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Apsieisim be jūsų...
Prisimintina, kad už Lietuvos ribų gyvenantys 

lietuviai nėra tapatūs. Užsienio lietuviją sudaro bent 
jau keturios pagrindinės grupės: nuo amžių gyvenantys 
etniniai lietuviai, politiniai pabėgėliai, šiuo metu vadi
nami išeiviais, tremtiniai ir įvairių laikų imigrantai, 
ieškoję ir tebeiešką geresnio gyvenimo. Visose šiose 
grupėse augo lietuvių tėvų vaikai bei vaikaičiai, savo 
kilme aiškūs tautos palikuonys.

P
ASAULIO lietuvių bendruomenė bando jungti 
visus, susibūrusius į atskiras apylinkes, kurios 
rūpinasi lietuvybės išlaikymu bet kuriomis sąly
gomis. Lietuvos valdžia pagal išgales didesnį dėmesį, 

atrodo, skiria etniniams lietuviams. Tremtiniai bei po
litiniai pabėgėliai, įsikūrę svetur ir Lietuvon nebegrįž- 
tantys, jei tik jie puoselėja lietuviškąjį gyvenimą, susi
laukia iš tėvynės reikšmingų paskatinimų, padrąsini
mų, įvertinimų, apdovanojimų. Tai reikšminga. Tauti
ne prasme silpnoji pusė - tai tie geresnio gyvenimo 
ieškotojai, kurių dauguma jau spėjo sutirpti svetimų 
kultūrų katiluose. Ir tai tie, kurie svetur užsiliko ilgiau, 
susimaišė su kitataučiais, pasidavė medžiaginių gėry
bių vilionėms, neribotų galimybių bandymams. Tikėti
na, kad dabartinių laimės ieškotojų dauguma, švieses
nė ir stipriau patriotiška, bus kitokia. Pamatę pasaulio, 
užsidirbę pinigų, daug patyrę ir pasimokę grįš į Lietu
vą ir bus visokeriopai naudingi savo gimtajam kraštui. 
Jei to nebus, tauta patirs tokį nuostolį, kokio dar nėra 
buvę, nes mažėjantis gimstamumas ir didėjanti emigra
cija šiuo metu išnyra kaip nauja, dar niekada nematyta 
pabaisa. Ją lipdo ir didina jokiais įstatymais nevaržo
mas nuogas savanaudiškumas. Rūpestį šiuo klausimu, 
atrodo, bent kiek galėtų sumažinti sąmoningai apsi
sprendę asmenys, kurių pirmoji mintis būtų apie kitus, 
o tik antroji apie save. Bet ar visuomenė ruošiama to
kia būti?

K
AS įmanoma ir šiuo metu labiausiai laukiama 
- tai požiūris į savąjį žmogų, į lietuvį, visai ne
skirstant kur jis šiuo metu begyventų, kaip 
verstųsi, kokie jo ateities planai bebūtų. Tuo reikalu 

kai kada pasigirsta nelabai smagių balsų, sklindančių 
ne iš provincijos, ne iš paprastučių gerų mūsų tautie
čių, bet iš viršūnės, iš sluoksnių, kurie atstovauja kul
tūriniam ir politiniam elitui. Štai spaudoje skaitome 
būdingą vieno žinomo profesoriaus pareiškimą: “Lie
tuva išsivadavo ir ji pati susitvarkys savo reikalus”. 
Kitaip tariant, palikite mus ramybėje. Žodžiai taikomi 
politiniams pabėgėliams, karo metu pasitraukusiems iš 
Lietuvos, šiandieninei išeivijai. Kaip Lietuva išsivada
vo ir kaip ji tvarkosi ir susitvarkys - tema kita. Tuo 
tarpu užkliūva tas atstumiantis požiūris, kuris galbūt 
nesvetimas ir kitiems Lietuvą valdantiems. Kad pasi
traukusieji į Vakarus “išsivadavusiems” yra posūniai, 
dar galima šiaip taip suprasti. Bet kuo kalti Sibiro 
tremtiniai, niekada negalėję nei prisitaikyti prie sovie
tinio režimo, nei išsivaduoti, nei dabar sugrįžę į tėvynę 
jaustis šeimininkais? Viršūnes ne tie vėjai supa - kaž
kas anądien taikliai pastebėjo. Galbūt. O labai norėtųsi 
ko kito. Gal nors panašios žinutės, kokią paskelbė Len
kijos lietuvių žurnalas Aušra (2003.VIII.1-15): “Len
kijos senato biudžete 2004 m. numatyta 50 milijonų 
zlotų užsienyje gyvenančių lenkų veiklai remti”. Ar čia 
ne akivaizdi pažiūra į už Lenkijos ribų gyvenantį len
ką? Mes apsieisim be jūsų - kaip prieštaravimas at
skamba mūsiškių nuostata, ir tai kaip tik tuo metu, kai 
tauta mažėja, tarsi išsiparduoda, likviduojasi, nors va
dovų stalčiai pilni gražiausių planų ateičiai. O jau Eu
ropos sąjunga kitiems vaidenasi kaip tvirtovė, už 
kurios sienų galėsime linksmintis... Č.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Provincija be skolų
Albertos provincijos prem

jeras Ralph Klein paskelbė, 
kad yra atmokėta paskutinė 3,7 
bilijonų skola, ir provincija atsi
palaidavusi nuo visų skolų. 
Prieš dešimt metų ši provincija, 
turinti apie 3 milijonus gyvento
jų, buvo įsiskolinusi 23 bilijo
nus, kai staiga nukrito naftos 
produktų kainos. Tų pačių naf
tos produktų dėka, kainoms pa
kilus, provincija apmokėjo sko
las ir dar turės perteklių biudže
te. Šiemet jį žodžiu kritikavo 
Naujų demokratų partijos vadas, 
kad skolos buvo apmokėtos per
krautų ligoninių ir mokyklų bei 
byrančių ir blogų kelių sąskaita. 
Kanados mokesčių mokėtojų fe
deracija kaltino premjerą, kad 
Albertos gyventojai moka per 
aukštus valstybinius mokesčius, 
kad, užuot palengvinus mokes
čių mokėtojų naštą, provincijos 
tarnautojai gavo aukštus algų 
pakėlimus. Paskutinį kartą visas 
skolas buvo atmokėjusi Britų 
Kolumbija 1960 m.

Britų Kolumbijos provin
cija kenčia nuo vis besiplečian

čių gaisrų, kuriems gesinti pro
vincija išleido 90% šių metų 
tam reikalui skirtų lėšų. Gaisrų 
apimtis yra apie aštuonis kartus 
didesnė, nei praeitais metais. 
Kai kurie mokslininkai spėja, 
kad tai gali būti vienas iš gaisrų, 
kuris nusiaubė šias vietas prieš 
400 metų. Gaisrų pavojus gali 
išsiplėsti [Aliaskos ir Jukonote
ritorijas. Yra ten ir kitų rūpes
čių. Vankuverio priemiestyje 
prieš metus buvo pastebėti keli 
palaidi triušiai. Šiuo metu jie jau 
skaičiuojami šimtais ir daro 
daug žalos dekoratyvinėms lys
vėms. Žmonių pastangos nėra 
veiksmingos. Langley miesto 
apylinkėse prisiveisė daugybė 
kvarkuolių varlių (bulfrogs). Jos 
buvo importuotos iš JAV apie 
1930 metus restoranų pareika
lavimams tenkinti, kai buvo ma
da valgyti varlių kojytes. Parei
kalavimams nutrūkus, varlės bu
vo paleistos į gamtą ir nesudarė 
keblumų. Paskutinių 15 metų 
laikotarpiu jos ėmė staiga veistis 
ir plėstis. Šiuo metu pietvakarių 

(Nukelta į 6-tą psl.)

Naujai išrinktasis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus įvesdinimo dieną sveikinasi su iškilmės dalyviais
Vilniuje prie Arkikatedros po šv. Mišių Nuotr. J. Česnavičiaus

Neleiskime sunykti Medininkų piliai I
ZIGMAS ZINKEVIČIUS

Tai viena iš seniausių Lietu
vos pilių. Ji daugiau negu ketu
ris šimtmečius saugojo sostinės 
Vilniaus prieigas iš rytų. Priešų 
griauta ir niokota išliko iki šių 
dienų ir stebina savo didingumu 
bei mūsų protėvių kūryba. Ta
čiau negailestingas laikas nepri
žiūrimą pilį naikina ... Reiktąją 
skubiai gelbėti. Kuo mums ši pi
lis svarbi?

Ji pastatyta tose žemėse, ku
rios sudarė mūsų tautos ir vals
tybės branduolį. Dabar čia lietu
vių kalbos ploto pakraštys. Ta
čiau senovėje buvo kitaip. Len
kų kalbininko Jano Safarewi- 
cziaus atlikti gyvenviečių pava
dinimų su priesaga -išk- (šią 
priesagą turi tik lietuviai, kitose 
kalbose jos nėra) paplitimo tyri
mai rodo, kad seniau lietuvių 
kalbos riba ėjo toli į rytus nuo 
Medininkų, anapus Ašmenos, 
maždaug už Valažino - Smur- 
gainių-Pastovių linijos. Lietuvos 
krikšto metu dar toliau už šios 
linijos buvo stambių lietuvių 
kalbos salų. Antai Jogaila iš pir
mųjų septynių šventovių vieną 
pastatė Ainoje (Haina), apie 40 
km į šiaurę nuo Minsko, o kitą- 
net prie Oršos (Obolcuose), da
bartinės Baltarusijos rytinėje da
lyje. Dėl nedaugelio lietuvių jis 
nebūtų ten statęs šventovių ir 
steigęs parapijų.

Didysis Lietuvos kunigaikš
tis Aleksandras 1501 m. rugsėjo 
18 d. raštu suteikė teisę Vilniaus 
vyskupui Albertui Taborui skirti 
lietuvių kalbą mokančius kuni
gus Molčadėje (tarp Naugardu
ko ir Slanimo), Kaidanavoje (40 
km į pietvakarius nuo Minsko), 
ir kitose vietovėse, kur dabar 
niekas lietuviškai nebekalba, bet 
išliko daug lietuvių kilmės vie
tovardžių.

Taigi Medininkai senovėje 
buvo ne lietuvių gyvenamo plo
to pakraštyje, bet jo viduryje, 
įėjo į centrinį jo arealą, sudariu
sį Lietuvos valstybės užuomaz
gą. Likimo ironija: Medininkų 

Medininkų pilies projekto perspektyva. Archit. S. Lasavickas
Nuotr. M. Sakalausko

apylinkių gyventojai, kurių pro
tėviai daug nusipelnė gindami 
Lietuvą nuo priešų, kurdami ir 
puoselėdami Lietuvos valstybę, 
nepalankai susiklosčius istori
nėms aplinkybėms ilgainiui pa
miršo savo gimtąją kalbą, šian
dien yra susvetimėję, nebesuvo- 
kia viso to, dėl ko kovojo jų 
protėviai. Tik išlikę senoviniai 
jų papročiai, pakcfese kryžiai su 
lietuviškomis koplytėlėmis (bol
ševikų daug kur nugriautomis), 
naminiai tautiniai audeklai, 
rankšluosčiai, antklodės, lietu
viški gėlių darželiai, nepakitęs 
ūkininkavimo būdas bei įpro
čiai, padavimų, prietarų, seno
sios mitologijos nuotrupos rodo, 
kokia tauta čia gyveno. Taigi 
Medininkų pilis - Lietuvos di
dybės praeityje liudytoja.

Vietovės pavadinimas Me
dininkai - lietuviškas. Kilo iš 
žodžio medininkas, reiškusio 
miškų gyventoją miškininką. 
Mat žodis medis {medžias) se
novėje turėjo, daug kur rytų Lie
tuvoje ir dabar tebeturi, ne atski
ro medžio reikšmę, bet viso 
miško (girios), kaip ir žemaičių 
tarmės medė. Lietuvoje, iš senų 
senovės didelių miškų (girių) 
krašte, medininkų (suprask su 
mišku susijusių gyventojų) var
du pavadintų gyvenviečių buvo 
daug. Ir dabar nemaža jų turime 
ne tik rytinėje, bet ir vakarinėje 
Lietuvos dalyse. Lenkiškas pa
vadinimas Miedniki kilo iš lietu
viško tarminio Mednykai ir, ži
noma, neturi nieko bendra su 
lenkų žodžiu miedz “varis”, kaip 
kartais bandoma aiškinti. Šiame 
krašte jokio vario nėra ir nie
kuomet nebuvo.

Istorijos šaltinių duomenys 
apie Medininkus siekia XIV š. 
pradžią. M. Strijkovskis teigė, 
kad kryžiuočiai Medininkus bu
vo pasiekę 1311 ir 1313 m. Vo
kiečių kronikininkai rašė, kad 
1320 m. ties Medininkais įvykęs 
mūšis, atrodo, vokiečiams ne
sėkmingas. Šiuose šaltiniuose 
apie Medininkus tėra kalbama 
kaip apie vietovę, bet nenurodo

ma, ar tuomet jau buvo pilis.
Seniausia žinia apie pilį iš 

1385 m. Tais metais kryžiuočiai 
puolė Ašmenos apylinkes ir grį
žo pro Medininkų pilį. 1402 m. 
Ordino kariuomenė užėmė Me
dininkus ir sudegino pilį, matyt, 
medinius statinius už mūrų sie
nų. Po to Medininkų pilį kry
žiuočiai mini dažnai.

“Rusios miestų sąraše”, ku
ris datuojamas XIV š. pab. - 
XV š. pr., Medininkai vadinami 
mūriniais, taigi tada jau buvo 
mūro pilis. Kada ji pastatyta, ne
aišku. Dideli statybos mastai 
verčia manyti, kad tai įvyko jau 
suvienijus Lietuvos valstybę, 
nes vietiniams kunigaikštukams 
toks kūrinys būtų nepakeliamas, 
be to, nėra žinių, kad pilis būtų 
priklausiusi kuriam iš jų. Taigi 
ji nebuvo jų rezidencija, bet 
strateginė visos Lietuvos pilis 
priešui atremti. Pilies sienų 
konstrukcija ir mūrijimo būdas 
rodo, jog statyta tuo laiku, kai 
dar nebuvo šaunamųjų ginklų. 
Turint visa tai galvoje, taip pat 
atsižvelgiant į šaltinių duome
nis, reikia manyti, kad greičiau
siai pilis buvo pastatyta XIII š. 
pabaigoje ar XIV š. pradžioje, 
matyt, vietoj prieš tai ten buvu
sios medinės pilies.

Medininkų pilis yra ne pilia
kalnyje, bet lygioje vietoje. Prie 
anuo metu labai svarbaus kelio, 
kuris jungė Lietuvą su Rusios 
žemėmis. Pakelėse randame ne
maža pilkapyną piliakalnių ir 
šiaip senų gyvenviečių liekanų. 
Taigi Medininkų pilis turėjo 
saugoti tą labai svarbų kelią at
remti juo Vilniaus link slenkan
čius priešus. Dėl to Medininkai 
savo pilimi virto labai reikšmin
ga senosios Lietuvos valstybės 
vietove. Lietuvą antrą kartą 
krikštijant (1387 m.) Jogaila 
Medininkuose pastatė vieną iš 
septynių pirmųjų šventovių ir 
įsteigė parapiją. Kitos 6 švento
vės tada buvo pastatytos šiose 
vietovėse: Ukmergėje, Maišia
galoje, Nemenčinėje, Krėvoje, 
Ainoje ir Obolcuose. Tai rodo, 
kuris kraštas tuomet Lietuvoje 
buvo svarbiausias.

Medininkų pilis yra gardi- 
nio (aptvarinio) tipo, kaip Ly
dos, Kriavo (Krėvos) ir Kauno 
(pirmoji, kryžiuočių sugriauta 
1362 m.) pilys. Visos jos pana
šios ir to paties laikotarpio, bet 
Medininkų pilis yra iš jų pati di
džiausia, be to, mažiausiai per
statinėta. Ji laikytina seniausia ir 
didžiausia tokio tipo pilimi Bal
tijos kraštuose. Iš išlikusių tokių 
pilių dvi - Kriavo ir Lydos - jau 
nebepriklauso Lietuvai, o ir Me
dininkų pilis yra prie pat Lietu
vos sienos su Gudija (Baltarusi
ja), dabar jau ir prie Europos Są
jungos sienos. Pirmykštė šios 
pilies paskirtis, manoma, buvo

(Nukelta į 2-rą psl.)

Prezidentas prisiekė
Valdas Adamkus, aštuntasis 

Lietuvos istorijoje prezidentas, 
š.m. birželio 27 d. išrinktas ant
ruoju balsavimu, liepos 12 d. iš
kilmingame seimo posėdyje pri
siekė būti ištikimas Lietuvos 
respublikai ir konstitucijai. Prie
saiką priėmė Konstitucinio teis
mo pirmininkas Egidijus Kūris. 
Po priesaikos savo žodyje vals
tybės vadovas žadėjo būti veik
liu ir valdžios veiksmus verti
nančiu ir iš moralės pozicijų. 
Pasak jo, tik krikščioniškaisiais 
moralės principais turi būti grin
džiami visų Lietuvos politikų 
bei partijų žodžiai ir veiksmai, 
“įstatymai turi tarnauti žmo
nėms, o ne kurti išskirtines sąly
gas ir privilegijas išrinktie
siems”, - pabrėžė, prezidentas.

Laikinasis prezidentas Artū
ras Paulauskas perduodamas 
įgaliojimus išrinktajam, pareiš
kė: “Aš esu dėkingas Lietuvai 
už tokį pasirinkimą”. Sveikinda
mas ministeris pirmininkas Al
girdas Brazauskas-sakė, kad ši 
iškilmė - tai tarsi atokvėpis po 
nelengvo ir sudėtingo egzamino, 
kurį pastaraisiais metais laikė ne 
tik politikai, laikė visa Lietuva 
prezidento apkaltos metu, o ir 
vėliau, parodydama pilietiškumą 
per (...) valstybės vadovo rinki
mus”.

Iškilmingas inauguracijos po
sėdis, kuriam pirmininkavo Čes
lovas Juršėnas, buvo pradėtas 
kardinolo Audriaus Juozo Bač- 
kio invokacija. Dalyvavo valsty
bės vadovai, Aukščiausiosios ta
rybos — Atkuriamojo seimo at
stovai, seimo ir vyriausybės na
riai, užsienio valstybių diploma
tai, teisėjai, Kat. Bendrijos hie- 
rarchai, kiti svečiai.

Pasibaigus posėdžiui, iškil
mės toliau vyko Nepriklauso
mybės aikštėje, kur prezidentui 
buvo pristatyti ginkluotojų pa
jėgų vadai. Kreipdamasis į išri
kiuotus karius, V. Adamkus pa
gyrė jų profesinį pasirengimą 
kuo esą įsitikinę ŠAS-gos nariai. 
Iškilmes čia sekė gausiai susi
rinkę vilniečiai, su kuriais prezi
dentas ir jo žmona Alnia ilgai 
bendravo, spaudė jiems rankas. 
Prie karaliaus Mindaugo pa
minklo prezidentas V. Adamkus 
padėjo gėlių. Po to jis su ponia 
Alma išvyko į arkikatedrą kur 
juos pasitiko kardinolas A. J. 
Bačkis. (ELTA)

Suteikti laipsniai
Birželio 30 d. laikinasis Lie

tuvos prezidentas Artūras Pau
lauskas kadenciją pradedančiam 
kariuomenės vadui brigados ge
nerolui Valdui Tutkui suteikė 
generolo majoro, o naujajam 
Lauko (sausumos) pajėgų vadui 
pulkininkui Arvydui Pociui - 
brigados generolo laipsnius, ra
šo ELTA-LGTIC. Laipsniai su
teikti Prezidentūroje vykusiose 
iškilmėse. A. Pociui taip pat bu
vo įteiktas kardas.

Vilniaus Katedros aikštėje 
surengta iškilminga Lietuvos 
kariuomenės vadų keitimosi iš
kilmė, kurios metu kariuomenės 
vado kadenciją baigiantis gene
rolas majoras Jonas Kronkaitis 
atsisveikino su kariais. Priesaiką 
davė naujasis kariuomenės va
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das brigados generolas V. Tut
kus, iki šiol vadovavęs lauko 
pajėgoms.

Išvyko V. Landsbergis
Lietuvos seimas birželio 29 

d. atsisveikino su Europos parla
mento (EP) mandatą gavusiu, 
1990 metais nepriklausomybę 
atkūrusiu Aukščiausiosios tary
bos - Atkuriamojo seimo vado
vu Vytautu Lansbergiu. Išvyks
tantis į Briuselį seimui palinkėjo 
toliau puoselėti demokratinį par
lamentarizmą ir neleisti, kad jis 
taptų “valdomu rytietiško tipo 
parlamentu”. Jo vietą seime pe
rėmė konservatorius, buvęs 
Anykščių meras Saulius Nefas.

Seimas taip pat atsisveikino 
su kitu EP mandatą laimėjusiu 
Valstiečių ir Naujosios demo
kratijos partijų frakcijos nariu 
Gintaru Didžioku. O kitų dviejų 
naujų EP narių - Aloyzo Sakalo 
ir Rolando Pavilionio - įgalioji
mai nutraukti nuo liepos 2 d.

Seimo rinkimai
Vyriausioji rinkimų komisi

ja (VRK) jau pradėjo rengtis 
seimo rinkimams, kurie buvo 
numatyti š.m. rugsėjo 19 d. Sei
mui priėmus Konstitucijos 57 
straipsnio pataisą įteisinama 
nuolatinė seimo rinkimų data - 
spalio antrasis sekmadienis. Jei 
bus atsižvelgiama į šią pataisą 
prezidentas savo dekretu šio ru
dens seimo rinkimus gali nukelti 
į spalio 10 d. Agitacijos vajaus 
pradžia numatyta rugpjūčio 20- 
toji. Savivaldybių rinkimų ko
misijose dirbs apie 800 žmonių.

