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Gerbtinos abi
Liepos pradžioje sutinkame dviejų mums svar

bių valstybių gimtadienius: Kanados - liepos 1-ąją ir 
Lietuvos - liepos 6 d. Abi yra prasmingos šventės, ku
riose galime bent mintimis dalyvauti, prisimindami jų 
reikšmę.

G
ALVODAMI apie Kanadą ir Lietuvą, iš karto 
pastebime žymiai daugiau skirtumų, negu pa
našumų. Istorijoje, geografijoje, kultūroje yra 
akivaizdus kontrastai. Kanados geografija yra plati ir 

įvairi, Lietuvos istorija - gili. Lyginant su ja, mūsų gy
venamojo krašto brandos laikotarpis yra trumpas, bet jo 
patirtis vis dėlto gali būti naudinga atsikuriančiai Lietu
vai, nes Kanada, kaip jauna valstybė, ieško naujų būdų 
ir vietų teikti patarimus ir paramą, pati imdamasi au
gančios valstybės atsakomybę, stodama į pasaulio di
džiųjų valstybių gretas. Taip pat ir Lietuva pradeda 
plėsti savo akiratį toliau už savų reikmių, jungdamasi į 
ŠAS (NATO) ir Europos sąjungą. Tad nuo šiol tų 
dviejų kraštų tikslai pradės panašėti. Ir Lietuva, ir Ka
nada gyvena šalia milžinų, labai įtakingų valstybių po
litine ir ekonomine prasme. Šalia to, besiplečiant dau- 
giakultūriškumo-globalizmo dvasiai, abiejų kraštų išli
kimui tampa vis svarbiau nepasiduoti, išsaugoti savitą 
tapatybę. “Tautos” sąvoką ir Kanadai, ir Lietuvai šiuo 
laikotarpiu yra itin svarbu išlaikyti. Jos brandinimas jų 
ateičiai nepamainomai reikšmingas. Švenčiamos jų 
valstybingumo šventės - minimos datos, kai šios šalys 
tapo oficialiomis valstybėmis. Tačiau sudėtingiau api
brėžti jas kaip tautas. Kanadai ypatingai sunku iš anks
tesnių ir vėlesnių imigrantų bei čiabuvių įvairybės, iš 
jai būdingo daugialypiškumo išausti vientisą tautos 
drobę. Lietuvai kyla kitoks iššūkis — iš vieno kamieno 
augusios lietuviškumo sampratos, kuri buvo okupaci
jos skaldoma ir niokojama, dabar būdama pasaulinių 
organizacijų nare ji turi priimti daugialypiškumą, bet 
išlikti vieninga - savitą skraistę išlaikyti ir po ja su pakan
tumu priimti kitus.

L
IETUVA, aišku, yra buvusi ir tauta, ir valstybė 
ilgiau, negu Kanada. Jos tautiškumas buvo iš
bandytas, už jį kovota. Ir tai yra dalis tautos 
“statybos”. Ta prasme Vasario 16—toji ir Kovo 11-toji 

yra jos, kaip valstybinės tautos gimimo šventės. Ji pasi
rodė kaip tokia Baltijos kelyje, Sausio 13—tąją ir įvai
riais kitais istoriniais momentais, kai jos narius tampriai 
vienijo tas pats tikslas. Tomis valandomis jų neardė at
skiri, savanaudiški interesai. Liepos 6—toji primena, kad 
Lietuva yra oficiali valstybė pasaulio sąraše, ir tuo gali 
didžiuotis visi jos piliečiai.

Kanada, nors negali puikuotis ilga istorija, gar
bingomis kovomis už laisvę, vis dėlto yra ne vienai ir 
jau ne dviems kartoms suteikusi prieglobstį, galimybę 
laisvai ir ramiai įsikurti, pasirūpinti kituose kraštuose 
neįmanomomis paslaugomis. Jos toks svetingumas yra 
ilgametis, retas ir išsaugotinas. Turime jau ir keletą 
kartų, gimusių jos žemėje. Joms ji yra sava ir saugi, ku
rios ne tik teisė, bet ir pareiga pripažinti ją sava ir pa
garbos verta. RSJ

Savaitė Lietuvoje

KANADOS ĮVYKIAI

Kyla mokesčiai ir kainos
Darbdaviai Ontario pro

vincijoje nuo liepos mėnesio 
pirmos dienos turės atskaityti iš 
mokamo atlyginimo sveikatos 
draudimo mokestį atsižvelgiant į 
uždarbio dydį. Provincijos prem
jeras Dalton McGuinty teisina 
savo rinkiminių pažadų sulaužy
mą nekelti mokesčių tuo, kad 
yra per ilgas laukimo laikas 
sveikatos patarnavimų laukian
tiems asmenims. Sveikatos mi- 
nisteris Greg Sorbara tikisi, kad 
gyventojai priims tą mokesčių 
pakėlimą suprasdami, kad aukš
to lygio Ontario sveikatos drau
dimo sistema negali būti teikia
ma be gyventojų prisidėjimo jos 
išlaikyme. Be to, Liberalų parti
jos daugumos vyriausybė sten
giasi išlįsti iš 6.2 bilijonų dole
rių deficito.

Pragyvenimo išlaidos Ka
nados gyventojams gegužės 
mėnesį pakilo 2.5%. Didžiausią 
įtaką tam padarė benzinas, dega
mosios alyvos produktai, cigare
tės, namų drauda, mokestis už 
aukštąjį mokslą ir šviežių vaisių 
kainos. Benzino kainos rytų pro
vincijose pakilo net 25 centais 
už litrą. Dėl benzino kainų paki
lo ir susisiekimo bei turizmo iš
laidos. Cigarečių kaina pakilo 
dėl pridedamųjų mokesčių padi
dinimo.

Per pasaulį keliaujanti 
olimpinė liepsna birželio 20 pa
siekė Montrealį, kuriame 1976 
m. vyko olimpinės žaidynės. Ši 
simbolinė šviesa aplankys visus 
miestus, kuriuose tos žaidynės 

vyko. Montreal is buvo 15-toji iš 
33 stočių. Graikijos konsulas 
George Sapounidis ir miesto 
meras Gerald Tremblay davė 
pradžios ženklą liepsnos neši
mui, kurį vykdė 120 bėgikų po 
400 metrų kiekvienas. Kovo 25 
dieną Olimpo kalne iš saulės 
įžiebta šviesa, apkeliavusi 75, 
300 kilometrų, grįš į Atėnus, kur 
rugpjūčio 13 d. prasidės olimpi
nės žaidynės. Vienoje vietoje 
liepsnos nešėjus pasitiko Tibeto 
vėliavos ir plakatai, protestuo
jantys prieš 2008 metais ruošia
mas olimpines žaidynes Kinijo
je, kurioje yra smarkiai pažei
džiamos žmogaus teisės.

Dauguma vyresnio am
žiaus žmonių baiminasi dėl sa
vo pusiausvyros praradimo ir 
kojų nepatikimumo. Montrealio 
viešosios sveikatos skyriaus 
duomenimis, ši baimė yra pa
grįsta, nes didelė dalis vyresnio 
amžiaus žmonių patenka į ligo
ninę nuo pargriuvimų ir su tuo 
susijusių kaulų sužalojimu. Li
goninėse praktikuojami mankš
tos pratimai rodo, kad pusiaus
vyros išlaikymas žymiai pagerė
jo tiems, kurie mankštinasi. Pvz. 
teniso sviedinio ridenimas baso
mis pėdomis ir stovėjimas ant 
vienos kojos galimai ilgesnį lai
ką. Tai paveikia vidinės ausies 
nervus, kontroliuojančius žmo
gaus pusiausvyrą. Dėl to tinka
moje priežiūroje atliekamų 
mankštos pratimų net ir 80 me
tų ribą peršokę asmenys įgauna 
pasitikėjimą savimi ir gali lais-

Lietuvos seime gegužės 7 d. įvyko spaudos konferencija, kurioje pristatytas naujai sukurtas lietuviškas šriftas 
“Palemonas”. Apie jį kalbėjo Spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisijos nariai 
(iš d.): Algirdas Saudargas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė dr. Irena Smetonienė ir And
rius Vaišnys Nuotr. R. Jonaitienės

Europos parlamento rinkimai
Lietuva - ant plačių galimybių kelio

DR. JONAS KUNCA

Kartu su mum visa Europa 
rinko atstovus į ES parlamentą 
ir Lietuva. Tų rinkimų rezultatai 
daug ką pasako apie rinkėjų lai
kyseną ir jos priežastis visoje 
Sąjungoje, ypač Lietuvoje.

Balsavo vos trečdalis galin
čių balsuoti. Daugumos žinovų 
nuomone, toks didelis nedalyva
vimo nuošimtis buvo ne tiek dėl 
nesidomėjimo ES, kiek dėl ne
pasitenkinimo dabartinėmis val
džiomis. Tai buvo lyg ir protes
to prieš jas išraiška vienur prieš 
kairiųjų, kitur prieš dešiniųjų 
vyriausybes. Tik Anglijoje pa
dvigubėjo skaičius rinkėjų, ku
rie yra nusistatę prieš tos šalies 
įstojimą į ES. Betgi po rinkimų, 
kai vyko diskusijos dėl ES kons
titucijos, to krašto atstovai pasi
žymėjo ypatingu veiklumu, 
siekdami kuo palankesnės kons
titucijos anglų interesams. Būtų 
buvę teisingiau, jie dėl konstitu
cijos būtų pasisakiusios tik tos 
šalys, kurios jau įstojo į ES.

Išreikštas nepasitenkinimas 
valdžiomis yra surištas su da
bartine ekonomine stagnacija, o 
Rytų Europoj dar ir su žemu gy
venimo lygiu, kurio pakėlimas 
reikalauja laiko ir pastangų, o 
žmonės dar gyvena sovietų me
to iliuzija, kad valdžia privalo 
pagerinti gyvenimą dabar pat, 
bet ne po 10 ar daugiau metų. 
Norų ir galimybių sankirtis yra 

viau lankstytis, siekti atokiau 
esančių daiktų, lengviau atsikel
ti ir išvengti parkritimų.

Per dvi dienas įvyko du ne
laimingi atsitikimai karinio oro 
laivyne, Kanados šiaurės vakarų 
bazėje. Birželio 18 d. karo lėk
tuvas prarado raketą, kuri nukri
to į tuščią golfo aikštyną, bet 
niekas nebuvo sužeistas. Kitą 
dieną besileidžiančio lėktuvo pi
lotas prarado kontrolę ir turėjo 
iš lėktuvo iššokti. Abu lėktuvai 
buvo skirti stebėti Kanados oro 
erdvei ryšium su Rusijos oro lai
vyno vykdomais pratimais ir ga
limu sienų pažeidimu. Yellow
knife orauostis buvo evakuotas 

. ir vienuolikai valandų užda
rytas.

Ramiojo vandenyno pa
kraštyje jūrų biologams parūpo 
vienišo plėšraus banginio (killer 
whale) likimas. Ši banginių rū
šis paprastai gyvena būriais, bet 
tas atsiskyręs ir vienišas bangi
nis Nutkos sąsiaurio vandenyje 
kelia pavojų plaukiojantiems

(Nukelta į 6-tą psl.) 

ženklas pilietinės kultūros stokos.
Demokratijoje reikia kont

roliuoti valdžios darbą ir reika
lauti, kad jis būtų gerai ir sąži
ningai atliekamas. Bet kartu gy
ventojai turi suprasti, ką valdžia 
gali padaryti ir ko ji negali. 
Žmonėms vis dar'sunku pamirš
ti sovietmečio laikus, kai visa 
kuo pasirūpindavo Maskvos 
centralė. Tie laikai negrįžtamai 
pasibaigė. Belieka žmonėms pa
keisti savo galvoseną ir įsisąmo
ninti padėties pasikeitimą. O tai 
galės padaryti ir nauja karta, jei
gu ji bus tinkamai išauklėta to
bulesnėje švietimo sistemoje.

Lietuvoje rinkimuose daly
vavo žymiai daugiau negu kito
se ES šalyse, nes joje buvo ren
kamas ir naujas prezidentas. Nė 
vienas kandidatas į valstybės 
vado vietą negavo virš 50% bal
sų. Taigi turėjo rungtis dar kartą 
V. Adamkus su K. Prunskiene.

Stebina Uspaskicho partijos 
populiarumas. Ji tapo aiški lai
mėtoja su 30% balsų greičiausia 
dėl daugybės jos vado pažadų. 
Gera dalis rinkėjų jais patikėjo 
neįžiūrėdami, kad juos įgyven
dinti artimiausiu metu yra sta
čiai neįmanoma. Tas naujos par
tijos populiarumas yra pilietinio 
nesubrendimo ženklas. Vis dėlto 
partija pasiųs į ES parlamentą 
daugiausia atstovų.

Kadangi tie 5-6 Uspaskicho 
partijos kandidatai yra lietuviai, 
galima tikėtis, kad būdami 
Briuselyje jie dirbs Lietuvos 
labui.

Lietuvos grįž.imo į tėvynę informacijos centro (LGTIC) dr. Žilvinas Be- 
liauskas su viešnia iš Kanados, TZ redaktore Ramūne Sakalaite-Jonai- 
tiene. LGTIC kasdien teikia politines ir kultūrines žinias užsienio lietu
vių laikraščių redakcijoms Nuotr. Danutės Čornij

Antroje vietoje liko valdan
čioji Brazausko partija, kurios 
vyriausybė valdė neblogai, bet 
neįstengė susidoroti su korupci
ja ir išpūsta biurokratija.

Verta paminėti dešiniųjų jė
gų susiskaldymą, kuris sutrukdė 
gauti dešiniesiems didesnį balsų 
skaičių. Po tiek metų dešiniosios 
jėgos dar vis nesuranda tikro va
do, kuris jas suvienytų ir pri
trauktų rinkėjus. Kairiuosius su
vienijo A. Brazauskas. Rinkėjai 
dabar balsuoja daugiau už jį, o 
ne už partiją. Tai paaiškėjo per 
prezidento rinkimus, kuriuose 
kairiųjų kandidatas Juršėnas ga
vo mažiausiai balsų. Dešiniosios 
jėgos iš to turėtų pasimokyti.

Nepaisant rinkimuose pasi
rodžiusios gyventojų apatijos, 
ES organizavimas žengia pir
myn. Jau priimta konstitucija, 
pagal kurią mažesnės narės ga
lės irgi pasireikšti, nes nutarimų 
priėmimui bus reikalingi 55% 
ES narių ir 65% gyventojų bal
sų, kad nenuskriaustų didžiųjų 
valstybių. Dėl ES komisijos pre
zidento dar deramasi. Tikriau
siai ir dėl to bus prieita prie su
sitarimo.

Lietuva jau yra ant plačių 
galimybių kelio. Ryžtas, bend
ros pastangos pagreitins pažan
gą. Bet ir tuo atveju praeis dau
giau kaip 10 metų, kol Lietuva 
prisivys Vakarų Europą. Tai tu
rime suvokti ir neprarasti pu
siausvyros. Nekantrumas nieko 
čia nepadės, o tik sukels nerei
kalingus ginčus ir sankirčius.

Laimėjo Adamkus
Lietuvos prezidento antrąjį 

rinkimų ratą birželio 27 d. lai
mėjo buvęs prezidentas Valdas 
Adamkus. Pirminiai rezultatai 
rodo, kad jis gavo 52.4% balsų, 
o su juo besivaržiusi kandidatė 
Kazimiera Prunskienė, kurią rė
mė pašalintasis prezidentas Ro
landas Paksas, gavo 47.6% bal
sų. V. Adamkus, pralaimėjęs 
prieš R. Paksą 2003 m. pradžio
je, vėl užims prezidento postą.

“Šalis toliau vaduojasi iš 
Rolando Pakso politinės krizės”, 
rašo Lietuvos rytas birželio 27 
d. Kaip praneša Kauno diena, 
antrasis rinkimų ratas sulaukė 
didesnio rinkėjų aktyvumo ir 
įtampos. Balsavo daugiau kaip 
pusė Lietuvos piliečių.
Naujo judėjimo suvažiavimas

Birželio 19 d. įvyko judėji
mo “Už teisingumą ir demokra
tinę Lietuvą” suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 426 nariai bei 
28 svečiai. Suvažiavimas pri
ėmė sprendimą liepos pradžioje 
kartu su Liberalų demokratų 
partija steigti koaliciją, kuri da
lyvaus artėjančiuose seimo rin
kimuose. Naujasis politinis dari
nys vadinsis Rolando Pakso 
koalicija “Už tvarką ir teisingu
mą”, rašo ELTA-LGTIC.

R. Paksas tvirtino, jog pla
nuoja tapti koalicijos vadovu, 
pasiryžęs nesitraukti iš aktyvios 
politinės veiklos. Jis taip pat tei
gė nesąs Liberalų demokratų 
partijos narys ir nekomentavo 
žymių narių pasitraukimo.

Judėjimas priėmė rezoliuci
ją, pareiškiančią paramą prezi
dento rinkimų antrajame rate 
kandidatei Kazimierai Pruns
kienei.

Susitiko su ukrainiečiais
Lietuvos laikinasis prezi

dentas Artūras Paulauskas birže
lio 8 d. susitiko su frakcijos 
“Mūsų Ukraina” pirmininku, 
Lietuvos ir Ukrainos tarpparla
mentinės ryšių grupės nariu, 
Žmogaus teisių, mažumų ir tarp
tautinių santykių komiteto nariu 
Viktoru Juščenka. Susitikime 
aptarta Ukrainos politinių ir 
ekonominių reformų pažanga, 
Konstitucijos keitimo eiga ir 
Ukrainos perspektyvos dėl na
rystės Europos sąjungoje.

Svečias pabrėžė, kad Uk
rainai labai svarbi Lietuvos pa
tirtis derybų koordinavimo, įsta
tymų derinimo ir kitais pasiruo
šimo narystei ES klausimai, pa
reiškė viltį, kad Lietuva rems 
Ukrainą šiuose siekiuose. A. Pau
lausko teigimu, abiejų valstybių 
santykiai dar labiau sustiprės 
atsirandant naujoms bendradar
biavimo galimybėms.

Stiprinamos žmogaus teisės
Birželio 1 d. Teisingumo mi

nisterijoje pasirašytas projektas 
“Žmogaus teisių stiprinimas per 
visuomenės teisinį švietimą”. 
Projektą pasirašė teisingumo 
ministeris Vytautas Markevičius 
ir Jungtinių Tautų (JT) ko
ordinatorė Lietuvoje įgaliotoji 
atstovė Cihan Sultanoglu. Pro
jekto tikslas - padidinti teisinės 
informacijos prieinamumą vi
suomenei ir šviečiant jaunimą 
teisės klausimais, sukurti ilga

Šiame numeryje
Gerbtinos abi 

Tampa vis svarbiau nepasiduoti, išsaugoti savitą tapatybę
Europos parlamento rinkimai

Lietuva jau yra ant plačių galimybių kelio
Ambasadorius kritiškais laikais

Reikėjo kovoti prieš okupanto melą bei pinkles
Fondo milijonai lietuvybei

Skiriamos vis didesnės sumos specialiems projektams
Su “Titaniku” nuskendo lietuvis

Juozas Montvila iki paskutinės minutės atliko kunigo pareigas
Baltistikos studijų dienos

Nusivylę rengėjų nesidomėjimu lietuvių atstovavimu
Besimptominis ligos periodas 

Vis didėjantis veido išbalimas liudijo mažakraujystę

laikį pagrindą teisinio sąmonin
gumo ugdymui.

Tikimasi, kad bendras dar
bas padės sujungti jėgas ir vi
suomenei prieinamesne padaryti 
jai svarbią ir reikalingą teisinę 
informaciją. Pagal pasirašytą 
projektą numatoma toliau bend
radarbiauti vystant visuomenės 
teisinį švietimą ir vykdant konk
rečius projektus. Numatyta rem
ti radijo ir televizijos laidas, 
skirtas teisiniam švietimui, užsi
imti leidyba ir toliau plėsti Tei
singumo ministerijos informaci
jos biurų tinklą Lietuvoje. Šiuo 
metu yra 4 tokie biurai - Kaune, 
Klaipėdoje, Druskininkuose ir 
Alytuje.

Lietuvos pareigūnai JAV-se
Užsienio reikalų ir Krašto 

apsaugos ministerijos pareigū
nai birželio 3-4 d.d. Vašingtone 
dalyvavo dvišaliuose Lietuvos ir 
JAV pasitarimuose dėl pasiruo
šimo birželio 28-29 d.d. vyk
siančiam ŠAS (NATO) viršūnių 
susitikimui Istambule bei toles
nės sąjungos gynybinių pajėgų 
plėtros, bendradarbiavimo su 
narystės ŠAS siekiančiomis vals
tybėmis.

Kaip praneša LGTIC-BNS, 
vyko susitikimai su valstybės 
sekretoriato pareigūnu Robert 
Bradtke, Gynybos departamento 
vyriausiu direktoriumi Europai 
James Townsend bei JAV poli
tikos studijų institutų, nevyriau
sybinių organizacijų vadovais 
bei atstovais.

Nauji ambasadoriai
Birželio 16 d. seimo Užsie

nio reikalų komitetas patvirtino 
trijų naujų Lietuvos ambasado
rių užsienyje paskyrimus. Buvęs 
užsienio reikalų ministeris, Lie
tuvos krikščionių demokratų vi
cepirmininkas parlamentaras Al
girdas Saudargas paskirtas Lie
tuvos ambasadoriumi Vatikane. 
Kaip praneša ELTA-LGTIC, 
Užsienio reikalų ministerijos 
sekretorius Evaldas Ignatavičius 
bus naujuoju Lietuvos ambasa
doriumi Vokietijoje, o Užsienio 
reikalų ministerijos ambasado
rius ypatingiems pavedimams 
Romualdas Kalonaitis atstovaus 
Lietuvai Olandijoje.

Pašalino iš partijos
ELTA-LGTIC skelbia, kad 

birželio 15 d. Lietuvos krikščio
nių demokratų (LKD) valdyba 
pašalino iš partijos buvusį jos 
pirmininką seimo narį Kazį Bo
belį. LKD pirmininko Molėtų 
rajono mero Valentino Stun
džios teigimu, sprendimas dėl 
K. Bobelio pašalinimo buvo pri
imtas dviem nariams susilaikius 
ir nė vienam nebalsavus prieš. 
Sprendimą lėmė K. Bobelio pa
daryti “šiurkštūs partijos statuto 
pažeidimai”. Jis trukdo partijai 
dalyvauti rinkimuose.

LKD valdyba taip pat nu
sprendusi per antrąjį prezidento 
rinkimų ratą remti Valdą Adam
kų. Valdyboje nebuvę prieštara
vimų dėl paramos V. Adamkui.

