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Lietuviai, o dabar čečėnai
Neseniai matėme filmą Vienui vieni. Kaip kas be

vertintų to filmo meniškumą, aktorių vaidybą, režisūrą bei 
visą teatrinį pastatymą, tasai filminis rodinys pirmiausia 
krinta į akis kaip gyvas liudininkas, ko tada tikėtasi iš Va
karų ir kas gauta.

PO daugelio metų vėl tas pats kartojasi Kaukaze. Če
čėnijos laisvės kovotojai vadinami banditais, tero
ristais, žiauriai naikinami, baudžiami. Jų teisėtai iš
rinkto šalies vadovo A. Maškadovo nužudymas, protestai, 

kreipimasis į Vakarus - tai tik tartum kokių vietinių peš
tynių reikalas, nevertas didesnio dėmesio. Taigi ir čečėnai 
jau vienui vieni. Bušo paskelbtas karas su terorizmu Puti
nui tapo auksinė proga laisvės kovotojus pavadinti teroris
tais, atseit ir mes tokie patys geri demokratinių idėjų sau
gotojai. O Amerika kaip gi dabar priekaištaus Rusijai dėl 
čečėnų siekių išsilaisvinti iš ilgalaikės imperinės priespau
dos? Neapsimoka. Užviešpatavo tyla, kokios dar nebuvo, 
o sruvenantis laisvės kovotojų kraujas taipgi jokio triukš
mo nesukelia - mirštančių aimanos duslios ir trumpos. 
Galbūt kažkur pašnibždomis pasitariama apie patriotinius 
čečėnų siekius, kažkas gal juos palygina su buvusia ilga
mete baltiečių laisvės byla. Ir tai viskas - tikėkit, laukit, 
kovokit, kentėkit. Kai ateis laikas Amerikai politinę liniją 
pasukti kitu kampu, galėsite ta proga pasinaudoti. Kito 
kelio kol kas nematyti. Mūsų planetoje už laisvę kovojan
tys maži taškeliai nedaug ką bereiškia palyginus su artė
jančia milžiniška kova už viso pasaulio valdymą ir globali
zacijos įtvirtinimą.

SNAUDŽIANTYS milžinai - Kinija ir Indija - jau 
pradeda jaudinti vakariečių vadovus, ypač Šiaurės 
Ameriką, kuri šiuo metu dar yra didžioji pasaulio 
galybė. Bet kas bus toliau? Kas lems galutinę pergalę - 

moderniškiausi ginklai ar milžiniškos, neišsenkančios 
žmonių masės? Kas džiaugsis laimėjimais - aukštosios 
technologijos robotai ar po baisių katastrofų išlikę žmo
nės? Žinoma, ateities perspektyvomis ir ekonominėm 
strategijom besirūpinantys vadovai stengiasi pirmiausia 
kaip galima ilgiau išlaikyti tradicinės demokratijos pasto
vumą, kuri materialinę gerovę kuria plačiai išsišakojusios 
pramonės pagalba. Bet ar tai gali sėkmingai veikti kraš
tuose, kur didžioji problema yra žmonių perteklius ir labai 
skirtingas gyvenimo būdas - yra pagrindo suabejoti. Todėl 
didieji šių laikų galiūnų užmojai, įskaitant ir kovą su tero
ristais (ar laisvės kovotojais) rytoj gali pasirodyti kitokioje 
šviesoje. Mat pastoviai išlieka tik žmogus, trokštantis lais
vės. Prezidento Bušo prakalbinę užuomina apie kiekvieno 
pasaulio kampelio išlaisvinimą ir sudemokratinimą savo 
idėja prašoka visas kitas įdomias teorijas ar negirdėtus su
manymus. Tačiau tai daugiau panašu į svajonę. Norint ką 
išlaisvinti objektų jau ir šiandien užtektų, nereikėtų nė 
specialių pastangų, o tik principinės laikysenos ir stipres
nio žodžio. Deja, tie dalykai dažnai būna kenksmingi 
diplomatijai, didžiūnų geriems santykiams, kur kartais 
nuolaidos tampa didesne vertybe už žmonių gyvybes, de
damas ant laisvės aukuro. Lietuviai tai patyrė. Dabar 
čečėnų eilė. Ir dar daugelio kitų, apie kuriuos nešneka
ma. Č.S.
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GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Apie vienybės dieną, pirmą 

kartą paminėtą jau 1919 m., 
skatinimą nenutraukti minėji
mo tradicijos, 1936 m. yra kal
bėjęs anuometinis Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. S. Rašti
kis. Jis pasakė: “Siam įvykiui 
(1919 m. dienai) atsiminti da
bar ir norima tokias, kaip šian
dien, šventes rengti kiekvienais 
metais gegužės 11d. arba po 
tos dienos pirmą sekmadienį. 
Tai gražus ir remtinas sumany
mas, ir tenka linkėti, kad jis bū
tų visada (!) vykdomas”. Istori
ja, deja, palanki generolo lin
kėjimui nebuvo, tradicija nu
trūko ilgam.

Šiemet Partizanų pagerbi
mo, kariuomenės ir visuomenės 
vienybės diena visoje Lietuvoje 
paminėta gegužės 15. Vilniuje 
ji prasidėjo Mišiomis senojoje 
Sv. Ignoto šventovėje, pastaty
toje 1622-1647 m. [Tuomet ji 
priklausė jėzuitų naujokynui, 
kuriame gyveno, mokėsi ir busi
moji garsenybė - Tomas Žeb
rauskas (1714-1758) - pirmo

sios Rytų Europoje (1753) Vil
niaus observatorijos kūrėjas].

Dabar rūpestingai atstaty
toje, naujumu tviskančioje 
šventovėje (architektas E. Pur
lys) žvilgsnį patraukia pagarba 
senajai architektūrai, įspūdin
gas S. Čechavičiaus (1689- 
1775) paveikslas “Šv. Ignoto 
Lojolos regėjimas” didžiajame 
altoriuje. Prie stalo, papuošto 
didžiulio krepšio gėlių, Mišias 
aukojo Lietuvos kariuomenės 
vyriausiasis kapelionas pik. J. 
Gražulis kartu su kunigu A. 
Svarinsku ir kt. Turiningame, 
neilgame pamoksle kapelionas, 
paminėjęs Babelio bokšto sta
tybą, žmonių pasimetimą, savi
tarpio priešiškumą, iškėlė Sek
minių dienos reikšmę - Švento
sios Dvasios atsiuntimą tau
toms, giminėms, tūkstančiams, 
tapusiems Dievo šeimos na
riais, tapusiais iššūkiu pasau
liui. Baigdamas kvietė įsiklau
syti į Dievo balsą, nusisukti nuo 
Babelio laikų, atverti širdį at
siųstai Dvasiai, jos laikui, svei
kino su vienybės diena, linkėjo, 
“kad būtume kitokie išėję iš

šios šventovės”. O ji pilnutėlė 
sėdinčių (ministerių, vadų, par
tizanų...), stovinčių, atėjusių su 
vėliavomis. (Giedojo generolo 
J. Žemaičio Lietuvos karo aka
demijos kariūnų choras “Kariū
nas”, dirigavo V. Verseckas; so
listas - Sv. Ignoto šventovės 
vargonininkas E. Puzynia).

Po Mišių čia pat prieš Kraš
to apsaugos ministeriją, šalia 
paminklo gen. J. Žemaičiui, bu
vo pakeltos Lietuvos, kariuo
menės ir Karo akademijos vė
liavos, iškilmingai pristatytos 
taip pat laisvės kovos Sąjūdžio 
vėliavos, tylos minute pagerbti 
žuvę už nepriklausomybę, jiems 
atminti prie paminklo padėta 
gėlių.

Aikštėje susirinkusius pa
sveikino krašto apsaugos min. 
G. Kirkilas, kariuomenės vadas 
V. Tutkus; laišką atsiuntė prezi
dentas Valdas Adamkus. Jis ra
šė: “Dar kartą prisimename 
mūsų partizanus, mūsų laisvės 
gynėjus, paaukojusius di
džiausią auką - savo gyvybę - 
ant laisvės ir tiesos aukuro. (...)

Nukelta į 3-ią psl.
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XXXV Kanados lietuvių dienų atidaryme Toronto Lietuvių Namuose buvo pagerbti buvę KLB 
Toronto apylinkės pirmininkai. Dalyvavo (iš k.) D. Garbaliauskienė, A. Vaičiūnas, A. 
Pacevičius, V. Bireta, R. Sakalaitė-Jonaitienė, E. Čuplinskas, J. Čuplinskienė

Nuotr. K. Baliūnaitės

Buvo kovojama tik už Lietuvą
Valdas Adamkus kovojęs fašistų pusėje?

Q KIIIGIIIIAMI ■ GY VIVIMI:
Palaimintosiomis pa

skelbtos dvi vienuolės iškil
mėse, kurios Įvyko gegužės 16 
d. Vietoje popiežiaus Bene
dikto XVI, jų paskelbimo iš
kilmėms vadovavo kardinolas 
Jose Saraiva. Jis pranešė, kad 
palaimintąja paskelbta ameri
kietė motinėlė Marianne Co
pe, kuri Havajuose gydė raup
suotuosius, ir motinėlė Nicol 
Gesu, Peruvijoje Įkūrusi reli
ginį ordiną. Jos abi gyveno 
19-20 š. sandūroje. (BERN- 
ELTA)

Europos tarybos parla
mentas, turintis 46 valstybių- 
narių, balandžio 27 d. atmetė 
Šveicarijos' liberalo D. Marty 
rezoliuciją, siūlančią priimti 
eutanaziją - sunkiai sergančių 
nusižudymą padedant gydyto
jui (doctor-assisted suicide). 
Po trijų valandų diskusijų 
prieš jo siūlymą balsavo 138, 
už - 26 parlamentarai. Popie
žiškosios akademijos “Už gy
vybę” prezidentas mons. Elio 
Sgreccia per Vatikano radiją 
teigė, jog toks balsavimas iš
ryškina pozityvią Europos 
pažiūrą, pagarbą sunkiai ser
gantiems ir mirštantiems. Ka
talikai ir tikrai gerbiantys gy
vybę tiki, ir yra įpareigoti kitus 
įtikinti, kad žmogus nėra savo 
gyvybės valdytojas ir taipgi 
neturi teisės atimti savo ar ki
to gyvybę. Europos taryba bu
vo įsteigta 1949 m., yra atskira 
nuo Europos sąjungos, tačiau 
visos valstybės, įsijungusios į 
ES. pirma tampa ET narėmis. 
(The Catholic Register, 2005. 
V.15).

Vatikano patarėjas sau
gumo ir nusiginklavimo klau
simais, kanadietis Douglas 
Roche, gegužės 27 d. įvykusia
me simpoziume Niujorke ra
gino viso pasaulio religines 
bendrijas stipriau pasisakyti 
prieš branduolinį nusiginkla
vimą. Tai yra esminis mūsų 
laikų moralinis klausimas, nes 
žmonijos saugumas neįmano
mas, jeigu egzistuoja tokie 
ginklai. Vis dėlto neužtenka 
pasaulio religinių bendrijų 
balso, reikia veikti kartu su 
kitomis organizacijomis. Bū
tina susijungti ir su tikinčiai
siais ir su netikinčiaisiais sie
kiant šio tikslo (The Catholic 
Register, 2005.VI. 12)

39-tąją Pasaulinę visuo
menės bendravimo priemo

nių dieną gegužės 8 minėjo 
Lietuvos Katalikų Bendrija. 
Kauno kurijoje arkivysk. Sigi
tas Tamkevičius gegužės 6 d. 
spaudos konferencijoje pri
statė dienai skirtą popiežiaus 
Jono Pauliaus II laišką. Jame 
cituojami šv. Jokūbo žodžiai 
“Iš tų pačių lūpų plaukia ir 
laiminimas, ir prakeikimas. 
Bet taip, mano broliai," neturi 
būti” (Jok 3, 10), ganytojo 
nuomone, tiksliai nusako Kat. 
Bendrijos lūkesčius žiniasklai- 
dos atžvilgiu. Arkivyskupas 
taip pat įteikė “Bažnyčios kro
nikos” fondo apdovanojimus 
už krikščioniškų vertybių puo- 
selėjimą per visuomenės 
bendravimo priemones Jūra
tei Kuodytei ir Mykolui Drun- 
gai. J. Kuodytei padėkos dip
lomas skirtas už nuoseklumą 
su atsidavimu ir kantrybe ren
giant Katalikų radijo Mažo
sios studijos laidas, o M. Drun- 
gai už ilgametį žurnalistikos 
darbą ir dėmesį krikščioniško
sioms vertybėms ir Kat. Bend
rijos vaidmens atskleidimą 
rengiant Laisvosios Europos 
radijo laidas “Religija ir 
kultūra”.

Vaikų pagalbos centras 
prieš 10 metų buvo įsteigtas 
Kaune Caritas organizacijos 
miesto vaikams, patyrusiems 
fizinį bei psichologinį smurtą 
ir netekusiems tėvų globos, 
taip pat tokiiĮ vaikų tėvams, 
globėjams ir įtėviams. Pirmo
sios lėšos buvo gautos iš Olan
dijos jungtinio fondo ir Kauno 
miesto savivaldybei pritarus, 
1995 m. įsteigtas Vaikų gero
vės centras “Pastogė”. Centro 
tarnyba parenka, apmoko ir 
įvertina pageidaujančius glo
boti asmenis, teikia jiems įvai
rias socialines paslaugas. Vei
kia vaikų skyrius - laikina pa
stogė vaikams, kurie gauna 
reikiamą ugdymą, mokymą ir 
išlaikymą, ginamos jo teisės. 
Rūpinamasi įtėvių paieška. 
Centro vadovybė praneša, 
kad daugėjant beglobių vaikų 
skaičiui, kasmet vis mažėja 
šeimų, norinčių laikinai glo
boti likusius be tėvų vaikus 
arba juos įvaikinti. Į savo šei
mas sugrįžta apie 60% vaikų. 
Per beveik 10 m. centras pa
dėjo apie 600 vaikų. Kasmet 
per 3000 vaikų Lietuvoje ne
tenka tėvų globos.

VILIUS BRAŽĖNAS
Vokiškų fašistų sąjunginin

kai ir bendražygiai 1939 m. kare 
prieš Lenkiją - rusiški fašistai 
vadina fašistais prieš sovietinį 
okupantą kovojusius lietuvius. 
Anot žemaitiško posakio - 
“Kuom pats kvep, tuom ir kitus 
tep”. Mat Aukštaitijoje susifor- 
mavusion Tėvynės apsaugos 
rinktinėn įstojęs jaunuolis Val
das Adamkus, dabar Lietuvos 
prezidentas, 1944 m. rudenį bu
vo atsidūręs Sedoje. Tenai lie
tuviai pastojo kelią sovietų tan
kams nelygioje kovoje. Tačiau 
Lietuvos šmeižikai ir istorijos 
klastotojai bando skelbti, kad 
okupacijai priešinęsi lietuviai, 
įskaitant, žinoma, partizanus ir 
įvairius rezistentus, kovojo 
prieš Vakarų Europą ir prieš 
JAV Esą jie kariavo “nacių pu
sėje”.

Taip musų kovą prieš nacių 
prievartinę mobilizaciją apibū
dina raudonieji fašistai, kurie 
kovojo drauge-su naciais prieš 
Lenkiją. Išeitų, kad atsidėkoda
mi lietuviams už “kariavimą na
cių pusėje” naciai šaudė Vieti
nės rinktinės kariūnus, uždarė 
aukštąsias okupuotos Lietuvos 
mokyklas ir siuntė mirčiai Štut
hofo konclageryje įkaitus - Lie
tuvos inteligentus.

Nejaugi slapstymasis ir iš
sisukinėjimai nuo tarnavimo 
vokiečių daliniuose buvo karia
vimas prieš Vakarų sąjunginin
kus? Tikrumoje lietuvių tauta 
ir tada įrodė politinį subrendi
mą pakliuvusi tarp dviejų lais
vės priešų. Jie nesabotavo karą 
pralaiminčio kaimyno, stengėsi 
kenkti stipresniajam savo prie
šui. Lietuviai taupė savo jėgas 
tam laikui, kai Raudonoji ar
mija pasieks Lietuvos žemę, ir 
ruošėsi kovai už Atlanto char- 
tos tautų apsisprendimo užtik
rinimą.__ _ ________________

Nelegalios rusų mokyklos
Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos pa

reigūnai pripažįsta, kad Lietuvoje nelegaliai vei
kia kelios Rusijos aukštosios mokyklos ir jų filia
lai. Tai Tarptautinė Baltijos akademija (TBA), 
Maskvos valstybinis industrijos institutas, Mask
vos naujasis teisės institutas ir kitos. Savo veiklą 
jos pradėjo negavę reikiamų leidimų arba neatli
kę visų reikiamų procedūrų. Yra atvejų, kai buvo 
pateiktos suklastotos pažymos leidimui gauti. Šių 
aukštųjų studijų programų kokybė neatitinka Lie
tuvoje ir ES keliamų reikalavimų, o jų diplomai 
čia nepripažįstami. Tokiu būdu Lietuvoje apgaudi
nėjami studentai.

Šios mokyklos studentus vilioja žema studijų 
kaina ir trumpu mokymosi laiku. Mat jų veiklą 
finansiškai remia Rusijos valdžia. Vien TBA stu
dijuoja 800 Lietuvos studentų. Studijuojančių tar
pe yra policijos pareigūnų ir krašto apsaugos 
sistemos tarnautojų.

Pilietiškiems Lietuvos visuomenės sluoks
niams šių Rusijos mokyklų veikla kelia pagrįstą 
susirūpinimą. Naudojant ideologizuotas progra
mas šiose mokyklose formuojamas rusiškas men
talitetas, sudarantis prielaidas Rusijos žvalgybai 
skverbtis į Lietuvos teisėsaugos bei gynybos siste
mas ir ugdyti Rusijai lojalią inteligentiją.

Visuomenės susirūpinimą stiprina ta aplinky
bė, kad prieš metus Rusijoje įsteigta speciali val
dyba, kuri naudodama “kultūros ir dvasingumo 
ginklus”, privalo kovoti prieš “aksomines revoliu
cijas” posovietinėje erdvėje ir prieš visa, kas ken
kia Rusijos interesams. Akivaizdu, kad tokių 
aukštųjų mokyklų studentams ir absolventams 
negalima leisti dirbti atsakingose pareigose ar su 
slapta informacija. Dėl valstybinio saugumo jie 
turėtų būti šalinami iš valstybės tarnybos, kaip 
netekę pasitikėjimo.

Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos suvažiavimas, 2005 m.

Kai sovietai pasiekė Lietu
vą 1944 m. vasarą, Aukštaitijos 
jauni vyrai ir vyresni, buvusieji 
kariai, kurie išsislapstė nuo vo
kiškos priverstinės “mobilizaci
jos”, stojo savanoriais į besifor
muojančią Tėvynės apsaugos 
rinktinę. Jų tarpe buvo nemažai 
“plechavičiukų”, kurie net su 
ginklais buvo pasprukę iš vo
kiečių nagų Vietinei rinktinei 
išsiskirstant. Ar tuos vyrus, ku
rie vėl būrėsi į ginkluotus lietu
vių dalinius, išvengusius vokie
čių prievartos, galima vadinti 
“fašistais”, “nacių šalininkais”, 
“kovotojais už Vokietiją”? Ne! 
Tada buvo kaunamasi tik už 
Lietuvą, ir už nieką kitą, ne
svarbu kurio krašto ginklais ir 
kokią uniformą dėvint.

Tikrumoje 1944 m. lietu
viai nebegalėjo tikrai kariauti 
už Vokietiją jau vien todėl, kad 
Vokietijos, kaip karinės jėgos, 
tada nebebuvo. Jau 1942 m. vie
nas iš Vokietijos besilankęs ci
vilis vokietis, manyje radęs pa
tikimą lietuvį, man prasitarė: 
“Mes jau pralaimėjome karą”. 
Tai sakė vokietis 1942 m. O tai 
supratusiems lietuviams buvo 
aišku, jog reikia taupyti jėgas. 
Deja, Atlanto charta pasirodė 
buvusi melo charta, ir daug lie
tuvių karių savanorių, su sveti
mu ginklu rankoje, net atsidūrė 
svetimuose kraštuose.

Vis tik reikia pasakyti, kad 
tuoj po sukilimo, po 1941 m. 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo, daug to meto jaunuo
lių ir buvusių karių, pergyvenę 
komunizmo siaubą, būtume ėję 
šalia vokiečių Maskvos ir Le
ningrado link. Po vienerių metų 
ir 7 dienų raudonojo teroro 
daug lietuvių būtų žygiavę į Ry
tus net šalia paties Belzebubo 
legionų.

• Laimei, nepolitinio Ver
machto komendantus greit pa

keitė naciniai okupaciniai ko
misarai ir paaiškėjo Hitlerio 
planai Baltijos kraštams bei 
Ukrainai. Turbūt tai, kad išdi
dūs vokiečiai nesugebėjo net 
duoti melagingų savivaldos pa
žadų, pergalingai karą pradėję 
vokiečiai įklimpo Rytų fronte.

Apie Reicho planus suži
nojau grįžęs namo iš pasienio, 
kur dėl visko buvau atsidūręs. 
Kaunan skubėjau, atsiliepda
mas į lietuviškos mobilizacijos 
šaukimą.

Pirmąją dieną grįžus į Kau
ną mano “žygio į Rytus” įkarštį 
lyg šaltu vandeniu atvėsino Ka
ro muziejaus sodelyje sutiktas 
Vermachto vyr. leitenantas. 
Mano pastabai, kad gal susitik
sime prie Maskvos ar Lening
rado, jis išdidžiai drožė: “Mums 
jūsų nereikia. Tik vokietis yra 
vertas nešioti ginklą. Jūs augin
site bulves, aprūpinsite maistu 
ir kitaip tarnausite Vokietijai”.

Po to teko nuo “žygio” 
slapstytis, įtartinom naktim 
miegoti namo pastogėje arba 
net išvažiuoti dviračiu į užmies
tį, jei gaudavau telefonu žinią, 
kad “Kulautuvoje žuvys.gerai 
kimba...” Taip buvo iki atsiradi
mo Sedoje, kur 1944 m..spalio 
7 d. Tėvynės apsaugos rinktinė, 
pastodama kelią sovietų tan
kams, parodė pasauliui, kad 
Lietuva priešinosi okupacijai.

Tokie “kovotojai nacių pu
sėje” buvo ir kiti kariai savano
riai. Be to, nors Vakarai buvo 
tapę “sovietų sąjungininkais”, 
SSRS niekad Vakarų sąjungi
ninkais nebuvo: ji visą tą laiką 
galando peilį ant Vakarų galąs
tuvo, Vakarų laisvės gerklei 
perpjauti.

Kaip vėliau pasirodė, prieš 
okupantą kovoję lietuviai tada 
kovojo toje pačioje “pusėje”, 
kurioje kovojo JAV kariai Ko
rėjos ir Vietnamo karuose.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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AČIŪ, TAU TĖTI!
Tėvo dienai

Ant birželio dangaus Tau rašau laišką šiltą - 
Daug šiltesnį nei mokei mane,
Gležną žiedą glaudžiu, kurį spėjau pamilti 
Margo lauko ir pievos fone.
Mielas Tėti, tik Tau aš skolinga už viską , 
Ir žodžius dėkingumo su meile tariu, 
Kad manajam kely lyg kalne obeliskas 
Metų metais švieti savo sielos gėriu.
Kviečia naktį diena atsibusti iš miego - 
Milijonai darbų laukia jau -
Jie tarp Tavo delnų tarsi saulėje sniegas, 
It žieduota pusnis tirps tuojau...
Mielas Tėti, tik Tau aš skolinga už viską
Ir žodžius dėkingumo su meile tariu, 
Kad manajam kely lyg kalne obeliskas 
Metų metais švieti savo sielos gėriu.
Mintyse grąžinu aš gyvenimą savo - 
Nuo pradžios, regis, knygą verčiu.
Širdį gelia, skaudu, kad tiek daug nukeliavus 
Nepriglusiu prie Tavo pečių...
Mielas Tėti, tik Tau aš skolinga už viską 
Ir žodžius dėkingumo su meile tariu, 
Kad manajam kely lyg kalne obeliskas 
Metų metais švieti savo sielos gėriu.
Ant birželio dangaus Tau rašau laišką šiltą, 
Išnešiotą savoj širdyje,
Švelniai žiedą glaudžiu, kurį mokei pamilti,

Pirmieji žiedai paskutinei pavasario šven
tei - Tėvo dienai prisiminti

Nuotr. R. Kisieliaus
Ir su juo aš skubu pas Tave.
Mielas Tėti, tik Tau aš skolinga už viską 
Ir žodžius dėkingumo su meile tariu, 
Kad manajam kely lyg kalne obeliskas 
Metų metais švieti savo sielos gėriu.

