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Valdymo menas
Kartais prasitariama, kad politika - tai nešvarus 

dalykas. Daugelis tai priima kaip tiesą ir jaučiasi lai
mingi būdami atokiau nuo viso to. Gali kilti klausimas, 
ar iš tikrųjų taip yra?

P
OLITIKA (gr. Politike - valstybės valdymo me
nas) apibrėžiama kaip veiklos būdas, nukreiptas į 
valdžios ir galios vertybes. (LE XXIII t.) Tas bū
das arba metodai labai skirtingi, atsižvelgiant į gyveni

mo sritis ir siekius. Todėl visose valstybėse reiškiasi vi
daus politika, užsienio politika, švietimo, ekonominė, 
finansų, socialinių reikalų ir kt. Kur ir kokių nešvarumų 
čia reikėtų ieškoti, kad pasitvirtintų aukščiau pažymė
tas, dažnai vartojamas apibūdinimas? Klausimas ne
lengvas, užduotis dar sunkesnė būtų. Mat daikto ieško
ma ne ten, kur jis slypi. Valdymo menas savaime nėra ir 
negali būti kokia nors blogybė ar nešvari sritis. Va, kai 
kurie valdymo menininkai - tai jau kas kita. Apie tokius 
turbūt galvojama teigiant, kad politika nešvarus daly
kas? Taigi patys žmonės padaro dalykus,vienus švarius, 
kitus ne. Su tuo tikrai reikėtų sutikti. Mat žmonių dora, 
sąžiningumas, darbštumas, teisingumas kuria gerus dar
bus ir gerą politiką. Ir atvirkščiai - savanaudžiai, suk
čiai, garbėtroškos, kai kurių akyse gyventi mokantys ti
peliai palieka rėžiančias žymes, sukuria stiprų įvaizdį, 
paveikiantį visuomenę iš esmės nusivilti bendrais vals
tybės reikalais, nes juos tvarko politikai bei jų pasirinkti 
pareigūnai. Tokiu būdu dėl neigiamų veikėjų ir pati po
litika virsta nepatraukliu reiškiniu. O tai pirmiausia at
stumia ir mokslus einantį jaunimą, kuris politiniais da
lykais per mažai domisi, nemėgsta stebėti bei vertinti 
politinių vyksmų, juo labiau studijuoti politinius moks
lus. Todėl parlamentuose netrūksta balsavimui reikalin
gų rankų, bet trūksta nuosaikiau, tiksliau, žinoviškai 
galvojančių, platesnį akiratį sugebančių susikurti as
menų.

T
AS trūkumas itin jaučiamas posovietinėse nepri
klausomose valstybėse, taigi ir Lietuvoje. Žino
ma, tai atskiras fenomenas. Suprantama, kad il
gametė okupacija ir vienos komunistų partijos režimas 

bet kokią mąstyseną politikos klausimais buvo pavertęs 
nusikalstama veikla. Net ir įtarimas, kad tas ar anas as
muo gali politikuoti, Stalinui rodėsi kaip nusikaltimas, 
ir tokį įtariamąjį geriau iš anksto sunaikinti negu rizi
kuoti. Šitokioje aplinkoje kas gi stengtųsi domėtis poli
tika? Užtat ir šiandieninė tikrovė tokia, kad neturime 
rimtam politiniam darbui paruoštų veikėjų. Lietuvai at
gavus nepriklausomybę, verkiant reikėjo vadovybės, 
reikėjų naujos sistemos kūrėjų. Daryta daug nusižiūrė
jus tai vienur, tai kitur, dažnai net negalvojant, ar tas 
Lietuvai tinka, ar šiuo metu reikalinga ir naudinga. Jo
kių kitų galimybių ir sąlygų nebuvo. Užteko tik trukdy
mų iš šalies ar iš tų, kurie nepriklausomybės nenorėjo, 
bet ir nuo krašto valdymo nesitraukė. Deja, nedaug kas 
pasikeitė ir po keturiolikos nepriklausomybės metų. Ži
noma, pasiruošimo valdyti prasme tas laikas gal ir 
trumpas, juoba, kad ne visi valstybės veikėjai į tą valdy
mo meną bent panašiai žiūrėjo ar stengėsi jį atitinkamai 
suprasti, ko nors išmokti. Užtat šiandien lengviausiai 
apsimesti kaltintojais, nors išties “juokiasi puodas, kad 
katilas juodas”, kaip sakydavo mūsų senoliai, nestokoję 
šviesios išminties. Todėl nenuostabu, kad tokioje aplin
koje lengviau gimsta pagundos iš to valdymo meno iš
pešti ką nors daugiau tik sau, į savo pareigybę pažiūrint 
kaip į gal nebepakartoj amą progą. Ir taip tasai garbingas 
valdymo menas pavirsta paprasčiausiu verslu, nors 
valstybei atstovaujančios iškabos lieka tos pačios. Kova 
dėl valdžios tampa visos vidaus politikos pagrindu', o 
krašto gerovės atžvilgiu beveik beprasmiu dalyku, nes 
po visų rinkimų tik vardai tesikeičia. Atidesnis žvilgsnis 
renkant valdžią galėtų nors po truputį gerinti valdymą. 
Ne kiekvienas tinka, kuris nori ir skverbiasi. Ypač tai 
įsidėmėtina artėjant seimo rinkimams. Č.S.

KANADOS ĮVYKIAI

Svarstymai po rinkimų

Lietuvių pavardžių kilmė

Visos trys pagrindinės 
partijos Kanadoje, sakoma, yra 
laimėjusios ir pralaimėjusios 
praeituose rinkimuose. Ketvirto
ji partija - Kvebeko blokas liko 
toje pačioje vietoje, kaip ir pra
eituose rinkimuose,, bet jau su 
54 parlamento nariais, kurių sie
kis - nepriklausomas Kvebekas. 
Jei penkiose rinkiminėse apylin
kėse vykstančiuose perskaičia
vimuose nebus pasikeitimų, tai 
spėjama, kad Paul Martin vado
vaujamai Liberalų partijai, šalia 
Naujųjų demokratų partijos 
frakcijos, dar teks prikalbinti 
vienintelį nepartinį parlamenta
rą, arba kurį nors vieną konser
vatorių būti liberalų pusėje. 
Naujasis ministerių kabinetas 
bus paskelbtas apie liepos 19 d. 
Konservatoriai tikėjosi geresnių 
duomenų rytų provincijose, ta
čiau, atrodo, kad ten buvo sunku 
įtikinti žmones, jog mokesčių 
lengvatomis būtų galima privi

lioti naujų įmonių ir pramonės 
vienetų ir taip padaryti provinci
jas savarankiškesnes sumažinant 
ir bedarbių skaičių. Šių provin
cijų gyventojams geriau patiko 
liberalų politika, teikianti vals
tybinę paramą sunkiai besiver
čiančioms ir ekonominio našu
mo neišvystančioms, bet libera
lus palaikančioms įmonėms, 
taip pat prailginant bedarbystės 
pašalpas. Liberalai laimėjo To
ronto rinkiminėse apylinkėse, 
kur didelę įtaką padarė naujieji 
proliberališki imigrantai. Kon
servatorių partijos vadas Ste
phen Harper yra nusivylęs rinki
mais, tačiau būdamas oficialioje 
opozicijoje gali suorganizuoti li
beralų partijos praeities tyrinėji
mą, perkratyti lėšų švaistymo 
politiką ir reikalauti proporcin- 
gesnio valstybės iždo lėšų skirs
tymo provincijoms, švietimui ir 
sveikatingumui. Kai kurių poli-

(Nukelta į 6-tą psl.)

Paminklas Žalgirio mūšiui atminti Niujorko centriniame parke. Užrašas 
ant jo pjedestalo anglų kalba: “Vladislovas Jogaila, Lenkijos karalius, 
Didysis Lietuvos kunigaikštis, laisvos Rytų-Vidurio Europos unijos 
įsteigėjas, agresorių kryžiuočių nugalėtojas ties Žalgiriu 1410 liepos 15”

Nuotr. G. Kurpto

Savaitė Lietuvoje
Dalyvavo ŠAS susitikime
Laikinasis prezidentas Artū

ras Paulauskas ir jį lydinti dele
gacija birželio 27-29 d.d. daly
vavo Turkijos sostinėje Istam- 
bule vykusiame ŠAS (NATO) 
aukščiausio lygio susitikime, 
pirmą kartą atstovaudami Lietu
vai kaip pilnateisei narei. Viršū
nių susitikime aptarti tarptauti
nės bendrijos atsakas siekiant 
sureguliuoti Artimųjų Rytų būk
lę, ŠAS veikla Afganistane bei 
vaidmuo Balkanuose, ŠAS dia
logo, bendradarbiavimo su Rytų 
Europos, Kaukazo, Vidurinės 
Azijos, Viduržemio jūros vals
tybėmis stiprinimas. A. Paulaus
kas susitikime teigė, kad Lietu
va remia ŠAS atvirų durų politi
ką, sveikino už pasiektą pažangą 
narystės siekiančias valstybes, 
išreiškė viltį, kad Ukraina ir 
Gruzija neliks nuošalyje.

UR ministerių susitikimas
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis bir
želio 29 d. susitiko su Rusijos 
užsienio reikalų ministerių Ser
gejumi Lavroyu Istambule, kur 
jie dalyvavo ŠAS (NATO) vir
šūnių susitikime. Ministerial ap
tarė dvišalius santykius Lietuvai 
įstojus į Europos sąjungą ir 
SAS. Kaip praneša ELTA- 
LGTIC, A. Valionis priminė ES 
pateiktus Lietuvos ir kitų Balti
jos bei Šiaurės valstybių pasiū
lymus dėl bendradarbiavimo su 
Rusija Baltijos jūros aplinkosau
gos klausimais ir paskatino Ru
siją aktyviai įsijungti į bendrus 
projektus šioje srityje.

Ministerial teigiamai įverti
no keleivių tranzito per Lietuvą 
į Karaliaučių eigą ir aptarė grei
tojo susisiekimo traukinio pro
jekto įgyvendinimo galimybes. 
Sutarta dėl krovinių tranzito su
rengti transportininkų susitiki
mą. Rusijos pareigūnai pažadėjo 
išnagrinėti darbo vizų gavimo 
Karaliaučiuje dirbantiems Lietu
vos verslininkams problemą ir 
kitus klausimus, prašė papildo
mos informacijos.
Lankėsi Prancūzijos ministerė

Birželio 30 - liepos 1 d.d. 
oficialiu vizitu Vilniuje lankėsi 
Prancūzijos gynybos ministerė 
Michele Alliot-Marie. Susitiki
me su krašto apsaugos ministe- 

riu Linu Linkevičiumi ji aptarė 
ŠAS viršūnių susitikimo Istam
bule išvadas, dalyvavimą tarp
tautinėse karinėse operacijose, 
dvišalio bendradarbiavimo gali
mybes. Viešnia taip pat susitiko 
su ministerių pirmininku Algir
du Brazausku, užsienio reikalų 
ministerių Antanu Valioniu, sei
mo Valstybinio saugumo ir gy
nybos komiteto pirmininku Al
vydu Sadecku.

Prancūzija yra pirmoji ŠAS 
valstybė, su kuria Lietuva pra
dėjo bendradarbiauti gynybos 
srityje (sutartis pasirašyta 1994 
m.) ir pirmoji užsienio valstybė, 
suteikusi materialinę pagalbą 
besikuriančiai Lietuvos kariuo
menei. Šiuo metu didžiausią dalį 
Prancūzijos teikiamos paramos 
Lietuvos apsaugai sudaro Lietu
vos kariškių rengimas Prancūzi
jos karinėse mokymo įstaigose 
bei prancūzų kalbos mokymas.

Pasirašyta ES programos 
sutartis

Lietuvos nuolatinis atstovas 
Europos sąjungoje (ES) birželio 
25 d. Briuselyje pasirašė vadina
mą Bendrąjį programavimo do
kumentą, kuris būtinas Lietuvai 
norint gauti ES struktūrinių fondų 
lėšų. Kaip rašo ELTA-LGTIC, 
iškilmėse pasirašė ir kitų devynių 
naujųjų EŠ narių atstovai.

Pagal pasirašytąjį dokumen
tą 2004-2006 metais Lietuvai 
paramos numatoma skirti apie 
895 mln. eurų (3.09 bin. litų) iš 
ES fondų. Iš šios sumos ekono
minės ir socialinės ūkio infra
struktūros plėtros projektams fi
nansuoti numatyta 347.1 mln. 
eurų, gamybinio sektoriaus plėt
ros - 222.4 mln. eurų, žmogiš
kųjų išteklių plėtros - 163.8 
mln. eurų, kaimo plėtros ir žuvi
ninkystės - 135 mln. eurų, tech
ninei pagalbai - 26.9 mln. eurų.

Teisinosi STT
Birželio 23 d. Valstybės gy

nimo tarybos (VGT) posėdyje 
dalyvavo Specialiųjų tyrimų tar
nybos (STT) vadovas Valenti
nas Junokas ir generalinis pro
kuroras Antanas Klimavičius. 
Jie buvo pakviesti paaiškinti, 
kodėl buvo atlikti poėmiai ketu
rių didžiausių Lietuvos politinių 
partijų būstinėse antrojo prezi
dento rinkimų rato išvakarėse, 
rašo ELTA-LGTIC.

PROF. ZIGMAS 
ZINKEVIČIUS

Senovėje lietuviai, kaip ir 
kitų tautų žmonės, buvo viena- 
vardžiai. Kiekvienas žmogus tu
rėjo tik vardą, jokių pavardžių 
nebuvo. Kaip ir kitų indoeuro
piečių tautų, lietuvių vardai bu
vo dvikamieniai ir turėjo kilnią, 
taurią reikšmę, pvz. Taut-ginas 
(tautos gynėjas), Vis-valdąs (kas 
visa valdo), Daug-vilas (kas 
daug viliasi) ir pan. Plg. senus 
slavų vardus Stanislav (stani - 
sen. slavų veiksmažodžio stati 
“stoti, tapti” liepiamoji nuosaka 
+ slava “šlovė”), Vladislav 
(vladi - sen. slavų vladeti “val
dyti” liepiamoji nuosaka), ger
manų Ed-ward (sen. anglų ed 
“nuosavybė, turtas” + wardan 
“saugoti”), Walde-mar (sen. vo
kiečių aukštaičių waltan “valdy
ti” + mari “garsus, žymus”) ir kt.

Senų dvikamienių lietuvių 
vardų išliko daug, nes lietuviai 
vėlai buvo pakrikštyti. Kitų ša
lių, anksčiau pakrikštytų, senuo
sius vardus anksti išstūmė iš 
vartosenos krikščioniškasis var
dynas; išliko tik tie, kurie ilgai
niui tapo krikščioniškais, pvz., 
Stanislovas, Vladislovas, Edvar
das, Valdemaras.

Pirmykštė senųjų dvikamie
nių vardų reikšmė ilgainiui nu
bluko, dėmenys imti kaitalioti 
vietomis, plg. lietuvių Taut-gi- 
nas ir Gin-tautas. Vėliau, suda
rant naujus vardus, imta juos 
beveik be atodairos dėlioti kits 
prie kito, plg. lietuvių vardus su 
taut-: Taut-girdas, Taut-minas, 
Taut-rimas, Taut-vaišas, Taut
vilas... Ir Ei-tautas, J6-tautas, 
Min-tautas, Rim-tautas, Vais- 
tautas ir 1.1.

Ilgi dvikamieniai vardai ne
buvo patogūs vartoti kasdieni
niame gyvenime. Todėl jau la
bai seniai šalia jų imta darytis 
trumpinius, pvz. Algis, Geidas 
šalia Al-girdas, Geid-vilas. Šie 
ypač tiko šeimos aplinkoje, nes 
turėjo tam tikrą maloninį, mažy
binį atspalvį. Suprantama, tas 
pats žmogus anuomet galėjo bū
ti vadinamas abejaip: visu vardu 
ir trumpiniu.

Vardai senovėje dar būdavo 
plečiami tam tikromis priesago
mis, paprastai turinčiomis mažy
binę ar priklausomybinę reikš
mę, pvz., Alg-elis, Kęst-ūtis, 
Taut-enis ir 1.1. Moteriški vardai 
nuo vyriškųjų daugiausia skirda
vosi tik galūne, pvz., Derkintė 
(-.Derkintis), Lokė (■.Lokys') ir pan.

Senovėje vieno vardo visai 
pakako asmeniui išskirti iš kitų, 
nes bendraujančių žmonių ratas 
būdavo palyginti nedidelis, ry
šiai tarp etninių grupių menki. 
Tačiau ilgainiui, išaugus gyven
tojų skaičiui, plečiantis ryšiams, 
vieno vardo jau ėmė nebepakak
ti, atsirado daug bendravardžių 
žmonių. Kilo reikalas asmens 
pavadinimą patikslinti' prie var
do pridedant kokį nors pažymi
mąjį žodį, nurodant, pvz., vardo 
turėtojo verslą, gyvenamąją vie
tą, pridedant jo tėvo ar brolio 
vardą ir pan. Vėliau iš tokių pa
tikslinimų, sakytume “priedų” 
prie vardų, kuriuos galėtume va
dinti prievardžiais, ir kilo dabar-

A. Klimavičiaus teigimu, tai 
sietina ne su Vilniaus mero rin
kimais ar norint daryti įtaką pre
zidento rinkimams, o “su kai 
kurių Seimo narių galimais ko
rupciniais ryšiais”. V. Junokas 
tvirtino, jog nebuvo vykdomi jo
kie politiniai užsakymai, tai bu
vo “eilinis ikiteisminis, pakan
kamai gilus tyrimas. Jokių tyči
nių veiksmų siekiant daryti po
veikį rinkimams STT neplanuo
ja ir neplanuos”. Laikinojo pre
zidento Artūro Paulausko nuo
mone, laikas atlikti dokumentų 
poėmius buvo pasirinktas netin
kamai. RSJ 

tinės pavardės. Jos, kaip rodo 
pavadinimai, reiškė tai, kas ėjo 
po vardo.

Įvairiose pasaulio šalyse pa
vardės atsirado ne vienu laiku ir 
skirtingomis aplinkybėmis. An
tai pietų Vokietijoje jos susifor
mavo nuo XII š. vidurio, o šiau
rės Vokietijoje vėliau, XIII-XIV 
š., nors kai kur šiaurės kaimuose 
nuolatinių pavardžių neturėta 
net XVIII š. Latvijoje pavardės 
oficialiai įsigalėjo nuo 1800 m., 
o Islandijoje jos dar tik mūsų 
laikais formuojasi.

Lietuvių pavardžių atsiradi
mo kelias buvo labai sudėtingas, 
vingiuotas ir lėtas. Vytauto lai
kais pavardžių dar visai nebuvo. 
To meto dokumentuose žmonės 
paprastai vadinami vienu vardu. 
Kartais, prireikus asmenį tiks
liau išskirti iš kitų, būdavo pri
dedamas tėvo ar brolio vardas, 
pvz., Kantibutas Dravenio sū
nus, Minigaudas Vangsčio bro
lis, Jovirdas Lasuko sūnus arba 
Dravenio brolis ir pan.

Įvedant krikščionybę lietu
viai buvo pakrikštyti krikščio
niškais vardais. Kadangi jie jau 
prieš tai turėjo tautinius vardus, 
tai nuo to laiko tapo dvivar- 
džiais. Šnekamojoje kalboje, 
matyt, naujieji krikšto vardai ne
greit įsigalėjo. Tačiau oficia
liuose dokumentuose nuo pat 
krikščionybės įvedimo imta ra
šyti abu vardus: gautąjį per 
krikštą ir senąjį tautinį. Tarp jų 
paprastai būdavo įterpiamas žo
delis kitaip (lotyniškai alias, 
pvz., Mykolas kitaip Minigaila 
(lot. Michael alias Minegal 
1387 m.), Grigorijus kitaip Ge- 
digaudas (Gregorius alias Gedi- 
gold 1411 m.) ir pan. Tačiau 
kartais tasai žodelis būdavo pra
leidžiamas, pvz., Jonas Goštau
tas (Joannes Gosztowdo, 1452 
m.). Šiuo atveju formaliai atro
do, lyg būtų parašytas vardas ir 
pavardė. Tačiau iš tikrųjų tada 

Taip atrodo dabar Medininkų pilies griuvėsiai
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dar nuolatinių pavardžių nebu
vo. Bet greit jos jau pradėjo 
rastis. Mūsų pavardžių užuo
mazgų reikia ieškoti XIV š. pa
baigoje ir XV š. pradžioje.

Svarbiausia pavardžių ypa
tybė, pagal kurią jas atskiriame 
nuo šiaip prievardžių, yra pavel
dimumas. Jeigu sūnus vadina
mas tuo pačiu prievardžiu kaip 
tėvas, tai tokį prievardį jau vadi
name pavarde.

Tokias pastovias, iš kartos į 
kartą perduodamas pavardes 
Lietuvoje pirmieji pradėjo var
toti didikai. Tai susiję su jų tur
to, herbo ir kt. paveldėjimu, sie
kimu išvengti juridinės painia
vos, pvz., rašant testamentus ir 
pan. Paprastiems žmonėms viso 
to tada dar nereikėjo, ir jie ilgai 
apsiėjo be pavardžių. Taigi įvai
rių socialinių sluoksnių žmonės 
ėmė pavardes vartoti ne tuo 
pačiu laiku. Be to, jos anksčiau 
atsirado miestuose, vėliau - 
kaimuose. Nustatyti, kuris doku
mentų prievardis yra jau pavar
dė, dažnai būna nelengva. Tam 
reikia, kad dokumentas apimtų 
kelias žmonių kartas.

Iš turimų duomenų aiškėja, 
kad intensyviausias pavardžių, 
ypač privilegijuoto luomo, for
mavimosi laikotarpis Lietuvoje 
buvo XVI-XVI1 šimtmečiai. Pa
prasti žmonės, ypač kaimiečiai, 
vietomis dokumentuose vienu 
asmenvardžiu vadinami net 
XVIII š. pabaigoje. Bet tai tik 
rodo, kad oficiali vardo ir pavar
dės vartosena tada dar nebuvo 
būtina, vadinasi, dabartinė dvi
narė (vardo ir pavardės) žmonių 
vadinimo sistema dar nebuvo 
nusistojusi. Tik įsigalėjus griež
tesnei žmonių registracijai, pasų 
bei metrikų institucijai, gyven
tojai buvo pradėti sistemingai 
vadinti dviem asmenvardžiais: 
vardu ir pavarde. Kas nuolatinės 
pavardės tada dar neturėjo, tam

(Nukelta į 3-čią psl.)
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Įklimpęs pasaulio milžinas
Politinis, karinis ir ekonominis milžinas Amerika, 

įstrigęs Irake, ieško gelbėtojų

Tradicinis maldos žygis “Už 
gyvybę” vyko Šiaulių vyskupijoje 
birželio 6 d., sutapęs su Lietuvoje 
švenčiama Tėvo diena. Šiaulių vys
kupo Eugenijaus Bartulio ir vysku
pijos Katalikių moterų organizaci
jos iniciatyva organizuojamų žygių 
metu meldžiamasi už negimusius 
kūdikius, jų tėvus ir medikus, kurie 
prisideda prie negimusiųjų gyvybės 
saugojimo. Maldininkai ėjo nuo 
Šiaulių katedros iki Kryžių kalno - 
13 kilometrų per tris valandas. Bu
vo kalbamas Rožinis, giedamos 
giesmės ir litanijos. Vysk. Bartulis 
aukojo Mišias ir pamoksle ragino 
visus tėvus būti rūpestingais ir pa
siaukojusiais tėvais, tvirta užuovėja 
savo šeimų nariams, patikimais pa
tarėjais savo vaikams. Melstasi už 
suklydusias šeimas, joms prašyta 
Viešpaties gailestingumo ir atlei
dimo.

