmogus. Valgyk sveiką maistą, 
kvėpuok gryną orą, daryk 
mankštą ir nevartok nebūtinai 
reikalingų vaistų. O taipogi ne
suk sau galvos dėl žemiškų 
menkniekių, kaip pvz. praturtė
jimo. Gyvenimas bus vertinges
nis. kai jį išnaudosim dvasios ir 
doros tobulinimui. Juk jo vertė 
priklausys daugiau nuo koky
bės, o ne nuo išgyventų metų.

Siekiai sužinoti, kokios yra 
artimesnės planetos, patenkina 
mūsų smalsumą, bet praktiškos 
naudos vargu ar bus. Ar už 
šviesmečių distancijos kuriame 
nors visatos kampelyje yra pa
naši į Žemę planeta su gyvūnais 
joje, irgi norėtume žinoti. Bet mes 
jų vis tiek niekad nepasiektume. 
Taigi irtai naudos neduotų.

Reikia vertinti mokslų pažan
gą, bet jos nepervertinti. Mokslų 
pažanga turėtų būti nukreipta į 
žmonijos gerovės ir gamtos ap
saugos kėlimą, o ne į mūsų pačių 
ir aplinkos naikinimą.

Laisvės diena
Lietuvoje rugpjūčio 31 d. 

buvo paminėtas okupacinės so
vietų kariuomenės išvedimo de
šimtmetis, rašo Lietuvos rytas. 
Vilniuje iškilmės prasidėjo vė
liavos iškėlimu Nepriklausomy
bės aikštėje, kur kalbėjo prezi
dentas Rolandas Paksas, seimo 
pirmininkas Artūras Paulauskas, 
ministeris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas, tuo metu buvęs 
Aukščiausiosios tarybos - Atku
riamojo seimo pirmininkas Vy
tautas Landsbergis bei kiti pa
reigūnai. Po minėjimo vyko ka
rių paradas, vėliau Valstybinio 
simfoninio orkestro koncertas 
Prezidentūros kieme. Kaune bu
vo aukotos Mišios, surengta 
ginkluotės ir kovinės technikos 
paroda, koncertas. Rugpjūčio 29 
d. Lietuvos karo akademijoje 
vyko mokslinė konferencija 
“Okupacinės kariuomenės išve
dimas. 1990-1993 metai”. Lietu
va buvo pirmoji iš Baltijos vals
tybių, kurią paliko buvusi SSRS 
kariuomenė.
Susitiko “Siaurės-Baltijos-8”

Rugpjūčio 29 d. Rygoje, 
Latvijoje, vyko Šiaurės ir Balti
jos valstybių užsienio reikalų 
ministeriu susitikimas “Šiaurės- 
Baltijos-8”, rašo ELTA/LG1TC. 
Jie aptarė sutarties “Konvento 
dėl ES ateities” rezultatus ir pa
siruošimą tarpvyriausybinei kon
ferencijai, pritinsiančiai galuti
nius sprendimus dėl organizaci
jos institucijų reformos. Įvertinti 
saugumo politikos požiūriai po 
ŠAS (NATO) plėtros ir padėtis 
Artimuosiuose bei Vidurio Ry
tuose, apžvelgti bendradarbiavi
mo organizacijų — Baltijos jūros 
valstybių tarybos, Šiaurės mi
nisteriu tarybos bendros veiklos 
galimybės ateityje.

Susitikime dalyvavęs užsie
nio reikalų ministeris Antanas 
Valionis pabrėžė Lietuvos susi
rūpinimą Rusijos bendrovės 
“LUKoil” planais išgauti naftą 
iš telkinio D-6 Baltijos jūroje 
netoli Kuršių nerijos ir pasiūlė 
Europos komisijai “imtis akty
vesnio vaidmens diskusijose su 
Rusija šiuo klausimu”. Jis pri
minė, kad kol iš Rusijos nebus 
gauta pakankamai oficialios in
formacijos apie naftos išgavimo 
projektą ir jo poveikio aplinkai 
tyrimo išvadų, Lietuva bus “la
bai susirūpinusi” apie galimą 
Baltijos jūros ir Kuršių nerijos 
taršą.

Valstybės apdovanojimai
Lietuvos prezidentas Rolan

das Paksas rugsėjo 3 d. įteikė 
valstybės apdovanojimus Kons
titucinio teismo teisėjams. Ap
dovanojimai skirti Lietuvos 
Konstitucinio teismo 10-mečio 
proga už nuopelnus kuriant ir 
stiprinant valstybės konstitucinę 
teisę. Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio Gedimino ordino Ko
mandoro didysis kryžius įteiktas 
Konstitucinio teismo pirminin
kui Egidijui Kuriui. To paties 
ordino Komandoro kryžiais ap
dovanoti Konstitucinio teismo 
teisėjai Egidijus Jarašiūnas, Jo
nas Prapiestis, Vytautas Sinke
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vičius. Iš viso per 10 metų 
Konstitucinis teismas gavo 361 
prašymą, buvo ginčijami 884 
teisės aktai. Pripažinta, kad 
Konstitucijai ir įstatymams 
prieštarauja 233 teisės aktai arba 
jų nuostatos.

Toliau tirs žemių įsigijimą
ELTOS/LGTIC žiniomis, 

ministeris pirmininkas Algirdas 
Brazauskas pritarė darbo grupių 
sudarymui apskrityse tolesniam 
tyrimui vykdyti. Siūlymas buvo 
pateiktas komisijos, tiriančios 
valstybės tarnautojų žemės nuo
savybės įsigijimo teisėtumą. 
Komisijos vadovas Algirdas 
Astrauskas po pokalbių su ap
skričių viršininkais suprato, kad 
tyrimas gali būti šališkas, todėl 
siūloma pasitelkti teisės ir že
mės specialistus.

A. Brazausko nuomone, “10 
metų klestėjusi nebaudžiamumo 
aplinka leido valstybės tarnauto
jams, buvusiems ir esamiems, 
nepriklausomai nuo užimamų 
pareigų, pasinaudoti situacija ir 
neteisėtai susigrąžinti arba įsi
gyti sklypus geriausiose vieto
se”. Jis pageidavo, kad tyrimas 
vyktų kaip galima sparčiau ir vi
suomenė būtų informuota apie 
rezultatus, o įstatymus ar tarny
binę etiką pažeidę pareigūnai at
sakytų už savo veiksmus. Tik
rintinų asmenų saraše - 1026 
pavardės. Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) direktoriaus Va
lentino Junoko teigimu, STT 
šiuo metu tikrina 43 valstybės 
tarnautojų 375 žemės sklypų įsi
gijimo teisėtumą.

Neeilinė seimo sesija
Rugsėjo 2 d. prasidėjo neei

linė Lietuvos seimo sesija, kuri 
baigėsi rugsėjo 9 d., skelbia EL- 
TA/LGTIC. Darbų programoje 
svarstymui buvo pateikta per 50 
klausimų, iš kurių 15 susiję su 
Lietuvos eurointegraciniais pro
jektais. Eilinė rudens sesija pra
sidėjo rugsėjo 10 d., baigs darbą 
gruodžio 23. Valdančiosios so
cialdemokratų koalicijos vadovų 
nuomone, koalicijoje nėra prob
lemų, nors opozicija pranašavo, 
jog ji neišsilaikys. Tarp ateities 
darbų, kuriuos reikės spręsti 
kartu, bus eurointegracinio mo
delio aptarimas ir įgyvendini
mas, Lietuvos stojimo į ES su
tarties tvirtinimas. Taip pat turės 
būti sudaryta nuomonė dėl ES 
Konstitucinės sutarties projekto. 
Taip pat sunkiu išbandymu bus 
2004 m. biudžeto sudarymas.

Naujas JAV ambasadorius
Rugpjūčio 26 d. prezidentui 

Rolandui Paksui skiriamuosius 
raštus įteikė naujasis JAV am
basadorius Lietuvoje Stephen D. 
Mull, gimęs Pensilvanijos vals
tijoje 1958 m., baigęs George
town universitetą. Jis pakeitė 
kadenciją baigusį John Tefft.

Ambasadorius turi ir minis- 
terio patarėjo rangą JAV užsie
nio tarnyboje, ėjo ambasado
riaus pavaduotojo pareigas Dža- 
kartoje, Indonezijoje prieš pa
skyrimą Lietuvoje. Prieš tai dir
bo konsulu ir politikos parei
gūnu Bahamose, Lenkijoje ir 
Pietų Afrikoje. RSJ
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Nauji mokslo metai

Amerikos pasienio problemos
Tūkstančiai nelegalių imigrantų iš Meksikos ir kitų kraštų plūsta Amerikon

Pralėkus įspūdingai įvairio
mis kelionėmis ir stovyklomis 
vasarai, mokyklos skambutis vėl 
kviečia moksleivius, studentus 
ir mokytojus į klases. Jaunesnio 
amžiaus mokinukų tėveliam rei
kia rūpintis naujų knygų krep
šiu, sąsiuviniais, įmantresniu ra
šikliu ar pieštukais, o vidurinių 
mokyklų jaunimui - pasirinkti 
reikalingus kursus, nuspręsti ko
kią specialybę rinktis po mo
kyklos baigimo ir neužmiršti, 
kad vidurinės mokyklos moks
las pagal naują Ontario švietimo 
ministerijos programą truks tik 
ketverius metus. Praėjusį pava
sarį išleidome paskutinę abitu
rientų laidą, kurie galėjo moky
tis mokykloje 5 metus, ir pirmą
ją laidą tų, kurie vidurinėje 
mokykloje mokėsi tik ketverius 
metus.

Mokyklų direktoriai pra
džioje mokslo metų dažniausiai 
kviečia įvairius susirinkimus de
vintokų tėveliams, norėdami su
pažindinti juos su naujos pro
gramos reikalavimais. Sėkmin
gam mokyklos baigimui reikia 
30 įskaitų (credits), iš kurių 18 
yra privalomos, tai: 4 įskaitos 
anglų kalbos, 1 - prancūzų kal
bos, 3 - matematikos, 2- chemi- 
jos/biologijos, po 1 kursą Kana
dos istorijos ir Kanados geogra
fijos, po vieną įskaitą iš meno 
srities ir fizinio lavinimo, po pu
sę kurso iš civilinės teisės ir 
profesinio orientavimo. Prie šių 
išvardintų būtinų kursų dar rei
kalingi trys privalomi kursai, tik 
juos leidžia mokiniui pasirinkti 
iš duotų galimų. Tris pridėtinius 
kursus galima rinktis iš šitokio 
sąrašo: 1 kursas iš anglų kalbos, 
arba tarptautinės kalbos (lietu
vių, lenkų, rusų, italų ir t.t.), ar
ba visuomenės/ humanitarinio 
mokslo. Antra įskaita gali būti iš 
fizinio lavinimo, meno, ar vers
lo sričių, ir trečią pridėtinę 
įskaitą mokinys gali rinktis iš 
technologijos arba chemijos/ 
biologijos mokslų. Reikia neuž
miršti ir tai, kad tie mokiniai, 
kurie lanko katalikų švietimo 
skyriui priklausančias katalikiš
kas mokyklas, privalo gauti 4 
religijos įskaitas (po vieną kursą 
kiekvienais metais). Paskaičia
vus nesudėtingą matematiką, 
mūsų jaunimas, lankantis katali
kiškas mokyklas, turi baigti 22 
privalomus kursus. Tik 8 kursai 
gali būti pasirenkami paties mo
kinio norima kryptimi, mokinio 
talentui, asmenybei ugdyti. Rei
kalingas labai apgalvotas plana
vimas kuria kryptimi pasukti, 

• Vaikams reikia mažiau kritikos, 
daugiau pavyzdžiu (Joubert).

Šiaulių rajono Raudėnų pagrindinės mokyklos IV klasės mokiniai ir jų 
mokytoja Lionginą Rudminicnė. Baigę 4-ias klases gavo pradinio išsi
lavinimo pažymėjimus. Šis pažymėjimas įteiktas šiais metais pirmą 
kartų (anksčiau to nebuvo) - istorinis įvykis ketvirtokams

kokius kursus pasirinkti, kad at
sidūrus prie mokyklos baigimo 
slenksčio nereikėtų ašaroti netu
rint reikalingų įskaitų norimai 
universitete specialybei studi
juoti.

Mokslo intensyvumo lygis 
yra suskirstytas trimis krypti
mis. Intensyviausia, daugiausia 
savarankiško studijavimo reika
laujanti programa yra studen
tams, besiruošiantiems studijas 
tęsti universitetuose. Tie kursai 
yra pažymėti U raide, techniku
muose ir profesinio pasiruošimo 
mokyklose besiruošiantiems stu
dijuoti mokiniams yra skiriami M 
raide pažymėti kursai, o pagrinde 
praktinius užsiėmimus turintys 
kursai pažymėti raide O. Stojant į 
universitetus ir kai kuriuos techni
kumus O raide pažymėti kursai 
nėra tinkami aukštesnėms mokslo 
institucijoms.

Lietuvių jaunimui, mokan
čiam lietuvių kalbą yra puiki ga
limybė ne tik gilinti žinias kal
boje, bet ir gauti tris įskaitas, 
kurios būna pažymėtos tarptau
tinės arba trečios kalbos mokėji
mu. Lituanistiniuose kursuose 
galima įsigyti X, XI ir XII sky
riaus įskaitas. Visi dėstomi kur
sai yra universitetinio lygio ir 
yra mielai priimami visų univer
sitetų, nepaisant kokią specialy
bę jaunuolis ruošiasi studijuoti: 
kalbas, verslą, matematiką, me
diciną, meną. Lankant šiuos 
kursus šeštadieniais, lieka dides
nė galimybė dienos mokykloje 
pasirinkti norimas programas, 
nes lietuvių kalbos įskaita tinka 
privalomų kursų kategorijai.

Toronto lituanistinių kursų 
programoje didelis dėmesys ski
riamas Lietuvos istorijai, grama
tikai, tautosakai, kalendorinių 
švenčių paminėjimui. Šiuo metu 
buvusios istorijos mokytojos 
Vaidos Petrauskienės iniciatyva 
yra ruošiami spausdinti Lietuvos 
istorijos mokslo konspektai vi
soms trims klasėms. Kursai tę
siasi 26 šeštadienius nuo 9 vai. 
iki 12.30 vai. Registracija bus 
rugsėjo 20 dieną, Our Lady of 
Peace mokyklos patalpose, o 
mokslas prasidės spalio 4 dieną. 
Kursų pabaiga bus gegužės 8 
dieną. Mokinių lankomumas yra 
vienas iš svarbiausių švietimo 
skyriaus reikalavimų. Praleidęs 
3 šeštadienius be gydytojo pažy
mėjimo, mokinys gali nebegauti 
įskaitos už tuos metus. Laukia
me gausaus būrio mokinių į pui
kiai organizuojamus ir įdomius 
aukštesn i uos i us I ituan i st i n i us 
kursus Toronte.

Nijole Benotienė,
Aukšt. lit. kursų vedėja

Petro Rimšos skulptūra Lietuvos mokykla 1864-1904, populiariai dar 
vadinama Vargo mokykla Kauno Karo muziejaus sodelyje

Nuotr. G. Kurpio

DARIUS KARKA

Dalyvavome Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese 
Gausiausia atstovų grupė buvo iš Kanados. Turėjome daug pramogų, paskaitų, 

diskusijų, pokalbių, susitikimų su Lietuvos žymūnais

Dvidešimt keturi Kanados 
lietuvių jaunimo atstovai šią va
sarą dalyvavo Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongrese Vilniuje, 
Punske ir Vasario 16-tos gimna
zijoje, Vokietijoje. (Kanados 
grupė didžiausia iš visų kraštų). 
Oficialus kongreso atidarymas 
Vilniuje vyko kartu su Pasaulio 
lietuvių bendruomenės XI-ojo 
seimo uždarymu “Crown Plaza” 
viešbutyje.

Atidarymo savaitgalyje, Vil
niaus rotušės aikštėje, kiekvienas 
kraštas turėjo savo “kioską”, ku
riame apsilankantys turėjo pro
gos sužinoti apie to krašto lietu
višką veiklą. Kanados kioskas 
susilaukė daug dėmesio — daug 
klausimų apie Kanados veiklą, 
bet ir apie SARS Kanadoje, kuri
atkreipė visos Lietuvos dėmesį.

Pirmosios kongreso savaitės 
tikslas - suburti PLJS atstovus 
stovykloje Punske, Lenkijoje. 
Savaitės tema: lietuviškos vestu
vės. Kanadietis Saulius Simona- 
vičius ir iš Vokietijos Vilma 
Remmert-Fontes buvo išrinkti 
“vyras su žmona”, dalyvavo pa
rade per Punsko miestą. Ta pro
ga daugelis jaunimo atstovų su
sitiko su giminėmis ir Punsko 
lietuviais, kurie labai nuošir
džiai ir rūpestingai juos globojo.

Antroji kongreso savaitė 
įvyko Vasario 16-tos gimnazijos 
patalpose Huetenfeld’e, Vokieti
joje. Studijų dienas pradėjo savo 
paskaita buvęs disidentas Vy
tautas Bogušis. Jis įdomiai pasa
kojo, kaip Lietuvos jaunimas 
pradėjo veikti prieš sovietų oku
paciją, kai Romas Kalanta, bū
damas tik 17-kos metų, suside
gino. Šis protestas išjudino Lie
tuvos jaunimą prieš sovietinę 
okupaciją. Jaunimas pradėjo 
rengti “roko” maršus, dėvėti 
džinsus, auginti plaukus, nes tai 
simbolizavo demokratinę Vaka
rų sistemą.

Toliau studijų savaitėj buvo 
labai įdomių ir svarbių paskaitų 
bei diskusijų. Buvo nemažai vy
resniųjų paskaitininkų, kurie 
mokėjo pritaikyti savo mintis 
jaunimui, bet ir pats jaunimas 
rengė įdomias paskaitas bei dis
kusijas. Ypatingai įdomu buvo 
išgirsti kanadiečio Dariaus Ross 
išgyvenimus, kai jis, būdamas 
lietuvis-kanadictis, apsigyveno 
Lietuvoje. Jis konkrečiais pa
vyzdžiais parodė skirtumą taip 
Lietuvos ir išeivijos lietuvių, ypač 
kalbos vartosenoje, išeivijos vy
resniosios kartos atitolime nuo 
dabartinės Lietuvos. Pastarosios 
visuomenė gana konservatyviai 
priima išeivius į savo tarpą.

Studijų dienose jaunimas 
atidžiai klausėsi Marijono Mi-

LEDASrefrigeration

AIR CONDITIONING & 
APPLIANCES 
Skambinti

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

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso atidarymo Vilniuje iškilmėje. Iš k.:
buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Arvydas Jonušonis (Ka
nada), Danutė Braslauskaitė (Brazilija), Darius Karka (Kanada)

kutavičiaus paskaitos apie pop
muzikos atsiradimą Lietuvoje ir 
tos muzikos svarbą Lietuvai - 
tai esąs simbolis laisvės ir sava
rankiškumo. Jis apgailestavo, kad 
dabartinė Lietuvos popmuzika 
yra neoriginali, paskolinta iš 
užsienio. Galbūt dėl užsienio 
muzikos įtakos Lietuvoje iki 
šiol neišaugo pasaulinio masto 
muzikos žvaigždžių bei grupių.

Henrikas Antanaitis iš Aus
tralijos skatino jaunimą kovoti 
prieš anglų kalbos ir kultūros 
įtaką išeivijoje ir saugoti lietu
višką tautinę kultūrą.

Prie Vasario 16-tos gimna
zijos direktoriaus Andriaus Smi
to pranešimo apie lietuvišką 
švietimą užsienyje prisidėjo ir 
jauni atstovai, kuriem rūpi lietu
viškas švietimas savo šalyse. 
Mažuose lietuvių telkiniuose 
sunku įsteigti lietuviškas mo
kyklas daugiausiai dėl patalpų 
stokos ir nepakankamos para
mos iš tų kraštų švietimo įstai
gų. Užtat Vasario 16 gimnazija 
yra vienintelė vieta, kur moks
leiviai iš įvairių pasaulio kraštų 
gali tobulinti savo lietuvių 
kalbos mokėjimą. Pietų Ameri
kos lietuviams mokytis Vasario 
16 gimnazija labai padėjo para- 
ma/stipendijos iš Lietuvių fon
do. Anot argentiniečio Federico 
Mahne Zavickas, Pietų Ameri
koje taip pat sunku įsteigti lie
tuviškas mokyklas dėl lietuvių 
mokytojų trūkumo.

