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Smagusis laikas
Prasideda vasaros atostogos, per žiemą, vėsų pava

sarį su ilgesiu lauktas laikas, tikra Dievo dovana, kad galė
tum prasiblaškyti, pailsėti, kitaip pagyventi, pasidžiaugti 
kelionėmis, gamta ir šiluma.

K
IEK daug įvairių galimybių, planų, pasiruošimo nors 
ir trumpiausiai metinei permainai. Jaunimas ruošiasi 
stovyklauti. Gal ne tiek tos fizinės ruošos, kiek naujų 
svajonių - kaip ten šiemet bus, su kuo susitiksim, kokių nau

jų draugų įsigysim, kokios linksmybės laukia? Nuotaika kei
čiasi vien tik apie tai pagalvojus, ir juo tas laikas labiau artė
ja, juo didesnis ir malonesnis entuziazmas pakyla. Tai geri 
ženklai, naudingos būdo savybės. Dirbantieji, iš darboviečių 
pasitraukę bent dviem savaitėm, jaučiasi laimingi galėdami 
pakeliauti ar kur nors gamtoje ramiai, įdomiai, o svarbiausia 
kitaip nei įprasta pagyventa Tas kitoniškumas daugeliui tikra 
atgaiva, dažnai perkama ir už fizinį nuovargį. Atėjus vasarai 
net ir pensininkai nenusėdi vietoje - pilni keliai ekskursinių 
autobusų, kurie veža juos tai šen, tai ten ką nors įdomesnio 
pamatyti, kitaip laiką praleisti, smagiai kelionėse pabend
rauti. Tai puikus užsiėmimas vyresnio amžiaus žmonėms. 
Užtat sveikintini tokių užsiėmimų organizatoriai. Džiugu vi
sada išgirsti apie Toronto “Vilnius Manor” ar Hamiltono 
“Rambyno” bei kitų rengiamas išvykas. Žodžiu, vasarinis su
judimas daugiau ar mažiau paliečia visų amžių žmones, ir tas 
lauktasis atostogų laikas išmarginamas įvairiais pramoginiais 
bei poilsio renginiais, po kurių paprastai ir sugrįžimas įpras- 
ton kasdienybėn kažkaip lyg mielesnis, prasmingesnis. O tai 
labai svarbu, nes sakoma, kad naudos neša ne vien tik dar
bas, bet ir poilsis. Pailsėjęs žmogus darbingesnis, ir juo jis 
sunkiau dirba, juo daugiau jam ir poilsio reikia.

ATOSTOGŲ metu kasmet vis daugiau tautiečių pa
traukia Lietuvon, ypač jei ten vyksta kokie didesnio 
masto renginiai, kaip, sakykim, šiemet VII Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynės, kuriose ir dalis išeivių pasiruošę ak

tyviai dalyvauti. Gimtojo krašto lankymas, juo labiau aktyvus 
dalyvavimas renginiuose visaip ir visiems naudingas. Tai jau 
atostogos, kurios, tokias pasirinkus, ne tik giliau įsminga gy
venimo prisiminimuose, bet natūraliu būdu suartina tėvynai
nius, daugelį metų gyvenusius labai skirtingomis sąlygomis, 
nutolusius savo pažiūromis, skirtingu gyvenimo būdu, net ir 
skirtingais siekiais. Suartėjimas, atsipažinimas, supanašėji
mas - tai šiandieninė būtinybė, kai tauta nedidelė, išsisklai
džiusi ir net mažėjanti. Dažnesnis bendravimas išlygins nely
gumus, ko nepadarys vienų kitiems skiriami nusistebėjimai 
ar kritikos. Atostogos pabendravimui yra puikiausias laikas. 
O Lietuva dabar jau yra daug geriau pasiruošusi priimti tu
ristus negu tai buvo prieš kokį dešimtmetį. Svarbiausia, kad 
ir provincija pradeda tvarkytis taip lyg kasdien lauktų svečių. 
Tai geri ženklai, kurie, greičiausiai, dar labiau ryškės. Nors 
raudonoji okupacija išardė kaimus, naikino tėviškes, tuos 
patriotinius tautos židinius, pasikeitus demografiniam vaiz
dui - vis dėlto kryžiais, koplytėlėmis, kritusių partizanų pa
minklais nusmaigstyta žemė alsuoja ta pačia tėvynės meilės 
dvasia, ką sunkiau atrasti komercine gyvensena persunktuo
se miestuose. Užtat paatostogauti kokiame ramiame Lietu
vos kampelyje daugeliui būtų kažkas tikrai naujo. Belieka 
džiaugtis, kad išeivių atostogavimui galimybės, laisvos Lietu
vos dėka, jau yra žymiai prasiplėtusios. Kas tik gali, tepasi- 
naudoja tuo. Tiesa, kelionės ne pigios, bet pirkti geresnį 
daiktą visuomet apsimoka. Č.S.

Rambynas, Bitėnai ir gandrai
Kelionė j Rambyno regioninį parką

Šiame numeryje
Ra m by n a s, Bitėnai ir gandrai - 1,4 psL 

Lietuviai Ispanijoje - 3 psl.
“Mama, bet Vilnius gražesnis už Paryžių” - 4 psl.

Ieškančiųjų susitikime - 5 psl.
Sukaktuvinis Lituanus žurnalo numeris - 5 psl.

Poezijos pavasaris - 8 psl.
Garsėja meniškos nuotraukos - 9 psl.

Jubiliejai ir naujų knygų sutiktuvės - 9 psl.
Milijonai lietuviškai veiklai - 10,11 psl.

Tautinių šokių sambūris “Spindulys”- 13 psl.

GEDIMINAS KURPI S
Kai apsilankau Lietuvoje, 

kaskart norisi pamatyti jos vis 
daugiau. Vieną gražią pavasa
rio dieną bičiulis pasisiūlė nu
vežti mane panemunėn, į Ram
byno parką. Dar iš gimnazijos 
laikų prisiminiau pasakojimus 
apie Rambyno kalną, Klaipė
dos kraštą arba Mažąją Lietu
vą. Carų priespaudos metais, 
kada Lietuvoje buvo uždrausta 
spauda lietuviškomis raidėmis, 
iš čia knygnešiai tempė lietuviš
kas knygas ir laikraščius. Norė
josi aplankyti tas istorines vie
tas, todėl sėdau į automobilį ir 
- vežk!

Rambyno kalnas
Prie kalno privažiavome 

miškų keliuku, todėl Nemuno 
nesimatė kol paėjėjome pėsčio
mis į pietų pusę. Kalnas apso
dintas medžiais, jo viršūnėje 
aikštelė su dviem nemažais ak
menimis ant kurių pritvirtinta 
metalinės plokštės su trumpa 
istorija apie Rambyną. Sudė
jus, kas parašyta ant tų akme
nų, Rambyno parko lankstinu
ke ir bostoniškėje enciklopedi
joje, Rambyno kalnas tampa 
užburta, įvairiais nuotykiais ir 
padavimais apipinta slėpininga 
vieta.

Pasirodo, kad čia žmonių 
gyventa jau priešistoriniais lai
kais. Seniausi archeologiniai 
radiniai siekia žalvario amžių 
(VI-V š. pr. Kr.); III-XII Š. ka
pinyne rasta įvairių įkapių, pa
puošalų, net vikinginis kalavi
jas. Spėjama, kad čia kadaise 
buvęs piliakalnis ir ant jo stovė
jusi skąjvių pilis Ramigė, kurią 
kryžiuočiai 1276 metais sunai
kino. Kryžiuočiai savo karo žy
gių aprašymuose mini, kad čia 
buvusi senovės lietuvių šven
tykla, apsupta šventųjų miškų. 
Padavimai sako, kad ši vieta 
buvusi garsi ne tik kalno apy
linkėse, jauni busimieji valdo
vai atvykdavę su palyda aukoti 
dievams, kad pasisemtų išmin
ties, sužinotų savo ateitį, išpra
šytų dievų palaimos savo žy
giams. Ordinui įsigalėjus, am
žinoji ugnis užgesusi, ąžuolai 
buvę iškirsti, kriviai ir vaidilu
tės pasitraukę į Lietuvos gilumą.

Šventykloje buvusį 3 metrų 
aukščio rudai juodo granito au
kurą vokietis malūnininkas 
1811 metais suskaldė ir pasiga
mino dvejas malūno girnas, o 
likusį granitą jo kaimynas pa
naudojo taukams trinti piestai. 
Abu jie dėl tos šventvagystės 
nukentėję: malūnininkas žuvęs 
savo malūne, o jo kaimynui gra
nito skeveldra kirtusi į akį ir jis 
likęs aklas. Gyventojai tame 
matę senųjų dievų kerštą, pra
našavo nelaimes. Bet po to ir 
pats kalnas ėmė griūti. 1835 ir 
1878 metais patvinęs Nemunas 
nusinešė didelę kalno dalį.

Tautinio atgimimo metu, 
Aušros, Martyno Jankaus, Do- 
vo Zauniaus paraginti, lietuviai 
Rambynu vėl ėmė domėtis. Til
žės lietuvininkų Birutės, vėliau 
Giedotojų, draugija kasmet čia 
ruošdavo tautines šventes, nuo 
1884 metų pradėtos ruošti Jo
ninės. Ši tradicija gyvuoja ir 
dabar.

Nežinau, ar tai senovės pa
davimų ir legendų paveiktas, 
ar sužavėtas gražiu vaizdu nuo 
kalno į Nemuną, ar užburtas 
tyliu pušų ošimu, jaučiau Ram- 
byne savotišką ramybę, dvasinį 
pakilimą.

Bitėnų kapinaitės
Pavažiavę keliuku į rytus, į 

Bitėnų kaimo pusę, suradome 
gražią vietelę pušynėlyje, iš ku
rios matėsi ir Nemunas, ir ku
rioje parko vadovybė parūpino 
turistams suolus ir stalą. Ten 

sustojome papietauti ir pailsėti, 
kol atvažiavo kitas automobilis, 
ir iš jo pasipylę skardžiabalsiai 
vaikai mus iš ten išbaidė.

Netrukus privažiavome Bi
tėnų kapinaites. Jau iš tolo pa
matėme gražiai iškarpytus me
talinius vartelius su Vydūno ci
tata jų viršuje: “Spindulys esmi 
begalinės šviesos”. Įėję surado
me ir jo kapą. Rašytojo, filoso
fo Viliaus Štorastos - Vydūno, 
spaustuvininko ir Mažosios 
Lietuvos patriarcho Martyno 
Jankaus bei muziko ir žurnalis
to Valterio Kristupo Banaičio 
palaikai buvo parvežti iš Vaka
rų Vokietijos ir perlaidoti šiose 
kapinaitėse. Ant jų kapų pasta
tyti kuklūs “krikštų” tipo medi
niai paminklėliai, tik ne kojū
galyje, kaip tradiciniai “krikš
tai” buvo statomi, bet galvūga
lyje. _______________

Nukelta į 4-tą psl.
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Baltijos valstybės Rusijos seime

© RELIGIAll AME GYVENIME
Sekminių atlaidai buvo 

švenčiami gegužės 13-15 d.d. 
Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradi
mo (Kalvarijų) parapijoje. 
Pirmoji diena buvo skirta ku
nigams ir vienuoliams. Kry
žiaus kelią pradėjo Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas 
kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis, procesijai vadovavo 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis. Dalyvavo Vilkaviš
kio vyskupas Rimantas Nor
vilą, vysk. Jonas Boruta, SJ. 
Po Kryžiaus kelio vyskupai su 
kunigais aukojo Mišias Šv. 
Kryžiaus Atradimo šventovė
je. Gegužės 14, jaunimui skir
tą dieną Mišias prie Marijos 
Sopulingosios koplyčios au
kojo Šakių parapijos vikaras 
Jonas Cikana. Vakare vyko 
jaunimui skirti renginiai, te
miniai užsiėmimai, apeitas 
Šviesos kelias, Mišios, kurias 
aukojo vikaras Virginijus Čes
nulevičius. Gegužės 15 d. Kry
žiaus kelią ėjo lietuvių ir lenkų 
maldininkų grupės. Iškilmin
gas Sekminių Mišias aukojo 
kard. A.J. Bačkis dalyvaujant 
2000 maldininkų. Jis suteikė 
Sutvirtinimo sakramentą 112 
jaunuolių.

Kiolno arkivyskupijos 
renginyje “Altenbergo šviesa” 
balandžio 26-gegužės 3 d.d. 
dalyvavo Kauno ir Vilniaus 
arkivyskupijų 15 jaunimo at
stovų grupė. Šiame renginyje, 
iš kurio dalyviai į savo parapi
jas išsiveža Altenbergo kated
roje uždegtą taikos ugnį, buvo 
pagerbtas Pasaulio jaunimo 
dienų kryžius, kuris šiuo metu 
keliauja po Vokietiją. Rengi
nyje dalyvavo arkiv. S. Tamke- 
vičius, kurį lydėjo kun. V. Vep- 
rauskas. Jie su kardinolu J. 
Meisner ir kitais dvasiškiais 
aukojo Mišias. Dalyviai ap
lankė Pasaulio jaunimo dienų 
būstinę, meldėsi su įvairių 
tautų savanoriais.

Kasmet per Sekmines vo
kiečių katalikų organizacija 
Renovabis renka aukas įvai
riems projektams Rytų ir Vi
durio Europos valstybėse fi
nansuoti. Organizacijos vedė
jas - redemptoristas kun. 
Dietger Demuth kasmet kvie
čia muzikantus iš valstybių, su 
kuriomis bendradarbiaujama. 
Šiemet Rostoke, Schwerine, 

Neubrandenburge buvo pri
statyta lietuvių kultūra. Ketu
rias dienas vokiečius linksmi
no lietuvių tautinių instru
mentų ansamblis “Tūto”. Jie 
atliko senojo lietuvių folkloro 
bei šiuolaikinių kompozitorių 
kūrinius skudučiais, Šekminių 
rageliais, senovinėmis kanklė
mis, vamzdeliu, birbyne, aukš
tosiomis ir bosinėmis kank
lėmis ir įvairiais mušamaisiais 
instrumentais.

III Tarptautinė krikščio
niškoji jaunųjų karininkų ir 
kariūnų konferencija įvyko 
Trakuose gegužės pradžioje. 
Dalyvavo Lietuvos kariuome
nės ordinaras vysk. Eugenijus 
Bartulis, Lietuvos kariuome
nės vadas gen. mjr. Vladas 
Tutkus ir kiti pareigūnai. Tu
riningoje programoje, be pa
skaitų ir darbo mažose grupe
lėse, konferencijos dalyviai 
turėjo progos susipažinti su 
Vilniumi. Viena popietė buvo 
skirta sportinėms varžyboms.

Palangos dekanato Eu
charistinis kongresas įvyko 
gegužės 13-14 d.d. Pirmąją 
dieną vyko Susitaikinimo pa
maldos ir Švenčiausiojo Sak
ramento garbinimas, kuris 
truko visą naktį. Jaunimo Mi
šios buvo aukojamos gegužės 
14 d., po jų vyko katechezė 
apie Eucharistiją. Iškilmingą 
Sumą su Telšių vyskupu Jonu 
Boruta, SJ, koncelebravo dvi
dešimt kunigų. Jis ragino visus 
dalyvauti vyskupijos Eucha
ristiniame kongrese liepos 23- 
24 d.d. Švėkšnoje. Po kongre
so vyko agapė, kurioje grojo 
ir dainavo Palangos dainų ir 
šokių ansamblis “Bočiai”.

Vilkaviškio vyskupijos 
Pašaukimų diena “Aš gyveni
mo prasmės ilgai ieškojau” 
buvo surengta Marijampolėje 
gegužės 21 d. Dalyvavo per 
30 jaunuolių ir merginų, kurie 
klausėsi įvairių pašaukimų 
žmonių liudijimų. Atskirose 
darbo grupelėse dalyviai pri
siminė, kur ir kaip jie sutiko 
Viešpatį, kokį poveikį jų gy
venimui padarė šis susitiki
mas. Renginio pabaigai visi 
susirinko Sv. arkangelo My
kolo bazilikos Aušros Vartų 
koplyčioje Švč. Sakramento 
garbinimui ir Mišioms, kurias 
aukojo kun. Gintaras Urbštas.

Toronto lenkų savaitraštis 
Związkowiec-Czas š.m. birželio 
3 d. laidoje rašo: “Žemesnieji 
rusų seimo rūmai, valstybinė 
Durna, beveik vienbalsiai pri
ėmė nutarimą, kuriame protes
tuojama prieš istorijos klastoji
mą, tarp kitko Lenkijoje ir Bal
tijos kraštuose. Už šį nutarimą 
balsavo 363 atstovai, o prieš 
buvo tik vienas balsas.

Dokumentas išreiškia atsa
kymą į visus nutarimus, pada
rytus Baltijos kraštų, Lenkijos, 
JAV senato ir Europos parla
mento. Jų pagrindinė mintis 
buvo, kad kai kurioms Europos 
tautoms II Pasaulinio karo pa
baiga nereiškė trokštamo išsi
laisvinimo, bet pakartotinę Sov. 
Sąjungos primestą tironiją. (...)

Nutarime Duma kreipėsi į 
Europos parlamentus, kviesda
ma pasmerkti bandymus reabi
lituoti fašizmą ir istorijos iš
kraipymą, nepalikti už teisės ri
bų visokių etninių, rasinių ir ki
tokių diskriminacijos formų, 
neleistinų trečiajame Europos 
tūkstantmetyje. Valstybinės 
Durnos atstovai tvirtina: laikyti 
Sov. Sąjungą, kuri labiausiai 
nukentėjo nuo Hitlerio agresi
jos, bendrakaltininke dėl Ant
rojo pasaulinio karo pradžios 
neturi jokių istorinių, teisinių ir 
moralinių motyvų. (...) Parla
mentarai taip pat išreiškė nu
stebimą, kad JAV kongreso se
natas priėmė rezoliuciją, reika
laujančią, kad Rusija atsiprašy
tų Lietuvą, Latviją ir Estiją už 
‘neteisėtą okupaciją’.

Durna taip pat apsvarstė 
kreipimosi į prez. Putiną gali
mybę padaryti negaliojančiais 
dokumentus, pagal kuriuos 
1939 m. Lietuvai buvo perleis
tas Vilnius ir jos sritis. Duma 
vis dėlto atmetė šio įstatymo 
projektą, kurį siūlė V. Alksnis 
iš kairiųjų-nacionalistų ‘Rodi
na’ frakcijos. Jį parėmė net 112 
atstovų”.

Kaip iš tikrųjų buvo?
Lietuvos istorijos žinovas 

prof. P. Lossowski Varšuvos 
žurnale Polityka š.m. birželio 4 
d. laidoje išspausdino straipsnį 

Vilkaviškyje gegužės 15 d. įvyko Lietuvos kariuomenės ir partizanų pagerbimo šventė. Po 
Mišių katedroje išsirikiavę kariai su orkestru atžygiavo į J. Basanavičiaus aikštę, kur tylos 
minute buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Prie žuvusių paminklų padėta gėlių. 
Didingai skambėjo Lietuvos himnas. Buvo atlikta atitinkama programa. Nuotraukoje (vidury
je) buvęs partizanų ryšininkas ir Sibiro tremtinys Gediminas Liaudinskas su žmona Janina, 
dalyvavę iškilmėje

Stalinas prie Baltijos, kuriame 
tarp kitko rašo: “Ryšium su 60 
m. Trečiojo Reicho nugalėjimo 
sukaktimi tarp daugelio rusų 
pareiškimų atsirado ir toks, ku
riame užtikrinamas savanoriš
kas Baltijos kraštų 1940 m. pri
sijungimas prie Sov. Sąjungos. 
Kaip buvo iš tiesų?” Štai trys 
pastraipos iš profesoriaus 
straipsnio:

“1940 m. birželio 14 d. Lie
tuvos min. pirmininkas kartu • 
su jį lydinčiu Užsienio reikalų 
ministeriu dar kartą buvo Mo
lotovo priimti. Kai birželio 12 
d. min. pirm. Merkys grįžo į 
Kauną, min. Urbšys, kuris pasi
liko Maskvoje, bandė kartu su 
pasiuntiniu Natkevičiumi bels
tis į įvairias duris, norėdamas 
išaiškinti ir ieškoti supratimo. 
Birželio 14 d. prieš pat vidur
naktį buvo pakviestas į Krem
lių. Jį priėmė Molotovas, kuris 
jam perdavė labai svarbų pa
reiškimą. Tai buvo - rašo Urb
šys - blogiausios rūšies ultima
tumas, kurį galima palyginti tik 
su karo paskelbimu. Paprastai 
tarptautiniuose santykiuose ul
timatumas yra kategoriškas, ne
leidžiantis priešintis reikalavi
mams, kurį viena valstybė siun
čia kitai grasindama karinės jė
gos panaudojimu, jeigu jos rei
kalavimai nustatytu laiku nebus 
įvykdyti. Tačiau šis dokumentas 
buvo taip suredaguotas, kad 
jeigu Lietuva nežinia kaip nuo
laidžiautų - Sov. Sąjunga vis 
tiek ją užims savo ginkluotomis 
pajėgomis.

Visų pirma buvo reikalau
jama, kad pareigūnai, atsakingi 
už saugumą, būtų suimti ir ati
duoti teismui. Antra, buvo rei
kalaujamas naujos valdžios su
darymas. Ir pagaliau trečia, bu
vo reikalaujamas laisvas įžengi
mas neribotam skaičiui sovietų 
kariuomenės, kuri bus išskirs
tyta svarbiuose Lietuvos cent
ruose.

Buvo 1940 m. birželio 14- 
15 d. antra valanda nakties, kai 
žinia apie šį ultimatumą pasie
kė Lietuvos prezidentą Antaną 
Smetoną. Tuoj buvo sušauktas 
vyriausybės posėdis. Nuomo

nės, kaip veikti, buvo skirtin
gos. Pats prezidentas ragino 
priešintis. Tačiau dauguma da
lyvių buvo tam priešingi. Esant 
tokiai padėčiai, Smetona pa
reiškė nusprendęs palikti kraš
tą, perduoti min. pirmininkui 
savo įgaliojimus”.

