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Laimėjimai, ir kas toliau
Vargu ar rastume tautą, kuri galėtų tarti: mūsų 

keliai rožėmis kloti. Iš tikrųjų visiems visko būna - is
torinių įvykių pynės labai margos. O jau mums, lietu
viams, kaip įprasta sakyti, nuo amžių gyvenantiems ant 
tako, vis teko kovoti ir budėti, kad išliktume.

P
AVASARIO proveržyje toli nuaidėjo trimitų gar
sai nuo iškilmių aikščių skelbdami pasauliui, kad 
Lietuva jau sugrįžusi į Europą. Tai tarsi laimėji
mas dar vieno mūšio, kuriam buvo labai stropiai ir su

tartinai ruoštasi. Nubraukus džiaugsmo ašaras, aprimus 
jauduliams, grįžtame į kasdienę buitį, kurioje tikrai dar 
niekas nėra pasikeitę. Valstybinių reikalų ir pridėtinių 
užduočių vežimas, kaip bežiūrėtum, yra per sunkus 
stumti vienam ar kitam vadovui, nors įkvėpimo, talento 
ir užmačių pakaktų. Yra aibės darbų, kurie reikalauja 
rimtos talkos ir supratimo, kad tai būtina daryti. Nėra 
abejonės, kad talkos laukia išrinktasis Prezidentas, jos 
laukia vyriausybė, savivaldybių vadovai, visi kiti vals
tybei tarnauti prisiekę pareigūnai. Neišjungta nė išeivi
ja. Užtat visi surėmę pečius turėtume bandyti keisti 
šiems laikams nebetinkamą gyvenseną, kuri praktiškiau 
derintųsi prie naujų uždavinių ir tarptautinių įsipareigo
jimų. Tvirtai tarkime, kad pereinamasis laikotarpis, kai 
mėginome tolti nuo Maskvos, jau pasibaigė, kad gegu
žės pirmoji istorijon įsirašo jau nauja prasme. Po ne
lemto triukšmo prezidentūroje, po įtemptų pirmalaikių 
prezidento rinkimų, pradėdami versti naują vagą pla
čiuose Europos sąjungos dirvonuose, pirmiausia turėtu
me sustabdyti nedemokratiškas kovas dėl valdžios ar 
nuperkamų įtakų. Netolimoje ateityje jėgos vis labiau 
bus reikalingos valstybės gerovei kelti, net ir tautai iš
likti, nes jei išnyksime, veltui buvo dirbta ir kovota, žū
ta ir aukotasi, kad kiti gyventų.

L
IETUVOS prezidentas Valdas Adamkus savo 
įvesdinimo (inauguracijos) kalboje š.m. liepos 
12 d. pasakė įsidėmėtinus žodžius: “Lietuva, kad 
ir keisdamasi, turi išlikti savimi”. Tai oficialus ir reikš

mingas valstybės vadovo pareiškimas ir pabrėžimas to, 
kas įvairiomis progomis buvo ne vieną kartą sakyta ar 
rašyta. Išlikti savimi - dalykas svarbus ir pirmaeilis. 
Todėl vis įspėjama, primenama. Juo dažniau - juo ge
riau. Apie tai reikia daug kalbėti, kalti sau į galvą ir be 
jokių išlygų dėl to išlikimo budėti. Reikėtų ieškoti vis 
daugiau savitumo bruožų. Turėtume juos atvirai at
skleisti, rodyti ir didžiuotis tuo, ką turime, vertinti la
biau negu visa, ką gausime ir turėsime. Tarptautinėje at
stovavimo ir mainų arenoje neturėtume likti paskutiniai 
apkrikštytieji, visaip atsilikę, savyje užsidarę ambicingi 
atskalūnai, amžinai ieškantys naujų globėjų. Tačiau tai 
nereiškia, kad aklai turėtume sekioti kitus. Mūsų įnašas 
turėtų būti lietuviškas, ir tai ne vien tik iš vardo. Žvel
giant iš visų pusių į mūsų tautai ir valstybei skirtus nau
jus kelius, prisimintinas ir šis Prezidento pareiškimas, 
kad “žmonės labiausiai išsiilgę moralios valdžios”. Tai 
ne kam nors mestas priekaištas, bet atviras tiesos išsa
kymas, buvęs vis tarsi kažkur uždarytas. Kai kam gal 
atrodo, kad moralės klausimo kėlimas tokių iškilmių 
metu netiko. Bet taip nėra. Prezidento pasakyta, kas iš 
tikrųjų svarbiausia. Dėmesio nekreipimas į moralę vals
tybių valdytojus skatina piktnaudžiauti savo padėtimi. 
O kai taip atsitinka, vargu ar begali kas susigaudyti, kur 
einame ir ko siekiame. Šių dienų pasaulyje ir taip jau 
įprasta įvairių laisvių vardan eiti iki baisių kraštutinu
mų. Valstybei tai gali būti pražūtis. Reikia džiaugtis, 
kad Lietuvos žmonės išsiilgę moralios valdžios. Tai la
bai reikšminga. Tai ir spalva, kuri kaip puikus įnašas 
galėtų sužibėti ir Europoje, tikėkim, laukiančioje kažko 
panašaus. C.S.

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Premjerų
Kanados provincijų prem

jerai paskutinę liepos savaitę 
posėdžiavo Niagara-on-the Lake 
miestelyje, Ontario provincijoje. 
Pagrindinis tikslas buvo susitarti 
dėl bendros laikysenos sveikatos 
apsaugos reikalais, prieš susitin
kant su Kanados ministeriu pir
mininku Paul Martin rugsėjo 
mėnesį. Nors kiekviena provin
cija yra atsakinga už sveikatos 
priežiūrą savo provincijoje, ne
maža dalis lėšų tam tikslui yra 
gaunama iš federacinės val
džios, kuri stengiasi žiūrėti, kaip 
ir kur skirti pinigai bus vartoja
mi. Provincijos nori pačios 
spręsti ir nustatinėti sveikatos 
apsaugos gaires ir nenori federa
cinės valdžios nurodymų. Kve
beko premjeras Jean Charest pa
sakė, kad jo provincija niekad 
neleis federacinei valdžiai spręs
ti svarbos pirmumų, kur sveika
tos priežiūrai skirti pinigai bus 
vartojami. Nors šiuo reikalu ga
lutinai nesusitarę, premjerai siū
lė įvesti Kanadoje vaistų ap- 
draudą (Pharmacare), nes tam 
tikri vaistai yra labai brangūs ir

susitikimas
ne visiems prieinami. Ši apdrau- 
da veiktų panašiai kaip dabar 
veikia sveikatos apdrauda (Me
dicare), pagal kurią kiekvienas 
gyventojas naudojasi nemokama 
sveikatos priežiūra. Numatyta, 
kad įvedus tokią sistemą vais
tams, iždui kainuotų tarp 7 ir 12 
bilijonų dolerių per metus.

Kanadoje yra apie 80,000 
valdžioje registruotų labdaros 
organizacijų, bet ne visos vyk
do labdaros darbus, kuriems bu
vo išduoti leidimai rinkti pini
gus. Sakoma, kad gera labdaros 
organizacija rūpinasi, kad bent 
60% surinktų lėšų būtų panau
dota tikslui, kuriam jos renka
mos. Likusieji pinigai būna nau
dojami administracijai, skelbi
mams ir lėšų telkimui. Bet 15, 
000 iš tų labdaros organizacijų 
nepasiekia tos 60% ribos. Pasi
taiko ir tokių, kurios beveik nie
ko numatytai labdarai neskiria. 
Vienas toks atvejis - Nova Sco
tia provincijoje įsikūrusi “The 
Parkinson Support ir Research 
Society”, kuriai buvo išduotas

(Nukelta į 6-tą psl.)

Naujai išrinktas Lietuvos prezidentas VALDAS ADAMKUS ir salia jo — laikinai ėjęs prezidento pareigas 
ARTŪRAS PAULAUSKAS, seimo pirmininkas Nuotr. Lietuvos ryto

Kol lietuvių tauta dar gyva
PROF. JUSTINAS PIKŪNAS

Laikas klausti, ar tikrai lie
tuvių tautai ir kalbai gresia išny
kimas? Ar jau džiūsta ši indoeu
ropiečių etninė šaka ir sanskrito 
prokalbei artima kalba? Ar 
mums neartėja jotvingių, prūsų 
likimas? Gal mes savo esme pa
tys traukiamės į istorijos pusla
pius, kuriuos ateities pasaulis 
gali greitai pamiršti. Jais domė
sis vien kai kurie istorikai ir an
tropologai, lingvistai ir gal ma
žytė dalelė studentijos.

Tai viena klausimo pusė, 
antroji pusė yra daug didesnė. O 
kaip yra su visa Vakarų kultūra 
bei civilizacija ir ją reprezentuo
jančiomis tautomis, ar ji ir jos 
nors nevienodu žingsniu, bet vis 
tik žengia į savo pražūtį ir taps 
archeologiniais palaikais?

Kai prieš 65 metus studijuo
damas Miuncheno universitete 
skaičiau Oswald Spengler Un- 
tergang dės Ahendlandes (Va
karų kultūros žlugimas), jau tuo
met įkyri mintis teigė, kad 
Spengler hipotezė, istorijos ir 
antropologijos duomenimis pa
remta, yra gana reali. Praeitis 
užgniaužė ir palaidojo bent 60 
kultūrų ir civilizacijų - didelių ir 
mažų, todėl nebūtina stebėtis, 
kad toks pats likimas artėja vi
sam Vakarų kultūros pasauliui...

Lietuvos nepriklausomybės 
laikotarpyje (ypač apie 1930-40 
m.) buvo kalbama ir rašoma 
apie “geltonąjį pavojų”. Dabar 
yra metas svarstyti, ar nėra pa
grindo numatyti galimą musul
monų (teroristų ir apskritai eks
tremistinių grupuočių) įsigalėji
mą visoje Europoje, kai jų nuo
šimtis ir agresyvus savo įsitiki
nimų ir papročių demonstra
vimas Vakaruose kaskart auga. 
Mečečių varpams gaudžiant, gal 
ir europiečiai pradės melstis 
penkis kartus per dieną?

O. Spengler teigė, kad kul
tūrą galima lyginti su gėle, kuri 
išdygsta, auga, skleidžia šakeles 
ir lapelius, sužydi; galop rudens 
šalnų pakirsta džiūsta ir išnyks
ta; juo labiau su medžiu, pvz. 
Kalifornijos sekvojomis, kurios 
išgyvena daugiau kaip 3000 me
tų ir vis dėlto nuskursta, didelei 
audrai įsiveržus išvirsta ir su
pūva.

Vakarų kultūra užgimė Atė
nuose. Romos imperijos ir Kata
likų Bažnyčios dėka ji išsiplėtė 
Europoje ir Azijoje, pasiekė 

Ameriką... Vienuoliai daug kar
tų perrašė Šventąjį Raštą ir kla
sikos kūrinius. Šv. Tomas Akvi- 
nietis suderino ir integravo jų 
vedamąsias tezes į savo “Sum
ma Theologiae”.

Taip buvo sukurta bazė Va
karų kultūrai, dorovei ir mokslui 
plėtotis. Su vienuolių ir dvasi
ninkų pasišventimu ir nenuilsta
mu darbu Bažnyčia sukūrė pra
dinio ir vidurinio švietimo siste
mas bei pirmuosius universite
tus pasaulyje. Jos dėka išnyko 
vergija ir baudžiava. Vakarų 
krikščionybei stiprėjant ir kles
tint, plėtėsi ir sužydo pati pažan
giausioji kultūra visoje žmonijos 
istorijoje.

Istorijos vingiams keičiantis 
ir įvairiems -izmams įsigalint, 
Europa prarado dvasinio prado 
pirmumą. Kas žmogų padaro vi
su žmogumi yra jo dvasia: 
dieviškasis pradas, blaivus ir 
šviesus protas, kilnūs tikėjimo ir 
meilės jausmai, idealistinis nu
sistatymas, tėvų ir savo gimtinės 
bei tėvynės meilė. Vakarų krikš
čionybei silpnėjant ir moralei 
krentant, išliko vien civilizuotu- 
mo griaučiai. Sunku tikėtis, kad 
jie išlaikytų vis žiaurėjančius 
nusikaltimus prieš žmogiškumą, 
narkotikų ir porno plėtotę, svai- 
ginimosi troškulį.

Ne paslaptis, kad vėl plečia
si prekyba žmonėmis. Krimina
linės grupuotės Rytų Europoje ir 
kitur įkalbina moteris, taip pat 
vyrus ir vaikus, važiuoti “gerai 
apmokamiems darbams”. Jiems 
atsidūrus svetimoje šalyje, ved
liai paima iš jų turimus doku
mentus “registracijai” ir perduo
da juos sunkiems darbams arba 
prostitucijai. Be kalbų mokėji
mo jiems išsilaisvinti beveik ne
įmanoma. F. Dostojevskis su
prato, jeigu nėra Dievo ir Jo įsa
kymai žmonėms nieko nereiš
kia, tuomet... jiems viskas lei
džiama. Valstybių įstatymai yra 
apeinami arba tiesiog minami 
po kojomis.

Nesant amžiui pritaikyto 
auklėjimo vaikystėje nei lytinės 
ligos, nei tėvų ar kitų žmonių 
smerkimas negali daug padėti 
sulaikyti sekso, keršto, gobšumo 
ir kitų žemųjų impulsų spaudi
mą. Lytinis palaidumas ardo šei
mas plačiu mastu. Jis plečia 
abortus ir tuo mažina gimdy
mus, kuria sąlygas skleistis as
menybę naikinančioms emoci

nėms (nerimas, depresija) ir 
mirtį nešančioms (HIV/AIDS) 
ligoms. Visa tai skleidžia mir
ties šešėlius Europos tautoms, 
jos civilizacijos likučiams. Ga
lop pačios šeimos sąvoka ban
doma visiškai iškreipti, įteisi
nant vyro su vyru, moters su 
moterimi “vedybas”.

Šitokią degeneruojančią mū
sų tautos ir visos Europos situa
ciją vertinant, pasireiškia opti
mistinės, pesimistinės realinės 
orientacijos. Pažvelkime į jų ar
gumentacijas.

Optimistiškai galvojant ir 
sprendžiant, galima tvirtinti: tu
rime trijų milijonų tautą, kuri 
iškovojo savo nepriklausomybę. 
Dabar ji yra įsijungusi į galin
giausią pasaulyje gynybos san
tarvę (NATO), todėl gali jaustis 
išoriai saugesnė negu bet kada 
savo tūkstančio metų istorijoje. 
Tapusi lygiateisė ES valstybe 
Lietuva įgyja garantiją kilti eko
nomiškai iki ES vidurkio. Jos 
BVP kasmet kylant aukštyn, ga
lima tikėtis, kad po dešimtmečio 
jos ekonomika prilygs ES lyg
meniui - skurdas išnyks, tauta 
suklestės. Jos būklė taps žymiai 
geresnė negu bet kada buvo per 
tris paskutiniuosius šimtmečius. 
Ji atvers galimybę sugrįžti į tė
vynę jos sūnums ir dukroms bei 
jų vaikams - visiems prieš de
šimtmečius išvykusiems geres
nio gyvenimo sąlygų ieškoti. 
Ekonominės gerovės dėka didės 
šeimos ir tuo pačiu padidės gy
ventojų prieaugis. Lietuva kurs 
savitą kultūrą, kuri suklestės ir 
tęsis šimtmečiais.

Pesimistas primins, kad lie
tuvių skaičius reikšmingai ma
žėja visapasauliniu ir Europos 
lygiu, kad nuo 1993 metų Lie
tuvoje žymiai daugiau miršta 
negu gimsta. Šalį paliko išmoks
lintas, energingas jaunimas ir 
jauni mokslininkai. Lietuvos 
ateitį lemiantis elementas iš
vyksta tūkstančiais ir ne vien 
ekskursijomis ar vasaros dar
bams. Sugrįžtančiųjų skaičiai- 
nuošimtis tebekrenta. Tauta se
nėja amžiumi; joje girtuoklystė 
siaučia. Lietuvoje nėra bazinio 
teisingumo - tebėra tie patys so
vietų sistemos teisėjai, prokuro
rai. Korupcija nepažabojama; 
sunkūs nusikaltimai dažnėja; 
smurtas vis dažniau peržengia 
sadizmo ribas - gąsdinama, šau
doma, sprogdinama, deginama.

(Nukelta į 3-čią psl.)

Paskirta EK komisarė
ELTOS-LGTIC žiniomis, rug

pjūčio 12 d. Briuselyje Europos 
komisijos (EK) pirmininkas Jo
se Manuel Barroso paskelbė, jog 
Lietuvos atstovė Europos komi
sijoje 48 metų ekonomistė ir 
diplomatė Dalia Grybauskaitė pa
skirta finansinių programų ir biu
džeto komisare. Ji pradės šias pa
reigas š.m. lapkričio 1 d. ir jose 
liks iki 2009 m. spalio 31 d.

Buvusi Lietuvos finansų mi- 
nisterė D. Grybauskaitė kaden
ciją baigiančioje Europos sąjun
gos vykdomosios valdžios struk
tūroje (Europos komisijoje) kar
tu su komisare Viviane Reding 
rūpinosi kultūros ir švietimo 
klausimais.

Prezidentas Lenkijoje
Lietuvos prezidentas Valdas 

Adamkus po pakartotinio išrin
kimo savo pirmuoju užsienio vi
zitu rugpjūčio pradžioje vyko į 
Lenkiją. Rugpjūčio 7 d. susiti
kime su Lenkijos prezidentu 
Aleksandru Kvasnievskiu Gdans
ke aptarė Lietuvos lenkų mažu
mos problemas.

Jie sutarė, kad abipusio dip
lomų pripažinimo klausimas bus 
pradėtas nagrinėti rugsėjo mė
nesį. Kita problema - pavardžių 
rašymas lenkų kalba - reikalau
tų keisti Lietuvos konstituciją. 
Prezidentai taip pat kalbėjo apie 
būtinybę skubiai įgyvendinti ener
getikos, dujų ir kelių tiesimo 
projektus.
Pateikti prokuratūros įtarimai

Parlamentarai Vytenis And
riukaitis, Vytautas Kvietkauskas 
ir Arvydas Vidžiūnas liepos mė
nesį atsisakė seimo nario man
datų, patekę į teisėsaugos akiratį 
atliekant ikiteisminį tyrimą dėl 
UAB “Rubicon Group” neteisė
tos veiklos. Tos bendrovės val
dybos pirmininkui Andriui Ja- 
nukoniui ir direktoriui Arūnai 
Mačiuičiui birželio 28 ir 30 d.d. 
buvo pareikšti įtarimai papirkus 
šiuos tris seimo narius.

Generalinės prokuratūros Or
ganizuotų nusikaltimų ir korup
cijos tyrimo departamento sky
rius pateikė įtarimus buvusiems 
parlamentarams pagal Baudžia
mąjį kodeksą už priėmimą kyšių 
už “teisėtą ar neteisėtą veikimą ar 
neveikimą vykdant įgaliojimus”.

Neskaidrus finansavimas
Tarptautinės organizacijos 

“Transparency International” 
(Lietuvos skyriaus prašymu bend
rovės “Creditinfo” ir “Žvilgsnis iš 
arčiau” atliko tyrimą, ar skaidriai 
finansuojamos partijos ir politi
niai vajai. Tyrimo rezultatai ro
do, kad nepakanka viešai patei
kiamos informacijos, pinigai 
partijų vajams telkiami per įvai
rius “fondus”, įregistruotus kaip 
visuomeninės organizacijos, ku
rioms netaikomi apribojimai, 
[neštų pinigų kilmė viešai skel
biamose ataskaitose nenurodyta.

Skaidrumo padidinimui ži
novai siūlo išlaidas politiniams 
vajams riboti, skirti lėšų iš vals
tybės biudžeto, uždrausti moka
mą politinę reklamą per televi
ziją, labiau tikrinti politines rek
lamas, pateikti daugiau informa
cijos apie politikus remiančius 
fizinius bei juridinius asmenis. 
Vardinius politikų fondus turėtų 
tikrinti nepriklausomi revizoriai. 
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Už politinių partijų ir vajų fi
nansavimo įstatymo pažeidimus 
turėtų būti numatyta griežta ad
ministracinė ir baudžiamoji at
sakomybė.

Neeilinė seimo sesija
Seimo pirmininkas Artūras 

Paulauskas rugpjūčio 16-23 d.d. 
sušaukė Lietuvos seimo neeilinę 
sesiją. Ji sušaukta 49 įvairioms 
seimo frakcijoms atstovaujančių 
parlamentarų siūlymu. Jie pasiū
lė svarstyti apie 50 įvairių įsta
tymų projektų ir jų pataisų, dau
giausia - antikorupcinių doku
mentų, kuriuos priimti nutarta 
įsiplieskus parlamentarų korup
cijos skandalui.

Planuojama svarstyti Politi
nių partijų ir politinių vajų fi
nansavimo bei interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 
papildymo projektus. Bus 
įtraukta ir Mokesčių administra
vimo, Pelno mokesčio įstatymų 
pataisos, Pilietybės įstatymo pa
keitimo projektas ir kelios tarp
tautinės sutartys. Bus pateiktos 
Antikorupcijos komisijos, kuri 
nagrinėjo galimus politikų kyši
ninkavimo atvejus, išvados.

Išsiuntė karo atstovą
Rugpjūčio 6 d. Lietuvos ka

ro atstovas Rusijoje pik. Sigitas 
Butkus buvo paskelbtas persona 
non grata ir turėjo palikti Ru
sijos teritoriją per dvi dienas. Jis 
įtariamas užsiėmęs veikla, ken
kiančia Rusijos interesams.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris Antanas Valionis tei
gė, jog toks Rusijos žingsnis yra 
atsakas į Lietuvos veiksmus. 
Liepos mėnesį iš Lietuvos buvo 
išsiųsti trys Rusijos diplomatai 
už veiklą, nesuderinamą su įsta
tymu. Apie jų išsiuntimą nebuvo 
anksčiau viešai pranešta. Abi 
valstybės praneša apie tokius 
nutarimus panašia formuluote, 
tačiau jų turinio neatskleidžia. 
A. Valionis pabrėžė, kad ne
draugiškas Rusijos atsakymas 
netrukdys tolesniam bendradar
biavimui.

Išleido 1.2 mln. litų
Prezidento rinkimuose daly

vavusi Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos 
vadovė Kazimiera Prunskienė 
rinkimams surinko ir išleido per 
1.2 milijonus litų, praneša Vy
riausioji rinkimų komisija 
(VRK). Jos įsiskolinimas, tai 
yra neįvykdyti įsipareigojimai, 
siekia 138,287 litus, rašo EL- 
TA-LGTIC. Artimiausiu metu 
planuojama padengti šį įsiskoli
nimą iš Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjungos 
lėšų.