Ypatingai jautriai apie tole
ranciją kalbėjo žydų kilmės lie
tuvė Irena Veisaitė, kuri išgyve
no holokaustą ir jos šeimos su
naikinimą nacimečiu. Pasakojo, 
kaip ji tuo laiku buvo globojama 
lietuvių. Jos nuomone, dabartinė 
Lietuva yra tolerantiškesnė negu 
anksčiau. Ta tolerancija esanti 
svarbi, nes pasaulio tautos daro
si glaudesnės, reikės išmokti gy
venti kartu su įvairių tautybių 
bei požiūrų žmonėmis.

Ketvirta pasaulio jaunimo 
kongreso studijų savaitės diena 
buvo skirta seminarams, kur 
jaunimas mokėsi vadovauti or
ganizacijai. Jaunimas pasiskirstė 
į būrelius. Šių būrelių tikslas - 
padėti jaunimui suprasti, kaip 
gali organizacija veikti sėkmin
gai. Kiekviena grupė veikė kon
krečiai spręsdami gyvenimiškus

HENRIKAS KUDREIKIS
Oregono valstijoje salvado- 

rietis su jų pačių Rožiniais paka
ria dvi vienuoles. Penki meksi
kiečiai Nebraskos banke nušau
na penkis žmones. Arizonos 
universitete meksikietis nušauna 
tris profesorius. San Francisco 
mieste meksikietis išžagina ke
turiolikos metų mergaitę. Pasa
lūnas iš Jamaikos šaudo vyrus ir 
moteris. Arabų teroristai pagro
bia 4 keleivių pilnus lėktuvus.

Ką šie teroristai turi bendro? 
Jie visi nelegalūs imigrantai, 
prasmukę pro menkai saugomą 
Amerikos sieną ar atvykę su pa
dirbtais dokumentais.

Didžiausias nelegalių įsiver
žėlių judėjimas vyksta per Kali
fornijos ir Arizonos sienas. Šim
tai tūkstančių iš Meksikos, taip 
pat iš kitų P. Amerikos kraštų 
(ypač Kolumbijos), Kinijos, Pa
kistano ir kitų kraštų, naktį, ve
dami vadinamų “kojotų”, trau
kia per Sonoros dykumą gilyn 
Amerikon. “Kojotai”, surinkę pi
nigus, dažnai nelegalius imigran
tus palieka vidury dykumos, ku
rie be vandens ir maisto nau
jame krašte sutinka mirtį.

atvejus, liečiančius bendradar
biavimą su Lietuva ir su išeivi
jos žmonėmis. Konfliktų spren
dimų būreliui vadovavo Živilė 
Margevičiūtė. Kartu su ja atsto
vai sprendė įvairius atvejus. 
Pvz. atstovai buvo paskirstyti į 
grupes po tris. Jiems buvo duo
tas puslapis, sąrašas įvairių 
žmonių: storas švedas bankinin
kas, prostitutė iš Lenkijos, aklas 
austras akordeono muzikantas, 
rumune motina be vizos su 
verkiančiu vaiku ir t.t. Reikėjo 
iš to sąrašo išrinkti su kokiais 
trimis žmonėmis norėtum trau
kiniu keliauti iš Portugalijos į 
Rusiją, ir su kuriais trimis neno
rėtum keliauti. Po pasirinkimo 
visi trys palygino jų atsakymus 
ir nutarė kaip visa grupė sutinka 
su kuo keliaut ir nekeliaut.

Kiti užsiėmimai įtraukė į 
diskusijas apie mūsų organizaci
ją. Ši PLJS kongreso dalis, kurią 
organizavo “Lijot” - Lietuvos 
jaunimo organizacijų taryba, bu
vo ypatingai sėkminga, nes įsi
jungė visi PLJS atstovai, dirbo 
kartu, lavino savo lietuvių kal
bos įgūdžius, geriau suprato sa
ve ir savo gabumus vadovavi
me. Ši diena sugriovė komuni
kacijos barjerus ir sustiprino ry
šius tarp visų kongreso atstovų.

Kongreso studijų dienų pa
baigoje jaunimas turėjo progos 
pasidalinti savo įspūdžiais ir 
nuomonėmis apie kongreso eigą 
ir organizavimą. Keli atstovai 
norėjo, kad būtų daugiau varto
jama anglų kalba, kad daug ko 
nesuprato dėl lietuvių kalbos 
stokos. Jaunimas norėtų turėti 
didesnį balsą lietuviškose orga
nizacijose ne tik išeivijoje, bet ir 
Lietuvoje. Buvo siūlyta naudotis 
neseniai pasitraukusio iš Pasau
lio lietuvių bendruomenės pir
mininko pareigų Vytauto Ka- 
manto praktinėmis žiniomis, 
kaip jaunimo sąjungos gali pa
teikti prašymus Lietuvių fondui 
stipendijom bei veiklai. Tas fon
das kasmet skiria tam tikslui 
apie milijoną dolerių (JAV). Jis 
taip pat skatino jaunimą įstoti į 
fondą nariais, kur turėtų kon
kretų balsą šioje svarbioje orga
nizacijoje. Taip pat vyko jauni
mo sąjungos statuto pakeitimas 
ir daugelis pasiūlymų ateinan
čiai veiklai.

Arizonos pasienio ūkininkų 
ir kitų pasienio gyventojų gyve
nimas nepavydėtinas. Imigrantų 
masės mina jų žemę, dažnai pa
pjauna veršiukus, kartais ir kar
ves, net ir riebius bulius. Rytą 
ūkininkai randa tik galvas, kojas 
ir uodegas. Pasieniečiai dažnai 
apiplėšiami, kartais nužudomi, 
įskaitant ir pasienio policinin
kus. Įsiveržėlių gaujos velka di
džiulius maišus, kuriuose gabe
na įvairius narkotikus, nes di
džiausias šių reikmenų transpor
tas vyksta iš Meksikos.

Ne tik pavieniai asmenys 
veržiasi Amerikon. Nelegalių 
gabenimui vartojami vad. “aš- 
tuoniolikaračiai” (eighteen-wheel- 
ers), kuriuose sugrodama 25-30 
žmonių. Vežėjas iš kiekvieno 
meksikiečio ima 1500 dol. Iš ki
tų pietiečių - 4000, o iš kiniečių 
ir arabų - 50,000. Kiniečiai taip 
pat veržiasi per Kanados St. 
Lawrence upę, kur jiems kai
nuoja tik 15,000 dol.

Pasienio valstijų, ypač Ari
zonos, gyventojai be paliovos 
siunčia protestus savo kongres- 
manams ir senatoriams.

Jokios pagalbos nesulaukia. 
Nedrįsta pakelti balso prieš 
meksikiečius, nes laukia jų bal
sų rinkimuose. Vienintelė išim
tis - Colorado kongresmanas 
Tom Tancredo. Jis drįso pasiū
lyti Tautinės *gvardijos karius. 
Sienų apsaugai policijos toli 
gražu neužtenka. Už tai Tancre
do Baltuosiuose rūmuose tapo 
“persona non grata”. Preziden
tas atsisako jį priimti.

Kiekvienas per sieną lai
mingai prasmukęs nelegalus 
Amerikoje gali jaustis kaip na
muose. Spėjama, kad jų Ame
rikoje jau yra 11 milijonų. Juos 
remia Fordo, Rockefelerio bei 
kiti bilijoniniai fondai, bankai 
(kaip Wells Fargo), tuzinai di
džiulių firmų. Prezidentas Bush 
siūlo nelegalams suteikti Ameri
kos pilietybę. Neįtikima, bet be
veik visų didžiųjų miestų poli
cijoms, suėmus svetimtautį, už
drausta klausti, ar jis legalus 
imigrantas. Didžiųjų miestų va
dovybės šiandien jau juodaodžių 
rankose. Jie griežtai stoja už ne
legalių nebaltųjų imigrantų įtei
sinimą. Valstybės įstatymas nu- 
rodo kiekvieną nelegalų imi
grantą pristatyti Imigracijos de
partamentui, bet šis įstatymas 
negalioja beveik visuose mies
tuose, išskyrus Niujorką.

Žinant Amerikos valdžios 
organams, šiandien tūkstančiai 
meksikiečių net specialiais auto
busais keliauja į lowos ir Ne
braskos valstijas, kur jie gauna 
darbus skerdyklose. Amerikie
čiai atleidžiami, o meksikiečiai 
tą patį darbą atlieka už trečdalį 
užmokesčio. Daugėja masės ne
turtingųjų. Valstijos turi statyti 
daug naujų mokyklų, na, ir kalė
jimų. Meksikiečių lowoje jau

“ŽIBURIŲ” DRAUGIJOS STEIGĖJUI, ILGAMEČIAM 
PIRMININKUI, NUOLATINIAM TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ GLOBĖJUI

AtA
dr. SILVESTRUI ČEPUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną EMILIJĄ, 
sūnus - ALGĮ, LINĄ, RIMĄ, dukrą DANUTĘ ir jų 
šeimas bei visus artimuosius -

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ leidėjai ir darbuotojai

MIELAM ŠEIMOS DRAUGUI

AtA
dr. SILVESTRUI ČEPUI 

iškeliavus amžinybėn, šią skausmo valandą giliai 
užjaučiame jo žmoną EMILIJĄ, dukrą DANUTĘ, 
sūnus - ALGĮ, LINĄ ir RIMĄ bei jų šeimas -

Salomėja ir Balys Sakalai
dr. Vitas ir Virginija Mikėnai 
Ramūnė ir Algis Jonaičiai

AtA
ELENAI DAUGUVIETYTEI- 

KUDABIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą EDVARDĄ, 
dukras - DANUTĘ, INĄ ir sūnų TOMĄ su 
šeimomis -

Alfonsas, Vida, Onutė, Matas Stanevičiai

ketvirtis milijono. Spaudoje skel
biama, kad meksikiečiai keliose 
valstijose per paskutinius 10 
metų paaugo 1000%, o Georgi- 
jos valstijoje - 2500%.

Kai atvykau prieš 40 metų į 
Kaliforniją, mano apskrityje 
meksikiečių buvo 7%, šiandien 
- 49%. Be abejonės, jie visi ne
legalūs imigrantai. Ir daugėja 
kasdien. Išlaidos nelegalių rei
kalams - šimtai milijonų.

Į apskrities ligonines at
vyksta, neva iš Texas, tuzinai 
gimdyvių. Lyg pagal numatytą 
planą jos pasirodo kiekvieno 
Kalifornijos miesto ligoninėse. 
Vaikas gimė Amerikoje - Ame
rikos pilietis. Motina Meksikon 
negrąžinama. Greit pasirodo 
motinos draugas ar sugyventi
nis. Niekas čia vedybų doku
mentų netikrina, nes dauguma 
meksikiečių gyvena susidėję, 
bet vaizduoja vedusius ir gauna 
vedusių privilegijas. Vėliau pa
sirodo jų giminės, net ir kaimy
nai. Gimdymo išlaidoms pa
dengti (padengia valstija) moti
nos užrašomos, kad gimusios 
Amerikoje. Žinoma, nelegaliai. 
Vien Los Angeles generalinei li
goninei tokių motinų gimdymo 
išlaidos kainuoja 360 milijonų. 
Bandoma šią ligoninę uždaryti.

Nelegalių jaunimas kiekvie
name mieste turi vad. “genges” 
(gaujas). Atsisukęs Los Angeles 
V televizijos kanalą gali pama
tyti beveik Irako karą. Kovų 
tarp meksikiečių ir juodaodžių 
“gengių” metu dažnai žūsta ne
kalti žmonės, moterys ir vaikai.

Šiandien bandoma pašalinti 
Kalifornijos gubernatorių. Jo 
kaltė - Kalifornijos biudžeto de
ficitas - 80 bilijonų. Pagal žymų 
žurnalistą Pat Buchanan, guber
natoriaus Gray Davis kaltė tik 
dalinė (neprisideda prie nelega
lių imigrantų sustabdymo). Kal
tos Clinton’o ir Bush’o admi
nistracijos, kurios nesistengė su
stabdyti masinės nelegaliųjų 
imigracijos į Kalifornijos valsti
ją. Bilijonai dolerių kasmet kai
nuoja valstijai nelegaliųjų išlai
kymas. Todėl valstija ir atsidūrė 
prie bankroto ribos.

Fordo, Rockefelerio fondai, 
kompiuterių bilijonierius I. Allen 
duoda milijonus specialios orga
nizacijos išlaikymui. Ši organi
zacija, kurios valdybą sudaro 
tautinės mažumos, samdo advo
katus kiekvienam ne baltam 
imigrantui, kuriam gresia ištrė
mimas. Baltieji, kaip imigrantai, 
nepageidaujami, nes imigracijos 
administracija tautinių mažumų, 
ypač juodaodžių ir azijiečių, 
rankose. Jų dėka kasmet Ameri
kon iš Azijos, Afrikos ir arabų 
kraštų atvyksta per milijoną imi
grantų. Visi, išskyrus baltuosius, 
kviečiami (welcome) Amerikon.

pathcom.com
http://www.tzib.com


Dalis Į laisvę fondo surengtos studijų savaitės dalyvių Alytuje Nuotr. J. Ivaškevičiaus

Praeities heroizmas ir ateities vizija
“Į laisvę” fondo XII-oji studijų savaitė Alytuje

Partizano laiškas sesei Onutei
Tai laiškas, rašytas Onutei, bet skirtas visiems Tėviškės žiburių skaitytojams

VIKTORAS ŠNIUOLIS
Mieloji Sese Onute!

Nuoširdžiai dėkoju už laiš
ką, už Jūsų Tėvynėje išgyventų 
dienų mintis. Čia tik maža dale
lė tos bjaurasties, kuri mus supa. 
Kaip mano brolis sakydavo: 
“Būtų tai baisus sapnas, jei tai 
nebūtų tikrovė...” Gaila, kad 
taip trumpai tepabendravome. 
Aš labai atsiprašau už tokį kuklų 
Jūsų sutikimą. Gyvenimo ne
gandų suluošintam sunku beatsi- 
tiesti. Tuo labiau, kad tas klai
kus sapnas dar nesibaigia, kad 
visai nuvertintas žmogaus pasi
aukojimas, o išaukštintos niek
šybės. Mes, atiduodami Tėvynei 
didžiausią auką, tikėjome, kad 
žmogui tiek nedaug tereikia - 
tik Laisvės! Kaip mano broliu
kas rašė:
Gal buvo vasaros, gal gėlės... 
Lyg neregys jų nemačiau, 
Tiktai šešėliuose meldžiau 
Mažyčio saulės spindulėlio...

Rodos, kad tiek nedaug 
žmogui tereikia - tik to mažyčio 
saulės spindulėlio... Deja, ne vi
siems. Sumynę po kojomis šven
tuosius idealus, kas kaip išmano, 
tas taip ir grobia. Baisu, kad 
žmogui nebeliko nieko švento. 
Turime tokį palikimą, tokius 
mokytojus, kurie ir auklėja jau
nąją kartą. Nepriklausomybės 
kovų savanoriai, savo drąsa ir 
pasiaukojimu mums iškovojo 
laisvę. O atgimusios Lietuvos 
mokytojai mums įdiegė Tėvynės 
meilę. Ir labai didelė dalis, Tė
vynei atsidūrus pavojuje, nedve
jodami stojo į žūbūtinę kovą ir 
jai vadovavo.

Mieloji Onute, labai nuošir
džiai dėkoju už tokias gausias 
dovanas, už laikraščius. Tik man

Dabartiniai Lietuvos rūpesčiai
J. P. KEDYS

Rusijos prezidentas - į 
Lietuvą

Šią žinią paskelbė Rusijos 
ambasadorius Lietuvoje, nieko 
daugiau nepridedamas. Atvyki
mo data taip pat nežinoma. Spė
jama, jog tai būsią sekančiais 
metais. Atvykimo priežastis irgi 
tik spėliojama. Lietuvos prezi
dentas V. Adamkus yra aplan
kęs Rusijos prezidentą, tai šis V. 
Putino apsilankymas yra atsaky
mas į V. Adamkaus vizitą.

Gali būti ir visai nelauktų 
priežasčių. Mat Rusija tik dabar 
pripažino Lietuvos valstybines 
sienas. Prezidentas Putinas gali 
pareikalauti iš Lietuvos dar dau
giau lengvatų dėl keliaujančių 
rusų iš Rusijos į Prūsiją-Kara- 
liaučių ir iš ten į Rusiją.

Lietuvos prezidentas R. 
Paksas, kuris buvo išrinktas su 
pagalba Rusijos lėšų jau paskyrė 
savo patarėją užsienio klausi
mams A. Medalinską paruošti 
planą V. Putino priėmimui. Tai
gi atvykęs prezidentas V. Puti
nas nesijaus vienišas Vilniuje.
“P. Gražulis kovoja už idėją”

Tokio turinio straipsnį pa
skelbė Kauno diena rugpjūčio 8 
d. Šiame straipsnyje plačiai iš
dėstoma, kaip Lietuvoje gyvena 
čečėnai. Jie esą Lietuvoje įsteigę 
interneto svetainę Kavkazcentėr, 
kuris leidžia savo žinialapį. Šia
me žinialapyje čečėnai reiškia 
padėką Petrui Gražuliui, krikš
čionių demokratų partijos seimo 
nariui, Rimantui Pašiui ir Vik
torui Petkui už jų paramą kovoje 
už čečėnų laisvę.

Seimo rinkimai
Lietuvos žinios paskelbė lie

pos mėnesio apklausos duome- 

neramu, kad sudariau Jums daug 
rūpesčių, daug išlaidų. Tėviškės 
žiburių 2003 m., 26 nr. išspaus
dintas Birutės Jonelienės straips
nis Pagerbta partizanų veiklos 
vieta. Taip, tai mūsų Prisikėlimo 
apygardos būstinė, kurioje ir 
įvyko 1949 metų visos Lietuvos 
partizanų vadų suvažiavimas, 
kada buvo įsteigtas Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdis, išrinkta 
vyriausioji partizanų vadovybė, 
kuri vasario 16-liktąją pasirašė 
istorinę reikšmę turinčią Dekla
raciją. Mes įrodėme pasauliui, 
kad trokštame laisvės, dėl jos 
kovojame, aukojamės ir esame 
jos verti.

Esu vienas išlikęs gyvas to 
suvažiavimo dalyvis ir to suva
žiavimo organizatorius, nes aš 
tada ėjau Prisikėlimo apygardos 
vado adjutanto pareigas ir buvau 
gavęs šią užduotį. Už sėkmingą 
šios užduoties įvykdymą, už iš
laikymą konspiracijos po suva
žiavimo 1949. VII.31 įsakymo 
nr. 10, 3 buvo parašyta: “Pasižy
mėjusius laisvės kovotojus par
tizanus apdovanoju: Laisvės 
Kovos Kryžiumi III laipsnio su 
kardais: Vytvytį - už drąsą kau
tynėse ir gerą, sėkmingą pavestų 
uždavinių vykdymą”. Mano sla- 
pyvardė tada buvo Vytvytis.

Straipsnio autorė rašo: “Ste
bėjausi, kad tokią svarbią vietą 
įamžino tik dabar, 13-ais nepri
klausomybės metais”. Šalia sto
vėjusi moteris pasakė: “Gerai, 
kad nors dabar...” Bėda ne ta, 
kad tik dabar įamžinta ta istori
nė vieta. Juk tuo metu Prisikėli
mo apygardos būstinė buvo ta
pusi Lietuvos sostine. O to kaž
kas ilgai nenorėjo pripažinti, to
dėl ir praėjo tiek daug metų. Juk 
ne tie šiandien vadovauja mūsų 

nis, liečiančius seimo rinkimus. 
“Baltijos tyrimų” agentūra pa
teikė klausimą: “Jei rytoj vyktų 
rinkimai į seimą, už kurią partiją 
balsuotumėte?” O tų partijų bu
vo per 14. Liberalų ir centro są
junga gautų 16.2% balsų, social
demokratai 12.2%, o sociallibe
ralai 8.2%, Tėvynės sąjunga 
6.3%, liberalai demokratai (prez. 
Pakso partija) 5.3%, kr. demok
ratai 4.6%, kitos partijos po ma
žiau. Nebalsuotų 10.9%, neturi 
nuomonės 21.8%.

