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Iš rankų į rankas...
Išeivijoje užaugusiai lietuvių kartai perimant lietuviškąją 

veiklą jaučiamas, o kai kur ir aiškiau jau matomas persi
tvarkymas. Kas bebūtų, tai daugelio senųjų veikėjų vilčių 
išsipildymas - atėjo lauktoji pamaina. Ir taip viskas iš rankų į 
rankas be baimės, kad su amžinybėn išeinančiais dings, kas 
buvo įsteigta, sukurta.

RIE naujųjų vadų, kurių daugelis žymiai jaunesni už 
pirmtakus, sklandžiau derinasi, pritampa ir įvairesnio 
naujumo įneša vadinamieji trečiabangiai, kurių dau

guma taipgi jaunesni. Taigi amžiaus panašumas bendram 
darbui turėtų būti palankus. Tai veiksnys, kuris paprastai 
paskatina žmones suartėti. Kiek kitaip yra su gyvenimo būdu 
bei pažiūromis. Čia gimę ir užaugę lietuviai kanadiečiai ir to 
paties amžiaus naujieji ateiviai lietuviai toli gražu nėra tokie 
patys, nors riša tautybė ir ta pati kalba. Tai aiškios dvi gru
pės, kurios tik per ilgesnį laiką gali supanašėti, bet visiškai 
prarasti įgimtų ar išsiauklėtų savybių vargu ar įmanoma. 
Panašūs jau taps tų grupių vaikai, mokyti ir auklėti gyvena
mojo krašto mokyklose. Tai vyksmas, kurio nėra išvengusi 
jokia emigracinė banga. Tačiau tų bangų susiliejimas ne
turėtų reikšti nulietuvėjimo. Užtat ir tas lietuvybės išlaiky
mas, kaip koks pagrindinis įsipareigojimas, turėtų būti 
sąžiningai ir atsakingai atliekamas. Ir nesvarbu, kokiais su
metimais ar tikslais paliekamas gimtasis kraštas ir kuriamasi 
svetur. Pirmoji banga, su nedidelėmis išimtimis, buvo irgi 
geresnio gyvenimo ieškotojų, uždarbiautojų grupė. Bet tik 
pavartykim jų istoriją ir pamatysim, kokį vaidmenį jie atliko 
lietuvybei ir pačiai Lietuvai. Nepamirština, kad kažkas 
panašaus (ar net geriau) gali kartotis ir dabar. Vis daugiau 
blyksteli šviesių pavyzdžių, rodančių, kad lietuvybės išlai
kymo tęstįnumas nebekelia didesnio rūpesčio.

UTARTINAI jau daug kur gražiai reiškiasi įvairių 
grupių ir skirtingų bangų jaunesnieji, mokydamiesi 
vieni iš kitų ko kam reikia ar trūksta. Ypač tai paste

bima didesniuose lietuvių telkiniuose, kur ir gyvesnė veikla 
įmanoma. Tose vietovėse vyksta ir ryškesnis persitvarkymas 
— tolydžio keičiasi veiklos turinys ir forma. Įvairius sukakčių 
bei iškilių praeities žmonių minėjimus, kai kurias tradicines 
šventes, organizacijų svarstybas bei dažnesnius akivaizdinius 
suvažiavimus, keičiantis veiklos bei ryšių būdams, lyg ir ima 
keisti kitokie užsiėmimai bei renginiai. Vis labiau ryškėja ir 
pramoginis bruožas. Gal kai kurie veikėjai tą pokytį galėtų ir 
neigiamai vertinti? Gal kai kur pasigirsta prieštaraujančių 
balsų, bet tai normalu, nes visada bus nuomonių, kad kiek
vieną “buvo” galima atkelti į dabartį ir pritaikyti bet kokios 
spartos gyvenimo raidai. Taip ta naujoji išeivijos veikėjų 
karta atsiduria tarp to “buvo” ir šių dienų poreikių bei norų. 
Nelengvas uždavinys derinti praeities įtakas ir prisiimtus for
malius įsipareigojimus su šiuolaikinėmis būtinybėmis. Ir vis 
dėlto tas uždavinys turėtų būti įveikiamas, jei užsiangažuo
jama tęsti bendruomeninę lietuvišką veiklą, saugojant, kad ji 
nepavirstų vien tik smagių bendravimų klubais, o svarbieji 
tautinės atramos židiniai - parapijos netaptų vien tik susi
tikimų, koncertų bei žaidynių vietomis. Naujų veiklos būdų • 
beieškant, klaidinga ir nepateisinama būtų nusisukti nuo 
veiklos prasmės ir tikslo. Reikėtų labai žiūrėti, kad taip neat
sitiktų. Bendruomeninės veiklos prasme ir pats smagiausias 
renginys bei užsiėmimas neturėtų pavirsti pats sau tikslu. 
Veiklos planuotojams tai įsidėmėtina. Č.S.
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Vietoj partijų - bendruomenės
PROE S. SAJAUSKAS
Kaskart silpstant Lietuvos 

valdančiosioms partijoms, jų 
vadams praradus dorinius 
orientyrus, o tiksliau, palinku
sius į pinigus, dažnai į didelius 
pinigus, valdžion išrinktiesiems 
ir paskirtiesiems atvirai spjau
nant juos išrinkusiems į veidą, 
viešai demonstruojant antipat- 
riotizmą, stebimas žmonių nu
sivylimas partine veikla, abejo
jama jų teise tvarkyti kasdienį 
žmonių gyvenimą.

Tokią išvadą galima pada
ryti stebint bendruomeninį gy
venimą dabartinėje Lietuvoje. 
Nutrūkus sovietiniams varž
tams, išsilaisvinus nuo cenzū
ros, asmeninių seklių ir valsty
binės kontrolės labai greitai įsi
kūrė daug naujų klubinių orga
nizacijų. Situacija labai prime
na XIX š. pabaigą - XX š. pra
džią Amerikoje po pirmosios 
lietuvių emigracijos bangos. 
Tiesa, tuokart vyravo savišalpi- 
nės, krikščioniškos ir tautinės 
organizacijos, siekiančios išlik
ti, neprarasti lietuviškumo sve
timame krašte. Lietuvoje gi vi
suomeninių organizacijų kūri
mosi stimulai kiti. Vyravo trem
tinių ir politinių kalinių bendri
jos, susibūrusios pagal sovieti
nių lagerių ar tremties regionų 
pavadinimus. Taip atsirado keis
tai, dažnai rusiškai ar Rusijos 
tautinių mažumų vardais skam
bančios organizacijos: Lapte- 
viečių bendrija (ištremtųjų į at
šiauriausią Sovietįjos vietovę 
prie Laptevų jūros organizaci
ja), Vorkutiečių bendrija (Vor
kutos lagerių kaliniai), Komijos 
politinių kalinių bendrija 
(Komių autonominės respubli
kos gulago kaliniai), Irkutskie- 
čių bendrija (Irkutsko srities 
tremtiniai), Igarkiečių bendrija 
(Igarkos politiniai kaliniai ir 
.tremtiniai), Kolymos politinių 
kalinių bendrija (Kolyma - di
džiausio lagerių tinklo regione 
nuo Beringo sąsiaurio iki 
Magadano ir Vladivostoko 
vieta).

Kitas pjūvis - kaimo bend
ruomenių kūrimasis. Kaip al
ternatyva partinėms rietenoms 
ir susiskaidymui, veiklūs bend
ruomenių vadovai - kunigai, 
seniūnai, mokytojai - ėmė burti 
savo miestelių bendruomenes, 
kviesdami suvažiuoti visus ten 
gimusius, iš ten išvykusius ar iš
tremtus, per karus emigravu
sius kraštiečius. Gražu skaityti 
apie tokius bendruomenių ren
ginius, dažnai rengiamus mies
telio kokio nors jubiliejaus pro
ga, į kuriuos suplaukia šimtai 
žmonių. Dažnai tokie renginiai 
pradedami šv. Mišiomis, apvai
nikuojami naujo, Lietuvos he
raldikos komisijos aprobuoto 
herbo ar vėliavos'pašventini
mu, paminklo atidengimu ar 
kryžiaus pašventinimu.

Ne mažiau visuotiniu reiš
kiniu tapo giminių suvažiavi
mai. Pradžioje giminėje atsiran-

Su Viskačkų proistore supažindina tremtinys J. Sajauskas 
Nuotr. S. Sajausko

Eilėraščius iš savo rinkinio Šaukiu Lietuvą skaito politkalinė ir 
tremtinė poetė Milda Viskantaitė-Zaveckienė

da metraštininkas, rašantis gi
minės istoriją nuo pačios 
pradžios, nuo kada dar galima 
gauti žodinę ar rašytinę infor
maciją.

“Nupiešus” giminės ge
nealoginį medį, natūraliai atsi
randa noras susipažinti su tuo 
medžiu iš arčiau, sukviečiant 
šaknis ir visas šakas bei ant jų 
bręstančius vaisius į suvažiavi
mą. O koks puikus renginys! 
Kiek naujų pažinčių, atgaivintų 
prisiminimų, bendra užstalė! 
Tegul simboline, ant vejos ar 
medžio paunksmėj, bet su šne
komis, eilėmis, dainomis.

Visai taip, kaip Viskačkų 
giminės suvažiavime, gegužės 2 
d. įvykusiame Krosnoje (Lazdi
jų savivaldybė). Vasarei Jaki- 
mavičiūtei (6-oji šaka nuo ka
mieno) bei Ramučiui Kaspa- 
riūnui (5-oji šaka) sudarius 
genealogines lenteles, pavyko 
nustatyti, kad prieš 200 metų 
giminės proprotėvis Pranciš
kus, bėgdamas nuo baudžiavos,

Nuotr. S. Sajausko
atvyko į kitapus Nemuno bu
vusį Krosnėnų kaimą. Matyt, 
tai įvyko tuo metu, kai Krosnė- 
nai, kaip ir visa Užnemunė, bu
vo “po prūsais” (1795-1807), ir 
baudžiavos dar nepažino. Gali
ma taip pat suvokti, kad Viskač- 
kai jau tada pamilo laisvę, kurią 
visais įmanomais būdais gynė 
jų verti palikuonys.

Dabar Pranciškaus Viskač- 
ko giminėje Viskantai, Miliu
kai, Staniukynai, Vinikaičiai, 
Jakimavičiai, Kaspariūnai, Sa
jauskai, Čiupliai, Gudaičiai, 
Asadauskai, Miliūnai... Giminė 
didžiuojasi lietuvybei didžiai 
nusipelniusiais kunigais - dr. 
Antanu Staniukynu, Antanu 
Miluku, pasaulinio garso pro
fesoriumi Romu Viskanta.

Deja, jie caro ar sovietų re
presijų persekiojami turėjo pa
likti tėvynę, ir didžiausius dar
bus jai nuveikė gyvendami JAV. 
Mūsų kartos žymesnieji: politi
nis kalinys Algirdas Jakima
vičius, politkalinė ir tremtinė

Nukelta į 3-ią psL
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STRAIPSNIS VOKIEČIŲ SPAUDOJE

Karaliaučius, lietuviai 
ir vokiečiai

Lietuvių tremtinių svajonėse Karaliaučiaus kraštas - 
ir senovės lietuvių teritorija

Braška valstybės pamatai?

HANS-ERHARD VON 
KNOBLOCH

Dar Antrojo pasaulinio 
karo metu tremtiniai lietuviai 
(Exillitauer) Amerikoje dėjo 
dideles pastangas iš naujo 
spręsti visos Prūsų Lietuvos 
prisijungimą, kurio nebuvo 
pasiekta po Pirmojo pasaulinio 
karo. Tokia vizija buvo labai 
populiari Pirmojo pasaulinio 
karo pabaigoje, kai Lietuva po 
šimtmečius trukusios lenkų ir 
caro Rusijos priespaudos atga
vo savo tautinę nepriklausomy
bę, dargi su Vokietijos imperi
jos pagalba. Amerikos lietuviai 
tuomet buvo pasižymėję tokio
mis idėjomis. Ne be jų įtakos 
prieita prie Versalio sutarties 
99 str., kuriuo Vokietija atsisa
kė Klaipėdos krašto santarvi
ninkų naudai.

Šios pastangos atsinaujino 
jau 1944/45 m., kai jau buvo 
numatoma santarvininkų per
galė ir kilo diskusijos apie 
Vokietijos dalybą. Dėmesio 
centre - žemėlapis, kuriame 
atsispindi lietuvių tremtinių 
teritoriniai troškimai po Antro
jo pasaulinio karo. Tie troški
mai ir pasiliko troškimais. Sta
linas panorėjo kitaip ir vietoj 
lietuvių 1945 m. į šiaurės Ryt
prūsius atėjo sovietai. Santarvi
ninkai taip pat nekreipė dėme
sio į pageidavimus. Tik Stalinas 
1947 m. priskyrė Raudonosios 
armijos užimtą Klaipėdos kraš
tą prie Lietuvos sovietinės res
publikos.

Sovietų žlugimas sužadino 
naujas viltis

Su Sovietų Sąjungos žlugi
mu tema “Prūsų Lietuva - Ma
žoji Lietuva” iš naujo užvirė 
Amerikos lietuviuose. Tokiu 
vardu susidarė mokslininkų 
darbo grupės, kurias remia fon
das, finansuojamas Amerikos 
lietuvių. Amerikos lietuvių fi
nansuojamo fondo mokslininkų 
grupės (kalbama apie 18 nuo
lat dirbančių mokslininkų) 
svarbiausias tikslas - išleisti 
Mažosios Lietuvos enciklope
diją, kurios pirmieji du tomai 
jau pasirodė 2002 ir 2004 
metais. Enciklopedija, tarp kit
ko, byloja apie gyventojų kul
tūrinį gyvenimą šitame baltiš
kame krašte - prūsų, vėliau 
prūsų-lietuvių, jų papročius, 

tikybines kryptis ir religinį gy
venimą.

Dabartinių tyrinėjimų te
matika yra įdomi tuo, kad ji — 
sąmoningai ar ne - susijusi su 
pagrindinėmis pastangomis Pir
mojo pasaulinio karo pabaigo
je. Tyrinėjimų sritis yra Klaipė
dos kraštas ir šiaurinė Rytų 
Prūsijos dalis su paslėpta įtar
timi, kad ten, beje, gyvenę vo
kiečiai, bet jie buvę tik imi
grantai, iš senovės kažkokiu 
būdu visas kraštas buvęs lietu
viškas. Tai įrodoma upių ir vie
tovardžių etimologine studija, 
liudijančia, kad iš tikrųjų visur 
rastos lietuviškos šaknys. Ko
kias politines pasekmes galima 
iš to padaryti, nepasakyta, bet 
padėties žinovui tikrieji kėslai 
ir tikslai nelieka paslaptyje.

Nepaisant viso to, darbai 
turi mokslinę vertę: autoriai 
stengiasi laikytis tiesos, deja, 
ne visos tiesos: septyni šimtai 
metų prūsų-vokiečių istorija ši
tame krašte sumenkinama. Bet 
juk vokiečiai ir nėra taikinys. 
Aišku, jie nebegrįš. Tačiau tyri
nėjimų rezultatai labai tinkami 
dvasinėms diskusijoms su kraš
to rusiškais okupantais.

Minėtas straipsnis pasirodė 
Memeler Dampfboot 2005 m. 
birželio mėn., 6 nr. Mėnraštis 
leidžiamas Klaipėdos krašto 
darbo grupės išeivių iš Klaipė
dos krašto. Jis yra lyg ir tęsinys 
savo laiku leidžiamo dienraščio 
Klaipėdoje. Mėnraščio politi
nis tonas lietuvių atžvilgiu svy
ruoja - tai palankus, neutralus, 
tai ir vėl poleminis. Ryšiumi su 
750 m. Karaliaučiaus jubilieju
mi, Beate Szillis-Kappellhoff 
aimanuoja, kad vokiečių istori
kai daug rašo apie ordino lai
kus, bet beveik nieko apie kraš
to istoriją prieš tai. Siek tiek 
apie Tvangstę galima rasti lie
tuvių tinklalapiuose, bet kartu 
nuvedama į tinklalapius, susiju
sius su vokiečiams priešiškais 
(deutschfeindlich), vadinamais 
mažlietuviais. Nenorėdama, 
kad žinios apie kraštą ateitų 
vien iš svetimų, p. Szillis-Kap
pellhoff ryžosi mėnraščio 
skaitytojus supažindinti su kraš
to istorija nuo seniausių laikų. 
Jos išvedžiojimai spausdinami 
per kelis numerius.

Vertė L Adomavičienė

HENRIKAS KUDREIKIS
Kada valstybė pradeda suk

ti į kreivą kelią? Sis klausimas 
keliamas Amerikos žurnalistų. 
Prezidento Bush vairuojama 
Amerika slenka nežinion. Štai 
kas paskutinėmis savaitėmis iš
gąsdino milijonus amerikiečių. 
Amerikos aukštasis teismas 
“United” oro linijai leido ne
mokėti pensijų. Pensijų fondai 
tušti “American Airlines”, “Air 
American Good Year”, “Pla- 
roid” ir daugelio bendrovių. 
Valstybinis pensijų draudimo 
fondas įklimpęs, nes trūksta per 
400 bilijonų. Net ir “General 
Motors” praneša pensininkams 
liūdnas žinias. Koks likimas 
laukia Amerikos pensininkų?

Tai tik bėdų pradžia. Prezi
dentui Bush be.valdant, daug 
firmų darbus perkėlė į Kiniją ar 
Vidurio Ameriką. Kompiuterių 
darbai siunčiami Indijon. Dėl 
to milijonai amerikiečių atsidū
rė gatvėje. Vienas iš pavyzdžių: 
Čikagoje daug metų veikė sie
ninių laikrodžių fabrikėlis, ku
ris samdydavo tik aklus. Šią sa
vaitę pradėjo juos atleidinėti, 
nes iš Kinijos privežė tūks
tančius tokių laikrodžių už pusę 
kainos. Panašūs įvykiai kartoja
si kas savaitę.

Importas iš Kinijos Ameri
kon kas mėnesį bilijonais dole
rių didesnis negu eksportas Ki- 
nijon. Šiandien Amerika sėdi 
Azijos valstybių kišenėje. Ne 
juokais žymus žurnalistas Char
ley Reese rašo, jog mes Ameri
koje tampame savo šalies nuo

Vilniui budinga Antokolskio gatvė Nuotr. R. Paknio

Lietuvoje 2005 metų liepos mėnesį išleista sidabrinė 50 litų moneta (kairėje) kardinolui 
Vincentui Sladkevičiui pagerbti jo 85 gimimo metų proga. Dešinėje antroji pusė monetos 1 

Nuotr. S. Sajausko

mininkais, lietuviškai - kume
čiais. Šią savaitę nauji įrody
mai: Kinija perka strateginę 
vieną didžiausių Amerikos naf
tos bendrovių - “Unocal” (76). 
Ar prezidentas sustabdys, abe
jojama, nes nestabdė kitų stra
tegiškai reikšmingų firmų par
davimo užsieniui, pavyzdžiui, 
metalo kasyklą nupirko Rusijos 
firma.

Šiandien, nuėjęs į krautu
ves, jau beveik nieko nerasi 
amerikietiško. Pirkau kelnes už 
50 dol. “Made in China”, porą 
kartų užsimovus, tam tikroje 
vietoje iširo siūlės, turėjau slėp
tis nuo žmonių. Siūlės iširo 
marškinių. Neturiu kas pataiso, 
tad 28 dol. - į šiukšles. Neveikia 
nei žolės laistytojas, visai nau
jas. Tokie pat skundai iš kaimy
nų. Beveik viskas iš Kinijos yra 
labai menkos vertės.

Prezidentas Bush, pataria
mas savo padėjėjų P. Wolfovitz, 
C. Rice, W. Cheney, įvedė 
Ameriką į žiaurią klampynę - 
Iraką. Tik dabar Anglijoje pasi
rodė slapti, vadinamieji “Dow
ning Street” dokumentai. Pagal 
juos prezidentas įsakė ČIA su
rasti įrodymus, kad Huseinas 
turi ryšius su Al-Queda. Bush 
bando tai įrodinėti ir dabar. 
Nepaisant to, ar Irakas turi ar 
neturi slaptų ginklų, Bush 
pagrindinis tikslas buvo nuša
linti Huseiną. Įrodymai, kad 
Huseinas vykdęs Irake masines 
žudynes, yra paneigti Tarptau
tinio Žmogaus teisių komiteto. 
Huseinas buvo diktatorius, o 

tokie turi daug priešų. Priešus 
jis žudė; naikino ir kurdus, 
kurie siekė nepriklausomybės 
ir kovojo su Huseinu. Bet to
kius kurdų sukilėlius naikino ir 
turkai. Bet jų niekas nedrįsta 
kaltinti. Didžiausias Huseino 
nusikaltimas - 250 dolerių mė
nesinė pašalpa žuvusių palesti
niečių šeimoms. Nesvarbu, ar 
Irakas turi, ar neturi slaptų 
ginklų, prezidentas Bush pasi
rengė Irako puolimui.

Kai kurie didesnių Euro
pos valstybių vadovai bandė 
Bush perkalbėti. Jie įrodinėjo, 
kad karan gali įsijungti Al- 
Queda teroristai, karas gali būti 
be galo. Žus tūkstančiai civilių, 
moterų ir vaikų. Todėl stipres
nės Europos valstybės karan 
neįsijungė. Bet mažesniosios, 
jų tarpe Lietuva, tikėdamosi 
paramos iš Amerikos, stojo jos 
pusėn. Bet vieną dieną jos gali 
apmokėti žiauria kaina.

Šiandien kasdien Ameri
kon plaukia eilės karstų, ap
dengtų Amerikos vėliava. Pre
zidento dekretu uždrausta juos 
rodyti televizijoje. Aišku kodėl. 
Pagal tą patį Charley Reese, 
prezidentas, žuvusius nurašo į 
nuostolius (casualties), ir Ame
rikos žmonės į kasdienines blo
gas žinias iš Irako nekreipia dė
mesio. Žinoma, išskyrus žuvu
siųjų gimines. Išimtis - CBS 
kanalas, kuris kasdien rodo po 
vieną žuvusį.

Šiandien Irakas amerikie
čių valia tapo pragaru žemėje. 
Kasdien žūsta amerikiečių ka
riai, dažnai po kelis; dešimtys 
ar šimtai irakiečių. Gyvenimas 
miestuose, ypač Bagdade, ne
įmanomas, nes šiuo laiku Bag
dade 120° karščio, elektra daž
niausiai neveikia, nežmoniškai 
karšta. Eiti ieškoti maisto pavo
jinga, nes neaišku ar sugrįši na
mo. Žūsta žmonės rinkose, 
krautuvėse, mokyklose, net ir 
mečetėse. Pagal Al Gezeera te
leviziją, jau žuvo per 100,000 
civilių.

Viceprezidentas aiškina, 
kad sukilimas Irake jau baigiasi, 
bet vadovaujantis generolas tai 
paneigė. Iš tikrųjų, sprogimai ir 
puolimai dar didėja. Amerikie
čiai per ilgai tikėjo savo vado 
melu. Bush prezidentu išrinko 
antrą kartą. Bet pagal Gallup 
žmonių apklausos duomenis 
prezidento Bush Irako karą 
remia tik 37% amerikiečių. 
Neseniai rėmė 52%.

Koks likimas laukia Ame
rikos? “Amerikos pamatai 
pradeda braškėti”. Tai žodžiai 
Amerikos žurnalistų.

mailto:tevzib@pathcom.com
http://www.tzib.com
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Turininga ateitininkų stovykla
Quo vadis, ateitininke? 1A1 SAVAITE LIETUVOJE

VINCAS KOLYČIUS

Tokia buvo ateitininkų ju
biliejinės stovyklos Dainavos 
stovyklavietėje birželio 29-lie- 
pos 4 d. d. tema. Kodėl “quo 
vadis” - kur eini? Tai buvo 
apaštalo Pauliaus klausimas su
tiktam Jėzui: “Quo vadis, Do
mine?” Tuo klausimu jubilieji
nės stovyklos metu buvo steng
tasi pažiūrėti į save ir į visą atei
tininkų sąjūdį, pamatyti kur ei
name.

