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Kokia ta dauguma?
Demokratinis valdymo ir vadovavimo mechanizmas pa

prastai veikia taip, kad žmonių išrinkti valdžios pareigūnai, 
parlamentų nariai sprendimus priima remdamiesi balsų dau
guma. Kartais net vienas balsas (sakykim, pirmininko) nule
mia rezultatus.

T
AIGI viso ko vairuotoja yra dauguma. Nuo jos praktiš
kai priklauso, kas vyksta, kas planuojama, kodėl yra 
taip, o ne kitaip. Šitoks valdymo būdas vargu ar galėtų 
būti pakeistas kuo kitu, panašiu. Žinoma, galima būtų de

mokratiją pavadinti kaip kitaip, bet tas esmės nepakeistų. O 
ta esmė — tai gyventi ir tvarkytis taip kaip dauguma pageidau
ja. Atrodo - tai idealu. O vis dėlto su ta dauguma iškyla ir 
nemažai painiavų. O tai priklauso kaip tik nuo to, kokia yra 
ta dauguma, tai yra - kokie rinkėjai balsuotojai ir kokie iš
rinktieji. Iš tikrųjų - vienas ir tas pats, nes kokia visuomenė, 
tokie ir jos išrinktieji parlamento nariai ar kiti kokie valdžios 
pareigūnai. Vaizdingai tariant “iš to paties kelmo spirti”. Iš
vada aiški - kokie mes patys, tokia ir valdžia. Būtų tikras ne
susipratimas tikėtis ko kito. Todėl norint turėti “gerą” val
džią pirmiausia patiems reikia būti geriems. O tai turbūt 
sunkiausia. Kai visuomenė bus pakankamai išprususi, dora, 
patriotinė, darbšti, tokia bus ir valdžia. Užtat tam reikėtų iš 
anksto ruoštis. Jaunimo auklėjimas ir jo paruošimas gyveni
mui bei valstybinei veiklai yra vienintelis patikimas laiptas į 
geresnį, saugesnį ir moralesnį gyvenimą. Dažnas tai pavadi
na laiko klausimu, laiko, kuris daug dalykų išsprendžia. Ta
čiau laukti - reiškia beveik nieko neveikti. O tai kenksminga. 
Kas įmanoma, reikia patiems daryti, o bėgantis laikas padės. 
Kurti gerą visuomenę uždavinys nelengvas, bet labiausiai 
reikalingas šių laikų neaiškiuose svyravimuose.

UDARYDAMI valstybiniam gyvenimui pasiruošusią 
tvirtesnę, principingą daugumą, nepaisant politinių 
grupuočių įtakos, galėtume tikėtis geresnių vadybinių

rezultatų. Dabar vis rodosi, vis dažnai apgailestaujama, kad 
žmonės būti valdžioje nepasiruošę. Pvz. tai net patvirtina 
Lietuvos ministeris pirmininkas A. Brazauskas viešai skelb
damas, kad ir kai kuriems seimo nariams ir ministeriams rei
kia dar daug išmokti. Pareiškimas nelinksmas. Prisiimti 
aukštas valstybines pareigas ir mokytis kaip jas eiti - dalykas 
ne tik nenaudingas, bet ir pavojingas. Tačiau kalbant, kas ką 
turėtų išmokti, prisimintina 1920 metų praeitis. Tais metais 
ir dar po to nedaug ką išmanė niekur nepolitikavę Steigia
mojo seimo nariai. Bet jiems Lietuva buvo visiškai naujas, 
bet labai mylimas kūdikis, kurio gerovei idealiai aukotasi 
kaip aukojamasi vaikui nelaukiant atlyginimo už nemigo 
naktis. Šiandien matomas kitoks vaizdas. Prof. Egidijus 
Aleksandravičius sako, kad “esama požymių, leidžiančių 
teigti, jog šiandien ne politikai valdo Lietuvą, o vykdomosios 
valdžios “aparatčikai” (...) komunistinių mokyklų absolven
tai (...) nežiūrį rimtai į parlamentinę veiklą”... Ir kyla klausi
mas, negi jau nėra kitokių, nors politinių bemokslių, bet aiš
kesnių idealistų? Negi per 15 nepriklausomybės metų nieko 
neišmokome, nieko nepamatėme, kaip tvarkomasi kitur, 
kokie žmonės renkami valdžion ir kas sudaro tas viską le
miančias daugumas? Klausimai, svarstymai, nusivylimai 
skverbiasi žmonių sąmonėn iš visų pusių. Gal jie ir yra tie 
būtini ženklai, neleidžiantys užsnūsti, gerovę ir ateitį ban
dant matyti iš kitos pusės? Č.S.
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Iškilaus istoriko sukaktis
2006 metais švęsime istoriko dr. Adolfo Šapokos 100-tąsias gimimo metines

A. Šapoka gimė Lietuvoje, 
Utenos rajono Grybelių kaime. 
Netoli jo tėvų žemės 1996 m. pa
statyta nauja mokykla Utenos 
mieste. Visuomenėje kilus disku
sijai, kokį vardą suteikti gimnazi
jai, dauguma uteniškių pasisakė, 
kad mokykla vadintųsi kraštiečio 
istoriko A Šapokos vardu. Šis var
das gimnazijai suteiktas 1997 m.

Utenos Adolfo Šapokos 
gimnazija - šiuolaikiška, demok
ratiška, moderni, keturmetė mo
kymo įstaiga. Į ją konkurso tvar
ka patenka vyresnių klasių moki
niai pasirinkę realinį ar humani
tarinį profilį. Kasmet mokykloje 
mokosi apie 800 moksleivių. Čia 
dirba 55 aukštas kvalifikacines 
kategorijas turintys mokytojai.

Mokiniai surinko medžiagą 
apie A. Šapokos gyvenimą ir 
veiklą. 2001 m. buvo atidarytas 
istoriko atminimo kambarys. Ja
me esančiais rodiniais rūpinasi 
Jaunojo muziejininko būrelis. Jis 
kasmet vasario 13 d. organizuoja 
istoriko gimtadieniui skirtus ren
ginius - konferencijas, diskusijas, 
susitikimus su istorikais. Gimta
dienio renginiuose dalyvauja Vil
niaus pedagoginio universiteto 
Istorijos fakulteto dėstytojai ir 
studentai. Jie bendrauja su moks
leiviais, veda pamokas, dalyvauja 
sporto varžybose, rengia bendrus 
projektus. Prieš dvejus metus Vil
niaus pedagoginiame universite
te atidaryta A. Šapokos vardo au
ditorija, kurioje ne tik vyksta pas
kaitos studentams, bet ir organi
zuojamos konferencijos, skaito
mi moksliniai pranešimai, teikia
mi apdovanojimai. Artėjant A. 
Šapokos 100-tosioms gimimo 
metinėms gimnazija ir universite
tas vykdo bendrą projektą. Moks
leiviai ir studentai dalyvauja isto
rinio rašinio bei knygženklio kon
kurse. Numatyta išleisti proginį 

kalendorių, ku
riame bus iš
spausdinti kon
kurso nugalėtojų 
darbai. Utenos 
miesto savivaldy
bė įsipareigojo 
atnaujinti Grybe
lių kaime sto
vintį koplyt
stulpį ir jo te-

Dr. Adolfas 
Šapoka

ritoriją. Numatyta naujai susi
kursiančiai gatvei Utenos mieste 
suteikti A. Šapokos vardą. Peda
goginio universiteto dekanė V. 
Kniūraitė subūrė istorikų, A. Ša
pokos gerbėjų grupę, kurie pa
rengs ir išleis rinktinius raštus.
Darbo grupei vadovauja dr. doc 
N. Asadauskienė.

Dalis istorinio palikimo yra 
Toronte, Kanados lietuvių mu- 
ziejuje-archyve. Kad būtų surink
tas ir susistemintas istoriko pali
kimas Utenos rajono savivaldy
bė, A. Šapokos gimnazija, moks
leivių tėvai, Pedagoginis univer
sitetas finansavo N. Asadauskie- 
nės, B. Kairienės ir J. Baltuškie
nės kelionę j Kanadą. Mus pa
kvietė ir padėjo dr. R. Mažeikai
tė. Esame dėkingos už nuoširdų 
priėmimą, rūpestį, suteiktą infor
maciją, pažintines ekskursijas po 
Torontą, užmegztus kontaktus su 
žmonėmis, pažinojusiais A. Ša
poką.

Muziejus-archyvas paliko 
malonų įspūdį. Čia sukaupta ir 
profesionaliai tvarkoma daug 
medžiagos, kuria gali naudotis ir 
mokslininkai, ir savo šaknų ieš
kantys lietuviai. Per kelias darbo 
dienas muziejuje matėme nema
žai lankytojų ne tik įvairių šalių, 
bet ir įvairių žemynų, stebėjome 
didžiulį džiaugsmą tų žmonių, 
suradus pažįstamas pavardes ir 
nuotraukas. Stebino dr. R. Ma
žeikaitės dėmesys lankytojams, 

kompetentingas įvairių istorinių 
situacijų komentavimas. Mums, 
atvykusioms iš Lietuvos, labai 
džiugu, kad yra tokių žmonių, 
kurie taip rūpinasi lietuvybės 
puoselėjimu.

Archyve radome vertingų nuo
traukų, rankraščių, užrašų frag
mentų, paskaitų. Dalis jų yra nie
kada nespaudinta. Archyve yra 
daugybė šaltinių ir kitoms istori
nėms temoms nagrinėti. Tai M. 
Krupavičiaus korespondencija, 
kai kurie VLIKo veiklą nušvie
čiantys dokumentai, medžiaga 
apie lietuvių išeivijos organiza
cijų veiklą. Daug informacijos 
galima surasti ir muziejaus bib
liotekoje. Kaip gera, kad joje sau
goma ne tik enciklopedijos, mo
nografijos, bet ir tokia relikvinė 
knygelė, kaip ranka surašyta ir į 
drobinį viršelį įvilkta maldakny
gė. Tai puiki galimybė jaunimui 
pajusti istorinį laikotarpį, kuria
me gyveno jų tėvai.

Daug sužinojome bendrau
damos su Toronto lietuviais: 
Aševgdevskiu, Prelatu Pr. Gaida, 
Tėviškės žiburių redakcijos kolek
tyvu. Kalbėjusieji prisiminė A. 
Šapoką kaip gerą ir šiltą žmogų. 
Teko maloni galimybė susitikti 
su jaunesnės kartos lietuviais. 
Esame dėkingos R. Stauskui už 
vaišingumą ir paslaugumą.

Aplankę ir pagerbę A. Ša
pokos kapą Anapilyje, išsivežėme 
iš Kanados gražius prisiminimus, 
daugybę nuotraukų, vaizdo įrašą, 
sakytinės istorijos, kuriuos sau
gosime Utenos gimnazijos Adol
fo Šapokos atminimo kambaryje 
ir būtinai su surinkta medžiaga 
supažindinsime Lietuvos jauni
mą. Džiaugiamės, kad Kanadoje 
yra tokia graži Lietuvių bend
ruomenė ir toks kultūros židinys, 
kaip Muziejus-archyvas.
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Lenkų kalba Lietuvoje
Vilnijos lenkininkai skelbia, kad lenkai Lietuvoje gyvena nuo amžių ir kad jų 
kalba turi būti vertinama kaip ir lietuvių kalba. PROF. ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
savo knygoje “Istorijos iškraipymai” aiškiai įrodo, kad lenkų kalba Lietuvoje yra 

atneštinė ir kaip ji atsirado toje šalyje

Q RELIGINIAME GYVENIMEr

Maldininkų žygiui i Kry
žių kalną birželio 5 d. - Tėvo 
dieną vadovavo Šiaulių vysku
pas E. Bartulis. Žygis, kurį 
organizavo Lietuvos katalikių 
moterų sąjunga, vyskupo kvie
timu buvo atgaila ir Dievo at
siprašymas už tai, kad milijo
nams pradėtų kūdikėlių patys 
tėvai neleidžia ateiti į pasaulį. 
Pusiaukelėje maldininkai su
sitiko su atvykusiais aplankyti 
savo tėviškės Australijos lietu
viais. Jie kartu dalyvavo Mi
šiose, kurias Kryžių kalne au
kojo vysk. Bartulis. Per pa
mokslą jis ragino ne teisti, bet 
melstis už šeimų tėvus, kad 
jie suprastų atsakomybę ieš
koti Dievo valios, minėjo 
partnerystės įstatymo bei gy
venimo savo malonumui pro
blemas, reiškė viltį dėl šeimai 
palankių įstatymų priėmimo.

Pirmosios Lietuvos baž
nyčios istorijos sutiktuvės 
įvyko birželio 8 d. Vilniaus 
arkivyskupijos kurijoje. Kny
gą išleido Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institutas. Tai 
pirma su išsamiais moksliniais 
komentarais lietuvių kalba iš
leista žymiausio baroko laikų 
LDK istoriko, jėzuito Alberto 
Vijūko-Kojalavičiaus XVII š. 
viduryje lotyniškai parašyta 
knyga Įvairenybės apie Bažny
čios būklę Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštijoje. Sutiktuvėse 
susirinkusius sveikino Vil
niaus arkivyskupas metropo
litas kardinojas Audrys Juo
zas Bačkis. Žodį tarė dvito
mio veikalo sudarytojas dr. 
Darius Kuolys, vysk. Jonas 
Boruta, SJ, paaiškino Alberto 
Vijūko-Kojalavičiaus Bažny
čios istorijos parašymo kon
tekstą. Taip pat kalbėjo Sigitas 
Narbutas, kun. Antanas Sau- 
laitis, SJ, vertimo rengėja ir 
redaktorė Ona Daukšienė, fi
losofas Vytautas Ališauskas.

Krikščioniškojo jaunimo 
festivalis Broliai kapucinai 
kviečia! įvyko Pažaislio vie
nuolyne birželio 3-4 d.d. Da
lyvavo per pusantro šimto jau
nuolių iš įvairių Kauno arki
vyskupijos parapijų bei orga
nizacijų iš Klaipėdos, Vilniaus 
ir net iš Latvijos. Renginio or
ganizatorius - br. Vincentas 
Tamošauskas, OEM Cap. 
Renginio tema - “Dievas yra 
meilė”. Vyko pokalbiai ir pa
sidalijimai grupelėse, Susitai
kymo sakramento t>endruo- 
meninis šventimas, Švč. Sak
ramento adoracija, evangeli
zacinis koncertas. Mišias au
kojo Kauno arkiv. metropoli
tas Sigitas Tamkevieius.

Penktojo “Bibliotheca 
Archivi Lithuanici” tomo Po
vilas Januševičius. Visokių 
atsitikimų sąrasza: 1895-1898 
sutiktuvės įvyko gegužės 17 d. 
kardinolo V. Sladkevičiaus 
muziejuje. Sutiktuvėse daly
vavo šios istorinio-dvasinio 
paveldo serijos iniciatorius ir 
vadovas prof. dr. Giedrius Su
bačius, leidinio sudarytojos, 
Kauno arkivyskupas S. Tam- 
kevičius, Vytauto Didžiojo 
universiteto Katalikų teolo
gijos fakulteto dekanas prel. 
doc. dr. V S. Vaičiūnas, aka
deminės ir miesto visuome
nės atstovai. Pirmą kartą iš
leistas kun. Povilo Januševi- 
čiaus (1866-1948) dienoraštis 
suteikia naujų žinių apie au
torių ir atskleidžia XIX š. pa
baigos socialinį dvasininko 
portretą. Jis 1898-1919 m. 
dėstė Žemaičių kunigų semi
narijoje, parengė lietuvių kal
bos gramatiką. Ypač svarbus 
buvo jo vaidmuo 1907 metais 
buriant Lietuvių katalikių mo
terų sąjungą. Jis vienas iš pir
mųjų plėtojo katalikų sociali
nę mintį ir veiklą Lietuvoje, 
įsteigė labdaringą Vaikelio Jė
zaus draugiją.

Vysk. Motiejaus Valan
čiaus 130-ųjų gimimo metinių 
minėjimas įvyko gegužės 22 
d. Kard. V. Sladkevičiaus mu
ziejuje, kur 1864-1875 m. gy
veno Motiejus Valančius. 
Prel. prof. dr. Petras Puzaras 
skaitė pranešimą “Pastoraci
nė vyskupo M. Valančiaus 
veikla”. Filologas dr. Juozas 
Jasaitis pasakojo apie Valan
čiaus literatūrinę veiklą. VDU 
Katalikų teologijos prof, ha- 
bil. dr. Alfonsas Motuzas su
pažindino su M. Valančiaus 
rinktomis ir puoselėtomis 
“kantičkomis”, senomis religi
nėmis giesmėmis, kurias atli
ko Šiaulių katedros religinės 
muzikos ansamblis.

Lenkijos II Eucharistijos 
kongreso iškilmingas užbaigi
mas įvyko birželio 19 d. Var
šuvoje. Iškilmių metu buvo 
paskelbtas lenkų ir ukrainiečių 
tautų susitaikinimo ragini
mas, taip pat beatifikuoti trys 
lenkų kunigai. Tai buvo pir
mutinės beatifikacijos apei
gos, po ilgo laikotarpio vyku
sios ne Romoje. Palaimintai
siais paskelbti kunigai Wla- 
dyslaw Findysz (1907-1964), 
pirmasis komunistinio režimo 
kankinys, Ignacy Klopotowski 
(1866-1931), Loreto seserų 
vienuolijos įkūrėjas, ir Boles
law Markiewicz (1842-1912), 
michalitų ordino įkūrėjas.

Prof. ZIGMAS ZINKEVIČIUS
Lenkų kalbos atsiradimo Lietuvoje klausi

mas - aiškus ir negali kelti abejonių su Lietuvos 
istorija susipažinusiam žmogui: lenkų kalba 
Lietuvoje yra atneštinė. Tačiau pastaraisiais 
dešimtmečiais, ypač Lietuvai atkūrus nepri
klausomybę ir Pietryčių Lietuvoje įsigalėjus au
tonomininkams, šis klausimas buvo dirbtinai 
supainiotas. Vilniaus krašto kalbas imta besąly
giškai tapatinti su tautybe. Akių dūmimas nuėjo 
taip toli, kad net pradėta skelbti: tu žyli Polaki 
od wiekow (čia gyveno lenkai nuo amžių), taigi 
įtikinėti, neva lenkai, o ne lietuviai, yra Pietryčių 
Lietuvos autochtonai! Visiška nesąmonė. Pasi
priešinimas tokiai nesąmonei arba bent visuoti
nai žinomų istorijos faktų priminimas būdavo 
apšaukiamas kaip pseudomokslas, o taip daran
tys asmenys - pseudomokslininkais, nepaisant 
jų kompetencijos. Laimei, po kurio laiko pra
dėta atsikvošėti ir, matyt, greit patys tos nesą
monės skleidėjai nebenorės prisiminti savo 
“patriotinių nuostatų”. Tuo reikia tik džiaugtis.

Su lenkais lietuvių kontaktai prasidėjo maž
daug pusę tūkstantmečio vėliau negu su ryti
niais slavais, dabartinių gudų protėviais. Iki
XIV a. pabaigos lietuvių ir lenkų etniniai plotai 
dar nesisiekė. Juos skyrė lietuvių giminaičių 
jotvingių žemės. Tik po jotvingių sutriuškinimo 
(1283 m.) rimstant karams su kryžiuočiais ir ap
gyvendinant nuniokotą jotvingių kraštą, nuo
XV a. lietuviai suėjo į tiesioginį kontaktą su 
lenkais, jų etninės teritorijos ėmė siektis. Se
niausi lietuvių kalbos polonizmai yra iš XV am
žiaus. Etninę to meto abiejų tautų ribą rodo 
vietovardžiai. Pakanka žvilgtelėti į stambesnio 
mastelio žemėlapį, kad įsitikintum, kaip toli 
nuo dabartinio lietuvių kalbos ploto anuomet 
buvo lietuvių gyventa.

Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Jogailai 
tapus Lenkijos karaliumi ir labai suartėjus 
abiems valstybėms, mūsų diduomenei teko iš
mokti lenkų kalbą. Vėliau toji kalba ėmė plisti 
ir tarp bajorų. Tačiau tai nereiškė lenkiškos sa
vimonės: lenkiškai kalbantys ir toliau save laikė 
lietuviais ir atkakliai kovojo su lenkais dėl kraš
to teisių. Lenkiška savimonė tarp jų ėmė rastis 
dar negreit, žlungant bendrajai valstybei. Tada 
iškilo uždavinys abi jungtines valstybės tautas 
sulieti į vieną bendrą naciją, kuri turėjo būti 
lenkiška. Valstiečius lenkinant nevengta smur
to.. Antai 1766-1767 m. Dubingių klebonas P. 
Stankevičius lenkiškai poterių neišmokusius 
bausdavo atiminėdamas sermėgas, kepures, 
juostas (tai užfiksuota dokumentuose). Vilniaus 
vyskupijos konsistorija tokį klebono elgesį tole
ravo, laikė normaliu. Dvasininkija virto poloni
zacijos įrankiu. Dėl pagonybės tapatinimo su 
lietuviškumu imta kovoti prieš “pagonišką” lie
tuvių kalbą kaip priešingybę “katalikiškai” len
kų kalbai. Tokia pažiūra (katalikas tegali būti 
lenkas, Dievas lietuviškai nesupranta) padarė di
džiausią žalą lietuvių tautai.

Lenkinimą sustabdė tautinis lietuvių atgi
mimas ir nepriklausomos valstybės atkūrimas. 
Tačiau trečdalis Lietuvos su sostine Vilniumi 
buvo lenkų okupuota ir toliau paspartintais 
tempais lenkinama. 1939 m. atgavus Vilnių ir 
dalį okupuoto krašto, susidurta su pasibaisėti
nais polonizacijos padariniais. Po to - Sovietų 
okupacijos laikotarpiu lietuvybės likučiai buvo 
toliau sparčiai naikinami. Nepaisant viso to, iki 
šių dienų tie likučiai išliko, vietomis tik tarp se
nosios kartos žmonių, bent tiek, kad galima bu
vo jais pasinaudojant užpildyti “baltas dėmes” 
lietuvių kalbos atlaso žemėlapiuose. Ten, kur 
lietuvių kalba visiškai sunaikinta, žmonių pasą
monėje tebeglūdi protėvių dvasia ir noras pa
žinti tikrąją savojo krašto praeitį. Vietiniai len
kų ekstremistai siekia visomis išgalėmis sutruk
dyti tai padaryti.

Nesiliaujama klastoti krašto istoriją. At
gaivinamos prieškarinės lenkų propagandistų 
hipotezės, kildinančios Vilnijos lenkus iš XIII- 
XIV a. belaisvių, neva sulenkinusių kraštą 
(maža garbė save kildinti iš belaisvių!), arba iš 
mitinių VII-VIII a. (kitų teigimu - XVII a.) 
emigrantų mozūrų. Tačiau istorija nežino jokių 
masinių migracijų į Lietuvą, be to, “migracijų” 
(kaip ir “belaisvių”) teorijai prieštarauja chro

nologija, nes Vilniaus kraštas (ir visa Lietuva) 
buvo lenkinamas ne XIII-XIV a. (juo labiau ne 
VII-VIII a.) ar XVI a., bet gerokai vėliau, dau
giausia XIX-XX a.

Lenkų “veikėjai” sutinka būti kildinami iš 
bet ko, tik ne iš lietuvių. Baidosi lietuviškos kil
mės “kaip velnias kryžiaus”. Tai esą jų naciona
linio orumo įžeidimas (!). Bet nieko nepadarysi. 
Su tuo vis tiek teks apsiprasti. Nuo teisybės nie
kur nepabėgsi. Net jeigu visus istorijos šaltinius 
sunaikintum, liks dar žemės kalba - lietuviškos 
kilmės vardynas (jį Maišiagalos mokytojas J. 
Rusakevičius, savo nemokšiškumu juokindamas 
vardyno specialistus, paskelbė esant “lenkiškos 
kilmės”) ir pačių žmonių kalba (pęlszczyzna 
litewska), neabejotinai rodanti tikrąją krašto 
gyventojų (suprantama, išskyrusius atvykusių iš 
kitur) kilmę. Tai yra mokslininkų (ir lenkų) ge
rai ištirta ir aprašyta, tik lenkų ekstremistams 
kažkodėl “nežinoma”.