Prezidento Pakso kelionės
Prez. Rolandas Paksas rug

sėjo viduryje rengiasi keliauti į 
Pietų Kaukazo valstybes. Kelio
nė į Gruziją numatyta rugsėjo 
1 1-12 dienomis. Vėliau jis vyks 
į Armėniją. Kol kas neaišku, ar 
vyks į Azerbaidžaną. Prezidento 
patarėjo E. Bajarūno nuomone, 
šiais apsilankymais bus siekia
ma perduoti Lietuvos patyrimą 
ir pasidalyti patirtimi reformuo
jant rinkos ekonomiką. Be to, 
Lietuva siekia plėsti ekonominį 
bendravimą su šiomis valsty
bėmis.

Lietuva — naftos valstybė
Naftos gamybos bendrovė 

“Geonafta” pranešė, kad pirmąjį 
šių metų pusmeti (vienintelė 
bendrovė Lietuvoje) padidinusi 
naftos gamybą. Bendrovės val
dyba nutarė skirti papildomų lė
šų naftos paieškai - į paieškinį 
gręžinį Plungės plote bus inves
tuota 3 mln. litų. Sausio-birželio 
mėnesiais bendrovė išgavo 51.8 
tūkstančio kubinių metrų naftos 
— 20% daugiau, nei per tą patį 
laiką 2002 metais. Lietuvos geo
logijos tarnybos žiniomis, iš vi
so šiais metais gauta 242.6 kubų 
naftos. 

laisvės kovai, kurie kovojo. Bet 
bėda ta, kad klastojami istoriniai 
faktai. Prirašyti tie, kurie neda
lyvavo, būtent Aleksandras Gry- 
binas-Faustas ir Vytautas Gu
žas-Kardas. O kažkodėl užmirš
tamas suvažiavimo signataras 
kapitonas Antanas Liesis-Žie- 
das, kuris po suvažiavimo buvo 
paskirtas vyriausiosios partizanų 
vadovybės visuomeninės dalies 
politinio sk. viršininku. Sudarius 
vyriausiąją partizanų vadovybę, 
visi suvažiavimo dalyviai buvo 
paskirti pareigoms: Jonas Že
maitis-Vytautas LLKS prezidiu
mo pirmininku. Jam buvo su
teiktas generolo laipsnis. Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas LLKS vy
riausiuoju ginkluotųjų pagėjų va
du. Jam suteiktas pulkininko 
laipsnis. Juozas Šibaila-Merai- 
nis LLKS visuomeninės dalies 
viršininku. Jam suteiktas pulki
ninko laipsnis. Deja, pagal kaž
kieno norus, po mirties, jam 
suteiktas tik majoro laispnis. 
Nežinau už ką jį pažemino. Ar 
už tai, kad karžygiu paaukojo 
savo gyvybę, kad buvo viena 
ryškiausių asmenybių Laisvės 
kovos sąjūdyje. Jis buvo atsa
kingas už tautos paruošimą išsi
laisvinimui. Tai buvo Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio protas ir 
siela! Leonardas Grigonis-Už- 
palis LLKS generalinio štabo 
viršininku. Jam buvo suteiktas 
majoro laipsnis. Jie visi buvo 
prezidiumo pirmininko pava
duotojai. Petras Bartkus-Žadgai- 
la LLKS Prezidiumo sekretoriu
mi. Jam buvo suteiktas majoro 
laipsnis. Bronius Liesis-Naktis 
LLKS VD tautinio sk. viršinin
ku. Jam buvo suteiktas kapitono 
laipsnis. Antanas Liesis-Žiedas 
LLKS VD politinio sk. viršinin
ku. Jam buvo suteiktas kapitono 
laipsnis.

Aš nebuvau suvažiavimo 
delegatas, bet jo dalyvis ir orga
nizatorius. Po suvažiavimo, ka
da buvo formuojamas visuome
ninės dalies VD štabas, buvau 
paskirtas vyriausiosios partizanų 
vadovybės VD vado adjutantu. 
Man buvo suteiktas leitenanto 
laipsnis. Ir štai eina tryliktieji 
nepriklausomybės metai, o už 
drąsą kautynėse, už sėkmingą 
suvažiavimo suorganizavimą už. 
delegatų aprūpinimą ir ryšių 
palaikymą, prezidiumo pirmi
ninko generolo Jono Žemaičio- 
Vytauto man suteiktas trečiojo 
laipsnio Laisvės kovos Vyčio 
kryžiaus ordinas dar neįteisin
tas. Kodėl?

Atidengiant paminklą parti
zanais pasivadinę šventės organ
izatoriai neleido pasisakyti. Gal 
bijojo, kad nepasakyčiau tiesos. 
Kalbėjo tie, kurie nekovojo ir 
nieko nežino. Todėl kaip moki
nukai deklamavo eilėraščius, kal
bėjo bendromis frazėmis. Skaudi 
Laisvės kovų istorija ne įam
žinama, bet sukuriama pagal 
kažkieno norus.

Labai gaila, Onute, kad ne
galėjote pasilikti. Po Jūsų vieš
nagės 2003 m. birželio 15 dieną 
mudu su Karoliuku važiavome į 
Nemakščius, į paminklo atiden
gimo šventę žuvusiems partiza
nams atminti. Nebuvo “didžiųjų 
vadų”, nes šventę organizavo 
mūsų laikų mokytojas Jonas 
Girčys. Prieš keletą metų jo ini
ciatyva pastatytas kryžius. Pats 
mokytojas granito plokštėse iš
kalė žuvusiųjų partizanų vardus. 
Šis paminklas - taip pat jo ran
kų ir pasiaukojimo darbas. Jį pa
rėmė vieno žuvusiojo partizano 
sūnėnas ūkininkas Stasys Mili
nis. Mokytojas Girčys Vasario

(Nukelta į 4-tą psl.)

ANTANINA 
URMANAVICIENĖ

Fondas “Į laisvę” XII studi
jų savaitę tema Lietuvos kelias: 
praeities heroizmas ir ateities 
vizija surengė Alytuje 2003 m. 
liepos 17-20 d.d. Pirmoji darbo 
diena sutapo su Pasaulio lietu
vių vienybės diena.

Į renginį atvyko didelis bū
rys JAV lietuvių bendruomenės 
veikėjų - fondo bendradarbių 
bei rėmėją Lietuvoje esančio 
fondo filialo atstovų, Lietuvos 
seimo narią politikų.

Dzūkijos sostinėje Alytuje 
studijų savaitę miesto savivaldy
bės salėje pradėjo organizacinio 
komiteto nariai: Vidmantas Vit
kauskas ir Aldona Žemaitytė. 
Klausytojams, kurių prisirinko 
pilna salė, buvo perskaitytas 
Lietuvos ambasadoriaus JAV ir 
Meksikoje Vygaudo Ušacko 
sveikinimas, o darbą laimino 
kun. Vytautas Insoda.

Kalbėjo “Į laisvę” fondo lie
tuviškai kultūrai ugdyti valdy
bos pirm. dr. Kazys Ambrazaitis 
ir šio fondo Lietuvos filialo ta
rybos pirm. Jonas Kairevičius.

K. Ambrazaitis pirmąją stu
dijų savaitės dieną pasidžiaugė, 
kad įsikūrus fondo filialui Lietu
voje, 12 metų laikotarpis po 
okupacijos leidžia pamatyti, ko
kiu keliu eina laisva Lietuva. 
Jisai sakė: “Mūsų suėjimo durys 
atviros, nesam uždari, atėjome 
su idėjomis, kad jomis pasidaly
tume ir padarytume išvadas... 
Mes norime pasimokyti iš vieti
nių ir ateityje išeivijoje vado
vausimės jūsų skelbiamomis 
programomis”.

Pranešimą apie XXI šimt
mečio iššūkius ir Lietuvą padarė 
vyriausias euroderybininkas Pet
ras Auštrevičius. Jis priminė, kad 
2004 m. gegužės 1 d. Lietuva iš
kėlusi Europos sąjungos vėlia
vą taps 25 ES valstybių nare. O 
Lietuvos laukia bendra rinka, 
bendra politika, problemos, ku
rių yra ES.

Apie Tėvynės sąjungos par
tijos politiką einant į ES kalbėjo 
Arvydas Vidžiūnas, o centro bei 
dešiniųjų partijų vizijas pateikė 
Eugenijus Gentvilas. Diskusijo
se dalyvavo profesorius Vytau
tas Landsbergis. Jis tikino, kad 
Lietuvos ateitis gali priklausyti 
nuo Europos sąjungos ir Rusijos 
raidos. Iki šiolei ES Lietuvą ap
gynė nuo Rusijos ekspansionis- 
tinės politikos, bet ar apgins 
ateityje?

Dalyvavau “Į laisvę” fondo 
XH-osios studijų savaitės visuo
se posėdžiuose, todėl ir dalinuo
si patirtais įspūdžiais.

Liepos 18-osios posėdis bu
vo skirtas legendinei “Daina
vai”, atsidūrusiai “laisvės kovų 

Alytuje fondo Į laisvę XII-osios studijų savaitės pertraukos metu prof. 
V. Landsbergis konservatorių būryje Nuotr. A. Urmanavičienės

ILGAMEČIAM BUVUSIAM LIETUVIŲ 
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVO PIRMININKUI

AtA 
dr. SILVESTRUI ČEPUI 

mirus,
nuoširdžiai užjaučiame velionies žmoną EMILIJĄ, 
šeimą bei visus kooperatyvo darbuotojus -

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talka” valdyba, 
kredito komitetas ir tarnautojai

Nuoširdžiai užjaučiame draugą 
TEODORĄ PABRĖŽĄ su šeima ne
tekus MAMOS Lietuvoje -

Grupės “Viltis” nariai

verpetuose”. Prisimintos fašisti
nės ir bolševikinės okupacijos 
tragiškos pasekmės Lietuvai: ne
priklausomybės netekimas, žmo
nių žudynės, tremtys, kalėjimai. 
Užsienio lietuviai turėjo progos 
išgirsti pranešėjų H. Rimkaus ir 
prof. P. Karaliaus mintis, bet aš 
tikėjausi tribūnoje pamatyti lais
vės kovų dalyvį, išklausyti jo 
prisiminimus. (Alytuje yra bu
vusių partizanų). Būtų turėjusi 
ką pasakyti ir penkių žuvusių 
brolių partizanų sesuo Julija 
Savičienė.

Susikaupę visi klausėmės 
Adolfo Ramanausko-Vanago duk
ros Auksės kalbos. Ji priminė, 
kad nepriklausomoje valstybėje 
iki šiol bejėgiškai vilkinama jos 
tėvo partizanų vado A. Rama
nausko-Vanago kankinimo byla, 
nors rasti dokumentai LGGRTC 
su gydytojų išvadomis akivaiz
džiai liudija, kokias nežmoniš
kas kančias turėjo patirti į ko
munistinių budelių rankas pate
kęs žmogus.

Buvo parodytas dokumenti
nis filmas Garibaldžio tyla. J>s 
sukurtas alytiškiam mokytojui, 
literatui, kultūrinės rezistencijos 
atstovui Konstantinui Bajerčiui- 
Garibaldžiui atminti. Šį filmą 
ketinama parodyti šalies mokyk
lose, taip pat organizacijos, pa- 
reiškusios norą jį pamatyti už
sienio valstybėse. Adolfo Rama
nausko-Vanago Vidurinėje mo
kykloje fondo XH-osios savaitės 
klausytojai, dalyviai susipažino 
su paroda, skirta partizanų vadui 
- Vanagui.

Merkinėje užsienio lietuvius 
stebino muziejų radinių gausa, 
muziejininko Juozo Kaupinio 
pasiaukojimas, jo atlikti dideli 
darbai praeities įamžinimui. Šis 
džiaugėsi sulaukęs daugybės 
lankytoją tik apgailestavo, kad 
Merkinės mokyklos istorijos 
mokytojas iki šiol savo auklėti
nių nebuvo atsivedęs.

Daug įdomią vertingų ži
nių, buvo pateikta apie žurnalo Į 
laisvę redaktorią rašytoją, rezis
tentą prof. Juozą Brazaitį.

“Į laisvę” fondo XII-oje stu
dijų savaitėje dalyvavo Antano 
Maceinos sūnus Saulius su žmo
na Tatjana. Jai buvo įteikta 1000 
dolerių premija už A. Maceinos 
idėjų propagavimą pasaulyje.

Studijų savaitės dalyviai nu
tarė ir toliau aktyviai remti Lie
tuvos integracijos į euroatlanti- 
nes struktūras procesus, skatinti 
rezistencinio laikotarpio studijas 
ir laisvės kovų bei jų vadovų 
įamžinimą stiprinti ir palaikyti 
glaudžius ryšius tarp Lietuvos ir 
užsienio lietuvią remti lietuvy
bę ir prašyti teisėsaugos institu
cijas aktyviau tirti rezistentų nu
žudymo bylas.
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Minint 750 metų Mindaugo karūnavimo sukaktį 2003 m. liepos 6-tą d. 
buvo oficialiai atidengtas karaliaus Mindaugo paminklas prie Lietuvos 
valstybinio muziejaus Vilniuje Nuotr. J. Urbono

Raudonėje - pilies 
savininkų palikuonys
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS

Raudonės pilį, stovinčią Ne
muno slėnio terasoje, Jurbarko 
rajone, kasmet aplanko daug 
ekskursiją turistų ir šiaip žmo- 
nią besidominčių mūsų krašto 
paveldu. Karštą liepos 22-sios 
dieną du autobusėliai atvežė į 
Raudonę 18 turistų grupę. Tai 
buvo ne šiaip turistai, o Raudo
nės pilies buvusių savininkų de 
Faria e Castro palikuonys, atvy
kę iš Šveicarijos, Vokietijos ir 
Prancūzijos.

Kaip privačią įtvirtintą rezi
denciją Raudonės pilį XVI 
šimtmečio pabaigoje pradėjo 
statyti turtingas Lietuvos miško 
eksportininkas Krišpinas Kir- 
šenšteinas. Iš pradžių iškilo dvi
aukštis pietinis - gyvenamasis - 
korpusas, o vėliau šiaurinis - 
triaukštis, ūkinis. XVII šimtme
čio antroje pusėje dar buvo pa
statytas rytinis dviaukštis, gyve
namasis korpusas, sujungęs 
ankstyvesnius korpusus. Pastatai 
sudarė U raidės pavidalą. Buvo 
pamūryti 4 kampiniai ir didysis 
bokštai. Korpusus bei bokštus 
puošia konsoliniai karnizai. Pilį 
juosė 25 ha parkas.

Apie 1743 m. Raudonės 
dvaras ir pilis atiteko Kiršenštei- 
nų giminaičiams Olendskiams, 
kurie įvykdė nemažą pilies re
konstrukciją. Olendskių persta
tymai buvo vykdomi iki XVIII 
šimtmečio pabaigos. Apie 1810 
m. Olendskiai Raudonės dvarą 
ir gaisro apnaikintą pilį pardavė 
carienės Jekaterinos II buvusiam 
favoritui grafui Platonui Zubo
vui, kuris tuoj ėmėsi pilies atsta
tymo darbų.

Platonui Zubovui 1822 m. 
mirus, Raudonės pilis atiteko jo 
nesantuokinei dukrai Sofijai, 
kuri buvo ištekėjusi už barono 
fon Pirch. Pastarajam mirus, ji 
ištekėjo už generolo Kaisarovo 
ir gyveno Peterburge. Pagaliau 
ir antrajam vyrui mirus, Sofija 
Kaisarova apsigyveno Raudonė
je ir ėmėsi iš pagrindų rekonst
ruoti pilį. Jai mirus, dvarą ir pilį 
valdė jos dukra Sofija. O šios 
dukrai, irgi Sofijai, susirgus, gy
dytojai patarė išvykti pasigydyti 
į šiltus kraštus. Ji nuvyko į Ma- 
deiros salą kur susipažino su 
portugalų rašytoju Jose de Faria 
e Castro. Susituokę jie apsigy
veno Lietuvoje ir taip Raudonės 
pilis bei dvaras atiteko naujam 
šeimininkui.

Jose de Faria e Castro vadi
namas portugalų literatūros kla
siku, minimas vadovėliuose, en
ciklopedijose, mirė 1910 m. ir 
buvo palaidotas netoli Raudonės 
esančiose kaimo kapinėse. Jo 
kapas iki šiol gražiai prižiū
rimas.

Sofija ir Jose de Faria e 
Castro susilaukė sūnaus, kuris 
lietuviškai pasirašydavo kaip 
Juozas de Faria e Kastro. Šis su 
ruse žmona Olga išaugino sūnus 

Nikaloją Vladimirą ir Alek
sandrą. Juozas de Faria e Kastro 
Raudonę valdė nuo 1898 m. iki 
tarpukario. Gresiant žemės re
formai, jis 1921 m. balandžio 7 
d. pas Kauno notarą užregistra
vo formalias dvaro žemės daly
bas, kurios buvo pripažintos tik 
sūnums Vladimirui ir Nikalojui. 
1936 m. Raudonės pilis ir dva
ras už skolas atiteko Lietuvos 
bankui. Pilį ėmė globoti švieti
mo ministerijos kultūros depar
tamentas. Buvo sutaisytas sto
gas, grindys, krosnys, didžiaja
me bokšte įrengtos kopėčios.

Juozo de Faria e Kastro šei
ma 1939 m. pasitraukė į Prancū
ziją, kur gyveno žmonos gimi
naičiai. Karo metu, 1942 m., jie 
buvo dar kuriam laikui sugrįžę į 
Raudonę.

Atsitraukdami vokiečiai 
1944 m. rugpjūčio 6 d. susprog
dino didyjį pilies bokštą (33.5 m 
aukščio), kuris griūdamas ap
griovė dalį pietinio korpuso. Tik 
1968 m. buvo baigti atstatymo 
darbai. Nuo pokario metų pilyje 
yra įsikūrusi Raudonės vidurinė 
mokykla.

Juozo de Faria e Kastro vai
kaitis Dimitrijus de Faria e Castro 
gimė dar Raudonėje, mažametis 
su tėvais atsidūrė Prancūzijoje, 
ten baigė vidurinį mokslą ir, 
būdamas 18 m., išvyko studijuoti 
ekonomikos į Šveicariją. Nuo 
tada jis ten ir tebegyvena, va
dovauja investicinei bendrovei. 
Moka prancūzą anglą vokiečią 
rusų kalbas. Jau du kartus buvo 
atvykęs į Lietuvą ir kiekvienąsyk 
apsilankė Raudonėje.

Dimitrijus prieš metus nuta
rė sudominti visą pasaulį išskli
dusią giminę savo šaknimis, pa
rodyti vaikams ir vaikaičiams 
vietą, kur senoliai gyveno. Juo
lab, kad de Faria e Castro gimi
nių įvairiomis progomis užsie
nyje buvo įvykęs ne vienas susi
būrimas. Šiemet nusprendė gi
minės “kongresą” surengti Lie
tuvoje.

Tarp atvykusių į Raudonę 
buvo ir Dimitrijaus pusbrolis 
Aleksandras de Faria e Castro, 
gyvenąs Šveicarijoje, vadovau
jąs irgi didelei investicinei 
bendrovei. Atvyko ir Marie de 
Faria e Castro, gyvenanti Švei
carijoje, Ženevos mieste, baigu
si teisės mokslus, dirbanti juridi
nių konsultacijų įstaigoje. Jiedu 
Lietuvoje lankėsi ne pirmą sykį. 
O mažiausiam atvykėliui nebu
vo nė pilnų metų.

Iš Vilniaus atvažiuodami į 
Raudonę, de Faria e Castro gi
minės atstovai buvo sustoję prie 
Kauno Pažaislyje, kur yra 1887 
m. palaidota jų prosenelė.

Raudonės pilyje atvykėlius 
pasitiko vidurinės mokyklos 
mokytoja Julija Zambacevičiūtė 
ir mokyklos direktoriaus pava
duotojas Vytautas Urbštas.

Pilies . antrame aukšte prie 
padengtų stalų įvyko iškilminga 
vakarienė. Skambėjo vokiečių, 
prancūzų, rusų kalbos.
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® LAISVOJE 11 / (VIII
“WITFOR” KONFERENCIJA

Rugpjūčio 27-29 d.d. Vil
niuje vyko Pasaulio informaci
jos technologijų forumas “W1T- 
FOR-Vilriius 2003”. Jo tikslas - 
parengti besivystančioms ir eko
nomiškai stiprėjančioms valsty
bėms informacinės plėtros stra
tegijas bei projektus, kurie “pa
dėtų mažinti atskirtį informaci
jos technologijų ir socialinėje 
srityse”. Dalyvavo informacijų 
technologijų, verslo, akademi
nių sluoksnių bei užsienio vy
riausybių atstovai. Konferenciją 
globojo UNESCO, “strateginė 
partnerė” — Tarptautinė teleko
munikacijų sąjunga. Rengėjai 
buvo Lietuvos vyriausybė kartu 
su Tarptautine informacijos ap
dorojimo federacija (IFIP).