Vyriausia ir pagrindinė sto
vyklos organizatorė buvo dr. 
Ona Daugirdienė. Man buvo 
įdomu, kas tą temą - klausimą 
pasiūlė. Ji atsakė, kad ta mintis 
kilo jai ir ji, pasirinkusi tą temą 
pateikė kitiems, kurie jai pagel
bėjo ruošą. Visi sutiko.

Buvo pakviesta daugybė 
paskaitininkų, kurie kalbėjo 
įvairiomis temomis, surengtos 
diskusijos, ateitininkų teismas 
ir kitokių renginių. Buvo kvie
čiami stovykloje dalyvauti atei
tininkai sendraugiai, studentai 
ir moksleiviai. Tad ir suvažiavo 
250 dalyvių, o paskutinėmis 
dienomis jų buvo ir daugiau. 
Kad visi galėtų dalyvauti pa
grindinėse paskaitose, buvo 
pastatyta didelė palapinė ir iš
nuomotos kėdės. Viskas supla
nuota iki detalių.

Stovyklos pradžia
Trečiadienį po pietų įvyko 

stovyklos atidarymas, kurio me
tu įžanginį žodį tarė organiza
cinio komiteto pirmininkė dr. 
Ona Daugirdienė. Po jos trum
pai sveikino Šiaurės Amerikos 
ateitininkų pirmininkė Nijolė 
Balčiūnienė, Ateitininkų fede
racijos pirmininkas Liutauras 
Serapinas, atvykęs iš Lietuvos, 
dvasios vadas kun. dr. K. Tri
makas. Vokietijos ateitininkų 
sveikinimą perskaitė K. Raz- 
gaitis, po to buvo pristatyti atei
tininkai, atvykę iš Lietuvos: 
prel. Gintaras Grušas, Ateities 
žurnalo redaktorė Živilė Šepo- 
raitytė, Federacijos valdybos 
narys Darius Mickevičius, Ire
na Bikulčienė iš Panevėžio ir 
Jeff Clark, kuris nėra lietuvis, 
bet yra išmokęs lietuviškai ir 
gyvena Lietuvoje...

Po atidarymo visi likome 
palapinėje, kur šventėme Eu
charistiją. Pamokslą pasakė 
kun. dr. K. Trimakas. Pavalgę 
vakarienę rinkomės į salę, kur 
vyko meno parodos atidarymas. 
Parodos organizatorė buvo 
Danguolė Kuolienė. Visi įvairių 

Vietoj partijų...
Atkelta iš 1 -mo psl.

poetė Milda Viskantaitė-Zaveckienė, poetė 
Veronika Berulienė, knygos Suvalkijos geografija 
autorius Justinas Sajauskas, taip pat “Armo
nikos” ansamblio solistas Ramutis Kaspariūnas, 
dailininkas Jeronimas Čiuplys...

Renginio viršūnė - paminklo Krosnėnų kai

mo senosiose kapinaitėse šventinimas, kur visi 
renginio dalyviai susirinko po šv. Mišių.

Užrašas akmenyje skelbia, kad jį pastatė 
Viskačkų provaikiai prieš 200 metų čia 
atvykusiems protėviams atminti.

Gausus atvykusių giminių skaičius (per 100 
žmonių) ir nutarimas dėl sekančio suvažiavimo 
datos rodo, kad tokie renginiai reikalingi kaip 
vanduo išblaškytiems, išsibarsčiusiems, bend
ravimo trokštantiems giminaičiams.

menininkų paveikslai buvo iš
kabinti ant sienų. Vakaras bai
gėsi dainomis, kurias su akor
deonu vedė Darius Polikaitis.

Paskaitos
Kiekvieną rytą pradėdavo

me Mišiomis ir po pusryčių 
rinkdavomės į paskaitas. Pir
mąją paskaitą skaitė Vėjas Liu- 
levičius tema: Ateitininkų misi
ja istoriniame kontekste ir dabar
tiniame išeivijos gyvenime. Pa
skaitininkas iškėlė įdomių min
čių ir daug klausimų, kurie šių 
dienų ateitininkams yra labai 
svarbūs. Kaip paaiškinti ateiti
ninkų tęstinumą, pasisekimą, 
gyvastingumą, klestėjimą? Rei
kia klausti, kodėl ateitininkija 
veikia? Nepamiršti, kad mūsų 
asmeninių gyvenimų tikslas yra 
praturtinti ateitininkiją. Jos mi
sija yra nepasitraukti iš krizės, 
bet visada skelbti “visa atnau
jinti Kristuje”.

Kalbėdamas apie dabartį, 
paskaitininkas paminėjo, kad 
dabar Bažnyčia reikalauja pa
sauliečių įsijungimo. Taip pat 
reikia įsijungti į kultūrinę veik
lą. Mes dažnai pasitenkiname 
išvardyti problemas, bet reikia 
tikrovę keisti, veikti. Svarbu iš
auginti naują kartą, kuri gerbtų 
gyvybę. Rasti konkrečius bū
dus, bendraujant su ateitinin
kais Lietuvoje, įsijungti į vietos 
visuomenę.

Tą pačią dieną Vytas Klio- 
rys pateikė narių apklausos 
duomenis ir analizę Ateitininki
ja 2005. Apklausoje dalyvavo 
209 ateitininkai, 52 moksleiviai, 
40 studentų ir 87 sendraugiai. 
Buvo paliestos šios sritys: veik
la, jos kliūtys, lietuviškumas, 
katalikiškumo praktika. Visi 
apklausos duomenys buvo labai 
išsamiai pateikti. Reikia stebė
tis, kiek darbo valandų V. Klio- 
rys į tą projektą įdėjo. Tarp kit
ko, ta apklausa buvo atlikta in
ternetu dar prieš stovyklą. Va
kare vyko susikaupimo valanda, 
kurią labai vykusiai paruošė 
studentai ateitininkai.

Penktadienį buvo dvi pa
skaitos. Pirmoji: Stasys Šalkaus
kis ir Jonas Paulius II: derinant 
ir įgyvendinant jų vizijas”. Kal
bėjo Petras V. Kisielius ir kun. 
dr. K. Trimakas. Prieš tą pa
skaitą buvo susijungta su ateiti
ninkais Lietuvoje, kur buvo su
sirinkę apie 50 ateitininkų. Jie 
sveikino visus kongreso daly
vius telefonu; visi girdėjom per 
garsiakalbį, taip pat jie klausėsi 
šios paskaitos. Nuostabi tech
nika, kuri sujungia atskirus 
kontinentus. Petras V. Kisielius 
įdomiai kalbėjo apie ateitinin
kų sąjūdį, kvietė visas degančias 
širdis vienytis, kreipti dėmesį į 
Evangeliją ir maldą. Kun. dr. 
K. Trimakas gretino Dovydaitį 
ir Joną Paulių II, taip pat pami
nėjo Adelę Dirsytę.

Antroji paskaita: Sąžinė, 
autoritetas, Bažnyčia ir pasaulis, 
kalbėjo Mirga Gimiuvienė. Ji 
peržvelgė Bažnyčios istoriją ir

Ateitininkų federacijos vadas 
Liutauras Serapinas •

Nuotr. R. Jonaitienės

Ateitininkų jubiliejinės sto
vyklos organizatorė dr. Ona 
Daugirdienė

Nuotr. R. Jonaitienės
perėjo į mūsų laikus, pabrėžda
ma moralinę tiesą, sąžinę ir au
toritetą mūsų laikais. Palietė 
aborto ir dirbtinio apvaisinimo 
problemą.

Prel. Gintaras Grušas kal
bėjo apie lūžį tarp Bažnyčios ir 
eilinio kataliko. Paminėjo da
bartinę padėtį Lietuvoje, kur 
save katalikais laiko apie 80% 
gyventojų, tačiau pamaldų lan
kymas to nuošimčio nepasiekia. 
Įdomiai pateikė kategorijas: 
tautinis katalikas, nepraktikuo
jantis katalikas, tikintysis-as- 
meninis katalikas, gyvenimo 
etapų katalikas (susituokti, pa
laidoti), šventinis katalikas 
(Kalėdos, Velykos), minimali- 
nis katalikas (kartą per metus), 
religinis fanatikas, kafeterijos 
katalikas (pasirenka, kas jam 
patinka). Pažymėjo, kad Lietu
voje daug kas domisi “New 
Age” idėjomis, iškraipyta krikš
čionybe. Lietuvoje yra net ra
ganų sąjunga. Kodėl tas lūžis 
įvyko? Priežasčių yra daug, vie
na iš jų yra ligota katalikiškoji 
savimonė, klaidingas Bažnyčios 
supratimas, autoriteto nepripa
žinimas, Bažnyčios ir valstybės 
santykis, klaidingas moralės su
pratimas. Ir čia iškyla iššūkis 
ateitininkijai, kurios šūkis yra 
“Visa atnaujinti Kristuje!” 
VISA! Pradedant nuo savęs.

Po pietų vyko diskusijos to
mis pačiomis temomis. Vėliau 
buvo įdomus talentų vakaras, 
kurį vedė Laura Rukšėnaitė.

Nukelta į 5-tą psl.

Atstovas ŠAS (NATO)
Buvęs krašto apsaugos 

ministeris Linas Linkevičius 
nuo rugpjūčio 2 d. paskirtas 
Lietuvos nuolatiniu atstovu 
ŠAS (NATO). Prezidento Val
do Akamkaus pasirašytu įsa
kymu nuo rugpjūčio 1 d. iš tų 
pareigų atšaukta Gintė Da- 
mušytė. L. Linkevičius ėjo pa
našias pareigas 1997-2000 m. 
buvęs nepaprastasis ir įgalio
tasis ambasadorius Lietuvos 
misijoje prie ŠAS ir Vakarų 
Europos sąjungoje. Krašto 
apsaugos ministeriu jis buvo 
nuo 2000 iki 2004 m., kada jį 
pakeitė socialdemokratas Ge
diminas Kirkilas. Tada jis bu
vo paskirtas Užsienio reikalų 
ministerijos ambasadoriumi 
ypatingiems pavedimams.

JAV paraginimas Rusijai
Liepos 22 d. JAV Kong

reso atstovų rūmai vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, raginančią 
Rusiją pripažinti ir pasmerkti 
Baltijos valstybių okupaciją. 
Rezoliucijos iniciatorius buvo 
Baltijos valstybių draugystės 
grupės Kongrese pirmininkas 
kongresmenas iš Ilinojaus 
John Shimkus. Lietuvos laiki
nosios reikalų patikėtinės JAV 
Kornelijos Jurgaitienės teigi
mu, priimtoji rezoliucija yra 
nuoseklios JAV Baltijos vals
tybių okupacijos nepripažini
mo politikos tąsa. Rezoliucija 
priimta liepos 3-ąją savaitę, 
pavergtųjų tautų - “Captive 
Nations Week”, minimą nuo 
1959 m. JAV-se. JAV Senatas 
š.m. gegužės 20 d. priėmė pa
našią rezoliuciją, raginančią 
Rusiją pasmerkti Baltijos vals
tybių okupaciją.
Nepritaria Ttirkijos narystei

Liepos 27 d. prie Seimo 
rūmų tarptautinės iniciatyvos 
“Voice for Europe” (Balsas 
už Europą) veikėjai Lietuvoje 
surengė demonstraciją prieš 
Turkijos narystę Europos są
jungoje (ES). Teigiama, jog 
tolesnė ES plėtra turėtų būti 
paremta bendromis vertybė
mis, o Turkija yra svetima Eu
ropai ne tik dėl geografinės 
padėties, bet ir dėl politinės 
santvarkos, religijos, kritikuo
tinos žmogaus teisių būklės.

Iniciatoriai siekia atkreip
ti visuomenės bei politikų dė
mesį į keliamus klausimas, 
taip pat paraginti Europos gy
ventojus pasirašyti peticiją ES 
tarybai, Europos parlamen
tui, Europos komisijai, Euro
pos tarybai, bloko šalių vy
riausybėms ir parlamentams. 
Joje pažymima, kad ją pasir
ašiusieji remia eurointegraci- 
jos idėją, tačiau nori apsaugoti 
europietiškas vertybes. Ją jau 
pasirašė 35,000 Europos 
gyventojų. Demonstracija 
Vilniuje nesulaukė didelio 
lietuvių susidomėjimo, rašo 
ELTA-LGTIC.

Šventė KJP 70-metį
Rugpjūčio 1 d. Lietuvos 

karinės jūrų pajėgos (KJP) 
minėjo 70-ąsias įkūrimo meti
nes. Ta proga Mažosios Lie
tuvos istorijos muziejus ir Jū
rų muziejus parengė parodą 
“Šeptyniasdešimt Lietuvos 
karinio jūrų laivyno metų”, 
kurioje rodoma jūrininkų ap
ranga, apdovanojimai, įvairios 

nuotraukos, dokumentai, per
duoti ar paskolinti KJP ir 
karių.

Pirmasis Lietuvos moko
masis karo laivas “Prezidentas 
Smetona” pradėjo plaukioti 
1935 m., 1936-1938 m. kas
met į jūrą išplaukdavo 10-12 
kartų, buvo paruošti šimtai 
jūreivių. Lietuvai praradus 
nepriklausomybę laivas buvo 
perimtas sovietų karo laivyno 
ir dalyvavo Antrajame pasau
liniame kare. Atkūrus nepri
klausomybę, 1992 įsteigta Pa
sienio apsaugos tarnybos rink
tinė ir laivų divizionas, netru
kus pertvarkytas į savarankiš
ką Lietuvos kariuomenės rūšį 
- KJP flotilę, kuri šiandien 
užtikrina teritorinėje jūroje ir 
išskirtinėje ekonominėje zo
noje apsaugą, vykdo paieškos 
ir gelbėjimo darbus, išminavi
mo operacijas kartu su ŠAS 
pajėgomis. KJP sudaro KJP 
štabas, Karo laivų flotilė, Jū
ros ir pakrančių stebėjimo tar
nyba, Logistikos tarnyba, Po
vandeninių veiksmų koman
da, Mokymo centras ir Štabo 
kuopa.

Siena su Gudija
Užsienio reikalų ministe

rija praneša, kad Lietuvos ir 
Gudijos valstybės sienos nu
statymo komisija liepos 26-29 
d.d. vykusiame posėdyje pri
ėmė pažymėtus valstybės sie
nos ruožus. Iš viso komisija 
jau priėmė 433 kilometrus nu
statytos ir visiškai įrengtos 
valstybės sienos, kurią ženk
lina 1652 valstybės sienos 
ženklai, ruožų.

Tarpvalstybiniam priėmi
mui dar liko paruošti 140 kilo
metrų sienos ruožų. Juos tu
rės žymėti 139 valstybės sie
nos ženklai sausumoje ir 30 
plūdurų ežeruose. Paženklinti 
sieną ir įvertinti atliktus lauko 
darbus planuojama iki šių me
tų pabaigos. Kitais metais bus 
parengti baigiamieji doku
mentai - žemėlapiai, sienos 
ženklų protokolai, sienos 
aprašymas ir kt.

Naujas LKA viršininkas
Nuo rugpjūčio 1 d. Lietu

vos karo akademijoje (LKA) 
viršininko pareigas pradėjo 
eiti pulkininkas Arūnas Bal
čiūnas, iki šiol patarinėjęs pre
zidentui Valdui Adamkui gy
nybos klausimais. LKA ramo
vėje surengtose iškilmėse da
lyvavo V. Adamkus, krašto ap
saugos ministeris Gediminas 
Kirkilas ir viceministeris Gin
tautas Šivickas, kariuomenės 
vadas generolas Valdas Tut
kus ir kiti aukšti krašto ap
saugos pareigūnai.

A. Balčiūnas, 44 metų 
amžiaus, pradėjo dirbti Prezi
dentūroje pernai. Jis 1981 m. 
baigęs Vilniaus aukštąją prieš
lėktuvinės gynybos vadų ra
dioelektronikos mokyklą, 
1988-1991 m. mokėsi Charko
vo priešlėktuvinės gynybos ra
diotechnikos karo akademijo
je, 1997-1998 m. - Čekijos ka
ro akademijoje studijavo va
dovavimą brigados dydžio ka
riniam vienetui. Jis yra baigęs 
anglų kalbos kursus Kanado
je, saugumo ir bendradarbia
vimo kursus Europos saugu
mo studijų centre ir ŠAS (NA
TO) gynybos kolegijoje.RSJ
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Tragiškas našlaitės likimas
Žiauraus abejingumo auka

ANTANINA GARMUTĖ
Mažiausiojo Pečiulių sū

nelio (apie šią šeimą, grįžusią 
iš Rytprūsių, parašiau į TZ ne
mažai straipsnių) Žygimanto 
pažintis su rūsčia gyvenimo 
tikrove tęsiasi. Žiemą vaikas 
protestavo, kai dideli dėdės 
užkasė į žemę močiutę, o bir
želio viduryje mažasis neteko 
ir savo mylimos krikštamotės 
- jaunos, dvidešimtmetės mer
ginos...

Oksana Skulskytė, užau
gusi prie Maironio apdainuo
tos Dubysos, Raseinių krašte, 
nebuvo likimo lepūnėlė. Jos 
tėvai taip pat jauni žuvo (eis
mo nelaimėje), ir mergaitei te
ko našlaitės dalia. Prie savo 
gausios šeimos ją priglaudė jos 
teta Vilija. Todėl ji nepateko j 
vaikų namus. Valstybė irgi ne
buvo abejinga - mokėjo globė
jai 500 litų per mėnesį pašalpą.

Oksana iš mažens buvo ra

mi, paklusni ir darbšti, be 
didelių reikalavimų mergaitė. 
Turėjo vienintelį žmogišką 
tikslą - čia, Lietuvoje, nesi- 
blaškant po užsienius kaip 
daugelis jos bendraamžių, - 
baigti vidurinę mokyklą ir įsi
gyti specialybę. Įsidarbinti, už
sidirbti pragyvenimui ir, kaip 
sakoma, atsistoti ant kojų. 
Mergaitės svajonės pamažu 
pildėsi, mokyklą ji baigė, spe
cialybę įsigijo. Įsidarbino kasi
ninke prekybos centre Norei
kiškėse, netoli Kauno. Vėliau 
- ir pačiame Kaune. Dažnai 
buvodavo pas savo tetą Gied
rę, labai mylėjo krikštasūnį Žy
gimantą ir kitus pusbrolius, 
pusseseres, kurių apsčiai turė
jo. Buvo ji patikimas žmogus, 
nes visuomet mokėjo padėti 
tiems, kuriems buvo reikalinga 
jos pagalba. Draugų ir draugių 
turėjo nedaug, bet, matyt, jų 
buvo mėgstama. Kai vieną bir

želio savaitgalį Oksana nuvyko 
pas savo tetą į Viduklę, jos 
geriausia draugė įkalbėjo mer
giną apsilankyti pas draugą 
gretimoje seniūnijoje.

...Gaisrą 4-to aukšto bute 
kaimynai pastebėjo 5.30 vai. 
ryto. Jie dar spėjo pažadinti 
viduje buvusius jaunuolius — 
vaikiną ir merginą. Pastarieji 
puolėsi - ne žadinti galiniame 
kambaryje miegančios Oksa- 
nos, - bet bandė patys gesinti 
gaisrą. Kai ugnis įsiliepsnojo, 
jie išbėgo iš buto. Dvidešimt
metė liko pamiršta (?) viduje. 
Kol atvyko ugniagesiai, kol už
gesino gaisrą, merginą žuvo. 
Ją rado sukniubusią ant grin
dų. Kalbama, jog sustoję kie
me žmonės žiūrėjo - kaip lan
gą beviltiškai daužo ugnies be
laisvė - jie laukė atvažiuojan
čios gaisrinės... Dalyvavusieji 
laidotuvėse, sako, matė iki mė
lynumo nudaužytus merginos

Oksana prieš žūtį - Žygimanto krikšto mama
Nuotr. A. Garmutės

pirštų krumplius. Manoma, 
kad mergina būtų šokusi iš 4- 
to aukšto, bet prarado sąmonę 
ir žuvo, apsinuodijo ypač nuo
dingais degančio izopleno ap
mušalų dūmais. Ugniagesių 
teigimu, gaisrą sukėlė neatsar
gus buto šeimininko rūkymas 
lovoje.

Dvidešimtmetės žūtis ne
sukėlė jokios abejingųjų reak
cijos. Nenuostabu: juk žuvo 

našlaitė... Bet juk tai buvo gy
venti pasiruošęs, savarankiš
kas, darbštus ir reikalingas Tė
vynei žmogus! Oksanos viltis,-' 
svajones ir visą likusį gražų gy
venimą užklojo Viduklės kapi
nių smėlis. Tiktai mažieji jos 
pusbroliai, pusseserės ir ypač 
krikšto sūnelis Žygimantas dar 
ne kartą skaudžiai atsidus: 
“Kodėl? Ji visiems padėjo, o 
jai - niekas! Kodėl?”

Sovietinis išlaisvinimas tebeaidi
IGNAS MEDŽIUKAS
Birželio mėn. sukako 65 

metai, kai Sovietų Sąjunga, su
laužiusi pasirašytas sutartis, 
okupavo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomas respub
likas ir jas inkorporavo. Keistas 
rusų elgesys, kai praėjus tiek 
daug metų ir išaiškėjus slap
tiems dokumentams, vis dar 
stengiasi klastoti istoriją apie 
Baltijos valstybių okupaciją. Jie 
tebetvirtina, kad Lietuva, Latvi
ja ir Estija 1940 m. paprašė pri
imamos Sovietų Sąjungos glo- 
bon. Istorijos faktai sako ką ki
tą: šios valstybės, po pareikštų 
pramanytų apkaltinimų, įvedus 
karines pajėgas, buvo oku
puotos.

Iš surastų dokumentų pa
aiškėjo, kad Sovietų Sąjungos 
generalinis štabas jau 1939 m. 
išleido karinius žemėlapius, ku
riuose parodoma, kad Lietuva 
ir Latvija, kaip ir Gudija, laiko
mos sovietinėmis socialistinė
mis respublikomis. Iš anksto 
buvo paskirti emisarai, kurie, 
tartum gubernatoriai, buvo įpa
reigoti šiose valstybėse įvesti 
sovietinę sistemą: Lietuvoje - 
V. Dekanazov, Latvijoje - A. 
Višinskį, Estijoje - A. Zdanov. 
Jie buvo vyriausieji režisieriai, 
kurie prižiūrėjo, kad iš anksto 
nustatyta liūdna Baltijos tautų 
drama būtų tinkamai suvaidin
ta. Sovietų pasiuntinybėse buvo 
sudarytos šių valstybių mario
netinės vyriausybės, kurios tu
rėjo šokti pagal Kremliaus mu
ziką. Į akis krinta keistas sąvokų 
supainiojimas, kai okupacija 
vadinama išlaisvinimu.

Pulitzer premijos laureatas 
Alex Storozinski populiariame 
rytiniame dienraštyje AM New 
York rašo, kad Rusijos prezi
dentas Vladimir Putin, buvęs 
KGB papulkininkis, pareiškė, 
jog sovietų kariuomenė Antro
jo pasaulinio karo pabaigoje 
“Išvadavo Rytų Europą”. Be 
to, V. Putin apibūdino Sovietų 
Sąjungos iširimą kaip didžiau
sią XX-jo amžiaus katastrofą. 
Šiuo metu Rusijos miestuose 
vėl statomi paminklai J. Stali
nui, nors iš tikrųjų Stalinas iš
žudė daugiau žmonių negu Hit
ler - rašo Storozinski. Atrodo, 
kad dabartinė Rusijos valdžia 
stalinistinį laikotarpį bando pa
naudoti prezidento Putin reži
mui sustiprinti.

“Išvadavo?” klausia savo 
komentaruose vyriausias šio 
laikraščio redaktorius Alex Sto
rozinski. “Po karo Sovietų Są
junga prijungė 70,000 kv. kilo
metrų Lenkijos teritorijos (...). 
Ūkį ir kitą turtą, priklausiusį 
mano seneliams Lenkijoje, 
atėmė. Seneliai buvo ištremti į 
Sibirą, jų nėra gyvų. Bet leiski
te, gerbiamasis Putin, jų vardu 
padėkoti, kad juos išvadavote 
nuo jų nuosavybės”. Prezidento 
Putin gailestis dėl Sovietų Są
jungos geopolitinio subyrėjimo 
parodo, jog jis yra šalininkas 
sovietinio imperializmo.