Pagal galutinę finansavimo 
ataskaitą, rinkimų vajui dau
giausia lėšų vajui paaukojo pati 
kandidatė K. Prunskienė. Bend
ra Lietuvos ir Čekijos įmonė 
UAB “ARX” skyrė 100,000 li
tų, Vilniaus gimnastikos mėgėjų 
sporto klubas - 91,000 litų, 
UAB “Druskininkų rasa” - 80,- 
000, UAB “Kolana” - 72,000 li
tų. Europarlamentaru tapęs Gin
taras Didžiokas vajui paskyrė 
76,000 litų, o Darbo partijos va
dovo Viktoro Uspaskicho žmo
na Jolanta Blažytė - 20,000 litų. 
Iš visų kandidatų didžiausią

(Nukelta į 3-čią psl.)
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“Viešpatie, išmokyk mus melstis”
KUN. K. AMBRASAS, S,J

Mes gyvename santykių 
sampynoje. Nagi tik žiūrėkime - 
didžioji trikampė santykių pynė, 
kurioje srūva kiekvieno mūsų 
gyvenimas, yra kaip Didžioji 
Apvaizdos akis: trikampis - 
Dievas, visi kiti žmonės ir aš. 
Tų santykių esama įvairių. Tarp 
Dievo ir vaiko jie bus vienoki, 
tarp suaugusio - kitokie, tarp 
kunigo ir vienuolio - dar labiau 
skirsis. Su žmonėmis - dar di
desnė įvairovė. Nors mes renka
me Prezidentą, bet daugelis su 
juo visiškai nesusitinka, nesikal
ba, nepasisveikina. Su kitais 
valdžios žmonėmis - irgi retai 
susiduriame. Juo labiau mūsų 
santykių plotis ir gylis kitąs. 
Visai kas kita šeimoje tarp pačių 
vaikų, tėvo ir motinos, vaikų ir 
kaimynų, draugų.

Kas kita buvo apaštalų san
tykis su savo Mokytoju, kurio 
mokinys paprašė: Viešpatie, iš
mokyk mus melstis... O, kaip 
reikėtų daugeliui šį prašymą 
kartoti... Mat esama įvairių mal
dos rūšių, apie kurias mes kar
tais net ir nepagalvojame. Juk 
mes be lūpų maldos, kurią kiek
vienas krikščionis kalba, turime 
minties, mąstomąją maldą, pa
dėkos, atsiprašymo, atgailos, pa-, 
garbos, džiaugsmo.

Ypatingai nuopelninga yra 
užtariamoji malda, kurios mus 
mokė pats Kristus: kur du trys 
susirinkę manęs prašys, bus iš
klausyti. Pravartu melstis už sa
ve, savo šeimą, mirusius, bet 
mes dažnai per mažai meldžia-

Knygų rišykla 
uJLM “samogitia” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

A. PLĖNYS
3333 Grassfire Ores., Mississauga. 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905) 625-2412

LIETUVOS PATRIOTUI, ANTINACINĖS IR 
ANTIBOLŠEVIKINĖS REZISTENCIJOS DALYVIUI

archit. EDMUNDUI ARBUI 
persikėlus į dangiškuosius namus, žmoną rašytoją ALĘ 
RŪTĄ, dukras - VIJOLĘ ir RASĄ, vaikaičius - KIMO, 
AUDRĄ bei ALIJĄ ir visus artimuosius užjaučia -

KOJELIŲ šeima

Žmogus - tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžti namo,
Bet kaip sunku išleisti jį į kelių,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios.

SIGITAI ŠTUOPIENEI ir jos šeimai reiškiame gilią 
užuojautą Lietuvoje mirus jos mylimai

MAMAI -
N. Marčiukaitienė, M. K. Hagendon, V. Kirkilienė,

J. Vingelienė, J. Markevičius, N. Domereckienė

MŪSŲ MYLIMAI, ILGAMETEI DRAUGEI

A+A
GAILEI KRIŠTOLAITIENEI

mirus, dalinamės giliu skausmu su jos vyru JUOZU, 
dukra RAMONA, sūnumi EDVARDU, jų šeimomis, 

giminėmis ir kartu liūdime -
Gražina, Romas Giedraičiai
Renė, Vladas Solovai
Regina Pakalniškienė
Elena Kairienė 

mės už savo parapiją, už tautą, 
kuri dabar politiškai labai susi
painiojusi, pasimetusi... Todėl 
užtariamoji ir prašomoji įvairaus 
pobūdžio malda dabar reikalin
ga ne vien tik trumpai pasimelsti 
ryte vakare, bet dėl sudėtingos ir 
pavojingos mūsų šalies ir viso 
pasaulio padėties šiandien rimtai 
turi melstis ne vien šeimos, bet 
ir tautos, ypač artėjant seimo 
rinkimams mums, kad Viešpats 
neleistų nuvesti mūsų tautos 
pražūtingais keliais.

Jeruzalėje, ant Alyvų kalno, 
dar ir šiandien stovi lotyniškai va
dinama Pater Noster - Tėve mūsų 
šventovė rūsyje, nusileidus kelio
lika laiptų žemyn, yra erdvi pa
talpa, kur galima pamatyti uolą ir 
kryžių. Čia, šioje vietoje, prieš 
2000 metų kadaise Kristus buvo 
paprašytas išmokyti mokinius 
melstis. Čia mokiniai išgirdo mal
dą Tėve mūsų, kuri šios šventovės 
vidiniame kieme ant sienų, kuri 
yra apsupta kolonados, arabų, 
anglų, latvių, rusų, lenkų, vo
kiečių, lietuvių ir kitomis kal
bomis išrašyta ši malda. Kristus 
mums byloja: prašykite, ir jums 
bus duota; ieškokite, ir rasite, 
belskite, ir jums bus atidaryta. 
Tai labai padrąsinantys žodžiai, 
labai gražūs pažadai. Dievas nie
kados savo pažadų neužmiršo, 
visada juos keleriopai ir net šim
teriopai išpildė.

Tad ypač šiandien, kai mūsų 
šeimos, kai mūsų mokyklos, įs
taigos, bendruomenės ir visas 
tautos ir net daugelio asmenų gy
venimas netekęs tikrosios kryp
ties, dažnai prieštarauja Dievo 
valiai. Ją neretai daugelis niekina 
ir visiškai jos nepaiso, todėl 
tvarko ne taip, kaip reikia, nes, 
kaip daugelis jūsų dar mena tą 
posakį, kas iš to anksti kėlimo, 
jei nėr Dievo padėjimo. Tiek 
keldamiesi, tiek guldami, neuž
mirškime maldos, prašančios 
Dievo palaimos.

Jane Steponis
Aldona Matulicz 
Aldona Čerškienė 
Elvyra Bajoraitienė

Laikinai ėjęs Lietuvos prezidento pareigas seimo pirm. A. Paulauskas ir jo žmona Jolanta per svečių pri
ėmimų prieš XII taut, šokių šventę susitinka su LB Kanados krašto valdybos pirm. R. Žilinskiene, PLB pirm. 
G. Žemkalniu ir JAV krašto valdybos pirm. V. Vėbraite Nuotr. Ed. Šulaičio

Ir vėl įžengus prezidenturon
“Yra tik Lietuva, kuri laukia mūsų atkaklaus, kūrybingo darbo”

A+A
GAILEI KRIŠTOLAITIENEI

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos vyrui 
JUOZUI ir šeimai -

Hamiltono Aušros Vartų parapijos choras

A+A
GAILEI KRIŠTOLAITIENEI

iškeliavus amžinybėn, Hamiltono pensininkų klubo 
“Ąžuolas” nariui JUOZUI KRIŠTOLAIČIUI reiškiame 
nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -

Hamiltono pensininkų klubo “Ąžuolas” valdyba 
ir nariai

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Tai žodžiai, pasakyti Valdo 

Adamkaus inauguracijos dieną 
(liepos 12) per prezidentūros rū
mų perdavimą Daukanto aikštė
je. Be šio renginio, vykusio 
13.15 vai., tądien iš ryto (10 
vai.) seime įvyko iškilmingas 
posėdis, skirtas Respublikos 
prezidento priesaikai pagerbti. 
Posėdžiui pasibaigus (11 vai.) 
čia pat prie seimo - Nepriklau
somybės aikštėje - vyko Lietu
vos ginkluotųjų pajėgų rikiuotė 
ir paradas. Vėliau (11.45 vai.) - 
karaliaus Mindaugo ir Lietuvos 
miestų bei miestelių vėliavų pa
gerbimas prie Mindaugo pa
minklo, o vidurdienį (12 vai.) - 
iškilmingos Mišios arkikatedro- 
je-bazi!ikoje. Po jų - minėtas 
prezidentūros rūmų perdavimas 
ir V. Adamkaus kalba tautai. Iš
kilmių pabaigoje, vakare (19 
vai.) - koncertas katedros aikš
tėje.

Seime, be jo atstovų, sve
čiai: vyriausybės žmonės, Kovo 
11-osios signatarai, Bažnyčios 
hierarchai, Lietuvoje dirbantys 
diplomatai,. V. Adamkaus kor 
manda, jo seni bendražygiai ir kt.

Raudonu kilimu ateina 
priešpaskutinis svečias - Valdas 
Adamkus su p. Alma. Po jo - 
paskutinis svečias, kol kas dar 
prezidentas, - Artūras Paulaus
kas ir p. Jolanta. Nuaidi gongas, 
ir iškilmingas seimo posėdis 
prasideda. Laikinasis seimo pir
mininkas Č. Juršėnas invokaci- 
jai kviečia kardinolą A. J. Bač- 
kį. Aukštasis Bažnyčios hierar- 
chas pradeda: “Džiaugiuosi, kad 
savo pareigas norite pradėti, 
prašydamas Dievo palaimos”. 
Po to sukalba valdžiai skirtą gal 
seniausią žinomą maldą, paimtą 
iš popiežiaus Klemenso Romie
čio raštų, cituoja Patarlių kny
gos mintis. Išrinktajam meldžia 
išminties suprasti Lietuvos žmo
nes, ginti tiesą ir teisingumą, o 
žmonėms - suprasti savo valsty
bės vadovą, jo pareigas.

Džiugiai buvo pradėta ne tik 
invokacija. Laikinasis preziden
tas (juo išbuvęs beveik 100 die
nų) A. Paulauskas sakė: “Esu 
laimingas, kad po trumpos ir lai
kinos kadencijos galiu grąžinti 
Lietuvos valstybės vairą į pado
rias Valdo Adamkaus rankas”. 
Toliau teigė, jog antroji V. 
Adamkaus kadencija nebus 
lengva. Kaip ir per pirmąją, pre
zidentui teks būti žaibolaidžiu, 
mažinančiu įtampą visuomenė
je. “Ir aš dėkoju Jums, mūsų 
prezidente, kad ir vėl sutikote 
būti žaibolaidžiu”. Stabtelėjo 
prie buvusio prezidento R. Pak- 
so, kurį “nutrenkė žaibas”, kurio 
“priesaika buvo netikra”. Per
spėjo dėl populistų pavojaus, ty
kojančio ten, kur visuomenė 
tampa lengvatikė (populistai 
“dygsta tik lengvatikių lauke”).

Svarbiausioji inauguracijos 
akimirka - priesaika. Ją skaity
damas, V. Adamkus suklydo: 
vietoj “saugoti žemių vientisu
mą”, pasakė “žmonių vientisu
mą”. Kaip nesunku suprasti iš- 

AtA
ALGIRDUI EMPAKERIUI

mirus, nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną JANINĄ, sūnų 
DONATĄ, jo šeimą, brolį MEČĮ ir jo žmoną, gimines 
bei artimuosius -

Toronto “Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai, 
ir “Romuvos” valdyba

sprūdusį ne tą žodį. Iki kaulų 
smegenų persmelkęs susirūpini
mas, nerimas dėl esančios įtam
pos (žmonių, ne žemių...) ir 
nulėmė tą “lapsus linguae”. 
Oriai, tvirtai nuskamba paskuti
nis priesaikos sakinys - tepade
da man Dievas. Ir priesaiką 
pasirašo jis, Valdas Adamkus, 
taip pat Konstitucinio teismo 
pirmininkas Egidijus Kūris, pri
ėmęs priesaiką.

Sveikindamas išrinktąjį pre
zidentą, kalbėjo taip pat min. 
pirmininkas. Pabrėžė, kad Lietu
vai reikia santarvės, padorumo - 
“būsite visų Lietuvos piliečių 
prezidentas”, vylėsi - “būsite ly
giai teisingas visiems, ir neatė
jusiems balsuoti, ir balsavu
siems kitaip”. Baigdamas primi
nė trečiojo prezidento - K. Gri
niaus žodžius: “Pasiaukojimas ir 
meilė siekimams nulemdavo re
zultatus”.

Teisiškai jau pripažintas, 
pradėjęs nuo pagarbos pareiški
mo - “Tenka didelė garbė vėl 
kreiptis į jus” - prezidentas 
glaustai nusakė antrosios kaden
cijos darbo pobūdį: dirbti kartu 
su Lietuvos žmonėmis, su sei
mo, vyriausybės nariais, apžvel
gė vidaus ir užsienio politikos 
svarbiąsias užduotis. Pirmosios 
kadencijos tikslai - NATO. ES 
- jau pasiekti. Dabar reikia už
tikrinti, kad visa tai būtų panau
dota žmonių ir šalies gerovei. 
Nurodė, jog griežtai laikysis 
konstitucijos, tačiau nebus vien 
valstybės simbolis, iš šalies ste
bintis kas vyksta; valdžios 
veiksmus vertins tiek politiškai, 
tiek morališkai.

Pasibaigus istoriškumu, kil
numu dvelkiančiai pirmai inau
guracijos iškilmių daliai, Nepri
klausomybės aikštėje prezidentą 
pasitiko ginkluotųjų pajėgų ri
kiuotė ir paradas, prisistatymas 
naujam vyriausiajam kariuome
nės vadui. Prezidentas teigė: 
“Man didelė garbė būti vyriau
siuoju Lietuvos kariuomenės va
du, nes jūs esate mūsų tėvynės 
pasididžiavimas”. Po kalbos 
sveikino karius ir ne karius, 
šnekučiavosi, spaudė rankas. Iš 
ten motociklų lydimas limuzinas 
sustojo prie Mindaugo pamink
lo. Čia buvo nusilenkta pirma
jam mūsų valstybės vyrui, taip 
pat nelengvai klojusiam valsty
bingumo pamatus, karaliui Min
daugui, (Paminklo papėdėje V. 
Adamkus ir P. Alma padėjo 
baltų lelijų puokštę). Čia 
atiduota pagarba ir mūsų miestų 
bei miestelių vėliavoms.

Kelios minutės prieš 12 vai. 
arkikatedroje šonine nava di
džiųjų durų link ateina kardino
las. Seimininkas eina pasitikti 
pirmojo valstybės žmogaus, pre
zidento ir jo žįnonos. Pilnutėlė 
šventovė ateinančius pasitinka 
stovėdama, plodama. (įdomu pri
siminti pirmojo prezidento A. 
Brazausko inauguraciją 1993 m. 
Tuomet prie arkikatedros pasiti
ko piketuotojai su prakeiksmais. 
Vengdamas susidūrimo, A. Bra
zauskas bei min. pirmininkas B.

Lubys įėjo pro šonines duris).
Sugaudžia vargonai, prasi

deda Mišios už tėvynę. Jas au
koja kardinolas A. J. Bačkis, vi
si Lietuvos vyskupai. Kardino
las linki - “Ramybė jums. San
tarvės ir malonės visam mūsų 
kraštui”. Iškilmei pritaikytame 
pamoksle jis pabrėžė būtinybę 
mokėti savo ateitį statyti ant 
tvirtos uolos. Tik gyvenimo iš
bandytos tikrosios vertybės leis
tų sumūryti tvirtus pamatus, o 
ant jų pastatyti audrų nebijantį 
valstybės rūmą. Plėtodamas pa
grindinę “tvirtų pamatų” mintį, 
teigė: “Nelaimė ne tuomet, kai 
mums kas nors nesiseka, ko ne
sugebame, nemokame ar suklys
tame. Nelaimė ir tragedija tuo
met, jei nenorime to matyti ir 
pripažinti, nenorime iš to pa
simokyti ir klaidas atitaisyti. 
Krikščionys turi veikti aktyviai, 
neturi bijoti tapti prieštaravimo 
ženklu”.

Iš arkikatedros iki Daukanto 
aikštės visi ėjo pėsti. Skambant 
kariškių orkestro maršui, paties
tu raudonu kilimu žengė prezi
dentai - išrinktasis ir buvęs lai
kinasis. Garbės sargybos kuopos 
kariai nuleidžia laikinojo prezi
dento A. Paulausko vėliavą. Da
bar, jau seimo pirmininkas, ją 
priimdamas, pabučiuoja. Taip 
pat pasielgia ir V. Adamkus - 
bučiuoja savo vėliavą kurią ne
trukus kariškiai ima kelti.

Po vėliavos pakėlimo aki
mirkų prezidentas pasako kalbą 
tautai. Apžvelgdamas sunkius, 
kamuojančius vidaus gyvenimo 
klausimus (sveikatos apsaugos, 
pensijų, menkų atlyginimą jau
nimo bėgimo, verslo padėties ir 
kt.), pasiektus laimėjimus užsie
nio politikoje (įstojimas į NATO, 
ES net greičiau nei buvo svajota) 
pabrėžia: laimėjimus turime pa
naudoti tam, kad į kiekvienus 
Lietuvos namus ateitų europinė 
gerovė, kad šalyje neliktų už
mirštų žmonių.

Po kalbos aikštėje iš XVIII 
a. pabūklo nuaidėjo trys salvės: 
pirmoji - už Lietuvą tėvynę, 
antroji - už valstybę, jos žmo
nes, trečioji - už prezidentą. Ir 
čia, senojoje istorinėje aikštėje 
vykusi iškilmė baigėsi preziden
to bendravimu, sveikinimusi su 
atėjusiais - išsirikiavusiais ben
dražygiais, verslo žmonėmis, 
ambasadoriais, seimo bei minis- 
terių kabineto nariais.

Paskutinis iškilmių renginys 
- koncertas Katedros aikštėje. 
Diriguojamas G. Rinkevičiaus, 
valstybinis simfoninis orkestras 
atliko klasiką (Dvarioną Verdį, 
Listą ir kt.).

Prezidento pageidavimu, 
įprastų per inauguracijas priėmi
mų atsisakyta. Kaip matyti iš 
spaudos, kuklesnė inauguracija 
(be priėmimą fejerverką lėktu
vų...) susilaukė palankaus, tei
giamo žmonių vertinimo.

Atgimimo (nr. 27) savait
raštis “Redakcijos žvilgsnyje”, 
sveikindamas prezidentą para
šė: “Prezidento ruduo ramus ne
bus. Nors labai norėtųsi to pa
linkėti ne tik Valdui Adamkui, 
bet ir kiekvienam mūsą taikaus 
rudens: ar įtemptai dirbame, ar 
nerūpestingai pramogaujame, ar 
atsiverčiame naują dienraščio 
numerį - visada žinome - mūsų 
Prezidentas tvirtas, įžvalgus ir 
visiems lygiai teisingas. Ir visų 
vienodai gerbiamas”. Savo 
ruožtu norėtųsi pridurti - tvirty
bės, ištvermės, palaikomos vi
suomet šalia esančios p. Almos, 
kurią gamta apdovanojo žavesiu, 
patrauklumu, tikra elegancija...

A+A
GAILUTEI KRIŠTOLAITIENEI 

iškeliavus amžinybėn, reiškiame nuoširdžią užuo
jautą jos vyrui JUOZUI, šeimai ir giminėms -

Hamiltono LDK Algirdo šaulių kuopa

AtA
GAILEI KRIŠTOLAITIENEI 

mirus, liūdintį jos vyrą JUOZĄ KRIŠTOLAITĮ, buvusį 
lietuvių kredito kooperatyvo “Talkos” valdybos pirminin
ką bei visus gimines ir artimuosius skausmo valandoje 
nuoširdžiai užjaučiame -

Lietuvių kredito kooperatyvo “Talkos" 
valdyba, kredito komitetas ir tarnautojai

MIELAI SESERIAI

A+A
GAILUTEI KERNIŪTEI- 

KRIŠTOLAITIENEI
po sunkios ligos mirus (liepos 25 d)., reiškiame gilią 
užuojautą jos vyrui, dukrai, sūnui ir jų šeimoms -

Algis Kernius ir šeima

MYLIMAI ŽMONAI

AtA
GAILEI KRIŠTOLAITIENEI

mirus, užuojautą reiškiame jos vyrui JUOZUI ir jo 
šeimai -

Nijolė, Vida ir Algis Krištolaičiai

A+A
GAILUTEI KRIŠTOLAITIENEI 

mirus, jos vyrui JUOZUI, dukrai RAMONAI, sūnui 
EDVARDUI ir visiems giminaičiams bei artimiesiems 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą ir drauge liūdime -

Juoze ir Jonas Daugėlai, 
(Florida)

A+A
GAILUTEI KRIŠTOLAITIENEI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jos vyrui JUO
ZUI, dukrai RAMONAI, sūnui EDŽIUI ir jų šeimoms -

Vacys ir Marytė Salikliai dr. Danutė Saliklytė
dr. Edmundas Saliklis ir jo šeima

A+A
JADVYGAI RUKŠIENEI

mirus, Toronto Lietuvių Namų moterų būrelis reiškia 
nuoširdžią užuojautą dukteriai JUDITAI, vaikaičiui 
JONUI ir visiems giminėms.

Ilsėkis amžinoje Dievo šviesoje!
LN Moterų būrelis

PADĖKA
Š.m. liepos 9 d. palydėjus į amžinojo poilsio 

vietą
a.a. JADVYGĄ RUKŠIENĘ, 

nuoširdžiai dėkoja visiems draugams ir pažįstamiems už 
dalyvavimą laidotuvėse ir pareikštas užuojautas-

velionės duktė Judita ir vaikaitis Jonas

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Ėjęs Lietuvos prezidento pareigas seimo pirm. Artūras Paulauskas pri
statomas XH-sios taut, šokių šventės dalyviams Nuotr. Ed. Šulaičio

Kol lietuvių tauta dar gyva

Aimanavimo liga Lietuvoje
DR. JONAS KUNCA

Mūsų tauta vėl laisva. Isto
rinė raida padėjo Lietuvai atgau
ti sostinę Vilnių ir Klaipėdos 
uostą, {stojimas į ES (NATO) 
užtikrina mūsų valstybės saugu
mą. Dabartinė vyriausybė veda 
neblogą ekonominę politiką. 
Užsienio šaltiniai spėja, kad 
BVP Lietuvoj ir šiais metais bus 
vienas iš aukščiausių ES - 7%. 
Nedarbas žada nukristi iki 7% 
per ateinančius 3 metus. Žemės 
ūkio gaminių kainos gerokai pa
kilo. Tai prisidės ir prie kaimo 
gyvenimo lygio kilimo. Užsibai
gė nelemta prezidentūros pai
niava.

Atrodo, kad mūsų Tėvynėje 
reikalai gerėja. Bet pakalbėk su 
žmonėmis, pavartyk vietos 
spaudą, paklausyk radijo ir tele
vizijos žinių ir išgirsi vien aima
navimus: įstojimas į ES nieko 
gero neatneš, tauta esanti susi
skaldžiusi. V. Adamkus gal ne
pajėgs prezidentauti, Uspaski- 
chas laimės seimo rinkimus, o 
gal ir vyriausybę, korupcija te
beklesti valstybės įstaigose, par
tijų vadai išsigandę ruošiasi 
bėgti į kanapių lauką ir 1.1.

