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Lietuvos garsinimas 
Prieš 73-jus metus liepos 17 dieną Darius ir Girėnas 

išgarsino Lietuvą savo skrydžiu per Atlantą ir tragiška žūtimi 
tuometinėje Vokietijoje, ties Saldinu. 

V YRESNIEJI dar prisimena graudų pasididžiavimą, 
kad štai mažos, dar ne visiems žinomos valstybės sū
nūs savo rizikingą žygį aukojo jaunajai Lietuvai. Pasi

didžiuota ir gal dvigubai pasidžiaugta, kad tokį žygdarbį atli
ko tautiečiai, nebe Lietuvoje gyvenantys, kuriems, rodos, ko 
gi betrūko turtingoje Amerikoje. Šiandien gal pritiktų klausti, 
kodėl Dariaus ir Girėno meilė savo gimtajam kraštui buvo to
kia didelė, kad į šalį nustūmė geresnius ir pelningesnius užsi
ėmimus, o pasirinko tą rizikingą skrydį? Nelengva, gal net ne
įmanoma, įsismelkti tų didvyrių jausmų gilumon. Vienas da
lykas lieka aiškus ir paskatinančiu pavyzdžiu pavirtęs - tai 
akivaizdi tiesa, kad meilė tėvynei, ir toli nuo jos gyvenant, 
vertybių pakopose stovi aukštumoje. Galimas dalykas, kad 
kai kuriems šių dienų išeiviams toks teiginys ne visai supranta
mas, gal net nepriimtinas. Bet skirtingi požiūriai negali ma
žinti nuopelnų ar žygdarbių, kurie garsina Lietuvą. Net ir 
silpnesniam patriotui, kur jis begyventų, smagu išgirsti apie 
gerus tautiečių darbus, jų laimėjimus sporte, kūryboje, moks
le. Trispalvių iškėlimas aukščiausiose pasaulio viršukalnėse 
gal tik reto kurio nejaudina. Patriotiniai išgyvenimai yra natū
rali visos žmogiškosios jausenos dalis, palaikanti įgimtą pil
natvę. Ką tik viso pasaulio tautas buvo sujudinusios futbolo 
(soccer) pirmenybės. Kas jomis domėjosi, matė ką reiškia 
savos spalvos, kova dėl jų, matė sportininkų akyse ašaras gie
dant savuosius valstybinius himnus. Klaustų kas - iš kur visa 
tai? Atsakymas vienas - myliu savo tėvynę. Pastarosios garsi
nimas gerais darbais dažnais atvejais pranoksta ir sumaniau
sią diplomatiją, kuriai nevisada sekasi prasiveržti pro uždaras 
duris, kad pamatytų ir susidomėtų pasaulis, kas yra daroma 
savos valstybės garbei ir gerovei, kas pralaimėta ar laimėta. 
Pavienių asmenų žygdarbiai, sėkminga sportinė veikla plačiąją 
viešumą pasiekia tuoj pat. 

L
AIMĖJIMŲ džiaugsmas turi betgi ir antrąją medalio 
pusę, kuri, deja, nepagirtina. Kai džiaugsmas, kad ir 
patriotinių jausmų sukeltas, virsta nekultūringu siautė

jimu, netgi paprasčiausiu vandalizmu, kuriam stabdyti reikia 
policijos - tokia išraiška turėtų būti smerkiama ir išgyvendi
nama. Pagarsėti langų daužymais, automobilių apvertimais, 
klaikiausiais riksmais gatvėse, grumtynėmis su tvarkos ir ra
mybės saugotojais labai paprasta, ir tam jokio pasiruošimo 
nereikia - tik staiga nusižmogink ir gali patekti į pirmuosius 
dienraščių puslapius. Gaila, kad šitokie išpuoliai, kaip ir dau
gelis kitų nekultūringumų, pasiekia Lietuvą, kurios karštuo
liai nenori atsilikti nuo "modernaus" laisvo elgesio. Kalbant 
apie asmeninius pagarsėjimus ar savo šalies garsinimus, prisi
mintini ir kiti neigiami reiškiniai, kurių daugiau pasipylė ma
sinei lietuvių emigracijai prasidėjus. Tai vienur, tai kitur nu
skamba nemalonios žinios apie įvairiausius nusikaltimus, 
muštynes, net žmogžudystes. Visi žinom, kad šitokie pasigar
sinimai kenkia Lietuvos vardui. Žinoma, jei kam pati Lietuva 
neberūpi, kas gi tada tas jos vardas? Taigi garsinimų visokių 
kaip ir žmonių. Pagaliau pasiguoskime, kad tai ne vien lietu
vių problema. Bet ta paguoda tenepadeda teisinti bloguosius 
reiškinius. Galima drąsiai teigti, kad, išimtis atskirai verti
nant, visoms tautoms, taigi ir lietuviams, rūpi turėti kiek gali
ma daugiau gerų pavyzdžių, ir tai tokių, kurie įrašomi tautos 
istorijon aukso raidėmis, tokių kaip Darius ir Girėnas, kitų 
drąsuolių, šviesuolių, gerų sportininkų ir t.t. Kasmet prisi
menant Dariaus ir Girėno skrydį, būtų prasminga ir gražu 
kiekvienam tėvynę mylinčiam giliau pamąstyti, ką būtų gali
ma padaryti jos garbei bei gerovei. Jokie nuotoliai neturėtų 
būti kliūtis ką nors sumanyti, planuoti, vykdyti. Net kartais nė 
jokių oficialių komitetų nereikia, kai užsimojama kokiam 
darbui bei žygiui, ką ir Darius - Girėnas įrodė. Č.S. 
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Užvertėm dar vieną 
gyvenimo knygos lapą ... 

Iškilmingas Toronto Maironio mokyklos mokslo metų užbaigimas 
Mokslo metai pralėkė - at

rodo, tik vakar pradėjome, o va 
- jau galas! Visi susirinkome 
Prisikėlimo parapijos šventovė
je š.m. birželio 9 d., 6 v.v. šv. 
Mišioms. Jas aukojo kun. Jonas 
Šileika, OFM, klebonas kun. 
Vyt. Staškevičius ir kun. Pijus 
Šarpnickas, OFM. Mišių skaiti
nius ir maldas atliko Aukštes
niųjų lit. kursų abiturientai; gie
dojo abiturientės - Daiva Paš
kauskaitė, Ugnė Sabaliauskaitė 
ir Skaidra Puodžiūnaitė. 

Po to ėjome į tėvų komiteto 
gražiai papuoštą salę, kur mūsų 
laukė gardi vakarienė, Genutės 
Kobelskienės paruošta bei sep
tinto skyriaus mokinių ir abitu
rientų brolių/seserų patiekta. 
Toronto Maironio mokyklos ve
dėja Virginija Zubrickienė pa
sveikino visus, tėvelius ir abitu-

rientus, mokytojus ir garbės 
svečius: Lietuvos garbės konsu
lą Liudą Matuką su žmona, Ka
nados lietuvių bendruomenės 
pirm. Rūtą Žilinskienę ir kun. 
Algį Žilinską, KLB Toronto 
apylinkės pirmininkę Danutę 
Garbaliauskienę ir A.D. Masi
nauskaitę, Lietuvos kankinių 
parapijos kleboną kun. Vytautą 
Staškevičių, mūsų mokyk
los buvusias vedėjas Giedrą 
Paulionienę ir Aldoną Šimonė
lienę, Prisikėlimo parapijos 
kleboną kun. Augustiną Sima
navičių, OFM, kun. Joną Šilei
ką, OFM, KLKM dr-jos Lietu
vos kankinių parapijos skyriaus 
atstovę Vidą Paškuvienę su vy
ru, Prisikėlimo kredito koope
ratyvo pirm. Algį Simonavičių, 
"Paramos" kredito kooperaty
vo pirm. Audrių Šileiką su žmo-

Toronto Maironio mokyklos 
vedėja Virginija Zubrickienė 

na, KLF pirm. Arūną Pabe
dinską su žmona, Anapilio kor
poracijos pirm. Joną Andrulį 
bei TCDSB atstovus - Anthony 

Nukelta į 2-rą psl. 
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9 RELIGlrulAMf GYVENIME 
Šventojo Tėvo laiškas 

Mylimam broliui Sigitui Tamkevičiui, SJ, 
Kauno arkivyskupui metropolitui 

Su malonumu gavau Jūsų laišką, kuriuo man pranešėte 
apie numatytas iniciatyvas, skirtas prisimin~i aštuo~~as~e~i~to
sioms bažnytinės provincijos ir Kauno _a~kivyskUP_IJ_os Įk~r!mo 
metinėms. Pasibaigus Pirmajam pasauhmam karm IT atsikurus 
nepriklausomai valstybei, 1926 m. ?alandžio_ 4 d:~ gar_bingos at
minties Popiežius Pijus ~I ap~štalme ko~st1~u~1t~ f:ituan_.o~um 
gente vainikavo ilgametį hetuVIų vysku~ų }~ tik!nc1ŲJl_! ~roski~~ 
neišardomos vienybės su Romos pop1ez1l!m1 dvasioje turetl 
Lietuvos žemėje pilną bažnytinę santvarką. ~ios dž~ugios .s~k~~
ties proga neleistina už~iršti tų. a~me1!yb1ų, ku_nos I?ns1deJO 
prie šio Apvaizdos darbo Įgyvend1mmo IT tų? kunos Dievo ta_u
tos labui pasiaukojančiai darbavosi Viešpatles vynu?gyne. P_1~
miausia prisimename palaimintąjį arki~skupą _JurgĮ Mat~la~tĮ, 
MIC, apaštalinį vizitatorių Lietuvoje tr gar?mgos atmmt1~s 
Kauno arkivyskupą metropolitą, kardinolą Vmcentą ~~adkev~
čių, MIC, kurie uoliai atlikdami jiems !?~tikėtą gan~opšką m~
siją savo asmeninio šventumo pavyzdzm tapo sus1ta1kymo ir 
santarvės įrankiai Dievo rankose. . . ·- . . 

Kartu atmintin iškyla ir tie skausmmg1 1sbandyma1, kunuos 
lietuvių Tauta turėjo išgyventi per praėjusius ~štuonis d~šimt
mečius. Bažnytinė provincija, nors ir būdama Jauna m~tais, t~
čiau turtinga bei žydinti apaštaliniu gyvybingumu, pao/re. su~ą 
sovietinio persekiojimo naštą, priešingą d.aug~~~~e hetuv1ų 
Tautos žmonių giliai įsišaknijusioms katahkų t1ke11mo ver~y
bėms. Išbandymo metais, Tautos tikėjimas neišblėso, bet pn~
šingai, Dievui padedal}t, subrandino. i~tis~ t~kėji~o .liu.dyto~ų 
bei kankinių daigyną. Zlugus komumst_me1_ ~~ktat_u~m, h~tuv1ų 
Tuuta atgavo nepriklausomybę ir vis labiau ĮSIJUn~e Į plačią tau
tų šeimą, praturtindama ją savo sukauptų ver!Yb1ų p~v~ld~. ~~
gautoji laisvė kartu su nauj~is Bvažnrčios sut~nk?;ma1s ~ššukia1s 
sąlygojo poreikį pertvarkyti baznytmę provmCIJ~· !atp mano 
pirmtako garbingos at1:11in!ies D~e~o Tam? pop1.eziaus. J ~~o 
Pauliaus 11 dėka buvo Įsteigta V1lmaus baznytme provmctJa. 

Švenčiamos džiugios sukakties proga dera pažvelgti į nau
jas dabartinio gyvenimo rei~i;ie~, reikalauj~nč~as ir ~~ li~tuvi"l! 
katalikų brandaus bei gyvo is tevų paveldetų zmog1~kųių b~t 
krikščioniškųjų vertybių liudijimo. Praeities ir dabarties 1ston
jos pamokos patvirtina, jog gyvenimas klaidingai. supranta.ma 
laisve veda į tikro žmogaus veido, sukurto pagal Dievo paveiks
lą ir panašumą, sumenkinimą bei s~n~ikini~ą. !;-in~u~ k~d .. Li~
tuvos katalikai, ypač Kauno bažnytmes provmCIJ?S .tiki°:tieJI, v_1s 
labiau sugebėtų atsiliepti tėviškajai Dievo meilei, apie k~ną 
kalbėjau pirmojoje savo enciklikoje. Krik~čioni~kojo gyvemi:n? 
autentiškumas, giliai ir nuoširdžiai tikint, Jog Dievas yra meile~ 
pasireiškia ir pasitvirtina ;eikl~os meilė~ ki~kvienam žmog~1 
liudijimu. Tai nuolat skelbia Kristau~ Baznyc1~, gyya pasa~~YJe 
tam, kad apšviestų žmonių sąžines IT vestų g11esmo zmog1sko 
bei krikščioniško gyvenimo pažinimo link. 

Nuoširdžiai vienijuosi su vietinės Bažnyčios Kauno arkivys
kupijoje reiškiama dvasine padėka ir šlove Dievui už ;isas p:~
ėjusiais aštuoniais dešimtmečiais gautas 1?1aloi;ies bei me_ldz1_u 
Dievo Motinos užtarimo, kuri gerbiama hetuv1ų švento~ese ~r 
ypač Šiluvoje. Dievas, užtariant Ne.kalčia~siaJai_ Merg~le1.~ar~
jai, teišlieja malonių pilnatvę ant šios baznytn~es provmc11~s. ti
kinčiųjų ir ant visų, susirinkusių į Kauno ark1katedrą baz1hką 
švęsti šios džiaugsmingos sukakties. . . . 

Kartu su šiais linkėjimais suteikiu Jums, Myhmasts Broh, 
Jūsų kunigams, vienuoliams ir vienuolėms, visiems. p_ašvęs~oj? 
gyvenimo nariams bei visiems tikintiesiems apaštahnĮ pala1m~
nimą,_ api?1antį !~ d.aba~tinė~vb~nytinės P.rovincijos sufrag~m
nių Siauhų, Tels1ų IT Vdkav1sk10 vyskupIJŲ vysku~u~, ~umgus 
bei visus tikinčiuosius. Vatikanas, 2006 m~ birzeho 23 d., 

Švenčiausios Jėzaus Sirdies iškilmė 

Toronto katalikiškų :okyklų tarybos (TCDSB) atstovaj D. Kairys ir A. Da~ilva, etninių kalbų 
koordinatorius, įteikia pažymėjimą buvusiai vedėjai A. Simonė!~enei JVoiai.romo mo1?'k_los mokslo 
metų užbaigtuvėse š.m. birželio 9 d. Prisikėlimo parapijos saleJe. Šaha JOS dabartme mokykl?s 
vedėja V. Zubrickienė Ntr. R.D. Puteną 

Užvertėm ... 
Atkelta iš 1-o psl. 

Cassole, Danguolę Kairys ir Adelino da Sil~a. 
Dar pasveikino viešnią iš Punsko, Kovo 11-0§IOS 
vidurinės mokyklos buvusią vedėją Marytę Cer
nelienę. Visi sugiedojome Lietuvos himną, 
akompanuojant Daliai Viskontienei ir Danguo
lei Radtke. 

Maironio mokyklos mokytoja Janina Dze
mionienė, maloni vakaro vedėja, pakyietė "Pa
ramos" kredito kooperatyvo pirm. A. Sileiką pa
sveikinti abiturientus. Po to KLF Tarybos pirm. 
dr. A. Pabedinskas tarė keletą žodžių ir įteikė 
auką kursam. Prisikėlimo kredito kooperatyvo 
pirm. A. Simonavičius irgi juos pasveikino ir 
įteikė auką Maironio mokyklai. ~ebonas _kun. 
V. Staškevičius sukalbėjo maldą pneš vakarienę. 
Po vakarienės vyko pažymėjimų ir premijų įtei
kimas. 

Aštunto skyriaus abiturientus pasveikino 
scenoje: auklėtoja Jolanta Stasiulevičienė, padė
jėja Rūta Samonytė ir ved~ja ~irgi_nija Zul;>ric~ 
kienė. Vedėjos pavaduotop BITute Degutiene 
pristatė šių metų aštuntojo s~riaus abiturie~
tus. Jie yra: Lukas Byra, Saulius Grybas, Lan
sa Krikščiūnaitė, Skaidra Puodžiūnaitė, Emilija 
Puterytė, Aras Repečka, Ugnė Sabaliauskaitė, 
Aleksandra Šarūnaitė, Eglė Stuopytė, Lukas Ta
tarsky ir Aivaras Žabas. Ašt~ntc;>kų tarpe trūk? 
Ritos Dunphy, Mato Jaglow1tz IT Jono Sunga1-
los. Abiturientai gavo dovanų: iš KLB - leidinį, 

žinyną ir ženkliukus; iš Prisikė~imo ~r~d}t_o k~: 
operatyvo - piniginę dovaną bei mar~~I~~hu~; ~s 
"Paramos" kredito kooperatyvo - rasiklĮ IT p1m
ginę dovaną; iš KLB Toronto apylinkės buvo pa
žadėta lietuviška moneta. 

Jolanta Stasiulevičienė pasveikino abiturien
tus ir pakvietė Giedrą Pauliol!ienę įteikti A 
Rinkūno premiją Aleksandrai Sarūnaitei; Do
natą Puterienę - įteikti A. Puterio premiją Emi
lijai Puterytei, o pati įteikė S. B~~~lienės pre~!
j ą Ugnei Sab~~iau~k~itei: E~IhJ~ ~u.tery~e 1~ 
Skaidra Puodz1ūnaite tare ats1sve1k1mmo zodĮ 
klasės vardu. Simboliniai mokyklos raktai buvo 

TCDSB atstovas T. Cassole įteikia mokyklų ta
rybos premiją Austinai Tarvydaitei Aukštes
niąją lituanistinių kursų mokslo metų užbaig
tuvėse š.m. birželio 9 d. Prisikėlimo parapijos 
salėje Ntr. R.D. Puterių 

perduoti septinto skyriau~ a!stovams ~del~i Pa~ 
brėžaitei ir Matui Sungada1. Po to ab1tunenta1 
įteikė tėvams rožes, tuo išr~ikšdami ~a"..o p~dė~~ 
jiems už kantrybę vežant JUOS k~s se.stad1enĮ_ Į 
mokyklą bei už rūpestį išlaikant gtmtąią kalbą IT 

papročius. . . v • • • • 

Toliau buvo pakv1estl AukstesmŲJų htuams
tinių kursų abiturientai: Rasa Kisielytė, Tomas 
Krakauskas, Daiva Paškauskaitė, Virginija Pe
čiulytė, Viktorija Pečiulytė? D~rius P_az~ėk,gis, 
Algis Puteris, SJintarė Ragamy~e, Damehu~ ~~
rūnas, Lukas Simukėnas, Austma Tarvyda1te IT 

Evaldas Žabas. Jų mokytojos - Nijolė Benotienė, 
Jolita Žabienė ir Sigina Katkauskaitė atėjo į sce
ną. Ved. N. Benotienė moksleivius pasveikino 
bei įteikė pažymėjimus ir pre~ijas. K~~ įi~ms 
paskyrė leidinį, žinyną ir ženkliukus; Pns1kehmo 
kredito kooperatyvas jiems davė piniginę dovaną 
ir marškinėlius; kredito kooperatyvas "Parama" 
- piniginę dovaną, o KLB Toronto apylinkė.
lietuvišką monetą, kuri jiems bus pristatyta ve
liau. KLF jiems paskyrė nario registracijos įnašą. 
TCDSB atstovas Mr. T. Cassole įteikė mokyklų 
tarybos premiją Austinai Tarvydai!ei. G_intar~ 
Ragainytė ir Tomas Krak~usk~s tar.e. kl~s~s ~ts1-
sveikinimo žodį. Tada ab1tunenta1 Įte1ke teve
liams rožes - meilės ir padėkos simbolį už įgytų 
vertybių kraitį. 

Meninę programą Yra šalis atliko aštunto 
skyriaus abiturient'!i, pa~uo~ti Jolan~?s St~siule
vičienės ir Rimos Zemaitytes-delulns. Tai buvo 
jautriai padainuota ir padeklamuota žavingo 
jaunimo, dėvinčio tautinę aprangą! Buvo truml?a 
pertrauka, kai pasivaišinome k~vut~ su pyragai~. 