K. Bobelis laiko valdybos 
sprendimą jį pašalinti “nieki
niu”. Jis teigia ir toliau tebelai
kąs save Lietuvos krikščionių 
demokratų pirmininku. Jis - 
partijos pirmininkas, kol teismas 
priims sprendimą. RSJ
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Paskutinis nepriklausomos 
Lietuvos ministeris

Atsisveikinimas su a.a. prof. Mečislovu Mackevičiumi 
(1906 - 2003)

Lietuvos vyskupų konferen
cijos (LVK) visuotinis posėdis 
įvyko gegužės 18-20 d.d. Trinapo- 
lio rekolekcijų namuose Vilniuje. 
Dalyvavo apaštališkasis nuncijus 
arkiv. Peter Stephan Zurbriggen bei 
visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir 
augziliarai, išskyrus Kauno arki
vyskupo augziliarą vysk. Joną Iva
nauską. Priimti LVK kreipimasis ti
kintiesiems dėl artėjančių Europos 
parlamento ir Lietuvos prezidento 
rinkimų bei raginimas žemdirbiams 
deklaruoti pasėlius. Posėdyje svars
tyta, kaip stiprinti ganytojų bendra
darbiavimą, pritarta minčiai suteikti 
papildomų lėšų Vyskupų konferen
cijai, siekti, kad LVK imtųsi darbų, 
kurių atskiros vyskupijos negali at
likti. Aptartos VDU Teologijos fa
kulteto perspektyvos, seminarijų 
reikalai. Vyskupams buvo pristaty
ti naujos tikybos programos apma
tai, diskutuota kaip išsaugoti katali
kiško mokymo turinį keičiantis pe
dagoginiam kontekstui, kaip derinti 
tikybos pamokas ir parapijinę kate- 
chezę. Nutarta sudaryti LVK Švie
timo komisijai pavaldžią žinovų 
grupę, kuri peržiūrėtų naujai ren
giamas tikybos programas. Kard. 
A. J. Bačkis ir arkiv. S. Tamkevi- 
čius aptars dorinio ugdymo reikalus 
su Švietimo ir mokslo ministeriu. 
Posėdyje patvirtintas naujai pareng
tas apeigynas (Šventoji Komunija ir 
Eucharistijos slėpinio kultas ne Mi
šių metu), svarstyta Brevijoriaus ir 
Romos mišiolo vertimo į lietuvių 
kalbą bei rengimo spaudai eigą. 
Vyskupai taip pat kalbėjo apie poli
cijos generalinio komisaro Vytauto 
Grigaravičiaus siūlymus dėl Bend
rijos atstovų dalyvavimo steigia
mose visuomeninėse tarybose prie 
teritorinės policijos įstaigų. Kard. 
Bučkis toliau tarsis su policijos va
dovais šiuo ir taip pat policijos ka
pelionų paskyrimo klausimais. Po
sėdyje palankiai įvertintas seimo 
nutarimas pakeisti Visuomenės in
formavimo įstatymą, kad į Lietuvos 
radijo ir televizijos komisiją būtų 
skiriamas LVK narys. Bažnytinių 
žemių susigrąžinimo klausimu nu
tarta, Lietuvai įstojus į Europos są
jungą, ieškoti galimybių siekti viso 
Bendrijos nekilnojamojo turto sugrą
žinimo arba kompensacijos už jį.

Pasaulinė visuomenės ryšių 
diena buvo paminėta gegužės 23 d. 
Kauno kurijoje gegužės 21 d. vyko 
spaudos konferencija, kurioje buvo 
pristatytas popiežiaus Jono Pau
liaus II laiškas, įteikti “Bažnyčios 
kronikos” fondo apdovanojimai 
dviems žurnalistams už krikščioniš
kųjų vertybių puoselėjimą per vi
suomenės ryšių priemones. Konfe
rencijai vadovavęs arkiv. Sigitas 
Tamkevičius pabrėžė Šventojo Tė
vo mintį, kad masinių ryšių prie
monėmis būtina atsakingai naudo
tis, kad jos tarnautų asmenims ug
dyti, tiesai bei gėriui puoselėti, 
žmonių bendrystei stiprinti. Už tai 
atsakingi ryšių priemonių vadovai 
ir patys tėvai, kurių pareiga surasti 
išmintingą būdą, kaip žiniasklaida 
naudotis šeimoje. Arkivyskupas ap
dovanojo žurnalistus Tomą Vilucką 
už kūrybišką Evangelijos vertybių 
sklaidą specialiojoje ir elektroninė
je žiniasklaidoje ir Dalią Jazukevi- 
čiūtę užjos straipsnius, puoselėjan
čius žmogiškąjį orumą bei pilietinę 
atsakomybę ir kūrybišką krikščio
niškųjų vertybių perteikimą.

AtA
KĘSTUČIUI DUBAUSKUI 

mirus, reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo mamai VA
LERIJAI, dukrai ALDONAI, sūnums - DAVID ir VITUI 
ir jų šeimoms bei visiems giminėms ir artimiesiems Kana
doje, Lietuvoje ir JAV -

Edmontono Lietuvių Namų valdyba, 
Edmontono ir apylinkių lietuviai

Lietuvos vyskupų konferen
cija gegužės 20 d. kreipėsi į Lietu
vos ūkininkus dėl pasėlių deklara
vimo. Viešame laiške aiškinama, 
jog daugelis kaimo žmonių, išgąs
dinti gandų, nedeklaruoja pasėlių 
plotų. Nedeklaravę pasėlių negalės 
gauti Europos sąjungos tiesioginių 
išmokų, patirs materialinių nuosto
lių, praras galimybę plėtoti savo 
ūkius. Sklinda gandai, kad už 
deklaruotus pasėlius teks mokėti 
didelius mokesčius, tačiau tokia in
formacija yra visai be pagrindo. 
Vyskupai ragina ūkininkus kreiptis 
į seniūnijas ir atlikti deklaravimo 
procedūrą. Valstybės ir savivaldy
bių pareigūnai taip pat skatinami 
parodyti kuo daugiau geros valios 
ir rūpestingumo padėti žemdir
biams šiuose reikaluose.

Jaunimo lytinio ugdymo klau
simais gegužės 13 d. įvyko susitiki
mas Vilniaus miesto savivaldybėje, 
kuriame dalyvavo kardinolas A. J. 
Bačkis, Vilniaus meras Artūras 
Zuokas, akademinės visuomenės, 
atsakingų institucijų bei suintere
suotų savo vaikų lytiniu ugdymu 
tėvų atstovai. Aptarta Jungtinių 
Tautų siūloma ir kai kuriuose Lie
tuvos miestuose jau pradedama įgy
vendinti vaikų ir paauglių lytinio 
švietimo programa “Jaunimui pa
lankios paslaugos Lietuvoje”. Pro
jektas susilaukė daug kritinių pa
stabų. Susitikime pareikšta bendra 
nuomonė, kad šis projektas netai
kytinas mokyklose. A. Zuokas pri
ėmė sprendimą sustabdyti šios 
programos diegimą Vilniaus miesto 
mokyklose. Kard. Bačkio teigimu, 
ji nesuderinama su tradicine šeimos 
samprata bei Lietuvos teisės aktais, 
apibrėžiančiais tėvų teises ir parei
gas. Nuspręsta mokyklose taikyti 
Švietimo ir mokslo ministerijos pa
rengtą lytinio ugdymo programą, 
kurioje kalbama apie meilę, atsa
komybę bei pagarbą savo šeimai.

Tėvų katechczės susirinki
mas buvo surengtas Prienų parapi
joje gegužės 20 d. tėvams, kurių 
vaikai rengiasi Susitaikinimo ir Eu
charistijos sakramentams. Kalbėto
jai aptarė tėvų atsakomybę už savo 
vaiką įvairiose gyvenimo srityse, 
aptarė tėvų galimybes lytinio auk
lėjimo srityje. Pabrėžta atvirumo, 
paprastumo ir vaikų bei paauglių 
teigiamos savivertės ugdymo svar
ba. Kauno arkivyskupijos Šeimos 
centro bendradarbė Onutė Darbu- 
taitė pažymėjo, jog tėvams nereikia 
bijoti parodyti savo meilės ir tik
rumo.

Liturginių drabužių paroda 
vysk. Antanui Baranauskui ir kun. 
Klemesnui Kairiui atminti atidaryta 
gegužės 8 d. Anykščių Šv. Mato 
šventovėje. Parodą surengė A. Ba
ranausko ir A. Vienuolio-Žukausko 
memorialinis muziejus. Per trisde
šimt rodinių yra iš Ankyščių šven
tovės. Paroda atspindi ir krikščio
nybės istoriją. Liturginiai drabužiai 
rodomi pagal spalvas, paaiškintos 
jų reikšmės. Svarbiausias rodinys - 
arnotas iš Seinų katedros, menąs 
vysk. A. Baranauską. Parodos ati
darymo dieną Anykščių Šv. Mato 
parapijos klebonas kun. Stanislovas 
Krumpliauskas minėjo savo kuni
gystės 30-metį, kuriame dalyvavo 
Panevėžio vyskupas Jonas Kaunec- 
kas ir Gardino vyskupas Aleksand
ras Kaškievičius.

Lietuvos ir Lenkijos premjerai - A. Brazauskas ir M. Belka, dalyvavę Lietuvių kultūros namų pašventinimo 
iškilmėje Punske Nuotr. Aušros

Ambasadorius kritiškais laikais
Dešimtmetis po Stasio Lozoraičio mirties (1924-1994)

ANTANAS DUNDZILA
“Mūsų” Amerikoje pažintas 

ir nuo pat jaunystės daug Lietu
vai pasidarbavęs Stasys Lozo
raitis gimė 1924 Berlyne, numi
rė 1994 birželio 13 d. Vašingto
ne. 1943 jis Romoje baigė vo
kiečių gimnaziją, pradėjo studi
jas ir darbą Lietuvos pasiuntiny
bėje prie Šv. Sosto. Po beveik 
40 metų buvo paskirtas Lietuvos 
pasiuntinybės patarėju Vašing
tone.

Dr. S. Bačkiui iš pareigų pa
siuntinybėje pasitraukus, St. Lo
zoraitis perėmė Lietuvos atstovo 
JAV pareigas charge d'affairs 
titulu, kurį min. P. Žadeikiui mi
rus, buvo turėję ir J. Kajeckas ir 
S. Bačkis.

1992 kovo 11 - lygiai dve
jiems metams praslinkus nuo 
nepriklausomybės atstatymo pa
skelbimo - St. Lozoraitis įteikė 
savo paskyrimo raštus JAV pre
zidentui G. Bush. Nuo tos die
nos pilnas ir tikslus St. Lozo
raičio pareigų pavadinimas 
JAV-se buvo: “nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius, paskir
tas atstovauti Lietuvai JAV-se”.

Šiose pareigose jis darbavo
si neilgai. Prezidentu išrinkus A. 
Brazauską, Lozoraitis iš Vašing
tono buvo atšauktas, bet paliktas 
ambasadoriaus pareigoms Ro
moje. 1993 lapkričio 11 d. Va
šingtono Dulles oro uoste būre
lis vietinių lietuvių Stasį ir Da- 
nielą Lozoraičius išlydėjo Ro
mon. Sekančiais metais St. Lo
zoraitis susirgo, 1994 birželio 
pradžioje atvyko į Ameriką gy
dytis ir numirė.

Lozoraičių pavardę bosto- 
niškėje Lietuvių enciklopedijoje 
randi keliuose tomuose, keliose 
vietose. 1986 m. okupuotoje 
Lietuvoje išleistoje enciklope
dijoje paminėtas Motiejus Lozo
raitis (1866-1907), varpininkas, 
pirmas Lietuvos advokatas, 
“mūsų” Stasio Lozoraičio sene
lis. 1981 m. išleistoje bolševiki
nėje enciklopedijoje apie Stasį 
Lozoraitį (1898-1983), tėvą, ra
šoma, kad tai Lietuvos “buržua
zinės” valstybės veikėjas, diplo
matas. “Mūsų” St. Lozoraitis 
pagarbiai pabrėždavo ir savo 
motinos Vincentos Matulaity
tės-Lozoraitienės kilmę. Apie ją 
irgi rašoma Lietuvių enciklope
dijoje. Ji - žymaus Suvalkijos

PADĖKA
AtA

PETRAS MURAUSKAS 
baigė žemišką kelionę 2004 m. kovo 17 d.

Norime išreikšti padėką diakonui dr. K. Ambrazai
čiui už maldas ir atsisveikinimo žodį laidotuvių namuose, 
klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, kun. E. Jurgučiui, 
OFM, ir kun. P. Šarkai, OFM, už koncelebruotas Mišias, A. 
Žilvytienei ir G. Murauskui už skaitymus, vyrų chorui 
“Aras” ir jo vadovei muz. L. Turūtaitei už jautrias giesmes, 
choro pirm. V. Pečiuliui už atsisveikinimą kapinėse ir taip 
pat karsto nešėjams.

Dėkojame lankiusiems velionį jo ligos metu namuo
se ir ligoninėje, padėjusiems mums sunkiose dienose. Ačiū 
už dalyvavimą laidotuvių namuose, Mišiose ir kapinėse, už 
užuojautas žodžiu ir raštu, užprašytas Mišias, gėles ir dos
nias aukas Prisikėlimo par. statybos fondui, vyrų chorui 
“Arui”, Tėviškės žiburiams, Lietuvos vaikams, Šv. Juozapo 
ligoninės onkologijos skyriui “Lori’s Room” ir “World’s 
Sleeping Children”. Ačiū M. Povilaitienei, J. Kulikauskienei 
ir V. Melnykui rinkusiems aukas, ponioms už atneštus pyra
gus, J. Gurklienei už paruoštą maistą.

Jūsų visų nuoširdumas palengvino mūsų skaudžią 
netektį mylimo vyro, tėvelio, senelio, brolio ir dėdės.

Su pagarba ir padėka —
žmona Loreta, duktė Ramona, vaikaitės 

Alexa ir Gailė, broliai Vytas ir Gediminas

A.a. STASYS LOZORAITIS 

veikėjo duktė, visuomenininke, 
palaimintojo arkivyskupo Matu
laičio giminaitė.

Stasio Lozoraičio tarnyba 
Vašingtone Lietuvos laisvini- 
mosi laikotarpiu Lietuvai buvo 
kritiška. Čia jis parodė daug ini
ciatyvos, dvasinės bei fizinės jė
gos, visą laiką išliko diplomatu 
Par excellence. Jo pasirodymai 
amerikiečių televizijos progra
mose, pasisakymai spaudai, vie
šos kalbos būdavo taikliai sufor
muluotos - ir lietuviams, ir 
amerikiečiams suprantamos, ne
nuobodžios, trumpos. Keliais 
sakiniais jis pasakydavo viską, 
ko momentas reikalaudavo. Jis 
buvo tikra priešingybė iš Lie
tuvos atvykstantiems, ilgas tira
das tiek anksčiau, tiek ir dabar 
kartais tebemalantiems valdžios 
žmonėms. Štai, keli pavyzdžiai.

Vieną dieną dar Gorbačiovo 
laikais Vašingtono televizijos 
studijoje priėjo rusas, sovietų at
stovas, su kuriuo Lozoraitis tu
rėjo vėliau pasirodyti progra
moje. Rusas, nežinodamas su 
kokio lygio asmenybe turi reika
lą, bandė St. Lozoraičiui pake
denti plunksnas: “Ko jūs dabar, 
lietuviai, veržiatės į nepriklau
somybę? Juk caro laikais jūs 
priklausėte Rusijai!” Stasys Lo
zoraitis nusišypsojo ir čia pat 
atsakė ruso panaudotos istorijos 
argumentu: “O kodėl jūs, rusai, 
pradedate skaičiavimą tik nuo 
caro laikų? Juk prieš tai Lietu
vos kunigaikščiai valdė didelius 
rusų plotus!”

Atsimenu, St. Lozoraičio 
paprašytas, vieną vakarą jį su 
žmona vežiau (tais laikais Lietu
vos pasiuntinybė automobilio 
neturėjo) į prie Vašingtono 
esantį Anapolio miestą, kur pen
sijon išėjusių JAV karo laivyno 
karininkų klube Lozoraitis, tuo
met dar charge d’affairs, buvo 
pakviestas kalbėti. Tą dieną St. 
Lozoraitis buvo peršalęs, smar
kiai kosėjo, blogai jautėsi. Vyko 
p. Lozoraitienė, aiškiai susirūpi
nusi savo vyro sveikata. Atvy
kus ir pasisveikinus - susipaži
nimai, kokteiliai, mandagus mu
mis domėjimasis. Lozoraičiai 
vakarieniavo su organizacijos 
vadovais prie aukščiau pastatyto 
garbės svečių stalo, o man vieta 
buvo rezervuota prie 8-10 asme
nų apvalaus stalo salės priekyje. 
Pavakarieniavus, St. Lozoraitis 
buvo pristatytas gal 200-ams 
susirinkusių žmonių ir pradėjo 
kalbėti. Nustebau: dingojo ligos 
simptomai, kurie taip rūpėjo p. 
Lozoraitienei, o važiuojant jau 
buvo pradėję rūpėti ir man. Jis 
kalbėjo gan laisvai angliškai, be 
jokių užrašų, efektingai, pagau
nančiai, amerikiečiams supran
tamai, gal 20 minučių. Tokiame 
pobūvyje taip ir reikėjo kalbėti. 
Po kokių gal penkių minučių jo 
kalbos keli mūsų stalo svečiai 
susižvalgė ir sušnibždėjo: “Čia 
įdomi, puiki kalba! Jis kalba 
apie visai kitokią Lietuvą! O aš 
maniau, kad čia atvyks koks so
vietų agitatorius propagandos 
skleisti...” Po kalbos visa salė 
sukilo ant kojų ir Lozoraičiąms, 
o tuo pačiu ir tai “visai kitokiai 
Lietuvai”, plojo.

Grįžtant pasiuntinybėn St. 
Lozoraitis vėl kosėjo ir buvo pa
vargęs, išsisėmęs. Tą vakarą abu 
Lozoraičiai savo pareigą pasigė
rėtinai atliko, o St. Lozoraitis, 
kaip retas dramos vaidmenį atli
kęs aktorius, parodė net ligas 
tramdančiąjėgą.

St. Lozoraičio diplomatines 
savybes bei pareigingumą nusa
ko kad ir toks faktas. Lietuvos 
prezidentui Brazauskui planuo
jant savo pirmąją kelionę Ame
rikon (ir Št. Lozoraitį vejant iš 
ambasadoriaus pareigų Vašing
tone), į Lozoraitį kreipėsi Vil
nius, prašė paveikti Lemonto 
lietuvius, kad ten atvykusiam 
Lietuvos prezidentui nebūtų 
protesto demonstracijų... Kaip 
žinia, demonstracijų nebuvo.

Jau subrendusio St. Lozo
raičio diplomatinių pareigų už
daviniai buvo sunkūs, jiems rei
kėjo tikėjimo Lietuvos laisve, 
kantrybės ir geležinės vilties. 
Reikėjo kovoti prieš okupanto 
melą bei pinkles, retkarčiais pa
tirti įvairius Lietuvos ar lietuvių 
žeminimus ar įžeidimus, visą 
laiką skaitytis su ištekliais bei 
visuomeninėmis nuotaikomis.

Štai jo eitų pareigų kelyje 
kažkokia diplomatinė apgavystė 
ar kažkas labai kartaus Lietuvai 
įvyko Vatikane, nes, nesileisda- 
mas į smulkmenas, jis yra pasa
kojęs apie savo tebesinešiotą 
žaizdą, kad, atgavus nepriklau
somybę, jis laikysiąsis atokiau 
nuo Vatikano diplomatinių 
sluoksnių. Arba kartą jau Va
šingtone, besilankant Lietuvos 
reikalais JAV Valstybės depar
tamente, kažkoks Amerikos pa
reigūnas St. Lozoraitį užklausė: 
“Kaip manote, kaip ilgai šitą 
nepripažinimo komediją mes čia 
vaidinsime?” Įdomu, kad tas 
pats pareigūnas Lozoraitį pa
sveikino nepriklausomybę atga
vus... Pasirodo, istorijos egzami
ną išlaikė St. Lozoraičio pastan
gos, bet ne ano amerikiečių 
mužiko komedija vadinta laiky

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
A. a. Mečislovas Mackevi

čius - paskutinis Lietuvos Lai
kinosios vyriausybės narys, Tei
singumo ministeris, paskutinis 
lietuvis profesorius ir vienas iš 
kūrėjų Pabaltijo universiteto 
(1946-1949) Hamburge/Pinne- 
berge, Vokietijoje.

Velionis gimė 1906 m. ba
landžio 14 d. Savičiūnų kaime, 
Antalieptės valsčiuje, Zarasų 
apskrityje. Jis - teisininkas, mi
nisteris, profesorius, kentėjęs 
bolševikų kalėjime ir Stutthofo 
koncentracijos stovykloje Vo
kietijoje, liaudininkas, varpinin
kas, VLIKo ir įvairių lietuviškų 
organizacijų narys, bendradar
biavęs daugelyje laikraščių bei 
žurnalų ir parašęs svarbių 
straipsnių teisiniais ir politiniais 
klausimais, dalyvavęs išeivijos 
visuomeninėje veikloje, puikus 
kalbėtojas ir beveik iki kelių 
paskutinių metų dalyvavęs lietu
viškuose renginiuose, mirė 2003 
m. gruodžio 10 d., Albuquerque, 
N. Meksikos valstijoje, kur pas
kutiniu laiku gyveno pas dukterį 
Birutę.

Jo palaikai 2004 m. gegužės 
15 d. buvo palaidoti Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse, Čika
goje. Apeigose dalyvavo visos 
trys dukterys - Audronė Vikta, 
Birutė Watson ir Ina Cibas su 
šeimomis, daug kitų artimų 
Mackevičių šeimai žmonių ir 
būrelis buvusių Pabaltijo univer
siteto studentų.

Prie kapo religines apeigas 
atliko kun. Algirdas Paliokas, JS, 
palaiminęs urną su a.a. prof. M. 
Mackevičiaus palaikais, atskai
tęs maldas. Dukra Birutė tarė 
atsisveikinimo žodžius ir į urną 
įdėjo jo gimtinės Zarasų apskr. 
vadovybės dovanotą lininį 
rankšluostį jam lankantis Lietu
voje, įbėrė žemės nuo Mykolo 
Šlevevičiaus (jo uošvio) kapo ir 
gintaro gabalėlių. Visos trys 
dukros paleido baltų balandžių, 
kurių būrys nuplasnojo ir dingo 
mėlyname dangaus skliaute. Vi

Prof. M. Mackevičius ir jo buvęs studentas P. Jurkus 2003 m. ba
landžio mėn., švenčiant Profesoriaus gimtadienį Čikagoje

2004.V.15 Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje prie a.a. M. Mac
kevičiaus kapo ir urnos, dalis dalyvavusių laidotuvėse buvusių Pabal
tijo un-to studentų. Iš k. E. Eidukas, D. Eidukienė, P. Jurkus, A. 
Šmulkštienė, V. Bildušas

PADĖKA
AtA

VANDA YČIENĖ
mirė 2004 m. birželio 4 d. Palaikai sudeginti ir bus 

palaidoti Šv. Jono lietuvių kapinėse.
Nuoširdžiai dėkojame diakonui K. Ambrazaičiui už 

maldas laidotuvių namuose ir už išlydėjimą į krematoriumą. 
Ačiū visiems artimiesiems, draugams ir pažįstamiems už 
dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse. Padėka visiems už gra
žias gėles, už užprašytas Mišias ir už aukas Lietuvių slaugos 
namams.

Ačiū M. Povilaitienei ir G. Butkienei paaukoju
sioms laiką renkant aukas ir L. Balsienei už atsisveikinimo 
žodžius. Ačiū B. Stanulienei ir padėjėjoms už skanius pus
ryčius ir ponioms už pyragus.

YČŲ ŠEIMA

si sugiedojo Marija, Marija ir 
dukterų buvo pakviesti į “Sek
lyčią” pietums.

Priekyje “Seklyčios” salės 
stovėjo a.a. M. Mackevičiaus 
portretas, gėlės; buvo padėti jo 
apdovanojimas - Vyčio Kry
žiaus ordinas ir jo knyga Atsimi
nimai, išleista 1997 Vilniuje.

Atsisveikinimui vadovavo 
vaikaitis Andrius Vikta, puikiai 
kalbantis lietuviškai, kurį laiką 
dirbęs Lietuvoje ir laidotuvėms 
atvykęs iš Prancūzijos.

Atsisveikinimas buvo ne 
politinių kalbų, o šiltų šeimos ir 
artimųjų prisiminimų pynė. Bu
vo parodytos skaidrės iš a.a. 
prof. M. Mackevičiaus gyveni
mo, pasakyta daug iš širdies 
plaukiančių, pilnų meilės ir pa
garbos žodžių Tėvui ir Seneliui, 
draugui ir kaimynui. Andrius 
sakė, kad Senelį labai mylėjo: 
“Jis mano gyvenime - didžiau
sias žmogus, svarbiausia asme
nybė... Mano Senelis mano šir
dyje pasiliks tikras didvyris!”