Irena Vaičiulytė-Bradaitienė

Kariuomenės ir visuomenės šventė
Atkelta iš 1-mo psl.

Kariuomenės ir visuome
nės vienybė - tai ir pamatinė 
pilietinės bendruomenės nor
ma, ir esminė prielaida saugiam 
krašto gyvenimui”. Toliau pasi
džiaugė kariais, kurie, būdami 
NATO nariai, “yra ne vien klus
nūs vykdytojai, šiandien patys 
kvalifikuotai vadovauja kitiems 
kariams. Tai - ir karinis, ir di
delis moralinis laimėjimas (...)” 
Baigdamas sveikino visus su 
partizanų pagerbimu, kariuo
menės ir visuomenės vienybės 
švente, visus partizanus, sava
norius laisvės gynėjus. Palinkė
jo geriausios kloties kariams, 
Lietuvai atstovaujantiems tarp
tautinių misijų dalyviams, vi
siems, atsakomybę už Lietuvą 
jaučiantiems žmonėms.

Prie paminklo kalbėjo Lie
tuvos laisvės kovos sąjūdžio ta
rybos prezidiumo pirmininkas 
Jonas Čeponis. Atskleidė skau
džią tiesą. Šiandien “kone pusė 
tautos norėtų važiuoti į Maskvą 
sveikinti. Tuomet partizanai ti
kėjo - Lietuva bus laisva. O kad 
išsaugotume jų tikėjimą! Ačiū 
broliams, ėjusiems tuo keliu”. 
Dėkojo Latvijos partizanams, 
atvykusiems pasveikinti, pami
nėjo ketinusius atvykti ukrai
niečius.

Aikštėje kalbėjo taip pat 
europarlamentaras prof. V. 
Landsbergis. Be kita ko, jis per
skaitė tai dienai skirtą, dar ne
skelbtą savo eilėraštį Atmink. 
“Ar tu esi girdėjęs apie kareivio 
mintį, paskutinę, kai dėjo jis 
granatą po smakru, kad liktų ir 
tėvai, ir Tu, o tolimoji mylimoji, 
neišvežti svetur j mirtį”.

Paskutinė kalbėtoja 17- 
metė Eglė Zlatkutė, politinio 
kalinio, Norilsk© sukilimo da
lyvio - Broniaus Zlatkaus - 

vaikaitė. Ji pasidžiaugė nepri
klausoma Lietuva, apie kurios 
okupaciją jai pasakoja išlikęs 
gyvas senelis.

Po to renginiai persikėlė į 
Katedros aikštę, kur garbės sar
gybos kuopa stebino žiūrovus 
parodomosios programos pra
timais. Kareiviukai tiesiog 
meistriškai mėtė šautuvą iš vie
nos rankos į kitą, ant peties, po 
to - trys šūviai aukštyn.

Paskutiniai vienybės die
nos programos renginiai pa
sklido po Sereikiškių parką. 
Čia įsikūrė šarvuočiai, visurei
giai, sunkvežimiai, kulkosvai
džiai, minosvaidžiai, granat
svaidžiai. Stovėjo karių prau
syklos su veidrodėliais, dušo 
kabinos. Rodyti karių drabu
žiai, antsiuvai, įvairūs tarnybos 
ženklai.

Be to, instruktoriai mokė 
surinkti automatinį šautuvą, 
rodė kaip naudotis pistoletu, 
radijo ryšio priemonėmis. Ta
čiau svarbiausia, kad viską gali
ma buvo paliesti, pakilnoti, o 

Kariškos grikių košės ragautoja su kariais Partizanų pager
bimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną Vilniuje š.m. 
gegužės 15 d. Nuotr. G. Maksimovicz

užsikorus - pasukalioti, pa
spaudyti. Kiek džiaugsmo vai
kam, kaip spindėjo jų akys, o 
suaugusius traukte traukė ir 
kareiviška virtuvė. Prie jos išsi
rikiavo kilometrinės eilės, tiek 
daug buvo trokštančių para
gauti grikių košės, išgerti ar
batos. Apetitą gerino sklindanti 
muzika: estradoje dainavo J. 
Leitaitė, V. Juozapaitis, grojo 
kariuomenės pučiamųjų or
kestrai, grupė “Biplan”.

Šventės proga išleistas rek
lamos lapelis kvietė: “Nepra
leiskite progos! Bus linksma! 
Švęsime kartu”. Iš tikrųjų nuo
taika buvo puiki. Dėkoti už ją 
reikia organizatoriams ir... 
dangui, malonėjusiam gerą 
orą. (O už dalykišką, rūpes
tingą aiškinimą apie šventės 
renginius šių eilučių autorė 
dėkoja Krašto apsaugos minis
terijos viešųjų ryšių depar
tamento darbuotojai Loretai 
Musanjai ir Lietuvos kariuo
menės ordinariato kancleriui 
kapitonui Rimui Venckui).

1A1 SAVAITE
Prezidentas Ispanijoje
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus birželio 6-8 d.d. 
valstybiniu vizitu lankėsi Ispa
nijoje. Su karaliumi Juan Car
los I prezidentas tarėsi apie 
Prancūzijos ir Olandijos ne
pritarimą ES konstitucijai, 
apie galimą įnašų į ES biu
džetą peržiūrą. Taip pat kalbė
josi apie Gudijos problemą, 
kurią jis kelia daugelyje susi
tikimų pastaruoju metu.

Ispanijos karaliui V. 
Adamkus įteikė Vytauto Di
džiojo ordiną su aukso gran
dine, o jis apdovanotas Izabe
lės Katalikės ordinu su gran
dine. Susitikime su Madrido 
meru jam buvo įteiktas miesto 
aukso raktas. Pirmąją vizito 
dieną V. Adamkus susitiko su 
Ispanijoje gyvenančiais lietu
viais, kurių šiuo metu yra apie 
50,000. Jie pasisakė pasigendu 
nuoseklesnės Lietuvos vyriau
sybės politikos emigrantų 
atžvilgiu. Taip pat vyko susiti
kimai su Ispanijos Kongreso 
ir Senato prezidiumų nariais, 
ministeriu pirmininku Rodri- 
guea Zapatero, verslo organi
zacijų konfederacijos pirmi
ninku ir šalies verslininkais.

Ryšiai su Kaukazu
Lietuvos seimo pirm. A. 

Paulauskas su delegacija bir
želio 4-12 d.d. lankėsi Pietų 
Kaukazo valstybėse, kur dali
nosi integracijos į Europos 
sąjungą ir SAS (NATO) patir
timi ir aptarė tarpparlamenti
nį bendradarbiavimą. Lanky
tasi Azerbaidžane, Gruzijoje 
ir Armėnijoje.

Susitikimuose šių kraštų 
valdžios pareigūnai ir nevy
riausybinių organizacijų atsto
vai supažindinti su Lietuvos 
pasiekimais vystant demokra
tiją ir ekonomiką bei patyrimu 
įsijungiant į ES ir ŠAS. Gruzi
ja ir Azerbaidžanas yra pareiš
kę norą prisijungti prie šių or
ganizacijų. Lietuvos seime 
veikia Tarpparlamentinių ry
šių su šiomis valstybėmis 
grupė.
Maskvos interesai Lietuvoje

Birželio I d. britų infor
macijos tarnyba “Jane’s In
formation Group” savo leidi
nyje paskelbė, jog Lietuvoje 
veikia keturios atskiros Rusi
jos žvalgybos tarnybos: užsie
nio žvalgybos tarnyba (SVR), 
karinė žvalgyba (GRU), Ru
sijos kontržvalgyba (FŠB) ir 
ryšių stebėjimo tarnyba 
(FAPSI). Lietuviai yra susirū
pinę, kad Rusijos specialio
sios tarnybos galbūt verbuoja 
Lietuvos jaunimą, kuris nega
lėjo būti susijęs su buvusia so
vietine KGB, kai senesnių šiai 
tarnybai dirbusių Lietuvoje 
tebėra nemažai.

JID žiniomis, Maskvai 
ypač rūpi plėtoti ekonominį 
bendradarbiavimą su Vilniu
mi. Gegužės mėnesį pasi
rašyta sutartis dėl vadinamojo 
2K projekto, kuriuo nustato
mos sąlygos krovinių perve
žimui į Klaipėdą ir Karaliau
čių. Rusams taip pat kelia su
sirūpinimą Vilniaus planai pa
didinti krovinių pervežimo 
sausumo keliais tarifus. Šiuo 
klausimu siekiama aktyviai 
derėtis, praneša JID. Vertin
damas Rusijos interesus Bal
tijos valstybėse, JID atkreipė 
dėmesį į tai, kad Vilnius ne
turi rusakalbių pilietybės ir 
teisių problemos, kaip Latvija,

LIETUVOJE
kurioje gyvena 460,000 rusa
kalbių, arba Estija, jų turinti 
daugiau kaip 160,000.

Mirė parlamentaras
Gegužės 7 d. mirė parla

mentaras - Tremtinių grįžimo 
fondo pirmininkas, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
bendrijos tarybos narys, Lie
tuvos rašytojų sąjungos narys 
Vytautas Cinauskas. Jis buvo 
1996-2000 metų kadencijos 
seimo Tėvynės sąjungos (Lie
tuvos konservatorių) frakcijos 
narys. Gimęs 1930 m. birželio
6 d. Rokiškio rajone, 1941 m. 
su šeima sovietų valdžios 
ištremtas į Altajaus kraštą. 
1947 m. iš tremties pabėgo į 
Lietuvą, lankė Obelių gimna
ziją. 1948 m. gegužę buvo su
imtas ir vėl ištremtas į Kras
nojarsko kraštą. 1956 m. grįžo 
į Lietuvą, dirbo betonuotoju 
Kauno HES statyboje, nuo 
1958 m. - įvairius darbus geo
loginėje žvalgyboje. Iki 1996 
m. rudens buvo Kompleksinės 
geologinės žvalgybos ekspedi
cijos remontinių darbų cecho 
vyresnysis meistras, rašo 
LGTIC.

Priėmė mokesčio įstatymą
Lietuvos seimas birželio

7 d. antrą kartą balsuodamas 
priėmė Laikinojo socialinio 
mokesčio įstatymą, numatan
tį, kad įmonių pelnas 2006 m. 
bus papildomai apmokestin
tas 4% mokesčiu, o 2007 m. - 
3% mokesčiu. Be to, įmonės 
ir toliau mokės 15% pelno 
mokestį.

Valdančiosios daugumos 
tvirtinimu, laikinasis sociali
nis mokestis yra reikalingas 
kompensuoti biudžeto paja
moms, kurių negaus dėl nu
matomo gyventojų pajamų 
mokesčio mažinimo. Šio mo
kesčio Finansų ministerija 
2006 m. planuoja surinkti apie 
400 mln. litų, o 2007 m. - 360 
mln. litų. Šis įstatymas pirma
sis iš serijos, kuria bus įteisi
nama valdančiosios koalicijos 
mokesčių reforma. Jai įsiga
liojus, gyventojų pajamų mo
kestis nuo 2006 m. vidurio su
mažės nuo 33% iki 27%, o 
nuo 2008 m. - iki 24%. Be to, 
2006-2007 m. įmonių pelnas 
bus papildomai apmokestin
tas laikinuoju socialiniu mo
kesčiu, kurio tarifas 2006 m. 
bus 4%, o 2007 m. - 3%. Nuo 
2006 m. komercijos tikslais 
naudojamas gyventojų nekil
nojamasis turtas bus apmo
kestintas 1% metiniu mo
kesčiu nuo jo vertės.
Aplenkia Baltijos teritoriją

Karaliaučiuje birželio 3 
d. Rusijos gynybos ministerio 
pavaduotojas generolas Vla
dimiras Isakovas spaudos 
konferencijoje teigė, jog mi
nisterija užtikrina nenutrūks
tamą karinių krovinių ir ka
riškių pervežimą iš “didžio
sios Rusijos” į Karaliaučiaus 
sritį pasirinktais maršrutais, 
aplenkiant Baltijos valstybių 
teritoriją. Baltijos laivynui 
reikalingi kroviniai gabenam 
pagalbinio laivyno laivais, o 
kariškiai - transporto aviaci
jos lėktuvais, kurie neskrenda 
per Baltijos valstybių oro 
erdvę. Laivyno vado admirolo 
Vladimiro Valujevo nuomo
ne, yra problemų dėl karinio 
tranzito į Karaliaučių, ir jas 
reikės spręsti Rusijos URM 
lygiu. RSJ
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Kolegija, seminarija ar bendrabutis?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Įvadas
Per Antrąjį pasaulinį karą, trau

kiantis iš Lietuvos į Vokietiją, mano 
mama vedė dienoraštį. Jame 1945. 
III. 18 dienoje rašyta: “(Iš traukinio) iš
lipom Eichstatt mieste... Čia gražūs 
vaizdai. Miestas apsuptas kalnų ir miš
kų. Daug katalikų bažnyčių. Čia net 
lietuviškos pamaldos būna... Čia yra 
lietuvių kunigų seminarija ir apylinkėj 
daug kaimuose lietuvių. Seminarijos 
prof. kun. Tulaba vakare su kun. Graus- 
liu atėjo manęs ieškoti. Mat jiems pa
sakė, kad aš neturiu ko valgyti. Kun. 
Grauslys davė duonos ir žadėjo gavęs 
vietų pasirūpinti butą man” {Pagaliau, 
vėl kartu! psl. 7).

Čia kalbama apie kun. Ladą Tu- 
labą, kuris dar tais pačiais - 1945 - me
tais, kartu su kitais (arkivysk. J. Skvi
recku, vysk. P. Būčių, tėv. J. Vaitkevi
čium, MIC, kun. P. Petraičiu, salezie
čiu, nusprendė steigti kolegiją Romoje. 
“Tuojau imtasi žygių laikinai surasti 
patalpas, kur iš Vokietijos atvykstamieji 
alumnai - kunigai ir klierikai - galėtų 
apsistoti ir sudaryti pirmą steigiamos 
kolegijos branduolį autonomiškam ko- 
leginiam gyvenimui su sava vadovybe. 
Patalpas, kard. G. Pizzardo rūpesčiu, 
gavome Pietų Amerikos kolegijoje. 
Spalio 19 d. pirmieji studentai kunigai 
jau apsigyvenome Pietų Amerikos ko
legijoje. Tai buvo 1945 metais. Ši yra 
tikroji kolegijos atsiradimo ir veiklos 
pradžia” (prel. L. Tulaba, Draugas, 
1995.XI.30.). Oficialus Šv. Sosto kole
gijos pripažinimas įvyko 1948.VI., kai 
buvo paruoštas ir patvirtintas kolegijos 
statutas ir reguliaminas.

Nuo 1946.XI.4 įsigyti savi namai, 
kurių fundatoriumi buvo čikagiškis 
kun. Antanas Briška, Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapijos klebonas Brigh
ton parko rajone Čikagos mieste. Jis 
kolegijos namo pirkimo ir įrengimo iš
laidoms padengti paaukojo $35,000.00 
{Lietuviu enciklopedija. XI tomas, psl. 
292).

Atvykę į JAV kaip tik apsigyveno
me Brighton parko rajone ir ten esan
čioje lietuvių parapijoje. Iš klebono, ta
da jau prelato A. Briškos, pirmą kartą 
išgirdau apie Lietuvių Šv. Kazimiero 
kolegiją Romoje, kurios rektoriumi 
pirmuosius 40 metų (1945.XI.6 - 1985. 
X.19) buvo prel. Ladas Tulaba.

Nuo to laiko man susidarė įspūdis, 
kad ta kolegija yra rimta, kunigus ruo
šianti aukštojo mokslo institucija, verta 
pagarbos ir paramos. Per sekančius 
penkiasdešimt su viršum metų tas 
įvaizdis daugiau ar mažiau buvo stipri
namas įvairių aprašymų spaudoje ir 
lėšų telkimo pastangose iš pačios kole
gijos vadovybės. Į savo pradėtą aplanką 
pradėjau telkti po ranka pasitaikančią 
medžiagą, liečiančią Šv. Kazimiero ko
legiją. Dabar atėjo laikas tą surinktą 
medžiagą persijoti.

Šv. Kazimiero koiegijos-seminarijos 
užduotis

Ką apie Šv. Kazimiero kolegiją ra

šo Lietuvių enciklopedija? '
“Į kolegiją priimami lietuviai jau

nuoliai, turį mokslo pažymėjimą, duo
dantį teisę stoti į universitetą. Gali būti 
priimti ir su mažesniu mokslu... Kuni
gui būtinos filosofinės ir teologinės 
studijos trunka 6 metus...” {LE, XI to
mas., psl. 293). Toliau rašoma, kad auk
lėtiniai studijuoja Gregorianum, Ange- 
licum, Laterano universitetuose, spe
cialiuose institutuose bei mokyklose. 
Kol buvo negalima grįžti į Lietuvą, stu
dijas baigę kunigai vykdavo pastoraci
niam darbui į įvairius pasaulio kraštus. 
Apie kolegiją koncentruojasi kultūrinis 
ir visuomeninis Romos lietuvių veikimas.

Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje (dešinėje) ir “Vila Lituania”, skirta ne 
studentams

Savo aplanke radau šešerių metų 
aukų vajaus laiškus, prašančius para
mos kolegijai. Laiškuose prie kolegijos 
pavadinimo jau būdavo pridėtas žodis 
“seminarija”. Tad laiškai ateidavo iš 
Popiežiškosios Šv. Kazimiero koiegijos- 
seminarijos. Viename laiške (1997.IX. 
8) rašoma, kad “Ateinančių metų 
(1998) gegužės 1 dieną sukaks 50 metų, 
kai Šv. Sostas oficialiai, juridiškai pri
pažino Kolegiją dvasiškių paruošimo 
kunigystėn ir auklėjimo įstaiga”. Ang
liškai kolegija vadinama “St. Casimir’s 
Pontifical Lithuanian College-Semina
ry” vardu. Buvusi kolegija, dabar jau 
vadinama kolegija-seminarija.

“Kolegijos” terminas yra neaiškios 
prasmės. Pagal Lietuvių kalbos žodyną, 
“kolegija” aptarta kaip grupė asmenų, 
sudarančių kurį nors administracijos, 
valdymo ar patariamąjį organą; įstai
gos, ypač mokslinės, asmeninė sudėtis; 
Vakaruose ir carinėje Rusijoje - kai ku
rių mokyklų pavadinimas (VI tomas, 
psl. 307). Gal daugiau aiškumo duos 
pasitikrinus žodžio “seminarija” pras
mę? Jau minėtame žodyne apie semi
nariją štai kas rašoma: Vidurinė mo
kykla pradžios mokyklų mokytojams 
rengti; mokykla kunigams rengti (XII 
tomas, psl. 360). Ima darytis kiek aiš
kiau - Šv. Kazimiero kolegija yra kuni
gus ruošianti seminarija.

Viename rektoriaus kreipinyje sa
koma, kad kiekvienos vyskupijos valdy
tojas bent kartą per metus kreipiasi su 
prašymu paramos vienai iš pačių svar
biausių vyskupijos įstaigų: kunigų semi

narijai. “Vyskupo Pauliaus Baltakio 
laiminami, kreipiamės ...kolegijos 
šventės proga... prašydami prisiminti ją 
malda bei paremti medžiagine auka” 
{Draugas, 1989.IV.l). Pažymėta, kad 
kolegija-seminarija yra pagrindinė lie
tuviška bazė krikščionybės centre prie 
Šv. Sosto.

Buvęs kolegijos rektorius prel. L. 
Tulaba savo žodyje išryškino kolegijos 
įnašą mūsų tautiniam ir religiniam gy
venimui. “Esu tikras, jog kolegija turi 
net didesnį'įnašą mūsų išeivijos gyveni
me ir mūsų santykių palaikyme su Lie
tuva ir Bažnyčia Lietuvoje. O juk Baž
nyčia šiandien Lietuvoje yra pagrindi

nis ramstis kovoje už laisvę ir tautines 
vertybes. Kolegija visada buvo ir yra 
nepamainomas tarpininkas tarp Šv. 
Sosto ir Bažnyčios Lietuvoje. Be kolegi
jos, ar mes turėtume arkivyskupus ir 
nuncijus lietuvius? Ar mes turėtume 
lietuvių koplyčią Šv. Petro bazilikoje? 
Ar mes būtume galėję turėti tokius šv. 
Kazimiero ir Lietuvos krikšto minėji
mus, kokius turėjome Romoje? Be ko
legijos, ar mes turėtume tokius tamp
rius ryšius su Šv. Sostu, kokius turime? 
Kolegija buvo ir yra lietuviškos infor
macijos centras ir šaltinis Italijoje ir vi
soje Europoje. Kolegija yra mažas Lie
tuvos kampelis viso krikščioniškojo 
pasaulio centre Romoje. Neužmirština 
taip pat, kad kolegija paruošė lietuviš
kai sielovadai išeivijoje visą eilę kuni
gų” {Draugas, 1989.V.24). Tai va, vėl 
skaitome apie didelį kolegijos įnašą lie
tuvių religiniam ir tautiniam gyveni
mui. Joks paprastas bendrabutis, nors 
ir klierikams skirtas, to atlikti tikrai ne
galėtų. Ir vėl matomos užuominos apie 
kunigų paruošimą kolegijoje.

Už keleto metų prel. A. Bartkus 
metiniame kreipinyje į lietuvių visuo
menę kolegiją apibūdina kaip lietu
višką mokslo įstaigą: “Romos Lietuvių 
kolegija gyvuoja Jūsų maldų ir aukų 
dėka. Šių mokslo metų pradžioje buvo 
12 studentų... Ar tai ne ženklas, kad 
dieviškoji Apvaizda laimina šią vienin
telę lietuvišką mokslo įstaiga kataliky
bės centre?” {Draugas, 2002.IV.23). 
Spaudoje teko užtikti žinučių apie vie
no ar kito kunigo jubiliejus. Vienoje 

korespondencijoje rašoma: “1953 me
tais atvyko į Italiją, kur Šv. Kazimiero 
kolegijoje tęsė studijas ir 1962 m. gruo
džio 22 d. buvo įšventintas kunigu...” 
{Draugas, 1998. III. 3). Kitas korespon
dentas, aprašydamas tą pačią sukaktį, 
pristato pagerbime duotą sukaktuvi
ninko apibendrinimą. Ten rašoma, kad 
jis įstojo į Šv. Kazimiero lietuvių ponti- 
fikalinę kolegiją ir ją baigė 1963 m. įsi
gydamas teologijos ir filosofijos licen
ciato laipsnį {Draugas, 1998.IV.8). Tre
čioje žinutėje vis apie tą patį asmenį 
vėl rašoma, kad jis dalyvaus Šv. Kazi
miero lietuvių kolegijos auksinio jubi
liejaus minėjime. Kolegija yra įsteigta 
Romoje 1948 m., kurią tas kunigas 
baigė prieš 35 metus. Be didelių pa
stangų pavyko su tuo aprašomuoju ku
nigu asmeniškai pasiinformuoti. Taip, 
jis yra gyvenęs Šv. Kazimiero kolegijoje 
Romoje, ten gyvendamas lankė ir bai
gė Laterano universitetą. Jis taip pat 
sutiko su mano išvada, kad Šv. Kazimie
ro kolegija tada buvo bendrabutis se
minaristams, o ne kunigų seminarija. 
Panašiai atsitiko ir su prel. dr. Algirdu 
Olšausku. Jo mirties aprašyme pažy
mėta, kad studijavo Eichstatto kunigų 
seminarijoje filosofiją. Persikėlęs į Ro
mą, apsigyveno lietuvių kolegijoje ir 
įstojo į Laterano universitetą {Draugas, 
2004.X. 15). Žodžiu, gyveno bendrabu
tyje, o studijavo kur kitur, kaip ir visi 
kiti seminaristai ir ten pat gyvenantys 
kunigai.