(ELTA)
A. Brazauskas lieka

Prezidentas Valdas Adam
kus liepos 14 d. prasirašė dek
retą kuriuo paskyrė Algirdą 
Brazauską ministeriu pirminin
ku ir pavedė jam sudaryti vy
riausybę. Seimas pritarė prezi
dento pasiūlytai ministerio pir
mininko kandidatūrai. Už balsa
vo 70 seimo narių, prieš buvo 5, 
susilaikė 11. įgaliojimus liepos 
12 d. grąžinusiai dvyliktajai Lie
tuvos vyriausybei sukako treji 
metai. Tai ilgiausiai po nepri
klausomybės atstatymo dirbusi 
vyriausybė. (ELTA
Lietuvos ir Lenkijos santykiai

Juos aptarė liepos 8 d. laiki
nasis Lietuvos prezidentas Artū
ras Paulauskas su kadenciją 
Lenkijoje baigusiu ambasado
riumi Dariumi Degučiu. Prezi
dentas domėjosi permainomis 
Lenkijos vyriausybėje, seimo ir 
prezidento rinkimais, kurie vyks 
2005 metais, bei lenkų pasiruo
šimu referendumui dėl Europos 
sąjungos konstitucijos sutarties. 
Išeivijos klausimus palietus, 
prezidentas pabrėžė, kad “mūsų 
valstybė turėtų daugiau dėmesio 
skirti tautiečiams, gyvenantiems 
užsienyje, kad jie neatitoltų nuo 
įvykių savo šalyje”. Naujuoju 
ambasadoriumi Lenkijoje pa
skirtas Egidijus Meilūnas, buvęs 
Užsienio reikalų .ministerijos 
gen. insptektorius. (ELTA)

Įtarė “Rubicon Group”
Lietuvos seimo posėdyje 

birželio 23 d. generalinis proku-
(Nukelta į 2-rą psl.)
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Neleiskime sunykti Medininkų piliai I

Šeimų šventę palaimintojo 
Jurgio Matulaičio tėviškėje, kūgi
nės kaime (Marijampolės sav.), ge
gužės 22 d. surengė Marijampolės 
savivaldybė ir Vilkaviškio vysku
pija. Šventės Mišių koncelebravi- 
mui vadovavo vysk. Rimantas Nor
vilą, kuris pamoksle priminė šei
mos reikšmę, kurią pabrėžia Tarp
tautinės šeimos dienos šūkis: Žmo
nėms reikia šeimų - vaikams reikia 
tėvų”. Vyskupas ragino valdžią 
atkreipti dėmesį ne tik į proble
miškas, bet ir į geras šeimas, jas vi
sapusiškai remti, palaikyti ir skatin
ti. Marijampolės savivaldybės me
ras Vidmantas Brazys įteikė padė
kos raštus pavyzdingoms šeimoms. 
Susirinkusius pasveikino į renginį 
užsukęs laikinasis seimo pir
mininkas Česlovas Juršėnas. Kon
certavo Marijampolės mišrus cho
ras “Suvalkija”, pabaigoje sureng
tos bendros vaišės.

Vilkaviškio vyskupijos kuni
gų grupė lankėsi Kielcuose, Lenki
joje, birželio 3 d. vykusioje V tarp
tautinėje šventovių statybos, įrengi
mo bei sakralinio meno parodoje 
SacroExpo-2004. Paroda padalinta 
į 17 sričių, supažindinančių su 
šventovių projektavimo, remonto, 
aplinkos sutvarkymo, apsaugos ga
limybėmis, įvairių rūšių sakraliniu 
rfienu, taip pat - vargonais, liturgi
niais drabužiais bei vėliavomis, de- 
vocionalijomis, religiniais leidi
niais, kanceliarijų bei žiniasklaidos 
įranga bei kitais reikmenimis. Ro- 
dinius pristatė daugiau kaip 200 
bendrovių iš Lenkijos, Čekijos, Is
panijos, Italijos, Olandijos, Slova
kijos, Slovėnijos ir Vokietijos. Taip 
pat buvo surengta konferencija apie 
sakralinę architektūrą ir meną. Visą 
renginį globojo Lenkijos primas 
kardinolas Jozef Glemp, Kielcų 
vyskupas Kazimerz Ryczan ir Len
kijos ekumeninės tarybos pirminin
kas ortodoksų arkivyskupas Jere- 
miasz Jan Ancliimiuk.

Tarptautinės generalinių vy
resniųjų sąjungos (UISG) visuoti
nis susirinkimas įvyko Romoje ge
gužės 9-13 d.d. Dalyvavo 800 mo
terų kongregacijų vadovių iš 69 pa
saulio valstybių. Lietuvoje yra try
lika kongregacijų, kurių generalinės 
vyresniosios gali priklausyti šiai 
Vatikano įsteigtai tarptautinei są
jungai. Susitikime dalyvavo sės. Li
na Striokaitė, Šventosios šeimos se
serų kongregacijos generalinė vy
resnioji. Susirinkimo tema - Mote
rys, Jėzaus Kristaus mokinės: su
taikinimo nešėjos pasaulin. Pa
skelbtame pareiškime sutarta gy
venti susitaikinimo dvasia, bendra
darbiauti tarpusavyje bei su kitomis 
organizacijomis, kurios siekia tei
singumo, taikos, kultūrų bei religijų 
dialogo. Po susirinkimo buvo pa
rengti ir patvirtinti raštai atitinka
moms institucijoms bei valstybių

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

AtA
SOFIJAI BELIŪNIENEI- 

KIKILIENEI
iškeliavus amžinybėn, jos dukrai mielai sesei skautinin- 
kei DALIAI STEPONAITIENEI su šeima nuoširdžią 
užuojautą reiškia -

Toronto skautininkią-skautininkų draugovė

vadovams, kuriuose skatinama im
tis deramų priemonių karui Irake 
užbaigti, Izraelio ir Palestinos konf
liktui sureguliuoti bei Europos są
jungos konstitucijoje paminėti 
krikščioniškąsias Europos šaknis.

Trijų dienų Sekminių atlai
dai vyko Vilniaus Kalvarijose ge
gužės 28-30 d.d. Gegužės 28-oji 
skirta kunigams ir vienuoliams, 
vaikams ir jaunimui - antroji atlai
dų diena. Šventė pradėta Mišiomis 
prie Marijos Sopulingosios koply
čios, buvo einamas Kryžiaus kelias, 
vyko agapė, šventinė popietė vai
kams. Atskira programa jaunimui 
baigėsi Mišiomis ir vakarone prie 
laužo. Sekminių dieną Kryžiaus ke
lio procesiją vedė kardinolas Aud
rys Juozas Bačkis kartu su Kalvari
jų Šv. Kryžiaus atradimo parapijos 
klebonu kun. Kęstučiu Latoža. Mi
šios konce|ebruotos pievoje prie 
Šv. Kryžiaus atradimo šventovės 1 
v.p.p. Kard. Bačkis skaitė pamokslą 
apie Sekminių prasmę, suteikė Su
tvirtinimo sakramentą. Pal. J. Ma
tulaičio parapijoje Mišias aukojo 
kun. J. Sasnauskas, OFM. Parapijos 
socialinės veiklos neįgaliųjų integ
racijos padalinys “Atvira bendruo
menė” pakvietė šventę sutikti kartu 
su neįgaliaisiais, po Mišių vyko 
šventinis susitikimas su dainomis ir 
žaidimais.

46-oji karių maldininkų ke
lionė į Liurdą vyko gegužės 10-20 
d.d. Dalyvavo Lietuvos kariuome
nės 40 žmonių delegacija - karinin
kai, karo akademijos kariūnai, civi
liai tarnautojai, dirbantys krašto ap
saugoje, kapelionai. Lietuvių kelio
nę organizavo vyriausiasis kapelio
nas pik. Itn. Juozas Gražulis, gyny
bos atstovas Vokietijoje pik. Jonas 
V. Žukas, gynybos atstovas Lenki
joje pik. Itn. Lionginas Sabaliaus
kas. Delegacija vyko iš Vilniaus 
autobusu į Vieną, o iš ten specialiu 
traukiniu kartu su vokiečių ir austrų 
maldininkais. Šių metų kelionės te
ma - Viešpats yra mano uola. Apie 
15,000 karių iš 32 valstybių susirin
ko Liurde bendrai maldai ir muzi
kai, kurią grojo 10 karių orkestrų iš 
skirtingų tautų. Susirinkusieji daly
vavo Mišiose, Kryžiaus kelyje, 
Švč. Sakramento procesijoje. Buvo 
laiminami ligoniai ir invalidai, mel
džiamasi už juos, vyko žuvusiųjų 
karių pagerbimas ir procesija Mari
jos garbei.

Antroji tarptautinė krikščio
niškoji kariūnų konferencija 
įvyko gegužės 5-9 d.d. Vilniaus jė
zuitų gimnazijos stovyklavietėje. 
Dalyavavo apie 70 kariūnų iš 12 
valstybių - JAV, Norvegijos, Ang
lijos, Vokietijos, Lenkijos, Čekijos, 
Olandijos, Slovėnijos, Švedijos, 
Suomijos, Estijos ir Lietuvos. Būsi
miems karininkams konferenciją 
surengė Lietuvos kariuomenės or- 
dinariatas ir Karo akademija, su
teikė galimybę giliau pažinti krikš
čioniškąjį tikėjimą bei skirtingas 
grupes. Susirinkusius sveikino ka
riuomenės ordinaras vysk. Eugeni
jus Bartulis. Konferencijos kalbėto
jai supažindino klausytojus su Šv. 
Rašto tiesomis, jo pritaikymą gyve
nime, taip pat vyko diskusijos ir pa
sidalinimas būreliuose. Kariūnai 
dalyvavo ir kultūrinėje bei sportinė
je programoje. Dalyviams teigiamai 
įvertinus konferenciją, planuojama 
tokius susitikimus rengti ir ateityje.

Devintinių procesija Vilniuje, skirta Švenčiausiajam Sakramentui 
pagarbinti Nuotr. “Katalikų pasaulio”

SPAUDOS BALSAI
Lietuvos politiniai veikėj ai

Paksas, Prunskienė, Uspaskichas
Apie neseniai įsteigtą Darbo 

partiją ir jos steigėją Uspaskich 
rašo Londono žurnalas The Eco
nomist š.m. birželio 26 d. laido
je: “Prezidento Rolando Pakso 
balandžio mėn. pašalinimas po 
to, kai jo artimi bendradarbiai 
buvo pačiupti prekiaujant įtaka 
su verslovininkais ir kriminalis
tais pakreipė Lietuvos politiką 
keista kryptimi. Ponas Paksas 
įsigijo kaimo balsuotojų ‘cukri
nių runkelių’, kaip juos vadina 
lietuviai, pasitikėjimą, žadėda
mas juos ginti nuo elito mies
tuose ir vagių valdžioje.

‘Cukriniai runkeliai’, supy
kę dėl jo pašalinimo, ieško nau
jų vadovų. Europos rinkimuose 
jie vengė esamų partijų ir būrėsi 
apie naują populiarių idėjų 
skleidėją, kuris sako, ką klausy
tojai nori girdėti. Tai Darbo par
tija, vadovaujama Rusijoje gi
musio ir tapusiu politiku, žino
mu kaip ‘marinuotu agurkėliu’ 
pagal vieną jo bendrovės pro
duktų rūšį. (...)

Ponas Adamkus sakosi at
stovaująs Lietuvos ateičiai, o 
ponia Prunskienė - praeičiai. 
Tai reiškia, kad jis yra už laisvę, 
augimą, Europos sąjungą ir ŠAS 
(NATO), prie kurių tik neseniai 
buvo prisijungta, o ponia Pruns
kienė palaiko sugrįžimą prie so
cializmo, netgi sovietiško, ir 
stagnaciją. Kaltinimai, kad ji yra 
nuolaidi Maskvai yra reiškiami 
poniai Prunskienei nuo 1990-91 
metų, kai ji buvo Lietuvos min. 
pirmininke kovos dėl Lietuvos 
nepriklausomybės metu. Kalba
ma,kad ji buvo pasiruošus eiti į 
kompromisą su sovietiniais 
krašto valdovais. (...)

Pono Uspaskicho jėgą suda
ro jo turtai, visuomeninis ryšys 
ir sugebėjimas sakyti nepaten
kintiems balsuotojams tai, ką jie 
nori girdėti. Jis žada pakelti at
lyginimus, pensijas ir ūkio para
mą. Lietuva, jis sako ‘eina blogu 
keliu, nes vyrauja nepažabotas 
kapitalizmas ir šešėlinė ekono
mika’. Tiesa yra labiau drąsi
nanti. Ekonomika, nors žaboja- 
ma, iškilių ir bičiuliškų politikų, 
yra greičiausiai auganti Europo
je. Mažėja bedarbystė. Tačiau 
kyla klausimas, ar Uspaskicho 
priešininkai sugebės tai pa
skleisti prieš spalį taip supranta
mai, kad net ‘cukriniai runke
liai’ galėtų suprasti.”

Rytų Lietuvos miestelis
Medininkai yra geriausiai 

žinomi dėl DLK-tės laikais pa
statytos pilies ir dėl 1991 m. so
vietų Omono ten nužudytų sep
tynių Lietuvos pareigūnų. Apie 
dabartinius Medininkus rašo 
Varšuvos dienraštis Rzeczpos
polita š.m. rugsėjo 14 d. laidoje:

“Medininkai — tai tokia 
keista vietovė, neva arti Vil
niaus, vos 30 kilometrų, bet kar
tu ir toli, nes niekas ten nevyks
ta dirbti, nes kelionei reikėtų 
skirti pusę uždarbio. Keliasde
šimt kilometrų nuo čia yra Euro
pos centras (reikia pripažinti, ži
nomas ypač lietuviams), bet kar
tu vos tik vienas kilometras ski
ria šią vietovę nuo Europos, 
bent Europos sąjungos sienos. 
Toliau yra Gudija.

Medininkuose gyvena be
veik vieni lenkai. Yra vos kelios 
lietuvių, rusų, gudų ir mišrių 
šeimų. Šv. Kazimiero ir švč. 
Trejybės šventovėse ir kapinėse 
užrašai yra lenkiški, neseniai tik 
lietuviški įvesti gatvių pavadini
mai, valsčiaus įstaigoje — abi 
kalbos. Kaimuose girdima dar 
kitokia kalba, iš tikrųjų tarmė, 
vadinama paprasta, tai lenkiškų, 
rusiškų, gudiškų slaviškų kalbų 
mišinys su priemaiša žodžių, ži
nomų tik šioje apylinkėje.

Šia paprasta kalba šnekėjo 
žmonės, einantys po sekmadie
ninių šv. Mišių į mokyklą, kur 
buvo rinkimų punktas. Šis sek
madienis - tai kelios šventės 
kartu - tai ir prezidento rinki
mai, ir rinkimai į tą parlamentą, 
‘kuris yra ten Vakaruose’. Be to, 
Dievo Kūno su procesija šventė 
buvo perkelta iš ketvirtadienio, 
nes Lietuvoje ji nėra laisva nuo 
darbo. Lyg to būtų per mažai, 
šv. Antano dieną įvyko bandelių 
šventinimas. Klebonas kun. 
Andrzej Cyranski užsakė 400 
bandelių, pašventino ir dar rytą 
jos buvo išgraibstytos.

Kun. Andrius iš Lenkijos at
vykęs pranciškonas, pabrėžia, 
kad vietiniai žmonės yra sąmo
ningi lenkai, nors namuose retai 
lenkų kalbą vartoja. Kalbėda
mas jis pastebi, kad beveik vi
suose namuose yra įjungta rusų 
televizija. - ‘Su mažais vaikais 
vis dėlto kalbama lenkiškai, ‘pa
prasta’ bet rusų kalba pasirodo 
vėliau’ - sako klebonas. (...)

Į šventovę arba į rinkimų 
būstinę važiuojama automobiliu, 
net jeigu nuo namų yra keli šim
tai žingsnių. Mano pašnekovai 
yra Pakso šalininkai. - ‘Kiti 
kandidatai yra niekam tikę. Nėra 
už ką balsuoti” - sako. Vis dėlto 
neužginčijo, kad gali pabalsuoti 
už buvusią min. pirmininkę Ka
zimierą Prunskienę, nes tai da
ryti ragino Rolandas Paksas.”

Adamkaus žvilgsnis į ateitį
Vokietijos dienraštis Die 

Welt š.m. rugpjūčio 29 d. laidoje 
rašo apie R. Pakso nušalinimą iš 
prezidento pareigų, K. Prunskie
nės kandidatavimą į šią pareigy
bę ir laimėtojo V. Adamkaus 
pasisakymą. Laikraštis rašo: 
“Antrame rinkimų rate vėl susi
dūrė miestai ir kaimas. Pruns
kienė, pradžioje remdamasi kai
mo balsais, kelis kartus vyravo, 
tačiau prieš vidurnaktį iš Kauno, 
Adamkaus gimtojo miesto, gauti 
duomenys su 70% jam atiduotų 
balsų užtikrino laimėjimą. Savo 
spaudos konferencijoje neparti
nis busimasis prezidentas paža
dėjo rūpintis vidaus ir sociali
niais klausimais. Tačiau jis ne
ketina pakeisti socialdemokrato 
Algirdo Brazausko vadovauja
mos vyriausybės. Tam nėra jo
kios priežasties, nes jau už trijų 
mėnesių bus seimo rinkimai, ku
riuose vos prieš šešis mėnesius 
įsteigta Darbo partija gali pada
ryti nemalonią staigmeną. Rin
kimuose į Europos parlamentą 
gavusi truputį per 30% balsų, ji 
aiškiai vyrauja.” J.B.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
atremti Aukso ordos, po to ir 
Kryžiuočių ordino, už kurio nu
garos stovėjo kone visa Europa, 
antplūdžius.

Medininkų pilis stebina sa
vo didumu. Beveik dvigubai di
desnė už Kriavo pilį. Jos sieno
mis aptvertas plotas sudaro ne
taisyklingą keturkampį: šiaurinė 
siena yra 128,7 m, rytinė - 161, 
2, pietinė - 127 m ir vakarinė 
147,9 m ilgio. Sienos supa apie 
2 ha plotą. Sienų aukštis, mano
ma, buvo apie 14-15 m (dabarti
nis jų griuvėsių aukštis yra apie 
8-12 m). Sienų storis prie pama
tų apie 1,8-1,9 m, kylant aukš
tyn jos plonėja ir viršūnėje teturi 
apie 1,4-1,6 m. Linkstama ma
nyti, kad įsigalint šaudomie
siems ginklams sienos buvo sto
rinamos. Jų mūrijimo būdas - 
baltiškasis. Iš šonų - stambūs 
akmenys, tarpai užpildyti geros 
kokybės kalkių skiediniu ir ma
žesnių akmenų mišiniu, vieto
mis pridengiamu plytų laužo 
sluoksniais.

Sienų kampams, angų šo
nams, perdangoms, skliautams 
ir išorės juostoms panaudotos 
įvairaus dydžio ir formos plytos. 
Ten, kur įžemis klampus (kur 
statyta pelkėje), pamatai pra
plėsti net iki 4 m storio.

Sienų viršuje buvo apie 280 
šaudymo angų, ties kuriomis iš 
vidaus per visą pasienį ėjo me
dinė galerija pilies gynėjams, 
[eiti į pilį buvo galima per 4 ge
rai ginamus vartus. Pagrindiniai 
vartai buvo rytinėje sienos daly
je, apie 5 m aukštyje virš kiemo. 
Tiek iš lauko, tiek iš vidaus į 
juos būdavo patenkama medi
niais pakeliamaisiais tiltais. Kiti 
vartai - žemesni, maždaug kie
mo paviršiuje.

Pilis turėjo 4 bokštus. Di
džiausias iš jų - penkiaaukštis 
donžonas buvo šiaurės rytų 
kampe. Manoma jo būta apie 30 
m aukščio (išlikusi dalis - 23 
m). Jis turėjo ne tik gynybinės 
paskirties patalpas, iš kurių, ma
tyt, buvo vadovaujama visos pi
lies gynybai, bet ir puošnius gy
venamuosius kambarius viršuti
niuose aukštuose. Kiti bokštai 
turbūt buvo skiriami tik gynybai.

Pilis pastatyta pelkėtoje vie
tovėje. Aplink ją buvo liūnai, 
klampūs miškai. Be gamtinių 
kliūčių, įtaisytos ir dirbtinės - 
buvo iškastas gilus, manoma 
apie 3-8 m gylio, ir platus, apie 
20 m, griovys, prileistas van
dens ir juosė pilį iš visų pusių. 
Spėjama, kad būta dar ir antro 
griovio, galbūt, nebaigto įrengti. 
Tarp abiejų griovių, matyt, buvo 
įrengiama ar ir įrengta aukštų 
smailių stulpų užtvara. Visa gy
nybinė pilies teritorija su apsau
giniais grioviais ir pylimais su
darė net 6,3 ha ploto, taigi di
džiausia Lietuvoje ir aplinkinėse 
šalyse.

Didžiuliame pilies kieme 
mūrinių pastatų nebuvo, vien 
mediniai, bet ir tie neišliko. At
rodo, kad užpuolimo metu juose 
slėpdavosi apylinkių gyventojai.

Yra duomenų, kad Medinin
kuose mėgdavo sustoti didysis 
Lietuvos kunigaikštis Algirdas 
su savo žmona Julijona. Ten ku
rį laiką gyveno ir šventasis Ka
zimieras. Nuo 1478 m. tėvo pa
liktas Lietuvoje, jis dažnai išva
žiuodavęs pakvėpuoti grynu 
oru (sirgo džiova). Medininkuo
se yra buvęs ir istorikas Dlugo
šas, Kazimiero Jogailaičio vaikų 
mokytojas. Vytauto Didžiojo 
laikais Medininkų pilis taip pat Nuotr. G. Kurpio

Karinis orkestras prie Lietuvos prezidentūros rūmų naujai išrinkto prezidento Valdo Adamkaus įvesdinimo 
dieną Vilniuje Nuotr. J. Česnavičiaus

minima. Pats Vytautas joje bu
vodavo. Žinomi du Vytauto laiš
kai (1415 ir 1426 m.), rašyti 
Medininkuose.

Nugalėjus kryžiuočius po 
1410 m. pilis neteko strateginės 
reikšmės. Neprižiūrima pradėjo 
griūti. 1517 m. didžiuoju keliu 
iš Maskvos pro Medininkus j 
Vilnių važiavęs imperatoriaus 
Maksimiliano pasiuntinys Sigis
mundas Herberšteinas pilį matė 
apleistą, negyvenamą. Tyrimai 
parodė, kad XV š. pabaigoje ar 
XVI š. pradžioje gaisras sunai
kino pilies kieme buvusius me
dinius pastatus ir kiemo sienų 
medines konstrukcijas, šaulių 
galeriją ir kita. 1519 m. pilį ap
griovė Maskvos kariuomenė. 
Apie XVI š. vidurį į apleistos 
pilies kiemą buvo perkelti Me
dininkų dvaro sodybos pastatai, 
kurie čia išstovėjo iki XX š. pra
džios.

Dvaro valdytojai per tą lai
kotarpį šiek tiek rūpinosi pilies 
mūrų priežiūra, todėl griuvė
siuose išliko sunykusių detalių 
bei konstrukcijų, iš kurių galima 
susekti buvusią pilies visumą, 
net išskaityti tai, ko apie šią pilį 
nerandame metraščiuose. 1812 
m. traukdamiesi iš Rusijos suša
lę ir išbadėję prancūzai apsistojo 
pilyje ir sukūreno ne tik medi
nius pastatus, bet ir ten buvusius 
baldus. XIX š. viduryje pilies 
kieme buvo užveistas vaisių so
das, įruošti daržai, net galvijai 
buvo laikomi. Per Pirmąjį pa
saulinį karą pilį šiek tiek apgrio
vė vokiečiai, įsakė valstiečiams 
vežti pilies akmenis ant klam
paus kelio. Paskutiniai Medinin
kus naikino Hitlerio kariai. Jie 
pasistatė barakus stovyklauti. 
Kad būtų patogiau įvažiuoti į pi
lies kiemą, išgriovė keletą metrų 
sienos ir padarė plačius vartus. 
Artėjant rusų kariuomenei, ruo
šėsi pilyje gintis ir buvo net šau
dymo angas iškirtę.