Šnipų mokykla bus uždaryta
Varšuvos dienraštis Gazeta 

Wyborcza š.m. gegužės 12 d. lai
doje rašo: “Nuo dvejų metų 
kiekvienas aukštesnio rango 
Lietuvos Vidaus reikalų minis
terijos valdininkas privalėjo tu
rėti aukštesnį teisinį išsilavini
mą. Lietuvos aukštosios mo
kyklos siūlė ketverių metų stu
dijas, o tarptautinė Baltijos 
akademija tokį patį išsilavini
mą teikdavo per 2.5 metų. Dėl 
šios priežasties akademijoje 
studijuoja bei studijavo keli 
šimtai VRM-jos valdininkų. 
Šių studijų lygis atitiko licėjaus 
lygį - sakė G. W. laikraščiui prof. 
J. Daujotas, mokymo progra
mos centro narys. Be to, Lietu
vos specialiosios tarnybos tvir
tina, kad mokyklą globoja Vil
niaus rusų ambasada ir kad ji 
tapo rusų specialiųjų tarnybų 
agentų verbavimo centru. Prieš 
kelis mėnesius spauda citavo 
lietuvių specialiųjų tarnybų ka
rininkų pasisakymus, kurie tvir
tino, kad bent kelis kartus pa
vyko užkirsti verbavimui kelią. 
Lietuvos policijos šefas viešai 
pareiškė, kad akademijoje yra 
bandoma verbuoti policininlois.

Prieš kelias dienas VRM 
šefas užkirto priėjimą prie slap
tos informacijos tiems karinin
kams, kurie yra šios akademi
jos absolventai ir išbraukė juos 
iš kilimo tarnyboje į vadovau
jančias pareigas. - Jie gali būti 
tik paprastais policininkais, nes 
jų tarnyboje nėra reikšmės ko
kią mokyklą jie yra baigę - tvir
tina ministeris G. Furmana- 
vičius. (...)

Lietuvos valdžia uždarys 
Tarptautinę Baltijos akademi
ją, kuri yra kaltinama rusi
fikacija ir bendradarbiavimu su 
rusų specialiosiomis tarny
bomis”. J.B.

Dangus nepadeda žmogui, kuris nenori dirbti (Sofoklis)

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Lietuviai Ispanijoje
Jie ten susitelkę į bendruomenes ir laukia lietuvio kunigo. 

Juos aplankė prelatas Edmundas Putrimas

iAj SAVAITE LIETUVOJE

Ispanijos lietuvių bend
ruomenė (ILB) yra labai dė
kinga už prelato Edmundo 
Putrimo, Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegato užsie
nio lietuviams katalikams, 
PLB valdybos nario apsilanky
mą Ispanijoje. Pasiūlėme gana 
sunkų, ypač karštos vasaros 
pradžioje, vizitą po mūsų šalį. 
Norėjome, kad kuo daugiau 
pamatytų ir kad su kuo dau
giau lietuvių susipažintų, ap
lankytų visas šiuo metu veik
liausias lietuvių bendruome
nes įvairiuose Ispanijos kam
peliuose. Labai nustebome, 
kai prelatas sutiko važiuoti 
ten, kur yra laukiamas. Taip 
per nepilną savaitę nukeliavo 
daugiau nei 2000 km.

Pagrindinis prelato vizito 
tikslas buvo susipažinti su mu
mis, Ispanijos lietuviais, bei 
numatyti būsimo sielovados 
centro įkūrimo ir kunigo pa
skyrimo Ispanijai galimybes. 
Kelionės pabaigoje Madride 
pareiškė, kad tokio asmens pa
skyrimui yra sudaryta palanki 
terpė, kad jis yra laukiamas, 
kuris ateityje galėtų būti ne tik 
religinis, bet ir socialinis vado
vas, padedantis bendrauti ir 
vienytis daugeliui lietuvių.

Vizitas prasidėjo gegužės 
31 dienos popietę nuo vienos 
mažiausių, tačiau didelį poten
cialą turinčios lietuvių bend
ruomenės Katalonijoje, savo 
centrą įkūrusios Barcelonoje. 
Po trumpo apsilankymo mies
te ir vakarienės su tos bend
ruomenės lietuviais, prelatas 
kitą rytą išvyko į Tudelą, kur 
glaudžiasi viena pirmųjų ir vie
na brandžiausių Ispanijos lie
tuvių Navaros krašto bendruo
menių centrų. Ten mūsų pre
lato laukė visa eilė svečių, tarp 
kurių buvo ir vietinė žinia- 
sklaida, Caritas organizacija, 
glaudžiai bendradarbiaujanti 
su vietiniais lietuviais, vietinės 
parapijos atstovai bei nemaža 
grupė lietuvių.

Kaip Silva Petkauskienė, 
lietuvių bendruomenės Nava- 
roje pirmininkė, minėjo, tai 
buvo įsimintinas įvykis vi
siems, o ypač pirmą kartą Tu- 
delos istorijoje šv. Mišios 
dviem kalbom.

Kitos dienos rytą prelatas 
buvo kviečiamas į Valenciją, 
kurioje jį pasitiko Valencijos ir 
Alikantės lietuvių atstovai. 
Prelatas turėjo galimybę susi
pažinti su šiuo metu besiku
riančių dviejų lietuvių centrų 
aktyviausiais atstovais. Tiek 
Vilma Zitkauskaitė, viena iš 
Valencijos lietuvių organizato
rių, tiek ir Kristina Funkienė, 
lietuvių bendruomenės Ali- 
kantėje pirmininkė, galėjo pa
sidalinti įspūdžiais apie vieti
nių lietuvių reikmes, organiza
cinius sunkumus, bendruome
nės sampratą, bendradarbiavi
mą su kitomis kraštų bendruo
menėmis bei būsimo sielova-

Nežinia, kokį kelią nueisime - sunkų ar lengvą; svarbu, kokius pėdsakus 
paliksime Žemėje išeidami, (Partizanas Antanas Kraujelis - Siaubūnas)

Prel. E. Putrimas su Ispanijos lietuvių bendruomenes na
riais Toledo mieste

dos centro atstovais. Lietuviai 
taip pat supažindino su būsi
mo LR konsulato Valencijoje 
įkūrimo reikšme vietiniams 
tautiečiams.

Kitos dienos rytą, po eks
kursijos po Valenciją, lietuviai 
prelatą išlydėjo į Almeriją. Ten 
mūsų svečią pasitiko gausiau
sia lietuvių bendruomenė, ap
imanti visą Andalūzijos regio
ną. Prelato vizitas sulaukė stip
rios visuomenės ir vietinių ins
titucijų paramos. Šeštadienio 
vakare lietuvių kalba šv. Mi
šiose dalyvavo apie 80 žmonių, 
priėmė krikštą Ispanijoje gi
musi lietuviuke Karolina Kas- 
parūnas-Matulaitytė, kurią ir 
jos tėvelius visų Ispanijos lie
tuvių vardu nuoširdžiai sveiki
name. Tai simbolinis ir istori
nis momentas, kai pirmą kartą 
tarp Ispanijos lietuvių atlieka
mas krikštas lietuvių kalba. 
Kadangi prelatas viešėjo Al- 
merijoje keletą dienų, galėjo 
puikiai susipažinti su ten gyve
nančiais lietuviais ir jų kasdie
nybe. Buvo užmegztas labai 
glaudus ryšys su vietine bažny
čia. Kaip vėliau minėjo lietu
vių bendruomenės Andalūzi
joje pirmininkė Marina Rui- 
bienė, tikimasi, kad nuo šiol 
bus galima įterpti skaitinius 
lietuvių kalba ispaniškose šv. 
Mišiose, taip pradedant dialo
gą tarp lietuvių ir vietinės 

Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus surengtame pagerbime 
Ispanijos karaliui ir karalienei dalyvavo URM konsulinio 
departamento vedėjas Vaidotas Verba, Arvydas Sabonis, 
prel. Edis Putrimas, Ispanijos LB Andalūzjjos apylinkės 
pirm. M. Ruibienė

šventovės. Prelatas susipažino 
su Almerijos jaunimu ir vai
kais, bendravo su Almerijos 
garbės konsulu, kuris pasiža
dėjo daugiau padėti tvarkant 
lietuvių reikalus.

Po ilgos kelionės mūsų 
svečio dar laukė darbai Mad
ride. Pirmosios įsikūrusios 
lietuvių bendruomenės lietu7 
viai papasakojo apie Ispanijos 
lietuvius, apie ILB istoriją, jos 
kūrimosi pradžią bei procesą, 
pasidalinta jo kelionės rezul
tatais. Madride prelatas galėjo 
ne kartą pabendrauti su LR 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
kuris kaip tik tomis dienomis, 
birželio 6-7, lankėsi Ispanijoje. 
Taip pat dalyvavo, pristatyda
mas Ispanijos lietuvių bend
ruomenę karališkajai šeimai. 
Prelatas susitiko su Ispanijos 
vyskupų konferencijos atsto
vais Madride, kuriems pateikė 
prašymą, kviečiantį bendra
darbiauti ir palaikyti kunigo 
paskyrimą iš Lietuvos. Džiau
giamės, kad prelatas susilaukė 
teigiamo atsakymo, nors dar 
daug reikės nuveikti, tariantis 
su autonominių regionų vys
kupais. Labai tikimės, kad ne
trukus galėsime dalyvauti lie
tuviškose Mišiose.

Loreta Paulauskaitė,
Ispanijos lietuvių 

bendruomenės valdybos 
pirmininkė

STT ataskaita
Birželio 14 d. Specialiųjų 

tyrimų tarnybos (STT) direk
torius Povilas Malakauskas 
pristatė 2004 m. STT veiklos 
ataskaitą. Jo teigimu, esminis 
lūžis jau įvykęs ir pagrindiniai 
principai įgyvendinti. P. Mala
kauskas tvirtino, jog lietuviai 
kyšiams per metus išleidžia 
apie 1.5 bin. litų; STT turi lai
kytis savo krypties. Reikės ir 
laiko, kol pasieks norimų re
zultatų - tai gali užtrukti 20- 
30 metų.

Seimas pritarė STT veik
los ataskaitai, pažymėdamas, 
jog valstybinio saugumo inte
resai, ekonominio augimo 
perspektyvos ir tarptautinis 
prestižas reikalauja profesio
nalesnės ir veiksmingesnės 
STT veiklos.

Įtariamas Vilniaus meras
Vilniaus mero Artūro 

Zuoko veiksmus ir galimą ko
rupciją Vilniaus miesto savi
valdybėje tiria seimo laikinoji 
komisija. Tiriama, ar mero, 
tarybos narių bei administra
cijos valstybės tarnautojų 
veiksmais nebuvo pažeisti tei
sės aktai, tarnybinė etika bei 
viešųjų ir privačių interesų 
derinimo principai, taip pat 
nustatyti, ar Maskvos vyriau
sybėje buvo proteguojama 
UAB “Eksimeta”, rašo 
LGTIC. Komisija tyrimo išva
das seimui turėtų pateikti iki 
birželio pabaigos.

Vilniaus miesto tarybos 
Tėvynės sąjungos frakcijos se
niūnas Kęstutis Masiulis atsi
statydino iš vicemero pareigų 
birželio 17 d., teigdamas, jog 
tolimesnis bendras darbas su 
sostinės vadovu liberalcentris- 
tu A. Zuoku vis labiau priešta
rauja jo moraliniams įsitikini
mams, ir jis tokiu savo žings
niu nori paremti prezidento 
Valdo Adamkaus raginimą A. 
Zuokui atsistatydinti.

Tėvynės sąjunga nuspren
dė sustabdyti bendradarbiavi
mą Vilniaus miesto taryboje 
su liberalų ir centro sąjunga, 
kol iš pareigų atsistatydins jos 
vadovas A. Zuokas.
Įsteigta misija Afganistane

Lietuvos vyriausybė bir
želio 22 d. nusprendė įsteigti 
Lietuvos specialiąją misiją Af
ganistano Islamo respubliko
je. Ji galės atlikti ir Lietuvos 
atstovybės veiklą. Į Afganista
no Goro provincijos sostinę 
Čagčaraną, kur įsikurs Lietu
vos vadovaujamos provincijos 
atkūrimo grupės bazė, jau 
nuvyko 65 lietuviai kariai. Jie 
užtikrins vietos oro uosto sau
gumą ir sklandų kitų karių ir 
krovinių pergabenimą iš He- 
rato lėktuvais.

Provincijos atkūrimo gru
pė bus pavaldi ŠAS (NATO) 
vadovaujamoje ISAF (Tarp
tautinių paramos saugumui 
pajėgų) veikloje. Joje taip pat 
dalyvaus Islandijos, Latvijos, 
Danijos ir kitų valstybių at
stovai.

Nekviesti į jubiliejų
Seimo pirmininko nuo

mone, Lietuvos ir Lenkijos 
vadovai neatsitiktinai buvo 

nepakviesti į liepos pradžioje 
vyksiančias Karaliaučiaus 
750-ųjų įkūrimo metinių iškil
mes, rašo ELTA-LGTIC. Jo 
manymu, tai yra bendros Ru
sijos užsienio politikos dalis. 
Po šio Rusijos akibrokšto Lie
tuvos politikai turėtų susilai
kyti nuo pareiškimų, tačiau 
atidžiai stebėti padėtį.

Pasitraukė ūkio ministeris
Vyriausioji rinkimų ko

misija birželio 21 d. patenki
no Darbo partijos vadovo 
Viktoro Uspaskicho prašymą 
panaikinti jo parlamentaro 
mandatą. Jis pasitraukė ne tik 
iš ūkio ministerio pareigų, bet 
ir iš seimo, Vyriausiajai tarny
binės etikos komisijai 
(VTEK) jo veiksmuose įžvel
gus interesų konfliktą. Jo įga
liojimai baigėsi birželio 23 d.

Darbo partijos vadovui 
pasitraukus iš seimo, Kėdai
nių vienmandatėje apygar
doje, kuriai jis iki šiol atsto
vavo, lapkričio 20 d. bus ren
giami nauji rinkimai. Kaip 
rašo LGTIC, net VTEK pri
pažinus, kad V. Uspaskichas 
supainiojo viešuosius ir priva
čius interesus, bei kilus ki
tiems įtarimams dėl jo veik
los, jis galės vėl kandidatuoti į 
seimą.

Sieks interpeliacijos
LGTIC-ELTA žiniomis, 

birželio 17 d. keturios nepar- 
lamentinės partijos skelbia, 
jog už pastarųjų mėnesių poli
tinius skandalus bei kitas vals
tybės raidos negeroves pir
miausia yra atsakinga vyriau
sybė ir jos vadovas Algirdas 
Brazauskas, ir todėl žada siek
ti interpeliacijos premjerui ir 
ministerių kabinetui. Dabarti
nės supuvusios sistemos 
“krikštatėviu” ministerį pir
mininką pavadino Lietuvos 
socialdemokratų sąjungos pir
mininkas Arvydas Akstinavi
čius. Kartu su juo interpeliaci
jos idėją pristatė Lietuvių tau
tininkų sąjungos pirmininkas 
Gintaras Songaila. Prie jų pri
sideda Nacionalinė centro 
partija ir Tautinė partija “Lie
tuvos kelias”, kurios pirmi
ninkė Lilijana Astra pristatė 
pareiškimą dėl alternatyvos 
esamai politinei sistemai. Pa
reiškimo autorių įsitikinimu, 
jų atstovaujamos partijos ga
lėtų tapti tokia alternatyva.

Patvirtino paramą Irakui
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijos delegacija birže
lio 22 d. dalyvavo tarptautinė
je ministerių konferencijoje 
Briuselyje, kurioje aptarta to
lesnė Irako raida, pristatyta 
nauja jo vyriausybė. URM 
pranešė remianti Irako vy
riausybę, kuri tikimasi, kad 
kurs pastovią ir demokratinę 
valstybę.

Renginio darbotvarkės 
temos buvo politinis proce
sas, ekonomikos iššūkiai bei 
šalies atstatymas ir viešoji 
tvarka bei teisinis pagrindas. 
Sausio mėnesį įvykę Irako 
parlamento rinkimai buvo pir
mieji po to, kai JAV vadovau
jama koalicija nuvertė Sadam 
Husseino režimą. RSJ
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Dail. Snaigė Šileikienė savo kūrinių pa
rodoje Išėjusio rudens ženklai gegužės mė
nesį Lietuvos aido galerijoje Vilniuje

GENOVAITĖ GUSTAITĖ
Tai kanadiečio Gintaro Šileikos 

žodžiai, kuriuos išgirdau Lietuvos ra
dijo laidoje Kultūros savaitė gegužės 28 d.

Kultūros savaitės laidos pas mus tu
ri gerą vardą už profesionalumą, mo
kėjimą įvykius atrinkti, nenuobodžiai 
pateikti, juos vertinti. Laidų rengėjos - 
J. Kryževičienė ir G. Jankauskienė - 
vėliau paskambinusiai šių eilučių auto
rei apie svečius Šileikas pasakė: “Iš 
karto į akis krinta labai pagarbūs šei
mos narių tarpusavio santykiai. Meni
ninkų pasaulyje tai ne taip dažnai pasi
taiko, viešpatauja pavydas... Čia darni, 
graži šeima”.

Viena šeimos menininkė - Snaigė 
Šileikienė Kanadoje priklauso “Open 
Studio” grafikų grupei, ryškiausių šalies 
menininkų būriui. Grupinėse parodose 
dalyvavo Prancūzijoje, Didžiojoje Bri
tanijoje, Peru, JAV, Ispanijoje, o perso
nalinių surengė 10; yra gavusi padėką, 
apdovanojimą, stipendiją. Jai skirtas 
filmas, įeinantis į seriją filmų The 
Artist’s Life apie Kanados menininkus.

Į Lietuvą S. Šileikienė atsivežė 18 
darbų ant popieriaus, pavadinusi juos

Rambynas, Bitėnai ir gandrai
Atkelta iš 1-mo psl.

Kapinaitėse yra ir daugiau palaido
tų lietuvininkų veikėjų. Ant jų kapų 
užrašai senoviška lietuvių kalba. 
Išeidami pastebėjome didelę juodo mar- 
moro dėžę. Pasirodo, kad tai architektų 
M. ir M. Purvinų suprojektuotas pa
minklas Kristijonui Donelaičiui. Ant jo 
surašyti paminklo mecenatai (atrodo, 
vokiečiai) lietuvių ir vokiečių kalbomis, 
o dėžė uždengta knygos pavidalo dang
čiu. Nesakyčiau, kad šis paminklas būtų 
meniškai įkomponuotas į kapinaičių 
aplinką, bet parko lankstinukas teigia, 
kad minėti architektai daug nusipelnę 
kapinaičių atnaujinimui. Tebūnie jiems 
padėka už tai.

Martyno Jankaus muziejus
Įvažiavę į Bitėnus užsukome pir

miausia į Martyno Jankaus muziejų. 
Muziejus yra 1998 metais atstatytame 
M. Jankaus spaustuvės, veikusios 1889-

“Mama, bet Vilnius gražesnis už Paryžių”
Išėjusio rudens ženklai. (Jie parodyti 
Lietuvos aido galerijoje, įsikūrusioje 
Senamiestyje, netoli Šv. Mikalojaus 
šventovės). Tai antroji personalinė dai
lininkės paroda; pirmoji įvyko 1987 m. 
Kaip prisimena autorė, “surengta be
veik netikėtai” G. Didelytės, A. Kmie
liausko, M. Šnipo, kitų pastangomis.

Ženklai atitinka pavadinimą. Jie 
(vilkdalgiai, augalo šakelės) dvelkte 
dvelkia rudens nuotaika, išėjimo nuo
jauta, perteikta šakelės lapų virpėjimu, 
jų trapumu, spalvomis. Ženklų kelią 
per gyvenimą - žmogaus, augalo - pui
kiai nusako programėlėje įrašyti žo
džiai: “Per rudenį, netektimis paženk
lintą, kurs atskleidė tą trapią ribą tarp 
būties ir nebūties... Per ilgą žiemos 
naktį, nurimt padėjusią ir susikaupt, ir 
spalvomis bei formom pamėgint iš
reikšti tų dienų jausmus... Ir vis norė
jau, jog keli išėjusio rudens ženklai, 
šiuose darbuose apsigyvenę, aplankytų 
tėvų manųjų žemę ir tyloje pabūtų su 
jumis...” Skleisdami gilią prasmę, ap
lankė, pabuvo tyloje ir nejučiom taip 
glaudžiai susisiejo čia su... muzikiniais 
renginiais - antruoju tarptautiniu Tytu
vėnų vasaros festivaliu, kurio idėja - 
Rekviem, skirta Jono Pauliaus II atmini
mui. Ir bus įminti du gražūs ženklai, 
palikti pėdsakai mūsų kultūrinio gyve
nimo vasaroje.

Kitas Šileikų šeimos menininkas - 
rašytojas Antanas Šileika įėjo į mūsų 
žiniasklaidą, ypač po pokalbio su profe
soriumi Leonidu Donskiu. (Jo laidos 
pas mus labai vertinamos. Tik gaila, jos 
nukištos į 23 vai., matyt, kažkam baugu, 
kad, pasiklausę L. Donskio, netaptume 
išmintingesni, pilietiškai brandesni). 
Valandą trukęs svečio ir profesoriaus 
bendravimas suteikė didelį malonumą: 
tai buvo dviejų vienodai protingų, iš
manančių, jautrių kultūros vyrų pa
mąstymai. Gilūs, įžvalgūs, reikalingi

1912 metais, pastate. Toje spaustuvėje 
buvo išspausdintos 362 knygos ir leidžia
mi 25 periodiniai spaudiniai. Spaudos 
draudimo metais čia buvo knygnešių 
kelio į Didžiąją Lietuvą pradžia. Kuklus 
baltas namukas su priestatu. Viduje ne 
tiek daug rodinių, bet mūsų vadovė, 
muziejaus direktorė Giedrė Skipitienė 
prie kiekvieno iš jų pasakojo po kelioli
ka minučių. Ir atrodė, kad visko dar ne
išpasakojo, neiškratė savo žinių bagažo. 
Malonu klausyti, kai pasakotoja aiškina 
“iš širdies” ir stengiasi, kad gautum bent 
dalį tos istorijos, kuri vystėsi šiame pa
state.

Prieš išeidami sustojome pasirašyti 
prie didelės ir sunkios knygos - tai 
“Amžinoji Rambyno kalno knyga”, 
antroji dalis. Pirmoji “Amžinoji Ram
byno kalno knyga” buvo pagaminta 
rankomis “Klaipėdos Ryto” spaustuvėje 
(svėrė 18.5 kg., o jos ąžuolinis dėklas - 

ženklai. Kaip nurodė mūsų spauda, A. 
Šileikos knygos parašytos anglų kalba, 
bet lietuviška tematika. Skaitytojus 
traukia lengvas stilius, mokėjimas pa
sakoti, psichologinis įžvalgumas, sąmo
jis. Dėl šių savybių autorius buvo pri
statytas Toronto knygų premijoms ir 
Stephen Leacock atminimo medaliui 
už humorą.