Tarptautinę konferenciją 
apie krikščionybę, demokratiją ir 
posovietinį religingumą gegužės 
28-30 d.d. Vilniaus jėzuitų gimna
zijoje surengė Vilniaus akademinės 
sielovados centras. Renginį rėmė 
Vilniaus universitetas, Lietuvos tei
sės universitetas, Vilniaus pedago
ginis universitetas, Vilniaus dailės 
akademija. Svečias iš Belgijos prof. 
H. Lombaerts savo pranešime ap
žvelgė pokomunistinį religingumą, 
teigdamas, kad didžiausiu pavojumi 
šiandien tampa religinis abejingu
mas. Svarbiausia - iš naujo pa
žvelgti į teigiamus ir neigiamus pa
starųjų dešimtmečių įvykius ir per
mąstyti pamatines religines verty
bes bei jų įtaką šiandienos pasauly
je. Jis taip pat pasidalino įžvalgo
mis, kaip krikščioniškoji akademi
nė bendruomenė galėtų prisidėti 
prie demokratijos kūrimo. Praneši
mą taip pat skaitė dr. Rasa Bie
liauskaitė (VU), apibūdindama de
mokratinio auklėjimo bruožus. Dr. 
R. Rachlevičiūtė (VDA) ieškojo są
sajų tarp posovietinio religingumo 
ir dailės. Teol. lie. A. Saulaitis, SJ, 
kalbėjo apie Bažnyčios vietą šian
dieninėje visuomenėje, teigė, kad 
šiandien ypač reikėtų palaikyti tas 
veiklos kryptis, kurios tiek sklei
džia krikščioniškas vertybes, tiek 
pačios aktyviai stengiasi jas įgy
vendinti. Prof. V. Aramavičius 
(VU) aptarė ugdymo vaidmenį 
šiuolaikinėje tikrovėje. Kiti kalbė
tojai aptarė Bažnyčios įtaką ugdy
mo procese, jos vaidmenį permainų 
Europoje, tautinę savimonę bei jos 
ugdymo galimybes, globalizacijos 
iššūkius tautiškumui. Konferencija 
baigėsi Mišiomis Šv. Jonų švento
vėje, kurias aukojo kun. A. Baniu
lis, SJ.

Kardinolo V. Sladkevičiaus 
memorialiniame muziejuje gegu
žės 7 d. buvo surengta popietė “Ku
riant krikščionišką Europos šeimą”. 
Ambasadorius V. A. Dambrava pa
sidalino mintimis apie Europos są
jungos kūrimą ir Lietuvos perspek
tyvas tapus ES nare. Arkiv. S. 
Tamkevičius pabrėžė krikščioniš
kos misijos svarbą, o kandidatas į 
Europos parlamentą pakalbėjo apie 
savo darbą toje institucijoje. Lie
tuvos šeimos centro vadovė V. Va- 
lantiejutė pasidalino įspūdžiais iš 
maldininkų kelionės į Ispaniją ir 

Lietuvos pašto ženklas
Nuotr. M. Pranevičiaus

kalbėjo apie katalikiškų šeimų in
dėlį ateities Europoje. Kauno “Vy
turio” vidurinės mokyklos jaunimas 
ir Urbanavičių šeima atliko giesmių 
ir dainų programą.

Lietuvos Moterų vienuolijų 
aukštesniųjų vyresniųjų (LMVAV) 
konferencijos rinkiminis posėdis 
įvyko gegužės 28 d. Vilniuje. Kard. 
Audrys Juozas Bačkis ta proga au
kojo Mišias Vilniaus arkikatedroje, 
Šv. Kazimiero koplyčioje. Kaden
ciją baigianti pirmininkė sės. Aldo
na Dalgėdaitė padėkojo kardinolui 
už nuolatinį rūpestį ir kurijos patal
pose suteiktą būstinę, veikusią 6 
metus. Kitai trejų metų kadencijai 
išrinkta sės. Igne Marijošiūtė, Ne
kaltai pradėtosios Švč. Mergelės 
Marijos vargdienių seserų kongre
gacijos generalinė vyresnioji. Jos 
pavaduotoja tapo sės. Lina Strio- 
kaitė, Šventosios šeimos seserų 
kongregacijos generalinė vyresnio
ji. Tarybos narės išrinktos atskirų 
kongregacijų vadovės - Eucharisti
nio Jėzaus, Mergelės ir kankinės 
šv. Kotrynos ir Kristaus Karaliaus 
seserų kongregacijų.

XIV tikinčiųjų vaikų ir jau
nimo chorų šventė vyko Kretingo
je gegužės 29 d. Susirinko jaunimas 
iš visos Lietuvos - iš viso 39 cho
rai. Dalyvius sveikino kun. Evaldas 
Darulis, OFM, Telšių vyskupijos 
Šv. Cecilijos draugijos pirmininkas 
kan. E. Zulcas ir dvasios tėvas kun. 
S. Stumbrą. Jaunuoliai iškilminga 
procesija įėjo į Kretingos šventovę, 
kur Mišias aukojo Kretingos para
pijos klebonas kun. Evaldas Daru
lis, OFM. Savo pamoksle jis pasi
džiaugė matydamas tiek jaunimo. 
Mišių pabaigoje visi jaunimo ir vai
kų chorai buvo apdovanoti šventės 
atminimo diplomais.

Vilniaus pedagoginio univer
siteto Akademinės sielovados sto
telės lankytojams gegužės 7-9 d.d. 
surengtos susikaupimo dienos In- 
kūnų parapijoje, Anykščių rajone. 
Jaunuoliai pabuvo tyloje be radijo, 
televizijos ar telefonų susikaupime 
tema Mes: Dievas, gamta ir aš. Ge
gužės 14 d. studentai lankėsi Vil
niaus Šv. Mikalojaus šventovėje, 
susipažino su jos architektūra ir is
torija bei Šventosios Dvasios cerk
vėje. Studentų kūrybinis poezijos ir 
dainos vakaras įvyko Trijų kryžių 
kalne gegužės 21 d.

Europos Caritas konferencija 
įvyko gegužės 11-15 d.d. Dubrov
nike, Kroatijoje. Dalyvavo 90 dele
gatų ir svečių, atstovavusių 38 Eu
ropos valstybių Caritas bei kitoms 
humanitarinėms, religinėms ir poli
tinėms organizacijoms. Lietuvos at
stovai buvo kun. Robertas Grigas ir 
Janina Kukauskienė. Konferenciją 
pasveikino Kroatijos Caritas pirmi
ninkas, Zadaro arkivyskupas Ivanas 
Prendja, Kroatijos vyriausybės ir 
Dubrovniko miesto atstovai. Darbo 
grupėse ir visuotiniuose posėdžiuo
se aptartas ir patvirtintas Caritas 
veiklos planas 2005-2010 metams. 
Plane pateikta vidinės bei išorinės 
Caritas aplinkos Europoje analizė 
ir veiklos pirmumai - socialinės 
jungties ir darnos pastangos; migra
cija, prieglobsčio pabėgėliams su
teikimas ir kova su prekyba žmonė
mis; pagalba katastrofų aukoms pa
saulyje; tarptautinė, plėtra ir socia
linis teisingumas; parama Caritas 
organizacijoms narėms ir vidinio jų 
tinklo stiprinimas; advokatavimas 
vargšams; ryšiai, išorinio veiklos 
tinklo kūrimas, teologinis susimąs
tymas ir veikla. Pasiūlyta Lietuvoje 
surengti seminarą silpnesniųjų Ca
ritas organizacijų išsilaikymo klau
simais. Europos Caritas konfedera
cija, kurios centras Briuselyje, šiuo 
metu vienija 44 Europos valstybių 
Caritas organizacijas ir įeina į pa
saulinį humanitarinės pagalbos 
tinklą Caritas Internationalis, tvar
komą Popiežiškosios tarybos Cor 
Unum. Pagalba teikiama socialinę 
atskirti bei skurdą išgyvenantiems 
žmonėms, nepriklausomai nuo jų 
tautybės, išpažįstamos religijos, po
litinių pažiūrų.

Kernavės piliakalniai, Pajautos slėnis ir Neries upė. Manoma, kad Kernavė buvo karaliaus Mindaugo pilis ir 
sostinė Nuotr. iš “Lithuanian Heritage” May-June, 2004

Gimtojo žodžio kelias
Kas laimėta prieš šimtą metų - didis turtas. Rajoninė kalbos šventė Sudarge

VALERIJA VILČINSKIENĖ

Ankstyvą, liūtingo lietaus 
gaiviai nupraustą birželio 19-os- 
ios rytą garbūs svečiai, Sudargo 
miestelio gyventojai, pagrindinės 
mokyklos mokytojai ir mokiniai 
skubėjo į kalnelyje parimusias 
kapinaites. Gėlės, paminklai... Po- 
jais - gyva istorija. Kiekvienam 
vis sava... Šį kartą skubančius 
jungė viena brangi gija - 
knygnešių keliai, jų rūpestėliai, 
vargai, šviesa, raudona gyvybės 
gija bylojantys šiandienai.

Prityla kalbos. Ryto tyloje 
Sudargo miestelio bibliotekos 
bibliotekininkės Marytės Janu
šienės švelnus balsas dar kartą 
apžvelgia lietuviško žodžio ke
lius ir kryžkeles.

Jos mintis pratęsia mokyto
jos Albertos Dragūnaitienės va
dovaujamų sederevyčiukų skai
tomos literatūrinės ištraukos, 
lietuviško žodžio istorijos įžval
gos, skirtos Zanavykuos knyg
nešių tėvui kun. Martynui Sede
ravičiui, jo bendražygiams.

Paminklinėje lentoje apie jo 
kelius žemelėje bylojančios da
tos: 1829.II.9 - 1907.III.7. Tris
dešimt ketveri iš jų paskutinieji 
praleisti Sudarge.

Šiemet švęsime 175-ąsias jo 
gimimo metines. Penkioliktąsias 
gimimo metines Sudargo pa
grindinėje mokykloje švęs ir 
Martyno Sederavičiaus šviesos 
klubas — sederevyčiukai, vedami 
rūpestingos globėjos mokytojos 
Albertos Dragūnaitienės. Jie 
kaupia istorinius faktus, eina 
knygnešių keliais, saugo švie
suolių atminimą kapinaitėse, 
žmonių širdyse, skleidžia knyg
nešių neštą šviesą.

Jų sumani, kūrybinga globė
ja mokytoja A. Dragūnaitienė 
daugiau kaip 10 metų veda vyk
domą projektą “Pamokos kitaip”. 
Projekto tikslas - ugdyti estetinį 
skonį, puoselėti grožio ir gėrio 
sampratą, suteikti galimybę ži
noti ir pamatyti daugiau.

Kapų tyloje prabyla kun. M. 
Sederavičiaus artimo bendražy
gio knygnešio Juozo Antanavi
čiaus vaikaitis taip pat Juozas 
Antanavičius. Mokytoja A. Dra
gūnaitienė po apmąstymų pa
kviečia šv. Mišių aukai katalikų 
šventovėje, kur šv. Mišias knyg
nešiams aukos pirmąjį mėnesį 
čia dirbantis kun. Darius Sruogi- 
nis. Po klebono palaiminimo 
nuvilnija plati Maironio Graži 
tu mano brangi Tėvyne giesmė...

Kernavės šventovė, statyta XVIII šimtmetyje. Ankstyvesne šventove 
buvo statyta Vytauto Didžiojo

Nuotr. iš “Lithuanian Heritage” May-June, 2004

Skverelyje prieš karo metais 
subomborduotos šventovės pa
matų likučius Sudargo pgr. mo
kyklos direktorė Irena Prūsaitie- 
nė skelbia 32-os rajoninės Kal
bos dienos pradžią, primindama 
motinos ir gimtosios kalbos 
svarbą žmogaus gyvenime. Pa
keliama Kalbos dienos šventinė 
vėliava. Giedami Lietuvos ir Su
dargo himnai. Pastarajam žo
džius parašė mokytoja A. Dra
gūnaitienė, muziką - vargoni
ninkas Algis Dumčius.

Primindamas kalbos atgavi
mo šimtmetį, su švente susirin
kusius sveikina rajono savival
dybės meras Juozas Bertašius. 
Klebonas kun. Darius Sruoginis 
pašventina Vido Cikanos pa
minklą visiems, kurie sergėjo 
lietuvišką žodį ir raštą. Sudargo 
seniūnijos seniūnė Rita Grigai
tienė pristato garbius svečius: 
seimo narius Mindaugą Bastį ir 
dr. Arvydą Vidžiūną, Kultūros 
ir turizmo skyriaus vedėją Au- 
geniją Kasparavičienę, rajono 
savivaldybės merą Juozą Berta- 
šių, kultūros istoriką Zanavykų 
bendrijos pirmininką Albiną 
Vaičiūną. Mokytoja A. Dragū
naitienė žalią sederevyčiukų 
kaklaraištį su raide “S” užriša į 
jų gretas pakviestam kultūros 
istorikui A. Vaičiūnui.

Sudargo mišrus ansamblis 
šventinę programą pradeda dai
na Lietuva, juos keičia Slavikų 
kultūros centro kaimo kapela.

Tuo tarpu pati tyliai, kan
triai savo darbą dirbanti seniūnė 
pasidžiaugia sederevyčiukų 
veikla: “Jie nuoširdžiai renka 
kraštotyrinę medžiagą, saugo, 
prižiūri knygnešių kapus, mums 
neleidžia apsnūsti, pastoviai pri
mena, kad jų negalime pamirš
ti”. Šakių rajono administracijos 
Kultūros ir turizmo skyriaus 
vedėja Augenija Kasparavičienė 
teigia: “Džiugu, kad ši šventė ne 
kur kitur, o čia, Sudarge, iš kur 
lietuvišką žodį nešė knygne
šiai”. Šiltas lietutis svečius su
kviečia prie šiltos kavos ar arba
tos. Po pertraukėlės - įdomi, 
nuotaikinga ansamblio “Ainiai” 
programa pagal M. Valančiaus 
Palangos Juzę.

Į mus prabyla senosios lie
tuvių liaudies dainos, senieji 
šiandieninėje scenoje primiršti 
liaudies instrumentai. Jų nuosta
baus sąskambio pakerėtas seimo 
narys M. Bastys neišlaiko ir se
niūnę pakviečia polkutei.

Konferencijoje kalbėjęs dr. 

A. Vidžiūnas primena kalbos is
toriją, tuometinę rašto istoriją, 
primena jau primirštus lietuviš
kus žodžius. Valstybinės Lie
tuvių kalbos komisijos pirminin
kė Irena Smetonienė primena 
rūpesčius dėl kalbos šiandien, 
jos padėtį šiandieninėje mokyk
loje, reklamose, iškabose. Kul
tūros istorikas Albinas Vaičiū
nas pastebi: “Kalbos šventės daug 
kur prasidėjo ir užgeso vos pra
dėtos, o čia - vyksta jau 32 
metai. Ne veltui - juk tiek daug 
kalbininkų Šakių žemėje!

“Rajono savivaldybės meras J. 
Bertašius apdovanoja rajono mo
kytojus lituanistus, nusipelniusius 
gimtajam žodžiui: Vytautą Armo- 
navičių, Janiną Zybertienę, Danu
tę Skaisgirienę, Romutę Vyšne- 
veckienę, Albiną Vaičiūną, Joną 
Augustaitį, Albertą Dragūnai- 
tienę. Mokyklos bendruomenė už 
svarų indėlį kalbos sergėjime 
seimo nario Mindaugo Basčio ap
dovanojama paveikslu. Po per
traukėlės šventės svečius džiu
gino Gelgaudiškio Kultūros cent
ro kaimo kapela.

Pakalbinti svečiai pareiškė:
Albinas Vaičiūnas, kultū

ros istorikas, Vilniaus Zanavykų 
bendrijos pirmininkas: “Manau, 
kad viena prasmingiausių ir la
bai labai reikalinga šventė. Puo
selėti ir gryninti savo gimtąją 
kalbą - kiekvieno lietuvio svar
biausia priedermė, nes už ją mū
sų protėviai buvo persekiojami, 
buvo tremiami į Sibirą. Tik to
kios šventės kelia pasididžia
vimą savo kalba, primena, kad 
nė minutės nepamirštume jos ir 
nepatiktume be dėmesio jos gro
žiui, jos svarbai”,

Antanas Smetona, laidos 
Krašto garbė vedėjas: “Tikrai 
gražus ir reikalingas renginys. 
Matome, kad gyvenimas verda 
ne tik centruose, bet ir pačiame 
Lietuvos pasienyje. Šis kraštas 
visada man buvo kultūrinė dva
sinė atgaiva ekspedicijų metu po 
Novos kraštą ir jau ne vienoje 
Kalbos šventėje. Matydamas šio 
krašto žmones, jaučiu optimiz
mą- ir Lietuva, ir lietuvių kalba 
dar ilgai gyvens ir klestės. Ves
damas laidą, mačiau daug kraš
tų, miestų ir miestelių. Visur tos 
gyvybės ir optimizmo pakanka, 
bet čia dar ir neapsakoma išskir
tinė meilė gimtajam žodžiui”.

Dr. Arvydas Vidžiūnas, 
seimo narys: “Esu amato (kal
bos ir kultūros amato) šioks toks 
išdavikas. Čia taip mano sąžinė 
kalba... Svarbiausias mūsų gim
tojo krašto dėmuo - kalba, ben
drinė kalba, norminimo pastan
gos yra (buvo ir liks) mano 
žmogiškasis pasaulis, mano 
jausmų išraiška, mano atvangos 
minučių forma. Pagaliau mano 
pabėgimo iš medžiagos pasaulio 
į kultūros pasaulį galimybė”.

Mindaugas Bastys, seimo 
narys: “Didžiuojuosi šio krašto 
žmonėmis. Tais, kurie dirbo, 
Lietuvos žmonių labui praeityje, 
ir tais, kurie dirba dabar. Jie 
dirba ir mus ragina saugoti, puo
selėti Lietuvą, jos didžiausią tur
tą- kalbą. Ačiū jiems už tai”.

Akį džiugino puikūs mažųjų 
dalyvių, vadovaujamų dailės mo
kytojos A. Mačiulaitienės, pieši
niai tema:' “Mano Sudargas - ma
no namai”, knygų pristatymas.

Virš žalių Nemuno slėnių, 
virš paslaptis gaubiančių piliakal
nių, virš gimtojo žodžio at
gaivintų knygnešių takų leidžiasi 
vakaras. Sušildyti bendro meilės 
jausmo gimtajam žodžiui, tėvų 
žemei, dar kartą atminė kant
riuosius pasišventėlius, išsineša
me buvusių ir esančių dvasios 
šviesuolių sielos dalelę.

DR. JONAS KUNCA
Įniršęs milžinas buvo su

gundytas pradėti karą, kad nu
baustu teroristus, sugriovusius 
JAV finansų-biznio centro bokš
tus ir apgriovusius Pentagoną 
2001 m. Bet teroro aktų vyk
dytojai buvo žuvę. Saugumo po
sėdyje P. Wolfowitz rado išeitį: 
pulti Iraką. Valstybės sekreto
rius tam prieštaravo: teroro iš
puolį suorganizavo Bin Laden, 
kuris Afganistane turi teroristų 
paruošimo bazes. Taigi reiktų 
kariauti su Afganistanu. Po il
gesnių diskusijų buvo priimtas 
planas pirmiau užimti Afganis
taną, o po to - Iraką.

Afganistanas buvo nesunkiai 
užimtas, bet tvarkos įvesti ten iki 
šiol nepavyko. Vašingtono paso
dintas prezidentas valdo tik sos
tinę ir dar su didele JAV ir Ka
nados karių apsauga. Žmonės gy
vena iš opiumo aguonų, ir nar
kotikus siunčia į visas šalis, dau
giausia į pačią Ameriką... O Bin 
Ladeno sugauti taip ir nepavyko.

Irako invazijai nebuvo jokio 
pateisinimo. Bet ir čia P. Wolfo
witz sugalvojo išeitį: reikia ap
kaltinti Sadamą Huseiną masi
nio naikinimo ginklų gamyba ir 
ryšiais su teroristų organizaci
jom. ČIA skubiai ieškojo įro
dančių faktų. Tik, deja, jų vis 
nebuvo. Viceprezidentas Che
ney lankėsi 10 kartų ČIA centre, 
ragindamas kuo greičiau surasti 
Irako kaltės įrodymus. ČIA beli
ko pasinaudoti irakiečių pabėgė
lių išpūstais pasakojimais.

Valstybės sekretorius gen. 
Powell patarė prezidentui, kad 
JAV nepradėtų karo be JT prita
rimo, nes kitaip prarastų Euro
pos ir kitų paramą. Saugumo 
Tarybai jis pristatė tą nepatik
rintą informacija pagrįstą prane
šimą, kuriuo dauguma JT narių 
nepatikėjo. Nepaisant prez. Bush 
grasinimų, Saugumo tarybos pri
tarimo karui su Iraku Amerika 
negavo. Pradėjo vienašališką 
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LIETUVIŲ KALBA
Spaudos grąžinimo šimtmečiui
Kai mes buvom dar mažučiai, 
Nerūpėjo nieks tada.
Tėvai auklėjo ir barė 
Tik lietuvių kalba
Kai paaugom, sutvirtėjom, 
Žaisti gal jau ir gana 
Reikia mokytis pradėti 
Ir lietuvių kalba.