Grįžtant prie Lietuvos oku
pacijos, atrodo, kad jai buvo 
daromas didžiausias spaudi
mas, nes besiderant vokiečiams 
su sovietais, iš pradžių Lietuva 
buvo numatyta palikti nacių 
įtakoje, tik lietuviams neatsisa
kius neutralumo derybos pa

krypo kita linkme - visos trys 
Baltijos valstybės tapo Sovietų 
Rusijos grobiu. Ir štai visų nu
stebimui birželio 15 sovietų 
tankai įriedėjo -į Lietuvos mies
tus ir užėmė svarbiausias pozi
cijas. Viską diktavo pagal pa
ruoštą planą Dekanazov. Jau 
pirmame sudarytos patikimos 
Kremliui vyriausybės, posėdyje 
nutarta panaikinti konkordatą, 
valstybių sienas ėmė saugoti 
sovietų sargybiniai, įvesta so
vietų valiuta, nors formaliai 
Lietuva ir kitos jos kaimynės 
dar nebuvo įjungtos į Sovietų 
Sąjungą. Taip pasireiškė sovie
tinis “teisingumas”, pabrėžia
mas savitarpio pagalbos sutar
tyse!

Paskubomis buvo surengti 
liaudies seimo rinkimai, ku
riuose kandidatai tegalėjo būti 
tik patvirtinti gubernatoriaus 
Dekanazovo. Rinkėjai buvo - 
prievarta varomi balsuoti: kas 
nebalsuos, bus “liaudies prie
šas”, o tai. reiškė - kandidatas į 
tremtį. Balsavusių pasai buvo 
antspauduojami specialiu 
štampu. Niekur nebuvo užsi
menama apie įsijungimą į So
vietų Sąjungą, taip pat griežtai 
paneigta, kad bus įvesti kolcho
zai. Visos slaptos instrukcijos 
ėjo iš Sovietų pasiuntinybės.

Pagaliau buvo sudaryta de
legacija vykti į Maskvą, kuriai 
vadovavo Justas Paleckis. Ži
noma, važiavo ir minėto “sei
mo” narė Salomėja Nėris, pa
rašiusi Stalinui pagarbinti po
emą. Delegacijos nariai už Tė
vynės išdavimą, prašant Staliną 
priimti Lietuvos socialistinę 
respubliką į Sovietų Sąjungą, 

buvo apmokėti judošišku gra
šiu, po 8,000 rublių.

LTSR laikinoji Aukščiausia 
taryba įpareigota pasiųsti Stali
nui sveikinimo padėką, kurios 
ištrauka čia pateikiama: “Lie
tuvos Tarybų Socialistinės Res
publikos Aukščiausioji Taryba 
sveikina jus, mūsų krašto išva
duotoją, savo brangųjį moky
toją ir didįjį vadą”.

Liaudies seimo delegacijos 
sugrįžimas panaudotas propa
gandai. Lietuvos darbininkų 
grupė Lietuvos įjungimą į 
TSRS šeimą pažymėjo sąjūdžiu 
už darbo našumo pakėlimą, 
kuris sudaro pirmąjį Lietuvos 
darbininkų stachanovietiško są
jūdžio daigą. O darbo valstie
čiai įsijungė į masinį judėjimą 
pertvarkyti žemės ūkį naujais 
pagrindais, pasižadėjo nuvalyti 
laukus ir juos apsėti.

Tik beprotis fanatikas gali 
dėkoti krašto pavergėjui už 
okupaciją, vadinant ją išlaisvi
nimu. Tiesa, sovietinė konstitu
cija gražiai parašyta, bet ją su
prasti gali tik tas, kuriam teko 
gyventi krašte, kuriame “švietė 
Stalino saulė”. Juk laisvame de
mokratiniame krašte nebūtų 
įmanoma, kad ginkluoti enka
vedistai naktį įsiveržtų į namus 
ir be jokios kaltės ištremtų šei
mą į Sibirą. Tokių išvežimų pra
dedant 1941 birželio 14 buvo 
daug. Mano giminės ir kaimy
nai ūkininkai buvo ištremti.

“Kol Rusija sako, kad 1940 
m. lietuvių tauta apsisprendė 
laisvai prisijungti prie SSRS, 
tol rusai yra ne civilizuota tauta, 
o kažkoks nesusipratimas” - 
sako politologas Česlovas 
Laurinavičius. Jis priminė, kad 
jie norėtų aiškinti savo naudai 
ir Helsinkio konferencijos 

baigiamąjį aktą, bet užmiršta 
ar nenori atsiminti, kad, prieš 
pasirašant šį aktą, tuo metu bu
vusio JAV prezidento Henry 
Ford administracija paskelbė, 
jog šis dokumentas neliečia 
Baltijos valstybių klausimo.

Labai svarbus yra nutari
mas, kuriam pritarė JAV kong
reso rūmai ir senatas; jame sa
koma: “Rusijos vyriausybė tu
rėtų aiškiai ir nedviprasmiškai 
pripažinti ir pasmerkti neteisė
tai Sovietų Sąjungos 1940-1991 
m. įvykdytą Baltijos valstybių - 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos - 
okupaciją bei aneksiją, Molo- 
tovo-Ribbentropo sutartį ir 
slaptuosius jų protokolus, pagal 
kuriuos buvo įvykdyta Baltijos 
šalių okupacija.

Šis paveikslėlis buvo platina
mas Lietuvoje 1924 metais su 
malda už Rusijos atsivertimą 
ir įrašu rusų ir lotynų kalba: 
“Pasaulio Išganytojau, gelbėk 
Rusiją” Nuotr. S. Sajausko

I I VISKI S ŽIBURIAI
Kviečiame bendradarbiauti - laukiame ir spausdiname įvairius straipsnius:

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

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

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

♦ naujienas iš Lietuvos, Kanados ir 
kitų kraštų...
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Nauji senatoriai
Ministeris pirmininkas 

Paul Martin paskyrė penkis 
naujus senatorius - buvusį 
Vankuverio merą Larry Cam
pbell, buvusį ministerijų kabi
neto vadovą Hugh Segal, bu
vusį parlamento narį iš Kve
beko Dennis Dawson, Mani- 
tobos filantropą ir visuome
nės veikėją Rod Zimmer ir 
buvusį konservatorių vyriau
sybės ministerį Andree 
Champagne. Yra dar likusios 
penkios laisvos vietos 105 at
stovus sudarančiame senate. 
Du iš jų turi būti iš Kvebeko 
provincijos, du iš New Bruns
wick ir vienas iš Prince Ed
ward Island.

Ontario provincijoje te- 
besitęsiantys karščiai ir saus
ra sudaro palankias sąlygas 
gaisrams plėstis. Meteorologų 
apskaičiavimu, pirmosiomis 
rugpjūčio mėnesio dienomis 
žemę pasiekė 150.000 žaibų ir 
sukėlė 147 miškų gaisrus. 
Gaisrams gesinti trūksta paty
rusių gaisrininkų, tačiau nau
jos gesinimo priemonės ir ge
sinimo būdai labai prisidėjo 
prie gaisrų kontrolės. Daug 
daugiau žalos nuo miško gais
rų patyrė Kvebeko ir Britų 
Kolumbijos provincijos, kur 
normalus gaisrų skaičius jau 
yra patrigubėjęs.

Didžiulis “Air France” 
lėktuvas, nusileidęs tarptauti
niame Toronto oro uoste, nu
slydo nuo tako ir pramušęs 
užtvarą įstrigo į krūmais apau
gusią Etobicoke upės daubą. 
Po to tuoj užsidegė. Visi 297 
keleiviai ir 12 asmenų įgula 
spėjo išsigelbėti. 14 žmonių 
buvo nesunkiai sužeisti. Kai 
kurie keleiviai ir įgulos dalis 
atsidūrė ant vos tik per porą 
šimtų metrų esančio greitke
lio, kur jų jau laukė greitosios 
pagalbos mašinos. Tuo metu 
siautė labai stipri audra su 
žaibais, lietumi ir vėjais. 
Liepsna ir dūmai dar buvo 
matomi net dviem valandom 
praėjus nuo avarijos pradžios. 
Tuo metu visi kiti skrydžiai 
buvo nukreipti į Otavą.

Dėl du mėnesius truku
sios karščių bangos Ontario 
provincijoje padidėjo elektros 
sunaudojimas. 2002 m. “On
tario Hydro” persitvarkė ir 
pasivadino “Ontario Power 
Authority”, kuri pagal 20-ties 
metų planą turėjo nustatyti 
veiklą elektros gamybai, tieki
mui ir jos sunaudojimui. Nu
statytos kainos už sunaudo
jamą energiją turėjo privesti 
provincijos elektros tiekėjus 
ir vartotojus prie kainos ir 
mokesčių balanso. Pernai dėl 
padidėjusio elektros pa
reikalavimo turėjo būti atitin
kamai pakeltos ir kainos, 
tačiau valdžia nutarė paremti 
vartotojus, ir todėl deficitas, 
kuris prieš kainų nustatymą 
buvo 25 bil. dol., pakilo visu 
bilijonu.

Kanadoje, ypač Ontario 
provincijoje, daugėja krimi
nalinių nusikaltimų, kuriuos 
vykdant vartojami šaunamieji 
ginklai. Kanados pasienio sar
gyba tvirtina, kad per pasku
tinius penkerius metus dau
giau kaip 5,000 nelegalių gink

lų buvo konfiskuota, vežant 
juos iš JAV. Organizuotos kri
minalinės grupuotės yra labai 
įsivėlusios į nelegalių ginklų 
kontrabandą iš JAV, nes ten 
daugelyje valstijų juos galima 
įsigyti beveik nevaržomai. 
Daugiau kaip pusė ginklų, ku
rie buvo pavartoti Toronte 
vykdant kriminalinius nusikal
timus, buvo įvežti iš JAV. On
tario opozicijos vadas konser
vatorius John Tory ir premje
ras Dalton McGuinty susitiko 
su ambasadoriumi JAV Frank 
McKenna pasitarti ginklų ir 
sienos kontrolės reikalais. Tei
sėsaugos institucijos yra pa- 
ruošusios ginklų kontrolės ir 
jų vartojimo potvarkius griež
čiau bausti kriminalistus.

Kanados-Amerikos ledo 
ritulio lyga (NHL) turi sun
kumų susitarti su Rusija dėl 
jau veikiančios tvarkos Pasau
linei taurei laimėti. Tvarka 
buvo nustatyta Tarptautinės 
ledo ritulio federacijos. Vi
soms Europos valstybinėms 
komandoms sutariant, savo 
veto pareiškė Rusija. Ji nori, 
kad kiekviena jos komanda 
atskirai tartųsi su komando
mis Europoje ar Šiaurės Ame
rikoje. Tokios derybos gali 
trukti daug ilgiau, negu yra li
kę laiko iki sezono pradžios, 
ir tai dar neaišku, ar tam pri
tars Europos valstybių atstovai.

Didžiausia ištisus metus 
neužsidaranti mokykla Ka
nadoje, Bramptone, ON, pra
dėjo savo mokslo metus. Toje 
mokykloje besimokantys vai
kai susirinko mokytis anks
čiau už visus kitus. Bet jie gaus 
atostogų pertraukas spalio, 
vasario ir kovo mėnesiais bei 
daugiau prailgintų savaitgalių 
negu kitose mokyklose. 
Mokslo dienų skaičius bus tas 
pats kaip ir kitose viešosiose 
mokyklose. Vaikams ir moky
tojams patinka ši sistema, nes 
manoma, kad per ilgas vasa
ros atostogas jaunimas prade
da užmiršti tai, ką buvo išmo
kęs. Tik trys nuošimčiai tėvų 
pasiliko prie senosios siste
mos, ir jų vaikai bus nemoka
mai pervežami į gretimas mo
kyklas. Manoma, kad ilgos va
saros atostogos buvo reikalin
gos seniau, kai reikėdavo visai 
šeimynai prisidėti prie der
liaus nuėmimo. Vaikų pagalba 
šeimoje tada buvo būtina. 
Šiuo metu turtingesnės šei
mos siunčia savo vaikus į įvai
rias stovyklas. Daugumai ma
žiau pasiturinčių šeimų jos 
neprieinamos.

Paskutinis Antrojo pa
saulinio karo Viktorijos kry
žiaus (Victoria Cross) didvy
ris buvo pašarvotas Otavos 
parlamento rūmuose. Jo pe
lenai buvo atvežti iš Vankuve
rio. Seržantas Ernest Smith 
Viktorijos kryžiumi buvo ap
dovanotas už drąsą kautynėse, 
kai jo dalinys Italijoje buvo 
užpultas trijų vokiečių tankų 
ir 30 karių. Veteranų ministe- 
rė Albina Guamieri atstovavo 
Kanados vyriausybei Ernest 
Smith laidotuvėse. Velionies 
palaikai bus palaidoti jūroje 
iš “HMCS Ottawa” laivo. AKV

Buvusi Lietuvos prezidentūra Kaune perduota K.M. Čiurlionio dailės muziejui. Nuotraukoje - 
kalba prezidentas Valdas Adamkus (viduryje). Iš k.: Kauno miesto meras Arvydas Garbaravičius, 
Alma Adamkienė, muziejaus skyriaus vadovė Birutė Garbaravičienė, JAV ambasadorius Stephen 
Mal Nuotr. S. Sajausko

Tlirininga ateitininkų stovykla
Atkelta iš 3-čio psl.

Šeštadienio tema buvo 
Globalizacija, jos kultūrinės 
pasekmės, įtaka lietuviui ir 
katalikui. Pirmiausia kalbėjo 
Lina Šeštokaitė, pabrėždama 
globalizacijos įtaką technolo
gijoje, finansų srityje ir infor
macijoje. PreL Gintaras Gru
šas pabrėžė mintį: Bažnyčia 
užsiima globalizacija jau 2000 
metų. Paminėjo, kad vien tik 
Ispanijoje jau yra apie 50,000 
lietuvių, tiek pat yra ir Airijo
je. Daugėja kitataučių Lietu
voje. Europos sąjungoje yra 
25 kalbos ir visos yra laiko
mos legaliomis. Iškyla įvairūs ♦ 
socialiniai klausimai, į kuriuos 
turime žvelgti krikščionišku 
požiūriu.

Sekantis kalbėtojas buvo 
amerikietis Jeff Clark. Jo lie
tuvių kalba gana gera ir tai
syklinga. Jis sakė nesąs globa
lizacijos stebėtojas, bet daly
vis, lygino amerikiečius su lie
tuviais, nes ir vienų, ir kitų 
laisvės bei materialinės gero
vės supratimas yra kitoks. Pa
brėžė, kad yra svarbu suderin
ti vertybes su gyvenimo prak
tika ir pritaikyti savo gyveni
me.

Darius Mickevičius, kuris 
dirba teisininku Lietuvoje, iš
kėlė klausimą: ar galima nu
tautėti gyvenant Lietuvoje. 
Paminėjo, kad Lietuvoje 80% 
gyventojų yra lietuviai, 10% 
yra lenkų ir 8% rusų. Tautinių 
mažumų vaikai gerai kalba 
lietuviškai. Dar laikomasi se
nų tradicijų ir papročių, jauni
mas noriai dalyvauja liaudies 
renginiuose, madoje yra lietu
viškos kaimo vestuvės. Tautiš
kumas labiausiai pasireiškia 
sporto varžybose. Gaila tik, 
kad per 15 metų apie 300,000- 
400,000 išvyko iš Lietuvos. 
Daugiausia jaunimo. Pilietiš
kumo laipsnis labai silpnas.

Paskutinė šeštadienio pa
skaita buvo Lietuvių tapatybės 
kūrimas Amerikos rėmuose. 
Labai išsamiai tą temą gvilde
no Elona Vaišnienė. Po pietų 
studentų atstovai surengė dis

Niekada nesisvaidyk purvais: į taikinį gali nepataikyti, o tavo rankos vis pasiliks 
purvinos (J. Parker)

kusijas apie jaunimo tautinio 
apsisprendimo dilemas. Ir pa
galiau vakare didysis laužas, 
kurį vedė Vaiva Vygantaitė ir 
akademikai. Labai įdomi pro
grama.

Pranešimai ir teismas
Sekmadienio rytą Ateiti

ninkų šalpos fondo pranešimą 
padarė Marytė Meškauskaitė. 
Apie ateitininkų kongresą, 
kuris įvyks 2006 m. rugpjūčio 
mėn. Panevėžyje, kalbėjo Ire
na Bikulčienė, gyvenanti Pa
nevėžyje. Živilė Šeporaitytė, 
Ateities žurnalo redaktorė, pa
pasakojo apie žurnalo proble
mas. Tuo pačiu metu Ateities 
vieno numerio išleidimui 
$2,300 auką nuo Toronto atei
tininkų redaktorei įteikė Lai
ma Underienė, atvykusi iš To
ronto.

Paskutinį pranešimą apie 
Lietuvos ateitininkų darbus ir 
ateities vizijas padarė Federa
cijos pirmininkas Liutauras 
Serapinas.

Ateitininkų teismas. Bu
vęs Federacijos vadas Juozas 
Polikaitis tarė įžanginį žodį ir 
prasidėjo teismo eiga. Teisėjas 
buvo Darius Mickevičius, ku
ris iš profesijos yra teisininkas 
Lietuvoje. Vyriausia prokuro
rė buvo Joana Kuraitė-Lasie- 
nė, jos padėjėjai: Linas Kojelis 
ir Daina Quinn. Gynėjų ko
mandą sudarė: Almis Kuolas, 
jo padėjėjai: Aloyzas Pakal
niškis ir Giedrė Kazlauskaitė. 
Vietas užėmė 6 liudininkai ir 
prisiekusių grupė taip pat še
ši. Kaltinimai buvo: šiuo metu 
nėra tikslo ateitininkams išlai
kyti lietuvišką tapatybę, nes 
darosi per sunku atsispirti vei
kiančiai aplinkai, kuri visaip 
naikina tautinę savimonę. 
Siūlė sustabdyti ateitininkų 
veiklą Amerikoje ir Kanadoje. 
Almis Kuolas gynėjų vardu 
paaiškino, kad tautiškumas ir 
veikla dar yra gyva, ateitinin
kai dar ilgai išsilaikys. Abi pu
sės apklausinėjo liudininkus, 
tada prokurorė ir gynėjas tarė 
užbaigiamąjį žodį. Teisėjas 
išsiuntė prisiekusius pasitarti. 
Vincas Kolyčius prisiekusiųjų 

vardu pareiškė, kad visi pri
siekusieji priėjo prie vienos 
nuomonės ir ateitininkus iš
teisina, tik siūlo, kad sugrįžę į 
savo vietoves asmeniškai ir 
bendrai susirinkimuose pa
svarstytų stovykloje iškeltus 
klausimus - kur mes einame 
kaip ateitininkai, kaip kata
likai ir kaip lietuviai. Tuo teis
mas ir baigėsi.

Šventėm paskutines Mi
šias ir vėliau po pietų visa sto
vykla dalyvavo “Šmegenų 
audroje” (Brain storming). 
Stovyklautojai pasidalino gru
pelėmis, ir kiekvienai grupei 
buvo paruošti klausimai, į ku
riuos kiekvienas turėjo atsa
kyti. Vėliau visi vėl susirinko 
kartu, ir kiekviena grupė pa
teikė savo dalyvių atsakymus. 
Vedė Audrius Polikaitis. Iš tos 
sesijos liko daug medžiagos 
ateities veiklai.

Vakare įvyko stovyklos 
spektaklis, kurį paruošė Rasa 
ir Titas Varnai. Pasirodė sto
vyklos choras, ir kūrybinga 
studentų grupė visus nuste
bino savo originaliu pasirody
mu. Palapinėje jaunimas su
rengė šokius.

Pirmadienio rytą po pus
ryčių įvyko stovyklos uždary
mas. Dr. Ona Daugirdienė 
tarė užbaigiamąjį žodį, kele
tas stovyklautojų pasidalino 
mintimis apie stovyklą, ir Vin
cas Kolyčius užbaigė bendra 
malda. Sugiedojom ateitinin
kų himną ir skirstėmės namo.

Reikia stebėtis ir dėkoti 
dr. Onai Daugirdienei už pa
rinktą stovyklos temą: “Quo 
vadis - kur eini ateitininke, 
katalike, lietuvi?” Reikia dė
koti už jos įdėtą darbą ir va
dovavimą stovyklai. Viskas 
buvo paruošta iki smulkių de
talių. Pakviestieji paskaitinin
kai palietė visus penkis ateiti
ninkų principus. Ačiū Onai ir 
visiems jos pagalbininkams. 
Visiems dalyviams buvo malo
nus atsigaivinimas ir atsinau
jinimas, priminimas, kad mū
sų tikslas - “Visa atnaujinti 
Kristuje”. Garbė Kristui!
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PERLAIDOTI PALAIKAI

Rugpjūčio 4 d. Karaliaus 
Mindaugo motorizuotojo pės
tininkų bataliono ir generolo 
leitenanto Motiejaus Pečiu- 
lionio arsenalo II pėstininkų 
kuopos kariai padėjo Panevė
žio ir Klaipėdos miesto savi
valdybėms perlaidoti per Pir
mąjį pasaulinį karą žuvusių ir 
Panevėžyje palaidotų vokiečių 
kareivių palaikus. Iš viso 832 
vokiečių karių palaikai perlai
doti vokiečių karių kapinėse 
Herkaus Manto gatvėje, Klai
pėdoje. Karių pagerbimo iš
kilmės įvyks rugsėjo 20 d., 
skelbia ELTA-LGTIC.
POPULIARUS RAMBYNO 

KALNAS
Klaipėdos universiteto ty

rimo, pernai atlikto Rambyno 
regioniniame parke duomeni
mis, Rambyno kalnas yra pir
moje vietoje pagal populiaru
mą. Antroje vietoje - aštuo
niolikos kamienų Raganų eglė 
Vilkyškių miške, trečioje - 
baltųjų gandrų kolonija Bitė
nų kaime prie Nemuno. Per 
dešimt liepos mėnesio dienų 
ant Rambyno kalno užkopė 
1300 žmonių, o parke visas 
lankytinas vietas aplankė be
veik 2300 turistų. Parkas buvo 
įsteigtas 1992 metais, kalnas 
įtrauktas į kultūros vertybių 
sąrašą kaip mitologinis objek
tas. Saugoma teritorija užima 
4520 hektarų. 2002 m. pradėta 
Rambyno kalno griūvančios 
nuo irimo dalies sutvarkymo 
ir apsaugos techninių priemo
nių įrengimo darbai, atlikti 
kalno bei jo aplinkos archeo
loginiai tyrimai. Šlaito apsau
gai pagerinti įrengti ąžuoliniai 
laiptai su tarpinėmis ir apžval
gos aikštelėmis.
UŽTERŠTAS MAJONEZAS

LGTIC žiniomis, Valsty
binė maisto ir veterinarijos 
tarnyba (VMVT) uždraudė į 
Lietuvą įvežti 1.6 tonos žmo
nių sveikatai pavojingo rusiš
ko majonezo “Provansalis”. 
Jame bendras mikrobiologi
nis užterštumas leistiną higie
nos normą viršijo 780 kartų. 
Majonezo gamintojas - “Bal- 
timor-Stalica”. Produktas 
greičiausiai buvo nešvariai pa
gamintas arba laikytas netin
kamomis sąlygomis. Lietuvai 
šiuo atveju teko pirmą kartą 
Europos komisijai siųsti pra
nešimą apie šios rūšies nesau
gų maisto produktą.

NEPLANUOJA FINANSŲ
Tyrimų agentūros “Rait” 

duomenimis, beveik du treč
daliai Lietuvos gyventojų ne
sugeba tvarkytis su pinigais - 
40.8% biudžeto neplanuoja, o 
dar 21.8% bando planuoti, ta
čiau jiems nepavyksta, rašo 
ELTA-LGTIC. Geriau sekasi 
37.5% gyventojų - 18% su
planuoja visas išlaidas ir plano 
laikosi, 19.1% planuoja tik 
brangiausius pirkinius, o 0.1% 
atideda dalį pinigų, o likusius 
leidžia pagal poreikius. Tyri
mas nustatė, kad daugumai 
lietuvių materialinė gerovė 
pagal svarbą yra svarbesnė ne
gu išsilavinimas, draugai, lais

valaikis, religija ir politika. 
Labiau už gerovę piliečiai ver
tina tik šeimą ir darbą. Nors 
dauguma šeimų savo biudžetą 
apsvarsto kartu (54.8%), šei
mos sąskaitas dažniau apmo
ka moterys, jos taip pat gerįąu 
išmano, kiek ir kam išleido 
pinigų.