Didesnei gyvenvietei kurtis 
Medininkusoe vieta nepatogi. 
Arti nėra nei upės, nei ežero. 
Vietos gyvenimą, matyt, lėmė 
pro pilį einančio kelio reikšmė. 
To paties tipo ir laikotarpio Ly
dos bei Kriavo pilys stovi gy
venvietėse, kurios virto mies
tais, o Medininkų dabar net pa
doriu kaimu nepavadinsi. Ta
čiau praeityje ir apie Medininkų 
pilį yra kūręsis miestas. Jis turė
jo šventovę (ją ir dabar tebeturi, 
tik ne kartą perstatinėtą, dabarti
nė visai nedidukė, medinė), bu
vo keletas gatvių, turgaus aikštė, 
karčiamų, net rotušė.

Didžiojoje Lietuvos kuni
gaikštijoje Medininkai buvo pa
vieto centras. 1529 m. juose gy
veno 110 šlėktų bajorų. Karo 

Džiugią naujieną po gegužės 1 d. skelbia didžiulis plakatas, 
plevėsuojantis ant Vilniaus Gedimino prospekto namo

reikalams gyvenvietė turėjo 
teikti 139 arklius. 1551 m. mo
kėjo 5 kapas grašių sidabrinės 
mokesčio, t.y. tiek pat, kiek Ra
seiniai, Maišiagala, Alytus. Ta
čiau Medininkų miestas buvo ne 
ilgalaikis ir neįgijo miesto savi
valdybės teisių. Sunyko XVIII 
šimtmetyje.

1812 m. iš Rusijos traukda
miesi Napoleono kariai Medi
ninkus sudegino. Aplankė juos 
bėgdamas iš Rusijos ir pats Na
poleonas. Čia susitiko su savo 
ministeriu Muratu. Taigi Medi
ninkų dar tebebūta žymios, ne 
šiaip eilinės vietovės.

Po Pirmojo pasaulinio karo 
Medininkų gyvenvietė teturėjo 
30 gyvenamųjų namų, kuriuose 
buvo 223 žmonės. Lietuvai ši 
vietovė grįžo 1939 m., bet pa
lankių sąlygų plėstis jai nebuvo, 
nes pro pat Medininkus, tik už 3 
km, ėjo siena su Sovietų Sąjun
ga, taigi nebūta jokio užnugario. 
Atgautoje Medininkų gyvenvie
tėje tebuvo vienintelis vertingas 
pastatas - lenkų statyta pradinė 
mokykla, bet ir ją 1941 m. pasi
gėrę vokiečių kareiviai Naujųjų 
metų išvakarėse sudegino.

Po Antrojo pasaulinio karo 
gyvenvietė tik nežymiai padidė
jo: 1959 m. turėjo 361 gyvento
ją, 1980 m. - 480. Dabar Medi
ninkai yra nedidelė skurdi Vil
niaus apskrities gyvenvietė 
Kuosinės upelio slėnyje, pasie
kiama pavažiavus Ašmenos ke
liu 31 km į pietryčius nuo Vil
niaus. Jau iš tolo pastebimas 
skurdžios šventovės bokštas ir 
didelės pilies apleistų griuvėsių 
liekanos, liudijančios, kad tai 
esama nepaprastos vietovės.

Savaitė...
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

roras Antanas Klimavičius, aiš
kindamas Specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) dokumentų po
ėmius partijų būstinėse teigė, 
jog STT veiksmų tikslas buvo 
išsiaiškinti, ar “Rubicon Group” 
įmonių grupės vadovas Andrius 
Janukonis mokėjo seimo na
riams grynais už jam palankių 
teisminių aktų priėmimus. Ant. 
Klimavičiaus teigimu, birželio 
18 d. generalinei prokuratūrai 
buvo pateikta baudžiamoji byla, 
į kurią įtraukta išslaptinta opera
tyvinė medžiaga apie penkių 
seimo narių korupcinius ryšius 
su “Rubicon Group” pirmininku 
A. Janukoniu.

“Rubicon Group” išplatino 
pranešimą birželio 23 d., kate
goriškai neigiantį teisėsaugos 
institucijų vadovų paskelbtą in
formaciją. RSJ
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Atrišant tautines juostas
Tautinių šokių šventė atidaryta Čikagoje, Daley Plaza

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Ši aikštė, pavadinta Čikagos 

mero vardu, yra visų svarbių 
įvykių centras. Ir 2004 m. birže
lio 30, trečiadienį, plevėsuojant 
JAV ir Lietuvos vėliavoms, da
lyvaujant pilnai aikštei susirin
kusių čikagiečių ir iš kitur atvy
kusių žmonių, buvo atidaryta 
XII-ji Tautinių šokių šventė.

Lygiai 12 vai. Čikagos Da
ley centro renginių vadovė Rose 
Farina pasveikino šventės ren
gėjų komitetą ir pakvietė mero 
atstovę kultūriniams reikalams 
Julie Stagliano tarti žodį. Ji 
sveikino ir priminė, kad Čikaga 
ir Vilnius yra seseriniai miestai. 
Tolesnį vadovavimą perdavė 
Audronei Tamulienei, XII Tau
tinių šokių šventės rengėjų ko
miteto pirmininkei.

Ji pakvietė LR ambasadorių 
JAV ir Meksikai Vygaudą 
Ušacką tarti žodį. Kalbėjo ir LR 
gen. kons. Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius bei garbės kons. 
iš Floridos Stanley Balzekas, jr.

A. Tamulienė pristatė kitus 
svečius: PLB pirm. Gabrielių 
Žemkalnį, Rūtą Žilinskienę, KLB 
pirmininkę, Vaivą Vėbraitę, JAV 
LB pirmininkę, Šarūną Mar
čiulionį, Saulių Kuprį, Rasą 
Paskočimienę, šios šventės 
meno vadovę.

Simboliškai šventė buvo ati
daryta atrišant tautines juostas, 
kurias laikė du šokėjai iš “Kal- 
napušės” ir du iš “Spindulio”. At
rišo A. Tamulienė ir V. Ušackas.

Ant pakylos po užkabintu 
dideliu užrašu, skelbiančiu XII- 
ąją Tautinių šokių šventę, šoko

Masinis iškeliavimas
iš Lietuvos

ŽIVILĖ MAKAUSKIENĖ

Daugiau nei pusė Lietuvos 
gyventojų nori išvykti gyventi į 
užsienį, - skelbiama Socialinių 
tyrimų instituto išleistame leidi
nyje Lietuva stojant į Europos 
sąjungą: ekonominė, sociologi
nė ir demografinė padėties ana
lizė. Dar dramatiškesnė padėtis 
šiuo atžvilgiu yra jaunimo 
sluoksniuose - tik kas dešimtas 
jaunas žmogus norėtų gyventi 
Tėvynėje. Tiesa, dauguma keti
nančių išvažiuoti svetur lietuvių 
sako, kad į užsienį jie norėtų iš
vykti trumpam - keleriems me
tams. Tačiau paprastai išvyku- 
sieji trumpam pasilieka ilgiau, o 
dažniausiai - visam gyvenimui. 
Paprastai užsienyje žmonės su
kuria šeimas, parsitraukia gimi
nes iš Tėvynės, ir jau nėra ko 
grįžti atgal.

Oficialiai teigiama, kad per 
keliolika metų po nepriklauso
mybės paskelbimo iš Lietuvos 
išvyko 200-300 tūkstančių gy
ventojų, bet kai kurie stebėtojai 
sako, kad išvykusiųjų yra kelis
kart daugiau. Ypač pastaruoju 
metu, po gegužės 1-osios, prasi
dėjo masinė emigracija. Saky
kim, Londone šiuo metu gyvena 
apie 60,000 lietuvių, Airijoje - 
apie 20,000. Taip pat eilės prie 
JAV ir Kanados ambasadų liu
dija didėjantį lietuvių norą ir 
ryžtą išvažiuoti iš Lietuvos. To
kio masinio gyventojų bėgimo 
iš savo valstybės nėra nei vieno
je iš naujai priimtų į ES šalių.

Iš Lietuvos išvyksta aukš
čiausios kvalifikacijos specialis
tai. Nenuostabu, kad jie svetur 
priimami išskėstomis rankomis 
- juk juos išlavino Lietuva, ir 
naujoms valstybėms jie nieko 
nekainuoja, priešingai - duoda 
savo žinias, patirtį, kvalifikaciją.

Lietuvių migracija iš savo 
valstybės yra didžiulė ekonomi
nė, socialinė, kultūrinė proble
ma. Deja, kol kas Lietuvos val
džia neturi jokios politikos, kaip 
sumažinti arba bent sustabdyti 
lietuvių išvykimą į užsienį. Ne
seniai per Lietuvos radiją vyku
sioje diskusijoje apie lietuvių 
emigraciją Užsienio reikalų mi
nisterijos atstovai tvirtino, kad 
emigracija nėra naujas reiškinys 
Lietuvoje, kad lietuviai nėra sės
li tauta, visuomet keliavo ir ke
liaus, bet galop sugrįš, kai šalyje 
pagerės ekonominė padėtis.

f tAMoww ) Knygų rišykla 
bJĘJ “SAMOGITIA” 
XtTTjP meniškai jriša 

knygas bei žurnalus

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

dvi tautinių šokių grupės: “Spin
dulys” ir “Kalnapušė” iš Nerin
gos, su kuria atvyko ir Neringos 
meras Stasys Mikelis su ponia 
Violeta Mikeliene. Su jais teko 
trumpai sušnekti. Jie kvietė lie
tuvius į Neringą ir prašė atsiųsti 
Tėviškės žiburius. “Kalnapušės” 
vadovė yra Rasa Valytė-Narvi- 
lienė. Jai negalėjus atvykti, gru
pei vadovavo Eglė Stoškutė.

“Spindulys”, vadovaujama 
Rasos Paskočimienės, jų šo
kiams grojo akordeonu.

Tarp daugybės žmonių įsau- 
lyje sėdėjo ir 3 - 4 eilės vaikų iš 
“Chicago Multicultural Dance” 
grupės. Jie atvyko daugiau kaip 
valandą prieš programą, kad už
sitikrintų sėdimas vietas ir ra
iniai išsėdėjo iki pabaigos.

Baigiant programą, R. Pas- 
kočimienė kvietė atvykti į Tau
tinių šokių šventę, Rosemont, 
IL, “Allstate” arenoje, liepos 3 
d., 2 v.p.p.

Atvykusiuosius pasižiūrėti 
lietuviškų tautinių šokių domino 
ir visa eilė prekystalių su įvai
riausiais gintaro dirbiniais, dro
žiniais, marškinėliais, knygomis 
apie Lietuvą ir maisto gami
niais. Tai buvo tikra lietuviška 
mugė, trukusi net iki 5 v.p.p. 
Buvo rodoma, kaip marginami 
margučiai, buvo galima ir pa
čiam pabandyti šį meną, o A. 
Tamulienė, gražiais tautiniais 
drabužiais, su nuometu ne tik 
vadovavo šios dienos šventei, 
bet ir rodė, kaip audžiamos lie
tuviškos juostos.

Ši lietuviška šventė Čikagos 
miesto vidury, esant šiltam, gra
žiam orui, praėjo puikiai!

Kaip kad į savo tėvynę sugrįžta 
airiai. Toks URM specialistų įsi
tikinimas yra naivus ir prilygsta 
tikėjimui stebuklais. Juk net po
kario emigrantai ir jų vaikai, ku
rių patriotizmas ir idealizmas 
yra nepalyginamai didesni nei 
dabartinių “ekonominių” emi
grantų, atgavus nepriklausomy
bę, negrįžta masiškai į Tėvynę.

Emigracija, ypač jaunimo, 
turės labai skaudžių padarinių 
visose Lietuvos gyvenimo srity
se. Kai kurie intelektualai jau 
pradeda kalbėti apie lietuvių 
tautos išnykimo grėsmę. Tačiau 
valstybė ir šioje srityje neturi jo
kios programos, kaip gelbėti 
vieną seniausių indoeuropiečių 
kalbų. Politikai tikisi stebuklų iš 
Europos sąjungos, kuri, anot jų, 
pasiryžusi puoselėti mažų tautų 
kalbas. Bet ar Europa mus išgel
bės, jei mes patys nesirūpiname 
savo kalba?

“Lietuvių gudručiai yra nu- 
sifllosofavę iki to, kad daugia
kalbystę (ir mokėjimo, ir kalbų 
vartojimo prasme) perša kaip 
europeizmo ir europeizacijos 
čia, Lietuvoje, vieną iš pagrindi
nių kriterijų ir asmens kokybės 
ženklų”, - rašo Romualdas Ozo
las (Atgimimas, 2004.V.18). Ir 
tęsia - kalbų mokėti reikia, bet 
būtina skirti asmenį nuo tautos 
ir tuo labiau nuo valstybės. An
tai kai kuriose Lietuvos mokslo 
įstaigose, pvz., Vilniaus univer
siteto Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų institute, anglų 
kalba laikoma bendravimo kal
ba. “Valstybę sukūrusios tautos 
kalba ir jos vartojimas valstybės 
ir visuomenės institucijų lygme
nyse yra ne privatus reikalas. 
Minioje - prašom - šnibždėkite 
nors ir bantustaniškai, bet viešas 
kalbėjimas su bet kuriais kita
taučiais Lietuvoje turi vykti tik 
per lietuvių kalbą. Kalbos varto
jimo tvarka yra pačios valstybės 
egzistavimo tvarka, jos buvimo 
tvarka kalbos lygmenyje. Kito
kio būdo valstybei lingvistiškai 
būti nėra. Kalba valstybėje - tai 
iš esmės pati valstybė. Kokia 
kalba valstybėje viešai kalbama 
- to ir valstybės čia - rusų, ang
lų, vokiečių ar lenkų. Ar dar 
kieno nors”, - teigia publicistas.

Po lietuviams nesėkmingo 
Eurovizijos konkurso kai kurie 
apžvalgininkai prabilo, kad mū
sų atlikėjams nepasisekė todėl, 
kad jie atrodė tarsi iš “niekieno 
žemės”.

Masinės emigracijos aki
vaizdoje Lietuvos valdžia atrodo 
bejėgė. O stebint kai kuriuos po
litikus susidaro įspūdis, kad ir 
jie yra iš “niekieno žemės”

(Aušra, 2004 m., 11 nr.)

XII-osios Taut, šokių šventės atidarymas 2004.VI.30 Čikagos Daley Plaza. Iš k.: P. Ušackienė, LR ambas. V. 
Ušackas, Š. Marčiulionis, LR gen. kons. Čikagoje A. Daunoravičius, JAV LB kr. v-bos pirm. V. Vėbraitė, 
Kanados LB pirm. R. Žilinskienė, PLB pirm. G. Žemkalnis, ALTos pirm. S. Kuprys ir XII-osios T. šokių 
šventės rengėjų kom-to pirm. A. Tamulienė

“Kalnapušės” šokėjai Daley Plaza, Čikagoje Nuotr. Z. Degučio

Iškili tautinių šokių šventė
Dalyvavo 1700 šokėjų iš Amerikos, Kanados, Brazilijos ir Lietuvos. Sveikino 

Lietuvos prezidento pareigas einąs Artūras Paulauskas
NIJOLĖ BENOTIENĖ
Liepos 3 dieną Čikagoje 

įvyko XII JAV ir Kanados tau
tinių šokių šventė, kurioje daly
vavo 42 šokių kolektyvai iš Lie
tuvos, Pietų Amerikos, Kanados 
ir JAV. Beveik tiksliu progra
moje nustatytu laiku prasidėjo 
šventė, sutraukusi per 4000 žiū
rovų ir apie 1700 šokėjų. Pirmu
tinė į salę įžygiavo šokių šven
tės meno vadovė Rasa Poskoči- 
mienė, vesdama tūkstantinę šo
kėjų, kurių priekyje žygiavo 
svečiai iš Lietuvos: Neringos 
šokių grupė “Kalnapušė”. Žiū
rovai sveikino žygiuojančius šo
kėjus, negailėdami plojimų ir 
šūksnių čikagiečiams ir sve
čiams iš Kanados - Toronto 
“Gintarui” ir “Atžalynui”, Ha
miltono “Gyvatarui”, svečiams 
iš Brazilijos Sao Paulo grupei 
“Nemunas” ir Panevėžio vaikų 
ir jaunimo grupei “Grandinėlė”.

įžygiavus visiems šokėjams, 
sveikino einantis prezidento pa
reigas seimo pirm. Artūras Pau
lauskas. Savo prasmingoje kal
boje paminėjo, kad tai ne vien 
šokių šventė, tai tautinės ištver
mės reiškinys, kuris turėtų būti 
išgirstas visame pasaulyje, kad 
Lietuva yra pasiryžusi išsilaikyti 
ir nenuskęsti pasaulio tradicijų 
ir kultūrų vandenyne. Šventės 
rengėjų komiteto pirmininkei 
Audronei Tamulienei tarus svei
kinimo žodį, suskambo JAV, 
Kanados ir Lietuvos himnai. į 
salę buvo įneštos kraštų vėlia
vos. [žygiavimas, sveikinimai ir 
šventės atidarymas užtruko be
veik valandą laiko, nors visa ei
ga buvo labai sklandi, gerai su
organizuota, be jokių ilgų pra
kalbų.

Labas vakaras, sveteliai!
Šventė prasidėjo pakiliu svei

kinimo šokiu Labas vakaras, 
sveteliai, sukurtu Laimutės Ki
sielienės, buvusios pasaulio Lie
tuviu šokių švenčių 1994, 1998 
ir 2003 m. vyr. meno vadovės, 
šokių ir scenarijų autorės, vyr. 
choreografės. Į klausimą, kaip ji 
jaučiasi, kai jos sukurtu šokiu 
yra pradedama programa, L. Ki
sielienė atsakė: “Gaila, kad ne

Pavargęs šokėjas Tautinių šokių 
šventėje Čikagoje, kur netrūko ir 
šilumos

pats geriausias šokis atstovauja 
autoriui, tačiau man labai malo
nu, kad esu pripažinta išeivijoje”.

Pakilia nuotaika, jaunatviš
ka energija, įvairiomis aikštės 
formomis studentų grupės atliko 
šį sveikinimo šokį, po kurio, 
kaimo muzikos pagražintas vi
sus žavėjo studentų šokamas 
Rolenderis (choreografija T. 
Kalibataitės), kol pradėjo “lyti” 
gražiais vaikais, šokančiais Lie
taus lašiukus (chor. D. Pilibie- 
nės). Šokis puikiai atitiko vaikų 
amžių, o nuotaiką palaikė daina
vimo įrašas “kas ten trepsi, kas 
ten šoka, kas ten vaikščioja po 
stogą? Ciku, caku, tuku, tuku, 
daug žydrų lietaus lašiukų”.

O toliau pasipylė visa eilė 
polkų. Šokyje Kurna, kurį atliko 
vaikų grupė matėsi daug klaidų, 
nebuvo gražaus aikštės brėžinio. 
Sekančią polką Mažylė šoko 
jaunių grupės, po kurios buvo 
Folklorinė pynė, susidedanti iš 
keturių šokių, kurie buvo atlikti 
primytyviais aikštės brėžiniais, 
atskiri šokiai nebuvo sujungti ir 
nepaliko vientiso kūrinio vaiz
do, nes po kiekvienos dalies šo
kėjai stovėdavo ir laukdavo se
kančios muzikos.

Labai gražiai vaikų grupės 
atliko Petkevičiaus polką, kurio
je buvo gražios įstrižainės, ra
teliai ir gražia aikštės forma 
baigtas šokis susilaukė gausių 
plojimų.

Pirmoje koncerto dalyje gra
žų vaizdą paliko merginų atlie
kamas šokis Blezdingėlė (chor. 
A. Rugytės-Bulotienės), po ku
rio žiūrovus sujudino populiarus 
žemaičių šokis Subatėlė (chor. 
J. Lingio), atliktas studentų gru
pių, lyg paruošdamas pirmos da
lies pabaigai ir visų žiūrovų taip 
laukiamam šokiui Malūnas 
(chor. K. Marijošienės). Vos tik 
pasigirdo šokio muzika, visa sa
lė suūžė džiaugsmu ir laukė to, 
ko pasigedo praėjusioje šokių 
šventėje.

Deja, šio malūno girnapu
sės ir dankračiai pasirodė gana 
atšipę, nepadėjo nei žiūrovų rit
minis plojimas įgauti pagreičio, 
įsisiūbuoti malūno sparnams, 
aikštės brėžinio viduryje pradėję 
suktis vienintelio malūno spar
nai tuoj pat aprimo, o visas šo
kis baigėsi trijų į centrą mažė
jančių ratų forma. Susižvalgę vi
si skirstėmės pertraukai, nepra
radę vilties, kad tą malūną tikrai 
įsuksime gana plačiai, nes šokių 
švenčių, reikia tikėtis, ateityje 
dar bus ne viena.

Paskelbta 15 minučių per
trauka buvo per trumpa išsiran- 
gyti iš savo sėdynių, palipti 
laiptais ir, svarbiausia, pasiglė
besčiuoti sutikus pažįstamus, 
draugus, gimines iš tolimesnių 
miestų. Atrodo, nespėjome paju
dėti, o ženklai jau kvietė atgal į 
salę antrajai daliai. Vėliau pa
aiškėjo, toks trumpas pertraukos 
laikas buvo dėl sutarto salės 
nuomos laiko.

Antroji dalis
Antrąją šokių šventės dalį 

pradėjo mūsų garbingi vetera
nai, gražiai suėję į savo vietas ir 
iš anksto pasiruošę kantriai lau
kė muzikos pradžios levaro til
tui (chor. J. Lingio). Moterys, 
galvas pasipuošusios nuometais, 
priminė Lietuvos tradicijas, kad 
mergaitės nešiodavo karūnas, o 
ištekėjusi moteris galvą visada 
dengdavo skarele, nuometu ar 
nertine kepuraite. Lėtais žings
neliais veteranų pastatytas tiltas 
įvedė į sekantį šokį Ketvirtainis 
(chor. M. Vaitulevičiūtės), kuris 
paruoštas specialiai vyresnio 
amžiaus žmonėms. Nors buvo 
tik vieni vartai, vedantys į aikštę, 
meno vadovė gražiai išsprendė 
grupių išėjimus ir įėjimus. 
Vienam šokiui baigiantis, gražia 
vilkstine suėję jau laukė se
kantys atlikėjai. Veteranai gra
žiai buvo išmokę savo reper
tuarą, bet jų šokių buvo net ke
turi, šiek tiek per daug, juo la
biau, kai nebuvo jokio junginio 
tarp kartų: senelių, tėvų, vaikų. 
Jiems baigiant Ketvirtainį, aikš
tėn iškilmingai įžygiavo jaunų 
veteranų grupės. Moterys galvas 
puošė skarelėmis, vyrai, pilni 
jaunatviškos energijos ir šokio 
patirties, žadėjo puikų atlikimą. 
Vėliau kalbant su L. Kisieliene, 
ji pastebės, kad “labai graži 
jungtinė šventės jaunų veteranų 
grupė, kurioje matosi šokėjiška 
patirtis ir artistiškumas”. O štai 
ir merginų studenčių šokis Ab- 
rūsėlis (chor. J. Danio), kurio 
atlikimui buvo panaudoti rankš
luosčiai ir kuris žiūrovams pali
ko pasigėrėjimo jausmą, žiūrint 
kaip grakščiai lietuvaitės balti
na, plauna, gręžia ir džiovina li
ninius rankšluosčius.