Greit sueis 65 m. nuo sovie
tinės okupacijos ir mano klajo
nių po pasaulį pradžios. Daug 
šalių teko matyti, o gyvenu jau 
ketvirtam krašte. Visokio plau
ko santvarkų teko matyti ir ne iš 
tolo... Keliolika diktatorių ir 
prezidentų pasirodė politinėje 
arenoje ir pradingo kartu su jų 
iliuzijom. Demokratinė santvar
ka išsilaikė būdama mažiausias 
blogis. Ji veikia geriau aukštes
nės kultūros šalyse. Pilietinė 
kultūra yra būtina, kad ši siste
ma būtų paveiki ir išsilaikytų. 
Nesunku tai suprasti pažvelgus į 
demokratinės sistemos mėgini
mus, pavyzdžiui. Afrikoje. Bet 
mums rūpi Lietuva. Prie jos ir 
sustosim.

Pridursiu, kad Lietuvą esu 
aplankęs net 3 kartus. Turėjau 
progą pažinti ir svarbiausius 
mūsų šalies politikos veikėjus 
jau nepriklausomybės atgavimo

J

Minčių žiupsnelis
- Juo aštresnis peilis, juo jis 

greičiau atšimpa.
- Iš kreivo medžio kopėčių 

nepadarysi.
- Tuščio maišo nepastatysi.
- Pyktis blogas patarėjas.
- Tinginių liežuviai niekada 

netingi.
- Joks atsakymas irgi yra at

sakymas.
- Jeigu nenori pasenti, turi 

jaunas numirti.
- Juo mažiau kalbėsi, juo 

mažiau teks atsiprašinėti.
- Žvilgsnių kalbai vertėjai 

nereikalingi.
- Nuo savo likimo dar nie

kam nepasisekė pabėgti.
- Ką liežuvis slepia, akys iš

duoda.
- Žmonės nepadaro ko rei

kia, nes daro ko nereikia.
M. Čapkauskas

<5^x5^ <f\ 

pradžioje. Dar ir su J. Urbšiu te
ko gerai pasikalbėti apie padėtį 
mūsų krašte. Seime mane pa
kvietė tarti žodį. Sveikindamas 
atstovus Australijos lietuvių var
du, palinkėjau jiems sėkmingo 
darbo ir priminiau, kad prieš iš
ardant buvusią sistemą reikėtų 
gerai suplanuoti, kas ir kaip to
liau tęs žemės ūkio darbą.

Bėgo metai, keitėsi vyriau
sybės, kurios pridarė nemažai 
klaidų. Betgi, nepaisant to. mū
sų šalis per tuos beveik 15 metų 
gerokai pažengė į priekį. Demo
kratinė santvarka irgi įsitvirtino. 
O turtinga šalis Argentina per tą 
patį laiką priėjo prie istorinio 
bankroto. Faktais pagrįsta kriti
ka yra naudinga. Bet kartu reik
tų ir pripažinti valdžios sieki
mus. Dar daugiau, ar nelaukia
me per daug iš vyriausybės ir 
kartu per mažai patys stengia
mės pagerinti kiekvieno būklę.

Blaiviai žiūrint, mūsų Tėvy
nėje kokio nors didelio pavojaus 
įžiūrėti negalima. Tiesa, žmo
nėms trūksta pilietinės kultūros. 
Dėl to jie lengvai patiki visokio 
plauko netikriems pranašams, 
kurie žada tučtuojau įkurti rojų 
mūsų krašte, jei tik juos išrinktų. 
Nauji seimo rinkimai jau netoli. 
Racionalesnės galvosenos poli
tikai nesugeba ar išvis nenori 
paaiškinti, kad vyriausybė gali 
sudaryti tik palankias sąlygas 
asmeninei iniciatyvai, o ne iš
spręsti kiekvieno visuomenės 
nario painiavas, kilusias dėl ap
sileidimo, girtuokliavimo ar ne
noro dirbti.

Uspaskicho darbo partija 
aiškios programos neturi, o jos 
vadui trūksta politinės patirties. 
Dėl to būtų rizikinga atiduoti 
valdžią tokiai partijai, atseit už 
ją balsuoti. Tai lyg pirkti katę 
maiše. O jei vis dėlto taip įvyk
tų, likusios tradicinės partijos 
galėtų sudaryti bendrą frontą ir 
perimti vyriausybės sudarymą.

Daug kalbama ir rašoma 
apie Lietuvos suskaldymą į dvi 
dalis: į tuos, kurie remia vyriau
sybę ir kelią į Vakarus ir į liku
sius nepatenkintus padėtimi sve
timtaučius ir kt. Daug kas iš 
anksto ragina prezidentą vėl su
vienyti tautą. V. Adamkus vie
nas to padaryti negali. Tai reika
lauja bendrų valstybės vado, sei
mo ir vyriausybės pastangų. Ir 
spauda turėtų prisidėti prie tos 
veiklos skiepydama pilietinę 
kultūrą užuot užpildydama savo 
puslapius pigiom sensacijom.

Valstybės įstaigose dar yra 
nemažai korupcijos ir paveiku
mo stokos. Politinės partijos ne
turi gabių vadų, kurie jas suvie
nytų ir sustiprintų. Aišku, tai yra 
problemos. Tik jos, palyginus, 
mažutės. Jas tikrai ir nesunkiai 
išspręs. Mūsų žmonės yra linkę 
žiūrėti į pasitaikiusas kliūtis per 
padidinamąjį stiklą. Pamiršta, 
kiek mums jau pavyko pasiekti. 
Tiesa, laisvę atgavo ne tiek dėl 
sudėtų aukų ar Vakarų pagalbos, 
kiek dėl sovietų imperijos supu
vimo ir iširimo. Bet po to, kad ir 
šlubuodami žengėme į priekį, 
kol pasiekėm platų kelią į suvie
nytą Europą. Dabar, užuot aima
navę dėl pasitaikiusių nedidelių 
kliūčių, turėtume aprimti ir su
glaudę gretas stoti į našų darbą.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
Vis didėjanti gyventojų dalis 
nesijaučia vakarais saugi gatvė
se, nesaugi ir savo namuose po 
dvigubu užraktu ir ne vien mies
tuose. Plečiasi narkomanijos ap
imtis. Vakarais ir naktimis daug 
paauglių, jaunimo ir senimo 
svirduliuoja nuo sidro, alaus, 
vyno, degtinės, samagono. Al
koholyje paskęsta jaunimo ta
lentai, nyksta jų kūrybinės ga
lios, gęsta aukštų siekimų moty
vacija. Taip augamieji vis daž
niau tampa befunkciniais asme
nimis, kurie apsunkina šeimas ir 
tautai vien žalą neša; didelė da
lis jų palinksta į sunkius nusi
kaltimus. Tie, kurie atsiduria už 
kalėjimo sienų, išeina dar pik
tesni ir techniškai išgudrėję...

Dominuojanti bulvarinė spau
da bei TV neturi pamokančių 
kaip galima geriau ir sveikiau 
gyventi ciklų. Per mažai yra 
auklėtojų, kurie akstintų idealiz
mą ir tėvynės meilę. Tauta mer
di; jos ateitis yra klaiki.

Realistas žiūri į abi medalio 
puses. Jis mėgsta faktais ir skai
čiais operuoti. Valstybei išlaiky
ti tą patį gyventojų skaičių, bū
tina, kad šalies moterys per savo 
vaisingumo laikotarpį vidutiniš
kai pagimdytų 2.10 vaikų, kad 
emigracija ir imigracija balan- 
suotųsi.

Europos 2003 m. paskelbta 
statistika rodo, kad Lietuvoje 
gimsta 1.25 per moterį. Skanda
linga padėtis, nes reikėtų 2.20 
vidurkio, kad atsirastų bent ma
žytis prieaugis. Negeriau sekasi 
ir kaimyninėms valstybėms: 
Latvijoje 1.10, Lenkijoje - 1.26, 
Gudijoje - 1.20, Rusijoje - 1.14. 
Iš to paguodos niekas nejaučia. 
Žymiai geriau kitur Europoje, 
bet ne visur. Suomijoje - 1.73, 
Švedijoje - 1.64, Norvegijoje - 
1.80, Danijoje - 1.77, Nyderlan
duose- 1.72, Vokietijoje - 1.35, 
Prancūzijoje - 1.89, Anglijoje - 
1.60, Ispanijoje - 1.15, Italijoje
- 1.23, Graikijoje - 1.27. Numa
toma, kad 2000-2050 m. laiko
tarpyje Norvegijoje, Anglijoje, 
Airijoje, Nyderlanduose, Pran
cūzijoje, Albanijoje (dabar 2.28), 
Makedonijoje ir Turkijoje (dabar
- 2.43) gyventojai padidės, vi
sur kitur - sumažės. Lietuva pri
skiriama prie kraštų, kur gyven
tojų sumažės 20 ir daugiau nuo
šimčių. (Elder Scott, Europe’s 
Baby Bust. Nat’l Geographic, 
2003,9).

Istorija rodo, kad Lietuvai 
kas nors sutrukdydavo pasiekti 
Europos valstybių lygį. Mindau
gą vainikavus 1253 m. ji tapo 
karalija, bet jos sūnūs kuni
gaikščiai nužudė Mindaugą ir 
pražudė karūną. Antroji karūna 
buvo atvežta Vytautui mirus, 
nes Lenkija ją sulaikė. Ji galėjo 
turėti bažnytinę provinciją Vy
tautui bevaldant, bet nesugebėjo 
įsteigti daugiau vyskupijų.

Pasikviesdama vienuolius ji 
galėjo sudaryti lietuvių raštą, bet 
jų tam tikslui nepakvietė. Lietu
va galėjo atsiimti visą Vilniaus 
kraštą, bet jį paliko sovietams.

Mūsų metu ji galėtų stiprinti 
krikščioniškąją moralę, bet lei
džia ją naikinti bulvarinės žinia- 
sklaidos ir smurto bei sekso 
kupinų TV ciklų būdu.

Sunku tikėtis, kad Europa 
atsigautų savais gyventojais. 
Milijonai musulmonų imigrantų 
gali užgožti jos civilizacijos li

Naujai sutvarkyta Palangos Dr. J. Basanavičiaus gatvė, vedanti į jūros 
tiltą Nuotr. G. Kurpio

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

90S-271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

kučius. Šio šimtmečio gale dar 
bus daug milijonų rusų, vokie
čių, prancūzų, bet galima rimtai 
klausti, ar liks bent milijonas 
lietuvių, kai yra tiek daug rūs
čios ateities ženklų? Gal išliks 
Lietuvos valstybė, bet ar lietu
viai sudarys joje daugumą, ar jie 
kalbės savo gražia kalba? Atro
do, kad modernios komunikaci
jos pasaulyje tautos ir kalbos 
nyksta sparčiau negu bet kada 
praeityje.

Jeigu esame pesimistai, tai 
nieko daryti ir nereikia - įsisiū
bavusios degradacijos nesulai
kysime. Jeigu esame optimistai, 
tai ką bedarytum - vis vien vis
kas į gera išsirutulios - laukime 
laimingos įvykių eigos. Patarlės 
žodžiais: “Nėra to blogo, kas 
neišeitų į gera”.

Jei esame realistai, turime 
nedelsdami ieškoti veiksmingų 
būdų ir priemonių sustiprinti 
tautos kamienui, kad jis išlaiky
tų dabarties audras ir jo šakų ir 
šakelių ateitis būtų šviesi.

Būtina, kad valdžios, Baž
nyčios ir pramonės institucijos 
rastų strategijas, kaip sustiprinti 
vaikus auginančias šeimas, pa
dėtų susikuriančioms šeimoms 
įsigyti namus ar butus, kad jos 
galėtų tinkamai vaikus auginti ir 
auklėti. Dalis Lietuvos jaunų 
šeimų gyvena bendrabučiuose, 
kur nėra vietos kūdikiams ar 
vaikams; kita dalis skursta žmo
nos ar vyro tėvų butuose, kur 
erdvė labai ribota. Lankiau to
kias šeimas ir mačiau jų sunkią 
padėtį. Geriau pasekime Prancū
zijos pavyzdžiu. Ten medaliai 
yra teikiami už vaikų gimdymą, 
taip pat teikiamos įvairios privi
legijos, kurios labai palengvina 
vaikų auginimą. Be reikšmingų 
paskatinančių galimybių šei
moms, vaikams ir paaugliams, 
tikras lietuvių tautos atgimimas 
nesusiformuos. Dabartinis delsi
mas veikia tautos nenaudai.

Nūdienos kritiškos padėties 
akivaizdoje siūlau tokias orien
tacines gaires geresnės Lietuvos 
vizijai kurti:

* Suburti ugdymo išteklius 
(organizacijų vadovus, mokyto
jus, mokslininkus), kad būtų ža
dinamas vaikų, paauglių ir jau
nimo idealizmas, “lietuvio meilė 
lietuviui” ir principingo gyveni
mo būdo troškimas.

* Didinti paauglių užimtu
mą, plačiu mastu remti vaikų ir 
jaunimo sambūrius (valančiu- 
kus, skautus, ateitininkus, kitus), 
stovyklas, konferencijas, mo
kyklų sporto renginius.

* Stiprinti teisėtvarką, pas
toviai mažinti nusikaltimų gali
mybes, kad būtų saugu gyventi, 
kad plėstųsi turizmas.

* Kombinuotom priemonėm 
užgniaužti bet kokią korupciją ir 
mažinti biurokratizmą, kad šaly
je didėtų investicijos, augtų pra
monė, didėtų darbo glimybės.

* Sudaryti realią emigrantų 
sugrįžimo programą. Kai tėvy
nės šauksmas pasieks pasaulyje 
išsiblaškiusius lietuvius, daug 
kas atsilieps. Lietuvai būtina tu
rėti žymiai daugiau lietuvių. Jei 
vidaus sąlygos (dorovė, paklus
numas įstatymams, santykių 
skaidrumas, ekonomika) reikš
mingai pagerės, jų skaičiai pra
dės didėti. Lietuva yra per jauna 
šalis, kad galėtų vieno ar dviejų 
šimtmečių eigoje pražūti.

Tautinių šokių grupės iš tolimų kraštų, dalyvavusios Dvyliktoje tautinių šokių šventėje Čikagoje
Nuotr. Ed. Šulaičio

SPAUDOS BALSAI
Nepripažįstama skola Lietuvai

Maskvos dienraštis Rossijs- 
kaja Gazeta š.m. birželio 17 d. 
laidoj rašo: “Paskui Estiją į 
lenktynes dėl rusiškos kompen
sacijos išsiruošė ir Lietuva. Vie
tinis seimas yra pasiruošęs per
žiūrėti rezoliucijos projektą, ra
ginantį valdžią išieškoti iš Ru
sijos atlyginimo už nuostolius, 
kuriuos padarė Lietuvai Sovietų 
Sąjunga.

Ankstyvesnis seimas, ku
riam vadovavo V. Landsbergis, 
prieš ketverius metus priėmė 
įstatymą “Apie atlyginimą už 
nuostolius, padarytus Sov. Są
jungos okupacijos metu”. Vy
riausybei buvo pavesta nustatyti 
žalos dydį ir kreiptis į Rusiją ža
los atlyginimo klausimu. Prak
tiškai šiai iniciatyvai eiga nebu
vo duota.

“Mes manome, kad turime 
moralinį pagrindą prašyti kom
pensacijos”. - pareiškė RG laik
raščiui vienas iš veikliausių šios 
rezoliucijos šalininkų Lietuvos 
seimo narys Povilas Jakučionis. 
“(...) Mes siekiame, kad Rusija 
atlygintų bent už dalį padarytos 
žalos. Visos tos kasyklos, įmo
nės, geležinkeliai liko Rusijoje”, 
- pabrėžė Jakučionis. Jis patiks
lino, kad žalos dydis yra nuo 20 
ligi 500 milijardų dolerių.

Toje pačioje Rossijskaja 
Gazeta laidoje K. Beriašev ko
mentavo Jakučionio pasisaky
mą: “Rusija irgi gali pateikti 
Lietuvai materialinį ieškinį daug 
didesnį negu Sov. Sąjunga in
vestavo į šią respubliką. Čia kal
bama apie milžiniškas medžia
gines priemones ir taip pat gam
tos ir žmonių išteklius. Tenka 
pabrėžti, kad šioje respublikoje 
liko šimtai transporto, žuvinin
kystės ir karo laivų maždaug 
vieno milijardo dolerių vertės. 
Šie laivai buvo pastatyti Sov.

Savaitė Lietuvoje
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

skolą (daugiau kaip 702,000 li
tų) turi Petras Auštrevičius, ku
ris vajui buvo surinkęs 1.75 
mln. litų.

Įteikta Gudijos nota
Gudijos užsienio reikalų mi

nisterija įteikė notą dėl vizų iš
davimo Lietuvos nepaprastajam 
ir įgaliotajam ambasadoriui 
Minske Jonui Paslauskui liepos 
20 d. Kaip rašo ELTA-LGTIC, 
Gudijos “ministerija mano, kad 
susiklosčiusi padėtis neatitinka 
tikslų suteikti naujų bruožų ge
ros kaimynystės politikai, kuria 
siekiama palengvinti ES šalių 
žmogiškuosius kontaktus su kai
myninėmis valstybėmis, ir ap
skritai nepadeda gerinti dvišalių 
santykių”.

Sąjungos lėšomis sąjunginių lai
vų statyklose. Manau, kad Lie
tuvos seimo pretenzijos ir reika
lavimai pagal tarptautinę teisę 
nėra pagrįsti. (...) Žalos dydį ir 
valstybės kaltę už padarytus 
nuostolius turi nustatyti tam 
tikslui sudarytas tarptautinis 
teismas arba Jungtinių tautų 
organizacija”.

Kiti apie Prunskienę
Maskvos dienraštis Rossijs

kaja Gazeta š.m. birželio 29 d. 
laidoje rašo: “Prunskienės ko
mandos klaida buvo ta, kad bai
giantis priešrinkiminei kovai 
kandidatai buvo supriešinti pa
gal liniją Rytai-Vakarai. Ameri
kos lietuvis Adamkus, aišku, 
buvo vakarietiškos orientacijos. 
Prunskienei buvo prikišama, pa
gal jos žodžius tai, kad 1990 m. 
gegužės mėn. būdama JAV-se ji 
tariamai jos pačios iniciatyva 
siūlė įvesti dvejų metų morato
riumą dėl nepriklausomybės pa
skelbimo.

Abejotinai patriotiški atrodė 
90 metų pradžioje jos min. pir
mininkavimo metu su rusais ry
šiai. Meškos patarnavimu virto 
interneto pareiškimai: “Nieko 
geresnio Rusijai negalima pa
linkėti kaip Prunskienės prezi
dentavimo Lietuvoje”.

Toronto rusų savaitraštis 
Beseda š.m. liepos 9 d. laidoje 
rašo: “Tai, kad Prunskienė yra 
laikoma Rusijai palankia politi
ke, Lietuvoje nėra paslaptis. 
Savo metu ji netgi buvo kalti
nama ryšiais su KGB ir todėl jai 
reikėjo atsistatydinti iš min. 
pirm, pareigų. Vėliau, tiesa, visi 
kaltinimai dėl įrodymų stokos 
buvo atmesti. Rinkimų vajaus 
metu interneto straipsniai turėjo 
maždaug tokias antraštes: Pruns
kienės išrinkimas prezidente bū
tų Rusijos troškimų įvykdimas".

Gudijos diplomatų many
mu, šiuo metu vizai gauti reika
lingų dokumentų įteikimas Lie
tuvos ambasados konsuliniam 
skyriui yra labai apsunkintas. 
Lietuvos ambasadorius pareiškė, 
jog vizų įforminimo sunkumai 
yra techninio pobūdžio, nes jų 
išdavimą reikia pritaikyti prie 
ES reikalavimų. Papildomų keb
lumų sudaro ir naujos vizų an
ketos, pradėtos naudoti nuo ge
gužės I d. Ambasada imsis kon
krečių priemonių padėčiai norma
lizuoti. RSJ

Paremkite Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai

Varšuvos dienraštis Gazeta 
Wyborcza š.m. birželio 28 d. lai
doje rašo: “Kai 1991 metų pra
džioje Prunskienė įsakė panai
kinti kainų kontrolę, Sąjūdžio 
bičiuliai pripažino, kad tai yra 
provokacija, leidžianti Kremliui 
kurstyti visuomenės nepasiten
kinimą. Atrodė, kad pagaliau ją 
pribaigs skandalas su paskelb
tais 1991 m. vasarą dokumen
tais, liudijančiais apie tai, kad ji 
turėjo būti KGB agentė. Tik 
2004 m. kovo mėn. Aukščiau
siasis teismas pripažino, kad nė
ra įrodymų apie jos bendradar
biavimą su Lubianka. Teismas 
padarė tokią išvadą po to, kai 
archyve prapuolė ją apsunkinan
tieji dokumentai ir pagrindinis 
liudininkas pakeitė savo parody
mus”.

Neištesėtas pažadas
Varšuvos dienraštis Rzecz

pospolita š.m. liepos 1 d. laidoje 
rašo: “Lenkijos senato atstovai 
prieš metus žadėjo Kurier 
Wilenski - vieninteliam lenkiš
kam dienraščiui į rytus nuo Ne
muno ir Bugo - pagalbą perkant 
naujovišką spausdinimo mašiną. 
KW jokios pagalbos negavo ir 
tai gresia šio laikraščio egzis
tencijai. (...) Pagal senatorių 
Przemykowski spausdinimo ma
šinos pirkimo reikalas pasirodė 
esąs labai sudėtingas. Ji kainuo
tų apie 600,000 zlotų, o KW 
tiražas yra toks mažas ir išlaidos 
negreit būtų padengtos”.

Tuo pačiu klausimu pasi
sako pats Kurier Wilenski š.m. 
liepos 1 d. laidoje: “Lenkijos 
respublikos senatas, kurio pir
mininku yra L. Pastusiak ir ku
ris savo prielaidomis ir pareikš
tais norais turėtų būti išblaškytų 
pasaulyje lenkų bičiulis ir glo
bėjas (ypač tų, kurie atsidūrė už 
buv. Lenkijos ribų), savo paža
do neįvykdė. (...) Dabar pralai
mės visi, nes Kurier buvo (ir 
dabar yra) pasiruošęs savo do
vana dalytis - savikaina spalvo
mis spausdinti kitiems Lietuvos 
lenkų laikraščiams. Pralaimės 
taip pat gimtosios Vilnijos vei
kėjai, nes, kaip sužinojome... jie 
sugebėjo įtikinti senatą neduoti 
KW mašinos. Ryšium su tuo 
skandalu buvo atstumta Lietu
vos valdžios ranka, kuri buvo 
pasiruošusi prisidėti prie maši
nos pirkimo”.