Kitoje korespondencijoje, ap
rašančioje įvykius ir svečius Šv. Kazi
miero kolegijoje {Draugas, 1998.11.11), 
studentas kun. K. Pajaujis rašo: “Šiais 
metais laukiame dar vienos iškilmės - 
Popiežiškosios Šv. Kazimiero kolegijos 
50 metų auksinio jubiliejaus... Mano
ma, kad susirinks visi, kas yra baigę šią 
kolegiją, kuri per tiek metų čia Romoje 
buvo lietuvių tautos Nenugalimumo 
simbolis. Iš jos po pasaulį pasklido tiek 
daug žymių žmonių, kaip antai prelatas 
A. Rubšys, išvertęs į lietuvių kalbą Šv. 
Raštą, arkivysk. J. Bulaitis, arkivysk. J. 
A. Bačkis ir kiti”. Čia vėl pagarbiai 
kalbama apie kolegiją baigusiuosius... 
Aprašant mokslo metų pradžią lietuvių 
kolegijoje, “Kolegijos rektorius tarė 
sveikinamąjį žodį, kuriame tėviškai pa
drąsino sugrįžusius tęsti studijų ir nau
jai atvykusius kunigus iš Lietuvos, pasi
ryžusius siekti mokslo aukštumų Ro
mos universitetuose...” {Tėviškės žibu
riai, 2001.XI.6). Tai prel. Algimanto 
Bartkaus, kolegijos/seminarijos rekto
riaus, žodžiai.

Nedatuotame kolegijos/seminari
jos kreipimesi į Lietuvos visuomenę 
Vakaruose tas pats rektorius rašo: “Se
kančiais mokslo metais laukiame naujų 
studentų iš Lietuvos. Kaip ir visiems 
pasaulio kraštams, taip ir Lietuvai, vi
suomet reikės gerai paruoštų (užsieny- 
je/Romoje) kunigų. Kolegija bus visuo
met reikalinga Lietuvai, kaip yra reika
lingos Romoje visos kitų kraštų ko
legijos/seminarijos”.

(Bus daugiau)

Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:
* t autinės-krikščioniškos minties straipsnius...
♦ išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, 

pranešimus, pasisakymus, veiklos kronikas, 
atsiminimus, laiškus, nuotraukas, poeziją...

♦ apsakymus, knygų, filmų recenzijas, koncertų, 
baliaus aprašymus, juokus, anekdotus...

♦ naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų...

Medžiagą siųsti redakcijai adresu: “Tėviškės žiburiai”, 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 113 * Faksas: 905-290-9802 E-paštas: tevzib@pathcom.com
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KANADOS ĮVYKIAI Kokia daina, tokia ir Lietuva
Šnipai neišnyko

Rusijos šnipai yra labai 
suinteresuoti Kanados biolo
ginės laboratorijos tyrimais 
Ralston, Albertos provinci
joje. Rusija labai intensyviai 
seka visas vakarų Europos ir 
šiaurės Amerikos ginkluotės 
ir naujosios technikos Įmones 
ir pagal perbėgėlio duomenis, 
buvusios KGB slaptosios tar
nybos tarnautojų ne tik ne
mažėja, bet dar pasipildo nau
jais nelegaliais imigrantais. 
Vadinamasis politinis atlydys 
po 1991 metų nesumažino 
Rusijos šnipų veiklos.

Britanijos ir Kanados ka
ralienė lankėsi Albertos pro
vincijoje, kur ji buvo gražiai 
sutikta ir iškilmingai pasvei
kinta, tačiau atsitiko netikėtas 
Įvykis, kuris iššaukė šypseną 
stebėtojams ir pačiai karalie
nei. Netoli nuo Jasper mieste
lio šventovės, maža mergaitė, 
kuri turėjo sutikti karalienę ir 
Įteikti jai gėlių, staiga prigulė 
ant šaligatvio, paliko gėlių 
puokštę ir ėmė stebėti ten ro
pojantį vabalėlį. Jos septyne- 
rių metų amžiaus palydovas, 
kuris taip pat turėjo Įteikti gė
lių karalienei, lygiai kaip ir 
daugelis šį Įdomų nuotykį ste
bėjusių žmonių, linksmai rea
gavo Į šį mergaitės elgesį. Ka
ralienės apsilankymo proga, 
svarbus Albertos greitkelis, 
jungiantis Edmonton ir Cal
gary miestus, buvo pavadintas 
Queen Elizabeth II keliu.

Kanados statistikos de
partamentas nustatė, kad mo
kyklos turi nepakankamą bib
liotekininkų skaičių mokyklo
se. Dar liūdniau, kad tik 2,000 
dol. tenka mokyklos metiniam 
knygų ir žurnalų Įsigijimui. Iš 
tos sumos labai mažai tenka 
modernesnės elektroninės 
bibliotekos ir informatikos at
naujinimui. Tik kas ketvirta 
mokykla turi pilnalaikį bib
liotekininką, o Kvebeko pro
vincijoje tik 2% mokyklų nau
dojosi jų paslaugomis.

Lavai universitete vienas 
fizikos ir inžinerijos daktaras 
užpatentavo naujos rūšies op
tinį lęšį, kuris ateities fotogra
fams pagelbės atsikratyti nuo 
sunkių ir sudėtingų fotoapa
ratų kintamojo židinio objek
tyvų. Sis išradimas, atrodo, 
bus pritaikytas dabartiniams 
nešiojamiems telefonams - 
fotoaparatams. Gal šiuo išra
dimu galės pasinaudoti opto- 
metristai akinių gamyboje.

Karališkoji metalinių pi
nigų liejykla Winnipeg mieste 

.nukalė apie 30 milijonų naujų 
metalinių dvidešimt penkių 
centų monetų. Pastebėta, kad 
dažant aguonos žiedą, kuriuo 
norima paminėti karo vetera
nus, apie ketvirtį milijono 25 
centų monetų turi atspaudus 
antroje monetos pusėje, raus
vai nudažančius karalienės 
skruostus. Šios monetos gali 
turėti net 50 kartų didesnę 
vertę numizmatikos rinkoje. 
Mėginama šias monetas at
rinkti, tačiau dalis jų vistiek 
pateks Į rinką.

Garsus Afrikos moksli
ninkas dr. T.B.G. Egziabher 
negavo vizos Įvažiuoti Kana- 
don, kur vykstančioje konfe
rencijoje jis turėjo kalbėti apie 
genetiškai kaitomus augme
nis. Manoma, kad jis yra ne
pageidaujamas dėl reiškiamos

griežtos kritikos, liečiančios 
genetiškai keičiamų maisto 
produktų gamybą. Tačiau ofi
cialiai skelbta priežastis yra jo 
35 metų Įsivėlimas į kontro
versinę politinę veiklą. Jung
tinės Tautos buvo numačiu- 
sios Montrealio mieste Įkurti 
biologinių įvairenybių tyrimo 
centrą, tačiau šis suvaržymas 
mokslininkui dalyvauti kon
ferencijoje gali pakenkti tokio 
centro kūrimui Kanadoje.

Nenuspėjamos veiklos 
šunys - “pittbuls”, kurie nuo 
rugsėjo mėnesio negalės būti 
veisiami Kanadoje, šiuo metu 
turi būti laikomi griežtoje sa
vininko kontrolėje, nes pasi
glemžė dar vieną auką. De
šimties metų mergaitė buvo 
tokio šuns užpulta, ir jos vei
das buvo žiauriai apkandžio
tas. Mergaitė gydoma Toronto 
vaikų ligoninėje, o šuns savi
ninkai apkaltinti priešinimuisi 
policijai ir nepakankama šuns 
kontrole. Ontario provincija 
bus pirmoji Kanadoje, drau
džianti šių šunų veislę.

Ontario mokyklose buvo 
rasta daugiau kaip 60 naujų 
raudonuke (rubella) sergan
čių vaikų. Labai užkrečiantis 
raudonukės virusas yra pavo
jingas ir suaugusiems, ypač 
nėščioms moterims, todėl mo
kyklose užtikti ligoniai yra 
labai atidžiai registruojami ir 
sekamos jų šeimos, nes po už
sikrėtimo skiepai jau nebe- 
gelbsti.

Juodosios meškos vis 
dažniau sutinkamos arti gy
venamųjų vietovių. Karalie
nės lankymosi dieną Edmon
ton mieste teko vieną suaugu
sią mešką apsvaiginti ir išga
benti Į tolimesnius miškus. 
Ontario provincijoje Peterbo
rough mieste žmonėms teko 
gintis nuo meškos, o vos tik 
25 km Į šiaurę nuo Toronto 
centro, tirštai apgyvendin
tame priemiestyje, meškai su
sekti ir sugauti prireikė poli
cijos malūnsparnio.

Pagarsėjęs mafijozinio 
filmo pavadinimas “Sopra
nos” jau susilaukė atgarsio 
Kanadoje pavadinimu “Lib- 
ranos”. Generalinės revizorės 
paieškoje minėtas valstybinių 
pinigų perplovėjas dar turi 
būti teisme apkaltintas ir nu
baustas, tačiau vis daugiau 
duomenų randama jo ryšių su 
nusikaltimų grupuotėmis, ir 
jau 1993 metais tuometinis li
beralų partijos vadas ministe- 
ris pirmininkas Jean Chretien 
buvo Įspėtas jo neištikimumu. 
Deja, Gomery paieška yra ri
bojama tik valstybinių išteklių 
švaistymo rėmuose, o kiti, kad 
ir panašūs nusikaltimai, negali 
būti šioje paieškoje svarstomi. 
Kriminalinio teismo byla pra
sidės spalio mėnesį.

Atšilus orams, vis didėja 
nuo meškų nukentėjusių žmo
nių skaičius. Per vieną savaitę 
Britų Kolumbijos provincijoje 
nukentėjo 27 metų amžiaus 
moteris, kuriai buvo nuplėšta 
dalis galvos odos ir rankos 
raumenų. Albertos provinci
joje 32 metų moteris buvo 
apkandžiota netoli Kalgario 
miesto, o kiek toliau Į šiaurę 
vyras ir žmona turėjo lipti Į 
medį, kad galėtų išvengti alka
nos juodosios meškos užpuo
limo. AKY

VYTAUTAS NARAŠKEVIČIUS
Kiekviena tauta turi savo būdą, savo sielą, 

savo širdį, savo gaidą, savo spalvą, savo tiesą, savo 
paslaptį, savo istoriją.

Pirmapradė mūsų kalba (savo f ormomis se
nesnė už sanskritą), pirmapradė mūsų daina (sa
vo sutartinių garsažodžių priedainiais senesnė už 
indų vedas ir Homero poemas, kurios tokių relik
tų neturi) yra visų didžiausios neatimamos tautos 
vertybės.

Daina - nelygstama vertybė. Ji ilgus amžius 
buvo neraštingųjų šventraštis. Jos dėka Lietuva 
buvo ir liko meniška, poetiška. “Liaudies daina 
iki mūsų dienų išlaikė savo grynumą, primityvų 
gaivumą. Ji - lietuvio sielos išvalymas, katarsis” 
(O. Milašius). “Ar jūs girdėjote kada kur dainuo
jant, kaip ten (Lietuvos kaime - V.N.)? Kur žmo
nės dainuoja - ten Lietuva” (J. Mekas). “Dainoje 
atsispindi tautos dvasinio ir materialinio gyveni
mo savybės, jos papročiai, šventės, žaidimai, mo
ralinės ir kultūrinės nuostatos” (A.R. Niemi). 
Lietuviui nieko nėra gražiau kaip dainuoti. Daina 
- nenusakomas laimės jausmas, visų didžiausias 
jo širdies lobis.

Dainoje yra tai, kuo mes saviti, kas mūsų tau
toje ypatinga. Mūsų liaudies dainos (kaip ir indų 
vedos) nebuvo atskiro autoriaus kūriniai. Visos 
jos (su dešimtimis variantų) yra tautos balsas ir 
nuosavybė - vertingiausia folkloro dalis.

1884 m. M. Akelaitis rašė: “Nė viens gies
mės, paskelbtos Aušroje, nedrįstume palyginti į 
senovines dainas”. Tauta renkasi meno rūšį, klau
sydama savo prigimties nusiteikimų. Senovės An
tikos pasaulio pirmoji mūza buvo daina - tik vė
liau atsirado 9 mūzos. Jei sakoma, kad italų me
nas - architektūrinis, Olandų - tapybinis, prancū
zų - dekoratyvinis, vokiečių - simfoninis, tai lietu
vių menas, be abejo, vokalinis. Daina - lietuvių 
dvasios proveržis į pasaulį.

Mūsų tautos dainą aukštai vertino V. Hugo 
Prancūzijoje, W. Scott Anglijoje, E. Sinkler ir H. 
W. Langfelow Amerikoje, ja žavėjosi ir citavo 
J.W. Gėtė, J.G. Herderis, G.E. Lesingas Vokieti
joje. Berlyno romantikas Chamisso savo indivi
dualią poeziją turtino lietuvių baladėmis, jose 
įkvėpimo šaltinį rado čekų poetas J. Zeylė, o rusų 
klasikas M. Lermontovas teigė, jog negalima pa
miršti lietuvių dainos... “Virš Lietuvos kalvų kaž
kas tarytum malda už visą pasaulį man girdis” (J. 
Brodskis).

Šimtai tūkstančių tautos širdyje amžiais iš
saugotų dainų - daugiau nei literatūra, daugiau 
nei bet kurio mūsų talentingiausio autoriaus indi
viduali kūryba. Kokia daina - tokia ir Lietuva. 
Kas galėtų pilniau ir geriau mums atstovauti tame 
globaliniame Olimpe?

Dainų šventės - lyrinės tautos triumfas, vie
nintelis toks reikšmingas lietuviui visoje visatoje. 
Mūsų ir mūsų protėvių dvasia trokšta dainuoti. 
Tikėjimą dainos galia patvirtino mūsų tautinis ju
dėjimas - Atgimimas.

Idealiai skambanti kukli ir drovi dainorėlio 
širdis negalėjo nejausti, kad daina šaukiasi dai
nos, kad daina dainai atliepia. Apie tai yra užsimi
nęs poetas K. Inčiūra, tai patvirtino lyriko P. Šir
vio ilgų liaudies dainų pynių spontaniški reči
taliai...

Amerikiečių literatai R. Wallekas ir Worrenas 
tvirtina, jog kiekviena folklorinė daina yra 

kažkokio didesnio kūrinio dalis. Tai akivaizdžiai 
įrodo lietuvių dainynas nuo pirmapradžių sutar
tinių iki naujesnių ištisinių dainų, turintis vieną ir 
tą patį siužetą, tuos pačius veikėjus - universalų 
bevardį eilinės valstiečių šeimos narių sekstetą: 
bernelį, mergelę, motulę, tėvelį, sesulę ir brolelį.

Viso gyvenimo tikrasis veikėjas yra žmogus. 
Apie jį kuriamas menas. Todėl įprastinėje tautos 
dainų klasifikacijoje (pagal valstiečių darbus ir 
kalendorinės šventes) į pirmą vietą reikia iškelti 
žmogų, nes tie darbai ir šventės gali būti tik fonas 
meniškai atskleidžiant jo būtį ir buitį. Tada atski
ros dainos - tarsi elementai periodinėje Mendele
jevo sistemoje, tarsi milžiniškos mozaikos ginta
rėliai - organiškai jungiasi į nuostabią poemą, vi
sų jauniausią lyrinį epą. Jo autentiškas grožis to
bulai išreiškia visos valstietijos ideologiją, jos tei
giamybes bei trūkumus, net ydas - lietuvių žem
dirbio būdą aplamai, o jo būtį ir buitį konkrečiai.

Mūsų tautos dainų sintezę pradėjo ne kas 
kitas, o pirmasis dainologas Liudvikas Gediminas 
Rėza (1776-1840), 1826 m. kovo 20 d. laiške J.W. 
Gėtei rašęs: “Nustatydamas eilę, laikiausi pažiū
ros, kad į priekį reikia dėti dainas, kurios lietuvių 
nuotaką rodo namuose, pas motiną, vėliau tas, 
kurios vaizduoja ją kaip sužadėtinę, o po to - 
žmoną”.

J.W. Gėtė vėliau pastebėjo: “...dainų rinkinys 
būtų žymiai reikšmingesnis išdėsčius jas pagal 
vidinę giminystę”. Tai geniali išvada įvertinus tik 
85 liaudies dainas.

Dainų rinkėjas ir leidėjas K. Barčas (1832- 
1890) pateikė “bendrą dainos paveikslą” - visaapi
mantį šimtatūkstantinės lietuvių dainos siužetą. 
Kodėl šito neužteko mūsų dainų poemai įžvelgti?

Lyrinis lietuvių epas teikia galimybę prabilti 
tūkstančius metų kaupto tautos grožio ir išminties 
vardu.

Akademikas V. Proppas taip išsakė epo san
daros esmę: “Epas susideda iš dainų, kurios buvo 
dainuojamos. Ši epo savybė taip svarbi, kad liau
dies kūriniai, kurie nebuvo dainuojami, negali 
būti priskirti epui”. Jam būdinga eilėraštinė for
ma, kolektyvinis, nerašytinis jo sukūrimas ir išlai
kymo pobūdis. R. Pakalniškis yra pastebėjęs: 
“Bendroje poezijos kaitoje per ilgesnį laiką lyri- 
nės-epinės formos sukaupia reikalingų sintezės 
prielaidų” (“Lietuvių poema”). Amerikiečių 
mokslininkas, net nieko nežinodamas apie mūsų 
tautos dainas, numatė, kad “XX š. epas yra visų 
žanrų sintezė, nes gali turėti lyrikos, satyros, tra
gedijos, didaktikos elementų, viską harmoningai 
sujungti savo didingame pasakojime” (V.K. 
Patterson, 1966).

Rusų mokslininkas V. Toporovas 1987 m. 
laiške man patikino: “Aš pilnai sutinku, kad lietu
vių liaudies dainų sintezės laikas jau atėjo”. 
Dainos branda pasiekė sintezės lygį, o sintezė - 
tai kūryba. Poetas J. Marcinkevičius Dienoraštyje 
be datų (1987) paskelbė: “Mes turime savo epą, 
nepaprastai šviesų, nepaprastai lietuvišką epą - 
tai dešimtys tūkstančių dainų, už kurias priva
lome būti dėkingi savo močiutėms, savo senelėms. 
Šis epas geriau negu koks kitas išreiškia mūsų 
nacionalinį charakterį, mūsų dvasinį gyvenimą 
gamtoje, tą idealiojo pasaulio viziją, kur meilė, 
tiesa, gėris, grožis susilieja į aukščiausiąją būties 
pilnatvę, vadinamą laime”. (Tai ištrauka iš auto
riaus studijos Lyrinis lietuvių epas}.

Nemunas - vaizdas nuo Rambyno kalno Nuotr. M. Purvino



6 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.VI.14 Nr. 24

& M3SLITEVYNEJE
ŠVINAS SALDAINIUOSE

Šiaulių apskrities valsty
binė maisto ir veterinarijos 
tarnyba uždraudė i Lietuvą 
įvežti 3.6 tonos saldainių iš 
Brazilijos dėl padidėjusio švi
no kiekio, skelbia ELTA- 
LGTIC. Valstybinėje veteri
narijos laboratorijoje saldai
niuose “Tubitas acida”, ku
riuos į Lietuvą įvežė bendrovė 
“Angolita”, nustatytas 11.6 
miligramo kilograme (mg/kg) 
švino kiekis. Respublikinis mi
tybos centras informavo, kad 
toks švino kiekis saldainiuose 
kelia riziką vartotojų sveikatai 
dėl ūmaus švino poveikio - 
sunkaus apsinuodijimo. Pa
vyzdžiui, suvartojęs vieną “Tu
bitas acida” saldainį, kurio 
svoris - 4 gramai, vidutinio 
svorio vaikas gauna leidžiamą 
švino paros dozę — 0.0036 
mg/kg. Vidutinio svorio suau
gęs žmogus leidžiamą švino 
paros dozę gauna suvartojęs 
keturis minėtus saldainius. 
Įprastai per dieną yra suvalgo
mi keli saldainiai, todėl šių 
saldainių vartojimas yra pavo
jingas vaikams ir suaugusiems 
dėl neigiamo poveikio sveika
tai. Apie šį atvejį Lietuva in
formavo Europos komisiją in
formacine skubių pranešimų 
sistema (RASFF).

AUGA VALDOVŲ RŪMAI
Ministeris pirmininkas 

Algirdas Brazauskas gegužės 
25 d. aplankė baigiamą statyti 
pietinį Valdovų rūmų korpu
są, kuriame bus reprezentaci
nės salės. Jis tvirtino, kad Val
dovų rūmai turi būti atstatyti 
ir jie bus atstatyti. Iki metų 
pabaigos jau turės būti trys 
korpusai su stogais, sumon
tuotos inžinierinės komunika
cijos, įrengta vidinio kiemo 
dalis, sutvarkytas takas tarp 
Valdovų rūmų ir Arkikated
ros. Statybos vadovo Alvydo 
Bukaltos teigimu, gruodžio 
mėnesį bus pateikiamas smul
kus interjerų įgyvendinimo 
planas ir bus rengiamas salių 
vaizdinis pristatymas. Interje
rus įrengti numatoma iki 2007 
m. pabaigos, o darbai, pradėti 
2002 m., turėtų būti baigti iki 
2009 m. vasaros, kai bus mini
mas Lietuvos vardo tūkstant
metis.

AUGS PENSIJOS
Vyriausybė gegužės 18 d. 

nusprendė nuo š.m. liepos 1 
d. padidinti bazinę pensiją 
nuo 172 litų iki 200 litų mėne
siui, o draudžiamąsias paja
mas - nuo 990 litų iki 1084 
litų. Senatvės pensijos iš viso 
nuo liepos 1 d. vidutiniškai 
padidės 50 litų. Socialinio 
draudimo pensijas Lietuvoje 
gauna apie 881,000 žmonių, iš 
jų - apie 600,000 senatvės 
pensininkų, 4,000 išankstinių 
senatvės pensijų gavėjų, 
208,000 žmonių su negalia ir 
41,000 našlaičių. Paskutinį 
kartą bazinė pensija 20-čia li
tų buvo pakelta nuo 2004 m. 
balandžio. Bazinės pensijos ir 
draudžiamųjų pajamų padi
dinimas antrąjį šių metų pus
metį “Sodrai” kainuos apie 
247 mln. litų - padidintoms 
pensijoms ir apie 10 mln. litų 
- papildomai socialinio drau
dimo pašalpoms ir išmokoms 
mokėti, skelbia ELTA-LGTIC.

GALIMAS IAE PAVOJUS
ŠAS (NATO) parlamento 

sesijoje Slovėnijoje birželio 
pradžioje aptarta galimybė, 
kad Ignalinos atominė elekt
rinė Lietuvoje, kaip ir pana
šios elektrinės kitose šalyse, 
galėtų tapti teroristų priemo
ne masinio ginklo gamybai. 
Žinovų teigimu, turėtų būti 
sustiprintas visuomenės dė
mesys saugumui, reikėtų ap
saugoti medžiagas, reikalin
gas tokiam ginklui pagaminti, 1 C?
kad jos nepatektų į teroristų 
rankas. Nusprendus statyti 
trečią reaktorių Lietuvoje, šis 
turėtų atitikti šiuolaikinius 
saugumo reikalavimus ir ture- 
ti specialų gaubtą, nors tai ir 
pareikalautų papildomų išlai
dų. Seimo delegacijos ŠAS 
parlamente vadovo Juozo 
Oleko teigimu, būtina taikyti 
žvalgybines priemones, kaupti 
informaciją apie teroristinių 
organizacijų veiklą, keistis tu
rimais duomenimis su kitomis 
valstybėmis ir stengtis užkirsti 
kelią teroristų veiksmams. 
Apie 80% Lietuvoje sunaudo
jamos elektros energijos ga
minanti IAE yra Cernobilio 
tipo, joje naudojami du 
RBMK reaktoriai. Jie Vaka
ruose laikomi nesaugiais, nors 
ir įgyvendintos svarbios bran
duolinės saugos programos, 
kurias finansavo Vakarų vals
tybės.

PRATYBŲ PRADŽIA
Birželio 7 d. Rukloje su

rengtas pratybų “Gintarinė 
viltis 2005” oficialus atidary
mas. Ta proga pasirašyta Lie
tuvos kariuomenės bendra
darbiavimo sutartis su Polici
jos departamentu. Dalyvavo 
ministeris pirmininkas Algir
das Brazauskas, krašto apsau
gos viceministeris Gintautas 
Šivickas, kariuomenės vadas 
generolas majoras Valdas Tut
kus, kiti krašto apsaugos pa
reigūnai. Atsimenant ir pager
biant krašto apsaugos foto
grafą, ankstesnių pratybų 
“Gintarinė viltis” metrašti
ninką, vyresnįjį seržantą Tadą 
Dambrauską, batalione su
rengta jo nespausdintų nuo
traukų paroda. Taip pat rody
tas jo dokumentinis filmas 
apie iššūkių ir nuotykių ku
piną kariuomenės operato
riaus gyvenimą “Tadas - led
laužis”.