Labai pavykęs sekantis jau
nų veteranų atliktas šokis 
Audėjėlė (chor. J. Lingio), kurio 
metu visi pradėjom ploti, nes 
šokio raštai keitėsi net kelis kar
tus, tai visa aikštė sukosi rate
liais, išsilygino į įstrižaines, eg
lutes, skersinius ir visokius ki
tokius judančius brėžinius. Ir 
štai vėl sugužėję garbingi vete
ranai trenkė Agnės polką (chor. 
A. Baublienės) su visais pa- 
trepsėjimais, po kurios tiesiai į 
Vakaruškas (chor. J. Gudavi
čiaus). Aplink sėdėję žiūrovai 
susižvalgė, ar tik ne per daug 
bus įsismaginimo senimui, bet 
skambant muzikos įrašui “Tos 
kaimo vakaruškos, tai šokame 
linksmai, jau sklaidos pilkas rū
kas, nepjauti dar dobilai” vetera
nai suko polkas, uždusę raitė 
įstrižaines ir pakilia nuotaika, ko 
gero, dar ir tuos nepjautus dobi
lus būtų nušienavę, bet visą ve
teranų įkaitintą orą atvėsino jau
nų veteranų Senobinis spacie- 
rius (chor. D. Radvilavičiūtės). 
Sekantis jaunų veteranų šokis 
Varkijietis (chor. R. Tamučio) 
labai džiaugsmingai buvo sutik
tas žiūrovų. (Nukelta į 4-tą psl.)
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PRANEŠIMAS IŠ VILNIAUS 
Valdas Adamkus vėl prezidentas!

GENOVAITĖ GUSTAITĖ

Sekmadienį, birželio 27, 20 
vai. rinkimų apylinkių (2039) 
durys užsidarė. Prasidėjo pilnos 
nerimo, įtampos, laukimo valan
dos. Jos lyg sūpuoklės ar atsa
kingos krepšinio varžybos V. 
Adamkaus ar K. Prunskienės ša
lininkus kėlė tai į trapios vilties 
aukštybes, tai stūmė į nevilties 
prarają.

Sekmadienio rytą, balsuoti 
atėjusi į Užupio rinkimų apylin
kę, K. Prunskienė apstojusiems 
žurnalistams pareiškė neabejo
jami, jog rinkimus laimės ji. 
“Manau, kad 60 prieš 40. Ma
čiau kaip artėjant antrajam ratui 
keičiasi nuomonė mano nau
dai”. Pirmieji pranešimai iš rin
kimų apylinkių patvirtino jos 
nuomonę. 21 vai. duomenimis, 
gautais iš mažųjų apylinkių, K. 
Prunskienė pirmavo 11 %. Po
nios K. Brazauskienės vadovau
jamo “Crown Plaza” viešbučio 
antrajame aukšte įsikūrusiame 
kandidatės štabe ovacijos, džiū
gavimas, baltos rožės jau beveik 
prezidentei. (Štabą saugojo privati 
saugos tarnyba “Tigro šuolis”, 
privalėjusi žiūrėti, kad koks pa
šalinis “nelandžiotų, kur nerei
kia”; atėjęs privalėjo pasirašyti 
svečių knygoje, gauti lipduką.

V. Adamkaus štabe tvarka 
kiek kitokia: įeiti galėjo kas 
norėjo...). Teisę pasirašyti sve
čių knygoje vieni pirmųjų pasi
naudojo praėjusių rinkimų daly
vis verslininkas J. Petraitis, so
cialdemokratas, seimo narys J. 
Bernatonis, sveikatos apsaugos 
ministeris J. Oleka, seimo narys 
S. Dmitrijevas, bet šis nebuvo 
įleistas. Atvyko ir R. Paksas su 
raudonų rožių puokšte. “Jei ne
bus klastočių, neabejoju K. 
Prunskienės pergale”. Matyt, 
nuotaikai paįvairinti netikėtai 
štabe užkaukė priešgaisrinė sig
nalizacija. Sustaugė du sykius. 
Atvykusi policija nustatė, kad 
sistemą paveikė... rūkaliai savo 
dūmais.

V. Adamkaus štabe nenusi
menama. “Negirk dienos be va
karo”. Šalia vyro - elegantiška, 
kaip visuomet, Alma Adamkie
nė, apdovanota kukliomis rugia
gėlėmis, ne baltų, raudonų rožių 
puokštėmis. Čia daug verslo, 
pramogų, kultūros veikėjų sei
mo opozicijos narių; pasveikinti 
ateina V. Uspaskichas, P. Auš- 
trevičius.

K. Prunskienės pergalingi 
taškai tirpsta. 22 vai. V. Adam
kus susilygina, ima pirmauti. 
Žurnalistai prabyla apie susida
rančią intrigą, atsirandantį įdo
mumą. įtampa neslūgsta. 22.15 
min. vėl pirmauja K. Prunskienė. 
Taip pat po pusvalandžio 2%. 
(Bet tai ne 60, pranašauti rytą. 
Dabar jau pati kandidatė prabyla, 
jog būtų pasitenkinta ir tais 
dviem. Kad tik jie išsilaikytų).

Kur kas didesni technikos 
gedimai atsitiko ne viešbutyje, 
kur buvo kandidatės štabas, o 
seime. Čia išėjo iš rikiuotės 
kompiuteriai, ir niekas nieko 
negalėjo sužinoti apie rinkimų 
eigą. Technikai triūsė ilgiau nei 
valandą. Nors seimo informaci
jų technologijų departamento di
rektorius J. Milerius vėliau aiš
kino, jog tai atsitiko dėl perkro
vimo (dėl įtemptam darbui ne
paruošto kompiuterių tinklo), 
aiškino, jog tai negalėjo turėti 
jokios įtakos duomenų skaičia
vimui, tą patį tvirtino taip pat Z. 

Taip balsavo Lietuvos piliečiai prezidento rinkimuose. Raidė “A” — už 
V. Adamkų, raidė “F’ - už K. Prunskienę

Vaigauskas, tačiau K. Prunskie
nės štabas negalėjo tuo patikėti, 
įžvelgė rinkimų duomenų klas
tojimą, juoba kad pataisius kom
piuterius, buvusio K. Prunskie
nės pranašumo neliko, pirmavo 
V. Adamkus.

24 vai. vyriausioji rinkimų 
komisija skelbė duomenis: už V. 
Adamkų - 51.51%, už K. 
Prunskienę - 48.49%. Vėliau jie 
šiek tiek pasikeitė, padidėjo: už 
Valdą Adamkų - 52.63%, o už 
Kazimierą Prunskienę - 47.37%. 
(Pirmame rate V. Adamkus gavo 
31.14%, K. Prunskienė-21.25%. 
Be jų, dalyvavę pirmajame rate 
P. Auštrevičius, vyriausiasis eu- 
roderybininkas, gavo 19.30%, 
V. Blinkevičiūtė, socialinės ap
saugos ir darbo ministerė, soc
ialliberale - 16.45%, Č. Juršė
nas - laikinasis seimo pirminin
kas, socialdemokratas, partijos 
pirmininko pirmasis pavaduoto
jas - 11.85%). Kai 2003-iais V. 
Adamkus iškėlė savo kandida
tūrą antrai kadencijai, pralaimė
jo lakūnui Paksui (45.29 - 54.71).

Dabar apie savo lemtingą 
(trapią...) pergalę, į kurią ėjo su 
šūkiu “Už Lietuvą be pamirštų 
žmonių”, “Už teisingumą lygiai 
visiems”, V. Adamkus spaudos 
konferencijoje kalbėjo: “Išdrįsiu 
pasakyti, kad tai buvo pasirin
kimas tarp Rytų ir Vakarų. Ir 
dauguma Lietuvos žmonių pasi
sakė už Vakarus”. Keldamas 
taurę Stambule V. Adamkaus 
pergalei pagerbti, tą patį pabrėžė 
ir laikinasis prezidentas A. Pau
lauskas: “Rezultatas rodo, kad 
žmonės Lietuvoje padarė teisin
gą sprendimą, nes iš ties tai 
buvo vertybių (!) pasirinkimas. 
Tai buvo pasirinkimas europi
nis, vakarietiškos krypties. 
Džiaugiuosi, kad žmonės supra
to šių rinkimų svarbą ir balsavo 
už V. Adamkų”.

Iš Stambulo prezidentą su 
pergale spėjo pasveikinti ŠAS 
(NATO) generalinis sekretorius 
Japas De Hopas Šeferis (Jaapo 
de Hoopo Schefer), JAV prezi
dentas G. W. Bush, kalbėjęs 10 
min., Lenkijos prezidentas Alek
sandras Kvasnievskis (Aleksan
der Kwasnievski), Latvijos prezi
dentė Vaira Vyke-Freiberga. 
(Beje, A. Kvasnievskis prašė 
mūsų laikinąjį prezidentą A. 
Paulauską rinkimų duomenis 
pranešti jam bet kada, net 5 vai. 
ryto - taip rūpėjo...) Be abejo, 
pirmiausia V. Adamkų iš Stam
bulo pasveikino laikinasis pre
zidentas. Jis pasveikino Lietuvą, 
teisingai pasirinkusią linkmę.

Palankiai vertindama nepri
klausomo kandidato laimėjimą, 
Vakarų žiniasklaida perspėjo 
(suvokia puikiai!): jei nebus pa
siekta politinių permainų, V. 
Adamkus gali tapti paskutiniu 
provakarietišku Lietuvos vado
vu. Nuoširdžiai palinkėkime iš
rinktam prezidentui (ir sau...), 
kad tai neįvyktų, kad pralaimė
jusioji pusė mokėtų pralaimėti 
garbingai, nedrumstų. Viena aiš
ku, laukia labai sunkus, atsa
kingas darbas, kurio sėkmė dau
geliu atvejų priklausys nuo 
prezidento aplinkos. (Ji turėjo 
būti sutelkta iki inauguracijos, 
iki liepos 12 d.).

• Bloga yra tik tada, jei tauta į visą 
jai daromą žalą nebereaguoja, jei 
ji, nemoralumo atrofuota, su juo 
apsipranta ir rezignuodama jam 
pasiduoda. Iš tokių pasidavėlių 
sunku belaukti ko pozityvaus.
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® LAISVOJE TEVfflEJE e LIETUVIAI PASAULYJE
SEPTINTASIS GAUSIŲ ŠEIMŲ 

APDOVANOJIMAS
Šiemet bus apdovanota 10 lie

tuvių kilmės ir vienų tėvų šeimų, 
bet turinčių 10 ir daugiau vaikų, po 
2000 Lt šeimai. Šeimos, norinčios 
gauti šią paramą, turi pristatyti dvi 
pažymas: a) kokią paramą gauna iš 
miesto ar rajono rūpybos. įstaigos ir 
b) vietos seniūno - apie turimą tur
tą. Minėtas pažymas siųsti: J. P. 
Kedys, Odminių gt. 10-2 Vilnius, 
iki rugpjūčio 8 d. Gausių šeimų ap
dovanojimas vyks rugpjūčio 22 d., 
2 v.p.p.. Kauno savivaldybės salėje.

BENDROS ĮMONĖS
Smulkiesiems Lietuvos ūkinin

kams savo patirtį galėtų perteikti 
Vokietija, kurios verslininkai svars
to galimybes steigti daugiau bendrų 
žemės ūkio įmonių Lietuvoje. Jau 
yra sėkmingai veikiančių bendro
vių, kaip žuvų perdirbimo įmonė 
netoli Kretingos ar Kelmės rajone 
įkurta techninio aptarnavimo ūki
ninkams bendra įmonė. Vokietijos 
žemės ūkio ministerės Renate 
Kuenast teigimu, Vokietijoje labai 
vertinama lietuviška duona, medus, 
lininiai audiniai, kai kurie pieno ar 
mėsos gaminiai. Lietuvos žemės 
ūkio ministeris Jeronimas Kraujelis 
pokalbyje sakė, kad šiuo metu labai 
reikalinga parama žemės ūkio ga
mybos spartinimo bei ūkio pertvar
kos programoms. Kalbėta apie lėšų 
skyrimą kaimo plėtrai. Vokietija 
yra viena pagrindinių Lietuvos 
partnerių žemės ūkio prekyboje. 
Praeitais metais į Vokietiją ekspor
tas sudarė 11% viso žemės ūkio ir 
maisto eksporto. Daugiausia išvežta 
sūrių, pieno miltelių, sviesto, žu
vies produktų, sulčių, grybų, šoko
lado, kviečių. (ELTA)

TYRINĖJIMAI 
PLATELIUOSE

Klaipėdos universiteto archeo
logai, vadovaujami rektoriaus Vla
do Žulkaus, darbuojasi Plateliuose. 
Vyksta Platelių ežero Pilies salos 
tyrinėjimai - atkasamos XV šimt. 
pilies liekanos. Ypatingų radinių į 
paviršių neiškelta, ir manoma, kad 
sala ir jos pastatai buvo daugiau 
skirti gyventojams apsisaugoti nuo 
pavojų ir karų. Dar esą nepamirštas 
sumanymas atstatyti senąjį Platelių 
ežero tiltą, jungusį salą su sausuma. 
Tas darbas galėtų būti įveiktas per 
trejus metus ir jį galėtų atlikti vieti
niai statybininkai. (ELTA)

VYRIAUSYBĖS ŠALPA
Lietuvos vyriausybė iš savo at

sargos kapitalo š.m. liepos 14 d. 
įvairiems projektams, darbams bei 
šalpai paskirstė daugiau kaip vieną 
milijoną litų. Pvz. paremta humani
tarinė pagalba Sudanui, skirta Me
dininkų pasienio punkte žuvusių 
pareigūnų šeimoms, Lietuvos lais
vės kovotojų sąjungai, Lietuvos ka
rių savanorių kapų ir antkapių tvar
kymui, Lietuvos vietinės rinktinės 
karių paminklo Aukštuosiuose Pa
neriuose statybos išlaidoms pa
dengti, lietuviškos spaudos atgavi
mo 100-mečio minėjimams parem
ti, senelių globos namams remon
tuoti ir kt. Vyriausybės vadovo A. 
Brazausko siūlymu, 10,000 LT pa-

• Auka bei talka lietuviškajai 
spaudai - parama savai tautai.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SEN1ORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

skirta trynukus pagimdžiusios Lai
mutės Kaulakienės šeimai, gyve
nančiai Žiežmariuose. Jau keturis 
sūnus auginanti šeima liepos 8 d. 
susilaukė dar dviejų berniukų ir 
mergaitės. Dėmesys daugiavaikėms 
šeimoms užtikrina tautos ateitį.

(ELTA)
BENDROS ĮMONĖS

Smulkiesiems Lietuvos ūkinin
kams savo patirtį galėtų perteikti 
Vokietija, kurios verslininkai svars
to galimybes steigti daugiau bendrų 
žemės ūkio įmonių Lietuvoje. Jau 
yra sėkmingai veikiančių bendro
vių, kaip žuvų perdirbimo įmonė 
netoli Kretingos ar Kelmės rajone 
įkurta techninio aptarnavimo ūki
ninkams bendra įmonė. Vokietijos 
žemės ūkio ministerės Renate 
Kuenast teigimu, Vokietijoje labai 
vertinama lietuviška duona, medus, 
lininiai audiniai, kai kurie pieno ar 
mėsos gaminiai. Lietuvos žemės 
ūkio ministeris Jeronimas Kraujelis 
pokalbyje sakė, kad šiuo metu labai 
reikalinga parama žemės ūkio ga
mybos spartinimo bei ūkio pertvar
kos programoms. Kalbėta apie lėšų 
skyrimą kaimo plėtrai. Vokietija 
yra viena pagrindinių Lietuvos 
partnerių žemės ūkio prekyboje. 
Praeitais metais į Vokietiją ekspor
tas sudarė 11% viso žemės ūkio ir 
maisto eksporto. Daugiausia išvežta 
sūrių, pieno miltelių, sviesto, žu
vies produktų, sulčių, grybų, šoko
lado, kviečių. (ELTA)

NAUJAS INSTITUTAS
• Atviros Lietuvos fondas (ALF) 

ir Valdo Adamkaus fondas, kaip š. 
m. liepos 8 d. skelbia ELTA, įstei
gė Pilietinės visuomenės institutą, 
kuris bandys stiprinti Lietuvos pi
lietinę visuomenę. Instituto valdy
bai vadovaus Artūras Poviliūnas, o 
pačiam institutui - jo direktorius 
Darius Kuolys ir tarptautinių pro
gramų direktorius Mantas Adomė
nas. ALF valdybos pirmininkas 
Gintautas Bartkus spaudos konfe
rencijoje paaiškino, kad institutą 
steigti paskatino piliečių nusivyli
mas politika. Sociologiniai tyrimai 
rodo, kad net 56% apklaustųjų Lie
tuvoje mano, jog visai neblogai bū
tų stiprus vadas, kurio nevaržytų 
parlamentas ar rinkimai. Instituto 
steigėjų nuomone, viešosiose dis
kusijose trūksta žinovų argumenta
cijos, institutas stengsis daryti įtaką 
politikų sprendimams, kad jie būtų 
viešai argumentuoti ir skaidrūs. 
Institutas veiks kaip “savarankiškas 
juridinis asmuo”, laikysis atsiribo
jęs nuo politinių partijų ar kitų ju
dėjimų, bet kvies bendradarbiauti 
visus, kam instituto siekiai priimti
ni. Instituto tarybą sudarys 20 žino
mų visuomenės veikėjų bei poli
tikų.

NAUJI TEISĖJAI
Laikinasis Lietuvos preziden

tas Artūras Paulauskas š.m. liepos 7 
d., atsižvelgęs į Teismų tarybos pa
tarimus, paskyrė penkis naujus tei
sėjus: Alvydą Barkauską Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 
teisėju, Violetą Balčiūnienę Klaipė
dos miesto apylinkės teismo teisėja, 
Žibutę Budžienę Jonavos rajono 
apylinkės teismo teisėja, Nerijų 
Meilutį Kauno miesto apylinkės 
teismo teisėju, Larisą Tamulionienę 
Jonavos rajono apylinkės teismo 
teisėja. Po priesaikų prezidentas 
naujiems teisėjams palinkėjo sąži
ningai, dorai ir teisingai ginti visuo
menės interesus. (ELTA) rsj

DF/fUHY four seasons ruzZr IHCV realty limited

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

Parduodant, perkant 
ar tik 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.

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI
♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Hamiltono “Gyvataro” šokėjos, dalyvavusios Tautinių šokių šventėje Čikagoje

Iškili tautinių šokių šventė
(Atkelta iš 3;čio psl.)
Šokėjų apranga

Reikia paminėti, kad vis 
daugiau ir daugiau išeivijos šo
kių grupių nusprendžia įsigyti 
vienodus tautinius drabužius, 
kurie labai tvarkingai atrodo 
spalvų margumyne masinių 
švenčių metu.

Buvo įdomu sužinoti nuo
monę Toronto “Gintaro” ilga
metes vadovės R. Karasiejienės. 
“Čia kiekvienos grupės sprendi
mas. Kurios įstengia nusipirkti, 
tos ir turi. Vėliau susidarys sun
kumų, kai vieniem šokėjams 
išėjus, tie drabužiai turės būti 
perduodami sekančiai kartai. 
Tada bus sunku parinkti atitin
kamas išmieras, paskirti žmo
nes, kurie prižiūrėtų drabužių 
išlaikymą, valymą ir t.t., o da
bar, kai kiekviena mergaitė ar 
jaunuolis renkasi savo aprangą, 
pasirenka ir spalvą, ir raštą, ir 
investavę nemažą sumą pinigų, 
laiko ir saugo savo tautinį dra
bužį kaip relikviją visam laikui. 
Žiūrovui, žinoma, suvienodinti 
grupių drabužiai palieka gražes
nį vaizdinį”.

Baigiamieji šokiai
Studentų grupių vyrai 

grakščiai atliko vyrų šokį Pa
kelt ko j is (chor. J. Lingio), nors 
šoko avėdami medinėmis klum
pėmis, o kol tas klumpes dėl se
kančio šokio pakeitė į vyžas ir 
jas suvarsčiojo, visi likę šokėjai 
žiūrovus linksmino berniokiško
mis išdaigomis: vertėsi per gal
vą, ropojo įsikibę viens kitam į 
kulnus, suko ratelius ir syėrė 
druską.

Hamiltono “Gyvataras” Tautinių šokių šventėje Čikagoje

MARLATT FUNERAL HOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 
toliau teikti paslaugas

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

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

Alan D. Macdonald 
Manager

Įdomus ir naujas šokis Žirk
lės (chor. V. Buterlevičiaus), at
liekamas studentų grupių šokė
jų, kurio atlikimui panaudojo il
gas lazdas, buvo šiltai sutiktas 
žiūrovų. Na ir štai paskutinis šo
kis Pasiutpolkė (chor. J. Lingio) 
užbaigė šokių šventės programą.

Padėkos žodžiai
Į aikštę buvo pakviestos 

JAV ir Kanados bendruomenių 
pirmininkės - Vaiva Vėbraitė ir 
Rūta Žilinskienė, kurios pasakė 
atsisveikinimo kalbas montažo 
forma paminėdamos, kad šven
tės tai žmogiškas stebuklas, kai 
kartu suėję galime surengti tokį 
renginį; padėkojo visiems moky
tojams, šokėjams ir žiūrovams, 
pakviesdamos į .sekančią šokių 
šventę. Pakvietus į aikštę vyr. 
meno vadovę Rasą Poskočimie- 
nę ir organizacinio komiteto pir
mininke Audronę Tamulienę, 
pasigirdo sveikinimo šūksniai, 
gausūs šokėjų ir žiūrovų ploji
mai. Gal tik taip ir tegalime atsi
dėkoti už tokį didelį darbą, 
kantrybę ir įdėtą laiką šioms 
dviems visą šventės ratą suku
sioms moterims. “Iš arti ir toli 
šokame kartu visi!” skandavo 
šokėjai, grojo Suktinio muzika, 
sukosi poros, rateliai, o Le
mento “Spindulio” šokėjai į vir
šų mėtė savo grupės ir visos 
šventės meno vadovę Rasą Pos- 
kočimienę, kuri R. Karasiejienės 
įvertinimu, labai tvarkingai, gra
žiai ir ramiai tvarkė visas prieš 
šventę buvusias repeticijas, ge
rai atliko vadovės pareigas vi
siems šokėjams palikdama gerą 
nuotaiką. (Bus daugiau)

ALGIRDAS ARELIS

Medicine Hat, Alberta
ILGAMETIS TŽ SKAITY

TOJAS Algirdas Arelis čia gyvena 
nuo 1948 metų. Kanadon jis atvyko 
iš DP stovylų Vokietijoje. Atplaukė 
laivu su kitais imigrantais į Hali- 
fakso uostą. Iš čia traukiniu keliavo 
į Lethbridge, AB, keturias paras. 
Ten įsikūręs pradėjo dirbti cukrinių 
runkelių ūkyje. Užsidirbęs pinigų, 
užpirko namą išmokėtinai ir 1949 
m. vedė žmoną Loren Morgan.