KYLA GRŪDŲ KAINOS
Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) 

duomenimis, pastarosiomis die
nomis Lietuvoje labai suaktyvė
jo grūdų rinka, todėl jie turi di
delę paklausą užsienio rinkose. 
Šiais metais lietuviškų grūdų 
kokybė yra gera, todėl jie turi 
didelę paklausą užsienio rinko
se. Grūdus eksportuojančios fir
mos už maistinius kviečius, pri
klausomai nuo jų kokybinių ro
diklių, moka 380-420 LT/t. To
kiomis kainomis yra patenkinti 
grūdų augintojai, tačiau ŽŪR 
siūlo paukščių bei kiaulių augin
tojams atkyviau rūpintis pašari
niais grūdais, kol jų Lietuvoje 
yra dar pakankamai ir nepakilu
sios kainos. Jie yra mažai supir- 
kę reikalingų grūdų ir jiems sun
ku parduoti savo gaminius dėl 
labai pablogėjusios valstybės 
sienų apsaugos ir padidėjusios 
mėsos kontrabandos, ypač per 
Lenkijos ir Lietuvos sieną, rašo 
ELTA/LGTIC.

SUSITIKO MERAI
Vilniuje rugpjūčio 29 d. lan

kėsi Rusijos miesto Nižnij Nov
gorodo meras Vadimas Bulavi
nas, rašo ELTA/LGTIC. Su sos
tinės meru Artūru Zuoku sve
čias aptarė tų miestų bendradar
biavimo galimybes bei juos sie
jančias istorines patirtis. A. 
Zuokas su juo pasidalino apie 
Vilniaus strateginį planą, numa
tantį būdus, kaip padidinti tarp
tautinį konkurencingumą, kaip 
plėtoti žinių ekonomiką, efekty
viai pasinaudoti kultūros pavel
du, didinti administracinius ge
bėjimus.

TALKA DAUGIAVAIKĖMS 
ŠEIMOMS

Rugpjūčio 3 d. Kauno savi
valdybėje penkiolika vargingai 
gyvenančių šeimų, auginančių 
daugiavaikes šeimas įvairiose 
Lietuvos vietovėse, buvo apdo
vanotos Australijos lietuvio Jo
no Petro Kedžio parama. Kiek
viena šeima gavo po 1500 litų. 
Tai J.P. Kedys paskyrė iš savo 
santaupų. Pusę metų gyvenantis 
Lietuvoje, susirūpinęs tėvynėje 
mažėjančiu gimstamumu, jis 
prieš kelerius metus įsteigė or
ganizaciją “Talka lietuvių tau
tai”, ir pradėjo kasmet skirti lėšų 
keliolikai šeimų, kurios jam pa
teikė prašymus. Jis paskiria tvar
kingai gyvenančioms šeimoms 
sumas, suskirstęs jas pagal vai

JONAS PETRAS KEDYS (dešinėje), susirūpinęs mažėjančiu gimsta
mumu, daugiavaikes šeimas remti žada ir toliau Ntr. Kauno diena
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SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

kų skaičių. Pernai jis paskyrė pi
nigų dešimčiai šeimų, auginan
čių šešis ar daugiau vaikų, šie
met - turinčioms nuo 3 iki 5 
vaikų. Prašymų būna keletas 
šimtų. Jo labdaringas darbas bu
vo aprašytas Kauno dienoje.

ŽINIŲ VISUOMENĖS TARYBA
Ryšium su Vilniuje vyks

tančiu Pasaulio informacijos 
technologijų forumu, rugpjūčio 
25 d. Žinių visuomenės taryba 
paskelbė rezoliuciją “Laikas in
formacinės visuomenės prover
žiui”, rašo ELTA/LGTIC. Tary
ba prie Prezidentūros buvo 
įsteigta Valdo Adamkaus dekre
tu prieš dvejus metus, jai paves
ta plėtoti visuomenės ir valsty
bės institucijų dialogą, kuriant 
žinių visuomenę Lietuvoje. Jos 
nariai prezidentui teikia pasiūly
mus, kaip formuoti ir įgyvendin
ti valstybinę žinių politiką. Ta
ryba puoselėja planus “artimiau
siu metu pagal interneto skverb
ti pasiekti Europos lygį”. Per 
praėjusius metus Lietuvoje in
terneto skverbtis nuo 11% padi
dėjo iki 20%. Europos lygis šiuo 
metu yra 40%.

SUSIRINKO LIETUVOS 
KOMPIUTERININKAI
Seimo rūmuose rugpjūčio 

28-30 d.d. vyko trijų dienų 
“Kompiuterininkų dienos- 
2003”, kuriose dalyvavo seimo 
Informacinės visuomenės komi
tetas, Informacinės visuomenės 
komitetas prie vyriausybės, 
Švietimo ir mokslo ministerijos, 
“Infobalt” ir kitų Lietuvoje vei
kiančių informacinių technolo
gijų firmų atstovai. Aptarta in
formacinių technologijų verslo 
plėtra Lietuvoje, mokyklų kom
piuterizavimas, kompiuterinio 
raštingumo mokymas. įvairių 
sluoksnių specialistai nagrinėjo 
informacinės visuomenės kūri
mo Lietuvoje požiūrius, pasau
lyje vykstančius visuotinio kom
piuterizavimo procesus, ES vi
suotinų telekomunikacijų pa
slaugų politiką ir Lietuvai kelia
mus uždavinius. Kaip rašo EL
TA/LGTIC, taip pat vyko aštun
tasis Lietuvos kompiuterininkų 
sąjungos suvažiavimas, taip pat 
mokslinės kompiuterininkų ir 
mokyklinės informatikos konfe
rencijos. Renginyje buvo arti 
400 dalyvių iš Lietuvos ir užsie
nio, perskaityta per 100 prane
šimų.

REMONTUOS GATVĘ
J. Basanavičiaus gatvės Pa

langoje remontas prasidės rug
sėjo pabaigoje, rašo Lietuvos ry
tas. Palangos savivaldybė nu
sprendė remonto išlaidas suma
žinti nuo 18 iki 14.6 mln. litų. 
Iki kitų metų birželio 5 d. numa
toma remontuoti šios gatvės 
ruožą iki pirmosios sankirtos su 
Birutės alėja, o nuo 2004 metų 
rudens iki 2005 vasaros sutvar
kyti ją nuo Birutės alėjos iki S. 
Daukanto gatvės. Vyriausybė 
remontui paskyrė 1.2 mln. litų. 
“Palangos vandenys” skirs 300, 
000 litų vandentiekio ir kanali
zacijos tinklams sutvarkyti. Pir
moji remonto dalis gali kainuoti 
8 mln. litų. RS.J

Tauragės meras priima Lietuvos respublikos seimo ir JAV lietuvių bendruomenės narius, dalyvaujančius 
bendruose posėdžiuose š.m. liepos 8-11 d.d. Vilniuje. Iš kairės seimo narys V. Karbauskas, KLB valdybos 
pirm. Rūta Žilinskienė, Tauragės meras, D. Puškoricnė, G. Leškys su žmona, L. Rugienienė, J. Sniaukštienė. 
V. Maciūnas su dukra ir KLB valdybos narė Vida Stanevičienė

Parama Lietuvos dvasininkams
Amerikoje vykdomas lėšų vajus lietuviškai 

brevijoriaus laidai
Daug girdime ir skaitome 

apie išeivijos lietuvių teikiamą 
pagalbą Lietuvai. Noriu pagar
sinti visai plačiai Amerikos vi
suomenei apie dar vieną pagal
bos būdą Lietuvai. Tai Ameri
kos lietuvių katalikų kunigų vie
nybės pagalba Lietuvos dvasi
ninkijai. Apie šią kilnią misiją 
man papasakojo kunigas Jonas 
Rikteraitis.

Dar pernai, 2002 metų spa
lio mėnesį, Kunigų vienybės 
seime, kuris įvyko Putname, 
CT, Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis perdavė Lietuvos vys
kupų pageidavimą, kad Ameri
kos lietuviai kunigai padėtų iš
leisti lietuvių kalba liturginių 
valandų oficialią Bažnyčios 
maldaknygę brevijorių. Visų 
tautų katalikai turi šią malda
knygę savo gimtąja kalba. Po

Partizano laiškas sesei Onutei
(Atkelta 3-čio psl.) 

šešioliktosios proga du kartus 
mane buvo pakvietęs susitikti su 
Nemakščių mokyklos mokslei
viais.

Nuvykus į Nemakščius, krap
nojo lietutis. Atrodė, kad ruošiasi 
sugadinti šventę, kuri prasidėjo 
labai gražioje, naujai pastatytoje 
Nemakščių šventovėje. Du ku
nigai už žuvusiuosius partizanus 
aukojo iškilmingas šv. Mišias. 
Labai gražiai giedojo vaikučiai 
ir į šventę atvykęs Kauno šaulių 
choras. Kol meldėmės, išsisklai
dė ūkanos ir laukus nužėrė 
saulutės spinduliai. Važiavome 
vingiuotais kaimo vieškeliais. 
Aplinkui vilnijo žydinčių rugių 
laukai, kurie priminė palaimin
tąją vaikystę, kuri prabėgo sava
norių drąsa ir pasiaukojimu iš
kovotos nepriklausomybės me
tais. Privažiavome Balčios upe
lį, kurio pakrantėse įsikūręs Pa- 
balčių kaimas. Čia, kovodami 
už Tėvynės laisvę ir paaukojo 
savo gyvybes partizanai - būrio 
vadas Stanislovas Minkiltas ir 
partizanas Aleksas Šliažas. Mo
kytojas Jonas Girčys, kuris savo 
rankomis sukūrė tą paminklą, 
plačiau papasakojo apie tų parti
zanų nueitą kovos kelią. Jis 
padėkojo ūkininkui, partizano 
Šliažo sūnėnui Stasiui Miliniui, 
kuris jam talkino. Kalbėjo Ra
seinių politinių kalinių ir trem
tinių sąjungos pirmininkas An
tanas Vizbaras ir Stasys Milinis. 
Paskui paprašė mane papasakoti 
apie nueitą sunkų partizaninės 
kovos kelią, skaudžias netektis 
ir laimėjimus. Papasakojau apie 
pasipriešinimo kovos pradžią, 
kad prasidėjus antrajai sovieti
nei okupacijai nebuvo mobiliza
cijų, nebebuvo Lietuvos gene
rolų, kurie šauktų į kovą. Ta 
kova prasidėjo spontaniškai, vi
soje Lietuvos teritorijoje kūrėsi 
partizanų būriai, rinktinės, apy
gardos. Ir po labai didelių pas
tangų, buvo sudaryta vyriausioji 
partizanų vadovybė. Išeidami į 
kovą mes žinojome, kad pati 
didžiausia tautos vertybė - kova

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► |AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

piežius patarė ir lietuvių vysku
pams išleisti maldaknygę gimtą
ja kalba. Tai keturių stambių da
lių maldaknygė.

Lietuvoje yra keturios kuni
gų seminarijos: Kaune, Telšiuo
se, Vilniuje, Vilkaviškyje, ku
riose rengiami būsimi kunigai. 
Kretingoje veikia stiprus pran
ciškonų centras; su jaunimu 
daug dirba vienuoliai, kurių 
skaičius Lietuvoje kasmet didė
ja. Seminaristams, jaunesniems 
Lietuvos kunigams ir vienuo
liams sunku melstis iš brevijo
riaus lotynų kalba. Vieni skaito 
psalmes, kiti kalba Rožinį.

Per Kunigų vienybės seimą 
buvo vienbalsiai nutarta pradėti 
“Brevijoriaus vajų” ir sutelkti 
$100,000 jo išleidimui. Kunigas 
Jonas Rikteraitis sutiko vado
vauti tam vajui. Kunigų vieny- 

už savo tautos laisvę, kad tauta, 
kuri nekovoja už savo laisvę, 
pasmerkta išnykimui. Kad tie, 
kurie paaukojo savo jaunas gy
vybes, niekada nebepasens. Jie 
amžiams išliks jauni mūsų ir 
ateinančių kartų širdyse. Pagerb
damas jų atminimą, sukalbėjau 
partizanų maldą už žuvusius:

“Tu vienas, Viešpatie, žinai, 
kokie jausmai mus jungia su 
tais, kurių jau nebėra mūsų tar
pe. Jie buvo mūsų šeimos bro
liai, sesės, mūsų kovų už 
Tėvynės laisvę nuoširdžiausi da
lyviai. Tiesa, jie buvo žmonės, 
kaip ir mes, su savo dorybėmis 
ir silpnybėmis. Leisk, Viešpatie, 
prisiminti juos ir paprašyti jiems 
Tavo gailestingumo. Užskaityk, 
Viešpatie, ypač aukas tų, kurie 
kaip karžygiai aukojosi už ge 
resnę Tėvynės ateitį. Suteik 
jiems ir visiems mūsų žuvu
sioms, nekankintiems, iš trem
ties, kalėjimų negrįžusiems bei 
įnirusiems Tavo ramybę ir švie
są per amžius. Amen”.

Padėkojau mokytojui Girčiui 
už jo pasiaukojantį darbą. Ne
makščių klebonas pašventino pa
minklą. Nuaidėjo nepriklausomos 
Lietuvos karių saliuto salvės.

Pašventinę paminklą kelia
vome tolyn kadaise partizanų 
pramintais, betjau gerokai užžė
lusiais takais. Čia jų gimtines, jų 
sodybas beliudijo vieniši išlikę 
sodybų klevai, ąžuolai ar liepos. 
Prie Varnos upelio, pamiškėje, 
Pavarnių kaime, kur gyveno 
partizano Alekso Šliažo sesutė, 
sūnus Stasys Milinis, po šimta
mete liepa, pastatė paminklinį 
akmenį. Laukais nuaidėjo Mai
ronio himnas Lietuvai: Lietuva 
brangi... O krūtinėje kovų prisi
minimais plakė širdis - kaip 
1945-aisiais žuvo mano tėvas 
Vincentas, 1949-aisiais kovų 
metais, dengdamas besitraukian
čius žuvo brolis Vytautas. Ir tais 
pačiais, didelių laimėjimų ir 
skaudžių netekčių metais žuvo 
sesutė Birutė. O kiek suklupo 
kovos brolių...

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKI.ANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Kun. JONAS RIKTERAITIS - 
Brevijoriaus vajaus pirmininkas

bės pirmininkas prelatas Alber
tas Kontautas ir kunigas Jonas 
Rikteraitis išplatino kreipimąsi, 
kuriuo Amerikos kunigai kvie
čiami ištiesti pagalbos ranką 
Lietuvos kunigams. Kviečiama 
aukoti kiek galint. Brevijoriuje 
bus puslapis In Memoriam, pri
menantis, kad visi, kurie mel
džiasi iš šios maldaknygės, pri
simintų visus aukotojus. Vardai 
tų, kurie aukos $5,000 ar dau
giau, bus minimi maldaknygėje. 
Taip jau įprasta, kad kapinėse 
statomi akmens paminklai. Dera 
pastatyti ir Maldos paminklą šir
dyse bei lūpose tų, kurie prisi
mins aukotojus brevijoriaus 
maldose.

Kunigas Jonas Rikteraitis 
paminėjo, kad jau suaukota $50, 
000. Aukotojų sąraše yra vysku
pas Paulius A. Baltakis ir devy
ni kunigai. Kviečiama ir visuo
menė prisidėti savo auka pagal 
išgales. Kas gali, kviečiamas pa
aukoti $5,000, kad būtų pasiek
tas vajaus tikslas.

Brevijoriaus išleidimas gim
tąja lietuvių kalba bus kilni pa
galba Lietuvos dvasininkijai ir 
visiems Lietuvos žmonėms.

Sigita Šimkuvienė

Hamilton, Ont.
A.a. BALIO JUODELĖS at

minimui, užjausdami dukrą Viole
tą, sūnų Arūną ir jų šeimas, I. J. Jo- 
kūbynai “Pagalba Lietuvos vai
kams” aukojo $20. Dėkojame už 
auką - PLV komitetas

Ottawa, Ont.
IŠVYKA. Tradicinis otaviškių 

metinis vasaros subuvimas su lietu
viškomis pamaldomis, kurias atlai
kė mūsų kapelionas kun. Viktoras, 
įvyko š.m. liepos mėn. 13 vidurdie
nyje dr. Ag. Šidlauskaitės sodybos 
mokykloje “Venta Preparatory 
School” gražiai išpuoštoje salėje. 
Suvažiavusių dalyvių apie pusšim
tis buvo gausus, nes keletas jaunų 
šeimų su savo vaikais buvo išvykę į 
Lietuvą dalyvauti Dainų šventėje. 
Aukos buvo renkamos pamaldų 
metu ir su aukų lapu mokyklos val
gykloje, besivaišinant suneštomis 
gėrybėmis, kad būtų paremtas Kra
žių šventovės istorinio paveldo at
naujinimas. Aukų lape pasirašė: dr. 
Ag. Šidlauskaitė, kun. V. Skilan- 
džiūnas, O. R. Barisai, J. Valiulis, 
B. A. Eimantai, V. J. Verbyla. Iš 
viso surinkta: $210. Rėmimo fondo 
pirmininko pavaduotojas kun. Alio- 
nidas P. Budrius parašė labai gražų, 
nuoširdų padėkos laišką iš Kražių 
Lietuvoje. Pasibaigus vaišėms, su
augusiųjų pokalbiams bei juokams 
ir tėvynainių jaunimui sugrįžus iš 
sporto aikštelės bei maudymosi ba
seino prie savo tėvelių, visi svečiai 
atsisveikino nuoširdžiai su dr. Ag. 
Šidlauskaite, dėkodami, spausdami 
jos rankutes, už tokį puikų priėmi
mą savo mokyklos rezidencinėje 
sodybvietėje. Kor.

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

■v ai LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

A.a. Juozas Žygas, 85 m. am
žiaus žurnalistas ir visuomenės vei
kėjas, mirė š.m. birželio 20 d. Oak 
Lawn vietovėje, Čikagos priemies
tyje. Velionis gimė Rygoje, gyveno 
Kaune, o pasitraukęs į Vakarus 
Hanau lietuvių pabėgėlių stovyklo
je, Vokietijoje. Čia jis buvo kultū
ros ir “Dainavos” tautinių šokių an
samblio vadovas. Į JAV-bes atvyko 
1949 m. ir apsigyveno Klyvlande, 
vėliau persikėlė į Čikagą. Rašė lie
tuvių spaudoje: Drauge. Dirvoje, 
Tėviškės žiburiuose, Darbininke. 
Laisvoje Lietuvoje, Aiduose, Tarpe, 
Pasaulio lietuvyje, Karyje, Naujo
joje viltyje ir kt. Parengė ir išleido 
leidinį Pirmieji Lietuvos pašto 
ženklai, redagavo Dirvos 45 metų ir 
lietuvių meno ansamblio “Dainava” 
sukaktinius leidinius. 1993 m. jam 
buvo suteikta pasižymėjusio žur
nalisto premija. J. Zygas veikliai 
reiškėsi ir visuomeninėje veikloje.

Jis priklausė JAV LB Sociali
nių reikalų tarybai, JAV LB Kultū
ros tarybai, Lietuvių žurnalistų są
jungai, Lietuvių fondui, būdamas 
valdybos ir revizijos nariu, Istorijos 
draugijai bei Lietuvių filatelistų 
draugijai, jo vadovaujamai nuo 
1968 iki 1992 metų. Dar dalyvavo 
įvairiuose komitetuose, rengiant 
muzikos, dainų, tautinių šokių 
šventes. Atsisveikinimas su velio
niu įvyko birželio 25 d. Petkaus lai
dotuvių koplyčioje Lemonte. Mal
das atliko kun. A. Paliokas, SJ, o 
atsisveikinimo žodžius tarė Birutė 
Jasaitienė, JAV LB socialinių rei
kalų pirmininkė, ir Petras Bučas 
Lietuvių tautinės sąjungos vardu. 
Gedulinės Mišios buvo aukojamos 
birželio 26 d. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos šventovėje. Pa
laidotas Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinėse. Jo liūdi sūnus Edmundas ir 
duktė Ramona su šeima bei kiti ar
timieji. (Draugas, 2003 m., 152 nr.)