Lietuvos lenkų veiklą la
biausiai remia Lenkijos senatas 
per “Lenkų bendriją”, kurios 
pirmininkas yra prof. Stelma- 
chovvski. Milijoninėmis sumo
mis yra bandoma išlaikyti len
kiškumą Rytų Lietuvoje. Kurier 
Wilenski leidėjai mano, kad jie 
pinigų negavo dėl lenkų savitar
pio intrigų. J. B.
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NEIMPORTUOS 
PAUKŠTIENOS

Valstybinės maisto ir veterina
rijos tarnybos žiniomis, Lietuva ir 
kitos Europos sąjungos valstybės 
laikinai sustabdė paukštienos įveži
mą iš kai kurių Suomijos ir Švedi
jos vietovių. Tai nuspręsta gavus 
tarptautinio Epizootijų biuro infor
maciją apie Suomijos ir Švedijos 
paukščių ūkiuose nustatytą Niu- 
kastlio ligą, kuri priklauso pavojin
gų ir greitai plintančių ligų grupei. 
Ūkiuose, kuriuose nustatyta liga, 
sunaikinti visi ten auginami kalaku
tai ir vištos. Užkrėstose teritorijose 
taikomos apsaugos priemonės pa
gal atitinkamus Europos tarybos 
reikalavimus. Lietuvoje per 15 me
tų nebuvo nustatytas nė vienas Niu- 
kastlio ligos atvejis. Šiemet per pir
mąjį pusmetį į Lietuvą importuota 
4,700 paukštienos, nemažai iš Šve
dijos. Dabar didinti gamybą steng
sis vietiniai paukščių augintojai.

NEMUNE UŽTERŠTAS 
VANDUO

Nemuno vandenyje ties Kulau
tuva nepatariama maudytis, brai
džioti ir ypač plauti indus ar vai
sius, rašo ELTA-LGTIC. Kauno vi
suomenės sveikatos centro chemi
nių ir mikrobiologinių tyrimų duo
menimis, žarninės lazdelės bakteri
jų skaičius Nemune leistinas nor
mas viršija nuo 12 iki 13 kartų, 
bendras koliforminių bakterijų 
skaičius 2.6 didesnis, negu leidžia
ma. Grėsmę sveikatai padidina van
denyje rastos salmonelės, galinčios 
sukelti salmoneliozę. Viena svar
biausių Nemuno vandens taršos 
priežasčių gali būti Kauno miesto 
nuotėkų mechaninio valymo įrengi
mų išleistuvų ties Kačergine išme
tamas turinys. Iki 2000 metų Kaune 
veikė 25 nuotėkos atmatoms, 88 
lietaus kanalizacijos išleistuvai. 
Šiuo metu visi miesto kanalizacijos 
išleistuvai atmatoms prijungti prie 
nuotėkų mechaninio valymo įrengi
mų įmonės. Tyrimų duomenimis, 
visų septynių oficialių Kauno mies
to paplūdimių maudyklių vanduo 
yra švarus ir tinka maudytis. Neuž
terštas ir keturių oficialiai nevei
kiančių, tačiau kauniečių mėgstamų 
ir gausiai lankomų paplūdimių van
duo Kauno mariose ties Pažaisliu, 
Nemune ties Smetonos alėja ir pės
čiųjų tiltu bei Lampėdžių tvenkiny
je ties Raudondvario plentu.

SEIMO ĮNAMIS
ELTOS-LGTIC žiniomis, lie

pos 28 d. Seimo rūmuose, prie Ap
linkos apsaugos komiteto patalpų 
atrastas ten apsigyvenęs šikšno
sparnis. Jis Seimo I rūmų ketvirta
jame aukšte pasirinko vietą ant sie
nos, kurioje pakabinta šio komiteto 
paroda su veiklą iliustruojančiomis 
nuotraukomis. Darbuotojų teigimų, 
šikšnosparnis draugiškai nusiteikęs 
ir ramiai miega.

SUREMONTUOTI GLOBOS 
NAMAI

Lietuvoje vykstančių tarptauti- 
. nių pratybų “Rescuer/Medceur 
2004” metu JAV kariuomenės lėšo
mis buvo vykdomi du humanitari
niai paramos projektai - per Šyšos 
upę Šilutės rajone pastatytas tiltas 
ir Klaipėdoje suremontuoti vaikų 
globos namai “Rytas”. Šių namų 
perdavimo šeimininkams iškilmėse 
liepos 28 d. dalyvavo prezidentas 
Valdas Adamkus. Remonto darbai 
kainavo daugiau kaip 300,000 litų. 
Už juos buvo įrengta ventiliacijos 
sistema, pakeisti langai, suremon-

four seasons
KTZ/rln\ REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
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tuoti vaikų kambariai ir valgykla. 
Globos namų 75 auklėtiniai, nuo 1 
iki 17 metų amžiaus, gyvens atnau
jintuose kambariuose po 3-4.2002 
m. pratybų metu buvo suremontuoti 
senelių namai “Caritas”. Tą pačią 
dieną atidarytas 15 metrų ilgio, 5 
metrų pločio ir 50 keliamosios ga
lios medienos tiltas per Šyšos upę. 
Jį per pusantros savaitės pastatė 
Lietuvos ir JAV kariškiai.

“POPULIARIAUSIOS” YDOS
Radijo stotis “Kelyje” pasiūlė 

savo klausytojams surikiuoti di
džiausias vyrų ir moterų ydas. Rug
pjūčio 9 d. ELTA-LGTIC praneša, 
kad moterų nuomone, didžiausios 
vyrų ydos yra aistra sporto translia
cijoms per televiziją, per didelis pa
sitikėjimas savimi ir knarkimas, o 
moterų - nuolat kartojama frazė 
“neturiu kuo apsirengti”, apsipirki- 
nėjimai ir galybė prie veidrodžio 
praleisto laiko. Apklausos organi
zatoriai ydų sąrašą žada spausdinti 
atskirai išleistoje knygoje.

GYDYTIS PADĖS RADIJAS
Ligoniams ir medikams skiria

mas naujas vietinis “Santariškių ra
dijas” transliuoja temines laidas, in
formacinius ligoninės pranešimus ir 
svarbių renginių ar vizitų praneši
mus darbo dienomis nuo 12 v.d. iki 
14 v.p.p ir vakarais nuo 7 iki 11 
vai. Pagrindinis tikslas - padėti li
goninėje atsidūrusiems atgauti dva
sinę pusiausvyrą ir pasveikti, patar
ti kaip kovoti su liga, atsikratyti 
įtampos, saugoti sveikatą. Laidų 
vedėjos Vitalija Steponavičiūtė ir 
Angelė Kiliuvienė žada taip pat 
transliuoti muziką, poeziją, radijo 
spektaklius. Su gydytojais buvo ve
damos diskusijos. Klinikų direkto
riaus A. Laucevičiaus nuomone, ra
dijas - puiki priemonė palaikyti ge
rą pacientų ir darbuotojų nuotaiką.
TEIKIA RADIOLOKATORIUS

Vakarų Europos bendrovė 
EADC liepos 23 d. perdavė Lietu
vos karinėms oro pajėgoms pirmąjį 
iš trijų stebėjimo ir taikinių nurody
mo radiolokatorių. Radiolokatorius 
TRML-3D yra pirmoji radaro sto
tis, atitinkanti ŠAS (NATO) reika
lavimus. Ji taps vienu iš moderni
zuojamos priešlėktuvinės gynybos 
ir oro erdvės kontrolės sistemos da
lių. Visos trys stotys Lietuvai buvo 
perduotos iki rugsėjo 1 d. Maksi
malus stoties veikimo nuotolis - 
200 kilometrų. Ji gali aptikti nedi
delių matmenų žemai skrendančius 
valdomų raketų ir sraigtasparnių ti
po taikinius.

SUIMTI NUSIKALTĖLIAI
Liepos 28 trims mėnesiams bu

vo suimti Jonas Bielskis, pravarde 
“senelis” bei Arikas Pastuškovas, 
pravarde “storas”, abu Kauno nusi
kaltėlių “daktarų” grupuotės nariai. 
Jie buvo sekami maždaug 2 metus, 
kol pavyko sukaupti įrodymų apie 
jų nelegalią veiklą, kuri buvo vyk
doma visoje Lietuvoje. Atlikta ke
liolika kratų Kauno ir Palangos 
miestuose bei keliuose rajonuose, 
[tariant nusikalstama veikla taip pat 
sulaikytas J. Bielskio aplinkos as
muo, už prekybą narkotikais teistas 
Mindaugas Cižauskas. Šie Kauno 
nusikaltėliai įtariami dėl turto prie
vartavimo stambiu mastu, svetimo 
turto užvaldymo, neteisėtai įgytų 
pinigų legalizavimo, žmogžudysčių 
užsakymo.

KULTŪROS ATSTOVAI
Šiuo metu Lietuva turi kultūros 

atstovus (atašė) Lenkijoje. Prancū
zijoje, Rusijoje, Švedijoje, Vokieti
joje bei Europos sąjungos misijoje. 
ELTOS pranešimu, š.m. liepos 16 
d. kultūros atstovu Karaliaučiuje 
paskirtas 48 metų filosofas, rašyto
jas Arvydas Juozaitis, vienas iš pir
mųjų Sąjūdžio steigėjų ir veikėjų. 
Yra parašęs ir išleidęs 17 knygų, 
daugiau kaip 300 straipsnių, sukū
ręs dramaturgijos kūrinių, penke
rius metus redagavęs žurnalą “Nau
joji Romuva”, apdovanotas DLK 
Gedimino 5 laipsnio ordinu. RSJ

Visa išeivijos lietuviškoji spau
da sunkiai verčiasi. Reikia pa
ramos ir Tėviškės žiburiams. 
Kas galite, paremkite juos auka, 
rėmėjo ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu.

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje (dešinėje), kurioje gyvena daugiausia iš Lietuvos atvykę kunigai, 
studijuojantys Romos universitetuose. “Villa Lituania” - viešbutis, kuriuo naudojasi daugiausia įvairūs keleiviai

Šimtametė miesto sukaktis
Minos Babenskienės gobelenai

Liepos 4-6 dienomis Jur
barkas šventė savo 145 metų 
sukaktį. Į šventinius renginius 
atvyko nemažai buvusių kraš
tiečių. Dažnas atvyko ne tuščio
mis rankomis. Vieni atsivežė tu
riningą pranešimą, kiti - skam
bią dainą, treti meistriškai atlie
kamą muzikos kūrinį. Į sugrįži
mų pynę gražiai buvo įpinta ir 
Minos Levitan-Babenskienės go
belenų paroda, atidaryta Jurbar
ko parodų ir koncertų salėje. 
Nors M. Babenskienė gimė 
Šiauliuose, bet užaugo Jurbarko 
krašte. Ji 1959 m. baigė Vil
niaus dailės instituto dailiosios 
tekstilės specialybę ir nuo tų 
metų pradėjo dalyvauti įvairiose 
parodose.

M. Babenskienė jau dalyva
vo gebeleno simpoziumuose 
Latvijoje, Lenkijoje, Belgijoje, 
Ispanijoje. 1996 m. ir 2002 m. ji 
dalyvavo pasauliniame gobele
nų festivalyje Prancūzijoje. Su
rengė parodas Vilniuje ir 
Olandijoje. Jos sukurtais gobe
lenais pasipuošė visuomeniniai 
pastatai Vilniuje, Novosibirske, 
Maskvoje. Net tris gobelenus

Hamilton,
MEDŽIOTOJŲ-ŽŪKLAU- 

TOJŲ KLUBAS GIEDRAITIS 
dar stipriai veikia. Skrendančių 
lėkščių šaudymai (trap-shooting), 
vyksta kas sekmadienį. Šaudytojų 
kol kas netrūksta. Taip pat galima 
šaudyti į taikinius iš 22 kai. spor
tinių šautuvų. Jaunimas gali paban
dyti laimę žvejyboje. Turime mažą 
ežerėlį. Vasarai jau einant prie galo 
norintys dar pasidžiaugti gamtos 
grožiu, kviečiami atsilankyti į se
zono uždarymo gegužinę, kuri 
įvyks rugpjūčio 29 d. Jūsų lauks V. 
Balytos kapelos muzika, skanus 
maistas ir loterija. Klubo valdyba

PRANAS SAKALAS prisi
mindamas ir pagerbdamas mirusią 
žmoną Zitą, kuri paliko mus prieš 
du metus, aukojo $200 Kanados 
lietuvių fondui. JGS

A.a. GAILE1 KRIŠTOLAI- 
TIENEI mirus, reikšdami užuo
jautą jos vyrui ir šeimos nariams 
Kanados lietuvių fondui aukojo: 
$50 - J. Tamulėnienė; $40 - J. 
Stankus; $30 - M. D. Jonikai, V. J. 
Svitai; $25 - S. Dalius, A. G. Skais
čiai; $20 - O. Melnykienė, A. E. 
Pareščiai, P. I. Zubai, Ant. Kamai- 
tis, A. Sakalaitė, P. Sakalas, A. 
Rimkienė, Z. Čečkauskas, V. Šnuo- 
lienė, P. E. Armonai. S. Panavienė, 
K. G. Žukauskai, B. D. Mačiai, K. 
K. Deksniai, J. J. Stanaičiai, A. 
Didžbalienė, P. 1. Gimiai, A. O. Ju- 
siai, J. A. Kutkos (Welland), P. 
Styra, A- E. Kybartai; $10 - I. Va
siliauskienė.

Kanados lietuvių fondas dėko
ja už aukas. JGS

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

sukūrė tarptautiniam onkologi
jos centrui (“Himnas gyveni
mui”, “Veržimasis”, “Gyvenimo 
daigelis”). Žodžiu, M. Babens
kienė, patyrusi ir savito talento 
menininkė, dabar esanti savo 
kūrybinių jėgų pačiame bran
dume.

Atidarydama parodą Jurbar
ko V. Grybo memorialinio mu
ziejaus mokslinė bendradarbė 
dailininkė Gabija Viduolytė pa
sidžiaugė, kad buvusi mūsų 
kraštienė M. Babenskienė su
grįžo su puikia brandžių kūrinių 
paroda. Į parodos atidarymą iš 
Vilniaus atvykęs dailininkas 
Vytautas Stasiulevičius aptarė 
M. Babenskienės gyvenimo ir 
kūrybos kelią, pabrėžė jos iš
austų gobelenų spalvinius savi
tumus. M. Babenskienė padėko
jo jurbarkiečiams už suteiktą 
galimybę čia surengti parodą, 
kurioje buvo parodyti kelių pas
tarųjų metų jos sukurti gobele
nai. [ parodos atidarymą gausiai 
atsilankė tiek jurbarkiečių, tiek 
miesto svečių.

Vytautas Kutkevičius

Ontario
Mirus a.a. GAILEI KRIŠ- 

TOLAITIENEI, užjausdami šei
mą, Varėnos politinių tremtinių ir 
kalinių sąjungos skyriui aukojo: 
$50 - Danutė ir Pranas Juškevičiai; 
$30 - Liuda ir Jurgis Stungevičiai; 
$20 - Irena ir Povilas Girniai, įdant 
Gailutė liktų įamžinta Lietuvos ko
vų, kančių ir netekties istorijos mo
kinių rašinių konkursuose. L.S.

A.a. GAILEI KRIŠTOLAI- 
TIENEI mirus, reikšdami užuojau
tą jos vyrui Juozui, dukrai Ra
monai, sūnui Edvardui ir jų šei
moms bei visiems giminėms, “Pa
galbai Lietuvos vaikams” aukojo: 
$30 - E. M. Klevas; $25 - J. As- 
menavičius, I. J. Jokubynai, M. Le- 
parskienė, A. Volungienė; $20 - G. 
Agurkienė, T. J. Andriukaičiai, R. 
Bartininkienė, V. V. Beniušiai, M. 
Borusienė. G. P. Breichmanai, A. 
Bungardienė, D. A. Enskaičiai, J. 
Gimžauskas, K. Gelžinienė, E. K. 
Gudinskai, A. N. Gutauskai, G. J. 
Kažemėkai, P. Krivinskienė, E. 
Liaukienė, E. Navickienė, J. Paške- 
vičienė, A. A. Petrauskai, T. J. Po- 
vilauskai, J. Pyragius, S. J. Reme- 
sat, E. Repčytė, B. Stanienė, I. Ul- 
binienė, O. Vengrienė, F. A. Povi- 
lauskai; $15 - E. Grajauskienė, V. 
Pleinienė; $10 - J. Astas, D. Gar- 
kūnienė, F. M. Gudinskai, G. Kara- 
lėniene, V. P. Šidlauskai, Z. Vai
nauskienė, P. Vitienė.

A.a. PETRO VOLUNGĖS 6 
mirties metinių atminimui, žmona 
Aldona “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo $50.

Nuoširdžiai dėkojame už au
kas. PLV komitetas

A.a. GAILĖS KR1ŠTOLAL 
TIENĖS atminimui pagerbti “Vai
kų dienos centrams” aukojo: $40 - 
E. Kronienė; $30 - M. V. Kazlaus
kai; po $25 - J. Gedrimienė, D. A. 
Dronsatavičiai, A. Vaičiūnas, K. J. 
Zanon, L. Kriaučiūnienė, R. J. 
Piciniai; po $20 - R. A. Čygai, A. 
Gedminienė, V. Girnius, V. Keži- 
naitis, J. Z. Rickai, dr. R. Tytus, R. 
Bosienė, B. Skvereckienė, L. M. 
Paškai; $15 - S. Urbanavičienė; 
$10 - J. Juozaitienė, J. Kežinaitis.

Užjaučiame mirusios gimines, 
artimuosius ir nuoširdžiai dėkoja
me už aukas. VDC komitetas 
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Petras Brasas
(905) 383-1650

Taip šventė 
atlaidus

Jurbarko rajono Eržvilko 
miestelis išsidėstęs vaizdingos 
Šaltuonos upės dešiniajame 
krante. Jis mena žilą senovę - 
jau antro tūkstantmečio pradžio
je čia stovėjo žemaičių pilis. 
Dabartinė Eržvilko Šv. Jurgio 
šventovė pastatyta 1855 m., ne
ogotikinė, medinė, vienabokštė. 
1902 m. ji pailginta ir pristatytas 
bokštelis. Kasmet joje vyksta 
garsūs Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierių Karalienės atlaidai. 
Šiemet jie įvyko gražią liepos 
18 dieną.

Eržvilko pastoracinė taryba 
ir Eržvilkiškių bendruomenės 
centras nutarė atlaidų proga su
rengti ir miestelio šventę. Saulė
tą sekmadienio rytą šventę pra
dėjo pagarsėjęs eržvilkiškių an
samblis “Bandonija” (vadovas 
A. Balčaitis).

Miestelio gyventojai ir sve
čiai sugužėjo į Eržvilko Kultū
ros namų salę. Čia įvyko konfe
rencija Pabūkime kartu. Apie 
dabartinę Eržvilko miestelio ir 
visos seniūnijos padėtį kalbėjo 
seniūnas J. Aleksiejus, Eržvilko 
vidurinės mokyklos direktorė B. 
Genienė, Eržvilko ambulatorijos 
gydytojas Č. S. Strodomskis, 
Eržvilko parapijos klebonas ku
nigas V. Rutkūnas, Eržvilkiškių 
bendruomenės centro vadovė A. 
Greičiuvienė. Kai kuriais aktua
liais klausimais pasisakė ir sve
čiai, net vyko diskusijos. Konfe
rencijos pertraukų metu koncer
tavo Eržvilko Kultūros centro 
estradinės dainos ansamblis (va
dovas V. Bielkauskas).

12 vai. šventovėje prasidėjo 
Suma. Šv. Mišios buvo auko
jamos už visus parapijos žmo
nes bei kraštiečius. Jas aukojo 
visi galėję dalyvauti Eržvilko 
parapijoje dirbę kunigai. Po šv. 
Mišių įvyko įspūdinga procesija 
šventoriuje. Vėliau susirinku
siems koncertavo Eržvilko šven
tovės choras ir vėl grojo “Ban
donijos” ansamblis.

Vakare buvo klausomasi 
Eržvilko Kultūros centro estra
dinės dainos ansamblio atlieka
mų dainų. Po jo prasidėjo Simo
no Donskovo ir šokėjų grupės 
koncertas. Sutemus-įvyko disko
teka, visus linksmino klubas 
“Geras”, atvykęs iš Jurbarko.

Vytautas Kutkevičius
Cleveland, OH

ŠIMTMEČIO GIMTADIE
NIS. Lietuviškoji visuomenė su di
dele pagarba ir entuziazmu pa
sveikino Antaną Valaitį jo 100 me
tų gimtadienio proga. Jis gimė 1904 
m. liepos 25 d. Dievo Motinos 
parapijos auditorijoje susirinko 
daugybė parapijiečių jo pagerbti. 
Sugiedojo “Ilgiausių metų”, o šių 
eilučių autorė perskaitė jam specia
liai sukurtą gimtadienio odę. Svei
kinimo programai vadovavo sukak
tuvininko vaikaitis Gintas Valaitis. 
Sukaktuvininkas baigė Marijampo
lės mokytojų seminariją, vedė Ve
roniką ir persikėlė gyventi į Viliją. 
Karui prasidėjus, jis su savo jau
nute šeima pasitraukė į Vokietiją, iš 
ten atvyko į Ameriką ir 1951 m. ap
sigyveno Klyvlande. Jiedu su Vero
nika išaugino šešis vaikus - penkis 
berniukus ir vieną mergaitę. Deja, 
du berniukai mirė, o 1984 m. mirė 
jo žmona. Šiuo metu Antanas turi 
18 vaikaičių ir 27 provaikaičius. Jis 
tebėra judrus, užsiima daržininkys
te ir bitininkyste, labai stropiai 
dirba su keturiais bičių aviliais. 
Antanas taip pat jaučia savo lietu
viškas šaknis ir jas stengiasi per
duoti savo prieaugiui. Šią vasarą jo 
provaikaičiai stovyklavo “Dainavo
je”. Lėšomis remia Lietuvoje “įsū
nytą” berniuką. Jam gimtadienio 
sveikinimą specialia pašto siunta 
atsiuntė JAV prezidentas G. Bush 
su žmona, o jo gyvenamo miesto 
Eastlake meras jam pagerbti išleido 
viešą pareiškimą.

Aurelija M. Balašaitienė

JA Valstybės
Lietuvių klubo popietėje St. 

Petersburge, FL, birželio 13 d. bu
vo prisiminti lietuvių pirmieji trė
mimai į Sibirą. Minėjimą pradėjo 
klubo pirm. A. Kamiene V. Myko
laičio-Putino eilėraščiu Raudon- 
spalvėj liepsnoj. Ji paskaitą skaityti 
pakvietė klubo narį J. Šulaitį. Pas
tarasis priminė tas dienas Lietuvo
je. kai buvo tremiami inteligentai, 
dvasininkai, kariškiai, organizacijų 
bei partijų atstovai ir ūkininkai. 
Maža tų tremtinių dalis grįžo į Lie
tuvą, dauguma jų žuvo vergų lage
riuose. Sovietų teroras tęsėsi ir ant
rą kartą okupavus Lietuvą. Beveik 
nebuvo Lietuvoje šeimos, kuri ne
būtų buvusi paliesta išvežimo. Pa
sak paskaitininko, tai buvo didžiau
sias praėjusio šimtmečio blogis, dar 
ir šiandien nepasmerktas. O Lietu
voje kai kieno yra siūloma visa tai 
pamiršti. Po paskaitos D. Mažeikie
nė padeklamavo V. Cinausko eilė
raštį “Rūpintojėlis”. Minėjimo va
dovės kviečiami visi sudainavo 
“Leiskit į tėvynę”. Buvo dar paro
dyta G. Peniko parūpinta vaizda
juostė iš vykusių birželinių minėji
mų Lietuvoje.
(Lietuvių žinios, 2004 m., 336 nr.)