Gyvenimas parodė, kad pastangos klastoti 
Vilniaus krašto istoriją, plūsti objektyvius tyrė
jus kaip neva “antilenkus”, pagaliau, plėšyti 
Lietuvos vėliavas, naikinti valstybės simbolius, 
neduoda gerų rezultatų. Vis tiek išsimokslinęs 
vietinis jaunimas nesunkiai atskiria tiesą nuo 
propagandinio melo. Todėl pastaruoju metu 
meluojama vis rečiau, paprastai tik kai norima 
pateisinti gen. Želigovskio įvykdytą agresiją ar 
keliant tokius akiplėšiškus reikalavimus (atskiro 
universiteto, Lietuvos piliečių pavardžių rašymo 
lenkiškais rašmenimis ir pan.), kokių niekur 
pasaulyje tautinės mažumos neturi.

Svarbiausia tai, kad ilgainiui su istorijos 
klastojimu susiduriame vis rečiau. Nebenorima, 
bent viešai, prisiminti Polaki ot wiekow tipo šū
kių. Bet dar vis dažnai neigiama, kad praeityje 
buvo priverstinė lietuvių polonizacija. Deja, ji 
iš tikrųjų buvo! Ypač brutali tarpukario laiko
tarpiu okupuotame Vilniaus krašte: uždarytos 
462 lietuviškos draugijos ir jų skyriai, beveik vi
sos lietuviškos mokyklos, prievarta lietuvius už
rašinėta lenkais, Vilniaus vaivada Liudvikas 
Bocianskis 1936 m. išdėstė labai slaptoje inst
rukcijoje lietuvybės naikinimo principus ir t.t. 
Visa tai nepaneigiami faktai. Iš vyresnės kartos 
žmonių atminties dar neišblėso stalininė poloni- 
zacija, Maskvos nurodymu nuo 1950 m. vyk
dyta Sovietų Lietuvos švietimo ministro 
pavaduotojos V. Vyšniauskaitės (Višnevskos), 
tos ministerijos inspektoriaus J. Cukerzio, LKP 
CK atstovo švietimo reikalams Vidmonto, Vil
niaus srities švietimo skyriaus vedėjo B, 
Purvinio ir kitų. Per kelerius metus lenkiškomis 
buvo paverstos net 367 lietuviškos mokyklos! 
Tačiau ir toliau stengiamasi neigti buvus poloni
zaciją ar bent įpiršti neprievartinės, t.y. savaim
inės, polonizacijos sampratą. Bet tai - praeities 
klastojimas, akivaizdžių istorijos faktų iškraipy
mas, jų nutylėjimas.

Dviejų šimtų metų senumo Druskininkų 
katalikų šventovė Nuotr. V. Pačkausko
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Trys savaitės misijinėje kelionėje
Susitikimai su daugybe žmonių, ypač jaunimo grupėmis Lietuvoje lAj SAVAITE LIETUVOJE

VINęAS KOLYČIŲg
Ir šiais metais, kaip ir pernai, skridau lenkų 

oro linija LOT, per Varšuvą. Gegužės mėn. vidu
ryje tai pigiausia kelionė. Tarp kitko, man už ke
lionės bilietą sumoka amerikiečiai, The World 
Among Us žurnalo leidėjai. Vilniuje mane pasiti
ko iš Kauno atvykusi Katalikų evangelizacijos 
centro administratorė su savo drauge ir taip pat 
Vilniuje gyvenanti Aistė Masiokaitė, kuri yra iš 
prancūzų kalbos išvertusi dvi kun. Jacques Phi
lippe knygas. Pirmas įspūdis - tai šaltas oras ir 
lietus. Lijo visą laiką važiuojant iki Kauno, net ir 
sekančią dieną.

Šiais metais vėl mane priėmė jėzuitai į savo 
vienuolyną rotušės aikštėje Kaune ir davė kam
barį. Kun. Stasys Kazėnas, kuris yra namo virši
ninkas, atvedė į kambarį, atnešė daugiau pataly
nės, kad nesušalčiau naktį ir išėjo. Aš pradėjau 
ieškoti rankšluosčio, bet negalėjau surasti. Kam
baryje buvo labai aukšta spinta, kurios viršuje 
galėjo būti rankšluostis, bandžiau pasiekti, bet 
buvo per aukštai. Užlipau ant spintos krašto, 
kad pasiekčiau ir staiga atsiradau tamsoje ant 
grindų. Nežinojau kur esu ir kas atsitiko, buvau 

Dvasinio atgimimo “Dievo mėnulių” grupė Vilniuje Nuotr. autoriaus

praradęs sąmonę. Pasirodo ta spinta griuvo ant 
manęs ir pramušė kaktą. Išlindau iš apačios ir 
pajutau, kad kraujas bėga per veidą, kakta pra
mušta ir spinta nugriuvusi. Dar sėdėdamas ant 
grindų pradėjau dėkoti Dievui, kad mane ap
saugojo, nes jeigu būtų pataikę du centimetrus 
žemiau, tai būtų sulaužyti akiniai ir sužalotos 
akys. Spintos atstatyti nepajėgiau, bet atėjo kun. 
Kazėnas ir vėl atstatė. Šalia buvo kėdė, kurią 
spinta krisdama sulaužė.

Sekančią dieną, nors ir su pramušta kakta, 
jau prasidėjo mano susitikimai su Dievo žmonė
mis, kurie laisvę kitaip supranta, negu dabarti
niai valdžios žmonės. Pirmiausia nuėjau aplan
kyti gerus pažįstamus Vilmą ir Laisvį Karvelius; 
kurie gana netoli gyvena. Jie mane nusivežė pas 
Vilmos mamą, kuri anksčiau buvo Kauno dienos 
redaktorė ir ten visi valgėm iškilmingus pietus. 
Sakau iškilmingus, nes man tai tikrai buvo skir
tingi, valgėm lašišą (salmon), šaltibarščius ir bul
vinius blynus. Pirmas nuostabus priėmimas 
Lietuvoje.

Vakare jau manęs laukė viena maldos grupė 
kitoje vietoje. Ten kalbėjau apie Sekmines, nes 
tai buvo penktadienis prieš Sekmines, meldėmės 
kartu. Iš ten atvyko manęs paimti ir nuvežė į ki
tą grupę, kuri renkasi privačiame bute, tai “šei
mų su problemomis grupė”. Juos aplankau kiek
vienais metais. Tą vardą jiems davė vyskupas 
Bartulis, kol dar gyveno Kaune ir nebuvo dar 
vyskupas. Aš jiems vis aiškinau, kad šeimų be 
problemų nėra, bet jie dar vis pasiliko tą vardą. 
Tarp kitko, ta šeima, pas kurią rinkomės, turi 
problemų. Žmona, nuostabi moteris, gyvena 
viena su 4 vaikais, o jos vyras, kuris yra karinin
kas, ją paliko. Tokių Lietuvoje yra daug. Sutikau 
net tris žmonas, kurios yra panašioje būklėje. 
Visos norėjo su manimi pasikalbėti, kartu pa
simelsti.

Sekminių vigilija
Sekančią dieną “Naujoji sandora”, studentų 

ir jaunų šeimų grupė, mane kvietė su jais vykti į 
Šiluvą ir ten švęsti Sekminių vigiliją. Aš mielai 
sutikau, nes juos visus pažįstu ir jie trokšta vis 
labiau priartėti prie Jėzaus. Apsistojom nauja
me pastate, kurį arkivyskupas Tamkevičius pa
statė vyrams, norintiems pasiruošti į kunigų se

Pakutevėnų šventovė, kur darbuojasi 
pranciškonai Nuotr. autoriaus

minariją. Dalyvavo 25 asmenys, daugiausia stu
dentai, kelios jaunos šeimos iš Vilniaus ir Klai
pėdos. Jiems kalbėjau 2 kartus, be to, daug laiko 
praleidau privačiuose pasikalbėjimuose. Vakare 
koplyčioje prasidėjo šlovinimas ir po to Švč. 
Sakramento adoracija. Pastaroji vyko visą naktį. 
Dalyviai pasiskirstė valandomis budėti, kad kop
lyčia nebūtų tuščia. Aš miegojau visą naktį. Ma
ne nustebino tai, kad mielai norėjo turėti adora
ciją visą naktį. Kad vyresni žmonės ar moterys, 
tai būtų suprantama, bet dabar jauni vyrukai ir 
merginos! Jaučiau, kad jų širdyse dega didelė 
Šv. Dvasios liepsna. Ryte 7 vai. buvo Mišios, ku
rias aukojo vietinis klebonas, o po Mišių vėl toje 
pačioje koplyčioje vyko šlovinimas ir maldos. 
Jau buvo Sekminių rytas. Dėkojau Dievui, maty
damas jaunų žmonių degančias širdis. Po to visi 
susirinko lauke, kepė “šašlikus”, vaišinomės. 
Mane išvežė atgal į Kauną, kur Raudondvaryje 
3 vai. po pietų “Gyvieji akmenys” ruošė Sekmi
nių iškilmes.

Sekminės Kaune
Raudondvaryje švęsti Sekminių susirinko 

apie 350 žmonių. Pasitaikė graži diena ir viskas 
vyko lauke. Mišių metu 11 jaunuolių priėmė Pir
mąją Komuniją, po to vyko šlovinimas. “Gyvųjų 
akmenų” grupė vadovavo giedojimui, į kurį įsi
jungė visi dalyviai. Man davė kalbėti tiek, kiek 
aš norėjau, neribojo laiko kaip praėjusiais me
tais. Po to visi įsijungė į Šv. Dvasios tunelį, kur 
visi po porą susikabino rankomis ir kiekvienas 
lenda pro tunelį, o tie, kurie stovi susikabinę, 
meldžiasi už tą, kuris tuneliu susilenkęs eina.

Buvo paruošta daug maisto, daugiausia 
žmonės patys atsinešė ir visi vaišinosi. Po vaišių 
buvo sukurtas didelis laužas ir vyko linksmesnė 
programa. Nuostabi šventė. Prieš galą atvyko jė
zuitai ir aš su jais grįžau į savo kambarį. Man 
buvo malonu sutikti pažįstamų iš Vilniaus, kurie 
atvyko specialiai norėdami pasimatyti su ma
nimi.

Kiti susirinkimai
Per visas tris savaites neturėjau nė vienos 

laisvos dienos, nes man Katalikų evangelizacijos 
centro administratorė sudarė dienotvarkę ir

Nukelta į 4-tą psl.

Saugos Vokietijos kariai
Baltijos valstybių oro erd- 

vęs apsaugą perima Vokieti
jos karių kontingentas, pakei
siantis iki šiol ją saugojusius 
Olandijos karius. Krašto ap
saugos ministerija praneša, 
kad birželio 30 d. Šiaulių oro 
uoste vyko ŠAS (NATO) šalių 
pajėgų, dalyvaujančių oro po
licijos misijoje Baltijos valsty
bėse, pasikeitimo iškilmės. 
Vokietijos kariai Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos oro erdvę 
saugos keturiais naikintuvais 
F-4G “Phantom”. Iškilmėse 
dalyvavo Olandijos ambasa
dorius Lietuvai Pim Dumore, 
KAM sekretorė J. Raguc- 
kienė, Lietuvos karinių oro 
pajėgų vadas pik. Jonas Mar
cinkus, taip pat Olandijos, 
Vokietijos, Latvijos ir Estijos 
karinių oro pajėgų atstovai.

Tą pačią dieną užbaigta 
Norvegijos karališkųjų oro 
pajėgų Orlaivių valdymo vie
neto misija Lietuvoje. Nuo 
praėjusių metų kovo pabaigos 
Oro erdvės kontrolės centre 
Karmėlavoje buvo dislokuo
tas Norvegijos vadovaujamas 
iš įvairių ŠAS šalių karių su
darytas karinis vienetas su 
įranga, skirta valdyti oro poli
cijos veiklą vykdantiems or
laiviams. Nuo šiol Orlaivių 
valdymo vienetui taip pat va
dovaus Vokietija.

Aptarė išeivijos rūpesčius
Vilniuje liepos 8 d. Už

sienio reikalų ministeris An
tanas Valionis su JAV Lie
tuvių bendruomenės XVI ta
rybos prezidiumo pirmininke 
Regina Narušiene ir Lenkijos 
lietuvių bendruomenės va
dovais aptarė išeivijos rūpes
čius. Buvusi JAV Lietuvių 
bendruomenės pirmininkė R. 
Narušienė padovanojo minis- 
terui JAV išleistą Lietuvos 
integracijos į NATO chrono
logiją NATO plėtra: Amerikos 
lietuvių vaidmuo, supažindi
nančia su Lietuvos ir JAV lie
tuvių pastangomis užtikrinti 
sėkmingai šalies integracijai į 
NATO. Ministeris padėkojo 
JAV Lietuvių bendruomenei 
už paramą įgyvendinant svar
biausius Lietuvos užsienio 
politikos tikslus, rašo LGTIC.

Lenkijos lietuvių bend
ruomenės pirmininkė Irena 
Gasperavičiūtė, vicepirminin
kas Bronius Makauskas ir 
Lenkijos lietuvių draugijos 
pirmininkas Algirdas Vaice
kauskas su A. Valioniu aptarė 
aktualius Lenkijos lietuvių 
bendradarbiavimo su Lietu
vos institucijomis klausimus, 
pabrėždami būtinybę sukurti 
darnią jų sąveiką, padedant 
spręsti lietuvių bendruomenei 
rūpimus reikalus.

Lenkijos lietuvių ben
druomenės vadovai džiaugėsi, 
jog šį rudenį Lietuvių švieti
mo centras Seinuose turėtų 
atverti duris Seinų ir Punsko 
moksleiviams. Pokalbyje daly
vavo Lietuvos ambasadorius 
Lenkijoje Egidijus Meilūnas 
ir Lietuvos konsulato Seinuo
se konsule Aušra Černevi- 
čienė.

Svečiai iš Korėjos
Liepos 10-12 d.d. Lie

tuvoje viešėjo Korėjos parla

mento delegacija, susitiko su 
prezidentu Valdu Adamkumi, 
seimo pirmininku Artūru 
Paulausku, seimo nariais. De
legacija lankėsi Vilniuje ir 
Kernavėje.

Seimo pirmininkas Artū
ras Paulauskas susitikime pa
reiškė, jog tikisi glaudesnio 
Lietuvos ir Pietų Korėjos 
bendradarbiavimo informaci
nių technologijų srityje, stip
resnių ekonominių ryšių. Jis 
taip pat viliasi, kad Vilniuje 
bus įsteigta Pietų Korėjos 
ambasada. Lietuvos seimo 
tarpparlamentinių ryšių su 
Korėja grupei vadovauja Tė
vynės sąjungos frakcijos narė 
Rasa Juknevičienė

Aiškinosi dėl išvykimo
ELTA-LGTIC žiniomis, 

žemės ūkio ministerė Kazi
miera Prunskienė, nepaisyda
ma prezidento Valdo Adam
kaus ir Užsienio reikalų min
isterijos rekomendacijų, prieš 
kelias savaites dalyvavo Kara
liaučiaus 750 metų jubiliejaus 
šventėje, į kurią liko nepakvi
esti Lietuvos ir Lenkijos va
dovai. Atsakydama į prezi
dento bei UR ministerio An
tano Valionio kritiką, K. 
Prunskienė jiems teikė patari
mus, esą užsienio politika ga
lėtų būti geriau koordinuoja
ma. V. Adamkus jos pasisa
kymus vertino kaip nepagarbą 
jo, kaip valstybės vadovo, at
žvilgiu ir įspėjo kelsiąs jos at
sakomybės klausimą.

Premjeras Algirdas Bra
zauskas liepos 11 d. susitiko 
su abiem ministeriais, vėliau 
teigė, jog įvyko nesusiprati
mas, vis tik jokių pareiškimų 
neturėjo būti. K. Prunskienė 
pranešė žurnalistams, jog 
daugiau premjero priekaištų 
sulaukė ne ji, o A. Valionis. 
Jai buvę keista, kad komandi
ruotė buvo premjero pasirašy
ta, bet ministeris iš karto ne
sureagavęs, problemos atsi
rado tik vėliau. “Tai irgi žen
klas, kad mums reikia tarpu
savyje daugiau bendrauti”, - 
sakė K. Prunskienė. Ji tvirtino 
savo pareiškimus rašiusi ne 
norėdama mesti kam nors iš
šūkį, o siekdama aiškumo. Ji 
prisipažino pasimokiusi, jog 
dera būti atsargesnei.

Grįžo pirmininkas
Vilniaus miesto meras 

Artūras Zuokas, nelaukęs 
anksčiau paskelbto termino 
pabaigos, atnaujino savo kaip 
Liberalų ir centro sąjungos 
pirmininko įgaliojimus, su
stabdytus birželio pradžioje. 
Įgaliojimai buvo atnaujinti ir 
partijos vadovybės, valdybos 
narių bei skyrių atstovų inici
atyva, rašo ELTA-LGTIC. Jis 
teigė ketinąs vėl vadovauti 
partijai, kad ši taptų įtakinga 
politine jėga ir siektų atstatyti 
visuomenės pasitikėjimą.

Penki seimo nariai liber- 
alcentristai paskelbė sustab- 
dantys savo narystę partijoje, 
nes nepatenkinti A. Zuoko 
atsisakymu pasitraukti iš va
dovavimo. Vienas jų - LCS 
vicepirmininkas Kęstutis Gla
veckas. A. Zuoko veiklą šiuo 
metu tiria Vyriausioji tarny
binės etikos komisija ir seime 
sudaryta laikinoji komisija.RSJ



4 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.VII.19 Nr. 29-30

Atkelta iš 3-čio psl.

dažnai ją net keitė, kai kitos maldos grupės ar šeimos 
norėjo, kad juos aplankyčiau. Man tai nebuvo per 
sunku, nes tuo tikslu aš ir vykau į Lietuvą.

Nors fiziškai ir pavargdavau, bet dvasiškai atsi
gaivindavau. Kiekvieną dieną savo dienoraštyje pasi
žymėjau, kur buvau ir kur kalbėjau. Tai per tris savai
tes jvairiose grupėse kalbėjau net 26 kartus.

Kanadietis Vincas Kolyčius jėzuitų gimnazijos klasėje Kaune

Smagiausia buvo pabūti su jaunais žmonėmis, 
daugiausia studentais ir jaunomis šeimomis. Kaune 
vėl praleidau vieną vakarą su jaunų šeimų grupe (jie 
vadinasi “Ugnies vaikų” šeimos). Prieš sukurdami 
šeimas jie priklausė “Ugnies vaikams”, kurie dar ir 
dabar kas savaitę renkasi Vytauto šventovės rūsyje. 
Tas šeimų susirinkimas vyko seselių pranciškiečių vie
nuolyne. Visi atvyksta su savo vaikais, dauguma jų 
dar maži. Visi akademikai, baigę universitetus. Daly
vavo teisininkai, gydytojai, beveik visi baigę teologiją. 
Prasideda šlovinimu. Vienas teisininkas atsinešęs gi
tarą akompanuoja, visi gieda, vaikai aplink bėginėja. 
Man padarė įspūdį, kad jie nedraudžia vaikams judė
ti, jeigu reikia, tai motina nueina ir paduoda ką nors 
vaikui, o pati šlovina kartu su visais. Visi elgiasi lais
vai ir natūraliai. Viena šeima atsinešė tik kelių mėne
sių kūdikėlį ir kai reikėjo maitinti, tai motina neišbė
go į kitą kambarį, bet tame pačiame kambaryje tą kū
dikį maitino. Viskas labai natūralu. Jie man pasako
jo, kad visos tos šeimos draugauja visą laiką, ne tik 
maldoje. Tai ateities karta, kuri gali atgaivinti Lietuvą.

Panašioje grupėje praleidau vieną vakarą ir Vil
niuje. Jie pasivadinę “Dievo mėnuliai”. Kodėl toks 
pavadinimas? Kaip mėnulis gauna šviesą iš saulės, 
taip ir jie stengiasi skleisti šviesą, gaunamą iš Dievo. 
Jie renkasi domininkonų šventovės rūsyje. Daugiau
sia jaunos šeimos ir studentai. Ten lankiausi ir pernai, 
bet šiemet jų skaičius jau padaugėjęs.

Kaune mane pakvietė į katechumenų susirinki
mą, kuriame dalyvavo apie 60 įvairaus amžiaus žmo
nių. Jie ten renkasi nuolat, išeina tam tikrą mokymą, 
o mane prašė jiems pakalbėti apie Šv. Dvasią ir po to 
su visais pasimelsti. Grupė jaunuolių pas jėzuitus 
ruošėsi Sutvirtinimo sakramentui; mane prašė pakal
bėti. Juos aplankiau du kartus. Man buvo neįprasta 
matyti jau vyresnius, ne taip kaip pas mus. Visi ber
niukai ir mergaitės jau buvo 16-18 metų amžiaus.

Vieną vakarą mane nuvežė į Marijampolę, nes 
ten vienas maldos būrelis norėjo su manimi susitikti. 
Nuvažiavom 6 vai., susiradom tą salę, kur jie renkasi 
ir nustebau, kad ji buvo pilnutėlė, apie 150 žmonių, 
net kėdžių trūko. Aš tą vadovę paklausiau ir stebė
jausi, kad jų tokia didelė grupė. Ji man atsakė, kad jų 
grupėje tėra tik 20, tada paklausiau kodėl tiek daug 
žmonių. Ji atsakė: “Kolyčių visi žino, tai kai sužinojo, 
kad Jūs atvažiuosit ir suvažiavo iš kitų miestelių”. Ten 
ilgokai aš jiems kalbėjau, po to visi prašė, kad su kiek
vienu pasimelsčiau. Paprašiau, kad liktų sėdėti, o aš 
ėjau tarp kėdžių eilėmis ir su kiekvienu trumpai mel
džiausi. Kai vienoje pusėje priėjau galą paskutinės 
kėdės, pajutau, kad mano nugara jau visai šlapia. Ir 
staiga viena moteris ateina iš priekio su stikline šalto 
vandens. Tai Dievo dovana. Atsisėdau, išgėriau ir pe
rėjau į kitą šoną, kur žmonės jau laukė manęs.

Buvo daug šeimų su vaikais ir taip pat jaunimo. 
Priekyje buvo pastatytas staliukas, gėlės, žvakė ir di
delis apvalus duonos kepalas. Vadovė man padėkojo 
ir sakė, kad tą duoną atvežė kažkoks kunigas iš Dzū
kijos. Ji paėmė ir atidavė man kaip padėką. Aš tą 
duoną paėmiau ir visiems pasakiau, kad perlaušiu per 
pusę ir visi atsilaušim po gabalą, dalysimės ir būsime 
suvienyti Jėzuje Kristuje. Kažkas atnešė peilį, bet aš 
neėmiau, nes turi būti perlaužta. Taip ir padariau, abi

savaitės misijinėje kelionėje
pusės ėjo iš rankų į rankas, kol nieko neliko. Pa
baigoje dar vyko vaišės, nes buvo paruošta daug mais
to. Grįžau į Kauną jau 12 vai. nakties.

Kelionė į Dzūkiją
Vieną pirmadienį man pasiūlė važiuoti į Dzūkiją, 

kur netoli Nemunaičio kun. Valerijus Rudzinskas 
1997 metais įsteigė bendruomenę ir ten priimdavo 

socialinės pagalbos reikalingus 
asmenis. Daugiausia ten atvyk
davo buvę alkoholikai ar nar
komanai. Šiuo metu jie turi vi
duryje miško nusipirkę vieną 
sodybą; patys dirba žemę, netu
ri nei radijo, nei televizijos, lai
kosi nustatytos dienotvarkės. 
Apie juos parašysiu atskirą 
straipsnį. Ten radom 11 vyrų, 
kurių amžius nuo 18 iki 30. Su
sėdom lauke prie ilgo stalo, aš 
stebėjau tų vyrų veidus ir ne
mačiau nė vienos šypsenos. 
Pradėjau labai paprastai kalbė
ti apie Dievo meilę visiems, ne
paisant koks jų gyvenimas.buvo 
praeityje. Išsitraukiau iš pinigi
nės 10 litų ir prašiau pakelti 
rankas, kas norėtų tą pinigą 
gauti. Ne visi drįso pakelti. Ta
da suglamžiau tą 10 litų į 

rutuliuką ir klausiau, kas dabar norėtų gauti. Po to 
numečiau ant žemės ir sakiau, kad sutrypsiu į purvą. 
Pakėliau nuo žemės ir vėl klausiau, ar kas nors norėtų 
jį dabar gauti. Niekas nepakėlė rankos... Tada išlygi
nau tą banknotą ir sakiau, kad nuėjęs į parduotuvę 
nusipirkau dešros ir kasininkė priėmė tą pinigą. Jis 
neprarado vertės. Taip pat yra su mumis, nepaisant 
kiek buvome “suglamžyti”, sužeisti, gulėję griovyje iš
mesti iš namų, gal priklausėme nuo narkotikų ar al
koholio. Dievas mums sako, kad Jam tebesame bran
gūs, nesame praradę savo vertės. Jo meilė mums te
bėra ta pati, kad Jis savo Sūnų paaukojo už mus. Po 
to visi kartu valgėm lauke prie to paties stalo, išvirė 
bulvių, rūkštynių sriubos ir grybų. Po pietų kun. Vale
rijus jiems pasakė, kad čia yra Vincas iš Kanados; jei
gu kas norėtų maldų, tai aš mielai pasimelsiu. Vienas 
po kito visi atėjo, ir, paėmęs už rankų, trumpai su 
kiekvienu pasimeldžiau. Atsisveikinom ir išvažiavom.