Dukra Ina papasakojo apie 
Tėvą angliškai. Dar kalbėjo ir 
Vytautas Bildušas, kurio šeima 
su Profesoriumi draugavo nuo 
Lietuvos laikų, pabrėžė Pro
fesoriaus didelį tolerantiškumą.

Pranas Jurkus, buvęs Profe
soriaus studentas atsisveikino 
Pabaltijo universiteto buvusių 
studentų vardu, savo žodyje 
prisiminęs 2003 m. balandžio 
mėnesį atšvęstą Profesoriaus 
gimtadienį kartu .su buvusiais 
studentais.

Kalbėjo dar: Pilypas Naru
tis, kartu su M. Mackevičiumi 
kentėjęs Stutthofo koncentraci
jos stovykloje, dukra Audronė, 
krikšto dukra Jūratė Šaulytė ir 
kartu viename name su Profe
soriaus šeima gyvenusi Laima 
Luneckienė.

Visi kalbėjusieji pasakojo 
savo prisiminimus iš jų pažin
ties su a.a. prof. M. Mackevi
čiumi, kuriuose atsispindėjo 
daug meilės ir pagarbos amžiny
bėn iškeliavusiam velioniui.

sena. (Nukelta į 3-čią psl.)

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Nauji tautos juodintojai
Su “Titaniku” nuskendo lietuvis

HENRIKAS KUDREIKIS
Universitetų ir bendrų lei

dyklų knygose, viso pasaulio 
spaudoje, televizijoje, kaip 
Amerikos CBS, ESPN bei ki
tuose kanaluose, taip pat kas ke
li mėnesiai žiūrovai iš naujo ste
bi “Holocaust”, kur į lenkų poli
cininkų uniformas įvilkti neva 
lietuvių SS, vežami malšinti 
Varšuvos sukilimo. Joks lietu
vių dalinys Varšuvoje nedalyva
vo, nei lietuviai buvo SS. Žino
ma, niekas iš Lietuvos valdžios 
dėl to neįteikė protesto.

Tautos juodinimo fronte 
staiga pasirodė nauji meistrai. 
Krepšinis - lietuvių mėgsta
miausias sportas, tautos pasidi
džiavimas. Krepšininkai įtrau
kiami į holokausto nusikaltėlių 
eiles, paskelbti visame pasauly
je, ypač Amerikos televizijoje.

Klaidingų žinių skleidėjai, 
spėjama, buvo girdėję apie lietu
vių krepšininkų laimėjimą prieš 
vokiečių komandą 1939 m. Ko
dėl neperkelti tai porą metų į 
priekį? Suinteresuotieji, matyt, 
nenusimanė apie logiką. Prileis- 
kime, kad lietuviai žaidė su vo
kiečių komanda. Bet kas tą ko
mandą sudarė? Gestapo pareigū
nų Kaune buvo tik mažas būrys, 
storapilviai, daugiausia viduri
nio amžiaus. Jie tikrai nesudarė 
komandos, ypač krepšinio. Reiš
kia, jie galėjo žaisti tik su Wehr- 
machto ar Luftwaffes komanda. 
Bet šie daliniai nieko bendro ne
turėjo su civilių žudymu. Aš ku
rį laiką buvau vertėju 20 Wehr- 
machto pėst. divizijoje. Mačiau, 
kad paprasti kariai nemėgo ges
tapininkų, net juos keikdavo. 
Tad būtų neįmanoma kvailystė,

Vilniaus meras voratinklyje
Dienraštis “Vakaro žinios”, apklausos keliu patyręs savo 
skaitytojų nuomones apie Vilniaus merą, paskelbė jas 

drauge su karikatūra

J. P, KEDYS

Vakaro žinių (iškarpoje 
data nepažymėta, Red.) skai
tytojų nuomonės, pareikštos 
net 10,000 asmenų, daugiausia 
buvo neigiamo, netgi grubaus 
pobūdžio (“žioplas vagis”). 
Tai buvęs “skaitytojų verdik
tas”.

Būtina pažymėti, jog šį 
sprendimą padarė ne minėto 
laikraščio redakcija, bet Vakaro 
žinių skaitytojai! Vakaro žinių 
laikraštis paskelbė atsišaukimą į 
savo skaitytojus, prašydamas 
pasisakyti, ką jie galvoja apie 
Vilniaus merą Artūrą Zuoką? 
Mat meras A. Zuokas gyventojų 
buvo įtarinėjamas dėl savanau
diško sklypų įsigijimo. Be to, iš
kilo “Vilniaus” kino teatro ati
davimo istorija, daugiaaukščio 
dangoraižio statyba Vilniuje ir 
daug kitų neteisėtumų, susijusių 
su mero Zuoko veikla. VŽ 5244 
skaitytojai pavadino jį “vagi
mi”! Ir kas įdomiausia - po to, 
kai laikraštis tai paskelbė, A. 
Zuokas nesikreipė į teismą. At
rodo, jis prisiima apkaltą.

Kitas vertas paminėjimo da
lykas apie A. Zuoką kaip politi
ką —jis buvo laikomas dešiniųjų 
politiku, nes tik dešiniųjų balsų 
ir kelių lenkų dėka buvo išrink
tas Vilniaus meru.

<<?9<^9 '<59-^? ^^9 <^9<^>

Ambasadorius kritiškais laikais
(Atkelta iš 2-ro psl.)

Tokių epizodų, įvykių, žino
me daug.

Sykį, besikalbant su St. Lo
zoraičių 1991 m. straipsnio 
spaudai reikalais, jis taikliai pa
stebėjo, kad paskutinio pusšimt- 
mečio metų Lietuvos reikalai - 
buvo kaip ėjimas per dykumą. 
St. Lozoraitis teigė, kad tų pen- 
kerių dešimtmečių laikotarpyje 
jis atsimena visų mūsų reika
lams nusišypsojusių svetimtau
čių pavardes. O kad nesupras- 
tume neteisingai, jis tuoj pat 
pabrėžė, tokių asmenų buvo ma
žai. Juos atsiminti jam buvo 
svarbu ir lengva. Lengva, nes jų 
nusišypsojimai Lietuvos reika
lams buvo reikšmingi.

St. Lozoraitis buvo palaido
tas Putname, lietuvių vienuoly
no kapinėse. Danielos Lozorai
tienės rūpesčiu, metinių proga 
kasmet ten vykdavo pamaldos, į 
kurias susirinkdavo artimesni 
Lozoraičių šeimos bičiuliai. 
1999 vasarą St. Lozoraičio pa
laikai buvo perkelti į Lietuvą ir 
birželio 15 d. iškilmingai perlai
doti Petrašiūnų kapinėse, netoli 
Kauno.

Tą birželio 15-tąją Kaune 

kad Wehrmachto ar Luftwaffes 
kariai siųstų krepšininkus talkin
ti Gestapui, šaudyti civilius.

įvairūs vokiečių kariniai ir 
vietiniai laikraščiai man buvo 
prieinami. Vokiečių kalbai pagi
linti aš juos mielai skaitydavau, 
į porą net parašiau koresponden
cijų. Niekur neradau, kad kari
niai daliniai dalyvavo sporto 
rungtynėse su civiliais. Iš tikrų
jų, fronto daliniams tai buvo ofi
cialiai uždrausta. Užfrontės dali
niai, kurių tuo metu Kaune dar 
nebuvo, gal kur paspardydavo 
futbolą. Krepšinis - ne vokiečių 
žaidimas, ypač anais laikais.

Išaiškinti šį baisų krepšinin
kų apkaltinimo melą visai ne
sunku. Archyvuose turi būti ka
ro meto Kauno dienraščio Atei
tis komplektai. Jeigu tokios 
rungtynės įvyko, būtų aprašyta 
pirmame puslapyje.

Bet dabartinei Lietuvos val
džiai tai nerūpi. Efreimo Zurof- 
fo talkininkai - neva Lietuvos 
istorikai randa naują progą lietu
vių tautos juodinimui. Jie tai 
puikiai atliko juodindami lietu
vius karius Europos ir žydų spau
doje. Lietuvių karių dauguma, 
prievarta įtraukta į vokiečių ka
rinius dalinius, prievarta, kaip ir 
kitiems Europos kariams ar po
licininkams, kartais teko atlikti 
sargybų pareigas, kurių jie būtų 
mielai išvengę, jei būtų galėję.

Lietuvos valdžios organai 
privalėtų tuojau sportininkų 
šmeižtus išaiškinti ir tiesą pa
skelbti spaudoje. Šį šmeižimą 
paskelbę Amerikos ir Europos 
laikraščiai ir televizija privalėtų 
tuojau atšaukti. To neatlikę, tu
rėtų būti patraukti į teismą.

Šia proga verta iškelti ir 
dienraščio Vakaro žinios tautiš
kumą. Jo leidėjas, atrodo net ne
žino, jog lietuvių kalboje yra žo
dis “sprendimas”, bet redakcija, 
norėdama pasirodyti aukštesnio 
lygio, vartoja anglų kalbos žodį 
“verdiktas”.

Būtina pažymėti, jog šia nu- 
tautimo liga serga pirmoje eilėje 
valstybę valdantieji pareigūnai: 
dauguma seimo narių, ministe- 
rių, direktorių ir net seniūnų.

Gal didžiausią lietuvių kal
bos ir lietuvių tautos menkinimo 
darbą atlieka spauda, kurią skai
to visa tauta. Spauda vartoja arti 
20% svetimžodžių! Ir tai tik 14 
metų po nepriklausomybės pa
skelbimo.

vyravo panaši nuotaika, kaip 
Amerikoje mirusio JAV prezi
dento R. Reagano iškilmių me
tu. Ne veltui per prezidento 
rinkimus Kaune Lozoraitis gavo 
daugiau balsų už rinkimus 
Lietuvoje laimėjusį ir Lozoraitį 
iš pareigų Vašingtone atleidusį 
A. Brazauską; ne veltui kau
niečiai Lozoraitį vadino “Vilties 
prezidentu”.

Perlaidojimo proga kelias 
dienas Lozoraičio karstas buvo 
Vytauto Didžiojo šventovėje. 
Laidotuvių dieną prezidentas 
Valdas Adamkus atnešė Vyčio 
Kryžiaus ordiną. Arkiv. S. 
Tamkevičius atnašavo šv. Mi
šias. Tūkstantinė minia karstą 
nulydėjo į Petrašiūnus.

Dar gyvas būdamas, St. Lo
zoraitis galvojo ir apie kultūrinę 
- mokslinę veiklą. Galvojo apie 
Lietuvos diplomatijos istorijos 
rašymą. Jam rūpėjo Romoje 
esanti, jo Tėvo sukaupta Lietu
vos pasiuntinybės bei vėlesnė 
Diplomatinės tarnybos medžia
ga. Šiuo metu jau pradeda 
rodytis leidiniai, kurie po truputį 
nušviečia šio iškilaus “mūsų” 
diplomato ir kandidato į Lietu
vos prezidentus nueitą kelią.

Requiem, Ambasadoriau!

Kaune atstatoma Prisikėlimo šventovė - Lietuvos nepriklausomybės 
bei laisvės simbolis

Fondo milijonai lietuvybei
Kanados lietuvių fondo narių metinis susirinkimas

Kanados lietuvių fondo 
(KLF) metinis narių susirinki
mas įvyko 2004 m. gegužės 1 d. 
Hamiltone, Jaunimo centre. Fon
do tarybos pirm. dr. Arūnas Pa
bedinskas pasveikino susirin
kusius ir paskelbė darbotvarkę. 
Tylos minute paprašė prisiminti 
ir pagerbti š.m. mirusius fondo 
narius. Invokaciją sukalbėjo Auš
ros Vartųparapijos klebonas kun. 
Audrius Sarka, OFM.

KLB pirm. Rūta Žilinskienė 
pasveikino susirinkimo daly
vius, padėkojo fondo tarybai ir 
valdybai už jų didelį ir taip rei
kalingą darbą, palinkėjo nepa
vargti ir ateityje. Fondas yra di
džiulė parama Lietuvai ir lietu
vybės išlaikymui išeivijoje - pa
reiškė KLB pirmininkė.

Dr. A. Pabedinskas pristatė 
iš Otavos atvykusį fondo įgalio
tinį Vytautą Radžiu. Po mandatų 
ir balsų skaičiavimo komisijų iš
rinkimo, praeito susirinkimo 
protokolo perskaitymo - padali
nių pirmininkų pranešimai.

Fondo tarybos pirm, sakė, 
kad per paskutinius metus įvyko 
tarybos narių pareigų pasikeiti
mai. Jis padėkojo Gražinai Ig- 
naitytei už jos ilgametę ir nuo
širdžią veiklą kaip fondo tary
bos pirmininkės.

Pirmininkas prisiminė fondo 
augimo istoriją. Užtruko 20 me
tų, kol buvo surinkta pirmoji pu
sė milijono dol.; antrasis pusmi- 
lijonis surinktas per 6 metus. 
Tolesnis fondo kapitalo augimas 
vyko panašiai. Fondas turtėjo 
aukomis, testamentiniu palikimu 
ir palūkanomis. Gavus Petro Si
daro milijoninį palikimą fondo 
kapitalas išaugo virš 4.5 milijo
no. Skiriamos vis didesnės su
mos specialiems projektams, 
humanitarinei pagalbai Lietuvo
je ir išeivijoje. Iki metų pabai
gos bus išskirstyta iš viso 2.5 
milijono dol. 2004 metais kultū
ros, švietimo, sporto reikalams 
ir lietuviškoms organizacijoms 
Kanadoje jau paskirta 63,000 dol.

Atnaujinami ryšiai su lietu
vių telkiniais, ypač su KLB, ku
rios nutarimu buvo įsteigtas 
KLF, nuolat teikiama parama lie
tuviškos bendruomenės veiklai.

Fondo veiklą tikrina Kana
dos federacinės valdžios revizo

riai. Ir toliau darbas vykdomas 
pagal jų nurodymus bei pasta
bas. Ateinančiais metais numa
toma Petro Sidaro milijoninį pa
likimą investuoti. Taip pat bus 
peržiūrėtas fondo statutas. Pir
mininkas padėkojo hamiltonie- 
čiams už galimybę susirinkti 
fondo nariams Hamiltone, na
riams už aukas ir pasitikėjimą 
eiti tarybos pirmininko pareigas.

Fondo valdybos pirm. Algis 
Nausėdas padėkojo KLB Hamil
tono v-bąi ir pirm. Rasai Bakšy- 
tei-Pruden už pagalbą ruošiant 
šį susirinkimą, klebonui kun. 
Audriui Šarkai, OFM, už invo- 
kaciją. Pirmininkas pristatė v- 
bos narius ir darbus. Valdyba 
tvarko visus einamuosius fondo 
reikalus. Per praėjusius metus 
valdyba 5 kartus posėdžiavo su 
taryba ir atskirai turėjo 6 posė
džius.

Fondo raštinė perkelta į 
naujas patalpas, turi pastovias 
darbo valandas, turi naują elek
troninio pašto adresą, telefoną. 
Su administratorium Leonu Ba- 
ziliausku tvarko korespondenci
ją, išdalina pareiškimų anketas 
Kanados lietuvių organizaci
joms ir studentams, išskirsto lė
šas pagal tarybos nutarimus, 
skelbia apie tai spaudoje, sumo
ka fondo sąskaitas. Mirusiųjų 
fondo narių intencija užprašo
mos šv. Mišios visose Kanados 
lietuviškose parapijose. Numa
tyta 2004 m. pakvitavimus dėl 
pajamų mokesčio nurašymo iš
duoti vieną kartą - metų pabai
goje. Valdybos pirmininkas ats
tovauja fondui įvairuose rengi
niuose. Valdyba kartu su kont
rolės ir pelno paskirstymo k- 
jomis tikrina fondo prisitaikymą 
prie naujų revizijos komisijos 
nurodymų.

Valdyba palaiko glaudų ryšį 
su žiniasklaida. Buvo paruoštas 
ir išspausdintas KLF 40-čio lei
dinys ir pristatytas praeitų metų 
fondo narių susirinkimui. Fondo 
žinias spaudai paruošia v-bos 
sekretorė Danguolė Baltrušytė- 
Sher ir administratorius Leonas 
Baziliauskas. Valdyba tęsia ap
silankymus Kanados lietuvių 
apylinkėse. Pernai aplankyta 
Delhi-Tillsonburg apylinkė, Ha
miltonas, Londonas ir Toronto 
Maironio mokykla. Tarybos na
rė Rūta Žilinskienė aplankė Ed- 
montoną ir Kalgarį. Numatoma 
lankytis Montrealyje, Vasagoje 
ir Toronte.

Pranešimą apie finansinius 
reikalus padarė ižd. Violeta Jo- 
nušonienė. Smulki finansinė 
ataskaita kiekvienam fondo na
riui buvo pasiųsta kartu su kvie
timu dalyvauti susirinkime.

Investicijų k-jos pranešimas 
buvo trumpas. Gražina Ignaitytė 
sakė, kad stengiamasi investuoti 
ten, kur gaunamas didžiausias
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Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS
Holivudo kino studijoje ta

lentingo režisieriaus Jameso Ca- 
merono sukurtas filmas apie di
džiausio pasaulyje keleivinio 
laivo “Titanic” žūtį vėl visose 
šalyse sukėlė nemažą susidomė
jimą šia šiurpia tragedija. Filmas 
Titanikas, kurio sukūrimas kai
navo 200 milijonų JAV dolerių, 
gavo 11 garbingų apdovanojimų 
“Oskarų” ir tapo sėkmingiausiu 
Holivudo istorijoje filmu. Apie 
“Titaniko” tragediją spaudoje 
pasirodė daug įvairių straipsnių, 
buvo išleistos knygos.

Pasirodo “Titaniko” žūties 
atšvaitų galima užtikti ir Jurbar
ko rajono Veliuonos krašte. O 
istorija tokia.

Antanas Juška, 1819 m. gi
męs Daujotuose (dabar Raseinių 
raj.), 1843 m. baigė kunigų se
minariją ir nuo 1864 iki 1871 m. 
kunigavo Veliuonoje. Jis domė
josi tautosaka, etnografija ir lek
sikografija, rinko liaudies dai
nas, o turėdamas neblogą muzi
kinę klausą, užrašinėjo ir melo
dijas. Per visą savo gyvenimą jis 
surinko per 7000 dainų tekstų ir 
užrašė 1852 dainų melodijas.

Be to, A. Juška labai svarbų 
darbą nudirbo spaudos draudi
mo metais išleisdamas tautosa- 

pelnas. Padėkojo k-jos nariams 
už nuoširdų darbą.

Paulius Kuras yra pelno 
skirstymo k-jos pirm. Savo kal
boj jis pabrėžė, kad pelnas skirs
tomas pagal fondo statuto nuro
dymus ir tarybos pritarimą Lie
tuvai spec, projektams ir huma
nitarinei pagalbai. Atsižvelgiant 
į Kanados federacinės valdžios 
revizorių pastabas, kad turi būti 
kontroliuojama dėl ko skirtos lė
šos, pakeista prašymų anketos. 
Dabar gavėjai turi atsiskaityti už 
gautą pramą. Šiais metais numa
tyta stipendijoms skirti 20,000 
dol; kultūrai, švietimui, spec, 
projektams ir humanitarinei pa
galbai 121.000 dol.

Perskaityta kontrolės k-jos 
pranešimas, kuriame sakoma, 
kad klaidų ir trūkumų tikrinant 
nerasta. Komisija siūlė balansą 
ir ataskaitas priimti, atsižvel
giant į revizijos nurodymus. Per 
6 savaites paruošti posėdžių 
protokolus. Dokumentus saugoti 
darant jų kopijas, įvedant į kom
piuterį. Pageidauja, kad k-jos 
nariai dalyvautų v-bos ir tarybos 
posėdžiuose. Susirinkimas ba
lansą ir ataskaitas priėmė su 
viena pastaba. Diskusijų metu 
buvo išsiaiškinti rūpimi klausi
mai. Susirinkimas vienbalsiai 
priėmė pranešimus taip, kaip jie 
buvo pateikti.

Mandatų k-jos vardu L. Ba
ziliauskas pranešė, kad dalyvau
ja 29 asmenys, turintys 90 įga
liojimų, tuo būdu balsų yra 119.

Nominacijų k-jos vardu G. 
Ignaitytė pranešė, kad 2004 m. 
fonde kadenciją baigia 5 asme
nys. Sunku rasti norinčius į jų 
vietą kandidatuoti. Kontrolės k- 
jos nario B. Stundžios vietoje 
sutiko dirbti adv. Joana Kuraitė- 
Lasienė. Susirinkimas 3-jų metų 
laikotarpiui aklamacijos būdu ją 
įtraukė į kontrolės komisijos 
veiklą.

Taryboje kadencija baigėsi 
iždininkei Violetai Jonušonie- 
nei, Kazimierui Deksniui, Al
giui Kaminskui ir Jurgiui Kulie
šiui. Visi minėti asmenys akla
macijos būdu paliekami 3-jų 
metų laikotarpiui tolimesniam 
darbui taryboje. Pareigų pasi
skirstymas įvyks pirmajame ta
rybos posėdyje.

Susirinkimą uždarė tarybos 
pirm. dr. A. Pabedinskas, dėko
damas už darbą, dalyvavimą su
sirinkime ir pakvietė visus ben
driems pietums.

Danutė Garkūnienė 

— IhkpuTcr untuio — hrMvn UUtelh

Kartu su “ Titaniku” nuskendęs lietuvis kunigas J. Montvila; šį atviruką jis išsiuntė broliui į Niujorką, likus
12 dienų iki katastrofos

kos rinkinius. 1879 m. jis apsi
gyveno Kazanėje, kur jau anks
čiau buvo pradėjęs mokytojauti 
jo brolis Jonas Juška. Jiedu, 
apeidami carinę cenzūrą, Kaza
nės universiteto spaustuvėje iš
spausdino tris didžiulius Lietu
viškų dainų tomus ir Svodbinę 
rėdą veliuonyčių lietuvių. O Ru
sijos mokslų akademija Peter
burge išleido brolių Juškų pa
rengtą Lietuviškų svodbinių dai
nų tomą.

Žinoma, šios knygos buvo 
skirtos mokslo reikalams ir iš
spausdintos nedideliais tiražais. 
Lietuvos skaitytojus jos pasiekė 
tiktai atskirais egzemplioriais. 
Vis dėlto daug džiaugsmo buvo 
veliuoniečiams, kai jie išvydo 
savo dainuojamas dainas, iš
spausdintas knygose. Tarp dai
nininkių, kurių padainuotas dai
nas užrašinėjo A. Juška, buvo ir 
Klangių kaimo gyventoja Roza
lija Gutautaitė-Cvirkienė, dau
gelio vadinama Motinėle. Ji 
kaip brangiausią turtą saugojo 
A. ir J. Juškų išleistas dainų 
knygas.

Atgavus lietuvišką spaudą, 
mūsų šviesuoliai susirūpino A. 
ir J. Juškų surinktus liaudies 
dainų rinkinius išleisti pakartoti
nai. Buvo ieškomos įvairios ga
limybės. I jų išleidimą nepalan
kiai žiūrėjo carinė cenzūra. Galų 
gale buvo pradėta tartis su mūsų 
išeiviais JAV. Ir pagaliau tenai 
buvo pažadėta, kad knygos bus 
išspausdintos. Tereikėjo jas nu
gabenti į užatlantę. Šiuo darbu 
ryžosi užsiimti kunigas Juozas 
Montvila.