Lenkija
Seinijoje š.m. gegužės 28 d. 

buvo surengtas tradicinis Lietuvos 
istorijos ir geografijos konkursas 
pagrindinių mokyklų ir gimnazijų 
mokiniams. Jame dalyvavo Vidugi
rių, Navinykų, Krasnogrūdos ir 
Punsko mokyklų mokiniai bei Sei
nų gimnazijų moksleiviai, iš viso 
62 dalyviai. Visi rašė tema Lietuvos 
ir mūsų krašto istorijos ir geogra
fijos žinios. I-mą vietą pagrindinių 
mokyklų grupėje laimėjo Renata 
Jankauskaitė (Navinykai), II-rą vie
tą - Valentina Dobrovalskytė 
(Punskas) ir IlI-čią vietą - Teresė 
Matulevičiūtė (Punskas). Gimnazi
jų grupėje I vietą laimėjo Artūras 
Valdas Maksimavičius (Šeinai), li
rą vietą - Živilė Gasperavičiūtė 
(Punskas) ir IlI-čią vietą - Jolanta 
Aleksaitė bei Ramona Pykytė 
(Punskas).

Lenkijos lietuvių draugija 
birželio 4 d. surengė lietuvių kalbos 
konkursą gimnazijos moksleiviams. 
Visi rašė apie lietuvių spaudos at
gavimo 100 metų sukaktį. Varžėsi 
keturios mokinių grupės: Punsko 
pirmokai, antrokai bei trečiokai ir 
seiniškiai. Antrokai ir trečiokai at
sakė į visus 10 klausimų ir laimėjo 
pirmąsias vietas. Antra vieta atiteko 
Seinų gimnazijos moksleiviams. 
Laimėtojus pasveikino ir į ekskursi
ją pakvietė LLD vardu A. Maksi- 
mavičienė.

(Aušra, 2004 m., 11 nr.)

Gudija
Apso krašte išsaugota gimtoji 

kalba labai sunkiomis sąlygomis. 
Gervėčių ir Pelesos apylinkėse yra 
po 20 lietuvių mokytojų, o Bres
laujos apylinkėje - tik dvi mokyto
jos, atvažiuojančios sekmadieniais. 
Vietos gyventojai ir Breslaujos ra
jono lietuvių bendruomenės “Ry
tas” nori, kad čia vietoje gyventų 
bent dvi mokytojos, kurios padėtų 
tvarkyti kultūrinius reikalus. Galvo
jama, kad ateityje to bus galima pa
siekti. Tada reikėtų keturių moky
mo pakopų: sekmadieninė mokyk
la, lietuvių kalbos kursai, pamokos 
pagal pasirinkimą ir lietuvių kalbos 
fakultatyvas. Šiems užmojams Vil
nijos draugija ir Lietuvos valsty
binės įstaigos rengia programą. 
Mokiniai būtų rengiami lietuviškai 
bendrauti, pažinti savo krašto isto

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iinTĄT LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/rVčk KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.
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riją, vėliau mokytųsi aukštosiose 
mokyklose. Bandoma nustatyti ir 
mokinių skaičių. Sekmadieninėje 
mokykloje - 20; kursuose - 15, 
lenkų kalbos mokosi 900 vaikų, 
veikia 15 mokyklų, o lietuvių kal
bos mokosi 100 vaikų trijose mo
kyklose. Birželio 3 d. Vilnijos drau
gijos valdybos nariai lankėsi Vai
niūnų mokyklos skaitovų šventėje 
ir įteikė Vailniaus krašto lietuvių 
sąjungos ir Tautos fondo dovanas 
bei paramą. Bendrauta su rajono 
vadovybe, mokytojais, Lietuvių 
draugijos nariais. Taipgi ieškoma 
lietuvio kunigo ir vienuolių, kurie 
darbuotųsi kultūros centre; čia būtų 
mokykla, skaitykla, biblioteka bei 
muziejus. Šiais metais sukanka 290 
metų Pelekų pirmajai šventovei ir 
150 metų gimimo sukaktis dabar
tinės šventovės statytojui Adomui 
Žeimiui.

(Voruta, 2004 m., 11 nr.)

Australija
A.a. Ksana Dauguvietytė- 

ŠniOkštienė, baigdama 92-tuosius 
amžiaus metus, mirė birželio 2 d. 
Sidnio mieste. Žymaus lietuvių re
žisieriaus bei dramaturgo Boriso 
Dauguviečio ir aktorės Olgos Kuz- 
minos Dauguvietięnės šeimoje gi
mė ir augo penkios dukros. Visos, 
išskyrus Darą, pasišventė scenai. 
Vyriausioji duktė Marija Budrec- 
kienė 50 metų dainavo Lietuvos 
operos chore, taipgi darbavosi kaip 
režisieriaus padėjėja, Anastazija 
Dubroskaja buvo Šiaulių teatro ak
torė, Elena Kudabienė, Kaune bai
gusi dramos studiją, po karo Hamil
tone (Kanadoje) įsteigė mėgėjų 
teatrą “Aukuras” ir jam vadovavo. 
Velionė Ksana taipgi baigė Kaune 
dramos studiją. Ji gimė 1912 m. 
rugpjūčio 19 d. Sankt Petersburge, 
Rusijoje. 1921 m. su tėvais atvyko į 
Lietuvą ir apsistojo Biržuose. Čia ji 
lankė pradžios mokyklą, o vėliau 
Šiaulių gimnaziją. 1934 m. baigusi 
dramos studiją, buvo priimta kaip 
aktorė į Kauno Valstybinį teatrą, o 
1940 m. persikėlė į Vilnių ir taip 
pat vaidino Valstybiniame teatre, 
atliko vaidmenis keliuose spektak
liuose. 1944 m. pasitraukė į Vokie
tiją ir įsijungė H. Kačinsko vado
vaujamą lietuvių teatrą. 1949 m. su 
vyru Viktoru ir dukra Maja išvyko į 
Australiją. Ksana 1950 m. su pa
sisekimu vaidino imigrantų motiną 
No Strangers Here (Pašalinių čia 
nėra) filme. Sidnio mieste ji įsi
jungė Atžalos teatro veiklon. Čia ji 
režisavo L. Fuldos veikalą Mokyk
los draugai, J. B. Priestley Pavojin
gas posūkis, K. Winter Šviesi va
landa, kartu ir pati vaidindama. Ji 
vaidino K. Binkio veikale Atžaly
nas, V. Alanto Visuomenės veikė
jai”, J. B. Priestley Inspektorius at
vyksta, A. Kairio Popiečio diagno
zė”, V. Alanto Šiapus uždangos, P. 
Rūtenio Monika, K. Ostrausko Či
činskas ir kt. Didelio susidomėjimo 
susilaukė jos šmaikštūs prisimini
mai apie dramos studiją ir pir
muosius žingsnius teatre. 1993 m. 
parašė komediją Susitikimas, kurią 
Kanadoje režisavo jos sesuo E. Ku
dabienė. Palydint velionę į paskuti
nę kelionę, atsisveikinimo žodį gi
minių vardu tarė dukterėčia dr. I. 
Bauerytė-Pacly, atvykusi iš Kana
dos, apie velionės darbus Atžaloje 
kalbėjo O. Maksvytienė, o apie kū
rybą - dr. G. Kazokiėnė. Taipgi 
kalbėjo ir Lietuvos garbės konsulas 
V. Šliteris. Velionės liūdi duktė 
Maja su šeima, giminaičiai ir kiti 
artimieji bei lietuvių bendruomenė, 
netekusi veiklios ir mielos savo 
narės.

(Mūsųpastogė, 2004 m., 25 nr.)
J. And r.
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Kanados lietuvaitė BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ, 
pasižymėjusi savo darbais akademinėje srityje, apdovanota □ KULTMEJE VEIKLOJE

įvairiais žymenimis
JŪRATĖ TANNER

Birutė Ciplijauskaitė gimė 
Kaune, daktaro Juozo Ciplijaus
ko ir Elenos Stelmokaitės šei
moje. Gimnaziją lankyti pradėjo 
Klaipėdoje, tęsė Vilniuje ir Kau
ne, baigė 1947 m. Tūbingene, 
kur pradėjo studijuoti prancūzų 
literatūrą. 1949 m. atvyko į 
Montrealį, Kanadą.

Atlikusi vienerių metų dar
bo prievolę kaip tarnaitė, dirbo 
kaip sekretorė ir, vakarais studi
juodama, 1955 m. gavus Ispani
jos švietimo ministerijos stipen
diją vienam semestrui Salaman
ca universitete. 1956 m. Uni- 
versitė de Montreal gavo M.A.

Montrealyje buvo Lietuvių 
akademinio sambūrio ir Lietu
vių bendruomenės valdybų narė, 
“Neringos” skaučių tunto adju
tante. 1957-1960 studijas tęsė 
Bryn Mawr College ir baigė 
Ph.D. diplomu. Nuo 1960 iki 
išėjimo į pensiją 1997 m. dėstė 
ispanų literatūrą University of 
Wisconsin, Madison, USA. 
1973 tapo pirmąja moterimi, ku
ri buvo pakviesta į John Bascom 
institutą. 1974 m. buvo pakvies
ta nuolatine “Institute for Re
search in the Humanities” nare. 
1989-96 Kauno VDU atkuria-

BIRUTĖ CIPLIJAUSKAITĖ

Spaudos veteranas
EDVARDAS ŠULAITIS

Vilniuje einantis Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos ir Žurnalistų 
fondo leidinys Žurnalistų žinios 
plačiai aprašė Čikagos pasienyje 
— Beverly Shores, IN, gyvenantį 
žurnalistą ir visuomenės veikėją 
Vytautą Kasniūną, ryšium su šio 
vyro 90-ta amžiaus sukaktimi.

Kaip ten teigiama, šiandien 
V. Kasniūnas yra seniausias 
Lietuvos žurnalistų sąjungos na
rys, įstojęs į ją dar 1939 metais. 
Prie straipsnio pridėtoje LŽS na
rio žinių lape faksimilėje, kaip 
tik galima matyti, kad 1914 m. 
balandžio mėn. 10 d. gimęs V. 
Kasniūnas į šią sąjungą įstojo 
1939 m. gegužės 17 d.

Įdomu, kad dar ir šiandien 
sukaktuvininko pavardė kartais 
matoma Draugo dienraštyje. O 
šiaip jis dar tebėra seniausios 
lietuvių organizacijos - Susi
vienijimo lietuvių Amerikoje 
(SLA) pirmininkas ir jos organo 
Tėvynės redaktorius, nors šis 
laikraštis per porą metų nėra 
išleidęs nė vieno numerio.

V. Kasniūnas savo žurna
listinį darbą pradėjo tėvynėje 
1937-1940 metais, būdamas Lie
tuvos aido reporteriu, o 1941- 
1943 m. redagavo Panevėžio 
apygardos balsą.

Gimęs Joniškyje, sukaktuvi

XII-sios liet, tautinių šokių šventės dalyvių būrelis: kun. J. Kelpšas, L. Šulaitienė, žurn. Ed. Šulaitis, J.
Šulaitienė Nuotr. Ed. Šulaičio

mojo senato narė. Aktyvi “As
sociation for the Advancement 
of Baltic Studies” narė, 1982-84 
vicepirmininkė. Nuo 1981 m. 
LKMA skiria B. Ciplijauskaitės 
įsteigtą stipendiją doktorantui ar 
jaunam mokslininkui, studijuo
jančiam ankstyvųjų amžių Lie
tuvos istoriją. Nuo 1993 kasmet 
vienas VDU universiteto stu- 
dentas/ė gauna jos finansuojamą 
Vydūno fondo tvarkomą stipen
diją vasaros kursams Ispanijoje.

1962 m. jai suteiktas “Ara- 
gonesa de Honor” titulas 
“Universidad de Zaragoza” 
(Jaca); 1992 m. gavo Lietuvos 
rašytojų sąjungos adm’inistruo- 
jamą premiją už vertimus. Iš 
daugelio stipendijų paminėtinos 
“Guggenheim” (1967), “Camar
go Foundation” Prancūzijoje 
(1984), Vertėjų namų Ispanijoje 
(Tarazona 1999). O dabar Ispa
nijos karaliaus dekretu Švietimo 
ministerija ją pagerbė komando
ro laipsnio “Alfonso X ei Sabio” 
ordinu su trim kryžiais, labai 
retai suteikiamu moteriai.

B.C. yra 24 knygų (įskaitant 
vertimus ir rinktinius leidinius) 
autorė. 75 jos straipsniai pa
skelbti įvairių autorių rinktinėse 
knygose, apie 125 mokslo žur
naluose, ir apie 60 trumpesnių, 
ne akademinių - lietuviškoje 
spaudoje. Yra parašiusi ir keletą 
straipsnelių įvairioms enciklo
pedijoms, įskaitant ir LE. Kny
gos formato lietuvių autorių 
vertimai į ispanų kalbą: Pūke- 
levičiūtės, Degutytės, Miliaus
kaitės poezija, Jasukaitytės Ste
buklinga patvorių žolė, lietuvių 
poetų antologija; kita antologija 
- prancūzų kalba; didelis pluoš
tas paskirų verstų eilėraščių pa
skelbta Ispanijos ir Prancūzijos 
literatūros žurnaluose. Netrukus 
turėtų pasirodyti ir Italijoje. Yra 
skaičiusi paskaitas 17 kraštų, 95 
universitetuose ir 11 (jų tarpe 
VDU ir Kauno Technologijos 
universitete) dėsčiusi ilgesnį 
(semestro ar vasaros) kursą. 
Tebėra Kanados pilietė.

ninkas iki 1938 metų buvo žino
mas kaip Kasnickas, o vėliau 
savo pavardę sulietuvino. Jis yra 
studijavęs Vytauto Didžiojo ir 
Vilniaus universitetuose lietuvių 
kalbą ir literatūrą.

Karo sūkuryje 1944-siais 
pasitraukė į Vokietiją, o iš ten - 
persikėlė į JAV ir apsigyveno 
Čikagoje. Čia tuoj pat įsijungė į 
Draugo ir Dirvos bendradarbių 
eiles. Kurį laiką redagavo išei
vių žurnalistų sąjungos leidinį 
Lietuvį žurnalistą, buvo Laiškų 
lietuviams žurnalo red. kolegijos 
narys, Tėvynės redaktorius. Dar
bavosi Čikagos lietuvių radijo 
programose. Pasižymėjo savo 
pasakojimų apie Lietuvą perda
vimu. Veikė ir dar tebeveikia 
lietuviškose organizacijose, kai 
kuriose užimdamas vadovaujan
čias pozicijas.

Žurnalistų žinių bendradar
bis Domas Šniukas sukaktuvi
ninką taip pristato: “Save jis 
laiko žiemgaliu ir gyvenime lai
kosi tėvo įdiegtų principų: išti
kimybės duotam žodžiui, drau
gystei ir tolerancijai. Šiems 
principams kliūtis nebūna net 
devyndarbystė, kurios Vytautui 
atsikratyti vis nepavykdavo...”

Deja, sukaktuvininką iš arti 
pažįstantieji žino, kad jo jėgos 
mažėja ir visų tų darbų jis jau 
nespėja atlikti. Tai, žinoma, nie-

Akimirka iš Dvyliktosios tautinių šokių šventės Čikagoje Nuotr. Ed. Šulaičio

Paskutiniam “Žiburiui” užgesus
IGNAS MEDŽIUKAS

1918 m. lapkričio 15 d. kun. 
V. Vaičiulio pastangomis Vilka
viškyje buvo įsteigta “Žiburio” 
draugijos gimnazija, kuri 1924 
m. išleido I-ją abiturientų laidą. 
Iš šios gimnazijos išėjo daug žy
mių rašytojų: Bačinskaitė - Sa
lomėja Nėris, Antanas Vaičiu
laitis, Kazys Bradūnas, Petras 
Karuža, Petronėlė Orintaitė. 
1929 m. gimnazija buvo suvals
tybinta, duodant jai vardą “Dr. 
J. Basanavičiaus vardo valdiška 
gimnazija”.

1990 m. išsivaduojant iš so
vietinio mąstymo, prisiminta 
pradininkė gimnazija, patriotų 
pedagogų pastangomis buvo at
kurta “Žiburio” mokykla. Kaip 
rašoma laiške iš Lietuvos, šioje 
mokykloje vaikai buvo auklėja
mi tautine ir religine dvasia. 
Vienai iš kūrėjų V. Žalienei pa
sitraukus iš mokyklos vadovy
bės, dešimtmetį vadovavo D. 
Šileikienė. Kitos Vilkaviškio 
miesto mokyklos jautė konku
renciją, ypač humanistinėje 
kryptyje. Pradėjo mūsų mokyk
los nemėgti, nes mokyklos vai
kai laimėdavo daug konkursų 
lietuvių, anglų kalbų ir istorijos 
srityse.

Pagaliau perėmę Vilkaviš
kio rajono valdžią socialdemo
kratai ėmė gąsdinti mokytojus, 
kad jie gali netekti darbo. Tada 
direktorė pradėjo tartis su “Auš

►> <S^>c\y cn>

Nauja knyga “Narvydiškis”
Autorius - Sibiro tremtinys 

Vincas Kazanavičius knygą pa
vadino gimtojo dvarelio (Lietu
voje) vardu. Jį pirko jo tėvas, pi
nigus kruvinu prakaitu uždirbęs 
Amerikoje.

Knygos puslapiuos pajun
tam Rytų Lietuvos dvasią. Su
vilnija išsirangiusi Kriaunos 
upė. Jos pakrantėje suręstos so
dybos, lyg šviesios salos, iš
puoštos lietuvaičių darželiais. 
Čia viešpatavo iš protėvių pa

ko nuostabaus, turint galvoje jo 
didelį metų krūvį.

Smagu, kad kolega Vytautas 
vis nepamiršta lietuviškų reikalų 
Amerikoje ir pačios Lietuvos. 
Beje, jis dar nelabai seniai su 
savo gausiais palydovais - sū
numis, jų žmonomis bei vaikai
čiais viešėjo Tėvynėje.

Už savo ilgametę veiklą 
2002 m. pavasarį Lietuvos pre
zidento Valdo Adamkaus jis 
buvo apdovanotas “Ordinu už 
nuopelnus Lietuvai”. 

ros” mokyklos direktoriumi dėl 
susijungimo. Jai pritarė ir kai 
kurie kiti mokytojai, pamiršę 
tikslą, kuriam jie buvo pakviesti 
dirbti į “Žiburio” mokyklą. Kiti 
mokytojai liko ištikimi savo įsi
pareigojimui, važinėjo į Švieti
mo ministeriją, seimą, TV stotį, 
rašė į spaudą, aiškindami visuo
menei tokios mokyklos svarbą 
priaugančiai kartai: kalbino tė
vus ir vaikus, ruošė prie rajono 
savivaldybės piketus. “Buvome 
ašaka kai kam gerklėje, todėl 
reikėjo ją pašalinti”, rašoma 
laiške. Svarbiausia buvo baimė 
dėl duonos kąsnio. Baimė pra
žudė ne tik mokyklą, bet gali 
pražudyti ir tautą! Kurgi istori
jos tęsinys?

Daug kartų teko važiuoti į 
Vilnių. Pats švietimo skyriaus 
vedėjas išsigynė, kad “Žiburio” 
tradicijų tesėja yra ne mūsų, o 
Salomėjos Nėries vidurinė mo
kykla. Kaip greitai jis’pamiršo, 
kai pats dirbo “Žiburyje”? Vis
kas buvo veltui. Pakeltos social
demokratų rankos rajono tary
boje reiškė “Ne”.

“Žiburyje” teko praleisti 
gražiausius mokytojavimo me
tus. Ten buvo jauku ir gera. Bu
vome susigyvenę tartum viena 
didelė šeima, kurie vieni kitus 
pažįsta ir sveikinasi. “Žiburio” 
mokykla mokiniams padėjo 
stiprius asmenybės pagrindus, 
leido pasijusti svarbiais, reika

linkta ramybė: nebuvo barnių, 
skyrybų.

Iš krikštasuolės žvelgė gai
lestingi šventųjų veidai. Geros 
jų akys sulaikydavo nuo pavydo 
ir neteisybės. Sunkūs nusikalti
mai retai pasitaikydavo.

Brolių dalgiai skambėjo ne 
Žilvino pražūčiai, bet kasdieni
nei duonai. Dūzgė rateliai, tauk
šėjo staklės.

Kadangi senosios sodybos 
daugumoj sulygintos su žeme, 
“liko Narvydiškyje du ąžtfolai 
neiškirsti, iš kurių gilių ąžuolai
čiai išaugę tvirti”.

Sūnų Vincą rašyti paskatino 
didžiavyrių dvasia - amžina lie
tuvio kova už tėvų žemę ir na
mus. Kaip pats sako, paskatino 
“neišsakomas žodžiais Tėviškės 
ilgesys, tėvų sodybos grožybių 
išniekinimas, išlikusių atminty 
gimtųjų namų vaizdai, tėvų, gi
minių, kaimynų bendravimas ir 
to meto papročiai”. Knygą Nar- 
vydiškis skiria sūnui Gintautui - 
habilituotam med. mokslo dak
tarui.

Julija Klišonytė-Selmienė

Atsiųsta paminėti
Vincas Auryla, LIETUVIŲ 

EGZODO VAIKŲ IR JAUNIMO 
LITERATŪRA 1945-1990, II to
mas. Poezija ir dramaturgija. Re
daktorė - Janina Jašinskienė. Lei
dėjas - “Šviesa” (Vytauto pr. 25, 
Kaunas 44352). Tiražas - 2000 
egz. Kaunas, 2003, 639 psl. Knyga 
išleista Lietuvių fondui ir Lietuvos 
kultūros ministerijai parėmus. Tal
kino rašytojas Stasys Džiugas ir ra
šytoja Stasė Vanagaitė-Petersonienė.

LITUANUS, The Lithuanian 
Quarterly Journal of Arts and 
Sciences. Volume 50:2 (2004). 
Editorial Office: Lituanus, Violeta 
Kelertas. Administration: Lituanus, 
Arvydas Tamulis, 47 West Polk
Street, Suite 100-300, Chicago, IL 
60605-2000, USA. 

lingais. Kai televizijoj žaisdavo 
“Žalgiris”, visi salėje šaukdavo 
“Lietuva!” Kokia pakili būdavo 
nuotaika ir patriotizmo išraiškos 
jausmas!

Toliau laiške buvusi “Žibu
rio” mokytoja rašo, kad ir tie 
mokytojai, kurie buvo palankiai 
nusiteikę dėl mokyklų sujungi
mo, jaučia padarę klaidą ir ap
gailestauja. Apskritai laiške ra
šoma, kad valdžia tik apie save 
galvoja ir savimi rūpinasi. Jau
nimas priverstas vykti į užsienį 
uždarbiauti, kad galėtų tęsti 
mokslą.

Prie to laiško reikėtų pridėti:
Laikas jau apsišvarinti nuo 

sovietinio palikimo: Salomėjos 
Nėries mokyklos pavadinimą 
pakeisti tautai nusipelniusio as
mens vardu. Salomėja Nėris, 
rašydama himnus Leninui ir 
Stalinui, daug nusipelnė bolše
vikams, kurių rankos suteptos 
nekaltų žmonių krauju. Nuo bol
ševikų veiksmų lietuvių tauta 
daug nukentėjo. Bolševizmą 
garbinančiais raštais poetė nusi
kalto tautai ir žmonijai. Tad jau 
būtų laikas apsivalyti nuo tų, 
kurie sąmoningai garbino bolše
vizmą ir jo herojus. Vietoj Sa
lomėjos Nėries“mokyklos vardo 
duoti Dr. J. Basanavičiaus ar 
kito kurio patrioto vardo mo
kyklos pavadinimą.