Grįždami aplankėm Merkinės piliakalnį ir Mer
kinės kryžių kalnelį partizanams, žuvusiems už Lietu
vos laisvę. Nuostabiai gražiai sutvarkyta.

Dar noriu paminėti, kad sekančią dieną kun. Ru
dzinskas paskambino tai mergaitei, kuri mane vežė ir 
papasakojo, kad po mūsų išvažiavimo vyrai norėjo at
likti išpažintį. Sakė, kad net dvi valandas klausė išpa
žinčių. Anot jo tai buvo lyg ir rekolekcijos. Garbė 
Viešpačiui!

Iš Dzūkijos j Žemaitiją
Niekada nesu buvęs Pakutevėnuose, kur darbuo

jasi pranciškonas Gediminas Numgaudis. Jis jau per
nai norėjo, kad jį aplankyčiau. Pakutevėnai - tai pra
nykęs kaimas, stovi tik sena remontuojama šventovė 
ir koplyčia, netoli Plungės ir Kretingos. Ten jau kele
tas metų pranciškonai priima socialinės pagalbos rei
kalingus asmenis. Ten rengiamos šeimų ir jaunimo 
stovyklos. Tai vietovė, kur daug kas išgyvena dvasinį 
atsinaujinimą. Šiuo metu ten yra du nuostabūs kuni
gai, tai Gediminas Numgaudis ir Paulius Vaineikis. 
Gyvenimas vargingas, jokios prabangos, viską daro 
patys su savo pagalbininkais. Su manim kartu važiavo 
ir jėzuitas kun. K. Ambrasas. Sekmadienį Mišios vyko 
lauke, kun. Ambrasas pasakė pamokslą. Į Mišias susi
renka daugiau žmonių iš apylinkės. Džiaugiuosi, kad 
galėjau tą nuostabią vietą aplankyti, pasikalbėti su 
Gediminu, vėl susitikti su jo mama ir sesute, kurios 
buvo atvykusios iš Kretingos. Man tai buvo kita Die
vo dovana, dvasinis atsigaivinimas. Ten nuo liepos 3 
d. iki 10 vyks šeimų stovykla, į kurią su vaikais atvyks
ta šeimos, apie 200 asmenų. Po to dar vyks Šv. Pran
ciškaus draugų stovykla ir vasaros pabaigoj - paaug
lių, jaunimo stovykla. Visi gyvena palapinėse, progra
mą paruošia pranciškonai Gediminas ir Paulius. 
Jiems reikia visokeriopos pagalbos.

Sunku užbaigti
Norėtųsi dar rašyti ir rašyti su visomis smulkme

nomis apie kiekvieną dieną, nes jaučiau tikrą Dievo 
globą. Esu dėkingas jėzuitams, kurie mane vėl pri
ėmė, davė kambarį, pusryčius visada valgydavau kar
tu su jais, o dienos metu ir vakarais aš vis būdavau 
kur nors kitur. Kun. Gintaras Vitkus, jėzuitų gimna
zijos direktorius, man aprodė visas gimnazijos patal

pas ir apibūdino planus apie patalpų praplėtimą. Pla
nai padaryti, bet reikia finansų jiems įvykdyti. Gim
nazija turi gerą vardą ir aukštą lygį, nepajėgia priimti 
visų, norinčių įstoti. Šiuo metu turi 760 mokinių. Šiais 
metais baigia net 84 abiturientai. Dėl patalpų trūku
mo kai kurios klasės renkasi po pietų. Vienoje klasė
je dar radome mokinius, nors jau buvo 3 vai. po pie
tų. Direktorius mane pristatė mokiniams ir dar prašė, 
kad aš jiems ką nors pasakyčiau. Pakalbėjau apie 3 ar 
4 minutes. Pakvietė atvykti į “Marijos radiją” ir man 
davė visą valandą, nuo 10 iki 11 vai. ryto. Nebuvo 
sunku, nes man nereikėjo ruoštis apie ką kalbėti, bu
vo tik klausimai, į kuriuos turėjau atsakyti. Paskuti
nes 20 minučių klausytojai skambino telefonu, vieni 
kėlė klausimus, kiti dėkojo už pasidalinimą.

Man buvo palaima susitikti su arkivyskupu S. 
Tamkevičiumi, kuris man skyrė net visą pusvalandį 
savo brangaus laiko. Dalinosi savo problemomis, 
klausė mane visokių klausimų ir taip pat džiaugėsi, 
kad aš kas metai su surinktomis aukomis paremiu 
jaunimą, kuris rūpinasi Lietuvos dvasiniu atgimimu. 
Gale jis mane paklausė: kas bus, kai mane Dievas pa
sišauks, kas toliau tą darbą dirbs, kas mane pakeis? 
Aš jam atsakiau, kad nežinau, neturiu jokio padėjėjo. 
Dievas pasirūpins.

Paskutinį savaitgalį praleidau Vilniuje. Po susi
rinkimo pas “Dievo mėnulius” pernakvojau pas Ne
kalto Prasidėjimo seseles, kurios turi naujai atnau
jintą vienuolyną ir puikius Šv. Kryžiaus namus. Ideali 
vieta, visiškai netoli prezidentūros. Aplankiau Ber- 
nardinai.lt redakciją ir trumpai pasikalbėjau su vyr. 
redaktorium Andrium Navicku. Susitikau su viena 
pora, kuri manęs laukė ir dar būnant Kaune vis skam
bino ir ieškojo, norėdami sužinoti, kada būsiu Vilniu
je. Tas susitikimas buvo nuostabus, neapsiėjo be aša
rų, kurios buvo reikalingos. Jie buvo ką tik sugrįžę iš 
kaimo ir man atnešė didelę stiklinę medaus. Nenorė
jau imti, bet Danutė sakė, kad vežčiausi namo, nes 
kai tik valgysiu tą medų, tai prisiminsiu juos. Taip ir 
padariau.

Tokia mano kelionė, už kurią dėkoju Dievui. Ma
tydamas jaunus ir vyresnius žmones, kurie siekia 
dvasinio atgimimo Lietuvoje, aš pats atsigaivinau. Fi
zinis nuovargis man buvo pakeliamas, nors miego ir 
trūkdavo. Pagrindinės grupės, kurios tą darbą dirba 
yra: “Gyvieji akmenys”, Katalikų evangelizacijos 
centras ir “Naujoji sandora”. Daugiausia studentai ir 
jaunos šeimos. Visi palaiko ryšius vieni su kitais, tik
rumoje tai visi yra “gyvieji akmenys”, nors dabar 
kiekviena grupė turi savo planus, ir ta veikla yra ge
rokai išsiplėtusi. Jų visų pagrindinis uždavinys - nesu- 
nykti, nebūti trąša svetimiesiems, kurti dvasinės erd
vės Lietuvą pasaulyje, išlaikyti ištikimybę Dievui ir tai 
tautai, iš kurios esame kilę.

Dalis dvasinio atgimimo grupės “Naujoji sandora” 
per Sekminių vigiliją Nuotr. autoriaus

Ar tai įmanoma? Manau, kad taip, nors nėra 
lengva, nes dabar pasaulyje (taip pat ir Lietuvoje) 
vyksta nukrikščioninimas, buržuazėjimas ir nutautini
mas. Dr. J. Grinius yra sakęs: “Viskas telkiasi dabar
tyje - ir šiandienos rūpesčiai ir ateities viltys. Gyventi 
ateičiai - tai grumtis ne dėl to, kas kada buvo, o su 
tais dabarties uždaviniais, kurie lems ateitį”. Tokių 
jaunų žmonių, kurie to siekia, Lietuvoje dar yra. 
Mano nuomone, tai Bažnyčios ir Lietuvos ateitis.

Pabaigoje dėkoju visiems, kurie tą veiklą pare
mia. Dėkoju organizacijoms ir pavieniams aukoto
jams. Noriu visus užtikrinti, kad kiekvienas paauko
tas doleris patenka į Lietuvą ir savo kelionės išlai
doms aš tų aukų nenaudoju. Paremkime tą misijinę 
veiklą. Aukoti galima per Prisikėlimo parapiją arba 
tiesiog per Vincą Kolyčių, 86 Glenholme Avė., 
Toronto, ON M6H 3B1. Garbė Kristui!

nardinai.lt
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Ar Kanada saugi?
P rike Iki t mus, pasakysim 

kaip Tėvynę mylėti
Toronte vyko 15-oji Pa

saulinė apsaugos nuo teroriz
mo vadybininkų konferencija. 
Apie pusantro tūkstančio da
lyvių iš 52 šalių svarstė kaip 
efektyviau įspėti ir atremti te
roristų išpuolius, teikti pirmą
ją pagalbą, dalijosi patyrimu ir 
technologijos naujovėmis. Pas
tarųjų metų įvykiai parodė, 
kad nė viena pasaulio šalis ne
pasiruošusi sutikti terorizmą. 
Kanada taip pat buvo Osamos 
Bin Ladeno “juodajame sąra
še” šalia kitų - UK, USA, Is
panijos. Ar Kanada gali jaus
tis saugi? Ir taip, ir ne, tvirtina 
šios tarnybos specialistai. Yra 
pranešimų, kad Kanados vy
riausybė 2004 metais buvo in- 
forrrfuota apie galimus iš
puolius TTC sistemoje ir ėmė
si ypatingo saugumo priemo
nių. Atidžiai nagrinėdami kitų 
šalių patyrimą, Kanados spe
cialistai moko savo piliečius 
kaip išvengti teroro padarinių. 
Jų nuomone, kiekvienuose 
namuose turėtų būti speciali 
atsarga - truputis negendan
čio maisto ir vandens, žibintu
vėlis ir žvakių, būtiniausių 
vaistų - tiek, kad užtektų išgy
venti bent tris dienas. O svar
biausia — pilietinis budrumas, 
padedantis užkirsti kelią bet 
kokiems neleistiniems veiks
mams

Vaikų ligoninė pasilieka 
Montrealyje, tokį sprendimą 
priėmė Baltimorėje (JAV) įvy
kęs Shriners fondo metinis 
pasitarimas. Varžytynėse dėl 
teisės gauti šio fondo paramą 
vaikų ligoninei dalyvavo dvie
jų Kanados provincijų — On
tario ir Kvebeko premjerai. 
Montrealiečių tikslas buvo iš
laikyti ten esančią ligoninę ir 
gauti lėšų jos rekonstrukcijai. 
Ontario premjeras McGuinty 
tikėjosi, kad jam pavyks įti
kinti fondo narius, jog ligoni
nė būtų perkelta į Londoną 
(Ontario). Iš pradžių kai ku
rių fondo komisijų nuomonė 
buvo jam palanki, tačiau Kve
beko delegacija šiam ginčui 
pasitelkė labai įtikinantį argu
mentą. Jie pakvietė į Balti
more 250 vaikų - buvusių li
goninės pacientų, ir jų žodis 
turėjo įtakos galutiniam 
sprendimui. Shriners fondas 
(JAV) turi 22 labdaros ligoni
nes, tik viena iš jų yra Kana
doje, Montrėalyje. Dabar se
noji ligoninė, esanti čia jau 80 
metų, gaus W0 milijonų at
naujinimui. Šioje ligoninėje 
gydomi vaikai su labai retomis 
kaulų ligomis.

Išgydyti SARS ir kitus 
pavojingus kvėpavimo takų 
susirgimus, tikimasi, padės 
bandymai, kuriuos Vienos 
Molekulinės biotechnologijos 
institute atliko imunologas dr. 
Joseph Peninger. Jis išvyko iš 
Kanados prieš trejus metus, 
ieškodamas geresnių sąlygų 
mokslo tiriamajam darbui. Sa
vo tyrimus pradėjęs Toronto 
Princess Margaret ligoninėje, 
jis kartu su kitais dviem jau
nais mokslininkais (irgi iš To
ronto) juos tęsė Vienos insti
tute. Tirdami laboratorijos 
pelytes, dr. J. Peninger ir jo 
komanda atrado, kad protei

nas ACE-2 yra svarbiausias 
kelias, kuriuo SARS virusas 
patenka į žmogaus organiz
mą. Ten patekęs, virusas su
stabdo normalią proteino ga
mybą. O būtent proteinas 
ACE-2 reguliuoja kraujo 
spaudimą ir apsaugo plaučių 
veiklą. Prieš dvejus metus nuo 
SARS ligos mirė beveik 800 
žmonių (Kanadoje - 44), kiti 
8 tūkst. dar lig šiol jaučia ligos 
padarinius. Dėl SARS epide
mijos baimės patirti didžiuliai 
ekonominiai nuostoliai.

Kanadiečių šeimos lin
kusios atidėti vaikų auginimą 
vėlesniam laikui, tokią išvadą 
padarė Kanados Statistikos 
2003 metais atlikti tyrimai ša
lyje. Jie parodė, kad tais me
tais 47.9% jaunų moterų mo
tinomis tapo, peržengusios 
30-ties metų ribą. 1983 m. tas 
skaičius buvo dvigubai mažes
nis - 24.6%. Statistikos duo
menų banko žinovai pateikia 
dvi svarbiausias priežastis. 
Pirma - tai vėlesnės vedybos. 
Vidutinis 2003 m. nuotakos 
amžius - 32 metai, jaunikio - 
34.5. Kita priežastis - ilgesnės 
studijos bei profesijos pasirin
kimo kelias. Dėl to jauni žmo
nės ilgiau pasilieka gyventi su 
tėvais, tampa savarankiškais 
žymiai vėliau.

Britų Kolumbijos ekono
mika sparčiai gerėja, praneša 
Vakarų Kanados fondas (The 
Canada West Foundation), ir 
tai gali turėti įtakos visos ša
lies ekonomikai. Palyginti su 
kitomis, provincijoje spar
čiausiai didėja darbo rinka, 
labiausiai sumažėjo bedarbių 
skaičius.

Kanados teisingumo mi- 
nisteris ir generalinis proku
roras Irwin Cotler ir užsienio 
reikalų ministeris Pierre Pet
tigrew liepos 8 d. pranešė, kad 
Kanada pasirašė Europos ta
rybos pirmąjį protokolo prie
dą dėl kompiuterinių nusikal
timų (“cybercrime”) - rasisti
nių ir ksenofobinių grasini
mų, įžeidimų ir kitų veiksmų. 
Šio protokolo pasirašymu Ka
nada vykdo savo įsipareigoji
mus pagal 2005 m. kovo mėn. 
priimtą programą “Action 
Plan against Racism”, ir galės 
reaguoti bei reikalauti atitin
kamų teisinių priemonių to
kių veiksmų tyrimui bei baus
mės išieškojimui. Kanada yra 
viena iš 28 valstybių, pasira
šiusių šį protokolą.

Didžioji Britanija praėju
sią savaitę tapo pasaulio dė
mesio centru dėl įvairių prie
žasčių. Visi susidomėję sekė 
pasaulio turtingiausių valsty
bių vadovų susitikimą Edin
burgh (Škotija). Prieš tai įvykę 
koncertai “Live 8”, energingi 
ir pikti protestai siekė paska
tinti jų dosnumą vargstan
čioms pasaulio šalims, dau
giausiai Afrikai. Tačiau visuo
menės spaudimas savo tikslą 
pasiekė tik iš dalies. Pasitari
me buvo nutarta padvigubinti 
dabar teikiamos paramos dy
dį, tačiau tai žymiai mažiau 
negu reikalavo judėjimo už 
skurdo mažinimą pasaulyje 
aktyvistai. S.K.

. ANTANINA 
URMANAVIČIENĖ

Daug ištremta sūnų už Altajaus 
kalnų,

Daugel krito kovoj dėl tavęs -
Jų mirtis ir kančia, mūsų kelias 

nakčia
Tavo laisvės rytojų pašvęs.

B. Brazdžionis
Kiekvienais metais birželio 

mėnesį buvę Lietuvos parti
zanai, tremtiniai, politkaliniai, 
jų giminaičiai, artimieji, bend
raminčiai renkasi istorinėn 
Merkinėn. Jų kasmetinis susi
tikimas, tradicija tapęs, skirtas

Gedulo ir vilties dienai pami
nėti. Šiais metais numatytas ir 
tautinės vėliavos iškėlimas Kry
žių kalnelyje.

Renginys prasidėjo Mišio- 
mis Merkinės parapijos švento
vėje, kurioje išsirikiavo su vė
liavomis atėję partizanai, polit
kaliniai, moksleiviai, atnešę 
tautinę vėliavą pašventinti. Po 
Mišių, pasibaigusių Lietuvos 
himnu, paskui plevenančias vė- 

. liavas dalyviai patraukė Kryžių 
kalnelio link.

Panaros mūšio dalyvis Vy
tautas Nanartonis-Nainys pra
bilo į minią žuvusiųjų partizanų 
vardu: “Mes prašome iš žvyr
duobių ir savartynų atkaskite 
mus, prikelkite ir atgaivinkite, 
o mes pasakysim, kaip reikia 
Tėvynę mylėti, kaip reikia dirb
ti ir gyventi, kad Nepriklauso
mybė klestėtų”.

Poetas Juozapas Miglinas 
paskaitė eilėraštį Ten už Merki
nės, už brukavotos. Jo kūrinys 
buvo skirtas partizanams, dalyva
vusiems prieš 60 metų Varčios 
kautynėse su gerai ginkluotais 
okupanto kariuomenės daliniais. 
Buvęs Varčios mūšio dalyvis Zig
mas Vitkauskas papasakojo apie 
įvykusias kautynes su priešo 
kariuomene.

Apie mūšį, vykusį 1945 me
tų birželio 12 d., kurio 60 metų 
sukaktis minima, parašyta kny
gelėje Dainavos apygardos par
tizanų takais. Varčios kautynių 
autorius - Vytautas Daunoravi- 
čius. Tąkart partizanų stovykla 
anksti pakilo. Staiga netoli pa
sigirdo šūviai. Sargyboje buvęs 
Žemaitis pranešė, kad miške 
daug rusų. Varčioje buvo Ra
manausko-Vanago kuopa. Joje 
- apie 70 partizanų. Kulikaus
kas-Daktaras, tik vienas buvęs 
štabe, dviem skyriams įsakęs 
užimti pozicijas, kitiems trauk
tis į kitą miško galą, Žaibo sto
vyklos pusėn. Pasitraukti ne
spėjo. Į aikštelę įbėgo du dideli 
rusų šunys. Paskui juos - rusai.

Kalba Panaros mūšio dalyvis Vytautas Nanartonis-Nainys. 
Žemiau - iškeltos vėliavos pagerbimas. Jaunimo priekyje — par
tizanas Kazimieras Savičius Nuotr. autorės

Partizanai, buvę gerose pozici
jose ir turėję 12 kulkosvaidžių, 
atidengė ugnį. Partizanų narsa 
ir taiklumas lėmė kautynių eigą. 
Daug priešo karių krito. Tai bu
vo ir stiprus psichologinis smū
gis. Priešai netvarkingai trau
kėsi. Daktaras partizanams taip 
pat įsakė trauktis. Tai pajutę, 
priešai pakartojo puolimą. Par
tizanai, besitraukdami, pasiekė 
Varčios vieškelį, kuriuo važiavo 
vežimas su amunicija ir maistu 
rusams. Rusai, pirmieji paste
bėję partizanus, pradėjo šaudy
ti. Partizanai, apmėtę granato
mis ir šaukdami “pirmyn” pra
dėjo veržtis. Narsiai kovėsi kul
kosvaidininkas Govelis-Gegu- 
žė. Nukovęs rusų kulkosvaidi
ninką sugebėjo paimti jo kul
kosvaidį. Rusų gurguolės ap
sauga ir majoro vadovaujami 
kariai, saugoję vieškelį, pasilei
do bėgti miško pakraštin.

Žaibas, sužinojęs apie kau
tynes, su savo būriu ėjo pagal
bon Vanago kuopai. Susijungę 
partizanai, sulaukę nakties, iš
ėjo miško pakraštin ir pasitrau
kė iš Varčios: Vanago kuopa į 
Panedzingio raistus, Žaibas - į 
Kalesninkų mišką. Apie 170 
priešų krito nuo partizanų kul
kų. Kovoje su dislokuotu 34- 
uoju NKVD motorizuotų šau
lių pulku, jungiančiu apie 1000 
karių, žuvo 11 partizanų.

Ūkininkės iš Subartonių šeima. Iš kairės: Vladas Gaidukevičius, 
Liucija Gaidukevičienė, jų jaunėlis sūnus, partizanų muzikos 
kūrėjas ir atlikėjas Ernestas Nuotr. autorės

Gilioje tyloje buvo pagerbti 
kritę laisvės kovotojai ir Tėvy
nėn negrįžę iš Sibiro platybių. 
Jaudinančias Brazdžionio eiles 
skaitė aktorė Olita Dautartaitė. 
Žuvusiųjų laisvės gynėjų vardu 
kalbėjo buvęs partizanas Juozas 
Daukšys-Rugelis: “Lietuva - 
kaip šūvis į krūtinę, dėl jos ko
voju, dėl jos gyvybę atiduodu, 
dėl jos pasisotinu kančia, dėl 
jos pasirinkau patalą-kraujuotą 
gatvės grindinį...” Fotografas 
Alfredas Girdišas nuo Ignali
nos, buvusio partizano, sušau
dyto 1949 m., sūnus, įamžino 
šventės įvykius, tėvo bendražy
gių prisiminimus.

Ūkininkė Liucija Gaiduke- 
vičienė iš Subartonių, atvykusi 
su vyru Vladu ir sūnumi Ernes
tu į šventę, kalbėjo, kad partiza
nų kovos atvedė Lietuvą į NA
TO. Jų dėka galim kurti ramų 
gyvenimą, nes mus gaubia saugi 
Tėvynės padangė. Meile, gerais 
darbais privalom grąžinti jiems 
skolą. Jos sūnus Renatas tar
nauja NATO misijose. Reikalui 
esant jis mokės Tėvynę ginti. 
Jaunėlis Ernestas partizanų 
garbei atliko savo muzikinį 
kūrinėlį. Šventėje dalyvavo ir 
kalbėjo Varėnos rajono savi
valdybės vicemeras Alvydas 
Valeiša. Dainininkės, vado
vaujamos Laimutės Jakštienės, 
dainavo kentėjusios Lietuvos 
dainas.
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MUSU TI VY^Ul
SPAUDA LIETUVOJE
Lietuvos Statistikos de

partamento žiniomis, 2004 
metais Lietuvoje išleista 418 
skirtingų pavadinimų žurnalų 
ir 340 laikraščių. Žurnalų me
tinis tiražas padidėjęs iki 58 
mln., laikraščių tiražas siekia 
215.9 mln. egzempliorių. Lie
tuvių kalba išleista 477 žurna
lai ir brošiūros, anglų kalba - 
41; rusų - 11; po 3 lenkų ir 
vokiečių ir 1 esperanto kalba. 
Lietuviškų laikraščių išleista 
311, rusiškų - 18, lenkiškų - 
4, angliškų - 3 ir vienas jidiš 
kalba (ELTA).

AIKŠTĖS REMONTAS
Liepos antrąją savaitę 

Vilniuje pradėtas Rotušės 
aikštės remontas. Darbus vyk
dys Savivaldybės skelbtą kon
kursą laimėjusi UAB “Gatvių 
statyba”, turėtų užbaigti iki 
2007 m. lapkričio mėnesio. 
Bendra darbų vertė — 17.59 
mln. litų, iš jų šiemet numato
ma atlikti darbų už maždaug 
5 mln. litų, rašo DELFI. Bus 
remontuotos Rotušės pastato 
prieigos, 2006 m. - Rotušės 
aikštė bei važiuojamoji gatvės 
dalis ties Šiuolaikinio meno 
centru ir viešbučiu “Radisson 
SAS Astorija”, 2007 m. - Di
džioji gatvė nuo sankryžos su 
Švarco gatve šiaurinėje pusėje 
iki Aušros Vartų ir Subačiaus 
gatvių sankryžos pietinėje pu
sėje su automobilių stovėjimo 
aikštele ties Filharmonija. 
Bendras tvarkomos teritorijos 
plotas sudarys 27,200 kv. metrų.