A. Arelis vertėsi įvairiais dar
bais, stengdamasis išmokti anglų 
kalbą ir įgyti daugiau mokslo. Įsto
jo į atsargos kariuomenę, lankė ati
tinkamus kursus ir gavo puskarinin
kio laipsnį. 1955 m. gavo pastovią 
vadybininko tarnybą Medicine Hat 
mieste, kuriame pastoviai ir apsigy
veno. Čia jisai siekė aukštesnio 
mokslo, lankė įvairius kursus, se
minarus. 1967 m. jis paėmė me
tams atostogas ir pradėjo studijas 
Medicine Hat kolegijoje verslo ad
ministracijos srityje. Dabar jis yra 
Medicine Hat College Foundation 
pirmininkas ir rūpinasi lėšų telkimu 
studentų stipendijoms. Šiame mies
te jis yra vienintelis lietuvis, nuolat 
skaitantis Tėviškės žiburius. Kor.

Nori susirašinėti
Moteris, 30 m. amžiaus, gyve

nanti Lietuvoje nori susirašinėti su 
lietuviais. Adresas: Judita Gailiūtė, 
Pramonės 73-73, Kaunas 3000, Li
thuania. Tel. (01137) 061341606.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interne
to tinklapis www.tzib.coni lau
kia jūsų apsilankymo. Skai
tytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

tevzih@pathconi.coni

JA Valstybės
Filadelfijos, PA, Vinco Krė

vės lietuvių mokyklos mokslo metų 
užbaigimo šventė įvyko gegužės 23 
d. Ta proga žodžius tarė mokyklą 
baigusi Laura Šalčiūnaitė, jos mo
kytoja I. Melikova, tėvų komiteto 
pirm. K. Razgaitis, skaučių draugi
ninke L. Bagdonavičiūtė ir Filadel
fijos LB apylinkės valdybos pirm. 
D. Matulis. Praėjusiais mokslo me
tais mokyklai vadovavo 1. Čeledi- 
naitė, mokytojavo D. Krokytė-Ge- 
čienė, I. Melikova, G. Stirbytė, G. 
Stirbys ir V. Volertas; pastarieji 
trys yra baigę šią mokyklą. Tauti
nių šokių mokė K. Volertienė ir L. 
Kučas, o dainavimo - I. Babinskie- 
nė. Tėvų komitetą sudarė: pirm. K. 
Razgaitis, ižd. L. Kučas, dr. G. Ge- 
čytė-Akerley ir V. Rukšys. Mokyk
lą lankė 26 mokiniai. Buvo išleista 
du numeriai laikraštėlio Krėvės 
kampas. Taipgi surengta Kalėdų 
eglutė. Mokiniai dalyvavo Vasario 
16-tosios programoje. Tautinių šo
kių grupė uoliai ruošėsi dalyvauti 
Tautinių šokių šventėje Čikagoje.

Webster vietovėje, NY, gegu
žės 16 d. ukrainiečių salėje, įvyko 
šventė “Lietuvių dienos”. Jos ren
gėjai - Ročesterio LB apylinkės 
valdyba: pirm. B. Litvinienė, R. 
Česonis, R. Juodeikienė, G. Logmi- 
naitė, 1. Malašauskienė, R. Tamo
šiūnas ir E. Vidmantas. Į šventę ne
mažai atvyko ir iš kitų vietovių. 
Programą atliko Toronto tautinių 
šokių grupė “Gintaras”, vadovauja
mas R. Karasiejienės. Tai buvęs 
šventės deimančiukas. Visi dalyviai 
grožėjosi Toronto gintariečių prog
ramos atlikimu. Šventė užbaigta 
vaišėmis, kuriose trečiosios bangos 
Šeimininkės visus pavaišino cepeli
nais, kugeliu, dešromis, įvairais sal
dumynais ir kava. Šventė visiems 
labai patiko; laukiame tokios šven
tės ir kitais metais.

(Draugas, 2004 m., Ill nr. 1)

Italija
Lietuvos įstojimo į Europos 

sąjungą proga Romoje renginiai 
pradėti balandžio 27 d. prof. P. Ge- 
niušio koncertu, kurį rengė Lietu
vos ambasada Italijoje su Lietuvos 
užsienio bei kultūros ministerijo
mis. Tos pačios dienos vakare kino 
teatre buvo parodytas Šarūno Barto 
sukurtas filmas Praėjusios dienos 
atminimui. Leidykla “Baltos lan
kos” pelnė “Editore Europeo - 
Comune Roma” premiją. Gegužės 
1 d. Italijos lietuvių bendruomenė 
surengė šventę. Joje dalyvavo pus
šimtis tautiečių bei jų svečių. Visus 
šventės dalyvius pasveikino Lietu- ' 
vos ambasadorius E. Bagdonas, 
priminęs, kad lietuviai visada buvo 
europiečiai, o dabar gali pasi
džiaugti būdami Europos sąjungos 
nariais. Renginyje skambėjo lietu
viškos dainos, taipgi pasišokta ir 
pažaista lietuviškų žaidimų. Šventę 
aplankė Italijos “Turai” filmavimo 
grupė, kurios nufilmuota medžiaga 
buvo parodyta laidoje, skirtoje 
jaunimui iš naujų Europos sąjungos 
kraštų. Lietuvos, kaip naujos Euro
pos sąjungos narės, pristatymas 
baigtas gegužės 7 d. konferencija, 
kurioje buvo skaitomi ir lietuvių li
teratūros kūriniai.

(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 5 nr.)

Į BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

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

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ 
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........0.75%
santaupas............................... 1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.. 
180 dienų indėlius
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF 
(Variable)..............
1 m. ind.................
2 m. ind.................
3 m. ind.................
4 m. ind.................
5 m. ind.................

1.35%
1.40%
1.80%
2.15%
2.60%
3.05%
3.60% 

1.00%
1.80%
2.15%
2.60%
3.05%
3.60%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

Vokietija
Hiutenfelde gyvenantys lietu

viai gegužės 1 d. šventė Lietuvos 
įstojimą į Europos sąjungą. Pilies 
bokšte buvo iškeltos Europos, Vo
kietijos ir Lietuvos vėliavos. Į gim
nazijos bendrabučio salę susirinko 
per 300 žmonių. Juos šventės ren
gėjų vardu pasveikino Vokietijos 
lietuvių bendruomenės pirm. A. 
Šiugždinis. Tarp svečių buvo lietu
viams gerai pažįstamas Europos 
parlamentaras M. Gahler, Vokieti
jos parlamento nariai C. Lambrecht 
ir dr. M. Meister, Heseno parla
mento narys N. Schmitt, apygardos 
valdžios atstovai ir beveik visa 
Lampertheimo miesto taryba. Iš Pa
ryžiaus atvyko 10 tautiečių su 
Prancūzijos lietuvių bendruomenės 
pirm. L. Maknavičiumi. Apie Lie
tuvos nueitą kelią kalbėjo VLB val
dybos pirm. A. Šiugždinis. Vasario 
16-tosios gimnazijos direktorius A. 
Šmitas priminė gimnazijos indėlį, 
sudarant teigiamą Lietuvos įvaizdį 
Vokietijoje. Tėvų komiteto pirm. E. 
M. Ohl (vokietė) pasidžiaugė, kad 
gimnazija yra gyvoji Eeuropa, nes 
čia mokosi dviejų tautybių moki
niai. Moksleiviai atliko įspūdingą 
montažą, apžvelgiantį pokario Eu
ropos istoriją. Po meninės prog
ramos kalbėjo M. Gahler, pradėda
mas kalbą lietuviškai. Jis ilgus me
tus - vicepirmininkas Europos par
lamento komisijos, kuri derėjosi su 
Lietuvos seimo delegacija. C. Lem- 
brecht paminėjo, pirmą kartą, būda
ma abiturientė, prieš 20 metų susi
dūrė su komunistiniu pasauliu Rytų 
Vokietijoje. Todėl visiškai gerai su
prantanti lietuvių džiaugsmą atgau
ta nepriklausomybe ir įstojimu į 
Europos sąjungą. Lampertheimo 
miesto tarybos pirm. Meier pasi
džiaugė, kad jo mieste veikia Vasa
rio 16-tosios gimnazija ir Lietuvių 
bendruomenė. Dar kalbėjo Prancū
zijos LB pirm. L. Maknavičius. 
Šventė užbaigta pilies salėje lietu
viškų valgių vaišėmis.

(Pasaulio lietuvis, 2004 m., 5 nr.)

Australija
A. a. Algimantas Milašas, 80 

metų amžiaus, Australijos lietuvių 
bendruomenės darbuotojas, mirė 
gegužės 18 d. Sunshine Coast vie
tovėje, kur gražioje vietoje leido 
pensininko dienas. Velionis gimė 
1924 m. sausio 13 d. Tauragėje. 
1941 m. baigęs šio miesto gimna
ziją, mokėsi Šiaulių prekybos insti
tute. Vėliau, pasitraukęs į Vokieti
ją, studijas tęsė Hamburgo ir Frank
furto prie Maino universitetuose. J 
Australiją atvyko 1948 m. ir apsi
gyveno Sidnio mieste. Čia jis 
“Nestle” bendrovėje dirbo buhalte
riu ir vakarais mokėsi; 30 metų 
dirbo “Hoover” bendrovėje, pasie
kęs finansų direktoriaus pareigas. 
Velionis, gyvendamas Sidnio mies
te, buvo Australijos lietuvių ben
druomenės valdybos narys, taipgi 
darbavosi ir revizijos komisijoje. A. 
Milašas buvo labai aktyvus stei
giant Lietuvių bendruomenės spau
dos sąjungą. Jis taipgi sutvarkė 
laikraščio Mūsų pastogė knygve- 
dybą pagal valdžios reikalavimus. 
Taip pat 10 metų išbuvo šios 
sąjungos valdyboje, tvarkydamas 
sąskaitybos knygas, paruošdamas 
metinius pranešimus. Gedulinės 
Mišios buvo aukojamos St. Joa
chim šventovėje, Lidcombe bei 
religinės apeigos Rockwood kre
matoriume. Jo liūdi žmona Aud
ronė, sūnus Rimas bei brolis Leo
nas su šeimomis.

(Mūsų pastogė, 2004 m., 21 nr.)
J. And r.

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 8.50%
nekiln. turto 1 m.......... 4.50%

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

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

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
http://www.tzib.coni
http://www.talka.net


Apie jį kalba darbai
PRANO NAGIO žodis apie JONĄ PETRĄ KEDĮ, sulaukusį 90 m. amžiaus, 

Kuriam buvo surengta iškilmė Vilniuje š. m. birželio 23 dieną.
Ir kalbėtojas, ir sukaktuvininkas - Australijoje gyvenantys lietuviai
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S3 KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
Atėjome paminėti Tavo gy

venime iškilausios dienos - 90 
metų amžiaus sukakties, kuri su
ėjo birželio 15 dieną. Ši Tavo 
sukaktis sutampa su Lietuvos 
okupacijos ir genocido diena. 
Be to, šalia tos didžios amžiaus 
sukakties yra dar Joninės, kurios 
primena Tavo vardadienį.

Šia proga sveikinu sulaukus 
tokio garbaus amžiaus. Taip pat 
sveikinu su pasiekimais, kurie 
kelia Tavo jausmus ne tik Tau 
pačiam, ne tik šeimai, bet ir Lie
tuvai, dėl kurios gyvenai, dirbai 
ir aukojaisi. Lietuvos laisvini
mui skyrei labai daug laiko ir 
energijos. Antikomunistinei veik
lai paaukojai visas savo jėgas. Aš 
esu liudininkas Tavo darbų ir 
veiklos Australijoje. Malonu bu
vo Tave pažinti ten, tolimajame 
nuo Lietuvos kontinente, matyti 
uolų, kruopštų darbininką.

Šioje iškilmingoje šventėje, 
atvykus į Vilnių - Tėvynę iš 
Australijos, noriu paminėti Tavo 
dalelę biografijos.

Jonas Petras Kedys gimė 
1914 m. birželio 15 d. Raišupio 
kaime, Ingliškėlių valsčiuje, Ma
rijampolės apskrityje. 1934 m. 
baigė valstybinę Rygiškių Jono 
gimnaziją Marijampolėje, o 
1936 m. Aukštąją miškininkų 
mokyklą Alytuje. Vėliau studi
javo Vilniaus ir Erlangeno, Vo
kietijoje, universitetuose. Įgijo 
diplomuoto ekonomisto vardą 
1949 metais.

Miškininku dirbo Jūrės, Jur
barko ir Vilniaus urėdijose, Vil
niaus urėdijoje miškų inspekci
joje - girininko, urėdo ir miškų 
inspektoriaus pavaduotoju. Da
lyvavo visuomeninėje ir spor
tinėje veikloje. įsteigė Jūrės

Žiemkentės žvaigždės
DALIA DUOBAITĖ

Žiemkentės žvaigždės - dar 
1984 metais į Vakarus pasitrau
kusios poetės Editos Nazaraitės 
metafora. Nieko nežinau apie 
jos gyvenimą ir likimą, tik esu 
skaičiusi nedidelę eilėraščių 
knygelę, iš kurios įstrigo trys 
eilėraščiai: Sapnas - istorija - 
legenda, kuriame iškyla Žemės
- Motinos paveikslas - kaip 
“milžinės ruginiais plaukais” (ji 
“sterblėje visą Lietuvą nešasi”). 
Antrasis - Kartus ir baltas 
sugrįžimas namo:
Pareinu aš, Viešpatie, 
Namo.
Rugiai kaip saulė plieskia.

Ir trečiasis, kuris vadinasi 
Šviesostamsos mozaika. Jame - 
“nakties šernas pamiške bėga, 
ant ilčių nešdamas mėnulio ta
ką”, “rytais rieda nukirsta saulės 
galva per dirvą”, ir tuomet... “su
dygsta žiemkentės žvaigždės”.

Žiemkenčiai, žiemkentėliai
- antrasis rugių vardas. Pabrai- 
dykime lietuviškomis parugė
mis, tuo labiau, kad, anot M. 
Martinaičio, “rugiai atgauna tei
sę švęsti sekmadienius”.

Poetas Jonas Juškaitis (2003 
m. gegužės 30 d. sutikęs savo 
70-metį) taip yra rašęs:
Prie senų, su rugiais iš šalių 
Mano krašto kelių 
Samanoti mediniai dievai 
Žiūrėjo žiūrėjo...

1982 m. išėjusi M. Marti
naičio poezijos knyga (nedidelės 
apimties, plona, bet nedrįstu jos 
pavadinti knygele) Toli nuo ru
gių tobulu poezijos žodžiu yra 
užfiksavusi skaudžią netektį - 
per lietuvių grožinėje literatūroje 
(tiek poezijoj, tiek prozoj) tradi
cinį ir gana dažną rugių motyvą:
Norėčiau turėti langą, 
Kuriame augtų rugiai.(...) 
Ir tada rugio paklausčiau: 
ar šita kalba aš kalbu, 
ar tautybės esu tos pačios -

Janina Marcinkevičienėj. Lingio parke, Šakiai

JONAS PETRAS KEDYS

miestelio krepšinio komandą, 
Jurbarko sporto klubą “Ginta
rą”, dirbo Vilniaus sporto klubo 
“Šarūno” valdyboje. Rengė vai
dinimus. Dalyvavo rezistencinė
je veikloje. Bolševikų suimtas ir 
kalintas. Vokiečių areštuotas net 
du kartus už Lietuvos vėliavos 
iškėlimą 1942 metais žiemos 
sporto šventėje ir Panevėžyje 
lankantis su sporto klubo ko
manda “Šarūnu”.

Vėliau Vokietijoje Kasselio- 
Mattenbergo lietuvių stovykloje 
buvo vienas iš lietuviškos gim
nazijos steigėjų. Lietuvių tauti
nio komiteto sekretorius, lietu
vių atstovas tautybių taryboje, 
atstovas liet, studentų tarptau
tinėje studentų organizacijoje.

Australijoje nuo 1950 metų 
dalyvauja bendruomeninėje lie
tuvių veikloje. Dalyvavo dauge
lyje Australijos Lietuvių ben
druomenės atstovų suvažiavimų 
kaip rinktas atstovas. Įsteigė Miš
kininkų sąjungos Sidnio skyrių ir 

kaip ir žemė?
“Labiausiai aš nežinau, kas 

esu, kai kerta rugius”, “Kai ker
ta rugius, atsibundu vis rytais su 
dalgiu rankose”, - sako poetas. 
Ilgesio šaltiniai ištrykšta... poe
zijoje, bet pabundama kas rytą 
toli nuo rugių.

Gražios grūdo, javo simbo
likos yra ankstyvojoje Onės Ba- 
liukonytės (Baliukonės) lyrikoje:
O smeigia Saulė peilį aštrų - 
Krūtinę grūdo švelniai atveria. 
Gyvenk, aukokis, tapki duona...

Gamtos parama dvasiai 
žmogaus,, kuriam tikrai reikėtų 
“grūdo atkaklumo tylaus - įsi
kirsti giliai šaknimis”. Juk ji, 
gamta - Dievo tvarinys. Kur dar 
galėtų būti mūsų šaknys, jei ne 
Dievuje ir gamtoje?

Šakietė Janina Marcinkevi
čienė (Štrimaitienė) visa savo 
esybe išliko arti gamtos. Betar
piškai susiję su gamta, Gamtiš
komis metaforomis ir simboliais 
didesnioji dalis jos eilėraščių, 
sudėtų, jei neklystu, į septynias 
knygas. Pirmoji, pavadinta Su 
vyturiais, išėjo autorei dar gyve
nant Kazių Rūdoje. Tai buvo 
1992-ieji. Knygą spausdino 
“Aušros” spaustuvė Kaune. Ra
dau tą knygą viename iš Kauno 
knygynų. Negalėjau nepirkti - 
tuomet itin sudomino, kad auto
rė iš Kazlų Rūdos, mano vaikys
tės “didmiesčio”...

Knygoj e radau autorės nuo
trauką ir žiupsnelį žinių apie ją. 
Ir taip vadinamą įžanginį žodį - 
pačios poetės minčių, betarpiš
kų, lyriškų ir drauge aiškių, tiks
lių, taip suformuluotų, kad gali
ma pasakyti, jog mažai parašyta, 
bet daug pasakyta.

Neapvylė ir pažintis su eilė
raščiais. Perskaičiusi visas kitas 
knygas (šios autorės), ir sklaidy
dama 2002 m. labai gražiai iš
leistą rinktinę Per dobilų rasas 
supratau: ji - istorinės praeities 
ir šių dienų tikrovei atviras žmo
gus. Jos kūrybą yra analizavusi 

“Šviesos” sambūrio skyrių, buvo 
Sidnio Lietuvių Namų tarybos 
patikėtinis, Bankstovvn apylinkės 
valdybos narys, “Baltia” preky
bos bendrovės direktorius.

Kaip žurnalistas bendradar
biavo Mūsų giriose, Lietuvos 
aide, Lietuvos žiniose, Trimite, 
Jaunojoje kartoje, Nepriklauso
moje Lietuvoje, Vienybėje, Aus
tralijos lietuvyje. Girios aide, 
Laisvojoje Lietuvoje, Mūsų pas
togėje, Tėviškės žiburiuose...

Jonas Kedys reiškėsi kaip 
paskaitininkas, jautriai pristaty
damas mūsų šalies vergovę So
vietų Sąjungos okupacijoje. Jis 
buvo ten, kur tik iškilo lietuviš
kumo reikalas. Aš ir mano bro
lis dalyvavome pirmuosiose lie
tuviškose Kūčiose Sidnyje. Jas 
suruošė australiškos parapijos 
salėje šalia Camperdowne šven
tovės Kedienė, Ničajienė, Kedys 
irNičajus.

Jono Kedžio didelis pasiauko
jimas reiškėsi leidžiant anglų kal
ba News Digest International, ku
ris per daugelį metų pasiekė 
Australijos parlamentarus, vysku
pus, intelektualus. Informavo aust
ralus apie komunistinės sistemos 
blogybes ne tik Lietuvoje, bet ir 
visuose okupuotuose kraštuose. 
Man teko šį leidinį spausdinti ir 
talkinankauti jo išspausdinime.

Jonas išleido tris knygas. 
Viena jų labai reikšminga. Tai 
plati studija ir faktai apie tarp
tautinį komunizmą ir jo kėslus 
ne tiktai Lietuvoje bet ir kituose 
kraštuose.

Lietuvai atgavus Nepriklau
somybę, Jonas savo gyvenimo 
santaupas skiria daugiavaikių, 
neturtingų šeimų paramai.

Ilgiausių Metų!

ir apie ją spaudoje rašiusi prof. 
A. Vyšniauskaitė, kuri ypač iš
kėlė ir įvertino J. Marcinkevi
čienės lyriką už autentišką gim
tosios Zanavykuos gamtos, se
nojo kaimo gyvenimo būdo, šio 
krašto kultūros poetinį įamžini
mą. “Su meile duonai aš lyg 
baltas paukštis/ Taip pat kylu 
rugių šviesoj aukštai” - sako 
poetė (ciklas Rugių šviesoj eilė
raščių). “Aš - vyturys” - taip 
prasideda pirmasis pirmosios Ja
ninos knygos eilėraštis (Su vy- 
ruriais). Identifikuoja save su 
paukščiu (kaip kiti artimi gamtai 
poetai - kas su medžiu, kas su 
gėle, žolynu ar kuria iš gamtos 
stichijų, pvz. vėju).

Janina Marcinkevičienė yra 
gimusi kovo 24-ąją (1932) Pa- 
nenupių kaime, Griškabūdžio 
valsčiuje, Sakių apskrityje. Mo
kėsi Barzduose, Pilviškiuose, 
Kauno mokytojų seminarijoje, 
Vilniaus pedagoginiame institu
te. Gyveno ir dirbo, sūnus užau
gino Kazlų Rūdoje. Šiuo metu 
gyvena Šakiuose.