Jauna menininkė (10 metų) 
AKIANE KRAMARIK, gimusi 
JAV. yra lietuvių kilmės, praneša 
jos darbus platinanti galerija 
“Timber Stand” (Idaho, JAV). 
Meno kritikai sako, kad ji gali būti 
vienintelė, pasiekusi tokių aukštų 
realistinio atvaizdavimo technikos 
lygį per 400 metų. Ji jaučia, kad jos 
gabumai ir įkvėpimas yra Dievo 
dovana. Ji žada keliauti ir savo 
parduotų kūrinių pelnų atiduoti 
vargstantiems vaikams. Šiaurės 
Amerikoje su ja ir jos darbais susi
pažinta televizijos programose, 
kaip “Oprah Winfrey”. Rugsėjo 
mėnesį numatytas jos pasirodymas 
Maskvos televizijoje. Jos kūrinius 
galima pamatyti galerijos tinklaia- 
pyje www.timberstand.com Jos at
stovė Kanadoje yra Barbara Wan- 
namaker, tel. 250 852-8916, el.- 
paštas wanart@shaw.ca.

MAŽOSIOS LIETUVOS EN
CIKLOPEDIJA, antrasis tomas. 
Kas-Maž. Mažosios Lietuvos fon
das, Mokslo ir enciklopedijų leidy
bos institutas. (L. Asanavičiūtės g. 
04315. Vilnius 50). Vyriausiasis or
ganizatorius ir tvarkytojas - prof, 
dr. Vilius Pėteraitis. Vyriausiasis 
redaktorius akad. prof, habil. dr. 
Zigmas Zinkevičius. Tiražas - 
4000. Vilnius, 2003 m., 844 psl.

Antanas Mockus, BROLIAI 
JUŠKOS. Lietuvių liaudies dainų 
rinkėjai ir leidėjai. Spaudai pa
rengė Stasys Skrodenis. Dailininkas 
- Daumantas Každailis. Išleido 
“Tyto alba” (J. Jasinskio 10, Vil
nius 2600). Tiražas - 1500. Vilnius,
2003 m., 278 psl.

Švietimo ir mokslo ministe
rija paskyrė premijas už geriau
sius 1998-2002 metais išleistus 
vadovėlius aukštosioms mokyk
loms. Premijuoti 22 vadovėliai: 
du humanitarinių, trys meno, sep
tyni socialinių, penki fizinių, ke
turi biomedicinos ir vienas tech
nologijos mokslų. Pagrindines 
premijas pelnė Vilniaus pedago
ginio universiteto dėstytoja Jūratė 
Baranova už Istorijos filosofijos 
vadovėlį, Klaipėdos universiteto 
dėstytoja Liuda Zinaida Rusec- 
kienė už Literatūros pedagogikos 
studijas ir grupė autorių, paruošu
sių Patologinę anatomiją. Ministe
rija visų vadovėlių konkurso lau
reatų premijoms buvo paskyrusi 
130,000 litų. Pasak ministerio Al
girdo Monkevičiaus, kuris įteikė 
premijas, tai yra tik simboliškas 
įvertinimas, nes vadovėlių paruo
šimas iš autorių pareikalavo ne 
vienerių metų nuolatinio kruopš
taus darbo.

Lietuvos kultūros ir meno 
pristatymo Rusijoje programa 
Langas į Lietuvą šią vasarą tęsia
ma Nižnij Novgorodo mieste. 
Parodų centre pristatyti žymaus 
Lietuvoje gyvenusio ir kūrusio 
dailininko scenografo Mstislavo 
Dobužinskio darbai. Šiame rinki
nyje, kurį sukaupė Lietuvos teat
ro, muzikos ir kino muziejus, pa
rodyti 137 kostiumų ir scenovaiz
džių eskizai iš 20 spektaklių, ku
riuos M. Dobužinskis sukūrė Ne
priklausomoje Lietuvoje. 1925- 
1939 metais dirbdamas Kauno 
Valstybės teatre dailininkas sukū
rė scenografiją ir kostiumus 38 
dramos, operos ir baleto spektak
liams bei tapo ryškiausiu sceno
grafijos meno Lietuvoje kūrėju. Iš 
senos Lietuvos bajorų giminės ki
lęs menininkas kūrė ne tik Kau
ne, bet ir Sankt Peterburge bei 
Niujorke. Ta pačia proga miesto 
kino teatre buvo rodomas 1975 
metais Arūno Žebriūno sukurtas 
filmas Velnio nuotaka pagal Viačes
lavo Ganelino muzikinį veikalą.

Violeta Šoblinskaitė, kaunie
tė poetė ir prozininkė, pelnė 35- 
ąją Žemaitės vardo literatūrinę 
premiją už romaną Vilkų marti, 
kurį 2003 metais išleido savait
raščio Nemunas redakcija. Rašy
toja, šiemet švenčianti savo auksi
nį amžiaus jubiliejų, yra kilusi iš 
Mažeikių. Studijavo germanistiką 
Vilniaus universitete, dirbo spau
dos darbą Šiauliuose, vėliau Ne
muno žurnalo redakcijoje. Išleis- 
dino poezijos knygas Šaknų žie
dai, Šešėlio erškėtrožė, Stirnino 
metai, Basnirčia, apysaką Rudens 
dienos užkalbėjimas. Už savo kū
rybą V. Šoblinskaitė yra pelniusi 
žurnalo Jaunimo gretos į steigtą 
Juliaus Janonio vardo premiją, 
taip pat Jovaro, Salomėjos Nė
ries, Dienos laikraščio, simbolinę 
kolegų kauniečių Vieno lito pre
miją už “vaižgantišką kalbos sod
rumą”. Netrukus turėtų pasirody
ti nauja jos eilėraščių knyga 
Obuoliai iš meilužių sodo ir ro
manas Skyrybų kambariai.

Žemaitės premija pagal tradi
ciją į teikiama birželio pradžioje, 
minint jos gimtadienį . Nuo 1966 
metų už prozos kūrinius kaimo 
tema skiriamą premiją yra lai
mėję rašytojai Juozas Baltušis, 
Raimundas Kašauskas, Juozas 
Aputis, Romualdas Granauskas, 
Mykolas Sluckis, Kazys Saja, An

(ELTOS, Delfį BNS, 7 meno dienos, LGTIC informacija)

JAV gimusios, lietuvių kilmės menininkės AKIANE KRAMARIK 
kūrinys “Atleisk man, Tėve”

tanas Miškinis, Bronius Radzevi
čius, Vanda Juknaitė, Jolita 
Skablauskaitė ir Vytautas Girdzi
jauskas, o Algimantas Zurba net 
du kartus. Kitąmet Lietuva minės 
160-sias rašytojos Žemaitės (Juli
jos Bcniuševičiūtės-Žymantienės) 
gimimo metines.

Jurgio Baltrušaičio vardo 
premųos už baltistinius tyrinėji
mus ir vertimus iš lietuvių į rusų 
kalbą šiemet buvo įteiktos dviem 
žinomom Rusijos vertėjom. Pre
miją už baltistinius tyrinėjimus 
pelnė profesorė Tamara Sudnik, 
kuratorė šešiolikos tomų alma
nacho Baltų-slavų tyrinėjimai. 
Premija už vertimus paskirta ži
nomai vertėjai Belai Zaleckajai, 
išvertusiai daugelį lietuvių litera
tūros kūrinių, jų tarpe ir žymiau
sių lietuvių prozininkų ir poetų 
veikalų. Artimiausiu laiku B. Za- 
leckaja ketina versti į rusų kalbą 
Romualdo Granausko romaną 
Duburys. Premijas įteikė Lietuvos 
ambasadorius Rusijoje Rimantas 
Šidlauskas. J. Baltrušaičio vardo 
premiją 2000 metais įsteigė Lie
tuvos ambasada Maskvoje. Pasak 
Lietuvos kultūros atašė Rusijoje 
Juozo Budraičio, lietuvių literatū
ra Rusijoje labai domimasi. Tai 
liudija ir neseniai rusų kalba iš
leistų poetų Aido Marčėno, Mar
celijaus Martinaičio, Justino Mar
cinkevičiaus knygų puikios recen
zijos, ir išankstinis susidomėjimas 
netrukus pasirodysiančiu Antano 
Škėmos romano Baltoji drobulė 
vertimu.

Akademikui Viačeslavui Ivano
vui, rusų kalbininkui, antropolo
gui, kultūrologui ir vienam žino
miausių pasaulio baltistui, amba
sadorius R. Šidlauskas tose pačio
se iškilmėse įteikė DLK Gedimi
no ordiną. Šiemet 75 metų jubi
liejų švęsiantis V. Ivanovas lygi
namuoju istoriniu metodu tirda
mas indoeuropiečių kalbas, tarp 
jų ir baltų, išsprendė nemažai jų 
fonologijos, morfologijos ir sin
taksinių struktūrų atkūrimo prob
lemų. Jo svarbiausieji veikalai: 
Apie seniausius baltų ir slavų kal
bų santykius, Hetitų kalba, Bend
roji indoeuropietiškoji, praslaviš- 
koji ir anatoliškoji kalbinės sis
temos.

Kompozitoriaus Juozo Karo
so gimtoji sodyba Leliūnų seniū
nijos Straguičio kaime buvo atsta
tyta ir atidaryta lankytojams kaip 
Anykščių rajono vietinės reikš
mės paminklas. Sovietmečiu ji 
buvo sunaikinta, prieš dvejus me
tus buvo atstatytas jos kluonas, 
šiemet - gyvenamasis namas. 
Kompozitorius, dirigentas, peda
gogas J. Karosas (1890-1981) bu
vo daugelio Lietuvos dainų šven
čių vyriausias dirigentas, daugelį 
metų dėstė Lietuvos konservato
rijoje. Per savo ilgą gyvenimą pa
rašė daugybę muzikos kūrinių: 
dvi oratorijas, kantatą, dvi simfo
nines poemas, uvertiūras, rapso
diją, siuitų simfoniniam ir stygi
niam orkestrui, koncertų, sonatų, 
tris styginius kvartetus, pjesių 
fortepijonui, vokalinių ciklų, dai
nų, kūrinių kaimo kapelai, pučia
mųjų orkestrui, dramos ir radijo 
teatro spektaklių muzikos; taip 
pat parašė muzikinį vadovėlį 
Garsų keliais, atsiminimų knygą 
Nueitas kelias, straipsnių apie mu
ziką. G.K.

http://www.timberstand.com
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AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA 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 metų GlC-met. palūk................2.50%
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%

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

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 

JSl į3'/2% 
■k 'ftek & IŠ VISO 

KM +GST 
Victor Rudinskas, Broker

Tel.: 416 249-7829

HomeLife Realty Plus Ltd. 
2261 Bloor Str. W. 

Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

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
GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ ('parking")

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

Matininkas

TOMAS A. SENKUS, bsc.ol.s. o.l.i.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: (41 6) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
sooo* sooo*
Ooff for 1 parcel O off

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

“Time” žurnale (2004.VIII.9) olimpinių žaidynių apžvalgoje krepšinio 
skyriuje išspausdinti du HSBC banko skelbimai. Viename (kairėje) - 
krepšinio žvaigždės Rimo Kurtinaičio marškiniai, prie kito - aprašy
mas apie krepšinį ir Arvydo Sabonio mokyklų Kaune

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

leidimas rinkti aukas statymui 
dienos centrų žmonėms, sergan
tiems Parkinsono liga. Čia jie 
gautų patarimų apie savo ligą ir 
apie reikalingą maitinimą. Taip 
pat čia būtų atliekama pritaikyta 
mankšta. Dalis pinigų būtų nu
kreipti ilgalaikiams tyrimams. 
Po daugelio nusiskundimų Ka
nados finansų ministerija padarė 
šios organizacijos iždo reviziją 
ir rado, kad nuo 2001 metų ji 
surinko daugiau kaip 1 milijoną 
dolerių. Iš šios sumos 66% teko 
bendrovei, pasamdytai rinkti lė
šas. Dauguma likusių pinigų bu
vo vartojami asmeniniams rei
kalams Waldron šeimos, kuri 
buvo įsteigusi šią organizaciją. 
Iš viso tik apie 2,000 dolerių bu
vo panaudoti pagal paskirtį. Ka
nados finansų ministerija jau 
nuo 2002 metų Aando sustabdyti 
šios organizacijos veiklą per 
teismus, bet po kiekvieno teis
mo sprendimo ši organizacija 
apeliuoja ir toliau veikia, nors 
jau dabar nutrauktas jai leidimas 
išduoti nuo mokesčių atleidimo 
pakvitavimus. Daugelis žmonių 
mano, kad jeigu labdaros orga
nizacija turi valdžios leidimą 
veikti ir turi teisę rinkti aukas ir 
išduoti už jas nuo mokesčių at
leidimo pakvitavimus, tai ji yra 
nuolat tikrinama valdžios įstai
gų. Bet taip nėra. Nors valdžia 
gana lengvai išduoda dokumen
tus tokioms organizacijoms, ji 
neturi užtektinai pareigūnų jas 
visas prižiūrėti ir tik kelias kas
met nuodugniai revizuoja. Pa
tartina žmonėms daugiau suži
noti apie aukos prašančią labda
ros organizaciją prieš jai auko
jant. Reikėtų bent gauti organi
zacijos metinę finansinę apy
skaitą, kuri parodytų, kaip su
rinkti pinigai naudojami. Dau
gelis labdaros organizacijų sam
do lėšų rinkimo įstaigas ir už jų 
paslaugas išleidžia iki 80% su
rinktų aukų.

Kvebeke, Sherbrooke uni
versitetinėje ligoninėje per pas
kutiniuosius pusantrų metų šim
tas žmonių mirė nuo bakterijos 
Clostridium difficile. 2003-čiais 
metais mirė 54 žmonės ir per šių 
metų pirmuosius šešis mėnesius 
- dar 46. Tai žymiai daugiau ne
gu praeitais metais Toronto apy
linkėje nuo SARS ligos mirusių, 
kurių buvo 44. Ši bakterija lai
koma priežastimi dar 90 mirčių 
Montrealio ir Kalgario miestų 
ligoninėse. Ji daugiausia plinta 
ligoninėse ir dažniausiai pakerta 
vyresnio amžiaus žmones ir 
tuos, kurie yra gydomi antibioti
kais. Antibiotikai naikina kūne 
vadinamas gerąsias bakterijas ir 
leidžia C. difficile klestėti. Ši 
bakterija paleidžia toksiną, kuris 
pradeda ligą. Dažniausiai šis už
krėtimas atsiranda senose ligo
ninėse, kur sunkiau palaikyti 
švarą. Taip pat spėliojama, kad 
nuo dažno antibiotikų vartojimo 
yra išsivysčiusios naujos šios 
bakterijos formos, kurios tampa 
atsparios tiems prieš ją vartoja
miems antibiotikams. Gydytojai 
pataria: kol bus surastos geres

nės priemonės kovai su šia bak
terija, ligoninėse naudoti tokias 
apsisaugojimo priemones - daž
nai plauti rankas, vartoti išduo
damas pirštines bei apsiaustus, 
užlaikyti švarą ir atitinkamai 
vartoti antibiotikus.

Dėl vis kylančios elektros 
kainos ir didėjančio elektros su
vartojimo Ontario energijos mi- 
nisteris Dwight Duncan planuo
ja Ontario provincijoje pakeisti 
namų ir įstaigų elektrą matuo
jančius skaitliukus naujais. Se
nieji skaitliukai pagaminti 90 
metų senumo technika. Jie ma
tuoja tik bendrą elektros vartoji
mą ir pagal tai namų ir įstaigų 
savininkai moka už elektrą. 
Naujieji skaitliukai ne tik ma
tuoja elektros vartojimą, bet ir 
pažymi dienos laiką, kada elekt
ra vartojama. Planuojama elekt
ros kainas nustatyti pagal nau
dojimo laiką. Dienos metu, kai 
veikia įstaigos ir fabrikai, elekt
ros kaina butų aukštesnė negu 
vakare ar nakties metu. Tikima
si, kad žmonės, norėdami sutau
pyti mokesčius, naudosis dides
niais įtaisais tuo metu, kai kaina 
bus pigesnė. Tai padėtų ir išly
ginti elektros vartojimą per visą 
parą ir nebūtų tokių laikotarpių, 
kai reikalautų nepaprastai daug 
elektros. Jei tai pavyktų, provin
cija galėtų sumažinti ir naujų jė
gainių skaičių. Pagal dabartinį 
elektros vartojimo augimą, per 
ateinančius 15 metų reikėtų iš
leisti tarp 25 ir 40 bilijonų dole
rių naujų jėgainių statybai ir se
nųjų atnaujinimui. Per ateinan
čius trejis metus planuojama ne
mokamai pakeisti gyvenamuose 
namuose 800,000 senų skaitliu
kų naujais ir iki 2010 metų dar 
pakeisti 4 milijonus skaitliukų 
namuose ir mažose įstaigose. 
Kritikai, kaip Naujųjų demokra
tų vadas Howard Hampton, sa
ko, kad šie skaitliukai kainų ki
limo nesustabdys, nes privati
zuotų jėgainių vadovybės vis 
norės aukštesnių kainų. V.St.

Skautų
• A.a. j.v.s. Algirdas Empake- 

ris, ilgametis Toronto jūrų skautų 
vadovas, Skautybės fondo įgalioti
nis Kanadoje, ilgesnį laiką sirgęs ir 
sirgdamas veikloje dalyvavęs, š.m. 
rugpjūčio 4 d. savo namuose mirė, 
palikęs žmoną Janiną sūnų Donatą 
ir brolį Mečį su šeimomis, didelį 
būrį skautijos narių, daug draugų 
bei artimųjų.

Laidotuvių koplyčioje (Turner 
& Porter) maldas prie karsto kalbė
jo Prisikėlimo parapijos klebonas s. 
kun. A. Simanavičius, OFM, drau
gų ir skautų-čių vardu atsisveikino 
j. v.s. A. Biškevičienė, šeimos var
du - sūnus Donatas ir velionies vai
kaičiai. Prie karsto budėjo unifor
muoti skautai-tės. Skautininkų dr- 
vės draugininko s. K. Batūros pa
kviesti, skautai-tės sugiedojo vaka
rinę skautų maldą “Ateina naktis”. 
Gedulines Mišias rugpjūčio 7 d. 
Prisikėllimo šventovėje aukojo 
kleb. kun. A. Simanavičius, OFM, 
kun. Eug. Jurgutis, OFM, ir Anapi
lio parapijos klebonas prel. J. Staš
kevičius, pasakęs ir pamokslą. Mi
šių apeigoms asistavo diakonas dr. 
K. Ambrozaitis, giedojo ir vargona
vo D. Radtke. Karstą nešė unifor-

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

Stalo tenisas
ŠALFASS-gos rengiamos šios 

sporto šakos varžybos įvyks š.m. 
rugsėjo 11 d. Apreiškimo parapijos 
salėje, 70 Hawermeyer St., Brook
lyn, NY. Varžybas vykdys Niujor
ko Lietuvių atletų klubas, kuriam 
vadovauja Aldona Augylienė. Da
lyvauti kviečiami įvairaus amžiaus 
vyrai ir moterys. Pradinis mokestis 
- $8 (JAV) už kiekvieną dvejetą; 
$10 (JAV) už kiekvieną komandą 
sumokamas vietoje.

Išankstinė registracija - iki 
2004 m. rugpjūčio 27 d. imtinai, 
šiuo adresu: Aldona Augylienė, 
521 Greeley Ave., Staten Island, 
NY 10306-5449. Tel. 718 987- 
9703. Faksas 212 644-6864. E- 
paštas kada2002@aol.com

Papildomi ryšiai: Petras Sevel- 
kovas, varžybų vadovas; jo namų 
tel. 718 441-1578, neš. tel. 917
488-1698. E-paštas peetrassev@- 
aol.com ir Vytautas Čečkauskas, 
tel. 718 647-1396.

Išsamesnę informaciją gauna 
sporto klubai ir 2001-02 metų pir
menybių dalyviai. Registruojantis 
reikia nurodyti žaidėjų amžių ir 
rungtis, kuriose nori dalyvauti.

SALFASS-gos centro valdyba

Lauko tenisas
ŠALFASS -gos kasmet rengia

mos teniso žaidynės įvyko liepos 
24-25 d.d. Toronto Thorncliffe 
Park teniso klube. Dalyvavo 11 žai
dėjų, jų tarpe trys moterys. Vyrų 
vienete I-mą vietą iškovojo Andrius 
Klemas (Vašingtonas), II-rą Gėdis 
Saunoris (Hamiltonas), IlI-čią Eug. 
Krikščiūnas (Torontas). Vyrų 65 m. 
ir vyresnių vienete, I - dr. Algis 
Saunoris (Hamiltonas), II - Alfon
sas Budininkas (Ham.), III - Zeno
nas Stanaitis (Ham.). Moterų viene
te: I - Dalia Saunorienė (Ham.), II 
- Diane Krikščiūnienė (Tor.), III - 
Larisa Krikščiūnaitė (Tor.). Vyrų 
dvejete: I - dr. Algis ir G. Sau- 
noriai, II - A. Klemas ir Jonas 
Žukas (Tor.). Mišriame dvejete, I - 
D. Saunorienė ir A. Klemas, II - D. 
ir E. Krikščiūnai.

ŠALFASS-gos pirm. Rimas 
Dirvonis iš Čikagos apdovanojo 
medaliais varžybų laimėtojus. Savo 
žodyje jis pabrėžė per sportą artimo 
ryšio palaikymo svarbą ir tautos ka
mienui, ir išeivijai. Jis ragino daly
vaujančius atkreipti dėmesį į nori
mas surengti Pasaulio lietuvių spor
to žaidynes Lietuvoje 2005 m.

Lietuvos Teniso sąjunga skyrė 
2004-tuosius metus prisiminimui 
a.a. Vito Gerulaičio, gim. 1954 m. 
liepos 26 d. Bruklyne, tenisininko 
Vytauto Gerulaičio šeimoje. Vito 
sesuo Rūta savo laiške Teniso są
jungai ragino lietuvišką jaunimą 
puoselėti jos brolio kietos kovos 
dvasią, kilnų sportiškumą, populia
rinti tenisą.

Jo 50-to gimtadienio proga To
ronte a.a. Vitas buvo tenisininkų 
pagerbtas šeštadienio vakaronėj E. 
D. Krikščiūnų namuose. Buvo pri
siminti jo pirmenybių laimėjimai 
Australijoj ir Italijoj, kova prieš 
garsųjį švedą Bjorn Borg Wimble- 
done, jo pasiektas lygis teniso pa
saulyje ir kt.

Padėka priklauso visiems žai
dėjams, svečiams, R. Dirveniui, at
vykusiam iš Čikagos, Algirdui 
Bielskui (ŠALFASS-gos sekr.), 
daug darbo įdėjusiam žaidynes or
ganizuojant. Eug. Krikščiūnas

veikla
muoti jūrų skautai.