BRANGSTA TAKSI 
PASLAUGOS

Kai kurie taksi paslaugų 
teikėjai Vilniuje nuo liepos 8 
d. pakėlė kainas. Viena di
džiausių taksi bendrovių 
“Mersera” įkainį pakėlė 10 
centų - iki 1 lito 30 centų, skel
bia DELFI. “Merseros” pa
reigūnai teigia, jog pakilo ku
ro kainos, todėl reikėjo rea
guoti. UAB “Martonas” bei 
kiti taksi vežėjai tvirtino, kad 
kainos jų įmonėje nekyla ir 
neturėtų kilti. Šiuo metu Vil
niuje vieno kilometro kaina 
svyruoja nuo 90 centų iki 1 li
to 50 centų. Maksimali įsėdi
mo kaina yra 2 litai 50 centų. 
(Toronto mieste įsėdimo kai
na yra visuose taksi ta pati - 2 
dol. 75 centai. Liepos 14 d. 1 
Kan. doleris = 2.38 litų).

PAVOJINGI KELIAI
Kasmet žūvančiųjų Lietu

vos keliuose skaičiai vis dides
ni, rašo Kauno diena-DELFI. 
Policijos pareigūnai vis daž
niau susiduria su vairuotojų 
įžūlumo akibrokštais, o iš už
sienio atvykusius svečius bau
gina vairavimo kultūros stoka. 
Lietuvos vyriausybė per atei
nančius penkerius metus keti
na sumažinti aukų keliuose 
skaičių per pusę, kaip užsibrė
žė ir kitos Europos sąjungos 
valstybės, siekiančios prieš 
dvejus metus priimto Vero
nos pareiškimo tikslų. Susi
siekimo ministerijos atstovai 
teigia, jog “augantis eismo in
tensyvumas sukelia vis dau

Kai pasižiūri iš lauko į šventovę, viskas ten tamsu ir niuru, bet įeik 
vidun, tave pasveikins šventovė ir viskas nušvis 

(J.W. Goethe)

giau problemų, o visuomenės 
supratimas apie eismo kultū
rą, savitarpio pagarbą ir pa
galbą kitam taip pat dar ne 
kiekvienam tapo norma”. Vy
riausybė neseniai pritarė Su
sisiekimo ministerijos pareng
tai Valstybės saugaus eismo 
automobilių keliais 2005-2010 
metų programai. Iki 2010 me
tų Lietuvoje bus siekiama pa
didinti saugos diržų naudoji
mą, sumažinti apsvaigusių 
nuo alkoholio, narkotinių, 
psichotropinių medžiagų as
menų, vairuojančių transpor
to priemones, skaičių, sugriež
tinti važiavimo greičio kontrolę.

DŽIAUGIASI TAUTYBE
DELFI naujienų tinklala- 

pio užsakyta Spinter tyrimų 
apklausa rodo, kad 83% Lie
tuvos gyventojų didžiuojasi 
esantys lietuviai. Pagrindines 
lietuvio savybes patys apibūdi
na dviem žodžiais “svetingas 
ir pavydus”. Apklausos duo
menimis, jaunimas savo kilme 
didžiuojasi nė kiek ne mažiau 
nei vyresnės kartos atstovai. 
74% gyventojų teigia per 
šventes besilaikantys tradici
jų, tačiau labiau linkę jų lai
kytis yra vyresnio amžiaus, že
mesnio išsimokslinimo res
pondentai, mažesnių miestų 
ir kaimų gyventojai. “Lietu
viai nemano, kad jiems būdin
gas pesimizmas, uždarumas 
ar abejingumas. Tokios savy
bės, kaip tolerancija ar nuo
seklumas taip pat retokai pa
stebimos šios šalies lietuvio 
portreto potepiuose”. Tyrimas 
atliktas š.m. birželio 6-15 d.d.. 
Tyrime dalyvavo 1003 gyvento
jai nuo 16-75 metų, 94 atranki
niuose taškuose, reprezen
tavusiuose visą šalies teri
toriją.

SUMAŽĖJO NEDARBAS
Nedarbo lygis Lietuvoje 

pirmąjį šių metų ketvirtį, paly
ginti su 2004 m. sausiu-kovu, 
sumažėjo 2.8% ir siekė 10.2%. 
ELTA-DELFI žiniomis, pir
mąjį šių metų ketvirtį dirbo 
1.4 mln. Lietuvos gyventojų. 
Didėjant gyventojų emigraci
jai bei augant gamybai ir 
paslaugoms, bedarbių 
skaičius per metus sumažėjo 
21.7% iki 165,100. Daugiausia 
gyventojų (18%) sausio-kovo 
mėnesiais dirbo apdirbamo
joje gamyboje, prekyboje - 
16%, žemės ūkyje ir miškinin
kystėje - po 14% visų užimtų
jų. Per metus daugiausia - 3% 
sumažėjo žemės ūkyje ir miš
kininkystėje dirbančių žmo
nių. Didėjant jaunimo migra
cijai, Lietuvoje ypač mažėja 
jaunų, 15-24 m. amžiaus, bedar
bių. Jų nedarbo lygis pirmąjį 
ketvirtį sumažėjo iki 20% (26JJOO 
-2004 m. buvo 33,000). Pagal ap
skritis aukščiausias nedarbo 
lygis sausio-kovo mėnesiais 
buvo Šiaulių apskrityje - 
12.5%, Telšių - 12.4% ir Pa
nevėžio apskrityje — 11.3%. 
Žemiausias nedarbo lygis už
registruotas Marijampolės 
(4.8%) ir Tauragės (5.8%) 
apskrityse. RSJ

(LIETUVIŲ TELKINIUOSE!

Ottawa, ON
SIBIRINIŲ TRĖMIMŲ MINĖJIMAS. Birže

lio 14-tos Gedulo ir vilties dieną Otavos lietuviai 
minėjo kartu su latviais ir estais bendrose ekume
ninėse apeigose Otavos latvių šventovėje. Apei
goms vadovavo latvių kunigas Maris Kirsons. Daly
vavo Otavos lietuvių kapelionas, kun. dr. Viktoras 
Skilandžiūnas, estų atstovas Walter Pent ir Otavos 
lietuvių moterų dainos vienetas “Arija”, vadovau
jamas Loretos Cassidy. Lauke iškabintos Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vėliavos su juodais kaspinais 
ženklino šio renginio rimtumą. Nepaisant karščio 
tą dieną, susirinko gausi visuomenė.

Minėjimas prasidėjo vėliavų procesija, kurioje 
lietu viai dalyvavo su tautine apranga. Po jos - Ka
nados, Estijos, Latvijos ir Lietuvos himnai. Ypač 
pasižymėjo choras “Arija”, kurio gražios giesmės

sudarė tinkamą šiam minėjimui nuotaiką. Jis atliko 
Amazing Grace su Adrianos Verbylienės soprano 
solo, Bacho J e su Joy of Man’s Desiring, ir partizano 
dainą Stoviu aš parimus. Latvių kanklininkai pa
grojo latviškų liaudies dainų. Kunigas Kirsons savo 
pamoksle iškėlė dvasinio bei tautinio palikimo 
svarbą. Kunigas Skilandžiūnas savo palaiminimo 
žodžiais tiksliai apibūdino progą, pabrėždamas 
tuos skaudžius istorinius įvykius, kurie buvo visų 
susirinkusių mintyse.

Po apeigų vyko latvių bei lietuvių vaizdų paro
da šventovės pogrindyje. Svečiai buvo vaišinami 
juoda duona ir arbata, simboliškai primenant trem
tinių išgyvenimus. Tarp svečių buvo Kanados par
lamento narys konservatorius Peter van Loan 
(York-Simcoe), Kanados Užsienio reikalų depart- 
mento atstovai, Lietuvos ambasadorė Kanadai Si
gutė Jakštonytė ir Lietuvos bei Latvijos ambasadų 
pareigūnai. Inf.

Viršuje - Otavos lietuvių moterų choras gieda sibirinių trėmimų minėjime; žemiau — lietuvių ir latvių 
giesmininkės; už jų viršuje latvių kunigas M. Kirsons ir kun. dr. V Skilandžiūnas

DOC. DR. MILDĄ DANY- 
TĘ, augusią Kanados sostinėje 
Otavoje, kalbino Vytauto Di
džiojo universiteto laikraščio re
dakcija (2005 m. gegužė). Pokal
biui- pakviesta Humanitarinių 
mokslų fakulteto dėstytoja filo
logė pasidalino prisiminimais 
apie savo studijavimo ir studen
tavimo dienas Kanadoje. Ji prisi
minė, kad Kanadoje nebuvo nei 

Doc. dr. Milda Danytė (trečia iš dešinės) tarp studentų

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

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

GRYBELIN1AI SUSIRGIMAI
► ĮAUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

♦ VAIKŲ EISENOS 
NESKLANDUMAI

♦ PLOKŠČ1APĖDYSTĖ
IR EISENOS SUTRIKIMAI

♦ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS

♦ STERILŪS {RANKI AI

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

įprasta nei labai įmanoma varto
ti “špargalkes” nusirašinėjimui 
per egzaminus, nes buvo griežtai 
prižiūrima. Ji prisipažino, jog ra
šyti dvejetą nesunku, jeigu stu
dentas nelanko paskaitų, nesi
stengia. Taip pat jai negražu, kai 
studentai plagijuoja — ir dar išjos 
pačios darbų. Ji pati savo laiku 
daug studijavo, bet ir laisvalaikį 
praleisdavo įdomiai slidinėda

ma, čiuoždama ir įprastais kitais 
studentiškais būdais.

Ji bakalauro laipsnį įsigijo 
Otavos universitete ir magistrą - 
Toronto universitete. Linksmas 
pokalbis pasibaigė klausimu - 
Ar studentas - žmogus? Ji at
sakė, įsitikinusi, kad studentas-ė 
yra žmogus, tačiau, jeigu dabar
tiniai filosofai ar biologai įrod
inėtų, kad yra kitaip, tai jų 
nuomonę išklausytų.

(Iš Universitas Vytauti Magni)

Į BPL Import/Export Į
SIUNTINIAI i LIETUVA

i. fe

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905)383-1650

REBUSE 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 i

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

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

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

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

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


2005.VII.19 Nr. 29-30 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7

Britanijos lietuviai @ LIETUVIAI PASAULYJE
GEDULO IR VILTIES DIENA LONDONE. 

Birželio 12 d. popietėje estų, latvių ir lietuvių 
bendruomenės rinkosi į istorinę St. James 
anglikonų šventovę paminėti savo tautiečių 
kančias tremtyje amžino įšalo Sibire. Iškilmingo
je eisenoje atne štos tautinės vėliavos; paskui jos 

- atėjo dvasiškiai prie altoriaus. Prisiminimo žvakes 
uždegė Estijos ambasadorė dr. Kaja Teal, Latvijos 
ambasadorius Indulis. Berzins, Lietuvos ambasa
dorius Aurimas Taurantas. Po kiekvienos žvakės 
uždegimo sukalbėta skirtingos maldos.

Pirmąjį skaitinį skaitė estė Katrin Legrain. 
Jungtinis latvių choras sugiedojo Arkamise. 
Antrąjį skaitinį skaitė kun. dr. Audris Abakuks, 
kuris buvo palydėtas giesme. Evangeliją skaitė 
yida Gasperienė. Choras užtraukė Kur bėga 
Šešupė. Pamokslą sakė pamaldų svečias kan. dr. 
Charles Hill. Užbaigus pamokslą buvo sukalbėtas 
Tikiu į Dievą Tėvą.

Toliau vyko muzikinė dalis, kurią atliko 
Audra Zobens - (cello) ir Toms Ostrovskis 
(pianinu). Maldas už Baltijos tautas kalbėjo savo 
kalbomis kun. Lagle (estė), Elizazikmane (latvė), 
kun. P. Tverijonas ir svečias kun. dr. Charles HiU. 
Ramybės minutėje suskambo St. James šventovės 
varpai, pranešdami šventovės aplinkai, kad mes 
prisimename savo mirusiuosius ir gyvus Sibiro 
tremtinius. Po giesmės Aleliuja tautinės vėliavos 
išneštos ir ekumeninių pamaldų dvasiškiai ėjo su 
procesija. Jungtiniam chorui dirigavo Inta 
Abolina Ziedonis Abolinš ir Lilija Zobens. 
Vargonavo David Clarke. Dalyvavo apie 500 mal
dininkų, kurių daugumą sudarė estai ir latviai.

BRITŲ-LIETUVIŲ DRAUGIJOS metinis 
susirinkimai įvyko 2005 m. birželio 7 d. Lietuvos 
ambasados rūmuose, Londone. Draugijos

pirmininkas Michael Peart padarė pranešimą 
apie tai, kas pasiekta 2004-2005 metais. Pabrėžė, 
kad susirinkome ambasadoje, kuri yra viena iš 
“Baltijos tigrų”. Minėjo, kad Lietuva tapo ES 
nare, kad pirmoji Lietuva ratifikavo ES konstitu
ciją. 2004 m. lapkrityje paminėtas draugijos de
šimtmetis Heath klube iškilmingais pietumis ir 
garbingo svečio Sigmund Sternberg kalba. Apsi
lankyta Britų bibliotekoje, apžiūrėta bibliotekoje 
esantys labai svarbūs istoriniai rašiniai, knygos ir 
kita istorinė medžiaga “Baltica” skyriuje. Šio 
skyriaus vedėja - lanet Zmoreczek, mūsų draugi
jos narė. Britų-lietuvių draugija talkina Lietuvai 
įsijungti į Duke of Edinburgh International 
Award sistemą. Darbas vyksta sklandžiai, Vil
niuje surengta Keston Instituto paroda, kurioje 
kun. Michael Bourdeaux pristatys bolševikmečiu 
leistą savilaidą.

Draugijos organas Tiltas pasidarė labai pop
uliarius. Dr. Marija Lenu - redaktorė atlieka 
didelį darbą jį leisdama. Finansinį pranešimą 
padarė Alex Woodward. Pajamų turėta 109281, 
išlaidų 10869 svarai. Rezervai banke 3,058 sv. 
Valdyba perrinkta: garbės pirm. Sir Malcolm 
Ritkind, KCMG QC, pirm. Michael Peart, CMG 
LVO, vicepirm. dr. Maria Lenn, sekretorius 
Aleksas Vilčinskas, iždininkas Karen Marr, nariai 
- Kastytis Baublys, Helena Giejgo, dr. Daiva 
Janulaitytė-Gūnthal, John Jones, John Miller, 
Joy Millar, Richard Samuel, dr. Bernard Spencer, 
Neil Taylor, plk. Itn. Peter Svanson, dr. Aurelija 
Zamauskaitė. Susirinkime buvo kalbėta apie Sv. 
Jono kongregacijos prieglaudą “Šv. Jono vaikai”, 
“Sodžiaus meistrai”. Draugija bandys suteikti 
kokią nors paramą.

' Stasys Kasparas

Hamilton, ON
A.a. ONUTEI DZEMIONIE- 

NEI mirus Hamiltone, reikšdami 
užuojautą mirusios šeimai, ypač
jos vyrui Algimantui, dukrai 
Kristinai, sūnums - Gedui, Algiui 
su žmona Agne jų dukrytei Olivi- 
jai, Kanados lietuvių fondui auko
jo: $25 — A. Galinienė; $20 - R. 
Pakalniškienė, A. Rimkienė, J. 
Stankus, J. Krištolaitis; $15 — A. 
Didžbalienė. J.K.

AA. ONUTEI DZEMIONIE- 
NEI mirus, reikšdami užuojautą 
vyrui Algimantui, sūnums Algiui ir 
Gedui, dukrai Kristinai ir visiems ar- 
timiesiems, Pagalba Lietuvos vai
kams aukojo: $50 - N.H. Otto, P. Ot-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

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

AKTYVAI PER 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

to; $25 - L.F. Cipariai; $20 — D.A. 
Enskaičiai, E.K Gudinskai, T.J. Po- 
vilauskai, D. V. Remesat; $15 - A. 
Grajauskienė, A.S. Urbonavičiai; 
$10 - F.M. Gudinskai, I.P. Zubai.

A.A. PRANO RIMKAUS atmi

Calgary, AB
LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ 

MINISTERIJA praneša, kad Lietu
vos ambasadorė Kanadoje Sigutė 
Jakštonytė federacinio parlamen
to pirmininko Peter Milliken ir Sena
to pirmininko Dan Hays kvietimu 
liepos 8-10 d.<± lankėsi Albertos pro
vincijos Kalgario mieste, susitiko su 
Albertos tarptautinių ir tarpvyriausy
binių ryšių ministeriu Ed Stelmach, 
kitais provincijos vyriausybės nariais,

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 

nimui, AF. Pierantonio aukojo $20.
A.A. PIJAUS PLEINIO 

penkių metų mirties prisiminimui 
žmona Valerija aukojo $10.

Dėkojame aukojusiems,
PLV komitetas

verslo atstovais, Kanados parlamen
to atstovais. Susitikime su Kalgario 
lietuviais S. Jakštonytė pabrėžė seno
sios ir naujosios išeivijos kartos bend
radarbiavimo svarbą ir pakvietė Ka
nados lietuvių bendruomenę siekti 
išsaugoti ryšius su Lietuva, puoselė
ti tautines tradicijas ir kultūrą. Taip 
pat buvo aptarti lietuvių bendruome
nės nariams rūpimi klausimai - švie
timo medžiaga lituanistinei mokyk
lai, patalpų lietuvių bendruomenei 
įsigijimas ir pilietybės suteikimas.

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
Vieną šio pavasario va

karą, kaip rašoma Draugo 108 
nr., Brighton Park apylinkės 
tautiečiai skubėjo į Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasi
dėjimo parapijos salę atšvęsti 
Europos sąjungos ir ŠAS 
(NATO) vienerių metų narys
tės sukaktį. Ta proga žinomas 
fotomenininkas A. Kezys su
rengė savo foto darbų paro
dą. Jis su žymiomis savo foto
grafijomis yra dalyvavęs Ame
rikos, Vokietijos, Belgijos, 
Brazilijos ir Lietuvos foto me
no parodose. V. Vakarytė pa
pildė parodą savo fotografijų 
rinkiniu apie Lietuvą, o A. 
Barniškis fotografijų ciklu 
Saulėlydis Lietuvoje. Apie fo
tomenininkus kalbėjo Lietu
vos konsulas Čikagoje A. 
Daunoravičius. Specialiai šiai 
progai atvyko Lietuvos amba
sadorius iš Vašingtono V. 
Ušackas. Pastarasis buvo nu
stebintas Čikagos lietuvių pa
triotizmu bei pasišventimu 
gimtajam kraštui. Visų nuo
taiką pakėlė “Linksmoji ka
pela”. Jos pasižymėję liaudiš
kų ansamblių instrumentalis
tai - R. Pumputis, Šiaulių uni
versiteto kapelos vadovas, R. 
Paulauskas, dalyvavęs dauge
lyje Kauno kapelų, A. Vičiū- 
nas, grojęs įvairiuose ansamb
liuose. Programą paįvairino 
solistas A. Bemiškis, kuriam 
talkino VI. Kybartas. Šventės 
dalyviai smarkiai plojo pasku
tinei dainai Gražiausios spal
vos. Sveikinimo žodį tarė kun. 
J. Kelpšas.

Vokietija
Vasario 16-tosios gimna

zijoje per pamaldas meldėsi ir 
prisiminė neseniai Toronte 
mirusį Liudą. Tamašauską 
(1906-2005). Apie žymųjį šios 
gimnazijos rėmėją kalbėjo 
gimnazijos direktorius A. 
Smitas. Jis priminė, kad velio
nis buvo pasižymėjęs Lietuvių 
bendruomenės veikėjas ilgus 
dešimtmečius rinkęs aukas 
Vasario 16-tosios gimnazijai. 
Pasak direktoriaus, šio kil
naus žmogaus dėka daugelis 
Kanados ir Pietų Amerikos 
lietuvių jaunuolių galėjo lan
kyti Vasario 16-tosios gim
naziją. Velionis daug prisi
dėjęs, kad ši mokykla galėjo 
išsilaikyti.

. Friedberg, nedidelis ap
skrities miestas, nuo seniai 
palaiko ryšius su Ukmerge, 
Telšiais, Radviliškiu ir Pane
vėžiu. Š.m. birželio 4 d. apskri
ties Europos sąjungos draugi
ja nusprendė šio miesto gy
ventojus supažindinti su Lie
tuva. Į talką pasikvietė Vasa
rio 16-tosios gimnaziją. Vo
kiečiams pageidaujant, buvo 
sudaryta skaitovų grupė: A. 
Galinskytė, G. Jankūnaitė, L. 
Šiugždinytė, D. Šmitaitė, A. 
Makauskas ir E. Venckevi- 
čius. Jie vokiečių ir lietuvių 
kalbomis skaitė žinomų Lie
tuvos poetų - Nėries, Putino, 
Marcinkevičiaus kūrinius. 
Renginys, užtrukęs 5 valan
das, pradėtas ekumeninėmis 
pamaldomis vietos evangeli

Reikia išmintingo žmogaus surasti išmintingą žmogų (oiogc nas)

 - - ■■ . * :

kų šventovėje. Lietuviams at
stovavo kun. R. Gurkšnys, SJ, 
gimnazijos kapelionas. Gim
nazijos patalpose buvo rodo
mi filmai apie Lietuvą, apie 
Vokietijoje gyvenančius lietu
vius. Taipgi buvo parodyti 
Telšiai. Kieme buvo par
duodami iš Lietuvos atvežti 
rankdarbiai, buvo galima įsi
gyti gintaro ir lininių drabu
žių, vaišintis cepelinais, ra
gauti “Švyturio” alaus. Rengi
nio pabaigoje iš Lietuvos (vė
lavo lėktuvas) atskrido H. 
Holzapfel, prieš dešimtį metų 
buvęs Hesseno provincijos 
mokslo ir švietimo ministeris, 
pasirašęs tarp Hesseno ir Lie
tuvos kultūros draugystės su
tartį. Jis ir dabar dar koordi
nuoja šią draugystę.
(Vokietijos LB valdybos inf.)

Gudija
Pelesos kapinėse prie 

šventovės išaugo dar vienas 
kauburėlis, kaip rašoma Mūsų 
godų 2005 m. 5 nr. Atsisvei
kinta su a.a. Stasiu Šimelio- 
niu. Pastarasis iki paskutinės 
savo gyvenimo dienos išliko 
veiklus lietuvybės puoselėto
jas, geras žmogus, tikras Pele
sos parapijos šviesuolis. Ve
lionis gimė 1923 m. rugpjūčio 
9 d. Turėjo sunkų gyvenimą. 
Dalyvavo karuose, buvo su
žeistas. Grįžęs į Pelesą, darba
vosi ūkyje, po to kolchoze. Su
kūręs šeimą su Stase, išaugi
no septynis vaikus, visus iš
mokė kalbėti lietuviškai. Pe
lesos apylinkėje garsėjo kaip 
dainininkas. Be jo neapseida- 
vo jaunimo renginiai. Jis kaž
kaip buvo suaugęs su Pelesos 
lietuvių mokykla. Jį mylėjo 
mokiniai ir mokytojai. Kai ne
seniai grįžo jaunieji knygne
šiai iš apsilankymo Lietuvoje, 
pirmiausia pasidalinti įspū
džiais aplankė Šimelionį. Tada 
negalėjo niekas ir pagalvoti, 
kad po kelių dienų mirtis nu
trauks jo gyvenimo siūlą. Pe- 
lesiečiai ir šeima apgailestavo 
Stasio Šimelionio netektį.