DAUG VAIKŲ RŪKO
Lietuva yra .viena iš 12 

Europos sąjungos (ES) vals
tybių, kuriose daugiausia rū
kančių jaunuolių, parodė tyri
mas “Sveikos gyvensenos 
įpročių tarp mokyklinio am
žiaus vaikų studija”. Rūkymas 
- itin didelė problema naujo
se ES valstybėse - Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Čekijoje, 
Lenkijoje ir Vengrijoje, rašo 
ELTA-LGTIC. Ryškiausias 
rūkančiųjų skaičiaus padidėji
mas pastebėtas tarp 11-15 me
tų vaikų. Rytų Europos valsty
bėse rūko daugiau berniukų 
negu mergaičių, vidurinėse ir 
pietų valstybėse skirtumas 
tarp rūkančių berniukų ir 
mergaičių nedidelis. Šiaurės 
ir Vakarų Europos valstybėse 
rūko daugiau mergaičių negu 
berniukų.

PADAUGĖJO 
SKENDUOLIŲ

Lietuvos žinios praneša, 
kad Lietuvoje iki liepos 20 
dienos nuskendo net 75 gy
ventojai. Per tą patį laikotarpį 
pernai nuskendo tik 33. Šiais 
metais per dvi pirmąsias lie
pos mėnesio savaites nusken
do 20. Daugeliui pakenkia 
alkoholis, nemažai būna ir ne
atsargumo, per didelio pasiti
kėjimo savo pajėgomis plauk
ti, kada oras nepalankus, ban
gos didelės. Kasmet Lietuvoje 
nuskęsta mažiausiai 150 gy
ventojų.

ŽALIŲJŲ PROTESTAI
Rugpjūčio 3 d. Pakruojo 

ir Kelmės rajonų gyventojai 
bei Lietuvos žaliųjų judėjimo 
nariai Vilniuje surengė pro
testą prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos ir prie Lietuvos 
vyriausybės. Dalyviai protes
tavo prieš Danijos firmos 
“Saerimner” ketinimus Pak
ruojo ir Kelmės rajonuose sta
tyti stambius kiaulių augini
mo ūkius. Jie reikalavo, kad 
Sveikatos apsaugos ministeri
ja daugiau dėmesio skirtų 
žmonių sveikatos apsaugai, 
nepataikautų investitoriams, 
o vyriausybė raginama įparei
goti ministerijas išnagrinėti 
kiaulininkystės plėtros Lietu
voje klausimus, didelių kiauli
ninkystės kompleksų poveikį 
aplinkai ir žmonių sveikatai, 
atsižvelgti į visuomenės nuo
monę ir į pačios Danijos pa
tirtį. Europos parlamento na
rė iš Danijos Margrete Auken 
Daniją pavadino “žalia dyku
ma”, kaltindama gausybę Da
nijoje veikiančių kiaulių ūkių, 
viešai paragino uždrausti Lie
tuvoje tokių ūkių statybas. 
Kiaulių ūkiai užteršia orą, 
vandenį ir dirvožemį, užkerta 
kelią ekologinės žemdirbys
tės, bitininkystės, kaimo turiz
mo ir kitų verslų vystymui
si. RSJ

ĮLIETUVIŲ TELKINIUOSE|-----------------

Mokykla, kurioje mokėsi 1500 jaunuolių
Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinei mokyklai 55 metai

IGNAS MEDŽIUKAS
Rūpintis lietuvių jaunimo 

tautiniu išlikimu Amerikos Va
karuose pradininkas buvo prel. 
Julius Maciejauskas. Jam kilo 
mintis steigti mokyklą, kurioje 
ateiviai iš Lietuvos galėtų auk
lėti savo vaikus lietuviškai, kad 
jie mokėtų lietuvių kalbą ir my
lėtų Lietuvą. Tam reikalui jis 
buvo numatęs seseles pranciš
kones iš Pittsburgo. Deja, su
manymas buvo per ankstyvas, 
nes Sv. Kazimiero parapija Los 
Angeles buvo negausi. Tik 1949 
m. naujasis parapijos klebonas 
kun. J. Kučingis ėmėsi mažu 
mastu vykdyti šį sumanymą. Jis 
pasikvietė tas seseles, o prie jų 
prisidėjo ką tik iš Europos at
vykusi mokyt. Ona Razutienė. 
Pamokos vyko sekmadieniais 
garaže ir rūsyje.

Mokyklos padėtis pagerė
jo, kai klebonas kun. J. Kučingis 
(vėliau pakeltas prelatu) įsteigė 
parapijos mokyklą, pastatyda
mas naują gražų mokyklos pa
statą. Lietuvių kalbą mokė mkt. 
Razutienė kasdien, nes mokyk
lą lankė kelios dešimtys lietu
vių kilmės vaikų. Šeštadieniais 
mokyklos klasėmis naudojosi 
šeštad. Lituanistinė mokykla. 
Tik užaugus jaunimui, kuris kū
rėsi priemiesčiuose, vaikų skai
čius ėmė mažėti, kol pagaliau 
teko parapijos mokykloje lietu
vių kalbos mokymą nutraukti, 
nes pritrūko mokinių. Tačiau 
šeštadieninė mokykla, ir per
žengusi pusės šimto metų 
slenkstį, tęsė sėkmingai savo 
darbą toliau.

Š.m. birželio 4 d. buvo 
mokslo metų užbaigimas. Į pa
rapijos salę susirinkus moki
niams, jų tėveliams, mokyto
jams ir svečiams, mokyklos di
rektorė Marytė Newsom prane
šė; kad mokyklą praėjusiais me
tais lankė 122 mokiniai, su jais 
dirbo 23 mokytojos ar mokyto
jai. Mokiniams buvo įteikti pa
žymėjimai ir dovanos. Keturi 
abiturientai, išėję 12 metų kur
są - Andrius Mikuckis, Tauras 
Stočkus, Mantas Žvinakevičius, 
Liudas Deveikis - gavo mokyk
los baigimo atestatus. Juos 
įteikė LR generalinis garbės 
konsulas Vytautas Čekanauskas.

Mokykla išlaikoma tėvų, 
kurie išsirenka komitetą. Para
mos gauta iš Lietuvių fondo, 
JAV Švietimo tarybos, kurios 
pirm, yra mkt. Dalilė Polikai- 
tienė. Mokytojai gilino žinias 
Švietimo tarybos suorganizuo-
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CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS
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Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 2005 m. abi
turientai (iš k.): Andrius Mikuckis, Tauras Stočkus, Mantas 
Žvinakevičius, Liudas Deveikis

toje konferencijoje.
Be nustatytos akademinės 

programos, mokiniai yra atlikę 
daug kitų darbų. Jie rūpinosi 
labdarybe, pasiųsdami žaislų 
siuntas “Aušrinės” vaikų cent
rui N. Akmenėje. Iš jų gavo pa
dėkos laiškučius. Kalėdų eglu
tės programa buvo paruošta 
Auksės Jackūnaitės. Vyresniųjų 
klasių mokiniai dalyvavo 
Arkivyskupijos tarptautinėse 
Mišiose. Grupė mokinių daly
vavo Skandinavų festivalyje. 
Mokiniai dalyvavo Švietimo 
tarybos rašinių ir piešinių, taip 
pat LB Klyvlande poezijos kon
kursuose. Laimėjo premijų. 
Eglutės žurnale dažnai pasiro
dydavo šios mokyklos mokinių 
kūryba. Susikaupimą prieš Ve
lykas vedė kun. dr. Arvydas Žy- 
gas iš Lietuvos. Vyresnieji mo
kiniai varžėsi Geografijos-isto- 
rijos konkurse, įsteigtame prisi
minti mirusiam mokytojui Vla
dui Šakaliui. Nepriklausomybės 
šventė paminėta, sukuriant Lie
tuvos vaizdelius. Motinos diena 
švęsta eilėraščiais, dainomis ir 
įteikimu gėlių mamytėms. Mo
kiniai pamatė “Keistuolių teat
rą” iš Lietuvos. Rašytojas Vy
tautas Landsbergis lankėsi mo
kykloje su savo kūryba.

Direktorė Marytė Newsom 
gegužės mėn. buvo nuvykusi į 
Trakus, kur Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamentas su
rengė lituanistinių mokyklų se
minarą.

Los Angeles lituanistinę 
mokyklą lankė ar baigė beveik 
1500 jaunuolių, kurie, išėję uni
versitetuose mokslus, įsigijo 
svarbias profesijas: medicinos 
daktarų, teisininkų, pedagogų, 
inžinierių ir kt. Linas Kojelis 
1983-1988 m. buvo JAV prezi
dento Reagan štabo ryšių su vi
suomene asistentas ir kitose 
aukštose pareigose. Gintaras 
Grušas, išėjęs į kunigus, pakel

į!
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tas monsinjoru, eina svarbias 
pareigas Lietuvoje.

Nors išsisklaidę po Ameri
ką ir kitus kraštus, buvę moki
niai, prisimindami mokyklą, 
brangina tėvų kalbą ir kelia Lie
tuvos vardą. Daugelis, susipaži
nę lituanistinėje mokykloje, su
kūrė stiprias lietuviškas šeimas, 
kurių atžalos taip pat lanko li
tuanistines mokyklas.

Detroit, Ml
ŠV. ANTANO PARAPIJO

JE 2005.VII. 17 įvyko Dariaus 
ir Girėno skrydžio prieš 72 me
tus paminėjimas. Klebonas 
kim. Alfonsas Babonas atnaša
vo Mišias, kurių metu Stasio 
Sližio vadovaujamas moterų 
choras atliko A. Guido Maria 
rriater gratiae ir Hutter Malda; 
solines partijas giedojo St. Sli
žys. Akademiją vedė Saulių są
jungos išeivijoje vadas Mykolas 
Abarius. Labai įspūdingai nu
aidėjo Stasio Sližio sukurtos 
Dariaus ir Girėno rauda ir Da
riaus ir Girėno daina. Toks pa
gerbimas įvyksta Detroite kiek
vienais metais.

Saulius Šimoliūnas

Rožės, sužydėjusios Simo Au- 
gaičio sode Watertown, CT

PCZMKSf FOUR SEASONS 
REALTY limited

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

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

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

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

Darbo 705-445-8143
Elektroninis paštas: satvaitis@bnits.com 

Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com

mailto:satvaitis@bnits.com
http://www.homesgeorgianbay.com
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Buvusioje Lietuvos prezidentūroje Kaune, atidarius dailės parodą; jos dalyviai. Iš k.: Osvaldas 
Daugelis, Petras Klimas, jn., Kazys Lozoraitis, p. Lozoraitienė Nuotr. S. Sajausko

© LIETUVIAI PASAULYJE

Wasaga Beach, ON
KOPŲ BALSAI - tai Vasa- 

gos ir apylinkės pensininkų klu
bo žiniaraštis (Liepa, 2005). 
Dviejų puslapių leidinys atspin
di vasagiečių gyvenimą ir veik
lą. Rašoma, kad birželio 26 d. 
klubas surengė Joninių geguži
nę, pagerbė Jonus, Petrus, Po
vilus ir Vladus, papuošė juos 
spalvotais vainikais. Nuo karš
tos saulės apsisaugoti klubas 
įsigijo skėčių; tam reikalui M. 
Juozaitienė paaukojo $50. Lie
pos 13 d. klubo nariai su pa
lengvėjusiom kišenėm, bet ge
roj nuotaikoj grįžo iš “Casino- 
Rama”. Tikriausiai, visi pasi
džiaugė ir kelione laivu po 
Kempenfelt įlanką, kuri turėjo 
įvykti rugpjūčio 10 d. Pensinin
kų klubui priklauso 81 narys, ir 
narių skaičius didėja. Žiniaraštį 
Tėviškės žiburiams prisiuntė 
Kęstas Poškus, laiškelyje nu
rodydamas, kad Kopų balsai bus 
leidžiami kas mėnesį. Inf.

L. STANKEVIČIUS
• Kodėl gydytojai prie sun

kiai sergančio ligonio kalba 
tarp savęs lotyniškai?

Todėl, kad sergantis pri
prastų prie mirusios kalbos.

- Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIU

MOKAME UŽ:
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% 
santaupas...........................1.00%
kasd. pal. taupymo s1sk. .0.75% 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius .............1.50%
180 dienų indėlius .......... 1.55%
1 m. term, indėlius........... 2.50%
2 m. term, indėlius........... 2.75%
3 m. term, indėlius........... 3.00%
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Hamilton, ON
A.a. JONO DEVEIKIO at

minimui, užjausdami sūnų Joną 
su šeima, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $20 - G. Agur- 
kienė, E. Daugilienė, E.K. Gu- 
dinskai, D.M. Jonikai, G. Sen
kus, A. Volungienė, A.K. Žilvy
čiai; $15 - A.S. Urbonavičiai; 
$10 - J. Astas, M. Borusienė, 
L.P. (Sipariai, V.P. Šidlauskai; $5 
- EM. Gudinskai.

PLV komitetas
DIENRAŠTYJE THE HA

MILTON SPECTATOR š.m. ge

Merkinės piliakalnis vasaros metu - apylinkės puošmena
Nuotr. V. Kolyčiaus

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS

PASKOLAS 
Asmenines nuo.................4.70%
nekilo, 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 

gužės mėnesį buvo išspausdin
tas laiškas, pasirašytas Aldona 
Gailius, kuriame ji pažymi, kad 
II Pasaulinio karo pabaiga Bal
tijos kraštuose jokiu būdu ne
buvo išlaisvinimo šventė, o 50 
metų brutalios okupacijos pra
džia, ir kad iki 1953 m. iš Lietu
vos buvo deportuota 400,000 
gyventojų į tolimiausius Rusijos 
kampus.

PRANAS SAKALAS a.a. 
Zitos Sakalienės 3-iųjų mirties 
metinių proga Kanados lietu
vių fondui aukojo $300. KLF 
dėkingas už aukas, jgs

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
A.a. prel. Leonas Peck- 

Pečiukevičius, 90 metų, pa
baigęs aukoti Mišias, dar ne
nusirengęs liturginių drabužių 
š.m. birželio 13 d., mirė ištik
tas širdies smūgio. Velionis 
prieš savaitę buvo atšventęs 
90 metų gimtadienį. Jis gimė 
1915 m. balandžio 12 d. Fila
delfijoje, PA. Abu tėvai, atei
viai iš Dzūkijos, augino 9 vai
kų šeimą. Leonas, baigęs Ma- 
rianapolio gimnaziją Thom
son mieste, CT, išvyko į Lietu
vą ir įstojo į Vilniaus kunigų 
seminariją. Sovietams oku
puojant Lietuvą, 1940 m. grį
žo į Ameriką ir 1942 m. baigė 
St. Charles Boremoe kunigų 
seminariją ir tais pačiais me
tais įšventintas kunigu. Vika
ravo ir klebonavo įvairiose 
lietuvių parapijose Pensilva
nijoje. Nuo 1970 metų iki iš
ėjimo pensijon klebonavo 
amerikiečių parapijoje. Try
lika metų dėstė prancūzų ir 
lotynų kalbas katalikiškoje 
gimnazijoje. 1988 m. Šv. Sosto 
pakeltas į prelatus, o vysk. J. 
Žemaitis suteikė jam Vilka
viškio vyskupijos garbės ka
nauninko titulą, atsidėkoda
mas už dosnią finansinę para
mą šiai vyskupijai. Velionis 
mokėjo anglų, rusų, lotynų, 
prancūzų ir lietuvių kalbas. 
Mėgo keliauti. Su vysk. P. Bal
takiu, OFM, aplankė Rusijos, 
Sibiro, Pietų Amerikos lietu
vius. Sulaukęs 77 metų, atsi
sakė klebono pareigų ir toliau 
darbavosi sielovadoje, talkin
damas kaimyninėms parapi
joms. Velionis palaidotas bir
želio 20 d. iš Šv. Juozapo šven
tovės. Gedulines Mišias su ki
tais dvasininkais koncelebra- 
vo Filadelfijos arkivyskupas 
kard. J. Regoli. (Darbininkas, 
2005 m. 7/8 nr.)
V

Švedija
Lietuvos žvejybos laive 

prie Švedijos krantų mirė du 
laivo įgulos nariai. Laivo “Se
noji Baltija” direktoriaus M. 
Rimeikio teigimu, nelaimė 
įvyko, kai laivo šešių narių 
įgula iškrovusi apie 18 tonų 
kilkių, išplaukė iš Švedijos 
uosto Klaipėdos link. Staiga 
laive mirė mechanikas R. Ka- 
rabutas ir meistras J. Nikiti
nas. Mirusiųjų kūnai perduoti 
švedų medicinos žinovams. 
Liūdna žinia buvo pranešta ki
tam Lietuvos laivui, praplau
kiančiam į Švediją. Kiti jūrei
viai - žuvies apdorotojas V. 
Milkelčiukas ir laivo kapitonas 
R. Steponavičius buvo nuga
benti į ligoninę, o dar du ne
nukentėję jūreiviai buvo ap
gyvendinti viešbutyje. Švedijos 
spauda rašė, kad Lietuvos lai
vo jūrininkai apsinuodijo du
jomis, kurios atsirado dėl pū
vančių gabentų žuvų - kilkių. 
(BNS)
Japonija

Lietuvių tautinė diena įvy

BPL Import/Export
SIUNTINIAI i LIETUVA *. h

SKAMBINTI

Petras Brasas
(905)383-1650 

ko liepos 6 d. parodoje “Expo 
2005”. Dienos renginius pra
dėjo Lietuvos ministeris pirmi
ninkas A. Brazauskas, pareiš
kęs, kad Lietuva, būdama Eu
ropos sąjungos ir ŠAS (NATO) 
narė, priima naujus iššūkius. 
Atsirandančios perspektyvos 
bei galimybės plėtoti ir gilinti 
ryšius su pasaulio bendruome
ne. Viename parodos paviljo
ne vyko lietuvių surengtas kon
certas, kuriame programą at
liko žinomas smuikininkas V. 
Čepinskas, operos solistas 
E.M. Prudauskas, balerina E. 
Špokaitė. Pasak spaudos pra
nešimų, dalyvių buvo pilna salė 
talpinanti 3,500 žmonių. (BNS)

Lenkija
Šio krašto Lietuvių bend

ruomenės vadovai aptarė išei
vijos reikalus su Lietuvos už
sienio reikalų ministeriu A. 
Valioniu. Lenkijos lietuvių 
bendruomenės pirm. I. Gaspe- 
ravičiūtė, vicepirm. Br. Ma
jauskas ir Lenkijos lietuvių 
draugijos pirm. A. Vaicekaus
kas tarėsi su ministeriu A. Va
lioniu, kaip Lenkijos lietuvių 
vadovai galėtų darniau bend
radarbiauti su Lietuvos įstai
gomis. Toks bendradarbiavi
mas esąs būtinas. Kartu buvo 
pasidžiaugta, kad šį rudenį bus 
baigtas statyti Lietuvių švie
timo centras Seinuose, kuria
me galės mokytis Seinų ir 
Punsko lietuviai. Šiame pokal
byje taip pat dalyvavo Lietu
vos konsule Seinuose A. Čer- 
nevičienė. (ELTA)

Australija
Viktorijos provincijos 

parlamente birželio 22 d. Vil
niaus universiteto doktorantei 
Jolantai Piliponytei buvo įteik
tas 2000 dol. stipendijos čekis 
ir pakviesta dalyvauti parla
mento pietuose. Juose taipgi 
dalyvavo Lietuvos generalinis 
garbės konsulas A. Žilinskas 
Melburne, Australijos-Baltijos 
prekybos rūmų pirmininkas L. 
Žukauskas, Melburno univer
siteto studentų mainų progra
mos koordinatorius ir kiti sve
čiai. Studentų mainų sutartis 
pasirašyta 1999 ir 2000 metais, 
o 2003 m. ji praplėsta į univer
sitetinį lygį. Šeši Melburno 
universiteto studentai dalyva
vo šioje mainų programoje, 
studijuodami Vilniaus univer
sitete. J. Piliponytė yra pirmoji 
mainų studentė Melburno uni
versitete. Per stipendijų įtei
kimą kalbėjo Lietuvos gen. 
konsulas A. Žilinskas, pažy
mėdamas naudą, kurią gauna 
šių mainų studentai. Kartu yra 
plečiami Lietuvos ir Australi
jos tarpusavio santykiai. Jo
lanta sociologijos magistrės 
laipsnį įsigijo Vilniaus univer
sitete, o Melburno universi
tete, vadovaujant prof. L. Hol
mes ir prof. A. Dobzgninui iš 
Vilniaus, rašo disertaciją apie 
korupciją pokomunistiniuose 
kraštuose. (Mūsų pastogė, 2005 
m. 28 nr.) J.A.

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, 
kuri yra pažymėta ant laik
raščio lipdės su jūsų adresu. 
Nelaukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo sutau
pysite administracijos laiką 
ir pašto išlaidas.

http://www.talka.ca


8 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2005.VIII.16 Nr. 31-32

Mažosios Lietuvos enciklopedija
DR. MARTYNAS PURVINAS, 

MARIJA PURVINIENE
1996 metais išeivijos (visų pirma 

prof. Viliaus Pėteraičio) iniciatyva buvo 
pradėta rengti Mažosios Lietuvos encik
lopedija. 2000 metais buvo išleistas jos 
pirmasis, o 2003 - antrasis tomai. Dabar 
rengiamas trečiasis šio keturtomio leidi
nio tomas. Jau beveik devynerius metus 
tenka rūpintis šio veikalo rengimu bei 
jo likimu.

Vydūno kapas Rambyno-Bitėnų kapinaitėse Nuotr. Martyno Purvino

Antkapinis senas kryžius su lietuvišku 
įrašu Klaipėdos krašto kapinėse

Nuotr. Martyno Purvino

Šis veikalas unikalus daugeliu at
žvilgių. Pirmą kartą Lietuvoje išleista 
regioninė enciklopedija apie vieną et
nokultūrinį regioną. Pirmą kartą taip iš
samiai (kiekviename tome yra apie 3000 
straipsnių ir 2000 iliustracijų) apibūdi
namas sovietinės okupacijos dešimt
mečiais naikintas kraštas. Pirmą kartą 

taip visapusiškai (apimant ir eilinių 
žmonių kasdieninį gyvenimą) apibūdi
nama Mažoji Lietuva - itin sudėtingos 
istorinės lemties, savitos kultūros kraš
tas. Pirmą kartą išeivijos bei įvairių šalių 
talkininkams teko taip aštriai susidurti 
su skirtingomis nuostatomis, mentalite
tais, įvairių politinių bei kitokių jėgų 
spaudimu, visais kitais šiandieniniais 
Lietuvos rūpesčiais.

Truputis istorijos. 1422 metais

LDK ir kryžiuočių ordinas Melno taikos 
sutartimi nustatė valstybinę sieną, 
išlikusią net penkis šimtus metų ir pada
linusią baltų genčių gyventą teritoriją. 
Tai buvo užfiksuota ir civilizacinė riba 
tarp Didžiosios Lietuvos (kaip katali
kiškosios Vidurio ir Pietų Europos civi
lizacinio arealo dalies, vis labiau įtako
tos vakarinių bei rytinių slavų) ir 
Mažosios^ Lietuvos (kaip protestan
tiškosios Šiaurės Vakarų Europos civi
lizacinio arealo dalies, vis labiau įtako
tos germanų). Mokslininko akimis žvel
giant, tai buvo labai įdomus istorinis 
eksperimentas, kai giminingoms gen
tims (neretai ir tiesioginiams giminai
čiams abipus valstybinės sienos) teko 
kelis šimtmečius gyventi labai skirtin
gose sąlygose. Moksliškai nagrinėjant 
tokio eksperimento rezultatus galima 
būtų daug ką pasakyti ne vien apie 
išorines sąlygas bei jų poveikį Mažosios 
ar Didžiosios Lietuvos gyventojams, bet 
ir apie viso baltų etnoso esmines ypa
tybes (savaip lemiančias šiandieninį 
Lietuvos gyvavimą bei jos ateitį).