Lenkija
Jau daugiau kaip 20 metų 

lietuviai ir apylinkės lenkai susiren
ka į Dariaus ir Girėno žūties vietą 
pagerbti ir paminėti šių lakūnų at
minimo. Lietuvos vyriausybė prieš 
II Pasaulinį karą nupirko prie 
Pščelniko (Soldino) miško sklypą ir 
pastatė architekto V. Landsbergio- 
Žemkalnio sukurtą paminklą su įra
šais lietuvių, lenkų, vokiečių ir ang
lų kalbomis: “Čia tragiškai žuvo 
lietuvių transatlantiniai lakūnai Da
rius ir Girėnas”. Šiemet, minint 70 
metų skrydžio sukaktį prie pamink
lo susirinko lietuviai ir kiti vietos 
gyventojai bei svečiai iš Kauno. 
Buvo perskaityti Lenkijos ir Lietu
vos prezidentų laiškai, o jų atstovai 
padėjo vainikus prie paminklo. Pa
garbą parodė ir Lietuvos mėgėjų 
bėgikų organizacijos nariai, skirda
mi savo bėgimą iš Soldino į Kauną

DFZf/IKV four seasons 
tVIZZF IFXX REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

urTAT TCA” LIETUVIŲ kredito
* KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk....... 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................... 1.55%
180 dienų indėlius................. 1.55%
1 m. term, indėlius................. 2.25%
2 m. term, indėlius................. 2.50%
3 m. term, indėlius.................  2.75%
4 m. term, indėlius.................  3.00%
5 m. term, indėlius................. t 50%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................... 1.00%
1 m. ind................................... 2 2S%
2 m. ind................................... 2.50%
3 m. ind................................... 2.75%
4 m. ind.....................................3.00%
5 m. ind.................................... 3.50% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

garsiesiems lakūnams. Pasisėmę iš 
nelaimės vietos po saują žemės, jie 
bėgo į lakūnų gimtinę. Lakūnai yra 
gerbiami ne tik lietuvių, bet ir len
kų. Šiemet Mislibožo vidurinei mo
kyklai suteiktas Dariaus ir Girėno 
vardas. Mislibožo miesto ir vals
čiaus viršaitis R. Matijuk šia proga 
pažymėjo, kad lakūnų gyvenimas ir 
istorija yra gerai žinoma šios mo
kyklos mokiniams. Bet esą moky
damiesi apie anuos laikus, turime 
pasinaudoti nepakartojama proga 
pažinti ir dabartinę Lietuvą, juo la
biau, kad abiejų valstybių istorija 
amžiais buvo susijusi. (Aušra, 2003 
m., 14 nr.)

Lenkijos užsienio reikalų mi
nisterija š.m. birželio 14 d. Varšu
voje suorganizavo vasaros pasitiki
mo šventę, kurioje dalyvavo įvairių 
tautų atstovai. Buvo galima para
gauti įvairių tautinių valgių, stebėti 
sporto varžybas. Šios šventės šei
mininkai buvo ambasados, esančios 
Varšuvoje. Lietuvos ambasados pa
viljonas pritraukė daug lankytojų 
skaniais lietuviškais valgiais. Pro
gramą atliko Punsko lietuvių kultū
ros namų kapela “Klumpė”. Punsko 
valsčiaus viršaičio įstaiga “Auš
ros”, 2003 m., 11 nr. dėkoja kapelai 
ir jos vadovui J. Zakarevičiui, res
torano “Sodas” atstovei J. Dabro- 
valskytei, verslo “Dešra” atstovėms
l. Sakavičiūtei ir I. Bliūdžiūtei, ke
pyklos “Mroczkowscy” atstovei V. 
Keizienei, taipgi G. Berneckienei iš 
Vaitakiemio, B. Zimnickienei iš 
Burokų, I. Šuščevičienei iš Punsko 
bei vairuotojams Juozui ir Stasiui 
Vaičiuliams.

Australija
Melburno lietuviai Mindaugo 

karūnacijos 750 metų sukaktį minė
jo liepos 6 d. Mišias atnašavo kun. 
E. Arnašius. Jose ramovėnai, šau
liai ir “Džiugo” tunto skautai daly
vavo su vėliavomis. Po pietų Lietu
vių Namų patalpose vyko minėji
mas. Jį įvadiniu žodžiu pradėjo LB 
Melburno apylinkės valdybos pirm, 
dr. P. Kabaila, pasveikinęs visus 
minėjimo dalyvius bei pakvietęs A. 
Šimkų paskaitai apie kar. Mindau
gą. Šia proga L. Kozlovskienė su
rengė mokinių piešinių parodą Ka
ralius Mindaugas. Jaunieji meni
ninkai buvo apdovanoti premijo
mis. Po jų įteikimo buvo rodoma 
vaizdajuostė, R. Šilinio dokumenti
nis filmas Iš lito istorijos, bankno
tai. Jame gerai atsiliepta apie Aust
ralijos lietuvį, šios srities specialis
tą. prisidėjusį prie lito išleidimo-sa- 
vo patarimais. (Mūsų pastogė, 2003
m. , 32 nr.) J. Andr.

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral 
Home

į Žmonės, kurie atjaučia kitus

į Sudbury Ontario

PASKOLAS
Asmenines nuo...........6.50%
nekiln. turto 1 m.......... 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
homesgeorgianbay.com
http://www.talka.net


Lietuvis skulptorius - Australijos žvaigždė
Jo darbų retrospektyvinė paroda Melburne atskleidė milžinišką menini palikimą
JURGIS ŽALKAUSKAS

Australijoje, Melburno prie
miestyje Langwarrin, McClel
land galerijos ir skulptūrų parke, 
liepos 6 d. 2003, atidaryta 
skulptoriaus Vinco Jomanto dar
bų retrospektyvinė paroda.

Kaip McClelland fondo di
rektorius Simon Ambrose pažy
mėjo parodos katalogo įvade, 
“Jomanto retrospektyvinė paro
da yra svarbi tuo, kad ji įrodo 
originalų ir nepaprastą jo (Jo
manto) įnašą į Australijos mo
dernios skulptūros išsivystymą”.

Tai nepirmas V. Jomanto ta
lento pripažinimas Australijos 
mene. V. Jomantas paliko milži
nišką skulptūrų ir tapybos pali
kimą, dalyvavo 69 grupinėse pa
rodose ir' surengė 9 savo asme
nines parodas. Jo darbai buvo 
paminėti 130 knygose, žurna
luose ir straipsniuose. Jis buvo 
apdovanotas įvairiais prizais, 
dalyvavo ir buvo vienas ir stei
gėjų menininkų grupės “Cent
res” - penki Australijos skulp
toriai.

V. Jomantas mirė 2001 m. 
gruodžio 19 d., palikęs didžiulį 
meninį turtą ir neužmirštamą at
minimą žmonai Laimai, drau
gams ir artimiesiems. Išgyvenęs 
Australijoje 53 metus, liko savi
tas menininkas, nepaveiktas lai
kinų meno srovių, madų. Jis tu
rėjo savo tikslus ir gyvenimo 
būdą. Kaip pasakė dail. Graha
me King, V. Jomantas niekuo
met net nebandė suaustralėti.

V. Jomanto skulptūros sukė
lė didelį susidomėjimą prestiži
nėje 6 skulptorių parodoje 1956 
m. Viktorijos meno galerijoje. 
Jo darbai staiga prabilo meno 
mėgėjams iki šiol nežinoma kal
ba. Tai nebuvo Henry Moore, 
tuometinio įtakingiausio ir do
minuojančio skulptoriaus pa
mėgdžiojimas arba ėjimas su 
tuolaikine meno srove. Jo dar
buose nesimatė tradicinės skulp
tūros formų, bet atsiskleidė ne
matytos skulptūros, kurios rodė 
naujas simbolines, neįprastas 
formas,'tobulas proporcijas.

V. Jomantas neskelbė naujų 
estetinių programų. Jo dailė atsi
remia į asmeniškus apmąstymus 
ir kūrybinę mintį. Žiūrint į Jo
manto kūrinius, nenorom tenka 
spėlioti, ar M.K. Čiurlionio dar
bai turėjo įtaką jo kūrybai, ar jo 
skulptūros ir tapybos darbai, šių 
dienų interpretacijoje, yra mūsų 
tautos meno ir kultūros vaikų 
vaisius.

V. Jomantas užaugo meni
ninkų ir kultūrininkų šeimoje, 
kur nuolatos buvo kalbama apie 
dailę ir teatrą. Tėvų namuose ne 
tik buvo kalbama apie M.K. 
Čiurlionio meną, ten diskusijose 
dalyvaudavo asmenys, kurie pa
žinojo Čiurlionį ir Sofiją, jo 
žmoną. Vinco tėvas Vilius buvo

VINCAS JOMANTAS, Skulptūra 
medyje (1985), 115.6 x 82.5 x 54.6 
cm Ntr. Iš Laimos Jomantienės 

archyvo

Iš kairės: Čikagos lietuvių operos kolektyvo valdybos pirmininkas 
Vaclovas Momkus (kairėje), dirigentas Alvydas Vasaitis, jo žmona dr. 
Vitalija su tarptautinio lygio soliste Violeta Umiaiia-Urmanavieifite, 
ČLO repeticijoje Mortono H. S. salėje Cicero mieste Ntr. Ed. Šulaičių

pasižymėjęs dailininkas, portre
tistas, dramos teatro dekorato
rius. Jo krikšto motina buvo ži
noma teatro dekoratorė Olga 
Kalpokienė-Dubeneckienė.

Nuo jaunystės laikų V. Jo
mantui imponavo mistiškos kau
kės, pasiklydę laivai, primityvi 
lietuviška tautodailė, rūpintojė
liai ir kryžiai, saulė, ornamentai. 
Jį žavėjo teatro dekoracijų me
nas ir senovės tautiniai drabu
žiai. Vėliau gyvenime pamėgo 
klasikinę muziką. Neabejotinai 
šie jausmai atsiskleidė pieši
niuose, tapyboje ir daug vėliau 
Australijoje skulptūros.

Dail. Adolfas Vaičaitis, ra
šydamas apie V. Jomanto dar
bus 1968 m., atpažino čiurlio
nišką, poetišką nuotaiką.

Kai vienas iš V. Jomanto 
draugų skulptorius Julius Kane 
rodė žymiausių australų skulpto
rių nuotraukas pasaulinio masto 
skulptoriui Jacques Lipchitz, šis 
tuoj pat atpažino lietuvį skulpto
rių, pasakydamas “taip mes, lie
tuviai, turime kažką bendro”.

V. Jomanto darbuose matosi 
nepaprastas preciziškumas, indi
vidualybė, tobulas darbo atliki
mas ir užbaigimas, pažinojimas 
skulptūrinių medžiagų. Labiau
siai matosi tikslios ir tobulos 
proporcijos.

V. Jomantas dėstė skulptūrą 
ir vadovavo skulptūros departa
mentui RMIT (Royal Melbour
ne Institute of Technology). Da
bartiniai pasižymėję Australijos 
skulptoriai yra buvę jo mokiniai.

Liepos 21 d., 2003 dar tebe
vykstant retrospektyvinei paro
dai, Melburno Karališkasis tech
nologijos institutas surengė kitą 
parodą - Sculpture at RMIT du
ring the Jomantas Years 1961- 
1987.

Tarp V. Jomanto 5 darbų, 
išstatyti 15 buvusių Jomanto 
mokinių ir kolegų profesorių 
darbai. Įžengus į parodos salę,

Solistė Urmana Čikagoje
Šios pasaulinio garso solistės koncertas bus 

rugsėjo 21-ją -
EDVARDAS ŠULAITIS
Nors Čikagos lietuviai yra 

išlepinti jau į 48-jį sezoną įžen
gusios Lietuvių operos kolekty- 

- vo pastatymų, tačiau tokio lygio 
muzikinių puotų, kokia rengia
ma rugsėjo 21 dieną labai retai 
čia būna.

Čia minimą sekmadienį pa
sirodys į pasaulinio garso zenitą 
kylanti muzikos žvaigždė Viole
ta Urmanavičiūtė-Urmana. Šiai 
iš Marijampolės kilusiai solistei 
labai tinka posakis - “Atėjau, 
pamačiau, nugalėjau”. Mažai ži
nomai solistei, kuriai pradžioje 
buvo pasiūlyta nesivarginti su 
dainavimu, bet studijuoti piani
ną, per gana trumpą laiką tapo 
visose pasaulio žymiosiose sce
nose laukiama atlikėja.

Šiandien jai nesvetimos “La 
Scala”, “Metropolitan” bei kitos 
garsios operų salės, kuriose ši 
lietuvaitė dainuoja operos meną 
išmanančiai publikai. Ir ten jos 
partneriais dažnai būna žymieji 
pasaulio solistai - jų tarpe ir 
Placido Domingo.

Kai Violeta prieš porą metų 
dainavo amerikiečiams Čikagos 
vidurmiestyje, ji atsilankė ir 
Lietuvių operos kolektyvo repe
ticijoje jos nuolatinėje salėje - 
Mortono HS auditorijoje. Ji taip 
pat atvyko ir į “Seklyčią”, ktir 
traukė liaudies dainas kartu su 

nelieka abejonių, kaip išskirtinai 
atrodo Jomanto darbai tarp visų 
kitų. Tą faktą patvirtino Geoff
rey Edwards Geelongo meno 
galerijos direktorius savo žodyje 
atidarant parodą.

Netrukus RMIT galerija nu
mato surengti paskaitą - Kelio
nė su Vincu Jomantu, kurią 
skaitys Ken Scarlett, žinomas 
meno autorius ir retrospektyvi
nės parodos kuratorius. Dar vė
liau numatomoje paskaitoje - 
What is the contemporary role 
of sculpture, kurioje 6 meninin
kai, architektas ir urbanistas dis
kutuos tarp kitų dabartinių 
skulptorių ir Jomanto darbus.

Pažymėtini Jomanto darbai 
architektūros aplinkumoje. Vie
nas tokių darbų - skulptoriška 
aluminįd pertvara pastato viduje 
Australijos ambasadoje Vašing
tone. Jomanto pajautimas archi
tektūrai’ ypatingai pastebimas 
betono’sienoje, sukurtoje Alex-v 
ander teatre, Monash universite
te, Melburne. Ypatingai minėti
nas Jomanto darbas - fontanas 
Fizikos fakultetui Canberra uni
versitete. Minėti darbai yra pa
vyzdys, kaip sėkmingai skulptū
ra įsilieja į šiuolaikinę architek
tūrą.

Jomantas pažinojo ir valdė 
visas skulptūros medžiagas - 
bronzą, aluminį, polyestrą, plas
tiką, bet labiausiai mėgo medį. 
Medis Jomanto rankose įgauda
vo gyvybę.

Nepaprastai tiksliai jaudi
nančiai Jomanto gyvenimo pa
baigą aprašė meno kritikas ir ra
šytojas, Jomanto mokinys Ken 
Scarlett:

“Paskutiniais gyvenimo me
tais, kada silpnėjanti sveikata 
privertė jį palikti skulptūrų kū
rybą, menininko siela dar vis 
degė jame; Jomantas nutapė pa
sigėrėtinus paveikslus, kuriuose 
saulė dar kybo danguje ir maži, 
menki laiveliai plaukią į ne
žinią”.

mūsų tautiečiais, ten vykusioje 
dainų popietėje. Su ja tose vie
tose teko bendrauti ir kalbėti 
apie jos pasirodymus įvairiuose 
pasaulio miestuose.

Tada jau ji buvo pakalbinta 
atvykti į Čikagą, ir čia padainuoti 
vietos lietuviams. Ji tą pasiūlymą 
priėmė ir sakė, jog tai padarys, 
kada tik laikas ir aplinkybės leis. 
Tuo reikalu vis rūpinosi JAB LB 
Kultūros tarybos pirmininkė 
Marija Remienė, kuri, pagaliau, iš 
solistės išgirdo gerą žinią, sa
kančią, jog Čikagoje galėtų dai
nuoti rugsėjo antroje pusėje, nes 
tada jai reikės vykti į San 
Francisco miestą ir pasirodyti jos 
mėgstamos Wagnerio Parsifalio 
operos pastatyme. Šiaip jos pasi
rodymų kalendorius jau yra už
pildytas iki 2006-jų metų.

Kadangi bilietą per Atlantą 
jai nuperka tos operos rengėjai, 
Violeta už kelionę prižadėjo 
nieko nebeimti, o pasitenkinti 
tik kukliu honoraru, nes kitos 
jos koncerto suruošimo išlaidos 
bus nemažos. Jos dainas palydės 
54 asmenų orkestras (Lietuvių 
opera pasitenkins tik 42 instru
mentais), kuris kainuos ne vieną 
dešimtį tūkstančių dolerių. O ir 
kitų renginio išlaidų susidarys 
nemažai. Dėl finansų atsisakyta 
ir jos koncertinės salės miesto 
centre, kur rengiami garsiųjų at
likėjų koncertai ir jos labiau ža
vi amerikiečių publiką bei di
džiųjų laikraščių recenzentus. 
Tačiau tos salės turi ir neigiamą 
savybę - jas sunkiau pasiekti 
lietuvių publikai, ypač vyresnio 
amžiaus žmonėms.

Todėl buvo apsistota ties 
Mortono HS auditorija (2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL), kurio
je jau 20 metų rengiami Lietu
vių operos pastatymai. Šios au
ditorijos sceną Violeta jau yra 
mačiusi anksčiau ir ji. o taip pat 
ir auditorija, jai labai patiko. Ši 
auditorija yra viena iš didžiausių 
ir gražiausių Čikagos apylinkėse 

« (turi net 2549 vietas). Ji dar ge
riau yra pažįstama Lietuvių ope- 

, ros dirigentui, kuris diriguos ir 
V. Urmanos koncerte, Alvydui 
'Vasaičiui, nes jis šią mokyklą 
prieš daugelį metų yra baigęs.

VINCAS JOMANTAS, Mergaitė su paukščiais (1957), 135.4 x 68.5 x 41 
cm, 1976 m. Tautinės Australijos galerijos pastangomis buvo išlieta iš 
bronzos ir dabar yra Australijos ininisterio pirmininko oficialios rezi
dencijos sodelyje Nuotr. iš parodos katalogo

Amerikiečių pagerbta poetė
Aureliją Balašaitienę, ilga

metę Tėviškės žiburių ir kitų 
laikraščių bendradarbę, darbščią 
žurnalistę, kelių knygų autorę ir 
poetę, JAV “Famous Poets So-

Žurnalistė, rašytoja, poetė, moky
toja, visuomenės veikėja AURE
LIJA BALAŠAITIENĖ, 1979 m. 
dalyvavusi Tėviškės žiburių 30- 
čio šventėje Nuotr. St. Dabkaus

Atsiųsta paminėti
LITHUANIAN HERITAGE, 

July/August. Publisher/Editor - Vai 
Ramonis. Magazine published bi
monthly by Baltech Publishing 
(P.O. Box 225, Lemont, IL 60439- 
0225). Subscription rates per year 
in the U.S. - $29.95, Canada - US 
$41.95, other countries - US 
$57.95.

Gražiausia žemė
Kai ilgesys širdin atplaukia, 
krūtinėj virpa nerimo banga, 
einu į žaliąjąpalaukę - 
čia skamba ąžuolų daina.
Stoviu prie beržo baltmarškinio, 
rasos žvilgučiai supas 

garbiniuos,
ir didį skausmą širdy 

nuraminus,
aš prie galingo ąžuolo 

glaudžiuos.
Akis bučiuoja žali javų plotai 
ir nubanguoja šilko vilnimis, 
didingi debesys - sparnuotieji 

pilotai
po dangaus lopšį sielą paganys. 
Dangus liepsnoja, aušra užlieja 

žemę,
žara atvėsus plaistosi krauju, 
vaivorykštė dažus spalvingus 

semia,
svajingai šviečia gilios akys 

ežerų.

Iš miško skrieja giesmės 
čiulbuonėlių,

upelis alma tolstančia vaga, 
ir plazda vėjy margos pievų 

gėlės,
pati gražiausia žemė — 

LIETUVA.

Vida Vosylienė,
LKRS narė 

ciety” (Garsiųjų poetų sąjunga) 
pripažino šių metų iškiliausią 
poetę - 2003 Poet of the Year. 
Jai paskirtas medalis ir Šekspy
ro biustas - trofėja su įrašu jos 
pavardės. Įteikimas įvyko rug
pjūčio 30 d. Orlando, Floridoje, 
įvykusiame devintajame “Gar
siųjų poetų sąjungos” suvažiavi
me. Premijuotas jos eilėraštis — 
Good Night.