Afganistanas
Lietuvos kariai įsikūrė 

šio krašto Goro provincijoje 
Čagčaran vietovėje birželio 
20 d. Į šią vietovę atvyko 65 
kariai. Jie vadovaus provinci
jos atstatymo grupei “Inter
national Šecurity Assistance 
Force”. Pirmieji lietuvių ka
riai į Čagčaraną atvyko auto
mobiliais iš Herat miesto. Jie 
turėjo užtikrinti vietos oro 
uosto saugumą, kad būtų gali
ma atskraidinti kitus karius iš 
Lietuvos. Reikėjo siaurais, 
sunkiai pravažiuojamais ke
liais įveikti 500 kilometrų ats
tumą. Temperatūra siekė 40 
laipsnių karščio. Reikėjo pa
siekti 3,500 metrų aukštį virš 
jūros lygio. Pasak grupės vado 
pik. G. Zenkevičiaus, visos 
kliūtys buvo įveiktos. Pastara
sis susitiko su vietiniu guber
natoriumi ir aptarė reikalus. 
Jų pokalbis buvo transliuoja
mas per vietinę radijo stotį. 
Lietuviams padėti atvyksta ir 
kitų kraštų kariai su savo 
įranga JA.

http://www.talka.ca
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Šimtas metų “Džiunglių” romanui
Birželio 23 dieną lietuviai gausiai 

susirinko prie Čikagos skerdyklų vartų 
literatūrinio paminklo paskelbimo iškil
mėse. Minėjimas buvo surengtas pami
nėti šimtmečiui nuo Upton Sinclair ro
mano Džiunglės išleidimo. Jame vaiz
duojamas lietuvių šeimos gyvenimas 
skerdyklų rajone.

Iškilmes pradėjo John Daley, Cook 
County apskrities tarybos atstovas, da
bartinio Čikagos mero brolis. Savo žo
dyje jis su didele pagarba prisiminė visus 
tuos, kurie dirbo šiose skerdyklose, 
įskaitant jo tėvą, kuris daug metų taip 
pat buvo Čikagos meru. Jis toliau pri
statė šio miesto apylinkės seniūną (ai
derman) James Batcher, kuris prisimi
nė didžiulį ateivių įnašą į Čikagos mies
to raidą.

Paminklinės lentelės tekstas
Toliau kalbėjo Sally Reed, JAV Bib

liotekų draugijos direktorė, atvykusi iš 
Filadelfijos. Ji perskaitė numatytą pa
minklinės lentelės tekstą. Viena lentelės 
kopija bus saugoma Vašingtone, Maisto 
ir vaistų administracijos įstaigoje. Kita 
bronzos lentelė bus vėliau įmontuota 
prie dabartinių skerdyklos vartų. Pa
minklinėje lentelėje rašoma: “Upton 
Sinclair romane Džiunglės 1906 m. ap
rašytos pasibaisėtinos darbo sąlygos už 
šių skerdyklų vartų. Veikale atpasakota 

Svečiai, dalyvavę Džiunglių romano šimtmetės sukakties minėjime Čikagoje

lietuvio ateivio Jurgio Rudkaus kova už 
žmogiškumą sujaudino šalį, paspartino 
darbo sąjungų plėtrą ir paskatino Mais
to ir vaistų švaros įstatymo priėmimą. Ši 
vieta įvardinta kaip literatūrinis pa
minklas”. Tekstą pasirašė: JAV Bibliote
kų draugija, Illinois knygos centras, 
Maisto ir prekybos darbininkų sąjunga, 
Romano autoriaus palikuonys - Weid
man šeima, Amerikos lietuvių taryba, 
Federacinė maisto ir vaistų administracija.

ALTos pirmininko žodis
Rocco Staino, JAV Bibliotekų drau

gijos direktorius, atvykęs iš Connecticut, 
įvertino Džiunglių romaną literatūriniu 
požiūriu ir pakvietė ALTos pirmininką 
Saulių Kuprį tarti žodį. Jis pristatė lietu
vius svečius, kurie dalyvavo iškilmėse. 
Tarp jų buvo LR generalinis konsulas 
Arvydas Daunoravičius, garbės konsu
las Stasys Balzekas, LB Kultūros tary
bos pirmininkė Marija Remienė, LB 
Vidurio Vakarų apygardos pirmininkė 
Aušrelė Sakalaitė, LB Brighton Parko 
apylinkės pirmininkė Salomėja Daulie- 
nė, Amerikos lietuvių Romos katalikų 
federacijos apskrities pirmininkas Algis 
Kazlauskas, ALTos fondo pirmininkė 
Matilda Marcinkienė.

ALTos pirmininkas Saulius Kuprys 
savo kalboje sakė: “Šiandien mes pager
biame tūkstančius imigrantų darbi

ninku, kurie perėjo per šiuos vartus į 
400 akrų plotą sudarančias Čikagos 
skerdyklas. Šiandien mes prisimename 
autorių Upton Sinclair ir jo istorinį 
kūrinį Džiunglės, kuriame pagrindinis 
veikėjas Jurgis Rudkus, tapęs pramonės 
laikotarpio įvaizdžiu, vaizduojantis 
žmogaus kovą prieš galingųjų ir turtin
gųjų vykdomą išnaudojimą. Bandykime 
suprasti tą laikotarpį, kokiomis aplinky
bėmis Jurgis Rudkus atvyko į Čikagą. 
Jo tėvynė Lietuva buvo caristinės Rusi
jos okupuota. Jauni vyrai, norėdami iš
vengti tarnavimo rusų kariuomenėje, 
ieškojo prieglobsčio keliaudami į kitą 
Atlanto krantą. Taip pat Rusijos valdžia 
įsakė visas knygas Lietuvoje leisti tik ru
siškomis raidėmis, vadinama kirilica. 
Lietuviškas knygas buvo galima spaus
dinti tik užsienyje ir slapta gabenti per 
sieną”. Savo kalboje ALTos pirmininkas 
pabrėžė, kad nepaisant sunkių darbo 
sąlygų skerdyklose, čia dirbantys lietu
viai išvystė stiprų kultūrinį ir dvasinį gy
venimą. Jie leido tris dienraščius, sker
dyklų artimose apylinkėse pastatė net 
šešias šventoves su mokyklom. “Iš tik
rųjų mes šiandien minime savo protėvių 
dvasią, ir konkrečiai Upton Sinclair lite
ratūrinį paminklą. Tai paminklai, kurie 
ištvers laiko vėjus, kai iš statytinių pa
minklų beliks tik smėlis.”

Svečių žodis
Toliau kalbėjo profesinės sąjungos 

direktorius Jorge Romirez, kuris apibū
dino Darbo sąjungų svarbą ir jų šiandie
ninį aktualumą. Ypatingai gyvai prista
tė skerdyklų istoriją Lesley Oriar, Dar
bo istorijos draugijos pirmininkas, kuris 
pats jaunas būdamas prieš II Pasaulinį 
karą dirbo šiose skerdyklose. Toliau 
kalbėjo atstovai iš federacinių įstaigų - 
JAV Maisto ir vaistų administracijos, 
JAV Žemės ūkio departamento. Jie abu 
pabrėžė šios knygos įtaką, kuri radika
liai pakeitė federacinės valdžios požiūrį 
į maisto gamybos priežiūrą. Programą 
baigė Illinois Knygos centro atstovė bei 
Čikagos bibliotekų vyriausia direktorė.

Žiniasklaidos atstovai
Abu pagrindiniai Čikagos dienraš-

Čikagos skerdyklų vartai, pro kuriuos 
ėjo lietuviai darbininkai į darbą prieš
100 metų

Paminklinė lentelė prie įėjimo į 
skerdyklų rajoną Čikagoje. Ji primena
Džiunglių romano sukaktį

čiai Chicago Tribune ir Chicago Sun-Ti
mes atsiuntė savo atstovus su fotogra
fais. Taip pat dalyvavo Lietuvos ryto ats
tovas Algis Vaškevičius. Iškilmes filma
vo Amerikos lietuvių televizijos vadovas 
Arvydas Reneckis. ALTos įstaiga perda
vė spaudos pranešimą Lietuvos žinia- 
sklaidai. Čikagos Knygos centras daly
viams dovanojo kasetėse įkalbėtą visą 
romaną, išleistą Blackstone leidyklos.

Iškilmių programa neužsitęsė, daly
viai dar ilgai kalbėjosi su svečiais ir dali
nosi prisiminimais apie tuos laikus, kai 
per šiuos vartus žygiuodavo tūkstančiai 
lietuvių.

ALTos informacija

SVAJŪNĖ 
ALEKSANDRAVIČIŪTĖ
Iškilmių proga gegužės 17 

d. prie VDU Vaclovo Biržiškos 
skaityklos Kaune (K. Donelai
čio g. 52, II aukšto fojė) buvo 
surengta paroda - Mykolas Rio
meris — Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorius. Universiteto 
akademinė bendruomenė galė
jo susipažinti su profesoriaus 
M. Riomerio knygomis, studi
jomis, straipsniais, to meto uni
versiteto gyvenimą atspindin
čiomis nuotraukomis.

Šiai iškiliai asmenybei skir
toje konferencijoje išsamų pra
nešimą tema Mykolas Riomeris 
— mokslininkas, pedagogas, Vy
tauto Didžiojo universiteto rek
torius padarė universiteto rek
torius prof. Vytautas Kamins
kas. Jis susirinkusiems priminė: 
“Tarpukario Vytauto Didžiojo 
universiteto istorijoje ryškiais 
šviesuliais išsiskiria plejada gar
bingų žmonių, vadovavusių šiai 
mokslo šventovei. Net tris kar
tus universiteto rektoriumi bu
vo išrinktas žymus Lietuvos tei
sininkas, konstitucinės teisės 
profesorius Mykolas Riomeris 
(1880-1945); pirmą kartą 1927 
-1928 metais, tapdamas penk
tuoju dar Lietuvos universiteto 
rektoriumi, vėliau dar dvi jau 
trejų metų kadencijas nuo 1933 
iki 1939 metų. Jo, kaip rekto
riaus, 7-erių metų veikla, suda-

Iškilusis universiteto rektorius
Iškilmingai paminėtos tarpukario Lietuvos ir Vytauto Didžiojo univer

siteto rektoriaus prof. Mykolo Riomerio 125-osios gimimo metinės

ranti tikrai reikšmingą šio iški
laus žmogaus gyvenimo atkar
pą, savo turtingumu sunkiai 
aprėpiama ir neabejotinai yra 
verta ypatingo dėmesio“.

Prof. M. Riomeris gimė 
1880 m. gegužės 17 d. Bagdo- 
niškių dvare, Obelių valsčiuje, 
Rokiškio apskrityje lenkakalbių 
bajorų šeimoje, tačiau dar jau
nystėje išmoko kalbėti lietuviš
kai. Gimnaziją baigė Vilniuje, 
po to 1901 m. baigė Aukštąją 
septynmetę teisės mokyklą Pe
terburge. 1901-1903 m. studi
javo istoriją Krokuvos universi
tete, vėliau 1903-1905 m. mo
kėsi Aukštojoje politinių moks
lų mokykloje Paryžiuje ir baigė 
jos sociologijos skyrių. Neprie
kaištingai mokėdamas lietuvių 
kalbą prof. M. Riomeris visa 
savo valstybine ir visuomenine 
veikla niekam ir niekada, net ir 
iki Lietuvos valstybės susikūri
mo, nedavė pagrindo abejoti 
savo meile, atsidavimu ir išti
kimybe gimtajam kraštui.

Rektoriaus pareigybėje 
puikiai atsiskleidė M. Riome
rio, kaip labai teisingo, aukštos 
kultūros žmogaus, gilaus erudi
to, puikaus organizatoriaus ir

Mykolas Riomeris 1880-1945 
m. Nuotr. iš knygos Lietuvos is
torija, Bronius Makauskas

įsitikinusio demokrato, bruo
žai. Jam labai rūpėjo lietuvių 
inteligentijos ugdymas, be to, 
jis nuolat rėmė demokratiškąjį 
studentijos sparną ir jo akcijas. 
“Daug energijos iš rektoriaus 
pareikalavo pastangos išsaugoti 
demokratišką universiteto savi
valdą, į kurią tuo laikotarpiu 
ne kartą mėgino kėsintis autori
tarizmui pritariantys valdantieji 
sluoksniai. Ne paslaptis, kad ir 

dabar yra jėgų, kurios siekia 
apriboti universitetų autono
miją, ir tai ypač pastebima pa
staraisiais metais”, - kalbėjo 
pranešėjas prof. V. Kaminskas.

Vadovaudamas Vytauto 
Didžiojo universitetui, prof. M. 
Riomeris uoliai rūpinosi moks
lo lygiu, troško gerinti universi
teto veiklą, plėsti tarptautinius 
mokslinius ryšius. Pastarojoje 
srityje didžiulis asmeninis rek
toriaus indėlis: jis buvo pakvies
tas skaityti paskaitas Paryžiaus 
(1935 m.), Stockholmo, Upsa
los ir Lundo (1936 m.) universi
tetuose. Prof. M. Riomeris daug 
pastangų padėjo stiprinant uni
versiteto materialinę bazę - 
Aleksote buvo pastatyti Tech
nikos fakulteto laboratorijų rū
mai, 1939 m. vasarą užbaigta 
universitetinių klinikų statyba. 
Už nuopelnus Lietuvai prof. M. 
Riomeris apdovanotas DLK 
Gedimino (1928) ir Vytauto Di
džiojo (1934) antrojo laipsnio 
ordinais; taip pat Latvijos res
publikos Trijų žvaigždžių ordi
nu, paskelbtas Prancūzijos Gar
bės legiono karininku. Už nuo
pelnus mokslui buvo išrinktas 
Čekoslovakijos mokslų ir menų 

bei tarptautinio Prancūzijos re
voliucijos instituto nariu, taip 
pat Rumunijos karališkojo ad
ministracinės teisės instituto 
nariu-korespondentu.

Tačiau ne mažiau svarbus 
prof. M. Riomerio indėlis ug
dant pilietinę visuomenę ne tik 
tarpukario, bet ir dabartinėje 
Lietuvoje. Pliuralizmas ir tole
rancija, demokratija ir laisva, 
nesuvaržyta akademinė mintis, 
akiračio plėtimas, o ne atsiribo
jimas neperžengiama siaurų pa
žiūrų siena - šios prof. M. Rio
merio naujai Lietuvos inteli
gentų kartai diegtos vertybės 
vis dar taip pat aktualios bei 
reikšmingos ir šiandien”, - pa
brėžė rektorius prof. Vytautas 
Kaminskas.

Prof. Egidijus Aleksandra
vičius savo pranešime Mykolas 
Riomeris ir Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės likimas pabrėžė, 
kad prof. M. Riomeris buvo ne 
tik teisininkas, įžvalgus sociali
nių mokslų atstovas, bet ir vie
nas svarbiausių vadinamųjų 
Vilniaus “krajovcų” lyderiu, 
ideologu ir labai nuosekliu vei
kėju. “M. Riomeris atstovavo 
sluoksniui žmonių, kurie įsi
vaizdavo Lietuvos Didžiosios 
kunigaikštystės atkūrimą kaip 
galimą realybę.

Nukelta į 9-tą psl.



2005.VII.19 Nr. 29-30 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9

Lietuvos literatūros lobynas Cl KULTIMEJE VEIKLOJE
JUOZAS KOJELIS

Iš numatytų trisdešimt suplanuotų serijos 
autorių maždaug trečdalis yra senieji rašytojai, 
gimę XIX šimtmetyje (kai kurie spėję susiliesti 
su 1941-1990 okupacijų laikotarpiu), trečdalis 
sovietmečiu Lietuvoje gyvenusių rašytojų ir 
trečdalis pasitraukusių į Vakarus. Tad ar Visuo
meninė redaktorių taryba nepagalvojo, kad gal 
būtų buvę naudinga savo tarpe turėti bent pa
tarėjo vaidmenyje Sibire “atostogavusį” ir Va
karų išeivijos rašytoją ar kultūrininką. Gal toks 
sąstatas būtų užantspaudavęs okupantų išdras
kytos lietuvių tautos literatūros vienybę, gal ir 
padėjęs giliau įsismelkti į savitarpę “visuome
ninę situaciją”.

Lobyno serijon parinkti gyvenimo kelionę 
užbaigę rašytojai. Projekto autoriaus P. Palilio- 
nio pašmaikštavimu, “norint patekti į sąrašą, 
reikia numirti”. Įdomu, ar sąrašas uždarytas ir 
jokie pakeitimai nebegalimi. Bet jei per atei
nantį dešimtmetį redaktorių taryba vienbalsiai 
sutartų, kad atsirado labai nusipelnęs rašytojas 
atstovauti XX š. lietuvių literatūrai, ar nukrypi
mų nuo pradinio plano jau nebegalima tikėtis.

Pirmoji ciklo knyga Žemaitė visais atžvil
giais nusisekęs leidinys. Žavus mecenato Čes
lovo Karbauskio įvadinis Lobius budinant. Re
tas atvejis, kad verslininkas tokiais šiltais žo
džiais prisimintų ne tik savo motiną, bet ir mo
kytojus, pradedant pradžios mokykla. Minėtoji 
žurnalistė Dalia Juškienė atskleidžia paslaptį, 
kad mecenatas knygos tiražą perpus pasidalijo 
su knygą išleidusia Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, o kita pusė “teks kaimo žmonėms, nes 
būtent jie yra mūsų klientai”. Literatūrologė 
prof. Viktorija Daujotytė parašė rašytojos Že
maitės kūrybos analizę, ragindama pabaigoje iš 
naujo skaityti jos raštus. Kad jos mintis skaityto
ją lengviau pasiektų, gal reikėjo Profesorei nuo 
intelektualinių aukštumų bent vienu laipteliu 
nusileisti žemiau, juoba, kad bent pusė knygos 
tiražo “teks kaimo žmonėms”.

Dabar pradėtas leisti Lietuvos literatūros 
lobynas išeiviui primena kitą Lobyną, kurį dau

giau negu prieš 50 metų Amerikoje sumanė ir 
pradėjo leisti vienas žmogus - tautosakininkas 
dr. Jonas Balys. Jo pirmoji (ir paskutinė) seri
jos knyga Lietuvių tautosakos lobynas vardu iš
ėjo 1951 m. Bloomingtone, Indianos valstijoje. 
Palyginus su XX š. literatūros lobynu, kur su
telkta stiprios intelektualinės pajėgos, tvirti fi
nansai ir moderni spausdinimo technika, kuklų 
tautosakos lobyno pasirodymą lėmė vienas 
žmogus. Dr. J. Balys vienas pats surinko ir 
spaudai paruošė medžiagą, rinko knygos pre
numeratorius, o pritrūkus leidimui pinigų, 400 
dolerių pridėjo iš savo kišenės. Siųsdamas pre
numeratoriams knygą, autorius pridėjo bendra- 
laiškį, kuriame rašė: “Reikėtų paieškoti, Loby
nui garbės leidėjų, paskirų asmenų ar organi
zacijų, kurie sutiktų apmokėti kurios knygos 
spausdinimo išlaidas”. Jo linkėjimas tapo tikro
ve dabar, laisvoje ir nepriklausomoje Lietuvoje.

Birželio 2 d. Maironio literatūros muziejuje Kaune 
surengtame literatūriniame vakare rašytojas, politi
nis kalinys Eugenijus Ignatavičius pasirašo naujai 
išleistą jo apsakymų rinktinę Obelis katedros aikštėje 

Nuotr. S. Sajausko

Iškilusis universiteto rektorius
Atkelta iš 8-to psl.

Jis buvo didelis šalininkas 
valstybės tęstinumo idėjos ir 
įsivaizdavo Lietuvą visoje jos 
komplikuotoje etnonacionali- 
nėje būsenoje su visais ne lietu
viškai kalbančiaisiais. Jis mąstė 
apie daugiakultūrį, daugiatautį 
valstybės charakterį, apie 
tradicinį santykį su Lenkijos 
karalyste. 1918 m. jis vis dar įsi
vaizdavo Lietuvos Didžiąją 
kunigaikštystę kaip daugiatautę 
valstybę, kuri galėjo palaikyti 
artimesnius santykius, ne
būtinai unijinius, su Lenkija.

Kai L. Želigovskis užėmė 
Vilnių, M. Riomeris, artimas J. 
Pilsudskio draugas ir bendražy
gis, tada parašė kreipimąsi - 
atvirą laišką, sakydamas, kad
L. Želigovskis ir J Pilsudskis 
galutinai numarino Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės idė
ją. Po to jis savo Lietuvos kons
titucinės teisės paskaitose kal
bėjo apie tokias istorines inter
pretacijas, kurios leido mūsų 
šiuolaikinę lietuvybę sieti su is
torine Lietuvos Didžiosios ku
nigaikštystės praeitimi. Ta pra
eitimi, kuri pažino visokius as
menybių tipus - gente lituanus 
natione polonus ir gente polo- 
nus natione lituanus, kaip pats
M. Riomeris tikriausiai būtų 
apie save pasakęs”, - kalbėjo 
prof. E. Aleksandravičius.

Prof. Leonidas Donskis 
(Mykolas Riomeris - politinis 
mąstytojas) apie M. Riomerį 
kalbėjo kaip apie politinį mąs
tytoją,‘aukšto lygio politikos 
teoretiką. Pasak jo, šią M. Rio
merio veiklos pusę dar reikėtų 
atrasti ir tinkamai įvertinti. 

“Bet abejonių nekelia tai, kad 
M. Riomeris pademonstravo 
ypatingai aukštą politiko klasę, 
suvokdamas moderniosios Lie
tuvos gimimą. Būdamas tokio 
aukšto lygio politikos analiti
kas, jis labai gerai suprato, kad 
XX šimtmetis su savo tarptau
tine politika ir globaliniais pro
cesais nepaliko jokios kitos ga
limybės Lietuvai - ji negalėjo 
gimti kitokia. Tik tokia valstie
tiška Lietuva, atgaivinusi savo 
etninę tradiciją bei savo kalbą, 
ir galėjo gimti. Svarbu, kad M. 
Riomeris nuo tokios Lietuvos 
nenusigręžė, o priešingai, skyrė 
jai savo talentą.

Būdamas VDU profesoriu
mi ir rektoriumi, jis parašė ne
mažai vertingų darbų, iš kurių 
aiškėja Lietuvos transformaci
ja: kaip iš buvusios Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės, dau
giatautės, daugiareliginės, net
gi Vakarų Europai nelengvai su
prantamo darinio, atsirado mo
dernioji Lietuva. Jis šitą dalyką 
aiškino puikiai ir tai rodo, kad 
jo būta puikaus politikos teore
tiko”,- sakė prof. L. Donskis 

Prof. M. Riomeris - vienas 
garsiausių Lietuvos teisės 
mokslininkų, savo darbų apim
timi ir originalumu prilygstan
tis žymiausiems Europos moks
lininkams. Iš jo darbų ryškėja 
modernios teisinės valstybės vi
zija ir suvokimas, kad valstybės 
stabilumo pamatas - pastovi 
tvarka, garantuojanti pagrindi
nes piliečių teises. Jis ne tik 
nustatė bendros konstitucinės 
teisės pagrindus mūsų šalyje, 
bet ir apipavidalino Lietuvos 

konstitucinę teisę, pirmasis me
todologiškai nušvietė Lietuvos 
konstitucinės teisės evoliuciją 
ir apibrėžė jos pamatus, todėl 
pagrįstai yra laikomas Lietuvos 
konstitucinės teisės mokslo kū
rėju. Jo pažiūras į valstybę ir 
konstitucinę teisę galima su
vokti iš jo veikalų: Valstybė ir 
jos konstitucinė teisė (1934- 
1935), Lietuvos konstitucinės 
teisės paskaitos (1939).

VDU Teisės instituto dok
torantė Jūratė Imbrasaitė savo 
pranešime plačiai nušvietė 
prof. M. Riomerio indėlį į Lie
tuvos teisinę sistemą (Teisinės 
valstybės samprata Mykolo Rio
merio darbuose). Anot jos, tai 
buvo labai sąžiningas, išsilavi
nęs, didelės erudicijos ir plačių 
pažiūrų teisininkas. “Studentai 
savo prisiminimuose mini jį 
kaip griežtą, pareigingą žmo
gų”. Jis jau tada sugebėjo pa
matyti daugiau nei kiti, gerai 
žinojo, kas vyksta kitose šalyse 
ir tai bandė įgyvendinti Lietu
voje.

M. Riomeris suprato, kad 
reikią siekti, jog Lietuva taptų 
teisine valstybe - įstatymų lai
kytųsi tiek piliečiai, tiek valsty
bės institucijos. Jis siekė ir dėjo 
daug pastangų, kad būtų įkurti 
visi trys teismai - administra
cinis, kuris kontroliuotų vykdo
mosios valdžios atliekamus 
pažeidimus, konstitucinis, kuris 
tirtų seimo išleistų aktų teisė
tumą, ir kasacinis (dabartinio 
aukščiausio teismo atitik
muo)”, - pasakojo teisininkė J. 
Imbrasaitė.