Janina Muraškaitė-Marcin- 
kevičienė (Štrimaitienė) - Su
valkijos duktė. Pirmieji jos eilė
raščiai spaudoje pasirodė dar 
ankstyvoje jaunystėje.

Janina Marcinkevičienė yra 
ir Tėviškės žiburių nereta autorė 
(eilėraščiai, straipsniai...) - turė
tų būti ypač miela iš Šakių kraš
to kilusiems, labiausiai griška- 
būdiečiams:
Griškabūdžio vardas 
kaip didysis varpas 
(Vakaro tyloj girdėt toli toli), 
Jis širdy kraštiečių 
Meilės raidėm šviečia, 
Jį užmiršt jau niekad negali.

Rugių banga
Iš atminties rugių banga 

išplaukia,
Svaiginanti, balta lyg pamario 

puta,
Arba linai siūruoja vidur lauko, 
Ataidi ir kregždės smagi šneka. 
O tėviške šventa...
Baugu, kai pokario vaizdai 

užplūsta.
Apsuptyje sviesta susprogo 

granata.
Ak, koks skaudus likimo rūstis: 
Ant Laisvės aukuro draugų auka. 
Kas išdavė? Už ką?
Ir užrašau, nors širdį peiliais 

veria.
Mūs kenčianti tauta nebuvo juk 

kalta.
Tik neapykanta ir pykčio marios 
Putojo ir putoja per kartas.
O rašo Dievo gal ranka ?
Gal jis man parenka temas, 

likimą,
Jis paberia žodžius, 
O aš tik juos renku?...
(1995) J. Marcinkevičienė

Palangos šventovė, gausiai lankoma vasarotojų, 2004.V.4
Nuotr. Č. Jonio

Dvasingojo veikėjo metinės
A. a. kun. dr. Stepono Matulio, MIC, mirties metinės 

Britanijos Nottinghame
DR. DARIUS 

FURMONAVICIUS
Š. m. birželio 20, sekmadie

nį, Nottinghamo Šv. Barnabo 
katedroje vyskupas Juozas Že
maitis, MIC, ir Lietuvos marijo
nų provincijolas kun. dr. Vytau
tas Brilius, MIC, drauge su ka
tedros kunigais atnašavo iškil
mingas šv. Mišias už a.a. kun. 
dr. Steponą Matulį, MIC, mir
ties metinių proga.

Velionis, vienas šviesiausių 
ir iškiliausių Jungtinės Karalys
tės ir Europos lietuvių, mirė 
Karalienės Medicinos Centre 
Nottinghame 2003 m. birželio 
18 d., sulaukęs 85-rių metų am
žiaus.

Jis gimė 1918 m. vasario 21 
d. Daujočių kaime, Svėdasų 
valsčiuje, Rokiškio apskrityje 
(Anykščių raj.), lietuvių ūkinin
kų šeimoje. Mokėsi Svėdasuose 
ir Užpaliuose, Marijampolės 
marijonų gimnazijoje, kurią bai
gė 1939-aisiais. Studijavo Vy
tauto Didžiojo universitete Kau
ne techniką, filosofiją ir teologi
ją. Gavo licenciatą (1945) ir 
daktaratą (1946) už disertaciją: 
Archiepiscopus Georgius Matu- 
laitis-Matulevicius, MIC, Visita- 
tor Apostolicus in Lituania 
1925-27. Tęsė daktarato kursą 
Romos Gregorianumo universi
tete Bažnyčios istorijos fakulte
te, kur gavo licenciato laipsnį 
(1947) ir parengė antrą daktaro 
disertaciją: Archiepiscopus Geor
gius Matulaitis-Matulavicius, Re
novator Marianorum.

Nuo 1933 m. kun. Steponas 
Matulis bendradarbiavo lietuviš
koje spaudoje. 1953 m. Romoje 
marijonų generaliniame name 
paskirtas naujokyno vedėju, ir 
generalinio namo kolegijos vir
šininku, 1957 m. paskirtas mari
jonų dvasios vadovu. 1958 m. 
išvyko klebonauti į Londono 
lietuvių parapiją. 1961 m. atku
ria Pasaulio lietuvių tautinės 
minties katalikišką žurnalą Šal
tinis. Jį redagavo Londone, vė
liau Nottinghame. Nuo 1970 m. 

Skulptūra-bereljefas Žalgirio mūšio lauke prie muziejaus paviljono, pastatytas 1960 m. Skulptorius - Edmund Majkowski Nuotr. G. Kurpio

Šaltinis buvo spausdinamas 
nuosavoje spaustuvėje 2000 eg
zempliorių tiražu.

1965 m. kun. dr. Steponas 
Matulis įsteigė jaunimo židinį, 
Lietuvių katalikų centrą Not
tinghame ir jam vadovavo. Ži
dinyje veikė berniukų bendra
butis. Lietuvaičiai, eidami į an
gliškas mokyklas, šeštadieniais 
mokydavosi lietuviškai skaityti 
ir rašyti.

1965-1985 m. vadovavo Di
džiosios Britanijos Lietuvių ka
talikų sielovadai, sekretoriavo 
Lietuvių katalikų bendrijoje, bu
vo Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos narys, istorikas, pas
kaitininkas, Europos lietuvių 
skautų kapelionas.

Mirties metinių pamaldose 
katedra buvo pilnutėlė, lietuvių, 
anglų, airių, italų ir kitų tautybių 
katalikų. Priekinėse eilėse mel
dėsi Lietuvių katalikų bendrijos 
pirm. Steponas Vaitkevičius, 
Londono lietuvių parapijos 
pirm. Stasys Kasparas, kunigo 
Matulio sūnėnas iš Lietuvos 
Steponas Matuliauskas-Matulis, 
kun. Matulio gydytojas dr. Ri
chard Mascari, Nottinghamo 
lietuviai, svečiai iš apylinkių. 
Angliškas giesmes giedojo ka
tedros choras. Pamokslą vietos 
vyskupo Malcolm McMahon 
vardu pasakė kun. Jeff. Telšių 
vyskupas Juozas Žemaitis, MIC, 
kreipėsi lietuviškai, dėkodamas 
visiems susirinkusiems.

Po šv. Mišių autobusas vežė 
dalyvius į Wilford Hill kapines, 
kur lietuviškame kampelyje vys
kupas Juozas Žemaitis pašven
tino lietuvių aukomis pastatytą 
kuklų juodo marmuro kryžių.

Kapinėse žodį tarė Lietuvių 
katalikų bendrijos pirm. Stepo
nas Vaitkevičius, padėkojo vi
siems aukojusiems paminklo 
statybai. Giminių vardu Angli
jos lietuviams dėkojo sūnėnas 
Steponas Matuliauskas. Trum
pai pasisakė ir kiti kalbėtojai. 
Iškilmingai sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Trakų pilyje šią vasarą vyko 
ir operos, ir teatro spektakliai. 
Birželio 26 d. ir liepos 3 d. Lie
tuvos valstybinis operos, ir baleto 
teatras pastatė Vytauto Klovos 
trijų veiksmų operą Pilėnai. Ope
rą dirigavo Vytautas Viržonis, 
pagrindinius vaidmenis atliko so
listai Vladimiras Prudnikovas, Al
ma Buzaitė, įneša Linaburgytė, 
Vytautas Juozapaitis, Liudas Nor
vaišas, Česlovas Nausėda, Vladas 
Bagdonas, Arū nas Malikėnas, Jo
nas Valuckas ir Deividas Stepon- 
kus. Netrukus po Pilėnų, liepos 9 
d. Trakų pilies kieme buvo pasta
tyta Juozo Grušo drama Barbora 
Radvilaitė. Režisavo Vytenis Pau- 
liukaitis. Pagrindinį Barboros 
Radvilaitės vaidmenį atliko akto
rė Eglė Aukštakalnytė, specialiai 
spektakliui atvykusi iš Kenijos; 
Radvilos Juodojo vaidmenyje - 
Vytautas Grigolis, Bona - Violeta 
Podolskaitė. Kitus personažus vai
dino Vladas Radvilavičius, Vytau
tas Rumšas, Rimantas Bagdzevi- 
čius, Jolanta Dapkūnaitė, Aud
rius Chadaravičius, Donatas Ba
nionis bei Povilas Budrys. V. Pau- 
liukaičio režisūros dėka šis Bar
boros Radvilaitės pastatymas į ga
vo daugiau renesansiško auten
tiškumo, kurį suteikė religinės 
vokalinės muzikos ansamblis 
“Giesmių tarnai”, Renesanso mu
zikos ir šokių ansamblis “Ban- 
chetto musicale” bei Vilniaus dvi
kovės sporto šakų mokyklos 
fechtuotojai.

Lietuvos valstybinis operos ir 
baleto teatras liepos 21-30 dieno
mis išvyksta gastrolių į Didžiąją 
Britaniją, Nottinghamo teatrą. 
Vyksta 236 žmonės: teatro ir 
baleto trupės, choras ir orkestras. 
Gastrolių metų bus parodytos 
trys operos - W. A. Mozarto Don 
Giovanni, G. Verdi Aida ir Na
bucco - ir trys baletai: S. Pro
kofjevo Romeo ir Džuljeta, G. 
Bizet ir R. Ščedrino Carmen ir L. 
A. Minkaus Don Kichoto III 
veiksmas. Tokio masto gastrolių 
LVOB teatras neturėjo beveik 
dvidešimtį metų, po išvykų 1986 
m. į Maskvos Didį jį teatrą bei 
1988 m. į Varšuvos Didį jį teat
rą. Operos trupė dar niekada ne
buvo gastroliavusi D. Britanijoje, 
o baletas ten buvo nuvykęs 1935 
ir 2002 metais.

Folk-roko misterijos Žaibo 
gėlės premjera Nidoje prasidėjo 
visą vasarą truksiančių renginių 
maratonas Neringos vasaros pra
mogų kolekcija 2004. Misterijoje 
Žaibo gėlės sujungti šiuolaikinės 
ir autentiškos lietuvių liaudies 
muzikos, šokių motyvai. Renginio 
metu gitarų ritmus paįvairino 
kanklių skambesys ar paukščių 
trelės, o žinomiems roko daini
ninkams Česlovui Gabaliui ir Po
vilui Meškėlai pritarė ansamblio 
“Lietuva” atlikėjai. Šiuolaikinius 
ir senovinius motyvus sujungė ir 
ansamblio “Lietuva” bei moder
naus šokio grupės “Gama” pasi
rodymai. Gausių žiūrovų aplodis
mentų susilaukė pastarosios pa
rodyta moderni choreografinė 
kompozicija, skambant senosioms 
lietuvių sutartinėms. Folk-roko 
žanre debiutavo klasikinio daina
vimo solistė Gintarė Skėrytė bei 
grupės “B’Avarija” nariai. Rengi
nio režisierė Leokadija Dabužins
kaitė, misterijos muzikos autorius 
- talentingas jaunosios kartos 
kompozitorius bei ansamblio “Lie
tuva” meno vadovas Giedrius 
Svilainis. Misterijoje dalyvavo ir 
žinomas aktorius Antanas Šurna, 
vaidinęs Žynį. Po premjeros jis 
džiugiai pastebėjo: “Mes baigia
me ‘surusėti’, ‘suamerikonėti’, o 
šis projektas yra visiškai lietuviš
kas!” ir vylėsi, kad misterija bus 
parodyta ir kituose Lietuvos 
miestuose.

Baltijos valstybių esperanti
ninkai liepos 11 dieną rinkosi 
Lietuvoje, Birštone, į 40-tas tra
dicines vasaros dienas. Jos buvo 
skiriamos Baltijos valstybių narys
tei Europos sąjungoje ir kitų me

tų liepą Vilniuje vyksiančiam 90- 
tam jubiliejiniam pasauliniam es
perantininkų kongresui aptarti. 
Šių metinėse vasaros dienose da
lyvavo apie 300 esperantininkų iš 
daugiau nei 20-ties valstybių: Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, 
Švedijos, Danijos, Lenkijos, Vo
kietijos, Italijos, Gudijos, Olandi
jos, Belgijos, D. Britanijos, P. Ko
rėjos, Argentinos, Meksikos, Is
landijos, Vengrijos, Ganos, Rusi
jos ir Austrijos. Vasaros dienomis 
veikė tradicinis vasaros universi
tetas, kasdien buvo rengiami 
į vairių lygių šnekamosios espe
ranto kalbos kursai, užsienio sve
čiai buvo supažindinami su lietu
vių kalbos pagrindais, lietuvių li
teratu ra ir istorija; esperanto kal
ba buvo rodomi vaidybiniai, do
kumentiniai, mokomieji video
filmai, koncertavo Birštono mies
to ir Prienų rajono liaudies muzi
kos ansambliai, dainininkė Sigutė 
Trimakaitė, džiazo ir vaikų muzi
kos grupės, buvo surengtos paro
dos, ekskursijos laivu Nemunu į 
Rumšiškes, išvykos po Birštono 
apylinkes.

Kernavė s archeologinę vieto
vę šią vasarą Kinijoje vykusi 
UNESCO Pasaulio paveldo ko
miteto sesija nusprendė į traukti 
į Pasaulio paveldo sąrašą. Ker
navė pirmą kartą istoriniuose šal
tiniuose paminėta 1279 metais 
Hermann de Wartberge kroniko
je bei eiliuotoje Livonijos kroni
koje kaip DLK Traidenio (1269- 
1282) valda. XIII š. Kernavės 
tvirtovė ir miestas buvo vienas 
svarbiausių Lietuvos ekonominių 
ir politinių centrų. 1989 m. 196.2 
hektarų plote į steigtas Kernavės 
archeologijos ir istorijos muzie- 
jus-rezervatas. Jame yra daugiau 
kaip 50 archeologijos, istorijos ir 
kultūros paminklų, tarp jų di
džiausias Lietuvoje gynybinis 
penkių piliakalnių kompleksas. 
Salia piliakalnių, Pajautos slėny
je, yra buvęs medinis viduramžių 
miestas.

f Pasaulio paveldo sąrašą 
šiuo metu yra į traukti 754 objek
tai, tarp kurių 582 kultūros ob
jektai, 149 gamtos ir 23 mišrūs 
objektai 129-se valstybėse. Uni
kaliais ir nepakartojamais pasau
lio kultūros objektais Lietuvoje 
yra pripažintas Vilniaus sena
miestis (1994 m.) ir Kuršių nerija 
(2000 m.). 2001 m. UNESCO pa
skelbė Lietuvos kryždirbystę ir 
kryžių simboliką žmonijos mate
rialaus ir žodinio paveldo šedev
ru, o 2003 m. vienu iš pasaulio žo
dinio ir nematerialaus paveldo še
devru buvo pripažinta trijų Baf- 
tijos valstybių dainų švenčių tra
dicija. G.K.
(ELTOS, Delfi, BNS, 7 meno dienos, 

LGTIC informacija)

ALENA IGNATAVIČIŪTĖ, 
š.m. birželio 10 d. baigė Univer
sity of Western Ontario, Londo
ne, biologijos bakalauro laipsniu 
su pagyrimu (B.Sc.Hon.). Toron
te nuo pat mažens priklausė 
skautėms, laisvalaikiu mėgsta sli
dinėti ir žaisti golfą. Rudenį 
Toronte tęs studijas “Naturopa
thic Medicine”. Alena yra duktė 
Žibutės ir Stepo Ignatavičių.
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pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
330 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštadieniais nuo 
9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 830 v.r. iki 12.45 v.p.p. ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 1230 v.p.p.; antradieniais nuo 9 v.r. iki 330 v.p.p.; 
ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v. ir penktadieniais nuo 11 v.r. iki 6 v.v._______

AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........................1.00%
180-364 d. term.ind.......................1.10%
1 metų term, indėlius..................1.40%
2 metų term, indėlius..................2.20%
3 metų term, indėlius..................2.75%
4 metų term, indėlius..................3.10%
5 metų term, indėlius..................3.60%
1 metų GlC-mėn.palūk.............1.25%
1 metųGIC-met. palūk................1.60%
2 metų GlC-met. palūk................2.55%
3 metų GlC-met. palūk................3.00%
4 metų GlC-met. palūk................3.40%
5 metų GlC-met. palūk................3.85%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”................................0.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.......1.80%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind...... 2.80%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...... 3.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind...... 3.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 4.20%
Taupomąją sąskaitą iki..............0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.......... 0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
paskolas iki 95% įkainoto 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 įvairias 
sąskaitas.

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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPį: www.rpcul.com

RUBY REAL ESTATE ltd.
REAL ESTATE BROKER 

27John Street, Toronto
JUMS TIK 
KAINUOS

3’/2%
IŠVISO

+GST
Victor Rudinskas, Broker 

Tel.: 416 249-7829

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ 

$400,000, $500,000, $700,000?
Nemokamas įvertinimas.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI, b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking")

(90S) 333-5553
TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, b.sc. ol.s, o.lj.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

TEL: (416) 237-1893
FAX: (416) 237-0426
E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

: (416)233-4601
$«>00* 8000*Ooff for 1 parcel

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................... 4.75%

Sutarties paskolas 
nuo......................4.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.........................3.95%
2 metų.........................4.40%
3 metų.........................5.10%
4 metų......................... 5.45%
5 metų.........................5.60%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............. 3.75%

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 18 metų

Ar įkris? Akimirka iš 54-tųjų ŠALFASS surengtų Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio varžybų š.m. birželio 19-20 d.d. Bridgeport, CT

Nuotr. M. Karaliaus

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

provincijoje jos baigia išnaikinti 
vietines varles, tvenkiniuose 
veisiamas žuvis, salamandras, 
ančiukus ir kitus už save mažes
nius gyvūnus.

Vakarų provincijų prem
jerai reikalauja, kad ministeris 
pirmininkas Paul Martin ne tik 
kalbėtų, bet ir griežčiau elgtųsi 
su JAV verslininkais derybose 
dėl galvijų ir medienos eksporto 
suvaržymų. Ilgai delsiamos de
rybos ir susitarimų pasirašymai 
dėl laisvos prekybos yra dar 
daugiau apsunkinami vienašališ
kumo, kuriuo naudojasi JAV ga
mybos ir verslo įmonės. Gyvuli
nių pašarų gamybos įmonės jau 
prisitaikė prie JAV įvestų stan
dartų, tačiau galvijų eksportas iš 
Kanados į JAV dar vis uždaras. 
Kanados agrikultūros ministeris 
Bob Speller tikisi, kad galvijų ir 
mėsos eksportą galima bus iš
plėsti ir į kitas pasaulio rinkas.

Antrasis atominės energi
jos reaktorius Ontario provin
cijos Pickering mieste bus atida
rytas už maždaug pusantrų me
tų. Šis 500 megavatų reaktorius 
bus pajėgus aprūpinti elektra 
apie 350,000 namų Ontario pro
vincijoje. Palaipsniui bus atida
ryti ir kiti du reaktoriai, kurių at
naujinimui yra skirta trys bilijo
nai dolerių. Šių reaktorių atida
rymas yra susijęs su provincijos 
įsipareigojimu uždaryti visas 
penkias akmens anglimi varo
mas jėgaines, kurios šiuo metu 
tiekia apie 25% provincijoje su
naudojamos elektros.

Liberalų partijai praradus 
daugelį vietų parlamente, libe
ralų tarpe kyla klausimai apie 
partijos vienybę ir reikalingą 
persitvarkymą tai vienybei pa
laikyti. Manoma, kad reikėtų su
sitaikyti su buvusio ministerio 
pirmininko Jean Chretien šali
ninkais ir atsitraukti nuo dalies 
dabartinio ministerio pirmininko 
Paul Martin pasekėjų. Buvę mi
nisterial kaip John Manley, 
Martin Cauchon ir Sheila Copps 
tik laikinai yra susitaikę su ta 
mintimi, kad Paul Martin gali 
sėkmingai vadovauti Kanadai, 
tačiau pirmai progai pasitaikius, 
mėgins sudaryti ar perorgani
zuoti liberalų partiją, kurios pir
mininkas būtų kas nors kitas, o 
ne Paul Martin. Naujo ministe- 
rių kabineto sudarymas mažu
mos parlamente yra nelengvas 
uždavinys ministeriui pirminin
kui, nes reikia patenkinti ne tik 
liberalus, bet ir kitas partijas. 
Neliks užmiršta išlaidomis pasi
žymėjusi liberalų partijos praei
tis ir su ja susijusių besiartinan
čių teismų sprendimai.

Po rinkimų įkarščio Kana
dos ministeris pirmininkas 
Paul Martin pasidžiaugė savo 
sūnaus vestuvėse - 30 metų am
žiaus sūnus David vedė Lauren

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

ce Duguay Montreal io St-Leon 
šventovėje. David yra investici
jų bankininkas ir šiuo metu, kar
tu su savo dviem broliais, vado
vauja “Canada Steamship Li
nes” įmonei, kurią jiems perve
dė jų tėvas, prieš perimdamas 
ministerio pirmininko pareigas. 
Jaunamartė yra advokatė, kuri 
stažuojasi Aukščiausiame Kana
dos teisme.

Kanados dienos šventės 
savaitgalis paprastai yra lydi
mas daugelio avarijų keliuose. 
Ontario policija labai atidžiai 
sekė greitkelį iš Toronto į Onta
rio šiaurę ir per keturias dienas 
sustabdė 800 automobilių dėl 
eismo taisyklių pažeidimo. Dau
giausia buvo pažeidžiama grei
čio riba ir nesaugus eismo linijų 
keitimas bei netinkamų automo
bilių vartojimas. Sulaikyta ir al
koholiu persivaišinusių vairuo
tojų. Policijos intensyvaus ste
bėjimo metu per keturias dienas 
neįvyko nė vienos mirtinos ne
laimės.

Nutrūko verslo derybos 
tarp Kanados ir Vidurio Ameri
kos valstybių, kurios vyko Te
gucigalpa mieste, Hondūre. 
Priežastis - tekstilės ir cukraus 
produktų neįtraukimas į derybų 
darbotvarkę. Kanados derybi
ninkai buvo kaltinami nelanks
tumu, nes po vasario mėnesį vy
kusių derybų jie nepadarė jokių 
nuolaidų.

Valstybės lėšų piktnau
džiavimu kaltintas viešųjų dar
bų ministeris Alfonso Gagliano, 
kartu su buvusiu ministeriu pir
mininku Jean Chretien gavo tei
sinės apklausos statusą. Tai reiš
kia, kad jie turės teisę peržiūrėti 
su apkalta susijusius dokumen
tus ir jiems bus leista apklausi
nėti liudininkus šioje parlamen
tinės komisijos apklausoje. Tą 
pačią teisę gavo buvęs ministe
rio pirmininko kancleris Jean 
Pelletier, į pensiją išėjęs valdi
ninkas Chuck Guite ir Lafleur 
ryšių tarnybos viršininkas Jean 
Lefleuve, kuris laikomas dau
giausia nusipelnusiu šioje bylo
je. Apklausoje bus kviečiami ir 
kitų ministerijų valdininkai, ku
riuos buvo išvardijusi generalinė 
revizorė Sheila Frazer.