Jis gimė 1885 m. sausio 3 d. 
Marijampolės apskrities Gudi
nęs km. Vėliau jo tėvai išsikėlė į 
Nendriniškių kaimą, kuriame ir 
nūnai tebestovi Montvilų sody
ba. J. Montvila mokėsi Mari
jampolės gimnazijoje ir Seinų 
dvasinėje seminarijoje ir 1908 
m. kovo 22 d. buvo įšventintas į 
kunigus. Kurį laiką padirbęs vi
karu Lipsko parapijoje, buvo 
perkeltas į Liubavą. Jaunas, 
veiklus kunigas nepatiko orto
doksų popams. Šie ėmė jį skųsti 
valdžiai, ir jis buvo nubaustas - 
atleistas iš pareigų be teisės už
imti kurią nors vietą sielovado
je. Jam buvo uždrausta net saky
ti pamokslus, atnašauti Mišias ir 
laidoti mirusius.

Dvasinės vadovybės palai
komas, J. Montvila buvo paskir
tas Seinų katedros rezidentu. 
Ten jis aktyviai pradėjo darbuo
tis Seinuose leidžiamo lietuvių 
katalikų kunigams skirto žurna
lo Vadovas, iliustruoto savaiti
nio žurnalo Šaltinis ir dvisavai
tinio žurnalo Spindulys redakci
jose. J. Montvila, turėdamas dai
lininko gabumų, nupiešė kai ku
riems Vilniuje leidžiamiems 
laikraščiams ir knygoms vinje
tes bei papuošimus.

Matydamas, kad Lietuvoje 
negreit galės eiti kunigo parei
gas, jis nusprendė išvykti į JAV. 
Nuo 1907 m. tenai gyveno jo 
brolis Petras Montvila, jau pasi
reiškęs kaip aktyvus mūsų išei
vių įvairių organizacijų veikė
jas. Daugėjant emigrantų iš Lie
tuvos, kūrėsi naujos lietuviškos 
parapijos, o daugelis jų neturėjo 
kunigų. Petras, sužinojęs, kad jo 
brolis Juozas Lietuvoje perse
kiojamas, pasitarė su Bruklyno 
lietuvių pranciškonų kunigais ir 
nusprendė pakviesti Juozą į 
JAV.

J. Montvilos atminimui skirtas medalis, 1992 metais pritvirtintas Mari
jampolės prokatedroje

Prieš iškeliaudamas, J. 
Montvila apsilankė Veliuonos 
krašte ir iš Rozalijos Cvirkienės 
išprašė A. ir J. Juškų išleistas 
liaudies dainų knygas, patikin
damas, kad jos pakartotinai bus 
išleistos Amerikoje. Be kitko, į 
kelionę jis dar įsidėjo ir Seinų 
seminaristų užrašytos tautosa
kos rinkinio rankraštį, tikėda
mas ir šį išspausdinti.

1912 m. kovo mėn. J. Mont
vila iškeliavo. Nuplaukęs į Ang
liją, jis apsistojo Londone pas 
savo artimą giminaitį kunigą 
Kazimierą Matulaitį. Kadangi 
beplaukiant į Angliją, jį gerokai 
prikamavo jūros liga, jis nutarė 
tolimesnei kelionei pasirinkti di
delį laivą, kad mažiau suptų, 
kad kelionė būtų lengvesnė. Iš 
laikraščių sužinojęs, kad iš Saut- 
hamptono uosto išplauks į JAV 
pats didžiausias pasaulyje laivas 
“Titanikas”, jį ir pasirinko. Į 
uostą J. Montvilą palydėjo kuni
gas K. Matulaitis. Kaip nelai
mės ženklą J. Montvila palaikė, 
kai lipdamas į laivą atsiminė, 
jog savo Rožinį palikęs K. Ma
tulaičio bute.

Anglų “White Star” linijos 
prabangus garlaivis “Titanikas”, 
pastatytas 1912 m. Belfast laivų 
statyklose, įeina į XX šimtmečio 
žymiausių laivų klasę. Pirmoje 
kelionėje iš Sauthamptono į 
Niujorką jis išplaukė su 2224 
žmonėmis. Laivo triumuose bu
vo vežami per 3000 maišų su 
laiškais ir 800 siuntinių.

Beplaukiant Šiaurės Atlantu 
į pietus nuo Newfoundlando 
“Titanikas” balandžio 14 d. 23 
vai. 40 min. atsitrenkė į ledkalnį 
ir ėmė skęsti. Buvo nuleistos vi
sos 18 gelbėjimosi valčių, deja, į 
jas tilpo vos trečdalis keleivių. 
Ir “Titanikas” po pustrečios va
landos su 1513 keleivių nu
grimzdo į Atlanto gelmes.

Laive vienintelis lietuvis te
buvo kunigas J. Montvila. Kartu 
su juo plaukė dar du katalikų 
kunigai. Jie visi atsisakė vietų 
valtyse ir nuskendo. Juozas 
Montvila iki paskutinės minutės 
atliko kunigo pareigas, guodė 
skęstančius lenkų, rusų, vokie
čių kalbomis, laimino siaubo pe
rimtus žmones. Viena iš pasku
tinėje valtyje išsigelbėjusių mo
terų stebėjo, kaip didžiuliai bū
riai žmonių skęstančiame laive 
klūpėjo prieš kunigus.

Petras Montvila taip ir nesu
laukė atplaukiančio brolio Juo
zo. Kai Marijampolės šventovė
je per Mišias kunigas pasakė, 
kad su “Titaniku” nuskendo ir 
buvęs jų parapijietis, tai išgirdu
si Juozo Montvilos mama ap
alpo.

Londone lietuvių šventovėje 
buvo į sieną įmūryta marmurinė 
lenta, primenanti kunigo Juozo 
Montvilos drąsą, pasiaukojimą 
ir šventumą.

Dabartiniu metu Vilkaviškio 
vyskupas Juozapas Žemaitis pa
laiko pastangas pradėti kunigo 
Juozo Montvilos beatifikacijos 
(skelbimo palaimintuoju) bylą.

Nuskendo į Atlanto dugną ir 
knygos su veliuoniečių daino
mis, tačiau pačios dainos ir nū
nai Veliuonos krašto žmonių te- 
bedainuojamos. Laimė - dainos 
neskęsta.
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® LAISVOJE TĖVfflEJE © LIETUVIAI PASAULYJE
PAMINĖTA PABĖGĖLIŲ 

DIENA
Pasaulinė pabėgėlių diena, mi

nima birželio 20 d., skatina atkreipti 
visuomenės dėmesį į pabėgėlius, 
pristatyti tą statusą gavusiųjų kul
tūrą, stiprinti kultūrinius ryšius, 
skatinti toleranciją bei užuojautą 
pabėgėlių atžvilgiu. Šių metų 
pabėgėlių dienos tema “Vieta, kurią 
gali pavadinti namais” yra tiesio
giai susijusi su pabėgėlių įjungimu 
į priimančios valstybės visuomenę. 
Pabėgėlių dienos minėjimą Vilniuje 
surengė Jungtinių Tautų vyriau
siojo pabėgėlių komisaro valdyba ir 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
draugija. Šiuo metu Lietuvoje yra 
apie 400 pabėgėlių ir prieglobsčio 
prašytojų, kurių didžiąją dalį su
daro moterys ir vaikai. Renginyje 
dalyvavusieji turėjo galimybę susi
pažinti su Lietuvoje gyvenančiais 
pabėgėliais, kurie pasidalino savo 
patirtimi, savo kultūra.

NAUJA MONETA
Birželio 22 d. į apyvartą iš

leistos pirmosios 50 litų sidabrinės 
proginės monetos, skirtos Pažaislio 
kamaldulių vienyolyno ansambliui. 
Šios 38-osios Lietuvos proginės 
monetos pristatyme jos buvo įteik
tos Lietuvos Šv. Kazimiero Seserų 
kongregacijos generalinei vyresnia
jai seseriai Remigijai Anelei Serei
kaitei ir Vytauto Didžiojo universi
teto menų instituto docentei Laimai 
Šinkūnaitei, kurios patarinėjo mo
netos kūrėjams ir leidėjams. Lietu
vos banko valdybos pirmininko 
Reinoldijaus Šarkino teigimu, tai 
trečia moneta iš populiarios tarp 
numizmatikų serijos “Lietuvos isto
rijos ir architektūros paminklai”. 
Anksčiau yra išleistos monetos, 
skirtos Trakų salos piliai ir Vilniaus 
katedrai. Kitais metais bus išleista 
ketvirtoji moneta, skirta Kernavei.

LĖŠOS RELIGINĖMS 
BENDRUOMENĖMS

Lietuvos vyriausybė birželio 
16 d. dvylikai Lietuvos religinių 
bendruomenių, bendrijų ir centrų 
paskirstė 2.875 mln. litų iš valsty
bės biudžeto. 2003 m. biudžete 
šioms reikmėms buvo numatyta 
4.879 mln. litų, rašo ELTA-LGTIC. 
Šiemet 1 mln. litų skirtas Kauno ar
kivyskupijos dvasinio centro Šilu
voje statybai, 144,000 litų- Lietu
vos stačiatikių arkivyskupijai, 
28,600 litų - Lietuvos evangelikų 
liuteronų bendrijos konsistorijai, 
12,700 litų - Lietuvos musulmonų 
sunitų dvasiniam centrui - Muftia- 
tui, 10,300 litų - Šv. Juozapato Ba
zilijonų ordino Vilniaus vienuoly
nui, 10,200 litų - Lietuvos karaimų 
religinei bendruomenei. Iš šių metų 
biudžeto lėšų taip pat skirta - 
12,700 litų Lietuvos evangelikų re
formatų sinodo kolegijai, 4,000 litų 
- Lietuvos evangelikų reformatų 
Bažnyčios - Unitas Lithuaniae - Si
nodui, 9,100 litų - Lietuvos žydų 
religinei bendrijai, 1,100 litų - 
Kauno žydų religinei bendruome
nei, 1,000 litų - Vilniaus m. žydų 
religinei bendruomenei “Chassidie 
Chabad Lubavitch”, 31,600 litų - 
Lietuvos sentikių Bažnyčios Aukš
čiausiajai tarybai. Lėšos paskirsty
tos atsižvelgiant į Statistikos depar
tamento bei pačių religinių bend
ruomenių, bendrijų ir centrų pateik
tus duomenis. Valstybės biudžete 
kasmet numatomos lėšos okupaci
jos metais sunaikintiems ar apleis
tiems religinės paskirties objektams 
bei institucijoms atkurti, taip pat ki-
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toms tradicinių Lietuvos religinių 
bendruomenių, bendrijų ir centrų 
reikmėms.

DIDŽIAUSIAS PAVOJUS - 
UŽKREČIAMOSIOS LIGOS

Valstybinė sveikatos taryba pa
teikė metinį pranešimą seimui bir
želio 17 d., kuriame daugiausia dė
mesio skiriama užkrečiamiesiems 
susirgimams, visų pirma - žmogaus 
imunodeficito virusui (ŽIV), AIDS, 
lytiškai plintančioms ligoms, tuber
kuliozei. Tarybos pirmininko Juozo 
Pundziaus teigimu, yra didelis šių 
ligų išplitimo pavojus, nes Kara
liaučiaus sritis yra visai arti, o nėra 
pakankamų išankstinės apsaugos 
priemonių. AIDS centro duomeni
mis, 2004 m. pradžioje Lietuvoje 
buvo užregistruoti 845 ŽIV atvejai. 
Latvijoje šie skaičiai siekia 2632, 
Estijoje - 3693, Karaliaučiaus srity
je - 3887, Gudijoje - 5110. Pernai 
Lietuvoje buvo užregistruota 110 
naujų ŽIV atvejų, Karaliaučiaus 
srityje - 366, Estijoje - net 838.
1999 m. tuberkulioze sirgo 2846,
2000 m. - 2668, 2001 m. - 2606, 
2002 m. - 2097 žmonės (60-70 at
vejų 100 tūkst. gyventojų). Šis ro
diklis yra maždaug dešimt kartų 
blogesnis negu kai kuriose Skandi
navijos šalyse ir tik du kartus geres
nis nei Karaliaučiuje. Dažniausiai 
gyventojai užsikrečia oro lašeliniu 
būdu plintančiomis infekcijomis 
(88.5%), parazitinėmis ligomis 
(4.5%), ūmiomis žarnyno infekcijo
mis (2.3%). J. Pundzius teigė, kad 
didelė sveikatos apsaugos sistemos 
problema yra medikų migracija į 
Vakarus. Gydytojų atlyginimai yra 
vidutiniškai devynis kartus mažesni 
nei Europos sąjungos šalyse.

NESKUBA ĮVESTI EURO
Kaip praneša ELTA-LGTIC, 

ministerio pirmininko Algirdo Bra
zausko nuomone, euro įvedimas 
nėra šiuo metu svarbiausias klausi
mas, bus svarstomas tik pasibaigus 
prezidento ir seimo rinkimams. Ko
vo pradžioje vyriausybė ir Lietuvos 
bankas pritarė Lietuvos prisijungi
mui prie Antrojo euro zonos valiu
tos kurso mechanizmo (VKM II). 
Manoma, kad Lietuva prie jo prisi
jungs dar šiais metais, o euras Lie
tuvoje bus įvestas 2007 m. pradžio
je. Prie euro zonos siekiančios pri
sijungti valstybės turi dalyvauti 
VKM II ne mažiau kaip dvejus me
tus.

GELBĖJIMO PRATYBOS
Birželio 9 d. pirmą kartą Lietu

voje buvo surengtos tarptautinės 
gelbėjimo pratybos “Nemunas Oil 
Spill Exercise - 2004”. Lietuvos ir 
kaimyninių valstybių specialiosios 
tarnybos bendromis pastangomis 
likvidavo inscenizuoto teroro akto 
padarinius. Dviejų dienų pratybas 
organizavo Lietuvos valstybinė 
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir 
Švedijos gelbėjimo tarnybų agentū
ra. Pratybose dalyvavo daugiau 
kaip 160 įvairių gelbėjimo bei kitų 
tarnybų specialistų ir per 20 gaisri
nių automobilių, taip pat policijos, 
greitosios medicininės pagalbos, 
Valstybės sienos apsaugos tarny
bos, aplinkos apsaugos ekipažai, 
motorlaiviai ir sraigtasparnis. Kartu 
dirbo Švedijos, Suomijos, Danijos, 
Lenkijos, Latvijos, Estijos, Rusijos 
bei Lietuvos gelbėjimo tarnybų at
stovai. Visas pratybas finansavo 
Švedijos gelbėjimo tarnybų agentū
ra, šiam reikalui paskyrusi 30,000 
litų.

STABDYS KULTUS
Lietuvos seimas birželio 10 d. 

pritarė Baudžiamojo ir Administra
cinių teisės pažeidimų kodeksų pa
taisų projektams, kurie užkirstų ke
lią pavojingų kultų plitimui. Siūlo
ma nustatyti atsakomybę už netei
sėtą veiklą juridiniams asmenims 
(religinėms bendruomenėms, bend
rijoms, centrams ir kt.), kurie reika
lavo iš žmogaus atlikti neteisėtus 
veiksmus “ar kitaip elgtis pagal 
kaltininko nurodymą panaudoda
mas psichinę prievartą nukentėju
siam asmeniui ar jo artimiesiems”, 
taip pat už veiklą “kuria siekiama 
įgyvendinti religijos tikslus pažei
džiant visuomenės saugumą, viešą
ją tvarką, žmonių sveikatą ir doro
vę, taip pat kitas asmens pagrindi
nes teises ir laisves”. RSJ

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLA1S

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Kun. A. Paliokas, SJ, a.a. M. Mackevičiaus laidotuvėse Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje 2004.V.15 skaito 
maldas. Stovi: I-je eilėje iš k. dukterys - Audronė Vikta, Birutė Watson, vaikaitis Andrius Vikta ir Ina Cibas

Velionis Kęstutis Dubauskas (dešinėje) su Kalgaryje apsilankiusiu poe
tu iš Lietuvos Sigitu Geda

“Pakviesk į širdį 
vasaros žydėjimą!”

ALGIRDAS BIKULČIUS, 
socialinių mokslų daktaras

Pagal gražią literatūrinę tra
diciją pirmąjį birželio šeštadienį 
į Lietuvos nepriklausomųjų ra
šytojų sąjungos Vl-ąją Vasaros 
poezijos šventę, kuri vyko Kau
no V. Kudirkos viešosios biblio
tekos “Berželio” filialo vidinia
me kiemelyje,^ rinkosi literatai iš 
visos šalies. Šventės aukurą iš
kilmingai pašventino habili
tuotas teologijos daktaras mon
sinjoras Vytautas Kazlauskas. 
Susirinkusiems giedant LNRS 
himną, aukuro ugnį uždegė 
šventės literatūrinio šūkio autorė 
Janina Brazauskienė (Kulautuva) 
ir rašytojų sąjungos pirmininkas 
Vladas Buragas. Gedulingomis 
eilėmis bei tylos minute buvo 
pagerbtas neseniai amžinybėn 
išėjęs poetas Valentinas Vytau
tas Navickas (Aukštadvaris).

Pirmieji savo eilėraščius 
skaitė visų ankstesniųjų Vasaros 
poezijos švenčių laureatai, kurie 
ir davė solidų toną šioms beveik 
60 poetų varžytuvėms. Nuosta
bius muzikinius intarpus tarp ei
lių atliko Atgimimo bardas Al- 
vidas Rapkevičius (Kaunas) ir 
dainuojamosios poezijos puose
lėtoja Irena Vaičiulytė-Bradai- 
tienė (Marijampolė).

Sunkaus, bet prasmingo gy
venimo 80-mečio proga buvo 
pasveikinta rašytoja, politinė ka
linė ir tremtinė Janina Giedrai
tienė (Ringaudai). Vyresniosios 
kartos skaitytojai dar gerai mena 
jos autobiografinį romaną Kelio
nė į niekur (1990).

Šventei įpusėjus, LNRS at
sakingoji sekretorė Zene Sa
dauskaitė ir pirmininkas Vladas 
Buragas paskelbė dr. Nijolės 
Bataitytės literatūrinio fondo 
(JAV, Los Angeles) 2004 m. 
premijų laureatus - Dalią Milu- 
kaitę (Kaunas), Algimantą Gra- 
kaviną (Šiauliai) ir Vitaliją Ta- 
rutienę (Kaunas). Atidžiai seku
si 3 valandų varžytuves vertini
mo komisija pagerbė poezijos

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

Jis mums duoda" Į

Lougheed Funeral Į
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus į

Sudbury Ontario

Poetai Dalia ir Vladas Buragai 
sveikina rašytoją jubiliatę Janiną 
Giedraitienę Ntr. J. Murausko

šventės diplomantes - poetes 
Vilma Kazimierą Lideikienę 
(Šiauliai), Valentiną Pancernie- 
nę (Kaunas) ir Jovitą Žukaus
kienę (Akmenė), kurioms buvo 
įteikti atitinkami žymenys, poe
zijos knygos su autografais ir 
gėlės. Pagal gražią tradiciją ge
riausieji šventės poetai apdova
nojami ąžuolų, kuriuos sodino 
Lietuvos Nepriklausomybės ak
to signataras Jonas Vailokaitis 
savo Paežerių dvare (prie Vilka
viškio), šakelių vainikais. Šie
met juos gavo dainuojamosios 
poezijos 3 rinkinių autorė Irena 
Vaičiulytė-Bradaitienė (Marijam
polė) bei poetas ir dailininkas 
Donatas Šilinis (Kaunas).

Hamilton,
AUŠROS VARTŲ Dievo Gai

lestingumo Motinos Švč. M. Ma
rijos parapijoje birželio 13 d. įvyko 
iškilminga šventė. Vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, suteikė Sutvirtini
mo sakramentą šešiems parapijie
čiams: Irenai Banytei, Vytautui B? 
niui, Ingai Brazauskaitei, Karoliui 
Bražauskui, Dainai Grigėnienei, Si
monui Grigėnui. [ gražiai atnaujintą 
ir šiai šventei išpuoštą šventovę pa
rapijiečių bei svečių gausiai pri
sirinko. Po pamaldų įvyko Sutvirti
nimo sakramentą gavusių priėmi
mas Jaunimo centre, kurį surengė 
parapijos visuomeninės sekcijos 
pirm. Regina Choromanskytė.

S1BIRINIŲ TRĖMIMŲ MI- 
NĖJIMAS-PAMALDOS įvyko bir
želio 14 d., 6 v.v. kartu su latviais ir 
estais Aušros Vartų šventovėje. Da
lyvavo labai daug žmonių. Melstasi 
trim kalbom, giedojo parapijos cho
ras. Buvo įneštos vėliavos ir uždeg
tos žvakės už žuvusius tremtinius. 
Pamaldos baigtos Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos himnais ir “O Canada”. 
Rinkliavoje suaukota $946. Pinigai 
bus pasiųsti “Sibiro tremtinių fon
dui” Lietuvoje, kuris remia mūsų 
tautiečius, grįžtančius iš Sibiro trem
ties. Po pamaldų įvyko vaišės Jau
nimo centre, kurias paruošė KLB 
Hamiltono skyriaus valdyba. M.V.

Netekome 
didžio veikėjo 
A.a. Kęstutis Dubauskas

Kalgaryje
Birželio 10 d. iškeliavo am

žinybėn neeilinis žmogus - Kęs
tutis Dubauskas. Jis mylėjo savo 
tėvų žemę Lietuvą visa siela ir 
širdimi. Jo aktyvi veikla pasi
reiškė organizuojant įvairaus 
pobūdžio Kalgario lietuvių ren
ginius bei šventes, aktyviai da
lyvaujant lietuvių suvažiavi
muose, puoselėjant lietuvių kul
tūrą ir tradicijas.

Kęstučio namai buvo atviri 
visiems tautiečiams, tiek senbu- 
viams, tiek naujai atvykusioms 
iš Lietuvos. Pas jį ne sykį apsi
stojo lietuviai, laikinai atvykę 
pasisvečiuoti į Kalgarį ar visam 
laikui emigravę į Kanadą. Daug
metų jo namuose veikė Kalgario 
lietuvių mokykla.

Kęstučio namai primindavo 
etnografinį muziejų. Akį pa
traukdavo lietuviški suvenyrai: 
lininės staltiesėlės, austas Lietu
vos himnas, Rūpintojėlio skulp
tūrėlės, medaliai, ženkliukai ir 
pan. Kęstutis buvo labai nagin
gas žmogus, išmokęs staliaus 
amatą. Savo laiku jis vadovavo 
medžio darbų būreliams - lietu
vių vaikams tapė Lietuvos kuni
gaikščių portretus, dirbo kiek
vieną pavasarį inkilėlius paukš
čiams, drožinėdavo medines tul
pes senelių namams. Rinko paš
to ženklus, lietuviškas knygas, 
muziką, filmus, straipsnius apie 
Lietuvą ir lietuvius. Taip pat 
kaupė Kalgario lietuvių bend
ruomenės archyvą.

Lyg nujausdamas savo liki
mo kryptį pernai vasarą Kęstutis 
nuvežė savo vaikaičius Christo
pher ir Graham į Lietuvą paro
dyti savo ir prosenelių žemę bei 
gimtinę.

Kalgario lietuvių bendruo
menė didžiai liūdi dėl Kęstučio 
Dubausko mirties. Jaučiame di
delę tuštumą. Praeis daug laiko, 
kol apsiprasime su mintimi, kad 
jau nebėra ir nebus Kęstučio 
tarp mūsų. Jis buvo mums vi
siems kaip tėvas, kuris visada 
ištiesdavo pagalbos ranką. Pasi- 
gesime Kęstučio lietuvių veiklo
je, renginiuose bei šventėse. Vi
sada jis liks gyvas mūsų prisimi
nimuose.