Kernavės kultūrinis re
zervatas, kurį UNESCO 2004 
m. liepos mėnesį įtraukė į Pa
saulio paveldo sąrašą, š.m. ge
gužį gavo liudijantį dokumen
tą, kurį iškilmingos ceremoni
jos metu įteikė UNESCO at
stovė Mechtild Rossler. Iškil
mėje tarp kitų dalyvavo prezi
dentas Valdas Adamkus ir 
kultūros ministeris Vladimi
ras Prudnikovas, Lietuvos 
UNESCO komisijos nariai ir 
Kernavės rezervato direkcija. 
Buvo atidengtas atminimo 
ženklas su UNESCO ir Pa
saulio paveldo emblemomis.

Kernavė pirmą kartą isto
rijos šaltiniuose buvo pami
nėta 1279 metais Hermann 
Wartenburgo kronikoje bei 
eiliuotoje Livonijos kronikoje 
kaip DLK Traidenio (1269- 
1282) valda. XIII š. Kernavės 
tvirtovė ir miestas buvo vienas 
iš svarbiausių Lietuvos ekono
minių ir politinių centrų. 
Kernavės kultūrinis rezerva
tas buvo įsteigtas 1998 metais, 
kad išsaugoti archeologinius 
paminklus, reprezentuojan
čius visas šiame krašte egzista
vusias kultūras nuo epipaleo- 
lito iki viduramžių. Šioje teri
torijoje randami kultūrų pėd
sakai, kuriuos paliko žmonės, 
gyvenę prieš 11 tūkstančių 
metų. Ypač svarbus XIII-XIV 
š. paveldas: senovinio miesto 
vieta, kapinynas, penki pilia
kalniai. Tai unikalus paskuti
nės Europoje pagoniškos vals
tybės miestietiškos civilizaci
jos pavyzdys. Iki šiol yra ištirta 
tik 1.5 nuošimčio Kernavės 
rezervato teritorijos.

Kauno valstybinis dra
mos teatras, prieš baigdamas 
sezoną, gegužės 11 ir 12 d. d. 
pateikė žiūrovams dar vieną 
premjerą - jauno vokiečių 
dramaturgo David Giesel- 
manno pjesės Ponas Kolpertas 
spektaklį Didžiojoje teatro 
scenoje. Spektaklį režisavo po 
ilgos pertraukos iš Kanados 
grįžęs aktorius ir režisierius 
Sakalas Uždavinys ir Jonas 
Arčikauskas, kuris taip pat 
sukūrė ir spektaklio sceno
grafiją bei kostiumus. Ponas 
Kolpertas — tai šiuolaikinė 
“juodoji” komedija su keletu 
lavonų ir daug juoko. Pjesės 
personažai tyrinėja savo pačių 
gyvensenos ypatybes ir su jo
mis eksperimentuoja. Jų psi
chologinė motyvacija labai stip
ri, bet tikslas - absurdiškas.

Pjesę į lietuvių kalbą 
išvertė Jūratė Pieslytė, muziką 
spektakliui sukūrė kompozi
torius Giedrius Puskunigis. 
Vaidino aktoriai Goda Pikty- 
tė, Sigitas Šidlauskas, Daiva 
Stubraitė, Giedrė Ramanaus
kaitė, Sakalas Uždavinys, Ei
mutis Kvoščiauskas, Ričardas 
Vitkaitis ir Dainius Svobonas. 
Pjesės autorius, 33 metų D. 
Gieselmann jau yra laimėjęs 
kelis apdovanojimus už savo 
dramaturgiją. Vertimą finan
savo ir spektaklį parėmė Goe
the institutas Vilniuje.

Rašytojas Ignas Pikturna 
mirė gegužės 11 dieną eida
mas 81-uosius metus. Gimė 

nirtingas ne tas, kas daugiausia turtų turi, bet tas, kas mažiausia 
jų reikalauja (Diogenas)

1924 rugpjūčio 27 Palangoje, 
žvejo šeimoje. 1950-1953 m. 
studijavo istoriją Vilniaus pe
dagoginiame institute, 1946- 
1957 m. dirbo Lietuvos kino 
studijoje, 1957-1965 m. - tele
vizijoje, laikraščių redakcijo
se, Klaipėdos žvejybos laivy
ne. Nuo 1969 iki 1975 m. buvo 
Kultūros barų redaktoriaus 
pavaduotojas, 1995-1999 m. 
Kultūros barų atgaivintojas, 
redaktorius ir leidėjas. Nuo 
1961 m. L Pikturna buvo Lie
tuvos rašytojų sąjungos narys.

Jis buvo vienas iš nedauge
lio Lietuvos rašytojų, kuris vi
są savo gyvenimą ir kūrybą 
susiejo su jūra, rašė knygas 
šia tema. Išleisdino apsakymų 
rinkinius Šiandien jūra yra gra
ži (I960), Jūrų vėjai (1975), 
Jūra yra jūra (1969), Balta jū
ros spalva (1984), Jūrų kapito
nai (1989). Yra parašęs ir be
letrizuotų kelionių pasakoji
mų: Anapus Baltijos jūros 
(1958), Jūros veidrodžiuose 
(1974), apysaką vaikams Jūrų 
piratas katinas Meris (1999), 
novelių rinkini Mergaitės, mer
ginos, moterys ir jūra (1999), 
keletą dokumentinių filmų 
scenarijų. Paskutinė jo knyga, 
romanas Išpažintis jūros veid
rodyje, dar neišleista.

Rašytojas Vytautas 
Bubnys tapo šių metų Gab
rielės Petkevičaitės-Bitės lite
ratūrinės premijos laureatu 
už naujausią savo romaną Tas 
ryto laukimas. Premija teikia
ma už literatūrinius kūrinius, 
meniškai ir įtaigiai atspindin
čius Lietuvos, ypač kaimo, gy
venimą, keliančius moralines, 
dvasines problemas, aktualiai 
prabylančius apie humanisti
nes idėjas, kurias savo kūryba 
ir visuomenine veikla skleidė 
G. Petkevičaitė-Bitė. V. Bubnio 
romane atvaizduotas vienos 
šeimos kelių kartų gyvenimas 
nuo XIX š. pabaigoje įvykusių 
Kražių skerdynių iki Lietuvos 
parlamento gynybos 1991 me
tų sausį. Pagal tradiciją, pre
mijos laureatas apsilankė 
Smilgių seniūnijos Puziniškio 
kaime esančioje rašytojos 
gimtinėje. Premija, 2000 litų, 
buvo įteikta Smilgių seniūni
jos salėje.

Tarptautinės šiuolaikinės 
muzikos draugijos (ISCM) 
Lietuvos sekcija ir Lietuvos 
kompozitorių sąjunga pasiūlė 
Pasaulio naujosios muzikos 
dienas 2008 metais rengti Vil
niuje. Tuo būdu jos taptų įžan
ga į Europos kultūros sostinės 
renginius Vilniuje 2009 me
tais. ISCM organizacijos 2005 
m. visuotiniame susirinkime 
Zagrebe (Kroatija) šiam pa
siūlymui buvo pritarta, nors 
galutinis sprendimas bus pri
imtas 2006 m. vasarą. 1936 
metais įsteigtos ISCM Lietu
vos sekcijos nariai, muzikai 
Vytautas Bacevičius, Jeroni
mas Kačinskas ir Vladas Jaku- 
bėnas dar prieš II Pasaulinį 
karą siekė, kad 1940 metais 
Pasaulio naujosios muzikos 
dienos būtų Kaune, bet karo 
eiga visa tai sutrukdė. Lietu
vos narystė ISCM buvo 
atkurta 1989 metais. G.K.
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Anapilyje teL: (905) 566-0006 Fax: (905) 566-1554

KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. 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 
8v.v.ir penktad.nuo11 v.r. iki6v.v.;sekmad.nuo9v.r. iki 12.30v.p.p.

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind................... 1.25%
180-364 d. term.ind.................1.30%
1 metų term, indėlius.............. 1.75%
2 metų term, indėlius.............. 2.25%
3 metų term, indėlius.............. 2.50%
4 metų term, indėlius.............. 2.80%
5 metų term, indėlius.............. 3.10%
1 metų “cashable” GIC .........2.25%
1 metų GlC-met palūk............2.75%
2 metų GlC-met palūk............2.75%
3 metų GlC-met palūk............3.00%
4 metų GlC-met palūk............3.10%
5 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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDOKITĖS “INTERAC-PLUS” KORTELE

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

Tautinių šokių festivalyje
Krantus sujungia tiltai, 
O kas sujungia žmonių širdis? 
Pirmiausia - rankos 
Tad, paduoki man savąją!

Vida Gustaitytė-Bubnienė
Lietingas birželio šeštadienio oras nesutruk

do Tautinių šokių ansamblių festivaliui “Jotvin
gis”, kuris vyko Marijampolės naujuose kultūros 
centro rūmuose. Viduvasario žiedais papuošta 
scena. Pilna salė įvairaus amžiaus žiūrovų. Tą po
pietę skambėjusios dainos, muzika, šokio sūku
rys jungė rankas ir širdis...

Festivalį pradėjo šeimininkai - Marijampo
lės kultūros centro tautinių šokių ansamblis “Jot
vingis”. Šokių grupės vadovė - Alina Kvietkaus- 
kienė. Instrumentinės grupės vadovas - Remigi
jus Morkūnas. Nuotaikingai jaunuoliai atliko 
Abrūsėlį. Choreografija - J. Danio, muzika - har
monizuota J. Lechavičiaus. Svečiai - Kybartų 
tautinių šokių kolektyvas “Žemyna”. Šokių gru
pės vadovė — Irena Sunokienė. Instrumentinės 
grupės vadovė - Rima Glaubickienė. Vokalinės 
grupės vadovė — Vilija Marke
vičienė. Įvairaus amžiaus atli
kėjai. Jų tarpe daug vaikučių, 
pasipuošusių nuostabiais tau
tiškais drabužiais, dvelkian
čiais gilia senove. Be kitos savo 
programos jie atliko fragmen
tą iš kalėdinio koncerto Eisim 
sesės kalėdot - Kalėdų rytą. 
Choreografija — I. Šunokienės.

Panevėžio vyresniojo am
žiaus žmonių tautinių šokių 
kolektyvas “Verdenė”. Vado
vas - V. Murauskas. Šokdami 
ir dainuodami Čiūto tūto žilvi
tėli pripildė sielos balzamo -

muzikos garsų. Choreografija V. Murausko, mu
zika B. Kutavičiaus.

Gargždų kultūros centro vyresniųjų tautinių 
šokių ansamblis “Vilnija”, vadovė - Birutė Ože- 
lienė. Senove padvelkė ansambliečių atliekamos 
Vakaruškos. Choreografija — J. Gudavičiaus, mu
zika - B. Mūzo, Poniškas fokstrotas Cipelinas. 
Choreografija - K. Kondratavičiaus, muzika - V. 
Malinausko.

Linksmai sukosi poros šokyje, klausantis 
skambių ir melodingų lietuvių liaudies dainų. 
Muzikos garsai išjudino ir pagyvenusį, ir jauną - 
visi lingavo į taktą. Apsidairius aplink, pastebė
jau, kad ne man vienai sužibo ašara.

Gatvėje įkyriai tebelijo. Namo ėjau pakylėta, 
susimąsčiusi, kokią įtaką žmogaus gyvenime turi 
muzika, poezija. Tai - tikrasis gyvenimo dvelks
mas. Jeigu visa tai tave paliečia - vadinasi - tu gy
veni, o ne egzistuoji. Senove, tradicijom, liaudies 
dainom, šokiais gyva ir mūsų Lietuva.

Eleonora Norgailienė

Hamiltono tautinių šokių grupė “Gyvataras” šį pavasarį atšventė 
50-metį įspūdingu koncertu ir pokyliu Nuotr. R.Valaitytės

“Žvaigždele, skaisčiai spindėk”
Muzikų šeimos koncertas Vilniuje

PATEIKITE PARAIŠKĄ STUDENTO PASKOLAI

iPod
PUIKI DOVANA

KIEKVIENAM

STUDENTO

PASKOLOS

GAVĖJUI
’ A"' "

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271>8781
PETRAS ŠTURMAS

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

Antradieniais respubliki
nių Mokytojų namų didžiojoje 
salėje vyksta rusų romanso my
lėtojų draugijos Lietuvoje 
“Melos” renginiai. Jau yra ta
pusi tradicija rengti šeimos mu
zikos vakarus. Yra įvykę Prud
nikovų, Tarasovų, Lioznajos 
šeimų vakarai. Įvyko ir Mažintų 
šeimos kūrybos vakaras. Jame 
dalyvavo Muzikos ir teatro aka
demijos II kurso choro dirigavi
mo specialybės prof. Povilo Gy
lio klasės studentė Vilija Ma- 
žintaitė, prof. Veronikos Vitai- 
tės fortepijono specialybės ba
kalauras pianistas Darius Ma
žintas, jaunųjų muzikų mama, 
Vilniaus kolegijos menų fakul
teto teorinių disciplinų lektorė 
ir Tamaros Liubertienės mo
kyklos fortepijono mokytoja Ja
nina Mažintienė, jos motina, il
gametė Muzikos ir teatro aka
demijos docentė Nadežda Ka- 
zakauskienė, humanitarinių 
mokslų daktaras, dainininkas ir 
režisierius Vilniaus Kolegijos 
menų fakulteto ir Vilniaus pe
dagoginio universiteto lekto
rius Egidijų s Mažintas. Vesti
biulį puošė E. Mažinto Sūnaus 
Lietuvos Dailės akademijos 
magistranto skulptoriaus Gedi
mino Mažinto (g. 1980 m.) ir 
Ivetos Petrauskaitės darbai. 

Koncertą įdėmiai stebėjo jau
nųjų menininkų - Ivetos ir Ge
dimino 1-metukų dukrelė Gert
rūda Mažintaitė. Gediminas su 
Iveta yra dalyvavę daugelyje 
parodų.

Koncerto pradžioje V. Ma
žintaitė atliko keletą romansų, 
akompanuojant mamai J. Ma- 
žintienei.

Aštuonių tarptautinių kon
kursų laureatas D. Mažintas yra 
parengęs ne vieną programą, 
rečitalį, dalyvavęs daugelyje 
festivalių. Jis atliko F. Chopino 
keletą kūrinių.

Menininkų šaknys - tai jau
nųjų muzikų močiutė ir Janinos 
motina N. Kazakauskienė, Mu
zikos ir teatro akademijos ilga
metė choro dirigavimo docen
tė, išdirbusi 42 metus, išugdžiusi 
89 dirigentus, (jų tarpe Gintarą 
Rinkevičių, Lionginą Abarį, 
Gediminą Purlį, Remigijų Son
gailą ir kt.). N. Kazakauskienė 
gimė Sankt Peterburge, baigė 
N. Rimskio-Korsakovo konser
vatoriją ir aspirantūrą, dirbo 
Novosibirsko konservatorijoje 
ir filharmonijoje, o vėliau drau
ge su vyru Broniu Kazakausku 
grįžo į Lietuvą. Ilgus metus dir
bo M. K. Čiurlionio menų gim
nazijoje ir Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje.Vilniuje ji 

įsteigė pirmąją bažnytinio gie
dojimo mokyklą.

Koncerte dalyvavo daini
ninkas ir režisierius E. Mažin
tas, mokęsis pas vieną žymiau
sių XX š. režisierių — muzikinės 
režisūros patriarchą prof. B. 
Pokrovskį. Rusijos teatrinėse 
akademijose mokėsi mūsų ta
lentingieji teatro meistrai - J. 
Vaitkus, R. Tuminas, J. Dautar
tas, G. Padegimas, E. Nekrošius 
ir kt. Dainininkas atliko E. Bal
sio baladę “Aš senas jūrinin
kas” (ž. Vytauto Bložės), varia
gų svečio dainą iš Nikolajaus 
Rimskio-Korsakovo operos 
Sadko, Dimitrijaus Kabalevs- 
kio Don Kichoto serenadą ir kt. 
Vakarą įdomiai komentavo ir 
artistiškai vedė “Meloso” drau
gijos pirmininkė, humanitari
nių mokslų daktarė, docentė 
Elena Bachmetjeva. Koncertą 
vainikavo puikus šeimyninis 
ansamblis - Vilija Mažintaitė, 
Janina Mažintienė, Egidijus 
Mažintas (akompanavo Darius 
Mažintas), atlikęs kompozito
riaus Wolfgango Amadeus Mo- 
zarto Trio Piu non si trovano.

Jūratė Baltramiejūnaitė,
Vilniaus kolegijos menų 

fakulteto lektorė

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.

Du ereliai
Skrenda du ereliai - senis ir jauniklis. 

Virš galvų pralekia sprausminis.lėktuvas. 
Jauniklis klausia tėvą:

- Kodėl tas paukštis taip skuba?
- Jei tau uodega taip rūktų, ir tu skubė

tum, - atsakė senis.
Nebuvo

Teisėjas klausia teisiamąjį:
- Kiek Jums metų?
- Devyniasdešimt, ponas teisėjau.

- Neįtikėtina! Tokiame amžiuje dar 
vagiate automobilius!

- Matote, ponas teisėjau, kai buvau jau
nas, dar nebuvo automobilių.

Pas gydytoją
- Tamstos širdis nereguliariai plaka, - 

sako gydytojas pacientui.
- Gal geriate?
- Taip geriu, bet reguliariai.

Parinko Stasys Prakapas

http://www.rpcul.com
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
Dailininko Jono Stonkaus stiklo-metalo 

skulptūrų paroda vyksta šį mėnesį Port Do
ver, ON, “Lighthouse Theatre” galerijoje, 
247 Main St. Įdomu buvo sužinoti apie Joną, 
kuris gyvena prie Delhi, ON. Daug kas gir
dėjo apie šias apylinkes, kuriose pažįstami, 
tėvai ar seneliai pradėjo naują gyvenimą Ka
nadoje, pokaryje ir dar anksčiau.

- Papasakokite mums, kur gimėte ir augote, 
kur mokslus ėjote?

- Gimiau 1945 m. Švedi
joje. Tėvai, iškviesti lietuvių 
šeimos, atvyko į Kanadą 1949 
m. dirbti tabako ūkyje Till- 
sonburgo, ON, apylinkėje. Po 
kiek laiko jie įsigijo savo ūkį. 
Aš lankiau mokyklą čia pat, 
pradėjau lankyti Ontario 
College of Art 1965 m.

- Kaip susidomėjote me
nu?

- Savo tėvų dėka, o me
nas visada buvo dalis mano 
gyvenimo.

- Ar visada dirbote su stik
lu/metalu?

- Meno mokykloje iš pra
džių tikėjausi studijuoti dailę, tačiau kai susi
pažinau su skulptūra, man tai buvo nepapras
tas atskleidimas - skulptūra buvo viskas. Esu 
dirbęs su įvairiomis medžiagomis - medžiu, 
viela, moliu, akmenimi ir kitomis “atrasto
mis” medžiagomis. Mane tuo laikotarpiu ža
vėjo visokiausios medžiagos. 1975 m. išvykau 
į Dubliną, Airijoje, mokytis vitražų meno. 
Dalis šio mokslo buvo - viduramžiuose pa
gamintų langų restauravimas.

- Ar galite papasakoti apie savo kūrybą — 
kas Jums duoda įkvėpimo?

Dail. JONAS STONKUS

- Gamta visada man labiausiai teikia 
įkvėpimo. Ir mintys, su kuriomis gimstame, ir 
įgyjame kasdieniniame gyvenime. Man di
džiausią įtaką padarė Art Povera ir ypatingai 
Marcel Duchamp.

- Kaip vystote savo kūrybą?
- Kurdamas susiduriu su konstruk

tyvizmu - kompozicijos ir estetikos derinimo 
problemomis. Tvirta struktūra turi išryškinti

medžiagų grožį ir atvirkščiai. 
Organinis meno procesas yra 
augimo procesas, kurį visada 
stengiuosi gerbti. Kūrybingu
mas yra dovana. Nėra kitokio 
paaiškinimo - yra tik absoliu
tus poreikis kurti.

- Kur esate savo meną ro
dęs?

- Toronte, Mississaugoje, 
Hamiltone ir Londone įvairio
se galerijose (1978-1997) gru
pinėse parodose, taip pat as
meninėse parodose Waterloo, 
Brantforde, Simcoe, Burford, 
Tillsonburge, Toronte ir čia 
pat Port Dover.

- Kokios premijos įrašytos į 
Jūsų “Curriculum vitae”?

- Gavau “Ontario Crafts Council Design” 
premiją 1997 m., o 1977, 1990, ir 1996 - “On
tario Arts Council” teikiamas įvairias pinig
ines premijas.

- Iki kada galime pamatyti Jūsų meną šioje 
galerijoje?

- Ši paroda vyks iki liepos pabaigos. Gale
rijos valandos nuo pirmadienio iki šeštadie
nio nuo 9 v.r. iki 7 v.v.

Tikimės, kad daug skaitytojų ją aplankys 
ir linkime sėkmės tolesniuose darbuose.

Kalbėjosi RSJ

k.

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 (nūn. $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
PimacL, antrad. ir trečiad. nuo 9 vx -330vpųx; ketvirtad. r penkiad. nuo 9 vx - 8 vv. 

LN skyriuje - penkiad. nuo 9 v.r. - 330 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

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

Dail. Jono Stonkaus stiklo ir metalo kuriniai Nuotr. Č. Jonio

miiiiiiiili iiiiiiiii

i imu iiiiiiiii n nu

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

Lina Kuliavienė

2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1P2

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

“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėt nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, 6Se ols oup

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

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

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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Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

DANTŲ GYDYTOJA
Dr. Gintarė Sungailienė

*iP»r

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

(f vakartis nun Ht/rontario)

Tel. 905 271-7171

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, e 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

Atliekame visus paruosimo 
ir spausdinimo darbus.

Kamos- aokėta *o*yt>6, 
TEL. (416) 252-6741 
fjfi Mimkxi Avo , Sixorrtn ON
&7rtrurrt.-i!i ,kirw Kuapšifris

Knygų rišykla 
“SAMOGmA” 

meniškai įrišti 
knygas bai žurnalus

A. PLĖNYS
3333 CSrftftsSre Cft— 
Ont. L4Y3J8. lai. (905)625-2412

Margutis Parcels
...•4434 LXirtdos SI. AAfesI, lorooto. ONL M8X 1X3 I (416) 233-3042

Reguliarūs dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai i Vilnių

>o«* *ooo*
»®ff for i pared Ooff
coupe® is valid only ar “Margiitis-Pysanka^ head office.

Tel: (416)233-4601

Žinios iš Lietuvos
• Vilniuje, Vingio parke ir 

stadione, vyko tradiciniai, jau 17- 
ąjį kartą surengtos Olimpinės 
dienos renginiai. Minint Tarp
tautinę olimpinę dieną, buvo su
rengtos lietuviškos olimpinės my
lios (1988 m.) ir 10 kilometrų bė
gimo varžybos, kuriose startavo 
net 220 bėgikų. Visiems bėgimo 
nuotolių dalyviams buvo įteikti 
Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK) marškinėliai. Be 
to, birželio 18 d. Vilniuje vyko 
meninės ir sportinės gimnastikos 
atstovų pasirodymai, orientavi
mosi sporto, šaudymo iš lanko, 
futbolo, tritaškių mėtymo ir kitos 
varžybos.

• Birželio 18-19 d.d. vestu
ves šventė krepšininkas, Sidnio 
olimpinių žaidynių bronzos me
dalininkas, 29 metų kaunietis gy
nėjas Kęstutis Marčiulionis, bu
vęs žalgirietis, praėjusį sezoną 
žaidęs Lenkijos Vloclaveko “An- 
wil” komandoje. Jo nuotaka - 
Ramunė Pociūnaitė, baigusi far
macijos informacinių technolo
gijų magistrantūros studijas Vil
niaus universitete. Pora ketina 
gyventi Vilniuje.

• Vilniuje, Vingio parke ir 
stadione, vyko tradiciniai, jau 17- 
ąjį kartą surengtos Olimpinės 
dienos renginiai. Minint Tarp
tautinę olimpinę dieną, buvo su
rengtos lietuviškos olimpinės my
lios (1988 m.) ir 10 kilometrų bė
gimo varžybos, kuriose startavo 
net 220 bėgikų. Visiems bėgimo 
nuotolių dalyviams buvo įteikti 
Lietuvos tautinio olimpinio ko
miteto (LTOK) marškinėliai. Be 
to, birželio 18 d. Vilniuje vyko 
meninės ir sportinės gimnastikos 
atstovų pasirodymai, orientavi
mosi sporto, šaudymo iš lanko, 
futbolo, tritaškių mėtymo ir kitos 
varžybos.