Šv. Jono lietuvių kapinėse lai
dojimo apeigas atliko prel. J. Staš
kevičius. Velionį palydėjęs gausus 
būrys tautiečių sugiedojo “Marija, 
Marija”, skautai-tės paskutinę pa
garbą mirusiam broliui išreiškė ant 
jo karsto uždėdami Lietuvos ginta
rėlių. Visi dalyviai buvo pakviesti į 
šermenų pietus, kurie vyko Prisikė
limo parapijos kavinėje. S.

• Dvi savaites trukusi Kanados 
lietuvių skautų-čių stovykla “Ro
muvoje” praeitą penktadienį, rug
pjūčio 13 iškilmingai uždaryta. 
Skautiško jaunimo stovyklavo iš 
Toronto, Hamiltono, Montrealio ir 
kitų vietovių. Vidurinio savaitgalio 
iškilmėse dalyvavo 130 skautų-čių 
ir nemažas būrys vadovų-vių bei 
svečių. Atnaujintame pastate su
rengta rankdarbių bei piešinių paro
dėlė aplinkosaugos ir gamtamoks
lio temomis rodė, kaip buvo naudo
jamas užsiėmimų laikas. Stovyklai 
vadovavo Kanados rajono vadas 
v.s. R. Otto, skautų pastovyklei 
tunt. s. M. Rusinas, skaučių - s. R. 
Baltaduonytė-Lemon. Stovyklos ka
pelionas - kun. P. Šarka, OFM, tal
kinamas klieriko Ant. Blužo, OFM. 
Stovyklavietės priežiūrai vadovavo 
j.s. R. Sriubiškis. S.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 130 milijonų dolerių

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term, indėlius 
1.00% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.20% už 180-269 d. term, indėlius 
1.20% už 270-364 d. term. Indėlius 
1.40% už 1 m. term, indėlius 
2.20% už 2 m. term, indėlius 
2.75% už 3 m term, indėlius 
3.10% už 4 m. term, indėlius 
3.60% už 5 m. term. Indėlius 
1.20% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.50% už 1 m. GIC Invest. 
2.55% už 2 m. GIC Invest. 
3.00% už 3 m. GIC Invest. 
3.40% už 4 m. GIC invest.
3.85% už 5 m. GIC invest, pažym.
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
2.00% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.80% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.25% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.75% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.20% už RRSP 5 m. term. ind. 
1.00% už OHOSP (variable rate) 
1.00% 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

pažym.
pažym.
pažym.
pažym.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo.................................4.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų......................... 3.95%
2 metų......................... 4.40%
3 metų......................... 5.10%
4 metų......................... 5.45%
5 metų......................... 5.60%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičlus

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.cą

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. 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

r 7X T
MasterCard Cirrus

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 finansinę paramą 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.

[
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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

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

PRANEŠU,
kad MEDELIAI keliasi gyventi į Mississaugą.

Nuo rugsėjo 7 dienos Whitbyje nebegyvensim, bet į savo naujas 
patalpas galėsim įsikraustyti tik spalio pradžioje - tą laiką panaudo
siu! seniai užsipelnytom atostogom. Toronto Roncesvalles gatvės 
įstaigoje vėl būsiu tik spalio 5 d. Savo gerbiamus klientus prašau 
numatytas keliones, jei įmanoma, pas mane užsisakyti iki rugsėjo 7 d. 
Mūsų atostogų metu įstaigoje galite kreiptis angliškai ar lenkiškai į 
Violetą arba Adrianą. Pasakykite, kad esate Medelio klientai - Jums 
pritaikys mano normaliai teikiamas nuolaidas.

Mūsų naujas namų adresas nuo spalio 4 d. bus: 
50-1202 Elm Drive East, Mississauga, Ont. L5A 3X2.

Tei. 905-306-9852.
Pagarbiai, Jūsų Algis Medelis

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:kada2002@aol.com
aol.com
http://www.parama.ca


AMERIKOS LIETUVIŲ FONDAS
Kaip veikia Lietuvių fondo pelno skirstymo komisija

7

Lietuvių Fondo (LF) tikslai 
nepasikeitė ir nesikeis. Suglaus
tai ištrauka iš LF įstatų knyge
lės: “LF telkia lėšas ir gauna
momis pajamomis remia lietu
vių švietimą, kultūrą, mokslą; 
skatina išlaikyti tautinius papro
čius ir kalbą; telkia stipendijas 
lietuvių kilmės jaunimui; ugdo 
tautinį susipratimą priaugančio 
jaunimo tarpe”. LF veikia laiky
damasis US IRS Code paragrafo 
501(c)(3) ir State of Illinois pel
no nesiekiančių organizacijų įs
tatymų.

LF tikslai yra siekiami re
miant projektus ir skiriant sti
pendijas. Kiekvienų metų pra
džioje, Finansų komisijai reko
mendavus, LF taryba skiria gau
tą pelną projektams ir stipendi
joms. 2004 m. taryba šiam tiks
lui paskyrė vieną milijoną dole
rių. Pelno skirstymą atlieka LF 
tarybos paskirta Pelno skirstymo 
komisija (PSK).

LF naudoja dvi anketas. 
Viena yra Paramos prašymo 
anketa, kita yra Stipendijos 
prašymo anketa. Bet kurią an
ketą galima gauti kreipiantis į 
LF raštinę ar per tinklalapį 
(www.lithfund.org). Gauti para
mą projektui ar stipendijai reikia 
lietuviškai, taisyklingai ir tvar
kingai užpildyti prašymo anke
tą. Užpildytą anketą reikia pri
statyti į LF raštinę iki nustatytos 
datos, kartu su visa prašoma do
kumentacija. Negavus pilnai už
pildytos anketos su prašoma do

Čikagoje 2004.VII.2 “Seklyčioje”: iš k. Juozas Polikaitis, Vaiva Vėb
raitė ir laik. prezidentas Artūras Paulauskas Nuotr. R. Šakenienės

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 has added two extra flights from Toronto to Helsinki for the summer sea

son. The departure dates are August 29 and September 5.

Finnair provides year-round service from New York with many convenient 

connections 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 
416 222-0740 or 
1 800 461-8651 

kumentacija, prašymas nebus 
svarstomas ir gal net automatiš
kai atmetamas.

Prašymų įvertinimui sudaro
ma 7 asmenų ir 2 antrininkų 
Pelno skirstymo komisija. LF 
taryba skiria 4 tarybos narius, jų 
tarpe komisijos pirmininką, ir 
vieną antrininką, JAV Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyba 
yra kviečiama rekomenduoti 3 
asmenis ir vieną antrininką į 
komisiją. 2004 m. JAV LB K.V 
rekomendavo Onutę Daugirdie
nę, Alinį Kuolą, Marių Laniaus- 
ką ir Vytautą Janušonį, kaip 
antrininką, į LF PSK. Dabar 
2004 m. LF PSK sudaro: pirmi
ninkas Kęstutis Ječius, sekretorė 
Onutė Daugirdienė, Vytautas 
Kamantas, Almis Kuolas, Ma
rius Laniauskas. Algirdas Ostis, 
Ramona Stephens-Žemaitienė. 
Antrininkas yra Kazys Ambro- 
zaitis. Aktyvus ir energingas 
JAV LB rekomenduotas antri
ninkas Vytautas Janušonis atsi
skyrė su šiuo pasauliu 2004 m. 
liepos 3 d.

Kad nebūtų apsunkinti 7 as
menys, stipendijų prašymų įver
tinimui PSK pirmininkas sudaro 
stipendijų pakomisę. Alfabetiš
kai, 2004 m. pakomisėn buvo 
pakviesti: Sigita Balzekienė, 
Vaclovas Kleiza, Tadas Kulbis, 
Juozas Polikaitis, Andrius Ta
mulis ir pirm. Kęstutis Ječius. 
Visi komisijos ir pakomisės na
riai turi būti LF pilnateisiai 
nariai. LF informacija
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Dvyliktosios tautinių šokių šventės Čikagoje mokytojų pagerbtuvėse buvo pagerbti ne tik šokių mokytojai, 
bet ir šventės rengėjai - Bendruomenės veikėjai-veikėjos. Iš k.: KLB pirm. Rūta Žilinskienė, JAV LB pirm. 
Vaiva Vėbraitė, šventės komiteto pirm. Audronė Tamulienė, šventės komiteto KLB atstovas Algirdas 
Vaičiūnas su žmona Aldona

Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West įstaigoje
> ilgiausiai dirbantis agentas

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

West Realty Inc.
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A9 
Skambinti bet kuriuo metu įstaigos tel.
416 769-1616, namų - 416 769-3577

Pokalbiai su svečiu iš Lietuvos
LR laikinojo prezidento Arturo Paulausko susitikimas su JAV LB krašto valdyba

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Atvykęs į XII Tautinių šo

kių šventę Čikagon laikinai ei
nantis LR prezidento pareigas 
Artūras Paulauskas keletą kartų 
susitiko su lietuviais. Vienas su
sitikimas - 2004 m. liepos 2 d. 
įvyko “Seklyčioje”, Čikagos 
vyresniųjų lietuvių centre. Tenai 
tą dieną vyko JAV LB krašto v- 
bos posėdis ir pietums su jais 
atvyko ir laikinasis prezidentas 
A. Paulauskas su žmona Jolanta, 
LR ambas. JAV Vygandas 
Ušackas su žmona Loreta, LR 
gen. kons. Čikagoje Artūras 
Daunoravičius ir kt. svečiai.

Tik įėjęs į salę, prez. A. 
Paulauskas tarė trumpą sveikini
mo žodį. O jį pasveikino JAV 
LB tarybos prezidiumo pirm. 
Regina Narušienė ir pasidžiau
gė, kad pirmą kartą Tautinių šo
kių šventėje, rengiamoje užsie
nio lietuvių, dalyvaus Lietuvos 
prezidentas.

Visiems susėdus prie stalų, 
kun. Valdas Aušra sukalbėjo 

FinnniR n

Ketinate keliauti - 7EIRAUK1TĖS

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY
Jums 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. iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v. v.

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

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

PACE LAW FIRM
51 10 Dundas ST. W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių)

Etobicoke, Ont. M9A 1C2 

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809

maldą ir prasidėjo pietūs, kurių 
metu visi draugiškai kalbėjosi, 
nes susitikimas nebuvo forma
lus. ir vyresniųjų centro šeimi
ninkas, JAV LB Socialinių rei
kalų tarybos pirm. Juozas Poli
kaitis susodino visus taip, kad 
prie stalų sėdėjo ir svečiai, ir 
JAV LB kr. v-bos nariai ir šei
mininkai.

Papietavus kalbėjo Elona 
Vaišnienė, JAV LB krašto v-bos 
vicepirmininkė. Trumpai pami
nėjusi JAV LB darbą, tikslus ir 
neseniai atvykusiųjų iš Lietuvos 
įjungimą į Lietuvių bendruome
nę, kalbėjo apie neseniai Lietu
voje A. Paulausko išsakytus 
naujosios Lietuvos užsienio po
litikos siekius, kurių buvo de
šimt. E. Vaišnienė pabrėžė, kad 
dešimtasis buvo apie tai, jog rei
kia rasti paveikius būdus veikti 
su senąja ir naująja emigracija, 
jos trimis bangomis. (Ji priminė, 
kad II-ji banga buvo politiniai 
pabėgėliai, ne emigrantai). Jis 
sakė, kad LB veikla yra paremta 
pilietiškumu, bendros gerovės 
siekimu. LB galėtų tai perduoti 
atvykusiems iš Lietuvos, kurie 
kada nors grįš į ją. Klausė, ko
kios priežastys paskatino A. 
Paulauską įjungti užsienyje gy
venančius lietuvius. Teiravosi 
apie Konstituciniame teisme 
esančią bylą, reikalaujančią at
šaukti pilietybę tiems, kurie yra 
priėmę kitos šalies pilietybę, o 
tai liestų ir seniau ir naujai atvy
kusius ir įvairiuose kraštuose 
gyvenančius lietuvius. LB vado
vybė pasidarbavusi, kad Lietu
vai būtų išlaikyta ambasada Va
šingtone. Tai pavyko padaryti 
gavus iš latvių paskolą. Šiuo 
metu latviai norėtų skolą atgau
ti. Ta skola - mūsų garbės reika
las. Vašingtone organizuojamas 
muziejus komunistų aukoms at
minti. Ar Lietuvos valdžia daly
vaus lietuviško skyriaus stei
gime?

Atsakydamas A. Paulauskas 
kalbėjo, kad lietuvių yra ne
daug, ir jie negali skirstytis; sie
kiama, kad Lietuva būtų saugi, 
patraukli, besivadovaujanti Va
karų vertybėmis. Jo pasisakymo 

apie 10 siekių tikslas buvo pa
skatinti diskusijas. Tautinių ma
žumų departamentas mažiau dir
ba su išeivija. Turėtų būti įsteig
ta institucija prie Užsienio rei
kalų ministerijos, kurioje būtų 
išeivijos reikalų departamentas.

Kalbėdamas apie naujai at
vykstančius iš Lietuvos, A. Pau
lauskas sakė, kad Bendruomenė 
turi daug patirties, gali juos su
telkti, padėti išlaikyti tautišku
mą. Vieni jų ateina per sportą, 
kiti religiniais pagrindais ir tai 
yra galimybės juos įjungti į LB. 
Pripažino lietuvių kunigų vaid
menį. Visi lietuviai drauge pa
saulyje gali daug padaryti.

Atsakydamas į klausimą dėl 
pilietybės, aiškino: jei asmuo 
nėra gimęs Lietuvoje, išvažiuo
damas pilietybę praranda. Bet 
jei yra gimęs Lietuvoje, piliety
bės nepraranda. Skola latviams 
yra numatyta grąžinti.

Asta Banionytė pastebėjo, 
kad prieš mėnesį seimas priėmė 
Greičiūno rezoliuciją, liečiančią 
Mažeikių naftos reikalus. Ta re
zoliucija esanti nepalanki Ame
rikai. Priimam ją kaip antiameri- 
kietišką. Atrodo, kad seimo na
riai nesupranta, kokį žaidimą 
žaidžia.

A. Paulauskas: politikai jau 
7 metai žaidžia Mažeikių istori
ja. Kokie nagrinėjimai bus teis
miniuose dalykuose, nežinau. 
Reikia tą reikalą baigti, bet atsi
randa jį vis keliančių žmonių.

Laikas nebeleido atsakyti į 
visus klausimus. JAV LB kr. v- 
bos pirm. Vaiva Vėbraitė dėkojo 
laik. prezidentui ir priminė, kad 
žmonės, kurie turėjo klausimų, 
surašytų juos. Jie bus perduoti 
per ambasadorių.

JAV LB Soc. reikalų tary
bos pirm. J. Polikaitis pakvietė 
laik. prezidentą aplankyti gydy
tis nuo ortopedinių negalių atvy
kusius iš Lietuvos vaikus ir jų 
motinas, kuriuos globoja “Lietu
vos Vaikų viltis” (vienas iš LB 
Soc. reikalų tarybos padalinių).

Ir taip šis susitikimas bai
gėsi.

*

DEISJTZXL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

115 Lakeshore Rd.E.
Mississauga, Ont. L5G 1E5 

(Į vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

ShAl I f I Ohl PASISAKO
ATSISVEIKINANT SU 

MOTINA
Š.m. birželio 23 d. iškeliavo į 

amžinybę mano mylimoji mamytė. 
Aš buvau kelionėje, Italijoje, su 
jaunimo grupele iš Ruandos, kai 
sužinojau, kad mamai jau visai 
blogai. Atskubėjau į Lietuvą ir dar 
suspėjau 10 minučių palaikyti tarp 
savo rankų jos galvelę, kai ji pasku
tinį kartą atsiduso ir atsisveikino 
visam laikui. Prašiau gimines ir ar
timuosius rūpintis laidojimu ir kad 
Kartenos klebonas atnašautų šv. 
Mišias, atliktų laidotuves, nes jau
čiau, kad man bus sunku bet ką 
atlikti, kalbėti - skausmas sukaustė 
mane...

Kai šv. Mišios (dalyvavo 8 ku
nigai) artinosi prie galo, ryškiai 
prieš save mačiau mamą, kuri ir 
karste buvo tokia švelni, graži, 
giedra ir jaučiau būtiną reikalą pra
bilti į visus dalyvaujančius:

Ačiū, kad esate čia tokioje man 
svarioje valandoje! Ačiū už nuosta
bių gėlių gausą, ačiū už visų soli
darumą. Jeigu dabar pasitarčiau su 
mama, ką jums tokiu svarbiu mo
mentu pasakyti, ji man patartų: 
“Neužmirškite tarpe ašarų, kurių 
negalima išvengti, nusišypsoti! 
Dievas ištikimas savo žodžiams ir 
žada tikrą, pilnutinį, laimingą gyve
nimą tiems, kurie stengiasi gyventi 
Jo meilėje”.

Iš mamos meilės aš išmokau 
mylėti Dievą ir artimą, ypač nu
skriaustą, ir tikrai jaučiu, kad ji da
bar pradėjo tikrąjį gyvenimą, o mes 
dar pakeliui... Jaučiu didelę paguo
dą, pasitikėjimą ir net giedrumą, 
kad mama ir toliau man rodo kelio 
kryptį...

Tad visi kartu, nors ir tarpe 
ašarų, nusišypsokime, nes esame 
pakeliui į tikrąjį, pilnutinį gyve
nimą Dieve!

Kun. Hermanas Šulcas,
Ruanda ir Lietuva

PANAIKINTAS PRAGARAS?
Tūkstantmečio proga popiežius 

panaikino pragarą. Aš negirdėjau, 
kad mūsų kunigai būtų tą pragaro 
panaikinimą paskelbę šventovėse. 
Pridedu straipsnį iš The Globe and 
Mail (data nenurodyta, Red.), kur 
yra aprašymas apie popiežiaus 
panaikinimą pragaro.

F. Grumbinas, 
North York, Ont.

Red. pastaba. Minėtame The 
Globe and Mail atspaude rašoma 
apie popiežiaus Jono Pauliaus II 
kalbą, pasakytą bendrojoje audien
cijoje 1999 m. liepos 28 d. Joje 
popiežius pareiškė: “Pragaras nėra 
vieta, o būsena tų, kurie laisvai ir 
galutinai atsiskiria nuo Dievo, gy
venimo ir džiaugsmo šaltinio”. Ti
kybiniuose raštuose toji tragiška 
būsena kartais vaizduojama fiziškai 
kaip liepsnojanti ugnis, ugnių jūra 
ir pan. Minėtoje kalboje popiežius 
taip pat pareiškė: “Amžinas pas
merkimas neina iš Dievo, nes Jis

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius 

gailestingoje savo meilėje gali no
rėti tiktai savo kūrinių išganymo. Iš 
tikrųjų pats kūrinys užsidaro Jo 
meilei. Pasmerkimas kaip tik ir yra 
galutinis atsiskyrimas nuo Dievo, 
laisvai pasirinktas paties žmogaus 
ir patvirtintas mirties, užantspau
duotas visam laikui. Dievo teismas 
patvirtina šią būseną”. Taigi negali 
būti jokios kalbos apie pragaro 
panaikinimą.
PRANCIŠKONAI BRUKLYNE

Su įdomumu perskaičiau Vy
tauto Kutkevičiaus straipsnį Su 'Ti
taniku' nuskendo lietuvis. Ten pa
teikiama daug įdomios medžiagos. 
Tačiau, man atrodo, kad autorius . 
klysta minėdamas lietuvius pranciš
konus kunigus Bruklyne 1912 me
tais. Pagal istorijos duomenis, pir
masis lietuvis pranciškonas kunigas 
į JAV atvyko tiktai 1941 metais.

Prel. Jonas Staškevičius, 
Mississauga, Ont.

* * *
Turiu sukaupęs iš spaudos visą 

pluoštą straipsnių apie ‘Titaniko’ 
žūtį. Turiu išsikirpęs ir iš Lietuvos 
ryto laikraščio Dalios Gudavičiūtės, 
Linos Lileikienės straipsnį Lietuvis 
dvasininkas pasirinko žūtį kartu su 
‘Titaniko’ keleiviais. Rašydamas 
savo straipsnį pasirėmiau kai ku
riais minėto straipsnio duomenimis. 
Lietuvos ryte buvo rašyta: “... brolis 
Petras, sužinojęs, kad J. Montvilą 
persekioja valdžia, nuėjo pas Bruk- 
lyno lietuvių pranciškonų bažny
čios kunigus ir šie patarė pakviesti 
Juozą į Ameriką”.

Negalėdamas patikrinti šio fak
to, patikėjau. Iš kur jį paėmė minė
to straipsnio autorės - nežinau.

Vyt. Kutkevičius,
Jurbarkas

ŽALIASIS TILTAS VILNIUJE
Vilnius kasmet gražėja. Atsi

randa naujų pastatų,’ patriotiškų pa
minklų, krautuvių, viešbučių ir 1.1.

Tiktai visą vaizdą gadina tas 
Žaliasis tiltas, ant kurio dar vis vie
name tilto gale stovi dviejų raudon
armiečių statulos, laikančios raudo
ną vėliavą, o kitame gale stovi du 
kolūkiečiai, primenantys sovietų 
okupaciją.

Atėjęs prie to tilto jautiesi lyg 
būtumei kokiame rusiškame mieste 
Maskvoje ar St. Petersburge. Gėda 
prieš svetimtaučius turistus.

Buvo ginčai apie tas sovietines 
statulas: ar jas pašalinti nuo tilto, ar 
jas palikti. Dauguma žmonių buvo 
už tai, kad jas reikia nuimti, bet 
atsirado ir tokių, kurie bandė įtiki
nėti, kad jas reikia palikti, nes tai 
yra “istorija”. Jei tokio žmogaus 
giminaitis būtų rusų sušaudytas, ar 
jis norėtų pakabinti pas save ant 
sienos to žudiko portretą kaip pri
siminimą?

Dabar Lietuvoje yra toksai 
Grūto parkas, kuriame yra suvežti 
iš visos Lietuvos visokie komunis
tiniai paminklai. Tai kodėl negali
ma būtų tas statulas nuo tilto ten 
nuvežti ir padėti tiems, kuriems 
labai patinka sovietiniai paminklai, 
kad jie galėtų kartais ten nuvažiuoti 
ir jais “pasigėrėti”?

Neterškime Vilniaus, palikime 
jį lietuvišką. Juk niekas nenori ma
tyti, kas primintų rusišką okupaciją.

L. Stankevičius,
Montreal, Que.

http://www.lithfund.org
http://www.finnair.com
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TO R O N T O ffl MONTREAL
Anapilio žinios

- JAV-se mirė a. a. Vytautas- 
Juozas Kulpa, brolis mūsų švento
vės architekto dr. Alfredo Kulpavi- 
čiaus.

- Liepos 31, šeštadienį, Lietu
vos kankinių šventovėje iškilmin
gomis Mišiomis buvo paminėti mū
sų parapijiečių dr. Kazimiero ir 
Violetos Jonušonių 25 m. sutuoktu
vinio gyvenimo sukaktis.

- Šv. Jono lietuvių kapinėse 
palaidotas a. a. Algirdas Girša, bro
lis mūsų parapijietės Anastazijos 
Bridickienės.

- Rugpjūčio 4, trečiadienį, To
ronte mirė a. a. Algirdas Empake- 
ris, brolis mūsų parapijiečio Mečio 
Empakerio.