AUGA LANKOMUMAS
LGTIC žiniomis, seimo 

nariai tapo drausmingesni ir 
mažiau be svarbių pateisina
mų priežasčių praleidinėja 
visuotinius ir komitetų posė
džius. Seimo etikos ir proce
dūrų komisijos statistika rodo, 
kad balandžio mėnesio visuo
tiniuose posėdžiuose nedaly
vavo vidutiniškai 24 seimo na
riai. Į užsienio komandiruotes 
buvo išvykę 55 seimo nariai, 
41 iš jų - seimo visuotinių po
sėdžių metu. Pagal seimo sta
tutą ir pernai paskelbtą Kons
titucinio teismo nutarimą par
lamentaro veikla yra neper
traukiama, o dalyvavimas tiek 
visuotiniuose, tiek komitetų ir 
komisijų, kurioms seimo narys 
priklauso, posėdžiuose priva
lomas. Praleidusiems daugiau 
kaip ketvirtadalį posėdžių 
nubraukiamas trečdalis atly
ginimo. RSJ

LIETUVIŲ TELKINIUOSE

Kultūrinio paveldo šventė

Įvairių tautybių atstovai Delhi, ON, tautinio paveldo šventėje vietinėje arenoje
TERESĖ PARGAUSKIENĖ

Šių metų gegužės 1 d. Onta
rio Delhi arenoje Norfolk 
apygardos (County) daugiakul- 
tūrė organizacija surengė jubilie
jinę 20-tają kultūrinio paveldo 
šventę “Heritage Day”. Po vienu 
stogu susirinko 29-ių apylinkėje 
gyvenančių tautų atstovai, tarp 
jų ir lietuviai. Grojant škotų dūd
maišių muzikai prasidėjo šventi
nė eisena. Visi tautų atstovai, vil

Lietuvių parodėlė tautybių šventėje Delhi, ON, mieste. Viduryje - 
Salomėja Pargauskaitė su dukrele Alina

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

Lietuviai (Toronto “Atžalyno” šokėjai) tautybių eisenoje Delhi,
ON, arenoje

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

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST.E., ANC ASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176

kėdami tautinę aprangą, nešė sa
vo vėliavas. Lietuvos užrašą bei 
vėliavą nešė ir palydą sudarė 
penki Toronto „ Atžalyno“ šokėjai.

Kiekviena tautybė paruošė 
parodėlę, stengdamasi parodyt 
savo kultūrą ir visa ką turi gra
žiausio. Lietuvių parodėlę sudarė 
rodiniai aukso-gintaro, lino audi
nių bei mezginių, medžio droži
nių, Vilniaus krašto verbų, tauti
nių juostų ir medžiagos apie 
Kryžių kalną.

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPEDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

Antrame pastato aukšte bu
vo demonstruojami įvairių tautų 
liaudies darbai, tarp jų ir lietuviš
kų šiaudinukų darymas. Šešios 
tautybės buvo pakviestos atlikti 
meninę programą, kuri truko visą 
dieną. Kvietimą gavo ir lietuviai. 
Iš Toronto pakviestas “Atžaly
nas” pašoko po du šokius rytinė
je programos dalyje ir pasirodė 
dar du kartus popietinėje. Delhi- 
Tillsonburg apylinkės lietuviai 
dėkingi “Atžalyno” šokėjams ir 
jų vadovei, kad neatsisakė atva
žiuoti ir parodyti mūsų tautinės 
aprangos ir lietuviško šokio grožį. 
Šventė tikrai buvo įspūdinga ir 
graži, buvo ką pamatyti ir išgirsti. 
O praalkus buvo ir kuo pasistip
rinti. Gausesnės tautybės parda
vinėjo savo maistą. Lietuvės mo
terys, nuo seno šioje apylinkėje 
garsėjančios gražiais ir gardžiais 
pyragais, šventės rengėjų buvo 
paprašytos paruošti pyragų stalą. 
Prisidėjo su savo pyragais ir pa
dėjo stalą paruošti bei pyragus 
pardavinėti atvažiavusios iš Ha
milton ir Oakville miestų buvu
sios apylinkės gyventojos: Elena 
Stemmier, Monika Obelienienė 
ir Audrė Sakalaitė. Nors vietinės 
jėgos nebe tos kaip anksčiau, bet 
stalas išties buvo gražus, gausus 
ir labai viliojantis pirkėjus apy
linkės moterų pastangų dėka.

Norfolk daugiakultūrė orga
nizacija posėdžiauja kas mėnesį 
aptardama ne tik šios šventės, 
bet ir kitų per metus vykstančių 
daugiakultūrių renginių ruošą. 
Lietuvės atstovės šioje organiza
cijoje yra Birutė Dirsienė (buvo 
suruošusi ir latvių parodėlę), Te
resė Pargauskienė ir Dalia Nor
kutė, kuri šios šventės metu 
rūpinosi savanoriais-tvarkdariais, 
prižiūrėjusiais tvarką arenoje ir 
autoaikštėse. Po šios šventės, ge
gužės 25d. vykusiame šios orga
nizacijos posėdyje išrinkta nauja 
valdyba, kurios vicepirmininke 
išrinkta Dalia Norkutė. Svei
kiname!

FOUR SEASONS
REALTY LIMITED

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

Parduodant, perkant 
ar lik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius. ūkius, žemes 
Wasagos, Staynerio ir 
CoIIingwo.odo 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

mailto:salvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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“Kėdainių krašto knygiai9’
Norėčiau pasidalinti mintimis apie Kėdainių Mikalojaus Daukšos 

viešosios bibliotekos leidinį Kėdainių krašto knygiai
© LIETUVIAI PASAULYJE

POVILAS PETRUŠEVIČIUS

KĖDAINIŲ KRAŠTO 
KNYGIAI

« n r c a s

LAISVĖS IR ŽODŽIO SKLEIDĖJAI

1850-1900

KŽDA/N/U KftAŠrC
K N r G I AI

2

Žodis tikėjimo ir knygos
17001850

I dalyje Civitas Caiodunensis 
buvo apžvelgta Kėdainių knygių, 
gimusių 1500-1700 metais, 
veikla. Antrojoje Kėdainių krašto 
knygių dalyje Žodis tikėjimo ir 
knygos aprašoma knygos istorija 
Kėdainiuose 1700-1850 metais. Į 
leidinuką įtraukti visi, nors tru
putį su Kėdainiais ar Kėdainių 
rajonu susiję lietuviškos knygos 
istorijos kūrėjai.

XVIII š. Evangelikų refor
matų bendruomenė ėmė silpti ir 
prarasti įtaką ir visuomenės gy
venime, ir rengiant bei leidžiant 
knygas. Religinių konfesijų vieta 
Kėdainių visuomeniniame gyve
nime lėmė ir jų vietą raštijos rai
dos istorijoje. XIX š. Lietuvos iš
sivadavimo judėjimas taip pat 
įtakojo spausdintą žodį. Kėdai
nių krašto knygių antroje dalyje - 
Žodis tikėjimo ir knygos per raš
tijos istorijos prizmę stengiamasi

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
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 51 MILIJONĄ DOLERIU

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas.......................... 1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ............ 1.50%
180 dienų indėlius .......... 1.55%
1 m. term, indėlius...........2.50%
2 m. term, indėlius...........2.75%
3 m. term, indėlius...........3.00%
4 m. term, indėlius...........3.40%
5 m. term, indėlius...........3.85%
RRSP ir RRIF
(Variable).............................1.00%
1 m. ind.................................2.50%
2 m. ind.................................2.75%
3 m. ind.................................3.00%
4. m. ind.................................3.40%
5 m. ind.................................3.85% 

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.net

atskleisti tai, kuo tuo metu 
gyveno Kėdainiai.

Kėdainių krašto knygių ant
roji dalis - kolektyvinio darbo 
vaisius. Leidinį parašė Bibliogra
fijos ir informacijos skyriaus ve
dėja Virginija Grigorjevienė ir 
vyriausioji bibliotekininkė Zita 
Beliauskienė. Knygelė išleista 
Bibliografijos ir informacijos sky
riaus darbuotojo? Jadvygos Pet
ruševičienės parengto ir LR kul
tūros ir sporto komiteto paremto 
projekto lėšomis. Recenzentas - 
kunigas Rimas Mikalauskas. Pa
naudotos Henriko Grinevičiaus, 
Violetos Berlėtaitės, Onos 
Gvergždienės, Stasio Nekrašo 
asmeninių archyvų nuotraukos.

‘‘Keistuolių teatro” iš Vilniaus nariai, linksminę Į “Amerikos lietuvio” 
šventę susirinkusius tautiečius

“Amerikos lietuvio” savaitraščio leidėjas Bronius Abrutis priima dova
nas iš Romos Sidabrienės. Šalia jos redakcijos narė Vita Malinauskienė, 
vadovavusi šventės programai

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

Asmenines nuo................ 4.95%
nekiln. turto 1 m.................4.95%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

Kėdainių krašto knygių tre
čioji dalis - Laisvės žodžio sklei
dėjai, leidinys, apimantis 1850- 
1900 metų laikotarpį. Apžvelgtas 
lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis kelias. Leidimą 
finansavo Kultūros ministerija ir 
Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo 100-mečio 
minėjimo komisija. Knygą parašė 
Bibliografijos ir informacijos 
skyriaus vedėja Virginija 
Grigorjevienė ir vyriausioji bib
liotekininkė Zita Beliauskienė, 
recenzavo Akademijos vidurinės 
mokyklos mokytojas ekspertas 
Rytas Tamašauskas, apipavida
lino Aušra Paulauskienė.

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti

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

“Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 
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JA Valstybės
JAV LB Floridos apygar

dos suvažiavimas įvyko gegu
žės 5-6 d.d. “Dolphin Beach 
Resort”, St. Pete Beach vieto
vėje. Jį pradėjo ir pasveikino 
suvažiavimo dalyvius LB apy
gardos pirm. L. Kynienė. Pas
taroji sekretoriauti pakvietė 
A. Kerbelienę. Į prezidiumą 
buvo pakviesti JAV LB tary
bos nariai, LB apygardos apy
linkių pirmininkai. Invokaciją 
sukalbėjo kun. dr. M. Cyvas. 
Tylos minute pagerbti mirę 
LB apygardos nariai. Sveiki
nimo žodi tarė LB Floridos 
apylinkės valdybos pirm. V 
Meiluvienė. Apygardos pirm. 
L. Kynienė perskaitė Lietuvos 
garbės konsulo vakarinei Flo
ridai A. Karnavičiaus, JAV LB 
tarybos prezidiumo pirm. R. 
Narušienės, JAV LB krašto 
valdybos pirm. V Vėbraitės 
atsiųstus sveikinimus. Apie 
praėjusių metų valdybos veik
lą kalbėjo apygardos valdybos 
pirm. L. Kynienė, apie iždo 
reikalus - E. Jasaitienė, revizi
jos komisijos pranešimą pa
darė A. Kerbelienė. Kitą die
ną, gegužės 6, pranešimus pa
darė LB apylinkių pirminin
kai: B. Kožicienė (Daytona 
Beach), K. Miklas (Palm 
Beach), O. Meiluvienė (St. 
Petersburg), L. Savaitienė 
(Sunny Hills). Iš pranešimų 
aiškėjo, kad veikla dar gyva, 
bet susilpnėjusi. Naujieji atei
viai labai lėtai jungiasi į lie
tuvišką veiklą. Suvažiavimo 
nutarimų komisija, susidedan
ti iš kun. dr. M. Cyvo, A. Kar- 
nienės, L. Savaitienės ir Alici
jos Saiienės suredagavo suva
žiavimo nutarimus, kurie bu
vo perskaityti ir priimti. Suva
žiavimas baigtas Tautos him
nu. {Lietuvių žinios, 347 nr.)

Lietuvių ekumeninės pa
maldos “Maldos ir atminimo 
diena Lietuvai” įvyko gegužės 
8 d. Čikagos “Holy Name” ka
tedroje. Į jas susirinko dau
giau kaip tūkstantis tautiečių, 
atvykusių iš tolimųjų Čikagos 
priemiesčių. Giedojo jungti
nis lietuviškų parapijų (kata
likų ir evangelikų) choras, 
“Dainavos” ansamblis. Prie 
altoriaus susirinko 11 katali
kų, evangelikų liuteronų bei 
reformatų kunigų. Pamokslą 
pasakė prel. E. Putrimas iš 
Toronto, užsienio lietuvių ka
talikų sielovados vadovas. Pa
maldų pradžioje kalbėjo evan
gelikų liuteronų vysk. H. 
Dumpys, kuris pamaldų pa
baigoje suteikė ir palaimini
mą. Pamaldų metu Marijos 
Magnificat giesmę solo giedo
jo M. Polikaitis, grojo G. Ra- 
zumienės vadovaujamas kank
lių ansamblis “Gabija”. Pa
baigai jungtinis choras kartu 
su dalyviais sugiedojo Lietuva 
brangi.

Lietuvos ir kitų Europos 
sąjungos valstybių konsulatai 
gegužės 9 d. šventė Europos 
sąjungos šventę Čikagos kul
tūros centre. Joje dalyvavo 
Čikagos miesto ir Ilinojaus 
valstijos politikai, verslinin
kai, visuomenės atstovai. Lie
tuvos konsulatas, kaip ir kitų 
valstybių konsulatai, surengė 
savo stalą (stendą). Buvo pla
tinami informaciniai leidiniai, 
o konsulato darbuotojai aiški
no besidomintiesiems apie 

Lietuvą, jos istoriją, politinę 
raidą, kultūrą. Prie lietuviško 
stalo šventės dalyviai galėjo 
paragauti lietuviško alaus. 
{Pasaulio lietuvis, 2005 m., 21 
nr.)

Australija
A.a. Viktorija Lynikaitė- 

Klimienė (1949-2005) mirė 
St. Vincent ligoninėje Mel
burne. Velionė gimė 1949 m. 
gruodžio 25 d. Puckpungal- 
Segmour vietovėje, Viktorijos 
provincijoje Julijos ir Kęstu
čio Lynikų šeimoje; turėjo dar 
ir vyresnį brolį Antaną. Vik
torija baigė Melburno univer
sitetą ir mokytojavo gimnazi
joje. Vėliau panoro įsigyti bu
halterės ir mokesčių agentės 
specialybę. Sėkmingai mokėsi 
ir gavo šios srities diplomą. 
Viktorija ištekėjo už Vyto Kli
mo. Vedybinis gyvenimas ne
pavyko - išsiskyrė. Vienai te
ko užauginti sūnų Andrių. Sū
nus dabar jau vedęs ir augina 
trejų metų sūnų Zach. Buvo 
elegantiška, draugiška, mylin
ti mama ir močiutė. Viktorija 
palaidota šalia savo tėvų ir 
močiutės Karosienės Fawhner 
kapinėse. {Tėviškės aidai, 
2005 m., 10 nr.) |

Japonija
Nagoya mieste veikian

čioje pasaulinėje parodoje i 
Expo 2005 Lietuvos paviljone 
susilaukta ketvirčio milijono 
lankytojų. Europos komisijos 
delegacija Japonijoje išleista
me žurnale Europa japonų 
kalba pristato visas Europos 
valstybes, dalyvaujančias Ex
po 2005 parodoje. Taip pat iš
leisti parodos lankytojams 
skirti ES pasai su pagrindine 
informacija apie Europos są
jungą. Pasak Lietuvos paviljo
no pagrindinio pareigūno R. 
Jankausko, parodos lankyto
jai, vartydami pasą, sužino 
apie Europos valstybių sosti
nes, gyventojų skaičių, iš
moksta pasakyti “ačiū” bei 
“labą dieną” visomis kalbo
mis. Lietuvos paviljone apsi
lankę japonai sveikinosi ir 
dėkojo lietuviškai. (ELTA)

Vokietija
Lietuvos ambasadoriaus 

Berlyne E. Ignatavičiaus rū
pesčiu, š.m. pradžioje Hiut- 
tenfelde buvo susirinkę Lietu
vos diplomatai Europoje, Vo
kietijos LB valdybos nariai, 
D. Britanijos lietuviiį sąjun
gos valdybos nariai, Šveicari
jos ir Prancūzijos bei Belgijos 
lietuvių bendruomenių nariai, 
Lietuvos vyskupų delegatas 
išeivijos lietuviams katali
kams, Evangelikų Bendrijos 
atstovas, Vokiečių-lietuvių 
draugijos atstovas, Lietuvos 
prezidento patarėja ir seimo 
nariai. Ambasadorius E. Ig
natavičius pasveikino atvyku
siuosius ir nusakė susibūrimo 
tikslą: aptarti lietuviškos veik
los Europoje sugyvinimą, siū
lydamas konkrečiai svarstyti 
Europos lietuvių centro stei
gimo ir vaikų vasaros stovyklų 
rengimo galimybes bei finan
savimo klausimus. Didėjantis 
lietuvių išeivių skaičius Va
karų Europoje verčia ieškoti 
ir naujų veikimo priemonių.

J.A.

http://www.talka.net
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Talentų vakaras
Š.m. balandžio 16 d. Vasa

rio 16-osios gimnazijoje įvyko 
tradicinis talentų vakaras. Jį, 
kaip visuomet, šioje gimnazi
joje ruošė ateitininkai. Į bend
rabučio salę susirinko per 150 
žiūrovų. Buvo 10 pasirodymų. 
Dalyvavo vokiečiai ir lietuviai 
mokiniai. Todėl programa bu
vo atliekama abiem kalbomis. 
Pertraukas tarp pasirodymų 
užpildė ateitininkai, “gumi
niais tosteriais” apdovano
dami “įžymiuosius” gimnazis
tus ir mokytojus.

Programos pabaigoje pa
gal tradiciją pasirodė mokyto
jai. Šį kartą jie vaidino moki
nius, susirinkusius į taekvando 
pamoką pas gimnazijos kape
lioną, žinoma, linksmai išryš
kindami šiais metais pasižy
mėjusių mokinių charakterio 
savybes.

Pirmąją talentų vakaro 
premiją už sukurtą filmą gavo 
grupė mokinių. Aurelijus Zit-
kauskas, Jevgenijus Afanasje- 
vas, Mindaugas Docaitis, Emi
lis Venckevičius ir Artiomas 
Oppermann parodijavo veiks
mo filmą. Jie patys sugalvojo 
siužetą: tėvas atiduoda jaunuo
lį Į mokytojų rankas. Jaunuolis 
yra išrinktasis ir privalo kovoti 
prieš blogį. “Blogiukai” nužu
do jo mokytoją. Jaunuolis nori 
atkeršyti už mokytoją ir ieško 
tų “blogiukų” būstinės - “blo
gio!” Pakeliui jis patiria daug 
nuotykių ir filmo pabaigoje le
miamame mūšyje nugali “blo
giukus” bei jų vadą. Bet vienas 
iš “blogiukų” spėja pasprukti. 
Taip dalis blogio vis tiek lieka 
nenugalėta. Visas filmas buvo 
vaidinamas gimnazijos teri
torijoje, kaukes ir aprangą pa
sigamino patys mokiniai. Fil
mavo ir montažą paruošė Rai
mundas Kižys.

Antrą premiją gavo Lotti 
Ehret ir Loreta Lemkytė už 
dainą Ar ne juokinga.? Trečia 
vieta atiteko vokietaitėms, ku
rios grojo ir dainavo melodijas 
iš filmo Titanikas.

Kuratorijos susirinkimas
Gegužės 7 d. gimnazijoje 

vyko kuratorijos narių susirin
kimas, kuriam pirmininkavo 
A. Karčiauskas ir sekretoriavo 
R. Čuplinskas. Pranešimus pa
teikė valdybos pirmininkas dr. 
V. Lėnertas ir direktorius A.

Mokinys iš Pietų Amerikos Helderis Šližys koncertuoja per 
knygų deginimo minėjimą gegužės 10 d.

Nuotr. M. Dambriūnaitės-Šmitienės

Švietėjiška ir kultūrinė veikla
Vasario 16-osios gimnazija Vokietijoje, kurioje vyksta įvairūs renginiai

Europos ateitininkų suvažiavimo dalyviai prie garsaus paminklo Briuselyje
Nuotr. M. Dambriūnaitės-Šmitienės

Šmitas. Jie pasidžiaugė, kad 
praeitais-metais gimnazija la
bai sėkmingai dirbo. Nors al
gos mažos, bet surastas pakan
kamas mokytojų skaičius. Visi 
jie turi vokiečių valdžios reika
laujamas kvalifikacijas. Vokie
tijoje vykdomos švietimo re
formos galioja ir Vasario 16- 
osios gimnazijai: sugriežtinti 
abitūros egzaminai, ir pamažu 
pereinama iš 13 i 12 metų vi
durinį mokslą. Pasidžiaugta, 
kad yra daug darbščių mokyto
jų, kurie atlieka ne tik savo pa
mokas, bet ir įsijungia į užkla
sinę veiklą. Veikia tautinių šo
kių būreliai, orkestrai, choras, 
ateitininkai, Europos būrelis, 
jaunesnių mokinių globėjų bū
relis ir kt. Organizuojami įvai
rūs renginiai: Joninės, Kalėdų 
eglutė, talentų vakaras, įvairūs 
minėjimai (praeitais metais ir 
spaudos atgavimo minėjimas), 
slidinėjimo savaitė, vokiečių 
ekskursija į Lietuvą, klasių eks
kursijos. Reikia nepamiršti, 
kad gimnazijos ansamblis daž
nai atstovauja lietuviams dide
liuose renginiuose, kaip, pa
vyzdžiui, praeitais metais 
Frankfurte, Wiesbadene, Leip- 
zige, Štrasburge ir kt. Taip pat 
ir Vokietijos lietuvių bendruo
menei gimnazija talkininkauja 
visuose didesniuose rengi

niuose. Gimnazija ir bend
rabutis 2004 m. kainavo 1,552 
tūkstančius eurų, pajamų buvo 
1,599 tūkstančiai. Tokiu būdu 
skola sumažėjo, ir beliko 67 
tūkstančiai eurų skolos, bet ir 
tai yra daug. Skola pirmoje ei
lėje sumažėjo todėl, kad moky
tojai ir visi darbuotojai atsisa
kė pagal Vokietijos tvarką 
jiems priklausančios kalėdinės 
gratifikacijos. Nors finansinės 
padėties sunkumai atslūgo 
Lietuvos pagalbos dėka, bet 
ilgainiui bendrabučio finansa
vimą vis tiek reikės pastatyti 
ant tvirtesnių kojų.

Dėl padidėjusio mokinių 
skaičiaus ir dėl keliamų moky
mosi sąlygų reikalavimų reika
lingas taip pat naujas pastatas 
8 klasėms bei sporto salė, kuri 
tarnautų ir Vokietijos lietuvių 
bendruomenės didesniems su
važiavimams. Pokalbiai dėl 
galimos paramos šiam reikalui 
su vokiečiais jau prasidėjo.

' Po išsamių diskusijų, kont
rolės komisijai pasiūlius, kura- 
torija atpalaidavo valdybą nuo 
atsakomybės už 2004 metus. 
Taip pat buvo priimtos sąma
tos už 2005 ir 2006 metus. Tada 
buvo perrinkta ta pati valdyba: 
pirmininkas dr. V. Lėnertas, 
vicepirmininkas P. Nevulis ir 
iždininkas A. Šmitas. Liko ir 
ta pati kontrolės komisija: A. 
Karčiauskas ir A. Lipšys.

Galop buvo kalbėta dėl 
kun. Kelmelio aferos. Šio die
notvarkės punkto pradžioje 
buvo įleista mokytojų delega
cija. 22 gimnazijos mokytojai 
jau dieną prieš tai buvo kvietę 
kuratorijos narius pasikalbėti 
ir iš įvairių straipsnių autorių 
reikalavo paaiškinimų. Negavę 
atsakymų į iškeltus klausimus, 
nutarė pasiųsti delegaciją į ku
ratorijos susirinkimą. Tačiau ir 
čia atsakymų nesusilaukė. To
dėl delegacija Įteikė pirminin
kaujančiam 23 mokytojų pasi
rašytą rašta, kuriame reikalau
ja, kad D. Udrys ir V. J. Dami
jonaitis viešai atšauktų netei
singus kaltinimus. Taip pat mo
kytojai pasisako už direktorių 
A. Šmitą ir reikalauja jam leisti 
vadovauti gimnazijai be šmei
žiančių ir asmeniškai įžei
džiančių puolimų.