• Birželio 18-19 d.d. vestu
ves šventė krepšininkas, Sidnio 
olimpinių žaidynių bronzos me
dalininkas, 29 metų kaunietis gy
nėjas Kęstutis Marčiulionis, bu
vęs žalgirietis, praėjusį sezoną 
žaidęs Lenkijos Vloclaveko “An- 
wil” komandoje. Jo nuotaka - R a - 
munė Pociūnaitė, baigusi farma
cijos informacinių technologijų 
magistrantūros studijas Vilniaus 
universitete. Pora ketina gyventi 
Vilniuje. Inf.

Penki tarp šimto
Prancūzijos žurnalas “Bas

ket News” paskelbė geriausių pa
saulio krepšininkų šimtinę. Tarp 
jų yra penki lietuviai: Šarūnas 
Jasikevičius - (25-asis), Žydrūnas 
Ilgauskas - (45-asis), Arvydas 
Macijauskas - (60-asis), Eureli- 
jus Žukauskas - (64-asis), Ramū
nas Šiškauskas - (82-asis). Šis 
naujas sąrašas įdomus tuo, kad 
rodo Europos ir kitų kraštų prasi
veržimą į pirmaujančias vietas, 
kurias anksčiau užimdavo viena 
JAV. Pokytis įvyko po olimpiados 
Atėnuose, kur išryškėjo naujos 
jėgos iš Ispanijos, Argentinos, 
Serbijos, Lietuvos ir kt. Vis dėlto 
pirmuoju dar laikosi JAV Sha
quille O’Neal, žaidžiantis Miami 
“Heat” komandoje. Kalbant apie 
NBA žvaigždžių pajėgumus, Ž. 
Ilgausko populiarumą lemia jo 
ūgis. (Pasinaudota E. Šulaičio 
informacija). S.
fATSIljSTA PAMINĖTIĮ

MARIJA AUKŠTAITĖ. Li- 
tery Legacy and Humanistic Life 
in Lithuania and Canada. Edi
ted by Sara Ginaitė. Translated 
by Veronika Kulikauskas (Vero
nika Kulikauskaitė). Vilnius-To
ronto, 2005, p. 174. Centre for 
Russian and East European 
Studies. Munk Centre for In
ternational Studies. University 
of Toronto, 1 Devonshire Place, 
Toronto, ON, M5S 3K7, Canada.

Toronto “Aušros” molekulių komanda, laimėjusi sidabro medalį 
ŠALFASS krepšinio žaidynėse Čikagoje balandžio 23-24 (Ld.

Nuotr. A.V. Šimkų

Džiaugiasi viešnage
Mūsų bendradarbio E. Šu

laičio pranešimu iš Čikagos, 
jaunieji Čikagos ASK “Litua- 
nicos” krepšininkai sugrįžo iš 
Lietuvos, ten įvairiuose mies
tuose sužaidę apie 50 rungty
nių, dalyvavę VII Pasaulio lie
tuvių žaidynėse Vilniuje. Apie 
kelionę ir pasiektus rezultatus 
pasakojo jų vadovas dr. Dona
tas Siliūnas, buvęs ten su visa 
savo šeima, kurios dalis dalyva
vo varžybose.

Prieš žaidynes įvairiuose 
susitikimuose sužaistos 35 
rungtynės, iš kurių pusę laimė
jo čikagiečiai. Daugiausia dė
mesio susilaukta provincijoje - 
Utenoje, Biržuose. Vilniuje la
bai stengtasi “užsieniečius” nu
galėti. Viešnagei atminti čika
giečiai Kryžių kalne pastatė 
kryžių, kurį pašventino kun. R. 
Sideravičius. Atminty taipgi li

kęs Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus surengtas priėmi
mas Čikagos sportininkams. 
Dalyvavo 150 čikagiečių, pasi
keista sveikinimais ir dovanė
lėmis. Dr. D. Siliūnas padėko
jo prezidentui už paramą Jau
nimo sporto rūmų statybai Le- 
monte, IL.

Įdomus buvo žaidynių ati
darymo paradas, kuriame daly
vavo 18 valstybių atstovai ir 
varžėsi dėl 637 medalių komp
lektų. Vilniaus arkikatedroje 
buvo pašventintos žaidynių vė
liavos. Siemens arenoje vyko 
dvi valandas trukusi, žaidynių 
dalyvius sužavėjusi programa. 
“Lituanicos” jaunių I komanda 
baigmėje įveikė A. Sabonio 
mokyklos krepšininkus 95:90 
rezultatu ir pasipuošė aukso 
medaliais. Inf.

Toronto “Aušros” mergaičių “E” komanda, žaidusi ŠALFASS 
krepšinio žaidynėse Čikagoje balandžio 23-24 d.d.

Nuotr. A.V Šimkų

SKAITYTOJAI PASISAKO|

LITUANUS SUKAKTIS
Tikslinu E. Šulaičio rašinį 

apie Lituanus sukaktuvinį nu
merį (TŽ VI.28). Pirma, A. 
Dundzilos vadinimas vienu iš 
Lituanus sumanytojų yra netei
singas, tokiu Dundzila nebuvo. 
Korespondencijoje minėtame 
Lituanus numeryje Dundzila 
leidinio sumanytoju savęs ne
vadino. Lietuviškai apie Li

tuanus atsiradimą TŽ paskelbė 
platoką straipsnį 2004.X.26 ir 
XI.2 laidose. Antra, sukaktu
viniam numeryje buvo paskelb
ta, profesionaliai paruošta, viso 
Lituanus gyvavimo straipsnių 
bibliografija.

Pagarbiai-
Antanas Dundzila

Gamtos pliusas - ji pakenčia 
viską, minusas - ji nieko 
nedovanoja.

____________________ :________________________ .
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Kalgario lietuvių grupė, nuvykusi švęsti Joninių š.m. birželio 25 d. 
kalnuose, prie Forgetmenot Pond . Nuotr. J. Liaukonio

MJAIUIIMO ŽODIS
“Mano mėgstamiausias dalykas ir mano kelionės”

TORONTO MAIRONIO LIETUVIŲ MOKYKLA
Tęsinys iš 28 nr.

Mano šuo - Sandy

ATEITININKŲ VEIKLA 

Ateitininkų jubiliejinėje stovykloje, įvykusioje “Dainavoje”, Manchester, 
MI, birželio 30 - liepos 1 d.d., Talentų vakare pasirodė Klyvlando 
dainininkės Nuotr. R. Jonaitienės

Pintuose krepšiuose snūdu
riuoja raudonskruosčiai obuo
liai, vėjo išgąsdinti baikščiai 
krinta klevo lapai, rudais apsi
austais apsirėdžiusios ąžuolų 
gilutes. Branda... Laukimas... 
Tylėjimas...

Žmogaus buvimas žemėje, 
metų virsmas, trapusis laikinas 
gyvenimas. Dangaus ramybę su
drumsčia gervių virtinės, artojas 
įrėžia gilią rudeninio arimo žy
mę, gimtojoje žemėje ir savo del
nuose.

Reda Kiselytė, Rokiškis

Ketinate keliauti - TEIRAUKITĖS

ASTRA SKIH’AITĖ-TATARSKY
Jums suteiks informaciją ir pasiūlys 

geriausią maršrutą geriausiomis kainomis

Norintys skristi 

į Lietuvą -
TEIRAUKITĖS

Jūsų paslaugoms - mūsų agentūros atstovai: 
HELSINKYJE, FRANKFURTE, VILNIUJE

“BEST WAY TO TRAVEL"
Royal York Plaza, 1500 Royal York Rd., Etobicoke, ON M9P3B6 

Darbo valandos nuo pirmad. iki penktad., 9.30 v.r.- 6 v. v.

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

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

Mano šeima nupirko kalę Sandy, kai buvau 
vienerių metų amžiaus. Man dabar jau dvylika 
metų. Mano brolis Kristupas pavadino Sandy, nes 
jos plaukai yra smėlio spalvos. Jai labai patinka 
žmonės ir ji yra gera sargė. Jai labai nepatinka ki
ti šunys. Kai ji pamato kitą šunį, pradeda stipriai 
loti. Sandy yra paklusni, ir kai liepiu sėsti - atsisė
da, kai liepiu gulti - atsigula. Sandy labai mėgsta 
lakstyti lauke, žiūrėti pro langą ir gaudyti peles ar 
voveraites. Jai labiausiai patinka miegoti. Visa 
mūsų šeima ją labai myli ir tikimės, kad ji dar su 
mumis ilgai pagyvens. Rita Dunphy

* * *
Mano batai

Mano batai yra “Adidas” gamybos. Jie pato
gūs ir tamsios spalvos - žalia, mėlyna, pilka, balta 
ir juoda. Jie tinka su visais mano drabužiais. Aš 
juos turiu jau pusantrų metų. Jie yra dideli - šeš
to dydžio. Nors mano batų dydžio skaičius septin
tas, tačiau, jie man tinka. Mano raišteliai buvo 
balti, bet dabar jie atrodo plikesni. Mano batai 
yra sportiniai, su užkulniais. Tai labai retas dalykas 
su sportbačiais. Man užkulniai patinka, nes jie 
mane keliais centimetrais padaro aukštesnę. 
Mažai kas supranta ryšį tarp manęs ir mano batų. 
Šitie batai pasidarė labai didelė dalis mano gyveni
mo. Aš esu paprasta mergaitė su ypatingais batais, 
ir aš juos labai mėgstu! Larisa Krikščiūnaitė

* * *
Jojimas

Kai aš buvau penkerių metų amžiaus, pradė
jau jodinėti ir važiavau į jojimo stovyklas. Dabar 
man jau 13 metų, ir kiekvieną šeštadienį aš važiuo
ju į jojimo pamokas, jodinėju ir per vasarą. Mid- 
lande joju “Morning Glory” arklių tvarte, kur aš 
laimėjau tris pirmos vietos kaspinus pirmose var
žybose. Jodama aš dažniausiai šoku per kliūtis. 
Tikiuosi, kad dar ilgai josiu, nes man labai patinka 
šis sportas. Aleksandra Šarunaitė

* * *
Karate

Jau antri metai užsiimu karate. Joge vyresniš
kumo laipsnis yra diržas. Kiekvienas laipsnis turi 
savo spalvą ir diržą. Aš turiu ketvirtą vyresnišku
mo laipsnį arba žalią diržą. Iš viso yra septyni dir
žai - baltas, geltonas, oranžinis, žalias, mėlynas, 
rudas ir juodas. Man dar liko du laipsniai - mėlyno 
ir rudo iki juodo laipsnio. Kai aš juos įsigysiu, bū
siu pasiruošusi užsitarnauti aukščiausią ir sunkiau
sią laipsnį - juodojo diržo. Naujos spalvos diržui 
gauti reikia lankyti užsiėmimus ir dalyvauti varžy
bose. Nuo oranžinės spalvos leidžia pradėti daly
vauti varžybose. Karatėje iš mokinio reikalauja 
daug pastangų ir praktikos. Taip pat mokinys turi 
išmokti japoniškus žodžius apie karatę. Turi 
mokėti išversti terminus iš japonų kalbos į anglų 
ir atvirkščiai. Man labai patinka šis sportas.

Eglė Štuopytė
♦ * *

Kiwanis muzikos konkursas
Kai aš buvau ketverių metų amžiaus, pradė

jau skambinti pianinu. Labai norėjau groti smui
ku, bet mano mama ir tėtė neleido. Aš labai gerai 
skambinu pianinu ir kiekvieną dieną skambinu. 
Kai buvau aštuonerių metų, mano mama manė,

kad aš buvau pasiruošusi pradėti dainavimo pa
mokas. Pradėjau su maža grupe vaikų iki devyne- 
rių metų amžiaus. Mano dainavimo mokytoja 
manė, kad ta klasė man buvo per lengva ir ji pa
siūlė įstoti į vyresnę klasę - su dešimtmečiais mo
kiniais. Toje klasėje geriau praleidau laiką ir man 
buvo smagu. Nuo devynerių metų, pradėjau imti 
privačias dainavimo pamokas. Turėjau laikyti eg
zaminus, lygiai kaip ir su pianinu. Taip pat, sulau
kusi devynerių metų, turėjau progą dalyvauti 
dviejuose konkursuose, kuriuose laimėjau pirmą 
ir trečią vietą. Sulaukusi dešimt metų, lankiau tris 
klases ir laimėjau antrą, pirmą ir pirmą vietą. Tais 
metais pirmą sykį pradėjau mokytis muzikiniame 
teatre. Vienuolikos metų aš dalyvavau trečiose 
varžybose, kuriose laimėjau tris pirmas vietas ir 
vieną antrą. Aš buvau labai patenkinta ir šiais 
metais turėjau dainuoti “duetą”, kurį atlikau kar
tu su savo mama. Man labai patinka dainavimas, 
planuoju ir toliau jį studijuoti gimnazijoje.

Skaidra Puodžiūnaitė
* * *

Graikija
Praeitą vasarą aš buvau Graikijoje su savo 

tėvais. Pirma Lietuvoje aplankėme močiutę, tetą, 
dėdę, pusbrolį ir pusseserę. Lietuvoje man labiau
siai patiko valgyti ledus. Iš Lietuvos skridome į 
Graikiją, Chalkidiki kurortą. Lėktuvas nusileido 
Tesaloniki mieste ir autobusas nuvežė į “Olympi- 
co” viešbutį, kuris stovėjo ant didelio kalno, apau
gusio alyvmedžiais. Ten gyvenome visą savaitę. 
Man labai patiko maudytis jūroje. Vanduo buvo 
šiltas ir labai sūrus. Ant kranto smėlyje buvo daug 
aštrių kriauklių, kurios badė kojas. Man labiau 
patiko maudytis baseine, nes ten nebuvo kriauk
lių! Graikijoje buvo labai karšta, ir aš labai nude
giau saulėje, grįžau rudas. Per atostogas susipaži
nau su kitais svečiais iš Europos. Jie buvo labai 
draugiški ir mane pavežiojo motociklu po Chalki
diki apylinkes. Jie man padovanojo graikiškų su
venyrų. Aš savo dvyliktą gimtadienį atšvenčiau 
Graikijoje per didelį folkloro vakarą. Turiu daug 
gražių nuotraukų iš kelionės į Graikiją. Norėčiau 
ten sugrįžti, bet labiau norėčiau pamatyti kitas 
gražias pasaulio vietas. Jonas Sungaila

* * *
Lenkija

Aš buvau Lenkijoje beveik visą gruodžio mė
nesį. Su mama išskridau gruodžio 9 dieną ir grįžau 
į Kanadą gruodžio 29 dieną. Mes nuskridome į 
Krokuvą ir paskui važiavome į Ustronį, kur apsi
stojome pensionate “Šaltinėlis”. Mes ten pralei
dome dvi savaites. Ten buvo smagu. Ėjome į mies
telio centrą, kur buvo daug įdomių dalykų. Taip 
pat nuvažiavome į Čiesiną, kurio pusė miesto yra 
Lenkijoje, o kita pusė Čekijoje. Tas miestas yra 
labai senas. Vieną dieną nuvažiavome į Vyslą, kur 
yra daug kalnų ir buvo daug šalčiau negu Ustro- 
nyje, nors Vysla yra nutolusi tik porą kilometrų 
nuo mūsų viešbučio. Paskui mūsų draugai atvažia
vo mūsų vežti į jų namus Poznanėje. Ir ten buvo 
labai smagu, nes jie turi namuose suomišką pirtį 
ir satelitinę TV. Ten praleidome Kalėdas, per 
kurias gavau daug dovanų. Po Kalėdų mes nuva
žiavome į Poznanę. Ten buvo visa gatvė su krau
tuvėmis ir prekybos centrais. Namo skridome iš 
Varšuvos per Vieną. Lukas Byra

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

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

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

MEDELIS CONSULTING 0m Dr.e, Mississauga, ON, L5A 3X2

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendant į Lietuva. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM | RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius.

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU
Roko koncerte įdomias dainas dainavo jauni ateitininkai jubiliejinėje stovykloje, įvykusioje 
“Dainavoje”, Manchester, MI, birželio 30 - liepos 1 d.d. Nuotr. R. Jonaitienės
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AtA
DANUTEI BATŪRIENEI 

baigusiai žemišką kelionę, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame sūnui s. KASTYČIUI, jo žmonai s. JŪ
RATEI, dukrai JŪRATEI LEMKIENEI, broliui 
KĘSTUČIUI ASEVIČIUI ir jų šeimoms bei 
visiems artimiesiems —

Toronto skautininkų-kių draugovė

Technika ir dvasinės vertybės
Minint prof. dr. Adolfo Damušio gimtadienį (1908.VL16-2003.H.27)

AtA
ALDONIAI LUKOŠIENEI 

baigus šią žemišką kelionę, daug metų atidavusiai 
širdį ir laiką “Atžalynui”, reiškiame nuoširdžią 
užuojautą skaudžioje netektyje likusiems šeimos 
nariams bei draugams -

Toronto “Atžalynas” tautinių šokių grupė

AtA
DANUTEI BATŪRIENEI 

mirus, skaudžios netekties paliestuosius - dukrą 

JŪRATĘ LEMKIENĘ, sūnų KASTYTĮ, velio

nės brolį KĘSTUTĮ ASEVIČIŲ, visų jų šeimas, 

gimines bei artimuosius — nuoširdžiai užjaučia

Senkevičių šeima

MIRTIES PRANEŠIMAS 
AtA

ANDRIUS USVALTAS
Mirė savo namuose Aylmer, Ontario, 2005 m. liepos 
10, sekmadienį, sulaukęs 79 metų amžiaus. Gimė 
Karapolyje, Lietuvoje, 1926 m. liepos 4 d., sūnus a.a. 
Kasparo ir Ievos (Orencaitės) Usvaltų, II Pasaulinio 
karo veteranas. Andrius atvyko į Kanadą 1947 m., 
įsikūrė Toronte. Kartu su žmona dainavo “Varpo” 
chore, kuris pasirodė Carnegie Hall. Nuvykęs į Ayl
mer 1967 m., augino tabaką gyvendamas 154 Victoria 
St. S. Persikėlė į ūkį R.R.6, Aylmer, kur jis užsiėmė me
talo perdirbinėjimu, bitininkyste ir miškininkyste. 
Liko našlė Gertrude (Haak), sūnus Raymondas ir jo 
žmona Barbara (Port Stanley), Rūta Usvaltaitė 
(Aylmer), Kristina ir jos vyras Johan Mokrenko 
(Campbellville) ir Debbie Usvaltaitė Niujorke. Liūdi 
vaikaičiai Shaylyn, Melanie, Spencer ir Chandler 
Mokrenko, sesuo Ieva Jankauskienė Čikagoje. Kiti 
anksčiau mirę broliai ir seserys - Marija, Agota, 
Jonas, Ona, Marta, Elzbieta, Madza, Ema, Elena, 
Jurgis Paulius ir Juozas. Velionis buvo pašarvotas 
H.A. Kebbel laidotuvių namuose Aylmer liepos 13 ir 
14 d.d., laidotuvių apeigas liepos 14 d., 1 v.p^p. laido
tuvių namuose vedė kun. Henry Schaper, o Toronte, 
Išganytojo parapijoje liepos 15 d., 1 v.p.p. - kun. 
Algimantas Žilinskas. Palaidotas Šv. Jono lietuvių ka
pinėse Mississaugoje. Šeima kviečia užuojautas pa
reikšti aukomis “Canadian Cancer Society”.

DR. ALDONA 
VASILIAUSKIENĖ

2005 m. birželio 16 d. Kau
ne buvo pagerbtas prof. Adol
fas Darnusis.^ Šv. Mišios buvo 
aukojamos Švč. M. Marijos 
Ėmimo į Dangų (Vytauto Di
džiojo) šventovėje, kuri Adolfo 
Damušio gyvenime buvo itin 
svarbi: čia, jaunystės metais, 
prie jos jis laukdavo i pasimaty
mą ateinančios Jadvygos Pši- 
bilskytės, iš čia prasidėjo jų pa
sivaikščiojimai po senamiestį, 
ar paplaukiojimas garlaiviu. Į 
šią šventovę ateidavo melstis ir 
sukūrę šeimą. Tad Švč. M. Ma
rijos Ėmimo į Dangų šventovė 
abiems Damušiams nuo jaunys
tės laikų labai sava...

Šv. Mišias aukojo arkivysk. 
Sigitas Tamkevičius, SJ, mons. 
Alfonsas Svarinskas, rektorius 
lie. kun. Kęstutis Rugevičius, 
dr. kun. Arvydas Žygas, SJ, ir 
kun. Saulius Bytautas, OFM. 
Mišių skaitinius skaitė Adolfo 
Damušio dukra Gintė. Arkivys
kupas pamoksle pabrėžė Adol
fo dvasines vertybes, sudariu
sias jo gyvenimo ir veiklos pras
mę: pareiga, atsakomybė, meilė 
- Dievui, Tėvynei, žmogui, pa
siaukojantis, kryptingas darbas. 
Ir kaip liūdnai atrodo nūdienos 
politikai, neturintys dvasinės 
atramos, meilės tėvynei, nepa
jėgiantys aukotis - galvojantys 
tik apie save. Pilna šventovė 
žmonių liudijo pagarbą, meilę 
ir dėkingumą profesoriui, jo 
asmenybės svarbą Lietuvai.

Po šv. Mišių Petrašiūnų ka
pinėse, padėjus gėles, uždegus 
žvakeles, kun. K. Rugevičius 
pašventino antkapinį paminklą 
(skulptorius Algis Šlapikas). 
Kalbėjo ambasadorius Vytau
tas Dambrava ir ateitininkų va
das Liutauras Serapinas. Be
veik iš 100 susirinkusiųjų krūti
nių suskambo ateitininkų him
nas, giesmė Marija, Marija ir 
Lietuvos himnas. Ilgai nesi- 
skirstė - grupelėse buvo kalba
ma apie Adolfą - pavyzdį nū
dienos tautai.

KTU Cheminės technolo
gijos fakultete Jadvyga Damu- 
šienė ir rektorius prof. Ramutis 
Bansevičius atidengė buvusiam 
fakulteto dekanui skulptoriaus 
Stasio Žirgulio sukurtą barelje
fą. A. Damušio bareljefas - ša-

lia pulkininko prof. Juozo Vėb
ros. Tai irgi ne atsitiktinis suta
pimas: jie ne tik kartu dirbo, bet 
ir kovojo: organizavo sukilimą, 
skelbė laisvą Lietuvą ir laikiną
ją vyriausybę. Prie bareljefo 
kalbėjo autorius S. Žirgulis, 
KTU rektorius prof. R. Banse
vičius, VDU rektorius prof. Vy
tautas Kaminskas, 1941 m. Bir
želio sukilėlių sąjungos tarybos 
pirmininkas Alfonsas Žaldo- 
kas, prof, habil. dr. Romualdas 
Baltrušis. Padėkos žodį tarė po
nia Jadvyga, pasidžiaugdama 
dviejų universitetų rektorių bei 
visų susirinkusiųjų dėmesiu, pa
sidžiaugdama bareljefu.

Akademinėje valandoje 
apie rezistencinę Adolfo veiklą 
1941-1945 m. kalbėjo prof. Kęs
tutis Skrupskelis; fizinės ir dva
sinės jaunystės santykį, jų sinte
zę, ateitininkijos svarbą Adolfo 
ir visos jo šeimos gyvenime ap
žvelgė Aldona Žemaitytė; prof. 
A. Damušio indėlį į cheminės 
technologijos plėtotę Lietuvos 
ir pasaulio moksle pateikė bu
vęs Adolfo studentas chemikas 
prof. Kęstutis Sasnauskas, prisi
mindamas ir susitikimų su dės
tytoju akimirkas.

Į akademinę valandą gra
žiai įsiliejo ir ją papildė kankli
ninkė Aistė Bružaitė.

Prof. Adolfo dukra Gintė 
perskaitė brolių, negalėjusių at
vykti į šventę, sveikinimą, padė
ką ir pagarbą tėvui. Dėkojo ren-

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

Kauno Technologijos univer
siteto rektorius R. Bansevičius 
ir J. Damušienė prie Velionies 
bareljefo, sukurto Stasio 
Žirgulio

ginio iniciatoriams, universite
tų vadovams, bareljefo auto
riui, paskaitininkams, kankli
ninkei, visiems atvykusioms pa
gerbti prof. Adolfą Damušį, sa
kydama, kad ši diena išliks šei
mos atmintyje. Ši diena išliks ir 
visų dalyvių atmintyje.