- Rugpjūčio 22, ateinantį sek
madienį, vyks metinės Lietuvių 
pamaldos Midlande. Iškilmės pra
dedamos lauke prie Kanados kanki
nių šventovės 2.30 v.p.p. Kryžiaus 
kelių ėjimu. Tuo pačiu metu šven
tovėje bus klausoma išpažinčių. Iš
kilmingos Mišios ir Lietuvos kanki
nių paminėjimas šventovėje prasi
dės 3 v.p.p. Pamaldų metu giedos 
Algio Ulbino vadovaujamas “Bo
čių” choras iš Wasaga Beach mies
to, o pamokslą sakys kun. Vytautas 
Staškevičius.

- Į Lietuvių pamaldas Midlan
de rugpjūčio 22, sekmadienį, “Bo
čių” choras išvyksta autobusu nuo 
Gerojo Ganytojo šventovės 12 v.d.

- Lietuvos kankinių šventovės 
salės prieangis, vedantis laiptais į 
šventovę, labai gražiai ir meniškai 
išdažytas dėka dviejų parapijos sa
vanorių: Kazimiero Balytos ir jo 
talkininko Vito Balitos.

- Lietuvos kankinių parapijos 
choras po vasaros atostogų renkasi 
savo pirmajai repeticijai rugsėjo 12, 
sekmadienį, 10 v.r. įprastame repe
ticijų kambaryje Anapilio salės an
trame aukšte. Tą sekmadienį choras 
jau giedos per 11 v.r. Mišias. Visi 
buvusieji choro nariai bei nauji 
kandidatai kviečiami įsijungti į da
bartinio choro gretas ir kuo iškil
mingiau garbinti Dievą giesmėmis.

- Vartai įvažiavimui į Anapilio 
sodybos autoaikštes dėl saugumo 
nuo dabar vėl bus uždaromi nak
čiai.

- Mūsų parapijos Religinė sek
cija ieško naujų Mišių skaitovų 
sekmadieninėms 11 v.r. Mišioms. 
Susidomėjusius prašome skambinti 
Jūratei Batūrienei tel. 416 239-8986.

- Lietuvos kankinių šventė - 
Anapilio parapijos atlaidai šiais 
metais bus spalio 3, sekmadienį. Tą 
dieną Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišios bus tik 9.30 v.r. (Mišių 11 
v.r. nebus). Iškilmingos Mišios tą 
dieną bus 3 v.p.p. Po Mišių vyks 
eisena su Švenčiausiuoju, o po eise
nos bus vaišės Anapilio salėje. Jų 
metu bus pagerbtas prel. dr. Pranas 
Gaida jo 90 m. amžiaus sukakties 
proga. Meninę programą atliks Al
gio Ulbino vadovaujamas “Bočių” 
choras iš Wasaga Beach miesto. Bi
lietai į vaišes bus pradedami pla
tinti rugsėjo mėn. pradžioje. Juos 
bus galima užsisakyti pas Birutę 
Samsonienę tel. 905 847-9961.

- Mišios rugpjūčio 22, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Oną Rač
kauskienę (metinės); 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 10.30 v.r. už a.a. Joną ir 
Elzbietą Valantiejus; Delhi Šv. Ka
zimiero šventovėje rugpjūčio 21, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Juozą 
Aleliūną.

Išganytojo parapijos žinios
- Sekmadienį, rugpjūčio 22, 

pamaldos įprastu laiku 9.30 v. ryto. 
Pamaldos taip pat įvyks sekmadie
nį, rugpjūčio 29.

- Rugsėjo mėn. 5 d. ir 12 d. 
pamaldų nebus. Normali parapijos 
veikla tęsiama pamaldomis rugsėjo 
19 d., 9.30 v. ryto, kuriose bus dali
nama Šv. Komunija. Po pamaldų 
įvyks Moterų draugijos susirinki
mas šventovėje. Visais kitais sek
madieniais pamaldos bus laikomos 
kas sekmadienį.

- Sekmadienį, rugpjūčio 1 d., 
pamaldose buvo pakrikštyta Ema 
Marie Eleanor Meyer, gimusi š.m. 
balandžio 14 d. Sekmadienį, rug
pjūčio 8, pamaldose buvo pakrikš
tyta Katarina Constance Sin i laite, 
gimusi 2001 m. sausio 6 d. Rug
pjūčio 8 d. pamaldose buvo prisi
minta a.a. Uršulė Timpaitė-Bleiz- 
gienė, gimusi 1911 m. gruodžio 31 
d. Vainute, Lietuvoje; mirė pernai 
rugpjūčio 10 d. Toronte. Velionė 
paliko liūdinčią dukrą Rūtą Žilins
kienę ir žentą Algimantą, vaikaites 
Loretą Dalindienę ir Ritą Žilinskai
tę, provaikaičius Danielių ir Alysą, 
Toronte dukterėčias Almą ir Jadzę 
Miliauskienę.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui aukojo: $100
- G. B. Trinkos; $50 - N.N.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $1,000 au
kojo N.N.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
asfaltavimo vajui aukojo: $500
- E. Pusvaškienė; $100 - B. Ta- 
moliūnienė.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Maldininkų kelionė į Mid- 

landą vyks šį sekmadienį, rugpjūčio 
22. Dienos programoje 2.30 v.p.p. 
Kryžiaus keliai, 3 v.p.p. Mišios 
šventovėje. Užsakytas autobusas 
jau užpildytas.

- Santuokos sakramentą pri
ėmė Dana Barakauskaitė ir Eugene 
Latour. Santuokos sakramentui ruo
šiasi Vilija Radtke ir David True
love.

- Pakrikštytas Danielius To
mas, Gailės (Jonytės) ir Justino Ra
sų sūnus.

- Šį sekmadienį bus daroma 
antra rinkliava Kanados užsienio 
misijoms paremti.

- Liepos 29 d. palaidotas a.a. 
Romas Mažonas, 62 m. Paliko tė
vus Zenoną ir Janę, dukras Larisą ir 
Sabriną bei sūnų Tomą. Liepos 31 
d. palaidotas a.a. Zenonas Mažo
nas, 86 m. Paliko žmoną Janę. Rug
pjūčio 2 d. palaidotas a.a. Pranas 
Žulys, 89 m. Paliko žmoną ir dukrą 
Lietuvoje. Rugpjūčio 3 d. palaidota 
a.a. Daiva Sirutienė, 52 m. Paliko 
dukrą Juliją ir mamą Oną Krikščiū
nienę. Rugpjūčio 4 d. palaidotas 
a.a. Algis Girša, 76 m. Paliko žmo
ną Rūtą. Rugpjūčio 7 d. palaidotas 
a.a. Algirdas Empakeris, 81 m. 
Paliko žmoną Janiną, sūnų Donatą 
ir brolį Mečį su šeimomis. Lietuvo
je mirė a.a. Bronė Liutikienė, E. 
Bukšaitienės sesuo ir a.a. Liudvika 
Kucienė, Sigitos Štuopienės mama.

- Yra miręs a.a. Vilius Ruslys, 
89 m. Pašarvotas Turner & Porter 
laidotuvių namuose Dundas gatvėj 
Butler koplyčioj. Maldos prie kars
to trečiadienį, rugpjūčio 18, 8 v.v.; 
laidotuvės šį ketvirtadienį 10 v.r. 
Paliko sūnų Rimantą su šeima ir 
dukrą Nijolę.

- Parapijos gegužinė, kurią 
rengia parapijos tarybos visuomeni
nė sekcija, įvyks rugsėjo 11, šešta
dienį. Visi kviečiami dalyvauti.

- Dalyviai išvykos į Lietuvą, 
kurią lydėjo prel. E. Putrimas ir 
kun. Eugenijus Jurgutis, OFM, 
grįžta į Torontą rugpjūčio 26 d.

- Mišios sekmadienį, rugpjū
čio 22: 8 v.r. specialia intencija; 9 
v.r. už a.a. Saulių Macijauską; 
10.45 v.r. už a.a. Aldoną Stadienę 
ir Justiną Sriubiškienę, už a.a. Ma
riją ir Kazimierą Kalinauskus, už 
a.a. Sofiją Olekienę; 12.15 v.p.p. už 
gyvus ir mirusius parapijiečius.

Muziejaus-archyvo žinios
- Šiuo metu yra paskutinė pro

ga pamatyti muziejuje dar dabar ro
domus kelis mums paskolintus la
bai senus Lietuvos žemėlapius - 
tarp jų yra 1547 m. ir 1572 m. 
išleisti Baltijos kraštų žemėlapiai.

- Muziejaus lankymo valan
dos: sekmadieniais 10.30 - 11 v.r. 
ir 12 - 6 v.p.p., taip pat pirmadie
niais 1 p.p. - 8 v.v. Apie muziejų- 
archyvą galima daugiau sužinoti mū
sų tinklalapyje: http://lithuanian-mu- 
seum-archives-Canada.museum.com.

Lietuvių Namų žinios
- Rugpjūčio 15 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 132 svečiai. 
Svečių knygoje pasirašė - H. R. 
Endrijaičiai iš Belleville, USA, B.
D. Hudson, L. Hill (Valaitis), A. 
Klinmert iš Toronto, V. Čepaitienė 
ir G. Čepaitytė iš Čikagos, L.R.J. 
Kumeliauskai iš Vilniaus.

- Lietuvių Namų ir Labdaros 
valdybos posėdis - rugsėjo 23, ket
virtadienį, 7 v.v. Lietuvių Namų 
seklyčioje.

- “Lokyje” galima įsigyti lietu
viškų maisto gaminių. Teirautis tel. 
416 534-8214.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose, kur jauki aplinka, 
geras aptarnavimas. Veikia baras.

Slaugos namų žinios
- A. a. Zenono Mažono atmi

nimui pagerbti Lietuvių slaugos na
mams “Labdara” aukojo: $100 - L. 
Daunienė; $50 - S. V. Liuimos, B. 
Tamulionienė, G. A. Tarvydai, A. 
Valadkienė; $25 - J. Pacevičienė, 
T. B. Stanuliai; $20 - V. G. Butkiai, 
A. Povilaitis, A. M. Pranevičiai, M. 
Tamulaitienė; $10 - G. Šiaučiūnas. 
Aukas surinko Irena Kairienė.

- A. a. Algio Empakerio atmi
nimui pagerbti Lietuvių slaugos 
namams “Labdara” aukojo: $100 -
E. O. Spudai; $50 - V. G. Butkiai, 
L. Matulevičienė; $20 - dr. J. ir E. 
Čuplinskai, J. Pacevičienė, J. Z. 
Stravinskai, A. R. Ulbos; $10 - B. 
Čepaitienė. Aukas surinko G. But
kienė.

- Slaugos namams a.a. J. 
Rukšienės atminimui LN Moterų 
būrelis aukojo - $50; $40 - aukojo 
L. Balsienė. Iš Floridos A. Olis au
kojo $50. A. a. Algirdo Empakerio 
atminimui $30 aukojo S. A. Cipli
jauskai. A. a. O. Lapinskienės atmi
nimui L. Balsienė aukojo $30. $100 
aukojo M. V. Kriščiūnai. A. a. Z. 
Mažono atminimui $25 aukojo P. 
A. Skilandžiūnai.

A. a. Petro Butėno atmini
mui pagerbti B. Abromaitienė 
“Romuvos” stovyklavietei au
kojo $20.

Dievo Apvaizdos parapijos, Southfield, Michigan, klebonui kun. Aloyzui Volskiui suruoštas atsisveikinimas 
privačiuose namuose kovo 10 d. Sėdi iš k.: Elenutė Alkienė, Vladas Staškus, Vytas Petrulis, kun. Aloyzas Volskis, 
Kęstutis Černis, Liuda Rugienienė. Stovi: Kazys Navasaitis, Stasys Erlingis, Marytė Erlingienė. Leonas Petronis, 
Irena Laurinavičienė, Rožė Ražauskienė, Danutė Petronienė, Dalytė Navasaitienė, Lėlė Viskantienė, Anatolius 
Viskantas, Izolda Černienė Nuotr. A. Rugieniaus

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

Prisikėlimo kooperatyvo 
valdyba ir darbuotojai kviečia 
narius rugpjūčio 26 d. į Vasaros 
atsisveikinimo šventę. Galėsite 
pasivaišinti keptomis dešrelėmis 
ir šaltais gėrimais. Lauksime vi
sų nuo 12 v.d. iki 6 v.v. Prisikė
limo parapijos kieme.

“Vilniaus rūmuose” liepos 
26 d. įvyko Onų pagerbimas, 
kurį surengė Laima Mačionienė, 
renginių vadovė. Čia gyvena net 
penkios Onos: Juodišienė, Bud
rienė, Pakalnienė, Žvirblienė, 
Naruševičienė. Į jų pagerbtuves 
prisirinko pilna salė. Onos buvo 
pasveikintos, apdovanotos gėlė
mis ir sugiedota joms Ilgiausių 
metų. Prie gausiai apkrautų stalų 
visokiais skanumynais ir gėri
mais dalyviai linksminosi ir dai
navo net keturias valandas.

Pr. Norušienė
Toronto lietuvių pensinin

kų klubo valdyba sveikina nau
jai įsisteigusį Vasagos pensinin
kų klubą ir linki geriausios sėk
mės jų darbuose. Inf.

Vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį liepos 31 d. iškil
mingai atšventė dr. Kazimieras 
ir Violeta Jonušoniai. Iškilmė 
prasidėjo Lietuvos kankinių 
šventovėje Padėkos Mišiomis, 
kurias atnašavo prel. J. Staške
vičius, dalyvaujant gausiam bū
riui tautiečių. Anapilio muzie
jaus salėje įvyko vaišės, paruoš
tos J. Gurklienės. Maldą sukal
bėjo prel. J. Staškevičius. Po 
vaišių buvo atlikta kultūrinė 
programa su sveikinimais, fil
mu, dainomis, muzika. Viską 
rūpestingai suorganizavo sukak
tuvininkų atžalos - Arvydas ir 
Ramunė. Inf.

Išeivijos lietuvių klierikų stu
dijų fondui $1,000 aukojo N.N.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
S. M. Petrylos paaukojo $800.

A. a. Gailutei Krištolaitic- 
nei mirus, vyrui Juozui ir šeimai 
reikšdami nuoširdžią užuojautą. 
Alina ir Kazys Žilvyčiai su šeima 
Tėviškės žiburiams aukojo $25.

A. a. Juozui Bubniui bai
gus šią žemišką kelionę, užjaus
damas jo žmoną Eleną, dukras 
Loretą, Niną ir jų šeimas, Stasys 
Matulionis Tėviškės žiburiams 
aukojo $25.

A. a. Algiui Empakcriui 
mirus, jo atminimui pagerbti Tė
viškės žiburiams Apolinaras ir 
Sabina Gotceitai aukojo $50.

A. a. Algirdui Empakcriui 
mirus, nuoširdžiai užjausdami 
žmoną Janę, sūnų Donatą su 
šeima, brolį Mečį ir jo žmoną 
Aldoną, Salomėja ir Jonas An- 
druliai Tėviškės žiburiams au
kojo $25.

MOKAME

2.50% 
už 1 metų indėlius

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

2185 Stavebank Road, Mississauga
Tel. 905/566-0006

PASKOLOS STUDENTAMS!
ARTĖJA NAUJI MOKSLO METAI!

Priskėlimo kredito kooperatyvas siūlo 
palankiomis sąlygomis 

paskolas studentams iki $10,000.

STIPENDIJOS STUDENTAMS!
Kooperatyvo valdyba paskirs 5 stipendijas, 
kurias gaus studentai-kooperatyvo nariai.
Užpildykite prašymus iki rugpjūčio 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

PARAMA
Lietuvių kredito kooperatyvas “PARAMA” 

praneša, kad 
MARGARITA ZALESKIENĖ 

priimta į paskolų skyrių 
PASKOLŲ VEDĖJOS PAREIGOMS. 
Visais paskolų klausimais kviečiami 

kreiptis į naująją paskolų vedėją.
Valdyba

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

LIETUVIŲ SLAUGOS NAMAI
TURI PUIKŲ KNYGŲ RINKINĮ,

kuriuo gali naudotis pas mus dirbantys profesionalai ir sa
vanoriai. Jis taip pat naudingas iš Lietuvos atvykusiems, kurie 
lanko kursus, kad galėtų pas mus įsidarbinti. Visiems “Lab
daros” tarnautojams tobulinimasis yra labai vertingas.

IEŠKOME
knygų ir žurnalų apie slaugymą, mitybą, vadybą ir 

savanorišką darbą, išleistų nuo 2000 metų.
REIKALINGA/AS

bibliotekininkė/as, kuri/s galėtų paaukoti laiko 
šiuos leidinius kataloguoti ir nustatyti bibliotekos veiklą.

Skambinti DANAI tel. 416-232-2112
Fakso nr. 416-232-0511

Kiekvienais metais vyksta 
Tarptautinis muzikos konkursas 
pradedantiems koncertuoti jau
niems muzikams: vienais metais 
dainininkams, kitais - smuikinin
kams. Šiais metais (gegužės mėn. 
gale - birželio mėn. pradžioj) kon
kursas buvo skirtas pianistams. 
Jame dalyvavo jaunas devyniolik
metis pianistas iš Lietuvos (Klai
pėdos) Gintaras Janusevičius. Iš 
poros šimtų konkurse dalyvavusių 
pianistų jis pasiekė baigmę, į kurią 
pateko devyni muzikai. Baigminis 
pasirodymas vyko “Place des Arts, 
Willfrid-Pelletier' salėje su Mont- 
realio simfoniniu orkestru. Konkur
są laimėjo pianistas iš Ukrainos 
Sergei Salev. Gintaras Janusevičius 
skambino Mocarto koncertą ir buvo 
labai šiltai sutiktas publikos, Jis 
tiek paskutiniame Mocarto kūriny
je, tiek pasirodyme parodė gilų su
pratimą ir įsijautimą į kompozito
riaus kūrinius, subtilumą ir puikią 
žaismingą techniką.

Trys lietuvaitės, muzikos mė
gėjos, sekė jo konkursinius pasiro
dymus, džiaugėsi, kad jis pasiekė 
baigmę ir ta proga jam pasiuntė gė
lių. Gavome iš pianisto mielą laišką 
iš Lietuvos, kuriame jis dėkoja “už 
šiltą palaikymą Montrealyje, už 
spalvingą šviesią puokštę, už rū
pestį, gerumą, meilę muzikai ir gra
žius linkėjimus”. Tikisi vėl atva
žiuoti koncertuoti į Montrealį. l.C.T.

A.a. Lilija Urbanavičiūtė 
(Lilly Urban), pedagogė, 59 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 13 d. Ve
lionė mokytojavo Montrealio pro
testantų švietimo skyriuje 7 m., bu
vo vedėjo pavaduotoja 20 m. ir ve
dėja 7 m. įvairiose mokyklose. 
Paskutiniuosius metus dirbo Mont

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

A. a. Broniaus Vaidilos at
minimui pagerbti, Užsienio lie
tuvių katalikų sielovados fondui 
aukojo: $100 - S. Barškėtis; $50 
- dr. R. ir A. Karkos, P. Tutlys; 
$30 - G. E. Kuchalskiai, T. B. 
Stanuliai; $25 - V. E. Abrama- 
vičiai, R. L. Kuliavai, dr. J. ir A. 
Sungailos; $20 - A. A. Baltrū
nai, E. Bersėnienė, R. Černius, 
dr. J. ir E. Čuplinskai, A. R. Čy- 
gai, K. Dambaraite-Janowicz, 
A. V. Danaičiai, J. R. Banaičiai, 
D. Danaitytė, Rūta Girdauskai- 
tė, R. Girdauskaitė, dr. O. ir J. 
Gustainiai, A. Ledienė, A. Mor
kūnas, J. 1. Morkūnai, L. Mu
rauskienė, S. V. Piečaičiai, I. Pi- 
voriūtė, S. M. Putrimai, B. Sapi- 
jonienė, P. B. Sapliai, V. L.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

CONSTRUCTION LTD.
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

ANTANAS GENYS

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

(416) 236-6000
Sutton Group-Assurance Realty Inc. 

realio anglų kalbos švietimo sky
riuje. Darbą baigė 1999 m. Dainavo 
įvairiuose choruose. Liūdi teta, pus
broliai su žmonomis, vaikais ir vai
kaičiais Kanadoje, JAV ir kiti gi
mines Lietuvoje. Po pamaldų laido
tuvių koplyčioje rugpjūčio 17 d. pa
laidota Mount Royal kapinėse.

A.a. Albertas Mecelis, 82 m. 
amžiaus, mirė rugpjūčio 6 d. Po pa
maldų laidotuvių koplyčioje palai
dotas Point Claire, Que. kapinėse. 
Liūdi žmona, sūnus ir keturios duk
terys su šeimomis. D.S.

Šv. Kazimiero žinios
- Jeanne Mališauskienė (Evas- 

keviez), 85 metų, buvusi žmona 
a.a. Juozo Mališausko, sesuo a.a. 
Margaritos Laurinaitienės, mirė lie
pos 22 d. Liūdi dukterėčios, brol
vaikiai ir kiti giminės.

- Rita Baršauskienė liepos 31 
d. surengė sužieduotuvių pokylį sa
vo jauniausiam sūnui Antanui Lu
košiui su Patrizia lanpietro. Daly
vavo daug giminių ir svečių. Ves
tuvės numatytos 2005 m.

- Šv. Onos draugija rugpjūčio 
8 d. atšventė Šv. Onos vardines šv. 
Mišiomis ir pobūviu su pietumis.

- Vargonininkas Aleksandras 
Stankevičius organizuoja chorą, ku
ris giedotų šv. Mišių metu. Norin
tys giedoti prašomi susitikti su 
vargonininku.

- Šv. Kazimiero parapijos Kėg
lių (Bowling) klubas rugpjūčio 30 
d., 7 vai. v. pradės naują sezoną 
Domaine Shopping Centre (Sher
brooke Street E. ir Langelier 
Blvd.). Sezonas - 35 savaičių. Kas 
norėtų prisijungti, prašoma kreiptis 
į Richard Martell (pirmininką, tel. 
514 326-6332). Nauji žaidėjai nuo
širdžiai kviečiami. V.L.

V
Sendžikai, L. C. Senkevičiai, R. 
Stravinskaitė, J. Vingelienė, V. 
Vingelis, V. L. Zubrickai; $10 - 
R. L. Grybai, M. Obelienė, J. Z. 
Stravinskai. Visiems už aukas 
prel. E. Putrimo sielovados dar
bams dėkoja ULKS patariama
sis komitetas. R.R.
TORONTO AUTOMATION SYS
TEMS atlieka visus elektros dar
bus. Specializuojasi: vėdinime, šil
dyme, šaldyme, elektros instalia
cijoje, signalizacijose. Skambinti 
Arūnui mob. 416 890-4219.

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

“BALTIC TREE SERVICE” - 
Genėjo ir apsaugai! nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Lelis, 647 
519-2299 (nešiojamas).

WASAGA BEACH namų, vasar
namių savininkų dėmesiui! Namų 
remonto darbai: elektros instalia
cijos (wiring); elektrinių prietaisų; 
santechnikos (plumbing). Kreiptis į 
VYTAUTĄ. Cell: (705) 441-3020 
EI. paštas: vytulisl@exicite.com

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.

http://lithuanian-mu-seum-archives-Canada.museum.com
mailto:rpcul@rpcul.com
mailto:vytulisl@exicite.com