Dviejų lygiagrečiai gyvenančių kraš
tų atskirų bruožų sugretinimas galėtų 
savaip padėti prognozuoti ir būsimą 
Lietuvos jaidą. Pavyzdžiui, istorinės 
modernizacijos procesai dėl įvairių prie
žasčių sparčiau vyko Mažojoje Lietuvoje 
- dar 1807 m. ten panaikinus baudžia
vą, daugybė krašto žmonių išvyko į Va
karus ieškoti geresnio gyvenimo. Dides
nio masto emigracija iš Didžiosios Lie
tuvos prasidėjo žymiai vėliau. Dabar iš
gyvenant naują masinės emigracijos į 
Vakarus laikotarpį tyrėjai galėtų pasi
domėti ir ankstesnių emigracijos bangų 
likimu, savaip pranašaujančiu ir dabar
tinių išeivių ateitį.

Tačiau šešioliktaisiais Lietuvos ne
priklausomybės metais tenka kalbėti 
apie labai būdingą abejingumą, ar neofi
cialų priešiškumą Mažajai Lietuvai. 
Atgimimo metais iškilusi susidomėjimo 
sunaikintu kraštu banga nuslūgo. Mėgė
jiško susidomėjimo nepakeitė tyrėjų 
rimti darbai. Lietuvoje tas kraštas nag
rinėjamas daug menkiau nei Lenkijoje, 
kur nuolat rengiami gausūs tyrimo dar
bai, veikia net keli moksliniai centrai.

Tas abejingumas Mažosios Lietuvos 
problematikai savaip atspindi ir šiandie
ninius bendruosius Lietuvos rūpesčius.

Mažoji Lietuva buvo pati akivaiz
džiausia sovietinio režimo auka: genoci
do metais ten išžudyta daugybė žmonių, 
etnocido dešimtmečiais siekta likviduo
ti krašto etnokultūrinės tapatybės pėd
sakus, Europos perdalinimas II Pasauli
nio karo pabaigoje atsiliepia ir šian
dien. Tačiau šiandieninė būklė Lietuvoje 
itin nepalanki objektyviems sovietme
čio vertinimams. Rengiant Mažosios 
Lietuvos enciklopediją tenka patirti di
džiulį prosovietinių grupuočių bei vei
kėjų spaudimą: reikalaujama rašyti, kad 
pokariu tame krašte gyventa kaip Švedi
joje ar Šveicarijoje, kad visi nuostoliai 
buvo patirti vien karo mūšių metu ir 
pan. Mūsų enciklopedijos aršus cenzū
ravimas, daugelio įtakingų veikėjų 
prosovietiška pozicija ir panašūs dalykai 
parodo realią padėtį šiandieninėje Lie
tuvoje.

Kitas problemų sluoksnis - šian
dien nutylimas, bet šimtmečius realiai 
egzistavęs ir stiprėjęs antagonizmas tarp 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos, skau
džiai atsiliepęs prieškariu Klaipėdos 
krašto likimui. Žinomo “kaimynystės 

sindromo” (kai ilgai besikaupiančios 
smulkios nuoskaudos galop pavirsta 
priešiškumu) pasekmes dar sustiprino 
civilizacinė priešprieša tarp skirtingų 
civilizacinių arealų (tame tarpe ir iki 
šiol viešai bei išsamiai neapibūdinama 
priešprieša tarp skirtingų konfesijų, Eu
ropos pakraštyje šimtmečius pavėlavę 
konfesiniai konfliktai).

Dar vienas problemų sluoksnis - ir 
šiandien neišdrįstamas pilnai atskleisti 
ksenofobijos mastas Lietuvoje, skaudus 
savo ir svetimo sindromas (prisidėjęs 
tiek prie žydų holokausto, tiek prie Ma
žosios Lietuvos suniokojimo).

Matyt, ne vien sovietmetis nulėmė 
tebevyraujančius paradinio ar konjunk
tūrinio vaizdavimo įpročius, faktišką 
veidmainiavimą; Lietuvos mokslinin
kams neretai apsiribojant vadinamo
siomis “aktualiomis” temomis, vieną ar 
kitą reiškinį nušviečiant “reikiamu” po
žiūriu. Neviešų tabu gausa, atskirų vei
kėjų ar grupuočių siekimai monopoli
zuoti vieną ar kitą mokslinę kryptį, įsi
galėjusios mokslininkų bei pseudo- 
mokslininkų grupės taip pat liudija vi
suomenės bei mokslo nebrandumą šian
dieninėje Lietuvoje.

Lituanistikos (plačiąja prasme) 
mokslo šiandieninės negalios itin išryš
kėja susidūrus su Mažosios Lietuvos 
problematika, kai ypač stengiamasi iš
vengti “aštrių kampų”, nepatogių temų 
ir panašių dalykų.

Itin būdinga, kad gausiuose Lietu
vos universitetuose įvairių specialybių 
šiandieniniai studentai savo darbuose 
turi nagrinėti ir labai tolimus egzotiškus 
kraštus, bet ne Mažąją Lietuvą (negau
sūs tos srities darbeliai dažniau apribo
jami konjunktūrinėmis temomis, sie
kiant tą kraštą pavaizduoti “taip, kaip 
reikia”). Taip ir neišugdoma nauja Ma
žosios Lietuvos tyrėjų karta, kuri galbūt 
pajėgtų nagrinėti tą kraštą objektyviau, 
įžvelgti tai, kas realiai gyvavo ir buvo 
svarbu tame krašte, o ne vien kai kam 
naudingus dalykus.

Čia paminėti tik kai kurie skaudūs 
dalykai parodo, kad Mažosios Lietuvos 
(kaip kad ir kitų aštrių temų) nagrinėji
mas gali padėti apnuoginti kai kurias 
piktžaizdes šiandieniniame Lietuvos 
gyvenime, dabartinio Lietuvos mokslo 
ydas bei trūkumus. Galbūt Mažosios 
Lietuvos enciklopedija (jei nepaisant 
daugybės trukdymų pavyks ją užbaigti) 
galop pasitarnaus ne vien sunaikinto 
krašto įamžinimui, bet ir padėties Lie
tuvoje palaipsniam gerinimui.

Festivalis “Užaugau Lietuvoj”
JURGITA SLUŠNYTĖ
Liepos 16 d. Doviluose 

(Klaipėdos raj.) įvyko IlI-asis 
Tarptautinis liaudiškos muzikos 
festivalis “Užaugau Lietuvoj”, 
kuriame dalyvavo kolektyvai iš 
Karaliaučiaus, Lenkijos Puns
ko, Klaipėdos, Neringos mies
tų, Tauragės ir Jurbarko rajonų. 
Koncertą vedė Klaipėdos uni
versiteto Humanitarinio fakul
teto docentė Dalia Kisieliūnai- 
tė ir Klaipėdos miesto Švietimo 
skyriaus Pedagogų švietimo ir 
kultūros centro metodininkas 
Gediminas Macijauskas. Festi
valį organizavo Dovilų etninės 
kultūros centras.

Dovilų etninės kultūros 
centras — tai viena iš ryškesnių 
Klaipėdos rajone esančių kul
tūros įstaigų, kuriai vadovauja 
tautinių tradicijų ir etninio žan
ro puoselėtoja Lilija Kerpienė, 
subūrusi aktyvų jaunatvišką ko
lektyvą. Šis centras susikūrė 
2005 m. vasario 1 d. Jame dirba 
meno vadovas Donatas Biel- 
kauskas, choreografė Asta Pau- 
likaitė, istorikas-etnografas Jo
nas Ramūnas Tilvikas. Etninio 
kultūros centro tikslas - rengti 
ir sisteminti etninės kultūros 
lauko tyrimo metu sukauptą 
medžiagą, organizuoti vietovės 

tradicinių amatų mokymą, tau
todailininkų parodas, rengti 
menines-edukacines progra
mas, susijusias su senosiomis 
kultūros tradicijomis, dalyvauti 
įvairiuose seminaruose, ekspe
dicijose, pasirodymuose. Šioje 
įstaigoje veikia ir muziejus, ku
riame rodomi įvairūs senoviniai 
daiktai, rakandai.

Beje, pagrindinė centro 
šerdis - tai folklorinis ansamb
lis “Lažupis”, vienijantis tiek 
jauną, tiek seną etninės muzi
kos mylėtoją ir gyvuojantis jau 
devynioliktus metus. Šio an
samblio laimėjimas yra gerai 
vertinamas rajoniniuose, res
publikiniuose ir tarptautiniuo
se renginiuose.

IlI-ajame Tarptautiniame 
liaudies muzikos festivalyje Do
viluose klausytojai girdėjo ne 
tik liaudiškos muzikos šedev
rus, bet ir galėjo dalyvauti eku
meninėse pamaldose, apsilan
kyti kiemelyje-mugėje, kurioje 
įvairius meno dirbinius rodė 
liaudies meistrai, tautodailinin
kai. Buvo smagu stebėti, kaip 
liejamos žvakės, vejamos virvės, 
pasiklausyti verpimo ratelio 
gaudesio ir paragauti tradicinių 
lietuviškų patiekalų. Festivalio 
data buvo pasirinkta neatsitikti

nai: tą dieną pagal senąjį kalen
dorių senovėje buvo pradeda
ma švęsti rugiapjūtės pradžia. 
O juk darbas ir buvo senosios 
lietuviškosios kultūros paveldo 
dalis, jungianti bendruomenę. 
Anot festivalio vedėjų, Dovilai 
yra ta geografinė vieta, kur lie
tuviai susitiko su lietuvininkais 
ir simboliška, jog šventės dieną 
buvo labai kaimyniškai priimti 
svečiai iš Karaliaučiaus. Festi
valio metu buvo pasirašyta Do
vilų seniūnijos ir Lenkijos Puns
ko vaivadijos bendradarbia
vimo sutartis, užmegsianti nuo
širdžią kaimynišką draugystę.

Festivalio pradžioje pasiro
dė Neringos miesto folkloro 
ansamblis “Giedružė” (vad. A. 
Buržinskienė), atlikęs progra
mą Kuršių nerijos etnokultūros 
istorijos tema “Kuršių kiemas”. 
Šioje programoje nuskambėjo 
šiuolaikiškai interpretuojamos 
Liudviko Rėzos dainos, keletas 
žemaičių dainų. Scenoje puikiai 
pasirodė ir žiūrovų simpatijų 
sulaukė gražiomis dainavimo ir 
muzikavimo tradicijomis garsė
jantis Eržvilko bandonijų an
samblis (vad. A. Balčaitis), gra
žias ir vertingas dainas atlie
kanti kapela “Mingė” (vad. N. 
Bastys) iš Klaipėdos, Nestero-

Eržvilko muzikinis ansamblis, vadovas A. Balčaitis

Amatininkų ir tautodailininkų kiemelis muzikiniame festivalyje 
Doviluose
vo folkloro ansamblis “Žiedas” 
(vad. J. Dobšys) iš Karaliau
čiaus, Lomių kaimo kapela 
(vad. A. Šileris) iš Tauragės ra
jono.

Koncertinėje programoje 
profesiniu meistriškumu liau
diškos muzikos pavyzdžius

atliko svečiai iš Punsko - kaimo 
kapela “Klumpė” (vad. J. Za- 
karavičius), dalyvaujanti Kloji
mų teatrų festivaliuose, Len
kijos vaivadijų kaimo kapelų 
apžvalgose, įvairiose folklo
rinėse šventėse._____________

Nukelta į 9-tą psl.
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Kaskart, kai uždainuoja...
Pokalbis su dainų šventės organizacinio komiteto nare 

muzike Dalia Viskontiene

0 KULTQMEJE VEIKLOJE

Ak, žeme motin, juk pati regi tu, 
Kaip greitai virstam mes akmenimis. 
Kas būtų, jei širdy nebeatgytum 
Vardais, vargais, darbais ir dainomis?
Kaskart, kai uždainuoja, širdį gniaužia, 
Kaskart, kai uždainuoja vakare.
Kaskart, kai uždainuoja dainą graudžią... 
Kas gi dainuos ją, jei ne mes?

Iš Jono Strielkūno eilėraščio 
Kai uždainuoja 

Nuostabu, kad mūsų tar
pe yra pasišventusių žmonių, 
kurie, negailėdami laiko ir 
jėgų, rūpinasi, kad “nevirs- 
tume akmenimis” - nutautė- 
jusiais, bejausmiais, po pasaulį 
išsiblaškiusiais individais.

VIH-osios Lietuvių dainų 
šventės Čikagoje organizato
riai - org. komiteto pirminin
kas Audrius Polikaitis, meno 
vadovė Rita Kliorienė ir kiti. 
Su dėkingumu jų vardus mini 
kiekvienas doras lietuvis, pa
siryžęs dainuoti, kurti, orga
nizuoti, remti ir dalyvauti ren
giamoje Šventėje.

Kanados lietuvių chorų ir ansamblių 
pasiruošimu rūpinasi Dainų šventės organi
zacinio komiteto narė Kanadoje Dalia Vis
kontiene. Apie pasirengimą Dainų šventei ir 
paprašiau ją informacijos.

- Esate paskirta Kanados lietuvių chorų 
koordinatore. Kas tai per pareigos?

- Dainų šventės Š. Amerikoje nėra buvę 
15 metų. Norime visus, gyvenančius atskiruose 
Šiaurės Amerikos “kampuose”, sujungti. Rei
kia susitarti, kada, kur, kaip mokysimės. Su 
Šventės organizatoriais Ritos Kliorienės ir 
Audriaus Polikaičio chorais daug kartų esam 
kartu dainavę, todėl žinom kaip pasiruošti: iš 
anksto susitariam, kas, ką, kaip diriguos. Vė
liau choristams labai lengva, jei jie yra pasi
ruošę. Tada pora gerų repeticijų ir viskas. La
bai smagu, kad daug chorų iš Kanados miestų 
nori dalyvauti. Atrodo, važiuos daug vaikų 
chorų. O koordinatorius turės sudaryti sąlygas 
kiekvienam, kuris nori dalyvauti šioje Šventė
je. Galės dalyvauti ir mažos grupės daininin
kų iš visų, net ir mažiausių, miestelių. Tačiau 
visi užsiregistravę vienetai privalės pasiruošti. 
Tam skirta visi metai laiko, tam organizuoja
mas seminaras chorvedžiams. O mes, paskir
tieji būti koordinatoriais, esam pasiruošę ap
lankyti visus vienetus. Jei reikės, net ir dau
giau nei po vieną kartą. Norime, kad daini
ninkai į Šventę važiuotų ne tik susitikt su drau
gais, bet ir pati Šventė būtų aukšto meninio 
lygio.

- Minėjote apie rugpjūčio 18-21 dienomis 
Dainavos poilsiavietėje planuojamą surengti 
chorvedžių seminarą. Kokie jo tikslai?

- Seminaras rengiamas atnaujinti pažin
tims su dalyvausiančių chorų vadovais, kad visi 
susipąžintume su dainų repertuaru, kad pasi
aiškintume, ko yra iš visų laukiama, t.y. visi 
kartu rengtumės Dainų šventei. Seminare va
dovai ne tik gaus gaidas, kuriose dainos at
spausdintos aiškiai ir iš eilės, bet ir aiškinsimės 
visas interpretacijas, t.y. susižymėsime atsikvė
pimus, dinamiką. Bandysime visi kartu pada
ryti mokymosi planą. Pavyzdžiui, iki spalio

Muzikė DALIĄ VISKONTIENE

pabaigos turim mokėti dvi dainas, iki lapkričio 
pabaigos dar tris. Toronte, Montrealyje, Čika
goje, Los Angeles, Niujorke visi tuo pačiu 
metu turėsim eiti į priekį. Tokiu būtu nebus 
nieko neįmanomo, nepaliksim nieko pabaigai. 
Ši kartą dėmesį kreipiam į tai, kad netrūktų 
laiko pasiruošimui. Vaikai turės pradėti moky
tis dainų jau nuo rugsėjo mėn. Šiekiame, kad 
mokėtume repertuarą ne tik gerai, bet gal net 
ir atmintinai. Tada bus visiems smagu, nes pa

tys galėsim žiūrėti, kas vyks
ta.

Žinodama apie 
pasiruošimą, apie planus, 
kaip Jūs pati įsivaizduojate 
tą šventę?

- Kadangi Dainų šven
tės vyriausioji meno vadovė 
Rita Kliorienė daug metų 
važiuoja į įvairias stovyklas, 
ji žino, kas įdomu ir jauni
mui, ir suaugusiems. Todėl 
yra paruoštas puikus reper
tuaras. Bus naudojamos vi
sokios techninės priemonės 
- šviesos efektai. Dideliame

ekrane publika matys žodžius, todėl penkias 
dainas dainuosime kartu. Nenoriu išduoti visų 
paslapčių, bet bus naudojama daug vaizdinių 
priemonių. Tuo rūpinasi jauna ir gabi archi
tektė.

- Jūs buvote viena iš Šventės repertuaro 
rengėjų. Papasakokite apie jį, kuo jis bus sudėtin
gas ir įdomus?

- Repertuaras — taip pat muzikės R. Klio
rienės vizija. Ji norėjo, kad repertuaras at
spindėtų Šiaurės Amerikos lietuvių gyvenimą, 
mintis ir jausmus. Lietuvoje yra užsakytas 
vienas iš pagrindinių kūrinių - Giesmė nauja
jai žemei, muz. Giedriaus Svilainio su Nijolės 
Kersnauskaitės žodžiais. 2003 metų Pasaulio 
lietuvių dainų šventėje Vilniuje išgirdome 
įspūdingai atliktą muz. G. Svilainio kūrinį. 
Mums jabai patiko, todėl pakvietėme jį padėti 
ir šiai Šventei.

Muz. R. Kliorienė parašė muziką teminei 
dainai Atsiliepk daina su N. Benotienės žo
džiais, kurią dainuos visi - ir vaikai, ir jauni
mas, ir suaugusių chorai. Šventės repertuaras 
nebus suskirstytas į atskirus chorus. Viskas 
vyks toj pačioj grupėj — dainuos pasikeisdami, 
tai vaikai, tai jaunimas, tai vyrai ar moterys, tai 
jungtinis choras. Be to, mes nestovėsime sa
vuose choruose, o stovėsime balsais. Žinia, 
kiekvienas choras turi savo spalvą. Kai daini
ninkus suskirstai pagal planą, visai kitaip skam
ba. Tai tas pats, kas sumaišyti gerą mišrainę, 
tada būna skanu, o kai atskirai... žinoma, ir 
taip galima valgyti. Taigi dar didelis darbas 
laukia vyr. meno vadovės ir jos komandos. 
Bet, vardan idėjos, viskas įmanoma.

Šioje šventėje dalyvaus žmonės iš Lietu
vos. Daug yra vadovų iš Lietuvos, kurie kviečia 
dalyvauti savo draugus. Šventė bus mūsų visų, 
lietuvių, - ir čia gimusiųjų, ir Lietuvoje. Per 
dainą mes susipažįstame, susidraugaujame ir... 
tarsi sumažėja pasaulis.

Kad visi galėtume didžiuotis, jausdami 
dainos grožį ir didelę muzikos galią, kuri gali 
ne tiktai mus jungti, bet ir širdis atgaivinti, 
turime gerai išmokdami repertuarą. Taigi tik 
nuo mūsų priklausys Šventės sėkmė.

Kalbėjosi Danguolė Lelienė

Festivalis... t
Atkelta iš 8-to psi.

Svečiai scenoje kalbėjo: “Mes esam dzūkai, 
turim lietuviškas mokyklas, lietuviškas draugijas, 
kolektyvus. Mes punskiečiai, Lenkijos dzūkai, 
Lenkijos lietuviai esame vaišingi ir nuoširdūs 
žmonės”. Festivalyje dalyvavusi Klaipėdos etno
kultūros centro folkloriste Valerija Jankūnaitė 
pastebėjo, jog šis festivalis surengtas liaudiškų 
tradicijų pagrindu. “Mūsų technologijų visuo
menėje liaudiškas muzikavimas turėtų užimti 
labai svarbią vietą. Juk senovėje žmonės ne
linksmino vieni kitų. Jų gyvenimo tempas buvo

greitas, todėl dainavimas ir grojimas, pabuvoji
mas kartu skatino lietuvius.burtis į bendruo
menę pailsėti nuo sunkių darbų. Šiame festiva
lyje klausytojai galėjo pasiklausyti žemaičių 
krašto, Mažosios Lietuvos vestuvinių, išeivių 
dainų, romansų. Džiugu, jog klausytojų tarpe 
buvo nemažai jaunimo”.

III-asis Tarptautinis liaudiškos muzikos fes
tivalis “Užaugau Lietuvoj” - tai vienas svarbiau
sių etninės kultūros požiūriu tradicinis renginys 
Klaipėdos rajone. Norint išsaugoti etninių kul
tūros vertybių tautinę savimonę, gyvensenos ir 
elgsenos tradicijų tęstinumą, būtina burtis bend
ruomenėje, domėtis savojo krašto kultūra. O juk 
tai ir yra gyvosios tradicijos pagrindas!

Vilniaus knygryšių gildi
ja, švęsdama meninės knygri
šystės pradininko Tado Lom- 
sargio 100-sias gimimo meti
nes, Lietuvos valstybinės 
UNESCO komisijos parodų 
salėje surengė meniškai įrištų 
knygų parodą. Joje buvo apie 
30 rodinių - įvairios knygos 
meniškai įrištos oda, audiniu, 
pergamentu, puoštos inkrus
tacijomis, įspaudais, apkaus
tais, užsegimais, aplikacijo
mis. Meninės knygrišystės 
pradininkas T. Lomsargis knyg
rišystę studijavo Prahoje, Pa
ryžiuje, rišo knygas žymiems 
to meto žmonėms, kaip prezi
dentui A. Smetonai, dailinin
kui V.K. Jonynui, rašytojai L 
Simonaitytei. Jis buvo vienas 
iš pirmųjų Lietuvoje pradėjęs 
puošti knygų įrišimus iš vi
daus. Taip pat jis įvedė naujų 
knygrišystės terminų.

Vilniaus universiteto se
natas garbės daktaro titulus 
suteikė Maskvos valstybinio 
universiteto biochemijos pro
fesoriui Vladimirui Skulačio- 
vui ir Europos Teisingumo 
teismo pirmininkui profeso
riui Vassilios Skouris. Prof. V. 
Skulačiovui garbės daktaratas 
suteiktas įvertinus jo nuopel
nus biochemijos mokslui ir 
Lietuvos bei Vilniaus univer
siteto biochemijos mokyk
loms. Šio mokslininko labora
torijoje Maskvoje mokėsi ir 
dirbo dauguma Lietuvos 
mokslininkų, tyrinėjančių 
energijos transformacijos pro
cesus gyvuosiuose organiz
muose. Prof. V. Skouris yra 
daugiau negu 70 mokslinių 

. monografijų, mokymo prie
monių, mokslinių straipsnių 
administracinės, konstituci
nės bei Europos teisės srityje 
autorius. Jo vadovaujamas 
Teismas dažnai apibūdinamas 
kaip viena didžiausių Europos 
sąjungos teisės mokslo labo
ratorijų. Iškilminga VU gar
bės daktaratų suteikimo cere
monija įvyko gegužės 16 d. 
universiteto Šv. Jonų švento
vėje.

Filosofas Leonidas Dons- 
kis tapo aštuntuoju Stasio 
Šalkauskio vardo premijos 
laureatu. Lietuvos kultūros 
fondas ir Šiaulių savivaldybė 
gegužės 16 d., minint prof. S. 
Šalkauskio 119-tąjį gimtadie
nį, premiją L. Donskiui įteikė 
Šiaulių universiteto Humani
tarinio fakulteto auditorijoje. 
S. Šalkauskio premijos pir
muoju laureatu 1991 metais 
tapo filosofas Romualdas 
Ozolas, 1993 m. - teologijos 
profesorius Arvydas Žygas, 
po jų - menotyrininkas Vyte
nis Rimkus, Kauno arkivysku
pas Sigitas Tamkevičius, šiau
lietė istorikė Nijolė Gaškaitė 
Žemaitienė, profesorius Vy
tautas Sirtautas, o 2003 m. 
prezidentas Valdas Adamkus.