Į Lietuvą A. Šileika atsivežė Kana
doje jau pakartotinai išleistą romaną 
Bronzinę moterį, kurią patikėjo Baltų 
lankų leidyklai. Belieka viltis, kad vy
riausiasis Lankų pareigūnas malonės 
Moters ilgai nelaikyti ir ji, atvykusi į 
“tėvų manųjų žemę” prabils tėvų kalba 
netrukus. Pabaigoje reikia sugrįžti prie 
Gintaro nuomonės (šiaip ar taip 
straipsnį įkvėpusios...), pasakyti, kad 
rasti jos šalininkų tiek praeityje, tiek 
dabartyje visai nesunku.

Antai XVIII š. pabaigoje profeso
riavęs Vilniaus universitete žymusis vo
kiečių gamtininkas, Kuko kelionės ap
link pasaulį dalyvis, Georgas Forsteris, 
pirmą kartą išvydęs Vilnių, parašė: 
“Tarsi išsiliejęs visas didelis miestas su 
savo gražiais dar išlikusiais bokštais - 
miestas tikrai atrodo didingai ir pui
kiai”. G. Fersterio paminėti gražūs 
šventovių bokštai, nepaminėtos siauru
tės barokiškos gatvelės, jų netikėti įlin
kiai, posūkiai sudaro savitą miesto dva
sią, kurią giliai jautė ne vienas. Štai ką 
apie ją rašė iš Kėdainių žemės (Šatei- 
nių) kilęs Nobelio premijos laureatas 
Česlovas Milošas (Czeslaw Milosz): 
“Miestai turi savo dvasią, dvelkia savi
tumu (...). Kada vaikščiodavau Vilniaus 
gatvėmis, man atrodė, kad tą dvasią 
beveik galiu užčiuopti pojūčiais”.

Nekintančio, nepraeinančio lenkų 
susižavėjimo Vilnium galima būtų pri- 
cituoti labai daug. Pasitenkinkime tra
giško likimo (vokiečių sušaudyto per šį 
karą) poeto Vitoldo Hulevičiaus (Wi

5 kg.) ir dovanota Martynui Jankui 1928 
metais, minint Lietuvos nepriklausomy
bės dešimtmetį ir M. Jankaus septynias
dešimtmetį. Tai buvo Lietuvos visuome
nės dovana už jo nuopelnus Mažajai 
Lietuvai prisijungiant prie Didžiosios 
1923 metais. Joje per 11 metų buvo pri
rašyta 90 knygos lapų. Pirmas pasirašė 
Vydūnas, o po jo daug garbingų svečių, 
lietuvių ir svetimtaučių, atsilankiusių 
Bitėnuose, su linkėjimais jos savininkui.

1939 m. vokiečiams okupavus Klai
pėdos kraštą, M. Jankus pasitraukė į 
Kauną pasiimdamas iš visų asmeninių 
daiktų tiktai šią sunkią istorinę knygą. 
Dabar ji saugoma Valstybinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos retų spaudinių 
skyriuje. Šios knygos tiksli kopija, kurią 
dailininkė Dalia Marija Šaulauskaitė su 
talkininkais rankomis pagamino per 
pusantro mėnesio, buvo 2002 metais 
įteikta muziejui Bitėnuose. Knygoje 
1000 lapų, šilkografijos būdu į ją per
keltas Vydūno įrašas, M. Jankaus įžangi
nis žodis, Tilžės akto kopija. Knyga sun
kesnė už pirmąją - sveria 22.5 kg. be 
padėklo. Prie knygos buvo padėtas 
įmantrus sidabrinis šratinukas, dovano
tas Rolando Pakso dar prieš jam tam
pant Lietuvos prezidentu.

Bitėnų kaimo gandrai
Muziejaus direktorė mums papasa

kojo ir apie Bitėnų gandrus. Ir net nu
rodė tą gražų pušynėlį, kur jų lizdai. 
Kuo žymūs šie Bitėnų gandrai? Papras
tai gandrai mėgsta gyventi pavienėmis 
šeimomis kur nors ant telefonstulpio ar 
stogo kraigo, kur geri žmonės paprastai 
jiems užkelia seną aplūžusį vežimo ratą, 
kad būtų lengviau lizdą krauti. Bitėnuo
se gandrai mėgsta kitų gandrų drau
gystę ir gyvena “bendrabučiuose”. 
Pušynėlyje beveik ant kiekvienos pušies 
po gandralizdį, kai kur net po du. Ir be 
jokių ratų, patys viską pasidarę. 

told Hulewicz) vienu sakiniu, pasakytu 
lyg su grauduliu, lyg su pavydu: “Nė 
vienas Lenkijos miestas neturi tokios 
turtingos legendos” - tokios dvasios, 
tokio žavesio. O žydai, senieji LDK pi
liečiai? Jie Vilnių apsupo jau ne vienos 
valstybės, bet pasauline šlove, suteikė 
jam savo šventojo miesto Jeruzalės 
vardą - “Jerušolaim d’Lita”, patys pa
sivadino litvakais.

Apskritai, nors kiek besidomin
tiems Vilniumi, jo dvasia, žavesiu, no
rėtųsi pasakyti, kad š.m. balandžio mėn. 
iš spaudos išėjo Vilniaus legendos. Tai 
didelės apimties (47x43 cm) suvenyri
nis aplankas su dviem knygom — lietu
vių-vokiečių ir lietuvių-anglų kalbomis 
(į vokiečių k. vertė A. Gailius, į anglų - 
S. Rouvelas). Į kiekvieną knygą sudė
tos keturios pagoniško laikotarpio le
gendos (Siaubūnas, Lizdeika, Geležinis 
vilkas, Vilniaus įkūrimas), Gedimino 
laiškas Hanzos miestams, nuo kurio 
datos (1323) skaičiuojamas Vilniaus 
amžius, įvadas (jo autorė - šių eilučių 
raštininkė) ir 14 spalvotų iliustracijų 
(jų dailininkas ir aplanko sudarytojas - 
Bronius Leonavičius).

Už iliustracijas jis jau 2000 m. Vil
niuje vykusioje tarptautinėje knygų 
grafikos trianalėje gavo Grand Prix — 
pagrindinę Lietuvos kultūros ministeri
jos premiją, kuri buvo paskirta vienbal
siai. Po trejų metų (2003) Lietuvos vals
tybiniame muziejuje vykusioje parodo
je Lietuvos istorija tapyboje dailininkas 
vėl buvo apdovanotas diplomu ir pre
mija. Prie minėtų apdovanojimų (dip
lomo, premijų) pažymėtina nuomonė, 
išreikšta knygų mugėje, kur buvo pa
rodytos visos iliustracijos: “Ėjom nuo 
vienos prie kitos, žiūrėjom ir alpom”. 
Įspūdingesnio vertinimo sunku besi
tikėti, ypač, kad jis išreikštas spaudos 
darbuotojų.

Medinis “krikštas” ant Martyno
Jankaus kapo Nuotr. autoriaus

Vaikščiojom po pušynėlį galvas 
aukštyn užvertę ir skaičiavome lizdus. 
Atrodo, jų buvo apie dvi dešimtys. Tuo 
metu jie dar tik perėjo, bet - pasakojo 
vietiniai gyventojai - prieš išskrisdami į 
šiltus kraštus žiemoti, visi gandrai ir jų 
jaunikliai, iš viso apie šimtą, apsuka po
rą ratų aplink kaimą kleketuodami. Ak, 
tai turėtų būti atmintinas vaizdas!

Niekas negalėjo paaiškinti, kodėl 
Bitėnų gandrai elgiasi kitaip negu visi 
kiti Lietuvos gandrai. Paklausiau tada, 
kodėl kaimas, turintis tokius įdomius 
gandrus, pavadintas Bitėnais, o ne 
Gandrėnais. Tą jie mokėjo paaiškinti - 
mat pro kaimą teka upelis vardu Bitė, ir 
tas upelis atsirado anksčiau negu gand
rai. Logiška, bet vis tiek - stoka fantazi
jos pavadinti upelį Bite. Reikėtų bent 
dabar perkrikštyti Varle. Būtų gandrams 
linksmiau jame braidyti.
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Šv. Pranciškaus Ksavero šventovė ir jėzuitų vienuolynas, Šv. Mykolo Arkangelo ir Prisikėlimo 
šventovės Nuotr. R. Požerskio ir A. Užgalio

j KANADOS ĮVYKIAI Į

Ieškančiųjų susitikime

Potvyniai
Uolinių kalnynų (Roc

kies) papėdėje esantis Kalga- 
rio miestas šiemet jau labai 
nukentėjo nuo dviejų didelių 
potvynių. Birželio 19 d. pro
vincijos vyriausybė paskelbė 
nepaprastosios padėties būklę 
Kalgario mieste ir Bow ir El
bow upių santakos apylinkėje. 
Greitai kylant vandenims, bu- 

,vo priverstinai evakuota 2,000 
gyventojų, o kai kuriose vie
tose teko gelbėti žmones ma
lūnsparniais. 800 šiaurinio 
priemiesčio gyventojų neragi
nami paliko savo namus, išsi- 
keldami j aukštesnes vietoves. 
Highwood upės vanduo jau 
liejosi virš krantų, o Loon eže
ro užtvanka buvo pralaužta. Į 
rytus nuo Kalgary esančios 
vietovės tikisi, kad artėjantis 
potvynis ims slūgti su giedrė
jančiu dangumi. Kovoti su 
potvyniu į Kalgario apylinkes 
suvažiavo daug savanorių, ku
rie smėlio maišais ir įvairio
mis statybinėmis priemonė
mis padeda vietiniams gyven
tojams. Dviejų savaičių liūčių 
metu kritulių buvo keturis 
kartus daugiau, nei jų norma
liai būna per ištisą mėnesį.

Kanados parlamentas 
pratęs darbo sesiją ir dirbs 
vasaros metu, kad galėtų pa
skelbti naująjį biudžetą, o po 
to svarstys tos pačios lyties as
menų vedybų klausimą. Vy
riausybė numato, kad šis klau
simas parlamente praeis, nes 
su liberalais balsuos Kvebeko 
blokas ir naujieji demokratai. 
Parapijos klebonas, kurio pa
rapijoje yra ministerio pirmi
ninko rinkiminė apylinkė, de
da pastangas, kad ateinan
čiuose parlamento rinkimuo
se jis pralaimėtų. Gėjų teisių 
agitatoriai jau dabar svarsto 
galimybę atimti iš parapijų 
apmokestinimo lengvatas, jei 
jose nebus leidžiama jiems 
tuoktis. Anglijoje vykstančia
me anglikonų vyskupų sinode 
Cantenbury arkivyskupas yra 
nusivylęs Kanados ir JAV vys
kupais, kurių liberalizmas 
skaldo anglikonų Bendriją. 
Tos pačios lyties vedybos ne
atitinka Šventojo Rašto mo
kymo, pareiškė arkivyskupas.

Veiklus 8 (Live 8) koncer
tas vyks prie Barrie miesto, 
apie 80 km į šiaurę nuo To
ronto esančiame Molson par
ke. Tai didžiulis moderniosios 
muzikos žvaigždžių sudėtinis 
koncertas, kuris sutraukia 
šimtus tūkstančių klausytoj ų- 
žiūrovų. Parkas gali talpinti 
tik 35,000 žmonių, todėl kiek
vienas užsakovas galės nemo
kamai gauti tik du bilietus, ta
čiau prieš tai turės atsakyti į 
klausimą, susijusį su pastan
gomis skurdui pasaulyje pa
naikinti. Pačios geriausios 
muzikinės grupės, solistai ir 
visi atlikėjai mėgina patraukti 
žmonių dėmesį į besiplečiantį 
skurdą visame pasaulyje. Pa
našūs koncertai yra numatyti 
Tokio, Johanesburg, Filadelfi
joj, Londone ir Berlyne. Šių 
koncertų oganizatorius pa
reiškė Kanados ministeriui 
pirmininkui Paul Martin, kad 
jis turi pažadėti prisidėti prie 
skurdo sumažinimo, o kitaip

vakaruose
jis nėra pageidaujamas šiame 
koncerte. Paul Martin užgyrė 
organizatorius ir atlikėjus dėl 
to kilnaus projekto, bet jokių 
pažadų negalįs duoti, nes tai 
priklausą nuo parlamento ir 
kitų įsipareigojimų.

Kanadoje vyks dar viena 
išeikvojimų paieška, kuri iš 
tikrųjų jau prasidėjo prieš Go- 
mery paiešką. “Industry Ca
nada” departamentas pasam
dė ataskaitybos įmonę “Ray
mond Cabot Grant Thorn
ton” patikrinti 47 įmonių fi
nansinei atskaitomybei. Tos 
įmonės* gauna paramą iš 
“Technology Partnership Ca
nada” įvairiems plėtros ir ty
rinėjimo projektams. Iš 2,7 
bilijono dolerių fondo išskirs
tytų pinigų net 18% yra jau 
numatyta smulkesnei paieškai 
ir patikrinimui. Pramonės mi- 
nisteris David Emerson paža
dėjo pertvarkyti visą progra
mą ir remti mažesnes plėtros 
ir tyrinėjimų įmones, ne tik 
tokias kaip, “Bombardier” ir 
“Ptratt and Whitney”. Dau
gelis kritikų yra įsitikinę, kad 
didelė to fondo dalis nubyra 
per Liberalų partiją remian
čias įmones.

Kinijos specialiosios tar
nybos šnipas pabėgo į Aust
raliją, kur pokalbyje įspėjo 
Kanados slaptąją tarnybą 
kreipti daugiau dėmesio į Ka
nadoje išvystytą Kinijos šnipų 
tinklą. Esą, tarp siunčiamų 
profesionalų šnipų veikia ir 
apie 1,000 įvairių verslo atsto
vų bei universiteto studentų, 
kurie renka informaciją ir ją 
perduoda Kinijai. Kanados 
ministeris pirmininkas Paul 
Martin užtikrino, kad Kanada 
į šnipo įspėjimą reaguos rim
tai ir kad Kanados saugumas 
bus užtikrintas. Kinijos amba
sadorius griežtai paneigė pa
bėgusio šnipo aiškinimus.

Daug spėliojimų sukėlęs 
sveikatos draudimo klausi
mas dėl galimo dviejų skirtin
gos rūšies draudimo įvedimo 
buvo svarstytas Kvebeko 
Aukščiausiajame teisme. Bu
vo nutarta leisti privačiai įmo
nei verstis sveikatos draudi
mu, kuris užtikrintų greitesnį 
patarnavimą. Ministerio pir
mininko Paul Martin teigimu, 
sveikatos drauda turėtų būti 
pagrįsta “pagal reikalą, o ne 
pagal pajėgumą užsimokėti”. 
Susidariusios ilgos laukimo 
eilės kai kurioms operacijoms 
ir technikiniams tyrimams, 
ministerio pirmininko teigi
mu, jau trumpėja. Kanados 
vyriausybė pažadėjo skirti pa
pildomai 41 bilijoną dolerių 
sveikatos reformai ir patobu
linimui.

Atlanto pakraščių žvejai 
tikisi, kad Kanados žuvinin
kystės ministerija padarys 
drastiškų pakeitimų rytų At
lanto krabų gaudymo nuosta
tuose. Newfoundland ir Lab
rador žvejai jau dabar jaučia 
didžiulį nuosmukį krabų 
valkšnose. Žuvininkystės iš
teklių saugos taryba nustatė, 
kad nebesilaikoma natūraliai 
ataugančios žūklės ribų, ir ar
tėjama prie visiško šios pra
monės žlugimo. AKV

EGLĖ PEREDNYTĖ
Prisikėlimo šventovė Kaune. Vakarinės šven

tosios Mišios. Du mažučiai vaikai guli ant grindų 
šventovės gale. Ateina vieno mama, šypsosi... 
Pakelia vaiką ir nusineša. Kitas lieka gulėti. 
Trokštu būti kaip jie...

Atėjau, nes norėjau patekti į pirmąjį neoka- 
techumenato susitikimą. Nieko nesitikėjau. Vis
ko tikėjausi. Tikėjausi to, ko galima tikėtis tik iš 
Dievo - stebuklo.

Jau kuris laikas jaučiausi pakankamai stabi
liai. Taip, Dievo dėka. Taip, nenutolau nuo Jo. 
Bet ar judėjau pirmyn ?.. Su plačia šypsena, kaip 
ir dera džiaugsme skendinčiai krikščionei, klajo
jau po platųjį pasaulį ir maniau, kad su manim 
viskas gerai - telieka tik gyventi...

Aišku, sužinojusi apie neokatechumenato už
siėmimus pamaniau: čia ne man. Aš jau viską 
žinau...

Bet Dievulis patvarkė taip, kad nepaisant 
plačios mano šypsenos vieną vakarą pratrukau 
verkti - Jis iškėlė nuslopintas žaizdas, ir tas 
skausmas, nuo kurio taip sėkmingai bėgau, smo
gė visa jėga. Supratau: esu tobula kandidatė į šį 
renginį, nes vis dar esu ta, kuriai reikia Dievo 
pagalbos - nuolatos... Ir išgelbėjimo - pačiai 
nuo savęs.

Tik saujelė žmonių - mes - didžiulėje, erd
vioje šventovėje ir jie - tie, kurie atvyko čia dėl 
mūsų - net iš Vilniaus — dėl manęs ir tavęs - to
kių, kurie slapčia laikome save nevykėliais, ne
sugebančiais susitvarkyti savo gyvenimo - ir dėl 
tų, kurie mano, kad su jais viskas gerai. Tų, kurių 
nepaleidžia praeitis. Tų, kurie taip tikėjo, bet ga
liausiai prarado tikėjimą, kad kas nors pasikeis. 
Dėl visų.

Atėjau tokios būsenos, kai sužlugusios visos 
iliuzijos, ir tu stovi tarp šukių, verki ir šauki: 
Dieve! Dieve! Tu esi?

Aš žinau, kad yra. Bet man skauda. Tai stip
riau už mane...

Jie kalbėjo... Atsiprašinėjo, kad silpnokai 
kalba lietuviškai. Aš žiūrėjau į juos - žmonės 
kaip žmonės, nieko ypatingo, jokių charizmati
nių šypsenų, nieko - tiktai sunkų gyvenimo kelią 
praėję veidai... Galbūt tai ir patraukė - tas tik
rumas. Viskas plaukė pro šalį - tegirdėjau žo
džius: Dievas myli tave. Ir staiga ėmiau verkti - 
kažkas palietė širdį - lig giliausios gelmės. Iš tik
rųjų tai Dievas kalbėjo per juos.

Jie kalbėjo mums apie žmogų - šio judėjimo 
pradininką - žmogų, kuris kartą pajuto Dievo 
kvietimą ir atsiliepė - pasiėmęs gitarą ir knygą - 
Šventąjį Raštą - jis išėjo pas žmones, gyvenan
čius vargšų rajone. Ir netekęs žado klausė save: 
kaip aš galiu skelbti čia Evangeliją? - šitoks 
skurdas aplink ir tokia neviltis... Jis tada nežino
jo, kas įvyks - jo pradėtasis darbas pasklis į visą 
pasaulį...

Moteris, kuri skelbė kerigmą - tai pirminis 
skelbimas apie Kristų - kalbėjo apie save - vieną 
dieną prieš dešimtį metų ji atėjo į susitikimą su 
keistais žmonėmis, kurie sakė: “Dievas myli tave !”. 
“Aš-juokiausi iš jų... Nemačiau prasmės gyventi. 
Daug kentėjau ir nesupratau, kodėl. Nemačiau 

savo nuodėmių. Per šituos metus Dievas pakeitė 
mano gyvenimą - aš žvelgiu į visas problemas su 
ramybe širdy”. “Buvau paprastas vaikinas, ką tik 
grįžęs iš armijos. Mano gyvenimas buvo draugai 
ir butelis. Nemačiau prasmės gyventi. Atėjau į 
bendruomenę...”

Ne tiek žodžiai kalbėjo, kiek jo akys - tokios 
švytinčios, skaidrios ir vaikiškos. Aš žiūrėjau į 
jas ir jutau, kaip suklumpa širdis prieš Tave, ma
no Dieve. “Sugrudusios ir nuolankios širdies aš 
neatstumsiu”, - Tu sakei...

Nežinau, ką jautė kiti. Kai kurie išėjo. Kiti 
muistėsi suoluose... Greta sėdintis vyras sumur
mėjo: “Ir ką tu pakeisi?” Tai buvo skirta mums 
kalbančiai moteriai... Jo žodžiai mane tarsi 
pabudino - staiga širdyje šoktelėjo džiaugsmas: 
“Ji tikrai nepakeis - Jis pakeis”.

“Mes žinome: Jėzus visada eina pirma 
mūsų...”

Taip, tai yra Jo darbas - daug daugiau, negu 
pastangos tų, kurie myli Tave, mano Dieve. Jie 
kalbėjo: išvysite nuodėmes, kurių anksčiau savy
je nematėte. Nekokia perspektyva, bet teks - 
kito kelio nėra - “Tik tiesa padarys jus laisvus”.

Jie kalbėjo apie Jėzų, kuris gydo, Jėzų, kuris 
parodo mums kelią - tą kelią, kuriame iš tiesų 
būsime laimingi. Daug vilties išgirdau tuose žo
džiuose. “Neokatechumenatas - malonės laikas 
jūsų parapijai”, - sakė jie.

...Kažko aš čia nesuprantu - pasirodo, nesu
vokiau paprasčiausio dalyko - kad Tu myli mane 
tokią, kokia esu. Tai ne proto dalykas - tai širdis, 
iškankinta širdis, išsiilgusi Meilės - tikros - Tavo 
Meilės...

“Mano siela ištroškusi Dievo, gyvojo Die
vo...” - atsimenu tuos žodžius - rodos, psalmės - 
užrašytus ant durų viename vienuolyne...

“Šaukis gyvojo Dievo. Jau dabar. “Viešpatie 
Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk 
manęs, nusidėjėlio”. Tik tai ir sugebėjau ištarti 
suklupusi koplyčioje...

...Vėl ir vėl supranti, kad esi kelyje: kas aki
mirką - atsivertimas arba kelias atgal - į kapus. 
Kas akimirką vėl žengti pirmąjį žingsnį link sa
vojo Dievo. Vėl esi mokinukas - pirmaklasis, 
kuris bando suprasti žodžius: Dievas myli tave. 
Aš rašau, nes noriu pakviesti tave ateiti. Žinai, 
tikiu, kad Jis iš tiesų daro savo darbus. “Kai žen
gi vieną žingsnį Dievo link, Jis žengia šimtą...” - 
sakė jaunas kunigas, dalyvavęs neokatechu- 
menate.