Elytė Balkytė-Zubis

Ontario
HAMILTONO AUŠROS VAR

TŲ PARAPIJOS CHORAS vai
šėmis Jaunimo centro salėje už
baigė žiemos sezoną. Vaišes suren
gė choro seniūnas B. Mačys. Kle
bonas kun. Audrius Šarka, OFM, 
sveikino chorą ir sukalbėjo maldą. 
Choro vadovė D. Deksnytė dėkojo 
visiems už paramą parapijos chorui, 
“Talkai” ir parapijos komitetui, o 
ypač choristams už repeticijų lan
kymą ir giedojimą sekmadieniais šv. 
Mišių metu. Tikisi sulaukti jaunesnių 
choristų, ypač tų, kurie neperseniai 
yra atvykę iš Lietuvos. Choras vėl 
pradės repetuoti ketvirtadieniais rugs
ėjo mėn. pradžioje. J.K.

A.a. JUOZO VYŠNIAUSKO 
atminimui, užjausdamas jo žmoną 
Leokadiją ir dukrą Jūratę, V. Pil
kauskas “Pagalbai Lietuvos vai
kams” aukojo $100.

Dėkojame už auką-
PLV komitetas

A.a. JUOZUI BUBNIUI iške
liavus į amžinybę, užjausdami jo 
žmoną Eleną, dukras Loretą, Niną 
ir jų šeimas, “Tėvynės sąjungai” 
aukojo: $100 - E. Bubnys, L. W. 
Julian; $50 - L. M. Paškai; $40 - 
A. J. Gedris; $20 - R. Fronczak, L. 
J. Stungevičius, A. Staigvilas, S. 
Staigvilienė, S. Jankauskas; $15 - 
S. A. Urbanavičius; $10 - A. J. 
Norkai. L.P.

JA Valstybės
Los Angeles Lietuvių fronto 

bičiuliai vasario 28 ir 29 d.d. Šv. 
Kazimiero parapijos patalpose su
rengė 39-ąjį politinių studijų sa
vaitgalį prisiminti laisvės kovoms 
Lietuvoje ir išeivijoje. Iš Lietuvos bu
vo pakviesta partizanų vado Adolfo 
Ramanausko-Vanago duktė Auksė 
Ramanauskaitė-Skokauskienė. Te
ma Religinė rezistencija kalbėjo 
kun. S. Anužis; Partizanų spauda - 
A. Ramanauskaitė-Skokauskienė; 
Lituanistinių mokyklų auklėjimas 
rezistencinėje dvasioje - M. Sanda- 
navičiūtė-Nevvson; Išeivijos įnašas 
rezistencijos akcijoje - J. Pa
bedinskas; Partizanų balsas - lais
vosios Lietuvos balsas - J. Kojelis. 
Svarstybose Dabartinė Lietuva - 
šviesos ir šešėliai dalyvavo 4 kal
bėtojai: dr. R. Marcinkus - 
Tautiškumas trečiosios bangos są
monėje; G. Leškys - Išeivijos orga
nizacijos, teikiančios paramą Lie
tuvai; D. Polikaitienė - Jaunimo 
tautinis ir demokratinis ugdymas; J. 
Matulaitis - Istorinės atminties 
stiprinimo klausimu. Vasario 29, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero švento
vėje Mišias už Lietuvos ir išeivijos 
rezistencijos kovotojus aukojo kun. 
S. Anužis. Pagrindinę studijų pa
skaitą Sąlytis su praeitimi - po pa
maldų parapijos salėje skaitė A. 
Ramauskaitė-Skokauskienė. Svars- 
tyboms vadovavo: V. Gedgaudienė, 
A. Žemaitis, J. Pupius ir V. Vidugi
ris. Abi dienas studijas pradėdavo 
LF bičiulių sambūrio pirm. Ž. Brin- 
kienė. Studijų užbaiga - A. Rauli- 
naitis.

(Darbininkas, 2004 m., 5 nr.)

Afganistanas
Pastaruoju metu į Afganista

ną išvyko 38 kariai specialioms už
duotims. Tai trečioji Lietuvos karių 
grupė, dalyvaujanti taikos bei tvar
kos palaikymo veiksmuose šiame 
krašte. Lietuviai atlieka žvalgybos, 
patruliavimo ir kitas karines užduo
tis. Jie veikia JAV specialiųjų jėgų 
sudėtyje, savarankiškai atlikdami 
jiems skirtus uždavinius. Lietuviai 
kariai Afganistane dalyvauja nuo
2002 m. rudens. Lietuvos seimas
2003 m. nutarė pratęsti lietuvių ka
rių dalyvavimą tarptautiniuose tai
kos palaikymo veiksmuose iki 2004 
m. gruodžio 31 d. Centrinės ir Pietų 
Azijos regione. (ELTA)

Gudija
Apie Gervėčius, gyvą lietuviš

ką salą Gudijoje, rašoma Lietuvos 
godose, 2004 m., 4 nr. Gervėčių 
apylinkę jungia daug kaimų, kurių 
kiekvieną skiria tik keli kilometrai. 
Vyskupas Jonas, karaliaus Žygi
manto I sūnus, 1511 m. įsteigė Ger
vėčių parapijos fundaciją. Gervėčių 
dvaras buvo užrašytas Vilniaus 
vyskupams. 1526 m. vysk. Jonas 
Gervėčiuose pastatydino pirmąją 
medinę šventovę. 18-tame šimtme
tyje prie šventovės veikė pradžios 
mokykla. 1899-1903 m. Gervėčiuo
se pastatyta nauja, mūrinė, gotiki
nio stiliaus šventovė, laikoma viena 
gražiausių Lietuvoje. Pernai buvo 
atšvęsta šios šventovės 100 metų 
sukaktis. Gervėčių kraštas nuo seno 
laikomas lietuvišku. Iki šiol dar yra 
išlikusi dzūkų tarmė, lietuvių tradi
cijos bei papročiai.

Lenkija
Kovo 28 d, Seinuose pirmą 

kartą po suvažiavimo posėdžiavo 
Lenkijos lietuvių sąjungos taryba. 
Buvo aptarti einamieji reikalai, pa
tvirtintas 2004 m. veiklos planas. 
Praėjusių metų pajamų ir išlaidų 
apyskaitą pateikė LLD buhalterė P.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

a'T’AT LIETUVIŲ KREDITO
A KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 45 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........0.75%
santaupas................................1.00%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 0.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................1.35%
180 dienų indėlius..................1.40%
1 m. term, indėlius..................1.80%
2 m. term, indėlius..................2.15%
3 m. term, indėlius..................2.60%
4 m. term, indėlius..................3.05%
5 m. term, indėlius..................3.60%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................1.00%
1 m. ind....................................1.80%
2 m. ind....................................2.15%
3 m. Ind....................................2.60%
4 m. ind....................................3.05%
5 m. ind....................................3.60% 

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

Vydrienė. Revizijos komisijos at
stovai siūlė ataskaitą priimti. Šiuo 
metu, pasak LLD valdybos pirm. 
A. Vaicekausko, ypač stengiamasi 
padėti Vysk. Aantano Baranausko 
fondui išspręsti lietuvių mokyklos 
statybos Seinuose klausimus. Val
dyba taipgi šiais metais stengsis į 
veiklą įtraukti Lietuvių Namus Sei
nuose ir todėl bus suteikta jiems fi
nansinė parama. Nemažai posėdyje 
kalbėta apie lietuvišką žiniasklaidą 
Lenkijoje. Svarstyti laikraščio 
“Aušra” reikalai, bet daugiausia dė
mesio skirta lietuviškoms radijo lai
doms. Kai kurie tarybos nariai no
rėtų daugiau objektyvumo iš radijo 
darbuotojų. Esą, kartais atrodo, kad 
pranešimai nukreipti prieš šio kraš
to Lietuvių bendruomenę. Tokia 
elgsena esanti kenksminga lietuvių 
tautinei mažumai Lenkijoje. Per 
įvairius susitikimus su Lenkijos 
valdžios atstovais iškyla klausimų 
dėl lietuviškos žiniasklaidos būklės 
ir jos bendradarbių pajėgumo. Pas
taruoju laiku puolami lietuviškų or
ganizacijų vadovai, pateikiama ne
teisinga informacija, netarnaujanti 
lietuviškiems interesams. Tokia 
būklė turėtų pasikeisti.

(“Aušra”), 2004 m., 6 nr.)

Britanija
Didž. Britanijos lietuvių są

jungos ir Lietuvių Namų bendrovės 
metinis suvažiavimas įvyko balan
džio 24-25 d.d. Lietuvių sodyboje, 
netoli Londono. Jį pradėjo DBLS 
valdybos pirm. V. Gasparienė, pa
sveikindama suvažiavimą ir papra
šydama tylos minute pagerbti mi
rusius Sąjungos narius. Suvažiavu
sius sveikino Lietuvos ambasados 
pirmoji sekretorė L. Gubrevičiūtė ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
valdybos vicepirm. J. Alkis; susi
rinkimui pirmininkauti išrinkta Ž. 
Ilgūnaitė. Pranešimus padarė DBLS 
valdybos pirm. V. Gasperienė, ižd. 
P. Žilinskas, revizijos komisijos 
pirm. V. Gedmintas ir skautų vado
vas V. O’Brien. Rotacine tvarka iš
rinkti du valdybos nariai: J. Levins- 
kas ir Ž. Ilgūnaitė.

(Britanijos lietuvių balsas, 
2004 m., 5 nr.)

Australija
Konstantinas Ankus-Anku- 

davičius, gyventantis Sidnio mies
te, atšventė savo 102-ąjį gimta
dienį. Jis gimė 1902 m. balandžio 
14 d. Skriaudžių kaime, Veiverių 
valsč., Marijampolės apskr. Sulau
kęs 21-rių metų, buvo pašauktas at
likti karinę prievolę. Čia jis Lietu
vos kariuomenėje užsitarnavo pus
karininkio laipsnį. Išėjęs iš kariuo
menės gavo tarnybą pasienio poli
cijoje Klaipėdos krašte. Paskutinė 
tarnybos vieta šiame krašte buvo 
Smalininkai, kur ėjo rajono sargy
bos viršininko pareigas. Nacių vo
kiečiams užėmus Klaipėdos kraštą, 
turėjo pasitraukti į Pašventį, Taura
gės apskr. Įsidarbino Tauragės ap
skrities viršininko įstaigoje. 1944 
m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, 
iš čia 1949 m. atvyko į Australiją ir 
apsigyveno Sidnio mieste. Su žmo
na Agota užaugino sūnų Kęstutį ir 
dukterį Justiną Kedienę, pas kurią 
dabar leidžia brandaus amžiaus die
nas. K. Ankus buvo jautrus lietu
viškiems reikalams. Priklausė Ra
movės sąjungai, Dariaus ir Girėno 
šaulių kuopai. Už nuopelnus šau
liams buvo apdovanotas šaulių 
žvaigžde. Buvo taipgi ir Katalikų 
kultūros draugijos valdybos narys. 
Dosnus aukotojas ir lietuviškos 
spaudos rėmėjas. Domėjosi ir tebe
sidomi pasaulio įvykiais, ypač kas 
vyksta Lietuvoje. J. Andr.

(Mūsų pastogė, 2004 m., 17 nr.)

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

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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


“Tėvyne musų, kur esi danguos... ”
Birželio 5 d. Ročesterio lietuvių choras “Putinas” atšventė 55 metų jubiliejų
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d KULTŪRINĖJE VEIKLOJE
“Putino” choro vardu svei

kinu visus čia susirinkusius 
švęsti 55 metų Ročesterio lietu
vių choro gyvavimo sukaktį. 
Prieš 55 metus, karo audrų iš
blaškyti, į Rocesterį atvyko apie 
500 šeimų. Netekę tėvynės, 
stengdamiesi išlaikyti lietuviš
kąsias tradicijas, jie steigė įvai
rias organizacijas. Mėgstantieji 
dainuoti jungėsi į chorą, nes dai
nose jie rasdavo tradicinę lietu
višką mąstyseną, ramybę ir har
moniją. Šiandien taip pat šven
čiam 10 metų sukaktį, kai cho
ras, 1994 metais pasivadinęs 
“Putino” vardu, vyko į pirmąją 
pasaulio lietuvių dainų šventę 
Lietuvoje” - taip koncerto, vy
kusio St. George’ parapijos salė
je, pradžioje kalbėjo “Putino” 
choro dalyvė Birutė Litvinienė.

Su malonumu koncerte da
lyvavo ir buvo šiltai priimtas 
“Volungės” choras iš Toronto. 
Jungtiniam chorui pasikeisdami 
dirigavo abiejų chorų vadovai - 
Raimundas Obalis ir Dalia Vis- 
kontienė. Jiems talkino akompa- 
niatorė Danguolė Radtkė. Kon
certe buvo atliekamos harmoni
zuotos lietuvių liaudies ir E. 
Balsio, G. Savinienės, B. Gor- 
bulskio, V. Kernagio, A. Augus
tino bei kitų kompozitorių dai
nos apie Tėvynę. Tėvyne mūsų,

Dainuoja Ročesterio lietuvių choras “Putinas”, diriguojamas jo vadovo 
Raimundo Obalio. Akompanuoja muz. D. Viskontienė 2004.VI.5

Muziko kelias
Gabrielius Alekna kopia į muzikos aukštumas

“Volungė”, diriguojamas muz. Rai-Dainuoja Ročesterio lietuvių choras “Putinas” ir Toronto lietuvių choras 
mundo Obalio Ročesteryje 2004.VI.5

EDVARDAS ŠULAITIS

Jeigu Virgilijus Alekna, 
olimpinis ir pasaulio čempionas 
disko metime, galima sakyti, jau 
yra pasiekęs pasaulinio garso 
savo srityje, tai jo bendrapavar- 
dis Gabrielius Alekna dar tik 
sparčiai karjeros kopėčiomis ko
pia prie žvaigždyno.

Mums žymųjį pianistą G. 
Alekną buvo proga sutikti Čika
gos jaunimo centre per V. Jaku- 
bėno kūrinių koncertą gegužės 
23 d.

Šis 1975-siais Vilniuje gi
męs vyras yra pirmasis lietuvis, 
priimtas į pasaulinio garso Juil- 
liard’o mokyklos Niujorke mu
zikos meno doktoranto progra
mą (rašo mokslinį darbą apie 
kompozitorių ir pianistą Vytautą 
Bacevičių).

Jis jau 1996-siais buvo pa
kviestas į šią prestižinę mokyk
lą, kurion patenka tik ypatingus 
gabumus turintieji jaunuoliai. 
Per tuos aštuonerius Niujorko 
studijų metus Gabrielius plačiai 
koncertavo ne vien tik JAV, bet 
ir kitose valstybėse, įskaitant ir

• Kalbos tobulumas ne žodžių 
daugybėje, o mąstymo šviesybėje.

(Vydūnas) 

kur esi danguos, maldoj Tavęs 
šaukiuos, darbuos Tavęs šau
kiuos. Vėl amžinam kely Tėvynę 
regėsiu - namų, vilties, širdies 
šviesoj...

“Šiandien taip pat švenčia
me 20 metų, kai mūsų mylimas 
ir gerbiamas Raimundas Obalis 
perėmė dirigento pareigas. Tai 
pasišventusiųjų darbas, kuriame 
reikia milžiniškos kantrybės ir 
atsidavimo, norint išgauti iš sa
vo dainininkų to neapčiuopiamo 
lietuviškosios dainos grožio. Ta
riame Tau nuoširdžiausią ačiū, 
nes be Tavęs, nebūtų ir mūsų”, - 
koncerto metu kalbėjo Birutė 
Litvinienė.

Po koncerto abiejų chorų 
vadovai sutiko pasidalinti prisi
minimais.

Raimundas Obalis: “Iš 
Lietuvos atvykau apie 1950 me
tus. Steigiantis lietuvių parapi
jai, reikėjo įsteigti ir chorą. Cho
ro įsteigimo pradininkas buvo 
Zenonas Nomeika, tačiau jis va
dovavo chorui trumpai. Po jo 
apie aštuonetą metų chorui va
dovavo Petras Armonas. Vėliau 
choro vadovais buvo Juozas 
Strolia, Jonas Adomaitis. Aš 
tuomet buvau vargonininkas ir 
choro akompaniatorius. Vado
vauti chorui pradėjau 1984 me
tais. Ruošėme koncertus, per

Lietuvą, kur yra pasirodęs ir dar 
prieš atvažiavimą į Dėdės Šamo 
žemę.

Gabrielius muzikos studijas 
pradėjo būdamas penkerių metų 
amžiaus. Baigęs M.K. Čiurlio
nio vardo menų mokyklą, jis tę
sė studijas Lietuvos Muzikos 
akademijoje, kur išsiskleidė jo 
gabumai fortepiono muzikos sri
tyje.

Šis jaunas pianistas yra ga
vęs daugiau kaip 10 prizų įvai
riuose konkursuose Lietuvoje, o 
po to - Vokietijoje, Ispanijoje, 
Čekijoje ir JAV. Nors Gabrie
lius yra daug keliavęs, tačiau 
Čikagon jis užsuko pirmą kartą. 
Jį čia atvedė studijiniai tikslai - 
atvyko į Žilevičiaus-Kreivėno 
muzikologijos archyvą rinkti 
medžiagos savo daktarinei di
sertacijai apie pianistą Vytautą 
Bacevičių.

Amerikos lietuvių sostinėje 
Gabrielius negalėjo ilgėliau pa
buvoti, nes gegužės 27 d. turėjo 
grįžti į Niujorką. Jis džiaugėsi, 
kad galėjo išklausyti kompozito
riaus V. Jakubėno kūrinių kon
certą (jis apie šį kūrėją nedaug 
buvo girdėjęs), turėjo progą pa
bendrauti su muzikos žmonė
mis. 

šventes giedodavome bažnyčio
je. Choras labai entuziastingai 
važiuodavo į kiekvieną dainų 
šventę. Koncertavome Hamilto
ne, Toronte, Bufale, Klyvlande 
ir kitur. Labiausiai choro mėgs
tamos yra harmonizuotos lietu
vių liaudies dainos. Šiandien 
koncerte labiau vyravo populia
riosios muzikos kūriniai, kurie 
labiau mėgstami klausytojų.

Dalia Viskontienė: “Lietu
viai išeivijoje visuomet buvo 
aktyvūs. Ruošdavo bendras 
šventes, koncertus, lankydavo 
vieni kitus. Todėl nenuostabu, 
kad tarp kolegų, chorų vadovų, 
užsimezgė draugystė, besitę
sianti dešimtmečiais. Prisimenu, 
su Raimundu susipažinome pla
nuodami 1988 metų koncertą 
Toronte.”

R. Obalis: “Poniai Daliai 
esu dėkingas ne tik už iškeptą 
riešutinį pyragą pirmo susitiki
mo proga prieš 20 metų. Jis bu
vo nuostabus. Dėkingas esu Da
liai ir už tai, kad jos dėka buvau 
pakviestas diriguoti tūkstanti
niam chorui Pasaulio lietuvių 
dainų šventėje Vilniuje 1994 
metais. Taip pat dėkingas Daliai 
ir Toronto Prisikėlimo parapijos 
vargonininkei Danguolei Radt- 
kei už pastovų dėmesį ir pagalbą 
mums.

Anksčiau “Putino” chore 
dalyvavo apie 70 dainininkų. 
Šiandien koncerte sudalyvavo 
tik 15. Norėtųsi, kad prie choro 
prisijungtų naujai atvykusieji. 
Draugausime ir dainuosime, kol 
bus noro, kol į mūsų koncertus 
ateis nors vienas klausytojas.”

Gražaus jubiliejaus proga 
Toronto lietuvių choras “Vo
lungė” nuoširdžiai sveikino ko
legas “Putino” choro dalyvius. 
Dėkojo organizatoriams už “Vo
lungės” choro pakvietimą į šau
niai organizuotą šventę. Linkėjo 
sveikatos, ištvermės, entuziaz
mo. Dainuokit, ir bus Jūsų die
nos kaip šventė.

Danguolė Lelienė

Žymusis pianistas Gabrielius 
Alekna savo vizito Čikagoje metu

Nuotr. Ed. bulaičio
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AABS - Baltistikos konferencijoje Toronto universitete š.m. birželio 3-5 
d.d. Viršuje (iš k.) prof. SAULIUS SUŽIEDĖLIS, 2002-2004 m. AABS pir
mininkas; (dešinėje) istorikė dr. RASA MAŽEIKAITĖ skaitė pranešimą 
konferencijoje birželio 4 d.; apačioje (iš k.) PETRAS BALTUTIS iš Niujor
ko aptarė lietuvių pabėgėlių veiklą britų zonos stovyklose; (dešinėje) GIED
RIUS JANAUSKAS, Vytauto Didžiojo universitete daktaratui besiruošian
tis, skaitė pranešimą apie lietuvių bendruomenės politinę veiklą 1973-1990 
m. Nuotr. R. Jonaitienės

Baltistikos studijų dienos
Devynioliktoji mokslinė konferencija Toronto 

universitete
Devynioliktoji Baltistikos 

konferencija, surengta tarptauti
nės Baltistikos mokslų organiza
cijos “The Association for the 
Advancement of Baltic Studies” 
(AABS), įvyko Toronto univer
sitete birželio 3-5 d.d. Šioje 
konferencijoje, ketvirtą kartą 
nuo įsteigimo 1968 m. rengia
moje Toronte, buvo skaitomi 
moksliniai pranešimai, vyko 
simpoziumai ir visumos posė
džiai įvairiomis temomis.

Bendroji konferencijos tema 
buvo “Dynamics of Integration 
and Identity: the Baltics in Eu
rope and the World” - Baltijos 
valstybių įsijungimo ir tapatybės 
klausimas stojant į Europos są
jungą, ŠAS (NATO) ir pasaulio 
valstybių gretas. Taip pat buvo 
paminėtas 1944 m. įvykių 60- 
metis.

Birželio 30 d. gražiose 
“Munk Centre for International 
Studies” patalpose susirinko 
konferencijos dalyviai registra
cijai ir pirmajai visumos sesijai. 
Kadenciją baigiančio AABS pir
mininko dr. Sauliaus Sužiedėlio 
ir konferencijos rengėjų komite
to pirmininko dr. Juri Kivimae 
sveikinimai paskelbti leidinėly
je, kuriame išspausdinta visa 
programa, pranešimų - paskaitų 
eiga ir jų autorių sąrašas.

Paskaitos buvo suskirstytos 
į sekcijas pagal sritis ir temas, 
kurias aptarė 3 ar 4 kalbėtojai 
kiekvienoje sekcijoje. Teko pa
sirinkti iš tuo pačiu laiku vyks
tančių literatūros, istorijos, so
cialinių mokslų, kalbotyros, reli
gijos, ekonomikos ir psichologi
jos sričių pranešimų.

Iš daugiau kaip 100 praneši
mų 16 buvo lietuvių akademikų. 
Jie gausiausi buvo literatūros ir 
istorijos srityse. Baltistikos ka
tedros Ilinojaus universitete Či
kagoje vedėjos prof. Violetos 
Kelertienės surengtoje sesijoje 
kalbėjo: Diana Špokienė, Dalia 
Cidzikaitė ir Elizabeth Novic- 
kas. Kituose literatūros posė
džiuose dalyvavo Daiva Marke
lytė, Žydrūnas Drungilas, Vilius 
Rudra Dundzila, Solveiga Dau
girdaitė. Prof. Rimvydo Silbajo- 
rio pranešimą perskaitė V. Ke
lertienė.

paminėti
JAV-se 15 dol. Kanadoje ir kitur 25 
US dol.

Vytautas Ališauskas, ŠVEN
TASIS KAZIMIERAS. Viršelio 
dailininkas - Tomas Vyšniauskas. 
Išleido “Aidai” (Tilto g. 8-3, 2001 
Vilnius). Vilnius, 2004 m., 32 psl. 
Spalvotos nuotraukos.

LITUANISTICA, 2003 m.. 
4(56) nr. Redaktorės - A. Gapsevi- 
čienė, A. Juškaitė. Viršelio daili
ninkas - A. Ladyga. Leidėjas - Lie
tuvos mokslų akademijos leidykla 
(Gedimino pr. 3, LT-2600 Vilnius. 
Tiražas - 250 egz. Vilnius, 2003 
m., 104 psl.