Kai mokyklon eit pradėjom, 
Ten buvo kalba kita, 
Bet namuose tekalbėjom 
Tik lietuvių kalba.
Mes gyvenam be Tėvynės, 
Čia mums žemė svetima, 
Bet mes džiaugiamės, kad 

kalbam
Ir lietuvių kalba.
Mes pamatėm daug pasaulio 
Su kultūra atskira, 
Garsinkim lietuvių tautą 
Su lietuvių kalba.
Nuomonės kai susikryžiuoja, 
Kur teisybė nežinia.
Ginčą veskim ir nuspręskim 
Tik lietuvių kalba.
Gerbiami, mieli tautiečiai, 
Būkim tautos pažiba. 
Nesigėdinkim kalbėti 
Ir lietuvių kalba.
Džiaukimės, kol sveiki esam 
Savo darbu ir gamta 
Ir svajokim ir dainuokim 
Tik lietuvių kalba.

Pranciška Norušienė
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AtA
ELENOS SENKUVIENĖS

pirmųjų mirties metinių paminėjimui kviečiame 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šv. Mišiose liepos 24, 
šeštadienį, 10 vai. ryto Toronto Prisikėlimo parapijos 
šventovėje.

karą, kuris ir privedė prie da
bartinės, net už Vietnamą pai
nesnės, padėties.

Irakiečiai puldinėjo sąjunginin
kų ir su jais bendradarbiaujančių 
kraštų karius bei darbuotojus, net 
ir pačius irakiečius, dirbančius 
policijoj ar JAV parinktoje val
džioje, kuriai perduota visa galia. 
Atrodo, kad ta vyriausybė galės 
išsilaikyti tik sąjungininkų saugo
moje tvirtovėje.

Amerikos poziciją pablogi
no išėjimas aikštėn skandalingo 
amerikiečių karių elgesio su be
laisviais, kurie buvo žiauriai 
kankinami. Blogiausia, kad to
kiam elgesiui leidimą davė pats 
gynybos sekretorius Rumsfeld. 
Dabar visi suprato, kodėl Ame
rika nepasirašė susitarimo dėl ka
ro nusikaltėlių tribunolo, neratifi
kuoja Kyoto sutarties, įpareigo
jančios sumažinti oro teršimą.

Giliai įklimpęs milžinas 
Irake dabar šaukiasi pagalbos tų, 
kuriuos neseniai buvo panieki
nęs - JT ir Europos. JT neturi 
karinės jėgos įvesti tvarką Irake. 
O kas gali laukti iš europiečių 
siųsti savo karius į amerikiečių 
supriešintą musulmonų šalį? 
Prez. Chirac teisingai pareiškė: 
ES ar NATO įsikišimas pablo
gintų padėtį, nes sukiršintų mu
sulmonus su Europa. Teks ame
rikiečiams patiems išbristi iš to 
liūno, į kurį juos nuvedė iliuzija 
sutvarkyti šalis, kurias kurstyto
jai laiko nepalankiom Izraelio 
planam praplėsti Izraelio te
ritoriją.

Amerikai atsivėrė akys. Ji 
mato, kad be sąjungininkų ben
dradarbiavimo ji negali apsieiti. 
Taigi teks grįžti prie bendradar
biavimo su tarptautinėm organi
zacijom ir su ta “sena”, bet gud
resne Europa.

Bene 100 buvusių JAV 
aukštų pareigūnų, ambasadorių 
ir generolų viešai pareiškė susi
rūpinimą dėl Vašingtono veda
mos klaidingos politikos, kurią 
jie ragina skubiai pakeisti, išren
kant tinkamesnį prezidentą.

Galėtų tas atsišaukimas pa
budinti ir amerikiečių ne taipjau 
politiškai subrendusią tautą kuri 
leido save suvedžioti tokį ilgą 
laiką net nuo prez. Eisenhower 
valdymo metą kai jis išdrįso 
nutraukti paramą Izraeliui net 
du kartus: kai jis norėjo nuvesti 
Jordano upės vandenis į savo 
dykumą ir taip palikti kaimynes 
be vandens, ir kai Izraelis delsė 
pasitraukti iš Egipto teritorijos, 
paimtos per Suezo karą. Po jo 
Vid. Rytų politiką nustatinėjo ne 
prezidentai, bet kiti žmonės. Dėl 
to ir išaugo didelis Palestinos 
konfliktas.

Izraelis, remiamas Vašing
tono, jau 30 metų vengia atsi
traukti iš okupuotų arabų žemią 
nepaisydamas Saugumo tarybos 
rezoliucijų. Ne tik nepasitraukė, 
bet dar jas kolonizavo, o dabar 
aiškina, kad jam neįmanoma 
palikti tas kolonistų vietoves.

Palestinoje dėl to prasidėjo 
terorizmo aktai. Kol Palestinos 
konfliktas nebus teisingai iš
spręstas, terorizmas nesustos, 
nors amerikiečiai ir pasitrauktų 
iš Irako. JAV elitas ragina Va
šingtoną drastiškai pakeisti savo 
politiką. Palestinos klausimu. 
Teisingai jie sako. Patirtis paro
dė, kad modernioji karo techni
ka kovoje su terorizmu nėra la
bai paveiki. Norint laimėti kovą 
su ta žmonijos rykšte, yra būtina 
pašalinti terorizmo priežastis.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Lietuvių pavardžių kilmė

Lietuvos solistė Kanadoje
Lietuvos Valstybinės filharmonijos solistės 

SKAIDROS JANČAITĖS koncertai Kanadoje
DANGUOLĖ 

BALTRUSYTE-SHER
Pirmoji muzikinė pažintis 

su Skaidra Jančaitė įvyko 2003 
m. pavasarį Toronte Lietuvių 
Namuose. Šią vasarą Skaidra 
pakviesta dainuoti į tarptautinį 
styginės muzikos festivalį Nia- 
gara-on-the-Lake. Festivalio me
no direktorius - smuikininkas 
Atis Bankas. Skaidres Jančaitės 
pasirodymai festivalyje įvyks 
liepos 29 ir 31 d.d., rugpjūčio 4 d.

Su Skaidra šią vasarą turės 
progą susipažinti Otavos lietu
viai ir torontiečiai. Skaidros pir
masis koncertas Kanadoje įvyks 
liepos 25 d. Otavoje, o Toronte - 
liepos 27 d. “Vilnius Manor” 
patalpose. Į šį koncertą kviečia
mi ne tik “Vilnius Manor” gy
ventojai, bet ir visi tie, kas ne
bus išvykę atostogauti ir norės 
pasiklausyti šios įdomios meni
ninkės. Muzikiniams susitiki
mams su lietuviais Skaidra pa
ruošė specialią programą. Skaid- 
rai akompanuos Vita Paulaus- 
kaitė-Binder, kuri specialiai 
šiam tikslui atvyks iš Buffalo.

Skaidros Jančaitės asmenybė 
nepaprastai įdomi. Tai naujai jau 
iškilusi ir vis dar toliau kylanti 
“žvaigždė” Lietuvos muzikinia
me pasaulyje. Jos pavardė vis 
dažniau mirga Filharmonijos ir 
kitų įvairių koncertinių salių bei 
muzikos festivalių skelbimuose.

Skaidra Jančaitė yra baigusi 
muzikos mokyklos smuiko kla
sę, vėliau studijavo J. Gruodžio 
technikume chorvedybą. Toron
te gyvena buvusi Skaidros dės
tytoja Lilija Turūtaitė, kadaise 
Kaune dėsčiusi Skaidrai chorve
dybą. Vėliau Skaidra studijavo 
ir 1995 m. baigė Muzikos aka
demijos vokalinio dainavimo 
klasę. Po studijų Muzikos aka
demijoje Skaidra tobulinosi už
sienio kursuose pas žymius pro
fesorius Danijoje, Austrijoje, 
Prancūzijoje bei ruošė magistrės 
darbą Lietuvos muzikos akade
mijos prof. V. Noreikos klasėje.

Savo muzikiniame darbe 
Skaidra nesibaido imtis naujų 
įdomių kūrinių ir muzikos for
mų. Rūtos Prusevičienės ko
mentaruose atradau gal patį tiks
liausią Skaidros kaip meninin
kės apibūdinimą: “Ji nesitenkina 
tik vokaliniu pasirengimu, išsa
miomis muzikos studijomis - 
jos interesai kur kas platesni, 
aprėpiantys filosofiją, religioty- 
rą, literatūrą, fotografiją, šokį. 
Kaip tik gebėjimu labai giliai 
suvokti atliekamą muziką - 
šiuolaikinių kompozitorių kūri
nius, džiazą ar tango, praturtina 
ją įvairiomis prasmėmis ir tuo 
Skaidra žavi klausytojus.”

Sol. SKAIDRA JANČAITĖ

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 

Skambinti

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

Skaidrai teko gastroliuoti 
Austrijoje, Danijoje, Rusijoje, 
JAV ir kitur. Repertuaras platus 
ir įvairus: nuo O.di Lasso, J.S. 
Bacho, W.A. Mozarto iki O. 
Messiaeno, A. Schonbergo, lie
tuviškos, avangardinių eksperi
mentų ir laisvų improvizacijų 
bei sakralinės muzikos kūrinių.

Pradėjusi savo kūrybinį mu
zikinį kelią Lietuvos šventovėse 
vargonuodama, vadovaudama 
chorams ir pati dainuodama, 
Skaidra iki šiol tęsia šią muziki
nę veiklą. Nuo 1989 Skaidra 
koncertuoja įvairiose Lietuvos ir 
užsienio šventovėse. Nuo 1990 
m. - koncertai Zapiškyje Šv. Jo
no Krikštytojo šventovėje (17 
skirtingų programų). Nuo 1993 
m. vyksta Pažaislio muzikos 
festivaliai, kur Skaidra - kasme
tinė viešnia ir atlikėja. Vienas iš 
įdomių Skaidros pasirinkimų 
šiame festivalyje - P. Hindemin- 
to Marijos gyvenimas. Tai eks
presyvi, retai į programas įtrau
kiama muzika, nors klausytojų 
visuomet priimama kaip labai 
įdomus kūrinys. Nuo 1993 iki 
2003 m. Skaidros muzikos kon
certai, pavadinti Sakralinės mu
zikos susikaupimo valandos vy
ko Šv. Kazimiero šventovėje 
Vilniuje. Šį kartą Kanadoje, de
ja, neturėsime galimybės susipa
žinti su Skaidros sakralinės mu
zikos repertuaru, bet gal galima 
pagalvoti dėl ateities koncertų 
Kanadoje.

Skaidra Jančaitė vis daugiau 
pasireiškia tarptautiniuose festi
valiuose. Paminėsiu keletą iš jų: 
2002 m. Berlyno vasaros festi
valis, 7 ir 8-tas tarptautiniai 
šiuolaikinės muzikos festivaliai 
Iš arti, 2004 m. Styginės muzi
kos festivalis Niagara-on-the- 
Lake. 2003 m. koncertai Žene
voje Jungtinių Tautų rūmuose, 
Prancūzijoje - Paryžiuje ir ki
tuose Prancūzijos miestuose. 
Ten jai akompanavo pianistė 
Raminta Neverdauskaitė- Domb- 
rovski. Su šia pianiste Skaidra 
koncertavo ir Lietuvoje. Skaid
rai daug kartų teko koncertuoti 
su įžymiu Rusijos pianistu ir 
Kaliningrado filharmonijos kon
certmeisteriu Vladimiru Slobo- 
dianu, atliekant šiuolaikinės mu
zikos repertuarą.

Skaidra, dainuodama, išreiš
kia save ne tik balsu, dažnai jai į 
pagalbą “ateina” smuikas, var
gonai, kanklės, o kartais ir šokio 
ritmai bei judesiai.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
įrašydavo pravardę. Pastarosios, 
matyt, tuo metu buvo labai po
puliarios. Tai rodo gausios pra- 
vardinės kilmės mūsų pavardės, 
pvz., Rėksnys, Beragis, Aukšta- 
kojis, Didžgalvis ir pan. XVIII š. 
pabaigoje pavardžių formavima
sis Lietuvoje jau buvo pasibai
gęs. Nuo to laiko kiekvienas as
muo dokumentuose gana nuo
sekliai vadinamas vardu ir pa
varde.

Be pavardžių, kilusių iš se
novinių tautinių vardų ir pravar
džių, lietuviai dabar turi labai 
daug tokių kurioms pradžią da
vė tėvavardžiai (patronimai). 
Antai seniau Gintauto sūnų va
dindavo Gintautaičiu, Taučio 
sūnų - Tautaičiu, Lokio sūnų - 
Lokaičiu ir pan. Tėvavardžiai 
buvo daromi ir iš krikšto vardų, 
pvz., Antanaitis — Antano sūnus, 
Petraitis - Petro sūnus, Jonaitis 
- Jono sūnus ir t.t. Jie ilgą laiką 
tebuvo tik tėvavardžiai, o ne pa
vardės. Pvz., Petras Antano sū
nus buvo vadinamas Petru An
tanaičiu, bet jo sūnus Jonas - 
jau Jonu Petraičiu (nes jo tėvas 
turėjo Petro vardą) ir t.t. Taigi 
tėvavardis buvo toks pats prie
vardis kaip ir kiti, galiojo tik 
vienai kartai. Pavardėmis tėva
vardžiai virto tada, kai jie tapo 
paveldimi, t.y. kai Jonaičiu imta 
vadinti ne tik Jono sūnų bet ir 
jo tolimesnius palikuonis.

Tėvavardžiai būdavo daro
mi ne tik su priesaga -aitis, bet 
įvairiose Lietuvos vietose ir su 
kai kuriomis kitomis priesago
mis, pvz., -ūnas, -onis, -ėnas, - 
ynas. Plg. dabartines pavardes 
Joniūnas, Jononis (ir Janonis), 
Jonėnas, Jonynas.

Kadangi pavardžių formavi
mosi laikais Lietuvos valstybi
nių įstaigų rašto kalba buvo va
dinamoji kanceliarinė slavų kal
ba, o vėliau (oficialiai - nuo 
1697 m.) — lenkų kalba, tai do
kumentuose tėvavardžiai ir iš jų 
kilusios pavardės dažnai būdavo 
rašomos su slaviškomis tėvavar- 
dinėmis priesagomis. Taip Jonas 
Petraitis dokumentuose būdavo 
rašomas Jan Petrovič, Antanas 
Daugutaitis (t.y. Daugučio sū
nus) - Anton Daugutovvič ir t.t. 
Dėl to dabar daug lietuvių turi 
pavardes su iš kanceliarinės kal
bos paveldėtomis priesagomis - 
-avičius, -evičius. Vėliau, rašti
nėse įsigalėjus lenkų kalbai, ša-

f Knygų rišykla
“SAMOGITIA” 

meniškai jriša 
knygas bei žurnalus

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

lia priesagų -ovič, -evič imta 
dėlioti lenkiškąsias -ovski, -ins- 
ki, -icki ir kt., kurios ilgainiui 
buvo sulietuvintos į -auskas, - 
inskas, -ickas ir pan., pvz., Pet
rauskas, Žilinskas, Judickas ir 
kt. Lietuviai iš lenkų taip pat iš 
rytinių slavų bei kitų kalbų 
perėmė ne tik kanonines (oficia
liąsias) krikšto vardų formas 
(patys krikštavardžiai dažniau
siai buvo hebrajų, graikų, lotynų 
kilmės), bet ir įvairius jų liaudi
nius variantus. Ilgainiui daugelis 
tokių krikšto vardų ir iš jų pada
rytų tėvavardžių virto pavardė
mis, pvz., Jankus, Jankaitis, 
Jankūnas, Jasas, Jasaitis, Jasiū- 
nas, Jasonis, Jasėnas, Jasiūlis, 
Jaskūtis, Jaskūnas, Ivonos, Ivo- 
naitis, Ivašaitis, Ivaškaitis. Plg. 
lenkiškas arba gudiškas Jono 
liaudines formas Janka, Jas, 
Jaska, Ivan, Ivaš, Ivaška. Per 
nelietuvišką kanceliariją šios pa
vardės atėjo ir su nelietuviško
mis priesagomis, pvz., Jankevi
čius, Jankauskas, Jasevičius, Ja- 
sinskas, Jaskevičius, Ivanavičius, 
Ivanauskas, Ivaškevičius ir kt.

Sulenkėjus lietuvių aukštuo
menei, lietuviškus asmenvar
džius imta sąmoningai lenkinti: 
versti į lenkų kalbą (pvz., Vaba
lų Oželį vadinti Žuku, Kazlaus
ku ir pan.) arba duoti lietuviui 
lenkišką pavardę. Tasai proce
sas labai sustiprėjo prieš Lietu
vos-Lenkijos padalijimus, įve
dus lenkišką metrikaciją. Tada 
imta smarkiai lenkinti net kai
miečių pavardes. Kaip pavyzdį 
galima nurodyti grafo Ignoto 
Marikonio 1822 m. testamentą 
(žr. Dzieie Dobroczynosci kra- 
jowey i zagraniezney, Wilno, 
1823, nr. 5, psl. 71), kur bau
džiauninkai vadinami, pvz. Wa- 
leryan Czyrunas czyli (= arba) 
Czemiewski, Jan Brazunas czyli 
Jasinski ir pan. Kartais būdavo 
lenkinama ir savaime, pačiam 
asmeniui stengiantis pakeisti sa
vo pavardę, padaryti ją “poniš
ką”, kad galėtų studijuoti aukš
tojoje mokykloje (prastuomenei 
buvo nevalia) ar siekti šiaip ko
kios karjeros. Prisiminkime Va
lančiaus virtimą Volončevskiu. 
Tačiau neretai būdavo imamasi 
ir prievartos. Lenkas ar sulenkė
jęs kunigas, krikštydamas vaikų 
tėvų nesiklausęs, dažnai savo 
iniciatyva įrašydavo metrikuose 
sulenkintą asmenvardį. Vilniaus 
krašte tokių dalykų pasitaikyda
vo iki pat Antrojo pasaulinio 
karo.

Dėl viso to ilgainiui senieji 
lietuvių asmenvardžiai labai ap
nyko. Mūsų vardynas patyrė 
daugiau svetimos įtakos negu 
pati lietuvių kalba.

(Rinktiniai straipsniai III, 
Vilnius 2003, psl. 35-37).

Per Europos vėliavos pakėlimą prie Lietuvos ambasados Vašingtone. Dešinėje - ambasadorius V. Ušackas;
kairėje - dr. G. Burghart Nuotr. R. Gedeikos

Partizano apraudojimas
Vandos Budrienės romanas “Paskutinis puslapis”, išleistas Lietuvoje

ALDONA GRICIENĖ

Daugel mūsų rašytojų ir po
etų rašė apie Tėvynės sūnus par
tizanus. Kiekvienas jų rado vis 
kitokių spalvų šiai skaudžiai ko
vai pavaizduoti. Vanda Budrie
nė, būdama paauglė, matė plė
šomas Trispalves. Žuvo senelis, 
visa dėdės šeima, jaunutė pusse
serė. Kaimas ištuštėjo. Kartą iš 
kelionės negrįžo tėvas, buvo nu
žudyti dar du dėdės, mamos 
broliai; 25 metams į Sibirą ištre
miamas pusbrolis. Skausmas gi
liai įsmigo į Vandos širdį ir da
bar prasiveržia eilėmis. Trys ei
lėraščių knygos išleistos Lietu
voje suplazdėjus Trispalvei. 
2004 metais išėjo romanas Pas
kutinis puslapis. Pastarajame 
kūrinyje vaizduojamas skaudus 
gyvenimo laikotarpis: sovietų 
įsiveržimas, karas, partizanų gy
venimas ir likimas.

Verčiame pirmuosius pusla
pius. Gamta eina savo amžinąjį 
ratą: įbėrei grūdų vėjo gaivina
mas, saulės lankomas, jis dygs
ta, auga, noksta. Ateina pjūties 
metas. Tik kas nuims derlių: sė
jėjas ar svetimasis?

Skaudžios sodžiaus proble
mos sprendžiamos aprašant mo
kytojos Melanijos ir jos artimų
jų likimus. Apie mokytojos pro
fesiją kalbama su pagarba. Ne 
mažesnė pagarba skiriama juo
doms, įdiržusioms žemdirbio 
rankoms ir tetos Anelės tyliai 
šnibždamam Tėve mūsų.

Darbai, nepritekliai - tai 
kaimo žmogaus kasdienybė, tai 
buitis, “bet gaila jaunų vyrų ku
rie nenorėjo vergauti svetimie
siems, pasirinko mirtį.” Taip

samprotauja mokytojos tėvas 
Antanas.

Pagrindinė veikėja Melanija 
romantizuota: ji graži kaip gul
belė, darbšti kaip bitutė, ištiki
ma savo meilei. Kur žengia jos 
koja, ten ir gamta sužėri: “Visi 
takeliai užpustyti auksinėm ir 
varinėm klevų saulutėm”.

Romane atsiranda naujas 
personažas - jaunas partizanas 
Beržas. Jo tikslas - laisva tė
vynė.

Ateina Kalėdos - nuo seno 
lietuviams didelė šventė. Tačiau 
ne visiems ją švęsti lemta savo 
šeimoje: daug, oi daug tėvynai
nių šventes sutikdavo Sibiro 
platybėse, stūgaujant šiaurės vė
jams ir ūžaujant kedrams. Parti
zanai, jų tarpe ir Beržas, Kūčias 
švenčia bunkeryje. Iš pradžių 
pagiedamas himnas. Prieškūčinę 
maldą pradeda partizano motina 
įprastais žodžiais: “Tėve mū
sų...”, užbaigia žuvusiems linkė
dama amžinos ramybės, o gy
viesiems iškovoti laisvę. Šventą 
vakarą visos nuodėmės atleistos, 
švaru, gražu, balta. Nuostabus 
baltumas, lyg iš dangaus atkly
dusių angelėlių sparnai.

Naujieji metai dar nuosta
besni: žėrint eglutei, skambant 
muzikai, į Melanijos mokyklą 
(ji toli nuo partizaną glaudžian
čio miško) ateina Beržas. Dvy
liktą valandą jie susidaužia šam
pano taurėmis ir vienas kitam 
prisiekia mylėti iki mirties. Ilga 
žiemos naktis prabėga kaip aki
mirka, ir Beržas grįžta į mišką. 
Jo būrys pavadintas Pilėnų 
vardu.

Sunku jaunai mokytojai

MIRTIES PRANEŠIMAS
A+A

SOFIJA (BELIŪNIENĖ) 
KIKILIENĖ-JURCYTĖ

mirė 2004 m. liepos 5 d., 3 vai. ryto Čikagoje. Liko liūdesyje 
vyras Aleksas Kikilas, dvi dukros - Dalia Steponaitienė ir 
Rima Beliūnaitė, vaikaičiai Petras Steponaitis ir Kristina Ste
ponaitytė, mirusio brolio Tado Jurcio žmona Dagmara, a.a. 
posiūnio Alekso Kikilo žmona Joyce, vaikaičiai Aleksas, 
Kenny, Mary ir Jimmy; posūnis Jonas ir artimi šeimos draugai 
Bronė ir Stasys Juozapavičiai ir Valė Sadauskaitė. Lietuvoje 
liūdi visų mirusių brolių ir seserų palikuonys. A.a. Sofija pri
klausė Lietuvos Dukterims, Jaunimo centro Moterų klubui, 
BALFui ir Švč. M. Marijos gimimo šventovės Moterų klubui.