Neokatechumenatas - tai pasaulinis judėji
mas, leidžiantis kažkada be pasirengimo pa
krikštytiems katalikams išgyventi atsivertimo 
džiaugsmą ir sąmoningai priimti savąjį tikė
jimą. Susitikimai vyksta kiekvieną antradienį ir 
penktadienį paminklinėje Prisikėlimo šven
tovėje po vakarinių šv. Mišių - 18.40 vai. Juos 
veda paprasti žmonės - kaip tu ir aš - liudijan
tys apie savo gyvenimą — naują gyvenimą su 
Dievu.

Vis labiau suprantu, kad Dievas yra papras
tas, kaip paprasta yra tikra Meilė.

“Ateikite pas mane visi...”
VISI.
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<^> mūsų iivyuji —-—Î LIETUVIŲ TELKINIUOSE^--------------------

ES PARAMA 
ENERGETIKAI

Buvęs ūkio ministeris 
Viktoras Uspaskichas prieš 
pasitraukdamas pasirašė įsa
kymą dėl daugiau kaip 90 mln 
litų Europos sąjungos (ES) 
paramos skyrimo 6 energeti
kos projektams. Valstybės val
doma bendrovė “Lietuvos 
energija” Kauno hidroelektri
nės atnaujinimui ir moderni
zavimui turėtų gauti iki 30 
mln. litų ES struktūrinių fon
dų paramos, skelbia ELTA. 
Privačiai bendrovei VST mo
dernizuoti bus skiriama iki 
28.7 mln. litų, “Panevėžio 
energijos “ elektrinės projek
tui Panevėžyje skirta 20 mln. 
litų, o įmonės “Plungės bion- 
energija”, “Raseinių šilumos 
tinklai” ir “Utenos šilumos 
tinklai” turėtų gauti atitinka
mai 5.6 mln. litų, 4.2 mln. litų 
ir 3.7 mln. litų.

PATAISYTAS LEZ 
ĮSTATYMAS

Birželio 21 d. Lietuvos 
seimas priėmė Kauno laisvo
sios ekonomikos zonos (LEZ) 
įstatymo pakeitimus. Juose 
numatyta padidinti žemės 
nuomos terminą nuo 49 iki 99 
metų, taip pat sumažinti zo
nos teritorijos plotą nuo 1000 
iki 534 hektarų bei leisti jos 
valdymo bendrovei mokestį 
už žemės nuomą sumokėti iš 
karto. Vyriausybei pasiūlyta 
pataisant investicijų į LEZ su
tartį su LEZ valdymo bendro
ve užtikrinti veiklos pradžią, 
įteisinti aiškius šalių įsipa
reigojimus ir jų įvykdymo ter
minus bei konkrečias baudas 
už įsipareigojimų nevykdymą. 
Pirmąsias sutartis su galimais 
Kauno LEZ investuotojais 
tikimasi pasirašyti dar šių 
metų rudenį.
SUTARTIS SU MOLDOVA

Seimo patvirtinta Lietu
vos ir Moldovos sutartis dėl 
piliečių kelionių įsigaliojo bir
želio 21 d. Nuo to laiko Lietu
vos piliečiai gali vykti be vizų, 
o Moldovos piliečiams Lietu
vos vizos bus išduodamos ne
mokamai ir be kvietimų. Su
tartis apima tik trumpalaikes 
vizas, leidžiančias būti šalies 
teritorijoje iki 90 dienų per 
pusę metų Moldovos pilie
čiams arba iki 90 dienų neapi
brėžiant laikotarpio Lietuvos 
piliečiams. Tikimasi, kad toks 
kelionių palengvinimas padės 
skatinti Lietuvos ir Moldovos 
ekonominius, kultūrinius ir 
kitokius ryšius ir teigiamai at
silieps saugumo ir demokrati
jos erdvės kūrimui Europos 
sąjungoje.

KULTŪROS SOSTINĖ
Valstybinio turizmo de

partamentas (VTD), dalyvau
ja komisijoje, rengiančioje 
programą “Vilnius - Europos 
kultūros sostinė 2009”. Vienas 
iš jos tikslų - sustiprinti mies
to tarptautinį konkurencingu
mą ir sulaukti daugiau turistų. 
Tikimasi, kad 2009 m. miestą 
aplankys dvigubai daugiau tu
ristų. Pernai Vilnių aplankė 
apie 1 mln. turistų. Kasmet jų 
skaičius auga iki 20%. Komi
sijoje taip pat dalyvaus Ūkio, 
Susisiekimo, Švietimo ir 
mokslo, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijų bei Vil
niaus savivaldybės atstovai.

ŽMOGAUS TEISIŲ 
APSAUGA

Žmogaus teisių stebėjimo 
instituto pareigūnų teigimu, 
Lietuvos teismai ir kitos insti
tucijos, išskyrus Konstitucinį 
teismą, kol kas tik retkarčiais 
taiko Konvenciją ir kitus žmo
gaus teisių tarptautinius ak
tus. Valdininkų akimis, kurios 
nors ministerijos įsakymo 
nuostatos dažniausiai turi vir
šenybę Konvencijos atžvilgiu, 
sakė instituto pirmininkas 
adv. Kęstutis Čilinskas. Jis 
tvirtino, jog Konvencija yra 
Lietuvos valstybės ratifikuo
tas tarptautinės teisės aktas, 
todėl pagal Konstituciją turi 
būti remiamasi priimant 
sprendimus Lietuvos teismuo
se ir kitose institucijose. Lie
tuvoje, kaip ir kitose pokomu
nistinėse valstybėse, sunkiai 
prigyja teisės, kurių sovietų 
laikais žmonės neturėjo. Ins
tituto apklausų duomenimis, 
daugumai žmonių Lietuvoje 
atrodo, kad jų socialinių, dar
bo teisių gynyba, lyginant su 
sovietine praeitimi, pablo
gėjo.

KNYGA APIE GIMDYMĄ
Birželio 21 d. Vilniuje vy

ko Laimės Kiškūnės ir Rimos 
Pociūtės knygos Gimdymas ir 
gimimas sutiktuvės. Leidėjai 
rašo, jog tai antropologinė 
knyga, skirta gimdymo ir gim
imo kultūrai Lietuvoje. Joje 
pasaulio ir Lietuvos pribu- 
vėjystės bei akušerijos istori
jos kontekste pateikiama au
tentiška etnokultūrinė me
džiaga, atspindinti senąsias 
pribuvėjystės tradicijas, mote
rų gimdymo patirtis, su gim
dymu ir gimimu susijusius ri
tualus. Taip pat pateiktos šių 
dienų patirtys, atveriančios 
kitokią gimdymo sampratą, 
negu tą kuri yra būdinga mo
derniajai visuomenei ir medi
cinai, atmetusioms senųjų tra
dicijų išmintį ir pasitikinčioms 
tik naujomis technologijomis. 
Knygoje daug informacijos 
apie natūralaus gimdymo ju
dėjimus Lietuvoje ir pasau
lyje.

GRUZUON BE VIZŲ
LGTIC žiniomis, Gruzija 

vienašališkai panaikino vizų 
režimą Lietuvos ir kitų Euro
pos sąjungos valstybių pilie
čiams. Šis sprendimas įsiga
liojo birželio 15 d. Be vizų 
Gruzijoje bus galima praleisti 
iki 90 dienų. Lietuvos pilie
čiai, kurie mokslo, darbo ir 
panašiais tikslais pageidauja 
būti Gruzijoje ilgiau negu 90 
dienų, turi gauti Gruzijos vizą 
šios valstybės diplomatinėse 
atstovybėse ar konsulinėse 
įstaigose.

VANDENS PRAMOGŲ 
PARKAS

Vilniaus savivaldybė bir
želio 16 d. paskelbė, kad Vil
niaus pramogų parko projek
tas, kurį žada įgyvendinti privati 
įmonių grupė “Rubicon group”, 
pripažintas teisėtu. Valstybės 
kontrolė bei prokuratūra, 
išsamiai ištyrusi 60.8 hektaro 
ploto pramogų parko sklypo 
perdavimo teisėtumą, nerado 
jokių esminių teisinių pa
žeidimų. “Rubicon group” pra
nešė, jog yra pasirengusi tęsti 
Vilniaus pramogų parko plėtrą 
ir statyti maždaug 50 mln. litų 
vertą vandens pramogų parką.

Hamilton, ON
JAUNIMO ŠVENTĖ. 2005 

m. birželio 11 d. “Gyvataras” at
šventė savo darbo 55 m. sukaktį. 
Lietuviškoje išeivijoje tik du tau
tinių šokių ansambliai tokios su
kakties sulaukė. Tai Los Angeles 
“Spindulys” ir Hamiltono “Gyva
taras” (neskaitant Bostono Jau
nimo sambūrio, kuris įsisteigė 
dar prieš II Pasaulinį karą).

Buvo malonu stebėti po ilgo 
laiko tiek daug linksmo jaunimo, 
jų tėvų ir senelių bei draugų, pri
pildžiusių Jaunimo centro salę. 
Programą atliko studentų, vaikų 
ir jaunesniųjų veteranų grupės. 
Senesnieji veteranai šį kartą 
sėdėjo salėje ir stebėjo šokančius 
savo vaikus ir vaikaičius. Daug 
buvusių “Gyvataro” šokėjų buvo 
atvykusių iš Čikagos, Windsor©, 
Wellando, Klyvlando ir Toronto. 
Visiems buvo malonu susitikti, 
prisiminti jaunystės dienas ir ste
bėti jaunesniuosius šokėjus, at
liekančius programą. O jie šoko 
su dideliu užsidegimu ir noru, 
kad lengva buvo pastebėti 
džiaugsmą jų akyse. Šokėjai ge
rai paruošti naujos “Gyvataro” 
vadovės Irenos Žukauskaitės. 
Vaikų grupę moko Silvija Otto, o 
jaunesniuosius veteranus Rūta 
Kamaitytė. Visos mokytojos yra 
buvusios “Gyvataro” šokėjos. Šo
kiams grojo “Žagarai”.

Pasibaigus programai “Gy- 
vatarą” sveikino Kanados lietu
vių bendruomenės krašto valdy
bos vardu pirmininkė Rūta Ži
linskienė, Hamiltono bendruo
menės valdybos pirm. Rasa Pru- 
den, Toronto “Atžalyno” vardu 
gautas laiškas, Toronto “Ginta
ro” vardu sveikino vadovė Rita 
Karasiejienė ir buvusi “Gyvata
ro” vadovė Genovaitė Breich- 
manienė.

Lietuvių fondo spaudos konferencijoje, įvykusioje š.m. birželio 22 d. Stovi iš kairės: administra
torė Laima Petroliūnienė, Arvydas Reneckis (ALTV), Algis Vaškevičius (Lietuvos ryto atstovas), LF 
tarybos pirmininkas Vytautas Kamantas, LF tarybos garbės pirmininkas dr. Antanas Razma, 
Kęstutis Šalavėjus (Amerikos lietuvis), LF valdybos pirmininkė Sigita Balzekienė, Algirdas 
Vitkauskas (Bičiulystė). Sėdi iš k.: Aldona Šmulkštienė (Tėviškės žiburiai), Vyt. Radžius (Lietuvių 
balsas), Danutė Bindokienė (Draugas), LF Pelno skirstymo k-to pirm. Daina Kojelytė, Edvardas 
Šulaitis (Darbininkas, Dirva ir LF narys)

PĖDOS SPECIALISTAS 
chiropodist ROBERTAS NEKRAŠAS

► KULNO SKAUSMAI

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBELINIAI SUSIRGIMAI

► [AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲPĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS '

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS ĮRANKIAI

LIGONIUS PRIIMAME:
352 WILLSON ST.E., ANCASTER, OnL TEL. (905) 648-9176

Pasisotinus G. Kobelskienės 
skaniai paruošta vakariene, vyko 
linksmoji dalis. Prie linksmos ir 
trankios muzikos sukosi poros ir 
rateliai. Seniai Hamiltono lietu
viai buvo matę tiek gražaus lietu
viško jaunimo tokioje pakilioje 
nuotaikoje.

Birželio 16 d. “Gyvataras” 
išskrido į Halifaksą, kur dalyvaus 
ten vykstančiame tarptautiniame 
festivalyje. Linkime jiems sėk
mės. D.

Port Dover, ON
DAIL. JONO STONKAUS 

stiklo-metalo skulptūrų paroda 
vyks Port Dover “Lighthouse 
Theatre” galerijoje, 247 Main St. 
liepos 1-30 d.d. Galerijos valan
dos nuo pirmadienio iki šeštadie
nio 9 v.r. - 7 v.v. Atidarymas lie
pos 3, sekmadienį, nuo 2 iki 4 
val.p.p.

Dr. Antanas Vysniauskas, 
garbės konsulas

GAUSUS BŪRYS KALGA- 
RIO LIETUVIŲ susirinko į Lie
tuvos Nepriklausomybės minėji
mą kovo 12 d. Pasidalinome prisi
minimais, mintimis apie nepri
klausomybę - ką ji davė mums, 

ką kiekvienas nešiojant su savimi 
širdy. Buvo atvykęs iš Toronto 
prel. Edis Putrimas. Jis aukojo 
Mišias Šv. Cecilijos šventovėje, 
pakrikštijo Rasos ir Remigijaus 
Rimavičių Adomėlį bei dalyvavo 
Nepriklausomybės minėjime. 
Prelatas apsilankė Banfe, pamatė 
miestą nuo Kalgario bokšto ap
žvalgos aikštelės. Prelatą lydėjo 
ir jam padėjo Jonas ir Elytė Zu- 
biai.

NATALIJA IR MINDAU
GAS MILČIAI, susilaukė dukry
tės Erikos, sesytės dukrelei Ive- 
tai. Erikos “palankynos” įvyks 
liepos 15 d. Jono ir Elytės Žubių 
namuose.

JURGA IR PAULIUS DAUK
ŠAI sulaukė antro sūnelio Ug
niaus. Džiaugiasi ir broliukas 
Lukas.

SUSITUOKĖ GIEDRIUS 
IR MAKIKO Kasparavičiai.

LIEPOS 8 D. įvyks susitiki
mas su Lietuvos ambasadore Ka
nadoje Sigute Jakštonyte. Suneš
tiniai pietūs ir loterija vyks Chi
nook Park Community Associa
tion Hall., 6 v.v., bus “country” 
muzika ir šokiai.

JONINIŲ GEGUŽINĖ įvy
ko birželio 25 d. 3 v.p.p. Forget- 
menot Pond — pynėm vainikus, 
šokome, dainavome, žaidėme ir 
ieškojome paparčio žiedo.

ATKURTA VYTAUTO DI
DŽIOJO lietuviška šeštadieninė 
mokykla pradės veikti rugsėjo 
mėnesį. Sutiko mokytojauti Ra
munė Martinaitytė. Administra
torė bus Ela Krivelienė. Užsire
gistravo 13 vaikų ir paauglių. Tė
vų komitete dalyvauja 5 asmenys. 
KLB vicepirmininkė švietimo rei
kalams Vida Stanevičienė pasky
rė mokyklai dvi knygas “Lietuvių 
literatūros skaitiniai” ir du kom
paktinius diskus “Mano namas”.

R&A4IK FOUR SEASONS 
REALTY LIMITED

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

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

Angelę Šahraltytę, B.A., 
pirkimo ir pardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus.

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

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

mailto:satvaitis@bmts.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Sukaktuvinis Lituanus žurnalo numeris
EDVARDAS ŠULATHS
Anglų kalba skaitančiai 

akademinei visuomenei skir
tas apie lietuvius bei Lietuvą 
rašantis žurnalas Lituanus ne
seniai paminėjo svarbią sukak
tį - 50-tuosius gyvavimo me
tus. Ta proga gegužės mėnesį 
buvo išleistas šią sukaktį pa- 
minintis žurnalo numeris, tu
rintis dar 2004 metų datą ir 
pažymėtas tų metų 5-uoju 
sąsiuviniu (šiaip per metus yra 
spausdinami 4 numeriai).

Šio leidinio pirmojo Li
tuanus numerio faksimilėje 
matome, kad jis buvo pradė
tas leisti 1954 metų lapkričio 
mėnesį ir vadinosi lietuvių 
akademinio jaunimo biulete
niu, per ilgus dešimtmečius 
išaugęs į gana rimtą ir storą 
(turintį daugiau nei 100 psl.) 
akademinį žurnalą.

Sukaktuviniame Lituanus 
numeryje daugiausia vietos 
skirta 1954-2004 m. laikotar
pio straipsnių pavadinimams 
bei jų autoriams sužymėti, pa
minint, kokių metų numeriuo
se ir kuriuose jų puslapiuose

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:
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.ca

jie buvo išspausdinti. Visa tai 
suregistruota, atsižvelgiant į 
rašinių pobūdį, kaip yra daro
ma bibliografiniuose leidi
niuose. Taip pat įdėta ir pa
vardžių rodyklė.

Čia randame ir vieno iš 
žurnalo sumanytojų - Antano 
V. Dundzilos apžvalginį straips
nį, žurnalo steigėjo Vytauto 
Vyganto, taip pat ir lietuvių 
studentų, studijavusių Illinois 
universitete Champaign-Ur
bana vietovėje, bendrą nuo
trauką (čia gimė šio žurnalo 
idėja).

A.V. Dundzilos straips
nyje pažymima, kad pradžioje 
šį leidinį leido lietuvių stu
dentų sąjunga. Pirmasis 
numeris turėjo tik 12 puslapių 
ir išėjo 900 egzempliorių 
tiražu, o antrasis jau buvo dvi
gubai storesnis ir tiražas buvo 
padidintas iki 1200. Šiame su
kaktuviniame numeryje yra iš
vardinti visi Lituanus (beje, šis 
žodis lotynų kalboje reiškia 
lietuvį) žurnalo redaktoriai iki 
šių dienų, o jų būta 19. Dabar 
žurnalą redaguoja Violeta

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS 
Asmenines nuo.................4.70%
nekiln. turto 1 m.................4.70%

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

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

Kelertas (tai mums pažįstama 
dr. V. Kelertienė, vadovaujanti 
Illinois universiteto Čikagoje 
Lituanistikos katedrai).

Šioje apžvalgoje tenka pa
žymėti ir 2005 metų pirmąjį 
numerį, kurį skaitytojai gavo 
kiek anksčiau nei įprastai. Di
džioji jo dalis yra paskirta 
neseniai mirusiam rašytojui 
Algirdui Landsbergiui. Apie šį 
pasižymėjusį -literatą rašo 
Stasys Goštautas, Tomas 
Venclova ir Romualdas Lan
kauskas. Mirusiojo sūnus Jo
nas Landsbergis eilėmis prisi
mena savo tėvą.

Net 16 žurnalo puslapių 
skirta Lituanus žurnalo dailės 
skyriaus redaktoriaus Algi
manto Kezio nuotraukoms bei 
tekstams apie Čikagos “Mille
nium” parką - vieną iš naujau
sių atrakcijų “vėjuotame mies
te”. Žurnale yra įdomus čeko 
Tomaš Hoskoveč straipsnis 
apie Lietuvą, pavadintas Lith
uania As Paradigm. A Central 
European Destiny. Kaip 
visuomet, yra knygų apžvalga 
ir kiti rašiniai.

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 

Jis mums duoda”

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury Ontario

JA Valstybės
Sigita Bersėnaitė-Balze- 

kienė, gimusi Kanadoje, To
ronte lankiusi gimnaziją ir 
universitetą, įsigijusi bakalau
ro laipsnį iš anglų kalbos bei 
filologijos, buvo išrinkta Ame
rikos Lietuvių fondo valdybos 
pirmininke. Lankydama uni
versitetą Sigita uoliai reiškėsi 
visuomeninėje bei politinėje 
veikloje. Buvo Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos pirmi
ninkė ir Kanados LB krašto 
valdybos narė, dviejų Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresų at
stovė bei dalyvė “Baltiečių 
laisvės ir taikos žygyje” Balti
jos jūroje. Taipgi buvo ir kitų 
protesto prieš Lietuvos oku
paciją veiksnių organizatorė. 
Sigita Bersėnaitė 1989 m. iš
tekėjo už čikagiečio S. Balze- 
ko III. Amerikoje ji dėstė ang
lų kalbą Morton kolegijoje ir 
toliau tęsė kompiuterių grafi
kos studijas Čikagos meno 
institute. Jos pirmą rašinį apie 
Lietuvos motinos kančias per 
II-jį Pasaulinį karą išspausdi
no dienraštis Chicago Tribune. 
Sigita Balzekienė nuoširdžiai 
darbavosi ir Amerikos lietu
vių visuomenėje. Dalyvavo 
baltiečių menų parodose, Tau
tinių šokių šventės komite
tuose. Ji yra Balzeko Lietuvių 
kultūros muziejaus tarybos 
narė. Nuo 1999 m. darbavosi 
Lietuvių fondo valdyboje. 
Antrai kadencijai buvo išrink
ta į LF tarybą. Pastaroji vien
balsiai š.m. gegužės 10 d. iš
rinko ją Lietuvių fondo valdy
bos pirmininke. Kaip rašoma 
Dirvoje, 2005 m. 21 nr., S. Ber- 
sėnaitė-Balzekienė jaučia di
delę pareigą išsaugoti Lietu
vių fondo gerą vardą ir žmo
nių pasitikėjimą.