Aštunto skyriaus vardu, ab1tunentes - Emi
lija Puterytė, Aleksandra Šarūnaitė ir S~aidra 
Puodžiūnaitė atsisveikino su savo mokytoja Jo
lanta Stasiulevičiene ir vedėja A. Šimonėliene, 
padeklamuodamos. ei_lėrašt_į_bei pa~o~anoda~os 
atvirukus. Dabartme vedeJa VITgm1Ja Zubnc
kienė padėkojo Aldonai už vadovavimą 8 metus 
Maironio mokyklai bei 7 keliones į Lietuvą pa
dėti mokytojom ten susipažinti su dėstymo gai
rėmis. TCDSB atstovas Mr. A. DaSilva, Coordi
nator International Languages, taip pat pa
dėkojo Aldonai už jos vadovavi~ą .ir. įteikė ja~ 
pažymėjimą. Maironio mokykla Įte1ke Aldonai 
dovaną bei gėlių. 

Vedėja Virginija Zubrickienė padėkojo !Jo
natai Puterienei už 20 metų įnašą mokyklai at
liekant mokytojos ir vedėjos pavaduotojos pa
reigas ir įteikė jai gėlių bei dovaną. TCDSB at
stovas taip pat pasveikino Donatą už jos _dar?~ ir 
įteikė padėkos pažymėjimą. Taip pat ats1sve1km
ta su ALK ved. N. Benotiene, po 16 metų darbo 
jai įteikta gėlių ir dovana. 

Regina Simonaitienė, čia dirbusi 10 met\Į, 

padėkodama už grafikos kūrinį ir gėles, s~ke, 
kad dirbs ir toliau mūsų tarpe! Jolanta Stasmle
vičienė dėkojo už dovanas ir atsisveikino, nes 
negrįžta mokytojauti Thip p~t pasi~ra~kia Di~na 
Balsienė-Calderon , Dalia V1skonhene, Momka 
Raščiauskienė, Virginija Zenkevi~iūtė-Saccocia, 
Joana Kuraitė-Lasienė ir Jolita Zabienė. Visos 
buvo pagerbtos gėlėmis. . . 

Pakviesta į sceną, mokyklos tevų komiteto 
pirm. Dalia Ažubalienė padėk_ojo visie1?1s už pa
sišventimą švietimo darbe tevų komiteto na
riams bei organizacijoms ir Romui bei Dai~~i 
Puteriams už fotografavimą. Programos vedeJa 
Janina Dzemionienė užbaigė vakarą nuoširdžiai 
Padėkodama visiems už gausų dalyvavimą._ 

Zivilė 



Išlikot gyvi, dainose jauni 

Prie paminklo žuvusiems laisvės gynėjams Kalniškės mūšyje 

ANTANINA 
URMANAVICIENĖ 

"Jūs užmiršite mus, bet mes, 
žūstantieji, jūsų prašome: mylėki
te Tėvynę taip, kaip mes mylėjome! 
Neapvilkite mūsų, už ką mes krau
ją liejome! Mes į jus, gyveji, žiūrė
sime per amžius iš kapų". 

Justinas Lelešius-Grafas 

Praėję 61-eri metai nuo 
Lietuvos istorijon įrašyto legen
dinio Kalniškės mūšio neištrynė 
dar iš žmonių atminties pasi
priešinimo okupantui reikšmės. 
Giliai įsišaknijo tradicija - kas
met paminėti 1945-ųjų metų 
gegužės 16-ąją. 

Šiais metais prisiminti ir 
pagerbti nelygioje kovoje su 
okupacinės kariuomenės dali
niais žuvusius partizanus žmo
nės rinkosi gegužės 14 d. 

Renginys prasidėjo šv. Mi
šiomis, kaip visados, Simno 
šventovėje už kritusius didvy
rius. Dalyvavo labai daug žmo
nių. Atvyko partizanų artimieji, 
giminaičiai, skaudžiai praeičiai 
neabejingi tautiečiai. Priekyje, 
prieš altorių, išsirikiavo su vė
liavomis, partizaninėmis uni
formomis, dauguma gegužės 
žiedų baltumo plaukais, ginklo 
broliai. 

Simno šventovės klebonas 
šia proga pasakė gražų pamoks
lą. Gražiausias metų laikas -
pavasaris. Gražus žmogaus gy
venime metas -jaunystė. Pava
sarį visa gamta atgijusi, sužalia
vusi, žiedais pasipuošusi, jauną 
žmogų kviečia gyvenimui: kurti 
šeimą, turėti vaikų, sulaukti vai
kaičių. 

1945-ųjų pavasario stebuk
lą išniekino okupantas. Tėvynės 
pašaukti laisvės gynėjai, užmir
šę gyvenimo pavasarius, aukojo 
savo brangiausią, Dievo skirtą 
turtą - jaunas gyvybes. Dėl jos, 
dėl Tėvynės, dėl mūsų visų 
ateities. 

Šv. Mišios baigėsi Lietuvos 
himnu. Lietučiui lynojant di
džioji minia nuvilnijo į Simno 
kapines. Prie paminklo žuvu
siems didvyriams padėta daug 
gėlių. Nepaisydamos lietaus la
šelių skaidria ugnele degė žva
kelės: "Ne, jūs nepamiršti, jus 
išniekintus, užkastus žvyrduo
bėse, paežerėse, dori žmonės 
Lietuvoj prisimena, gerbia". 
Nuaidėjo salvės. Tartum mūšio 
aidas, anų laikų miškų vainiku 
atplaukęs. Daug autobusų, au
tomobilių vežė žmones į Kal
niškės mūšio vietą. 

Auga Dzūkijoje, Kalniškės 

miške, kryžių kalnelis. Matyt, 
taip jam lemta būti mūsų Tėvy
nei Kryžių žeme. Tikriausiai 
taip reikia. Jai, Lietuvai, esan
čiai tarp Rytų ir Vakarų, pati
riančiai smurtą, prievartą, žu
dymus, okupacijų metu žmonių 
žūtis, trėmimus, kryžiai kiek
vienam primins kančią, skaus
mą, Golgotos kelius, - visa ką 
iškentėjęs lietuvis. 

Kalniškės kryžių kalnely 
prie paminklo 26 kryžiai. Jų 
skaičius augs. Juk žuvo 4 7 tą 
1945-ųjų metų gegužės 16-ąją. 
Ilgai stovėjau prie vieno kry
žiaus. Prie jo pritvirtintoj lentoj 
džiaugdamasi skaičiau užrašą: 
"Lietuvos gynėjams nuo Kros
nos mokyklos bendruomenės". 
Labai norėtųsi, kad Krosnos 
mokykla susilauktų pasekėjų. 
O gal atsiras Alytaus mieste ar 
rajone mokyklų bendruomenių, 
kurios pastatytų kryžių žuvu
siems laisvės kovotojams. 

Kalniškėj gamta prasiblai
vė, lietutis susilaikė. Žmonių 
daugybė. Prieš minėjimą stovi
niavo prie kryžių, skaitė užra
šus, dėjo gėles. Prie paminklo 
garbės sargyboj jauni kariai, to
kio pat amžiaus, kaip anie žuvę, 
kaip anie, kurių atskiras kūno 
dalis po mūšio geri žmonės su
rinko ir užkasė bendran kapan, 
pakalnėje. Dabar tas kapas tvo
rele aptvertas, kryžius pastaty
tas, gėlės pasodintos, o minėji
mo metu jauni mūsų kariai, taip 
pat garbės sargyboje stovėjo. 

Renginio vadovai - Asta 
Bagdanavičienė, partizano 
dukra, ir aktorius Ridas J esiu
lionis. Jie pasveikino atvyku
sius ir pasidžiaugė, matydami 
kiekvienais metais gausiau ap
silankančius. 

Kalniškės miškas krūptelė
jo. Nuaidėjo salvės: už Kalniš
kės didvyrius, už Laisvę ir Tė
vynę. Atvyko daug dainininkų. 
Partizanų dainos nepamirštos. 
Jas dainavo Lazdijų, Marijam
polės, Punsko, Kauno, Kalvari
jos chorai. Iš Kauno Lietuvos 
veterinarijos akademijos "Ku
polio" choras padainavo ir ke
lias dainas. 

Renginyje dalyvavo ir kal
bėjo Lazdijų rajono meras Ro
mas Apanavičius. Paminėjo, 
kad metams bėgant į šią šventą 
vietą kasmet daugiau žmonių 
atvyksta. Jo pavaduotojas Tė
vynės sąjungos Lazdijų skyriaus 
pirmininkas Artūras Margelis 
sakė, kad šis kalnelis liudija lie
tuvio pasirinkimą: geriau mirti, 
negu vergu būti. Jis pasakė, kad 

Ntr. autorės 

savivaldybė numačiusi skirti 
200,000 litų Kalniškės mūšio 
privažiavimo vietai įrengti. Ne
reikės sunkiai kopti į kalną. Bus 
apšvietimas. 

Kalbėjusi Asta Bagdanavi
čienė apgailestavo didelę nelai
mę - alkoholizmą. Ji kvietė iš
naikinti Lietuvoj fabrikėlius, 
kitaip Lietuva žus. 

Savo mintimis dalijosi 
"Tauro" apygardos partizanų 
vadas Vytautas Raibikis-Leo
pardas. "Ne dėl tokios Lietuvos 
kovojau" - sielojosi laisvės gy
nėjas. Prisiminti reikia, kas ėjo 
prieš Lietuvos laisvę. Dabar jų 
dauguma valdžioje, kuri nepa
tikima. 

Malonu buvo girdėti vieš
nios iš Kalifornijos Mildos Mi
kėnienės sveikinimus ir gražią 
patriotinę kalbą. Apie "Daina
vos" apygardos partizanų vadą 
- savo tėvelį Adolfą Ramanaus
ką-Vanagą prisiminimais dalijo
si dukra Auksė Ramanauskai
tė-Skokauskienė. 

Susikaupusi minia klausėsi 
Kalniškės mūšio dalyvio parti
zano prisiminimų. Taip, kaip 
Pilėnuose. Žūti būti, bet nepa
siduoti. Kalniškės mūšio metu 
ir jam pasibaigus nė vienas par
tizanas nebuvo suimtas gyvas. 
Savo mintimis dalijosi ir Polit
kalinių tremtinių Kauno sky
riaus pirmininkas Valdas Po
vilonis. 

Prasmingam renginiui pasi
baigus, susirinkusieji buvo pa
vaišinti kareiviška koše ir sal
džia arbata. Minėjime gausiai 
dalyvavo TS Alytaus miesto 
skyriaus nariai, Politkalinių 
tremtinių bendrijos nariai, Są
jūdžio atstovai, partizanai. 

Kryžius Kalniškės mūšio vie
toje Ntr. autorės 
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lld SAVAITE LIETUVOJE 
Naujo premjero pažadai 

Naujasis seimo priimtas 
ministeris pirmininkas Gedi
minas Kirkilas kaip vieną iš 
pirmųjų būsimos vyriausybės 
darbų įvardijo "nacionalinį 
susitarimą dėl korupcijos iš
gyvendinimo". Jis žadėjo visas 
pastangas telkti svarbiau
sioms socialinėms proble
moms spręsti, žmonių gerovei 
kelti, skurdui ir socialinei at
skirčiai mažinti, užimtumui 
didinti. 

Jo nuomone, ypatingą dė
mesį reikėtų skirti investici
joms į žmogų, padaryti esminę 
pažangą reformuojant švieti
mo ir mokslo bei sveikatos ap
saugos sistemas, plėtojant ži
nių visuomenę. G. Kirkilo tei
gimu, reikėtų kuo anksčiau ir 
sklandžiau, nesupriešinant gy
ventojų, įsivesti eurą. Jis siūlo 
lėšas, gautas už "Mažeikių 
naftos" akcijų pardavimą, pa
naudoti valstybės įsipareigoji
mų piliečiams įvykdymui, rub
linių indėlių grąžinimui, kom
pensacijoms už valstybės iš
perkamą turtą. Jis taip pat ža
da neįvesti naujų mokesčių, 
laipsniškai mažinti gyventojų 
mokesčių naštą ir gerinti in
vesticinę aplinką, mažinti biu
rokratizmą bei korupciją. Jo 
manymu, būsimos vyriausy
bės gyvavimio trukmė priklau
sys nuo sugebėjimo diploma
tiškai veikti. 

Valstybės diena Vilniuje 
Liepos 6-osios išvakarėse 

Vilniuje prasidėjo Valstybės ir 
Karaliaus Mindaugo karūna
vimo 753-iųjų metinių minėji
mo programa. Prie atkuriamų 
Valdovų rūmų liepos 5 vakarą 
prasidėjo pirmą kartą rengia
mas Pilies festivalis, atgaivi
nantis Renesanso ir baroko 
epochų kultūros tradicijas 
Lietuvoje. Trakų pilies kieme 
tradiciškai buvo rodomas Lie
tuvos valstybinio operos ir ba
leto teatro spektaklis - Vy
tauto Klovos istorinė opera 
"Pilėnai". 

Valstybės dieną, Liepos 
6-ąją, sostinėje šventiniai ren
giniai pradėti valstybinių ap
dovanojimų įteikimu Prezi
dentūroje, o vidurdienį Simo
no Daukanto aikštėje vyko 
valstybės ir istorinės valstybės 
vėliavų pakėlimo iškilmė; 
šventinę kalbą sakė preziden
tas Valdas Adamkus. 

Vėliau Vilniaus arkika
tedroje buvo aukojamos Šv. 
Mišios, po jų Katedros aikštė
je pagerbti Valdovų rūmų at
statymo rėmėjai, vyko folklo
ro muzikos koncertas "Valdo
vo pasveikinimas". Vakare 
Gedimino prospektu vyko ei
tynės "Esu lietuvis - esu kara
lius" paminklo karaliui Min
daugui link, o nuo Mindaugo 
tilto vilniečiai galėjo gėrėtis 
šviesos ir muzikos reginiu. 

Įtarimai dėl veiklos 
Generalinė prokuratūra 

pateikė įtarimus Darbo parti
jai dėl galimai neskaidrios 
finansinės veiklos. Birželio 29 
d. su įtarimais buvo supažin
dinti laikinoji partijos vadovė 
Loreta Graužinienė ir partijai 
atstovaujantis advokatas Vol
demaras Bužinskas. Kaip pra
neša LGTIC, Darbo partija 
įtariama, pagal du Baudžia
mojo kodekso straipsnius, ne
teisingais duomenų apie paja-

mas, pelną ir turtą pateiki
mais, siekiant išvengti mokes
čių bei apgaulingu apskaitos 
tvarkymu. Per Darbo partijos 
būstinėje atliktas kratas buvo 
surasta dokumentų, liudi
jančių apie iš juodosios kasos 
mokėtas pinigų sumas dešim
tims parlamentarų. 

Prezidentas JAV ir JK 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus birželio 29 - lie
pos 3 d.d. lankėsi JAV-se, kur 
susitiko su Lietuvos seimo bei 
JAV lietuvių bendruomenės 
komisijos !1ariais. Liepos 1 d. 
aplankė Cikagos Maironio 
vardo lituanistinės mokyklos 
vadovybę, apžiūrėjo Pasaulio 
lietuvių centre Lemonte 
įrengtą naują sporto salę, 
dalyvavo 8-oje išeivijos lietu
vių dainų šventėje. 

Liepos 3 d. V. Adamkus 
vyko į Jungtinę karalystę, kur 
jis susitik9 su karaliene Eliza
beth 11, Skotijos parlamento 
bei vyriausybės atstovais. 
Edinburge v buvo surengtas 
Lietuvos ir Skotijos verslo fo
rumas, kur dalyvavo Lietuvos 
verslininkų delegacija. Pre
zidentas grįžo į Lietuvą liepos 
5 d. 

ES žvalgybos vadovas 
Europos sąjungos (ES) 

tarybos generalinis sekreto
rius ir vyriausiasis įgaliotinis 
bendrai užsienio ir saugumo 
politikai Javier Solana oficia
liai patvirtino Lietuvos atsto
vo kandidatūrą ES karinio 
štabo viršininko pavaduotojo 
pareigoms. Trejiems metams 
skiriamas plk. Gintaras Bag
donas, Antrojo operatyvinių 
tarnybų departamento prie 
Krašto apsaugos ministerijos 
direktorius. 

Jis vadovaus ES karinio 
štabo žvalgybos padaliniui. 
Tai aukščiausios iki šiol Lietu
vos atstovų ES tarybos gene
raliniame sekretoriate turėtos 
pareigos, praneša LGTIC. G. 
Bagdonas naujas pareigas 
pradės eiti 2007 metais. Jis 
pakeis šiuo metu Karinio šta
bo viršininko pavaduotoją 
žvalgybai generolą majorą 
J oau Nuno Vaz Antunes. ES 
karinis štabas - tai ES tarybos 
generalinio sekretoriato pa
dalinys ir vienintelė nuolatinė 
ęs jungtinė karinė institucija. 
Stabas atsakingas už išanksti
nį perspėjimą, strateginį pla
navimą ir situacijos vertinimą, 
taip pat tariasį su generaliniu 
sekretoriumi. Stabui užduotis 
teikia ES karinis komitetas -
aukščiausia ES karinė institu
cija, kurią sudaro ES šalių 
kariuomenių vadai. 

JAV šventė Vilniuje 
Amerikos nepriklauso

mybės 230-osios metinės lie
pos 4 d. buvo linksmai atšvęs
tos senajame Verkių rūmų 
parke. Dalyvius pasveikino 
darbą baigusio JAV ambasa
doriaus pavaduotojas Tom 
Kelly. Lietuvos ir JAV himnus 
grojo LDK Gedimino štabo 
bataliono Garbės sargybos or
kestras. Po oficialios dalies 
svečiai vaišinosi amerikiečių 
mėgstamais užkandžiais ir 
"Coca Cola"-;, Kas norėjo, šo
ko, dainavo. Sventę vainikavo 
didžiulis torto pjaustymas ir 
įspūdingos mėlynos, baltos ir 
raudonos raketos. RSJ 
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Vilniuje buvusioje Vyriausybės rezidencijos vietoje (Gedimino 
pr. 13tVIlniaus g.), birželio 12 d. atidengtas bareljefinis pamink
las valstybininkui Mykolui Sleževičiui, Lietuvos II vyriausybės 
(1918-1919) vadovui įamžinti Ntr. DELF1 

Moderni ir praktiška 
plėtros vizija Lietuvai 
VALDAS SAMONIS 

Pasaulinio elito įdėmiai 
skaitomas įtakingasis žurnalas 
The Economist rašo, kad 1990 
m. Lietuva padėjo sugriauti So
vietiją, bet po to šlovingo laiko
tarpio - daugiausia tik skanda
lai, nomenklatūrinė korupcija, 
neišnaudotos galimybės, neryž
tingos ir nenuoseklios refor
mos (vos nesukliudė stoti į ES), 
atsilikimas nuo Baltijos kaimy
nų užsienio investicijose ir ap
skritai plėtroje. Rezultate- ma
siška jaunimo emigracija. Deja, 
su tokiu Lietuvos pastarojo lai
kotarpio vertinimu sunku nesu
tikti. "Dainuojančios revoliuci
jos" sukauptas geros valios ka
pitalas jau iššvaistytas! 

Giliausioji visuomenės pe
simizmo ir masiškos emigraci
jos (5 kartus didesnės negu 
prieškaryje) priežastis - ne tiek 
skurdžios algos Lietuvoje Gos 
skurdžios, bet ne Afrikos lygio, 
nors reikia pažymėti, kad dau
giau negu pusė Afrikos valsty
bių ekonomiškai auga sparčiau 

negu Lietuva), kiek tas rašytojo 
S. Stomos "šleikštulys", kad dar 
ir 17 Nepriklausomybės metais 
mus valdo sovietinio-komunis
tinio sukirpimo nomenklatūra, 
nugrūdusi Lietuvą iš garbės vie
tos į klampius klystkelius. 

Nomenklatūros analizei 
mokslinius pagrindus davė Vo
kietijoje dirbęs rusas sociolo
gas-disidentas prof. M. Vos
lenski. Kadangi "iš sovietinės 
praeities jie mafijinę stiprybę 
semia", nomenklatūra neturi 
žalio supratimo apie modernų 
pasaulį ir kaip jame vietą Lie
tuvai susirasti. Geriausiu atveju 
jie bando "atšildyti" ir/arba 
"pagražinti" seną savo no
menklatūrinį-komunistinį su
pratimą apie visuomenę, eko
nomiką ir pan. Lietuvoje jau iš
auginta senosios sovietinės no
menklatūros atžala-kopija, be 
abejo, ir toliau bandys kopijuo
ti senų "meistrų" modelius, tau
tos mulkinimui bandydami pri
dėti kažkokią naują "gėlytę" 

šenbeiten. N k It 'St 1 u e a1 -ąps. 