Liūdinti ŠEIMA

Brangus Juozai,
Tu, saulėtą pavasario dieną,
užmerkei akis amžinai,
O mano krūtinę lankys, 
liūdesio ir ilgesio sparnai.
Tegul Tau būna ši kelionė lengva,
Nes praeitoji buvo ligomis ir 
skausmais padengta.
Ilsėkis ramybėje!

AtA
JUOZUI BUBNIUI

mirus, nuoširdžią padėką reiškiame klebonui kun. A. Šarkai, 
OFM, už visas maldas, solistams - L. Turūtaitei ir V. Maša
lui už gražų giedojimą. Padėka karsto nešėjams. Ačiū už 
aukas, gėles ir maldas. Dėkojame p.p. Mačiams už priėmimų 
visoms ponioms už pyragus. Didžiausia padėka visiems už 
dalyvavimą su mumis šią skausmo valandą.

Elena Bubnienė su šeima

Romano “Paskutinis puslapis” autorė VANDA BUDRIENĖ prie parti1 
zanų žeminės

laukti mylimojo: “Jei galėčiau, 
kregždele nuskrisčiau pas jį”. 
Laukimą trumpina vaikystės pri
siminimai: žydinčios pievos ir 
tautiniai drabužėliai. Ir štai vie
ną speiguotą naktį per kaukian
čią pūgą Beržas pabeldžia į Me
lanijos duris. Įvyksta jų jungtu
vės, pavaizduotos lyriškai. Ant 
stalo kryželis, žvakidė ir žvakė. 
Ant baltos staltiesės du aukso 
žiedai. Ištariami priesaikos žo
džiai - kaip bažnyčioje. Po to 
ant atviruko surašoma sutuoktu
vių liudijimas. Miško broliui ty
resnių vestuvių negali būti. Bet 
bėga dienos, bėga savaitės. 
Vyksta kovos, kurias rašytojas 
tarsi šydu apdengia. Prisimenu 
savas studijas pokario metais. 
Jose buvo literatūros kursas apie 
1917-uosius metus Rusijoje. Ja
me visi iki kelių braido kraujuo
se - negalėjau skaityti. V. Bud
rienės romane kiekvienas kraujo 
lašas įprasminamas.

Paskutiniame puslapyje, 
greta partizanų kovų, realistiš
kai, tapybiškai aprašomi kaimo 
žmonių vargai. Įdomiai pavaiz
duota, kaip sodiečiai buvo varo
mi į kolūkius.

Autorė prikelia iš užmarš
ties gegužines pamaldas, kurios 
vykdavo vieno iš kaimynų na
muose. Seklyčia apkaišyta ievo
mis, alyvomis, narcizais. Švel
nus degančių žvakių aromatas 
susilieja su nuostabia kvapų har
monija. Po giesmių Melanija su
kuria mylimajam eilėraštį, pana
šų į liaudies dainą. Knygos sti
lius, veikėjai, vaizdai - visa kaip 
liaudies dainoje.

Rašytoja vėl mus sugrąžina 
į mišką. Žūsta Beržas. Melanija, 
apie tai išgirdusi, pėsčia skuba 
ieškoti kapo. Radusi apkabina 
smėlio kauburėlį. Pasigirsta rau
da, panaši į senovės lietuvių 
raudas. Senovės lietuvė, žuvus 
sūnui, rypuoja kaip gegužėlė: 
“Oi sūneli, ko pavirtai ąžuolėliu, 
o žirgelis šiauriu vėju”. Melani
jos rauda - viena iš gražiausių 
lietuvių tautosakoje. Beržas va
dinamas įvairiais vardais: laimės 
saulele, vargo vargdienėliu. 
Raudos žodžiais pavirsta visa jų 
draugystės istorija. Liko tuščia 
žemė ir juoda saulė. Oškit, pu
šys, eglelės, prie kapo parimę, 
pasakokit apie jauną Beržą, ku
ris, gindamas tėvynę, savo galvą 
paguldė.

Romanas baigiamas Melani
jos ir jos šeimos ištrėmimu į Si-

SMITH MONUMENT CO. LTD.
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

Skambinti tel. 416 769-0674
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair), 
Toronto, Ontario M6N 3P7
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TRIJŲ MĖNESIŲ 
PREZIDENTAS

Artūras Paulauskas, valstybės 
vadovo pareigas ėjęs tris mėnesius, 
paskutinėje spaudos konferencijoje 
š.m. liepos 9 d. kreipėsi į žurnalis
tus, apžvelgdamas per jo preziden
tavimo laikotarpį nuveiktus darbus, 
kurie ne laikini, bet strateginiai. A. 
Paulauskas norėjęs įrodyti, kad Pre
zidento institucija veikia, galinti 
nemažai padaryti. Pirmasis tikslas 
buvęs demokratiškų rinkimų užtik
rinimas; antrasis - pasinaudoti gali
mybėmis, Lietuvai tapus Europos 
s-gos nare; trečiasis - Prezidento 
institucijos moralinio autoriteto at
kūrimas. Kaip vieną iš svarbiausių 
darbų laikinasis prezidentas nurodė 
Strateginių tyrimų ir analizės centro 
kūrimą, kuriam prašo lėšų sudarant 
2005 m. biudžetą. Esą, Lietuva jau 
pribrendusi turėti tokio tarptautinio 
lygio centrą, kuris įrodytų, kad Lie
tuva intelektualine prasme gali ly
gintis su didesnėm valstybėm. Iki 
liepos 8 d. laikinasis prezidentas 
pasirašė 183 įstatymus, išleido 151 
dekretą, seimui pateikė ratifikuoti 
17 tarptautinių sutarčių, konvencijų 
ir sutarčių protokolų, vetavo tris 
įstatymus, pateikė du įstatymų pro
jektus, atliko daug paskyrimų bei 
apdovanojimų (ELTA).

NUSIBODO POLITINIS 
ELITAS

Lietuvos prezidento rinkimus 
aptarė buvęs Lenkijos ambasado
rius Lietuvai Jan Widacki Lenkijos 
dienraštyje “Gazeta Wyborcza” 
š.m. liepos 9 d. laidoje. Straipsnyje 
rašoma, kad rinkimai Lietuvoje pa
prastai tampantys ir lenkų “pirmi
niais rinkimais”. Lenkijos žinia- 
sklaida buvo pilna nuomonių apie 
rinkimus Lietuvoje. Štai iš pradžių 
atrodė, kad K. Prunskienė - tai pa
vojingas prorusiškas demonas ir dar 
KGB agentė, vėliau, kai nedidelė 
balsų persvara rinkimus laimėjo A. 
Adamkus, imta aimanuoti, kad Lie
tuva perskelta pusiau. Buvusios 
premjerės prorusiškumas esąs eko
nominio pobūdžio. Žmonės už ją 
balsavo todėl, kad juos suviliojo 
populistiniai šūkiai, kad ją rėmė R. 
Paksas. Nuomonė apie politinį elitą 
esanti labai bloga. Visuomenė ma
to, kaip politikai tik tarpusavy ko
voja dėl valdžios, įtakos ir pinigų, o 
žmonių problemos jiems rūpi kaip 
pernykštis sniegas. Dėl to ir rimti 
politikai jau griebiasi populizmo. 
Lietuvos seimo rinkimai būsią pas
kutinė pamoka Lenkijai prieš jos 
parlamento rinkimus. (ELTA)

KORUMPUOTI SEIMŪNA1?
Lietuvos generalinė prokuratū

ra prašo seimą leisti panaikinti trijų 
seimo narių asmeninę neliečiamybę 
- seimo vicepirmininko socialde
mokrato Vytenio Andriukaičio, so
cialliberalo Vytauto Kvietkausko ir 
konservatoriaus Arvydo Vidžiūno. 
Šie parlamentarai yra įtariami ėmę 
kyšius iš firmos “Rubicon group” 
vadovo A. Janukonio už palankių 
tai bendrovei įstatymų parėmimą. 
Bendrovės vadovas neigia papirki
nėjęs politikus, bet pripažįsta kal
bėjęs apie įstatymus su seimo na
riais, su kuriais, jo žodžiais tariant, 
negi “apie orą kalbėsi”. A. Januko- 
nis kritiškai vertina Specialiųjų ty-

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda"

Lougheed Funeral
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI
► PĖDOS SKAUSMAI

► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBEUNIAI SUSIRGIMAI

► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

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

rimų tarnybą (STT), politikuojančią 
ir siekiančią valdyti stambaus vers
lo bendroves, kaip tai daroma Rusi
joje. “Mūsų veikla visiškai teisėta”, 
- pabrėžė bendrovės vadovas. Su
daryta speciali komisija šiam kyšių 
reikalui tirti ir padaryti išvadas. 
(ELTA)

DĖMESYS IŠEIVIJAI
Laikinasis Lietuvos preziden

tas Artūras Paulauskas parašė mi- 
nisteriui pirmininkui Algirdui Bra
zauskui laišką, kuriame ragina dau
giau dėmesio skirti išeivijoje gyve
nantiems tautiečiams, siūlo įsteigti 
Išeivijos reikalų departamentą. 
Laiške pabrėžiama, kad “lietuvių 
išeivijos parama buvo labai svarbi 
Lietuvai integruojantis į Europos 
sąjungą ir NATO”. Prezidentas ne
abejoja, kad išeivija “galėsime rem
tis ir ateityje, jos nuomonės paisys 
demokratinių šalių politikai”. Be to, 
jei bus rodomas atitinkamas dėme
sys išeiviams, jie nenusisuks nuo 
savo tėvynės. Primenama taip pat, 
kad reikėtų paraginti ir Katalikų 
bendrijos vadovus, kad jie išeivijai 
siųstų daugiau kunigų, ypač ten, 
kur susitelkia nemaži būriai naujų 
ateivių. (ELTA).

VIDAUS PAVOJAI
Artūras Paulauskas, laikinasis 

Lietuvos prezidentas, Užsienio rei
kalų ministerijos surengtame tradi
ciniame diplomatinių atstovybių 
vadovų susitikime š.m. liepos 7 d. 
ragino Lietuvos diplomatus akty
viai prisidėti prie skurdo krašte 
įveikimo. Anot prezidento, vienas 
didžiausių vidaus pavojų šiuo metu 
esąs skurdas ir populizmui tarnau
janti netolygi pažanga. Reikia dau
giau dėmesio skirti Lietuvos žmo
gui, kad piliečiai jaustų pasididžia
vimą savo valstybe ne tik po krep
šininkų pergalių. Prezidentinis 
skandalas pakenkė Lietuvos įvaiz
džiui, kurį dabar būtina atstatyti. 
Šiuo metu Lietuvos diplomatinėms 
atstovybėms vadovauja 35 ambasa
doriai, 5 laikinieji reikalų patikėti
niai, 7 generaliniai konsulai ir 2 
konsulai. (ELTA)

ŠVARUS VANDUO
ELTA-LGTIC praneša, kad Bal

tijos jūros vanduo Lietuvos paplū
dimiuose nuo pat vasaros pradžios 
tebėra švarus. Tyrimais nenustaty
ta nei mikrobinė, nei cheminė tarša. 
Klaipėdos visuomenės sveikatos 
centras vandens tyrimus atliko vi
suose Klaipėdos, Neringos bei Pa
langos paplūdimiuose. Švarus ir 
Klaipėdos paplūdimių smėlis. Iki 
birželio pabaigos buvo baigti rinkti 
kai kuriose vietose į paplūdimį iš
mesti naftos produktų gumuliukai, 
kuriuos jūra buvo išplovusi.

STATYS VĖJO ELEKTRINES
Trys bendrovės - “Vėjo 

elektra”, “Lariteksas” ir “Achema” 
laimėjo “Lietuvos energijos” kovo 
mėnesį paskelbtą konkursą statyti 
vėjo elektrinėms vienoje iš pajūrio 
zonų, skelbia ELTA-LGTIC. Visos 
trys, gavusios Ūkio ministerijos lei
dimus, galės statyti elektrines, nes 
toje zonoje visų generatorių numa
tyta galia turi būti ne mažesnė kaip 
6 MW ir ne didesnė kaip 30 MW. 
Lietuva yra įsipareigojusi Europos 
sąjungai iki 2010 mm. padidinti 
elektros energijos gamybą iš atsi
naujinančių išteklių iki 7%. Šiuo 
metu ji siekia tik 3.5%. Vėjo ener
gijos gamybos daliai užtikrinti rei
kia pastatyti 170 MW galios elekt
rinių- RSJ

DFZMHZ FOUR SEASONS 
KJZfF IWV REALTY LIMITED

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

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

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

Ji mielai jums patarnaus.
Nemokamas 1 -888-657-4844 

Darbo 705-445-8143 
Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com
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Obelių jaunimas žaidžia velykinius žaidimus prie klebonijos, toliau - vietos šventovė

Pirmieji iš kairės - OLGA ir JONAS STATKEVIČIAI jų surengtoje 
šventėje su gausybe svečių Rodney, ON, 2004 m. liepos 3 d.

Rodney, Ont.
NUOTAIGINGAS POBŪ

VIS. Su margaspalvės vasaros žy
dėjimu ir ką tik nuliepsnojusiais Jo
ninių laužais į Olgos ir Jono Stat- 
kevičių gražiomis gėlėmis apso
dintą sodybą liepos 3-sios popietę 
susirinko daug svečių iš artimų ir 
tolimesnių apylinkių švęsti kiek pa
vėluotų Joninių ir šeimininko 80-jo 
gimtadienio. Vaišės vyko didelėje 
daržinėje, vos sutilpome prie gra
žiai padengtų ir lauko gėlėmis pa
puoštų stalų. Šiltais žodžiais sukak
tuvininką pasveikino rodnietė M. 
Jocienė ir p. Virginija iš Toronto. 
Visus linksmino Lilija Turūtaitė ir 
Vyt. Mašalas skambiomis dainomis 
ir akordeono muzika. Buvo gausu 
įvairaus maisto, bet visų dėmesį 
traukė lauke keptas paršelis, kurį 
meistriškai paruošė sūnus Edis. 
Gurkšnojome lietuvišką alų, pačių 
šeimininkų pagamintą skanų vyną 
ir vėl dainavome iki sulaukėme ty
laus vasaros vakaro. Nesinorėjo 
skirstytis iš tokios mielos lietuviš
kos salelės, kurią nuoširdžiai pa
laiko tautiečiai O. ir J. Statkevičiai. 
Jų dėka čia lankomės jau ne pirmą 
kartą. Šeimininkams, šios dienos 
prisiminimui, D. Mitalas padarė 
vaizdajuostę. Aldona V.

St. Catharines, Ont.
A.a. JUOZAS VYŠNIAUS

KAS, 89 metų amžiaus, netikėtai 
mirė birželio 13 d. “St. Catharines 
General” ligoninėje. Paliko liūdesy
je žmoną Leokadiją, dukrelę Jūratę, 
gimines Kanadoje ir Lietuvoje. 
Laidotuvių namuose maldas atkal
bėjo atvykęs iš Toronto kun. Pijus 
Šarpnickas, OFM. Lietuvių bend
ruomenės vardu atsisveikino Algi
mantas Zubrickas padėkodamas už 
velionies įnašą mūsų bendruo
menės veikloje. Jautriai su tėveliu 
atsisveikino duktė Jūratė padėkoda
ma už duotą gerą pavyzdį ir pa
reikšdama pagarbą už nenuilstamą 
energiją, šalia darbo “General Mo
tors” surandant laiko lietuviškai 
veiklai mūsų tėvynės atvadavimo 
darbe. Gedulines šv. Mišias Angelų 
Karalienės šventovėje aukojo, pasa
kė pamokslą ir laidotuvių apeigas 
atliko Hamiltono AV parapijos kle
bonas kun. Audrius Šarka, OFM. 
Mišioms vargonavo ir nepaprastai 
gražiai giedojo solistai Lilija Turū
taitė ir Vytautas Mašalas iš Toron
to. Palaidotas birželio 18 d. Šv. Jo
no lietuvių kapinėse Mississaugoje, 
Ont. Prie kapo atsisveikino Lietu
vos Tėvynės sąjungos vardu hamil- 
tonietis Lionginas Paškauskas. Pas
kutiniam sudiev, šiam, karo vetera
nui, Ramovės skyriaus įkūrėjui St. 
Catharines, pasireiškusiam ramovė- 
nų ir bendruomenės veikloje - su
giedota Marija, Marija. Šeimos 
kviesti, laidotuvių dalyviai pietavo 
Anapilio parapijos salėje.

SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ DIE
NOS paminėtos birželio 12 šv. Mi- 
šiomis. kurias aukojo ir tai progai 
pritaikytą įspūdingą pamokslą pa
sakė Hamiltono AV parapijos kle
bonas kun. Audrius Šarka, OFM. 
Mišios užbaigtos Tautos himnu. Z.S.

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

Hamilton, Ont.
LAIDOTUVĖS. Po ilgos li

gos š.m. birželio 25 d. iškeliavo į 
užpelnytą poilsį pas Visagalį Dievą 
dar vienas mūsų bendrakeleivis 
a.a. Juozas Bubnys. Jis gimė Lie
tuvoje, Važatkiemių km., Prienų 
raj. pasiturinčio religingo ūkininko 
šeimoje. Baigęs gimnaziją, įstojo į 
kunigų seminariją, bet po metų stu
dijų pakeitė nuomonę, nes nuo ma
žens labai mėgo Lietuvos kariuo
menę, tad įstojo į Karo mokyklą, ją 
baigęs gavo atsargos leitenanto 
laipsnį. Vėliau dirbo mokytoju ke
liose mokyklose. Susipažino su 
Elena Gedgaudaite, vedė ir sukūrė 
šeimą. Artėjant Antrajai sovietų 
okupacijai, pasitraukė į Vakarus. 
Karo audroms siaučiant, patyrė 
daug vargo svetimame krašte. Ka
rui pasibaigus, išgyveno sunkią pa
bėgėlio dalią D.P. stovyklose. Pra
sidėjus emigracijai, persikėlė į 
Angliją, už poros metų į Kanadą ir 
apsigyveno Hamiltone; susirado 
darbus ir pradėjo normalesnį iš
eivio gyvenimą.

A.a. Juozas buvo visuomeni
ninkas, nebuvo užsidaręs savo šei
moje, priklausė Lietuvių bendruo
menei, lietuvių parapijai, daug me
tų buvo parapijos taryboje. Kai įsi
steigė Kanadoje “Tėvynės sąjun
ga”, vienas iš pirmųjų įstojo į jos 
narius ir buvo juo iki paskutinės 
gyvenimo minutės. Paliko didelia
me nuliūdime ilgametę gyvenimo 
bendrakeleivę žmoną Eleną, dukras 
- Loretą ir Niną bei jų šeimas. L.P.

A.a. JUOZO BUBNIO atmi
nimui, užjausdama jo šeimą, Marija 
Šiūlienė Kanados lietuvių fondui 
aukojo $25. J.K.

Marija Leparskienė savo vy
ro a.a. VYTAUTO mirties meti
nėms prisiminti “Pagalbai Lietuvos 
vaikams” aukojo $100.

Nuoširdžiai dėkoja -
PLV komitetas

Lietuvių architektų suprojektuotas dangoraižis Vilniuje “Europa” 
(įtrauktas į pasaulio 15-tuką) Nuotr. V. Pačkausko

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Minčių žiupsnelis
- Juo gražesnė gėlė, juo 

greičiau ji nuvysta.

- Ko akys nemato, to ir šir
dis nenori.

- Pelei katė atrodo kaip 
liūtas.

- Dirbk su protingais,, links
minkis su juokaujančiais.

- Kokia nauda iš gyvenimo, 
jeigu jis ilgas, bet tuščias?

- Juo žmogus rūpestinges- 
nis, juo daugiau klaidų pridaro.

- Su pasiskolintais drabu
žiais gerai neatrodysi.

- Geriau šiandien kiaušinis, 
negu rytoj višta.

- Reikia padėti tiems, kurie 
stengiasi.

- Sužeidimą galima išgydy
ti, bet ne įžeidimą.

- Minia turi daug galvų, bet 
mažai proto.

- Kas turtingas, tas niekam 
neskolingas.

- Niekas greičiau kaip aša
ros nedžiūsta.

- Skylės vandeny nepada
rysi.

- Kas loterijoje išlošia pini
gų, tam daug giminių atsiranda.

- Tikrą lygybę tik kapinėse 
rasi.

- Visi nori ilgai gyventi, bet 
pasenti nenori.

- Laikas yra nemokamas ir 
geras daktaras.

- Neužsiimti filosofija - ge
riausia filosofija.

- Praeities niekas negali pa
keisti: kam studijuoti istoriją?

- Kas tau apkalba kitus, ap
kalbės tave kitiems.

- Yra dviejų rūšių seniai: 
vieni ilgai aiškina, kiti ilgai gal
voja.

- Gyvenant nemalonumai 
niekada nesibaigia.

M. Čapkauskas

JA Valstybės
Lietuvos vyčių Amerikos vi

durio centro rajono pavasarinis su
važiavimas įvyko gegužės 14-15 
d.d. Dubois vietovėje Pennsilvani- 
joje, globojamas vietinių Lietuvos 
vyčių. Jame dalyvavo 4 kuopų na
riai: Klyvlando, Dubois, Daytono ir 
Detroito. Gegužės 14, penktadienį, 
įvyko susipažinimo vakaras “Best 
Western” viešbutyje. Šeštadienį, 
gegužės 15, vyko suvažiavimo 
programa. Maldą sukalbėjo Dubois 
kuopos valdybos pirm. L. Moore. 
Susirinkimui pirmininkavo Vidurio 
centro rajono pirm. M. F. Petkus. 
Jis taipgi padarė ir rajono valdybos 
pranešimą. Pranešimus padarė ir 
kuopų pirmininkai. Buvo išrinkti 
atstovai į rugpjūčio 5-8 d.d. įvyk
siantį metinį Amerikos Lietuvos 
vyčių suvažiavimą Secaucus vieto
vėje, New Jersey valstijoje. Po 
pietų vyko kėgliavimo rungtynės, 
kuriose dalyvavo 5 komandos su 20 
žaidėjų. Pirmą vietą laimėjo Detroi
to Lietuvos vyčių kuopos pirmoji 
komanda. Moterų pirmą vietą lai
mėjo G. Wojeczynski, taipgi Det
roito kuopos narė. Vakare Šv. Juo
zapo šventovėje buvo aukojamos 
Mišios. Po pamaldų viešbučio salė
je įvyko vakarienė ir kėgliavimo 
laimėtojų apdovanojimas.

{Draugas, 2004 m., 103 nr.)