Lietuvos diplomatai, va
dovaujami užsienio reikalų 
ministerijos konsulinio depar
tamento direktoriaus V. Ver
bos, lankėsi Vašingtone. Jie 
JAV pareigūnus supažindino 
su Lietuvoje pradėtais išduoti 
užsienio pasais, turinčiais bio
metrinius duomenis. Jie tu
rėtų padėti įtikinti JAV val
džios pareigūnus įsileisti lietu
vius į šį kraštą be vizų. JAV 
valstybės sekretorės padėjėja 
Maura Harty pagyrė lietuvius, 
kad padaryta įspūdinga pa
žanga. Ji skatino ir toliau šia 
linkme darbuotis. Tačiau ji at
kreipė Lietuvos diplomatų dė
mesį į priežastis, dėl kurių 
Amerikos valdžia negali lietu
vių įsileisti be vizų. Viena iš 
tokių priežasčių - per didelis 
Lietuvos piliečių skaičius pa
žeidžia vizito į JAV-bes truk
mės reikalavimus. Ji taipgi pa
tarė Lietuvos piliečiams prieš 
kreipiantis į JAV konsulines 
tarnybas dėl vizos išdavimo 
išsamiai susipažinti su įvažia
vimo į JAV reikalavimais, ku
riuos gali rasti ambasadų in- 
temetiniuose tinklalapiuose. 
(Lietuvos ambasados inf.)
Australija

Prieš porą mėnesių į Vik
torijos universitetą Melburne 
atvyko stažuotis dr. Vilmantė 
Kumpikaitė. Ji per trumpą lai
ką suskubo įsijungti į “Dai
nos” chorą, giedoti lietuviško
se pamaldose Šv. Marijos 
šventovėje. 1993 m. sidabro 
medaliu baigusi Garliavos II- 
ją vidurinę mokyklą, studijavo 

Kauno Technologijos univer
sitete, Vadybos fakultete; ga
vo bakalauro laipsnį, o 1999 
m. - magistro. 1999-2003 tęsė 
studijas norėdama gauti dak
taro laipsnį. 2004 m. apgynė 
disertaciją Personalo ugdymo 
sistemoS- Vertinimai ir gavo 
daktaro laipsnį. Jai buvo ne
svetima ir visuomeninė veikla. 
1996 m. vadovavo Garliavos 
parapijos jaunimo ansambliui. 
Dainavo ir planuoja sugrįžti į 
Kauno rajono mišrų chorą 
“Kamertonas”. Taipgi Lietu
voje dalyvavo ekumeninėje 
veikloje, koordinavo Vilkaviš
kio vyskupijos jaunimo kelio
nes į Prancūzijoje esantį Taize 
vienuolyną. Atsisveikinimo 
koncertas su Vilmante (grįžta 
į Lietuvą) įvyko birželio 12 d. 
Melburno Lietuvių Namuose. 
Ji skambino gitara ir dainavo 
su vyresnių skaučių ir draugių 
choru. Taipgi programą atliko 
kartu su kitais vietiniais muzi
kantais. Po koncerto vyko su
neštinės atsisveikinimo vaišės. 
(Mūsų pastogė, 2005 m., 21 nr.)

Airija
Apie Airijos lietuvius po

kalbyje Tėviškės aiduose, 2005 
m. 8 nr. pasisako kun. E. Ar- 
našius, atkeltas į Dubliną ap
tarnauti lietuvius katalikus, 
anksčiau tokiose pareigose 
buvęs Australijoje. Airijoje iki 
šiol nebuvo jokio lietuvio ku
nigo. Taip pat nėra buvę tiek 
daug ir lietuvių. Pastarieji Ai- 
rijon pradėjo atvykti prieš 
penkerius metus. Kun. E. Ar- 
našių paskyrė Airijoje įsteigti 
Lietuvių katalikų misiją Tejšių 
vyskupas J. Boruta, SJ. Šiai 
misijai priklausys Dublino ir 
visos Airijos lietuviai, neišski
riant ir Siaurės Airijos, pri
klausančios D. Britanijai. Ku
nigo atkvietimu rūpinosi Lie
tuvos ambasados tarnautojai, 
ypač reikalų patikėtinė L Brič- 
kovskienė, o daugiausia - Lie
tuvos vyskupų konferencijos 
delegatas prel. E. Putrimas. 
Kun. E. Arnašius Mišias lie
tuviams atnašauja vienoje 
Dublino centro šventovėje. 
Vietinis klebonas ir parapijie
čiai lietuvį kunigą sutiko su 
džiaugsmu. Kaip ilgai Airijoje 
dirbs kun. E. Arnašius? Pasak 
jo, paskyrimas padarytas ma
žiausiai trejiems metams. Ga
limas ir pratęsimas, o tai pri
klausys nuo lietuvių katalikų 
pageidavimo.

Gudija
Gervėčių klebonas kun. 

L. Nestiukas ir “Gervėčių” 
klubo pirm. A. Augulis sveiki
no atvykusius į plačiai pagar
sėjusius parapijos Švč. Trejy
bės atlaidus tokiu kreipimusi: 
“Ačiū, kad atvykote. Tikimės, 
jog ši šventė suteiks džiaugs
mo, nuskaidrins sielas. Dau
giau kaip 100 metų statyta 
Gervėčių Švč. Trejybės bažny
čia apgaubs Jus lietuviška ra
mybe ir amžių didybe. Čia, 
šioje šventovėje, dvasinių jėgų 
sėmėsi kunigas kankinys Bro
nius Laurinavičius, arkivysku
pas Julijonas Steponavičius. 
Jie čia krikštyti, čia mokėsi 
tarti pirmosios maldos žo
džius, buvo įšventinti į kuni
gus. Gervėtiškiai pasiruošę 
Jus kuo nuoširdžiau sutikti, 
kuo maloniau priimti. Jaus
kitės kaip namuose, mielosios 
sesės, broliai!” (Mūsų godos, 
2005 m., 5 nr.) JA.

http://www.talka.ca
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Poezijos pavasaris EGLĖ PEREDNYTĖ

Jie buvo žmonės.
Jie mokėjo juoktis ir verkti, geisti ir neapkęsti.
Jie buvo laisvi ir susikaustę, išdidūs ir kuklūs.
Jie buvo pavargę nuo gyvenimo, bet vis viena mylintys jį. 
Jie buvo poetai.
Žmonės, kuriuo^ Aukščiausiasis apdovanojo galia 

valdyti žodį.

Poezijos pavasaris j Lietuvą atėjo kartu su geru 
oru ir pavasariška nuotaika. Poezijos paukštė lakiojo 
po visą Lietuvą, kol vieną vakarą nutūpė Kaune. Ir 
aš ten buvau, alų midų gėriau...

Laureato vainikavimas
41-ojo Poezijos pavasario laureato vainikavimas 

ir literatūros vakaras įvyko Maironio lietuvių litera
tūros muziejaus sodelyje.

Pretendentai į 2005 metų poezijos pavasario 
laureatus buvo šie: Leonardas Gutauskas už eilėraš
čių rinkinį IN FINE, Elena Kamauskaitė už eilėraš
čių rinkinį Iš smilčių, Daiva Čepauskaitė už eilėraščių 
rinkinį Nereikia tikriausiai būtina.

2005 metų 41-ojo Poezijos pavasario laureate ta
po Daiva Cepkauskaitė, 38-erių metų kaunietė akto
rė, dramaturge ir poetė. Šis titulas jai suteiktas už 
pernai išleistą eilėraščių rinkinį Nereikia tikriausiai 
būtina, kuriame perteikiamos dvilypės šiandieninio 
žmogaus būsenos - “kai meilė ir abejingumas greta, 
kai vietoj norimų žodžių tariami kiti” (iš anotacijos).

Pernai jubiliejinio Poezijos pavasario laureatu 
tapo poetas ir vertėjas Alfonsas Maldonis už poe
zijos rinktinę Tirpstantys ledynai.

Taip pat buvo įteikti ir kiti apdovanojimai. Mie
liausias iš jų man buvo Nemuno laikraščio prizas, su
manytas poetės Dovilės Zelčiūtės - riebus, murkian
tis katinas (vis dėlto gerai įsižiūrėjus paaiškėjo, kad 
jis buvo ne gyvas, o medinis).

Renginyje dalyvavo svečiai iš Amerikos, Danijos, 
Vokietijos. Poetai skaitė labai įvairius eilėraščius - 
nuo lyrikos iki ironijos. Jie visi buvo savaip įdomūs - 
vienas patraukdavo tuo, kad mokėjo išreikšti savo 
sunkią būseną, neprarasdamas žmogiškojo orumo, 
kitas - kad mokėjo save pateikti taip patraukliai, kad 
beveik patikėdavai, kad jis toks ir yra...

Po renginio poetai vaišinosi restorane “Žemyn 
upe”.

Kur gyveno ir kūrė klasikai
Literatūrinės popietės vyko memorialinėse Salo

mėjos Nėries, Bernardo Brazdžionio, Balio Sruogos 
sodybose.

Nuq obelų krito žiedlapiai - tiesiai į širdį - ir aš 
sėdėjau apsvaigusi Balio Sruogos muziejaus sode. 
Poetai skaitė savo eiles, kai kur mirgėjo vaikų akelės. 
Daugelis žiūrovų buvo vyresnio amžiaus žmonės. Jū
ratė Dailidėnienė grojo gitara ir dainavo, dainavo... 
Greta sėdėjo jos mokinė - mergaitė iš Kauno neįga
liojo jaunimo užimtumo centro. Jos akys švietė tokia 
šviesa, kad aš sėdėjau apstulbusi ir dėkojau Dievui 
už šitą akimirką, šitą laisvės akimirką. Dailininkas 
Juozėnas, žvelgdamas į mus, sėdinčius tarp obelų, 
tyliai piešė mūsų portretus. Kai priėjau prie jo ir pa
mačiau save, nupieštą ant balto popieriaus lapelio, 
galvojau, kad prasmegsiu skradžiai žemės - į mane 
žvelgė būtybė, užvertusi smakrą aukštyn, su buldogo 
skruostais ir mažyčiais akiniais ant nosies galelio. Tai 
buvo šaržas. Geras šaržas, bet pirmą akimirką man 
visai nebuvo juokinga...

Renginį vedė poetas Vidmantas Elmiškis. Ma
čiau, kiek jam tai kainavo. Žiūrovas dažnai nė neįta
ria, ką reiškia būti scenoje. Tai nėra tik garbė. Yra 
kaina, kurią mes mokame - mes, būdami “žymūs”, 
mes, būdami visų matomi. Tai yra didžiulis išbandy
mas - išbandymas garbe. Tik nedaugelis žmonių jį 
atlaiko. Tiktai šventas žmogus gali atlaikyti šį išban
dymą ir nesusitepti savo paties puikybe. Šventas? 
Taip, šventas. Nebijokime šio žodžio. Būti šventu 
reiškia būti savimi. Tai įmanoma tik Dievuje.

Marija Macijauskienė skaitė savo eilėraštį Aš 
buvau Kleopatra. Tai karalienės žodžiai - karalienės, 
kuri lieka karaliene net tada, kai visko netenka. Gin
taras Dabrišius mus apdovanojo eilėraščiais, kuriuos 
gali parašyti tik žmogus, žvelgiantis į pasaulį vaiko 
akimis. Gintaras Patackas skaitė vyriškus, liūdnus, 
gilius eilėraščius. Tai buvo šauksmas naktyje - šauks
mas, kurio niekas negirdi. O, kad mes pažintume 
Dievo meilę ir galėtume atsiremti į Jį! Tautvyda 
Marcinkevičiūtė dalinosi graudžiais sužeisto gyve
nimo žmogaus eilėraščiais. Jauna poetė ir kritikė 
Vaiva Kuodytė, ištarusi: “Poezijoje daugiau juokiuo
si, negu verkiu” (Kauno jaunieji, pirmoji knyga, 
2005), pasilenkusi skynė ir skynė saulučių galveles; 
kol galiausiai užsikišo vieną už žiedo, snaudžiančio 
ant jos piršto ir sėdėjo sėdėjo, apsikabinusi savo vie
nišumą... Aš glaudžiausi prie jos, nes jutau tyrą jos 
širdį, kuri nesuvokia šio pasaulio melo ir taip troška 
meilės, kad viską dėl jos atiduotų.

Jie visi buvo viena: seni ir jauni, mylintys ir nusi
vylę meile, jie visi buvo Tavo, Viešpatie. Aš šokau. 
Šokau užmiršusi viską pasaulyje: viską, kas buvo, yra 
ir bus, mylėdama Tą, kuris mane myli - savo Dievą.

Sakralioje erdvėje - sakrali poezija
Vytauto bažnyčia mus pasitiko tyla. Žmonių 

buvo nedaug, o ir tie, kurie atėjo, sėdėjo tylūs ir tarsi 
kažko laukė. Ko jie laukė? Kad kažkas suteiks jiems 
vilties gyventi toliau - vilties, kurios mums visiems 
taip reikia.

Kauno rašytojų globėjas, Lietuvos rašytojų sąjun
gos Kauno skyriaus pirmininkas Petras Polilionis 
kalbėjo apie Dievą poezijoje. Nepakanka ištarti Die
vo vardą - nuo to dar netapsi religinę poeziją ra
šančiu poetu.

Tarp Dievo ir žmogaus yra tiltas. Tas tiltas yra 
meilė. Kol mes nežengiame prie Jo, mes nemokame 
mylėti. Kol Jis neišeina mūsų pasitikti ištiestomis, 
mylinčiomis Tėvo rankomis, tol mes esame vargetų 
vargetos. Tai yra realybė. Žmogus be Dievo yra 
NIEKAS. Ir jei mes dar turime tiek puikybės, kad 
dedamės esą Kažkuo, tai Tas, kuris yra Meilė, tik ty
liai iš mūsų juokiasi. Žmogau, žmogau, kaip toli tu 
nuėjai, ieškodamas laimės.

Robertas Keturakis teištarė: “Dieve, be Tavęs aš 
esu tik graudus laikinumas”. Nusisuko ir nuėjo. Taip, 
tai viskas. Jokių didingų procesijų, jokių ekstaziškų 
žodžių - tiktai sužeisto žmogaus rauda. Žmogaus, 
kuris visą savo gyvenimą paskyrė kitiems. Žmogaus, 
kuris yra Dievo žmogus. Jam nereikia garbingų titu
lų. Jis priima viską, kaip vaikas - tyra širdimi. Aš esu 
tik graudus laikinumas, Viešpatie, bet aš Tave myliu.

Aldona Elena Puišytė, moteriška ir graži, skaitė 
savo gryną ir tikrą poeziją. Ji buvo laiminga. Moteris 
gali būti laiminga tik tada, kai yra mylima, o šita mo
teris yra sklidina Dievo meilės.

Vytauto bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Ruge- 
vičius, kurį žmonės švelniai vadina tiesiog Kęstučiu, 
džiaugėsi kaip vaikas ir dėkojo, dėkojo - už tai, kad 
esame, už tai, kad rašome, už tai, kad mylime Tą, 
kuris pirmasis mus pamilo.

Vytauto bažnyčios vargonininkė sesuo Virginija 
kartu su savo mokiniu apdovanojo mus Dievo meile, 
išreikštą per muziką. Skambėjo Avė Maria. Siela kilo 
aukštyn ir aukštyn. Tą vakarą pirmą kartą šokau 
Tam, kurį myliu - savo Dievui.

Ar gali nusakyti tą jausmą, kuris apima mylint? 
Kokie žodžiai išsakys mylimojo prisilietimo saldumą, 
meilės grožį, gyvenimo gelmę? Koks eilėraštis tai iš
reikš? MYLĖTI! - šaukia siela, liepsnoja širdis, alps
ta kūnas — mylėti, mylėti, MYLĖTI; > « ai « m *

Baigiamasis Poezijos pavasario akordas nuskam
bėjo Vilniaus universiteto kieme. Poezijos paukštė 
suplasnojo galingais sparnais ir iš lėto pakilo į mėlyną 
vasaros dangų.

Iki kitų metų, mielieji. Mylėkite. Būkit laisvi. 
Rašykit eilėraščius. Būkit laimingi.

Skulptoriaus Jono Stonkaus kūryba jo sodyboje netoli Port Dover, ON

Čia namai
Čia namai,
Leidžias ryto vėsa,
Soduos bitės
Nerimsta seniai,
Atsimerkia akim
Po saulelės šviesa
Ramybės pilni šuliniai.
Čia — namai,
Grįš vaikai
Iš gyvenimų savo "
Kelių
Žydi pievų platybė,
Laukai
Po Sekminių 
Žaliu berželiu... 
Čia — namai...
Neišduos, neparduos
Mūs žemelė
Juoda
Tėvų meilės 
Šventos.
Čia — pradžia, 
Pabaiga...

Valerija Vilčinskienė

<7 ITVISKI S ŽIBIIBIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

♦ tautinės-krikščioniškos minties straipsnius...
♦ išeivijos gyvenimą liečiančius rašinius, 

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

* apsakymus, knygų, jllmų 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 1T3 * Faksas: 905-290-9802 ♦ E-paštas: tevzib@pathcom.com
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Garsėja meniškos nuotraukos
Fotomenininko A. Kezio darbai amerikiečių galerijoje 

Čikagos miesto centre
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EDVARDAS ŠULAITIS
Žymiojo Čikagos lietuvių fotomenininko 

Algimanto Kezio darbai dabar puikuojasi 
Arthur M. Feldman meno galerijoje (619 N. 
State St.). Šios galerijos vitrina dabar yra pa
puošta didelėmis raidėmis paženklintu užrašu 
Algimantas Kezys — 40 Year Retrospective.

Į šios plačiai žinomos galerijos patalpas 
gegužės 19 d. vakare buvo susirinkęs nemažas 
būrys amerikiečių bei lietuvių meno gerbėjų, 
nes čia vyko susipažinimo vakaras su šiuo foto
menininku bei jo darbais. Taip pat čia buvo 
pristatyta ir jo naujausioji knyga, kuri vadinasi 
Chicago (ji turi 486 puslapius, kainuoja 250 
dol. ir išleista tik 50 egzempliorių tiražu).

Atidarymo metu kalbėjo pats galerijos sa
vininkas Arthur Feldman bei jo partneris Jo
seph Silverberg, kuris trumpai nupasakojo A. 
Kezio biografiją ir jo pasiektus laimėjimus.

Šioje galerijoje matėsi nemažai mūsiškio 
fotomenininko fotografijų, jo svarbesnės kny
gos, žinoma, įskaitant ir patį naujausiąjį leidi
nį, kurio kaina - 250 dol. Tai nėra pats bran
giausias A. Kezio leidinys. Už šį gerokai bran
gesnis, kainuojantis net 600 dol., buvo prieš 
maždaug 10 metų išleistas 50 plakatų rinkinys 
Society Men.

Kalbant apie naujausiąją A. Kezio knygą, 
kuri yra ne tik brangi, bet ir sunki (sveria 7 sva
rus) reikia pažymėti, jog viršelio autorius yra 
Eugenijus Krukovskis, kuris turi komercinės 
fotografijos studiją. Šis 1989 m. iš Lietuvos pa
sitraukęs ir dabar Čikagoje gyvenantis vyras 
čia minimą knygą atspausdino, naudodamas 
kompiuterinę techniką. Šioje knygoje sudėti 
geriausieji A. Kezio darbai nuo 1964 metų iki 
šių dienų.

Fotomenininkas Algimantas Kezys su savo 
naujausia knyga amerikiečių galerijoje

Nuotr. Ed. Šulaičio

Mūsiškio fotomenininko fotografijos ame
rikiečių žinovų yra vertinamos labai gerai ir su
silaukia didelio dėmesio. Nemaža amerikiečių 
kolekcionierių stengiasi įsigyti lietuvio darbų, 
už juos mokėdami gana aukštą kainą.

Jubiliejai ir naujų knygų sutiktuvės
VYTAUTAS KI TKLVK II S

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji bib
lioteka tęsia renginių ciklą Mūsų kraštiečiai. Ge
gužės 13 d. kultūros centre įvyko literatūros 
vakaras Tėviškėnų susitikimas, skirtas kraštiečių 
rašytojų Vytauto Girdzijausko 75-mečiui ir 
Eugenijaus Ignatavičiaus 70-mečiui. Kartu su 
šiais rašytojais iš Vilniaus į vakarą atvyko ir dar 
kitas kraštietis rašytojas Vytautas Martinkus. Li
teratūrinį renginį paįvairino Jurbarko Antano 
Sodeikos vaikų muzikos mokyklos jaunieji pia
nistai.

V. Martinkus aptarė savo bičiulių V. Girdzi
jausko ir E. Ignatavičiaus gyvenimo kelius bei 
kūrybą. Abu daug kuo panašūs: gimė ir augo 
Vadžgirio krašte, vienas Bulzgeniškių vienkie
myje, kitas - netolimame Užraguvių kaimelyje. 
Abiem tarybiniais laikais teko paragauti spran
gios politkalinio putros - išeiti atšiaurias “Sibiro 
akademijas”. B. Girdzijauskas jau išleido 10 
knygų, E. Ignatavičius irgi panašiai - 9 knygas, 
neskaitant šio sukurtų inscenizacijų ir scenarijų 
filmams, kurie dar neišleisti knygomis. Abu kū
rybinį kelią pradėjo apsakymais, o vėliau išban
dė jėgas ir romano žanre, kartu rašydami ir ese
istiką. Abu savo jubiliejus sutiko laikydami ran
kose naujas, solidžias knygas. Girdzijausko nau
joji knyga - Tokia moteris - lobis. Joje pluoštas 
naujų novelių ir 2 nedideli romanai. Ignatavičius 
išleido svarią novelių rinktinę Obelis katedros 
aikštėje. Anot V. Martinkaus, šis literatūrinis 
renginys galėjo būti skirtas ne tiek rašytojų jubi
liejams, kiek jų naujų knygų sutiktuvėms.

V. Girdzijauskas papasakojo, kad jo paskuti
nėje knygoje Tokia moteris - lobis panaudota 
daug medžiagos iš vadžgiriečių gyvenimų, jų 
likimų. Gyvenime patirti įspūdžiai ir toliau rašy
tojui lieka svarbus kūrybos šaltinis. Šiuo metu jis 
įpusėjęs du naujus romanus. Daugelis nūdienos 
problemų rašytoją jaudina ir todėl neretai imąs 
ir eseisto plunksnos. Daug ką išsakęs savo išleis
tose eseistikos knygose Laiškai iš nelaisvės namų 
ir Palangos dienoraštis. Visais laikais rašytojui 
buvo svarbu liudyti savo laiką. Nors rašytojas sa
vo veikaluose sukuria naują tikrovę, bet tas jo 
“melas” pasako ir didelę teisybę. Kiek teko pa

stebėti, nūn užsienio rašytojai ypač įdėmūs 
dabarties tematikai ir problematikai.

Apie savo literatūrinį darbą ir apie novelių 
rinktinės Obelis katedros aikštėje sudarymą pa
pasakojo E. Ignatavičius. Jis pareiškė, kad tikra 
literatūra visuomet gimsta iš didelės meilės gy
venimui, kad kiekvienas gabus rašytojas gieda 
savo sielos giesmę. Žmones suartina ne tik gra
žumas ir džiaugsmas, bet ir nelaimės. Nuo šių 
mes daromės jautresni ir gilesni. Dabar jis rašąs 
scenarijų dokumentiniam filmui.