Lietuva - kokių didvyrių žemė? 
HENRIKAS RACKEVIČIUS 

Šešiolikti metai, kai Lietuva atgavo savo ne
priklausomybę. Jaunimui tai pažiūrų formavi
mosi metas, perėjimo iš paauglystės į pilnametys
tę metas, o valstybei? Ar gali valstybėje, pakei
tusioje savo orientaciją, per tokį trumpą laiką, 
susiformuoti bendruomenė su nauja pasaulėžiū
ra, tradicijomis, papročiais, kultūrine pasaulė
žiūra? Patirtis rodo, kad tai per daug trumpas 
laikotarpis. Thi per kiek metų formuojasi norma
li demokratinė valstybė? Ar reikia aštuonioli
kos, kaip ir jaunimui, iki pilnametystės trisde
šimt trejų? Gyvenimas rodo, kad ne visas jauni
mas vienodu laiku subręsta. Vienam brendimą 
pagreitina gamta, kitam patirtis, trečiam žinių 
įsisavinimas. 

O kas gali pagreitinti demokratiškos valsty
bės brendimą? Istorinis valstybės brendimas vi
sada priklausė nuo toje šalyje kuriamų įstatymų, 
formuojamo dvasinio ir kultūrinio pasaulio, gy
venančių piliečių moralės ir pareigos jausmo. 
Tikroji demokratija nėra anarchija, todėl ją ku
riant reikia daryti tinkamus politinius sprendi
mus, įvertinant ir valstybinius poreikius. Ar 
daug tokių sprendimų buvo priimta? Tuip, jų 
daug padaryta, bet valstybė iš jų turėjo minima
lią naudą. Didesnę naudą iš to turėjo tik tam 
tikros smulkios grupuotės, kurios pradėjo sau 
palankių sprendimų priėmimą, ignoruodamos 
šalies poreikius ir visuomenės nuomonę. Thkie 
veiksmai dar labiau išryškino mūsų kuriamos 
demokratijos spragas. Pasirodė, kad demokrati
ja gali turėti ir anarchinį atspalvį, gali tarnauti 
keliem asmenim, įžūliai apgaudinėti visą bend
ruomenę. Daugelis dabar galiojančių įstatyminių 
dokumentų nekuria ir nestiprina mūsų šalies 
ekonomikos, teisinių valstybės pagrindų, sveika
tos ir švietimo tikslų, jie labiau griauna nepri
klausomybės tikslų idėjas, skaldo šalies vienybę 
ir sukelia masinę migraciją. Nė viena vyriausybė 
iki šiol realiai nesugebėjo susitvarkyti su pagrin
dinėmis problemomis, todėl šalį pastoviai ištinka 
vyriausybinės krizės. Mūsų šalyje nebuvo nė vie
nų rinkimų, po kurių neįvyktų vyriausybinių kri
zių. Kas tai per sindromas? Ar jis priklauso nuo 
tų žmonių, kuriems patikime valdyti šalį? Ar 
valstybės valdymui parenkame atsitiktinius žmo
nes, nesuprantančius valstybės poreikių? Kuo 
mes vadovaujamės rinkdami ir skirdami atitinka
mus vadovus? Pažintimis, autoritetu, politine 
pakraipa, kvalifikacija, ar kitais faktoriais. Kodėl 
mūsų pasirinkime nėra tokių kriterijų, kaip sąži
nė, protas, logika, nesavanaudiškumas, pasi
šventimas ir pasiaukojimas Tėvynei, duotų paža-

dų įgyvendinimas ir atsakomybė. Ar tokie mąs
tymo ir elgesio principai mums svetimi ir mūsų 
išsiauklėjimas neatitinka padorumo reikalavimų? 

Jei šalies min. pirmininkas pareiškia, kad 
negali būti atsakingas už vyriausybės sprendi
mus, tai ar jis iš viso gali vadovauti vyriausyb~i: 
Bet tai autoritetingas žmogus. Mes pastoviai 
renkamės autoritetingus vadovus, nepaklausę, 
kokias jie turi idėjas ir kaip praktiškai bus jos 
įgyvendinamos, todėl deklaruojami tikslai po 
rinkimų sprogsta, kaip muilo burbulai. Kas iš to, 
jei vieni deklaruoja kairės politines idėjas, bet 
elgiasi kaip dešinieji, kiti atvirkščiai. Galiausiai 
visų tikslas - pinigai. 

Lietuva iškalbinga šalis, mėgstanti kritikuoti, 
bet žmonių, sugebančių panaikinti kritiką suke
liančias priežastis ir surasti optimalų naudingą 
sprendimą, neatsiranda. Tudėl spaudos išpūsti 
autoritetai nepateisina tautos lūkesčių. Keista, 
kad nesugebėję vadovauti valstybei politikai vėl 
ir vėl veržiasi prie šalies vairo. Civilizuotoje šaly
je, paskandinusiam laivą kapitonui nie~~ ne~e
patiki kito laivo. Nejau partijos neturi išteklių, 
o gal tą išteklių yra užblokavę nevykėliai, užsisė
dėję partijų valdymo struktūrose. Visos partijos 
rengia programas, siūlydamos gražias idėjas, b~t 
sukurtom idėjom užmiršta sukurti konkretų ir 
paveikų įgyvendinimo mechanizmą. Thl?~ me
chanizmo sukūrimas yra per daug sudetmgas 
dalykas. Toks likimas, kad Lietuvos žmonės yra 
pasmerkti išbandyti įvairius politikų eksperi
mentus. Gaila, kad tie eksperimentai nepasise
ka. Kambodžoje eksperimento metu mirė dau
giau kaip milijonas žmonių, o ir Lietuva ko gero 
negrįžtamai jau neteko pusės milijono žmonių. 
Dvi šalys, bet panašios savo tautos atžvilgiu. 
Saulėtekis, saulėlydis, prasiveržimas - gražūs žo
džiai, bet tikro darbo tuose žodžiuose nebūna. 
Nėra tų strateginių darbų nei opozicijoj, nei po
zicijoj, nes dauguma politikų nesupranta eilinių 
Lietuvos piliečių rūpesčių, o jei ir supranta, tai 
nežino už ko griebtis, kad tuos rūpesčius paša
lintų. Valstybėje vykdomi eiliniai kanceliariniai 
darbai. Galime džiaugtis tik tuo, jog mūsų poli
tikus, dirbti naujom kryptim, ragina Europos są
junga, priešingu atveju pas mus būtų vi~iš.k~ 
stagnacija. Ką jau ką, bet mes mokame pasigirti 
popieriniais ekonominiais rodikliais ir niekam 
nesvarbu, jog nė viena šalies ekonomikos šakų 
nepasiekė kažkada buvusių savo ekonominių 
pajėgumų. Lietuvoje tęsiasi tik šalies ekonomi
kos lipimas iš didelio nuosmukio. Noriu dar k~
tą priminti, kad vidutinis šalies eksporto defici
tas kasmet sudaro daugiau kaip aštuonis bilijo
nus litų. Kur mūsų pramonė? 

12-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso (PI.JK) atstovai antrąją Kongreso dieną, birželio 25, dalyvavę Mišiose To~n~ Prisikėlimo šventovėje, pa~pij;: ~~oJe 
pietavę, pasiruošę autobusais vykti į Anapilio sodybą Mississaugoje ir po to - į studijų dienas "Kretingos" stovyklavietėje tr. • enų 



Atsisveikinimo vizitas 

Stephen Hadley, JAV prezidento patarėjas valstybinio saugumo klausimais (kairėje) ir Lietuvos 
ambasadorius Amerikai ir Meksikai Vygaudas Ušackas, baigęs savo kadenciją 

Š.m. birželio 29, ketvirtadienį, kadenciją 
baigiantį Lietuvos ambasadorių JAV Vygautą 
Ušacką atsisveikinimo vizito Baltuose rūmuose 
priėmė JAV prezidento patarėjas valstybinio 
saugumo klausimais Stephen Hadley. 

Įvykusio pokalbio su ambasadoriumi metu 
Stephen Hadley pasidžiaugė puikiai besiklos
tančiais dvišaliais santykiais, gyrė Lietuvą už 

vadovavimą ir iniciatyvumą regione bei skatino 
perduoti Lietuvos kaip "komandinės žaidėjos" 
patirtį narystės NATO siekiančioms šalims. 

Jis pažymėjo, kad Lietuvos narystė NATO 
pasiekta tiek Lietuvos žmonių ir institucijų 
darbu, tiek ir Lietuvos diplomatijos sugebėjimu 
sutelkti kitas šalis bendroms pastangoms plėsti 
laisvės ir demokratijos erdvę. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA 

Moderni ir ... 
Atkelta iš 4-to psl. 

Pokumunistinių šalių tarpe Lietuva pirmoji 
susigrąžino senąsias regresyvias struktūras į val
džią. Nežiūrint labai blogos patirties, sovietinis
komunistinis recidyvas vis dar įmanomas Lietu
voje, skirtingai negu pvz. Lenkijoje ar Čekijoje. 

Tučiau ne tik gedėti reikia. Ir minėtas The 
Economist, ir aš pats įžiūriu prošvaisčių, vilties 
ateičiai. Protinga kiniečių patarlė sako, kad kri
zė yra iš vienos pusės pavojus, o iš kitos - naujos 
galimybės. Tuigi, jeigu dėl šios dabartinės krizės 
atsirastų galimybė pažvelgti į Lietuvos ateitį 
naujai ir moderniai, iš ES ateinančius pinigus 
panaudoti "Lietuvos naudai ir žmonių gėrybei", 
tai būtų nepaprasta proga praktiškai pasinau
doti pačiomis naujausiomis modernios plėtros 
idėjomis. 

Kai kurių Vakarų valstybių padedamas, Va
šingtone įsikūręs Pasaulio bankas neseniai subū
rė nepriklausomą, aukšto rango "išminčių" ko
misiją moderniai ekonominei plėtrai ištirti 
(High-Level Commission on Growth and Deve
lopment). Komisijoje dirbs žymiausi verslo, 
valdžios ir akademiniai tyrinėtojai iš viso pasau
lio. Komisija sieks pagilinti mūsų supratimą apie 
ekonominę plėtrą ir kovą su skurdu. Jai vado
vaus iš Kanados kilęs 2001 m. Nobelio premijos 

laureatas Stanfordo universiteto prof. Michael 
Spence; dirbs kitos įžymybės. Su kai kuriomis iš 
jų man teko bendrauti ar dirbti "Stanford Eco
nomic 'Ifansition Group" ar kitur. 

Pasinaudodama žinių valdybos priėjimu, ko
misija apskritai vertins ligšiolinį mūsų supratimą 
apie ekonominį augimą, apžvelgs esmines sėk
mingos plėtros savybes, nustatys tapatybę naujos 
plėtros linkmes ateityje bei svarstys paveikiau
sius plėtros kelius besivystančioms šalims, tarp 
jų ir pokumunistinėms. Pasaulio bankas yra pa
ruošęs gerų praeities analizių, bet šios komisijos 
darbai bus labai orientuoti į ateinantį dešimtme
tį ir į tolesnę ateitį. Jie nušvies ilgalaikes jėgas ir 
aplinkybes, kurios lemia ekonominę plėtrą glo
balioje (skaitmeninėje, virtualioje) erdvėje didė
jančio ekonominio netikrumo sąlygomis. Siek
dama praktinių žinių, komisija nustatys tapatybę 
ir praktiškai apibrėš tuos konkrečius tautinio ir 
tarptautinio lygio veiksmus, kurie ateityje bus 
reikalingi besivystančių šalių plėtros spartinimui 
ir išlaikymui. 

Bus siekiama nubrėžti konkrečias eko
nominės politikos gaires ir rėmus, kuriomis ga
lės pasinaudoti įvairių šalių politikai ir praktikai 
bei tarptautinės institucijos, siekiančios įdiegti 
konkrečias patvarios plėtros strategijas bendrai 
gerovei kelti ir skurdui mažinti. Taigi šios komisi
jos darbą verta įdėmiai stebėti ir mokytis. 
Priežodis: "Nėra padėties be išeities" galioja ir 
Lietuvai. 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA - visuomet 2eriausiomis 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 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

MEDELIS CONSULTING #1202·50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, LSA 3X2 

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

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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-=====~1 KANADOS ĮVYKIAI ...,.. __ 

Įspudinga dovana 
Kanados dienos išvaka

rėse Britų Kolumbijos sody
bos Pine Butte savininkas Ray 
Van Steinburg perdavė savo 
sodybos, už kurią siūlomi mili
jonai, nuosavybės teises Ap
linkos apsaugos organizacijai 
(Nature Conservancy Cana
da). Tui ne pelno organizacija, 
sauganti pačius vertingiausius 
gamtos turtus, pastatus. Lan
kytojų nuomone, ši 5.25 kv. 
km. ploto sodyba, esanti tarp 
Rockies kalnų ir Selkirk Ran
ge vietovės, yra vienas iš įspū
dingiausilJ pasaulio krašto
vaizdžių. Sios šventės proga 
saugotinų gamtos kampelių ir 
kito kultūros bei istorijos pa
veldo savininkai yra padova
noję valstybei 50 nuosavybių, 
kad jos būtų išsaugotos atei
čiai. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper susitinka 
su JAV prezidentu G.W. Bush 
išskirtiniu laiku - per JAV 
prezidento 60-ąjį gimtadienį. 
Pagal tradiciją abiejų kaimy
ninių šalių vadovai susitinka 
didžiųjų valstybių (G-8) susiti
kimo išvakarėse aptarti savo 
nuostatų svarbiausiais pasau
linės politikos klausimais. 
Įvykis paprastas darbinis susi
tikimas, kuriame bus aptarta 
ne tik pasaulio politikos ir 
ekonomikos problemos, bet ir 
abiem šalim rūpimi saugumo 
klausimai. 

Rona Ambrose, aplinkos 
apsaugos ministerė, kol kas 
išsaugojo savo postą. Opozi
cinės partijos jau ne kartą rei
kalavo jos atsistatydinimo, 
tvirtindamos, kad ji ir vyriau
sybė ruošiasi sužlugdyti libe
ralų laikais priimtus Kioto įsi
pareigojimus. Tačiau R. Amb
rose ir jos gynėjai tvirtina, kad 
kaltinimai perdėti. Jie pateikė 
faktų, rodančių, kad dabarti
nė vyriausybė ne mažiau rūpi
nasi sveika aplinka. Priimtas 
įstatymas, kuris leidžia ma
žinti mokesčius, besinaudo
jantiems visuomeniniu trans
portu, mažina automobilių 
skaičių gatvėse. Nauji griež
tesni reikalavimai ir taisyklės 
mažina leistiną teršalų kiekį 
atliekose. Jie padėjo išgauti iš 
aplinkos apie 10 tonų gyv
sidabrio. Kanada pirmoji šalis 
pasaulyje, visiškai uždraudusi 
vėžines ligas sukeliančias 
nuodingas medžiagas (node 
toxin). 

Toronto simboliui - 30 
metų. Prieš 30 metų pastaty
tas 553.33 m aukščio televizi
jos perdavimo bokštas lig šiol 
nepralenktas pasaulyje. Stati
nys, kainavęs 63 mln. dol., ta
po daugiausia turistų lankoma 
vieta ir miesto vaizdiniu sim
boliu. 

Kanadietis H. Celil Kini
joje yra nuteistas mirties baus
me už politinę veiklą. Jis atvy
ko į Kanadą 2001 metais kaip 
pabėgėlis iš Turkijos, yra ga
vęs Kanados pilietybę. Šešių 
vaikų tėvas yra kaltinamas, 
kad vienoje iš Kinijos provin
cijų yra sukūręs nelegalią par
tiją. Ji gina mažos persekioja
mos tautelės Uyigur gyvento
jus. Jam taip pat pareikšti kal
tinimai Kinijos deputatų pa
grobimu Kirgizstane. M. Celil 
buvo suimtas kelionės į Uzbe-

kistaną metu. Uzbekistano vy
riausybė, nepaisydama pro
testo, jį perdavė Kinijos teisė
saugai. 

Toronto Pearsono tarp
tautinis orauostis - brangiau
sias pasaulyje. Taip įvertino 
tarptautinės pasaulinio oro 
transporto ateities aptarimo 
konferencijos dalyviai. Jų tvir
tinimu, Pearson oro uosto sa
vininkai renka dvigubai dides
nį mokestį nei Niujorko La 
Guardia orauostis. Kanados 
didžiausio oro transporto 
mazgo savininkų nuomone, 
po 2001 m. rugsėjo 11-osios 
visos padidėjusios išlaidos 
saugumui, keleivių ir krovinių 
kontrolei, didesnės kuro ir 
elektros kainos ir rekonstruk
cija privertė beveik 30% pa
branginti keleivių bilietus. To
kios aukštos kainos esą daro 
žalą visai ekonomikai. 

Pradėjo veikti pirmasis 
pasaulyje aukštuminis gele
žinkelis Kinijoje. Dvi Kana
dos verslovės -Bombardier ir 
Nortei prisidėjo prie jo staty
bos. Bombardier pagamino 
363 specialius vagonus, aprū
pintus deguonies tiekimo 
įranga, itin sandariais langais 
ir apsauga nuo ultravioletinių 
spindulių. Nortei suprojekta
vo ir pagamino pirmajam 
aukštuminiam geležinkeliui 
itin modernią ryšių ir valdymo 
sistemą. Dabar per 48 val. 
keleiviai gali pasiekti Tibetą 
iš Lhasos. Bilieto kaina $49 
(JAV). Geležinkelio linija, sie
kianti daugiau kaip 4,000 km., 
dažnai vingiuoja 5,000 metrų 
aukštikalnėmis. Traukinyje 
budi gydytojas ir medicinos 
seserys. Kiekvienam keleiviui 
galima naudotis deguonies 
aparatais. Tačiau bilietai ne
parduodami žmonėms, turin
tiems sveikatos problemų. 
Aukštuminės kelionės metu 
jų sveikata gali pablogėti. Ne 
visi patenkinti naujuoju gele
žinkeliu. Kultūros specialistai 
bijo, kad masinis žmonių ant
plūdis sunaikins savitą šios 
tautos kultūrą, padidins ap
linkos taršą. Inžinieriai būgš
tauja, kad visuotinis atšilimas 
gali pakenkti aukštuminio ge
ležinkelio saugumui. Tačiau 
projektuotojai ir statybininkai 
po bėgiais paklojo specialią 
įrangą, pranešančią apie pa
grindo pokyčius. 

Energijos taupymo vajų 
pradėjo Ontario provincija -
pirmoji šalyje. Priimtos nau
jos taisyklės ir reikalavimai 
gyvenamųjų namų statybai. 
Pagal jas bus leidžiami statyti 
namai tik su patikima sienų, 
stogo ir rūsio šilumine danga, 
sandaresniais langais ir geriau 
veikiančia šildymo įranga. To
kios naujovės statomo 2,000 
kv .m namo kainą padidins 
6,600 dol. Tačiau energijos 
specialistų skaičiavimais jos 
leis sutaupyti daugiau kaip 
trečdalį naudojamos energi
jos. Tu.d išleisti pinigai bus su
taupyti, mokant mažesnes 
elektros ir dujų sąskaitas. 
Naujosios taisyklės bus įgy
vendinamos palaipsniui, pra
dedant ateinančiais metais. 
2011 m. jos bus privalomos vi
siems, statantiems gyvena
muosius namus. S.K. 
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<® MlISU TEV11\JEJE 
AGRESYVŪS GYVŪNAI 

BNS skelbia, kad nuo 
sausio iki gegužės mėnesio į 
Vilniaus miesto Visuomenės 
sveikatos centrą kreipėsi 
1,029 nuo agresyvių gyvūnų 
nukentėję gyventojai. Sių me
tų birželį Vilniaus policijai 
paskelbus priemonę "Gyvū
nai-2006", Snipiškių policijos 
pareigūnai suorganizavo 7 
reidus. Juose nustatyta 13 tei
sės pažeidimų, susijusių su 
gyvūnų įsigijimu, laikymu ir 
kt., taip pat su agresyvių šunų 
įvežimu, laikymu, registravi
mu, veisimu, dresavimu ir 
prekyba. Pagal gyvūnų laiky
mo Vilniaus mieste taisykles, 
viešosiose vietose šunys turi 
būti vedžiojami su pavadėliu 
ir antsnukiu, o šunis vedžioti 
masinėse žmonių susirinkimo 
vietose, kapinėse, mokyklų, 
sveikatos apsaugos įstaigų, 
vaikų lopšelių-darželių terito
rijose, žaidimo ir sporto aikš
telėse, stadionuose, paplūdi
miuose, skveruose - drau
džiama. 