Toronto miesto susisieki
mo (TTC) vadovybė pranešė, 
kad buvo iškelta byla daugiau 
kaip trims šimtams asmenų už 
kelionės bilietėlių ir leidimų ga
minimą bei platinimą. Manoma, 
kad tai buvo dviejų organizuotų 
grupių darbas. TTC prarado apie 
7 milijonus dolerių, maždaug 
1% pajamų dėl neteisėto pasi
naudojimo miesto susisiekimo 
priemonėmis. Atsiranda vis nau
jų bilietėlių spausdintojų, kurie 
sukūrę savo platinimo tinklus, 
randa būdų įsibrauti į legalią 
rinką ir lengvai pralobti. Policija 
sekė nelegalių bilietėlių rinką iš
tisus metus. A. V.

SPORTAS
Krepšinio šventė
ŠALFASS kasmet pavasarį 

rengia sporto žaidynes. Šiemet jau 
54-osios įvyko Bridgeport, CT, to 
miesto universiteto patalpose. Su
važiavo 30 JAV ir Kanados lietuvių 
komandų - vyrų, jaunių, moterų. 
Iškilmingas žaidynių atidarymas 
įvyko Šv. Jurgio parapijos salėje 
penktadienį, birželio 18. Atsilankė 
Lietuvos gen. konsulas Niujorke 
Mindaugas Butkus, dalyvavo tos pa
rapijos klebonas kun. J. Lopresti, 
universiteto rektorius dr. Neil A. 
Salonen. JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vaiva Vėbraitė-Gust ir kt. 
Tos dienos vakare pradėtos rungty
nės, buvo įtemptai tęsiamos šešta
dienį, birželio 19, užsibaigusios 
smagiu atokvėpiu susipažinimo va
kare, kur buvo ragauta lietuviško 
alaus, meninę programą atliekant 
A. Kupčinsko ir St. Neidhardt 
įsteigtai grupei “Small Farm Ani
mals”, šokant Rolandui ir Laurai 
Kiaulevičiams bei tautinių šokių 
grupei “Vėtra” iš New Haven.

Sekmadienio rytą, birželio 20, 
ne visos komandos pasirodė krep
šinio aikštėse. Tęsiant varžybas į 
viršų kopė čikagiečiai. Jų “Lituani- 
ca-B” rinktinė įveikė to paties var
do “A” komandą 42:39. Treti liko 
Toronto “Vytis”, kovoje dėl bron
zos nugalėję Toronto “Aušrą” 
53:48. Čikagos krepšininkai namo 
išsivežė pereinamąją ŠALFASS 
taurę ir 54-ųjų žaidynių rengėjų 
taurę. (Pasinaudota žaidynių vadovo 
L. R. Misevičiaus pranešimu). Snk.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Lietuvos krepši

nio rinktinė, besiruošianti olimpia
dai, dalyvavo Italijoje vykusiose 
keturių komandų varžybose. Lietu
vos rinktinė 97:86 nugalėjo Serbi
jos ir Juodkalnijos krepšininkus, 
pralaimėjo italams 90:93 ir 92:79 
nugalėję Graikijos krepšininkus už
ėmė antrąją vietą. Nugalėtojais tapo 
Italijos rinktinė.

DVIRAČIAI: Valencijoj (Is
panija) vykstančiame Europos dvi
račių tako čempionate jaunių asme
ninio persekiojimo lenktynėse Lie
tuvos atstovė D. Tušlaitė iškovojo 
bronzos medalį, o asmeninėse taškų 
lenktynėse tarp 14 dviratininkių už
ėmė ketvirtąją vietą. Moterų 500 m 
lenktynėse lietuvė G. Gaivenytė už
ėmė ketvirtąją vietą.

FUTBOLAS: UEFA Intertoto 
taurės varžybose dalyvauja du Lie
tuvos klubai. Pirmojo atrankos rato 
pirmosiose rungtynėse Lietuvos vi
cečempionai Panevėžio “Ekrano” 
futbolininkai namuose įveikė Liuk
semburgo klubą “F91 Dudelange” 
1:0 ir savo aikštėje sužaidė 1:1 su 
“Esbjerg fB” (Danija) klubu. Vil
niaus “Žalgiris” svečiuose išplėšė 
lygiąsias 2:2 su Šiaurės Airijos ko
manda “FC Portadown”. Lietuvos 
aukščiausios lygos varžybų lentelė: 
1. Kauno “FBK Kaunas”, 2. Pane
vėžio “Ekranas”, 3. Klaipėdos “At
lantas”, 4. Vilniaus “Žalgiris”, 5. 
Vilniaus “Vėtra”, 6. Šilutės “Šilu
tė”, 7. Vilniaus “FK Vilnius”, 8. 
Marijampolės “Sūduva”.

LENGVOJI ATLETIKA: Itali
joje vykstančio 10-ojo pasaulio jau
nimo (iki 20 metų) lengvosios atle
tikos čempionato septinkovės var
žybose Lietuvos atstovė V. Žemai
tytė laimėjo sidabro medalį. Tai ge
riausias Lietuvos sportininkų pasie
kimas per visus septynis čempiona
tus, kuriuose dalyvavo mūsų šalies 
sportininkai. V.P.

- Su “FC Porto” (Portugalija) 
komanda UEFA čempionų lygos 
nugalėtoju tapusiam Lietuvos fut
bolininkui Edgarui Jankauskui bu
vo įteiktas Kūno kultūros ir sporto 
departamento (KKSD) medalis “Už 
aukštus sportinius pasiekimus”. 
Futbolininką pasveikinęs KKSD 
generalinis direktorius Vytas Nė- 
nius džiaugėsi, kad tarp stipriausių 
Europos futbolo klubų varžybų 
čempionų jau yra ir Lietuvos fut
bolo mokyklos auklėtinis.

- Sportiškiausias Lietuvos 
miestas - Kaunas. Jis parengia 
daugiausia olimpiečių. Kaunas - 
didžiųjų miestų sporto lenktynių 
vadovas. Patvirtintoje Lietuvos 
olimpinėje rinktinėje yra 19 kau
niečių.

- [ pasaulinę burlaivių regatą 
“Tall Ships Race 2004” liepos 15 d. 
išplaukė jachta “Lietuva”. Pirmą 
kartą šioje pasaulinėje regatoje 
jachta “Lietuva” dalyvavo 1992 m. 
Tada, įveikę tik dalį varžybų, lie
tuviai kelionę baigė perplaukę At
lantą. Šiemet jachtos įgula pasiren
gusi įveikti visą varžybų ruožą. 
Regata vyksta Šiaurės jūroje.

- Pirmą kartą Klaipėdoje ir ap
skritai Lietuvoje surengta kėglių 
mėgėjų lyga sulaukė didelio susi
domėjimo, tad neabejojama, kad ji 
bus organizuojama ir toliau. Po 
keturių tarpsnių bei baigmės kėg- 
liavimo centre “Smūgis” paaiškėjo 
geriausi Klaipėdos apskrities mė
gėjai, kurie buvo apdovanoti tau
rėmis, medaliais, diplomais bei rė
mėjų dovanomis.

- Futbobo čempionas “Kau
nas” liepos 13 d. Maltoje 2:0 nuga
lėjo stipriausią šios šalies komandą 
“Sliema Wanderers”. Inf.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME IMAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.00% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.00% už 180-269 d. term. Indėlius 
1.10% už 270-364 d. term. Indėlius 
1.30% už 1 m. term. Indėlius 
2.10% už 2 m. term, indėlius 
2.55% už 3 m. term, indėlius 
3.00% už 4 m. term, indėlius 
3.50% už 5 m. term. Indėlius 
1.20% už 1 m. GIC mėn. palūk.
1.55% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
2.35% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.80% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
3.30% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
1.75% už RRSP 1 m. term. ind.

už asmenines paskolas
nuo.................................4.75%

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų......................... 4.00%
2 metų......................... 4.40%
3 metų......................... 4.95%
4 metų......................... 5.30%
5 metų......................... 5.60%

- su keičiamu 
nuošimčiu....................3.75%

DUODAME
2.60% už RRSP 2 m. term. ind.
3.05% už RRSP 3 m. term. Ind.
3.55% už RRSP 4 m. term. ind.
4.10% 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.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

• asmenines paskolas
• mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: lnfo@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; ketvirtad. Ir penktad. nuo 9 v.r. - 8 v.v.

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r. • 1 v.p.p.
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 MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kanadoje ir 
Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip nuolatinis šal
tinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės išlaikymą bei studijuo
jantį jaunimą Kanadoje ir teikti finansinęparamą Lietuvai.

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. Telefonas veikia nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. ir 

5 v.v. Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

■■■■■■■■■■■■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROYAL l_E=RA.GE 
■■*■■■■■■■■ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

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

QUEEN SVRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4800Algis MEDELIS

KELIONĖS Į VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į LIETUVA - visuomet geriausiomis kainomis!
VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvykų - 

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

Tel. Toronte 416 531-4800 Bilietus prašau atsiimti, į tolimes
nes vietoves siunčiu X-PRESS paštu

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca


Vidurvasario muzika Niagaroje 
Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis, kurio 
organizatorius - smuikininkas ATIS BANKAS
Pačiame vasaros viduryje 

Niagaros miestelio (Niagara-on- 
the-Lake) senųjų pastatų salėse, 
šventovėse ir netgi vyninėse su
skambės klasikinė muzika. Lie
pos 26-ąją dieną čia prasideda 
Niagaros tarptautinis kdmerinės 
muzikos festivalis, truksiantis 
iki rugpjūčio 18 d.

Festivalio programa turtinga 
ir įvairi: per 24 dienas numato
ma surengti per 30 koncertų. 
Festivalio svečiai - įžymūs An
glijos, JAV, Kanados atlikėjai 
bei vienetai atliks baroko, kla
sikinės, romantinės ir šiuolaiki
nės kamerinės muzikos kūri
nius. Klausytojus turėtų sudo
minti pažintis su dainininku ka
nadiečiu Gary Relya (bosas- 
baritonas).

Niagaros pakrantės gali di
džiuotis sena istorija, ypač pir
mųjų kanadienčių indėnų palik
tais pėdsakais. Protėvių kultūros 
atgarsius galima atrasti kanadie
tės kompozitorės Barbaros Cro- 
all kūryboje, kurią festivalio 
dalyviams pateiks ji pati. Be 
ankstesnių festivalio koncertų 
ciklų “B. Shaw ir muzika”, 
“Muzika ir vynas” ir kt., šiemet 
bus nauji. Tai “Preliudijos prieš 
spektaklį”, vienos dalies koncer
tai B. Shaw teatro lankytojams. 
Įdomių diskusijų ir muzikinių 
atradimų žada koncertų ciklas 
“Glen Gould ir kamerinė mu
zika”.

Niagaros festivalio sumany
tojas ir organizatorius bei meno 
vadovas - mūsų visuomenei jau 
pažįstamas Toronto simfoninio 
orkestro smuikininkas Atis Ban
kas. Jis į festivalį mielai kviečia 
ir lietuvių atlikėjus, gyvenančius
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Waruinsna&jfSA
Atliekame visus paruošimo 

ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

FINNAIR SUMMER 2004 FLIGHTS
Finnair direct summer flights from Toronto to Helsinki are on sale now! Fly to 
Vilnius via Helsinki between June 17 and September 7, 2004.

Finnair provides year-round service from New York with many convenient connec
tions from Canada, in addition to daily codeshare flights from Vancouver, Toronto 
and Montreal via London, U.K. to Helsinki.

Contact your travel agent today for reservations and further information.

www.finnair.com 
416 2 22-0740 or 
1 800 461-8651 

Kanadoje ar Lietuvoje. Praėju
siais metais su dideliu pasiseki
mu festivalio koncertuose daly
vavo pianistas iš Lietuvos Petras 
Geniušas, torontiškės - Ilona 
Beresnevičienė, Leokadija Ka- 
novičienė, Janina Kuzma (Re
gina). Šį pavasarį Toronto lie
tuvių mišraus choro moterų an
samblis “Volungėlės” (vad. D. 
Viskontienė) dalyvavo viename 
iš festivalio surengtų koncertų 
Niagaroje. Klausytojai liko su
žavėti dainininkių programa, 
ypač lietuvių liaudies dainomis, 
išreiškė viltį klausytis jų daž
niau.

Šiemetinio festivalio viešnia 
solistė Skaidra Jančaitė (sopra
nas) liepos 29 ir 31, rugpjūčio 4 
d. koncertuose atliks Debussy, 
Poulenc, Ravel, Musorgskio 
dainas, taip pat lietuvių kompo
zitorių - M. Urbaičio ir A. Ger
manavičiaus kūrinius. Rugpjū
čio 9 d. Janina Kuzma (piani
nas) rugpjūčio 9 d. skambins 
Šopeno ir Liszto kūrinius.

Festivalio koncertai tarsi 
suartina atlikėjus ir klausytojus, 
po koncertų leidžia pabendrauti, 
pasidalinti mintimis apie girdėtą 
muziką ir apskritai jos reikšmę 
mūsų gyvenime.

Gerai apgalvotas ir koncertų 
tvarkaraštis. Rytiniai, dieniniai 
ar popietiniai koncertai labai pa
togūs Niagaros pakrančių lanky
tojams ar norintiems sugrįžti į 
namus prieš naktį. Tai puiki 
proga šeimoms su vaikais juos 
atitraukti nuo TV ar kompiu
terių ekranų ir tarp vasaros pra
mogų bent valandai kitai persi
kelti į skirtingą meno pasaulį. 
Naktinės romantikos mėgėjams 
skirti koncertai Stonechurch 
Vineyards ar Peller Estate Wi
nery, žaismingą sekmadienio 
popietę su vynu ir muzika galite 
praleisti Chateau de Charmes 
Winery.

Bilietus į festivalio koncer
tus galima užsisakyti iš anksto 
(žr. TŽ skelbimą 8 psl.) arba 
įsigyti prie įėjimo. K. Saulius

VALDOVŲ RŪMŲ ATKŪRIMO RĖMĖJŲ PAGERBIMO IŠKILMĖS 2004 m. liepos 6 dieną Vilniuje, Katedros 
aikštėje. Šios iškilmės yra jau trečiosios, tradicija tapęs renginys, kurį kasmet liepos 6-ąją, Valstybės ir Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo dieną, Valdovų rūmų paramos fondas rengs Katedros aikštėje, kol galės perkelti rėmėjų 
šventę į atstatytus Valdovų rūmus ar jų kiemą. Šių metų iškilmėse dalyvavo Lietuvos vidaus reikalų ministerijos 
reprezentacinis pučiamųjų orkestras; meno vadovas ir vyriausias dirigentas - pik. Algirdas Radzevičius, Lietuvos 
filharmonijos solistas Danielius Sadauskas, senovės kovų klubas “Antikos karys” ir Lietuvos skautų sąjungos du 
tuntai “Valdovų rūmai” ir “Raitija” iš Pavilnio. Renginį vedė aktorius Gediminas Storpirštis

Lietuvių fondas remia, bet ne kovoja
VYTAUTAS KAMANTAS, 

LF tarybos narys

Birželio 15 d. TŽ išspaus
dintas Lauryno R. Misevičiaus 
(kuris yra JAV Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybos vi
cepirmininkas) straipsnis Lietu- 
viųfondo kova su Bendruomene. 
Jame yra klaidingų teiginių. 
Kaip suprantu, kai straipsnyje 
rašoma apie Bendruomenę, tai 
reiškia JAV LB.

‘ Pirmiausia, Lietuvių fondas 
(LF) nekovoja prieš Bendruo
menę. Priešingai, LF remia di
delėmis pinigų sumomis Ben
druomenės projektus ir kartu su 
JAV LB krašto valdybos paskir
tais bei LF direktorių priimtais 
ir patvirtintais LB atstovais dali
na metinį LF pelną. Tai yra nuo
širdi ir konkreti parama Ben
druomenei, bet ne kova prieš ją. 
LF Pelno skirstymo komisijos 
LF ir LB nariai jau visi kartu 
posėdžiavo ir draugiškai dalino 
LF pelną praėjus tik dviem sa
vaitėms po suvažiavimo.

on«wvfkJ rinnniR

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Antra, nenoriu sutikti, kad 
“...oficialiai įsteigta LB stengėsi 
telkti lėšas tuometinės Sovietų 
Sąjungos sudėtyje atsidūrusios 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimui”. Teisingiau būtų rašyti, 
kad tą darė Tautos fondas, bet 
ne LB, kuri lėšas telkė lietuvy
bės išlaikymui, daugiausia švie
timui ir kultūrai.

Trečia, 1960-61 m. negalėjo 
būti ilgų diskusijų, kaip rašoma 
straipsnyje, tarp vadinamojo 
“...Geležinio vilko” fondo prie 
LB šalininkų ir alternatyviai siū
lyto “Milijoninio fondo” steigi
mo...”, nes tada nebuvo jokio 
“Geležinio vilko” fondo, nei 
“vilko” fondo steigėjų. Šis “Ge
ležinio vilko” vardas buvo pir
mą kartą paminėtas praėjusiais 
metais, o dabar pakartotas minė
tame straipsnyje.

Ketvirta, reikia patikslinti, 
kad Vasario 16-osios proga 
skelbti LB aukų vajai nebuvo 
Lietuvių fondui auginti. Jų tiks
lai buvo kitokie, būtent remti 
JAV LB krašto valdybas ir jų 
projektus.

Penkta, reikėtų atskiro ilgo 
straipsnio teisingai išsiaiškinti 
apie LF savarankiškumą. Trum
pai galima tik pastebėti, kad 2003 
m. LF narių suvažiavime abso
liuti dauguma narių (85%) pri
imtu nutarimu panaikino iki tada 
buvusią JAV LB veto teisę- LF 
Įstatų pakeitimams, pataisytus 
dokumentus atitinkamai užre
gistravo Illinois valstijos įstaigose 
ir tas nutarimas teisiškai galioja 
daugiau kaip vieneri metai. LF 
nekėlė “karo” prieš JAV LB ir 
dabar nekovoja prieš ką nors.

Šešta, JAV LB KV vicepir
mininkas savo straipsnyje rašo: 
“...pakeitus LF įstatus stambiau
sia išeivijos lietuvių bendruome
nės pastangomis įsteigta lėšų 
telkimo organizacija gali tapti 
privačių kelių suinteresuotų as
menų kontroliuojamu fondu, ku
ris jau veiktų visiškai nepriklau
somai nuo visuotinių LB direk
tyvų”. Taip negalės būti, nes 
Lietuvių fondą, kaip Illinois

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE 

valstijos įstaigose įregistruotą 
“Not for Profit” finansinę insti
tuciją, griežtai kontroliuoja JAV 
federacinės valdžios įstatymai ir 
mokesčių inspekcijos (Internal 
Revenue Service) reikalavimai, 
Illinois valstijos įstatymai, LF 
registracijos dokumentai (Arti
cles of Incorporation), LF įstatai 
ir apie 4,000 gyvų LF narių. Jei 
kada nors labai tolimoje ateityje, 
tarkim už 75 ar 100 metų, LF 
nariai norėtų likviduoti LF, tai 
pagal minėtus JAV įstatymus ir 
LF įstatus, nei vienas LF narys 
ar direktorius negalės gauti bet 
kokį LF turtą ar pinigus. Viskas 
turės būti perduota kitai lietuviš
kai organizacijai, siekiančiai tų 
pačių tikslų kaip ir LF, būtent 
teikti paramą lietuvybės išlaiky
mui. Bet jei tada JAV nebus 
tokių lietuviškų organizacijų, tai 
viskas bus perduota Lietuvoj vei
kiančioms panašioms lietuvių or
ganizacijoms, remiančioms lietu
vybės išlaikymą išeivijoje.

Septinta, straipsnyje rašo
ma, kad LF įstatams “...tinkamai 
paruošti buvo nuspręsta sudaryti 
bendrą iš LB ir LF atstovų ko
misiją”. Tokio sprendimo išvis 
suvažiavime nebuvo. Buvau 
vienas iš suvažiavimo pirminin
kų ir apie tai gerai žinau. Su
važiavimo metu buvo visokių 
siūlymų, bet jie liko siūlymais, 
nes balsavimų ir nutarimų tuo 
klausimu nebuvo. LF turi savo 
nuolatinę Įstatų komisiją iš 9 LF 
narių (trys iš jų yra advokatai), 
kurie daug metų įstatus nuolatos 
peržiūri, taiso, papildo ir patei
kia savo išvadas ar siūlymus LF 
tarybai. Kai LF taryba siūlomus 
pakeitimus patvirtina, tada jie 
pateikiami LF narių suvažiavi
mui svarstyti ir galutinai nutarti.

Manau, kad skirtingos nuo
monės spaudoje ar suvažiavi
muose reiškia įvairiai galvojan
čių žmonių diskusijas, kartais 
ginčus, bet ne karą vieni prieš 
kitus. Tačiau diskusijose reikia 
naudoti teisingus faktus. Trum
pas, teisingas ir dalykiškas šių 
2004 m. LF nariiŲ suvažiavimo 
aprašymas buvo TŽ birželio 1 d. 
laidoje LF suvažiavimo sekreto
rės Aldonos Šmulkštienės straips
nyje Amerikos Lietuvių fondo 
suvažiavimas.

LF vadovai suvažiavime 
aiškiai pasakė, kad LF rėmė ir 
rems Bendruomenės švietimo, 
kultūros ir panašius lietuvybės 
išlaikymo projektus, konstrukty
viai bendradarbiaus su JAV LB, 
PLB ir išeivijos organizacijo
mis, kartu su JAV LB skirstys 
LF pelną. LF įstatų keitimo 
klausimas buvo sąmoningai iš
imtas iš LF narių suvažiavimo 
darbotvarkės, nes įsikarščiavu
siems dalyviams reikėjo atvėsti, 
ramiau galvoti ir draugiškiau 
ateityje bendradarbiauti.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.
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Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b.Sc.,llb.

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

& SKAITYTOJAI PASISAKO
IŠTVERMINGAS 
SKAITYTOJAS

Jau daugiau kaip 40 metų imu 
Tėviškės žiburius. Kai baigiu skai
tyti, tai nuvežu į Lethbridge (175 
km į vakarus nuo Medicine Hat) ir 
duodu savo broliui Vytautui skai
tyti. Aš šiame mieste gyvenu jau 49 
metai. Kai išsikėlėm 1955 metais iš 
Lethbridge miesto, Medicine Hat 
turėjo mažiau kaip 20,000 gyven
tojų, o dabar yra per 51,000.

Užauginom čia mūsų šeimą: 
trys mergaitės. Išmokėm jas univer
sitetuose. Dabar turime septynis 
vaikaičius. Jau daugiau kaip dvy
lika metų priklausau Medicine Hat 
College Foundation, tai renkam pi
nigus studentų stipendijom, pastatų 
pagerinimui ir statybai. Per tuos 
metus surinkom per septynis mili
jonus dolerių. Gal ir todėl mane pa
gerbė ir įteikė “Alumni of the Year 
Award”. Kiti gavusieji tą garbę yra 
daktarai, advokatai, inžinieriai, gar
sūs pasaulinio lygio sportininkai. 
Vienas jų yra naftos gamyklos sa
vininkas, vertas kelių šimtų mili
jonų dolerių.