Vilniaus pedagoginio 
universiteto choras “Avė 
vita”, šiais metais švenčiantis 
70-sias įsteigimo metines, lai
mėjo trečią vietą tarptautinia
me chorų konkurse Turkijos 
sostinėje Ankaroje. Konkurse 
gegužės 6-9 dienomis dalyva
vo 15 chorų iš devynių Euro

pos valstybių. Choras laimėjo 
prizą polifonijos kategorijoje, 
atlikęs įvairių epochų muziką. 
Didžiąją programos dalį su
darė Lietuvos kompozitorių 
Zitos Bružaitės, Vytauto Bar
kausko, Vytauto Klovos, Jono 
Tamulionio kūriniai.

“Ave vita”, vienas seniau
sių chorų Lietuvoje, anksčiau 
laimėjo prizines vietas chorų 
konkursuose Belgijoje, Grai
kijoje, Ispanijoje, Maltoje, 
Šveicarijoje, Olandijoje, Vo
kietijoje. 2003 m. už pasiseki
mus tarptautinėse scenose 
choras, vadovaujamas Kasty
čio Baryso, laimėjo Lietuvos 
liaudies kultūros centro 
“Aukso paukštės” apdovano
jimą. Savo jubiliejiniame kon
certe gegužės 21 dieną Lietu
vos muzikos ir teatro akade
mijos Didžiojoje salėje “Avė 
vita” su Vilniaus muzikos mė
gėjų orkestru, vadovaujamu 
Tado Šileikos, atliko V. Bar
kausko, V. Klovos, J. Tamu
lionio kūrinius ir Vytauto 
Miškinio kantatą Creator alme 
siderum.

Garsiausio ispanų litera
tūros kūrinio - Miguel de 
Cervantes Don Kichoto 400- 
ųjų metinių renginių ciklą 
Ispanijos ambasada Vilniuje 
užbaigė temine knygženklių 
paroda Valstybinėje Martyno 
Mažvydo bibliotekoje. Šie 
knygženkliai jau buvo rodyti 
Krokuvoje ir Varšuvoje. Uni
kaliame Joseph Tadeusz Czos- 
nyk rinkinyje yra apie 20 me
nininkų iš 9 pasaulio valstybių 
knygženkliai, tarp jų ir lietu
vio menininko Zigmanto 
Pleiškio kūrinys.

Visuose knygženkliuose 
lengvai atpažįstamas klaidžio
jančio riterio Don Kichoto si
luetas, jo ginklanešys Sanča 
Panča, gražioji Dulcinėja iš 
Tobozo ir Lamanchos vaizdai 
su vėjo malūnais. Ispanijos 
ambasada jau buvo surengusi 
Don Kichoto jubiliejaus minė
jimo renginius Vilniaus dailės 
galerijoje, Lietuvos valstybi
nėje filharmonijoje, “Lietu
vos” kino teatre ir Lietuvos 
muzikos ir teatro akademi
joje. Šiam klasikos kūriniui 
skirti renginiai vyksta visame 
pasaulyje, o Ispanijoje šie me
tai paskelbti Don Kichoto 
metais. G.K.

kėmis Panevėžyje
Nuotr. G. Kurpio
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KREDITO KOOPERATYVAS
Knyga visiems — dideliems 

ir mažiems
3 Resurrection Rd-, Toronto. ON M9A5G1 

Telefonai: (416 ) 532-3400 ir 532-3414 
FAX: (416) 532-4X16 

Anapilyje teU (905) 566-0006 Fax: (905) 566-1554

KASOS VALANDOS: pirmad., antra d. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p. 
p.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 
v.p.p.; sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI per 67 milijonus doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term.ind   1.25% 
180-364 d. term.ind.................1.30%
1 metų term, indėlius.............. 1.70%
2 metų term, indėlius.............. 2.05%
3 metų term, indėlius.............. 2.30%
4 metų term, indėlius............ ..2.55%
5 metų term, indėlius.............. 2.90%
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. ..........3.10%
4 metų GlC-met palūk...........3.10%
5 metų GlC-met palūk............3.25%
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. „3.50% 
Taupomąją sąskaitą iki ..........1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki......1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................1.50%
Amerikos dol. GIC 1 metų

term, ind.......................... 2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. 4.30%
2 metų................. 4.60%
3 metų................. 5.00%
4 metų..................5.20%
5 metų................. 5.35%

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

PATEIKITE PARAIŠKĄ STUDENTO PASKOLAI

iPod
PUIKI DOVANA

KIEKVIENAM 

STUDENTO 

PASKOLOS 

V'^ GAVĖJUI

Toronto Lietuvių Namų kultūros komisija 
surengė naujosios knygos sutiktuves ir pokalbį su 
jos sudarytoja. KLB Švietimo komisijos pirmi
ninkė V. Stanevičienė susirinkusius supažindino 
su sudarytoja.

Rima gimė, ir augo Aukštaitijos krašte, kuris 
turtingas savo tarmėmis (šnektomis). Jame sutik
ti žmonės, mama, paprasta kaimo moteris, be 
galo mylėjusi visa, kas gyva, kas auga ir žydi, pir
mieji mokytojai, nepaisant slogios tuometinės at
mosferos, sugebėjo sudominti Rimą didžiausiu 
mūsų kultūros paveldu - sena ir turtinga kalba 
bei literatūra. Tas susidomėjimas Rimą atvedė į 
Vilniaus pedagoginį institutą. Čia ji studijavo lie
tuvių kalbą ir literatūrą. Dešimtį metų Rima dir
bo Kaune, mokė lietuvių kalbos ir literatūros vy
resniųjų klasių moksleivius. Nuo pat mažens mė
gusi liaudies kūrybą, Rima ir studijų metais, dirb
dama mokykloje, stengėsi ja sudominti vaikus. 
Už kūrybingumą ir metodikos naujoves, skati
nant domėjimąsi lietuvišku folkloru, Rimai buvo 
suteiktas vyresniosios mokytojos vardas.

Atvykusiai į Kanadą teko keisti pamėgtą 
profesiją, tačiau likimas ir vėl atvedė į mokyklą. 
Septynerius metus Rima moko lietuvių kalbos ir 
literatūros Aukštesniuosiuose lituanistiniuose 
kursuose. Lietuvių kalbos žinios praverčia ir 
kitur: Rima niekada neatsisako padėti rengiant 
įvairius proginius lie
tuvių bendruomenės 
leidinius. Jos lyriškus 
etiudus skaitėme 
Tėviškės žiburių pus
lapiuose. Ji yra KLB 
sekretorė, kantriai 
taisanti protokolų ir 
kitų raštų kalbą. 
Laisvalaikis - gėlynuo
se prie savo namo, ma
loniausias poilsis - su 
knyga. Busimųjų skai
tinių projektas parei
kalavo daug valandų 
prie rašomojo stalo.

- Taip, knyga atsi
rado iš dviejų man 
labai svarbių dalykų. 
Aš labai vertinu mūsų 
literatūrą, kalbą, ma
nau, kad mes turime 
kuo pasidžiaugti. To
dėl labai norisi ir savo 
mokiniams perduoti 
kuo gausesnį ir įvaires
nį mūsų lietuviškos raštijos paveikslą, sudominti 
ir ugdyti jų kultūrinę atmintį... Buvo daug 
svarstymų, abejonių, nes pasirodė, kad iš tiesų 
turime daug įdomių autorių, ir visiems jiems 
reikėjo atrasti vietos.

Toji knyga 300 puslapiuose sutalpina tik per 
450 m. sukurtos geriausios lietuviškos kūrybos 
dalį nuo seniausių laikų iki dabar. Čia skirta 
vietos pirmųjų klasikų kūrybai, prie jų gražiai pri
tapo 20 š. pradžios modernistai ir romantikai. 
Šalia gausaus išeivijos literatų kūrybos pluošto, 
surasime Lietuvos poetų eilių iš sovietinio laiko
tarpio: ir pripažintų klasikais, ir poetų, perėjusių 
gulagus ar patyrusių partizaninės kovos tra
gizmą. Prie eilėraščių apie prievartą ir skriaudą 
sovietinės okupacijos metais skaitysime paguodą 
ir viltį nešančius. Knygoje nėra autorių iš “tos” ar 
“anos” Lietuvos, yra tik kūryba, pažymėta talen
to ir išliekamosios vertės ženklu, visa pri
klausanti mūsų tautos kultūrai.

Knygoje yra autorių nuotraukos, cituojamos 
kitų žmonių mintys apie juos, sunkesnių, senes
nių ar tarminių žodžių paaiškinimai, literatūros 
teorijos taisyklės - vaikams taip lengviau įsiminti.

G. Procutos nuomone, skaitiniai reikšmingi 
ir tuo, kad jie primena mums žinomų ir pristato 
naujų nelietuviškai rašiusių poetų kūrybą. Tai

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS

SU ŠTURMU
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ * 
LĖKTUVU arba LAIVU

905*271*8781
PETRAS ŠTURMAS

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

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

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

(905) 333-5553

Knygos aptarimui pasibaigus, kartu su autore Rima Žemaityte De lullis (vidutyje, 
su gėlėmis), iš k.: V Stanevičienė - KLB švietimo komisijos pirmininkė, S. 
Katkauskaitė, I. Ehlers - Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokytoja, Ž. Šelmienė - 
bibliotekininkė, R. Žilinskienė, KLB pirmininkė, G. Procuta, G. Bijūnienė, 
Lietuvių Namų kultūros komisijos vicepirmininkė ir Aukštesniųjų lituanistinių 
kursų moksleivės R. Kisielytė, G. Ragainytė, A. Jusytė Nuotr. Rėmo De lullis

Oskaras Milašius, Adomas Mickevičius, Jurgis 
Baltrušaitis, Aldona Gustas... Pasigedęs dėmesio 
kai kurių rašytojų kūrybai, kalbėtojas pasidžiau
gė, kad knygoje yra dabartiniu laiku rašančių 
autorių prel. dr. Pr. Gaidos, Č. Senkevičiaus, J. 
Švabaitės rašinių.

Kuo įdomus naujasis leidinys, kalbėjo G. 
Bijūnienė, R. Snowden, S. Katkauskaitė. Tarp 
pasisakymų skambėjo knygoje išspausdintų 
poetų K. Bradūno, J. Marcinkevičiaus, M. Marti
naičio, A. Gustas eilės. Jas skaitė Aukštesniųjų 
lituanistinių kursų moksleivės Aurelija Jusytė, 
Rasa Kisielytė, Gintarė Ragainytė. •

Literatūros popietė vyko birželio 19-ąją, ka
da visi minėjo Tėvo dieną. Nekasdienišką sveiki
nimą savo tėvui paskyrė joje dalyvavusi Živilė 
Šelmienė, poeto Klemenso Jūros dukra. Ji ne tik 
papasakojo apie savo tėvą, Pietų Amerikoje gy
venusį poetą, bet ir išraiškingai perskaitė keletą 
jo eilėraščių.

Šios popietės oficialiąją dalį užbaigė KLB 
pirmininkė Rūta Žilinskienė. Ji pasveikino ir pa
dėkojo sudarytojai Rimai Žemaitytei-De lullis, 
palinkėjo, kad knyga taptų lietuvių literatūros 
skleidėja ne tik Kanadoje, bet ir už jos ribų 
esančiuose lietuvių telkiniuose.

K. Saulenis

ATSIŲSTA PAMINĖTI

TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

PENSININKAS, 3/05, XXI metai. Redak
torė ir administratorė Elena Sirutienė. Išeina 6 
kartus per metus. Leidėja JAV LB reikalų tary
ba (2711 W. 71 Street, Chicago, IL 60629, 
USA). Metinė prenumerata JAV 15 dol., Kana
doje ir kitur 25 dol. JAV.

SKAUTŲ AIDAS. 2005 m. 3 nr., gegužė- 
birželis. Redaktorė v.s. Alė Namikienė, 580 E. 
Park Ave., Elmhurst, IL 60126-3646, USA. Ad
ministratorė v.s. Aldona Ramanauskienė, 4613 
W. 106th Place, Oak Lawn, IL 60453-5246, 
USA. Metinė prenumerata $10 dol.

http://www.rpcul.com
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Kauno visuomenės atstovai atidarant parodą “Sugrįžtančios relikvijos” buvusioje Lietuvos prezi
dentūroje, Kaune liepos 2 dieną . Nuotr. S. Sajausko

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

i

MMM
PARAMA

AKTYVAI per 136 milijonus dolerių

Garso ir minties poveikis aplinkai
ANTANINA URMANAVIČIENĖ

Alytaus rajono Švietimo ir pedagoginės psi
chologinės pagalbos centro (RSPPPC) pedago
ginė psichologinė tarnyba (PPT) surengė semi
narą gegužės 4 d. “Žodžio, minties ir garso galia 
aplinkai ir žmogaus sveikatai”.

Seminaro vadovė Miroslavo vidurinės 
mokyklos mokytoja Laimutė Gražulienė 
supažindino į renginį atvykusius mokytojus su 
lektoriumi etnokultūros ir fizikos mokytoju 
metodininku Jonu Misevičiumi. Trumpai papa
sakojęs apie save, jis pasidžiaugė savo gerais, 
išmintingais mokiniais, greitai suvokiančiais ir 
gebančiais vertinti gautą informaciją.

Kalbėdamas apie etninę kultūrą, sakė, kad 
mūsų kultūrinis paveldas nemažas. Turime kalbą, 
kuria privalome didžiuotis, kuri reikšminga pa
saulinei lingvistikai. Mūsų kalba yra raktas kalbų 
pasaulyje, todėl ja domisi įvairių šalių univer
sitetuose.

Svečias, nevengdamas dzūkavimo, teigė, 
kad žemaičiai neserga savo tarmės nepilnaver
tiškumu. To negalima pasakyti apie dzūkus. 
Prieš kitas tarmes, dzūkiška tarmė neturi jaustis 
“mažukė”, o dzūkai “mažukais”.

Tarmės padėjo išlaikyti tautiškumą. Didelį 
vaidmenį atlikusios dainos. Jas daugiau daina
vusios moterys. Dar galima sutikti jų, mokančių 
1000 dainų. Vyrų - nerasim. Moteriška sąmonė 
nukreipta daugiau į šviesą, į ateitį. Dainomis, 
audimų raštais, moteris saugodama tautiškumą, 
verčia ir vyrą gyventi ne bet kaip.

Vesdamas klausytojus muzikos pasaulin, fi
zikas porino, kad gimti kurčiam blogiau negu 
aklam. Garsas svarbiau už šviesą, ir jis yra 
ateities medicina. Jis ir muzika - dvasios mais
tas. Turime neužmiršti ritmo svarbos. Žmogus, 
patyręs jos išsibalansavimą, apserga. Muzikoj 
yra septyni garsai. Jie gali padėti skausmą 
malšinti, sužadinti džiugesį, seksualinį potraukį, 
dėl garso poveikio gali atsirasti įtampos situacija. 
Tautinė muzika įtampai žadinti galios neturi. 
Žinoma, kaip neigiamai veikia žmogaus psichiką 
metalo muzikos garsai. Garsas,.muzika turi 
įtakos, tyrimais įrodyta, žmogui, augalui, gy
vūnui. Lektorius su savim atsivežęs senovinį,

kalbininko Juškos aprašytą muzikinį instrumen
tą — dūdmaišį, kuriuo pats pagrojo. Sklido ma
lonūs, įspūdingi muzikos garsai.

Įdomių minčių pateikė apie informaciją, jos 
perteikimo reikšmę. Netiesa, kad žuvys be balso. 
Jos sugeba perduoti informaciją. Žinių per
davimo geros pagalbininkės - balsės. Ypač jas 
mielai vartoja žemaičiai. Į klausimą “ar čia kas 
yra?” išgirsi “y” (sutrumpintas žodis).

Ne viskas žmogui žinoma ir apie minties ga
lią, jos poveikį aplinkai, vandeniui, kurį galima 
aptikti visokiuose pavidaluose. Ištirta, įrodyta, 
kad vandens kristalų susidarymui turi įtakos mu
zika, mintis, kalba. Iš žemės gelmių trykštantis 
vanduo labai gerai kristalizuojasi. Pikti žodžiai, 
mintys teršia vandenį ir kristalai nesiformuoja. 
Buvo atlikti tyrimai kalbant apie Hitlerį ir Mo
tiną Teresę. Minint Teresę susikristalizavo van
duo gražiomis taisyklingomis snaigių formomis, 
paminint Hitlerį, lektoriaus parodytoj vaizdo 
priemonėj matėsi kažkoks beformis, nepatrauk
lus kūnas. Tyrimais įrodyta, kad Beethoveno ir 
Bacho muzikai skambant formuojasi vandens 
kristalai. Nesikristalizuoja vanduo skambant 
metalo muzikai, turinčiai galios net dramblius 
išgąsdinti.

Kalbėtojas pabrėžė, kad dvasinis žmogaus 
lygmuo turi poveikį aplinkai, vandeniui, žmo
gaus sveikatai ir kad meilės bei dėkingumo 
junginys labai veiksmingas ir kasdieną reikalin
gas. Neužmiršti, kad nuo blogio žmogų saugo 
malda, meditacija nenutraukiant minties. 80% 
didžiųjų mokslininkų buvo tikintys.

Seminaro dalyviai, praturtėję vertingomis 
žiniomis, kvietė lektorių atvykti ir kitą kartą.
C/) Žmona vyrui

o - Daktaras tau leido išgerti tik du stik
lelius, o tu jau šeštą geri..

- Matai, po to aš buvau dar pas du gydy
tojus.

CZ)
Amžinas ratas

- Kodėl elgetauji?
- Iš tikrųjų elgetauju, kad galėčiau

nusipirkti gėrimo.
- O kodėl geri?
- Kad turėčiau drąsos elgetauti.

><Z) Parinko Stasys Prakapas

■■■MMMHaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
ROYAL L.EPAGS 
■MHHHMHHHHBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ANTANAS GENYS

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!

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite

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

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.
1.70% už 1 m. term, indėlius 
2.05% už 2 m. term, indėlius 
2.30% už 3 m. term, indėlius 
2.55% už 4 m. term, indėlius 
2.90% už 5 m. term, indėlius 
2.25% 1 m. “Cashable” GIC (min. $75,000) 
2.40% už 1 m. GIC invest, pažym.
2.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.10% už 4 m. GIC invest, pažym. 
3.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
1.00% RRSP & RRIF (variable) 
2.65% 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. 
3.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
2.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% 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 ...........5.00%
4 metų ...........5.00%
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
PfcmadL, artrad. ir tnečiad. nuo 9 vr. -330vpp.; ketvrtad. ir penkiad. nuo 9 vr. - 8 v.y. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 vjt. - 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 TINKLALAPj: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, B.sc

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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Re/max West įstaigoje 
ilgiausiai dirbantis agentas

Juozas (Joseph) NORKUS

Nemokamas namų įvertinimas

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

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

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

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

Rikis Punkris 
REALTOR

***** HomeLife
Experience Realty Inc.

Ieškote pirkti?
♦Padedu nuomininkams tapti 
savininkais.

♦Paaiškinsiu, kaip pradėti, 
padėsiu nusipirkti.

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

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

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060
Fax 416 236-1809

Žinios iš Lietuvos
• Ateinantį krepšinio sezoną 

krepšinio mėgėjai galės matyti 
jau daugiau lietuvių krepšininkų, 
žaidžiančių JAV - NBA lygoje. 
Be jau žinomų NBA lygos lietu
vių krepšininkų — Ilgausko ir Son
gailos, dar bus galima matyti tris 
naujai priimtus lietuvius krepši
ninkus į NBA lygą. Šarūnas Jasi- 
kevičius pasirašė trejų metų 12 
mln. JAV dolerių vertės sutartį 
su Indiana “Pacers” klubu, Arvy
das Macijauskas pasirašė trejų 
metų sutartį su New Orleans 
“Hornets” klubu ir Martynas 
Andriuškevičius su Klyvlando 
“Cavaliers” klubu.

• Lietuvos vyrų krepšinio 
klubų rinktinė, vadovaujama Val
demaro Chomičiaus, tapo Pe- 
kinge (Kinija) vykusio pirmojo 
Bronislav Stankovič tarpžemyni
nės taurės nugalėtoja, iškovojusi 
pagrindinį prizą ir 100 tūkst. JAV 
dolerių premiją.

• Lietuvos krepšinio lygos 
(LKL) Alytaus “Alitos” klubui 
paskelbtas bankrotas. Alytaus 
klubo vadovai tokį teismo nuo
sprendį nutarė apskųsti Lietuvos 
Apeliaciniam teismui.

• Pasaulinėje burlaivių rega
toje, kurioje dalyvavo daugiau 
kaip šimtas burlaivių iš trisde
šimties šalių, pasaulį apiplaukusi 
klaipėdiečių jachta “Lietuva” ir 
įveikusi apie 400 jūrmylių, savo 
klasėje užbaigė trečia. Tai didelis 
pasisekimas jaunai keturiolikos 
narių įgulai.

• Mariupol (Ukraina) su
rengtose antrosiose tarptautinė
se graikų-romėnų imtynių varžy
bose dėl “Azovmaš” taurės įspū
dingą pergalę iškovojo olimpietis 
Mindaugas Mizgaitis. Jis, svorio 
grupėje iki 120 kg, įveikė ukrai
nietį D. Saldadz - Siddney olim
pinių žaidynių vicečempioną ir 
laimėjo 1000 eurų prizą.

• Tauragės vasaros estradoje 
vykusiame Lietuvos galiūnų čem
pionate visas šešias rungtis lai
mėjo ir nugalėtoju tapo gerai ži
nomas lietuvis galiūnas Žydrūnas 
Savickas. Antroje vietoje liko Vi
das Blekaitis, trečias - Vilius Pet
rauskas. VE

Toronto “Austos” “C” komandos mergaitės, laimėjusios sidabro 
medalius SALFASS krepšinio žaidynėse Čikagoje balandžio 23- 
24 d.d. Nuotr. A.V Šimkų

Sportinis
VII Pasaulio lietuvių spor

to žaidynėse Vilniuje tarp kitų 
18-likos sporto šakų vyko 
skrendančių taikinių (Olympic 
Trap, Skeet ir Double Trap) 
varžybos, kuriose dalyvavo An
tanas Šimkevičius ir Kazimie
ras Jonas Deksnys iš Kanados 
bei Jonas Šostakas iš JAV. Taip 
pat vyko kulkinio šaudymo 
mažo kalibro ir pneumatiniais 
šautuvais ir pistoletais varžy
bos, kuriose dalyvavo ir lietu-

šaudymas
viai iš Karaliaučiaus krašto, 
Latvijos, Rusijos ir Ukrainos.

Iš viso šiose varžybose 
dalyvavo 44 šauliai. Gautomis 
žiniomis iš Vilniaus, žymusis 
šaulys iš Kanados Antanas 
Šimkevičius veteranų grupėje 
laimėjo I vietą, iš 100 taikinių 
pataikęs 55; antruoju liko 
Jonas Šostakas iš JAV, surinkęs 
51 tašką. Taipgi jie pirmavo ir 
dupletuose (“Olympic Double 
Trap”). Inf.

Pasaulio lietuvių sporto žaidynės

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

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus.

Prieinamos kainos, aukšta kokybė.

Knygų rišykla
“SAMOGITIA”

meniškai [riša 
knygas bei žurnalus

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

Dundas St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042

NIKOLAS STAUSKAS

dvisavaitiniai maršrutai siuntiniams 
laivu ir lėktuvu tiesiai į Vilnių

Tel: (416)233-4601
———— ~—COUPON

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

(11 m. amžiaus) žaidžia “AAA” 
Bantam Rep komandoje, “Missi
ssauga Monarchs” krepšinio klu
be. Jo komanda laimėjo I-ą vietą 
Ontario provincijoje ir buvo pa
kviesta atstovauti Ontario pro
vincijai liepos 1 d. Halifakse 
vykstančiame turnyre. Iš tų rung
tynių komanda grįžo su auksi
niais medaliais, nei kartą nepra
laimėję ir tuo tapdami Rytų Ka
nados čempionais. Paskutiniame 
žaidime Nikolas surinko dau
giausia taškų. Nikolas taip pat 
yra jauniausias narys rinktinėje, 
Kanados komandoje, kuri atsto
vaus Kanadai 16 tautų krepšinio 
varžybose, kurios vyks 2005 m. 
lapkričio mėn. Meksikoje. Ni
kolas yra skautas, lankė Maironio 
liet, mokyklą bei anksčiau daly
vavo “Aušros” sporto klube. Jo 
tėvai yra Rūta (Meiklejohn) ir 
Paulius Stauskai.