Brazilija
Sao Paulo mieste pradėjo 

veikti lietuviška mokykla “Žil
vitis”. Priimami vaikai nuo 5 iki 10 
metų. Pirmoji pamoka įvyko šešta
dienį, balandžio 24, dalyvavo 9 vai
kai. Kitą šeštadienį atvyko jau 15 
vaikų. Mokykloje darbuojasi A. ir 
M. Kasteckaitės ir D. Braslauskai- 
tė. Vaikai mokosi lietuvių kalbos, 
šoka tautinius šokius bei žaidžia 
žaidimus. Mokyklą įsteigti padėjo 
šie asmenys: A. P. Tatūraitė-di 
Giomo, A. Braslauskienė, C. Kups
tas, C. Valavičiūtė-Czarlinski, J. ir 
C. Czarlinski, J. N. Zižienė, J. Pro- 
kopas ir J. Ūkai. Mokyklos steigi
mui pritarė Brazilijos lietuvių bend
ruomenės sąjunga, “Nemuno” bei 
“Rambyno” tautinių šokių grupės, 
skautų grupė “Palanga”, Brazilijos 
lietuvių jaunimo sąjunga. Finansiš
kai mokyklą parėmė Lietuvos gen. 
konsulatas Brazilijoje.

{Mūsų Lietuva, 2004 m., 6 nr.)

Vokietija
Gegužės 13 d. Erfurte labda

ros varžytinėse parduota 30 lietuvių 
dailininkų tapybos darbų. Gauta 
11,025 eurų (38,067 litai). Šį išpar
davimą organizavo Erfurto ir Vil
niaus savivaldybės, Tiuringijos par
lamentas, “Kinder in Litauen e.v.” 
draugija. Prieš tai vyko paroda, ku
rioje savo darbus išstatė 14 Lietu
vos dailininkų. Daugiausia kūrinių 
parduota vaikiškais motyvais. Vie
ną paveikslą per savo atstovą įsigi
jo Tiuringijos parlamento pirminin
kė Chr. Lieberknecht. Dalis gautų 
pinigų atiteko dailininkams, o liku
sieji paskirstyti Santariškių ligoni
nės onkologinių ligų vaikų skyriui, 
Vaikų namams ir kitiems Lietuvos 
vaikus remiamiems sumanymams. 
Šį renginį turėjo pagyvinti Lietuvos 
seimo narys V. Landsbergis savo 
paskaita apie M. K. Čiurlionį ir pia
ninu atlikti pastarojo kūrinių. Bet 
dėl blogos akustikos salėje svečias 
tiktai pasveikino susirinkusiuoius. 
Prof. V. Landsbergis su pora Vo
kietijos europarlamentarų vakarie
niavo itališkame restorane.

{Lietuvos rytas, 2004 m., 111 nr.)
Hamburgo lietuvių apylinkės 

bendruomenę sudaro apie 300 as
menų. Vasario 16-tosios minėjime 

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

UTAT Tf X” 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
PASKOLASMOKAME 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

dalyvauja beveik visi. Mažesnėmis 
grupėmis susirenkama dažnai: ar tai 
virti cipelinų, klausytis dainų, atlie
kamų solistų iš Lietuvos, ar švęsti 
gimtadienių, žiūrėti krepšinio rung
tynių. Čia balandžio pabaigoje vy
ko Europos lietuvių krepšinio rung
tynės, taip pat ir tautinių šokių pa
sirodymai. Veikia tautinių šokių 
grupė “Gintaras 2”. Balandžio 25 d. 
gintariečiai pasirodė Hamburgo ro
tušės aikštėje vykusioje šventėje 
Europos dienos. Hamburgo LB 
apylinkės valdybą sudaro: Dalia 
Henke, Rasa Ingrarson, Asta Bai- 
kauskaitė, Raimonda Andreikienė 
ir Beata Stankevič.

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

Kroatija
Kroatijos policijos praneši

mu, gegužės 7 d. netoli Zagrebo 
miesto, stipriai lyjant, darant posūkį 
apvirto autobusas, vežęs grįžtančius 
iš atostogų Šiaulių universiteto dės
tytojus ir studentus, iš viso 31 as
menį. 16 sužeistų keleivių buvo nu
vežta į ligoninę, o kiti apgyvendinti 
viešbutyje. Gegužės 10, sekmadie
nio vakare, Lietuvos kariniu lėktu
vu iš Kroatijos parskraidinti 29 iš 
31 į nelaimę patekusių šiauliečių. 
Du sunkiausiai sužeisti liko Rijeka 
miesto ligoninėje. N. Laurutienei 
buvo atlikta galvos operacija, o R. 
Kvašytė gydoma dėl lūžių. Iš grįžu
siųjų į Lietuvą šeši paguldyti li
goninėje, o dvylika išleista gydytis 
ambulatoriškai. (BNS)

Lenkija
Suvalkuose kovo 19 d. įvyko 

XIII-tasis meno kolektyvų pasiro
dymas “Marzentance 2004”. Lietu
viams atstovavo Punsko mokyklos 
šokių grupės “Varpelis” ir “Polku
tė”, vadovė B. Čeplienė, ir Naviny- 
kų mokyklos - “Bildukai”, vadovė
l. Berneckaitė. Liaudies šokių “Pol
kutė” laimėjo dovaną už sceninį ža
vumą ir puikų šokių atlikimą, o Na- 
vinykų mokiniai gavo pagyrimą už 
originalumą.

{Aušra, 2004 m., 6 nr.)

Australija
A.a. Levutė Giedraitytė-Keb- 

lienė, 74 m. amžiaus, mirė balan
džio 28 d. Melburne. Velionė gimė 
1930 m. vasario 20 d. Šakių apskr. 
1944 m. su seserimi Maryte ir tė
vais pasitraukė į Vokietiją, o 1949
m. su tėvais (sesuo pasiliko Vokie
tijoje) atvyko į Australiją ir apsigy
veno Melburne. Čia Levutė susipa
žino su Juozu Kebliu ir 1951 m. su 
juo sukūrė šeimą. Užaugino du sū-

' nūs ir tris dukteris bei susilaukė 11 
vaikaičių, padėdama juos užauginti. 
Buvo veikli Lietuvių katalikių mo
terų draugijos bei valdybos narė, 
ypač pasižymėjusi rengiant įvairio
mis progomis vaišes. Gegužės 3 d. 
Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės švento
vėje gedulines Mišias atnašavo 
kun. A. Šimkus, kuriose dalyvavo 
velionės šeima, draugai ir pažįsta
mi. Giedojo parapijos choras. Atsi
sveikinimo žodžius tarė LKM drau
gijos pirm. H. Starkuvienė, vaikai 
bei vaikaičiai.. Palaidota Chelten
ham kapinėse.

{Tėviškės aidai, 2004 m., 11 nr.)
J- Andr.
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Amerikietiški gyvenimai 
bei rūpesčiai
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d KULTKWEJE VEIKLOJE
ANTANAS MUSTEIKIS

Veikalas suskirstytas į aš
tuonetą skyrių, kuriuose yra iš
spausdinti parinktų žinovų 
straipsniai ar jų ištraukos drauge 
su jų autografiniais priedėliais. 
Viename skyriuje (ketvirtajame) 
jų yra net vienuolika; visi jie su
daro savotišką amerikiečių gy
venimo žinovų antologiją, ku
rioje atsispindi amerikiečių dau
gialypumas (“pliuralizmas”) bei 
įvairovė.

Veikalas nagrinėja daugelį 
temų, kurios kartais yra viena 
kitai prieštaraujančios. Tuo jis 
skiriasi nuo dažnų kitų veikalų, 
paremtų vieno autoriaus minti
mis. Temos, išreikštos skyrių 
pavadinimais, yra palydimos au
toriaus įvadais. Išryškintos as
meninės (individinės) patirtys, 
miestų, kaimų, rytų, vakarų ir 
kitų vietovių savybės, diskrimi
nacija, vyrų ir moterų galios, 
taip pat religija ir kultūrinės san
daros.

Veikalas yra pavyzdingai 
paruoštas aukštųjų mokyklų stu- 
dentams-tėms. Po kiekvieno 
straipsnio yra pateikti du skyre
liai: analizė ir iškylančių klausi
mų eilutė, skatinanti tolesnių te
mų plėtrą bei įsisavinimą.

Šia proga pateiksiu vieną 
keblią amerikiečių gyvenimo iš
karpą, išnagrinėtą VII skyriuje. 
Jame Angela Mesconi ir Susan 
Edelman rašo apie Bronx mo
kyklos mokytojos Mildred Ra- 
sario klasėje maldą, už kurią 
mokytoja prarado darbą. Mat

Meninės fotografijos puoselėtojas 
Arvydas Kluonius, surengęs pa
rodą Marijampolėje

Nuotr. V. Mozūraičio

Pavargai, žemele, 
pavargai

Pavargai, žemele, 
Pavargai, 
Prigeso ežerai, 
Pušų viršūnės, 
Motulės laukiantys 
Langai 
Po debesim 
Klajūnais...
Po lapų 
Krintančiu variu, 
Klyksmu, nutolstančiu 
Padange, 
Atodūsiu, 
Šviesiu, skaidriu, 
Suklumpančiu 
Palangėj...
Pavargai, žemele. 
Pavargai...
Po kojom — 
Lapų šnaresys, 
Motulės laukiantys 
Langai, 
Pavargai, žemele. 
Pavargai...

Gyvenimas laša..
Sustoja ant slenksčio, 
Padykę, nedrąsūs, 
Po ašarą tylią 
Po šypseną neša, 
Pavasarių saulėm 
Rugsėjai nidyja, 
j širdį, į saują 
Gyvenimas laša...
Gyvenimas laša, 
Vaikystė nutolo. 
Pritilo vardai. 
Neužaugusios kasos, 
Užaugo, išėjo 
Pirmuoju atolu, 
Į širdį, į saują 
Gyvenimas laša... 

potvynyje nuskendus žemesnės 
klasės moksleiviui, Rosario sa
voje klasėje tikino, jog jis nuėjo 
į dangų. Ir ji pasiūlė, kad tie 
moksleiviai, kurie nenori ta pro
ga melstis, gali ką kita daryti, o 
su likusiais klasėje moksleiviais 
ji vadovavo maldai už mirusįjį. 
Tame pačiame skyriuje yra iš
spausdintas trečiojo JAV prezi
dento Thomas Jefferson Religi
nės laisvės įtvirtinimo aktas 
(1779 m.). Iš vienos pusės yra 
skelbiama nepažeidžiama religi
nė laisvė, apimanti ir žodžio bei 
spaudos laisvę. Iš kitos pusės 
yra pabrėžiama nesugriaunama 
“siena”, kuri skiria Bažnyčią 
nuo valstybės (valdžios). Tuo 
būdu tiesiogiai ar netiesiogiai 
yra teisinamas mokytojos Rasa- 
rio atleidimas iš darbo.

Dabartinėje Amerikoje yra 
daug į tai panašių problemų, ku
rios vargiai išsprendžiamos ir 
yra už šio veikalao rėmų, pvz. 
viešoje priesaikoje vartojamas 
Dievo žodis, valdiškų posėdžių 
pradėjimas su malda ir kt. Aš, 
kaip ir milijonai pabėgėlių iš so
vietinės prievartos, “rojaus”, 
džiaugiuosi amerikiečių prie
glauda bei laisve, tačiau yra ir 
gilesnių problemų, kurios tą 
laisvę gali temdyti. Nenuostabu, 
kad tie, kurie buvo paveikti pus
šimčio metų komunistinio tero
ro, negali atsikratyti “prichvati- 
zuotos moralės”. Bet kaip paaiš
kinti, kai kas antra amerikiečių 
šeima (be sovietinio palikimo) 
vedybas “atšvenčia” skyrybo
mis?

Suprantama, visa tai gali ne
tilpti ir plačiuose šio veikalo rė
muose, tačiau skaitytojai-jos ga
li pasigesti vienos ypatingos 
mažumos - pirminių Amerikos 
gyventojų - indėnų bendruome
nės paminėjimo. Jos narių skai
čius yra tik arti 2,5 milijonų, iš
sisklaidžiusių po 600 genčių, bet 
jų teisės yra išskirtinos, kaip ro
do, pvz. žvejybos sutartys, mo
kesčiai ir kt.

Lietuviai šiame veikale gali 
pasigesti žinių apie savųjų kūri
mąsi bei veiklą, kokią autorius 
pastebi žydų mažumoje, tačiau 
viską aprėpti nelengva.

Trumpai-drūtai tariant, prof. 
Robert S. Newman parašė gerą 
veikalą.

Robert S. Newman, AMERI
CAN LIVES, AMERICAN 
ISSUES. Išspausdinta 2003 m. 
Išleido Prentice Hall, Upper 
Saddle River, New Jersey 
07458. Įvadas - XVII p., visas 
veikalas 572 puslapiai.

Palinguoki medžiu 
Apkabinki, 
Likime švelnus, - 
Neišeik, neišeiki, 
Meldžiu...
Padalink laimę, 
Skausmą perpus, 
Palinguoki 
Medžiu...
Neskubėki 
Po saulės šviesa, 
Auga mintys, 
Joms reikia tiesos...
Širdyje 
Išaugintas spalvas 
Tegul rudenys 
Švelnūs dėlios...

Dienų pilnatis
Vakaras rimsta, 
Saulės laida, 
Vėjų užgęstantys 
Gūsiai, 
Motinos rankų 
Pavargus malda, - 
Čia pasiliksim, 
Čia būsim...
Merks akis 
Šuliniai, 
Ryto saulėj 
Žėruos, 
Čia paliksim 
Vaikais 
Vakarykštėj 
Dienoj...
Neseniai 
Neseniai 
Griuvo smėlio 
Pilis, 
Jau balti 
Smilkiniai, 
Jau dienų 
Pilnatis...

Valerija Vilčinskienė

‘•Bočiai” Gedimino kalno papėdėje Vilniuje. Jie primena senąją Lietuvą Nuotr. R. Jonaitienės

Teofilė Č. SENKEVIČIUS

- Laikas rengtis, - nuo laik
raščio akis pakėlęs Robertas Ru
gys tarė žmonai.

- O kur einame? - pasiteira
vo nustebinta.

- Kaip tai, - vyras atsistojo, 
priėjo arčiau, įtariai pažvelgė į 
jos akis, - negi pamiršai?..

- O!.. Galbūt... tai kur?.. - 
Nebežinau...

- Skrendam pas Sigutę, va
kar pati su ja kalbėjai... sakei, 
kad laukia.

Robertui pradėjo aiškėti ko 
jis labiausiai bijojo - žmona su
sirgo Alzheimerio liga. Paskam
bino dukrai. Sigutė susirūpinusi 
atskrido, pasitarė su tėvu ir pa
sakė motinai:

- Mamyte, tau reikia pagal
bos, tavo atmintis pradėjo silp
nėti...

- O kaip Tomukas laikosi? - 
lyg negirdėjusi ką jai duktė sakė 
pasiteiravo.

- Su juo jokio vargo, mamy
te, gerai mokosi, sako bus dak
taras ir močiutę gydys.

Mama garsiai nusijuokė, 
kilnodama rankas, pliaukšėdama 
delnais.

Tėvas ir duktė susižvalgė. 
Akyse suspindėjo ašarėlės. Šią 
akimirką žodžiai jau nieko ne- 
bereiškė.

*
Dr, Roberas Jeronimas Ru

gys, dvidešimt metų dirbęs ato
minės energijos tyrimo institute, 
paskelbęs nemažai vertingų 
mokslinių straipsnių, parašęs 
įdomių diskusijų sukėlusią kny
gą Metafizinės mįslės, išėjęs į 
ankstyvą pensiją, vynuogyno at
šlaitėje nusipirko trijų akrų skly
pą ir pasistatydino jaukų stilingą 
namuką, tarsi kokį vainiką užkė
lė ant savo atliktų darbų viršū
nės. Visko užteko žmogiškajai 
buičiai, o perteklius dalino ge
riems tikslams. Žmona Viktorija 
Rugienė, šalia laimingo vedybi
nio gyvenimo, turėjo dar ir at
skirą savo pasaulį. Ji buvo žino
ma ir labai gerbiama visuomeni
ninke, aktyvi įvairių organizaci
jų veikėja, pirmininkė, garbės 
narė, rėmėja, paženklinta padė
kos lakštais, apdovanojimais, 
medaliais, o svarbiausia - dau
gelio žmonių pagarba ir meile. 
Atrodė, kad visa bendruomeninė 
veikla sukasi apie šią moterį, ta
pusia kone veiklos sinonimu. Ir 
staiga - du smūgiai. Pirmas 
smūgis - jos išsikėlimas gyventi 
į provincijos užkampį. Antras - 
jos liga. Žinoma, veikla buvo tę
siama, bet Viktorijai prilygti dar 
negreit kas galės.

*
Nuvežęs žmoną į slaugos 

namus, Robertas grįžo liūdnas, 

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientų dalis atlieka 
“Vestuves” iš Palangos Juzės pasakojimų. Paruošė R. Žemaitytė-de 
luliis Nuotr. R. D. Puterių

susimąstęs, nesavas. Sudribo ve
randoje, beprasmiškai žvilgčiojo 
į galulaukės eglių viršūnes, ku
riose šiurpiais balsais rėkė var
nos, išsigandusios raudono sau
lėlydžio. Kaip filmo juostoj 
prieš akis ėmė slinkti kelių pa
starųjų mėnesių prisiminimai - -

“Iš kur ta moteris? Ar tau 
manęs neužtenka? Aš jos neno
riu - Išmesk ją”...

“Viktutė, juk čia mano se
suo, atvažiavusi iš Lietuvos 
mums padėti”...

“Sesuo į Sigutę panaši, o 
ta?.. Nenoriu jokių moterų... aš 
šeimininkė”...

Sesuo nusiminusi ir nusivy
lusi grįžo namo.

“Nenoriu moters”, - pasakė 
tą patį dukteriai, kai ši bandė 
įtikinėti, kad namams reikia mo
teriškos pagalbos.

“Eina ir eina, durys neužsi
daro, iš kur jos visos, kas 
jos”...” - vis nerimavo, klau
sinėjo, kai ją pradėjo lankyti 
draugės, buvusios bendradarbės, 
už viską dėkingos ponios, ir pa
nelės -

Išeities nebebuvo. Ir štai 
šiandien tyla, vienuma. Rėkia 
varnos, visas nelaimes išrėkia...

Vieną pavakarę, jam vėl ve
randoj besėdinti, begurkšnojant 
ant ledų užpiltus stipresnius mi
šinius, varnoms vis betriukš- 
maujant - štai nuo kalnelio vin
giuotu tarp vynmedžių keliuku 
kažkas ateina. Artėja, ryškėja. 
Dvelksmo judinamas dailus, 
melsvas apdaras, šviesus, links
mas veidelis, tamsūs palaidi 
plaukai - - Mergaitė!

- Labas vakaras, pone profe
soriau, - taria sustojusi už kokių 
dvidešimt žingsnių nuo ve
randos.

- Labas... O kas būsi?
- Teofilė.
- Negirdėta, nematyta.. O 

kur gyveni?..
- Visur...
Vyras pasipurtė, užsimerkė. 

Ir kai pravėrė akis, mergaitė bu
vo dingusi.

“Gyvenu visur”, - niurnėjo 
mokslininkas, nebesupratęs, kas 
čia darosi, - “nesąmonė”...”

Kitą rytą gerai nusiteikęs 
griebėsi darbo: pradėjo rašyti - 
metė; spruko pro duris, griebė 
pjūklą, kirvį, įsisuko sodelin 
medžių pagenėti. Niekas nesise
kė. Šiaip taip prieblandos sulau
kęs vėl sudribo verandoje.

- Kodėl man, kodėl man?.. - 
pyko, tik nežinojo ant ko. Jautė 
kaip aiži ir dūžta mokslininko 
išmintis, dar taip neseniai atro
džiusi esanti visagalė, o iš tikrų
jų bejėgė padėti jam, kai to da
bar labiausiai reikia.

Kone iki šalnų vis sėdėjo 

verandoje. Laukė Teofilės. Bet 
ji nebepasirodė. Paliko jam tik 
vieną sunkų klausimą, ar įmano
ma tuo pačiu metu gyventi vi
sur? Klausimas pasiekė ir Si
gutę.

Duktė labai susirūpino. Ži
nojo, kaip tėvas sunkiai išgyve
na mamos netektį, abejojo ar jis 
vienumoje begalės ilgiau išsilai
kyti. O labiausiai bijo ir jau įta
rė, kad tėvas nusiraminimui ima 
per daug visko, tarsi bandyda
mas kas jam geriausiai tiktų at
statyti prarastai pusiausvyrai. 
Garsusis mokslininkas buvo 
įpratęs tikėti viskuo, ką j is pats 
darė ar išrado ir nesileido kriti
kuojamas nepriėmė jokių patari
mų įsitikinęs, kad tai tik tušti 
žodžiai.

Sunki buvo žiema. Lanky
davo žmoną kasdien, kiekvienas 
kažką sau pakalbėdavo ir išsi
skirdavo kaip mažai pažįstami. 
Besiramindamas įvairiais vais
tais ir alkoholiu, šiaip taip su
laukė pavasario. Prieš Velykas 
atskrido duktė.

- Tu žinai, kad aš tave labai 
myliu, - kalbėjo ji tėvą apkabi
nusi, - ką tau sakau, priimk kaip 
tiesą; leisk man būti atvirai ir 
paaiškinti, ko tau trūksta...

Tėvas sėdėjo susmukęs, 
įraudusiais veidais, kvepėjo 
degtine, mirkščiojo ašarotomis 
akimis.

- Kodėl man toks likimas? - 
Kodėl man? - - graudenosi, pur
tė galvą - -

- Tėveli, yra vienas nusira
minimo ir pusiausvyros atstaty
mo vaistas, kurio tu nepažįsti, - 
sakė duktė.

- Koks gi?
- Malda.
Tėvas išsitiesė, pakėlė gal

vą, atsistojo.
- Nemanau, - tvirtai paprieš

taravo.
- Pamėgink...
- Nemoku.
- Ką sakysi, viskas bus ge

rai. Leisk kalbėti širdžiai, ne lū
pom —

Tėvas nuleido akis. “Širdies 
kalba... iš kur ji tai žino?” - Su 
tuo klausimu nuėjo ilsėtis.

Orui atšilus, kai raudonos 
tulpės užsiplieskė sodyboje, Ro
bertas vėl sutemų laukė įprasto
je verandos vietoje. Susikrimtęs, 
vis dar neramus, vis dar myli
moji dukrelė šalia su savo žo
džiu “pamėgink”. Jautė kaip šir
dyje verda negailestinga kova 
tarp Ambicijos ir Sigutės. Ir la
biausiai kentėjo žinodamas, kad 
vienoks ar kitoks apsisprendi
mas jį pažemins, pakeis arba su
triuškins.