A. Balašaitienė, gyvenanti 
Klyvlande, 1998 m. laimėjo 
Ohio valstijos Poetų sąjungos 
premiją už astronautams skirtą 
eilėraštį, kuris yra jos poezijos 
rinkinyje Tarp dviejų tėvynių. 
Tame rinkinyje sutelkta poezija, 
sukurta lietuvių, anglų ir vokie
čių kalbomis.

Šalia produktyvaus kūrybi
nio darbo, A. Balašaitienė savo 
gyvenimą nužymėjo uolia ir il
galaike visuomenine veikla. Ji 
lituanistinės mokyklos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja, 
paskaitininke, skaučių “Nerin
gos” tuntininkė bei vadovė kito
se pareigose. Inf.

GAUDEAMUS. Studentų atei
tininkų sąjtingos žurnalas, kuris iš
eina, kai redakcija gali surinkti pa
kankamai medžiagos. Gegužė 
2003. Redakcija - Saulius Kliorys 
(Hinman Box 3663, Hanover, NH 
03755, USA).

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS XI-JO SEI
MO LEIDINYS 2000-2003. 2003 
m. liepos 7-11 d. Vilniuje 
Leidėjas - PLB valdyba. Redakto
riai - Vytautas Kamantas, Gražina 
Kamantienė, Aušra Veličkaitė. Lei
dėjo adresas: PLB valdyba. 14911 
127lh Street, Suite C-112, Lemont, 
IL 60439-7417, U.S.A. Leidinys 
gausiai iliustruotas, 169 psl.

ARCHITEKTAS EDMUN
DAS ARBAS-ARBAČIAUSKAS. 
Architektūra, tapyba, piešiniai. 
Albumas. Redaktorė - Dalia Ramo
nienė. Dailininkas - Saulius Chle- 
binskas. Meninis redaktorius - Vi
lius Ambrazevičius. Leidėjas - 
“Vagos” leidykla (Gedimino pr. 50, 
Vilnius 2600). Tiražas - 5000 egz. 
Vilnius, 1992 m. Įvadinis straipsnis 
- Gytis Ramonis. Leidinyje - tarp
tautinio masto architektūriniai pro
jektai bei darbai, tapyba, spalvotos 
nuotraukos bei spalvoti piešiniai. .

ATEITIS, 2003.VI.2 (18) nr. 
Redaktorė - Ieva Elzbutaitė. Re
dakcijos adresas: M. Daukšos 21, 
Kaunas LT-3000, Lithuania. Leidė
jas - Ateitininkų federacija.

PENSININKAS, 4/03, XIX 
metai. Leidėjas - JAV LB Socia
linių reikalų taryba (2711 W. 71 
Street, Chicago, IL, 60629, USA). 
Redaguoja kolegija: Elena Sirutie
nė, Nijolė Jankutė-Užubalienė, Al
dona Šmulkštienė, Birutė Jasaitienė. 
Administratorė - Elena Sirutienė. 
Metinė prenumerata - JAV 15 dol., 
Kanadoje ir kitur - 25 JAV dol.

d KIJLTMEJE VEIKLOJE
Bernardo Brazdžionio 

(1907-2002), poeto ir Kauno 
miesto garbės piliečio, mirties 
metinės buvo paminėtos liepos 
12 d. Rytą buvo padėtos gėlės 
ant jo kapo Kauno Petrašiūnų 
kapinėse. Prie jo namo Taikos 
prospekte, kuriame poetas gyve
no 1936-1944 m. ir kur apsisto
davo grįžęs į laisvą Lietuvą 
1991-2001 m., buvo atidengtas 
ir pašventintas skulptorės V. Ba- 
bušytės-Venckūnienės sukurtas 
paminklas poetui, aktorius Pet
ras Venslovas skaitė jo eiles, 
grojo Kauno muzikos grupė 
“Ainiai”. B. Brazdžionis mirė 
2002 m. liepą Los Angeles, CA, 
vėliau jo palaikai buvo atvežti į 
Kauną ir palaidoti Petrašiūnų 
kapinėse.

Lietuvos valstybinis simfo
ninis orkestras (LVSO) vasarą 
sėkmingai gastroliavo su Kauno 
valstybiniu choru, choru “Jauna 
muzika” ir solistais vakarų Eu
ropoje - Vokietijoje, Slovėnijo
je ir Italijoje. Grįžus, gastrolių 
įspūdžiais pasidalino okestro ge
neralinis direktorius Egidijus 
Mikšys. Orkestras šiai kelionei 
buvo parengęs septynias koncer
tines programas. Kelionė prasi
dėjo Prancūzijos Colmar miesto 
festivalyje, skirtame lenkų kom
pozitoriaus Krzystof Penderecki 
jubiliejui. Trijuose koncertuose, 
kurių dvejus dirigavo pats K. 
Penderecki, Kauno choras atliko 
Mikolaj Zielinski Magnificat, 
Anton Bruckner Te Deum. K. 
Penderecki Te Deum (su lietu
viais solistais Audrium Rube- 
žium ir Ignu Misiūra-Tumanovu 
ir dviem lenkėm solistėm) ir 
Koncertą fleitai su orkestru (su 
nuolatiniu šio kūrinio atlikėju 
prancūzų fleitininku Patrick 
Gallois).

Vokietijoje buvo du LVSO 
koncertai: Ulrichshusene (diri
gavo K. Penderecki) ir Lud- 
wigsburge (dirigavo Jonas Alek
sa) su soliste Violeta Urmanavi- 
čiūte-Urmana, kuri taip pat dai
navo su orkestru Slovėnijos 
Liublianoje. Antrame Lublianos 
koncerte “Jauna muzika” atliko 
Leonard Bernstein Mišias. Šia
me koncerte gavo progą pasi
reikšti ir visa eilė lietuvių voka
listų: Asta Krikščiūnaitė, Min
daugas Zimkus, Giedrius Žalys, 
Larisa Čekasina, Rosita Čivily
tė, Vladas Kovaliovas, Vitalijus 
Kairiūkštis, Česlovas Gabalis, 
Viktoras Malinauskas, Steponas 
Januška ir du “Ąžuoliuko” dai
nininkai - Bernardas Jankauskas 
ir Liudas Zakarevičius. Italijos 
Pompėjoje Classico Pompeiano 
festivalyje LVSO dirigavo Justo 
Franco, buvo atlikti W. A. Mo
zart ir L. van Beethoven kūriniai 
su smuikininku Julianu Rachli- 
nu ir altininku Jurijumi Bašme- 
nu. Paskutiniame koncerte, Vo
kietijos Redefine orkestras atli
ko L. Bernstein West Side Story 
ir Mišių fragmentus su solistė

mis Larisa Čekasina ir Asta
Krikščiūnaite. Rugsėjo mėnesį 
LVSO, vadovaujamas meno va
dovo ir vyriausiojo dirigento 
Juozo Domarko, žada pateikti 
Lietuvos klausytojams naujas 
programas.

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

Toronto gintarietės, dalyvavusios Pasaulio lietuvių dainų šventėje 
Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo Nuotr. D. Puterienės

Kretingos 750 metų jubi
liejaus minėjimo iškilmės šią 
vasarą truko net ketverias die
nas. Pradėtos su kretingiškių fo
tografijos konkursu, tautodaili
ninkų (skulptorių, dailininkų, 
grafikų ir kitų menininkų) darbų 
paroda, moksline konferencija, 
dviejų dienų švente vaikams. 
Trečiąją iškilmių dieną Rotušės 
aikštėje šurmuliavo amatininkai 
- kalviai, medžio drožėjai, kon
certavo dainų ir šokių ansamblis 
“Lietuva”, Klaipėdos muzikinio 
teatro orkestras, džiazo muzi
kantai. Paskutinę dieną, sekma
dienį, po Mišių Kretingos šven
tovėje, dalyviai vėl grįžo į Rotu
šės aikštę, kur pasirodė sportinių 
šokių grupė “Ritmas”, Telšių 
kultūros centro instrumentinė 
grupė “Gramofonas”, Ventos 
muzikos mokyklos laiudiškos 
muzikos kapela • “Ventukai”, 
valstybinis pučiamųjų orkestras 
“Trimitas” ir grupė “B’avarija”.

Jubiliejaus proga buvo ati
dengti du paminklai: vienas Kre
tingai, kitas - Kretingos miesto 
steigėjui Jonui Karoliui Chodke
vičiui, Žemaičių seniūnui ir Lie
tuvos didžiosios kunigaikštystės 
etmonui. Jis 1609 metais pasira
šė privilegiją, suteikiančią Kre
tingos miestui Magdeburgo tei
ses. Pastarasis paminklas buvo 
pastatytas ant Andulių piliakal
nio, kur kadaise stovėjo kuršių 
pilis. Ši pilis ir paminėta 1253 
metais Livonijos ordino kroni
koje. 1602 metais J. K. Chod
kevičius pastatydino Kretingoje 
pirmąją šventovę ir įsteigė Ber
nardinų vienuolyną.

Lietuvos valstybinio ope
ros ir baleto teatro atnaujinimo 
pirmojo tarpsnio darbai, kuriems 
vyriausybė skyrė 3 mln. litų, ar
tėja prie pabaigos. Naujais stiklo 
paketais pakeisti visi šiaurinio 
fasado langai, patobulinta šilu
mos sistema. Žiūrovų salės pu
sėje pakeisti šildymo vamzdy
nai, pakeista nusidėvėjusi kili
minė danga (naujoji tokios pa
čios raudonos spalvos) teatro di
džiojoje priesalėje. Dekoratyvi
nių stiklo šviestuvų girliandos - 
teatro puošmena - švariai nuvaly
tos nuo pat teatro pradžios per 
29 metus susirinkusių dulkių. 
Kitų metų vasarą numatyta at
naujinti didžiosios salės kėdes, 
ložes, grindis ir iš dalies didžiąją 
sceną. Trečio, ir paskutinio, at
naujinimo tarpsnio metu 2005 me
tų vasarą bus pagerinta salės 
akustika ir kompiuterizuoti sce
nos techniniai įrengimai. Dėl at
naujinimo darbų naujasis operos 
ir baleto teatro sezonas bus pa
vėluotas vienu mėnesiu. Spalio 
1 dieną pirmasis naujojo sezono 
spektaklis - Boriso Eifmano bale
to Rusiškasis Hamletas premjera.

Knygų rišykla
SAMOGITIA” 
meniškai įriša 

knygas bei žurnalus

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

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu 
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind................... 1.25%
180-364 d. term.ind.................. 1.55%
1 metų term, indėlius.............. 2.00%
2 metų term, indėlius.............. 2.35%
3 metų term, indėlius............. 2.50%
4 metų term, indėlius.............2.60%
5 metų term. Indėlius.............2.80%
1 metų GlC-mėn.palūk..........1.60%
1 metų GlC-met. palūk........... 2.15%
2 metų GlC-met. palūk........... 2.50%
3 metų GlC-met. palūk........... 2.70%
4 metų GlC-met. palūk........... 2.80%
5 metų GlC-met. palūk........... 3
RRSP, RRIFirOHOSP

"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 RRlF-5 m.term.ind..... 3.30%
Taupomąją sąskaitą iki............1.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

KIEK MANO NUOSAVYBĖ YRA 
VERTA, JEI NORĖČIAU 

PARDUOTI?
Įkainojimą padarysiu 

nemokamai kompiuterio 
pagalba, be jokio Jūsų 

įsipareigojimo.
SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIULb.a.

Associate Broker

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

namų 416-231-4937

DR. STASYS DUBICKAS
" YD^WJAS^^^

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

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

ROCK OF EUROPE INC. 
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS 

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA 

(416) 232-1250 
83 SIX POINT ROAD

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

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

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
SO 00* Sėjoo*
t>0ff <<"■ 1 Parcel

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 16 metų

EKSPORTAS

VIRGILIJUS ALEKNA pasaulinėse šių metų lengvosios atletikos pir
menybėse Paryžiuje laimėjo aukso medalį, nusviedęs diską 69.69 met
rus, ir tapo pasaulio čempionu. Su šiuo laimėjimu pirmenybių lentelėje 
Lietuva įsirikiavo 14-toje vietoje Ntr. The Northern European Express

Lietuvos sporto muziejaus vedėjas Arvydas Jakštas (kairėje) su torontie- 
čiu Vincu Paulioniu prie ŠALFASS slidinėjimo trofėjos š.m. liepos 10 d.

Sporto muziejus
Būnant Kaune teko aplankyti 

Lietuvos sporto muziejų. Jo vedėjas 
Arvydas Jakštas aprodė visą muzie
jų, kuriame yra sukaupta visų ge
riausių Lietuvos sportininkų apdo
vanojimai - trofėjos bei žymenys. 
Jų tarpe ir ŠALFASS slidinėjimo 
pirmenybių pereinamoji trofėja (pa
dovanota Toronto Žūklautojų klu
bo) ir moterų golfo trofėja. Slidinė
jimo pereinamoji taurė po trijų lai
mėjimų iš eilės buvo perėjusi Lino 
Stripinio nuosavybėn, o golfo taurė 
Irenos Kymantienės nuosavybėn. 
Abiejų trofėjų savininkams noriai 
sutikus, šio straipsnio autoriaus rū
pesčiu, trofėjos buvo nusiųstos Lie
tuvos sporto muziejui.

Atsisveikinant A. Jakštas pa
minėjo, kad būtų malonu gauti dau
giau įžymesnių išeivijos lietuvių 
sportininkų laimėtų žymenų. ŠAL

Esu Oniario provincijos akredi- 
luola vertėja prie Teisėsaugos 
ministerijos (Ministry of the 
zXttorney General)

Genovaitė Bijūnas, Ph.D. 
tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479 
Adresas: 106 Meadowbank Road,

Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc..o.l.s,o.u.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

"BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P 3B6 

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

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

FASS veikėjai bei sporto klubų va
dovai turėtų susirūpinti ir įžymes
nius klubų ar pavienių sportininkų 
apdovanojimus pasiųsti į muziejų 
Lietuvoje. Išeivijoje neturint tam 
tinkamos vietos tie apdovanojimai 
greičiausiai dings kaip dingo gra
žioji Stasio Lozoraičio dovanota 
taurė. Adresas: Lietuvos sporto mu
ziejus, Muziejaus 7, 3000 Kaunas, 
Lithuania. V.P.

LSK “Anapilis”
Pranešame, kad 2003-2004 m. 

veiklos sezonas prasidės rugsėjo 15 
d. Visų vaikučių, gimusių 1993 m. 
ir jaunesnių, registracija ir užsiėmi
mai vyks 6.30 v.v., o gimusių 1992 
m. ir vyresnių - 8 v.v. Treniruotės 
bus pirmadieniais, o žaidimai tre
čiadieniais. Valdyba

Skautų veikla
• Stovykloje “Romuva 2003” 

vienetams vadovavo: liepsnelėm ir 
giliukam - ps. K. Dambaraitė-Jano- 
vviez; paukštytėms - j.v.s. E. Nami- 
kienė; vilkiukams - sk.v. L. Gry
bas; skautėms - vyr. sk. R. Saulė- 
naitė; skautams - sk.v.v.si. M. Son
gaila; prit. skautėm - v.sk. R. 
Stauskienė; prit. skautams - sk.v. 
P. Marijošius; laužavedė - s. A. Pu- 
zerytė-Viskantienė; meno instruk
torė - ps. R. Gečienė; specialybių 
instr. - ps. A. Gečas. Didįjį pastatą 
atnaujino ir stovyklavietę prižiūrėjo 
“Romuvos” k-to pirm. j.s. R. Sriu- 
biškis. Visi vadovai-vės stovyklos 
metu turėjo gerų padėjėjų bei talki
ninkų. F.M.

Kanados 
įvykiai 
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

metinis našumo lygis paskuti
niame ketvirtyje vis tik pasieks 
3.5%, jei Kanados doleris nevir
šys 75 c (JAV).

Kanados senato komiteto 
vadovas apsaugos reikalams jau 
prieš metus buvo įspėjęs Kana
dos federacinę policiją(RCMP), 
kad viena grandinė negali ap
saugoti parlamento ir senato pa
statų Otavoje. Prieš kelias die
nas mašina, kuri buvo prikrauta 
benzino skardinių, pralindo po 
grandinę ir sustojo prie pat par
lamento centrinio bokšto. Tik 
tada policija suėmė vairuotoją. 
Dauguma parlamentarų ir sena
torių nori, kad jie būtų pasiekia
mi savo apylinkių žmonių ir lan
komi be didelių apsunkinimų. 
Ministerio pirmininko pavaduo
tojas John Manley tikisi tuo rei
kalu rasti gerą sprendimu.

Kanados jaunimas viršija 
normalaus asmeninio svoro 
normas. Nutukimas ir mankštos 
stoka yra pagrindinė širdies ligų 
priežastis. Praeitų metų statisti
ka rodo, kad pusė Kanados gy
ventojų nesirūpina savo fizine 
gerove, o net 37% vaikų nuo 2- 
11 metų yra peržengę normalaus 
svorio ribas. Kanados sveikatos 
ministerė Anne Mc Lellan norė
tų, kad vaikai kasdien atliktų 90 
minučių mankštą. Deja, pra
džios mokyklose tai nedaroma 
dėl lėšų stokos. Alberto mokyk
lų ministerė Lyle Oberg žengė 
pirmą žingsnį [vesdama provin
cijos mokyklų dienotvarkėn po 
20-30 min. fizinio lavinimo kas
dien. Manoma, kad ir kitos pro
vincijos tuo paseks?

Jau dabar kai kurie fede
racinio kabineto ministerial, 
liberalų atstovai parlamente, 
svarbias vietas užimantys vals
tybės tarnautojai tariasi su P. 
Martin ir jo bendradarbiais. P. 
Martin pareiškė, kad jis rūpinasi 
tik priešrinkiminiu vajumi ir ne
ketina kištis į valdžios reikalus. 
J. Chretien vis pabrėžia, kad jis 
dar yra liberalų partijos vadovas 
ir ministeris pirmininkas. Todėl 
ne kas kitas, o jis darąs sprendi
mus. Kas tik nori, gali su bet 
kuo tartis - su paralamentarais, 
spaudos darbuotojais, net su 
žmonomis. Ne paslaptis, kad dėl 
asmeninių sumetimų J. Chretien 
nenorėtų, kad P. Martin po jo 
būtų ministeriu pirmininku. A.V.•

Pašto darbuotojai nutarė 
nestreikuoti po aštuonių mėne
sių derybų su pašto atstovais. 
Pasiektas susitarimas, galiojan
tis iki 2007 metų. Atrodo, kad 
abi pusės patenkintos. Laiškane
šiai, įvairūs raštininkai, sąskaiti
ninkai gaus kasmet 3% padidin
tą algą. Didesniuose miestuose 
bus keičiama siuntinių pristaty
mo apimtis ir tvarka. Todėl rei
kės daugiau darbuotojų.

Kai kuriose Albertos ir 
Britų Kolumbijos vietovėse dėl 
siaučiančių miškų gaisrų tūks
tančiai gyventojų buvo priversti 
palikti savo namus ir persikelti į 
saugesnes vietas. Sakoma, kad 
seni žmonės neprisimena taip 
plačiai paplitusių gaisrų. Gaisrų 
paliestose vietovėse paskelbta 
pavojaus padėtis, nes tų gaisrų 
neįmanoma greitai sustabdyti. 
Gaisravietėse dirbo apie 1800 
ugniagesių ir apie 100 karių. 
Vienoje vietoje mišką netyčia 
padegė savanoris gaisrininkas, 
numetęs cigaretę.

Raguočių verslas Alberto
je patyrė didžiausią nuosmukį, 
nes nebeeksportuojant jautienos 
kasdien prarandama apie 11 mi
lijonų dolerių. Net 34 kraštai už
draudė įsivežti iš Kanados jau
tieną ir gyvus raguočius. Ir visa 
tai tik dėlto, kad vienas Albertos 
gyvulys susirgo vadinamąja 
“karvių pamišimo” liga. Iki šiol 
jau prarasta apie 737 milijonus 
dolerių, ir jei drauda nebus at
šaukta, tai Kanados ekonomija 
praras apie 2.5 bilijono pajamų. 
Ir vidaus rinkoje jautienos kai
nos darosi nepastovios. Ontario 
ir Albertos valdžios spaudžia 
ministerį pirmininką J. Chretien, 
kad jis bandytų įtikininti JAV ir 
Japonijos vyriausybes, kad Ka
nados jautiena ir jos gaminiai 
yra sveiki ir saugūs. Praeitą mė
nesį dėl eksporto sustabdymo 
nukentėjusiems Otava paskyrė 
190 milijonų dolerių pašalpą, o 
Ontario savoje provincijoje prie 
anksčiau numatytų 35 milijonų, 
pridėjo dar 17.5 milijonų. B.St.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.55% už 180-364 d. term. Indėlius 
2.00% už 1 m. term, indėlius 
2.35% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.60% už 4 m. term, indėlius 
2.80% už 5 m. term, indėlius 
1.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.15% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.70% už 3 m. GIC invest, pažym. 
2.80% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.05% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.40% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.75% už RRSP 2 m. term. Ind. 
2.85% už RRSP 3 m. term. Ind.
3.05% už RRSP 4 m. term. ind. 
3.30% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

IMAME
už asmenines paskolas

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

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

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
, GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. (liepos Ir rugpjūčo mėnesiais uždaryta)

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

1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

■»

APLANKYKITE MLIQU TINKLALAPĮ: www.parama.ca

TŽ BENDRADARBIŲ IR SKELBĖJŲ DĖMESIUI! 
Siunčiantys pranešimus ir žinias faksu yra prašomi įsidėmėti, kad, 
TŽ fakso numeris yra 905 290-9802. Ši linija taip pat naudojama 
interneto paslaugoms - žinių rinkimui ir susirašinėjimui.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.so.,u.b.