Mokytojams palikus posė
dį, buvo perkalbėtos visos kun. 

Kelmelio atleidimo aplinky
bės. Dauguma kuratorijos 
narių pritarė kuratorijos valdy
bos sprendimui. Kuratorijos 
valdybos nuomone, kunigas 
buvo savo vyskupo atsiųstas ir 
dabar jo atšauktas. Į gimnaziją 
atsiųstas naujas kapelionas. 
Tuo reikalas užbaigtas. Posėdis 
buvo dalykiškas. Buvo aptar
tos galimybės ateityje išvengti 
tokių kivirčų, net pagalvota 
apie statuto pakeitimus.

Pagerbtos karo aukos ir 
prisimintas knygų deginimas

Prieš 60 metų, 1945-ųjų 
gegužės 8-ąją, įvykusi nacisti
nės Vokietijos kapituliacija 
daugelyje valstybių švenčiama 
kaip daugiausiai per žmonijos 
istoriją gyvybių.nusinešusio 
Antrojo pasaulinio karo pa
baiga. Vakarų valstybės gegu
žės 8-ąją švenčia kaip demok
ratijos pergalę prieš autorita
rizmą. Į Sovietų Sąjungą žinia 
apie vokiečių kapituliaciją at
keliavo dieną vėliau - gegužės 
9-ą. Ten kasmet tą dieną buvo 
švenčiamas komunistinės dik
tatūros laimėjimas. Tik Vidu
rio Europos piliečiai karo pa
baigos nešventė. Sovietų Šą- 
jungos okupuotos ar į jos įta
kos zoną patekusios šalys ken
tėjo dar beveik penkis dešimt
mečius. Šimtai tūkstančių 
tremtinių, partizaninio karo 
aukų, disidentų, žuvusių nuo 
bolševikinio teroro, yra tragiš
kiausias to penkiasdešimtme
čio pavyzdys.

Todėl, kai svarbiausių ir 
įtakingiausių pasaulio valsty
bių vadovai šių metų gegužės 
9-ąją Maskvoje šventė tiek Va
karų demokratijos, tiek ir ko
munistinio režimo pergalę, Va
sario 16-osios gimnazijos mo
kiniai savo mokykloje pagerbė 
visas šio tragiško žmonijai karo 
aukas: žuvusius iki gegužės 8- 
osios ir žuvusius bei kentėju
sius vėliau, apie kuriuos pa
saulis taip dažnai užmiršta.

Pagerbimą organizavo Aud
riaus Makausko vadovaujamas 
mokinių komitetas. Jame daly
vavo 200 mokinių ir mokytojų, 
lietuviai ir vokiečiai. Mokiniai 
paskaitė lietuvių tremtinių 
eilėraščius ne tik lietuviškai, 
bet taip pat išverstus į vokiečių 
kalbą, skaitė partizanų atsi

minimus ir t.t. Užbaigai tėvas 
Rytis Gurkšnys, S J, sukalbėjo 
maldą. Gegužės 10 d. vakare 
dr. G. Hoffmann vadovaujama 
jaunesnių mokinių globėjų 
grupė pilies salėje pravedė 
knygų deginimo minėjimą. 
Buvo prisiminti Trečiojo Rei
cho persekioti rašytojai, kurių 
knygos buvo deginamos 1933 
m., ir Lietuvos rašytojai, kurie 
buvo persekiojami sovietų 
laikais. Mokiniai skaitė jų eilė
raščius arba jų kūrinių ištrau
kas. Kaip minėjimo leitmoty
vas buvo skaitomi Vinco My
kolaičio-Putino eilėraščiai Vi
vos plango ir M ortuos voco vo
kiškai. Autorių nuotraukos ir 
biografiniai duomenys buvo 
rodomi ekrane. Skaitymus mo
kiniai apipavidalino trumpais 
muzikos kūriniais, atliekamais 
įvairiais muzikos instrumen
tais. Knygų deginimo minėji
mas vyko vakare, jame daly
vavo apie 80 žmonių. Abiejuo
se renginiuose vokiečiai moki
niai bei svečiai daugiau suži
nojo apie naujausiųjų laikų 
Lietuvos istoriją. Abu rengi
niai buvo aprašyti vokiečių 
spaudoje.

Ateitininkų šventė
Per Sekmines gimnazijos 

ateitininkai vyko į Briuselį - į 
Europos ateitininkų šventę. 
Joje dalyvavo 30 ateitininkų. 
Juos visus gegužės 14 d. pa
sveikino Vokietijos ateitininkų 
pirmininkė Marija Dambriū- 
naitė-Šmitienė. Ypač nuošir
džiai ji padėkojo Briuselio 
ateitininkams, kurie surado 
puikias patalpas ir rūpinosi 
programa. Pirmą paskaitą 
skaitė Emilija Pundziūtė. Ji 
kalbėjo apie idealizmą. Po to 
visi apžiūrėjo Briuselį. Gegu
žės 15 d. gimnazijos kapelionas 
kun. Rytis Gurkšnys, ŠJ, atna
šavo šv. Mišias, kurių metu Ig
ne Aperavičiūtė ir Gražvydas 
Žiemys davė moksleivių ateiti
ninkų įžodį. Po Gintės Damu- 
šytės paskaitos apie visuome
niškumo principą ir po pokal
bio apie jos darbą diplomati
nėje tarnyboje visi išvyko į 
Briugę, iš kur grįžo tik vėlyvą 
naktį. Pirmadienį po šv. Mišių 
išklausytas žurnalistės Jurgitos 
Žemaitytės pranešimas apie 
jos darbą Lietuvos ir Vatikano 
žiniasklaidoje. Tada visi paval
gė pietus ir išsiskirstė. Gimna
zistai, keli studentai ir sen
draugiai trim mikroautobusais 
grįžo į Hiutenfeldą. Visi buvo 
patenkinti, nes paskaitos buvo 
įdomios, miestai gražūs, šei
mininkai malonūs, oras geras, 
vakarai linksmi, tik naktys 
galėjo būti ilgesnės.

Prisimintas didysis rėmėjas 
Liudas Tamošauskas
Sekmadienį, gegužės 22 

d., per šv. Mišias, gimnazija 
maldoje prisiminė įžymų savo 
rėmėją Liudą Tamošauską 
(1906-2005). Direktorius pa
pasakojo apie jo gyvenimą, pri
minė, kad jis buvo žymus Ka
nados lietuvių bendruomenės 
veikėjas, kuris ilgus dešimt
mečius rinko aukas yasario 
16-osios gimnazijai. Šio kil
naus žmogaus dėka daugelis 
Kanados ir Pietų Amerikos lie
tuvių jaunuolių galėjo lankyti 
Vasario 16-osios gimnaziją, ir 
jis daug prisidėjo, kad ši mo
kykla išliktų..

V16gim-info
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“Bulvinė pasaka” scenoje
v

Teatro studija “Žalios lankos” ir jos darbai Toronte
DAIVA BOTYRIENĖ

Praėjo pirmasis mūsų teatro studijos se
zonas - 2005 metų pavasaris. Liūdna atsisvei
kinti su jumis, žiūrovai. Nors pasimatysime ir 
vėl 2005 rudenį.

Dirbta buvo labai daug, kol pastatėme 
linksmą Daivos Čepauskaitės pjesę Bulvinė pa
saka. Tikiuosi, ši pasaka paliko gražius įspū
džius ir žiūrovams ir jauniesiems artistams. 
Noriu tik papasakoti, kaip mažieji teatro akto
riai buvo įtraukti į šį vaidinimą. Pirmiausia 
pradėjo skaityti scenarijų tėvai bei užaugę di
deli vaikai. Aidas ir Vaiva Slapšiai stebėjo iš 
šono kas čia vyksta. Abudu su dideliu susido
mėjimu skaitė savo atsineštas knygas. Atrodė, 
kad jų visiškai nedomina kas vyksta scenoje. 
Bet aš mačiau, kad akies krašteliu abudu su di
deliu susidomėjimu stebėjo savo tėtę - Myko
lą, Tomą (11), Vytuką (11), Linutę (4 metukų, 
dabar jau 5), Rytį (buvo 4, dabar 5), Justę (9), 
Viktoriją (9); stebėjo, kaip jie vaidina ir kad 
įdomūs veiksmai vyksta scenoje, visai kaip žai
dimas. Po kokių dviejų repeticijų aš paprašiau 
ar negalėtų jie mums padėti - nesutiko, gynėsi 
visais įmanomais būdais. Gerai, sakau, o pati 
galvoju, palauksiu dar truputėlį. Trečią repetici
ją jau stipriau paprašiau, sakau “... vaikai, gel
bėkite, padėkite, kol surasiu kitus vaikus, tik 
truputėlį pavaidinkite jų vietoje...”. Tą pačią 
minutę, kai jie užlipo ant scenos, daugiau jų 
nebereikėjo prašyti antrą kartą. Teatras, pelių 
bei bulvyčių charakteriai užkerėjo vaikus savo 
stebuklinga galia. Leisti tavo vaizduotei ke
liauti po įvairiausias pasakų šalis, tai nepakar
tojamas jausmas. Tai buvo didelė dovana man 
kaip režisierei šio spektaklio. Tai varomoji jėga 
dar daugiau dirbti, dar paruošti daugiau kūri
nių vaikams. Tokie momentai nepakartojami ir 
nenuperkami jokiais pinigais. Tai dovana tė
vams ir aplinkiniams. Žinoma, po to dar buvo 
daug pykčių, rėkimų ant vaikų, bet tai jau 
seniai pamiršta, liko tik gražūs momentai.

Dar noriu prisiminti kitas mūsų naujai at
rastas žvaigždes: Rimantas Budrys - mūsų stu
dentas (neišsenkamas noras visur dalyvauti). 
Kaip jis dirbo ir nuoširdžiai norėjo įeiti į savo 
charakterį - Ridikėlį. Dirbome, bandėme įvai
riausius būdus ir rezultatas buvo stulbinantis. 
Ačiū, Rimantai, už tavo darbą ir norą. Po spek
taklio žiūrovai klausė, iš kur aš gavau tokį ta
lentingą aktorių. O Rimanto išėjimas į sceną 
buvo debiutinis. Išvada - darbu ir dideliu noru 
galima daug ką pasiekti.

Aura Jusytė - visi puikiai žino “Aurą” ir 
jos sugebėjimus vaidinti iš “Kretingos” stovyk
los bei kitų renginių. Mergaitė labai talentinga 
muzikantė, bet aš mamai jau sakiau, kad Aura 
turbūt bus geresnė aktorė.

Mykolas Slapšys - senas vilkas, scena jam 
ne naujiena ir Karaliaus Kapliadančio vaidme
nį suvaidino be jokių priekaištų, puikiai. Rimas 
Pečiulis - jam scena taip pat labai artima. La
bai atsakingas žmogus, savo charakterį - Ast
rologą išstudijavo iki smulkmenų. Nemanau, 
kad jo draugai bei artimieji galėjo jį pažinti 
vaidinimo metu.

Ir visi kiti aktoriai - Darius Stasiulevičius 
(atlikęs Karaliaus Bulvės vaidmenį), Rasa Ki
sieliūtė (bulvytė-traškutis), Laisvis Širvinskas

(Baronas-makaronas), net ir budelis Petras 
Šarka. Ypatingą dėmesį noriu skirti savo vyrui 
Narimantui Botyriui (generolas Runkelis). 
Šeimos pagalba, palaikymas bei harmonija tai 
didelis nuopelnas šio spektaklio sėkmei. Kiek
vienas pasirodymas, tai didelis darbas: sustatyti 
dekoracijas, sureguliuoti šviesas bei garsą. Esu 
be galo dėkinga Narimantui už tokį atliktą di
džiulį darbą.

Kiekviena smulkmena labai padeda norint 
gerai įsijausti į savo vaidmenį, o ypač apranga. 
Ramunė Stravinskaitė visus mus nustebino 
savo talentingumu bei išradingumu. Kiekvieną 
repeticiją mergaitės Viktorija, Vaiva ir Justė 
manęs klausdavo, kada bus drabužiai baigti ir 
kada galės juos pamatyti. Mūsų visų reakcija 
pamačius Ramunės darbą, turbūt buvo Ramu
nei pati geriausia padėka. Kiekvienam perso
nažui pritaikyta, kad jo charakterį geriau at
spindėtų. Spalvai parinkimas, išradingi apsiaus
tai karaliams bei Ridikėliui. Spalvingumas 
mergaičių sijonų ir netgi galvos papuošalai, 
viskas buvo parinkta su meile ir kūrybiškumu. 
Ačiū Ramunei.

Scena iš spektaklio “Bulvinė pasaka”
Nuotr. R.D. Puteriu

4.

Visas butaforijas paruošė Akvilė Minkevi- 
čienė, mano gera draugė, kuri taip pat tapo la
bai gražius modernaus meno paveikslus. Kiek
viena vėliava, lėkštė ar šakutė, buvo Akvilės 
rankų darbas. Visos programėlės bei reklami
niai skelbimai buvo jos sugalvoti ir paruošti. 
Ačiū Akvilei.

Dėkoju taip pat asmenims, kurie mus pa
laikė ir padėjo: Leonui Baziliauskui, kuris 
premjeros metu Prisikėlimo parapijoje, užku
lisiuose reguliavo šviesas bei muziką. Gintui 
Stasiulevičiui bei Lietuvių Namams už pagalbą 
pasirodymo bei repeticijų metu. Prisikėlimo 
parapijos klebonui kun. Augustinui Simanavi
čiui, OFM, už šiltą mūsų priėmimą į savo patal
pas. “Volungės” vadovei Dalei Viskontienei už 
visokeriopą pagalbą.

Nuoširdžiai dėkoju Reginai Choromans- 
kytei už nuolatinę pagalbą ir patarimus. Ačiū 
Deimantei Grigutienei už muzikinį prisidė
jimą. Jos vadovaujamos mokyklos sukurtas 
naujas ansamblis sugrojo gyvas šiuolaikines 
dainas. Solo dainavo Viltė Grigutytė.

Tiek daug talentingų žmonių, kurie prisi
dėjo prie mūsų kolektyvo sėkmės. Jeigu ir ne
paminėjau kai kurių asmenų, tai tik todėl, kad 
popieriuje vietos nebeužteko. Ačiū visiems, 
prisidėjusiems prie mūsų sėkmingo pasiro
dymo. Atsisveikinu iki rudens.

Teatro studija “Žalios lankos” š.m- balandžio 17 d. Prisikėlimo parapijos salėje ir gegužės 15 d. 
Toronto Lietuvių Namuose pasirodė su linksmu veikalu “Bulvinė pasaka” (rež. D. Botyrienė)

a KULI UKK'f JE VEIKLOJE
Lietuvos valstybinio ope

ros ir baleto teatro Kameri
nėje salėje balandžio pabai
goje įvyko operos solistės Lai
mos Jonutytės koncertas Nuo 
klasikos iki tango. Kartu su 
soliste koncerte dalyvavo ba
ritonas Arūnas Malikėnas, 
pianistė Audronė Juozauskai- 
tė, teatro simfoninio orkestro 
styginių grupė. Koncertą vedė 
muzikologė Eglė Ulienė. Nuo 
1991 metų Valstybinėje ope
roje dainuojanti L. Jonutytė 
atlieka pagrindinius mezzoso
prano vaidmenis, kaip Hana 
Glavari (Linksmoji našlė}, 
Mari (Skrajojantis olandas}, 
Ievutė (Dalia}, vėliausias - 
Preciozila G. Verdi operoje 
Likimo galia. Be teatro spek
taklių, L. Jonutytė dažnai da
lyvauja įvairiuose tarptauti
niuose festivaliuose, yra dai
navusi soprano partijas dau
gelyje didesnės apimties mu
zikinių kūrinių.

Profesorius Vytautas Ja- 
kavičius, vienas iš Klaipėdos 
universiteto steigėjų, dabarti
nio Menų fakulteto steigėjas, 
pirmasis Pedagogikos fakul
teto dekanas, šiemet švenčia 
savo 75-metį. Profesoriui teko 
dėstyti net keliose Lietuvos 
aukštosiose mokyklose. Per 
tuos metus jis parengė nema
žai akademinių veikalų: vie
nuolika edukologijos studijų 
knygų, per 90 mokslinių ir per 
100 publicistinių straipsnių. 
V. Jakavičius aistringas ke
liautojas, piešia, eiliuoja. Jo 
pieštus šaržus galima rasti ju
biliato 60-mečio proga išleis
tame leidinyje. Kolegos profe
sorių mini kaip punktualų, 
plačios erudicijos, principingą 
ir reiklų, mėgstantį bendrauti 
ir aštraus mąstymo žmogų.

Lietuvoje pradėtas epinis 
televizijos filmas apie legendi
nį viduramžių piratą Klaus 
Stoertebeker. Filmą įvairiose 
Lietuvos vietovėse kuria Vo
kietijos kino bendrovė “Bava
ria Film” kartu su “Baltijos 
filmų grupe”, Baltijos televizi
ja ir kitais partneriais. Kele
rius metus brandintas kino 
projektas - tris valandas truk
siantis dviejų dalių filmas, bus 
filmuojamas iki liepos pabai
gos. Darbai prasidėjo vidur
amžiškoje Trakų salos pilyje, 
vėliau kūrybinė grupė persi
kels į pajūrį - Nidą, Šventąją, 
Klaipėdą, Rusnę, o baigs dar
bą Kaune. Klaipėdos laivų 
statykloje specialiai šiam fil
mui statomas 40 metrų ilgio 
viduramžių burlaivis. Tai ne
bus tiksli viduramžių burlaivio 
kopija - kad būtų įspūdingiau, 
jame įtaisys antrą stiebą ir 
daugiau burių.

Piratas Klaus Stoertebeker. 
iš tikrųjų gyvenęs XIV šimt
metyje, kovojo prieš neteisybę 
ir galingųjų priespaudą it jūrų 
Robin Hoodas. Jis buvo ne 
tik Šiaurės ir Baltijos jūrų ke
liautojų siaubas, bet ir moterų 
širdžių užkariautojas. Įsimylė
jęs pirklio dukrą Elizabetę, 
kuri buvo verčiama tekėti už 
nemylimo vyro, kovojo už ją 
visomis jėgomis. Filmą reži
suoja portugalų kilmės vokie

čių režisierius Miguel Alex
andre, pagrindinį pirato vaid
menį kuria vokiečių aktorius 
Heiner Lauterbach, didžiąją 
jo meilę Elizabetę vaidina 34 
metų prancūzė Claire Keim. 
Kitus vaidmenis atliks Vokie
tijoje populiarūs kino akto
riai, taip pat 15 Lietuvių akto
rių ir didžiulis būrys, apie du 
tūkstančiai, statistų. Filmas 
pasirodys televizijos ekranuo
se kitąmet.’

Kauno valstybinis teatras 
balandžio 28, ketvirtadienį, 
per pietus pakvietė žiūrovus į 
Sriubos teatro premjerą. Pir
mo aukšto priesalyje prie sta
liukų susėdę pusšimtis žmonių 
gardžiavosi sriuba ir valandą 
trukusia šmaikščia premjera 
Svečiuose pas pulkininko naš
lę, kuri buvo rodoma šalia sė
dinčių žiūrovų. Šią estų dra
maturgo Juhan Smuul pjesę 
režisavo Danutė Juronytė, 
vaidino Milė Šablauskaitė 
(Pulkininkienė), Eugenija 
Bendoriūtė (Remarke) ir To
mas Erbrėderis (Autorius). 
Pasak Kauno dramos teatro 
vadovės Inos Pukelytės, Sriu
bos teatras - tai galimybė ro
dyti trumpus, šmaikščius 
spektaklius, kurie nepritrauk
tų žiūrovų vakarais, kai rodo
mi ilgesni bei rimtesni veika
lai. Planuojama šią vasarą pa
rodyti dar kelis “sriubos” 
spektaklius, o sekantį sezoną 
bus rodoma bent po vieną tokį 
spektaklį per savaitę. Bilietas 
į Sriubos teatrą kainuoja 12 
litų, už sriubos dubenį papil- j 
domai mokėti nereikia.

Valstybiniame jaunimo 
teatre šių metų pavasarį buvo 
pastatytas spektaklis Virto 
ąžuolai pagaFJuozo Baltušio 
romaną Parduotos vasaros. Šį 
daugelio dar mokyklos laikais 
skaitytą kūrinį inscenizavo 
jaunosios kartos režisierius 
Agnius Jankevičius. Jo pirma
sis spektaklis Užribis pagal 
Viktoro Pelevino apsakymą 
Mėlynas žibintas studentiškų 
darbų konkurse Danijoje už
ėmė pirmąją vietą, susilaukė 
pripažinimo Amsterdame 
(Olandija), Sankt Peterburge 
(Rusija). J. Baltušio romano 
inscenizacija gimė kaip jauno 
menininko reakcija į lietuviš
kos, ypač klasikinės literatū
ros, pritaikymo stygių Lietu
vos teatro scenose. Parduotų 
vasarų siužeto pagrindas - ke
turių piemenautų vasarų isto
rija. Pasak A. Jankevičiaus, 
tai spektaklis apie moters da
lią, samdinės Kazytės, tapu- Į 
sios pasiturinčių ūkininkų : 
marčia, istorija. “Šeima, - tęsė : 
režisierius, — visada aktuali 
tema, įdomus vaidmenų pasi- I 
skirstymas šeimoje, kuri yra j 
lyg'atskira valstybė. Parduoto
se vasarose pavaizduota šei- į 
mos istorija turėtų sulydyti 
būtąjį ir esamąjį laiką. J. Bal
tušis mūsų sąmonėje išlieka 
kolaborantu, tačiau kartu yra | 
ir talentingas lietuvių buities 
bei būties aprašinėtojas. 
Spektaklis Virto ąžuolai bus 
eksperimentinis ne tik pa
statymo, bet ir žiūrovų sudo
minimo prasme.” G.K.

Dienai rašyti užtenka rašalo, šimtmečiams rašyti - 
reikia ašarų (J. Eretas)
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AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind................... 1.25%
180-364 d. term.ind.................1.30%
1 metų term, indėlius.............. 1.75%
2 metų term, indėlius..............2.25%
3 metų term, indėlius..............2.50%
4 metų term, indėlius..............2.80%
5 metų term, indėlius..............3.10%
1 metų “cashable” GIC ..........2.25%
1 metų GlC-met palūk............2.75%
2 metų GlC-met palūk............2.75%
3 metų GlC-met palūk............3.00%
4 metų GlC-met palūk............3.10%
5 metu GlC-met palūk............3,50%
RRSR RRIF “Variable”........... 1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRlF-3 m.term.ind. ..3.00% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. „3.35% 
PRSP ir RRlF-5 m.term.ind. „3.75% 
Taupomąją sąskaitą iki ..........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................ 1.00%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind...........................2.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo.....................5.25%

Sutarties paskolas
nuo...................... 5.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. 4.00%
2 metų................. 4.40%
3 metų................. 4.90%
4 metų................. 5.15%
5 metų................. 5.25%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų ........ 4.25%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

.AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-PLUS” KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

DABARTINĖ VALDYBA:
PIRMININKAS
VICEPIRMI NINKAS 
IŽDININKĖ 
SEKRETORIUS 
VALDYBOS NARYS

ALGIS SIMONAVIČIUS
VYTAUTAS BIRETA
JULIJA ADAMONIS-DANAITIS
MARIUS RUSINAS
TADAS SLIVINSKAS

REVIZUOS KOMITETAS:
PIRMININKAS
SEKRETORIUS
KOMITETO NARYS

JURGIS VALAITIS 
EDIS MACIJAUSKAS 
DARIUS KUKTA

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-A1KŠTĖ (“parking”)

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

Lietuvos žydai Izraelyje
Prof. Dov Levinas atsiuntė 

TŽ redakcijai pluoštą iškarpų iš 
spaudos anglų kalba, kuriose 
rašoma apie Lietuvos žydų or
ganizaciją ir jos veiklą. Dau
giausia apie ją rašoma organi
zacijos žiniaraštyje Gachelet. Jo 
yra dvi laidos - hebraiškoji ir 
angliškoji. Iš pastarosios maty
ti, kad dabartinis pirmininkas 
yra adv. Joseph A. Melamed. 
S.m. kovo laidoje pirmoje vie
toje įdėta jo kalba, skirta ne tik 
Izraelio, bet ir viso pasaulio žy
dams.