Ateitininkijos dvasiniame ug
dyme išeivijoje A. Damušis yra 
vienoje gretoje su kun. Stasiu 
Yla, o savo užmojais — Dainava 
- ir jų įgyvendinimu pranoksta 
savo mokytojus, vėliau ir kole
gas, kaip patį ateitininkijos kū
rėją prof. Praną Dovydaitį, 
prof. Kazį Pakštą, prof. Stasį 
Šalkauskį ir kitus, formavusius 
ir stiprinusius katalikišką jau
nimo organizaciją.

Prof. dr. Adolfo Damušio paminkąs Petrašiūnų kapinėse. Jo 
autorius Algis Šlapelis

ROCK OF EUROPE INC.
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

(416) 232-1250L. 83 Six Point Road
(į pietus nuo Bloor, netoli Islington) 

Toronto, ON M8Z 2X3

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

(tarp Egiinton ir St. Clair) 
Toronto, Ontario M6N 3P7
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Į TORONTO Į ĮVAIRIOS ŽINIOS

Sveikiname sūnų, brolį ir vai
kaiti Kristopą Valių, baigusį 
Western universitetą Londone 
4 metų politinių mokslų kursą 
bakalauro laipsniu. Kristopas 
žaidė krepšinio komandoje 
“Vytis” ir buvo apdovanotas 
Ontario beisbolo “Rookie of 
the Year”. Kristopas dirba 
tarptautinėje M2 Canada ne
kilnojamo turto firmoje. Linki
me jam tolesnės sėkmės -

Motina Joana Valienė, sesutės 
Kristina ir Viktorija ir močiutė 

Magdelena Juozaitienė

PAREMKITE Tėviškės žibu
rius auka, rėmėjo ar garbės 
prenumerata, testamentiniu 
palikimu.

Iš anksto dėkingi -
TZ leidėjai

TORONTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 
gįj) “ATŽALYNAS” 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA
ilgametei šokių vadovei ALDONAI ZANDER už jos brangų laiką ir energiją, 
paaukotą mūsų grupei. Jos dalyvavimas išlaikant lietuvių kultūrą Kanadoje neap
siriboja vien tik šokiu; daugelis šokėjų rengiasi tautiniais drabužiais išaustais pačios 
Aldonos. Jos indėlis visokeriopai puoselėjant lietuviškumą išeivijoje yra ryškus ir 
pavyzdingas.

Ačiū Aldonai už pasiaukojimą ir darbą. Atsisveikindami linkime daug 
sveikatos, energijos ir malonaus užtarnauto poilsio.

KLF valdybos posėdis 
įvyko birželio 27 d. Prisikėlimo 
parapijos posėdžių kambaryje. 
Dalyvavo A. Nausėdas, V. Jonu- 
šonienė, D. Sher, R. Kalendra, 
A. Bušinskas ir V. Stanevičienė 
(KLB atstovė). A. Nausėdas 
pristatė tarybos nutarimą dėl 
pareigų pasiskirstymo: valdybos 
pirmininko pareigas tęs A. Nau
sėdas, D. Sher - sekretorė, iždi
ninkė - V. Jonušonienė. Nenu
tarta dėl vicepirmininko parei
gų. Rudenį dar kartą bus ap
svarstytas pareigų pasiskirsty
mas. Ižd. V. Jonušonienė pa
teikė išlaidų apyskaitą nuo š.m. 

VYČIO KRYŽIUS UŽ 
NUOPELNUS. Lietuvos 
prezidentas Valdas Adam
kus kovo 11 d. preziden
tūroje įteikė Sausio 13- 
tos Atminimo ir Vyčio 
kryžiaus medalius bei jų 
dokumentaciją Alfonso 
Pošiaus našlei Marijai. 
Apie medalių gavėjo me
diko Alfonso Pošiaus gy
venimą, pasipriešinimą 
sovietinei santvarkai, ka
lėjimą, grįžimą į tėvynę iš 
Sibiro, sunkų sužeidimą 

sausio 13-tą ir mirtį 1992.VI.16 buvo rašyta TŽ 1992.VII.21. A.
Pošiaus tėvai ir brolis Bronius ilsisi Sv. Jono kapinėse Anapilyje. Se
serys Angelė Šimkienė ir Birutė Daržinskienė priklauso Lietuvos
kankinių parapijai, Mississauga, ON, o brolis Vytas ūkininkauja 
Lefroy kaime prie Simcoe ežero. J.V. Šimkus

gegužės 9 d. iki birželio 27 d. 
Valdyba patvirtino to laikotar
pio išlaidas, taip pat ir reklamos 
išlaidą “Aušros” sporto klubo 
50-mečio leidinyje. Admi
nistratorius L. Baziliauskas pra
nešė apie gautą paštu informa
ciją ir kad atostogaus nuo liepos 
9 iki 23 dienos. Pirm. A. 
Nausėdas bus raštinėje nustaty
tomis fondo valandomis. Valdy
ba įgaliojo R. Kalendrą ir V. 
Jonušonienę atsiimti “Para
mos” kredito kooperatyvo skirtą 
$2000 auką. Kitas valdybos posė
dis - rugsėjo 6 d. ten pat.

D.B.S.

Susižavėjimas Vilniumi
Didžiojoje Britanijoje lei

džiamas kelionių žurnalas Con
de Nast Traveller (2005.VII.12) 
žavisi per 15 metų išgražėjusiu 
Vilniumi ir lygina Lietuvos sos
tinę su į pokylį išsiruošusią Pe
lene. Penkių puslapių straipsnį 
apie Vilnių Lygesnis už kitus 
žurnalistas Jonathan Bastable 
pradeda prieš 15 metų vykusios 
viešnagės Vilniuje prisimini
mais. Nors, anot žurnalisto, 
Lietuva tuomet vis dar buvo 
Sovietų Sąjungos užkampis, ji 
buvo mažiau niūri nei likusi 
SSRS, ir rusai atvykdavo čia 
“paskanauti” kažko panašaus į 
kapitalizmą. “Lietuvoje parda
vėjai buvo daugiau ar mažiau 
civilizuoti, o ir taisyklės, ką gali
ma pasakyti ar padaryti, ne to
kios slopios kaip kitur. Tai buvo 
vieta, kur tu galėjai leistis į žai
dimą - ‘apsimeskime, kad esa
me Vakaruose’”, - rašoma 
straipsnyje.

Prieš 15 metų atvykęs į Vil
nių, J. Bastable stebisi pasikei
timais ir vadina Lietuvos sosti
nę ypatingai gražiu miestu. 
“Beveik kiekvienas pastatas 
miesto centre išgyveno tą patį, 
kaip ir Pelenė. Kažkokia savi
valdybės fėja krikštamotė pa
mojavo stebuklinga burtų laz
dele, ir Vilnius išsiruošė į po
kylį”, - rašoma straipsnyje.

Žurnalistas leidinyje apra
šo pasivaikščiojimo po Vilnių 
metu patirtus įspūdžius, ku
riuos papildo miesto istorija —

j ATS IŲ STA PAmITiIėT^

VILNIAUS LEGENDOS. 
Dailininkas ir sudarytojas Bro
nius Leonavičius. Įvado autorė 
Genovaitė Gustaitė. Leidinio rė
mėjai: Lietuvos respublikos kul
tūros ir sporto rėmimo fondas; 
Vilniaus miesto savivaldybė; UAB 
MAP Lietuva; Tygelis. Fotogra
fas Antanas Lukšėnas. Leidykla 
“Dagiai” (Birželio. 23-osios g.10, 
Vilnius). Vilnius, 2005 m., 48 psl. 
Tiražas 1000 egz. Leidinys di
džiojo formato.

užlipęs į Gedimino bokštą pa
stebi, kad tai geriausia vieta ža
vėtis nauja Vilniaus išvaizda, . 
sustoja prie dainininko Franko 
Zappos skulptūros, apžiūri virš 
Senamiesčio kabančią tartum 
palaiminimą teikiančią Aušros 
Vartų koplytėlę. Vingiuojančio
se Senamiesčio gatvelėse žur
nalistas susiduria su būriais 
jaunuolių, ir jam susidaro įspū
dis, kad beveik 90% Vilniaus 
gyventojų turėtų būti jaunesni 
nei 24 metų. O prie šventovių 
bei ant tiltų sutikęs gausybę 
jaunavedžių, J. Bastable nuta
ria, jog Vilniuje tvyro romanti
ka. Tai miestas, kuriame puiki 
vieta praleisti medaus mėnesį 
jaunavedžiams ar savaitgalį įsi
mylėjėliams.

Prie kasmet per balandžio 
1-ąją Nepriklausomybę paskel
biančio Užupio ribų pastebėjęs 
kabantį ženklą “Užupio Res
publika”, britų žurnalistas įver
tina vilniečių humoro jausmą. 
J. Bastable taip pat pamini, jog 
Lietuvoje policininkai pravar
džiuojami “agurkais” dėl žalios 
uniformų spalvos.

Gausiai Vilniaus šventovių, 
aikščių, paminklų, kavinių foto
grafijomis iliustruotame straips
nyje žurnalistas, pasivaikščiojęs 
Pilies gatve teigia, jog po ilgai 
trukusio pralaimėjimo geopoli
tinėje loterijoje Lietuva paga
liau laimėjo savo pagrindinį 
prizą. Leidinyje taip pat pateik
ta informacija apie Vilniaus 
viešbučius, kavines, klubus bei 
barus. D.R.

THE VILNIUS LEGENDS. 
Compiled and illustrated by the 
artist Bronius Leonavičius with 
an introduction by Genovaitė 
Gustaitė. Translated from the 
Lithuanian by Stephen C. Ro
well. Sponsored by the Lithua
nian Republic’s Culture and 
Sport Support Foundation; Vil
nius City Council; MAP Lietuva 
Ltd.; Tygelis. Publisher “Daigai” 
(Birželio 23-osios str. 10, Vil
nius). Vilnius, 2005.

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

KLF daugiau kaip 40 metų remia lietuvišką veiklą Kana
doje ir Lietuvoje. Jūsų įnašai ir aukos lieka Fonde kaip 
nuolatinis šaltinis, sudarantis galimybę remti lietuvybės 
išlaikymą bei studijuojantį jaunimą Kanadoje ir teikti finan
sinę paramą Lietuvai.

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 mokesčių.

g 
IIOMELIFE

HomeLife Realty 
Pius 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 1d metų.

PAINU 
ŠVENTĖ
ČIKAGA • 2006

ATSILIEPK
DAINA

Kviečiame chorus 
registruotis 

www.dainusvente.org

Rikis Punkris 
REALTOR

HomeLife
Ketinate parduoti?

♦Speciali pardavimo sistema 
♦Sąžiningas patarnavimas 
♦Įvertinimas - nemokamas 
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)

f?5)DalečMorrow
INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES

mailto:klfondas@on.aibn.com
http://www.dainusvente.org
http://www.rickpunkris.com
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’J TORONTO*
Anapilio parapijos žinios

- Buvusieji 1952 m. Toronto 
Stasio Šalkauskio moksleivių 
ateitininkų kuopos nariai rengia 
gegužinę liepos 31, sekmadienį, 
Wasaga Beach mieste prie Ge
rojo Ganytojo šventovės tuojau 
po 10.30 v.r. Mišių ir kviečia da
lyvauti to meto kaimyninės Ha
miltono ateitininkų kuopos na
rius bei visus ateitininkus ir jiems 
prijaučiančius.

- Anapilio knygyne galima 
įsigyti neseniai iš Lietuvos gautų 
įvairių rūšių maldaknygių. Taipgi 
galima įsigyti neseniai išleistą 
Anapilio vaikų choro “Gintarė
liai” garsaplokštę (CD).

- Toronto arkivyskupijos 
įstatas Santuokos reikalu: - no
rintieji tuoktis turi susitikti su sa
vo parapijos kunigu ir tuo reikalu 
su juo pasikalbėti bent vienerius 
metus prieš numatomą santuo
kos datą bei atlikti reikiamą san
tuokai pasiruošimą. Jei kuris iš 
busimųjų sutuoktinių jau yra ko
kia nors forma tuokęsis (išskyrus 
našlystės atvejį), tai kunigas ne
gali su juo tartis dėl santuokos 
datos, kol nėra gautas santuokai 
leidimas iš arkivyskupijos.

- Mišios liepos 24, sekmadie
nį: 9.30 v.r. už a.a. Bronių Znoti- 
ną; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
10.30 v.r. už Vaškevičių šeimos 
mirusius; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje liepos 23, šeštadienį, 
3 v.p.p. už a.a. Jeronimą Boch.

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui aukojo: $1,000 - 
N.N.; $500 - A. Bridickienė; 
$100 - K.G. Balytes.

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams aukojo: $1,000 — 
N.N.; $50 - V. Poškaitis.

Lietuvoje vėžio liga ir džiova 
sergančių vaikučių pagalbai 
$440 aukojo N.N.

Žvirgždaičių parapijai au
kojo A. Bridickienė $1,000.

Lietuvių pamaldos Kanados 
kankinių šventovėje Midlande 
įvyks rugpjūčio 21, sekmadienį, 3 
v.p.p. Prieš tai 2.30 v.p.p. bus ei
nami Kryžiaus keliai, o Mišiose 
prisimenami Lietuvos kankiniai. 
Po Mišių - trumpos maldos prie 
lietuvių kryžiaus. Nuo Hamiltono 
ir Toronto Prisikėlimo lietuvių 
parapijų šventovių eis autobusas. 
Norintys autobusu važiuoti pra
šomi registruotis minėtų parapijų 
raštinėse. Visus maloniai kviečia 
pamaldose dalyvauti Kanados 
lietuvių katalikų centras. J.A.

A.a. Broniaus Urbonavi
čiaus atminimui Sofija Styrienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $100.

A.a. Vytauto Simanavičiaus 
atminimui Sofija Styrienė Tėviš
kės žiburiams aukojo $20.

Žurnalo Ateitis redaktorė Živilė Šeporaitytė (kairėje) dalyvavo 
ateitininkų jubiliejinėje stovykloje Dainavoje prie Manchester, 
MI, birželio 30-liepos 4 d.d. Dešinėje - Laima Gustainytė- 
Underienė, redaktorei įteikusi Toronto ateitininkų auką ($2300) 
vieno numerio išleidimui Nuotr. R. Jonaitienės

Prisikėlimo parapijos žinios
- Metinė maldininkų kelionė 

į Kanados kankinių šventovę 
Midlande vyks rugpjūčio 21 d. 
Autobusas nuo šios parapijos 
išvažiuos 12 v.d. Norintys vykti 
autobusu registruojasi parapijoj. 
Kelionės kaina $20.

- Liepos 16 d. parapijietis Li
nas Daukša Čikagos Šv. Juozapa
to šventovėj priėmė Santuokos 
sakramentą su Asta M.Tijūnėlyte.

- Santuokos sakramentą pri
imti ruošiasi Alicija Raškaus- 
kaitė su Dean Rudei.

- Liepos 15 d. buvo palaidoti 
Amerikoje mirusios a.a. Rūtos 
Vaške vičiūtės-Stanku vie nės 
palaikai. Lietuvoje mirė a.a. Juozas 
Kerševičius, Alekso Keršio brolis.

- Šv. Raštą, Senąjį ir Naująjį 
Testamentą vienoje knygoje, gal
ima įsigyti parapijos raštinėje. Šis 
ekumeninis šv. Rašto leidinys, iš
leistas Lietuvoje, patogaus dy
džio ir lengvas skaityti.

- “Kretingos” stovyklavietėj 
Vasagoj šiuo metu stovyklauja 
115 lietuviškai kalbančių vaikų. 
Vadovauja Rima Puterytė ir 
Stasys Kuliavas, kapelionas yra 
prel. E. Putrimas, kuriam talkina 
pranciškonai klierikai br. Anta
nas Blužas, OFM, ir Alvydas 
Virbalis, OFM, slaugė E. Kru- 
konienė, muzikos vadovė Rasa 
Poskočimienė, šeimininkės R. 
Butauskienė, L. Dauginienė, R. 
Drešerienė, V.Gibavičienė ir V. 
Zenkevičienė; ūkvedžiai W. Dau
ginis, R. Turūta ir J. Zenkevičius. 
Stovykla baigiasi liepos 30d. 
Šeimų su vaikais stovykla vyks 
rugpjūčio 7-13 d.d. Daugiau 
žinių apie šią stovyklą teikia 
Alma Slapšienė -905 726-2516.

- Mišios sekmadienį, liepos 
24: 8 v.r. už a.a. Vytautą Mar
cinkevičių; 9 v.r. už gyvus ir mi
rusius parapijiečius; 10.45 v.r. už 
Stulginskų ir Jašinskų šeimų mi
rusius, už a.a. Gintarą Liaugai- 
dą, už a.a. Daivą Sirutienę; 12.15 
v.r. už a.a. Aldoną ir Jadvygą 
Šipelienes.

Kanados lietuvių fondas 
Tremtinių vaikaičių mokyklai 
“Lietuvių namai” Vilniuje aukojo 
$1,000.

Lietuvių kredito kooperaty
vas “Parama” atsiuntė $2000 au
ką “Tremtinių grįžimo fondui” 
pagelbėti. Ši pagalba nepaprastai 
svarbi ir reikšminga, nes metams 
bėgant žmonių skaičius, supran
tančių sovietų okupacijos 
padarytą žalą Lietuvai, vis 
mažėja. Tremtinių vardu dėko
jame “Paramos” valdybai už tokį 
dosnų jų skurdo palengvinimą ir 
moralinį jų kančių įvertinimą.

KLK moterų dr-jos centro 
valdyba

Išganytojo parapijos žinios
- Pamaldos kas sekmadienį 

11.15 v. ryto.
- Penktadienį, liepos 15, po 

gedulinių pamaldų Išganytojo 
šventovėje Šv. Jono lietuvių kapi
nėse buvo palaidotas Andrius Us- 
valtas, gimęs 1926 m. liepos 4 d. 
Karapolyje, Lietuvoje, miręs lie
pos 10 d. Aylmer, ON. Paliko liū
dinčius žmoną Gerdą, sūnų Rai
mondą, dukras Rūtą, Kristiną ir 
Debrą bei vaikaičius Šhaylyn, Me
lanie, Spencer ir Chandler; seserį 
Evą Jankauskienę.

Lietuvių Namų žinios
- Liepos 17 d., Lietuvių Namų sve
tainėje pietavo 178 svečiai. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino A. Biškevičienė.

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

- Svetainei “Lokys” skubiai 
reikalingas tarnautojas (barme
nas). Dėl papildomos informacijos 
teirautis tel. 416 532-3311 arba 
kreiptis į Lietuvių Namų raštinę.

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

- Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Norintys lietu
viško maisto išsinešti prašomi iš 
anksto užsisakyti tel. 416 532-3311.

Slaugos Namų žinios
- Per įvykusį “Toronto Chal

lenge” maratoną slaugos namams 
buvo surinkta - $2,454.10. Per 
“Atvirų durų dieną” slaugos na
muose aukojo: $500 - J. Valiukas; 
$200 - M. Zubrickas; $120 - L 
Nacevičius; $100 - B.D. Baro
naitis; $50 - E.S. Kuzmickai; po 
$20 - A. Stauskis, A. Dobis, J. 
Turūta; $10 - V. Augaitienė; po $5
- V. Paulionis ir L. Kybartas; už 
šeimos mirusius narius $200 
aukojo T. Bilda; $300 - M. Bar- 
teška. Slaugos namų komitetas 
dėkoja visiems aukotojams už 
nuoširdų dosnumą ir paramą Slau
gos namams. Aukos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tiesiog 
adresu Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, ON M6P 1A6.

Maanjidowin, 200 metų dau- 
giakultūrio gyvenimo Missis- 
saugoje šventė įvyks rugpjūčio 6, 
šeštadienį, J.C.Šaddington parke. 
Vyks “lacrosse” žaidimas, madų 
paroda, tradicinis čiabuvių “pow
wow”. Įėjimas nemokamas. Infor
macija teikiama tel. 905 828-8411 
arba tinklalapyje www.heritage- 
mississauga.com.

TŽ ATOSTOGOS
Tėviškės žiburių paskutinis 
numeris prieš atostogas išeis 
liepos 19 d. Savaitraštis tris 
savaites nebus spausdinamas. 
Po atostogų išeis rugpjūčio 16 
d. Atostogų laikotarpiu admi
nistracija veiks nuo pirma
dienio iki penktadienio, išsky- 

jrus rugpjūčio 1 (Civic Day). 
S Redakcija dirbs nuo rugpjū- 
Ičio 9 d.

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

Mi MONTREAL^
Aušros Vartų parapija
- “Nidos” žvejų-medžiotojų 

metinė išvyka liepos 10 d. į 
Rigaud Bay sutraukė gražų būrį 
dalyvių - ir vyresnių, ir jaunų 
šeimų su vaikais. Šilta, saulėta 
diena buvo palanki įvairiems 
žaidimams, golfui. Visus akor
deonų muzika linksmino klubo 
pirmininkas Jonas Rimeikis ir 
Antanas Račinskas. D.S.

Šv. Kazimiero parapija
- Sveikiname sugrįžusį kle

boną kun. Aloyzą Volskį, kuris 
kelias savaites praleido vie
nuolyne.

- Šv. Onos draugijos globė
jos šventė - liepos 26 d. Šv. Onos 
atlaidai perkelti į sekmad., rug
pjūčio 7. Narės kviečiamos da
lyvauti Šv. Onos atlaiduose. VL.

Daina ir toliau gyvuoja
Yra malonu pranešti, kad į 

solistės Elzbietos Kardelienės 
stipendijų fondo valdybą įsijun
gė kompozitorius Aleksandras 
Stankevičius ir McGill universi
teto medicinos studentas Do
naldas Doell.

Dabartinę stipendijų fondo 
valdybą sudaro: Antanas Mic
kus, Dainius Juras, Antanas 
Keblys, Donaldas Doell ir Alek
sandras Stankevičius.

Šis solistės Elzbietos Kar
delienės stipendijų fondas yra 
labai vertinamas Klaipėdos uni
versiteto Menų fakulteto vado
vybės. Menų fakulteto dekanas 
V. Alenskas atsiųstame laiške 
rašo mums: “Labai mus džiugi
na sol. Elzbietos Kardelienės 
stipendijų fondo skiriama sti
pendija mūsų jauniems daini
ninkams. Tai ne tik materialinė 
parama ir šios garbios daininin

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

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

A DA IV! ON I3 CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.

1001 SHERBROOKE ST.E., SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
TEL: 51-4-286-1985 FAX: 514-286-1981 

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

PARDUODAME Lenkijoje ga
mintą ąžuolinį stalą, 6 kėdes ir 
bufetą. Skambinti tel. 905 949- 
2021.
“BALTIC TREE SERVICE”. 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų, visų rūšių medžius, 
krūmus pigiai ir tvaridngai. Pa
gražinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)

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

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

ar garbės prenumerata, testamentiniu palikimu.

Visada galima švęsti gimtadi
enį. Liepos 1 d. vyriausia Mont- 
realio Aušros Vartų parapijietė 
Antanina Petraitytė, 94 m. 
amžiaus, su choristu Alfredu 
Piešina sušoko kadrilį Ntr. Z.B.

kės atminimo žadinimas čia 
Lietuvoje”. Jis toliau rašo 
“Leiskite, visų Meno fakulteto 
vardu padėkoti visiems priside
dantiems prie jaunųjų muzikų 
parengimo gerinimo”.

Malonu yra pranešti, kad 
studentai gavusieji premijas (o 
jų jau šešetas) nei vienas nėra 
pasitraukęs iš pasirinktojo dai
nininkų kelio bet toliau tęsia 
studijas. Jau ne vienas iš jų yra 
įsijungęs į muzikalinius rengi
nius ir operą.

Iki šiol šis fondas yra davęs 
po 500 dolerių ir ateityje fondo 
valdyba norėtų tą stipendiją pa
didinti iki 750 dolerių. Tik su rė
mėjų pagalba galėsime tęsti šį 
iškilų darbą. Tad prašome ir 
laukiame tolesnės paramos.

Antanas Keblys
Solistės Elzbietos Kardelienės 

stipendijų fondo valdybos vardu

PARDUODAME bufetą, rašo
mąjį stalą, plytą ir akordeoną. 
Skambinti tel. 416 763-7145.

IEŠKOME MOTERS, vidurinio 
amžiaus, rusiškai ir angliškai 
kalbančios, namų ruošos dar
bams, kuri gyventų kartu. Skam
binti tel. 416 485-4460.

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.

http://www.heritage-mississauga.com