Jubiliatus gražiai pasveikino ir įteikė kuklias 
atminimo dovanas viešosios bibliotekos direkto
rė Nijolė Masiulienė ir Jurbarko meras Aloyzas 
Zairys.

Toronto “Gintaro” ansamblio 50-mečio kon
certo, įvykusio š.m. balandžio mėn., programai 
vadovavo VIKTORIJA BENOTATTĖ. Kairėje -

Tarptautinis menų festi
valis Druskininkų vasara su 
M.K. Čiurlioniu, prasidėjęs 
birželio 5 dieną, tęsis iki rug
sėjo 22. Festivalį jau trečius 
metus iš eilės rengia Lietuvos 
muzikų rėmimo fondas ir 
Druskininkų savivaldybė. Šia
me keturis mėnesius truksian- 
čiame festivalyje bus 70 įvairių 
meno renginių, kuriuose daly
vaus per devyniasdešimt solis
tų, keturi chorai, šeši ansamb
liai, įvyks trijų naujų kūrinių 
premjeros, keturios parodos. 
Kiekvieną sekmadienį vyks 
koncertai Druskininkų šven
tovėje, o kartą per mėnesį Se
nosios Varėnos šventovėje bus 
vargonų muzikos, chorų bei 
įvairių ansamblių atliekamos 
programos.

Koncertai ir parodos vyks 
Druskininkų sanatorijose 
(“Draugystės”, “Lietuvos”, 
“Vilniaus”, “Dainavos”), mies
to muziejuose, meno gale
rijose, Viešojoje bibliotekoje. 
Į MKČ studijų savaitės bei 
konferencijos M.K. Čiurlionis 
ir pasaulis renginius rugpjūčio 
2-7 d.d. rinksis MKČ palikimo 
tyrinėtojai iš Lietuvos ir už
sienio. Pranešimus, diskusi
jas, susitikimus papildys mu
zikos atlikėjų programos, 
iliustruojančios MKC kūrybą 
ir jos šiandieninį gyvybingu
mą. Kompozitoriaus kūrinius 
atliks pianistai iš Vokietijos, 
Argentinos, Japonijos ir Ka
zachstano. Šiųmetinis festiva
lis skiriamas MKČ gimimo 
130-osioms metinėms.

Kompozitoriaus Vytauto 
Barkausko kūriniai gegužės 
pabaigoje buvo atliekami Ja
ponijos sostinės Tokyo festiva
lyje Viola Space (Alto terpė). 
Kompoziciją Duo concertante, 
op. 122, smuikui, altui ir or
kestrui gegužės 29 dieną Kioi 
salėje atliko smuikininkė Ma
rine Oguri, altistė Nabuko 
Imai ir Tatsuya Shimono diri
guojamas TOHO-Gakuen or
kestras. Šis kūrinys dedikuo
tas japonų diplomatams Chiu- 
ne Sugihara ir jo žmonai Yu
kiko, kurie rizikuodami savo 
saugumu 1941 m. Kaune iš
davė daugelį “vizų į gyveni
mą” taip išgelbėdami nuo ho
lokausto per dešimt tūks
tančių žydų. Antroji kompozi
cija Du monologai, op. 71 altui 
solo buvo dedikuota muzikei 
Nabuko Imai, kuri ją ir atliko. 
Tai visiškai nauja 1983 m. pa
rašyto kūrinio redakcija, negu 
ta, kurią N. Imai pernai atliko 
Schiermonnikoog festivalyje 
Olandijoje. Tokyo festivalyje 
dalyvavo ir pats kompozito
rius.

Britų bendrovė “Avie Re
cords” neseniai išleido kom
paktinę plokštelę su kompozi
toriaus Vytauto Barkausko 
kūriniais. Plokštelėje kompo
zicijos Jeux smuikui ir orkest
rui (2002), kurią užsakė pran
cūzų smuikininkas Philippe 
Graffin, Duo concertante 
smuikui, altui ir orkestrui 
(2004) ir dvi solinės kompozi
cijos — Partita smuikui solo 
(įgrojo P. Graffin) ir Du mo
nologai altui solo (įgrojo N.

Imai). Už pirmuosius du kūri
nius kompozitorius buvo ap
dovanotas Lietuvos valstybine 
kultūros ir meno premija.

Rašytojas Salman Rush
die balandžio 16-22 dienomis 
Niujorke suruošė tarptautinį 
rašytojų festivalį, pavadintą 
PEN klubo pasauliniai balsai. 
Jame buvo proga paklausyti 
rašytojų pasisakymų, susitikti 
ir pabendrauti jų tarpe. S. 
Goštautas, aprašydamas šį 
festivalį Literatūroje ir mene 
(2005.VI. 10) pamini vieną (iš 
daugelio populiarių) renginį įkir
tą pagerbti Czeslaw Milosz, 
pavadintą Czeslaw Milosz ir 
literatūros sąmonė. Jis vyko 
balandžio 22 d. sausakimšai 
pripildytoje “Hunter College” 
salėje. Renginyje dalyvavo 
Salman Rushdie (Indija), 
Azar Nafisi (Iranas), Breyten 
Breytenbach (Pietų Afrika), 
Bei Dao (Kinija), Robert 
Hass (JAV), Durs Gruenbein 
(Vokietija), Eva Hoffman, 
Ryszard Kapuscynski ir Adam 
Zagajewski (Lenkija) ir 15 
lietuvių.

Pirmasis kalbėjo Tomas 
Venclova, kuris trumpai pri
statė poetą ir perskaitė porą 
jo poemų. Nors Lietuvos var
das skambėjo beveik iš kiek
vieno rašytojo lūpų, niekas 
nepaaiškino, ką bendra turi 
Czeslaw Milosz su Lietuva. 
Jis pats anksčiau sakęs, kad 
jaučiasi lietuviu, kuris rašo 
lenkiškai. Laiške T. Venclovai 
sakėsi, kad “bent savo 
vaizduotėje pasilikau ištiki
mas Lietuvai”. Šis klausimas 
S. Rushdie akimis atrodė ši
taip: “Milosz gimė Lietuvoje, 
rašė lenkiškai, bet yra Ameri
kos rašytojas”.

Poeto Henriko Radausko 
95 metų gimimo sukaktis buvo 
paminėta Viniuje, Lietuvos 
mokslų akademijoje. Akade
mikas Algirdas Gaižutis skaitė 
paskaitą apie poeto gyvenimą 
ir kūrybą, Aldona Daučiūnie- 
nė paskaitė poeto eilėraščių, 
dainininkė Judita Leitaitė ir 
pianistas Andrius Vasiliauskas 
atliko pagal jo eiles sukurtų 
muzikos kūrinių. Vienas origi
naliausių XX š. lietuvių poetų 
H. Radauskas gimė 1910 m. 
Krokuvoje. Grįžęs į Lietuvą, 
baigė Panevėžio mokytojų se
minariją, studijavo Kauno 
universitete, vėliau dirbo 
Klaipėdos radijuje, Švietimo 
ministerijos knygų leidybos 
komisijoje ir Valstybinėje lei
dykloje Kaune. 1944 m. pasi
traukė į Vakarų Vokietiją, 
1949 m. atsidūrė JAV, kur dir
bo fizinį darbą, o paskutinį 
savo gyvenimo dešimtmetį 
dirbo Kongreso bibliotekoje 
Washington, DC. Mirė 1970 
metais. Išleisdino poezijos 
rinkinį Fontanas dar Lietuvo
je, išeivijoje - knygas Strėlė 
danguje, Žiemos daina ir rink
tinę Eilėraščiai su nauju eilių 
skyriumi Žaibai ir vėjai. Po jo 
mirties buvo išleistas jo pasku
tinių penkerių metų kūrybos 
rinkinys Eilėraščiai, vėliau 
Lietuvoje buvo išleista dar 
keletas poeto eilėraščių rin
kinių. G.K.

lietuviškais motyvais R. Paulionio sukurtas 50- 
mečio ženklas Nuotr. R.D. Poterių
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KASOS VALANDOS: pirmad., antra d. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p. 
p.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

Milijonai lietuviškai veiklai
Kanados lietuvių fondo metinis susirinkimas

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind................... 1.25%
180-364 d. termJnd................. 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 GIC-meL palūk............2.75%
3 metų GlC-met palūk............3.00%
4 metų GIC-meL palūk...........3.10%
5 metų GlC-met palūk............3.50%
RRSP, RRIF “Variable”............1.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. ..2.75% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind. ..3.00% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. ..3.35% 
RRSP ir RRIF-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%

KEUAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-PLUS" KORTELE

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

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

(STEIGĖ kolegijos ir universiteto studentams 
STIPENDIJŲ FONDĄ 

DEŠIMT STIPENDIJŲ: 
viena ~ $1,500 

devynios — po $1,000 
STIPENDIJOS BUS ĮTEIKTOS 

tinkamiems kandidatams

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

KLF metiniame susirinkime 2005 m. balandžio 30 Anapilio parodų salėje kalba Fondo tarybos 
pirm. dr. Arūnas Pabedinskas. Sėdi pirmas iš kairės Fondo valdybos pirm. Algis Nausėdas

DANGUOLE 
BALTRUSYTĖ-SHER. 

KLF valdybos sekretorė
Kanados lietuvių fondo 

(KLF) 42-as metinis susirinki
mas įvyko š.m. balandžio 30 
dieną Anapilio parodų salėje. 
Fondo tarybos pirmininkas dr. 
Arūnas Pabedinskas pasveiki
no susirinkusius ir paskelbė 
darbotvarkę, kurią fondo susi
rinkimas priėmė be pakeitimų. 
Tylos minute buvo pagerbti 
praeityje ir 2004 metais mirę 
Fondo nariai. Tarybos pirmi
ninko pakviestas, invokaciją 
sukalbėjo Mississaugos Lietu
vos kankinių parapijos vikaras 
ir Fondo tarybos narys kun. 
Vytautas Staškevičius. KLB 
krašto valdybos pirmininkė 
Rūta Žilinskienė pasveikino 
susirinkusius dalyvius, padė
kojo fondo tarybai ir valdybai 
už jų didelį ir taip reikalingą 
darbą ir palinkėjo sėkmės atei
ties darbuose.

KLF tarybos pirmininkas 
dr. A. Pabedinskas pristatė su
sirinkusiems atvykusius Fondo 
įgaliotinius Vytautą Radžiu iš 
Otavos ir Juozą Krištolaitį iš 
Hamiltono. Mandatų komisi
jos pirmininkas Leonas Bazi- 
liauskas pranešė susirinkimui 
dalyvaujančių ir įgaliotų balsų 
skaičių. Ina Sungailienė, tary
bos sekretorė, perskaitė praei

tų metų susirinkimo protoko
lą, kuris vienbalsiai susirinki
mo buvo patvirtintas. Šių metų 
susirinkimą protokolavo tary
bos narė Gražina Ignaitytė. 
Patvirtinus praeitų metų pro
tokolą, sekė tarybos, valdybos 
ir visų komitetų pirmininkų 
pranešimai.

Fondo tarybos pirm. dr. A. 
Pabedinskas savo pranešime 
paminėjo, kad fondo kapitale 
smarkus šuolis įvyko 2004 me
tais, gavus milijoninį P. Sidard 
palikimą, kurio dėka fondas 
pakilo virš 4.6 mln. kapitalo. 
Pagrindinai KLF kapitalas au
ga ir didėja aukų, testamenti
nių palikimų bei gautų palūka
nų dėka. Pirmininkas paminė
jo, kad išaugęs kapitalas suda
ro žymiai geresnes galimybes 
skirti didesnes sumas specia
liems projektams ir humanita
rinei pagalbai Lietuvoje bei 
kanadiškų organizacijų veiklos 
paramai. Vien tik 2005 metais 
kultūros, švietimo, jaunimo 
reikalams Kanadoje jau pa
skirta 163,000 dolerių. Stipri
namas bendradarbiavimas su 
KLB. Tarybos pirmininkas A. 
Pabedinskas 2004 metais daly
vavo KLB krašto valdybos po
sėdžiuose. Tai padeda pagerin
ti paramos bei bendrai veiklos 
tikslų geresnį supratimą ir įgy
vendinimą.

Tarybos pirmininkas taip 
pat paminėjo, kad po 2003 me
tų federacinės valdžios revizi
jos atlikto Fondo veiklos patik
rinimo ir pasiūlytų rekomen
dacijų, KLF 2004 metais tęsė 
savo veiklą, griežtai prisilaiky
damas minėtų rekomendacijų 
ir po to priimtų tarybos nuta
rimų.

KLF valdybos pirminin
kas A. Nausėdas pateikė na
riams 2004 metais atliktus dar
bus ir pasiektus tikslus. Pami
nėta, kad valdyba dalyvavo 6 
valdybos ir 5-iuose tarybos po
sėdžiuose. Pirmininkas pain
formavo, kad KLF raštinė vei
kia pastoviai nustatytomis va
landomis. Fondas naudojasi 
elektroniniu paštu bei turi at
skirą telefono liniją. Fondo 
administracija tvarkoma pagal 
valdybos ir tarybos nustatytą 
tvarką ir priimtus nutarimus. 
Pastoviai skelbiama informa
cija apie fondo veiklą lietuviš
koje spaudoje. Pirmininkui 
dažnai tenka atstovauti fondui 
įvairiuose lietuviškuose rengi
niuose. Valdyba taip pat pasto
viai rūpinasi, kad fondo veikla 
laikytųsi federacinės valdžios 
nustatytų gairių. Ypač tai tai
koma bendradarbiaujant su 
pelno skirstymo komisija.

Nukelta į 11-tą psl.

Įvertinant prašymus bus atsižvelgta į mokslo pasiekimus 
ir studento dalyvavimą bendruomenėje

j SKAITYTOJAI PASISAKO"}

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI J 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-AIKŠTĖ (“parking")

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

AMBASADORIUS SEIMO NARIUI
Dėl URM ministro A. Valionio atsakymo 
į Jūsų užklausimą dėl Algirdo Žemaičio 

iš pareigų nušalinimo. -
GERBIAMAS PONE RAZMA,

Straipsnis “Veikėjo ir diplomato nueitas ke
lias” buvo parašytas man neprašant Lietuvos žur
nalisto. Jis man nepatariant jį pasiuntė 38 seimo 
nariams ir 13 žiniasklaidos redaktorių bei kitų žy
mių veikėjų. Buvau labai maloniai nustebintas, 
jog Jūs teikėtės kreiptis į LR URM ministrą, pra
šydamas oficialaus paaiškinimo dėl mano atlei
dimo aplinkybių.

Deja, tai ne pirmas kartas, kai URM pateikia 
seimui “netikslias” žinias. Mano pastabos į ei. 
laiške pridedamą ministro Valionio atsakymą yra 
sekančios: a) Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasa
doriaus rangas man buvo suteiktas 1992 m. gegu
žės 6 d. ir Pastoviuoju Lietuvos Respublikos at
stovu bei misijos vadovu prie Jungtinių Tautų 
maisto ir žemės organizacijos (FAO) buvau pa
skirtas 1992 m. gegužės 26 d. Taigi LR atstovybė 
veikė septynerius metus iki jos per tris dienas pa
naikinimo dėl iki dabar nesuprantamų “objekty
vių” priežasčių 1999 m. liepos 12 d., o ne kaip 
URM ministro sakoma “nutarta nesteigti”. Šia
me septynerių metų laikotarpyje atstovybė gavo

Lietuvai negrąžinamos paramos už apie 14 mili
jonų litų, kai visos atstovybės išlaikymas kainavo 
nepilnai 2,3 milijonų litų. Ši parama buvo raštiš
kai labai teigiamai įvertinta dviejų LR vyriausy
bių ministrų bei autonominių valstybinių instan
cijų vadovų; b) Lietuvos Respublikos ambasadoje 
Italijos Respublikoje žadėtas naujas etatas žemės 
ūkio reikalams nebuvo įsteigtas ir dabartinis pa
reigūnas, atstovaujantis LR interesams prie FAO, 
naudojasi turimu antrojo sekretoriaus rangu, bet 
nėra laikinasis reikalų patikėtinis (Charge 
d’Affaires a.i.). URM turėtų žinoti, jog šį titulą 
galima turėti tik tuo atveju, kai tikrojo vadovo lai
kinai nėra; c) Prieš panaikinant mano neapmoka
mą pareigybę URM būtų turėjusi kreiptis į ŽŪM 
- kiek žinau, ŽŪM kreipėsi į URM dėl įsteigimo 
etatinio bei apmokamo posto Italijoje, bet tam 
nėra lėšų. Į tai atsižvelgiant, mano URM nieko 
nekainuojančios pareigos turėtų būti atstatytos. 
Būtų naudinga iš URM sužinoti, kokias neapmo
kamas pareigybes tebeturi buvę ambasadoriai 
prie JT, EB-NATO ir pernai metų pabaigoje pa
skirtas buvęs ambasadorius prie Šventojo Sosto ir 
Maltos Ordino?

Norėčiau pridėti, jog mano 1999 m. per tris 
dienas nušalinimas Vakaruose vykdomas tik pa
darius žymų nusikaltimą.

Su pagarba - Algirdas Žemaitis

http://www.rpcul.com
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Milijonai lietuviškai veiklai
Atkelta iš 10-to psl.

Vienas iš didžiausių pro
jektų, kurį vykdo pats valdybos 
pirmininkas pastaraisiais me
tais, tai lietuviškų apylinkių 
lankymas Kanadoje. A. Nausė
das šių minėtų susitikimų metu 
pateikdavo informaciją apie 
KLF veiklą, struktūrą ir istori
nę apžvalgą. Aplankyta Hamil
tonas, Londonas (Ontario), 
Toronto Maironio mokykla. 
Dalyvauta Montrealio bei KLB 
Toronto apylinkės tarybos su
sirinkime. Šiais metais jau ap
lankyta Toronto Lietuvių Na
mai ir Vasagos apylinkė, o š.m. 
gegužės 1 dieną pristatymas įvy
ko Mississaugos Lietuvos kan
kinių parapijoje.

Valdybos pirmininkas pa
informavo susirinkusius apie 
vykdomus ar dar neužbaigtus 
Fondo planus ir darbus. Šiuo 
metu tobulinama ir tikslinama 
turima informacija apie fondo 
narystę, ypač organizacijų na
rystę. Planuojama sukurti KLF 
interneto tinklalapį, bet kol kas 
tiriama šio projekto kaina ir 
būtinumas turėti tokį tinklalapį. 
Renkama informacija apie 
draudą, kuri apdraustų tarybos 
narius nuo civilinių ieškinių, jei 
tokie įvyktų. Kitas nagrinėja
mas klausimas liečia asmens 
privatumo įstatymą ir KLF pri
sitaikymą prie šio Kanados fe
deracinės valdžios naujai išleis
to įstatymo.

Fondo iždininkė Violeta 
Jonušonienė išsamiai pateikė 
susirinkusiems finansinę apy
skaitą. Kiekvienam fondo na
riui finansinė apyskaita buvo 
pasiųsta paštu. KLF kapitalas 
viršijo 4.6 mln. ribą. KLF 2004 
metais turėjo 216,651 dolerių

pajamų. Išlaidų turėta 20,286 
dolerių. 2005 metų paramos ir 
stipendijų skirstymui fondas tu
rės 190,071 dolerių sumą.

Investicijų komisijos išsa
mų pranešimą pateikė susirin
kimui Investicijų komisijos pir
mininkas Algis Kaminskas. Pir
mininkas painformavo, kad $3, 
320,382 Fondo kapitalo inves
tuota į trumpalaikius terminuo
tus indėlius ar obligacijas (lai
kotarpiai nuo 1 iki 5 metų), o 
$1,248,000 investuota ilgameti- 
niuose indėliuose (nuo 19 iki 
26 metų).

Jurgis Kuliešius, pelno 
skirstymo komisijos pirminin
kas, pranešė fondo nariams jau 
paskirstyto 2004 metų pelno 
Kanados lietuviškoms organi
zacijoms detales ir paminėjo 
artimiausius pelno skirstymo 
planus. Stipendijos studentams 
bus svarstomos birželio mėnesį. 
Šiais metais numatyta studentų 
stipendijoms skirti 25,000 dole
rių. Pelno skirstymo komisija 
griežtai laikosi fondo statuto ir 
priimtų tarybos nutarimų. Ka
nados lietuviškų organizacijų 
kultūrinei veiklai, švietimui, 
humanitarinei pagalbai bei spe
cialiems projektams Lietuvoje 
šiais metais numatyta 190,071 
dolerių suma. Revizijos kont
rolės komisijos pranešimą bei 
rekomendacijas fondo nariams 
pateikė advokatė Joana Kurai- 
tė. Ji taip pat perskaitė susirin
kimui revizoriaus R. Chaplin 
pranešimą.

Visi pranešimai buvo vie
ningai patvirtinti susirinkusių
jų. Po pranešimų vykusiose dis
kusijose Fondo nariai iškėlė 
klausimų dėl Lietuvai teikia

mos pagalbos ir dėl nustatomų 
sumų, kiek tos pagalbos skirti. 
Atsakyta, kad Lietuvai skiriama 
ne mažiau kaip 25% nuo bend
ros skirstomos sumos. Šiuo me
tu Lietuvai jau paskirta per 
400,000 dolerių. Augant Fondo 
kapitalui, padidės ir Lietuvai 
skirstomos sumos.

Buvo užklausta dėl stato
mų Valdovų rūmų. Fondas šiai 
statybai jokios paramos niekuo
met neskyrė, nes niekados ne
gavo oficialaus prašymo šių rū
mų statybą paremti. Kiti disku
tuoti klausimai buvo investicijų 
tema. Nariai pageidavo, kad 
sekančiais metais ataskaitoje 
būtų parodyta procentais inves
ticijų rezultatai. Buvo iškeltas 
ir žiniasklaidos klausimas, kad 
nepakankamai rašoma apie 
fondą. Valdybos pirmininkas ir 
sekretorė dar kartą painforma
vo susirinkusius, kokie darbai 
buvo atlikti 2004 metais ir tęsia
mi toliau 2005 metais.

Nominacijos komisijos var
du Paulius Kuras pranešė, kad 
2005 metais fondo darbe ka
denciją baigia 5 asmenys. Akla
macijos būdu 3 metų kadenci
jai perrinkti: dr. Arūnas Pabe
dinskas, Ina Sungailienė ir Al
gis Nausėdas. Išrinktas naujas 
narys Antanas Bušinskas. Į re
viziją 3 metų kadencijai sutiko 
Linas Zubrickas. Naujų pareigų 
pasiskirstymas įvyks pirmajame 
tarybos posėdyje.