PACE LAW FIRM
5 110 Dundas ST.W. 

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

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

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS

I LIETUVĄ - visuomet geriausiomis kainomis!

RUDENS PRAMOGINĖS / MALDININKŲ 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

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. 416 762-8255 fax 416 762-8853

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


A+A
MARIUI PAŠKUI

mirus, brolį VYTAUTĄ ir jo žmoną VIDĄ, jų 
šeimą bei visus kitus gimines nuoširdžiai 
užjaučiame -

Aldona ir Mečys Pranevičiai

Iš Tavo rankos, Dieve, gaunu savo rytą, 
Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena, 
Iš Tavo rankos man ir laimė mano krito, 
Ir praeitis, ir dabartis, ir rytdiena.

(Bernardas Brazdžionis)

ILGAMEČIAM VALDYBOS PIRMININKUI

a.a. dr. SILVESTRUI ČEPUI 
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame jo 
šeimą ir artimuosius -

Prisikėlimo kredito kooperatyvas

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių

BALSAVIMO TEISĖ

Lietuvių telkinys vasarvietėje
Prieš dešimtį metų buvo pašventinta lietuvių šventovė Wasaga Beach vasarvietėje, kurioje 

dabar gyvena apie 60 lietuvių šeinių. Ši sukaktis buvo iškilmingai paminėta 2003 metų 
rugpjūčio 23-24 dienomis. Ta proga buvo pažvelgta į praeities darbus bei rūpesčius

Balsavimo dieną jūs turite:

• būti 18 metų amžiaus
• turėti Kanados pilietybę ir
• gyventi Ontario provincijoje

Asmenys, kurie iki rinkimų dienos 
jau dvejus metus nebegyvena 
Ontario provincijoje, dar gali 
balsuoti. Dėl papildomos informacijos 
prašome mums paskambinti.

BALSAVIMAS PAGAL (GALIOJIMĄ JEI NEGAVOTE REGISTRACIJOS KORTELĖS

Jeigu turite teisę balsuoti, tačiau negalite atvykti nei į 
išankstinį balsavimą, nei dalyvauti rinkimų dieną, 
galite balsuoti pagal įgaliojimą. Dėl papildomos 
informacijos apsilankykite mūsų interneto tinklalapyje 
arba pasiskambinkite.

Taip atrodys jūsų registracijos 
kortelė. Atsineškite ją eidami 
balsuoti.

Jei turite teisę balsuoti, tačiau negavote registracijos kortelės 
iki rugsėjo 20 d., jūsų vardo dar gali nebūti Balsuotojų saraše.

Prieš rinkimų dieną - galite įrašyti savo vardą Balsuotojų 
sąraše užpildant balsuotojo pažymėjimą (Certificate to Vote) ne 
vėliau kaip iki spalio 1, trečiadienio, 8 vai. vakaro.

Rinkimų dieną - galite užsiregistruoti ir balsuoti, jei rinkimų 
atstovams pateikiate šiuos dokumentus:

arba vieną asmens tapatybės dokumentą, liudijantį jūsų vardą, 
dabartinį adresą ir parašą,

arba du tapatybės dokumentus, kur vienas liudija jūsų vardą 
ir parašą, o kitas - vardą ir dabartinį adresą.

PAPILDOMA INFORMACIJA

EL. PAŠTAS INTERNETO TINKLALAPIS
info@clcctionsontario.on.ca www.clcctionsontario.on.ca

TELEFONAI
1.888.ONT.VOTE 

(1.888.668.8683)
TTY:1.888.292.2312
(kurtiesiems ir silpnai prigirdintiems)

Jei turite draugų ar šeimos narių, kuriems yra sunku skaityti, prašome juos informuoti apie ši skelbimą.

ALDONA VITKIENĖ
1952 m. vasarą kun. Petro 

Ažubalio paskatintas pradėjo 
steigtis lietuvių telkinys prie 
Georgian Bay ežero, netoli Va- 
sagos miestelio.

Daugelis tautiečių nusipirko 
sklypus vasarnamiams. Sklypų, 
klebono vardu, nemokamai ga
vo ir Toronto lietuvių katalikų 
parapija. Viename tų sklypų bu
vo pastatytas vasarnamis ir pa
vadintas “Klebonija”.

1955 m. pavasarį buvo pra
dėti vasarvietėje salės - koply
čios statybos darbai pagal archit. 
A. Kulpavičiaus projektą. Dar
bams nemokamai vadovavo ran
govas Algis Ropė.

Liepos mėn., Toronto kardi
nolo leidimu, buvo pradėtos lai
kyti sekmadieninės pamaldos. 
Salė - koplyčia buvo oficialiai 
pašventinta kun. B. Pacevičiaus 
rugpjūčio 4 d.

Notawasaga apylinkės bur
mistras 1956 m. davė leidimą 
salės - šventovės esančiame sa
vivaldybės parke įrengti sporto 
aikštes lietuvių reikalams. Pagal 
archit. A. Kulpavičiaus projektą 
1959 m. buvo pastatyti du pasta
tai vaikų stovyklavimui. Dar
bams vėl vadovavo rangovas 
Algis Ropė. Vasaros stovyklos 
vaikams buvo rengiamos kiek
vieną vasarą iki 1973 metų. Per 
tuos penkiolika metų kun. J. 
Staškevičius, kun. B. Pacevi- 
čius, kun. dr. J. Gutauskas ir eilė 
lietuvių vadovų uoliai darbavosi 
vasaros stovyklos vadovavimo 
darbuose.

Pasibaigus 1973 m. vasaros 
stovyklai, žymiai sumažėjus 
jaunimo skaičiui, stovyklos ne
bebuvo rengiamos. Buvo nutarta 
dėmesį skirti lietuviams vasaro
tojams ir rūpintis jų pamaldo
mis. 1974 m. Wasaga Beach 
mieste pastoviai gyveno 3 lietu
vių šeimos, o apylinėje - 15-16 
šeimų. Buvo pradėta organizuo
tis, bet žiemos metu nebuvo pa
talpų susirinkimams.

1981 m., naujajam klebonui 
kun. J. Staškevičiui raginant, 
buvo išrinktas Gerojo Ganytojo 
misijos komitetas: Petras Bridic- 
kas, Ignas Pakarna, Adolfas Se-
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JUS GALI APLANKYTI 
RINKIMŲ ATSTOVAI

REGISTRACIJOS KORTELĖS 
BUS ATSIŲSTOS PAŠTU

Pastovus Balsuotojų registras leidžia 
išvengti pakartotinio gyventojų surašymo. 
Tačiau, kai kur dar tenka patikslinti 
esamus balsuotojų sąrašus.

Suteikdami informaciją apie jūsų namuose 
gyvenančius balso teisę turinčius asmenis, 
jūs užtikrinsite Balsuotojų sąrašo tikslumą.

Jei jūsų vardas jau yra įtrauktas į 
Balsuotojų sąrašą, neužilgo jums bus 
atsiųsta registracijos kortelė.

Registracijos kortelėje bus pažymėta:
• jūsų balsavimo apylinkė
• vieta, kur rinkimų dieną jums reikės 

nueiti balsuoti
• datos ir vietos išankstiniam balsavimui

Ontario Vasagos “Bočių” choras, vadovaujamas Algio Ulbino

konis ir Teklė Sekonienė. Komi
tetas pradėjo rūpintis tvarkymu 
parapijai priklausančių pastatų. 
Daug dirbo visi komiteto nariai. 
Kleb. kun. J. Staškevičiui pra
šant, P. Bridickas sutiko remon
tuoti pastatą. Jam padėjo I. Pa
karna ir kiti parapijiečiai. Pasta
to sienos, pamatai bei stogas bu
vo izoliuoti žiemai ir įvestas šil
dymas. Kas sekmadienį atva
žiuodavo parapijos kunigai pa
maldoms. Susibūrė ir moterys — 
ėmė virti kavą bei kepti pyragus, 
prasidėjo visuomeninė veikla.

1992 m. persiorganizavus 
Moterų būreliui ir misijos komi
tetui, ryžomės pertvarkyti žie
mos sezono naudojimui vasarinę 
koplyčią. Turėjom du energin
gus Vasagos parapijiečius aukų 
rinkėjus - Marytę Vaitkienę ir 
Romą Dūdą. Sulaukėme labai 
gražių rezultatų. Koplyčios at
naujinimo darbai galėjo eiti 
pirmyn.

Inž. Vytas Senkus paruošė 
koplyčios pertvarkymo planus. 
Vasagos ir apylinkių parapijie
čiai vyrai įsijungė į talką įvai
riuose statybos darbuose. Dar
bams vadovavo Jonas Vaškevi
čius, Adolfas Kanapka, Ignas 
Pakarna, Bronius Vitkus, Juozas 
Bataitis, Juozas Gudas, Metar- 
das Pavilionis, Romas Dūda, Jo
nas Lenkaitis ir kiti.

Jonas Vaškevičius ir Jonas 
Lenkaitis padarė naują, gražų al
torių. Vėliau Jonas Lenkaitis iš

drožė naują sakyklą ir dabar me
niškus rėmus Aušros Vartų Ma
rijos paveikslui. Inž. Vytas Sen
kus ir elektrikas Vladas Paliulis 
atliko visus elektros įrengimus 
koplyčioje.

Moterų būrelis irgi aktyviai 
įsijungė į koplyčios remonto 
darbus. Maitinome visus dirban
čius. Iš moterų suaukotų daiktų 
ruošė vasaros muges, ir pelną 
skyrė koplyčios reikalams. Su
pirko virtuvėms šaldytuvus, 
krosnis, indus ir daug kitų reika
lingų daiktų. Moterų būrelio na
rės papuošė koplyčią šventais 
paveikslais, tautiniais audiniais 
ir gėlėmis. Su Marytės Vaitkie
nės pagalba buvo pasiūtos nau
jos užuolaidos prieš altorių, 
Vandos ir Algio Ulbinų dėka 
įklotas naujas kilimas apie alto
rių ir laiptus, įgytos naujos kė
dės apie altorių.

1993 m. liepos 4 d. naujai 
įrengta koplyčia buvo iškilmin
gai pašventinta, dalyvaujant vys
kupui P. Baltakiui, OFM, irprel. 
Jonui Staškevičiui. Per iškilmin
gas Mišias giedojo jungtinis Va
sagos vyrų choras ir Toronto 
Lietuvos kankinių parapijos 
choras.

Su liūdna širdimi šiandien 
prisimename visus mūsų mielus 
tautiečius, kurie įdėjo tiek daug 
darbo koplyčios įrengime. Jų 
šiandien nebėra mūsų tarpe, jie 
iškeliavo žvaigždynų keliais, to
li už saulės į Dievo namus.

Vasagos Gerojo Ganytojo 
misijos nariai jaučia didelę pa
garbą ir dėkingumą klebonui 
prel. J. Staškevičiui už nuoširdų 
bendradarbiavimą visuose Kop
lyčios atnaujinimo planuose ir 
darbuose, už rūpestingą dvasinį 
aptarnavimą net per baisias žie
mos pūgas. Nuo 2001 metų 
daug prisideda naujai įšventintas 
kun. Vytas Staškevičius.

Gerojo Ganytojo misijos vi
suomeninė veikla eina sklan
džiai. Turim naujai įsisteigusį 
“Bočių” chorą, vadovaujamą 
Algio Ulbino. Choras mus šven
tai nuteikia gražiomis giesmė
mis sekmadienio pamaldų metu 
ir atlieka menines programas 
visuomeninėje veikloje.

Misijos komitetas, vadovau
jamas Adolfo Kanapkos, ati
džiai prižiūri viso telkinio rei
kalus. Moterų būrelis, vadovau
jamas Aldonos Vaškevičienės, 
uoliai dirba visuose lietuviškų 
švenčių renginiuose. Jų pastan
gomis prieš koplyčią yra pasta
tytas Algio Trumpicko išdrožtas 
gražus lietuviškas Rūpintojėlis.

Šioje garbingoje 10 metų 
sukaktuvių šventėje nuošir
džiausias ačiū priklauso visiems 
Vasagos tautiėčiams, kurie dos
niai prisidėjo darbais ir aukomis 
prie šventovės atnaujinimo dar
bų. Visa tai parodo, ką reiškia 
lietuviška vienybė: matome gra
žius rezultatus ir galime džiaug
tis turėdami Gerojo Ganytojo 
misijos šventovę, kaip dvasinį ir 
kultūrinį lietuvių visuomeninės 
veiklos centrą.

Tikiuosi, kad jaunoji karta 
įvertins mūsų pastangas bei dar
bus ir įsijungs į lietuvišką dva
sinę ir kultūrinę veiklą.

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius
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Nemokamas namų į vertinimas

Re/max West į staigoje 
į ilgiausiai dirbantis agentas

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

Woat Ftoaltv Ine.

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

JUOZAS (JOSEPH)

Dantų gydytoja

Gintarė Sungailienė, o.s„ o.D. s.
115 Lakeshore Rd.E.

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

Tel. 905 271-7171
Patogus, nemokamas mašinos pastatymas

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

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

ŽEMIAUSIA KAINA 
BET KUR!

Skambutis į Aietuoą — tikt 26 centai!
Lietuva - 26 centai

Kanada ir JAV - 4.9 centai
Maskva - 7 centai

Lenkija -12 centų
81. 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 

v\on I i netel 
talk freely to the world

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

Skaitytojai
GERBIAMOJI REDAKCIJA

Nuoširdžiai dėkoju už atsiųstus 
laikraščius Tėviškės žiburius. Juos 
išdalinau Kalniškės mūšio partiza
nams ir jų artimiesiems. Ačiū ir 
nuo jų.

Su gilia pagarba -
Antanina Urmanavičienė,

Alytus

REIKALINGA PAGALBA
Jauna šeimynėlė, auginanti itin 

sergantį mažylį, laukia gerų žmonių 
ar organizacijų bet kokios paramos. 
Mūsų jaunoje šeimynėlėje yra įvy
kusi didžiulė tragedija. Mes augina
me kompleksinę negalią turintį 3

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

pasisako
metų sūnelį. Jis turi didelių sveika
tos problemų (regos sutrikimas, .ce
rebrinis paralyžius ir net įtariamas 
autizmas). Labai dėl to pergyven
dami mes, tėveliai, praradome vis
ką: mama - regėjimą (dabar yra 1 
gr. regėjimo invalidė), o tėtis - dar
bą, nes yra mažojo berniuko slau
gytojas. Esame visiškoje neviltyje 
ir klaikioje tamsoje. Mums liko tik 
keletas žingsnių iki baisios tragedi
jos - savižudybės. Esame ne tik nu
skriausti skaudaus ir žiauraus liki
mo, ne tik mus aplankė mažylio 
kančios ir jo skausmas, bet taip pat 
neturime ir artimųjų, kurie mums 
galėtų padėti ar bent jau suprasti. 
Mums reikalinga bet kokia parama 
ar pagalba. Mes iškart Jums sakom 
didelį, didelį AČIŪ! . . x .u Jocių šeima

J. Sondeckio 22-6 
LT-5409, Šiauliai 

Lithuania

LAIŠKAS IŠ IZRAELIO
Perskaičiau TŽ 2003 m. 30-31 

nr. Abraham Larwe “Laišką redak
toriui”. Jisai sukėlė manyje įvairių 
minčių. Prisiminiau Judkės, dabar 
gyvenančio Haifoje, telefoninį po
kalbį su V. Žuku laidoje Akis į akį, 
kurioje Judkė sakė: “Ar jūs slėptu
mėte arabą ‘teroristą’? Juk anuomet 
tai buvo tas pats.” Taip aiškino jis 
padėtį Lietuvoje vokietmečiu jau
nosios kartos žydams. Pabrėždamas 
savo mintį, jis pareiškė: “Kokie ge
ri tie lietuviai - atidavė paskutines 
klumpes.” Dėl tokios nuomonės Jud
kė laikomas išdaviku.

Genovaitė Gustaitė, Vilnius

mailto:info@clcctionsontario.on.ca
http://www.clcctionsontario.on.ca
580.com


’I TORONTO
Anapilio žinios

- Lietuvos kankinių parapijos 
choras, vadovaujamas Jono Govė- 
do, po vasaros atostogų jau susirin
ko ir pradėjo giedoti per sekmadie
nines 11 v.r. Mišias. Visi buvusieji 
nariai ir nauji kandidatai kviečiami 
jungtis į chorą ir kuo iškilmingiau 
giesmėmis garbinti Dievą.

- “Angeliukų” choras, vado
vaujamas Lilijos Turūtaitės, po va
saros atostogų jau susirinko ir pra
dėjo giedoti per sekmadienines 
9.30 v.r. Mišias Lietuvos kankinių 
šventovėje. Choro vadovė kviečia 
kuo daugiau vaikučių įsijungti į 
“Angeliukų” gretas.

- Rugsėjo 7, sekmadienį, kun. 
Valdas Meškėnas jau paskutinį kar
tą dalyvavo mūsų sekmadieninėse 
pamaldose. Trečiadienį jis išvyksta 
į Lietuvą. Linkime jam sėkmės 
moksluose Romoje!

- Besiruošiantiems Sutvirtini
mo sakramentui pamoka bus rugsė
jo 14, ateinantį sekmadienį, tuojau 
po 9.30 v.r. Mišių klebonijos posė
džių kambaryje.

- 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. Bilietai į vaišes platinami 
sekmadieniais parapijos salėje; jų 
galima užsisakyti ir pas Reginą 
Celejewska tel. 416 231-8832. j 
pokylį-vaišes Anapilio autobusėlis 
veš puotautojus rugsėjo 27, šešta
dienį, 4.30 v.p.p. nuo Islingtono 
požeminių traukinių stoties ir atgal 
parveš po vaišių. Iškilmingos pa
maldos Lietuvos kankinių švento
vėje bus rugsėjo 28, sekmadienį, 3 
v.p.p. Pamaldas laikys ir Sutvirti
nimo sakramentą mūsų jaunimui 
teiks vysk. Paulius Baltakis, OFM. 
Tą sekmadienį 11 v.r. Mišių nebus. 
Autobusėlis veš maldininkus į 
šventės iškilmes nuo Islington po
žeminių traukinių stoties 2.30 v.p.p. 
ir parveš atgal po pamaldų.

- Mišios rugsėjo 14, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Stasį Brokaitį;
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 10.30 v.r. už 
a.a. Ireną Duklienę; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje rugsėjo 13, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Juozą Ale- 
liūną.

Išganytojo parapijos žinios
- Š.m. rugpjūčio 25 d., 11 v.r. 

Vokietijos ligoninėje mirė kunige 
Tamara Šmitienė, sirgusi beveik vi
sus metus.

- Toronto Šv. Juozapo ligoni
nėje sunkiai serga mūsų parapijietis 
Jonas Lepertas.

- Rugsėjo 16, antradienį, 7.30 
v.v. pas Renatą ir Russel Cleverdon 
įvyks parapijos tarybos susirin
kimas.

- Po atostogų - pamaldos kas 
sekmadienį 11.15 v. ryto. Sekma
dienio mokykla prasideda rugsėjo 
14 d.

- Rugpjūčio 20 d., 11 v.r. įvy
ko už a.a. Jurgį Preikšaitį gedulinės 
pamaldos. Velionis buvo gimęs 
1915 m. spalio 26 d., miręs š.m. 
rugpjūčio 14 d.

- Išeivijos liuteronų sinodas 
įvyks spalio 11 d. Lietuvių Namų 
patalpose. Sekmadienį, spalio 12 d. 
Išganytojo parapija bei Moterų 
draugija švęs 50 metų jubiliejų.