Pakėlęs akis žvilgčiojo. Ir 
štai staiga - keliukas tarp vyn
medžių. Eina juo šviesiais dra
bužiais apsirengusi mergaitė. 
Teofilė!.. Artinasi - ir jau čia 
pat. Ne ji. o kita.

- Labas vakaras, pone Rugy. 
Esu slaugė Norma.

Robertas krūptelėjo išsigan
dęs. Varnų riksmas išrėkė nelai
mę. Taip, o ne kitaip. Ir strikte
lėjo nebesusivaldydamas -

- Sakyk! - suriko, - grei
čiau!..

Slaugė ramiai paaiškino:
- Naujųjų vaistų bandymas 

tamstos žmonai tiko. Rodosi tei
giamos žymės. Esu paprašyta 
apie tai su Jumis pakalbėti...

- O, Viešpatie!.. - pratrūko 
niekada netarti žodžiai...

Ir tai buvo jo maldos pra
džia. Pradžia ir naujo gyvenimo, 
namo sugrįžus Viktorijai.

Taisyklingai tarti ir kirčiuoti 
lietuvių bendrinės kalbos žodžius 
padės kalbininkų Antano Pakerio 
ir Aldono Pupkio sudaryta kny
gelė ir kompaktinė plokštelė Lie
tuvių kalbos bendrinė tartis, kurias 
išleido Gimtojo žodžio žurnalas. 
Jose pateikiamas sisteminis lietu
vių bendrinės tarties kursas, 
pratimais parodoma, kaip tarti 
bendrinės kalbos garsus. Plokšte
lės vartotojas gali rūpimą tekstą 
ne tik išklausyti, bet ir jį sustab
dyti, kartoti paskui diktorių, su
kirčiuotą raidinį tekstą matyti 
kompiuterio ekrane. Knygelė ir 
plokštelė skirti bendrojo lavinimo 
ir aukštosioms mokykloms, bet 
jomis gali pasinaudoti visi asme
nys, kurie nori išmokti taisyklin
gai lietuviškai kalbėti. Jų parengi
mą parėmė Valstybinė lietuvių 
kalbos komisija pagal Valstybinės 
kalbos vartojimo ir ugdymo 1996- 
2005 metų programą.

32-sis tarptautinis folkloro 
festivalis Skamba, skamba kank- 
liai Vilniuje įvyko gegužės mėne
sio pabaigoje. Festivalis prasidėjo 
senųjų liaudies instrumentų mu
zikos vakaru - Lietuvos liaudies 
kultūros centre skudučiais, ragais, 
ožragiais, dūdmaišiais, įvairiomis 
kanklėmis, ratukine lyra, dambre
liu, smuikeliu, būgnais ir būgne
liais sutartines, piemenų ir šokių 
muziką grojo folkloro ansambliai 
“Griežikai” ir “VISI”. Tą patį va
karą folkloro ansamblio “Kupo
le” narių surinktos partizanų dai
nos ir graudūs pasakojimai, užra
šyti Dzūkijoje iš žmonių, patyru
sių rezistencijos žiaurumus, 
skambėjo “Lietuvos pašto” kultū
ros centre. Tradiciniai sutartinių 
vakaro ir religinių giesmių (“kan- 
tičkines” giesmes atliko dzūkai iš 
Lynežerio kaimo) valandos vyko 
Bernardinų šventovėje, amatų 
mugė - Sereikiškių parke, pasi
dainavimai, rateliai, žaidimai su 
jaunimo ir meilės dainomis - 
Technikos bibliotekos kieme. 
Tolesnę programą atliko Gruzi
jos, Olandijos, Vengrijos ir Itali
jos folkloro reiškėjai.

Vilniaus universiteto Fizikos 
fakulteto Lazerinių tyrimų mo
kymo ir mokslo centro tyrinėtojai 
su mokslininkais, dirbančiais 
“Šviesos konversija” bendrovėje, 
pagamino pirmuosius integruotus 
optinius mikrolustus. “Nauji pus
laidininkiniai lazeriai yra ekono
miškesni, kompaktiškesni už 
įprastuosius^ nors gerokai silpnes
ni, - teigė Lazerinių tyrimų cent
ro vadovas akademikas Algis Pis
karskas, - tačiau šiuos puslai
dininkinių lazerių spindulius gali
ma sujungti į vieną pluoštą ir taip 
gauti galingesnę spinduliuotę”. 
Kiekvienam į bendrą pluoštą jun
giamam lazerio spinduliui reikia 
pagaminti optinį mikrolęšį. Kelių 
milimetrų dydžio kristaliukas šli
fuojamas nanometrų tikslumu, po 
to šie mikrolęšiai sujungiami į 
vieną integruotą mikrolustą, tiks
liai derinant lūžio kampus. Laze
rių centro mokslininkai jau paga
mino integruotą mikrolustą su
jungiantį 19-kos lazerių spindu
lius, planuojamas keturis kartus 
našesnis optinis integratorius, o 
tada taip sustiprintus lazerių 
spindulius jau būtų galima pla
čiau taikyti praktikoje - kaip 
skalpelį chirurgijoje arba labai 
kietų metalų pjoviklį.

Istoriniai prezidento rūmai 
Kaune, kuriuose 1919-1940 m. 
gyveno ir dirbo prezidentai An
tanas Smetona, Aleksandras Stul
ginskis ir Kazys Grinius, bus per
duoti Prezidentu ros globon. Šiuo 
metu rūmai priklauso Vytauto 
Didžiojo Karo muziejui, jų ap
linką tvarko ir prižiū ri Kauno sa

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

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokytojos - Rima Žemaitytė- 
Deluliis ir Sigina Katkauskaitė įteikia premiją Gintarui Valiuliui

Nuotr. D. R. Puterių

vivaldybė. 1998 metais pradėti 
restauravimo darbai dėl lėšų sto
kos buvo baigti tik 2003 m. liepos 
4 d. Tuo metu rūmai atvėrė duris 
lankytojams. Juose surinkta apie 
2,000 rodinių, rengiami koncertai 
ir parodos. Ateityje rūmuose pla
nuojama į rengti prezidento rezi
denciją, kur Kaune viešintis pre
zidentas galėtų rengti susitikimus.

Upytės miestelio, seniausio 
Panevėžio apskrityje, 750 metų 
jubiliejus bus minimas įvairiais 
renginiais, kurie truks net kelis 
mėnesius. Numatomos įvairios 
konferencijos, parodos, kūrybinės 
stovyklos, menininkų sekcijos, 
koncertai, spektakliai. Šis nedide
lis miestelis, 250-čiu metų senes
nis už Panevėžį, kadaise buvo ap
skrities centras, garsus stipria kry
žiuočių ordino puolimą atlaikiu
sia pilimi, o vėliau buvo žinomas 
kaip legendinio Čičinsko dvaro - 
apdainuoto 1922 m. Maironio ba
ladėje Čičinskas - vieta. Jubilie
jaus kulminaciniu punktu turėtų 
tapti Žolinių išvakarėse ant Či
činsko kalno rengiama muzikinės 
misterijos pagal garsiąją Čičinsko 
legendą premjera, kurią režisuos 
K. K. Jakštas, vaidins roko žvaigž
dė Povilas Meškėla, iš Upytės ki
lęs Valstybinio operos ir baleto 
teatro solistas Vytautas Kurnic- 
kas, popsccnos įžymybė Rytis Ci- 
cinas, TV aktorė Kristina Kaz
lauskaitė ir kt. Taip pat bus iš
leista knyga apie miestelio isto
riją, bus pristatyta Upytės vėliava 
ir herbas, kuriame matysis ilga
amžiškumą simbolizuojančio juo
do varno, pilies ir rakto siluetai.

Tarptautiniame chorų festi- 
valyje-konkurse Musica Mundi, 
vykusiame gegužės 19-23 d.d. 
Švedijos Helsinborgo mieste, lie
tuvių vaikų džiazo kolektyvas 
“Kivi” laimėjo ne tik pagrindinį 
prizą folklorinės muzikos katego
rijoje, bet ir festivalio Didįjį prizą. 
Danguolės Aukselienės vadovau
jamas Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro Muzikinio ugdymo sky
riaus vaikų džiazo kolektyvas, ku
riame dainuoja 8-14 metų vaikai, 
sausakimšuose Helsinborgo spor
to rūmuose padainavo pačios va
dovės aranžuotas liaudies dainas 
Šarkela vamela, Saulutė tekėjo, 
Pynė ir Artūro Noviko Sodauto. 
Laimėję folklorinės muzikos pri
zą, kur varžėsi dar 9 chorai iš 8 
valstybių, “Kivi” pateko į didžiąją 
baigmę, kurioje nurungė keliolika 
suaugusiųjų kolektyvų. Vertinimo 
komisijoje buvo chorinio meno 
žinovai, profesoriai, dirigentai iš 
Švedijos, Danijos, Suomijos, Vo
kietijos, JAV, Maltos ir Kinijos. 
Komisija vertino kolektyvų skam
besį ir intonaciją, dainininkų susi- 
dainavimą, taisyklingą atlikimą, 
originalumą ir meniškumą. Pen
kiolikoje festivalio kategorijų var
žėsi daugiau kaip 50 chorų iš 20 
pasaulio valstybių. “Kivi” daini
ninkai šiemet taip pat pelnė ir 
Dainų dainelės konkurso laurus.

Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejui Kaune buvo perduota uni
kali filmuota archyvinė medžiaga, 
kurioje į amžintas Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno skrydis iš 
Niujorko oro uosto bei paskutinis 
S. Dariaus jpokalbis su JAV ži- 
niasklaida. Šią gerai išsilaikiusią 
filmo Juostą muziejui perdavė 
LNK Žinių tarnybos vadovas Ed
mundas Jakilaitis ir Lietuvos am
basadorius JAV Vygaudas Ušac- 
kas, ją į sigiję iš “FOX News 
Network” televizijos. Karo mu
ziejus, kuriame į rengta Lietuvos 
lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno 
paroda su “Lituanicos” lėktuvo 
nuolaužomis, neturėjo iki šiol nei 
filmuotos medžiagos apie “Litua- 
nicą”, nei lakūnų balsų į rašų. G.K.
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Duodame asmenines paskolas iki $100,000 ir nekilnojamo turto 
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A DVO KATAS 
VICTOR RUDINSKAS 

Tel. 416 240-0594

27 John Street, Toronto, 
Ontario M9N 1J4 

(arti Lawrence Ave. W.
ir Weston Road)

MANO NUOSAVYBĖS VERTĖ

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

SKAMBINKITE

TEODORUI 
STANULIUI, b.a. 

416-879-4937
(nešioj'amas)

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.

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

PmARGUTIS Parcels
1 4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai j Vilnių

Tel: (416)233-4601
$000* $noo*
Ooff for 1 parcel O* off

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

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų......................... 3.95%
2 metų.........................4.40%
3 metų......................... 5.10%
4 metų......................... 5.45%
5 metų......................... 5.75%

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

Duodame CMHC apdraustas 
nekilnojamo turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų

54-tose ŠALFASS krepšinio varžybose Bridgeporte, CT, š.m. birželio 19-20 d.d. susitikę kovai Čikagos
“Lituanica” B jauniai ir Toronto “Aušra” Nuotr. M. Karaliaus

KANADOS ĮVYKIAI
(Atkelta iš 1-mo psl.) 

tologų nuomone, ši vyriausybė 
vargu ar išsilaikys dvejus metus. 
Konservatoriai guodžiasi, kad 
šis pirmas sujungtų partijų pra
laimėjimas yra tik uždelstas 
žingsnis į laimėjimą ateinan
čiuose rinkimuose.

Tikimasi, kad jau rugpjū
čio mėnesį pasirodys nauja 25 
centų moneta, vaizduojanti 17- 
to šimtmečio būrinį laivą, atga
benusį pirmuosius prancūzų ko
lonistus. Tai buvo vienas iš pen
kių laivų, laimingai pasiekusių 
Švento Kryžiaus salą Fundy 
įlankoje (Sainte-Croix in Bay of 
Fundy). Iš 79 saloje išsikėlusių 
kolonistų pusė išmirė pirmosios 
žiemos metu, tad pavasarį turėjo 
keltis į palankesnes gyvenimui 
vietoves. Šioje monetoje bus iš
kalta 1604-2004 metų data pir
mųjų kolonistų 400-mečiui pa
minėti. 1967 metais buvo iškalta 
visa serija monetų Kanados su
sikūrimo šimtmečiui paminėti. 
Jos turėjo didelį numizmatinį 
pasisekimą, plito visame pasau
lyje, gal ir dėl to, kad tai buvo 
vienos iš paskutinių normaliam 
naudojimui kalamų monetų, tu
rinčių apie 50% sidabro.

Naujų automobilių parda
vimas birželio mėnesį pakilo 
vos 2%. Dauguma gamybos 
įmonių siūlė įvairias premijas ir 
lengvatas. Ypač gerai įvertinti 
BMW, Mazda, Hyundai ir Mit
subishi įmonių parduodami au
tomobiliai, o Toyota pasiekė re
kordinį liepos mėnesio skaičių 
nuo to laiko, kai ėmė pardavinė
ti savo automobilius 1960 m. 
Premijos ir lengvatos paprastai 
būdavo naudojamos baigiantis 
metų modeliams išparduoti, ta
čiau jų griebtasi jau birželio mė
nesį.

Bell Canada, didžiausia 
krašto telefono įmonė, turinti 
42,000 tarnautojų, kurių daugu
ma yra Ontario ir Quebec pro
vincijose, derisi su darbo unija 
dėl 10% darbo jėgos sumažini
mo. Bell tikisi, kad apie 10,000 
galės pasinaudoti siūloma pa
ankstinta pensija, o kiti ims, ar 
bus priversti imti, su atleidimu 
susijusią išsiskyrimo kompensa
ciją, kuri vidutiniškai siektų apie 
100,000 dolerių. Derybos su 
unija tęsiasi jau nuo 2001 metų 
pradžios, tačiau per tuos trejus 
su puse metų, net ir su valstybės 
Darbo ministerijos pagalba ne
randama sutarimo, ypač pensijų 
skyriuje.

Po to, kai Jungtinėms Tau
toms prašant, vasario mėnesį į 
Haiti buvo pasiųsta 500 Kana
dos karių, vyriausybė nutarė 
siųsti taip pat ir 100 policininkų. 
Po numalšinto sukilimo tam 
kraštui reikalinga pagalba vi
daus tvarkai palaikyti. Dauguma 
policininkų bus atrinkta iš Ka
nados valstybinės policijos 
(RCMP) gretų. Per ateinančius 
tris mėnesius maždaug po 35 

Iškilmingoje Šv. Jurgio sueigoje. Iš. k. “Šatrijos” tuntininkė s. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon, “Rambyno” tunt. s. Marius Rusinas ir Kanados 
rajono vadas v.s. Romas Otto Nuotr. R. Otto

policininkus bus siunčiama kas 
mėnesį. 16 milijonų dolerių kai
nuojantį projektą padengs Kana
dos tarptautinio vystymosi agen
tūra (CIDA), kurios paslaugo
mis ir lėšomis naudojosi net keli 
lietuvių projektai, įskaitant ir 
lietuvių policininkų ir teisėsau
gos darbuotojų lavinimąsi Kana
doje ir Lietuvoje.

Kanados žmogaus teisių 
fondas kasmet sušaukia teisių 
ugdymo suvažiavimą visuose 
pasaulio kraštuose išsisklai- 
džiusiems darbuotojams. Kana
dos vykdomasis direktorius lan 
Hamilton šiais metais turėjo at
rinkti 128 asmenis iš 700 pareiš
kusių norą dalyvauti 25-tame 
suvažiavime. Manoma, kad 
žmogaus teises varžo ne tik 
valstybinės institucijos, bet ir re
liginės. Viena iš priimtų rezoliu
cijų buvo: “Kur pagrindinės 
žmogaus teisės sueina į konflik
tą su religinėmis dogmomis, ten 
turi vyrauti žmogaus teisės”. Su
sirinkusiųjų daugumą sudarė 
žmogaus teisių darbuotojai.

Apklausus beveik 2500 aš
tuoniolika metų sulaukusių ka
nadiečių, buvo rasta, kad 82% 
pasitiki policijos pareigūnais, 
bet tik 43% parlamentarais; ban
kais pasitiki 68%, o teismais tik 
57%. Apklausos duomenimis, 
vis tik net 85% žmonių jaučia 
garbę būti kanadiečiais. Net 
61% kanadiečių priklauso ko
kiai nors organizacijai, daugiau
sia susijusiai su sportu ir pramo
gomis, o mažiausiai su religinė
mis. Aukštesnio išsilavinimo as
menys labiau prisideda prie vi
suomeninės ir kultūrinės bei po
litinės veiklos.

Statistikos departamentas 
pranešė, kad 2003 m. daugiau 
nei 1.2 milijono asmenų Kana
doje nerado pastovaus gydytojo. 
Dar daugiau yra tokių žmonių, 
kurie jo ir neieško, nes yra dar 
jauni ir nereikalingi jo paslaugų. 
Didžiausias nuošimtis žmonių 
be medicinos paslaugų yra Šiau
rės vakarų teritorijoje, po to — 
Kvebeko provincija ir Yukon te
ritorija. Gydytojų klausimas rin
kimų išvakarėse yra dažnai dis
kutuojamas, tačiau jis rišasi su 
opiais sveikatos draudimo reika
lais. Didelį rūpestį kelia Kana
dos gyventojų antsvoris. Rūky
mas buvo laikomas neigiamu 
įpročiu sveikatai. Dabar jau 
imama rūpintis smarkiai kylan
čiu suaugusių žmonių nutuki
mu, kuris tarp suaugusių žmonių 
jau pasiekė 18.5 %, o apie 38 % 
viršija normalų svorį. į šį skai
čių neįeina jaunimas iki 18 metų 
amžiaus. Mokyklose ir universi
tetuose į nutukimą betgi jau yra 
kreipiamas dėmesys, ir populia
riųjų užkandinių valgiaraščiai 
keičiami. Kanadiečiai nėra vie
ninteliai, turį nutukimo proble
mų. Juos lenkia australiečiai su 
20%, anglai - 22%, o ameri
kiečiai-31%. A. V.

SPORTAS
Kas numatoma?

ŠALFASS-gos centro valdy
bos pranešimu, šiemet dar numato
mos šios varžybos:

Lauko teniso pirmenybės lie
pos 24-25 d.d. Toronte. Informuoja 
Eug. Krikščiūnas, 105 Anndale, 
Willowdale, Ont., M2N 2X3; tel. 
416 225-4385; E-paštas: eugene- 
krik@rogers.com

Sportinio šaudymo pirmeny
bės liepos pabaigoje ar rugpjūčio 
pirmoje pusėje Hamiltono Giedrai
čio vardo šaudykloje. Informuoja 
K. Deksnys, 1257 Royal Dr., Bur
lington, Ont. L7P 2G2; tel. 905 
332-6006; faksas 905 332-7696; E- 
paštas: kdeksnYS@hotmail.com

Kviestinės softbolo varžybos 
rugpjūčio 28-29 d.d. Wasaga 
Beach, Ont. Informuoja Sonia Hou
le, 498 Glenlake Ave., Toronto, 
Ont., M6P 1H1; tel. 416 762-0636; 
E-paštas sonia@baseballwee- 
kend.ca; interneto tinklalapis www. 
baseballweekend.ca

Golfo pirmenybės rugsėjo 4-5 
d.d. Frankenmuth, Mich. Informuo
ja P. Butkūnas, 15876 Marsha Str., 
Livonia, MI, 48154; tel. 734 464- 
9171 arba 248 576-1298 (darbo); 
faksas 248 576-2047 (darbo); E- 
paštas: pab21 @daimlerchrysler. 
com Inf.

Kas naujo Lietuvoje?
- Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto (LTOK) vykdomasis ko
mitetas liepos 8 d. patvirtino kitą 
mėnesį Atėnuose vyksiančiose 28- 
osiose vasaros olimpinėse žaidynė
se Lietuvai atstovausiančią olimpi
nę rinktinę, kurioje - 64 atletai bei 
45 treneriai, medikai bei vadovai. 
Lietuviai Graikijoje kovos trylikos 
sporto šakų varžybose. KD

- Lietuvos rinktinės krepšinin
kams sunkias ir nuobodžias praty
bas lauke pakeis treniruotės salėje. 
Palangoje stovyklavusi komanda, 
iki šiol visą dėmesį skyrusi fizi
niam pasirengimui, paėmė į rankas 
krepšinio kamuolį. Ir toliau Atėnų 
olimpiadai dauguma krepšininkų 
ruošis salėje. Daugiau laiko fizinei 
ištvermei skirs tik Darius Songaila 
ir Šarūnas Jasikevičius. Iš JAV į 
Lietuvą sugrįžęs D. Songaila jau 
dalyvavo treniruotėse. Š. Jasikevi- 
čiaus stovykloje laukiama.

- Europos čempionatui besiren
gianti Lietuvos jaunimo (iki 20 me
tų) vaikinų krepšinio rinktinės su
žaidė trejas draugiškas rungtynes su 
2003 metų pasaulio jaunių čempio
ne Australijos komanda. Klaipėdoje 
įvykusius susitikimus mūsiškiai lai
mėjo 80:60 ir 97:92, o Kaune, tik 
pratęsus žaidimą, nusileido varžo
vams 87:88.

- Lenkijos Gdynės mieste vyko 
XIV Europos suaugusiųjų ir IX jau
nių čempionatai. Šiose varžybose 
dalyvavo arti 400 rankų lenkikų iš 
25 valstybių. Lietuvos delegaciją 
sudarė 21 sportininkas iš Šilutės, 
Skuodo, Klaipėdos, Mažeikių, Kau
no, Šiaulių, Šakių ir Gargždų. 
Meistrų klasėje (svorio grupė iki 60 
kg) dukart Europos čempione (kai
re ir dešine ranka) tapo šilutiškė Vi
lija Pamarauskienė, o iš viso septy
ni Lietuvos tvirtarankiai į namus 
parsivežė medalius.

- Lietuvos vyrų krepšinio rink
tinės puolėjas Ramūnas Šiškauskas 
palieka Vilniaus “Lietuvos rytą” ir 
kitą sezoną atstovaus Italijos klubui 
Trevizo “Benetton”. Apie tai pa
skelbė patys italai, pasirašę trejų 
metų sutartį. “Noriu ir tobulėti, ir 
užsidirbti. Tame pačiame lygyje 
užsibūti nesinori, be to, “Benetton” 
komandoje turėsiu galimybę rung
tyniauti Eurolygoje”, - savo spren
dimą išvykti į Italijos klubą moty
vavo Šiškauskas. Inf.

• Kai turėsi apsispręsti, pasi
klausk patarimo pareigos, o ne 
aistros. Kas tik gera pasaulyje 
padaryta, atlikta klausant parei
gos balso, o kiek yra blogio, - tai 
savimeilės vaisiai.