KOMPENSACUOS 
SUŽALOTIEMS 

Lietuvos vyriausybė bir
želio 28 d. pritarė įstatymo 
papildymo ir pakeitimo pro
jektui "Dėl socialinės para
mos asmenims, sužalotiems 
atliekant būtinąją karinę tar
nybą sovietinėje armijoje bei 
žuvusiųjų šeimoms". OMNI
BNS rašo, kad įstatymo pro
jekte nustatoma, jog asme
nys, sužaloti atliekant būtiną
ją karinę tarnybą sovietinėje 
armijoje, kuriems buvo išmo
kėta vienkartinė kompensa
cija, turėtų teisę gauti atitin
kamą kompensacijos skirtu
mą, jeigu jiems pablogėjo 
sveikata. Thip pat kompensa
cijos skirtumas būtų moka
mas šeimos nariams asme
nims, kurie gavo kompensa
ciją, tačiau vėliau mirė dėl li
gų, susijusių su tarnyba. Nuo 
1995 m. kompensacijų suža
lotiems atliekant būtinąją ka
rinę tarnybą sovietinėje armi
joje išmokėta 35 mln. litų, o 
paramą gavo 1620 žuvusiųjų 
šeimų ir apie 2800 sužalotų 
asmenų. 

SMUKO NEDARBO LYGIS 
Registruotas nedarbo ly

gis Lietuvoje per mėnesį su
mažėjo 0.2% ir birželio pa
baigoje siekė 2.9%. Per metus 
nedarbas sumažėjo 1.5%, 
skelbia DELFI. Liepos 1-ąją 
teritorinėse darbo biržose bu
vo užregistruota 62,020 be
darbių - 5.3% (3,450 žmo
nių) mažiau nei prieš mėnesį, 
ir 33.2% (30,850) mažiau ne
gu prieš metus, pranešė Lie
tuvos darbo birža. Išliekant 
didelei darbo jėgos paklau
sai, teritorinėse darbo biržose 
per mėnesį buvo užregistruo
ta 19,400 laisvų darbo vietų. 
Bedarbių per birželį užregist
ruota 11,900. Liepos l dieną 
didžiausias nedarbas buvo 
Akmenės (7. 8%), Ignalinos 
(7.5%) ir Lazdijų bei Jurbar
ko (po 6.8%) rajonų savival
dybėse. Mažiausiai bedarbių 
buvo Trakų rajono bei Elekt
rėnų (po 0.8% ), Kretingos 
rajono (1.2%) ir Neringos 
(1.3%) savivaldybėse. Iš di
džiųjų miestų mažiausias be-

darbių nuošimtis buvo Šiau
liuose (1.5% ), didžiausias -
Panevėžyje (3.5% ).Vilniuje 
nedarbas sudarė 2.1 %, Klai
pėdoje - 2.4%, o Kaune -
2.1%. 

PAGERBTOS SAVIVALDYBĖS 
Strasburge birželio 30 d. 

Europos tarybos seimas 
(ETPA) Europos diplomais 
pagerbė šešias Lietuvos savi
valdybes. Europos diplomus 
Alytau§, Panevėžio, Druski
ninkų, Silutės, Trakų ir Nerin
gos merams ir jų atstovams 
įteikė ETPA Aplinkosaugos, 
žemės ūkio ir regioninių rei
kalų komiteto pirmininkas 
Walter Schimed ir Lietuvos 
atstovas šiame komitete par
lamentaras Gediminas Jaka
vonis. Kaip skelbia LGTIC, 
Lietuva buvo įvardinta kaip 
šių metų pirmūnė Europos 
prizo konkurse. Ji savivaldy
bių skaičiumi negalinti prilyg
ti nei Vokietijai, nei Jungtinei 
karalystei ar Prancūzijai, sa
kė parlamentaras G. Jakavo
nis. Vokietijos savivaldybėms 
teko 8, Prancūzijos - 5, o 
Jungtin~s karalystės - l dip
lomas. Siemet dėl Europos 
diplomo kovojo 91 savivaldy
bė iš 46 valstybių. Tik 7 vals
tybių savivaldybėms pavyko 
įveikti pirmą konkurso tarps
nį. Šis konkursas atveria pla
čias galimybes paskatinti eu
ropiečių turizmą Lietuvoje, o 
miestams ir miesteliams už
megzti ryšius su Europos vals
tybių savivaldybėmis, rengti 
ir dalyvauti bendrose verslo, 
kultūrinių mainų programose. 

DEMOKRATUOS VElUINIMAS 
Firmos "Baltijos tyrimai" 

apklausos rezultatai rodo, kad 
beveik du trečdaliai ( 63%) Lie
tuvos gyventojų birželio mėnesį 
buvo nepatenkinti tuo, kaip 
Lietuvoje veikia demokratija. 
Kaip skelbia ELTA-LGTIC, 
kiek daugiau nei trečdalis 
(33%) apklaustųjų teigė, esą 
patenkinti jos veikimu. Per 
paskutinį mėnesį pasitenkini
mas demokratijos veikimu 
kiek pablogėjo - patenkintų 
kaip veikia demokratija suma
žėjo 2% ir tokia pat dalimi pa
didėjo nepatenkintų. Prieš me
tus - 2005 m. birželį - patenkin
tų demokratijos veikimu buvo 
beveik panašiai - 38%. Labiau
siai demokratijos situacija ne
patenkinti Lietuvos lenkų rin
kimų akcijos bei partijos "Tvar
ka ir teisingumas (Liberalai de
mokratai)" rėmėjai - po 90%. 
Nepatenkinti ir 74% Liberalų 
ir centro sąjungos rinkėjų. La
biau už kitus demokratijos vei
kimu šalyje džiaugiasi Social
demokratų partijos rėmėjai -
45%. Birželio mėnesį šeši iš 
dešimties ( 61 % ) Lietuvos gy
ventojų buvo tos nuomonės, 
kad reikalai Lietuvoje iš esmės 
krypsta į blogąją pusę. Mažesnė 
dalis (37%) buvo linkę manyti, 
kad reikalai Lietuvoje pasta
ruoju metu gerėja. Per mėnesį 
nuo gegužės apklausos gyven
tojų vertinimai šiuo klausimu 
ir toliau blogėjo - 5% padau
gėjo teigiančių, kad Lietuvoje 
reikalai blogėja. Pagal rinkos 
ir viešosios nuomonės tyrimų 
firmos "Baltijos tyrimai" duo
menis, prieš metus - 2005 metų 
birželį - optimistų buvo dau
giau. RSJ 

Lietuvių sala Gudijoj 
BERNARDAS ŠAKNYS vedė į šį kraštą ir baigus pedagoginius mQkslus 

Vilniaus pedagoginiame institute, 1961 m. Svieti
mo ministerija mane nukreipė į Astravo rajono Gi
rių septynmetę mokyklą dėstyti lietuvių kalbą. Tai 
buvo pirmoji mano darbovietė. 

Nuoširdžiai norėdamas atsidėkoti Tėviškės 
žiburiams, o ypač jų vyriausiajam redaktoriui kuni
gui prelatui dr. Pranui Gaidai už dėmesį kukliam 
mūsų su žmona Marija leidžiamam mėnraščiui 
Lietuvių godos, rašau šį laiškų ciklą apie Lietuvos 
etnines žemes, atsidūrusias už mūsų valstybės sie
nų. Gal teisingiau - žiauriai atplėštas Lenkijos 
okupantų, o vėliau per mūsų politikų aplaidumą 
nesusigrąžintas, neprijungtas prie Motinos Lietuvos. 

Rašiau dienoraštį, kurį žadu ateityje paskelbti 
spaudoje. Užrašinėjau pasakas, dainas, kitą tauto
saką, kurios nekantriai laukdavo doc. Zenonas Sla
viūnas, įžymus "Sutartinių" tyrinėtojas, tautosaki
ninkas. 

Prasidėjus atgimimui, vėl apsilankiau Gervėčių 
krašte, spausdinau straipsnius įvairioje spaudoje, 
kviesdamas žmones padėti sesėms, broliams išsau
goti tautines ir dvasines vertybes, kurias šimtme
čiais sukaupė jų protėviai. 

Senosios Lietuvos žemių Gardino, Lydos, 
Breslaujos, Astravo, daugelio kitų miestų, mieste
lių likimas labai skaudus ir liūdnas. Su juo susipa
žinau nuo pat vaikystės - gimiau Tverečiaus para
pijoje, kuri tik per stebuklą išliko Lietuvos dalimi. 
Kad ir sovietinės, bet Lietuvos, o už 10 km nuo 
gimtinės Vidžių parapija su kaimais miesteliais jau 
priklausė Gudijai. 

Tėviškės žiburiams siunčiu apie šių dienų Gu
dijai priklausančių lietuviškų žemių žmonių gyve
nimus, likimus, svajones, viltis. Tai kelionių metu, 
renkant medžiagą Lietuvių godoms, pastebėjimai, 
įspūdžiai, pašnekesiai su žmonėmis. Manau, jie su
domins po visą pasaulį išsibarsčiusius lietuvius, su
teiks jiems ne tik žinių apie Vytauto Didžiojo Lie
tuvos išlikusias lietuviškas saleles, bet ir privers 
susimąstyti dėl lietuvybės išsaugojimo savoje "šei
mos salelėje". 

Studijų metais, įžymaus tautosakininko Zeno
no Slaviūno paskatintas, kartu su bendrakursiu 
Kazimieru Adomavičiumi "atradome lietuviškuo
sius Gervėčius, susižavėjome šio krašto lietuviais, 
jų tvirtybe ir pasiaukojimu saugant lietuvių kalbą, 
kultūrą, papročius ir tikėjimą. Ta pažintis mane at-

Gervėčių giesinė 
Pirmasis laiškas: susitikimas su Astravo rajone Girių kaime 

gyvenančia lietuve Jadvyga Kasevičiene. Jos darbų šviesa, mintys ir 
nuolatinė kova už lietuvių teises savose žemėse 

Jadvygą Kasevičienę pažįstu 
daugelį metų. Apie ją galima bū
tų parašyti storą knygą. Daini
ninkė, poetė, režisierė ir nė kiek 
nesuklysiu pavadinęs politike. 

Pastarąjį apibūdinimą mano 
akyse ji pelnė dar pirmaisiais at
gautos nepriklausomybės metais, 
kai į Gervėčių lietuviškąją salą 
atvyko Gudijos ir Lietuvos prem
jerai. Ypatingai ryškus susitiki
mas - Girių kaime. Su palydomis 
atskubėję aukšti svečiai pasveiki
no gyventojus ir ėiy.ė klausinėti, 
kaip jiems sekasi. Zmonės pasa
kojo nuoširdžiai ir atvirai. Po po
kalbių suskambo gražios lyriškos 
lietuviškos dainos. Jos pakerėjo 
svečius. Tačiau tuo metu vietos 
valdininkės bandė sutrukdyti lie
tuviškas dainas. Jadvyga Kasevi
čienė viešai pareiškė: "Mums bu
vo uždraudę susitikime dainuoti 
lietuviškai! Bet mes dainuosime! 
Mes ir gudiškai padainuosime!" 

"Kas išdrįso drausti? Juk to
kios gražios jūsų dainos! Dai
nuokite!" - paragino Gudijos 
premjeras Viačeslavas Kebičius, 
jam pritarė ir Lietuvos premjeras 
Adolfas Šleževičius. 

Regėjau paklaidusias, įtūžu
sias vietos valdininkių akis, jų 
neapykantą Jadvygai, kuri tąkart 
atsivėrė išsakydama tai, kas metų 
metais kaupėsi širdyje. "Mes gy
vename savo žemėse! Nuo am
žių. Mūsų proseneliai gynė lietu
vių kalbą ir katalikų tikėjimą dar 
carinės Rusijos metais, vėliau 
kraštą užėmus Lenkijos okupan
tams, mūsų didžiausią turtą - lie
tuvių kalbą. Per bažnyčią jie tikė-

nr ~M( FOUR SEASONS 
IU'//" ' REALTV LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarn a
mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Co llingwoodo apy
linkėse kre i pk i tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

Lietuviai Gudijoje. Dainuoja Girių kaimo moterys 

josi iš mūsų išplėšti lietuviškus 
poterius, lietuviškas giesmes. Ne
pasidavėme! Ir nepasiduosime!" 

Kiekvienas Jadvygos Kasevi
čienės žodis giliai strigo į susirin
kusiųjų širdis. "Eikite, pasižiūrė
kite į mūsų kaimų kapines - ant 
paminklų įrašyti lietuviški žo
džiai byloįa, jog amžiais buvome 
lietuviai. Cia mūsų žemė ir kokią 
turi teisę atėjūnai mums uždraus
ti dainuoti lietuviškai ar nurodyti, 
kaip turime pasitikti svečius", -
skardus Jadvygos Kasevičienės 
balsas per tą susitikimą bylojo, 
jog Girių kaimas - tai Lietuva. 
Jog čia - Vytauto Didžiojo var
das tėra gyvas, kaip ir kaimo vi
duryje kryžius Lenkijos okupaci
jos metais pastatytas Vytauto Di
džiojo atminimui. Pastatė kaimo 
jaunimas. 

Kupina sumanymų, dvasinės 
šviesos Jadvyga Kasevičienė. Ji 
subūrė Girių kaimo moteris į dra
mos ratelį - surengė vaidinimą 

Senovinės Girių kaimo vestuvės. 
Teko dalyvauti šio labai savito 
spektaklio premjeroje. Gyvas 
vaizdas! Režisavo pati Jadvyga. 
Scenarijų padėjo rašyti sesuo 
Malvina Miškinienė, apie kurią 
papasakosiu kituose laiškuose. 

Po kurio laiko buvo insceni
zuotos ir senovinės Girių kaimo 
krikštynos. Vėlgi Jadvygos Kase
vičienės rūpesčiu ir pastangomis. 

Kiekvienąkart aplankęs Jad
vygą namuose išgirstu tikras sak
mes apie jų kaimo žmones, apie 
praeitį, apie amžinas kovas su 
tais, kurie nori užgesinti lietuviš
ką židinį Gervėčių parapijoje. 

Kiek džiaugsmo jai suteikė 
Girių kaimo senosios koplyčios 
atgaivinimas - čia kiekvieną sek
madienį vyksta lietuviškos pa
maldos. J. Kasevičienė neslepia, 
jog vienas mėnesio sekmadienis 
būna ypatingas - kunigas Leonas 
Nestiukas atveža Lietuvių godų 
laikraštį. Nukelta į 7-tą psl. 

'PĖDOS S'PEC/ALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELfNIAl SUSIRG IMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ VIETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRJEŽlORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKrMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAIS 

+ PRilMAME VISUS 
L..::~:.__ _ _J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERIL OS [RANKIAI 

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



Lietuviai Gudijoje - Girių kaimo koplytėlėje. Joje būna pamaldos kiekvieną sekmadienį. Tai 
nuopelnas Girių kaimo lietuvės Jadvygos Kasevičienės (balta kairėje) 

Gervėčiųgiesinė 
Šumsko pasienį mes aplaistėm 
Savo krauju ir ašarom. 

Atkelta iš 6-to psl. 

"Lietuvių godos mus sušildo, 
gimdo viltį ir kviečia saugoti lie
tuvybę", - sako Jadvyga. 

O išsaugoti lietuvybę šiame 
krašte, oi, kaip sunku. Laimė, 
kad jų krašto vaikas Alfonsas Au
gulis, Vilniuje vadovaująs "Ger
vėčių" klubui, nenuleidžia akių 
nuo šio krašto - buria žmones, 
įvairiais būdais remia ir neleidžia 
jų skriausti. 

Parodo Jadvyga savo išaus
tas drobes. Į vieną jų Lietuvos 
himnas įaustas, į kitą - Gervėčių 
giesmė - tai Gervėčių krašto him
nas. Jį sukūrė Jadvyga Kasevičie
nė. Padėjo sesuo ... Daug darbų 
Jadvyga atliko su seseria, kuri moky
tojavo Lietuvoje, o vėliau - Rim
džiūnų lietuviškoje mokykloje. 

Gervėčių giesmė... Ja prasi
deda susitikimai, įvairūs rengi
niai. Suskamba posmai, kuriuo
se, kaip drobės raštuose, kaip 
langus puošiančiuose lietuviš
kuose ornamentuose, ant stogų 
žirgeliuose, įrašyta baltų dvasia, 
lietuviškos pajautos. 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jarackul 
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 

- Ši Gervėčių giesmė mums 
su seseria Malvina labai brangi. Į 
ją sudėjome krašto žmonių 
skausmą, viltis ir tikėjimą, kad 
būsime išgirsti, kad siena, atsky
rusi mus nuo Lietuvos, nebus am
žina. Šį Gervėčių krašto himną 
girdėjo ir premjerai Adolfas Šle
ževičius su Viačeslavu Kebičiumi, 
juo džiaugėsi mūsų kraštą ap
lankęs ypač brangus svečias prof. 
Vytautas Landsbergis su žmona 
Gražina ... Prof. V. Landsbergis 
anuomet buvo Lietuvos respub
likos Aukščiausiosios tarybos 
pirmininkas. 

Gervėčių giesmė 
Esam Gervėčių krašto žmonės, 
Sala lietuvių Gudijoj, 
Augom atskirti nuo Tėvynės, 
Savo motinos Lietuvos. 

Mylėjom savo mes gimtinę, 
Josios laukus, žalius miškus, 
Dar labiau Lietuvą Tėvynę, 
Kuri taip traukė mus visus. 

Žuvo mūsų broliai, žuvo sesės, 
Einant per sieną Lietuvon, 

Engė mus rusai, lenkų ponai, 
Draudė lietuviškai kalbėt, 
O kad mes esame lietuviai, 
To nenorėjo nė girdėt. 

Kai prispaudėjai negirdėjo, 
Traukėm lietuviškas dainas, 
Vis tiek lietuviškai kalbėjom, 
Skaitėm lietuviškas knygas. 

Tu paklausyki, ką tau šnibžda 
Mūs motinėlė Lietuva: 
''Ačiū, vaikai, kad dar gyvuoja 
Mūsų gimta miela kalba". 

Esam Gervėčių krašto žmonės, 
Sala Lietuvos Gudijoj. 
Vargstam atskirti nuo Tėvynės 
Savo motulės Lietuvos. 

Hamilton, ON 
A.a. TEKLEI ADAMONIE

NEI mirus Hamiltone, reikšdama 
užuojautą mirusios giminaičiams 
A. Erštikaitienė Kanados lietu
vių fondui aukojo $20. J.K. 