Maironio mokyklos žinios
- Pamokos prasidės šį šešta

dienį, rugsėjo 13, 9.30 v. r. Our La
dy of Peace katalikų mokyklos pa
talpose, 70 Mattice Avė. Registra
cija - 9 v.r.

- Dėmesio, tėveliai! Rugsėjo 
27 d. pamokų nebus dėl šioje mo
kykloje rengiamos šventės. Živilė

Muziejaus-archyvo žinios
- Rugsėjo 13-14 d.d. mūsų 

muziejus, kartu su kitais Mississau- 
gos muziejais, rengia “atvirų durų 
dienas”, tikisi plačios reklamos dė
ka pritraukti daug naujų lankytojų, 
parodyti mūsų meną ir kultūrą kita
taučiams. Mums savanoriškai padės 
“Mississauga Handweavers and 
Spinners” grupės narės, kurios de
monstruos verpimą mūsų kolekci
joje esančiais lietuviškais rateliais. 
Taip pat bus paskutinė proga pama
tyti Jono Daniūno “Lietuviškos 
vestuvės” serijos nuotraukas prieš 
parodų pakeitimą. Šeštadienį, rug
sėjo 13, muziejus bus atidarytas 11 
v.r. iki 4 v.p.p., o sekmadienį, 
rugsėjo 14 atidarytas įprastomis 
valandomis - 10.30 v.r. - 11 v.r. ir
12 v.d. - 6 v.p.p.

Klasės draugui a.a. dr. Sil
vestrui Čepui mirus, užjausda
mi žmoną Emiliją ir artimuo
sius, Stasė ir Benius Yokubynai 
Tėviškės žiburiams aukojo $ 100.

A. a. Vladui Andruliui pū
rus Lietuvoje, reikšdami gilią už
uojautą jo broliui Jonui ir jo šei
mai, Ona ir Zigmas Girdauskai 
Tėviškės žiburiams aukojo $30.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Parapijos 50-mečio gegužinė, 

praeitą šeštadienį, rugsėjo 6, “Kre
tingos” stovyklavietėj, Vasagoj, pra
ėjo sėkmingai. Dalyvavo nemažas 
skaičius parapijiečių ir svečių.

- Parapijos choras pradeda re
peticijas šį ketvirtadienį, rugsėjo 11, 
7 v.v. “Retkartinis” choras repetuoja 
rugsėjo 21 d., 9.15 v.r. ir giedos tos 
dienos 10.30 v.r. Mišiose.

- Toronto arkivyskupija skel
bia Rožinio metus. Pradedama rug
sėjo 13 d. renginiu, kuris įvyks Car
dinal Carter School of Arts mokyk
loje, 36 Greenfield Ave. (Yonge/- 
Sheppard) nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Dėl 
bilietų ir informacijos skambinti 
416 221-6897.

- Pakrikštytas Christopher, Re
natos (Rimkutės) ir Nomar Acuna 
sūnus.

- Dar vienas parapijos 50-me- 
čio sukakties renginys bus Šv. 
Pranciškaus Asyžiečio, Pranciško
nų ordino įkūrėjo, šventėje, spalio 4 
d. - parapijos autoaikštėj bus vaiši
nami svečiai ir laiminami gyvuliu
kai, kuriuos atsives parapijos jau
nimas.

- Šį sekmadienį parapijos salėj 
bus platinami bilietai į parapijos 
sukaktuvinę vakarienę, kuri įvyks 
spalio 25 d.

- Rugsėjo 5 d. palaidotas a.a. 
dr. Silvestras Čepas, 81 m. Paliko 
žmoną Emiliją, dukrą Danutę, 
sūnus Algį, Liną ir Rimą ir seserį 
Mariją Blanchete su šeimomis. 
Rugsėjo 8 d. palaidota a.a. Elena 
Ripkevičienė, 79 m.

- Joniškio mėgėjų teatras, da
lyvavęs teatrų festivalyje Kvebeke, 
atvyks į Torontą šį šeštadienį. Sek
madienį jie giedos per 10.30 v.r. 
Mišias, o 5 v.p.p. parapijos salėj at
liks vieno veiksmo veikalą “Pabai
ga”. Kas gali priimti nakvynei trim 
naktim, prašom skambinti V. Ta- 
seckui 905 824-4461.

- Mišios sekmadienį, rugsėjo 
14: 8 v.r. už a.a. prel. Praną Vaserį; 
9.15 v.r. už a.a. Eleną Gegužienę; 
10.30 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius, už a.a. Tatjaną ir Kle
mensą Dargius, už a.a. Benigną Jo
nušienę; 12 v.d. už a.a. Danutę Bra- 
žienę ir Petrą ir Magdaleną Tamo
šaičius.

Lietuvių Namų žinios
- Rugsėjo 7 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 153 svečiai.
- LN ir Labdaros valdybos po

sėdis - rugsėjo 25, ketvirtadienį, 7 
v.v. Lietuvių Namų seklyčioje.

- Lietuvos estrados solistės 
Nelės Paltinienės koncertas įvyks 
rugsėjo 28 d.

Slaugos namų žinios
- A. a. dr. Silvestro Čepo at

minimui Slaugos namų koplyčios 
įrengimui aukojo: $500 - E. Čepų 
ir D. Pabedinskų šeimos; $100 - L. 
G. Matukai, H. Stepaitis; $55 - T. 
B. Stanuliai; $50 - A. J. Bušinskai, 
G. V. Davey, J. O. Gustainiai, A. 
R. Jasinevičius, V. Jasinevičienė, 
V. A. Lenauskai, A. Pacevičius, G. 
D. Sakai, B. Tamulionis, R. D. 
Vorps; $30 - L. Balsys, V. Paulio- 
nis; $25 - H. Lapas, D. D. Šablins- 
kai, A. Valadkienė; $20 - A. E. 
Abromaičiai, P. J. Barakauskas, J. 
R. Danaičiai, O. Dirmantienė, J. 
Dudienė, V. K. Gapučiai, R. E. 
Girdauskai, M. Gudelienė, T. Har
rington, C. G. Jones, A. B. Juoza- 
pavičiai, S. G. Krašauskai, R. L. 
Kuliavai, V. P. Melnykai, J. Poška, 
A. Puterienė, R. D. Sondos, D. 
Styra, M. Tamulaitienė; $10 - L. 
Juzukonienė, T. V. Pabrėžos. Au
kas surinko Danutė Keršienė.

- A. a. Uršulės Bleizgienės 
atminimui Slaugos namų koplyčios 
įrengimui aukojo: $50 - Baltiečių 
moterų tarybos Lietuvių skyrius, J. 
L. Lukšos iš Londono, Ont., I. 
Vibrienė.

- A. a. Monikos Vaškevičie
nės atminimui Slaugos namams 
$50 aukojo dr. J. Rimšaitė.

- TŽ paskutiniame nr. buvo 
klaidingai perduota: $1,000 aukojo 
Slaugos namų koplyčios įrengimui 
Zigmantas ir Elena Dobilai. Turėjo 
būti ne Elena, bet Anelė. Už klaidą 
atsiprašau, T. Stanulis.

- Slaugos namams a. a. S. Bal- 
sevičienės atminimui, užjausdami 
vyrą, šeimą bei artimuosius aukojo: 
$25 - V. K. Gapučiai; a. a. S. R. 
Macijausko atminimui $100 auko
jo L. V. Balaišių šeima. Slaugos 
namų komitetas dėkoja už aukas. 
Jos priimamos Toronto ir Hamilto
no kredito kooperatyvuose arba 
siųsti adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON, M6P 1A6.

A. a. Elenos Senkuvienės 
atminimui Aldona Aukštikalnytė 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

A. a. dr. Silvestrui Čepui 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
žmoną Emiliją, sūnus Algį, Li
ną, Rimą, dukrą Danutę ir jų 
šeimas, seserį Marytę bei visus 
artimuosius, Regina ir Jonas 
Žiūraičiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $30.

Joniškio mėgėjų teatras vaidins Toronto Prisikėlimo parapijos salėje š.m. rugsėjo 14, sekmadienį, 5 vai. p.p.

Toronto lietuvių jaunimo ansamblis

‘GINTARAS”
PRADEDA NAUJUS VEIKLOS METUS

ir kviečia jaunimą nuo 8 metų amžiaus

REGISTRACIJA PIRMOJE REPETICIJOJE;

STUDENTAMS - 2003 m. rugsėjo 7, sekmadienį, 6.30 v.v. Lietuvių Namuose
VAIKAMS ir JAUNIAMS - 2003 m. rugsėjo 11, ketvirtadienį, 6.30 v.v. Anapilyje

ADMINISTRACINIS MOKESTIS $50 asmeniui ir po $ 25 kitam šeimos nariui. 
Mokestis priimamas tik ČEKIAIS - “Gintaras” vardu.

♦

“Gintaro” vadovybė ir komitetas

LIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ
Anapilio parapijos 75 metų gyvavimo sukaktis

2003 m. rugsėjo 27 ir 28 dienomis
RUGSĖJO 27, šeštadienį, 5 v.p.p.

♦ puota su koncertu Anapilio salėje
♦ paroda Kanados lietuvių muziejuje

RUGSĖJO 28, sekmadienį, 3 v.p.p.
♦ eisena iš šventovės su sukaktuviniu kryžiumi j Šv. Jono lietuvių kapines 

kryžiaus (kasimas bei pašventinimas Kryžių kalnelyje
malda prie a.a. kun. Petro Ažubalio kapo
šv. Mišios, atnašaujamos vysk. P. Baltakio, OEM, su suvažiavusiais 
kunigais ir Sutvirtinimo sakramento teikimas parapijos jauniesiems 
kavutė ir pyragai salėje

Bilietai į šeštadieninę puotą gaunami sekmadieniais po Mišių Anapilyje 
ir pas R. Celejewska tel. 416 231-8832

Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPILIO PARAPIJOS TARYBA

_ 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
A. a. dr. Silvestras Čepas, 

neilgai sirgęs, mirė rugsėjo 1 d. 
Mississaugos Trillium ligoninė
je, palikęs žmoną Emiliją, sūnus 
Algį, Liną, Rimą bei dukrą Da
nutę su šeimomis, taipgi didelį 
būrį giminių, draugų, pažįstamų, 
bendraminčių ir bendradarbių. 
Ne visi jie tilpo gana erdvioje 
Turner & Porter laidotuvių kop-
lyčioje (Dundas St. W.), kur 
rugsėjo 4 d. įvyko su velioniu 
atsisveikinimas. Po kun. Eug. 
Jurgučio, OFM, maldų prie gau
siomis gėlėmis papuošto karsto 
atsisveikinimo žodžius tarė: vy
riausias sūnus Algis - šeimos 
vardu, Č. Kuras, velionies ben
dradarbis ir mokslo draugas, 
Lietuvos gen. garbės konsulas 
H. Lapas, J. Andrulis - KLKK 
dr-jos “Žiburiai” vardu, L. Ma
tukas - Prisikėlimo kredito ko
operatyvo vardu, A. Vaičiūnas - 
KLB vardu, V. Kolyčius ir ve
lionies žentas A. Pabedinskas, 
vadovavęs atsisveikinimui, taręs 
baigiamąjį žodį ir atsisveikinęs 
Kanados lietuvių fondo vardu. 
Velionies atminimui pagerbti 
buvo renkamos aukos Tėviškės 
žiburiams ir lietuvių Slaugos 
namams.

Kitą dieną, 10 vai. ryto Pri
sikėlimo parapijos šventovėje 
vyko gedulinės Mišios, kurias 
aukojo klebonas kun. A. Sima
navičius, OFM, kun. P. Šarpnic- 
kas, OFM, ir kun. L. Januška, 
OFM. Giedojo D. Viskontienė ir 
D. Radikienė. Po Mišių velio
nies palaikai palydėti į lietuvių 
Šv. Jono kapines Mississaugoje 
ir palaidoti šeimos kapavietėje. 
Laidojimo apeigas atliko kun. P. 
Šarpnickas, OFM. Daugelį daly
vių sutraukę laidotuvių pusry
čiai įvyko Lietuvos kankinių pa
rapijos salėje. Dl.

MONTREAL
Golfo diena dėl pasikeitusių 

aplinkybių įvyks šeštadienį, rugsė
jo 13, o ne rugsėjo 6, kaip buvo 
anksčiau skelbta. V.B.

Tautos šventė buvo paminėta 
šv. Mišiomis Aušros Vartų švento
vėje, į kurias, vadovaujami savo 
vado Antano Žiūko, su vėliavomis 
suėjo šauliai. Kartu su jais - kariš
kiai iš Lietuvos, skaitovai Jonas 
Mališka ir Aldona Vaičekauskienė 
bei klebonas kun. Ričardas Birbi
las, kuris atnašavo šv. Mišias ir 
trumpu žodžiu prisiminė Tautos 
šventę. Puikiai giedojo po atostogų 
grįžęs choras, pamaldas užbaigęs 
Tautos himnu. Salėje bendruome

nės pirm. Arūnas Staškevičius pri
statė pik. Itn. Petrą Ročių, kuris 
gražia žemaičių kalba supažindino 
susirinkusius su kitais penkiais ka
riškiais. Svečius šauliai gražiai pa
vaišino.

Paulius Brikis, Danutės ir 
Gintaro Brikių sūnus, gyvenantis 
Otavoje, prieš pora savaičių įvyku
siose jaunesnių nei 16 m. amžiaus 
Rytų Kanados buriavimo lenktynė
se Montrealyje lazerio klasėje lai
mėjo trečią vietą ir buvo apdovano
tas medaliu. Paulius priklauso “Bri- 
tania” jachtų klubui Otavoje. Vai
kaičio pasisekimu džiaugiasi ir se
neliai Regina ir Petras Brikiai. D.S.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
3907AJROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. II1X 1L7 

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

JONIŠKIO SUAUGUSIŲJŲ TEATRAS
sėkmingai dalyvavęs Mėgėjų teatro sąjungos 

festivalyje Kvebeke, vaidins vieno veiksmo vaizdelį

arį)abaiqav
Sumanytoja ir režisierė - VANDA ŠALKAUSKIENĖ

2003 m. rugsėjo 14, sekmadieni, 5 v.p.p.
Prisikėlimo parapijos salėje

Bilietai prie įėjimo - $12.

‘Tjioxis, gytrenfi, /lar/ev/a- ir
(A. Camus)

RENGINIO GLOBĖJAI:
Prisikėlimo parapijos visuomeninė sekcija

A. a. dr. Silvestro Čepo at
minimui pagerbti, reikšdami 
užuojautą jo žmonai Emilijai, 
sūnums Algiui, Linui, Rimui ir 
dukrai Danutei bei jų šeimoms, 
Ramutė ir Jeronimas Pleiniai 
Tėviškės žiburiams aukojo $40.

Lietuvių tautodailės insti
tuto (LTI) narių suvažiavimas 
įvyks š.m. rugsėjo 27, šeštadie
nį, 12 vai. Lino ir Rasos Vesel
kų sodyboje, “Rambyne”, 198 
Simpson Road, prie 11 kelio, 
Leeds-Grenville County, Ontario 
- (Rideau Canal ir Jones Falls 
apylinkėje). Dėl platesnės infor
macijos kreiptis į LTI valdybos 
pirm. Aldoną Veselkienę tel. 
613 382-8448 arba Rasą Vesel
kienę tel. 613 359-1160.

Kasmet suvažiavimo metu 
yra atliekamas įsipareigojimas, 
kas nustatyta ir patvirtinta Ka
nados valdžios įstaigų įstaty
mais. LT institutas yra kultūrinė 
ir meninė, pelno nesiekianti orga
nizacija. Šiemet nariai yra kvie
čiami atsivežti savo naujai sukur
tus tautodailės darbus dienos pa
rodai. Po einamųjų reikalų ir atei
ties veiklos aptarimo, vyks pasi
svečiavimas ir dailės darbų apžiū
ra. Į suvažiavimą kviečiami nariai 
ir svečiai. LTI valdyba

NUOMOJU butą 2 miegamųjų 
nerūkančiam, lietuviškai kalban
čiam senyvo amžiaus asmeniui 
Toronte prie Dufferin Mali. Tel. 
416 535-1012.

Į žymiosios solistės Viole
tos Urmanavičiūtės-Urmanos 
koncertą, įvyksiantį rugsėjo 21 
d. Cicero mieste, bilietų galima 
užsisakyti kreipiantis į 1. Kriauče- 
liūnienę, tel. 630 734-9626. Bilie
tų kainos nuo 25 iki 65 dol. Inf.

A.a. dr. Silvestro Čepo atmi
nimui pagerbti Tėviškės žiburiams 
aukojo: $500 - E. Čepų ir D. Pabe
dinskų šeimos; $100 - dr. Č. J. 
Kūrai ir šeima, P. ir R. Kūrai ir šei
ma; $50 -- I. Ignaitienė, G. Ignaity- 
tė, B. V. Biretos, A. L. Šeškus, V. 
L. Sendžikai, V. Jasinevičienė, V. 
A. Lenauskai, E. A. Abromaičiai, 
R. G. Paulioniai, M. S. Bušinskai, 
Č. B. Joniai, Gregory R. Vida Da
vey, A. Bumbulis, A. R. Jasinevi
čius, A. Vaičiūnas, J. E. Čuplins- 
kai, G. D. Sakus, F. Mockus; $40 -
L. A. Stončius, Z. O. Girdauskai; 
$30 - S. Augaitienė, A. B. Matulai
čiai, B. S. Prakapai, S. J. Andruliai, 
E. D. ir V. A. Krikščiūnai; $25 - S. 
V. Liuimos, E. G. Kuchalskiai, A. 
Sungaila, R. J. Karasiejai; $20 - B. 
Sapijonienė, M. Povilaitienė, A. 
Ledienė, I. Kairienė, A. S. Baršaus
kai, G. N. Andruliai, D. A. Keršiai, 
D. Styra, Eleonora Ališauskienė,
M. Vaitkienė, A. Simonavičius, V. 
Balsevičius, B. Stankaitis, S. B. Sa
kalai, A. R. Ulbos, B. Čepaitienė, 
V. Montvilas, B. P. Sapliai, V. A. 
Bubeliai, J. Uleckas, C. Senkevi
čius, I. Tarvydienė, V. S. Aušrotai, 
Tony Magermans; $15 - K. Mang- 
licas; $10 - N. Balčiūnas, G. Gai- 
žutienė, D. L. Simanavičius, Elena 
Ališauskienė; $5 - R. Sirutienė. 
Aukas surinko B. Matulaitienė.

A.a. Marija Gimžauskienė 
savo testamentu Tėviškės žibu
riams paskyrė $2,000. Čekis 
gautas iš Hamiltone gyvenančio 
velionės vyro J. Gimžausko š.m. 
rugsėjo 8 d. Savaitraščio leidėjai 
nuoširdžiai dėkoja savosios 
spaudos išlaikymą parėmu- 
siems.

Lietuvos Vietinės rinktinės 
savanorių, žuvusių 1944 m., pa
laikų pervežimui iš Ašmenos į 
Lietuvą a. a. Sauliaus Ričardo 
Macijausko atminimui po $50 
aukojo F. Mockus ir J. Aukštaitis. 
Čekius rašyti KLB vardu pažy
mint (L.V.R.). Sąskaitos nr. 14143 
“Paramoje”, 2975 Bloor St. W., 
Toronto, ON, M8X 1C8. F.M.

Atitaisymas. TŽ 35 nr., 8 psl. 
žinutėje “Lietuvos telekomas” iš
spausdinta, kad Vilniaus kodas yra 
52. Tai klaida. Vilniaus kodas yra 
5. Klaida įsivėlė gavus netikslią 
skaitytojų informaciją.

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

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 
272-8323.1’ager 416 715-4783

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.

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

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGOS
SUVAŽIAVIMAS

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

AO '■ 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 valdyba

i

Ryšium su
KARALIAUS MINDAUGO 750-OSIOMIS 

KARŪNAVIMO METINĖMIS, 
Lietuvos bankas yra išleidęs

AUKSINĘ PROGINĘ MONETĄ,
kurią galite įsigyti “PARAMOJE”, Royal York 

ir Bloor skyriuje. Monetos kaina $300 (JAV).
Tai puiki dovana visokioms progoms, pabrėžianti 

Jūsų lietuviškas šaknis. Taip pat galite įsigyti
visą eilę sidabrinių monetų, kurių kaina iki $38 (JAV).

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

http://www.lithuanianvideo.com
mailto:vruslys@rogers.com