(J. B. Lacordaire)

MOKAME
1.00% už 30-89 d. term. Indėlius 
1.00% už 90-179 d. term. Indėlius 
1.00% už 180-269 d. term, indėlius 
1.10% už 270-364 d. term, indėlius 
1.30% už 1 m. term. Indėlius 
2.10% už 2 m. term, indėlius 
2.55% už 3 m. term. Indėlius 
3.00% už 4 m. term, indėlius 
3.50% už 5 m. term. Indėlius 
1.20% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
1.55% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.35% už 2 m. GIC invest, pažym. 
2.80% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.30% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% už RRSP ind. (var. rate) 
1.75% už RRSP 1 m. term. ind. 
2.60% už RRSP 2 m. term. ind. 
3.05% už RRSP 3 m. term. ind. 
3.55% už RRSP 4 m. term. ind. 
4.10% už RRSP 5 m. term. ind.
1.00% už OHOSP (variable rate) 
0.45% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
0.60% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.40% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: lnfo@parama.ca

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

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

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r. -1 v.p.p.
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

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

IMAME
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 ■
• mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortglčlus

APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP): www.parama.ca

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje!
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmadieniais irtrečiadieniaisnuo 11 v.r. iki
3 v.p.p. Telefonas veikia nuo pirmadienio iki penktadienio tarp 9 v.r. Ir

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiaiu

n n linui i n 111 n m

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

Tel. Toronte 416 531-4800

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

Bilietus prašau atsiimti, j 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 ( RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.rpcul.com
mailto:tomsenkus@rogers.com
mailto:eugene-krik@rogers.com
mailto:kdeksnYS@hotmail.com
mailto:sonia@baseballwee-kend.ca
mailto:lnfo@parama.ca
http://www.parama.ca
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Nors jau praėjo apie šimtas 
metų, kai aspirinas pasirodė rin
koje, bet mokslininkai jame dar 
vis atranda gydomųjų deiman
čiukų. Pastaraisiais metais jie 
patyrė, kad šis senas vaistas yra 
kone stebuklingas.

Gydytojai aspiriną prirašy
davo nuo skausmingo sąnarių 
uždegimo, nuo aukštos tempera
tūros, nuo bet kur kūne esančių 
skausmų.

Dabar mokslininkai sužino
jo, kad aspirino gydomasis pajė
gumas yra daug didesnis. Štai 
dar nuo kojis padeda: sumažina 
mirtino priepuolio pavojų nuo 
aukšto kraujospūdžio nėštumo 
metu; gydo migreninius galvos 
skausmus; sulėtina katarakto 
vystymąsi; sulėtina dantų sme
genų ligų vystymąsi; sustiprina 
kūno imunitetą ir pasipriešinimą 
ligoms.

Svarbiausia, mokslininkai 
įrodė, kad aspirinas apsaugoja 
(o gal ir išgydo) kai kurias šir
dies priepuolio bei smūgio ligas. 
Daugelis gydytojų dabar prirašo 
po vieną tabletę (per dieną) pa
prasto aspirino (325 miligra
mus). Daromi tyrimai su kūdi
kių (81 miligramų) dozėmis. Pa
klauskite gydytojo, ar tokia dozė 
jums būtų pakankama.

Anglijos Oksfordo universi
teto mokslininkai ištyrė 100,000 
ligonių, ėmusių po pusę aspirino 
tabletės per dieną. įspūdingiausi 
radiniai buvo šie: širdies kraujo 
indų užteršimus turinčiuose vy
ruose aspirinas gali širdies arte
rijos teršalų masę sumažinti pu
siau ar net du trečdalius, tuo su
mažindamas širdies smūgio pa
vojų.

Kiti aspirino naudos požy
miai: duodant ligoniui aspirino 
tuoj po širdies smūgio, 23 nuo
šimčiais sumažinamas pavojus 
gauti kitą smūgį; kas antrą dieną 
imantys po aspiriną širdies ligą 
turintys ligoniai, sumažina šir

Metiniam Toronto “Gintaro” koncertui pasibaigus, š.m. birželio 6 d. 
Anapilio sodybos salėje ansamblio vadovė Rita Karasiejienė priėmė 
“Paramos” kredito kooperatyvo skirtą $6,000 čekį, kurį jai įteikė 
kooperatyvo vardu Alvydas Saplys Nuotr. D. R. Puterių

Įvairios
The Province (2004.VI.20), 

Vankuveryje, B.C. leidžiamas laik
raštis paskelbė Don ir Anne Krause 
straipsnį apie Vilnių, geografinį 
Europos centrą. Išspausdinta ir Ge
dimino pr. nuotrauka. Rašoma, kad 
istorinis Baltijos kraštų miestas - 
dabar jau Europos sąjungoje. Tame 
mieste - neaukštos susisiekimo kai
nos, veikia daug gražių užeigų ir 
McDonalds', už 25 km į šiaurę - 
“Europos parkas”, kuriame tikras 
skulptūrų labirintas; prieš Antrąjį 
pasaulinį karą Vilniuje buvę 110 
sinagogų; veikia Genocido muzie
jus; Lietuva greičiausią ekonominę ' 
pažangą padariusi valstybė iš 10 
naujų Europos s-gos narių. Visur ga
lima susikalbėti angliškai. Straipsnis 
baigiamas žodžiais: “Labas, Kana
da! Aplankykite Vilnių!" (Informa
cija B. Vileitos).

“The Peace Arch News” 
(2004.V.15) Vankuveryje, BC, 
leidžiamas laikraštis paskelbė 
per tris puslapius išdėstytą, tri
mis nuotraukomis iliustruotą Pe
ter Neville-Hadley straipsnį The 
Baltics revealed” (pasirodė bal- 
tiečiai). Taip - naujausi Europos 
sąjungos miestai pilni žavios ar
chitektūros. Talinas, Ryga, Vil
nius, išskyrus kaimynus, dar 
daugeliui nepažįstami miestai. 
Š.m. gegužės 1 d. Estija, Latvija 
ir Lietuva - jau Europos sąjun
goje. Be vizų jau galima lankyti 
tuos kraštus, kuriuose atranda
ma 700 metų senumo architek
tūra. Ir tuose labai senuose 
miestuose šiandien vyksta nakti
nis gyvenimas, veikia puikūs 
operos ir baleto teatrai.

Toliau autorius atskirai ap-

dies smūgio pavojų 25 nuo
šimčiais.

Tai labai įspūdingi duome
nys atsimenant, kad aspirino 
pradžia glūdi kažkur senovės 
Graikijoje. Chemikas pavarde 
Bayer, aspiriną ištobulino 1894 
metais. Vokietijos rinkoje aspi
rinas pasirodė 1899 metais, ir jo 
pareikalavimas vis didėja. Spė
jama, kad vien Amerikoje kas
dien dabar sunaudojama apie 80 
milijonų tablečių.

Greta gerųjų aspirinas turi ir 
blogų ypatybių: kadangi aspiri
nas skystina kraują, tai nuo jo 
gali atsirasti neįprastinis krauja
vimas; gydytojai pataria septy
nias dienas prieš operaciją ar 
dantų gydytojo vizitą neimti as
pirino; aspirinas gali pabloginti 
smūgį, kurio kilmė yra kraujuo
janti, neužteršta (užsikimšusi) 
arterija; Harvardo universiteto 
mokslininkų pravesti tyrimai 
taip pat rodo, kad aspirinas gali 
šiek tiek padidinti smegenų 
kraujoplūdžio pavojų; aspirinas 
gali būti skilvio suerzinimo ar 
kraujavimo, vidinio nepatogumo 
priežastimi.

Daugelis gydytojų pataria, 
kad ilgalaikiai aspirino vartoto
jai, įskaitant skilvio sutrikimus 
ir palinkimą į piktžaizdę (ulcer) 
turintys, vartotų apsaugos lukštu 
(coating) aptrauktą aspiriną. Kai 
kurios lukštu aptrauktų aspirinų 
rūšys skilvyje panaikina aspiri
no rūgštis, kitos palengvina tab
letės nurijimą ir padeda panai
kinti skilvio rūgštis. Lukštu ap
trauktos tabletės sulėtina aspiri
no veikimą, todėl kai kurios rū
šys geriau tinka galvos skaus
mui gydyti, kitos - sąnarių 
skausmui malšinti. Todėl būtina 
skaityti etikečių nurodymus, dar 
geriau - paklausti gydytoją pa
tarimo.

{Parade Magazine - 
Pensininkas, 2004 m. 3 nr.)

žinios
rašo baltiečių sostines. Talinas - 
mažiausias, 430,000 gyventojų, 
turi gerą baleto teatrą; tarp senų 
šventovių įdomi 400 metų senu
mo su aukščiausiu pasaulyje 
bokštu - Šv. Olafo šventovė; 
restoranas “Olde Hansa” veikia 
700 metų senumo pastate. Latvi
jos Ryga, taip pat įkurta XIII 
šimt., yra didžiausias Baltijos 
kraštų miestas, turintis nemažai 
pramonės; yra išlikęs per soviet
metį nenugriautas, garsus Lais
vės paminklas; įdomūs restora
nai su žuvimi, kiauliena, juoda 
duona, grietine ir beržų sula; 
veikia garsi Valstybinė opera. 
Pakeliui į Vilnių prie Šiaulių tu
ristus stabdo garsusis Kryžių 
kalnas, okupantų daug kartų 
bandytas naikinti, bet vėl tuoj 
atstatytas. Dabar jis — tikras kry
žių miškas. Vilnius įkurtas X 
šimt., turi 600,000 gyventojų, 
senamiestyje daugiau kaip 20 
šventovių, tarp jų stūkso gotiško 
stiliaus garsioji Šv. Onos šven
tovė; meniniu šedevru yra laiko
ma Šv. Petro ir Povilo katedra; 
mieste daugybė kavinių, užeigų, 
restoranų, gintarinių suvenyrų; 
galima pasigardžiuoti didžkuku
liais, užsigerti iš duonos padary
ta saldžia gira arba puikiu alu
mi. [ vakarus nuo Vilniaus, vos 
už 28 km - Lietuvos viduramžių 
sostinė Trakai su labiausiai foto
grafų mėgstama XIII šimt. pili
mi. Visas Baltijos valstybių sos
tines galima pasiekti puikiais 
autobusais, važinėjančiais net 
iki Varšuvos. (Informaciją at
siuntė B. Vileita iš Vankuverio)

Policijos projekto dalyvius birželio 19 d. priėmė Toronto policijos vadas Chief Julian Fantino (sėdi priekyje). 
Stovi iš k. Toronto policijos serž. Juozas Gataveckas, Kauno policijos komisaras Audrius Chmieliauskas, 
Vilniaus policijos komisarė Rima Narkevičienė, komisaras Valerijus Pogorelskis, komisarė Aistė Prunskienė, 
Kauno policijos komisaras Antanas Matusa, Klaipėdos pol. komisarė Danguolė Žilinskienė, prokurorė Ieva 
Truncienė (Vilnius), Toronto policijos Staff Superintendent Bill Blair, O.P.P policininkė Rasa Malinauskaitė- 
Mclean, Kanados-Lictuvos policijos projekto vadovas Ted Price Nuotr. A. Malinausko

GYDYTOJO UŽRAŠAI

juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

DEIXJ-r/XL CARE
Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

Vandens
DR. VYTAUTAS MEŠKA

Teigiama, kad 80% visų li
gų kyla dėl blogo vandens. Su
prantama, kad čia eina kalba ne 
tik apie kenksmingomis bakteri
jomis, žemės ūkio trąšomis (ni
tratais, fosfatais), įvairiais pesti
cidais, radionuklidais (radioak
tyviais atomais) užterštą vande
nį. Šiandien Lietuvos kaime 
apie 60% šulinių randama nitra
tų kurie organizme virsta nitri
tais, o šie ne vien tik nuodija or
ganizmų bet ir sukelia vėžį. Net 
tokio atokaus miesto kaip Ro
kiškis vandens telkinių dugne 
randama radionuklidų. Černoby
lio nelaimė pakenkė ne tik 
Gudijai (ypač Gomelio sričiai), 
bet ir Lietuvai (daugiausia Dai
navos kraštui). Tarp kitko, čia 
ypač reikšmingi grybai, kurie 
lyg kempinė sugeria radionu- 
klidus.

Černobylio nelaimės metu 
Vilniuje 15 vai. skaičiau pas
kaitą apie orų poveikį sveikatai. 
Visa auditorija akivaizdžiai jau
tėsi blogai. Man plėšė galvą 
taip, kad, norėdamas po paskai
tos parvykti namo, turėjau išsi
kviesti automobilį. Beveik tuo 
pat metu mano bičiulis gydyto
jas neurologas su žmona ir vai
kais po sunkios darbo dienos 
buvo prie Vilniaus esančiame 
Valakampių paplūdimyje. Kaip 
jis teigė vėliau, jiems kažkodėl 
norėjosi pagulėti pavėsyje. Vai
kai ir jis pats be jokios priežas
ties jautėsi sudirgę. Atidaręs ba
gažinę ir išsiėmęs butelius su 
koka-kola bei sidabrines (!) tau
res, jis nustebo, kad jos stipriai 
pajuodavusios. Po valandos ki
tos Valakampiai ėmė jiems ne
patikti, ypač po to, kai gydytojas 
pajuto galvos svaigimą ir bendrą 
silpnumą. Susodinęs šeimyną į 
automobilį, šiaip taip įstengė 
parvažiuoti namo. Po kelelių 
metų gydytojas mirė.

Šie atvejai su vandeniu be
tarpiškos reikšmės, regis, neturi, 
nes čia, galima tikėtis, daugiau 
veikė radiaktyvios arba dalelės 
ir radioaktyvi spinduliuotė, ta
čiau gana greitai radioaktyvūs 
debesys užteršė ir dirvų ir eže
rus bei upes.

Lietuvos Valdovų rūmų atkū
rimo rėmėjų pagerbimo iškilmės, 
jau tokios trečiosios, įvyko š.m. lie
pos 6 d. Vilniaus Katedros aikštėje. 
Valstybės ir Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo dieną jungiant su šio
mis iškilmėmis, skambėjo pučia
mųjų orkestras (dirig. pik. A. Ra
dzevičius), dainavo solistas D. Sa
dauskas, pasirodymuose dalyvavo 
senovės kovų klubas “Antikos ka
rys” ir Lietuvos skautų sąjungos du 
tuntai “Valdovų rūmai” ir “Raitija”. 
Renginį vedė aktorius G. Stor
pirštis. Buvo pristatyti moksleivių 
kūrybinės vasaros stovyklos “Aš 
gyvenu Valdovų rūmuose” dalyviai
- 30 jaunuolių iš įvairių Lietuvos 
vietovių, kurie per 5 dienas iš 200 
kartoninių dėžių statė Valdovų rū
mus. Iškilmėse buvo įteikti dr. Juo
zo Kazicko, pirmojo Valdovų rūmų 
rėmėjo (100,000 LT) apdovanoji
mai ir perskaitytas jo sveikinimas, 
siųstas iš Niujorko. Stambiems au
kotojams buvo įteikti Didžiojo sta
tytojo diplomai. Iškilmės baigtos 
klubo “Antikos karys” parirodymu
- viduramžių kovos. Taikomosios 
dailės muziejuje atidaryta LDK 
Valdovų rūmų radinių paroda. Snk.

S 
p 
A 
U 
S
U 
V 
Ė

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

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

Savininkas Jurgis Kuliešius

reikšmė sveikatai

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.

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

Teiginyje apie blogą vande
nį turima mintyje taip pat sudė
tingos vandens fizinės ir che
minės savybės. Tai ir vandens 
oksidacinis - redukcinis poten
cialas (t.y., jo gebėjimas jungti 
prie savo molekulių elektronus 
bei teigiamus ir neigiamus jo
nus), ištirpusių elektrolitų (kal
cio, kalio, natrio) kiekis ir savy
bės, vandens kietumas, kiti jo 
ypatumai.

Jeigu geriamas vanduo turi 
neigiamą elektros potencialą, jis 
veikia kaip reduktorius (atiduo
da elektronus). Toks vanduo yra 
antioksidantas, jis naikina svei
katai kenksmingus organizme' 
medžiagų apykaitos procese su
sidarančius laisvuosius radika
lus. Iš to galima padaryti svarbią 
išvadą, kad švaraus šaltinio van
dens gėrimas yra daug svei
kesnis kaip dirbtiniai, įvairių, 
organizmui nereikalingų chemi
kalų prisodrinti vadinamieji gai
vinantieji gėrimai.

Iš mokyklos laikų žinom, 
kad vandens cheminė formulė 
yra H2O, t.y., vandens molekulę 
sudaro 2 vandenilio atomai ir 1 
deguonies atomas. Tačiau tai tik 
vandens garų formulė. Pagrindi
nai vandenį sudaro dehidrolis 
(H2O)2, taip pat jame esama ir 
ledą sudarančio trihidrolio 
(H2O)3. Galima teigti, kad che
miškai švarus vanduo - tai ledo 
tirpalas vandenyje, kuriame yra 
dar ir vandens garų.

Dar tenka pasakyti kelis žo
džius apie sunkųjį vandenį, ku
riame vandenilio ir (ar) deguo
nies atomai pakeisti sunkesniais 
jų izotopais (to paties cheminio 
elemento atomais, kurių bran
duoliai turi vienodą protonų 
skaičių, bet skirtingą neutronų ir 
masės skaičių). Daugiausia ži
nomas D2O (D - deuteris). Na
tūraliame vandenyje H2O: D2O 
- 6800: L Tai nemažai, nes tarp 
kitų vandenyje esančių mikro
elementų sunkusis vanduo už
ima šeštą vietą. Deuteris su tri- 
čiu (TjO) yra žaliava termobran
duolinei sintezei.

Upių vandenyje yra apie 15 
mikrogramų deuterio. Laikoma, 
kad tai ir yra normalus jų kiekis. 
Pasaulinio okeano vandenyje 
deuterio yra 4% daugiau, o 
tipstančio sniego ir ledo vande
nyje - 25% mažiau negu minėta 
norma. Mineraliniuose vandeny
se deuterio yra apie 4 mikrogra- 
mus. Taigi mineraliniai vande
nys vien todėl jau yra naudingi. 
Sveikatai naudingas būtų ir 
tirpstančio sniego vanduo, bet 
jis dažniausiai, bent Lietuvoje, 
esti užterštas. O kaip galėtų būti 
kitaip, jeigu per metus į atmos
ferą išmetama apie 1 mln. tonų 
teršalų (tiksliau sakant, nuodų), 
iš kurių per 150 kg vėl nukrinta 
į 1 ha dirvos ar vandens telkinio. 
Apie tai esame minėję ir savo su 
prof. dr. A. Juozulynu parašyto
je monografijoje Kurortinė me
dicina (Vilnius, 1999).

Be vandens gyvybė negalė
tų nei išsivystyti, nei egzistuoti, 
nei evoliucionuoti toliau. Štai ir 
šiandien JAV mokslininkai, tir
dami Marsą, visų pirma nori nu
statyti, ar jame yra (arba buvo) 
vandens. Kodėl? Ogi todėl, kad 
jis būtent yra ypatingai glau
džiai susijęs su gyvybe.

Gyvybiniai procesai visuose 
gyvuose organizmuose, taigi ir 
žmogaus, gali vykti tik tada, kai 
organizmo audinių ląstelėse ir 
tarpląsteliniuose tarpuose yra 
pakankamai vandens. Vanduo - 
pagrindinė organizmo sudeda
moji dalis: pvz. 60 kg sverian- 
čiame žmogaus kūne yra 40 kg 
(2/3) vandens.

Per parą žmogaus organiz
mui būtina 2.5 - 3.0 kg vandens. 
Senstant noras gerti sumažėja. 
Tačiau jo pareikalavimas išlieka 
toks pats. Čia pat tenka prisi
minti, kad karštą vasaros dieną, 
atliekant sunkesnį fizinį darbą, 
iš organizmo per inkstus, jo pa
grindinai su prakaitu ir per iš
kvepiamą orą išnyksta per parą 
apie 10-14 litrų vandens. Nor
maliu atveju su prakaitu per pa
rą išnyksta 500 - 800 ml van
dens, kuriame esti apie 0.3% 
natrio chlorido (valgomos drus
kos). Todėl labai pravartu na
mie, darbe, o ypač mokykloje 
sistemingai pateikti simpatin
guose induose geriamą vandenį, 
paskaninus jį citrinos sunka, 
kuri gerina ne tik angliavan
denių apykaitos procesus, bet ir 
apsaugo ląsteles nuo jų senė
jimo. Tačiau reikia žinoti, kad 
nuolat gerti virintą vandenį ne
gerai, nes jame mažiau būna 
mineralinių druskų. Taip pat 
netinka nuolat gerti ir mineralinį

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

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

(I vakarus nuo Hurontario)

Tel. 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
5110 Dundas ST.W.

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

vandenį, kuriame yra daug dau
giau druskų negu geriamame 
vandenyje iš šulinių (jų vande
nyje druskų kiekis neviršija l - 
2 gramų litre).

Kaip nurodo savo knygoje 
Mityba fiziologe prof. dr. D. 
Mikalauskaitė, vandens reikšmė 
yra kur kas didesnė, negu buvo 
manoma. Vanduo reikšmingas 
baltymų, amino rūgščių, riebalų, 
ląstelių membranų bei subląste- 
linių organėlių struktūrai.

Vanduo, kuris yra kraujo ir 
limfos pagrindas, atneša audinių 
ląstelėms deguonies ir maisto 
(baltymų, angliavandenių, rieba
lų) bei biologiškai aktyvių me
džiagų (hormonų, vitaminų, fer
mentų, elektrolitų, mikroele
mentų). Iš audinių vanduo pasi
ima atliekas, kurios per inkstus 
ir prakaitą iš organizmo yra 
pašalinamos. Per inkstus pašali
nama per 150 medžiagų, tarp jų 
gali būti normalūs ir žalingi jun
giniai. Pvz. per parą iš organiz
mo pašalinama 2.5 g sieros 
rūgšties, tiek pat fosforo rūgšties 
ir kiek mažiau nei O.l g azoto 
rūgšties.

Jeigu, kaip minėjome, 60 kg

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI i
THE LIGHTS OF HOMELAND-------------------------------------------------- Į

savaitraštis, didelio formato, 8 puslapių, 
reguliari metinė prenumerata - $50.00, .

rėmėjo - $60.00, garbės - $70.00
Naujam prenumeratoriui pirmiems metams -$35.00

(JAV-se amerikietiškais doleriais)
Vardas, pavardė..........................................................................
Adresas.........................................................................................