Š.m. birželio 30 liepos 3 die
nomis Lietuvoje, Vilniuje vyko 
VII Pasaulio lietuvių sporto žai
dynės. Dar prieš Antrąjį pasau
linį karą Lietuvoje gimė mintis 
suburti visus lietuvius draugėn — 
taip 1938 m. Kaune buvo sureng
ta pirmoji Lietuvos tautinė olim
piada. Olimpiadoje sulaukta ne
mažo būrio pasaulio lietuvių: at
vyko 122 Latvijos lietuviai, po 24 
atletus iš JAV ir Vilniaus krašto, 
9 iš Didžiosios Britanijos ir 3 iš 
Brazilijos. Olimpinę vėliavą spor
tininkams įteikė prezidentas An
tanas Smetona.

1977-aisiais ŠALFASS ini
ciatyva Toronte, buvo surengtos 
I Pasaulio sporto žaidynės. Daly
vavo 1101 sportininkas iš JAV, 
Kanados, Anglijos, Vakarų Vo
kietijos, Australijos ir Argenti
nos. II Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės įvyko 1983 m. Čikagoje, 
o dar po penkerių metų, 1988 m.,

III Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nės surengtos Adelaidėje (Aust
ralija). Čia pirmą kartą dalyvavo 
ir atgimstančios Lietuvos sporti
ninkai.

Nuo 1991 m. Pasaulio lietu
vių sporto žaidynės rengiamos 
Lietuvoje. Tais metais įvyko IV 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės, 
kuriose dalyvavo per 3600 lietu
vių iš 12 užsienio šalių ir Lietu
vos. 1995 m. vykusiose V Pasau
lio lietuvių sporto žaidynėse daly
vavo 4870 atletų iš 15 valstybių. 
1988 metų vasarą surengtos VI 
Pasaulio lietuvių sporto žaidynės 
ir II Lietuvos tautinė olimpiada. 
Šiais metais žaidynėse dalyvavo 
per 5000 sportininkų iš 18 pasau
lio šalių. Pasaulio lietuvių bend
ruomenių atstovų susirinkime 
buvo nuspręsta, kad VIII Pa
saulio lietuvių žaidynės vyks Vil
niuje, 2009 m. liepos pirmą sa
vaitgalį (1-4 d.d.). Inf.

“Anapilio/Aušros” klubo krepšininkų rinktinė žaidė su Šarūno 
Marčiulionio krepšinio akademijos svečiais gegužės 19 d. 
Anapilyje ir pralaimėjo 94:52 Nuotr. R.R. Otto

http://www.rickpunkris.com
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j SKAUTU VEIKLA t

Hamiltono “Širvintos-Nemuno” tunto skautai-tės, vadovai bei 
svečiai Joninių sueigoje š.m. birželio 25 d. Giedraičio klubo 
sodyboje Nuotr. R.R. Otto

Vadovai Joninių sueigoje š.m. birželio 25 d. Giedraičio klubo 
sodyboje, netoli Hamiltono. Iš k. “Širvintos-Nemuno” tun- 
tininkas ps. G. Senkus, v.s.fil. dr. A. Dailydė, tunt. pav. s.v. R. 
Bartninkas ir Kanados rajono vadas v.s. R.R. Otto

MINIATIŪROS
Giminės

Mano širdyje apsigyveno 
kančia. Šiaip jau neturiu dėl ko 
kentėti... Kančią matau kitame 
žmoguje. Lietuvių poetas, dra
maturgas, prozininkas Justinas 
Marcinkevičius rašė: “...ir praei
name abejingi pro medį, paukštį, 
pro žydintį rugį ir pro kenčiantį 
žmogų...” Vadinasi, manyje apsi
gyveno kito žmogaus kančios se
suo. Susigiminiavo kančios... O 
žmonės irgi giminės?

Laisvalaikio būstas
Jūs iš manęs juoksitės... Lais

valaikį sudėliojau į storą aplan
ką. Miniatiūros, esė, informaci
nės žinutės... Čia jų būstas, gyve
na saugiai. Nesu gobšuolė. Visa 
tai, ką turiu, dalinuosi su Jumis. 
Vadinasi, suradome tą pačią dva
sinę giją. Lieka ir toliau bend
rauti. Reda Kiselytė,
Rokiškio “Romuvos” gimnazijos 

bibliotekos vedėja
Rimti vasaros užsiėmimai...

Nuotr. R. Jonaitienės

Algis MEDELIS QUEEN SYREN A TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont 
M6R 2L2 Tel. 416-531 -4800

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

apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę, 
Otavą, Kvebeką ir 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 #1202-50 Elm Dr.E, Mississauga, ON, L5A 3X2

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU

^JAUNIMO ŽODIS
Toronto Maironio lietuvių mokykla

KETVIRTOJI KLASĖ

Su savo ketvirtokais mes daug kalbame apie Lietuvą. Norėdamos pagilinti jų žinias apie 
lietuviškas tradicijas, davėme užduotį - pasirinkti vieną iš lietuviškų papročių ir parašyti straips
nelį. Kai mokiniai pristatė savo darbelius, mes buvome sužavėtos ir nusprendėme pasidalinti jų 
rašiniais su Tėviškės žiburių skaitytojais.

Mokytoja Diana Balsytė-Calderon ir padėjėja Jūra Sondaitė

(Bus daugiau)

Toronto Maironio lietuvių mokyklos administra
cija. Sėdi pirmoje eilėje iš k.: Donata Puterienė, 
Aldona Aušrotaitė-Šimonėlienė; stovi antroje eilė
je iš k.: Živilė Šelmienė, Ramunė Stravinskienė, 
Valentinas Bachovas Nuotr. R. Puterio

Gražias lietuviškas eiles skaitė jauna stovyk
lautoja Talentų vakare ateitininkų jubiliejinėje 
stovykloje, įvykusioje “Dainavoje”, Manches
ter, MI, birželio 30 - liepos 1 d.d.

Nuotr. R. Jonaitienės

Kūlimas
Kūlimas yra grūdų arba sėklų pašalinimas 

iš nupjautų augalų ir javų. Lietuvoje iki XIX 
amžiaus buvo kuliama rankomis naudojant 
kulstą. Kulštas buvo apie 2.5 m. ilgio pagalys su 
pastorintu galu. Iki XX a. pradžios javus kūlė 
su spragilu, su kuriuo daužė ir taip byrėjo grū
dai. Kitur kuldavo trypimo būdu. Per suklotus 
javus ėjo sukinkyti arkliai arba jaučiai. Kulti 
žmonės pradėdavo lapkričio pradžioje. Vėliau 
atsirado kuliamos mašinos.

Malimas
Nuo seno Lietuvoje ūkininkai malė namuo

se girnomis. Girnos - du akmenys: apatinis, į 
kurį pylė grūdus ir viršutinis, kuris trynė. Malė 
grūdus kepti, gyvuliams šerti. Namuose malė 
visi šeimos nariai rytais ir vakarais. Prieš grū
dus maldami išsijodavo ir kartais padžiovin
davo. Maldami malūne ūkininkai atsiskaity
davo malūnininkui pagal maišų skaičių, o vėliau 
pagal svorį.

Duona
Duona dažniausiai kepama raugintos arba 

neraugintos ruginių ar kvietinių miltų tešlos. Į 
tešlą dedama druskos, kmynų ir kartais virtų 
bulvių. Raugino iki 3 dienų. Duonos kepalus 
darydavo ant medinės ližės, apdėtos džiovintais 
klevo, kopūsto lapais arba ajerais. Kepdavo 
krosnyje. Turtingesni ūkininkai kepė pikliuotą 
duoną iš smulkiai maltų grūdų. Žmonės nuo 
senovės laikų labai gerbė duoną, naudojo staty
bos, žemdirbystės, šeimos apeigose. Dar ir 
dabar duona naudojama vestuvių papročiuose, 
kur tėvai sutinka jaunuosius su duona ir druska.

Joana Ažubalytė 
Joninės

Tai šv. Jono Krikštytojo šventė. Joninės 
taip pat turi ir pagonišką pavadinimą. Vieni is
toriniai šaltiniai sako, kad ši šventė buvo vadi
nama Rasos, kiti - Kupolio šventė. Per Jonines 
yra švenčiama metų ilgiausios dienos šventė.

Pirmoje eilėje iš k.: Danielė 
Punkrytė, Julija Degutytė, Joana 
Ažubalytė, Simone Pabrėžaitė, 
Erika Kišonaįtė; antroje eilėje iš 
k.: padėjėja Jūra Sondaitė, 
Brigita Gibavičiūtė, Daniela Šab- 
linskaitė, Lukas Sherwood, Linas 
Repečka, Justė Melkytė, mokyto
ja Diana Balsytė-Calderon; tre
čioje eilėje iš k.: Vanesa Valiulytė, 
Lina Samonytė, Adomas Grybas, 
Sabrina Kulnytė-Douglas. Nuot
raukoje nėra Alicios Dauginytės, 
Justin Moulton, Peter Pagorski- 
Styra, Roberto Raščiausko, Vai
vos Slapšytės, Sandros Vigelytės

Senovėje Joninių apeigose ypatingas dėmesys 
buvo skiriamas vandeniui. Joninių išvakarėse 
arba Joninių ankstų rytą, prieš saulės patekėji
mą, ligoniai eidavo į upes ar ežerus maudytis, 
kad apsisaugotų nuo ligų, sustiprintų sveikatą. 
Joninių metu lietuviai garbino Rasą ir Saulę. 
Apeigos baigdavosi vakare prie sukurto laužo. 
Žmonės čia praleisdavo laiką iki saulės pate
kėjimo. Dabartinėje Lietuvoje bandoma prisi
minti ir atgaivinti senovines apeigas kaip saulės 
palydėjimą ir medžių pagerbimą. Daugumai 
Joninės siejasi su vainikų plukdymu ir paparčio 
žiedo ieškojimu. Tačiau smagiausias laikas per 
Jonines yra kūrenti laužą ir praleisti visą naktį 
prie jo. Justina Melkytė

Joninės
Joninės - tai viena iš linksmiausių vasaros 

švenčių. Per Jonines yra ilgiausia metų diena ir 
trumpiausia naktis, nes saulė yra tada aukščiau
siai pakilusi. Ši naktis buvo laikoma ypatinga ir 
švenčiama daugelyje Europos šalių nuo senų 
laikų. Įsitvirtinus krikščionybei, ją pradėta ta
patinti su šv. Jono Krikštytojo vardu. Kadangi 
šv. Jono naktis buvo ypatinga, ji buvo pilna 
burtų. Žmonės tikėjo stebuklinga jėga. Joninių 
naktį žmonės nemiegojo ir darydavo daug burtų 
ir įvairių apeigų. Viena iš jų vaistažolių rinki
mas - kupoliavimas. Buvo tikėta, kad vaistažo
lės, surinktos Joninių išvakarėse, turi magiškos 
galios. Žmonės tikėjo, kad Joninių ugnis, ap
šviesdama laukus ir pievas, apsaugos derlių 
nuo raganų užbūrimo ir kitų pavojų. Laužų pe
lenus jie išbarstydavo po laulois. Aplink laužus 
žmonės šokdavo ir dainuodavo, šokinėdavo per 
laužo ugnį, nes tikėjo, kad nuo to bus sveiki. 
Netekėjusios merginos pindavo vainikus iš 9 ar 
12 skirtingų žolynų. Paprastai pindavo du Vai
nikus - vieną galvai papuošti, o kitą ateičiai nu
spėti. Paparčio žiedo eidavo ieškoti vidurnaktį. 
Žmonės tikėjo, kad tas, kuris suras paparčio 
žiedą, bus labai laimingas. Sandra Vigelytė
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AtA
BRONIUI URBONAVIČIUI

mirus,
užjaučiame žmoną ZOSĘ ir vaikus bei kartu liūdim -

O. B. Stončiai, R. Tumpa

MIRTIES PRANEŠIMAS
AtA

ALDONA DRANGINIENĖ
ramiai iškeliavo amžinybėn miegodama, palikusi 
mylimą dukterį DALYTĘ, vaikaitę RINUTĘ ir 
žentą LUCAS. Ji visuomet bus mylima ir pasi
gendama -

Luc Lachance, šeimos draugas
MYLIMAI ŽMONAI, MOTINAI IR MOČIUTEI

AtA
EMILIJAI BARISIENEI

mirus Windsore,
vyrą BRONIŲ, dukras, sūnus ir jų šeimas 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

VA. Tautkevičiai

D. Naikauskienė

O. Vindašienė

B. A. Kozuliai

J. Kizienė

A. P. Eidukai

O. Giedriūnienė

E. P. Kainai

R. Dumčius

J. C. Kūrai

MIRTIES 
PRANEŠIMAS

AtA
EMILIJA 

(LACKNER) 
BARISIENĖ

82 m. amžiaus, mirė staigiai, 
palikusi vyrą Bronių, dukras 
Emiliją ir jos vyrą Niek Gonti
ni, Barbarą ir Ted Dilkens, sū
nus Jurgį ir jo žmoną Laurą, 
Joną ir Nicole, vaikaičius Sa
rah ir Jacob, sūnėną Vaidutį 
(Al) ir dukterėčią Jūratę, bro
lienę Emily (a.a. Vytauto Ba- 
riso našlę). Liko daug sūnėnų 
ir dukterėčių Lietuvoje, du 
pusbroliai Vokietijoje ir JAV 
Jos atminimui pagerbti kvie
čiama aukoti “Ontario Heart 
and Stroke Foundation” arba 
“Canadian Diabetes Associa
tion”. Lankymas ir maldos 
prie karsto vyko liepos 18 d. 
Janisse Bros-Marcotte Fune
ral Home, Windsore. Po ge
dulinių Mišių Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijoje liepos 19, 
antradienį, velionė palaidota 
Šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississaugoje. Jos atminimui 
pagerbti medis bus pasodintas 
“Janisse Bros-Marcotte Heri
tage Forest”. Pagerbimo apei
gos vyks 2005 m. rugsėjo 25 d. 
Visi kviečiami dalyvauti. Šei
ma kvietė visus pasirašyti už
uojautos knygoje ir pasidalinti 
prisiminimais apie a.a. Emiliją 
tinklalapyje: www.obituaries- 
today.com

MIRTIES 
PRANEŠIMAS 

AtA
ANTANAS P.

NAVIKEVIČIUS- 
ANTHONY FRANK 

HYLANDS 
(1921 lapkričio 2 - 

2005 liepos 21) 
mirė Northumberland Hills 
ligoninėje, Coburg, ON, 2005 
m. liepos 21 d. Paliko brolį 
George Hylands ir jo žmoną 
Barbarą. Jo motina buvo poe
tė Marija Aukštaitė-Navikevi- 
čienė. Laidotuves tvarkė Alli
son Funeral Home, Port Ho
pe, ON. Jo atminimui pagerb
ti kviečiama aukoti “Canadian 
Cancer Society” arba “Cana
dian Diabetes Association”.

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE 
ETOBICOKE 

ir 
MISSISSAUGOJE

PADĖKA
MIELAM GYVENIMO DRAUGUI

AtA
BRONIUI URBONAVIČIUI

iškeliavus iš šio pasaulio, nuoširdžiai dėkoju Prisikėli
mo par. klebonui kun. A. Simanavičiui, OFM, ir kun. 
P. Šarkai, OFM, už atlaikytas šv. Mišias, kun. Ą. Sima
navičiui, OFM, už palydėjimą į kapines, kun. P. Šarp- 
nickui, OFM, už maldas laidotuvių namuose, D. 
Radtke už giedojimą šventovėje. Visiems dėkoju už 
gražias gėles, kurios puošė velionies karstą. Nuošir
dus ačiū karsto nešėjams, visiems atsilankiusiems į 
laidotuvių namus ir palydėjusiems velionį į kapines. 
Dėkoju visiems, kurie aukojo šv. Mišioms, parapijai ir 
“Labdarai”. Ačiū M. Povilaitienei ir B. Kazlauskaitei 
už aukų rinkimą, J. Gurklienei už skanų maistą, vi
soms ponioms už skanius pyragus. Jūsų visų nuoširdu
mas liks ilgai mano širdyje. .

Liūdinti -
Sofija Styrienė

ROCK OF EUROPE INC
GRANITO PAMINKLAI, BRONZOS LENTOS

AUKŠTOS KOKYBĖS DARBAS 
GERIAUSIOS RŪŠIES GRANITAS 

PROFESIONALUS PATARNAVIMAS 
RAŠTIŠKA GARANTIJA

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

Toronto, ON M8Z 2X3 '

$300 - A Sekonis; $150 - dr. 
A. P. Dailydė, E. Stankevičius; 
$54 — A. Steponavičius; $50 - dr. 
A. Pacevičius, E.G. Kuchalskiai; 
$30 — D. Giedriūnas; $25 — A. 
Augūnas, M. Bulvičienė, S. Balt- 
rukėnas; $20 - A. Radžiūnas; $15
— E. Skalisius, G. Karsokas; $10 — 
L. Ringienė, $8 - J. Prakapas; $5
- A.E. Valavičius; $4 - A. Se
konis.

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $65 — L. Vaitonis; $60 - 
V.I. Liškauskas, A. Kernius, A. 
Volungė, J. Riekus, V. Jokubaus- 
kas, I. Ciparis, A. Liutkus, S. Bar- 
čaitis, K. Manglicas, J. Paulius, J. 
Povilauskas, G. Laurinaitytė, A. 
Budzilas, J. Budrys, V. Beniušis, 
O. Skėrius, A. Sudeikis, V. Šle- 

. nys, P. Girdžius, K. Bačanskas, P. 
Tunkūnas.

Rėmėjo prenumeratą už 
dvejus metus atsiuntė: P. Saka
lauskas.

Garbės prenumeratą at
siuntė: $100 - I. Ehlers; $75 — J. 
Aukštaitis, R.D. Puteliai; $70 - J. 
Prasauskas, J. Krištolaitis, A. 
Leiberis, dr. A. Pacevičius, J. Lė- 
veris, J. Pavilonienė.

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie, siųsdami 
reguliarią prenumeratą prideda 

. ir auką.

A. a. Genovaitės Kudžmai- 
tės dvejų mirties metinių atmini
mui Vėžiu ir džiova sergantiems 
vaikams Lietuvoje $100 aukojo 
teta K. Dervaitienė su šeima. 
M.P.

A. a. vyro Zenono ir a.a. sū
naus Romo Mažonų pirmųjų 
mirties metinių atminimui, Jane 
Mažonienė Tėviškės žiburiams

F TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI i
THE LIGHTS OF HOMELAND

I
I savaitraštis, 16 puslapių,

reguliari metinė prenumerata - $50.00, ■
rėmėjo - $60.00, garbės - $70.00

Naujam prenumeratoriui pirmiems metams - $35.00
■ (JAV-se amerikietiškais doleriais)
■ Vardas, pavardė............ ...................................................
| Adresas.................................................................. •„.......... |

i ===:===EE=== i

Siunčiu prenumeratą..................dol., auką........ ....dol. |
I Laikraščio adresas:

- TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI I
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON

L5C 1T3, Canada a
Tinklalapio adresas: www.tzib.com ■
El. paštas: tevzib@pathcom.com _

I Tel.: 905 275-4672 Faksas: 905 290-9802 ’
I Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI I
I siunčiami nemokamai šešias savaites

aukojo $300.- •
A. a. Antanui Šergaliui 

mirus, užjausdami jo seserį Oną 
Peleckienę, brolį Jurgį su šeimo
mis ir visus gimines Kovai su vėžiu 
ir džiova sergantiems vaikučiams 
Lietuvoje aukojo: $50 — A.J. 
Ronaldson; $35 - B.T. Stanuliai; 
$20 - R. Sqaventa, L. Blake, P. 
Dalinda, V. Lėverienė, D. Vaidi- 
lįenė, H. Simanavičienė; $10 - Y. 
Choi; $5 — J. Hocko. B.K. D.K. ir 
M.P.

A.a. Zenono ir Romo Mažo
nų vienerių mirties metinių atmi
nimui Kovai su vėžiu ir džiova ser
gantiems vaikams Lietuvoje Jane 
Mažonienė aukojo $50. M.P.

A.a. Danutės Batūrienės at
minimui pagerbti skautų “Romu
vos” stovyklavietei aukojo: $100 
- E .A. Balsai, K. J. Batūros, G.D. 
Sakai, G. Skrinskas; $50 - M.N. 
Howard, A.D. Keršiai, F. Moc
kus, C.M. Pike, A. Valadkienė, 
M. Vasiliauskienė; $40 - K.R. 
Poškai, Z. Stančikienė; $35 - T.B. 
Stanuliai; $30 - J. Carson, R.J. 
Karasiejai, L. Karbūnienė, E.M. 
Kazakevičiai; $25 - A.V. Grybai, 
V.V. Paškai, P.B. Sapliai, T.V. Si- 
čiūnai; $20 - G.V. Butkiai, VA. 
Dubickai, J. Empakerienė, O. 
Juodikienė, R. Kalendra, L. Ker- 
šytė-Gotthans, J. Krabacz, V.O. 
Narušiai, L. Sendžikienė, E. Si- 
monavičienė, M. Sipley, E. Šle
kys, G. Tarvydienė, I. Tarvydienė, 
V. Vaitkienė; $10 - R. Bekerienė.

Aukas surinko D. Keršienė 
ir P. Saplienė.

Mirtis yra tada prasminga ir 
graži, kai ji ne mirčiai, o gyve
nimui skirta. Kada tauta priei
na tokią lemtingą kryžkelę: 
išlikti ar žūti, tauta turėtų 
pasirinkti gyvenimą, ne mirtį.

L_____ ___ (J-Aisfe)

http://www.obituaries-today.com
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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1 TORONTO Į SKAITYTOJAI PASISAKO"!

baigusi University of Western On
tario Londone 2005 m. birželio 14 
d. Bachelor of Education laipsniu. 
Prieš metus ji gavo “Honour Ba
chelor of Arts in Languages” 
diplomą iš Wilfrid Laurier univer
siteto Waterloo, ON. Rudenį pra
dės darbą Paryžiuje, Prancūzijoje 
kaip kalbų mokytoja. Maika yra 
Almos (Staškevičiūtės) ir Petro 
Drešerių duktė, Gražinos ir Vlado 
Drešerių, Danutės ir a.a. Broniaus 
Staškevičių vaikaitė.

Dienraštis The Toronto Star 
š.m. rugpjūčio 8 d. “GTA” skyriu
je išspausdino pusės puslapio 
straipsnį apie a.a. muziką kom
pozitorių Joną Govedą “He was 
‘a force of nature’ with 88 keys”. 
Jame žurnalistė Catherine Dun
phy aprašė jo darbą su įvairių 
mokyklų chorais ir dirigentais, 
High Park, Riverdale ir Milton 
chorais. Paminėtas jo akompana- 
vimas Lietuvos kankinių ir Prisi
kėlimo parapijose, jo ypatingas 
gabumas kurti sudėtingą, bet jau
niems balsams lengvai išmoksta
mą muziką, jo sugebėjimas jau
nimą linksminti ir užangažuoti. 
Jo kompozicijos, pvz., I am the 
Song ir Fse the B’y, Kiwanis muzi
kos festivaliuose kasmet sulaukė 
palankių įvertinimų ir buvo 
plačiai jaunimo chorų dainuo
jamos. Howard Jr. Public School 
muzikos skyriaus direktorė 
Margaret Stanfield išleido jo 
aranžuotų ir sukurtų dainų kom
paktinę disketę (CD) .4 Tribute to 
John Govedas, kurią Howard 
mokykla platina, kad surinktų 
lėšų jo vardo premijai, kuri bus 
teikiama Kiwanis festivaliuose.