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 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 DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.50% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.35% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 3.80% 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% 
3 m. term. indėlius ...... 3.85% 
4 m. term. indėlius ...... 3.85% 
5 m. term. indėlius ...... 4.20% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.80% 
2 m. ind. . ............. 3.80% 
3 m. ind. . ............. 3.85% 
4 m. ind. . ............. 3.85% 
5 m. ind. . ............. 4.20% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Lietuvos ambasada Va
šingtone birželio 14 d. suren
gė Gedulo ir vilties dienos mi
nėjimą. Kaip tik tuo metu Va
šingtone lankėsi Lietuvos sei
mo nariai: E. Zingeris, A. 
Skardžius, R. Turčinskas, V. 
Domarkas, A. Staponkienė ir 
V. Grublinskas. Pastarieji kar
tu su Vašingtono ir Maryland 
valstijos bendruomenių na
riais padėjo gėlių prie ąžuolo, 
kurį 1936 m. pasodino tautie
čiai, atsidėkodami Maryland 
valstijai už draugiškus ryšius 
su nepriklausoma Lietuva. 
Prie ąžuolo kiekvienais metais 
minima Gedulo ir vilties die
na. Į šiuometinį minėjimą at
vyko ir Maryland valstijos gu
bernatorius R. Ehlich. Kalbą 
pasakė ambasadorius V. Ušac
kas pažymėdamas, kad yra la
bai svarbu atminimą apie lie
tuvių tautos kančias perduoti 
jaunajai kartai, kad jie suvok
tų žiaurumus, kuriuos išgyve
no mūsų tėvai, seneliai, ir tik 
todėl, kad buvo laisvę ir ne
priklausomybę mylintys pilie
čiai. Ambasadorius pranešė, 
kad Lietuvoje prasidėjo pir
moji iš keturių istorinių jauni
mo organizacijų rengiamų 
ekspedicijų į lietuvių trėmi
mų, masinių žudynių, kalini
mo koncentracijos stovyklų 
vietoves. Ekspedicijoje daly
vauja ir du lietuviai studentai 
iš Amerikos. Taipgi ambasa
dorius komunizmo aukų me
morialo fondo pirmininkui L. 
Edwards įteikė 10,000 litų ver
tės čekį, skirtą komunizmo 
aukų memorialo Vašingtone 
statybai. Komunizmo aukų 
memorialo fondas įsteigtas 
kaip nevyriausybinė organiza
cija, remiantis JAV-bių kong
reso aktu. 

Lenkija 
Tarp Seinų lietuvių "Ži

burio" mokyklos ir Lazdijų 
darželio mokyklos "Kregždu
tė" pasirašyta bendradarbia
vimo sutartis. Joje numatyta 
gana plati veiklos apimtis: 
abiejų mokyklų ir mokinių 
bendradarbiavimas ( ekskursi
jos, bendri renginiai), moky
tojų profesiniai užsiėmimai. 
Sutarties pasirašymo proga 
kalbose vieningai pabrėžta, 
kad naujas mokyklų bendra
darbiavimas prisidės prie ka
daise nutrauktų ryšių atnauji
nimo. "Žiburio" vardo gim
nazija savo veiklą pradėjo Sei
nuose ir po lenkų okupacijos 
ją tęsė Lazdijuose. Lazdijų ra
jono vadovai pažadėjo visoke
riopą pagalbą ruošiant abiem 
mokyklom naudingus rengi
nius. Lazdijų mero R. Apana
vičiaus teigimu, jau sugebėta 
gauti paramos iš Europos są
jungos finansuojamų progra
mų. Lėšas bus galima panau
doti švietimo įstaigoms mo
dernizuoti, pritaikant naujas 
technologijas. Meras taipgi 
pažymėjo, kad Seinų lietuvių 
reikalai Lazdijų vadovams nė
ra svetimi, o, susitikus su Sei
nų savivaldybės vadovais, 
jiems primenamos neišspręs
tos lietuvių problemos. Sutartį 
pasirašė Lazdijų darželio mo
kyklos "Kregždutė" direktorė 

A. Bieliukienė ir "Žiburio" 
mokyklos direktorius A. Vai
cekauskas, dalyvaujant Lietu
vos konsulei Seinuose A. Čer
nevičienei ir Lazdijų merui R. 
Apanavičiui. Po sutarties pa
sirašymo abiejų mokyklų mo
kiniai parodė savo sugebėji
mus. Seiniečiai buvo itin 
sužavėti lazdijiečių šiltu pri
ėmimu. 

Airija 
Dubline birželio 16-18 

d.d. įvyko Tautinių mažumų ir 
išeivijos departamento prie 
Lietuvos vyriausybės remia
mas Europos lietuvių bend
ruomenių renginys Draugystės 
tiltas. Tai Airijos, Belgijos, Da
nijos, D. Britanijos, Ispanijos, 
Norvegijos, Prancūzijos ir Vo
kietijos lietuvių bendruome
nių bendros veiklos tęsinys. 
Pirmą kartą Draugystės tiltas 
buvo surengtas Stockholme, 
Švedijoje. Šį kartą renginį or
ganizavo Airijos lietuvių 
bendruomenė ir Dubline vei
kianti lituanistinė mokykla 
"Keturi vėjai". Jame buvo 
svarstoma tema Europos litua
nistinių mokyklų apžvalga ir 
analizė. Iškelti klausimai: vals
tybės politika užsienio lietuvių 
švietimo srityje; parama lietu
viško ugdymo įstaigoms ir kiti 
išeivijai svarbūs klausimai. 
Taipgi pasidalinta darbo patir
timi, surengta Joninių vaka
ronė. Lituanistinio ugdymo 
įstaigas steigia užsienio lietu
vių bendruomenės ar organi
zacijos, kur mokoma lietuvių 
kalbos, istorijos, etnokultūros. 
Šiuo metu, pasak Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento, 25 valstybėse veikia 
150 lituanistinių ugdymo įstai
gų, kurių daugiausia yra Rusi
joje bei Karaliaučiaus krašte 
ir JAV-se. 

Afganistanas 
Ambasadorius G. Šerkš

nys išvyko į Čagčaraną perim
ti Lietuvos specialios misijos 
vadovavimo. Iki pasikeitimo 
šiai misijai vadovavo ambasa
dorius D. Baublys. Nuo 2005 
m. liepos mėn. veikianti šiame 
krašte Specialioji misija ne tik 
atstovauja Lietuvos intere
sams Afganistane, bet ir pa
deda atstatyti Goro provinci
ją. Specialioji misija dalyvauja 
nelegalių grupių nuginklavi
mo veiksniuose, stebi ir daro 
įtaką politiniams pasikeiti
mams. Lietuva šiais metais 
Goro provincijai paskyrė 
140,000 litų. Pastaroji yra vie
na skurdžiausių Afganistano 
provincijų. Šios lėšos bus pa
naudotos vietos savivaldos 
tarnautojams mokyti, sveika
tos apsaugos darbuotojų kva
lifikacijoms kelti. Iki šiol Go
ro provincijai Lietuva yra pa
skyrusi 3 mln. litų paramos. 
Karinę misiją vykdo Lietuvos 
kariai, o civilinius reikalus 
tvarko Specialioji komisija, 
kurioje darbuojasi pareigūnai 
iš švietimo ir krašto apsaugos 
ministerijų. Su Lietuvos misi
ja kartu dar darbuojasi JAV
bi ų ir Islandijos diploma
tai. J.A. 
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Genialus artistas Saliapinas norėjo apsigyventi Lietuvoje 
DR. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Prieš beveik 70 metų amžinybėn 
išėjęs XX š. muzikinio teatro mąstyto
jas ir filosofas Fiodoras Šaliapinas yra 
palikęs frazę: "Daug mačiau teatrų, ta
čiau trys - Sofijos, Rygos ir Kauno vals
tybės teatrai yra geriausi". 

Viešėdamas ir dainuodamas M. 
Musorgskio operą Borisas Godunovas 
artistas ne tik paglostė Pabaltijo valsty
bių savimeilę, bet ir įkvėpė pasitikėji
mą. 

Emigrantas F. Šaliapinas įėjo į Lie
tuvos socialinės muzikinės - teatrinės 
kultūros ir kūrybiškos minties istoriją 
kaip aistringas ir tvirtas carte blanche 
išpažintojų priešininkas, savo idėjomis 
padėjęs pagrindus vienai pagrindinių 
Latvijos šiuolaikinių muzikinio teatro 
krypčių. 

dininko airio Edmundo Burke (1729-
1797) knygos Apmąstymai apie revoliu
ciją Prancūzijoje mintimis. Anot jų, 
skirtingose epochose gyvenusių mąsty
tojų visuomenė tai ypatingas kontrak
tas tarp mirusiųjų, gyvųjų ir dar negi
musiųjų. Todėl negalima atsisakyti se
nos visuomenės sąrangos ir sukurti 
naują tradiciją. 

Visuomenę galima pakeisti tik 
palaipsniui ir panaudojus ne filosofinę 
mintį, bet savo ir kitų patirtį. Į visuo
menę kiekvienas įaustas tarsi į audinį, 
kurio ardymas gali sukelti tik kančias. 
Todėl radikalios ir staigios permainos 
neduoda nieko gero, o ypač jeigu jas 
skatina radikalios maištingų filosofų 
idėjos. Tokios ir panašios E. Burke ir F. 
Šaliapino idėjos daug kam pasirodė 
reakcingos. 

Nors pats F. Šaliapinas save laikė 
rusu, šiuolaikiniu terminu - laisvuoju 
menininku, jo suformuotos mintys tapo 
klasikinio psichologinio teatro žinomo 
K. Stanislavskio sistemos ašimi. 1918 
m. bolševikų revoliucija ir emigracija 
paskatino F. Šaliapiną parašyti knygas 
Kaukė ir siela ir išdėstyti savo požiūrį į 
visuomenę, tautą ir revoliucines per
mainas. Savo idėjomis po dviejų šimtų 
metų F. Šaliapinas 1929 m. tarsi susi
šaukė su klasikinio konservatizmo pra-

Vakarų socialistai ir liberalai, sim
patizavę Sovietų Rusijai, niekino šalia
piniškąjį požiūrį į savo buvusią tėvynę, 
o amerikiečiai, tuo metu simpatizavę 
prancūzų revoliucionieriams, į E. Bur
ke darbą pažvelgė nepaprastai kritiškai 
- šiuolaikinio konservatizmo kūrėjas 
susilaukė garsaus Thomo Payne atsako 
Žmogaus teisėse (Human Rights, 1791). 

F. Šaliapinas. Boriso vaidmuo iš M. 
Musorgskio operos Borisas Godunovas 
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Tačiau laikas atsijojo vertingiau
sias E. Burke ir F. Šaliapino idėjas. 
Daug jų tuometinių kritikų žiūrėjo į 
smulkmenas ir pražiopsojo pagrindi-

nius dalykus. Pirmiausia ne pragmati
kai, bet idealistai-intelektualai telkia, 
saugo ir perduoda kitoms kartoms "tau
tos idėją". Maža tauta pasauliui gali bū
ti įdomi ir save teigti ne politika ar 
ekonomika, bet kultūra. Materialus 
gyvenimas nueina, o kultūros paminklai 
ir juos sukūrusios asmenybės pasilieka. 

Nelauktas svečias Po dešimties metų drabužį apsirengia Laikas. 
Šaltalankyje nebematau sniegenų. Kažkada rašiau pasaką apie klajok- Kieno meilė stipresnė? 

Galbūt jos išskrido kur geriau„. Teisė lį jūreivį ir maištingąją jijrą„. Gal tai bu-
~inktis. Mes patys taip dažnai įsimylime vo prieš dešimt metų ... Siandien pasaką Aš Tave labai, labai myliu, o Tu sa-

Sėlsmą, o kartais Tylą„. Kartais į mūsų skaitau vaikams. Jūra tebemaištauja, jū- kai, kad mane myli dar l~biau ... Kieno 
širdis beldžiasi naktibalda Nerimas„. reivis tebegyvena„. Į klastingosios jūros meilė stipresnė? Vartau Sventąjį Raštą, 
Mūsų teisė rinktis„. gelmes grimzta skenduoliai laivai, o ne- o Patarlių knygoje surandu aukso vidurį. 

Be datos 
nuorama vėjas švelniai kedena baltas Joje teigiama: "Tikros S':,arstyklės ir 
jūreivio plaukų sruogas. Po dešimties svarstyklių lėkštės yra VIESPATIES, vi-

Sukasi mano gyvenimo kaleidosko- metų„. Tad kas pasikeitė? si svarsčiai jo maišelyje jam priklauso". 
pas„. Skrendu lėktuvu, dardu trauki-

Įsibrovėliai 
Jis ir išspręs mudviejų dilemą„. 

niu„. Kaleidoskopas sukasi„. Einu pės-
čiomis. Manau, kad kažką gyvenime pa- Intuicija. Mintys gražiai bendrauja Verkianti vaikystė 
keičiau. Deja„. Sukasi mano gyvenimo prie balta staltiese apkloto stalo. Atsi- Vakaras. Kieme riogso pamiršti 
kaleidoskopas, sukuosi ir aš„. Kažkada basto Veiksmai... Kai įsibrauna Jėga, vaikų žaislai, be kojos verkia lėlė„. Kas 
stabtels ... viskas virsta aukštyn kojomis. Advokato žino, o gal verkia vaikystė? 

8-oje Dainų šventėje liepos 2 d. Čikagoje - dalis Toronto vaikų choro 

Gindamas laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos visuomenę F. Šaliapinas gynė 
ir bendražmogiškumo principus, nu
brėždamas gaires kitokios tautiškos 
muzikinės-teatrinės kultūros raidai. 
Tautos teatras -yra teisingumo suvoki
mo ir taikymo menas, kuris yra aukštes
nės prigimties. Kiekvienas, kas pasiryš 
griauti pastatą, amžiams buvusį tinka
mą bendriems visuomenės tikslams, ar
ba jį perstatyti, neturėdamas prieš akis 
pavyzdžių, įrodžiusių savo naudingu
mą, turi būti beribiai atsargus. Visuo
menė privalo keistis lėtai. Kalbėdamas 
po sėkmingų pasirodymlJ Kauno Vals
tybės teatre 1934 m. F. Saliapinas pa
klausė prezidentą A. Smetoną, prieš 
tai apdovanojusį genialų artistą l laips
nio D LK Gedimino ordinu ir Lietuvos 
pilietybe, ar galėtų apsigyventi Lietu
voje. Prezidentas A. Smetona atsakė: 
"Mes sakome taip, nes Lietuvos teatras 
augo ir tobulėjo Jūsų patarimų ir meilės 
mūsų menui dėka. Išsirinkite sau sody
bą ir atvykite su visa šeima". 

Deja, šiuo pasiūlymu F. Šaliapinas 
nepasinaudojo - ankstyva mirtis išplė
šė menininką iš gyvųjų tarpo. Mirties 
dieną ne vien Paryžiuje, bet ir Lietuvoje 
skambėjo varpai, šventovėje šventąsias 
Mišias aukojo kunigas ir apsilankė 
Valstybės teatro artistai. 

Ateitis dar bus„. 
Apie praeitį žinai tik detales. Gyve-

ni dabartimi, bet į smulkmenas nesigi-
lini. Ateitis dar bus ... Istoriją rašo senas 
metraštininkas, aplink jį knibžda žyniai, 
šarlatanai, burtininkai. Deja„. Pasikliau-
ni tik juo vienu, kas gyvena ir viešpatauja 
Tuvo širdyje! Ateitis dar bus„. 

Nostalgija 
Vasara„. Kvepia šienas, o gal tai 

nupjautos žolės aimana? Į kaimą išvyko 
kiemo vaikai ... Ilgiuosi pas močiutę pra-
leistų vasarų. Kiek daug įvykių, kurie 
nesugrįžta„. 

Reda Kiselytė, Rokiškis 

Ntr. R.D. Puterių 



KNYGOS 

Gydytojas, rašytojas, žmogus 
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

Paskutinė balandžio savaitė buvo pavadinta 
Valstybine Lietuvos bibliotekų savaite. Jurbar
ke, kaip vienas iš paskutiniųjų renginių, balan
džio 28 d. Kultūros centre įvyko kraštiečio rašy
tojo Gasparo Aleksas autorinis vakaras Gydyto
jas, rašytojas, žmogus, skirtas jo amžiaus 60-me
čiui. Ta proga buvo pristatytas ir šiemet išleistas 
jo naujausias romanas Fabricijus sprogdina ark
lius. 

G. Aleksa, gimęs ir dabar vėl gyvenantis pa
nemunės vaizdingame Veliuonos miestelyje, čia 
mokėsi vidurinėje mokykloje, 1970 m. baigė 
Kauno medicinos instituto gydomąjį fakultetą ir 
chirurgijos internatūrą. 12 metų jis dirbo chirur
gu Šakių rajono centrinėje ligoninėje. Paskui jis 
buvo perkeltas į Vilniaus 6-ąją klinikinę ligoni
nę. Kurį laiką dar dėstė Vilniaus medicinos ko
legijoje ir Vilniaus Gedimino technikos univer
sitete. 

Susidomėjęs žmonių su negalia likimais, G. 
Aleksa pradėjo vis labiau rūpintis jų reikalais. Bu
vo nuvykęs į JAV, kur susipažino su tenai vykdoma 
pagalba neįgaliesiems. Tais klausimais jis sėmėsi 
patirties ir kai lankėsi Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Suomijoje. Nuo 1998 m. G. Aleksa ėmė leisti žur
nalą neįgaliesiems Bičiulis. Jį leidžia ir dabar, gy
vendamas Veliuonoje, yra jo vyr. redaktorius. 

Nuo vaikystės jis mėgo knygas, literatūrą, 
poeziją. Bandė ir pats kurti. Tačiau tik 1993 m. 
išėjo iš spaudos G. Aleksas pirmoji eilėraščių 
knyga Lauk šoko ugnis. Paskui jis išleido dar po
rą lyrikos rinkinių, 4 romanus, eseistikos ir dra
mų knygas. Nuo 2001 m. G. Aleksa yra Lietuvos 
rašytojų sąjungos narys. 

Rašytojas yra pareiškęs: "Man Dievas pado
vanojo labai įdomų gyvenimą. Visom prasmėm. 
Jeigu nebūčiau matęs to, ką regėjau, jautęs to, 
ką jutau, ko gero, nebūčiau parašęs nė vienos ei
lutės". 

Autoriniame vakare G. Aleksa pasipasako
jo, kad romanuose panaudojo daug autentiškų 
detalių, o jų ištakos susijusios su Veliuona. Todėl 
jis paliko didmiesčius ir persikėlė gyventi į Ve
liuoną, kur gimtinė, kur jo šeimos šaknys, kur 
tėvų kapai. Iš daugelio jam žinomų žmonių gy
venimų atrenka kas būdingiausia, įdomiausia ir 
sudėsto į savo kuriamą istoriją, t.y. į romaną. Jis 
nori moderniai parašyti apie paprastus dalykus. 
Rašo apie tai, kas jam atrodo svarbu, aktualu, 
kas skaudina. 

Vakarą vedė rašytoja ir G. Aleksas gyveni
mo draugė Violeta Soblinskaitė, kuri subtiliai 
aptarė ir jo kūrybą, ir asmenybę. Gražiai padai
navo moterų ansamblis, atvykęs iš Veliuonos. 
Gasparui Aleksai buvo išsakyta daug nuoširdžių 
linkėjimų sukurti dar ne vieną jaudinančią knygą. 

Retas leidinys 
Knyga apie daug kam nežinomą XIX š. intelektualą Napoleoną Ordą 

VITUOLIS JONELIŪNAS 

Valstybiniame M.K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje pristatyta hab. dr. profesoriaus Vytauto 
Levandausko ir Renatos Vaičekonytės-Kepe
žinskienės knyga Napoleonas Orda. Senosios 
Lietuvos architektūros peizažai. Per dešimtmetį 
aplankę daugelį dailininko peizažuose įamžintų 
vietų, knygos autoriai parengė išsamią monogra
fiją apie šio iškilaus intelektualo gyvenimą ir kū
rybą. 

Pasak V. Levandausko, Napoleonas Orda 
(1807-1883) buvo talentingas XIX š. kultūros at
stovas - dailininkas, kompozitorius, intelektua
las, ištikimas savojo krašto patriotas, Lietuvos 
bajoras, gyvenęs ir kūręs Lietuvai sunkiais laikais 
- carų valdžios metais. Jo meninė, visuomeninė 
ir politinė veikla susijusi su trijų tautų - lietuvių, 
gudų ir lenkų etninėmis bei istorinėmis tradici
jomis. Tai buvo Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės pilietis, giliai suvokęs prarastos valstybės 
tragizmą, tačiau šventai tikėjęs jos ateitimi. 

XIX š. antroje pusėje mūsų kraštas išgyveno 
politinės ir kultūrinės depresijos laikotarpį - po 
prancūzų armijos sutriuškinimo, dviejų sukilimų 
numalšinimo, Vilniaus universiteto uždarymo, 
lietuviškos spaudos uždraudimo atrodė, kad ne-

bėra ko viltis ir tikėtis. Teliko Dievas ir svetimša
lių trypiama gimtoji žemė Lietuva. Jai Napoleo
nas Orda ir pašventė savo talentą. 