Svarbiausias Lietuvos žydų 
Izraelyje rūpestis - turėtos nuo
savybės atgavimas. Pagal Lietu
vos įstatymą tokia nuosavybė 
grąžintina tiktai tiems žydams, 
kurie yra Lietuvos piliečiai. Kil- 
nojamoji nuosavybė priklau
santi tiems, kurie ją pasisavino 
holokausto - grobimo laikotar
piu. Nekilnojamoji nuosavybė 
priklausanti ją pasisavinusiems 
ir nacių bendradarbiams.

Turėtai nuosavybei atgauti 
kliudąs ne tik Lietuvos piliety

Mokslinės
Pasaulio lietuvių mokslo ir 

kūrybos simpoziumas Vilniuje 
prasidės birželio 30, ketvirtadie
nį, Mišiomis Šv. Stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkikatedroje bazi
likoje, kurias aukos kardinolas 
A.J. Bačkis. Simpoziumo atidary
mas vyks Seimo III rūmų salėje. 
Pirmoje sesijoje, kurios tema 
“Lietuva, kultūra, švietimas”, 
kalbės Remigijus Motuzas, Gied
rius Kuprevičius, Zigmas Zinke
vičius, Daumantas Matulis ir Vąi- 
va Vėbraitė. Po pietų pertraukos 
vyks diskusija apie Lietuvos ir lie
tuvių vaidmenį tarptautinėje po
litikoje, o tęsiant rytinės sesijos 
temą pranešimus skaitys R. Vai
čaitis, George Bingen, Romual
das Kašuba ir Pranas Žiliukas. 
Simpoziumo atidarymo vakarie
nė rengiama restorane “Bel
montas”.

.Liepos 1, penktadienį, visuo
tinis posėdis vyks Lietuvos moks
lų akademijoje. Bus pasisakoma 
apie mokslo ir technologijų rai
dos tendencijas. Kalbės Zenonas 
Rudzikas, Eugenijus Butkus ir 
Ramutis Bansevičius. Nuo 10.30 
v.r. bus posėdžiai sekcijose litua
nistikos, Lietuvos ir lietuvių pa
saulyje, švietimo ir mokslo, svei
katos ir aplinkos temomis. Po

bės neturėjimas, bet ir jos gavi
mas, nes žydai esą nepilietingi. 
Be to, teisė į turėtos nuosavybės 
atgavimą ribojama datomis - 
prašymai turi būti įteikti Lietu
vos valdžiai iki tam tikros datos 
- po jos turėta teisė dingsta. Jai 
pratęsti reikia teismo sprendi
mo. O teisme reikia įrodyti pra
tęsimo reikalingumą, pateikti 
atitinkamus dokumentus. Prie 
viso to prisideda pareigūnų ne
palankumas, nuolatinis delsimas.

Lietuvos žydų draugija kas
met rengia minėjimą žydų su
naikinimo Lietuvoje. Toks mi
nėjimas 2004 m. buvo surengtas 
Tel Avive spalio 28 d. Draugijos 
pirm. J. Melamed papasakojo 
apie dabartinius žydų santykius 
su Lietuvos valdžia. Pagrindinę 
kalbą pasakė Efraim Zuroff, 
Wiesentalio centro direktorius. 
Jis savo kalboje pabrėžė, kad 
lietuviai stengiasi mažinti savo 
kaltę žydų naikinime. Meninę 
programą atliko M. Kvint’o 
paruošta mokyklos vaikų 
grupė, kuri uždegė žvakes

s varstybos 
pietų toliau bus posėdžiaujama 
šiose atskirose sekcijose. Vakare 
- ekskursija į Europos centrą.

Šeštadienio posėdžiai vėl 
vyks Lietuvos mokslų akademijo
je, pradedant visuotine sesija, ku
rioje Jurgis Vilemas, Andrius Ku
bilius, Arūnas Kundrotas, Renal
das Gutauskas ir Vladas Žulkus 
kalbės apie darnų Lietuvos vysty
mąsi energetikos, mokslinių tyri

sunaikintų žydų atminimui. Pir
moji žvakė buvo skirta Alytaus 
žydų bendruomenei (ten žuvo 
4000), antroji - Anykščių 
(2000), trečioji - Telšių (2000), 
ketvirtoji Tauragės (3000), 
penktoji - Šakių (3000).

Lietuvos žydų draugija ne
pamiršta ir nuo seno išsikeroju
sio antisemitizmo, kurį skleidė 
daug šviesuolių, net Katalikų 
Bažnyčia. Kaip du būdingus pa
vyzdžius žiniaraštis pateikia 
vyskupą Motiejų Valančių 
(1801-1875) ir Vincą Kudirką 
(1858-1899).

Iš gautų žiniaraščių aiškiai 
matyti, kad Lietuvos žydų drau
gija Izraelyje tebegyvena praei
timi, jos nuoskaudomis. Jos 
veikloje vyrauja senoji karta. 
Visi minėjimai - praeities per
gyvenimai. Aprašymuose ne
matyti jaunimo, gimusio Izrae
lyje. Galimas dalykas, jis tėvų 
praeitimi nesidomi. Lauktina, 
kad ir senoji karta daugiau 
žvelgtų į ateitį ir kurtų naują gy
venimą. Inf.

mų, aplinkosaugos, ekonomikos 
strategijos srityse. Popietinėje se
sijoje vėl bus posėdžiaujama pa
gal pasirinktas temas.

Sekmadienį simpoziumo da
lyviams bus surengta išvyka į Pa
žaislio festivalį Kauno pilyje, o 
pirmadienį organizuojamos išvy
kos į Šiaulius ir Kauną. Antra
dienį vyks renginio uždarymas, 
numatytas bendrų problemų ap
tarimas su Lietuvos prezidentu 
arba seimo pirmininku. Inf.

Šis vokas iš Lietuvos filatelisto, Vyčio Vabalo (AB dėžutė 2356, 
LT-3000, Kaunas). Jis norėtų bendradarbiauti su išeivijos
filatelistais

UZSIPRENUMER UOKITE

TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS
Norintiems susipažinti “Tėviškės žiburiai” 

siunčiami nemokami šešias savaites

Vardas, pavardė

------------------------------------------------------------------------------ I
Gatvė

Miestas Provincija/Valst. Pašto kodas |

Telefono numeris E-pašto adresas

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU:
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON
L5C 1T3, Canada

http://www.rpcul.com
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Lietuvių tautodailės instituto Toronto sky rius surengė 
parodą XXXV KL dienų proga Anapilyje, Mississau- 
goje, gegužės 21 d. Viršuje — tautiniais drabužiais 
papuoštos lėlės. Apačioje (dešinėje) skyriaus pirm. A. 
Vaitonienė ir svečias rėmėjas iš JAV Laurynas 
Vismanas (ntr. D. Blynaitės); kairėje - audėjų gobele
nai (ntr. D.R. Puterių)

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 136 milijonus dolerių

Dvejonės
Didelėje vazoje gyvena vyšnios šaka. 

Pratęstas gyvenimas. Čia saugiau. Nebaisios 
šalnos, vėjo gūsiai... tik gal čia gyvenimas 
trumpesnis? Kas žino kaip geriau? Niekas 
negali atsakyti į šį klausimą. Galima tik 
spėlioti... “Dievas negerbia žmogaus, laikan
čio save išmintingu”.

Išskirtinumas
Myliu ir gerbiu tylą. Ji mus mato, girdi... 

Kai išsenka kantrybės ištekliai, tyla prabyla. 
Tuomet triukšmas pėdina susikaupęs. Tokios 
gyvenimo taisyklės. Vieni mėgsta darbą

komandoje, kiti myli išskirtinumą. Pasaulis 
kaip genys, margas, margas...

Keistuolis arba turtuolis
Žibučių žydėjimas, šilto oro gūsis, palai

ma širdyje... Kiekvieną pavasarį laukiame šio 
reginio, šio jausmo.

Kai sirpsta miško uogos, kai driekiasi 
baravykų tiltai, veržiamės į girias, miškus...

Kai klastingas sausis kraipo savo šarmo
tus ūsus, vienas kitas sugalvojame aplankyti 
gamtos prieglobstį. Sniege pėdsakai... Juos 
paliko keistuolis arba turtuolis...

Reda Kaselytė

□

MOKA UŽ:
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekiu sąsk. 
1.10% už 30-89 d. term, indėlius 
1.25% už 90-179 d. term, indėlius 
1.30% už 180-269 d. term. ind. 
1.30% už 270-364 d. term. ind. 
1.75% už 1 m. term, indėlius 
2.25% už 2 m. term, indėlius 
2.50% už 3 m. term, indėlius 
2.80% už 4 m. term, indėlius 
3.10% už 5 m. term, indėlius 
2.25% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.10% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.75% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
2.75% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.00% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
3.35% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.00% 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: info@parama.ca
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS
Prmad., artrad. r tredad. nuo 9 vr. - 330 vpp.; ketvirtai ir penktad. nuo 9 vx - 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:

IMAME:
už asmenines paskolas 

nuo........... 5.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metu .............4.00%
2 metų .............4.50%
3 metų .............4.90%
4 metų .............5.25%
5 metų .............5.25%

- su keičiamu 
nuošimčiu......... 4.25%

DUODAME
• asmenines paskolas
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

PAMINKLINĖ ŠVENTOVĖ
Praeityje šventovių statybas 

dažnai paremdavo didieji Lietu
vos kunigaikščiai, didikai ir vi
suomenė. Deja, mūsų laikais to
kių fundatorių, kaip Vytautas Di
dysis nebeliko, o ir didikai, dabar 
verslininkai, oligarchai bei visuo
menė savo turtus (širdies geru
mą) investuoti į amžinybės są
skaitą, šiuo atveju į Lietuvos kan
kinių šventovės statybos užbaigi
mą, neskuba. Garsusis Vilniaus 
architektas Kęstutis Pempė už 
šventovės projekto ir interjero 
detalių tikslumą jokio honoraro 
neima, nors kelionėms į Domei
kavą sugaišta daug laiko. Bet jo 
kilniaširdiškumas neišgelbsti nuo 
lėšų trūkumo, kaip ir Kauno ar
kivyskupijos kurijos ir savivaldy

bės parama. Tenka liūdnai pra
nešti, kad numatyta paminklinės 
Lietuvos kankinių šventovės kon
sekracija nukeliama į ateitį. Vi
liamės, kad ne per toliausiai. Šiuo 
metu statomas altorius, klojamos 
grindų plytelės. Liko apšvieti
mas, įgarsinimas, signalizacija, 
Švč. M. Marijos altorius, didysis 
kryžius, dalis langų, krikštykla, 
vargonai, kryžiaus kelio stotys, 
tabernakulis, klausyklos, baldai 
ir aplinkos sutvarkymas.

Ieškome dosnių pagalbinin
kų, kurie galėtų paremti Lietuvos 
kankinių šventovės užbaigimą. 
Gal kilniaširdis geradarys finan
suotų vieną iš minėtų darbų? 
Domeikavos Lietuvos kankinių 
parapija, kodas 9205709; banko 
sąsk.: Hansabankas, LT 6873000-

10086192159. Plačioji gt. 22, Do- 
meikava, Kauno raj., LT-54360, 
Lithuania.

Su malda už geradarius - 
Kun. Robertas Gedvydas Skrinskas, 

Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161

1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, <ns ou?
Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

ANTANAS GENYS

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 
E-mail: tomsenkus@rogers.com

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426

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

Lina Kuliavienė

GALVOJATE PARDUOTI 
SAVO NAMĄrCONDO 

ir norit žinoti 
pardavimo kainą?

SKAMBINKITE

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

TEODORUI
STANULIUl, b.a

416-879-4937
(nešiojamas)

NEMOKAMAS, be jokių įsipareigojimų namo įvertinimas

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

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tomsenkus@rogers.com
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Nemokamas namų įvertinimas

Re/max West Įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

♦ 25 metai namų remonto patyrimas ♦ 
Daugiau kaip 12 metų pardavimo-pirki- 
mo patyrimas ♦ Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas.

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

Dr. J. Birgiolas
Dr. 8. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
C

Dr. Gintarė Sungailienė

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

(Į vakarus nuo Hurontario)

TeL 905 271-7171

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas
♦ imigracija į Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimų tvarkymas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The West Mall, 6th Floor
Toronto, ON M9C 4Z4

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-18119 

Žinios iš Lietuvos
• Dukart olimpinis disko 

metimo čempionas Virgilijus 
Alekna ir toliau triumfuoja. 
Pirmą kartą Vilniuje surengtose 
Virgilijaus Aleknos vardo disko 
metimo varžybose pasiekęs ge
riausią, 67 m 81 cm rezultatą, 
lietuvis 34 centimetrais aplenkė 
antrąją vietą užėmusi estą G. 
Kanter. Trečiąją vietą užėmė 
vengras Z. Kovag (65 m 73 cm). 
V. Alekna taip pat laimėjo Tarp
tautinės lengvosios atletikos 
(IAAF) federacijos “Grand Prix” 
varžybas Seville (Ispanija), nu
sviedęs diską 68 m 5 cm.

• Lietuvos futbolo rinktinė 
pasaulio čempionato Europos 
zonos VII atrankos grupės rung
tynes 0:1 pralaimėjo Ispanijos 
rinktinei.

• Lietuvos krepšinio rink
tinės ir Tel Aviv “Maccabi” (Iz
raelis) klubo žaidėju Šarūnu 
Jasikevičiumi labiausiai domisi 
trys NBA lygos klubai — “Indiana 
Pacers”, “Boston Celtics” ir 
“Portland Trail Blazers”.

• Lietuvos stipruolis Žydrū
nas Savickas laimėjo Maskvoje 
vykusias Tarptautinės galiūnų 
federacijos (IFSA) varžybas.

• Ispanijoje vykusiose tarp
tautinėse “Meeting Ibero- 
americano” lengvaatlečių varžy
bose Robertas Geralavičius, nors 
užbaigė šešioliktas, bet pasiekė 
naują asmeninį rekordą vyrų 
1500 m bėgimo rungtyje, nuotolį 
įveikęs per 3 minutes 47,44 se
kundes. Ankstesnis rezultatas - 
3:47,49.

• Dviratininkas Raimundas 
Rumšas Italijoje laimėjo mėgėjų 
lenktynes “Grand Fondo Baril
la”. Tai jau keturioliktoji lietu
vio, atstovaujančio mėgėjų ko
mandai “Parkpre-Guru-Selle 
Italia”, pergalė šį sezoną. V.P.

^SPORTAS
Jaunieji Lietuvos krepšinio 

žaidėjai Kanadoje
Rašo Šarūno Marčiulionio akademijos vadovė Aldona 

Nausėdienė, visur lydėjusi jaunuosius žaidėjus

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

TEL (416) 252-6741
66 Mimico Avė., Toronto ON 
Savininkas Jurgis Kuliešius

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai [riša 
knygas bei žurnalus

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

MARGUTIS Parcels
4 134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042

“Anapilio/Aušros” klubo krep
šininkų rinktinė žaidė su Šarū
no Marčiulionio krepšinio aka
demijos svečiais gegužės 19 d. 
Anapilyje ir pralaimėjo 94:52

Nuotr. R. Otto

Reguliarus dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Teh (416)233-4601
SO 00* SO 00*
t>off for 1 parcel Ooff

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

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ LEIDY
BAI vis didėjančius finansi
nius sunkumus sudaro nesu
mokėtos sąskaitos už SKEL
BIMUS ir PRENUMERATAS. 
Pajamos mažėja, o spausdini
mo bei kitokios su leidyba su
sijusios išlaidos kyla. Žiburių 
valdyba nutarė, kad prenume
ratai pasibaigus, po dviejų 
perspėjimų laikraščio siunti
mas nesusimokėjusiam skaity- į 
tojui bus nutrauktas. Prenu
meratoriai prašomi įsidėmėti 
adreso lipdėje atspausdintą 
datą, kuri nurodo iki kol pre
numerata sumokėta. Leidėjai 
nuolat dėkingi visiems, kurie 
laiku susimoka ir remia lietu
višką spaudą.

Prieš devynerius metus Šarū
no Marčiulionio krepšinio mo
kyklos (dabar akademijos) 1982 
m. gimimo komanda viešėjo To
ronte, lietuvių sporto klubo “Auš
ra” pakviesta. Tada dar nežino
jome, kad sugrįšime. Grįžome pa
kviesti “Klevo” sporto klubo tre
nerio Stasio Kuliavo. Atvykome 
su 1990 m. gimimo komanda, kuri 
yra Lietuvos jaunučių “B” grupės 
krepšinio čempionė.

Vos atvykę į Torontą, pateko
me į šiltą sporto klubo “Klevas” 
lietuvių glėbį. Pasijautėme tokie 
svarbūs, taip nuostabiai globo
jami ir prižiūrimi. Jau patį pirmą 
vakarą buvome labai skaniai 
pamaitinti ir apdovanoti Prisikė
limo parapijoje. Stasys Kuliavas 
mus pasveikino ir pakalbėjo apie 
artimus ryšius, kurie buvo už
megzti tarp jo buvusios koman
dos ir 1982 m. akademijos koman
da prieš devynerius metus. Stasys 
artimus ryšius dar vis palaiko su 
mūsų buvusios akademijos žai
dėjais, iš kurių keli žaidžia kaip 
profesionalai.

Sekančią dieną po treniruo
tės Prisikėlimo parapijos salėje 
vykstame prie Niagaros krioklio. 
Sustojome Anapilio sodyboje, kur 
susipažinome su Tėviškės žiburių 
redaktore Ramūne Jonaitiene. 
Taip pat aplankėm Lietuvių mu
ziejų, kuriame dr. Rasa Ma
žeikaitė mums papasakojo apie 
įdomią praeitį. Tą pačią dieną 
atsiradome prie Niagaros kriok
lio, vieno iš didžiausių pasaulio 
stebuklų. Buvo nuostabu, ir mūsų 
vaikinai liko sužavėti. Vakare 
žaidėm su Anapilio/Aušros ko
manda Anapilio sodyboje.

Sekančią dieną apvažiavome 
miestą važiuodami “Hippo 
Tours”. Autobusas apvažiavo gat
vėmis ir tada įvažiavo į vandenį ir 
plaukėme. Tikrai įdomu. Vėliau 
aplankėme “Air Canada Centre”, 
kur mūsiškiams buvo ypatingai 
įdomu pamatyti, kur “Raptors” 
treniruojasi ir žaidžia. Tą vakarą 
jaunieji krepšininkai stebėjo 
“Blue Jays” beisbolo žaidimą su 
Vašingtonu. Vėliau dalyvavo 
Kanados lietuvių jaunimo šokiuo
se, o suaugusieji vakare klausėsi 
džiazo.

Didžiausią įspūdį iš aplan
kytų mokyklų paliko Šv. Mykolo 
privati gimnazija, kurioje turėjo
me treniruotę ir už poros dienų 
varžybas su gimnazijos krepšinin
kais, kurių treneris yra Jeff 
Zownir. Buvo taip pat įdomu gim
nazijos krepšininkų gretose 
pamatyti buvusį mūsų Aka
demijos auklėtinį Evaldą Žabą, 
kurį treniravo Algirdas Milonas. 
Evaldas tikrai čia sėkmingai žai
džia krepšinį ir toliau. Tokio aukš
to lygio gimnazijos dar neteko 
matyti. Sužavėjo sporto patalpa, 
kuria ši gimnazija naudojasi. Po 
varžybų mus vaišino gėrimais ir 
užkandžiais.

Nepaprastai šiltą įspūdi pa
darė šv. Mišios Prisikėlimo para-

“Aušros” žinios
• Gegužės 24 d. “Aušra” su

ruošė vakarienę Marčiulionio 
akademijos krepšininkams. Po va
karienės žaidėjai buvo nuvežti į 
“Famous Players Coliseum”, 
Square One, Mississauga, pažiū
rėti filmo. Ačiū “Pace Law Firm”, 
dr. G. Ginčauskaitei, “Valu-Mart” 
(Stonegate Plaza) ir “Famous 
Players Theatres” už dosnų prisi
dėjimą. Dėkojame G. Kobelskie- 
nei už labai skanią vakarienę.

pijoje, kurioje buvo jaučiamas di
delis nuoširdumas, jauki atmos
fera ir dvasingumas. Man buvo 
malonu po daugelio metų vėl da
lyvauti šv. Mišiose, susitikti ir pa
matyti daug pažįstamų lietuvių, 
pasikalbėti ir susitikti su prelatu 
Edžiu Putrimu, kuris yra nuošir
dus krepšinio gerbėjas ir darbštus 
jaunimo darbuotojas. Klebonas 
kun. Augustinas Simanavičius 
mus taip pat šiltai priėmė, 
padrąsino ir palaimino mūsų 
kelionę ir varžybas.

Po Mišių buvome priimti To
ronto Lietuvių Namuose, kur ra
gavome lietuviško maisto. Visi 
vaikinai dalyvavo Šiaurės Ameri
kos lietuvių fizinio auklėjimo 
sporto sąjungos kėgliavimo čem
pionate. Mūsų krepšininkas Kris
tijonas Gaška čia labai aktyviai ir 
gerai žaidė, laimėjo draugystės 
čempionatą jaunių kategorijoje.

Buvome pakviesti į Kanados 
lietuvių dienų uždarymo vakarą, 
kur vėl galėjome pasiklausyti mū
sų mėgstamo “Keistuolių teatro” 
koncerto, susitikti su daugeliu 
mūsų pažįstamų draugų.

Savaitės dienomis tikrai turė
jome gerą varžybinį patyrimą, nes 
turėjome progą žaisti krepšinį su 
įvairaus lygio komandomis.

Dar daug ką matėme. Vaiki
nus nustebino pats aukščiausias 
“CN Tower” pasaulyje. Užsikė- 
lėm iki pat viršaus, iš. kur galima 
matyti iki Niujorko. “Aušros” 
sporto klubas mums suruošė pri
ėmimą ir išvedė jaunuolius į kiną.

Paskutinę pilną dieną vaikai 
lankė “Canada’s Wonderland”. 
Po to susitikom pas Kurus atsi
sveikinimo vakarui. Smagu pasi
džiaugti ir liūdna išsiskirti. Mes 
daug kur buvome nuvykę su krep
šininkais, bet tokio nuoširdaus 
priėmimo kaip Toronte tikrai nesi
tikėjome. Šarūno Marčiulionio 
krepšinio akademijos vardu labai 
nuoširdžiai noriu padėkoti sporto 
klubui “Klevas”, jo treneriui 
Stasiui Kuliavui ir visiems, kurie 
prisidėjo. Dėkojame Linai ir 
Rimui Kuliavams, Arūnui 
Morkūnui, Edžiui ir Ramunei 
Stravinskams, Ramunei Stra- 
vinskaitei, Jolantai ir Gintui Sta- 
siulevičiams, Dainai ir Romui Pu- 
teriams, Robertui ir Vidai Tiri- 
liams, Pauliui ir Rasai Kurams, 
Rimui Panavui, Aldonai ir Anta
nui Sergaučiams, Ramonai ir 
Martynui Yčams, Dainai ir Bruno 
Baronaičiams, Reginai ir Vytai 
Šileikoms, Arūnui ir Ramunei Čy- 
gams, Stepui ir Žibai Ignatavi- 
čiams. Labai visiems esame dė
kingi. Prisiminsime Torontą mie
lai ir laikysime jus kaip geriausius 
draugus ir bičiulius savo širdyse.

Noriu padėkoti ir Šarūno 
Marčiulionio geram draugui Den
nis Garrison, kuris atvyko į To
rontą iš Kalifornijos stebėti mūsų 
varžybų, vaišinti mus pietumis ir 
maloniai su mumis pabendrauti. 
Grupės vadovė -

> A. Nausėdienė

“Aušra” siųs dvi komandas į VII 
Pasaulio žaidynes Lietuvoje, kur 
jie turės progą aplankyti Marčiu
lionio akademiją.

• Telkdami kelionei lėšas, 
mūsų krepšininkai Tėvo dienos 
proga pardavinės gėles Prisikėli
mo parapijoje.

• Nuoširdus ačiū KLF už dos
nų “Aušros” klubo parėmimą.

• “Aušros” klubas reiškia gi
lią užuojautą R.Miečiui, buvusiam 
pirmininkui ir treneriui, netekus 
tėvelio Juozo Miečiaus. D.D.
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KAUTIJVEĮKLA
• “Romuvos” stovyklos re

gistracijos lapus galima rasti 
skautų tinklalapyje — www.skau- 
tai.com seserijos sekcijoj. Tie, 
kurie neturi galimybės išsispaus
dinti registracijos lapų, prašom 
skambinti Ilonai Tarvydienei tel. 
416 234-1088; bus atsiųsta. Re
gistracijos lapų yra 3, ir visi turi 
būti užpildyti. Registracija turi 
būti išsiųsta iki birželio pabaigos.