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

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

▲ Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

▲ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

▲ Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

▲ Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

baigusi Northern Collegiate and 
Vocational School (French 
Immersion), Sarnia, ON. Mokėsi 
Niagara College, kur buvo “Stu
dent Administrative Council” 
ambasadorė ir atstovė. Baigė 
“Tourism Marketing and Opera
tions” ir gavo “Honours Stan
ding” diplomą. Natalija yra Al
mos (Staškevičiūtės) ir Petro 
Drešerių duktė, Gražinos ir Vla
do Drešerių, Danutės ir a.a. Bro
niausStaškevičių vaikaitė.

Maclean’s žurnalas š.m. rug
pjūčio 1 d. laidoje paskelbė ap
žvalgininko Paul Wells straipsnį, 
kuriame jis pagrįstai įrodinėja, 
kad naujų į Europos sąjungą pri
imtų septynių valstybių pilie
čiams, taigi ir Lietuvos, būtų lei
džiama į Kanadą atvykti be vizų. 
Šį reikalą federaciniame parla
mente iškėlė centrinio Etobicoke 
atstovas, ukrainiečių kilmės Bo- 
rys Wrzesnewskyj, pateikęs š.m. 
balandžio 14 d. rezoliuciją 238. 
Savo ruožtu gerb.* parlamentaras 
spaudai išsiuntinėjo informaciją, 
nurodančią jo dedamas pastan
gas dėl vizų panaikinimo nau
joms Europos sąjungos narėms. 
Tėviškės žiburių redakciją ta in
formacija pasiekė rugpjūčio 4 d. 
Žurnalisto Paul Wells adresas: 
“Inkless Wells”, www.macleans. 
ca/paulwells

Kanados lietuvių fondas iš 
2004 metų pelno paskyrė $20,508 
“Židinio” meno galerijai Vilniu
je. A.a. Antanas ir Anastazija Ta
mošaičiai 2000-siais metais įstei
gė savo vardo fondą KLFondo ri
bose įnešdami $500,200 sumą ir 
sutartyje nurodydami, kad šio 
fondo pelnas, atskaičius admi
nistracines išlaidas, būtų skiria
mas “Židinio” meno galerijai. Iki 
šiol galerijai yra persiųsta $114, 
800. Testamentiniai palikimai 
Fondui yra geriausias būdas skir
ti nuolatinę paramą lietuviškoms 
organizacijoms ir Kanadoje, ir 
Lietuvoje. Įnešus į Fondą nema
žesnę kaip $50,000 sumą, pasira
šant sutartį nurodoma, kam tos 
sumos pelnas turi būti skiriamas. 
Panašią sutartį galima sudaryti ir 
ruošiant testamentą.

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

TO MY LITHUANIAN 
FRIENDS...

July 6, 2005 is a date that I 
will remember for the duration 
of my life. When the correspon
dence from President Adamkus’ 
office was delivered late on June 
28*h stating that I was to be pre
sented with the Medal of the 
Republic of Lithuania, it was ab
solutely overwhelming. Thoughts 
arose of many, many others who 
should be receiving this presti
gious award - those of you who 
contributed so significantly to 
the success of the Lithuanian- 
Canadian Police Training initia
tives in so many various ways. 
While I was there, several Li- 
thuanian-Canadians hosted a 
dinner in my honour. Thank you 
all for a wonderful evening sur
rounded by friends, provided 
with excellent food and warm Li
thuanian hospitality.

I struggle with not specifi
cally naming any of you in this 
correspondence, as I do not wish 
to take the risk of offending so
meone inadvertently missed. 
However, you know who you are 
and I deeply thank you all for 
bestowing this honour on me. 
On July 6“1 President Adamkus 
presented me with the medal in 
his Palace. The medal was 
accepted on behalf of all of you,

PATRIOTIZMAS LIETUVOS 
MOKYKLOSE

Jei važiuosi vieškeliu iš Ra
seinių arba Ariogalos, pusiauke
lėje privažiuosi bažnytkaimį Juo
daičius. Į dangų šauna aukšta 
balta vienbokštė šventovė. Prie 
miestelio dar teberiogso, lyg di
nozaurai, didžiulio kolchozo 
griaučiai.

Tai mano parapija ir mano 
pirmoji mokykla. Pirmą skyrių 
pradėjau su dideliu džiaugsmu. 
Bet mokykla už poros savaičių 
sudegė. Mokslą tęsėme suklaupę 
ir rašydami ant suolų. Tris kilo-

Poilsis kurorte. Pagyvenusių 
žmonių globos namai kviečia jus 
apsilankyti gražiausiame Lietu
vos kampelyje, kurortiniame 
mieste - Druskininkuose. Gali
me jums pasiūlyti vienviečius ar
ba dviviečius kambarius su visais 
patogumais nuo 25 dolerių vie
nam asmeniui per parą. Turime 
ir apartamentus. Maitiname 4 
kartus per dieną, teikiame buiti
nes ir medicinos paslaugas. Gali
me apgyvendinti trumpam arba 
visam laikui. Mūsų adresas: VŠI 
“Marijos namai”, Klonio 14, 
Druskininkai LT-66102, Lietuva, 
Lithuania. Telefonai: 8-313 
51781, mob. 8-68546878 ir 8- 
65072979.

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

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! 
Remkime Lietuvą! 

Remkime per Kanados lietuvių fondą!
Prisiminkime Kanados lietuvių fondą 

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

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

Kanadiečiui Ted Price (kairėje), Lietuvos policijai sukūrusiam 
“Community Policing” susipažinimo programą, Lietuvos prezi
dentas Valdas Adamkus (dešinėje) įteikė ordiną š.m. liepos 6 d.

my Lithuanian friends, who con
tributed to the project.

Plans are underway to bring 
Commissioner-General Vytautas 
Grigaravičius and Deputy Prose
cutor-General Gintaras Jasaitis 
to Canada in early 2006. Under 
the expert leadership of General 
Grigaravičius positive change is 
happening in your country, with 
Community Policing being im
plemented, including Lithuanian 
Police outreach to the people 
and a new Community-Police 
Consultative Committee. Depu-

* * * 
metrus eidavau tankiu mišku. 
Kartais per sniego pūgas vos išsi- 
krapštydavau iš pusnių, bet nė 
vienos dienos mokykloje nepra
leidau.

Valstiečių laikraščio ir priedo 
Tėviškės šviesa redaktoriaus Ber
nardo Šaknio suorganizuotame 
konkurse dalyvavo daug mokyk
lų. Premijas paskyrė prezidentas 
V. Adamkus ir keli JAV lietuviai, 
jų tarpe šio straipsnio autorius. 
Konkurso tema - patriotinė. Ma
no skirtą premiją laimėjo trys 
Juodaičių mokyklos mokiniai. Ta 
mokykla vadinama - pagrindinė 
su 10 klasių. Apdovanoti po 150

VAIRIOS ZINIOSb—1
Izraelyje yra leidžiamas se

rijinis leidinys Jovs in Russia and 
Eastern Europe. Praėjusių 2004 
metų 2(53) numeryje yra išspaus
dintas prof. Dov Levino straips
nis apie žydų pasipriešinimą-re- 
zistenciją holokausto metu Lie
tuvoje: Resistance of Lithuanian 
Jewry in the Face of the Holocaust; 
Difficulties and Achievements. 
Autorius mini pasipriešinimo 
vietoves: Vilnių, Panerius, Kel
mę, Kėdainius, Skuodą ir kt. Esą 
buvo pavienių pasipriešinimų ir 
grupinių. Pastarajam vadovavęs 
Aba Weinstein (Aba Gefen). 
Priešintis raginęs pogrindžio vei
kėjas Abba Kovner Vilniuje atsi
šaukime: “Hitleris planuoja su- 

ty Jasaitis has gained Seimas 
approval that prevention of do
mestic abuse and prostitution be 
a priority goal. In November of 
this year we hope to return to Li
thuania and continue with lec
tures to medical practitioners, 
police and prosecutors, similar 
to those provided in November 
of 2004.

The day will come when I 
can proudly show you my Medal 
of Lithuania - the medal that 
many of you share with me.

Ted Price

litų: Raimondas Gudžiūnas, Lina 
Lukošiūtė ir Viktorija Visman- 
taitė, trečia - Ieva Andrijonaitė, 
kurios rašinį siunčiu TŽ. Visų tri
jų tema - “Mūsų mokyklos kar
žygiai”. Aprašomas Vytautas Bu
kauskas, juodaitiškis, vienas iš 
Ariogalos gimnazijos patriotų ir 
Studentų byla knygos autorius; 
bolševikų kankintas Sibiro trem
tinys. Perskaitęs visus tris kon- " 
kurso rašinius, tikrai galiu di
džiuotis, kad mano Žemaitijos 
kampelio mokiniai auklėjami pa
triotiškai ir išaugs tokiais. Garbė 
jų mokytojams!

Henrikas Kudreikis, JAV

naikinti visus žydus Europoje... 
Pirmoje eilėje - Lietuvos žydai... 
Neikime į tas žudynes kaip avys. 
Mes esame silpni ir beginkliai, 
tačiau vienintelis atsakymas 
priešui - rezistencija”.

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas spalio 22 d. rengia iš
vyką į menonitų apylinkes, prie 
St. Jacobs miestelio. Aplankysi
me teatrą, matysime Beauty and 
the Beast, menonitų ūkį, apvaži- 
nėsim apylinkes. Pietūs - resto
rane. Dėl platesnių informacijų 
kreiptis į T. Zaleskienę, tel. 416 
766-2662 arba Lydiją Balsienę 
tel. 416 766-7724.

Toronto lietuvių pensininkų 
klubo valdyba

■P— Jį 
IIIOMELIFE

HomeUfe Realty
Plus Ltd.

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

NIJOLĖ B. BATES
Tel. (416) 763-5 161 

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

Patarnauju lietuvių visuomenei 18 metų.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com laukia 
jūsų apsilankymo. Skaitytojai 
kviečiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elektroniniu 
paštu - tevzib@pathcom.com

http://www.macleans
mailto:klfondas@on.aibn.com
http://www.tzib.com
mailto:tevzib@pathcom.com
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Anapilio parapijos žinios

• Liepos 17, sekmadienį, pa
krikštyta Markaus ir Joanos (Zu- 
rowski) Bičiūnų dukrelė Kristi- 
na-Bronė.

• Rugpjūčio 3, trečiadienį, 
palaidota a.a. Aldona Drangi
nienė, 93 m. amžiaus.

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupijos 
įsakyta antroji rinkliava Kanados 
katalikų misijoms Kanadoje ir 
užsienyje.

• KLK moterų draugijos 
mūsų parapijos skyrius po vasa
ros atostogų pradeda savo veiklą 
susirinkimu rugsėjo 11, sekma
dienį, po 11 v.r. Mišių Anapilio 
parodų salėje. Susirinkime pa
kviestas kalbėti pėdos specialis
tas Robertas Nekrašas. Visos na
rės ir svečiai kviečiami dalyvauti.

• Lietuvos kankinių šventė - 
mūsų parapijos atlaidai - šiais 
metais bus rugsėjo 25, sekmadie
nį. Ta proga vysk. Paulius Balta
kis, OFM, mūsų vaikučiams su
teiks Sutvirtinimo sakramentą ir 
bus prisimintos mūsų mirusio 
klebono a.a. Petro Ažubalio 
XXV mirties metinės. Tą sekma
dienį 11 v.r. Mišių nebus, nes bus 
iškilmingos pamaldos po pietų: 3 
vai. bus iškilminga eisena į ka
pines ir ten bus meldžiamasi prie 
a.a. kun. Petro Ažubalio kapo, o 
tada visi susirinksime Mišioms 
šventovėje, kurių metu bus tei
kiamas Sutvirtinimo sakramen
tas. Paskui 5 vai. Anapilio salėje 
bus iškilmingos vaišės su 
atitinkama programa. Vaišėms 
bilietai bus platinami parapijos 
salėje tik du sekmadienius: rug
sėjo 11 ir 18 dienomis. Kitu metu 
prašome skambinti Reginai Cele- 
jewskai tel. 416 231-8832.

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

• Mišios rugpjūčio 21, sek
madienį: 9.30 v.r. už a.a. Salomė
ją ir Viktorą Tankevičius; 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje 10.30 v.r. už 
a.a. Joną ir Elzbietą Valantiejus; 
Delbi Šv. Kazimiero šventovėje 
rugpjūčio 20, šeštadienį, 3 v.p.p. 
už a.a. Juozą Aleliūną.

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $20 - B. Patrick; $50 - J. 
Bernatavičienė.

Kauno arkivyskupijos Vaikų 
dienos centrams $100 aukojo G. 
B. Trinkos.

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.

Birutė (Betty) Bartusevičius
Sales Representative

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829
Bus: 905-828-3434 ceil 416-427-1875 Paremkite “Tėviškės žiburius” auka, rėmėjo ar garbės prenume

rata, testamentiniu palikimu. Iš anksto dėkingi - TŽ leidėjai

Prisikėlimo parapijos žinios
• Šį sekmadienį - speciali 

rinkliava kitų kraštų ir Kanados 
misijoms paremti.

• Santuokos sakramentą pri
ėmė: Kristofas Girdauskas su Je
nifer Hunt ir Alicija Raškauskai- 
tė su Dean Rudd. Santuokos sa
kramentui ruošiasi Tomas Jonys 
ir Melanie Pereira.

• Pakrikštyta Aura Vitalija, 
Birutės (Kalinauskaitės) ir Bro
niaus Degučių dukrelė.

• Liepos 29 d. palaidotas a.a. 
Antanas Sergalis, 63 m. Paliko se
serį Oną Peleckienę ir brolį Jurgį 
su šeimomis. Rugpjūčio 9 d. palai
dota a.a. Irena Ignaitienė, 89 m. 
Paliko dukras Gražiną ir Aldoną 
Čepienę su šeima, sūnų Rymantą 
Čeponį, pusseserę Kleopą Ka
minskienę ir pusbrolį Algį 
Štuopį. Tą pačią dieną palaidota 
a.a. Zita Didžbalienė, 83 m. Pali
ko sūnus Joną, Vincą ir Stasį su 
šeimomis. Liepos 10 d. palaido
tas a.a. Romualdas Žiogarys, 84 
m. Paliko brolius Petrą ir Praną 
su šeimomis Lietuvoje. Liepos 13 
d. palaidoti Vankuveryje mirusio 
a.a. Broniaus Ardavičiaus pele
nai. Paliko seseris Nijolę ir Jūratę 
bei brolį Vytą. Lietuvoje mirė a.a. 
Jonas Virpša, Salomėjos Olekie- 
nės brolis, a.a. Juozas Kerševi- 
čius, Alekso Keršio brolis, ir ka
daise Toronte gyvenęs a.a. Jonas 
Žadavičius.

• Sėkmingai pasibaigė vasa
ros stovyklos “Kretingos” stovyk
lavietėj, Vasagoje. Iš viso stovyk
lavo daugiau kaip 300 stovyklau
tojų. Vaikų stovyklas organizavo 
L. Kuliavienė, šeimų stvovyklą - 
A. ir A. Slapšiai.

• Mišios sekmadienį, rugpjū
čio 21: 8 v.r. už a.a. Kazimierą 
Čiurlį; 9 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 10.45 v.r. už a.a. 
Juozą Kaulių, už a.a. Eleną, Juo
zą ir Joną Vainius, už a.a. Aldoną 
Stadienę ir Justiną Sriubiškienę 
(abiejų 5 metinės); 12.15 v.d. už 
a.a. Ipolitą Stanevičių.

Gauta žinia, kad Niujorke 
praeitą penktadienį, rugpjūčio 
12, mirė Jadvyga Matulaitienė- 
Meiliūnaitė, žymi tautinių šokių 
choreografė ir vadovė, sulaukusi 
89 m. amžiaus. Velionė buvo gi
musi 1916 m. Joniškėlyje, Pasva
lio raj. ir kaip mokytoja visą savo 
gyvenimą buvo paskyrusi jauni
mo organizavimui ir auklėjimui.

A.a. Zitos Didžbalienės at
minimui, užjausdami jos sūnus ir 
jų šeimas, O. ir J. Gustainiai Tė
viškės žiburiams aukojo $50.

PADĖKA
Pasaulio jaunimo dienų 

Kanados jauni lietuviai atsto
vai, vadovai ir kelionės organi
zatorius prel. E. Putrimas, 
nuoširdžiai dėkoja Kanados 
lietuvių fondui ir Prisikėlimo 
kredito kooperatyvui už dos
nias aukas, kurios palengvino 
administracines ir kelionės 
išlaidas besiruošiant skristi į šį 
mėnesį vykstančias PJD Kiol- 
ne, Vokietijoje.

Really Specialists lnc.IT!
Independently Owned and Operated

Lietuvių Namų žinios
• Rugpjūčio 7 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 120 svečių. 
Pranešimą padarė Moterų būrelio 
pirm. A. Biškevičienė.

• Rugpjūčio 14 d. Lietuvių 
Namų svetainėje pietavo 153 sve
čiai. Pranešimą padarė valdybos 
narys T. Stanulis. Svečių knygoje 
pasirašė dr. K. Jazbutis, V. Jazbutis 
ir J. Jazbutienė iš Ukmergės, M. 
Behoine iš Kolumbijos.

• Svetainei “Lokys” reikalin
gas tarnautojas (barmenas). Tei
rautis tel. 416 532-3311 arba kreip
tis į Lietuvių Namų raštinę.

• “Lokyje” galima gauti įvai
rių lietuviškų maisto gaminių. Tei
rautis tel. 416 534-8214. Norintieji 
pasiimti sekmadieniais gaminamų 
patiekalų į namus prašomi iš anks
to užsisakyti tel. 416 533-311.

Slaugos Namų žinios
- A.a. Zitos Didžbalienės at

minimui Lietuvių slaugos namams 
“Labdara” aukojo: $50 - L. Bal
sienė, B.P. Sapliai; $40 - R.B. Pili
pavičius; $30 - J.R. Karasiejai; $20 
- VA. Baltrušaičiai, N.S. Bušins- 
kai, J.E. Čuplinskai, J.P. Gurkliai, 
K. A. Pajaujai, A. Petkevičienė, 
V.L. Pevcevičiai, J. Šeškutė, L. 
Strumilienė; $10 - O. Dirmantie- 
nė, R.L. Grybai, L. Murauskienė, 
M.R. Rusinai. Aukas surinko B. 
Matulaitienė ir B. Kazlauskaitė.

• Slaugos namai dėkoja už 
aukas. Jos priimamos Toronto ir 
Hamiltono lietuvių kredito koope
ratyvuose, arba siųsti tiesiog 
adresu: Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, ON M6P 1A6.

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį, rugpjūčio 14 

pamaldų nebus. Pamaldos įvyks 
rugpjūčio 21 d., 11.15 v.r., kurias 
ves parapijos sekretorius Paulius 
Kravecas.

• Rugpjūčio 28 d. ir rugsėjo 
4 d. pamaldų nebus. Pamaldos su 
Šv. Komunija įvyks rugsėjo 11 d., 
11.15 v.r. Pradedant rugsėjo 11d. 
pamaldos vyks vėl kiekvieną sek
madienį 11.15 v. ryto.

• Rugsėjo 18 d. po pamaldų 
šventovės patalpose įvyks Mote
rų draugijos susirinkimas.

• Liepos 15 d. po gedulinių 
pamaldų Šv. Jono lietuvių kapi
nėse, Mississaugoje, buvo palai
dotas Andrius Usvaltas, gimęs 
1926 m. liepos 4 d. Karapolyje, 
Lietuvoje. Mirė liepos 10 d. Ayl
mer, ON. Paliko liūdinčią žmoną 
Gerdą, dukras Rūtą, Kristiną ir 
Debbie, sūnų Raimundą, keturis 
vaikaičius bei seserį Evą Jankaus
kienę.

• Rugpjūčio 2 d. po gedulinių 
pamaldų Šv. Jono lietuvių kapi
nėse Mississaugoje, buvo palai
dota Eugenija Vetienė, gimusi 
1916 m. liepos 1 d. Marijampolė
je. Mirė liepos T1 d. Cambridge, 
ON. Paliko liūdinčius: dukrą Zitą 
Vokietijoje ir dukrą Emą, Čam- 
bridge, ON, bei penkis vaikaičius. 
Velionė buvo ilgametė Išganytojo 
parapijos narė.

• Rugpjūčio 7 d. pamaldose 
buvo prisiminta a.a. Uršulė Tim- 
paitė-Bleizgienė.

Santaros-Šviesos 52-asis su
važiavimas įvyks rugsėjo 8-11 d.d. 
Pasaulio lietuvių centre, Lemon- 
te (Illinois valstijoje, JAV). Prog
ramoje bus įvairios paskaitos, 
diskusijos, literatūros vakaras, 
knygų sutiktuvės, lietuviški fil
mai. Norintys dalyvauti prašomi 
iki rugsėjo 7 d. siųsti 30 dol. ar di
desnę auką M. Paškevičienei. 
306 55^ Place, Downers Grove, 
IL 60516. Telefonas - 630 852- 
3887.

Šv. Onos draugijos komitetas: (iš k.) pirmininkė Elena Kurylienė, 
Aurelija Tūsienė, Angelė Šlekienė, Liucija Mikalajūnienė prie 
bufeto stalo rugpjūčio 7 d. Šv. Onos atlaidų proga

Aušros Vartų parapija
Aušros Vartų choro metinė 

išvyka liepos 23 d. buvo į muz. 
Aleksandro ir Gailos Stanke
vičių sodybą Carignan-Chamb- 
ly. Dalyvavo apie 40 choristų ir 
svečių. Elena Grumbinienė, 
solistė iš Lietuvos, padainavo 
daug dainų. Neatsiliko ir choris
tai. Buvo paminėti ir trys gimta
dieniai: šeimininko muz. Alek
sandro, D. Doel ir L. Polichaus- 
kaitės. Išvyką suorganizavo cho
ro komitetas ir koordinatorius 
Ant. Mickus. Rudenį choras 
pradės 55-tąjį dainos ir giesmės 
sezoną.

Į ŠL Jean sur Richelieu ka
riuomenės bazę atvyko prancū
zų kalbos gilinti vyr. Itn. Eugeni
jus Maslenskij ir trečią kartą 
grįžo studijoms mjr. Jurgis Žu
tautas. Anglų kalbos žinias gi
lins 3 vyresnieji leitenantai: And
rius Bagdanovas, Justinas Si
mutis ir Laimontas Stankūnas.

A.a. Felicija Sideravičiūtė- 
Jasaitienė, buvusi montrealietė, 
75 m. amžiaus, mirė liepos 30 d. 
Niujorke. Po gedulinių Mišių 
palaikai sudeginti rugpjūčio 2 d. 
Liūdi vyras Algis, duktė Ramu

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.

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

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

Montrealio lietuvių 
kredito unija

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

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

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.

“BALTIC TREE SERVICE”. 
Genėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų, visų rūšių medžius, 
krūmus pigiai ir tvarkingai. Pa
gražinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.)

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

Nuotr. V Lietuvninkaitės 
nė su šeima, du vaikaičiai, brolis 
dr. Rimas Sidrys ir jo gausi 
šeima Čikagoje bei seserėčia 
Silvija Staškevičienė su šeima 
St. Jean sur Richelieu, Que. 
D.S.

Šv. Kazimiero parapija
Šią vasarą chorui atosto

gaujant, vargonininkas kom
pozitorius Aleksandras Stanke
vičius vargonavo kas savaitę per 
Šv. Mišias. Sekmadienį, liepos 
24, jis pakvietė solistą Antaną 
Keblį giedoti ir McGill un-to 
studentą Donaldą Doell groti 
birbyne. Sekmadienį, liepos 31 
- sol. Antaną Keblį ir solistę 
Alaną Ramanauskaitę, viešnią 
iš Panevėžio. A. Ramanauskai
tė 15 metų dainavo Dainų ir 
šokių ansamblyje “Lietuva”, 
taipgi ir Panevėžio miesto ope
retėje. Ji svečiuojasi pas savo 8 
mėnesių vaikaitę Dovilę Saka
lauskaitę.

Sekmadienį, rugpjūčio 7, 
Šv. Onos draugijos komitetas 
paruošė pietus narėms ir sve
čiams globėjos Šv. Onos šventės 
proga. Ačiū visoms narėms, pri
sidėjusioms prie bufeto su
darymo. V.L.

IEŠKOME auklės dviems ma
žiems vaikams, kuri gyventų 
kartu Richmond Hill rajone. 
Skambinti tel. 416 723-8646.

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