Apie sociokultūrinę antro
pologiją Lietuvoje kalbėjo Vytis 
Čiubrinskas. Darius Furmonavi- 
čius dalyvavo visumos susirin
kimo simpoziume ir taip pat 
skaitė atskirą pranešimą apie 
Karaliaučiaus srities problemą. 
Rimantas Astrauskas aptarė kul
tūrinių vertybių išsaugojimą 
Baltijos valstybėse. KLB Mu- 
ziejaus-archyvo direktorė dr. 
Rasa Mažeikaitė skaitė praneši
mą apie kryžiuočių kronikas. 
Diana Minčytė apžvelgė žemės 
ūkio sovietizaciją nuo 1944 iki 
1970. Tomas Balkelis pateikė 
1941-1952 deportuotų vaikų sta
tistiką ir tapatybės formavimąsi.

Peter Baltutis, remdamasis 
Leopoldo Balsio archyvine me
džiaga, savo pranešime kalbėjo 
apie lietuvių veiklą britų zonos 
pabėgėlių stovyklose Vokietijo
je. Giedrius Janauskas aptarė 
lietuvių politinę veiklą Kanado
je 1973-1990 metais, remdama
sis Juozo Danio archyvu. Gintė 
Palubinskaitė aptarė demokrati
zaciją Baltijos valstybėse ir Lie
tuvos “prezidentinę krizę”.

Apie tapatybę ir prisimini
mą {Identity and Memory) per 
birželio 4 d. Toronto universite
te suruoštus pietus kalbėjo ant
ropologė prof. Vieda Skultans. 
Ši tema buvo gvildenama ir vi
sumos posėdžių simpoziumuo
se, kuriuose pasireiškė ir kiti 
AABS ilgamečiai akademikai 
bei svečiai.

Konferencijos dalyviams va
karais buvo rengiama kultūrinė 
programa. Birželio 3 d. vyko 
priėmimas ir istorinių (1944 m.) 
nuotraukų parodos atidarymas. 
Tartu kolegijos patalpose penk
tadienį įvyko meno parodos ati
darymas (rodomi kūriniai buvo 
Otis Tamašausko, Vido Ingele- 
vics ir Ruth Tulving) ir latviškų 
kanklių koncertas. Iškilmingoje 
užbaigimo vakarienėje Latvių 
kultūriniame centre kalbėjo Lat
vijos prezidentė Vaira Vike- 
Freiberga ir Estijos seimo pirmi
ninkė Ene Ergma. Lietuvių pa
reigūnų nebuvo nei iš Lietuvos, 
nei iš ambasados Kanadoje.

Lietuviai liko nusivylę ren
gėjų nesidomėjimu lietuvių at
stovavimu ir bendroje šios tarp
tautinės konferencijos eigoje. 
Visa informacija mūsų bendruo
menei buvo pateikta pavėluotai 
ir beveik atsitiktinai. Iš karto 
konferencijos lankymo kainos 
paskelbtos gana aukštos, tik vė
liau jos buvo nuleistos, bet jau 
klausytojai atbaidyti ir sudarę 
kitus planus. Pokylyje iš viso 
dalyvavo apie 225 asmenys, tad 
pačioje konferencijoje galėjo 
būti panašus skaičius dalyvių, 
nes nepastoviai lankyti konfe
rencijos renginiai.

Konferencija vyksta kas 
antri metai vietovėje, kurią pa
renka AABS taryba. Naujasis 
prezidentas - estas, Britų Ko
lumbijos universiteto prof. Tho
mas Salumets. RSJ

Lietuvos muzikų sąjunga iš
leido dviejų^ garsių smuikininkų, 
Vilhelmo Čepinskio ir Pavelo 
Bormano, kompaktinę plokšte
lę . Plokštelėje į rašytas koncer
tas, į vykę s Lietuvos valstybinės 
filharmonijos Didžiojoje salėje 
2003 metų gegužės 7 dieną. Tarp
tautinių konkursų laureatas V. 
Čepinskis 1984 metais, būdamas 
septynerių metų, debiutavo Kau
no filharmonijoje, 1987 m. grojo 
su Lietuvos valstybiniu simfoni
niu orkestru; 1996-1999 m. kon
certavo Niujorke ir Amsterdame, 
2000 m. Maskvos konservatorijos 
Didžiojoje salėje. 1997 m. smuiki
ninkas baigė Jouilliard muzikos 
mokyklą Niujorke, 1999 m. - Lie
tuvos muzikos akademiją. Smui
kininkas P. Bermanas gimė 
Maskvoje, legendinio rusų pianis
to Lazario Bermano šeimoje. 
Ketverių metų pradėjo smui
kuoti, o septynerių į stojo į 
Maskvos konservatorijos Centri
nę muzikos mokyklą. 1987 m. ta
po antrosios premijos laureatu 
Tarptautiniame Paganinio smui
kininkų konkurse Genujoje (Itali
ja), o 1990 m. laimėjo pirmą pre
miją ir aukso medalį Tarptauti
niame smuikininkų konkurse In- 
dianapolyje (JAV). 1992-1993 m. 
studijavo Niujorko Juilliard muzi
kos mokykloje. 1997 m. P. Ber
manas tapo Kauno kamerinio 
orkestro meno vadovu ir diri
gentu. Abu smuikininkai yra daž
nai koncertavę daugelyje pasau
lio valstybių su į vairiais or
kestrais.

Speciali Lietuvos ir Kinuos 
kultu ros ministerijų programa 
skatins kultu rinį dialogą tarp šių 
valstybių. Vilniuje šį pavasarį 
buvo pasirašyta kultūrinių mainų 
programa 2004-2006 metams. 
Programą pasirašė kultūros mi- 
nisterė Roma Žakaitienė ir Kini
jos ambasadorius Chen Youming. 
“Susidomėjimas Kinijos kultūra 
ir menu Lietuvoje pastaraisiais 
metais žymiai išaugo, ir tai iš da
lies yra Kinijos ambasados Lietu
voje nuopelnas, - ta proga paste
bėjo ministerė R. Žakaitienė, - 
tačiau taip pat kaip mūsų valsty
bių kultūriniai mainai Lietuvai 
svarbus ir bendradarbiavimas su 
Kinija tarptautinėse organizacijo
se, kaip UNESCO.” 2004-2006 
metams abi valstybės j sipareigoja 
skatinti menininkus dalyvauti 
tarptautinėje kultūrinėje veikloje 
viena kitos valstybėse, priimti vie
na kitos menininkų delegacijas

Karaliaus ugnys 
Regiu... Iškeltos TAVO rankos, - 
Žiedų Monstrancija balta...
Visi žolynai skuba, renkas 
Ir plaukia nuostabi malda...

- Dvasia į TA VE pakelta!

Va, šviesios žaros aplink dega 
Ir žvaigždėm sninga iš dangaus. 
JĮ avinėlių minios seka.
JAME jų sielos atsigaus.

- Kur tavo siela prisiglaus?..

Suklupęs TU Alyvų kalne, 
Degi KARALIAUS Ugnimis... 
Už visos žemės juodą kaltę, 
Skersinį ant pečių imies.

- Ar tu prie JO malda iries?..

KRISTA U, jį neši lig Golgotos 
Per visą žemę už mane.
Tikies, jog jėgos neribotos, 
Skęstant JO Meilės vulkane...

- Neleisk nugrims! vargų klane!

- O, TĖVE, stiprink, ar ištversiu, 
JĖZA U, su JUO kančioj kalbies... 
JAM širdį kruviną atversi, - 
Be skundo klumpi ir kelies.

-Ar tau JO A UKOS Meilė 
švies?...

KARALIAUS Ugnys išsiliejo 
Iš penkių VIEŠPATIES žaizdų... 
Pas Amžių TĖVĄ JIS išėjo, - 
Ar dvasioj prisikelsi tu?...

- JIS kėlėsi — kur dėsies tu?...
Sofija Šviesaitė,
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Literatūrologė Solveiga Daugirdaitė (kairėje), iš Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto Lietuvoje, Baltistikos studijų dienose Toronte birželio 5 d. 
kalbėjo apie montrealietę Iloną Gražytę-Maziliauskienę. Šalia jos - Violeta 
Kelertienė, Baltistikos katedros vedėja Illinois universitete JAV

Nuotr. R. Jonaitienės

bei atlikėjų grupes, kurios galės 
dalyvauti į vairiose paskaitose, 
simpoziumuose, festivaliuose bei 
kituose renginiuose. Programa 
taip pat numato Lietuvos ir Ki
nijos specialistų ir institucijų 
bendradarbiavimą kultūros pa
veldo apsaugos, bibliotekų ir mu
ziejų srityse bei į pareigoja su
rengti bent vieną meno parodą, 
2005 metais Kinijoje, 2006 - Lie
tuvoje.

Vilniaus universiteto senatas 
garbės daktaro vardus suteikė 
Slaptojo Prūsijos archyvo moksli
niam bendradarbiui profesoriui 
Sven Akdahl ir Hanoverio univer
siteto profesoriui Peter Ulrich 
Sauer. Švedų istorikas S. Ekdahl, 
baigę s Švedijos Goeteborgo uni
versitetą, susidomėjo Žalgirio 
mūšio problemomis. 1963 metais 
paskelbė Vokiečių ordino ar
chyve (Vokietijos Goettingene) 
atrastą laišką, visiškai kitoje švie
soje parodantį lietuvių atsitrau
kimą Žalgirio mūšio pradžioje. 
1976 m. gavo doktoratą Suomijos 
Turku universtitete, 1979 m. pra
dėjo dirbti Goettingeno archyvo 
moksliniu bendradarbiu. Lietuvos 
istorijos mokslui yra svarbūs jo 
darbai, tiriantys Vokiečių ordino 
ekonominį ir karinį pajėgumą, 
padedantys į vertinti ne vieną 
Lietuvos karybos istorijos klausi
mą. Prof. S. Ekdahl sėkmingai 
bendradarbiauja su mūsų mokslo 
organizacijomis ir istorikais, yra 
nemažai padėję s jiems dirbant 
Vokietijos rankraščių saugyklose 
ir stažuojant jos mokslinėse insti
tucijose. Hanoverio universiteto 
profesorius P. U. Sauer yra žymus 
branduolių struktūros, daugelio 
dalelių sąveikos tyrėjas, paskel
bę s per 100 originalių straipsnių 
fizikos žurnaluose. Nuo 1993 me
tų bendradarbiauja su VU Fizi
kos fakultetu. Jo pastangomis Fi
zikos fakultetas į trauktas į Eu
ropos fizikos studentų mobilumo 
tinklą EMSPS, 38 lietuvių stu
dentai studijavo Vakarų Europos 
universitetuose.

Devintąjame Pažaislio muzi
kos festivalyje, kuris prasidėjo 
gegužės 30 dieną ir tę sis tris mė
nesius, nuskambės 39 muzikiniai 
projektai. Svarbiausiu festivalio 
akcentu numatomas Europos są
jungos simfoninio orkestro kon
certas. Prieš 27 metus Europos 
parlamento iniciatyva į steigtame 
orkestre groja geriausi Europos 
jaunieji talentai. Šis orkestras 
koncertuoja didžiosiose pagrindi
nių Europos miestų salėse. Jam 
yra dirigavę Lordas Yehudi Me
nuhin, Herbert von Karajan, Zu
bin Mehta ir kiti žymūs diri
gentai. Šiais metais jis gros pir
mą sykį Lietuvoje. Festivalio me
no vadovas Petras Bingelis teigia, 
kad tai į rodymas, jog Pažaislio 
festivalis pripažį stamas tarptauti
niu mastu. Tarp kitų programos 
renginių, festivalyje koncertuos 
violončelininkas David Gering, 
pianistė Mūza Rubackytė, Kauno 
valstybinis choras atliks Johannes 
Brahms Deutsches Requiem, prie 
Kauno pilies bus parodytas Vy
tauto Grigolio režisuojamas spek
taklis Didysis Vytautas - karalius. 
Tai bus pirmasis spektaklis apie 
Vytautą Didį jį Lietuvos teatro 
istorijoje. Keletas koncertų bus 
skirti Kauno kompozitorių nau
jiems kūriniams. Tikimasi, kad 
Vidmanto Bartulio misterijos 
Kuršiai premjeros pasiklausyti at
vyks ir tikri kuršiai, trys broliai, 
šiuo metu gyvenantys Švedijoje. 
Jiems padedant kompozitorius V. 
Bartulis misteriją kūrė kuršių 
kalba. Organizatoriai sako, kad 
festivalis, jau praeityje vykę s ir 
netradicinėse vietose, kaip Kauno 
botanikos sodas, Pociūnų oro 
uostas, Žemaitkiemio dvaras, Za
pyškio šventovėje, šiemet plėsis 
toliau: pasieks Jurbarką, Šakius, 
Birštoną, Klaipėdą. Festivalis 
baigsis rugpjūčio 29 dieną tra
diciniu koncertu Pažaislio vienuo
lyne. G.K.

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



6 psi. • Tėviškės žiburiai • 2004.VI.29 • Nr. 26 (2833)

pRISIKELIMO
KREDITO KOOPERATYVAS

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

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

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

AKTYVAI per 64 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..................... 1.00%
180-364 d. term.ind.................... 1.10%
1 metų term, indėlius................. 1.30%
2 metų term, indėlius.................2.10%
3 metų term, indėlius................. 2.55%
4 metų term, indėlius................. 3.00%
5 metų term, indėlius................. 3.50%
1 metų GlC-mėn.palūk............... 1.25%
1 metųGIC-met. patuk............... 1.55%
2 metų GlC-met. palūk............... 2.35%
3 metųGIC-met. palūk............... 2.80%
4 metų GlC-met. palūk............... 3.30%
5 metųGIC-met. palūk............... 3.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable"...............................0.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind...... 1.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......2.60%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......3.05%
RRSP ir RRlF-4 m.term.ind...... 3.55%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......4.10%
Taupomąją sąskaitą iki..............0.75%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.......... 0.75%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo....................4.75%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................4.00%
2 metų........................4.40%
3 metų........................4.95%
4 metų........................5.30%
5 metų........................5.75%

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

ADVOKATAS
VICTOR RUDINSKAS

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4

(arti Lawrence Ave. W. 
ir Weston Road)

NIJOLĖ B. BATES
Tci. (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 
STANUL1U1, b.a. 

416-879-4937 
(nešiojamas)

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Privati AUTO-AIKŠTĖ (‘parking")

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

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 SIX POINT ROAD 

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

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

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
$900* $<>OO*

for 1 parcel t>off
* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

“Šatrijos” ir “Rambyno” tuntai, po Toronto Maironio mokyklos pamokų š.m. gegužės 15 d. suėję iškihningon
Šv. Jurgio sueigon Nuotr. R. Otto

Kanados lietuvių skautų rajono vadas v.s. Romas Otto ilgametei skau- 
tų-čių rėmėjai Genovaitei Kuzmienei prisega LSS skirtą ordiną Už nuo
pelnus su rėmėjo kaspinu Šv. Jurgio sueigoje š.m. gegužės 15 d.

Nuotr. R. Otto

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

laivams. Paskutinių dvejų metų 
laikotarpiu jis tapo prijaukintu 
laivų palydovu. Bijomasi, kad 
jis gali susižeisti patekęs po di
desniu laivu ar gali sukelti ava
riją mažesniam laivui. Čiabuvių 
gentis ėmė saugoti banginį nuo 
planuojamo jo išvedimo į atvirą 
jūrą, nes jie tiki, kad jame įsikū
nijo neseniai miręs genties va
das Ambrose. Jis buvo genčiai 
pažadėjęs sugrįžti pas juos ban
giniu ir tik kelioms dienoms 
praėjus po Ambrose mirties 
banginis įstrigo įlankoje ir vis 
ten tebesilaiko.

Nova Scotia vyriausybė už 
nekalto asmens kalinimą turės 
sumokėti 1,5 milijonų dolerių. 
Clayton Johnson gaus tą sumą 
advokatų paslaugoms ir kitom 
išlaidoms apmokėti, taipgi ir už 
prarastas pajamas. Asmuo buvo 
apkaltintas savo žmonos nužu
dymu po to, kai jis netrukus po 
jos mirties vedė. Apeliacinis 
teismas jį išteisino, nes nebuvo 
pakankamų įrodymų pirmosios 
žmonos mirčiai nustatyti.

Katalikų vyskupas Fred 
Henry, Kalgaryje (Alberta) vie
šai pasisakė prieš Kanados mi- 
nisterį pirmininką Paul Martin 
dėl jo, kaip kataliko, pritarimo 
abortams ir sutikimo įteisinti tos 
pačios lyties asmenų vedybas. 
Laiške sakoma, kad katalikas 
negali laikytis nuomonės, kuri 
prieštarauja pagrindiniams tikė
jimo principams, o konservatorė 
parlamentarė Cheryl Gallant pa
lygino Irake teroristų įvykdytą 
galvos nukirtimą JAV piliečiui 
rangovui su Kanadoje vykdo
mais abortais per ištisus 35 me
tus. Konservatorių vadas Ste
phen Harper nepasmerkė parla
mentarės, tačiau, jei taptų minis- 
teriu pirmininku, neketintų įves
ti įstatymo įteisinimą, uždrau
džiantį abortus.

Su pirmąja vasaros diena 
Britų Kolumbijos provincijoje 
ėmė siausti dideli miškų gaisrai. 
Birželio 22 d. ten siautė net 129 
įvairaus dydžio gaisrai, nuo ke
lių šimtų iki dviejų-trijų tūkstan
čių hektarų plote. Juos gesina 14 
malūnsparnių ir keli šimtai gais
rininkų. Ypač sunku yra gesinti 
greitai besiplečiančius gaisrus 
beveik neprieinamose tarpukal
nėse, kurias supa kalnų keteros. 
Jos per stačios gesinimo prie
monėms išmesti ir jas aptarnau
ti. Praėjusių trejų metų sausra 
daug prisideda prie greito gaisrų 
plitimo. Pernai pietinėje Britų 
Kolumbijoje vykę gaisrai pri
vertė daugiau kaip 30,000 gy

ventojų palikti savo gyvenvie
tes, kurių daugelis grįžę rado tik 
pelenus.

Maria Campbell, Kanados 
rašytoja, dramaturge ir kino 
menininkė buvo apdovanota 
50,000 dol. Molson meno prizu. 
Tai jau ne pirmas jos pripažini
mas kaip autorės ir čiabuvių įk
vėpėjos ir auklėtojos, tačiau tai 
pirmas apdovanojimas, susijęs 
su piniginiu prizu. Šiuo metu ji 
dėsto Saskatchewan universitete 
ir labai daug prisideda prie savo 
bendruomenės švietimo ir palai
kymo. Jos knyga “Flight” susi
laukė scenos. Ji parašė ir pati re
žisavo septynis televizijos doku
mentinius filmus ir dar tebedir
ba savaitinėse čiabuvių televizi
jos serijose. Tokiais prizais pra
eityje buvo apdovanoti Mavis 
Galant, Robertson Davies, Alice 
Munro, Margaret Attzood ir Mi
chel Tremblay.

Pagal 1991 metų Ontario 
arbitražo aktą (Arbitration 
Act) nuo šių metų rudens turės 
įsigalėti “šaria” (musulmonų re
liginių įstatymų) tribunolas ve
dybų, skyrybų, giminystės ir 
šeimų reikalams spręsti. Tam 
vadovautų Islamų civilinės tei
sės institutas. Kai Anglijos mu
sulmonų bendruomenė pareika
lavo teisių ir leidimo naudoti Is
lamo įstatymus šeiminiams gin
čams spręsti, Anglijos vyriausy
bė griežtai uždraudė naudoti re
liginių bendruomenių teismus, 
nes vienoje valstybėje turi būti 
viena teisė visiems. Ontario mu
sulmonės moterys, susibūrusios 
į Kanados musulmonių moterų 
tarybą šaukiasi pagalbos ir tiki
si, kad jų teisės liks kaip iki šiol 
lygios su visų Kanados moterų 
teisėmis. 1400 metų senumo 
“šaria” įstatymai yra skirtingai 
aiškinami ir skiriasi nuo kraštu
tinio Afganistano Talibano su
pratimo ir kiek kitaip aiškinamo 
Pakistane, Bangladeše ir Jorda
ne. Rašytoja Sally Armstrong 
savo knygoje Užslėpta grėsmė 
(Veiled Threat) teigia, kad “ša
ria” įstatymas prieštarauja žmo
gaus teisėms - nesvarbu kurio 
krašto “šaria” versiją bepaim- 
tum, moterys nėra lygios vy
rams. Jų manymu, šis Ontario 
provincijos teisinis žingsnis yra 
didžiausias žmogaus teisių pa
žeidimas. Atsirado net 10 advo
katų, kurie nemokamai siūlo sa
vo patarnavimus Kanados mu
sulmonų moterų tarybai. Dauge
lis musulmonių yra kilusios iš 
labiausiai moteris išnaudojančių 
genčių ir kultūrų pasaulyje, ir jų 
teisės Kanadoje yra dažniausiai 
pažeidžiamos.

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų) 

a 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

SPORTAS
Teniso žaidėjams
ŠALFASS rengiamos Šiaurės 

Amerikos lietuvių lauko teniso pir
menybės įvyks š.m. liepos 24-25 
d.d. Toronte, “Thorncliffe Park 
Tennis Club”, 15 Leaside Pk. Dr„ 
East York. Blogam orui esant var
žybos vyks viduje. Visų amžių, ly
čių ir grupių tenisininkai regist
ruojasi iki liepos 17 d. šiuo adresu: 
E. Krikščiūnas, 105 Anndale Dr., 
Willowdale, Ont. M2N 2X3; tel. 
416 225-4385; E-paštas eugene- 
krik@rogers.com. Mokestis - $20 
registruojantis iš anksto arba $25 - 
varžybų dieną; jaunimas $10 arba 
$15 varžybų dieną. Varžybų pra
džia - tuoj po registracijos šešta
dienį, liepos 24, 10 vai. ryto. Kvie
čiami dalyvauti visi lietuvių kilmės 
žaidėjai. Kiekvienas gali žaisti ne 
daugiau kaip 3 rungtyse. Jei teks 
žaisti vidaus aikštėse, reikės primo
kėti. Inf.

Žinios iš Lietuvos
KREPŠINIS: Slovėnijoje pasi

baigusiame ketvirtajame Europos 
moterų kurčiųjų krepšinio čempio
nate Lietuvos komanda paskutinią
sias rungtynes pralaimėjo prieš 
Švedijos krepšininkes 60:62 ir už
ėmė antrąją vietą. Europos vyrų 
kurčiųjų krepšinio čempionate Lie
tuvos krepšininkai kovos dėl trečios 
vietos su Ukrainos komanda.

LENGVOJI ATLETIKA: Olim
pinis ir pasaulio disko metimo čem
pionas V. Alekna laimėjo 20-ąsias 
tarptautinės lengvosios atletikos 
varžybas “Vardinoyiannia” Kretos 
saloje (Graikija). Lietuvis diską nu
sviedė 70 m 97 cm - tai geriausias 
rezultatas pasaulyje šį sezoną. Ant
rą vietą užėmė vengras R. Fazek 
(70 m 83 cm). Trečias - estas G. 
Kanter (66 m 71 cm). Gegužės mė
nesį Maskvoje vykusiose Pasaulio 
šiuolaikinės penkiakovės pirmeny
bėse lietuvis A. Zadneprovskis iš
kovojo aukso medalį.