Metų metais keliaudamas po buvusią Lie
tuvos Didžiąją Kunigaikštystę, kad išliktų garbin
gos praeities vaizdai, Napoleonas Orda skubėjo 
pieštuku įamžinti jos pilis, šventoves, dvarus, 
miestelius. Kaip teigė pats dailininkas, keliauda
mas su pieštuku rankose jis nupiešė mūsų buvu
sios šlovės "skeveldras". Nors pats, kaip ir Ado
mas Mickevičius, lietuviškai nešnekėjo, save lai
kė lietuviu. Domėjosi lietuviškais vietovardžiais, 
senąja pagoniškąja istorija, meldėsi, kad jo gim
tinė išsivaduotų iš rusų vergijos. 

Napoleonas Orda buvo ne tik dailininkas, 
bet ir kompozitorius. Gyvendamas emigracijoje, 
Paryžiuje, jis susipažino su kompozitoriais F. 
Listu ir R Šopenu, sukūrė keliolika valsų, noktiurnų. 

1875-aisiais, būdamas 68 metų, jis atvyko į 
Kauną ir nupiešė keletą miesto vaizdų. Kelionės 
po Lietuvą metu dailininkas sukūrė apie 100 
darbų, kurie sudaro maždaug dešimtadalį jo kū
rybos. 

Knygą, kurioje pirmą kartą spausdinamos 
spalvotos Napoleono Ordos piešinių reproduk
cijos, išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla. 

Po 8-osios Dainų šventės Čikagos "Sheraton" viešbutyje, grojant orkestrui su gitaromis, vyko tau
tinių šokių pasirodymas prieš pradedant jaunimui skirtą šokių vakarą Ntr. S. Vigėlio 
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tO KULTilRiruEJE VEIKLOJE 
Lietuvos valstybiniame 

muziejuje birželio pradžioje 
atidaryta išeivijos dailininko 
Prano Lapės tapybos paroda, 
kuri veiks iki rugsėjo 8 dienos. 
Tai pirmoji į gimtinę gyventi 
sugrįžusio 85 metų dailininko 
- tapytojo, knygų iliustrato
riaus, scenografo, grafiko -
autorinė paroda Lietuvoje. 
Menu domėtis jis pradėjo dar 
mokydamasis Klaipėdos gim
nazijoje, karo metais studija
vo Kauno taikomosios dailės 
institute, studijas tęsė priva
čioje mokykloje Stockholme. 
Atvykęs į JAV, iliustruodavo 
knygas didžiosioms Niujorko 
leidykloms (Doubleday, Scrib
ners, Random House ir kt.). 
Sukūrė per 300 knygų viršelių 
švedų, amerikiečių, lietuvių 
knygoms. Iliustravo Antano 
Baranausko Anykščių šilelį, 
Maironio Balades, Algimanto 
Mackaus, Antano Gustaičio 
ir kitų lietuvių rašytojų kūri
nius. Surengė autorinių paro
dų Bostone, Čikagoje, Brook
lyne, Long Islande, dalyvavo 
grupinėse lietuvių išeivijos 
dailės parodose. v 

Operos solistė Irena Zu
kaitė mirė šių metų balandį, 
eidama 77-uosius metus. Lie
tuvos valstybiniame operos ir 
baleto teatre dainavo nuo 
1954 metų. Gimė 1929 metais 
Prienuose, baigė Lietuvos 
konservatorijos Aleksandros 
Staškevičiūtės vokalo klasę, 
iki 1969 metų dėstė dainavi
mą. Teatro scenoje Irena Žu
kaitė sukūrė daug vaidmenų -
temperamentingąją Karmen 
(G. Bizet Carmen), Puccini 
operose Madama Butterfly 
( Cio čio san) ir Toska (Toska ), 
Verdi operose Kaukių balius 
(Amelija),Aida (Aida), Sicili
jos mišparai (Eleųa) ir Don 
Carlos (Elzbieta), Caikovskio 
operose Mazepa (Marija) ir 
Pikų dama (Į.-iza) ir daugelį 
kitų. Irenos Zukaitės drama
tinis sopranas skambėjo ne 
tik teatro spektakliuose, bet ir 
koncertų salėse. 

Kompozitorės Onutės 
Narbutaitės auksinio jubilie
iaus proga Vilniaus rotušėje 
Sv. Kristoforo kamerinis or
kestras, vadovaujamas Dona
to Katkaus, ir Lietuvos kom
pozitorių sąjunga birželio 12 
dieną surengė autorinį kom
pozitorės kūrinių koncertą. 
Programoje buvo įterpta nau
jo kūrinio mezzosopranui ir 
violončelei Pas de deux (pran
cūzų poeto J acques Prevert 
žodžiais) premjera. Koncerte 
taip pat skambėjo gana retai 
atliekama kamerinė vokalinė 
kompozitorės kūryba: Epifa
nija keturių balsų ansambliui, 
dviem fleitom ir klavesinui, 
Gesang trims balsams, obojui 
ir vargonams, Vinco Mykolai
čio Putino eilėraštis fortepijo
nui ir sopranui. Vokalinius 
kompozitorės kūrinius atliko 
dainininkai Edita Bagdonaitė, 
Nora Petročenko, Mindaugas 
Zimkus, Ignas Misiūra ir inst
rumentininkai. 

Šiaulių berniukų ir jau
nuolių choras "Dagilėlis" Če
kijos Olomouc mieste birželį 
vykusiame prestižinių chorų 
konkurse "Mundi cantat" pri
pažintas geriausiu iš 84 kon
kurso dalyvių. Vaikų ir ber
niukų chorų grupėje, kurioje 

varžėsi 14 chorų, "Dagilėlis" 
laimėjo pirmąją vietą ir aukso 
medalį. Mišrių chorų grupėje 
"Dagilėlio" jaunuolių grupė 
vėl pripažinta geriausia, lai
mėjo pirmąją vietą, aukso me
dalį ir teisę dalyvauti baigmė
je, kurioje "Dagilėlio" pasiro
dymas įvertintas konkurso Di
džiuoju prizu. Po konkurso 
choras tęsė koncertinę kelio
nę Vokietijoje, kur surengė 
dešimtį koncertų, dainavo su 
Vokietijos berniukų ir vyrų 
chorais. 

Chorvedys Regimantas 
Adomaitis "Dagilėliui" vado
vauja šešiolika metų. "Dagilė
lio" dainavimo mokyklą lan
ko 200 berniukų ir jaunuolių. 
Juos moko 26 dėstytojai. Dai
navimo ir grojimo pasirinktu 
instrumentu vaikai čia prade
dami mokyti nuo penkerių še
šerių metų. Daug jaunuolių 
baigę mokyklą nepalieka 
pagrindinio choro ir lanko re
peticijas. Užsienyje choras 
koncertuoja jau dešimtį metų. 
Ne kartą yra laimėjęs apdova
nojimus tarptautiniuose kon
kursuose, o pernai - rėmėjų 
padedamas - išleisdino pir
mąją kompaktinę plokštelę. 

Taikomosios dailės mu
ziejuje buvo sutiktas Lietuvos 
dailininkų žodyno pirmasis to
mas. Sutiktuvėse dalyvavo 
knygos sudarytoja dr. Aistė 
Paliušytė, istorikas profeso
rius Alfredas Bumblauskas, 
menotyros ir istorijos mokslų 
daktarai Rūta Janonienė, Jo
lita MulevičiūtėJ Eligijus Rai
la, Helmutas Sabasevičius, 
Irena Vaišvilaitė. Lietuvos dai
lininkų žodynas - tai pagrindi
nis daugiatomis mokslinis in
formacinis leidinys, skirtas 
dailėtyrininkams ir visiems, 
besidomintiems Lietuvos kul
tūros ir meno istorija, jos dai
lės paveldu. 

Pirmajame leidinio tome 
duodami biografiniai duome
nys apie Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštystės (DLK) daili
ninkus. Knygon įtraukta apie 
tūkstantį skulptorių, tapytojų 
ir grafikų, dirbusių DLK teri
torijoje. Pateikta naujų daili
ninkų gyvenimo ir kūrybos 
faktų, pagrįstų iki šiol netyri
nėtais autentiškais istoriniais 
šaltiniais, apibūdinamas daili
ninkų profesinis išsilavinimas, 
meninė,., pedagoginė ir kita 
veikla. Zodyne išskiriami dai
lininkams būdingi kūrybos 
žanrai, technika, stilistika, 
įvardijami kūriniai bei jų da
bartinė saugojimo vieta. Kiek
vienas straipsnelis baigiamas 
bibliografine informacija apie 
dailininką ir išsamiu archyvi
nių šaltinių sąrašu. Knygos 
autoriai - Lietuvos, Gudijos, 
Lenkijos, Ukrainos, Latvijos 
ir Italijos mokslininkai. 

Matematikos ir informa
tikos institutas, Vilniaus uni
versitetas ir Vilniaus Gedimi
no technikos universitetas bir
želio pabaigoje suorganizavo 
IX Tarptautinę tikimybių teo
rijos ir matematinės statisti
kos konferenciją, kuri šiemet 
buvo skirta žymaus Lietuvos 
matematiko akademiko ir šių 
konferencijų organizatoriaus 
Vytauto Statulevičiaus atmi
nimui. Konferencija sutraukė 
apie 300 mokslininkų iš 35 pa
saulio valstybių. G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 Y.r. iki 8 Y.Y.; šeštad. nuo 9 Y.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind ...••....• 2.35% 
180-364 d. term. ind ......... 2.60% 
1 metų term. indėlius ........ 3.20% 
2 metų term. indėlius .••....• 3.35% 
3 metų term. indėlius ........ 3.40% 
4 metų term. indėlius ........ 3.45% 
5 metų term. indėlius .••....• 3.55% 
1 metų "cashable" GIC ...... 2.50% 
1 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.80% 
2 metų GIC-met. palūk. • ....• 3.80% 
3 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.80% 
4 metų GIC-met. palūk. . ..... 3.85% 
5 metų GIC-met. palūk. • ....• 4.00% 
RRSP, RRIF "Variable" ....... 2.25% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.95% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.95% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.05% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind ... 4.10% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.30% 
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. • ....••....• 4.00% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .......... 7.00% 

Sutarties paskolas 
nuo .......... 7.00% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų ........ 5.35% 
2 metų ....••.. 5.50% 
3 metų ........ 5.80% 
4 metų ........ 5.80% 
5 metų ....••.. 6.00% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .... 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

iPod 
. . . puiki dovana jaunimui, 

kuris atidaro ir naudoja sąskaitą 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVE 

JAUNIMAS NUO 16 IKI 25 METŲ AMŽIAUS 

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 

;.~„--:·f?---~~~-"\'j,l.c:.~;::- i- ~"':·-~ 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking 'J 

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

Tautos sukilimas 
ZIGMAS TAMAKAUSKAS. 

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo narys 

Birželio mėnuo visada atverčia sovietinės 
okupacijos tragiškus Lietuvos istorijos pusla
pius, taip pat mūsų tautos didvyriško pasiprieši
nimo okupantams pradžią. Neseniai Lietuva pa
minėjo masinės tremties sukaktį, tą 1941-jų me
tų baisųjį birželį. Šiandien prisimename to paties 
birželio jau vėlesnius įvykius - mūsų tautos suki
limo prieš sovietinę vergovę 65-ąsias metines. 
Lietuva savo istorijos plotmėje prieš rusiškąjį 
imperializmą, norėjusį ištrinti iš žemėlapio net 
Lietuvos vardą, išgyveno keletą sukilimų. Pasku
tinysis - 1941 metų sukilimas yra mums arti
miausias dar su gyvu jo liudininkų būreliu. Poe
tas Pranas Genys savo eilėraštyje Lietuvai rašė: 
O prisikelk iš kraujo klanų, Lietuva,
Iš kruvinos vergijos ir kančių! 
O prisikelk nauja, šviesi, išlikusi gyva, 
Iš priespaudos ir ašarų karčių! 

Šios eilutės apibūdina to sukilimo prasmę, 
sukilimo, nuplovusio 1940 metų birželio gėdą, 
parodžiusio pasauliui Lietuvos gyvybingumą, jos 
nesusitaikymą su sovietine okupacija ir vergove. 
Prisimintina, kad šiame sukilime dalyvavo dau
gelis jaunimo - lietuviškos tautinės mokyklos 
bei ateitininkijos, šaulių organizacijos išugdyti 
Lietuvos patriotai. Kiek rodo statistiniai duome
nys, daugelio sukilėlių amžius neviršijo 30-ties 
metų. Taigi šį sukilimą galima būtų pavadinti 
jaunimo sukilimu, turėjusiu visuotinumo pobūdį. 
Tai vyresnių klasių mokiniai, studentai, darbi
ninkai, ūkininkai, įvairių specialybių aukštosios 
mokyklos jaunieji absolventai, mokslo žmonės. 
Jų visų širdyse degė nesavanaudiško idealizmo 
ugnis - kova dėl Lietuvos laisvės. Niekas tada 
negalvojo apie jokius postus, sukilėliai savo pa
siaukojimu ir kraujo kaina brėžė laisvos Lietu
vos kontūrus, liudijo Lietuvą. Garbė tuometinei 
Lietuvos mokyklai, išugdžiusiai tokius žmones. 
Ji turėtų būti pavyzdys ir šiuolaikinei mokyklai 
gyvu mokytojo bei istorijos pavyzdžiu auklėjant 
jaunimą ne kosmopolitine, o kilnaus patriotiz
mo dvasia. 

Rengiant sukilimą, buvo sudaryti du štabai 
- vienas Kaune, kitas Vilniuje. Lietuvos aktyvis
tų fronto Vilniaus ir Kauno štabai patvirtino dar 
pogrindyje -1941 metais balandžio 22 dieną su
darytą Lietuvos laikinąją vyriausybę, kurią vėliau 
dėl susidariusių objektyvių aplinkybių teko ko
reguoti. Šiuo klausimu prisimenu savo pokalbį 

su buvusiu Laikinosios vyriausybės pramonės 
ministeriu Adolfu Damušiu. Jis sakė: "Dviejų 
štabų sudarymas tuomet buvo reikalingas ir dėl 
to, kad vieną sovietams likvidavus - liktų kitas, 
nebūtų nuslopintas sukilimo gyvybingumas". Tai 
buvo tikro įžvalgumo pavyzdys. 1941 metų birže
lio 2 dieną Vilniuje buvo suimtas vienas iš sukili
mo organizatorių, Lietuvos Laikinosios vyriau
sybės krašto apsaugos min. Vytautas Bulvičius. 
NKVD areštavo ir grupę lietuvių karininkų, ke
turis laikinosios vyriausybės ministerius. Vytau
tas Bulvičius su kitais aktyvistais buvo sušaudyti 
sovietinio karinio tribunolo nuosprendžiu. Kai 
sovietams pasisekė suimti Vilniaus sukilimo va
dovybę, sukilimo vadovavimo funkcijas atliko 
Kaunas. Čia pagrindinis Lietuvos aktyvistų fron
to štabas, vadovaujamas Leono Prapuolenio, 
buvo įsikūręs Prisikėlimo parapijos senelių prie
glaudos ligoninėje Aukštaičių gatvėje. Birželio 
22 dienos 5 val. Juozo Rudoko vadovaujamas 
sukilėlių būrys užima paštą. Sovietinės kariuo
menės pagąsdinimui rusų kalba padaromas pra
nešimas, kad "vokiečių desantas užėmė Kauną". 
Sukilėlių sumanumo ir drąsos dėka buvo išgelbė
ta ir radijo stotis. Pulkininko Juozo Vėbros bū
rys užėmė Kauno radijo stotį. Pilypo Naručio 
žmonės - Radiofoną. Daktaras Adolfas Damu
šis, Leonas Prapuolenis ir Juozas Vėbra parengė 
atsišaukimo į tautą Deklaracijos tekstą. 1941 
metų birželio 23-osios dienos 9 val. per Lietuvos 
radiofoną LAF Vyriausiojo štabo vardu žodį ta
ria Leonas Prapuolenis. Visai Lietuvai skelbia
ma džiugi žinia: "Susidariusi Laikinoji vėl naujai 
atgimstančios Lietuvos vyriausybė šiuo metu 
skelbia atstatanti Lietuvą ir Nepriklausomą Lie
tuvos valstybę. Žiauraus bolševikų teroro iškan
kinta Lietuvių tauta ryžtasi kurti savo ateitį tau
tinės vienybės ir socialinio teisingumo pagrin
dais". Tai buvo ženklas visuotiniam Lietuvos su
kilimui. Čia pat buvo paskelbtas Lietuvos laiki
nosios vyriausybės narių sąrašas, sugiedotas Lie
tuvos himnas. Visam pasauliui įvairiomis kalbo
mis per radiją buvo skelbiama, kad Lietuva at
stato savo Nepriklausomybę, paneigdama mitą 
apie "savanorišką įsijungimą" į Sovietų Sąjungą. 
Kaip rašoma prisiminimuose, žmonės tai išgirdę 
verkė iš džiaugsmo, vienas kitą sveikino, prie 
pastatų buvo keliamos lietuviškos trispalvės 
vėliavos, Karo muziejaus sodelyje pradėjo gausti 
Laisvės varpas, prie Nežinomojo kareivio kapo 
susirinkusi minia meldėsi, giedojo giesmes, 
Tautos himną . 

Lietuva Be vandens, be duonos šiokiam 
būste, 

KRISTAUS Kryžius staigiai
netikėtai 

1941-2006 

Ar girdėjai šiąnakt varpus gaudžiant, 
Ki,ek jų dūžių tu suskaičiavai?! 
Tuomet trūko staklės Mamai 

audžiant 
Tautos juostas. - Tu dar nebuvai 

Šitos žemės ašarų pakalnėj, -
Siaubo naktys temo vis juodyn -
Tėvų rankos nebeglostė švelnia~ 
Stribų surakintos ir ''pirmyn"! .. 

Gyvuliniuos vagonuos sugrūsti 
Duso, klykė kūdikiai tenai -

Laukė sibirų speigų nasrai... 

Vien maMa, giesmė ramino širdis, 
Oro gurkšnis vagono plyšiuos -
Kai senelių akis spaudė mirtys -
Kūdikėliai žuvo pakeliuos„. 

Amžiams išsiskyrė mūsų 
žvilgsniai, 

Tik sapnuos regėjom kai kada„. 
Prie duobių sustingo tėvų žingsnia~ 
Kažkokioj pasvietėje tada.„ 

Šiandien šešiasdešimt penki metai 
Nuo anos pirmos baisios nakties„. 

Griuvo ant LIETUVOS ateities. 

Ki,ek kančių, mirčių pareikalavo, 
Ki,ek nekalto kraujo - kiek aukų?! 
LAISVE, už 'E4 VE, už žemę savo, 
Šiurpu pagalvoti, net baugu!.. 

Bet išaušo Prisikėlimo Rytas -
KRISTUS kėlės - su JUO mūs 

Tauta! 
LAISVĖS vardas auksu užrašytas, -
Žibėk amžiams Laisva 
LIETUVA! 

SOFUA ŠVIESAITĖ, 
2006.Vl.4 

Lietuvos kariuomenės manevrai apie 1938 metus. Priekyje - šarvuotis "Perkūnas" Ntr. S. Sajausko 



Kompiuterinio raštingumo kursai 
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ 
Alytaus miesto profesinio 

rengimo centre vyko paskutinė 
Alytaus miesto neįgaliųjų drau
gijos (AND) narių, lankiusių 
kompiuterinio raštingumo kur
sus nuo gegužės 10 iki 29-osios, 
diena. Profesinio rengimo cent
ro salėje, vyraujant pakiliai dar
binei nuotaikai, kursų lankyto
j ai mokėsi parašytą laišką savo 
draugui nusiųsti elektroniniu 
paštu. Ir tai jiems gerai sekėsi. 

LID yra parengusi žmonių 
su negalia socialinės integraci
jos programą "Profesinė reabi
litacija" iki 2012 m. Į jos įgy
vendinimą aktyviai įsijungė 
AND, Lietuvos invalidų draugi
jos (LID) narė. AND vadovau
ja jauna, energinga ir rūpestin
ga pirmininkė Jūratė Kamičai
tienė, remiama aktyvios tary
bos. 

Alytaus miesto neįgalieji, baigę kompiuterinio raštingumo 
kursus 

LID projekto tęstinumą 
AND pradėjo įgyvendinti 2004 
m. 2006 m. Alytaus miesto ne
įgaliesiems pirmininkė pateikė 
programą "Neįgaliųjų profesi
nis ugdymas, kompiuterinio 
raštingumo Jursai, interneto 
galimybės". Siai Alytaus miesto 
neįgaliųjų draugijos programai 
įgyvendinti Lietuvos invalidų 
draugija skyrė 1800 litų. 