Susirinkimas užbaigtas tra
diciškai, sugiedojus Lietuvos 
himną. Karšti pokalbiai dar tę
sėsi besivaišinant kavute ir to
liau gvildenant fondo, lietuviš
kų organizacijų padėtį ir tikslus 
šių dienų lietuviškoje visuome
ninėje veikloje.

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 136 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.00% kasd. palūk. čekių 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.

IMAME:
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate)
1 metų ...........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

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

Dalybos
Sekmadienis. Prieblanda įveikia šviesą. 

Žmonių maišalynė. Snūduriuoja žibintai. 
Pilni gėrybių krepšiai grįžta į miestą. Da
lybos. Miestas kaimui, kaimas miestui... 
Tėvai vaikams ir atvirkščiai...

Nežinia ar tos dalybos teisingos?
Ritasi gyvenimai.

Klastingi žabangai
Gundo, myli, lepina, šildo, glamonėja, 

bučiuoja... Taip su tavimi ir su manimi el
giasi auksakasė vasara. Ištirpsti jos glėbyje. 
Nublokštas kamputyje tūno gyvenimo tiks
las. Liepsnoja iliuzijų laužas... Pyška poška 
gyvenimo aistros...

Tu nusiminęs dūlini vieškeliu. Skarde
na auksakasės vasaros balsas. Pasiklydai 
jos žabanguose. Gaila...

Įkalintos svajonės
Praskydo tamsos apsiaustas. Diena at

riekė pavasario ryto riekę. Atgimsta žydėji
mas. Elegantišku kostiumu apsirėdęs tikėji
mas šokdina baltažiedę plukę. Gilus pava
sario alsavimas...

Optimistiškai nusiteikęs, pėdina žmo
gus. Gyvenimo svajones apraizgė vadelė
mis, kad neišsprūstų, kad gyventų...

Reda Kiselytė, Rokiškio “Romuvos” 
gimnazijos bibliotekos vedėja

Pfrmad, antrad rtredacL nuo 9 vr -330 vpp4 ketvirtad. ir penktad. nuo 9 vr -8 vv. 
LN skyriuje - penktad. nuo 9 vx - 3.30 v.p.p.; šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p. 

Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r -1 v.p.p.
SKYRIAI:

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

^PLUS

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

■■■■■■MMBHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
ROY>KL LePAGE 
SMMHBHHHHBHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

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

Lin.a Kuliavienė
“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

W ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS,
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7

E-mail: tomsenkus@rogers.com

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

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

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

ANNETTE-RUNNYMEDE atski
ras 7 kamb. namas, 2 virtuvės, 
dvigubas garažas, užbaigtas rū
sys su atskiru įėjimu, arti susi
siekimo, apsipirkimo, mokyklų. 
Tuoj pat galima užimti. Prašo 
$479,000.

SKAMBINKITE

TEODORUI
STANULIUI,b.a.

416-879-4937
(nešiojamas)

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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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS

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

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

Nemokamas namų įvertinimas

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
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 j 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 416 236-1809

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

Atliekame visus paruosimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla 
“SAMOGITIA” 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus

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

MARČUTIS Parcels 
0134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fax: (416) 233-3042 

ęHReguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
COUPON 5

or i parcel
coupon is valid only at “Margutis-Pysanka” head office.

PORTAS

Šarūno Marčiulionio krepšinio 
akademijos komanda lankėsi 
Kanadoje gegužės mėn., laimė
jo rungtynėse prieš Šv. Mykolo 
gimnazijos komandą

Nuotr. R.D. Puterių

Žinios iš Lietuvos
• Lietuvos ir Latvijos futbo

lo federacijos paskelbė jau seno
kai dingusios autentiškos prieš
karinės taurės, kuria buvo apdo
vanojami Baltijos šalių varžybų 
nugalėtojai, paiešką. Pasak Lie
tuvos futbolo federacijos (LFF) 
generalinio direktoriaus Juliaus 
Kvedaro, abi federacijos dės visas 
pastangas, kad būtų pagaminta 
nauja taurė. Tačiau siekiama, kad 
ji būtų visiškai panaši dingusiam 
prizui.

• Birželio 21 d. Palangoje
prasidėjo pirmoji Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės treniruočių 
stovykla. Kaip įprasta, treniruo
tėse dalyvauja daugiausia jauni 
žaidėjai. Pagrindiniai rinktinės 
kandidatai pasirengimą Europos 
čempionatui pradės liepos 21 d. 
Apie tai, jog atsisveikina su Lie
tuvos rinktine, neseniai paskelbė 
Saulius Štombergas, kol kas ne
žinia, ar Europos čempionate 
rungtyniaus Šarūnas Jasikevičius, 
Eurelijus Žukauskas, Darius 
Songaila. Tačiau Lietuvos rinkti
nės vyriausiasis treneris Antanas 
Sireika tikisi, kad vis dėlto į ko
mandą atvyks visi reikalingiausi 
žaidėjai. Inf._________________

Visi į Vilnių
Šį savaitgalį, birželio 30 - lie

pos 3 d.d. Lietuvoje vyks VII pa
saulio lietuvių sporto žaidynės. 
Organizacinio komiteto žinio
mis, į žaidynes yra užsiregistravę 
600 išeivijos sportininkų. Dau
giausia jų laukiama iš JAV, Rusi
jos, Lenkijos, Australijos, Latvi
jos, D. Britanijos. Bus rungty
niaujama 16-koje sporto šakų. 
Daugiausia dalyvių sutrauks 
krepšinis su įvairaus amžiaus 
sportininkais.

Pirmosios tokios žaidynės 
įvyko Toronte 1978 m. Jas su savo 
talkininkais suorganizavo tuo
metinis sporto veikėjas Pranas 
Berneckas, prieš keletą metų iš
keliavęs amžinybėn Vankuveryje, 
BC. Po pirmųjų žaidynių vėliau 
jos buvo rengtos Čikagoje, Aust
ralijoje. Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, persikelta į Vilnių. 
Sėkmės sportininkams iš Kana
dos! Inf.

Patikslinimas. ŠALFASS 
lauko teniso vadovo Eugenijaus 
Krikščiūno el.pašto adresas yra 
dkrik3@rogers.com. Jis buvo 
klaidingai paskelbtas TŽ, nr.25. 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas elek
troniniu paštu -

tevzib@pathcom.com

“Bocce Bali” varžybos
Kanados lietuvių jaunimo sąjungos krašto valdyba rengia 

“Bocce Bali” varžybas jaunimui liepos 9 d. Rungtynės įvyks 
Wasaga Beach, ON, pradedant 11 v.r. komandų prisistatymu 
paplūdimy. Ten varžybos vyks visą popietę. Praeitais metais 
KLJS pirmą kartą surengė tokias varžybas gegužės ilgą savait
galį ir jos labai gerai pavyko - dalyvavo aštuonios komandos, 
kiekviena su keturiais žaidėjais. Atrodo - kuklus skaičius daly
vių, bet tikrai buvo sėkmingas renginys, nes lietus pylė kaip iš 
kibiro, ir buvo labai vėsu tą visą savaitgalį. Dauguma žmonių 
galvoja, kad “Bocce Bali” yra italų sukurtas žaidimas, bet 
istorijoje yra užrašyta, kad jį žaidė ir graikai, ir egiptiečiai dau
giau kaip 5200 metų prieš Kristų.

Žaidimas visai nesudėtingas, labai lengvas — dvi komandos 
stengiasi kuo arčiau mesti savo kamuolius pagrindinio kamuo
lio link. Galima kitos komandos kamuolius nustumti savo me
timu. Po visų metimų komanda, kurios kamuolys yra arčiausiai 
prie pagrindinio kamuolio, laimi vieną tašką. Taip kartojasi, 
kol komanda, surinkusi daugiausia taškų, laimi. KLJS tikisi di
delio jaunimo dalyvavimo šiemet, ir kviečia visus aukoti įvairias 
premijas, kurios bus išdalintos ne tik žaidynių laimėtojams, bet 
ir kitiems dalyviams loterijos būdu.

Komandos prašomos užsiregistruoti iki liepos 7 d. pas 
KLJS-gos vicepirmininką Vytą Ruslį (tel. 905 625-8964 arba 
vruslys@rogers.com). Registracijos kaina $20 komandai. 
Kiekvienai komandai turi priklausyti keturi asmenys, ir privalo
ma turėti bent vieną vyrą ir vieną moterį. Laukiame visų prie 
paplūdimio.

Saulius Simonavičius, pirmininkas

Toronto “Aušros” mergaičių “C” komanda, laimėjusi sidabro 
medalį ŠALFASS krepšinio žaidynėse Čikagoje balandžio 23-24 
d.d. su treneriais E. Punkriu ir I. Turczyn Nuotr. A.V Šimkų

Gegužės 28 d. St. Dominic parapijos golfo diena su organizatorium 
Malcom Mackenzie (ketvirtas iš k.) ir Šv. Kazimiero 
parapijos žaidėjai bei draugai Nuotr. Pat Pingitore

ATSIŲSTA PAMINĖTI}

Ale Liubinas, HOME
LAND LOST. An Autobiogra
phical Novel. A Trilogy. Aviete 
and After. Under Eucalypts. 
Home No More. Sid Harta 
Publishing, Australia, 2003, p. 
682.

Rima Žemaitytė-Dejuliis, 
LIETUVIŲ LITERATŪROS 
SKAITINIAI. Leidėjas - Ka
nados lietuvių bendruomenė. 
2005 metai, 296 psl. Skaitiniai 
parinkti iš daugelio lietuvių 
autorių raštų.

mailto:dkrik3@rogers.com
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
mailto:vruslys@rogers.com
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Tautinių šokių sambūris 
“Spindulys” JAUNIMO ŽODIS

Nauja LJS valdyba Argentinoje

Šiais metais, Japonijoje, 
Aiči prefektūroje, netoli Nago- 
ja miesto, vyksta pasaulinė 
EXPO 2005 paroda. Joje daly
vauja ir Lietuva, vienintelė iš 
trijų Baltijos respublikų. Paro
dos atidarymas jau įvyko kovo 
25-ąją ir tęsis iki rugsėjo 25- 
osios. Liepos 6-oji Lietuvos 
valstybės (Karaliaus Mindaugo 
karūnavimo) diena. Tą dieną 
parodoje vyks plati kultūrinė 
programa, kurioje dalyvaus 
apie 80 menininkų iš Lietuvos. 
Su nuotaikingais šokiais ir nuo
širdžiomis šypsenomis Los An
geles šokių grupė “Spindulys” 
įsipins į šią programą kaip 
Amerikos lietuviai.

Los Angeles jaunimo šokių 
ansamblis “Spindulys”, įsteigtas 
Onos Razutienės 1949 metais, 
gyvuoja 56-tus metus. Vado
vaujamas Onos Razutienės an
samblis šoko Niujorke, EXPO 
parodoje Vašingtone. Keliavo 
po Europą, Australiją, Pietų 
Ameriką. Iškeliavus amžinybėn 
Onai Razutienei, jos darbus tę
sia dukra Danguolė Razutytė- 
Vamienė. Kasmet vyksta tradi
ciniai “Blynų baliai”, kuriuos 
organizuoja “Spindulys”. Susi
eina jauni ir seni spinduliečiai, 
su vaikais ir vaikaičiais - džiau
giasi vaikų ir jaunimo pasirody
mais. Dalyvauja visose Ameri

kos ir Kanados tautinėse 
šventėse, šoko jau 3-jose Dainų 
ir šokių šventėse Lietuvoje.

Visi, kurie pažįsta Danguo
lę Varnienę, žino, kad tai kūry
binga, nenurimstanti vadovė ir 
pedagogė. 2003-iųjų metų lap
kričio mėnesį, laimėjusi žymio
sios “Fulbright Memorial 
Fund” mokytojų programos 
konkursą; ji lankėsi Japonijos 
miestuose. Tai kultūrinio pobū
džio pažintinė kelionė, apie ku
rią Danguolė svajojo jau seniai. 
Tai galimybė ne tik pažinti šalį, 
bet ir pasidalinti savo kultūrine 
patirtimi. Danguolė, suprasda
ma ir įvertindama šio laimėjimo 
svarbą, sugebėjo užmegzti ry
šius su Lietuvos Respublikos 
ambasadoriumi Japonijai ir Fi
lipinų saloms, Algirdu Kudziu. 
Šio susitikimo metu ir kilo idėja 
nuvežti “Spindulį” į Japoniją.

“Spindulio” šokėjai ir juos 
lydintys, išvyksta birželio 30 
dieną. Aplankys Osaka, Kyoto 
miestus. Liepos 4-7 dienomis 
lankysis Nagojoje. Šiomis die
nomis tikimės aplankyti parodą 
ir turėti šokėjų pasirodymus. 
Kelionę baigsime Tokijo ir grį
šime su pilnu bagažu įspūdžių į 
Los Angeles liepos 11-ąją.

Sigita Barysienė,
“Spindulio” šokių mokytoja

ARGENTINOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGA (ALJS) pirmajame metiniame susirin
kime gegužės 14 d. sudarė naują Argentinos lie
tuvių jaunimo sąjungos valdybą: pirmininkas - 
Juan Ignacio Fourment Kalvelis, vicepirmininkė 
Jorgelina Lukošiūtė, pirmoji sekretorė - Alejand
ra Cagliardi Semėnaitė, antroji sekretorė Ingrid 
Repšytė, pirmoji iždininkė - Denise Repšytė, ant
roji iždininkė Diana Veronica Pokomy. Apylinkių 
atstovai - Analia Lukošiūtė, Alejandra Pumar 
Žebrauskaitė, Pablo Sanson, Maria Valeria Palai- 
kytė, Santiago Žemaitis, Norberto Menendez. 
Valdyba ragina juos sukviesti naujus ALJS narius 
ir rengti susirinkimus kiekvienoje apylinkėje, kur 
yra lietuvių. Pirmininko ei. pašto adresas: 
kalvelisjif@hotmail.com

ALJS valdybos susirinkimai vyksta ištisus 
metus, kad galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, kurie 
jaučiasi esą lietuviai, kuriems yra 16-35 metai ir 
gyvena Argentinoje. Visi jaunuoliai galės balsuoti 
sprendžiant įvairius klausimus ALJS posėdžiuose. 
Prieš ALJS susirinkimą valdyba pateiks visiems 
nariams posėdžio temas, kurios bus aptartos.

AUS planuoja 2005-2006 metais rinktis kiek
vienoje apylinkėje, kad galėtų susipažinti bei tar
pusavy pabendrauti, suorganizuoti didelio masto 
stovyklą, kurioje nauji nariai bus supažindinti su 
AUS valdyba ir kitais jaunuoliais. Tikslas: stip
rinti lietuvybę Argentinoje. Tai turėtų įvykti Be- 
risso mieste spalio mėnesio pabaigoje. Sporto 
dienos bus rengiamos rugpjūčio 13-14.

Stengsimės organizuoti lietuvių kalbos kur
sus kiekvienoje lietuvių draugijoje. Taip pat ska- 
tinsim savo jaunimą vykti į Vasario 16-osios gim
naziją Vokietijoje ir į Vilniaus arba Vytauto Di
džiojo (Kaune) universitetus Lietuvoje. Mums 
svarbu išlaikyti ir stiprinti lietuvių tautinių šokių 
grupes: “Mindaugą” ir “Nemuną” (Berisso mies
te), “Inkarą” (Buenos Aires sostinėje), “Dobilą” 
(Lanus Oeste mieste), “Šaltinį” (Rosario mieste). 
Taip pat norime bendrauti su US (Lietuvių jauni
mo sąjungomis) iš viso pasaulio. Organizuosime 
susitikimą su Lietuvos ambasados Argentinoje 
nariais ir prašysime informacijos apie Lietuvos pi
lietybę. Apie tai informuosime visus Argentinos

US narius. Numatoma sudaryti AUS narių, ku
rie balsavo paskutiniame ALJS susirinkime, są
rašą. Informaciją išplatinsime ei. paštu.

Iš mūsų veiklos
• Gegužės 15 dieną į Berisso miestą atvyko 

Jorgelina Lukošiūtė (pernai buvusi AUS pirmi
ninkė), Ingrid ir Denise Repšytės. Jos aplankė 
lietuviško radijo stotį, kurios vedėjas yra naujai iš
rinktas AUS pirmininkas - Juan Ignacio Four
ment Kalvelis. Narės papasakojo, kokius renginius 
galėjo suorganizuoti pernai AUS valdyboje. Jei 
norėtumėte pasiklausyti radijo programos per in
ternetą, galite tai padaryti programos interneto 
tinklalapyje www.ecosdelituania.com ar (Lietuvos 
laiku pirmadieniais nuo 00 iki 02 vai. nakties).

• AUS valdybos narys aplankė ir dalyvavo 
“Mindaugo” ir “Nemuno” draugijų patalpose vy
kusiuose renginiuose. Ten vyksta lietuvių kalbos 
kursai ir organizuojamos lietuvių tautinių šokių 
grupės. Savaitgaliais Berisso lietuvių draugijose 
susirenka daugiau kaip 80 žmonių, dauguma lie
tuvių kilmės. Dar AUS narys iš Rosario miesto 
susipažino su Berisso miesto knygos autoriais - 
Jonu Klimaičiu, Ana Semėnaite, Stella Maris 
Borba (J. Klimaičio žmona).

• Kitų metų birželio mėnesį JAV-se įvyks Pa
saulio lietuvių dainų šventė. Visi gali aplankyti or
ganizatorių interneto tinklalapį: www.dainų 
svente.org

• Kitais metais, birželio 23-liepos 9 d.d. To
ronto, Montrealio ir Hamiltono miestuose (Ka
nadoje) vyks XII Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas. Daugiau informacijos galite rasti Renginio 
komiteto interneto tinklalapyje: www.kongresas. 
org

• 2006 metų sausio mėnesio pradžioje Urug
vajaus sostinėje (Montevideo) įvyks 9-sis Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas, kurį or
ganizuos ULIS valdyba.

Juan Ignacio Fourment Kalvelis,
Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos 

pirmininkas (kalvelisjif@hotmail.com) 
Lietuviškos radijo valandėlės “ECOS DE LJTUANIA’’ 

vedėjas (ecosdelituania@yahoo.com.ar)

Toronto Maironio mokyklos jaunesniųjų darželio auklėtinių 
PIEŠINIAI “Mano mėgstamiausias žaisliukas”

Stovykloje “Romuva 2004” giliukai pagavo žuvį. Iš k. Mykolas 
Skilandžiūnas, Alvinas Kišonas (vadovas), Lukas Janowicz; 
priekyje - Motiejus Halpin Nuotr. R.R. Otto

Toronto lietuvių Maironio mokyklos I skyriaus mokiniai švenčia 
gimtadienius kartu su savo mokytojomis Vida Kairiene ir Julija 
Valiulyte Nuotr. K. Dambaraitės

šventi

DAINŲ
SVEN1Ė

DAINŲ 
AVENTĖ

DAINŲ 
SVENTt

Toronto lietuvių Maironio mokyklos 6 skyriaus mokiniai irgi dainuos VIII Dainų šventėje Čika
goje 2006 metais Nuotr. N. Benotienės

mailto:kalvelisjif@hotmail.com
http://www.ecosdelituania.com
svente.org
http://www.kongresas
mailto:kalvelisjif@hotmail.com
mailto:ecosdelituania@yahoo.com.ar
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MIRTIES PRANEŠIMAS
OPEROS SOLISTĖ

AtA
PRANCIŠKA RADZEVIČIŪTĖ 

KLIMIENĖ
mirė 2005 m. birželio 18 d., sulaukusi 95 m. am
žiaus. Sudeginti palaikai bus palaidoti vėliau po 
šv. Mišių. Liūdesyje liko seserys -

Aleksandra Poole su šeima Anglijoje ir 
Alicija Sešelgienė Hamiltone

AtA
BEN PASKŲS

To those who in our recent bereavement offered 
flowers, sympathy and prayers, provided food 
and comfort of their presence, we found great 
consolation in the support of our many friends. 
For your thoughtfulness and caring, we say thank 
you.

Louise Lemieux and family

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMA MAMA

AtA
ALBINA BUOŽIENĖ

mirė 2005 m. gegužės 29 d.

Esame dėkingi Prisikėlimo parapijos kunigams už 
gedulines Mišias ir palydėjimą į kapines. Dėkojam 
karsto nešėjams ir visiems, kurie užprašė Mišias ir at
siuntė gėlių bei kuo nors prisidėjo.

Dėkojame I. Vibrienei už skaitymą Mišių metu, 
vargonininkei D. Radtke už giesmes; dėkojam po
nioms už pyragus, V. Birštonui už skanius pietus, M. 
Povilaitienei ir B. Kazlauskaitei už surinktas aukas 
Mišioms bei Lietuvoje sergantiems cukralige vaiku
čiams. Jūsų nuoširdumas pasiliks visada su mumis.

Ačiū labai už viską -
Pasilikę nuliūdime keturi sūnūs ir marčios, 

trys vaikaičiai, sesutė T. Gražulienė 
ir giminės Amerikoje ir Lietuvoje

PADĖKA
MŪSŲ MYLIMA MAMA IR MOČIUTĖ

AtA
ELENA KERBELIENĖ

atsiskyrė nuo mūsų balandžio 25 d.

Dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 
R. Birbilui už laidotuvių apeigas ir A.V. chorui už 
giesmes per Šv. Mišias. Ypatingai dėkojame Danutei 
Staškevičienei už gražų ir jautrų atsisveikinimo žodį.

Nuoširdus ačiū visiems - iš arti ir toli - už pareikš
tas užuojautas žodžiu ar raštu, už užprašytas Mišias ir 
už aukas “Vaiko tėviškės namams”.