DVIRAČIAI: Lietuvos dvira
čių plento čempionate, kuriame da
lyvavo 22 dviratininkai, T. Vaitkus 
25 km nuotolį tarp Bubių - Kelmės 
ir atgal įveikė per 32 min. 2,06 sek. 
(vid greitis - 46 km/v). Sidabrą lai
mėjo vilnietis V. Kaupas, atsilikęs 
nuo T. Vaitkaus 1 min. 3,77 sek. 
Bronzos medalis atiteko 18-mečiui 
šiauliečiui G. Bagdonui. Moterų nu
galėtojos titulą Šiauliuose (tarp 17 
dalyvių) apgynė D. Žiliūtė, 15 km 
nuotolį įveikusi per 22 min. 13,34 
sek. Sidabras teko panevėžietei R. Li- 
pinskaitei, atsilikusiai nuo nugalėto
jos 33,18 sek. Bronza teko penkiolik
metei panevėžietei A. Trebaitei.

ŽOLĖS RIEDULYS: Kėdai
niuose vykusiame Lietuvos vyrų 
žolės riedulio čempionate nugalėto
jais tapo “Panevėžio” riedulininkai. 
Sidabro medaliai atiteko Kėdainių 
“Nevėžiui”, bronza - Vilniaus “Ru
daminai - Ardui”.

DŽIUDO: Kaune vykusių V 
tarptautinio Europos džiudo sąjun
gos (EJU) B grupės varžybų nuga
lėtojais tapo du Lietuvos atstovai. 
Vyrų svorio grupėje iki 60 kg nuga
lėjo Albertas Techovas, grupėje iki 
100 kg pirmas buvo Tomas Meč- 
kovskis. Antrąją vietą užėmė K. 
Bauža (iki 90 kg). Moterų varžybo
se penkios Lietuvos atstovės užėmė 
antrąsias vietas. Kubos džiudo rink
tinės atstovai buvo pirmi dviejose 
vyrų bei visose septyniose moterų 
svorio grupėse. v.P.

Ledo ritulio rungtynės 
Siaurės Amerikos lygoje bai
giasi Stanley Cup laimėjimu. 
2003-2004 metų baigminėse 
septyniose rungtynėse žaidė 
“Tampa Bay Lightning” ir “Cal
gary Flames”. Septintąsias rung
tynes “Calgary Flames” žaisda
mi Tampa Bay Floridoje pralai
mėjo santykiu 2:1. “Tampa Bay 
Lightning” laimėjo šią taurę po 
24 metų kovos. A.V.

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

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

2.60% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.05% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.55% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.10% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

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

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................ 4.00%
2 metų........................4.40%
3 metų........................4.95%
4 metų........................ 5.30%
5 metų........................ 5.75%

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

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortglčius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
PIrmad., 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

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:eugene-krik@rogers.com
mailto:info@parama.ca
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Mokyklai ir kursams - sudie!
Įvyko šventinis 2003-2004 

mokslo metų užbaigimas. Tai 
Toronto Maironio mokyklos ir 
Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
abiturientų, jų tėvelių ir mokyto
jų ne vienerių metų mokslo ir 
darbo pastangas vainikavusi ir 
visų laukiama išleistuvių šventė. 
Sveikinimo kalba ją pradėjo 
mokyklos vedėja Aldona Šimo- 
nėlienė. Prisikėlimo parapijos 
salėje vykusio renginio progra
mai vadovavo Julija Valiulytė, 
akompanavo Diana Balsienė- 
Calderon.

Šių metų aštuntojo skyriaus 
abiturientai: Melanie Dziengo, 
Victoria Henderson, Aurelija 
Jusytė, Mažvydas Murza, Jonas 
Paliulis, Andrius Paznėkas, Dia
na Pogorski, Daina Šablinskaitė, 
Vykintas Vaškevičius; Aukštes
niųjų lituanistinių kursų abitu
rientai: Valentinas Bachovas, 
Giedrė Borisevičiutė, Rūta Kar- 
dauskaitė, Vaiva Kuraitė, Daina 
Kuraitė, Rita Raginskaitė, Kris
tina Smailytė, Monika Sungai- 
laitė, Viktorija Valaitytė, Ginta
ras Valiulis. Sveikino ne tik jų 
šeimų giminės ir artimieji, bet ir 
garbingi vakaro svečiai.

Abiturientų išleistuvėse da
lyvavę dvasiškiai: Prisikėlimo 
parapijos klebonas Augustinas 
Simanavičius (OFM), Lietuvos 
kankinių parapijos klebonas 
prel. Jonas Staškevičius ir ev. 
kunigas Algis Žilinskas.

Į Kanados lietuvių bendruo
menės renginį Toronte atvyko 
garbingas svečias iš Otavos - 
Lietuvos ambasados Kanadoje 
atstovas, patarėjas Romanas Mi
liauskas. Visi renginio dalyviai 
dėmesingai klausėsi patarėjo 
sveikinimo kalbos, kurioje jis 
perdavė ambasadorės Sigutės 
Jakštonytės linkėjimus abitu
rientams.

Šiltus ir jaudinančius sveiki
nimo žodžius tarė Kanados lie
tuvių bendruomenės krašto val
dybos pirmininkė Rūta Žilins
kienė. KLB Toronto apylinkės 
valdybos pirmininkė Danutė 
Garbaliauskienė pasveikino jau
nimą ir pakvietė į šių metų tauti
nių šokių šventę Čikagoje.

Diplomus ir premijas go
riausiems moksleiviams įteikė 
vakaro svečiai: patarėjas Roma
nas Miliauskas, KLB pirm. Rūta 
Žilinskienė, KLB Toronto apy
linkės pirm. Danutė Garbaliaus
kienė, Prisikėlimo kredito ko
operatyvo valdybos pirm. Liu
das Matukas ir “Paramos” kre
dito kooperatyvo valdybos pirm. 
Audrius Šileika. Mokyklos ve
dėja Aldona Šimonėlienė, vedė
jos pavaduotoja Donata Puterie- 
nė, Maironio mokyklos aštunto
jo skyriaus mokytoja Jolanta 
Stasiulevičienė ir jos padėjėja 
Rūta Samonytė sveikino aštun
tojo skyriaus abiturientus, o 
aukštesniųjų lituanistinių kursų 
mokytojos Nijolė Benotienė, 

Metiniame Toronto “Gintaro” ansamblio koncerte “Pašokdinsiu vidury
ratelio” š.m. birželio 6 d. Anapilio sodybos salėje gausius žiūrovus džiugino 
mažieji šokėjai Nuotr. D. R. Puterių

SU ŠTURMU I
SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Irena Ehlers, Rima Žemaitytė- 
de luliis, Sigina Katkauskaitė 
įteikė apdovanojimus lituanisti
nių kursų abiturientams.

Aštuntojo skyriaus studentų 
vardu padėką mokyklai ir mo
kytojoms tarė Aurelija Jusytė ir 
Andrius Paznėkas, kurių atsi
sveikinimo žodžiai buvo kupini 
meilės, tikėjimo ir subtilaus hu
moro. Jie žino, kad kai kurie aš
tuntokai atsisveikina tik vasarai, 
nes nuo rudens ketina toliau tęs
ti lietuvių kalbos ir kultūros stu
dijas. Rudenį jie sugrįš į Aukš
tesniuosius lituanistinius kursus 
ir dar trejus metus gilinsis į lie
tuvių tautos istoriją, tautosaką, 
mokysis lietuvių kalbos grama
tikos ir literatūros.

Dainos Kuraitės kalba, kurią 
ji skaitė Aukštesniųjų lituanisti
nių kursų vardu, visus vakaro 
dalyvius nukėlė į tolimą šalį - 
Lietuvą. Padėkos kalboje atsi
spindėjo pagrindinis Antoine de 
Saint Exupery pasakos Mažasis 
princas motyvas. Vertybės, ku
rias iššaukština rašytojas knygo
je, Dainos Kuraitės padėkoje 
buvo priešpastatytos ir palygin
tos su modernaus pasaulio litua
nistinių kursų studentų įgytomis 
vertybėmis, kurios juos keičia, 
pažadina norą tobulėti, keisti 
juos supantį pasaulį ir būti rei
kalingiems. Abiturientai prisipa
žįsta, kad rožė, kuri yra pasėta 
visų jų širdyse, žydi lietuvybės 
meile - vertybe, kurią jie per
duos savo vaikams ir vai
kaičiams.

Iškilmingo išleistuvių vaka
ro metu savo padėką mokyto
joms, tėveliams, mokyklos rė
mėjams, tėvų komitetui tarė 
Maironio mokyklos vedėja Al
dona Šimonėlienė.

Abiturientai savo paruoštas 
vakaro menines programas rodė 
jau po šventinės vakarienės. Aš
tuntojo skyriaus abiturientų pro
grama Tėviškė - lietuviškos dai
nos ir eilėraščiai apie nepakarto
jamą Lietuvos grožį - visų va
karo svečių širdis užliejo meile 
tėviškei.

Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų abiturientų pasirodymas - 
spektaklio Vestuvės ištrauka iš 
Palangos Juzės. Puiki abiturien
tų vaidyba, humoristinis tradici
nės lietuvių kaimo šeimos kas
dienybės ironizavimas sukėlė 
bangą plojimų ir juoko. Visi va
karo dalyviai buvo sužavėti jau
nuolių artistiškumu, autentiškais 
lietuvių liaudies drabužiais, iš
kalba.

Tėvų komiteto pirm. Jurgis 
Kuliešius savo kalboje dėkojo ir 
linkėjo geriausios sėkmės vai
kams ir jų tėveliams.

Džiugu, kad lietuviškas žo
dis, tradicijos ir kultūra, kuri yra 
perduodama iš kartos į kartą, 
klesti visų abiturientų širdyse!

Jolita Žabienė

Daina Kuraitė taria atsisveikinimo žodį Aukštesniųjų kursų abiturientų vardu birželio 4 d. mokslo metų už
baigime. Kartu su kursantais sėdi baigusieji Toronto Maironio mokyklos VIII skyrių Nuotr. R. D. Puterių

GYDYTOJO UŽRAŠAI 

Besimptominis ligos periodas 
Ligos, kurių pradžia organizme nepasireiškia

DR. VYTAUTAS MEŠKA
Jau seniausiais laikais buvo 

žinoma, kad ligos simptomai ga
li pasirodyti iš lėto, nesitikint 
nei pačiam pacientui.

Tai sunki medicinos teorijos 
ir praktikos problema, nes orga
nizme jau vyksta kažkokie ne
geri liguisti procesai, kuriuos 
gali liudyti bloga nuotaika ir 
sapnai, kažkokios nežinios lau
kimas. Bet pacientas, kaip ir gy
dytojas, čia yra dažniausiai bejė
gis. Štai pora pavyzdžių.

Pacientas A.M., 73 m. am
žiaus, pensininkas, iniciatyvus, 
energingas, gero būdo žmogus, 
palaipsniui ėmė jausti didėjantį 
fizinį silpnumą. Kreipėsi į gydy
toją. Vilniaus poliklinikos spe
cialistas išrašė jam širdį stipri
nančių lašų, bet jie nepadėjo. Iš 
maisto parduotuvės, kuri buvo 
maždaug už pusės kilometro 
nuo namų, pareiti tapo sunku, 
tekdavo pasėdėti ant suoliuko. O 
buvo žiema. Atsiradus nuolati
niam vidutinio sunkumo mau
džiančiam skausmui dešiniaja
me nugaros šone, buvo gydomas 
plataus spektro antibiotikais, bet 
ir tas nepadėjo. Vis didėjantis 
veido išbalimas liudijo besivys
tančią mažakraujystę (enemiją). 
Vėl buvo paguldytas vienoje 
Vilniaus vidaus ligų klinikoje. 
Po 2-3 savaites užtrukusių tyri
mų, atlikus skrandžio rentgeno- 
skopiją rastas išplitęs skrandžio 
vėžys.

Gydytojų konsiliumas, kurį 
sudarė vidaus ligų gydytojai ir 
chirurgai, nutarė paciento ne
operuoti. Tačiau vyriausias kon
sultantas chirurgas vis tik sutiko 
atidaryti pilvo ertmę ir konstata
vo, kad vėžio mazgeliai (metas
tazės) yra išsisėjusios į kepenis 
ir žarnyną. Taigi pilvo sienelę 
teko užsiūti. Pacientui buvo lei
džiamas morfijus, ir jis po 8 die
nų mirė.

Pacientas V.N., 72 metų, 
pensininkas, dėl pastovių, nuo 
vaikystės esančių ir dabar labai 
sustiprėjusių galvos skausmų 
buvo tiriamas Vilniaus universi
tetinės ligoninės neurologinėje 
klinikoje. Atlikti nuodugnūs ty
rimai, kurie apėmė ne tik galvos 
smegenis (magnetinio rezonan
so tomografija), bet ir kitos or- 
ganizmos sistemos, kaip pvz. 
kraujotakos, kvėpavimo, virški
nimo, inkstų bei jų išvedamųjų 
latakų, nustatyti tik amžiaus pa
kitimai. Biopsiniai tyrimai (per 
adatą paimti audiniai, kurie, 
juos specialiai nudažius, tiriami 
mikroskopiškai) taip pat nieko 
blogo nerodė. Visa tai vyko ko
vo mėnesio viduryje, ir pacien
tas, nesumažėjus galvos skaus
mams, iš klinikos išrašytas.

Kadangi pastovūs galvos 
skausmai buvo sukėlę ir neuro
zę, pacientas keletą kartų bandė 
tartis dar ir kitose klinikose su 
įvairiais specialistais, tarp jų ir 
su urologe, kuri, netekusi kant
rybės, gegužės viduryje paguldė 
jį į urologinę kliniką. Atlikti 
rentgenoskopiniai, echoskopi- 
niai tyrimai ir biopsija rado vė
žį, nors šios ligos kliniško pa
sireiškimo tikrai nebuvo.

Pirmuoju ir antruoju atveju 
norėta pavaizduoti besimptomi- 
nį ligos periodą. Bet antrasis at
vejis sukelia mintis apie profi
laktikos problemą. Tarkim, kad 
pacientas sistemingai lankosi 
pas įvairius specialistus, ir jam 
atliekami (už savo lėšas) minėti 
ir neminėti sudėtingi tyrimai. 
Suprantama, jie būtų be liguistų 
(patologinių) pakitimų. Kadangi 
medicinos darbuotojų antrasis 
pacientas buvo neblogai žino

mas, tai, tikriausiai, netruktų pa
sklisti gandai apie jo sutrikusią 
psichinę būseną. Tačiau juk dar 
kovo mėnesį jis buvo kliniškai 
sveikas ir nuodugniai ištirtas, o 
gegužės viduryje - jau operuo
tas nuo išplitusio vėžio.

Visa tai rodo, kad besimpto
minis ligos periodas yra ne tik 
svarbus, bet ir pavojingas. Tad 
pažvelkime į jį kiek giliau.

Infektologijoje (užkrečiamų 
ligų medicinoje) yra vadinama
sis inkubacinis periodas, kurio 
metu specifinių ligos simptomų 
dar nėra. Iš pirmo žvilgsnio as
muo atrodo sveikas, nors gali 
būti jau apsikrėtęs AIDS, tuber
kulioze, vidurių arba dėmėtąja 
šiltine ir pan. Susirgti infekcine 
liga reikia užkrato (pirminio in
fekcijos šaltinio) perdavimo. 
Yra užkrečiamų ligų, kurios per
siduoda per orą (pvz. gripo, me
ningito bakterijos), nešvarų van
denį (dizenterija), per kraują, 
seiles, net odą.

Besimptominiame susirgi
mo periode liguisti (patologi
niai) procesai lėčiau ar sparčiau 
jau vykdo savo juodą darbą. Net 
organizmo ląstelių sistemose 
keičiasi vadinamasis vidinis ląs
telių konvejeris: sutrinka sudė
tinga ląstelių membranos veikla, 
kuri visų pirma vykdo jai reika
lingų maisto medžiagų ir dujų 
įsisavinimo bei išsiskyrimo 
funkcijas.

Pro ląstelių membranose 
esančius kanalėlius suaktyvėja 
arba sumažėja organizmo elekt
rolitų (natrio, kalcio, kalio, mag
nio jonų, t.y. suskilusių moleku
lių dalelių, turinčių elektrinį 
krūvį) kelionė: jų įsiurbimas į 
ląstelės vidų ir išsiurbimas į 
tarpląstelinį skystį. Šis procesas 
yra sudėtingas, nes elektrolitų 
kiekis ir jų santykis ląstelėje turi 
būti pastovus.

Atlikti tyrimai, naudojant 
elektroninius ir elektroninius-ra- 
dioizotopinius metodus, leido 
padaryti išvadą, kad kiekviena 
sumažėjusi, padidėjusi arba ko
kybiškai pakitusi organizmo 
funkcija (pvz. inkstų, širdies, 
netgi pakitusios mintys ir aso
ciacijos) yra būtent ląstelės 
plazmos (citoplazmos), jų bran
duolių ir kitų pakenktų ląstelės 
organėlių padaras.

Jau pačioje susirgimo pra
džioje ląstelėse aktyviai ima 
veikti natūralūs fiziologiniai ap
sigynimo (sanogeneziniai) orga
nizmo mechanizmai.

Dar susirgimo besimptomi
niame periode padidėjusi natū
ralių organizmo fiziologinių ap
sigynimo mechanizmų, kaip 
pvz. prisitaikymo (adaptacijos), 
kompensacijos, detoksikacijos, 
imuniteto ir kt., veikla nesibai
gia ląstelėse, bet apima specifi
nius konkrečiai ligai kūno audi
nius bei organus arba net ištisas 
fiziologines sistemas (pvz. šir
dies ir kraujotakos arba, tarkim, 

Šioje vietoje, šalia PL Centro Lemonte turėtų išaugti didelis pastatas, 
skirtas jaunimui su keliomis salėmis krepšiniui, mokyklai, suvažiavi
mams. Jeigu bus gauta paskola iš Lietuvių fondo, darbai bus pradėti 
dar šiemet Nuotr. Ed. Sulaičio

judėjimo - atramos aparatą). Bet 
esti išimčių, kai net esant konk
rečios ligos simptomams, asmuo 
jaučiasi sveikas. Kaip minėjo
me, tada nei jis pats, nei artimie
ji jo vidinės-užkulisinės dramos 
nejaučia.

Taigi organizmas pradeda 
kovą dar prieš ligos klinikinį pa
sireiškimą, dar gerokai prieš tai 
iki pacientas kreipsis pagalbos į 
gydytoją. Bet ir tada ligos sukel
ti pakitimai, t.y. ligos simptomai 
bei požymiai ir atliktų įprastų ar 
sudėtingų kraujo analizių duo
menys dažniausiai esti beveik 
normalūs.

Jautriausias mūsų geros ar
ba blogėjančios sveikatos rodik
lis yra savijauta, nuotaika, elg
sena, emocinis jautrumas. Ta
čiau reikia mokėti į tai įsiklau
syti, atidžiai analizuoti ir, tiks
liai įvertinus duomenis, padaryti 
išvadas. Pagrindinis momentas 
čia - atskirti pelus nuo grūdų, 
t.y. atsitiktinius jutimus nuo be
siartinančios nelaimės pasireiš
kimo ženklų. Tad dėl bet kokio 
nors diegliuko, sąnario girkšte- 
lėjimo, burnos džiuvimo, sėdėti 
eilėse, kad patektum pas polikli
nikos šeimos gydytoją, nepatar
tina.

Lietuvos kurortologijos moks
linio tyrimo laboratorijoje buvo 
planingai nagrinėjama besimp- 
tominio ligos periodo problema, 
nes į kurortų sanatorijas atvyks
ta pacientų, kuriuos gydytojai 
laiko beveik sveikais. Tokie as
menys į kurortus atvyksta daž
niausiai “pasiremontuoti”, su
stiprinti sveikatos. Laikydami 
save sveikais, jie lengvabūdiškai 
nesilaiko sanatorijos darbotvar
kės, neretai lankosi restoranuo
se, savavališkai išvyksta į eks
kursijas.

Kadangi kurortinės proce
dūros, kaip jau ne kartą minėta, 
veikia dirginimo terapijos me
chanizmu, iš besimptominės sta
dijos liga čia pat gali pereiti į 
simptominę, kai atsiranda ne tik 
bendri ir specifiniai negalavi
mai, bet ir pasikeičia analizių 
bei instrumentinių tyrimų duo
menys. Tokių atvejų kurortų sa
natorijoje stebėjome nemažai. 
Šiems pacientams pagrįstai atro
do, kad dėl susirgimo kaltas gy
dytojas. Pasipila įvairioms ins
tancijoms adresuoti skundai.

Dar 1986 m. Novosibirske 
(Sibire) įvykusiame tarptautinia
me kongrese teko daryti prane
šimą apie besimptominės stadi
jos ligų diagnostiką. Pasirodo, 
šiam tikslui gerai tinka funkci
niai vegetacinės nervų sistemos 
rodikliai (pvz. elektrinė odos 
varža, elektriniai odos potencia
lai, širdies ritmo struktūra), taip 
pat ir centrinės somatinės nervų 
sistemos tyrimai (atvaizdų atpa
žinimo ir judesių reakcijos lai
kas). Ne paskutinę vietą užima 
ir specialūs psichologiniai ty
rimai.
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juozas (Joseph) NORKUS
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.

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

2373 Bloor St. West •

Tel. (416)763-5677

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

D A N TŲ G Y D Y TO J A

Dr. Gintarė Sungailienė

ALGIS S. PACEVICIUS PACE, b.Sc.,llb.

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

(tarp Islington ir Kipling gatvių) 

Etobicoke, Ont. M9A 1C2

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Suvažiavimas
Humoreska

Kokios gi sukaktys be suva
žiavimų? Va jau 50 metų, kai 
atestatus gavę išsiskirstėm - kas 
į Ameriką, kas į Kanadą ar Aus
tralija. Reikia suvažiuoti, pasi
matyti, atsipažinti.

Nutarta - padaryta. Gražiai 
apsirengę, pagal paskutinę madą 
apsikirpę ir pasidažę, kaip tik
riems inteligentams pridera, ko
ne ant pirštų galų lalėdami įs
linko į tam renginiui išnuomotą 
salę, vieno garsaus viešbučio 
kampe.

- Tai tu, Jonai!?
- O tu ar ne Valeika būsi?..
-Negi čia Birutė?..
- Sveikas, Jurgi, ar jau ma

nęs nebepažįsti?
- O ten kampe tas, ar tik ne 

mokytojas Diržys?
Nešiojami kokteiliai, lašišos 

užkandėliai atsipažinimo valan
dėlę pavertė tokiu malonumu, 
kokio turbūt niekada nebebus -

- O ar šokiai bus? - jau įsi
drąsinusi pasiteiravo Danutė.

- Bus, bus, - kažkas atsiliepė.
- Bet ar bepašoksim, - su

abejoja čia pat stovėjęs storo- 
liukas .

- Tuoj paaiškės, - pridėjo 
kitas.

Po sočios vakarienės su bal
tu ir raudonu vynu, po ašaras 
spaudžiančių suvažiavimo ren
gėjų ir buvusio direktoriaus 
kalbų, buvę bendraklasiai ir keli 
mokytojai grupavosi laisvai pa
sišnekučiuoti, gal ir kokį cigarą 
užsidegti.

Už lango švirkštė žalia ir 
raudona spalva apšviestas fonta
nas. Tenai ir susėdo dvi atsipa- 
žinusios draugės.

- Na, papasakok kokį ga
vai? - klausė Bronė.

- O gi tokį karpenterį. Ži
nai, ką griebs, tą ir padarys, 
auksinės rankos. Apsukrus vel
niūkštis, tik va su tuo gėrimu tai 
susitvarkyti negali. Sako, taip 
reikia, toks biznis, vis tie nervai 
įtempti... Nusibodo ginčytis, te
sižino... O tavo koks?...

- Vinies įkalti nemoka - at
sakė Stasė, - jei ne aš, gyven
tume kaip čigonai. Gerai dar, 
kad vaikų nėra - šneka kažką, 
rašo ir rašo ir sako, kad gyveni
mas ne iš daiktų sudėtas, ir ko 
čia jaudintis... Verčiamės šiaip 
taip. Vincas dirba bibliotekoj, aš 
mokytojauju...