Gal ta mano garbė jums ne
svarbi, bet man yra labai svarbi. 
Kai išvažiavau iš Lietuvos, buvau 
tik 15 metų, bet neužmiršau lietu
viškai rašyti ir kalbėti be jokių kitų 
lietuvių, kur aš galėčiau su jais pa
sikalbėti.

Siunčiu pranešimą su mano 
nuotrauka ir aprašymą, kuris yra 
pakabintas garbės vietoj, kur daug 
žmonių gali pamatyti.

P.S. [dedu čekį 100 dol. kaip 
dovaną laikraščiui.

Algirdas Arelis, 
Medicine Hat, Alberta 

Red. pastaba. Sveikiname Jus kaip 
ištvermingą TŽ skaitytoją, dėkoja
me už dosnią auką laikraščiui, lin
kime išlikti tvirtai ištikimu lietuvy
bei.

SVETIMŽODŽIAI
TŽ 24 nr. yra labai kruopščiai 

ir rūpestingai parašytas vedamasis. 
Jame Č.S. labai įsakmiai ir įtikina
mai aptaria savosios kalbos reikš
mę tautos valstybiniame gyvenime. 
Jis taip pat apgailestauja, kad šian
dien mūsų kalba yra užteršta sve
timžodžiais. Jis ragina apsivalyti 

nuo tų svetimžodžių ir pakeisti juos 
tikrais lietuviškais žodžiais.

Tik labai gaila, kad autorius ir 
pats šiame taip gerai paruoštame ir 
svarbiame vedamajame vartoja ga
na daug svetimžodžių, kurie leng
vai galėjo būti pakeisti gražiais lie
tuviškais žodžiais. Jis rašo: de
monstruoti - kodėl ne parodyti; 
konkrečiai - apčiuopiamai; jubilie
jus - sukaktis; barbarizmas - sve
timžodis; ignoruoja - neboja; ab
surdiška - neapčiuopiama; kontro
liuoti - tikrinti; okupacija - paver
gimas. O pagaliau, gerai pagalvo
jus, galbūt būtų galima surasti pa
kaitalą ir žargonui ar žargonizmui.

Panašių svetimžodžių galima 
rasti ir visuose kituose Jūsų savait
raščio puslapiuose, ir tai sudaro la
bai liūdną vaizdą. Bet tais svetim
žodžiais, kurie galėtų būti pakeisti 
gražiais lietuviškais žodžiais, yra 
užpildyti ir visi kiti mūsų laikraš
čiai bei daugelis knygų. Jų neven
gia ir mūsų kalbėtojai savo kalbose 
įvairių iškilmių ir minėjimų pro
gomis.

Tad būtų pats laikas pradėti 
kovoti su šia negerove ir ginti mū
sų istorinės kalbos garbę. Ir pir
moje eilėje tai turėtų daryti mūsų 
laikraščių redaktoriai. Jie turėtų 
peržiūrėti visus savo bendradarbių 
straipsnius ir juos apvalyti nuo bar
barizmų ir paraginti tuos savo 
bendradarbius jų vengti.

Tad visi labai įdėmiai skaitė
me šį Jūsų laikraščio vedamąjį ir ti
kime, kad jis ras atgarsį ir plates
nėje mūsų visuomenėje.

Jonas Daugėla, 
Florida

Red. Pastaba. Taikli Jūsų pa
staba. Minėtas TŽ vedamasis atsi
rado pasiskaičius dabartinės Lietu
vos spaudos. Ten tiesiog bėgama 
nuo lietuviškų atitikmenų, stengia
masi vartoti kuo daugiau svetimžo
džių ir tuo parodyti savo išprusimą. 
Išeivijos spaudoje tų svetimžodžių 
nėra tiek daug. TŽ redakcija gero
kai apvalo gautus straipsnius nuo 
svetimžodžių, bet vengia ir kraštu
tinumų, nes lietuviški atitikmenys 
ne visada tiksliai perduoda auto
riaus mintį. Jūsų siūlomas “igno
ruoti” pakaitalas “neboja” nepri
imtinas jau vien dėlto, kad yra ne
lietuviškas (t.y. lenkiškas); reikėtų 
rašyti “nepaiso”.
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Anapilio žinios

- Liepos 17, šeštadienį, susi
tuokė Kęstutis Vaitkus su Lisa 
Groeneveld.

- Toronte mirė a.a. Ona La
pinskienė, 99 m. amžiaus. Buvo pa
šarvota Turner & Porter laidotuvių 
namuose prie Bloor ir Windermere 
gatvių sankryžos. Maldos prie kars
to vyko liepos 20, antradienį, 7 v.v. 
Laidotuvių Mišios - liepos 21, tre
čiadienį, 10 v.r. Lietuvos kankinių 
šventovėje.

- Liepos 25, ateinantį sekma
dienį Lietuvos kankinių šventovėje 
per 9.30 v.r. ir 11 v.r. Mišias giedos 
Lilijos Turūtaitės vadovaujamas 
pensininkų choras “Daina”.

- Lietuvos kankinių šventė - 
Anapilio parapijos atlaidai šiais 
metais bus spalio 3, sekmadienį. Tą 
dieną Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus tik 9.30 vai. ryto (Mišių 
11 v.r. nebus). Iškilmingos Mišios 
tą dieną bus 3 v.p.p. Po Mišių bus 
eisena su Švenčiausiuoju, o po eise
nos - vaišės Anapilio salėje. Vaišių 
metu meninę programą atliks Algio 
Ulbino vadovaujamas “Bočių” cho
ras iš Wasaga Beach miesto. Bilie
tai į vaišes bus pradedami platinti 
rugsėjo mėnesio pradžioje. Juos 
bus galima užsisakyti pas Birutę 
Samsonienę, tel. 905 847-9961.

- Mišios liepos 25, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Bronių Znotiną; 
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 10.30 v.r. už 
a.a. Feliksą Noreiką; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje liepos 24, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už Vilkų mirusius.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, liepos 22, 

pamaldos įvyks 9.30 v. ryto.
- Sekmadienį rugpjūčio 1, pa

maldos su Šv. Komunija 9.30 v. ryto.

Muziejaus-archyvo žinios
- Kanados lietuvių bendruo

menės dėka, muziejaus direktorė 
dr. Rasa Mažeikaitė dalyvavo tarp
tautinėje istorikų konferencijoje 
Anglijoje, kurioje skaitė pranešimą 
apie kryžiuočių ordino kroniki
ninko bandymus pateisinti karą 
prieš senovės lietuvius.

- A. a. Jadvygos Rukšienės 
atminimui L. Pocienė aukojo $20 
muziejaus-archyvo išlaikymui. Taip 
pat archyvo išlaikymui aukojo šie 
Vinipego lietuviai: V. Zavadskienė 
r- $50; Juozas ir Brenda Grabiai - 
$100; Vinipego apyl. lietuvių ben
druomenė - $100.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 18 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 140 svečių. Sve
čių knygoje pasirašė gyd. L. Kume- 
liauskas, R. Kumeliauskienė ir J. 
Kumeliauskas iš Vilniaus.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis - liepos 22, ket
virtadienį 7 v.v. Lietuvių Namų 
seklyčioje.

- “Lokys” pirmadieniais, an
tradieniais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais veikia nuo 5 v.p.p. Kito
mis dienomis - įprastu laiku.

- “Lokyje” galima pirkti lietu
viško maisto. Skambinti tel. 416 
534-8214.

- Kviečiame pietauti Lietuvių 
Namuose, kur gera proga susitikti 
su iš kitų vietovių atvykstančiais 
tautiečiais.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams a. a. J. Ruk

šienės atminimui $40 aukojo L. 
Balsienė.

- Besidomintys Slaugos na
mais informacijos gali gauti inter
neto tinklalapyje www.labdara.ca.

- Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas. Jos pri
imamos Toronto ir Hamiltono kre
dito kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON, M6P 1A6.

A. a. Sofijos Beliūnienės- 
Kikilienės atminimui, užjausda
mi vyrą Aleksą, dukteris Rimą 
Beliūnaitę ir Dalia Steponaitienę 
su šeima Tėviškės žiburiams 
$150 aukojo A. G. Morrison, J. 
Hobson ir B. F. Kasperavičių 
šeimos.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Mišios “Kretingos” stovykla

vietėj stovyklų metu aukojamos 11 
v.r. stovyklautojams, stovyklautojų 
tėvams, giminėms ir apylinkės gy
ventojams.

- Norintys vykti autobusu į 
Midlandą turėtų užsiregistruoti iš 
anksto, nes reikia žinoti, kiek žmo
nių vyks iš Toronto ir Hamiltono. 
Nuo parapijos autobusas išvažiuos 
12 v.d. ir sugrįš apie 7 v.v. Kaina 
$20.

- Pakrikštytas Andreas Vytau
tas, Rimos (Mačikūnaitės) ir Roger 
Honziger sūnus.

- Santuokos sakramentui ruo
šiasi Dana Barakauskaitė su Eu
gene Latour.

- Kun. Kęstutis Butkus, OFM, 
jau kuris laikas gyvena “Labdaros” 
namuose, 3 Resurrection Rd., To
ronto, ON, M9A 5G1, kambario nr. 
110, o kun. Liudas Januška, OFM, 
laukia perkėlimo į “Labdarą” iš Co
pernicus Lodge, 66 Roncesvalles 
Ave., Toronto, ON, M6R 3A7, 
kambario nr. 207.

- Praeitą sekmadienį “Kretin
gos” stovyklavietėje Vasagoj prasi
dėjo lietuviškai kalbančių vaikų 
stovykla su 112 stovyklautojų. Sto
vyklos komendantas Stasys Kulia- 
vas, kapelionas prel. E. Putrimas su 
padėjėju br. Antanu Blužu, OFM. 
Muzikos skyriui vadovauja Rasa 
Poskočimienė, slaugė Rūta Kulie
šienė. Stovykla baigsis liepos 31 d. 
Po to, rugpjūčio 1 - 7 d.d. vyks šei
mų stovykla, kuria rūpinasi Algis ir 
Alma Slapšiai, 905 726-2516.

- Mišios sekmadienį liepos 
25: 8 v.r. už gyvus ir mirusius pa
rapijiečius; 9 v.r. už a.a. Elvyrą Šei- 
mienę; 10.45 v.r. už a.a. Joną Didž- 
balį už a.a. Gintą Kaledinską (6 
met.) ir už a.a. Pranutę ir Danielių 
Siminkevičius; 12.15 v.p.p. už a.a. 
Eleną Šimaitienę.

Metinės lietuvių pamaldos 
Kanados kankinių šventovėje 
Midlande įvyks sekmadienį rug
pjūčio 22. Kryžiaus keliai bus 
einami 2.30 v.p.p., Mišios 3 
v.p.p., o po jų trumpos maldos 
prie tremtinių aukoms atminti 
lietuviško kryžiaus. Mišias kon- 
celebruos lietuviai kunigai iš 
Londono, Hamiltono, Mississ- 
augos ir Toronto. Per pamaldas 
giedos Algio Ulbino vadovauja
mas “Bočių” choras iš Wasaga 
Beach vietovės. Tautiečiai mie
lai kviečiami pamaldose daly
vauti. Jose prisiminsime Lietu
vos kankinius, aplankysime lie
tuvišką kryžių. Tai bus prasmin
ga ir maloni vasarai baigiantis 
išvyka. Nuo Hamiltono Aušros 
Vartų ir Toronto Prisikėlimo pa
rapijų bus galima vykti autobusu. 
Registruotis parapijų raštinėse.

Kanados Lietuvių katalikų 
centras

A. a. Elenos Senkuvienės 
vienerių metų mirties prisimini
mui (liepos 23 d.) Aldona Aukš
tikalnytė Tėviškės žiburiams au
kojo $100.

A. a. Elenos Dauguviety- 
tės-Kudabienės vienerių metų 
mirties prisiminimui (liepos 22 
d.) Kudabų šeima Tėviškės žibu
riams aukojo $100.

A. a. Sofijos Kikilienės 
šviesiam atminimui pagerbti 
tremtinių vaikaičių mokyklai 
Lietuvių Namai Vilniuje J. S. 
Poškai aukojo $50.

A. a. Jadvygai Rukšienei 
mirus, užjausdami jos dukrą Ju
ditą, vaikaitį Joną ir gimines, 
Kovai su vėžiu ir džiova sergan
tiems vaikučiams Lietuvoje au
kojo: $100 - Silvia Pecota Stu
dio; $50 - P. V. Jankaičiai; $25
- B. T. Stanuliai; $20 - A. Le- 
mėžys, J. P. Barakauskai, A. S. 
Ciplijauskai, G. Bijūnienė; $10
- P. Mašalienė, A. P. Skilan- 
džiūnai, J. Gačionienė.

B.K. ir M.P.

Gausi Toronto gintariečių grupė, dalyvavusi Tautinių šokių šventėje Čikagoje

Toronto “Atžalyno” šokėjai, išsirikiavę XI I-ją Tautinių šokių šventę pradedant Čikagoje

B MONTREAIffUE
Lietuviškas kryžius prie Auš

ros Vartų šventovės jau atgyveno 
savo amžių. Naują kryžių padaryti 
sutiko Gytis Niedvaras. Jau anks
čiau savo veiklą užbaigusi parapi
jos Šv. Onos dr-ja iš savo likusių 
išteklių kryžiaus atstatymui paau
kojo $100.

Aušros Vartų šventovėje lie
pos 24 d. susituoks Tomas Išga- 
naitis ir Melanie Drechou.

Šią vasarą daug montrealiečių 
lietuvių su vaikais ir vaikaičiais 
vyksta Lietuvon - vyresnieji aplan
kyti giminių, prisiminti jaunas die
nas, o jaunieji - susipažinti su tėvų 
ir senelių gimtuoju kraštu. D.S.

Šv. Kazimiero parapijos žinios
- Mišios Šv. Onos šventės pro

ga bus aukojamos sekmadienį rug
pjūčio 8. Draugijos narės ir svečiai 
kviečiami atsilankyti.

- Muz. Aleksandras Stankevi
čius sutiko vargonuoti Šv. Kazi

miero parapijoje per Mišias. Jis yra 
gimęs Montrealyje, studijavo muzi
ką McGill universitete, dirigavimo 
ir kompozicijos srityje. Septyniolika 
metų jis dirigavo Montrealio Auš
ros Vartų parapijos chorą. 1987 m. 
su poetu Henriku Nagiu parašė 
kantatą “Kryžių ir Rūpintojėlių Lie
tuva” Lietuvos krikšto 600 metų 
sukakčiai. Premjera vyko 1987 m. 
gegužės 23 d. Sv. Kazimiero para
pijos šventovėje, paskui Toronte, 
vėliau Vilniaus Katedroje ir kitur. 
Dabar jis dirba savo muzikos studi
joj, namuose, kur rašo muziką tele
vizijos programoms, reklamoms 
per radiją ar televiziją. Yra parašęs 
muziką CD plokštelei vienos žino
mos vaikučių knygelės “The Little 
Prince”. Aleksandras yra vedęs 
Gailą Naruševičiūtę, turi dukterį ir 
sūnų, kuriems jis yra futbolo (soc
cer) treneris. Mūsų parapijoj rudenį 
žada diriguoti chorą. Linkim jam 
sėkmės. VL

parapijos choro dirigentas Nuotr. P. Pingitore

Toronto Maironio mokyklos VIII skyriaus mokytoja Jolanta Stasiulevi- 
čienė sveikina savo mokinius mokslo metų užbaigtuvėse

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ pas
kutinis numeris prieš atosto
gas išeis liepos 27 d., o poatos- 
toginis numeris - rugpjūčio 17 
d. Atostogų metu neveiks re
dakcija ir spaustuvė. Adminis
tracija dirbs visas dienas, iš
skyrus šventes ir savaitgalius.

Toronto pensininkų klubo 
gegužinė įvyko liepos 14 d. 
High Parke. Nors lietutis krapi
no, bet žmonių gausiai susirinko.

Renginių vadovė L. Mačio- 
nienė gražiai viską organizavo ir 
linksma kalbele gegužinę pradė
jo. Padėkojo, kad valdyba, cho
ristai ir pensininkai taip gausiai 
susirinko ir lietaus nepabijojo. 
Choro “Daina” pirm. V. Maša
las irgi pasveikino susirinkusius. 
Po to tasai choras, vadovauja
mas muz. L. Turūtaitės, traukė 
dainą po dainos. Paskutinei dai
nai Žemėj Lietuvos — ąžuolai ža
liuos pakvietė ir buvusius cho
ristus prisijungti, ir tie mielai 
prisidėjo.

Pavalgius V. Birštono paga
mintų karštų kotletų, dar ilgai 
visi šnekučiavosi, dainavo ir net 
valsiuką sušoko. Išsiskirdami 
pažadėjo ateinančią vasarą vėl 
susitikti. Br. P.

A. a. Sofijai Kikilienci mi
rus, Irena ir Algis Žemaičiai, už
jausdami visą šeimą, Tėviškės 
žiburiams aukojo $50.

A. a. Vandos Šimkevičiū- 
tės-Yčienės atminimui Emilija 
Karosienė Tėviškės žiburiams 
aukojo $30.

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo P. Kanopa (žmonos 
a.a. Stanislovos V mirties meti
nių proga).

IŠNUOMOJAMAS naujai atre
montuotas 1 miegamojo butas rū
syje nerūkančiam asmeniui su bal
dais High Park vietovėje, arti par
duotuvių ir transporto priemonių. 
Kviečiami studentai. Skambinti va
karais tel. 416-533-7947.

JOTVA CONSTRUCTION 
Atlieka staliaus, vidaus sienų (dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, vandentiekio 
sistemos įvedimo (plumbing) dar
bus. Skambinti Algiui tel. 905 
272-8323 arba 416 882-8531.

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 te). 416 503-1687.

CONSTRUCTION LTD.

Nuotr. D. R. Puterių

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 
ALVYDUI GRIGUČIUI 

cell: (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628

6-as/s TARPTAUTINIS

ILVIEREVĖS MUZIKOS FESTIVALIS
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907A ROSEMONT BLVD., MONTREAL, QUE. HIX IL7 
TEL: (514) 722-3545 FAX: (514) 722-3546

vyks liepos 26 - rugpjūčio 18 d.d.
Niagaros miestelyje
(Niagara-on-the-Lake)

FESTIVALIO PROGRAMOJE: 
baroko, klasikinės, romantinės ir 
šiuolaikinės muzikos kūriniai bei jų ciklai

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

1475, rue De Seve, Montreal (Quebec) H4E 2A8
“B. Shaw ir muzika”, “Muzika ir vynas”, “Glenn Gould ir
kamerinė muzika“ ir kt. Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349
Koncertai rengiami Niagaros istorinių pastatų salėse, šventovėse, 
geriausiose vyninėse. Juose dalyvaus įžymūs kamerinės muzikos 
atlikėjai iš Anglijos, JAV, Kanados ir Lietuvos.
Kviečiame maloniai praleisti vasaros vakarą ar popietę įspūdin
gose Niagaros pakrantėse, pasiklausyti muzikos, paragauti vyno 
geriausiose vyninėse.

DĖL INFORMACIJOS KREIPTIS: 
www.niagaramuslcfest.com TEL: 1-877-MUSFEST (1-877-687-3378)

DĖL BILIETŲ TEIRAUTIS: 
Niagara-on-the-Lake Chamber of Commerce 
www.niagaraonthelake.com/TicketEvent.jsp

TEL. 1-905-468-1950

PASKOLOS STUDENTAMS!
PASIRŪPINKITE

MOKSLO FINANSAVIMU RUDENIUI.
Palankios studentų paskolos iki $10,000 metams 

be jokių mokesčių mokslo metų eigoje.

STUDENTAMS STIPENDIJOS!
Artėjantiems mokslo metams kooperatyvo valdyba 
paskyrė 5 stipendijas nariams-studentams.

Anketas pildykite iki š.m. rugpjūčio mėn. 31 d.

Teiraukitės
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVE

3 Resurrection Road, Toronto
Tel. 416/532-3400

2185 Stavebank Road, Mississauga
Tel. 905/566-0006
E-paštas: rpcul@rpcul.com

MOKAME

3.85%
5 metų indėliams

įįįį
PARAMA

1573 Bloor St.W., Toronto ON 
TEL: (416) 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON 
TEL: (416) 207-9239

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

Minčių žiupsnelis

- Nuo savo šešėlio dar nie
kas nepabėgo.

- Miegodamas talentingu ne
pasidarysi.

— Skausmas naudingas: įro
do, kad žmogus dar gyvas.

— Alkanam ir žalia bulvė 
gardi.

- Talento už pinigus nenu
pirksi.

- Klaida - ne liga, neuž
krečia.

- Diplomatas nemini moters 
amžiaus - tik jos gimimo datą.

- Ne tik žemė, bet ir žmo
gaus balsas gali drebėti.

- Kapinės - paskutinis poil
sis.

- Giltinei nereikia kalendo
riaus.

M. Čapkauskas

IEŠKAU NUOMOTI KAMBARĮ 
OTAVOJE nuo rugpjūčio mėne
sio. Lankysiu Carleton universi
tetą. Prašau skambinti Tomui tel. 
416 762-0660.
IEŠKOME AUKLĖS 2 vaikams 
mūsų namuose, Richmond Hill, 
nuo 8 v.r. iki 6 v.v. 3 ar 4 dienas 
per savaitę. Skambinti tel. 905 
787-0913 vakarais.
IŠNUOMOJAMOS 2 kabinos vi- 
sai vasarai arba savaitėmis. Šil
tas ir šaltas vanduo. Automobi
liui vieta. Į paplūdimį apie 3-5 
min. Skambinti tel. 705 429-4120 
dieną, 705 737-9101 vakare.

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jum? suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Skrydžiai j Lietuvą geriausiomis kainomis. 
Vyresnio amžiaus keleiviams 10% nuolai
da. Rugpjūčio 9-26 d.d. organizuojama 
grupė kelionei j LIETUVĄ.

Jūsų paslaugoms - mūsų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

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

Darbo valandos nuo pirmad. ikipenktad., 9.30 v.r.- 6 v.v.

Tel: 416 249-7710 416 209-7737 (mobilus) 
1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749
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PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU 
PARUOŠTOS PARDAVIMUI

AVIETES, SERBENTAI, AGRASTAI 
ir daržovės 

KEPYKLA ir PARDUOTUVĖ
8100 Steeles Ave. E., 6 km j rytus nuo 

Markham Rd. (Hwy. 48) 

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

http://www.labdara.ca
http://www.niagaramuslcfest.com
http://www.niagaraonthelake.com/TicketEvent.jsp
mailto:rpcul@rpcul.com
http://www.whittamoresfarm