Ačiū jums, kad buvote su mumis ir kad padėjote 
mums atsisveikinti, gražiai ir garbingai, su brangia 
mūsų mama -

Daina, Česius, Andrius ir
Kristoforas Vasiliauskai

KRYŽIUS
O Kryžiau, 
Sopulingasis Būties kamiene! 
Mes prie Tavęs — lyg tie bevaliai apyniai, 
Lyg tie vijokliai (ar viliokliai?) vienadieniai, 
Vis ieškantys sau atramos senų seniai...
Nuo amžių
Tu apsamanojęs (gal nuo mūsų — 
Negyjančių, nematomų, gilių - žaizdų?) - 
Įpratę esame matyti Tavo rūstų 
Šešėlį po Golgotos dangumi šiurpiu...
Bet — netiesa!-
Esi Prisikėlimas,
O ne skaudus pasaulio pabaigos žymuo.- 
Tai iš Tavęs tos spindulingos jėgos imas, 
Tai Tu gali paguodą sielai atiduot...
Tai Tavimi
Žegnojame Viltingą Būtį, 
Tai Tavimi prisiekiame Tiesa tikėt. 
Ir jeigu palengvėja — nors truputį!- 
Nušvinta mūsų akyse Tikėjimo žvaigždė.
Tas Tavo, Kryžiau, 
Amžinasis Meilės ženklas —
Nuo kuriančios minties prie plakančios širdies, 
Pečius palietę, dvasios skrydžiui pasirengę — 
Sudėtus delnus aura dangiška palies...
Ir nusities
Visatoje tvirčiausios gijos 
Nuo menko noro iki sielos pamatų, 
Nuo blogio kadugių iki baltos lelijos, 
Kuri, nušvitusi pasauliu jau kitu,

Taip atrodo Kanados lietuvių kryžius 
Kryžių kalne Lietuvoje tarp daugybės kitų 
kryžių

Bylos į sielą
Per kiekvieno mūsų dvasią 
Ir atleidimo aukai prasiskleis.— 
Ar kada nors stebuklą šį suprasim 
Ir Meilės patikėsim spinduliais?

N. Buragas

PADĖKA
Gal užsimerksime kaip žvakės, 
Švelnaus vėjelio paliesti.
Kaip kelio dulkėse plaštakė
Žiauraus likimo prislėgti.

BRANGIAM BROLIUI IR VYRUI

AtA
DR. SIGITUI KAZLAUSKUI

iškeliavus j amžinybę,
nuoširdžiai dėkojame visiems, taip gausiai daly
vavusiems atsisveikinime ir taip dosniai užpra
šiusiems Mišias, parėmusiems Lietuvą aukomis. 
Dėkojame ponioms už gausius pyragus.

Sesuo Birutė, žmona Angelė

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

Marija Buįvičienė, atsiun
tusi $25 auką TŽ paremti, laiške
lyje rašo: “Ačiū Jums už pastan
gas prisiminti tuos, kurie mirė už 
Tėvynę”. Savaitraščio leidėjai dė
koja už paramą.

• Primename, kad norintys 
dalyvauti šių metų “Romuvos” 
stovykloje, turi būti užsiregistra
vę LSS. Tie, kurie dar neužsire
gistravę, prašomi kreiptis į Iloną 
Tarvydienę tel. 416 234-1088 iki 
liepos pradžios.

• Praeitą savaitgalį “Romu
voje” įvyko talkos darbymetis, į 
kurį suvažiavo nemažai talkinin
kų ir atliko daug darbų. Kitas 
darbo savaitgalis bus liepos 15- 
17 d.d., vyks baigiamieji darbai.

-Reikia daug talkos. Prašom iš 
anksto pranešti Rimui Sriubiš- 
kiui, jei galėsite dalyvauti. Tel. 
705 737-9101. M.R.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS
AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 

GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 
PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 

RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250
83 Six Point Road 

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

G

ROCK OF EUROPE INC TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Tu negali savo gyvenimo nei 
prailginti, nei praplatinti, bet tik. 
pagilinti. (F. Foch)
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I TORONTO
Toronto lietuvių pensininkų 

klubas rengia tradicinę gegužinę 
High parke liepos 13, trečiadienį, 
nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. Įvažiavi
mas iš Bloor gatvės, aikštės nr. 14 
- ten pat, kur pernai. Bus V. Birš
tono šilti pietūs ir kiti priedai. 
Programą atliks V. Balyta. Bilieto 
kaina - $8 asmeniui. Skambinti T. 
Kobelskienei tel. 416 760-8003 
arba S. Kuzmickui tel. 416 769- 
1351.

Lietuvių kalbos vasaros 
kursus Lietuvoje rengia Vytauto 
Didžiojo universitetas. Siūlomi 2 
arba 4 savaičių trukmės kursai 
nuo liepos 18 d. iki rugpjūčio 12 
d. Visa informacija teikiama in
terneto tinklalapyje http://www. 
vdu.lt/LTcourses. Registracija 
baigiasi liepos 10 d. Teirautis tel. 
4-370 37 327807 arba rašyti ei. 
paštu baltic(o)trs.vdu.lt arba 
office(5)trs.vdu.lt

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože.

ANDREA GORYTĖ, 
montrealiečių Vidos (Burbaitės) 
ir Sauliaus Gorių dukra, šį pava
sarį McGill universitete įsigijo 
Bachelor of Science laipsnį bio
chemijos srityje su aukščiausiu 
pagyrimu. Šį rudenį ji tęs moks
lą teisės fakultete, McGill uni
versitete.

Toronto miesto didžiausia ir 
labiausiai vartojama aikštė yra 
Nathan Phillips Square, prie 
miesto savivaldybės - Queen ir 
Bay gatvių sankryžoje. Praėjus 40 
metų nuo aikštės įrengimo, savi
valdybė skelbia tarptautinį kon
kursą jos atnaujinimui. Diskusi
jos apie aikštės ateitį vyks birže
lio 22 d. savivaldybės rūmuose (7 
v.v.- 9.30 v.v.), bus pristatytos 
ankstesnių pasitarimų išvados. 
Informacija teikiama tinklalapy
je http://www.toronto.ca/npsqua 
recompetition. Klausimus galima 
siųsti el.paštu npscomp(q)toron 
to.ca arba normaliu paštu Na
than Phillips Square Competi
tion, City of Toronto, Facilities 
and Real Estate Division, 2nd 
Floor, Metro Hall, Toronto, ON, 
M5V 3C6. Fakso nr. 416 392- 
4828.

Literatūrinio paminklo 
atidengimo iškilmės

Amerikos lietuvių tarybos 
žiniomis, birželio 23, ketvirtadie
nį, Čikagos skerdyklų vartai buvo 
paženklinti kaip literatūrinis 
istorinis paminklas. Ši istorinė 
vieta jau yra valdžios saugomas 
paminklinis objektas. Šia proga 
buvo minima Upton Sinclair ro
mano Džiunglės (The Jungle) iš
leidimo 100 metų sukaktis. Kny
goje aprašomas lietuvio imig
ranto Jurgio Rudkaus ir jo šei
mos išgyvenimai Čikagos sker
dyklų rajone. Keturis šimtus akrų 
apimančiame skerdyklų rajone 
dirbo tūkstančiai lietuvių ir kitų 
imigrantų XX amžiaus pradžioje. 
Šis literatūrinis kūrinys tapo pri
valomas JAV universitetų ir gim
nazijų literatūros kursuose. Tei
giama, kad ši knyga paskatino 
prezidentą Theodore Roosevelt 
1906 m. išleisti itin reikšmingą 
Maisto ir vaistų higienos įsta
tymą.

Jubiliejinėse iškilmėse daly
vavo ALTos atstovai, Maisto ir 
prekybos sąjungos darbuotojai, iš 
Vašingtono federacinės Maisto ir 
vaistų administracijos įgaliotinė 
bei Illinois Knygos centro ir Či
kagos miesto administracijos at
stovai. Literatūros istorinius pa
minklus tvirtina JAV Bibliotekų 
draugija, turinti 2000 narių. Ji 
rūpinasi bibliotekų stiprinimu vi
sose JAV-se.

Ryčio ir Vilijos Bulotų sūnui Mariui birželio 5 
d. buvo įteikta “Lieutenant Governor’s Award” pre
mija Kvebeko parlamento rūmuose. Ši premija ski
riama kasmet vienam baigiamosios klasės studentui 
iš kiekvienos Kvebeko provincijos gimnazijos, ko
legijos ir universiteto. Studentas, kuriam įteikiama 
ši premija, pasižymi ne tik akademiniais rezultatais, 
bet ir savo veikla, visuomeniniais darbais ir pasiryži
mu pagerinti visuomenę aplinkui save. Marius bai
gia šiemet savo studijas “Universitė de Sherbrooke” 
elektr. inžinerijos srityje. Jis buvo išrinktas šiai pre
mijai, nes nuo pat savo studijų pradžios aktyviai vei
kė universiteto studentų tarpe. Jis yra buvęs pirmi
ninkas ir vicepirmininkas universiteto inžinerijos 
studentų sąjungos. Atstovavo “Universitė de Sher
brooke” Kanados inžinerijos studentų kongresuose 
Toronte, Kalgaryje ir Viktorijo
je. Buvo šių metų “Universitė 
de Sherbrooke” laimėtojas kon
kurse “Canadian Engineering 
Competition”, kuris įvyko Kal
garyje kovo mėn., ir padėjo 
įsteigti “Engineers Without 
Borders” savo universitete. VB.

Marius Bulota, gavęs Kvebeko “Lieutenant 
Governor’s Award” š.m. birželio 5 d. su 
“Universite de Sherbrooke” rektoriumi

ŠVENTĖ
ČIKAGA • 2006

ATSILIEPK
DAINA

Kviečiame chorus 
registruotis 

www. dainusvente. org

I BPL Import/Export I

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650

SIUNTINIAI į LIETUVA

k AU I ITT

HomeLife Realty 
Plus Ltd.

2261 Bloor Str. W.
Toronto, Ont. M6S 1N8

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

Marius Bulota (antras iš kai
rės) su savo tėvais, močiute 
Marija Malciene ir broliu 
Dalium. Priekyje sėdi Kve
beko “Lieutenant Governor 
Mme Lise Thibault”, kuri 
įteikė Mariui šią premiją

A.a. Broniaus Vaidilos vie- 
nerių metų mirties atminimui, 
“Kovai su vėžiu ir džiova” ser
gantiems vaikučiams Lietuvoje 
A. Lemežys aukojo $30. M.P.

Kanados diena - liepos 1, 
šiemet penktadienį. Todėl, kad 
TŽ darbuotojams irgi yra lais
va diena, ir negali vykti laikraš
čio paruošimo darbai, sekantis 
TŽ numeris po šio, 26-tojo, bus 
spausdinamas liepos 5 ir iš
siuntinėjamas liepos 6 d.

TŽ ATOSTOGOS
Tėviškės žiburių paskuti

nis numeris prieš atostogas 
išeis liepos 26 d. Savaitraštis 
dvi savaites nebus spausdina
mas. Po atostogų išeis rug
pjūčio 16 d. Atostogų laiko
tarpiu administracija veiks 
nuo pirmadienio iki penkta
dienio, išskyrus rugpjūčio 1 - 
“Civic Day”. Redakcija pra
dės darbą rugpjūčio 9 d.

Rikis Punkris 
REALTOR

HomeLife 
Experience Realty Inc. 

Ieškote pirkti?
♦Padedu nuomininkams tapti
savininkais.

♦Paaiškinsiu, kaip pradėti, 
padėsiu nusipirkti.

Skambinkite: 905 896-1177
Tinklalapis: www.rickpunkris.com

DALIA VAŠKEVIČIŪTĖ, CFP
NORĖTUMĖT IŠEITI Į 

PENSIJĄ?
Nereikia didelio turto, reikia 

GERO PLANO!
PASKAMBINKITE MAN, 

pasitarsime, padėsiu susitvarkyti ateičiai 
905-451 -1933 
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) 

^5)DalečMorrow ^7 INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

testamentuose ir remkime jį savo aukomis.
Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 

Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčiu.

ai * \frnrT io queen syren a travel
ISIS IVl tS L J EL M 133 Roncesvalles Avė. Toronto, Ont 

O M6R2L2 Tel. 416-531-4800

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

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

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

jOgfe _ PRISISKINKITE 
PATYS

BRAŠKIŲ ir įvairiu ŽIRNIŲ
Žemės ūkio produktų ir kepinių parduotuvė

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

TEL. 905 294-3275
Tinklalapis: www.whittanioresfarm. com

vdu.lt/LTcourses
trs.vdu.lt
trs.vdu.lt
http://www.toronto.ca/npsq
http://www.rickpunkris.com
mailto:klfondas@on.aibn.com
http://www.whittanioresfarm
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Anapilio parapijos žinios

• Birželio 19, sekmadienį, 
Tėvo dienos proga, 11 v.r. Mišio
se giedojo LiŪjos Turūtaitės suor
ganizuotas “Tėvų” choras.

• Lietuvoje mirė a.a. Mečys 
Jakubcevičius, brolis mūsų Gero
jo Ganytojo misijos nario ir cho
risto Česlovo Javo.

• Liepos 1 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lie
tuvos kankinių šventovėje Mišios 
bus ir vakare 7 valandą, o po Mi
šių - Šventoji Valanda prie išsta
tyto Švenčiausiojo.

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

• Anapilio vaikų choro 
“Gintarėliai” garsaplokštę (CD) 
galima įsigyti Anapilio knygyne.

• Mišios liepos 3, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Andrių Tamo
šaitį; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
10.30 v.r. už a.a. Joną Daniliaus
ką; Delhi Šv. Kazimiero švento
vėje liepos 2, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už a.a. Oną, Elzbietą ir Julių 
Strodomskius.

Muziejaus-archyvo žinios
• Šią savaitę mūsų archyve 

darbuojasi trys tyrinėtojos, atva
žiavusios iš Lietuvos peržiūrėti 
prof. A. Šapokos archyvą, atrink
ti neskelbtus rankraščius bei nuo
traukas kopijavimui bei išlei
dimui.

• Padėsime Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos nariams 
peržiūrėti archyve saugomus bu
vusių Jaunimo kongresų doku
mentus ieškodami duomenų apie 
tuos Kongresus bei KLJS valdy
bas.

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį, liepos 3 - pa

maldos 11.15 v. ryto su Šventa 
Komunija. Pradedant liepos 
mėnesiu pamaldos vyks kas sek
madienį, 11.15 v. ryto.

“Gintaro” tautinių šokių ansamblio 50-mečio šventėje s.m. ba
landžio 9 d. šoko, dainavo ir jauni, ir vyresni. Viršuje - dainuoja 
J. Sederavičius, R. Paulionis, akomp. M. Gabrys. Žemiau - šoka
“Gintaro” veteranai

Prisikėlimo parapijos žinios
• Praeitą sekmadienį 10.45 

v.r. Mišiose giedojo “Volungės” 
choro dalis, kuri liepos mėnesio 
pradžioj skris koncertuoti į Ispa
niją. Tose Mišiose dalyvavo uni
formuoti “Aušros” ir Australijos 
sportininkai, kurie vyksta į Lie
tuvą dalyvauti VII Pasaulio lietu
vių sporto žaidynėse.

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. Pir
mą mėnesio penktadienį Mišios 
ir Šv. Valanda bus 7 v.v., išpažin
čių klausoma prieš Mišias. Pirmą 
mėnesio šeštadienį Gyvojo roži
nio draugijos nariai kalba Rožinį 
10.30 v.r., oil v.r. dalyvauja 
Mišiose.

• Parapijoj sekmadieniais 
Mišios aukojamos 8 v.r., 10.45 
v.r. ir 12.15 v.d. lietuvių kalba, o 9 
v.r. anglų kalba. Išpažinčių klau
soma 15 minučių prieš kiekvienas 
Mišias

• Šv. Raštą, Senąjį ir Naująjį 
testamentus vienoje knygoje, ir 
maldaknygę”Liturginis maldy
nas” galima įsigyti parapijos raš
tinėje.

• Diakonas dr. Kazimieras 
Ambrozaitis 2000 m. birželio 17 
d. buvo įšventintas diakono tar
nystei. Sveikinam diakoną Kazi
mierą, jau penkerius metus sėk
mingai besidarbuojantį šioje pa
rapijoje.

• Lietuvoje mirė a.a. Leonas 
Radzevičius, Janinos Venslaus- 
kienės patėvis.

• “Kretingos” stovyklavietėj 
Vasagoj vasaros stovyklos prasi
deda šį sekmadienį, liepos 3 ang
liškai kalbantiems lietuvių kilmės 
vaikams. Baigsis liepos 16 d. 
Lietuviškai kalbantiems stovykla 
vyks liepos 17 - 30 d.d. Šeimos su 
vaikais stovyklaus rugpjūčio 7-13 
d.d.

• Mišios stovyklautojams ir 
apylinkės lietuviams bus aukoja
mos kiekvieną sekmadienį, 11 v.r. 
kol tęsis stovyklos.

Nuotr. R.D. Puterių

Lietuvių Namų žinios
• Birželio 26 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 122 sve
čiai. Pranešimą padarė Kultūros 
komisijos narys A. Kynas.

• Lietuvių Namų ir Labda
ros valdybos posėdis - liepos 27 
d., 6.30 v.v. LN seklyčioje.

• Barui “Lokys” skubiai rei
kalingas tarnautojas (barmenas). 
Dėl papildomos informacijos tei
rautis tel. 416-532-3311 arba 
kreiptis į Lietuvių Namų raštinę.

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

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Jauki aplin
ka, geras aptarnavimas, veikia 
baras. Tai galimybė maloniai 
praleisti savaitgalį. Norintieji 
pasiimti sekmadieniais gamina
mų patiekalų į namus prašomi iš 
anksto užsisakyti tel. 416 532- 
3311.

Slaugos namų žinios
A.a. Broniaus Urbonavi

čiaus atminimui Lietuvių slaugos 
namams “Labdara” aukojo: $50 
- T. V. Macai; $40 - J.A. Kaziliai; 
$30 - T.B. Stanuliai; $20 - J. Ba- 
rakauskas, E. Bočkienė, V.P. Mel- 
nykai, A.Z. Urbonai, B. Zioba; 
$10 - R. Bakevičius, B. Dundzys, 
E. Merkelytė. Aukas surinko B. 
Kazlauskaitė ir M. Povilaitienė.

• Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą. 
Aukos priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuose 
arba siųsti adresu Labdaros fon
das, Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, ON, M6P 
1A6.

• “Kelionė į Punską ir Sei
nus” - 53 minučių Lietuvoje pa
gaminta vaizdajuostė; kartu pri
jungta ir 35 minučių “Lietuvos 
jaunimo dienos”. Ją platina V. 
Kolyčius, tel. 416-654-5481. 
Kaina $20.

• Mišios sekmadienį, liepos 
3: 8 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius; 9 v.r. už a.a. Elvyrą Šel- 
mienę; 10.45 v.r. už Pleinių ir Vy- 
niauskų šeimų mirusius, už a.a. 
dr. Aldoną Užupienę-Lukienę, 
už a.a. Zigmą Giedrį; 12.15 v.r. už 
Ašokliu šeimos mirusius.

Kun. A. Lipniūno jaunimo 
kultūros centrui $50 aukojo V. 
Poškaitis.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - L.O. Rimkai, A. 
Sekonis; $50 - M. Povilaitienė.

Gautas pranešimas, kad bir
želio 25 d. ligoninėje, Vilniuje 
mirė dail. Antanas Tamošaitis, 
sulaukęs 99 metų amžiaus. Apie 
laidotuves žinių dar negauta. Inf.

PARDUODAME bufetą, rašo
mąjį stalą, plytą ir akordeoną. 
Skambinti tel. 416 763-7145.
PARDUODU gintarus, paveiks
lus, kilimus ant sienų kabinti ir 
valgomojo indų komplektą 12 
žmonių, “silverplate” - 8-niems 
Holmes & Edwards Inlaid. Tel. 705 
429-3696.______________________
IŠNUOMOJAMAS 4 miegamųjų 
namas kaime netoli Vasagos Sa
vaitėmis arba savaitgaliais. Prie
do yra atskiras vieno miegamojo 
butas. Skambinti Ritai tel. 705 
487-0051.
JOTVA CONSTRUCTION. Atlieka 
staliaus, vidaus sienų (drywall), 
dažymo, plytelių dėjimo, elektros 
įvedimo, “plumbing” darbus. 
Skambinti Algiui tel. 905 272- 
8323 arba 416 882-8531.________
PAREMKITE Tėviškės žibu
rius auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu 
palikimu. Iš anksto dėkingi - 

____________________TŽ leidėjai

MONTREAL

Birželio 5 d. Šv. Kazimiero parapijiečiai atšventė klebono kun. 
Aloyzo Volskio 20 metų kunigystės jubiliejų. Prie garbės stalo 
gieda Ilgiausių metų (iš k.) Alice Skrupskaitė, Alfred Pališaitis, 
Sylvie Perron-Pališaitienė, kun. Aloyzas Volskis, Leo Šimo- 
nėlis, Albertas Dasys Nuotr. V Lietuvninkaitės

Aušros Vartų parapija
Auros Vartų šventovėje bir

želio 26 d. Mišias atnašavo ir 
pamokslą apie krikščionybės 
įnašą Europos kultūrai bei civi
lizacijai pasakė kun. dr. E Juce
vičius. Vargonininkas L. Djin- 
cheradze vasaros metu parapi
joje nedirba. Mišioms vargo
nuoja ir choro giesmių įrašus 
groja choro koordinatorius 
Ant. Mickus.

Auksinio amžiaus klubas 
“Rūta” organizuoja ekskursiją į 
“Upper Canada Village” liepos 
21, ketvirtadienį. Kelionės kai
na nariams $10, svečiams $30.

St. Dominic - Šv. Kazimiero parapijos golfo dienos čempionai 
gegužės 28 d.: (iš k.) Edythe Mackenzie (organizatorė), Kevin 
Banks, Marie Vegiard, Linda Visockis-Poole, Mike Keating, 
Charlie Lear, Malcolm Mackenzie (organizatorius) ir fone - 
Norman Perron (organizatorius) Nuotr. V Lietuvninkaitės

ADAMONIS CASTELLJ 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 lietuvių 
kredito unija

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

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

“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.)
CLEAN FOREVER. Valome kili- 
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - 
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 valandas. Labai 
gera kokybė. Skambinti bet ku
riuo laiku tel. 416 503-1687.
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.

Informacija ir registracija rūpi
nasi Br. Niedvaras, tel. 762- 
1925.

Aušros Vartų šventovėje 
liepos 16 d. susituoks Nathalie 
Zarzour ir Roman Tkacz. 
Jungtuvių apeigas atliks kun. dr. 
F. Jucevičius. D.S.

Montrealio golfo diena 
įvyks šeštadienį, liepos 30, Club 
de Golf Saint Donat. “Tee-off” - 
pradžia 10.30 vai. ryto. Kaina - 
$50 už žaidimą ir vežimuką. Va
karienė bus Cuisto du Nord res
torane tuoj pat po žaidimo. Re
gistruokitės pas mus, viliabu- 
lota(a)hotmail.com V.R. Bulotos

CONSTRUCTION LTD.
REMONTAI 

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

kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti
ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 

namų: (905) 848-9628

hotmail.com