Kalbėjo ir vyrai, šimtą metų 
nesimatę. Kalbos jiems geriau 
mezgėsi prie baro. Tai vieta, kur 
ir žodynas platesnis, ir pati 

širdis plačiau atsiveria.
- Na, kaip tavoji, pasirinkai 

gerą? - teiravosi bendraklasis 
Vytas.

- Pats žinai tą gerumą. Iš 
pradžių sulipę kaip patepti, o 
paskui beveik kiekvienas sau. 
Na, ko gi daugiau, vaikai užau
go, vienas inžinierius, kitas la
kūnas, o aš golfuoju. Marytė vis 
dar laksto, vis dar ieško, kas jai 
prie veido geriausiai tiktų. Taigi 
abu užsiėmę, nėra kada nė šne
kėti. Pinigėlio užsikalėm pakan
kamai, aš pardavinėjau automo
bilius, o žmona namus. Tai tiek, 
drauguži - Na, o kaip tavoji?..

- Cha... kaip čia tau pasa
kius, - prislėgtu balseliu atsilie
pė Algis, - pasisekė man ar ne, 
nė pats nežinau. Turėjau dvi. 
Nebeturiu nė vienos. Pirmoji, 
Elziutė, buvo tikra dabita, kve
pėdavo iš tolo. Kai to jos puoš
numo nevertinau, susirado kitą. 
Girdi, Amerikoje vyrai privalo 
suprasti moteris... Vadinasi, ne
suprantu, ir eik sau. Antroji, sa
ko, škotų kilmės, Vanesa, o 
šykšti buvo kad žinotum, nesu
tarėm dėl to, gal ir dar kas pri
sidėjo, žodžiu, išsiskyrėm. Duk
tė į Europą, aš į Floridą, o ji pati 
nė nežinau kur dingo. Gerai taip 
ar negerai... nė pats nebežinau.

Salės gale prie stalo susime
tė mišri draugužėlė. Sklido juo
kas, pasakojimai ritosi vienas 
per kitą. Mokslo dienų prisimi
nimai visus sujungė ir “atjau
nino”.

- Prisimeni, kai šokom 
“Lenciūgėlį” per Vasario 16- 
osios minėjimą? - uždėjus Ignui 
ranką ant peties, prašneko 
Aldona.

- O kaip gi? Tik nežinau, 
kodėl mane parinko?

- Kad buvai šviesiaplaukis, 
panašus į lietuvį.

- Ta lietuvybė tada ir buvo 
viskas, neturėjom už ko kito 
nusitverti, - išgirdęs pradėtą po
kalbį, įsiterpė Vidmantas.

- Jokio kito užsiėmimo šalia 
pamokų ir nebuvo, - burbtelėjo 
šalia sėdintis Jonas.

(Nukelta į 8-tą psl.)

BPL Import/Export
SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650
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Anapilio žinios
- Birželio 20, praeitą sekma

dienį, pakrikštyti: Jono ir Dalios 
(Grigutytės) Ažubalių sūnus To- 
mas-Petras ir Kristinos Tamošaity
tės sūnus Aleksandras-Andrius.

- Liepos 2 yra pirmasis mėne
sio penktadienis. Tą dieną Lietuvos 
kankinių šventovėje Mišios bus 
vakare 7 valandą. Po Mišių Šven
toji Valanda prie išstatyto Šven
čiausiojo.

- Tuoktis ruošiasi Kęstutis 
Vaitkus su Lisa Groeneveld.

- Žodis tarp mūsų knygelių 
liepos-rugpjūčio laidą platina Albi
na Augaitienė sekmadieniais para
pijos salėje.

- Prisikėlimo kredito koopera
tyvo Anapilio skyriaus penktadie
nių darbo valandos pasikeičia nuo 
liepos 2, penktadienio. Tą dieną 
Anapilio skyrius darbuosis jau 
nauja tvarka: nuo 11 v.r. iki 6 v.v.

- Wasaga Beach apylinkės lie
tuviams vasarinių pamaldų laiko
tarpis prasidės ateinantį sekma
dienį. Liepos 4 d. Mišios Gerojo 
Ganytojo šventovėje jau bus laiko
mos 10.30 vai. ryto.

- Anapilio knygyne gautos 
knygos anglų kalba: Siberia (Mass 
deportations from Lithuania to 
USSR) ir The Unknown War (Anti
soviet Resistance in Lithuania).

- Mišios liepos 4, sekmadienį: 
9.30 v.r. už a.a. Andrių Tamošaitį;
11 v.r. už parapiją; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje 10.30 v.r. už 
a.a. Aleksandrą Stundienę; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje liepos 3, 
šeštadienį, 3 v.p.p. padėka Dievui.

Kandidatavimo lapelių į 
XIX KLB Krašto tarybą galima 
gauti Anapilio raštinėje, ban
kelio patalpose ir klebonijoje.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį, liepos 

4, pamaldų nebus.
- Pamaldos su Šv. Komunija 

įvyks liepos 11 d., 9.30 v. ryto. 
Šiuo sekmadieniu pamaldos prasi
dės 9.30 v. ryto sekmadieniais ir tai 
tęsis iki 2005 metų, birželio mėne
sio pabaigos.

Muziejaus-archyvo žinios
- Labai sėkmingai praėjo mu

ziejaus-archyvo išlaikymo vajus. 
Dėkojame visiems aukojusiems, 
kurie įgalina mus toliau kaupti ir 
išsaugoti Kanados lietuvių praeitį 
bei dabartį liudijančią medžiagą.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: $100 - J. Valiukienė; 
$744.91 - organizacijos ‘‘Baltic 
Women’s Council” narės.

Anapilio sodybos vaikų 
chorui “Gintarėliai” Aldona 
Petschar aukojo $100. Nuoširdi 
padėka aukotojai.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $50 - M. Zubrickienė, 
J. Kutka.

Šv. Jono lietuvių kapinių 
asfaltavimo vajui aukojo: $500 
- J. Valiukienė; $100 - R. V. 
Dementavičiai, B. A. Liškaus- 
kai, V. I. Liškauskai, A. T. Se- 
koniai, A. Rimkienė; $50 - M. 
Zubrickienė; $40 - J. Lapavičius.

A. a. Irenos Mačiulytės at
minimui tėvai J. E. Mačiuliai 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

A.a. Edmundo Staniaus 
vienerių metų mirties prisimini
mui (birželio 25 d.) mama Bro
nė ir sesuo Vida Tėviškės žibu
riams aukojo $200, ne $20 kaip 
buvo paskelbta nr. 25. Už klaidą 
atsiprašome.

A. a. Juliaus Paulėno atmi
nimui Vaidotas ir Žibutė Vai
čiūnai Tėviškės žiburiams au
kojo $50.

A. a. Anelės Baršauskienės 
atminimui pagerbti dr. R. ir A. 
Karkos Tėviškės žiburiams au
kojo $30.

Kapinių lankymo proga 2004.V.30 meno parodos atidarymas KLB mu- 
ziejuje-archyve. Dailininkai (iš k.) Kristina Baliūnaitė, Arvydas Slabo- 
ševičius, Irma Makariūnaitė (parodos kuratorė), Andrius Butkevičius

Nuotr. K. Baliūnaitės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Pradedant šiuo sekmadieniu, 

liepos 4, sekmadienio Mišios bus 
aukojamos 8 v.r., 9 v.r. (anglų k.), 
10.45 v.r. ir 12.15 v.p.p.

- Praeitą sekmadienį pamoks
lus per visas Mišias sakė svečias 
kun. Leonas Zaremba, SJ. Šiuo me
tu kun. Zaremba gyvena Šiauliuose 
ir Šv. Ignaco parapijoj eina rekto
riaus pareigas.

— Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. Pirmą 
penktadienį 7 v.v. Šv. Valanda su 
Mišiomis ir palaiminimu Švenčiau
siuoju. Ligoniai ir seneliai lankomi 
namuose ir prieglaudose iš anksto 
susitarus. Prieš Mišias klausoma 
išpažinčių. Pirmą mėnesio šešta
dienį Gyvojo rožinio draugijos 
nariai renkasi rožiniui ir Mišiom 
10.30 v.r.

- Parapijos tarybos susirinkime 
pasiskirstyta pareigomis: tarybos 
pirmininkė - Rūta Girdauskaitė; 
vicepirmininkės - B. Čepaitienė ir 
J. Neimanienė, sekretorė - J. Sta- 
siulevičienė; sekcijų pirmininkai/ės: 
religinės - A. Ambrazaitienė, visuo
meninės - V. Taseckas, labdaros - 
dr. J. Čuplinskienė, jaunimo — V. 
Juzukonytė ir K. Šiaučiulytė, rink
liavų - J. Morkūnas, jaunų šeimų - 
B. B. Degučiai ir A. A. Slapšiai, 
parapijos pastatų priežiūros - J. 
Vingelienė, “Kretingos” stovyklos 
priežiūros - R. Jaglowitz, parapijos 
žiniasklaidos - G. Petrauskienė, pa
rapijos įstaigoms pagelbėti sekcija
- D. Rocca-Melnykaitė.

- Birželio 28 d. palaidotas a.a. 
Bronius Vaidila, 86 m. Paliko 
žmoną Daną sūnus Dainių su šei
ma, Aidą Audrių ir Gailių su šei
ma, dukrą Rasą Pavilanienę su 
šeima, seseris Filomeną Černienę 
Čikagoj ir Stasę ir Genę Lietuvoje.

- Žodis tarp mūsų liepos ir rug
pjūčio mėnesių knygutės yra padėtos 
šventovės prieangyje. Kaina $5.

- “Kretingos” stovykla lietu
viškai nekalbantiems lietuvių kil
mės vaikams prasidės šį sekma
dienį, liepos 4. Registracija vyks 
nuo 9 iki 10.30 v.r. Stovyklos pra
džia 11 v.r. su Mišiomis, kurias 
aukos stovyklos kapelionas prel. E. 
Putrimas.

- Lietuviškai kalbantiems sto
vykla vyks - liepos 18-31 d.d. 
Šeimų su vaikais rugpjūčio 1-7 d.d. 
Registruotis parapijos raštinėje ir 
per internetą (www.Firstclass/~seimu 
stovykla). Daugiau žinių apie 
stovyklą teikia Alma Slapšienė 905 
726-2516.

- Mišios sekmadienį, liepos 4: 
8 v.r. už a.a. Aldoną Andriukaitienę 
ir jos šeimos mirusius; 9 v.r. už a.a. 
Teresę Galinienę; 10.45 v.r. už a.a. 
Stefaniją Dvaranauskienę, už a.a. 
Vladą Radavičių ir už a.a. Vytautą 
Abromaitį; 12.15 v.p.p. už Kuodžių 
šeimos mirusius.

A. a. Magdalenos Tarvy
dienės atminimui Lietuvos naš
laičių globai (kun. H. Šulcui) 
aukojo: $100 - A. K. Biretos; 
$50 - V. B. Biretos, A. G. Tar
vydai; $40 - 1. Kymantienė, P. 
Dalinda; $20 — I. L. Baziliaus- 
kai, A. Mačiūnienė, E. Bersė- 
nienė, V. S. Piečaičiai, dr. J. ir 
E. Čuplinskai; $10 - D. Bazi- 
liauskienė, E. Baumgardienė, A. 
Simms, V. Lėverienė.

Aukas surinko D. K. ir M.P.
A. a. Magdalenos Tarvy

dienės atminimui Prisikėlimo 
parapijos persikėlimo vajui au
kojo: $100 - A. K. Biretos; $50
- V. B. Biretos, R. Simanavičie- 
nė; $$45 - V. Siminkevičienė; 
$25 - dr. J. ir A. Sungailos; $20
- R. A. Simanavičiai, L. Mu
rauskienė, G. E. Kuchalskiai, L 
B. Wilkinson, V. Vaitkienė; $10
- L. Baumgard.

Aukas surinko D. K. ir M. P.
A. a. Broniaus Vaidilos at

minimui Eugenija Barškėtienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $40 
JAVdol.

Iš Toronto gintariefių surengtos “mažosios šokių šventės” š.m. birželio 6 d. Anapilio sodybos salėje. Viršuj - kaimo 
kapela, “Gintaro” komiteto pirmininkė Rasa Kurienė (su gėlėmis) ir “Gintaro” ansamblio vadovė Rita Karasiejienė 
(su dideliu“čekiu”); apačioje - viena veteranų grupė atlieka J. Lingio “Jievaro tiltu” Nuotr. D. R. Puterių

KLB Krašto tarybos Vy
riausios rinkimų komisijos po
sėdis - liepos 7 d., 10 v. ryto, 
Prisikėlimo parapijos patalpose. 
Rinkimai vyks rugsėjo 19 d. Vi
si prašomi gausiai kandidatuoti į 
tarybą. Nominacijų pareiškimus 
galima pasiimti iš apylinkių ko
misijų narių. Ruoškimės balsuo
ti ir išrinkti Krašto tarybą.

KLB Tarybos rinkinių komisija
Toronto lietuvių pensinin

kų klubas rengia tradicinę ge
gužinę High Parke (ploto nr. 14, 
įvažiavimas iš Bloor gatvės, ta 
pati vieta, kur pernai buvo) tre
čiadienį, liepos 14, nuo 11 v.r. 
iki 3 v.p.p. Bus V. Birštono šilti 
pietūs ir kiti priedai. Dainoms 
vadovaus muz. L. Turūtaitė su 
“Daina”. Bilieto kaina $7. Bilie
tus galima įsigyti pas L. Mačiū
nienę, 416 769-8353; L. Ko- 
perskį, 416 760-0961; S. Kuz
micką, 416 769-1351. Visi kvie
čiami. Inf.

Klebono kun. Petro Ažu
balio atminimui įsteigtas stipen
dijų fondas skiria premiją jau- 
nuoliui/ei, studijuojančiam hu
manitarinius mokslus ir aktyviai 
besireiškiančiam lietuviškoje 
veikloje. Prašymus lietuvių kal
ba, su veiklos dokumentacija, 
siųsti iki 2004 m. rugsėjo 30 d., 
dr. A. Kazlauskienei, 9 Chart
well Rd.. Oakville, ON, L6J 
3Z3, Canada.

Lietuvių Namų žinios
- Birželio 27 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 190 svečių. Pra
nešimą padarė LN Moterų būrelio 
pirm. A. Biškevičienė. Svečių kny
goje pasirašė J. Vaičiūnienė iš Kau
no technologijos universiteto, S. 
Nefas - Anykščių A. Vienuolio 
gimnazija.

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

- Svetainės “Lokys” darbo va
landos vasaros metu pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadieniais ir ket
virtadieniais - nuo 5 v.v. Kitomis 
dienomis įprastu laiku.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Veikia baras, gera 
proga susitikti su pažįstamais.

Slaugos namų žinios
- Slaugos namams aukojo: J. 

Valiukas - $500; T. Kobelskienė - 
$200.

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

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

• BALTIC TREE SERVICE” - 
Gcnėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagražinsiu 
jūsų kiemo vaizdą! Danius Lelis, 647 

.519-2299 (nešiojamus).

’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. 416 503-16X7.

P RISISKI N KITE 
PATYS

BRAŠKIŲ ir įvairiu ŽIRNIŲ
KEPYKLA ir PARDUOTUVĖ

8100 Steeles Ave. E., 6 km į rytus nuo 
Markham Rd. (Hwy. 48)

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

MOKAME 

1.00%
TAUPYMO SĄSKAITOMS

(be gyvybės draudimo)

PARAMA

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

A. a. Petrui Eismantui mi
rus, užjausdami žmoną Skolasti- 
ką ir dukrą Aldoną, Aldona ir 
Juozas Spreinaičiai Tėviškės ži
buriams aukojo $50.

A. a. Irenos Mačiulytės- 
Kunii atminimui pagerbti Tėviš
kės žiburiams aukojo Delhi, 
Ont. Šv. Kazimiero par. narės: 
$20 — Danutė Norkienė, Anelė 
Klemkienė; $10 —Lina Vencienė.

A.a. Broniui Vaidilai mi
rus, užjausdami jo žmoną Da
nutę, dukrą ir sūnus bei visus ar
timuosius, Alvina ir Vladas Ra
manauskai “Tėviškės žiburiams” 
aukojo $30.

<5^ 

• Kas atitrūksta nuo lietuviškos 
spaudos, atitrūksta ir nuo savo 
tautos.

-mwotD-i Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

'CCV meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

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

Kanados lietuvių fondo pelno 
skirstymo komisija savo posėdyje 
š.m. birželio 9 d. svarstė paramos 
prašymus ir savo pasiūlymus prista
tė Tarybos nutarimui. Fondo taryba 
birželio 14 d. pasiūlymus peržiūrė
jo ir su mažais pakeitimais patvirti
no. Parama Kanados organizaci
joms buvo skirta tokia: $25,500 
KLB krašto valdybai; $8,000 Kana
dos lietuvių muziejui; $5,000 “Tė
viškės žiburiams” (įskaitant ir $520 
iš p.p. Kantautų fondo); $3,700 To
ronto liet, jaunimo ansambliui 
“Gintaras”; $2,500 KLJS; po $2, 
000 stovyklavietėms “Romuva” ir 
“Kretinga”; $1,800 Hamiltono taut, 
šokių ansambliui “Gyvataras”; po 
$1,500 Toronto chorui “Volungė” 
ir Toronto sporto klubui “Aušra”; 
$1,000 KLB rengtam “100 metų 
spaudos atgavimo” minėjimui; po 
$750 Toronto skautų tuntams 
“Rambynas” ir “Šatrija”; $600 
Montrealio skautų tuntui; po $500 
Hamiltono sporto klubui “Kovas”, 
Mississaugos kaimo kapelai, Missi- 
ssaugos sporto klubui “Anapilis”, 
Suvalkų trikampio lietuvių išeivijo
je sambūriui, Toronto sporto klubui 
“Klevas”, Toronto pensininkų cho
rui “Daina”, Toronto sporto klubui 
“Gintaras”, Toronto vyrų chorui 
“Aras”, “Už sielovadą” patariama
jam komitetui; po $400 Toronto 
lietuvių klubui “Santaka” ir Toron
to “VI. Pūtvio” šaulių kuopai; $300 
Hamiltono skautų-čių tuntui 
“Nemunas-Širvinta”; po $250 Ha
miltono ateitininkams, Kanados lie
tuvių menininkų draugijai, Mont
realio slidinėtojų sąjungai, Toronto 
filatelistų sąjungai; $200 Hamilto
no radijo programai “Gintariniai ai
dai”. Iš viso $64,000. Inf.

ręjprlįp

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

Aušros Vartų parapijos cho
ras sekmadienį, birželio 27 užbaigė 
giedojimo sezoną ir išėjo užtar
nautų atostogų. Klebonas kun. R. 
Birbilas padėkojo vargonininkui L. 
Djincheradze, choro seniūnui R. 
Bulotai, koordinatoriui Ant. Mickui 
bei choristams ir palinkėjo geros 
vasaros.

L.K. Mindaugo ir “Nerin-
gos” šaulių metinė gegužinė ren
giama liepos 4, sekmadienį, šaulių
sklype Rigaud, Que. Gros muzika, 
bus vaišės, loterija ir sporto žai
dimai. Golfo varžybas ves A. Pie- 
šina.

Inž. Alfredas /. Kazimiero parapijos šventovės remonto
projekto vadovas ir parapijietis, su Alice Skrupskaite, parapijos komi
teto pirmininke Nuotr. Pat Pingitore

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Suvažiavimas
(Atkelta iš 7-to psi.)

- Viskas pasibaigė, kai 
Amerikon atvykom. Čia, vyruti, 
jau reikėjo griebtis rimtų da
lykų...

- O lietuvybė tau nerimtas 
dalykas! - šūktelėjo pasipiktinęs 
Stepas.

- Rimtas ar nerimtas, viskas 
tas pats, pirmiausia šiame krašte 
nenaudingas, nereikalingas, at
važiavai ir asimiliuokis...

- Kaip tau negėda ?! - įsiki
šo Aldona.

- Materialistas jau tu ar ką?!
- pridėjo Ignas.

Labai laiku garsiakalbyje 
suskambėjo kažkoks tango.

- Na, einam pašliaužioti, 
jaunystės dienas prisiminę^ - 
keldamasis nuo stalo, pasiūlė 
Viktoras.

Muzikai nutilus, rengėjai vi
sus sušaukė fotografuotis.

— Daktarai į priekį! - kažkas 
šūktelėjo.

— Golfininkai į priekį, ne 
daktarai.

- Su buvusiais mokytojais...
— Vidmantai, įtrauk pilvą.
- O tu sušukuok savo plikę.
- “Cheese”, - dar kartą!
Pasiglėbesčiavę, išsibučia- 

vę, pasierzinę bendraklasiai iš
siskirstė. Nė vienas nedrįso sa
kyti “iki kito karto”...

Č. Senkevičius

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems j užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

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.

Matininkas
TOMAS A. SENKUS, bsc..o.l.s..o.li.p 

ONTARIO LAND SURVEYOR

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

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

Už a.a. Antaną Čepulį, uolų 
Aušros Vartų parapijos narį, palai
dotą lietuvių Šv. Jono kapinėse 
Mississauga, Ont., choras giedojo 
Libera. Artimieji buvo pakviesti 
vaišėms Vichy restorane.

A. a. Petras Valenčius, 91 m. 
amžiaus, mirė birželio 24 d. Po
pamaldų laidotuvių koplyčioje pa
laidotas Notre Dame dės Neiges
kapinėse. Liko žmona, duktė, du 
vaikaičiai ir provaikaitis. D.S.
Šv. Kazimiero parapijos žinios

- Nuoširdžiai dėkojame Mont
realio lietuvių kredito unijai “Litas” 
už $10,000 auką Šv. Kazimiero šven
tovės remonto darbams. Taip pat pa
rapijiečiai ir Montrealio lietuvių 
bendruomenė buvo labai dosnus 
šitam projektui. Visiems dėkojame. 
Šventovės atnaujinimo darbai įvy
ko šiemet ruošiantis parapijos šimt
mečio jubiliejui 2007 metais. V. L.

Š ^I'SENOS
Apie vedybas

Danguje nėra vedybų, tačiau 
ir vedybiniame gyvenime nėra 
dangaus.

Vedybos yra uostas laike 
audros, bet labai dažnai audros 
būna pačiame uoste.

Knygos
- Ale pats, kaip matau, turi 

daug knygų įsigijęs. Turėtum pa
sirūpinti ir spinta knygoms.

- Kad spintos niekas nesko
lina...

Pažanga
- Ką man daryti, daktare, kad 

naktį galėčiau gerai miegoti?
- Bandykite išgerti prieš ei

damas gulti stiklinę šilto pieno 
ir užkrimsti kiek obuolio.

- Betgi prieš šešis mėnesius 
tamsta man patarei, kad imtų 
miegas, pasninkauti!

- Taip, ponia, bet medicinos 
mokslas nuo to laiko gerokai pa
žengė.

Teisme
Teisėjas: - Palikdamas savo 

žmoną, tamsta pasidarei dezer
tyru.

Teisiamasis: - Jeigu ponas 
teisėjas pažintumėt mano žmo
ną, vadintumėte mane ne dezer
tyru, o pabėgėliu...

Kapavietė
Anglijos vieno miesto valdy

ba išėjusiam į pensiją kapinių 
sargui padovanojo žemės sklypą 
jo kapui. Jis padėkojo už dovaną: 
“Tai iš tiesų malonus kampelis, 
bene vienas iš gražiausių. Todėl ir 
jums siūlau pasirinkti vietą šalia 
manęs.”

Tėvas ir vaikai
- Petriuk, ar tave tėvas lupa?
- Ne, iš dešimties brolių aš 

pats jauniausias, ir kol mano eilė 
ateina, tėvas jau pavargsta.

Parengė - Stasys Prakapas

http://www.Firstclass/%7Eseimu
http://www.labdara.ca
http://www.whittamoresfarm
mailto:tomsenkus@rogers.com