Sv. Jurgio šventės sueigoje 
gegužės 28 d. “Rambyno” tunto 
įsakymus skaitė s.v. v.si. senj. 
Andrius Rusinas. Tuntininkas 
pasveikino skautus baigiant žie
mos sezoną ir linkėjo visiems sėk
mingos vasaros bei smagaus sto
vyklavimo.

DLK Vytauto vilkiukų dr- 
vės draugininkas s.v. Aras Ruslys 
vedė įžodį, kurį davė: Linas Alek- 
nevičius, Matas Biskys, Domas 
Grigutis, Lukas Janowicz, Linas 
Kairys, Paulius Putrimas, Marty
nas Sirvinskas, Mykolas Skilan- 
džiūnas ir Arnas Valuntonis. 
Tunt. s. Marius Rusinas užrišo 
tėvynės prisiminimo mazgelį, o 
tėveliai gero darbelio mazgelį. 
Antrąjį patyrimo laipsnį sėkmin
gai baigė: Lukas Gabrys, Myko
las Lapin, Tomas Marijošius, 
Christian Ploog, Viktoras Maksi
mavičius, Rimas Rėkus, Linas 
Repečka ir Andrius Trussow. 
Pirmą patyrimą baigė: Adomas 
Grybas, Lukas Sherwood ir Ma
tas Sriubiškis. Jie buvo perkelti į 
skautų draugovę. Vilkiukai įsigi
jo specialybes: siuvėjo - Justin 
Moulton, Linas Kairys ir Lukas 
Sherwood, virėjo - Matas Biskys, 
Mykolas Skilandžiūnas, Justin 
Moulton, Linas Kairys, Lukas

Janowicz ir Lukas Gabrys, rinkė
jo - Linas Kairys ir Christian 
Ploog, slidinėtojo - Matas Sriu
biškis.

DLK Mindaugo skautų dr- 
vės draugininkas s.v. v.sl. Morkus 
Sungaila vedė skautų įžodį. Jį 
davė: Jonas Barakauskas, Povilas 
Grigutis, Vytas Šimkus, Justin 
Turūta ir Maksas Valadka. Tunt. 
s. Marius Rusinas užrišo tėvynės 
prisiminimo mazgelį, o tėveliai 
gero darbelio mazgelį.

DLK Gedimino prityrusių 
skautų dr-vės draugininkas s.v. 
v.sl.senj. Danielius Puzeris siūlė 
šiuos prityrusius skautus pakėli
mams. Į paskiltininkio laipsnį: 
Darių Paznėką ir Alvydą Bra- 
žuką.

S.v. kand. buvo pakelti: į pa
skiltininkio laipsnį: Viktoras Bra- 
žukas ir Valen Steer, o į skiltinin- 
ko laipsnį: Stefan Wasowicz. Ro
mo Kalantos skautų vyčių būre
lio vardu s.v. v.sl. Jonas Didžbalis 
ir “Rambyno” tuntas pasveikino 
naujus vyčius Arą Ruslį ir Justiną 
Tarvydą. Jie davė sk. vyčių įžodį 
kovo mėn.

Trumpai pakalbėjo Kana
dos skautų atstovas Bill Leach, 
apibūdinęs Gilvelio kursų reikš
mę ir pasveikinęs naujas gil- 
velistes Vidą Skilandžiūnienę ir 
Rūtą Baltaduonytę-Lemon. 
Įteikė Kanados skautų vadovų 
pažymėjimus - 5 metų vado
vavimo - vyr. sk. Veronikai Le
mon, vyr.sk. Rasai Aiello ir v.s. 
fil. Arūnui Dailydei. Tuntininkai 
tarė keletą žodžių apie veiklą ir 
ateinančią stovyklą. Pabaigai su
giedota tradicinė malda Ateina 
naktis. M.R.

AUDIMO ŽODIS
Jaunimo patriotinės

Skelbia penktą lietuviškos patriotinės poezi
jos konkursą išeivijos lietuvių jaunimui. A.a. rašy
tojo Balio Gaidžiūno testamentu įsteigtą 
konkursą vykdo JAV LB Klyvlando apylinkės 
valdyba. Konkurse gali dalyvauti jaunimas nuo 12 
iki 25 metų amžiaus. Skiriamos 6 premijos: pir
moji - 100 JAV dol.; 2 po 75 JAV dol.; 3 po 50 
JAV dol.

Savo sukurtą ir niekur nespausdintą eilėraštį 
reikia pasirašyti slapyvardžiu ir pažymėti amžių.

poezijos konkursas
Atskirame lapelyje užrašyti slapyvardį, vardą, 
pavardę, amžių, adresą, telefono numerį ir, jei tu
rima, elektroninio pašto adresą.

Tą lapelį įdėti į atskirą voką, ant to voko 
užrašyti slapyvardį, voką užklijuoti ir jį drauge su 
eilėraščiu iki 2005 m. gruodžio 1 d. siųsti vertini
mo komisijos pirmininkei šiuo adresu:

Dr. Jolitai Kavaliūnaitei, 3332 Boyne Rd., 
Barberton, OH 44203, USA.

Tėtė
Aš labai dažnai prisimenu savo tėvą. Iš 

vaikystės man liko tik padriki įspūdžiai, nors kai 
kurie labai pamokantys. Paauglystės metai 
prabėgo be tėvo, nes gelbėdamas iš nacių 
kalėjimo mano brolį, savo vyresnįjį sūnų Gabrie
lių, jis buvo atsidūręs Vakaruose, gyveno 
Vokietijoje, Australijoje ir tik 1959 m. grįžo į 
Lietuvą. Tada iš tiesų pažinau jį ir mokiausi iš jo 
vertinti žmones, pažiūras, įvairias situacijas, 
apskritai pasaulį ir įvykius. Tėvas man visada 
buvo principingumo pavyzdys. Jis atvirai ir ryž
tingai kovojo su viešojo gyvenimo blogybėmis, o

aš, patardamas jam, kai kada koreguodamas, ir 
pats atsidurdavau, šalia savo muzikos bei peda
gogikos, dar ir architektūros bei paminklosaugos 
kovų peripetijų sūkuryje.

Dabar galiu teigti, jog tėvo asmenybė, jo bu
vimas šalia padėjo man nesusovietėti, nenuklysti 
konformistiniais keliais. Buvome draugai, bend
raminčiai, bet ir šešiasdešimties metų sulaukęs 
norėdavau išgirsti jo patarimų, kartais ir paba
rimų, nes Dievas davė mano Tėveliui sulaukti 
šimto metų (1893-1993) ir iki gyvenimo pabaigos 
nepagailėjo šviesaus proto, jautrios širdies ir 
meilės gyvenimui.

Vytautas Landsbergis, iš knygos Lūžis
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Netrukus ir vėl taip bus - “Romuva 2004” stovykloje vadovai 
verda vakarienę. Iš kairės: Rūta Baltaduonytė-Lemon, Nijolė 
Simonavičienė, Rūta Gečienė, Julija Yčienė, Marius Rusinas

Nuotr. Alekso Gečo
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Atstovaukite Kanados lietuvių jaunimui 12-tame PLJK!
Kanados lietuvių jaunimo sąjunga kviečia Kanados lietuvių jaunimą įteikti prašymus tapti 

atstovais ateinančiame Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese, kuris Įvyks Kanadoje 2006 m. vasa
rą Toronte, Hamiltone ir Montrealyje.

Kurie gali būti atstovais? Asmenys tarp 18 ir 35 metų amžiaus, norintys būti vadovais sa
vo bendruomenėje. O kam būtų Įdomu dalyvauti šiame Kongrese? Norintiems sustiprinti 
ryšius ar susipažinti su lietuvišku jaunimu Kanadoje ir visame pasaulyje. Kam tiktų Kongresas? 
Mėgstantiems diskutuoti lietuvybės išlaikymo klausimais išeivijoje.

Visą Kongreso programą rasite Kongreso oficialiame tinklalapyje: www.kongresas.org. 
Bendros žinios apie Kongresą taip pat yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos tinklalapyje: 
www.pljs.org.

Asmenys, norintys tapti Kanados atstovais ateinančiam Kongresui, turi atsakyti į šiuos du 
klausimus: Kodėl noriu tapti 12-ojo PLJ kongreso atstovu? Kaip mano dalyvavimas Kongrese pri
sidėtų prie lietuvybės išlaikymo mano bendruomenėje?

Atsakymus priimsime lietuvių, anglų arba prancūzų kalbomis, tačiau pageidautina, kad ra-. 
šytumėt lietuviškai, nes Kongresas vedamas lietuvių kalba!

Prašymus siųskite iki birželio 20 d. Kanados lietuvių jaunimo sąjungos krašto valdybai ei. 
paštu valdyba(5 kljs.org arba paprastu paštu Į KLJS raštinę, 1 Resurrection Rd., Toronto ON 
M9A 5G1. Laukiame atsiliepiant Jūsų visų! Kanados lietuvių jaunimo sąjungos krašto valdyba
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ORTODONTAS
(Orthodontist)

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 
2326 Bloor Street West, Suite 200 

(Prie Jane gatvės)

416 769-2526

E
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XXXV KL dienų pokylyje gegužės 21 d. Anapilyje, Mississaugoje, “Keistuolių teatras” išjudino jaunimą 
smagiai pašokti Nuotr. D.R. Puterių

1 Resurrection Rd., Toronto, ON, M9A 5G1 tel. 416-889-5531 
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com

LAIDOTUVIŲ NAMAI

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800

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

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir 1.1. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą!

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis.

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

Tel. Toronte 416 531-4800
Bilietus prašau atsiimti, Į tolimesnes 
vietoves siunčiu X-PRESS paštu

• . • '
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p.

Telefonas veikia nuo pimnad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v.
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių._____________________________________________________________

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, L5A 3X2

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563
Visos paslaugos atsikviečianl gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

http://www.skau-tai.com
http://www.kongresas.org
http://www.pljs.org
kljs.org
mailto:klfondas@on.aibn.com
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Prisimenant Joną Govedą
Klasikinės muzikos žinių 

leidinyje Wholenote, leidžia
mame Toronte, birželio mėne
sio laidoje (psl.22) atspausdin
tas straipsnis “John Govedas 
Remembered”. Jame Larry 
Beckwith rašo, kad Toronto 
chorinei veiklai staigus smūgis 
buvo Jono Govedo netektis. Jis 
buvo žinomas kaip Lietuvos 
kankinių parapijos chorvedys ir 
vargonininkas, jaunimo dainų 
kompozitorius ir visame mieste 
nesuskaičiuojamų chorų akom- 
panuotojas.

Straipsnio autorius surinko 
keleto a.a. Jono pažįstamų pa
stabas apie jį. Glenda Craw
ford, Oakvillės vaikų choro 
vadovė teigė, jog pažinojo Joną 
iš Kivvanis muzikos švenčių, 
kuriose jis įdėmiai klausydavo 
visų chorų. Kaip vaikų muzikos 
kompozitoriaus, jo kūryba 
aukštesniems balsams buvo itin 
įdomi, o vaikai labai mėgo dai
nuoti jo spalvingai harmoni
zuotas dainas. Jo repertuare 
nebuvo dviejų panašių kūrinių.

Lee Willingham, Wilfrid 
Laurier universiteto profeso
rius, ir Bell’Arte Singers diri
gentas, apibūdino Joną kaip tu
rintį savitą charakterį, muzikinį 
ir asmeninį. Jis buvo labai ener
gingas, visada su išdykumo 
priegaide. Jo talentas muzikai -

įgimtas, o technika irgi puiki. 
Jaunimo chorai, turėję progą 
dainuoti jam akompanuojant, 
tikrai turėjo ja džiaugtis.

Mark Bell, Riverdale 
Youth Singers (10 m. ir vyresnių 
vaikų) dirigentas, sakė, kad Jo
nas ne tik akompanavo chorui, 
bet ir klausėsi kiekvieno vaikų 
garso. Jis buvo gabus vokiečių, 
prancūzų ir lotynų kalbos tari
mui ir mokė ne tik vaikus, bet ir 
mokytojus apie žodžių kilmę. 
Net paprasčiausius dainavimo 
pratimus buvo įdomu atlikti 
Jonui vedant. Jis sugebėjo ge
riausiai bendrauti su vaikais, ir 
jie jį geriausiai suprato... dažnai 
geriau negu suaugusieji.

Anne Massicotte, Riverda
le Young Singers (7-9 m. am
žiaus vaikų) dirigentė ir Earl 
Haig mokyklos muzikos moky
toja, pasakojo, kad jos mokyk

los choras, dainuodamas festi
valyje “Massey Hali” balandžio 
pabaigoje, Jonui dedikavo jo 
paties sukurtą dainą I am the 
song, jam jau gulint gretimoje 
ligoninėje. Jos įrašą išgirdęs, 
rašo Anne, jis pakėlęs anta
kius...

* * *

Riverdale jaunimo chorai 
savo pavasarinį koncertą, įvy
kusį gegužės 30 d. Metropolitan 
Community šventovėje Toron
te, paskyrė Jono atminimui pa
gerbti, o specialiai dainavo jo 
sukurtą Where Go The Boats 
(žodžiai - jo mėgstamo poeto 
Robert L. Stevenson). Tai buvo 
pirmas koncertas, kuriame vai
kai dainavo be jo akompanavi- 
mo. Koncerto programoje - 
įvadas apie jo gyvenimą, nema
žai nuotraukų iš choro praei
ties, kurias puošė vaikų nupieš
tas atsisveikinimas Be at peace, 
Mr. G.

Jo atminimui įsteigtas “Ri
verdale Youth Singers John E. 
Govedas Memorial Scholar
ship Fund”, kurio lėšos skiria
mos nepasiturintiems vaikams, 
norintiems dainuoti RYS chore 
(metinis choristo mokestis - 
$175-$200 dol.). Tinklalapis - 
info@riverdaleyouthsingers. 
org. RSJ

Keli trupiniai
Tikrąją savo autobiogra

fiją kiekvienas nusinešame į 
kapus. Tai, ką užrašome ar 
pasakome, tėra tik trupiniai, 
nukritę nuo stalo, už kurio 
puotaujame patys su savim. 
Juk daugelis dalykų, be galo 
svarbių tau, niekada nebūna 
pasakyta kitiems. Ne tik to
dėl, kad bijotum juos visus 
kelti viešumon, bet ir dėl to, 
kad nemoki jų pavadinti. Ne 
veltui poetai sako, kad jų bio
grafija surašyta kūryboje. Jie 
laimingi: gali užrašyti save - 
jeigu ne tiesiogiai, tai nors 
metaforomis, simboliais. Ne 
poetams reikia tenkintis tru
piniais.

Nežinau, ar turi kokią 
įtaką vaikystės įspūdžiai žmo
gaus likimui, bet jeigu turi, tai 
tik su tom lygumom ir nuola

tiniu žiūrėjimu už horizonto, 
kur leidžiasi didelė oranžinė 
saulė, galėčiau sieti vieną sa
vo lemtingą bruožą - nesuge- 
bėjimą gyventi šia diena ir 
prakeiktą norą būtinai matyti 
rytojų. Tas bruožas labai sle
gia, neleidžia natūraliai 
džiaugtis ir liūdėti, padaro 
biografiją perdėm lygią, be 
pakilimų ir daubų, todėl ne 
kartą yra tekę gailėtis, kad ne
sugebėjau spontaniškai rea
guoti, nepaklausiau pirmo 
impulso, kuris vėliau pasiro
dė buvęs tikras. Bet ir pasi- 
guodžiu: lyguma eidamas, toli 
nueini, ramiai pasvarstai, 
ilgiau būni ištikimas, išsaugai 
daugiau jėgų svarbesniam 
posūkiui.

Albertas Zalatorius, 
(iš biografijos)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

AtA
JONUI GOVEDUI

po ilgos ir sunkios ligos palikus šią ašarų ir vargų 
pakalnę, netekus brangaus sūnaus ir brolio, o 
Toronto ir Kanados lietuviams praradus didelio 
talento asmenį, nuoširdžiai užjaučiame velionies 
motiną ir brolį su šeima bei visą Lietuvių bend 
ruomenę. Su liūdesiu -

“Pašvaistės” choras, London, ON Pavasarėjantis kryžių kalnelis Sv. 
Jono lietuvių kapinėse, Mississau- 
goje, ON Nuotr. K. Poškaus

LITUANUS, The Lithuanian 
Quarterly, Volume 50:5 (2004). 
50 year anniversary. Admi
nistration: Lituanus, Arvydas Ta
mulis, 47 West Polk Street, Suite 
100-300, Chicago, IL 60605- 
2000, USA.

LITHUANIAN HERITAGE. 
May-June 2005. Publisher-Edi
tor Vai Ramonis. Published bi
monthly by Baltech Publishing

(P.O. Box 225 Lemont, IL 60439- 
0225, USA). Subscription rates 
per year in U.S. $29.95, Canada 
$41.95 U.S.

Dalia Milukaitė-Buragienė, 
MEDŽIŲ ABĖCĖLĖ. Eilėraščiai 
vaikams. Spalvotos iliustracijos. 
Dail. Irena Dastikaitė-Buragienė. 
Redaktorius Vladas Buragas. Lei
dėjas Lietuvos neprikl. rašytojų 
sąjunga. Kaunas, 2005 m. 24 psl.

AUKOS

A.a. Juozui Lukošiūnui mi
rus, užjausdami jo žmoną Ange
lę, dukrą Margaritą Kiškienę su 
vyru bei visus artimuosius, Tė
viškės žiburiams aukojo: $50 - B. 
A. Matulaičiai, V Buttinger, E. 
Žulys, Neris R. Nielsen, S. Žulys,
J. J. Šarūnai; $35 - T. B. Stanuliai; 
$30 - A. Ramanauskienė; $25 - 
A. Lemežys, D.T. Chomomaz, I.
K. Paznekai, J. Č. Kūrai; $20 - J. 
Poška, A.S. Medeliai, A. Monts- 
vilas, D. Vaidilienė, E. Ališaus

kienė; $15 - V. Vaitkus; $10 - M. 
Vaitkienė. Aukas surinko B. Ma
tulaitienė.

A.a. Vytauto Sendžiko atmi
nimui pagerbti LSS Skautybės 
fondui aukojo: $50 - C. Senkevi
čius, S. Draugelienė ir šeima; $30 
- L.E. Adomavičiai; $25 - B.P. 
Sapliai; $20 - Ž. Ignatavičienė, 
E.M. Kazakevičiai, M. Gudelie
nė, E Mockus, A.A. Sergaučiai, I. 
Turūtienė, A.I. Žemaičiai; $15 - 
M. Tamulaitienė. RS. ir D.K.

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasi. Reikia paramos 
ir “Tėviškės žiburiams”. Kas galite, paremkite juos auka, rėmėjo 

ar garbės prenumerata, testamentiniu palikimu.

ROCK OF EUROPE INC
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 Six Point Road

(į pietus nuo Bloor, netoli Islington) 
Toronto, ON M8Z 2X3

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Nuotaikos
Žmogus panašus į termometro stulpelį. Aukštyn, žemyn, aukš

tyn, žemyn, aukštyn, žemyn... Būna ir pastovumo. Toks mūsų buvi
mas, čia, žemėje... Reda Kiselytė, Rokiškis
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First Writes — naujai išleista 
(Banff Centre Press) Kanados 
rašytojų antologija, kurioje jie 
pasakoja apie savo pirmuosius li
teratūrinius žingsnius, lūkesčius, 
nusivylimus ir pergales. Knygos 
sutiktuvės vyks Kingstone birže
lio 17, penktadienį 7.30 v.v. 
“The Gallery Cafe”, Toronte - 
birželio 19, sekmadienį, 2 v.p.p. 
“David Mirvish Books & Art” 
knygyne. Informaciją teikia lei
dinio sudarytoja Kelley Aitken 
(tel. 416 533-6798, ei.paštu kel- 
ley.aitken@sympatico.ca. Inf.

Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūris gegužės 1 d. įvy
kusiame metiniame narių susi
rinkime išrinko naują valdybą: 
Romas Jonušonis - pirmininkas, 
Viktoras Remesat - vicepirmi
ninkas, Dalia Jankauskaitė - sek
retorė, Violeta Jonušonienė - iž
dininkė, Algis Nevulis, Vitas Ba- 
lyta, Antanas Zimnickas - valdy
bos nariai.VJ.

PAIEŠKOJIMAI

Ieškoma Veronikos Tamošiū
naitės palikuonių. Nuotrau
koje - ji 1923 m. Kanadoje

Jūratė Jakeliūnienė, gyve
nanti Kalifornijoje, ieško savo 
prosenelio Ipolito Tamošiūno ir 
jo sesers Veronikos palikuonių. 
Jie, kilę iš Panevėžio apskr., Ra
mygalos raj., atvyko į Kanadą 
apie 1899 m. Veronika, atvykusi į 
Torontą, netrukus ištekėjo už 
daug vyresnio vyro. Ryšiai nutrū
ko, kai likusi Lietuvoje šeima bu
vo ištremta į Sibirą. Jūratės moti
na - Irena Tamošiūnaitė, jos 
senelis - Ipolito brolis Antanas. 
Žinantys ką nors apie juos pra
šomi kreiptis ei.paštu arvyjura 
@yahoo.com.

Ieškau močiutės giminių už
pildyti genealogijos medžiui. 
Močiutė Petronėlė Miliauskaitė, 
gimusi Kalvarijoje, Marijampolė
je, emigravo iš Lietuvos į Brazili
ją 1918 m. Kiti giminės gali būti 
Jokūbas Miliauskas, Danutė Mi
liauskienė, Alfonsas, Jonas, Vin
centas, Izabelė. Turintys žinių 
prašomi susisiekti el.paštu: ruiz. 
femandes(a>gmail.com.

VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis.

Esu Ontario provincijos akre
dituota vertėja prie Teisėsau
gos ministerijos (Ministry of 
the Attorney General)

Genovaitė Bijūnas, Ph.D.
Tel. 416 621-1638, fax 416 621-8479

Adresas: 106 Meadowbank Road, 
Etobicoke, Ontario M9B 5C9

Dail. Snaigės Šileikienės pa
roda Išėjusio rudens ženklai, su
rengta “Lietuvos aido” galerijoje 
Vilniuje, sulaukė vietinės spau
dos dėmesio. Apie ją buvo rašo
ma OMNI interneto žinių tinkla- 
lapyje, laikraštyje Lietuvos žinios 
(Nr. 10, 2005.V.25), Lietuvos ryto 
priede “Sostinė”. Straipsniuose 
apibūdinti dailininkės meninė 
kelionė Toronte, Paryžiuje, Ispa
nijoje. (Šią parodą torontiečiai 
matė 2004 m. kovo mėnesį To
ronte.) Lietuvoje parodos atida
rymo metu gegužės 18 d. S. Šilei
kienės vyras, rašytojas Antanas 
Šileika pristatė savo naujausią 
romaną Woman in Bronze. Paro
da veikė iki gegužės pabaigos. 
Jos surengimą rėmė Kanados 
ambasados biuras Vilniuje.

Kanados statistikos depar
tamentas ruošiasi gyventojų su
rašymui, kurie įvyks 2006 m. ge
gužės 16 d. Šią vasarą bus samdo
ma 700 tarnautojų sutikrinti gy
venamus adresus Ontario pro
vincijoje. Studentai ir laikino 
darbo ieškantys kviečiami prisi
statyti per surašymo tinklalapį 
www.census2006.ca .

Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems tremtinių vaikams ir jų 
šeimoms būrelio pirm. Monika 
Povilaitienė vis gauna patvirtini
mus, kad suaukoti pinigai nuo 
2003 m. iki dabar - $13,500 pasie
kia Lietuvos “Caritas” su direk
toriaus kun. Roberto Grigo ir 
Vilniaus arkivyskupijos pareigū
no Boleslovo Stankaus parašais. 
Jų nurodymu pavesta sės. Nijolei 
Sadūnaitei pinigus paskirstyti jos 
globojamiems ligoniams. Tą ji at
lieka kiekvieną kartą gavusi pini
gus. Monika Povilaitienė, 

Kovai su vėžiu ir džiova 
sergantiems tremtinių vaikams 

būrelio pirmininkė
DR. VINCAS W. KADIS, Ed

monton, AB, dalyvavęs Lietuvių 
dienose Toronte, paaukojo naš
laičių kaimui Vaiko tėviškės na
mai $300. Nuolatiniam rėmėjui 
nuoširdžiai dėkoja -

KLK moterų dr-jos 
centro valdyba 

Vilkaviškio vyskupijos glo
bojamam našlaičių kaimui Vaiko 
tėviškės namai aukojo: $1,000 KL 
Katalikų centras; $200 - J. Valiu
kas, M. Zubrickas; $100 — L 
Nacevičienė, St. Petryla, R. Be- 
keris. Rėmėjams nuoširdžiai dė
koja - KLK moterų dr-jos 

centro valdyba

ATEITININKŲ ŽINIOS
Yra kilusi mintis, jubiliejinės 

ateitininkų stovyklos proga, Ka
nados ateitininkams apmokėti 
vieno “Ateities” žurnalo nume
rio išleidimą ($2000). Visi ateiti
ninkai yra kviečiami paremti šį 
projektą. Čekius rašyti: “Ateiti
ninkų tėvų komitetas”. Prisikėli
mo kredito kooperatyvo sąskai
tos nr. 1158151, Lietuvių kredito 
kooperatyvo “Parama” sąskaitos 
nr. 5661. Auką galima taip pat 
įteikti V. Aušrotui ar O. Gustai
nienei. O.G.