Visą mėnesį vyko paren
giamieji darbai: pageidaujančių 
lankyti kursus sąrašų sudary
mas, metodinės medžiagos ne
įgaliesiems parengimas, aprū
pinimas kanceliarinėmis prie
monėmis ir kt. Pasirūpinta I 
grupės neįgaliųjų atvežimu į 
užsiėmimus. Kursai tęsėsi tris 

savaites, kiekvieną dieną po tris 
akademines valandas. 

Šiemet neįgaliuosius kom
piuterinio raštingumo mokė la
bai gera, turinti bendravimo su 
žmonėmis talentą, nepritrūks
tanti kantrybės dėstytoja Irena 
Kastantanavičienė. Ji kiekvieną 
besimokanttiį apibūdino šiltu 
žodžiu. Pasidžiaugė neįgaliųjų 
dideliu domėjimusi, norėjimu 
greičiau įveikti sunkumus. Ir 
nepaisant amžiaus (vidurkis 45 
m.) neįgalieji rado bendrą kal
bą su garsiuoju technologijos 
atstovu - kompiuteriu. 

Kursų lankytoja Irena 
Kzickienė pasidžiaugė, kad jai, 
dirbančiai daugiabučio pirmi
ninke, įgytos žinios labai pra
vers. Apie elektroninį paštą 
nieko nežinojusi, dabar juo ga
lės pasinaudoti. O mokytis ne
buvo sunku. Reikia tik susi
kaupti, pagalvoti. 

Meilė Asanavičienė labai 
patenkinta - per tris savaites 
išmoko rašyti tekstus. Jos ma
nymu, daug praranda tie, kurie 

nesimoko dirbti kompiuteriu. 
"Amžius ir II grupė - ne riba", 
- teigė pašnekovė. Džiaugėsi, 
kad sėdėdama namie turės gali
mybę viską žinoti. Įsijungs in
ternetą, ir visos žinios pačios 
ateis. Patenkinta, kad namie 
turi kompiuterį. Iškilus bėdai, 
padės sūnus. Visi lankytojai dė
kingi kompiuterinio raštingu
mo kursų organizatoriams. 

Buvo pageidavimų, kad 
grupės būtų sudaromos iš visai 
nesėdėjusių prie kompiuterio 
arba iš šiek tiek apie juos išma
nančių žmonių. Šiai minčiai pri
tarė ir AND buhalterė Daiva 
Latvytė. Kursų baigimo pažy
mėjimai iškilmingai įteikti 20-
čiai žmonių. Pirmininkė J. Ka
mičai tienė, besimokanti Ute
nos kolegijoje, svajoja tapti kva
lifikuota socialine darbuotoj a, 
organizuoja norinčiųjų išmokti 
siūti grupę "Pasisiūk pats". Pa
geidaujantiems išmokti siūti rei
kia kreiptis adresu: Vilties g. 34, 
tel. 25991, antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p. 

Vasario 16-osios gimnazija 
Jos kaip dvikalbės mokyklos uždaviniai 

ARMINAS LIPŠYS 

Gimnazija buvo įkurta, kad pabėgėlių lietu
vių vaikai galėtų tremtyje gauti išsilavinimą, su 
kuriuo jie galėtų studijuoti. Vėliau jos uždavinys 
buvo išlaikyti naujųjų išeivijos lietuvių kartų lie
tuvybę. Dar vėliau gimnazija buvo suprantama 
kaip pagalba naujų bangų emigrantų vaikams 
padedant integruotis vokiečių visuomenėje. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, atsirado 
nemažai naujausios bangos emigrantų vaikų, 
kuriems, kaip ir anksčiau, gimnazija suteikia ga
limybę išsilavinti ir kartu likti lietuviais Vokie
tijoje. 

Tačiau prisidėjo dalis mokinių iš Lietuvos, 
kurių tikslas yra šiek tiek kitoks: t.y. čia išmokti 
kuo geriau vokiečių kalbą, kad galėtų studijuoti 
Vokietijos universitetuose. 

Kai vokiečiai nutraukė paramą gimnazijai 
kaip pabėgėlių mokyklai, Andriui Šmitui pavyko 
įveikti visus barjerus, pristatyti visas pareikalau
tas programas ir pasiekti, kad gimnazija būtų 
pripažinta dvikalbe mokykla. Taip buvo garan
tuotas minimalus mokyklos, tačiau ne bendra
bučio, finansavimas. 

Tuo pačiu buvo nustatyta, koks mokinių są
statas turi gimnazijoje mokytis. 

Tačiau perorganizuota Vasario 16-osios 
gimnazija, nepaisant savo naujos specifikos, vis 
dėlto ir toliau pirmiausia turi tarnauti Lietuvai 
ir lietuvių bendruomenei. Gimnazija gali šiomis 
sąlygomis tarnauti ir Lietuvos, ir lietuvių bend
ruomenės interesams. 

Nukelta į 12-tą psl. 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
RC>VAL LEPAGE 
1111111111111111111111111111111111111111111111 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 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 142 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.40% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.20% už 1 m. term. indėlius 
3.35% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.00% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.80% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.80% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 3 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 5 m. GIC invest. pažym. 
2.25% RRSP & RRIF (variable) 
3.95% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.95% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.05% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.10% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.40% 
2 metų ...... 5.65% 
3 metų ...... 5.80% 
4 metų ...... 5. 75% 
5 metų ...... 6.10% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.00% 

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 (TRA VELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

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 LIETINĄ IR KITUR 

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracl. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , O.L.S. , O.UP. 

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

TEL: (416) 237-1893 

SKAMBINKITE 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Olandijoje vykusiose tarp

tautinėse stipruolių varžybose 
stipriausiu pasaulyje žmogumi 
laikomas Žydrūnas Savickas, 30 
metų amžiaus, pagerino savo pa
ties rekordą iškeldamas 205 kg 
sveriantį plieninį rąstą. 

• Kauno "Zalgirio" klubą 
paliko 212 cm ūgio vidurio puolė
jas Darjuš Lavrinovičius, 26 m. 
amžiaus. Jis įsijungė į Kazanės 
"Uniks" komandą ir žada per 

Živilė Balčiūnaitė, viena žymiau
sių Lietuvos ilgų nuotolių bėgikė, 
2006 metų Bostono, MA (JAV) 
maratone atbėgo dešimtoji iš 
8,843 bėgime dalyvavusių mote
rų, įveikusi 26 mylių, 385 jardų 
nuotolį per 2 val., 32 min. ir 16 
sek., laimėjusi $4,200 prizą. Atė
nų olimpiados maratone ji už
ėmė 14-tą vietą 

Ntr. Lithuanian Heritage 

dvejus metus uždirbti 2,6 min. 
eurų. Komandą treniruoja A. Si
reika ir V. Chomičius. "Zalgiris" 
savo klubui taipgi ieško gerų žai
dėjų, kalbina 23 metų 185 cm 
ūgio Kroatijos žaidėją Marko Po
povičių, kuriam siūlo l min. eurų, 
pasirašius dvejų metų sutartį. 

• Lietuvos tautinio olimpi
nio komiteto (LTOK) pirminin
kui A. Poviliūnui kai kurie trene
riai įteikė pasiūlymus, kaip rei
kėtų tobulinti sporto sistemą. 
Raštą pasirašė Lietuvos krepši
nio federacijos pirmininkas V. 
Garastas. Pasiūlymai numatyti 
perduoti seimui bei vyriausybei. 

• Bergene (Norvegija) vyku
siose varžybose Lietuvos sporti
nio ėjimo atstovė Kristina Salta
novič 10 km taką įveikė per 43 
min. 53 sek. ir pagerino Lietuvos 
rekordą. Brigita Virbalytė ( 46 
min. 39 sek.) iškovojo trečiąją 
vietą, o Neringa Aidietytė ( 48 
min. 29 sek,) liko penkta. Vyrų 
20 km varžybose šeštąją vietą už
ėmė Donatas Škarnulis. 

•Vilniaus Vingio parke ant
rą kartą surengtas dukart olimpi
nio čempiono Virgilijaus Alek
nos vardo pasaulines disko meti
mo varžybas laimėjo jų organiza
torius V. Alekna. Sykiu jis įgy
vendino norą pagerinti varžybų 
rekordą. Varžybos vyko specialiai 
įrengtame sektoriuje Vingio par
ke. Po apdovanojimų, kuriuos 
dalyviams įteikė Vilniaus miesto 
meras Artūras Zuokas, V. Alekna 
apgailestavo, kad nepavyko disko 
numesti už 70 metrų ribos. Inf. 

Vasario 16-osios ... 
Atkelta iš 11-to psl. 

Aš pasidomėjau dvikalbių 
mokyklų principais. Jose yra 
mokoma abiejų tautų kalbų, is
torijos, literatūros, mokiniai 
supažindinami su tolimesnio 
krašto kultūra, rengiamos eks
kursijos į antrosios kalbos kraš
tą, ruošiami abiejų tautų rengi
niai visiems mokiniams. Labiau 
specifinės kalbų mokyklos, kaip 
pranciškonų gimnazija, į savo 
programą įtraukia senąsias 
kalbas ir gilesnį religinį išsilavi
nimą. Dvikalbių mokyklų pa
grindinis principas yra suar
tinti dviejų kultūrų, dviejų tau
tų jaunimą, kad jaunuoliai, pa
žinę vienas kito praeitį, papro
čius, gyvenimo būdą ir krašto 
ypatybes, vienas kitą geriau su
prastų ir taptų artimesni. Mūsų 
gimnazijoje to nėra. 

Yra ruošiami bendri rengi
niai, kuriuose dalyvauja abiejų 
tautybių mokiniai: Vokietijos 
Vienybės diena, Kalėdų eglu
tė, Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimas, Birželio trėmimų 
minėjimas, Joninės. Lietuvių 
vaikai, atsiradus vokiečiams, 
greičiau ir geriau išmoksta vo
kiškai, susipažįsta su Vokietijos 
istorija, su jos kultūra, žymiais 
miestais, vaizdingomis vietovėmis. 

Tačiau vokiečiai mokiniai 
Lietuvos atžvilgiu yra visiškai 
abejingi. Vienas kitas, susidrau
gavęs su lietuve ar lietuviu mo
kiniu, nuvyksta pas jį į svečius, 
ir tuo visas Lietuvos pažinimas 
baigiasi. Jokios programos vo
kiečiams supažindinti su Lietu
va nėra. Tad vokiečiai, įgiję abi
tūrą Vasario 16-osios gimnazi
joje, išeina iš jos net nežinoda-

mi, kas tai yra Vasario 16-oji, 
jie nesuvokia žodžio "Nepri
klausomybė", neturi jokių žinių 
apie Lietuvos istoriją, geografi
ją, meną, architektūrą ir nemo
ka nė vieno sakinio lietuviškai. 
Jie tik džiaugiasi malonumu 
mokytis mažoje kažkokių lietu
vių mokykloje. 

Ar tokia dvikalbė mokykla 
tarnauja Lietuvos ir lietuvių 
bendruomenės interesams? 
Galvojant apie tikslus, kuriais 
gimnazija buvo įsteigta, tai jau 
yra nusidėjimas. Gali čia moky
tis ir lietuviai, ir vokiečiai drau
ge. Bet lietuviai turi būti auklė
jami lietuviška dvasia, o vokie
čiai - Lietuvos draugais. Tam 
reikalui turi būti priimta ir 
įtvirtinta speciali programa. 
Kokios apimties ta programa 
turėtų būti ir kaip ji turi būti 
įgyvendinama, turėtų spręsti 
speciali komisija, į kurią turėtų 
įeiti pora lietuvių pedagogų, 
gal bent vienas buvęs mokinys 
ir būtinai bent vienas lietuvių 
bendruomenės institucijų at
stovas. 

Dvikalbės mokyklos Vokie
tijoje turi savo programas, ku
rios yra labai specifinės, tačiau 
jos gali mums iš dalies pasitar
nauti kai kuriais aspektais šalia 
mūsų gimnazijos specifikos. 
Vokiečiai mokiniai, manoma
nymu, turėtų nuolat gauti mini
malių, tačiau ne atsitiktinių, o 
planingai atrinktų žinių apie 
Lietuvos istoriją, geografiją, li
teratūrą ir meną. Lietuvių kal
bą išmokti, kas kitose dvikalbė
se mokyklose yra vienas iš pa
grindinių dalykų, gal ir sunkiai 
suprantamas dalykas, tačiau 
minimalias lietuvių kalbos 

"Aušros" klubo molekulių komanda ŠALFASS žaidynių užbaigime š.m. gegužės 28 d. Iš. k.: R. Melkis, 
D. Nausėdas, D. Drešerytė, N. Nausėdaitė, N. Sungailaitė, L. Janowicz, M. Harpin, L. Gabrys, J. Buožis. 
Treneris -R. Dresher Ntr. K. Janowicz 

Toronto "Šatrijos" tunto skautės lanko lietuvių slaugos namuose "Labdara" gyvenančius tautiečius. 
Dešinėje - skaučių vadovė v.sk. Vida Skilandžiūnienė Ntr. R.R. Otto 

"Romuvos" stovykloje 2005 metais. Pakartokim stovyklinį džiaugsmą ir šią vasarą.„ Ntr. R.R. Otto 

žinias ir mūsų gimnazijos vokie
čiai turėtų gauti: išmokti keletą 
sakinių pirminei bendrystei su 
lietuviais, turisto žodyną ir 
mandagumo išsireiškimus: 
ačiū, prašau, atsiprašau ir t.t. 
Tokiai programai vykdyti turė
tų būti skiriamas specialus lai
kas, pavyzdžiui, gal viena nuo
latinė pamoka savaitėje, gal su
jungtam dviem klasėm. Tokį 
nedidelį kursą gali pravesti vo
kiečiai mokytojai. Tuo pačiu ir 
jie įsigytų minimalių žinių apie 
Lietuvą, kurių jiems trūksta. 
Galima ir paprastesnę progra
mą sudaryti, reikia apie tai dis
kutuoti. Gal būt užtenka integ
ruoti tam tikras temas į jau tu
rimas pamokas. Tačiau šis dar-

bas turi vykti, būti planingas ir 
turėti rezultatų, kitaip mes nu
sikalstame gimnazijos steigė
jams, ilgamečiams išlaikyto
j ams, Lietuvai ir sau patiems. 
Todėl reikia aiškiai nusistatyti, 
ar mes norime turėti bet kokią 
gimnaziją, kad išsilaikytume 
dar dvylika metų iki skolų nu
rašymo, ar mes norime turėti 
lietuvišką gimnaziją, naudingą 
Lietuvai ir lietuviams. 

Perorganizuota Vasario 16-
osios gimnazija gali likti lietuviška 
ir pateisinti savo garbingą vardą. 
Vokiečių buvimas joje ir dvikalbės 
mokyklos statusas įpareigoja rasti 
naujus būdus būti naudingiems 
Lietuvai. Dėl to reikalo kviečiu 
kalbėti visus ir atvirai. 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

KOMUNISTINIAI ŽENKLAI 
Gavau labai gražiai išleistą 

su spalvotom iliustracijom, liuk
susinę Lietuvos valdžios turizmo 
departamento išleistą brošiūrėlę 
anglų kalba, pavadintą Lithua
nian Cultural Highlights. Deja, 14 
puslapyje užvardintame "Enti
cing the museum visitors", vieton 
Kauno karo muziejaus arba Vy
tauto Didžiojo paminklo nuo
traukos yra įdėta keturių komu
nistų statulos nuotrauka, kuri čia 
visą vaizdą gadina ir nieko bend
ro neturi su muziejais. Lietuvoj 
dar vis neapsieinama be komu
nistinių atributų. Gaila! 
L. Stankevičius, Montreal, Que. 
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Kalgario Vytauto 
Didžiojo lietuvių mokykla ;&f JAU~IMO ZODIS 

Talentinga dešimtokė Ingrida 

Mokiniai, gavę mokslo metų baigimo pažymėjimus 

Mokiniai- Romualdas, Karolis, Justinas 

Birželio 3, šeštadienį, mo
kyklos bendruomenė ir svečiai 
susirinko atšvęsti mokslo metų 
pabaigos. Šventė vyko Fish Creek 
parke, prie vaizdingo upelio 
kranto. Visi džiaugėsi šilta, sau
lėta diena. Mažieji šventės da
lyviai, tarsi užmiršę, jog visus me
tus šeštadieniais mokėsi lietuvių 
kalbos, kultūros, energingai ban
dė užtverti upelį pakrantės ak
menimis. Vyresnieji dalijosi sa
vaitės įvykiais ir vasaros atostogų 
planais. 

Po lengvų užkandžių įvyko 
oficialioji renginio dalis - buvo 
įteikti pažymėjimai - sveikinimai 
bei atminimo nuotraukos. Jie bu
vo įteikti 11-kai vaikų. (Ačiū Zig
fridui Tijūnėliui už šį darbą, ruo
šiant pažymėjimus). Gaila, kad 
pažymėjimo negavo Gabrielė, 
vasario mėnesį išvykusi į Ontario. 
Labai džiugu, kad visi vaikai, rug-

sėjį pradėję lankyti mokyklą, 
stropiai mokėsi visus mokslo 
metus. 

Šia proga dėkoju Kanados 
lietuvių bendruomenei už mo
kyklai paaukotus $600 bei Lietu
vos tautinių mažumų ir išeivijos 
departamentui už mokyklai skir
tus 260 Lt bei vadovėlių užsaky
mą ir persiuntimą. 

Dėkojame mokytojai Ramu
nei Martinaitytei, Neringai Kar
lonienei, Elvyrai Krausienei, Ely
tei Zubis ir Rasai Rimavičienei 
už labai vaikams patikusias temi
nes pamokas. Tuip pat noriu pa
dėkoti vaikų tėvams, parėmu
siems mokyklą, aktyviai dalyva
vusiems pamokų metu ir pagel
bėjusiems mažiesiems darželinu
kams. 

Ella Krivelienė, 
Kalgario Vytauto Didžiojo 

lietuvių mokyklos administratorė 

Toronto Prisikėlimo parapijos jaunosios choristės, dalyvavusios 8-
oje Dainų šventėje Čikagoje. Iš k. Danielė Šablinskaitė ir Sandra 
Vigėlytė Ntr. S. Vigėlio 

IRENA ŽIURAUSKIENĖ 
Aukšta, liekna, smulkutė, il

gaplaukė, mėlynakė, apdovanota 
talentų vainiku - tokia ji, Mažei
kių rajono, Viekšnių vidurinės 
mokyklos dešimtokė Ingrida 
Rudnickaitė. Šių mokslo metų 
pirmą pusmetį ji išrinkta geriau
sia mokyklos mokine, baigusia 
vien dešimtukais. 

Praėjusiais mokslo metais 
Ingrida dalyvavo tarptautiniame 
konkurse tema Lietuvos kovų už 
laisvę kariuomenės bei netekčių 
istorija. Konkursui mergina pri
statė rašinį Kauburėlio paslaptis. 
"Nors laureate netapau, tačiau 
buvau apdovanota diplomu ir sa
vaitę trunkančiomis atostogomis 
liepos mėnesį Rukloje" - šypso
damasi pasakoja Ingrida. Stovyk
lautojai Rukloje piešė ant akme
nų, ėjo į 7 km naktinį žygį Jona
von, dainavo, grojo gitara. Kupi
na trykštančiu entuziazmu Ingri
da pasakojo apie ekskursiją į Kai
šiadorius, kur buvo sušaudytas 
Vanagas-A. Ramanauskas. Į 
Ruklą buvo atvažiavęs partizano 
Daumanto-Juozo Lukšos brolis 
Antanas Lukša, kuris dalijosi įs
pūdžiais su stovyklautojais. Daly
vius linksmino Ruklos kultūros 
namų saviveiklininkai. Šiemet 
kovo mėn. Rudnickaitė dalyvavo 
valstybiniame konkurse, tik tru
putį pakeista tema Lietuvos kovų 
už laisvę bei netekčių istorija. In
grida vertinimo komisijai pristatė 
rašinį tema Mano, tauta! Ką aš 
tau padariau?! Ir piešinį Lietuvių 
tautos kančios kelias. Šiemet mer
ginai nusišypsojo dar sėkminges
nė laimė - už rašinį ji užėmė ant
rą vietą ir buvo pakviesta į lau
reatų apdovanojimo iškilmę Vil
niaus mokytojų namuose. Prieš 
įteikiant apdovanojimus laurea
tams buvo surengta ekskursija 
po Vilnių. Jaunieji kūrėjai apsi
lankė prezidentūroje, seimo rū
muose, viešėjo restorane "Ida 
Basan'', kuriame pietauja Lietu
vos prezidentas Valdas Adam
kus, dalyvavo jiems skirtame 
koncerte. 