Siunčiu prenumeratą....................... dol., auką................dol.
Laikraščio adresas:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
1 L5C 1T3, Canada

Tinklalapio adresas: www.tzib.com
El. paštas: tevzib@pathcom.com

I Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 I

i Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
siunčiami nemokamai šešias savaites

sveriančio žmogaus kūne yra 
apie 4Q kg vandens, tai tenka 
pažymėti ir tai, jog kasdien 
organizme keičiasi 5% vandens. 
Ir dar, kad apie 60% reikiamo 
organizmui vandens gaunama su 
maistu, dar 30% vandens susi
daro vykstant medžiagų apykai
tos procesams, o 10% vandens 
kasdien tenka papildyti geriant.

Negaudamas vandens, žmo
gus gali išgyventi vos keletą 
dienų. Netekęs apie 12 — 20% 
vandens organizmas žūva apsi
nuodijęs savo paties medžiagų 
apykaitos produktais, kurie yra 
šalinami su skysčiais.

Septyniolika Toronto skautų-čių, dalyvavusių “Toronto Bay Initiative” surengtoje išvykoje “Oriole” laivu- 
š.m. birželio 12 d. Viršutinėje nuotraukoje išvykos dalyviai: iš k. Jūratė Batūrienė, Violeta Svirplienė, 
Antanas Svirplys ir Kastytis Batūra Nuotr. A. Svirplio

http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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Anapilio žinios

- Tuoktis ruošiasi Kęstutis 
Vaitkus su Lisa Groeneveld.

- Spalio mėnesį bus pradėtas 
rodyti Leonardo Defilippis režisuo
tas filmas apie Šv. Teresę iš Li- 
sieux, pavadintas Thėrese. Filme 
jaunutė karmelite vienuolė pristato
ma sektinu pavyzdžiu moderniam 
žmogui kasdieniniame gyvenime. 
Filmą išleido Luke Films, Inc. 
Norint, kad tas filmas būtų rodomas 
mūsų apylinkės kino teatruose, 
vykdomas to filmo pageidaujančių 
asmenų surašymo vajus. Prie šven
tovės durų ir salėje yra padėti sura
šinėjimo lapai. Tie, kurie naudojasi 
tinklalapiais, savo pageidavimus 
gali išreikšti tinklalapyje http://- 
www.theresemovie.com.

- Rugpjūčio 22, sekmadienį, 
parapijiečiai kviečiami dalyvauti 
metinėse Lietuvių pamaldose Mid- 
lande. Iškilmės bus pradedamos 
lauke prie Kanados kankinių šven
tovės 2.30 v.p.p. Kryžiaus kelių 
ėjimu. Tuo pačiu metu šventovėje 
bus klausoma išpažinčių. Iškilmin
gos Mišios ir Lietuvos kankinių 
paminėjimas šventovėje prasidės 3 
v.p.p. Pamaldų metu giedos Algio 
Ulbino vadovaujamas “Bočių” cho
ras iš Wasaga Beach miesto.

- Mišios liepos 18, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Michaliną 
Dausienę (XI metinės); 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje 10.30 v.r. už Bridickų 
mirusius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje liepos 17, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Marijoną ir Alek
sandrą Grincevičius.

Išganytojo parapijos žinios
- Ateinantį sekmadienį, liepos 

18, pamaldų nebus.
- Pamaldos įvyks sekmadienį 

liepos 25 d., 9.30 v. ryto.
- Pamaldos su Šv. Komunija 

bus sekmadienį, rugpjūčio 1, 9.30 
v. ryto.

- Rugpjūčio mėnesį pamaldos 
įvyks 1,8, 15 ir 22 dienomis.

- Praeitą sekmadienį pamaldų 
metu buvo pasveikinta mūsų para
pijietė Otilija Kušneraitienė, kuri 
liepos 14 d. švęs savo 95-tą gimta
dienį.

Muziejaus-archyvo žinios
- Turintys svečių iš kitų vie

tovių yra kviečiami juos atvesti ir 
parodyti mūsų Kanados lietuvių 
muziejų ir archyvą. Šiuo metu ro
domas modernus menas, taip pat 6' 
seni (XV - XVII a.) Lietuvos že
mėlapiai, karo medalių rinkinys, 
Dariaus ir Girėno lėktuve buvęs 
laiškas, 1939 m. Kauno žemėlapis, 
XIV a. pinigai, XIX a. juostų 
audinys ir daug kitų įdomybių. 
Pagrindinės parodos nuolat yra kei
čiamos. Muziejus atidarytas: sek
madieniais 10.30 v.r. - 11 v.r. ir 12 
v.d. - 6 v.v., taip pat pirmadieniais 
Iv.p.p. - 8 v.v.

- Muziejaus-archyvo išlaiky
mui aukojo: Teresė Gruždytė- 
Keenliside - $50; Charles Radovs- 
kis (Vinipegas) - $60; Petras Jukna 
-$100.

Tremtinių vaikaičių mo
kyklai Lietuvių Namai Vilniuje 
aukojo: $250 - Kredito koope
ratyvas “Parama”; $100 - B. 
Stalioraitienė; $50 - V. Naras; 
$20 - O. Krasauskienė.

A. a. Dalios Treigytės 
(Victoria, BC) atminimui pa
gerbti, Irena Ignaitienė su šeima 
Kovai su vėžio liga sergantiems 
vaikams ir tremtiniams Lietuvo
je aukojo $100. M.P.

Toronto gintariečiai savo metiniame koncerte š.m. birželio 6 d., Anapi
lio sodybos salėje atlieka sudėtingą šokį gausių žiūrovų apsuptyje

Nuotr. R. D. Puterių

Prisikėlimo parapijos žinios
- Maldininkų kelionė į Mid- 

lando Kanados kankinių šventovę 
vyks rugpjūčio 22 d. Ten bus pra
dėta Kryžiaus keliais 2.30 v.p.p. Po 
to Mišios 3 v.p.p. Norintys vykti 
autobusu registruojasi parapijos 
raštinėje. Kelionės kaina $20.

- Liepos 12 d. palaidota a.a. 
Jadvyga Rukšienė, 81 m. Paliko 
dukrą Juditą Žvergždėnienę su 
šeima.

- Parapijos gegužinė, rengiama 
parapijos tarybos visuomeninės 
sekcijos, vyks rugsėjo 11, šeštadie
nį, “Kretingos” stovyklavietėj, Va- 
sagoje. Sekcijai vadovauja V. Ta- 
seckas ir R. Stravinskaitė.

- Pirmoji stovykla “Kretingos” 
stovyklavietėj baigiasi šį šeštadienį, 
liepos 17, 11 v.r. Kita lietuviškai 
kalbantiems vaikams - liepos 18 d., 
registracija nuo 9 iki 10.30 v.r. 
Stovyklos pradžia Mišiomis 11 v.r. 
ir vėliavos pakėlimu po Mišių. Sto
vyklaus 112 vaikų, komendantas - 
Stasys Kuliavas, kapelionas - prel. 
E. Putrimas su pagalbininku br. 
Antanu Bluzu, OFM. Stovyklos 
metu Mišios vyksta kiekvieną sek
madienį 11 v.r,, į kurias kviečiami 
stovyklautojų tėvai, svečiai ir apy
linkėj gyvenantys lietuviai.

- Šeimų su vaikais stovykla 
vyks rugpjūčio 1 - 7 d.d. Daugiau 
žinių apie šią stovyklą teikia Alma 
Slapšienė 905 726-2516.

- Mišios sekmadienį, liepos 
18: 8 v.r. už a.a. Eleną Gegužienę 
(6 metinės); 9 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 10.45 v.r. už 
dr. Aldoną Ūžupienę-Lukienę, už 
a.a. Salomėją Pundžiuvienę, už a.a. 
Bronių Tamošiūną; 12.15 v.p.p. už 
a.a. Vincą Butrimą.

A. a. kun. Petro Rukšio, 
SDB, palaikai 2004 m. liepos 10 
d. palaidoti Šv. Jono kapinėse. 
Velionis, daug metų darbavęsis 
Brazilijoje, ten ir mirė. Jo palai- 
kai-pelenai sesers buvo atgaben
ti į Torontą, kur gyvena velio- 
nies šeima ir giminės. Liepos 
10, šeštadienį, Lietuvos kanki
nių šventovėje, Mississaugoje, 
gedulines Mišias atnašavo prel. 
J. Staškevičius, kun. Aug. Sima
navičius, OFM, kun. E. Jurgutis, 
OFM, kun. V. Staškevičius. Pa
mokslą pasakė prel. J. Staškevi
čius. Po visų apeigų velionies 
palaikai buvo palydėti į kapines 
gausaus būrio tautiečių. Vargo
navo ir giedojo L. Turūtaitė ir 
V. Mašalas. Inf.
KLB Toronto apylinkės žinios

- Norintys kandidatuoti į XIX- 
tąją KLB Krašto tarybą kurios 
rinkimai įvyks rugsėjo 19 d., turi 
pranešti apie tai Rinkiminės 
komisijos pirmininkui V. 
Balsevičiui, tel. 905 281-3591, ar 
jos nariams - G. Stasiulevičiui, tel. 
416 532-3311, P. Vilkeliui, tel. 905 
279-1867 ar KLB raštinei, tel. 416 
533-3292, Anapilio raštinės vedėjai 
A. Pajaujienei, tel. 905 277-1270 
bei L. Garbaliauskui, tel. 905 277- 
3351. Norą pareiškti iki liepos 30 d. 
Kviečiame aktyviai dalyvauti rinki
muose.

- Kanados Lietuvių dienos 
įvyks 2005 m. gegužės mėn. Kara
lienės Viktorijos ilgojo savaitgalio 
metu.

- KLB Toronto apylinkės val
dyba nuoširdžiai dėkoja “Paramos” 
kredito kooperatyvui už $2,000 
paramą.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo K. E. Gapučiai.

Aurelija Jusytė ir Andrius Paznėkas abiturientų vardu taria atsisveikinimo žodį Toronto Maironio mokyklos 
mokslo užbaigtuvėse Nuotr. D. R. Puterių

50% 
nuolaida 
pirmų metų nuomai

PARAMA
2975 BLOOR STREET WEST, TORONTO ON M8X 1C1 
TEL: 416-207-9239

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

KLB Vyriausioji rinkinių 
komisija posėdžiavo liepos 7 d. 
Apylinkių rinkimines komisijas 
iki to laiko jau buvo sudariusios 
Toronto, Hamiltono, Londono ir 
Rodney apylinkės. Laukiama at
siliepiant Montrealio, Vinipego, 
Edmontono, Britų Kolumbijos, 
Niagaros pusiasalio. Tillsonbur- 
go, Sault Ste. Marie, Windsoro, 
Vasagos ir kt. Prašoma siųsti 
kandidatų sąrašus iki liepos 31 
d. KLB Vyr. rinkimų komisijai 
šiuo adresu: 1 Resurrection Rd., 
Toronto, ON, M9A 5G1. Rinki
mai vyks rugsėjo 19 d. Posėdyje 
dalyvavo Bendruomenės atsto
vės V. Stanevičienė ir S. Piečai- 
tienė bei Toronto rinkiminės apy
linkės pirm. V. Balsevičius. F.M.

TŽ pasiekė Lietuvos mi- 
nisterio pirmininko Algirdo 
Brazausko atspaudas padėkos, 
skirtas Šaulių sąjungos išeivijoje 
garbės teismo pirmininkui Sta
siui Jokūbaičiui “už nepaprastai 
didelį indėlį į šios svarbios Lie
tuvai organizacijos veiklą”. Pa
reikštas sveikinimas šaulių 50- 
mečio proga, pažymėti St. Jokū
baičio nuopelnai atkuriant orga
nizaciją. vadovaujant Baltiečių 
lygai, skatinant Kanados politi
kus remti Lietuvos laisvės troš
kimą. Palinkėta sveikatos ir sėk
mės visuomeniniame darbe. Inf.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 11 d. Lietuvių Namų 

svetainėje pietavo 145 svečiai. Sve
čių knygoje pasirašė - N. Jurgelevi
čiūtė ir V. Jurgelevičienė iš Vil
niaus, K. Račkauskienė, M. Rač
kauskas ir O. Kazėnienė iš Kauno.

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

- Nuo birželio 14 d. pakeistos 
svetainės “Lokys” darbo valandos. 
Pirmadieniais, antradieniais, trečia
dieniais ir ketvirtadieniais “Lokys” 
veikia nuo 5 v.v. Kitomis dienomis 
dirba įprastu laiku. “Lokyje” gali
ma gauti lietuviško maisto. Teirau
tis tel. 416 534-8214.

- Kviečiame visus pietauti Lie
tuvių Namuose. Jauki aplinka, 
geras aptarnavimas, veikia baras.

Slaugos namų žinios
— Slaugos namams a.a. G. 

Kocienės atminimui iš Los Angeles 
aukojo: A. V. Mikuckiai - $100; A. 
V. Kiršoniai - $65.

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

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

Šv. Jono lietuvių kapinių 
asfaltavimo vajui aukojo: $200 
- M. A. Empakeriai; $100 - J. 
B. Statikai, K. Dervaitienė.

SAUGOS 
DĖŽUTES**

“Saugos dėžučių skaičius ribotas

6-as/s TARPTAUTINIS

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

FESTIVALIO PROGRAMOJE:
baroko, klasikinės, romantinės ir 
šiuolaikinės muzikos kūriniai bei jų ciklai
“B. Shaw ir muzika”, “Muzika ir vynas”, “Glenn Gould ir
kamerinė muzika" ir kt.
Koncertai rengiami Niagaros istorinių pastatų salėse, šventovėse, 
geriausiose vyninėse. Juose dalyvaus įžymūs kamerinės muzikos 
atlikėjai iš Anglijos, JAV, Kanados ir Lietuvos.
Kviečiame maloniai praleisti vasaros vakarą ar popietę įspūdin
gose Niagaros pakrantėse, pasiklausyti muzikos, paragauti vyno 
geriausiose vyninėse.

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

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

___________________ TEL. 1-905-468-1950

KLB KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI 
visose apylinkėse įvyks 

2004 m. rugsėjo 19 d.
Vadovaujantis KLB krašto tarybos rinkimų taisyklėmis, šiuo 
skelbiame KLB garbės teismo pirmininkės pavardę, 
telefono ir fakso numerį: Rūta Rudinskienė, 1610 St. 
Catherine St. W., Suite 405, Montreal, Quebec, H3H 2S2.

Tel. 514-931-7174 Faksas 514-938-9079
F. Mockus, vyr. rinkimų komisijos pirmininkas

PRISISKINKITE 
PATYS

BRAŠKIŲ ir įvairių 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

A. a. Michalinos Dausie- 
nės XI mirties metinių atmini
mui (1993 m. liepos 18 d.) ir 
velionės 100-tojo gimtadienio 
prisiminimui, duktė Aldona ir 
žentas Mečys Empakeriai Tėviš
kės žiburiams aukojo $50.

A. a. Sofijos Kikilienės at
minimui pagerbti Tėviškės žibu
riams aukojo: $50 - C. J. Kava
liauskai ir R. Berentienė; $20 - 
S. R. Masioniai.

A. a. Leonardos Radzevi- 
čienės-Mitalienės atminimui Ko
vai su vėžiu sergantiems vaikams 
Lietuvoje Viktoras Staškūnas ir 
dukra Marija aukojo $50. M.P.
IŠNUOMOJAMAS naujai atre
montuotas I miegamojo butas rū
syje nerūkančiam asmeniui su bal
dais High Park vietovėje, arti par
duotuvių ir transporto priemonių. 
Kviečiami studentai. Skambinti va
karais tel. 416-533-7947.

Kauno arkivyskupijos Vai
kų dienos centrams $100 aukojo 
- M. A. Empakeriai ( a.a. Mi
chalinos Dausienės XI mirties 
metinių proga).

Nori susirašinėti
Moteris, 30 m. amžiaus, gyve

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

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

• Pati prigimtis visus to moko, ir 
kiekvienas beveik iš motinos krū
tinės įgauna polinkį į savąją kal
bą - ją vartoti, išlaikyti ir puose
lėti. (M. Daukša)

Aušros Vartų parapijos cho
ras vietoj įprastos gegužinės šį kar
tą surengė kelionę laivu, sekmadie
nį, liepos 11. Šv. Mišias 5 v.v. Not
re Dame de Bon Secours šventovė
je atnašavo Šv. Kazimiero parapi
jos kleb. kun. A. Volskis. Giedojo 
choras, vargonavo Lavrentij Djin- 
cheradze. 7 v.v. nuo “Jacques Car- 
tier” prieplaukos laivas “Olympia” 
išplaukė trijų valandų kelionei Šv. 
Lauryno upe iki Sorel, Que. ir at
gal. Kalionėje (su vaišėmis ir muzi
ka) dalyvavo 60 choristų ir svečių.

Chorui atostogaujant, šv. Mi
šias Aušros Vartų šventovėje gies
mėmis ir vargonų muzika paįvai
rina muz. L. Djincheradze, sol. Ant. 
Keblys ir Ant. Mickus.

Per Andriaus ir Sofijos Val
kauskų sutuoktuves vargonavo L.

Toronto “Atžalyno” valdybos pirmininkė Birutė Batraks su garbės 
konsulu dr. Alenu Pavilaniu Montrealyje š.m. Vasario 16-osios proga

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

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

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: 766-5827 FAX: 766-1349

Šeštasis tarptautinis ka
merinės muzikos festivalis 
vyks liepos 26 - rugpjūčio 18 
d.d. Niagaros miestelyje 
(Niagara-on-the-Lake). Festiva
lio koncertuose, kurie rengiami 
Niagaros istorinių pastatų salė
se, šventovėse, geriausiose vyni
nėse, skambės baroko, klasiki
nė, romantinė ir šiuolaikinė mu
zika. Programose dalyvaus įžy
mūs Kanados, Anglijos, JAV 
kamerinės muzikos atlikėjai. 
Liepos 29, 30 ir rugpjūčio 9 d. 
koncertuose dalyvaus ir lietuvių 
dainininkė Skaidra Jančaitė 
(sopranas). Rugpjūčio 9 d. pia
nistė Janina Kuzma atliks Šo
peno ir Listo kūrinius (Court 
House). Visi maloniai kviečiami 
dalyvauti. Inf.

Stasė Petersonienė, Lietuvių 
rašytojų draugijos pirmininkė lie
pos 6-14 d.d. su dukra Daiva 
viešėjo Kanadoje. Globojama gi
minių, kelias dienas praleido On
tario gamtoje, Toronte aplankė 
lietuvių parapijas, Lietuvių Na
mus, pasimatė su TŽ red. Č. Sen
kevičiumi, paliko naujai išleistų 
knygų, pasidalino įspūdžiais apie 
lietuviškąją veiklą spaudos leidy
bą dabarties ir ateities sąlygomis, 
papasakojo apie rašytojų dr-jos 
veiklą ir užmojus.

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.

Neužmirškime spaudos 
Rašant testamentą kyla klausi
mas, kam palikti savo santau
pas. Neužmirština, kad tarp įvai
rių fondų, lietuviškų institucijų 
bei organizacijų yra jau dau
giau kaip 50 metų leidžiami Tė
viškės žiburiai - plačios ap
imties savaitraštis. Iškeliauja 
tautiečiai į anapus vienas po ki
to, o Tėviškės žiburiai lieka šviesti 
ir toliau. Mažėjant tautiečių 
skaičiui, jie reikalingi vis stip
resnės paramos, ypač nuolat di
dėjant paruošimo, spausdinimo 
ir pašto išlaidoms. Testamenti
nis palikimas Tėviškės žiburiams 
yra ir prasminga parama visai 
lietuviškai veiklai. Adresas: Tė
viškės žiburiai, 2185 Stavebank 
Rd., Mississauga, Ont. L5C 
1T3, Canada. TŽ leidėjai

Djincheradze, o ne muz. A. Stanke
vičius. Atsiprašau už klaidingą pra
nešimą. D.S.

Golfo diena. Šią vasarą Mont
realio golfo diena įvyks šeštadienį, 
liepos 31 “Club de Golf Saint Do
nat”. Saint Donat yra Laurynų kal
nuose tarp dviejų ežerų, apie 150 
km nuo Montrealio. Kaip ir praei
tais metais, kviečiame visus golfo 
mėgėjus prisijungti prie mūsų ir 
praleisti dieną ar net savaitgalį su 
mumis žaidžiant golfą. Po to bus 
“aprės golf’ ir bendra vakarienė 
pas Rytį ir Viliją Bulotas jų vasar
vietėje netoli Golfo klubo. Dėl in
formacijos ir registracijos kreipki
tės į Rytį Bulotą tel. 514 344-8256 
ar 819 424-2803. Informacijų gali
ma taipgi gauti rašant šiuo adresu: 
viliabulota@hotmail.com Inf.

Aukos “TŽ”
$500 - J. Valiukienė; $100 - A. 
Arelis; $50 - dr. A. Pacevičius, V. 
Radėnas; $30 - M. Kudirka, dr. A. 
Dailydė; $20 - R. Zavodny, P. 
Zaranka, P. Abromaitis; $15 - A. 
Šelmys; $10 - A. V. Keturakis, K. 
januta, L. Ringus, Z. Dzikas, K. 
Kačiulis, G. Karsokas, A. Augūnas; 
$5 - A. Kulbis, P. Devenis.

Rėmėjo prenumeratą atsiun
tė: $60 - S. Kowbell, dr. A. 
Pacevičius, V. Platt, R. Vaichaitis, 
J. Z. Riekus, V. I. Liškauskas, V. 
Jokubauskas, N. Jonaitis, E. 
Praninskas, T. Bilda, A. Barzdukas, 
prel. E. Putrimas, V. Petrulis, A. 
Liutkus, B. Jasevičius, A.
Zukowski, J. Prasauskas.

Rėmėjo prenumeratą už
dvejus metus atsiuntė: P.
Razgaitis.

Garbės prenumeratą atsiun
tė: $100 - M. Stonkus, V. Grenke; 
$70 - S. Barškėtis, B. S. Sakalai, R. 
Geležiūnas, dr. J. Vyšniauskas, J. 
Rugelis, J. Paulius.

Nuoširdus ačiū už paramą lie
tuviškai spaudai. Dėkojame garbės 
bei rėmėjo prenumeratoriams ir vi
siems, kurie, siųsdami reguliarią 
prenumeratą prideda ir auką
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 588- 
2808 (ext. 26) dienos metu.

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

TĖ VIS KĖS ŽIB URIŲ i nterne- 
to tinklapis www.tzib.coni lau
kia jūsų apsilankymo. Skai
tytojai kviečiami susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu - 

tevzib@patliconi.coni

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

http://-www.theresemovie.com
http://www.labdara.ca
http://www.niagaramusicfest.com
http://www.niagaraonthelake.com/TicketEvent.jsp
http://www.whittamoresfarm
mailto:viliabulota@hotmail.com
mailto:vytulisl@exicite.com
http://www.tzib.coni