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsieni ir 
atvykstantiems Į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tek 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.
“BALTIC TREE SERVICE”. 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų, visų rūšių medžius, 
krūmus pigiai ir tvarkingai. Pa
gražinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka 
staliaus, vidaus sienų (drywall), 
dažymo, plytelių dėjimo, elektros 
įvedimo, “plumbing” darbus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323 arba 416 882-8531.

SKAUDUS PRAEITIES ŠEŠĖLIAI IR VILTIS
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos vyriausybės 

generalinio direktoriaus ANTANO PETRAUSKO kreipimasis į 
užsienio lietuvių bendruomenes Tautos gedulo ir vilties dienos proga

BRANGŪS TAUTIEČIAI!

Birželio 14-oji Lietuvos valstybės, lietuvių tautos istorijoje pažymėta didelių moralinių ir fizinių 
išbandymų, tragiškų įvykių ženklu. Tolimais 1941-aisiais metais bolševikinis režimas pradėjo neregėto 
masto nusikalstamą akciją prieš lietuvių tautą. Tūkstančiai šeimų buvo išplėšti iš gimtųjų vietų, per 
prievartą atskirti nuo artimųjų, giminių ir išvežti į kraupią nežinią, iš kurios daugeliui nebuvo lemta su
grįžti. Amžino įšalo žemėje amžinai liko tūkstančiai mūsų tėvų ir motinų, brolių ir seserų, vaikų ir senelių.

Režimas siekė pirmiausia palaužti pačią tautos dvasią, sunaikinti jos genofondą, šviesuolius, 
inteligentiją. Todėl pirmiausia buvo deportuojami mokytojai, gydytojai, valstybės tarnautojai, pasiturintys 
ūkininkai, karininkai, profesūra, studentai.

Tačiau nuo totalitarinės sistemos nukentėjo ne tik jie. Baigiantis Antrajam pasauliniam karui, tūks
tančiai mūsų tautiečių, siekdami išvengti naujų represijų, buvo priversti palikti ne vienos kartos kurtas 
materialines ir dvasines gėrybes, pasitraukti į Vakarus ir vėliau emigruoti į tolimus ir nežinomus kraštus, 
pradėti gyvenimą iš naujo. Emigracijoje išaugo ne viena lietuvių karta. Neįmanoma paskaičiuoti, kokių 
nuostolių patyrė Lietuva dėl deportacijų, priverstinės emigracijos, svetimų primestos socialinės ir politi
nės santvarkos.

Tačiau Atgimimas, Baltijos kelias visam pasauliui parodė, kad neįmanoma sunaikinti tautos dvasios, 
kai tauta vieninga, kai sugeba išsaugoti tikėjimą, dvasines vertybes. Jas išsaugojo ir ištremtieji į 
neaprėpiamas Sibiro platybes, ir emigravę į Vakarus, ir gyvenę Lietuvoje.

Birželio 14-oji - ne tik gedulo, bet ir vilties diena. Prisimindami totalitarinių režimų aukas, užjausda
mi nukentėjusius nuo šių režimų, mes gyvename su viltimi širdyje: tai daugiau nepasikartos, tai neturi 
pasikartoti. Mūsų valstybė per 15 Nepriklausomybės metų padarė viską, kad Lietuvai, jos piliečiams 
netektų daugiau pajusti brutalią svetimųjų jėgą, gyventi pagal svetimųjų primestą tvarką.

■ ......
MOKSLININKŲ ŽINIAI

Antrojo “US/EU Baltic” 
tarptautinio simpoziumo Balti
jos jūros ekologijos klausimais 
suvažiavimas įvyks Klaipėdoje 
2006 m. gegužės 23-25 d.d. tema 
- Integrated Ocean Observation 
Systems for Managing Global & 
Regional Ecosystems Using Mari
ne Research, Monitoring & Tech
nologies. Dalyvaus Danijos, Esti
jos, Suomijos, Vokietijos, Latvi
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, 
Švedijos, JAV ir kitų Europos są
jungos valstybių žinovai pasida
linti žiniomis ir svarstyti jūros 
priežiūros sistemų problemas, jų 
galimus sprendimus, naują tech
nologiją, bendrus projektus ir 
bendradarbiavimo galimybes. 
Pirmasis susitikimas įvyko 2004 
m., pranešimus skaitė atstovai iš 
17 valstybių. Informaciją apie tai 
teikiama tinklalapyje www.US- 
Baltic2006.org. Norintys simpo
ziume skaityti pranešimus yra 
prašomi konspektus pasiųsti 
techninės programos pirminin
kams iki 2005 m. gruodžio 1 d. - 
prof. Algimantui Juozapavičiui, 
Vilniaus universitete (algiman- 
tas.Juozapavičius (<7maf.vu.lt) 
arba prof. Viktorui Klemui, De
laware universitete (klemas@ 
udel.edu), kopirmininkams dr. 
Albert Williams, IEEE/OES 
(awilliams(Swhoi.edu). Algiui 
Kalvaičiui, IEEE/OES (algis- 
suzanne(a>erols.com) arba Linai 
Šiaulienei, CMR, (lineka@del 
fi.lt Inf.

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, kuri 
yra pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnaujin
kite. Tiio sutaupysite administ
racijos laiką ir pašto išlaidas.

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūna 
per 1-2 valandas. Labai gera ko
kybė. Skambinti bet kuriuo laiku 
tel. 416 503-1687.

I BPL Import/Export

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905) 383-1650

zr . .... . ti
Toronto lietuvių jaunimo ansamblis

“GINTARAS”
yra išleidęs 50-mečio koncerto vaizdajuostę (DVD) j 

bei jubiliejinį leidinį
JUOS ABU GALIMA UŽSISAKYTI PAS

Ritą Karasiejienę, tel. 905-279-9079
VAIZDAJUOSTĖS kaina - $15 (su persiuntimu - $20);

LEIDINIO KAINA - $10 (su persiuntimu - $ 1 5)
------ ■—- ' • I

“Gintaro” 50-mečio proga gauta papildomai aukų.
Po $100 aukojo: F. Mockus, Z. Prakapaite-Kruszewski,L. S. B.R. Prakapai

DALIA VAŠKEVIČIŪTĖ, CFP
NORĖTUMĖT IŠEITI Į 

PENSIJA?
Nereikia didelio turto, reikia

GERO PLANO!

PASKAMBINKITE MAN, 
pasitarsime, padėsiu susitvarkyti ateičiai 

TAUPYMO SĄSKAITA:
2.4% - kasdieninės palūkanos (be priemokų) 

GIC: 1 m. - 3%; 2 m. - 3.2%; 3 m. - 3.45%; 4 m - 3.6%;
5 m. - 3.8% (nuošimčiai gali keistis) 

f j) Da le Morrow 
INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

A.a. Beniui Paškui tragiškai 
žuvus, jo atminimui Tėviškės ži
buriams $25 aukojo J. Rinkū- 
nienė.

A.a. Albinai Buožienei mi
rus, užjausdami jos sūnus - Kazi
mierą, Joną, Albiną, Vincą ir se
serį Teresę Gražuiienę, Kovai su 
vėžiu, džiova ir cukralige sergan

tiems vaikams Lietuvoje aukojo: 
$30 - T. Gražulienė; $20 - D. 
Skukauskaitė, L. Matulevičienė, 
S.M. Petrylos, E. Bersėnienė, D. 
Vaidilienė; $10 - R. Kartavičius, 
K. Buožis, J. Buožis, V. Buožis, 
E. Stemler, P. Šostakas, R. Beke- 
rienė; $5 - V. Lėverienė, A. Stoč- 
kus. M.P.

mailto:kel-ley.aitken@sympatico.ca
yahoo.com
gmail.com
http://www.census2006.ca
http://www.US-Baltic2006.org
maf.vu.lt
udel.edu
whoi.edu
erols.com
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10 TORONTO^
Anapilio žinios

• Mūsų šventovėse Sibirinių 
trėmimų diena bus minima atei
nančio savaitgalio Mišiose.

• Ateinanti sekmadieni bus 
renkama Toronto arkivyskupijos 
Įsakyta antroji rinkliava Šv. Vin
cento Pauliečio labdarai.

• Birželio 8, trečiadieni, iš 
Lietuvos kankinių šventovės pa
laidotas a.a. Pranas Gabrėnas, 87 
m. amžiaus.

• Birželio 10, penktadieni iš 
Lietuvos kankinių šventovės pa
laidotas a.a. Joseph Misetich, 66 
m. amžiaus, vyras buvusios mūsų 
parapijietės Gretos Uogintaitės.

• Delhi-Tillsonburg LB apy
linkės Sibirinių trėmimų minėji
mo iškilmės Įvyks birželio 18, 
šeštadienį, po 3 v.p.p. Mišių prie 
Šv. Kazimiero šventovės kry
žiaus.

• Anapilio parapijos jauni
mas kviečia visus Toronto ir 
Hamiltono draugus į mokslo me
tų užbaigimo proga rengiamus 
šokius birželio 19, sekmadienį, 5 
v.p.p. Anapilio parapijos salėje. 
Programoje: 7 v.v. — “Pizza” ir už
kandžiai; 7.30 v.v. - teatro studija 
“Žalios lankos” atliks pjesę 
Bulvinė pasaka. Vakaro metu - 
diskoteka, konkursai, nealkoho
linis baras. Vakaro užbaigimas 11 
valandą. Įėjimas - $5.

• Wasaga Beach apylinkės 
lietuviams pranešame, kad birže
lio 26, sekmadienį, Mišios Gero
jo Ganytojo šventovėje jau bus 
aukojamos vasaros tvarka - 10.30 
v.r. Tuoj po Mišių pievoje bus ge
gužinė ir švenčiamos Joninės, 
Vladinės, Petrinės ir Povilinės.

• Birželio 26, sekmadienį, 3 
v.p.p. Suvalkų krašto lietuvių išei
vijos sambūris rengia gegužinę 
įprastoje vietoje - Mississaugos 
miesto Erindale parke. Visi lietu
viai kviečiami dalyvauti ir lietu
viškų šeimų aplinkoje praleisti 
vakarą.

• Žodis tarp mūsų knygelių 
liepos-rugpjūčio laidą platina Al
bina Augaitienė sekmadieniais 
parapijos salėje.

• Mišios birželio 19, sekma
dienį: 9.30 v.r. už a.a. Augustą 
Underį; Į1 v.r. už parapiją; Vasa- 
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
2 v.p.p^ už a.a. Algirdą Dumčių; 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
birželio 18, šeštadienį. 3 v.p.p. už 
a.a. Ireną Mačiulytę-Kunii.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo B. Vilkuvienė.

Šių metų tautybių festivalis 
“International Caravan 2005”, 
rengiamas Toronte, pirmą kartą 
per 37 metus vyks po vienu stogu 
Downsview parke nuo birželio 21 
iki liepos 4 d. Dalyvaus daugiau 
kaip 50 tautybių, kurių bendruo
menės pasirodys su tautiniais šo
kiais, valgiais, meno dirbiniais. 
Vyks vyrų futbolo rungtynės, ma
dų paroda, programos vaikams. 
Įėjimo bilietas, galiojantis 14 die-

Prisikėlimo parapijos žinios
• Parapijos choras giedojo 

paskutinį kartą prieš vasaros 
atostogas per 10.45 v.r. Mišias, 
kuriose giesme ir malda buvo pa
minėti į Sibirą išvežtieji ir ten 
žuvę lietuviai.

• Parapijos tarybos prezidiu
mo posėdis - birželio 21 d., 7.45 
v.v. parapijos patalpose.

• Birželio 15 d. palaidota 
a.a. Teodora Varnickienė, 93 m. 
Paliko dukras Birutę MacNaugh- 
ton, Valytę Kliminskienę ir sūnų 
Gintautą su šeimomis. Lietuvoje 
mirė a.a. Elenutė Pečiukaitienė, 
Onos Girdauskienės sesuo, ir To
ronte gyvenusi a.a. menininkė 
Adelė Katelienė, 92 m.

• Šį sekmadienį. Tėvo die
nos proga, parapijos kavinė ga
mins vėdarus ir žemaitiškus bly
nus, o jauniai krepšininkai parda
vinės rožes telkdami lėšas jų ke
lionei f sporto žaidynes Lietu
voje.

• “Kretingos” vasaros sto
vyklų vadovams pasiruošimo die
na bus šį šeštadienį, birželio 18, 
nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p.

• “Kretingos” stovyklavietei 
reikia daug savanorių darbinin
kų. nes po žiemos ir vandalų pa
darytos žalos tenka daug ką taisy
ti. dažyti ir valyti. Tam tikslui or
ganizuojami darbo talkos savait
galiai. Galintys prisidėti darbu 
yra prašomi susisiekti su Rūta 
Jaglowitz 416 622-9919 ar ruth. 
jaglowitz@senecac.on.ca. Sto
vyklų tvarka: angliškai kalban
tiems lietuvių kilmės vaikams lie
pos 3-16 d.d.; lietuviškai kalban
tiems liepos 17-30 d.d.; šeimų 
stovykla rugpjūčio 7-13 d.d. Re
gistracijos blankus visom stovyk
lom galima gauti parapijos rašti
nėj.

•Kas norėtų dainuoti 2006 
metais Dainų šventėj Čikagoj, 
yra prašomi susisiekti su Kana
dos chorų koordinatore D. Vis- 
kontiene - 416 762-8098. Stu
dentai (tarp 16 ir 30 metų amži
aus), norintys dalyvauti Dainų 
šventėj, registruojasi pas Aleną 
Skrinskaitę el-paštu: askrins- 
kas@hotmail.com.

• Mišios sekmadienį, birže
lio 19: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Juozą 
Ražauską; 10.45 v.r. už a.a. Gedi
miną Smolskį, už a.a. prel. Praną 
Vaserį, už a.a. Mariją Leikūnie- 
nę; 12.15 v.d. už a.a. Albiną Lu- 
koševičienę-Grigaitę.

nų, kainuoja $35 asmeniui arba 
$80 šeimai su dviem vaikais iki 16 
m. amžiaus. Festivalis veiks kas
dien nuo 11 v.r. iki 11 v.v. prade
dant Čiabuvių diena (birželio 21) 
iki JAV Nepriklausomybės die- 
nos<(liepos 4). Rengėjai - ne pel
no siekianti, labdaros organizaci
ja “Metro Toronto International 
Caravan”. Visa reikalinga informa
cija randama tinklalapyje www. 
internationalcaravan.org . Inf.

Lietuvių Namų žinios
• Birželio 12 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 140 svečių. 
Pranešimą padarė Kultūros ko
misijos narys B. Stundžia.

•LN ir Labdaros valdybos 
posėdis - liepos 27 d., 6.30 v.v. 
LN seklyčioje.

• Birželio 19 įvyks pietūs Tė
vo dienai paminėti. LN Moterų 
būrelis pasveikins tėvelius, įteiks 
po gėlę ir pavaišins mėgstamais 
gėrimais. Maloniai kviečiami visi 
dalyvauti.

• “Lokyje” galima gauti įvai
riu lietuviško maisto gaminių. Tei
rautis tel. 416 534-8214.

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Norintieji pa
siimti sekmadieniais gaminamų 
patiekalų į namus prašome iš anks
to užsisakyti tel. 416 532-3311.

• Šį pavasarį KLB Švietimo 
komisija išleido knygą Lietuvių li
teratūros skaitiniai. Birželio 19, 
sekmadienį, 2 v.p.p. Toronto Lie
tuvių Namuose Kultūros komisija 
rengia susitikimą-pokalbį su šios 
knygos autore Rima Zemaityte- 
deluliis ir leidėjais. Visus, kas 
mėgsta poeziją, sodrų lietuvišką 
žodį, norėtų įsigyti naująjį leidinį, 
kviečiame dalyvauti.

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. J. Lu

košiūno atminimui aukojo: A.J. 
Šimkai - $100; O.K. Kudirkos - 
$25. Slaugos namų komitetas dė
koja visiems už aukas.
Išganytojo parapijos žinios

• Sekmadienį, birželio 19 
įvyks metinė parapijos gegužinė 
Centennial Park “A” rajone, Eto
bicoke, ON. Įvažiavimas į parką į 
šiaurę nuo Rathburn gatvės. Ge
gužinė prasidės pamaldomis 11 v. 
ryto.

• Sekmadienį, birželio 26, 
pamaldos įvyks 9.30 v.r. šventovė
je, po kurių bus konfirmantų pa
moka Lietuvių Namų seklyčioje.

• Parapijos tarybos posėdis - 
antradienį, birželio 28, 11 v.r. ku
nigo Algimanto namuose, Missi- 
ssaugoje.

• Liepos 3 d. pamaldos pra
sidės 11.15 v. ryto su Šv. Komuni
ja. Tai tęsis iki ateinančių metų 
birželio pabaigos.

Muziejaus-archyvo žinios
•. Pagal susitarimus su Lietu

vos bibliotekininkais, mes ieško
me šių leidinių persiuntimui į 
Lietuvą: Lietuvių enciklopedija 
(net ir pavienių tomų); Tėviškės 
žiburių 1953-1960 m. numerių; 
Journal of Baltic Studies komp
lekto. Be to, mokslininkai bei ra
šytojai prašomi Mažvydo biblio
tekos Lituanikos skyriui suteikti 
bibliografinių žinių apie savo 
straipsnius ir knygas bet kokiom 
kalbom. Dėl informacijos skam
binti tel. 905 566-8755.

• Muziejaus-archyvo išlaiky
mui E. ir L. Adomavičiai aukojo 
$200.

Gauta žinia, kad praeito pir
madienio rytą, birželio 13 Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
selių namuose Putname, CT, mirė 
kun. dr. K. Trimako mama seselė 
Rita, sulaukusi 101 m. amžiaus.

B MONTREAL
Lietuvaitės jojikės

Antonina Pavilanytė ant “Snaigės”, teisėja Shirley Arndt, 
Claudia Pavilanytė ant “Cool Running Sanka”

Sekmadienį, gegužės 29, 
Richmond, Que. buvo sureng
tos Kvebeko arabų arklių sąjun
gos varžybos, kuriose dalyvavo 
Aleno ir Rasos Pavilanių duk
ros Antonina Pavilanytė (10 m.) 
ir Claudia Pavilanytė (9 m.).

Mergaitės jodinėjo ant savo 
arklio “Snaigės” ir draugų arklio 
“Cool Running Sanka”. Mer
gaitės labai gerai pasirodė žiū
rint į klasių rezultatus: 1) “Pony 
Halter” - 2-oj vietoj Antonina 
Pavilanytė su “Snaige”; 2) “Ju-

Aušros Vartų parapija
Lietuvos Karaliaus Min- 

daugo-Neringos šaulių kuopa 
rengia gegužinę birželio 18, šeš
tadienį Kazimieros Krikščiokai- 
tienės vasarvietėje, St. Colom- 
ban, Que. Buvęs Aušros Vartų 
klebonas kun. J. Aranauskas, 
SJ, (dabar gyvenąs jėzuitų na
muose, St. Jerome, QC.) sutiko 
su savo buvusiais parapijiečiais 
dalyvauti šiame renginyje, kurio 
metu bus paminėtas ir jo atei
nantis gimtadienis. Visi kvie
čiami dalyvauti. Maistas su
neštinis.

Aušros Vartų parapijos 
choras liepos 19, sekmadienį 
giedos paskutinį kartą prieš va
saros atostogas. Choras ne tik 
praturtina savo giesmėmis pa
maldas šventovėje, bet pakvies
tas palydi į paskutinę kelionę 
mirusius ir pradžiugina įvairių 
renginių dalyvius. Linkime ir ti
kimės, kad po gražių atostogų, 
pasipildęs naujais dainininkais, 
choras vėl skambiai giedos. Tą 
patį sekmadienį švenčiame Tė
vo dieną. Klebonas kun. R. Bir
bilas ragina melstis už gyvus ir 
mirusius tėvus. Mišių pabaigoje 
jis suteiks palaiminimą dalyvau
jantiems tėvams. Kitos savaitės 
pabaigoje klebonas išvyksta 
dviejų mėnesių atostogų į Lie
tuvą. D.S.

nior Showmanship” - 2-oj vietoj
- Antonina Pavilanytė su “Snai
ge”, 3-oj vietoj - Claudia Pavila
nytė su “Cool Running Sanka”; 
3) “Pony Equitation” - 1-oj vie
toj - Antonina Pavilanytė, jodi
nėjant ant “Snaigės”, 2-oj vietoj
- Člaudia Pavilanytė, jodinėjant 
ant “Cool Running Sanka”; 4) 
“Pony Costume” - 1-oj vietoj - Clau
dia Pavilanytė, jodinėjant ant 
“Snaigės”. Mergaitės grįžo na
mo pavargusios, bet labai paten
kintos savo pasirodymais. R.P.

Šv. Kazimiero parapija
A.a. Anthony Yaunish, 82 

m., mirė gegužės 28 d. Liūdi 
žmona Isabel (Skruibis), dukte
rys Cynthia (gyvena Calgary), 
Deborah (Toronte), Susan 
(Brampton, ON) ir Cathy 
(Vaudreuij, QC) bei jų šeimos; 
brolis Peter, seserys Helen, Se- 
lemie ir Natalie su šeimomis. Po 
gedulinių Mišių Šv. Kazimiero 
šventovėje palaidotas birželio 2 
d. Notre Dame dės Neiges kapi
nėse. Velionis gimė 1922 m. 
Sydney Mines, Nova Scotia. 
Šeima atsikraustė Į Montreal} 
1936 m. Per Antrąjį pasaulini 
karą Anthony įstojo į “Royal 
Canadian Air Force” ir buvo ar
tileristas. Velionis buvo veiklus 
Šv. Kazimiero parapijoje, ilga
metis seniūnas. VL

Pareiškimas
Šiuo noriu pareikšti, jog 

nuo 2005 m. birželio 4 dienos 
atsistatydinu iš a.a. solistės 
Elžbietos Kardelienės fondo 
komiteto pareigų ir už jokius 
ateities planus, premijų 
skyrimą, pinigų telkimą bei 
finansinį tvarkymą neimu jo
kios atsakomybės.

Aldona Morkūnienė,
Montreal, Que. 2005 m.

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.

1001 SHERBROOKE ST.E.. SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3
TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981

Joana Adamonis A.I.B. Petras Adamonis C.I.B.

Montrealio kredito unijos LITAS 50 metų sukaktuvinis narių 
susirinkimas įvyko š.m. balandžio 30 d. AV parapijos salėje. Stovi 
“Lito” valdyba (iš k.): A. Staškevičius, R. Piečaitienė, G. 
Vazalinskas, A. Gaputis, H. Celtorius, pirm. B. Bulota, R. Jurkus, R. 
Lietuvninkaitė-Pingitore, A. Pališaitis

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

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349

VISAI VASARAI Vasagoje išnuo
mojamos 2 kabinos po du kam
barius; geras šiltas ir šaltas van
duo, dušas. Apie 4-5 minutės iki 
ežero lietuvių rajone. Nuominin
kas savo nuožiūra gali leisti ka
binomis naudotis ir kitiems. 
Skambinti Toronte tel. 416 231- 
4249, Vasagoje tel. 705 429-4120.

IŠNUOMOJAMAS Vasagoje va
sarnamis arti paplūdimio ir par
duotuvių. Skambinti tel. 416 
769-3311.________________
PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenume
rata, testamentiniu palikimu. Iš 
anksto dėkingi - TŽ leidėjai

mailto:jaglowitz@senecac.on.ca
mailto:askrins-kas@hotmail.com
internationalcaravan.org