Šių metų kovo 21 d. Ingrida 
Rudnickaitė dalyvavo Ventos re
gioninio parko paskelbtame kon
kurse gamtos tema. Ji pateikė ra
šinį Miško paslaptys. 

Mergina praėjusiais mokslo 
metais dalyvavo rajono jaunųjų 
chemikų ir biologų olimpiadose. 
Tarp biologų Ingrida užėmė ant
rą vietą. Šiemet Rudnickaitė vėl 
dalyvavo jaunųjų biologų, chemi
kų, matematikų ir technologų 

12 PLJK studijų dienose "Kretingos" stovyklavietėje birželio 26-30 d.d. kongreso nutarimus diskutuoja 
atstovės iš Vokietijos - (iš k.) Aušra Getautienė, Asta Barkauskaitė, Laura Šiugždinytė, Jūratė 
Patackaitė, ir Australijos atstovas Gintaras Radzivanas Ntr. L. Jonaitytės 

olimpiadose. Nors biologams už
duotys buvo tarptautinio lygio, 
tačiau Ingridai nusišypsojo sėk
mė, ir ji vėl tapo antros vietos 
laureate. Tarp chemikų mergina 
liko ketvirta. 

Pernai Mažeikių rajono mo
kyklose buvo paskelbtas konkur
sas Meine Schule. Viekšnių vidu
rinėje mokykloje buvo surengta 
vokiečių kalbos popietė, kurioje 
Ingrida Rudnickaitė ir Julija Lie
paitė laimėjo dviejų savaičių ne
mokamą kelionę į Vokietiją. Pir
mą savaitę merginos dalyvavo 
Stendalyje vykusiuose vokiečių 
kalbos kursuose. Antrą savaitę 
ekskursantai važinėjo po šiaurės 
Vokietiją, lankėsi Hanoveryje, 
Hamburge, Hamelne, Hohen
folktyme. "Kartu su mumis gyve
no moksleivės Julija ir Irina iš 
Gudijos, Mogiliovo licėjaus. Su 
jomis mes bendravome vokiečių 
kalba ir mokėme vienos kitų savo 
gimtųjų kalbų", - pasakojo Ing
rida. 

Būdama septintoje klasėje 
Rudnickaitė dalyvavo valstybi-

Ingrida demonstruoja modelį 
"Pupos uogos nuogos" 

Ingrida prie savo piešinio "Lietuvių tautos kančios kelias" 

niame kalbų vertimų konkurse 
Tavo žvilgsnis. Mergina iš vokie
čių kalbos vertė vieną pasaką iš 
trijų galimų mokykloje ir nugalė
jo. Po to perėjo į kitą tarpsnį, ku
ris vyko Vilniuje. Ten Ingrida iš 
trijų pasakų vertė dvi. "Nors ant
rame tarpsnyje apdovanojimų 
negavau, tačiau likau patenkinta 
konkursu'', - dalijosi įspūdžiais 
dešimtokė. 

Šį pavasarį Ingrida įsijungė į 
tarptautinį konkursą Mano gatvė. 
Iki balandžio 31 d. mergina ko
misijai išsiuntė dienoraščio iš
traukas vokiečių kalba. 

Ingrida aktyviai dalyvauja ir 
sporto gyvenime. Pernai ji daly
vavo mokykloje surengtose var
žybose "Vis tobulėti", kuriose 
reikėjo įveikti bėgimo, šuolių į 
tolį, atsispaudimų, flamingo tes
to, šokinėjimo per virvutę bei 
teorines užduotis. Susumavus re
zultatus Ingridai atiteko trečioji 
vieta, ir ji buvo apdovanota bron
zos ženkliuku. 

Rudnickaitė aktyviai daly
vauja ir mokyklos visuomeninia
me gyvenime. Ji organizuoja įvai
rius renginius. Pernai birželio 
mėnesį mergina suorganizavo 
dešimtokų atestatų įteikimo 
šventę. Šį pavasarį Ingrida vedė 
integruotą istorijos pamoką apie 
Europos sąjungą dešimtų klasių 
mokiniams. Pamoka buvo atvira 
- joje galėjo dalyvauti ir mokyto-

jai, ir mokiniai. Šių metų kovo 21 
d. Rudnickaitė su mokytoju Vi
taliu Lizdeniu vedė renginį, skir
tą Žemės dienai. 

Nuo praėjusių metų Ingrida 
mokykloje užsiima dar ir siuvi
mu. Siemet vasario 14 d. Valenti
no dienos proga vyko modelių 
pristatymas. Mergina pristatė du 
modelius. Pirmą - iš odos ir kai
lių "Odos ir kailių infekcija". 
Antras modelis buvo iš ryškių 
medžiagų, ir jį Ingrida pavadino 
"Pupos uogos nuogos". 

Talentinga mergina laisva
laikiu kuria šokius ir pati šoka 
pagal "pop" muziką. Ingrida su
kūrė šokius pagal dainas Donata, 
nereikia man, Į klubą. Šių mokslo 
metų užbaigimui ji kuria šokį pa
gal grupės "Evanescence" gotiš
ko stiliaus muziką. "Labai mėgs
tu šokti indų šokius'', - pasakoja 
mergina. 

Ingrida Rudnickaitė - talen
tas, vidinis grožis ir jaunystė, 
trykštanti dvasiniais sielos tur
tais. Mergina svajoja studijuoti 
mediciną, norėdama pratęsti gy
dytojų kartos tradicijas. "Nors ir 
studijuočiau mediciną, tačiau 

niekada nenutolsiu nuo kultūri
nio gyvenimo bei visuomeninės 
veiklos", - ryžtingai pabrėžė ji. 
Ingrida negęstančiu ryžtu skinasi 
kelią dar neatrastų lobių labi
rinte. 
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PADĖKA 

A t A 
RŪTA STANČIKAITĖ

LOVETT 
mirė 2006 m. birželio 21 d. 

Netikėtai mirus mūsų Rūtelei, nuoširdžiai dėko
jame prel. J. Staškevičiui už atnašautas šv. Mišas ir 
palydėjimą į kapines. Dėkojame L. Turūtaitei ir 
V. Mašalui už giesmes Mišių metu. 

Nuoširdi padėka giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už gėles ir pareikštas užuojautas žodžiu ir 
spaudoje, užprašytas Mišias ir aukas mūsų Rūtelės 
vardu. Ačiū J. Gurklienei už maisto pagaminimą. 

Jūsų nuoširdumas mūsų skausmo valandą pasiliks 
neužmirštamai -

mama Zuzana Stančikienė, 
sesuo Živilė Vidmantienė su šeima 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.A Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų . 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

~W~\I.:~~ 

DENI.A.L C.A.RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
2373 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 
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TEVISKES ZIBllRIAI 
THE L I GHTS OF HOMELAND 

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 ....................................................................... . 

Siunčiu prenumeratą ................. dol., auką ............ dol. 

Laikraščio adresas: 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
2185 Stavebank Rd. , Mississauga, ON 

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

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

Norintiems susipažinti TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
siunčiami nemokamai šešias savaites 

.- - - - - - - - -
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Domeikavos šventovė 
STANISLOVAS SAJAUSKAS 

Žinojau, kad Domeikavoje 
nuo Atgimimo pradžios (kerti
nį akmenį vysk. Sigitas Tamke
vičius pašventino 1993 m. birže
lio 14 d.) statomi maldos namai. 
Jau anksčiau buvau atkreipęs 
dėmesį į statinį, kylantį ant 
aukštumėlės. Tačiau dabar išvy
dau tikrą stebuklą - puikią, mo
dernios architektūros šventovę, 
išsiskiriančią iš visų Lietuvos 
šventovių ne tik netikėta ir įdo
mia architektūrine forma, bet 
taip pat giliai prasmingu pava
dinimu ir bendrą sakralinį 
kompleksą sudarančia išraiš
kinga aplinka - ąžuoliniais tau
todailininkų kūriniais, nuožul
niu šlaitu kylančiais šventovės 
link. 

Dievo namų autoriaus ar
chitekto Kęstučio Pempės ori
ginalų architektūrinį sumany
mą, keturkampio plano varpų 
bokštą, tikrą to žodžio prasme, 
vainikuotą ... erškėčių vainiku, 
paaiškina šventovės pavadini
mas - Domeikavos Lietuvos 
kankinių šventovė. Dar giliau 
supratau skausmingą prasmę 
apėjęs šventkiemyje, tiksliau, 
šventame parke pastatytus kry
žius, skulptūras, koplytėles, sto
gastul pius su lietuviškais Rū
pintojėliais ir įsigilinęs į jų in
tencijas. Tai paminklai, skirti 
atminti Lietuvos kankiniams, 
KGB aukoms, Sibiro tremti
niams, Lietuvos partizanų tra
giškoms kovoms, nužudytiems 
negimusiems vaikams, Cerno
bylio katastrofos aukoms. Šia
me Lietuvos kankinių memo
riale sukoncentruotas visas Lie
tuvos XX šimtmečio skausmas 
ir nelaimės. Tui skaudus, itin iš
raiškingas priminimas pasauliui 
dėl visai nesenos sovietinės pra
eities padarinių lietuvių tautai. 
Kartu įspėjimas ir šauksmas dėl 
tebesitęsiančio nusikaltimo 
tautai įstatymais įteisintu negi
musių vaikų žudymu. 

Bene prasmingiausias iš-

Lietuvos kankinių šventovė - bendras jos vaizdas Domeikavoje 
Ntr. S. Sajausko 

skirtinai garbingiausioje vietoje 
prieš pagrindinį įėjimą stovi pa
minklas Lietuvos partizanų mo
tinai, pastatytas Lietuvos politi
nių kalinių sąjungos Kauno sky
riaus iniciatyva. 

Visi paminklai įvardinti. Kai 
kuriuose iškalti skambūs ir giliai 
prasmingi poetų Bernardo Braz
džionio (Daug ištremta sūnų l Už 
Altajaus kalnų, l Daugel krito ko
voj dėl Tavęs), Jono Aisčio (Mes 
neleisime, l Brangi, Tėryne, niekam 
l Tavo Laisvės, l Tavo žemės po 
kojom pamint) žodžiai. Lietuvos 
kančių kelias bus įprasmintas 14 
paminklų. 

Šventovės viduje sparčiai 
vyksta baigiamieji darbai. Artėja 
iškilmingiausia Domeikavos pa
rapijos šventė, kai Kauno arkivys
kupas metropolitas Sigitas Tum
kevičius liepos 2 d. pašventins 
Domeikavos Lietuvos kankinių 
šventovę. Thi bus ne tik parapijos, 
bet ir viso Kauno, visos Lietuvos, 
visų partizanų, politinių kalinių ir 
tremtinių ilgai laukta šventė. 

Skulptūra prie Domeikavos 
šventovės Ntr. S. Sajausko 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West Įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 22 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

Rf_Mtil( West Realty l ne. 

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

Nemokamas namų įvertinimas 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkymas 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos Lie tuvos respublikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

RFOMrtc 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated MJ • , , , 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell : 416-427-1875 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth . 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

4 Dundas St. West, To ronto, O N. MSX l X3 Fax: (41 6) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. liepos 13 ir 27 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. liepos 13 ir 27 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

2006 vasaros LFB 
studijų savaitės 
Lietuvoje Į laisvę fondo 15-

toji studijų savaitė vyks Kaune ir 
Kauno apylinkėse liepos 26-31 
d.d. Pagrindinė šios savaitės te
ma: Nepriklausoma Lietuva -
valstybės ir tautos raida bei jos 
perspektyvos. Paskaitose ir disku
sijose bus gvildenamos šios te
mos: Lietuvos vidaus ir užsienio 
politikos kryptys, jų sėkmės ir 
nesėkmės; Rusijos agresyvių 
ideologijų grėsmės Lietuvai; Tau
tinių ir moralinių vertybių kaita; 
Lietuvos ir užsienio lietuvių san
glauda didėjančios emigracijos 
akivaizdoje ir kitos temos. Savai
tės metu bus organizuojama eks
kursija į rezistencinės atminties 
vietas, taip pat įvyks ir platesnė 
spaudos konferencija. Jei tuo 
metu kas nors planuotų būti Lie
tuvoje ir norėtų dalyvauti, dėl in
formacijos ten gali kreiptis į Vid
mantą Vitkauską, kurio nešio
jamo telefono numeris yra 8 687 
53957. 

Dainavoje, Manchester, MI, 
šią vasarą, rugpjūčio 20-27 d.d. 
įvyks 50-toji JAV ir Kanados 
Lietuvių fronto bičiulių studijų ir 
poilsio savaitė. Šioje jubiliejinėje 
savaitėje bus prisiminti ir kiti 
svarbūs jubiliejai: 65 metai nuo 
rezistencijos Lietuvoje pradžios, 
50 metų nuo Dainavos stovykla
vietės įsteigimo, 45 metai nuo Į 
laisvę fondo įsteigimo, 15 metų 
nuo Lietuvos ĮLF filialo veiklos 
pradžios. Studijų savaitės metu, 
trečiadienį, rugp. 23, įvyks ir vi
suotinis LFB suvažiavimas. 

Pagrindinė šios savaitės te
ma: Iš praeities į ateitį - visuo
meninės veiklos balansas. Su pa
skaitomis, pranešimais dalyvaus: 
dr. A. Idzelis, prof. dr. V. Bie
liauskas, prof. K. Skrupskelis, V. 
Volertas, Ž. Brinkienė, prof. dr. 
V. Samanis ir kt. Apie atskiras 
paskaitų bei simpoziumų temas 
bus skelbta vėliau. 

Tuo tarpu norime tik primin
ti, kad į šią jubiliejinę savaitę 
Dainavoje galima registruotis ir 
užsisakyti kambarius pas Joną 
Urboną, kurio adresas yra: 1418 
W. Elmwood Ave„ Clawson, MI 
48017. Telefonas 248 435-0209. 

LFB inf. 

l AUKOS l 
Lietuvių kredito kooperaty

vas PARAMA paskyrė $2000 
Tremtinių fondui. Pagalba buvu
siems tremtiniams ir laisvės gy
nėjams rodo, kad išeivija jų ne
pamiršta. 

Našlaičių kaimui Vaiko tė
viškės namai aukojo $1,000 -
N.N., $50 - G.A. Abromaičiai. 
Aukotojams dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba 

A.a. Pranui Kalesnykui mi
rus, atmindamas 38 bendradar
biavimo metus, Antanas Bumbulis 
Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė . 

TEl. (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK RD„ TORONTO ON 

(prie Evans} 
S a vininka s Jurgis Kuliešius 
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@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S„ M.Sc„ Ortho. Dip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, M8W l CS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU 

'lm!m:I-~ PARUOŠTOS PARDAVIMUI 

AVIETĖS, BRAŠKĖS ir DARŽOVĖS 
ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ ir KEPINIŲ PARDUOTUVĖ, 

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ 

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

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

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 41 6-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 m etus 
Kanados lietuvių 01ganizacijoms davė 1.96 m in. dol„ 

pagalbai Lietuvoje 0.47 min. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.35 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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. 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd. E. 
Mississauga, Ont. LSG 1 ES l 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
• Trečios kartos paminklų statytojai. 
• Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje. 
• Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių . 
• Padarome į rašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
• Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 

KLB ŽINIOS 

• Sveikinam naujai išrinktą 
PLJS pirmininką Stasį Kuliavą. 
Ir vėl Kanada perima vadovavi
mą. Valio mūsų lietuviškam jau
nimui Kanadoje! 

• Kanados lietuvių bendruo
menės raštinė bus uždaryta nuo 
liepos 31 iki rugpjūčio 21 dienos. 

Jolanta 
Ieškoma informacijos apie 

įvaikinimą vaikų iš Lietuvos. Ką 
nors apie tai žinantys ar turintys 
patirties prašomi rašyti Genei 
el.paštu glem@magma.ca. 

AMERIKOS LF ŽINIOS 

• Septyniasdešimt vaikučių, 
lankančių "Pipirų ratelį", vardu, 
taip pat jų tėvelių vardu, už para
mą Amerikos lietuvių fondo na
riams dėkoja vaikų darželio ve
dėja Elytė Rėklaitytė-Siecz
kowski. 

• Vytautas Graužinis, prisi
mindamas ir pagerbdamas pus
seserę a.a. Ramunę Eleną Griga
navičienę, vietoj gėlių, Fondui 
paaukojo i200. ALF adresas: 
14911 127t Street, Lemont, IL 
60439, tel. 630 257-1616. Inf. 
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'~ TORONT@ruii 
Išganytojo parapijos žinios 

• Sekmadienį Ramaldos 9.30 
v. ryto. Pamaldos su Sv. Komunija 
įvyks rugpjūčio 6 d. 

Anapilio žinios 
• Delhi Šv. Kazimiero para

pijos naujai išrinktoji valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirmininkas 
-Pranas Pargauskas, sn., vicepir
mininkas - Kastytis Lukošius, iž
dininkas ir pamaldų reikalams -
Petras Lapienis, pastatų reika
lams - Jonas Gudinskas, sekre
torė - Teresė Pargauskienė. 

• Lietuvos kankinių šventė -
mūsų parapijos atlaidai - šiais 
metais bus rugsėjo 24, sekmadie
nį. Iškilmės prasidės 3 v.p.p. ei
sena su Švenčiausiuoju iš švento
vės į kapinių ~oplyčią. Ten bus 
palaiminimas Svenčiausįuoju ir 
vėl grįžtama į šventovę. Svento
vėje bus Mišios, o po Mišių - 5 
v.p.p. bus iškilmingos vaišės Ana
pilio salėje. Prašome tą sekma
dienį jau dabar pasižymėti ir 
paskirti parapijos šventei. 

• Anapilio knygyne gauta 
Jūratės Rosales knyga anglų kal
ba Goths & Balts: The Missing 
Link of European History. 

• Mišios sekmadienį, liepos 
16: 9.30 v.r. už a.a. Michaliną 
Dausienę (XIII metinės); 11 v.r. 
už parapiją; Vasagos Gerojo Ga
nytojo šventovėje liepos 16, sek
madienį, 10.30 v+ už a.a. Povilą 
Girnių; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje liepos 15, šeštadienį, 
3 v.p. p. už a.a. Eleną Mačiulienę. 

Metinės lietuvių pamaldos 
Kanados kankinių šventovėje 
Midlande įvyks sekmadienį, rug
pjūčio 20; 2.30 v.p.p. bus eina
mas Kryžiaus kelias, 3 v.p.p. vyks 
iškilmingos Mišios, kurias atna
šaus Londono, Hamiltono, Ana
pilio ir Toronto Prisikėlimo lietu
vių parapijų kunigai. Po Mišių 
prie lietuvių kryžiaus bus kalba
mos maldos ir sugiedotas Tuutos 
himnas. Lietuvių parapijų katali
kės moterys ir Toronto šauliai 
pamą_ldose dalyvaus su vėliavo
mis. Siose reikšmingose pamal
dose tautiečiai yra kviečiami gau
siai dalyvauti. Nuo Hamiltono ir 
Toronto Prisikėlimo parapijų pa
statų maldininkai bus į pamaldas 
vežami ir samdomu autobusu. 
Norintys ta paslauga pasinaudoti 
prašomi kreiptis į minėtų parapi
jų raštines. Siais metais pamal
das organizuoja Toronto Prisikė
limo parapija. KLK centras 

TŽ redakciją š.m. liepos 7 
d. pasiekė iš Kretingos laiškas, 
kuriame dukterėčia Zita Gol
ginienė sveikina tetą Zitą ir 
dėdę Antaną Urbonavičius jų 
60 metų vedybinio gyvenimo 
proga. 

Atitaisymas. TŽ nr. 27, 15 
psl. po nuotrauka išspausdinta 
"Lietuvos užsienio reikalų minis
teris Vygaudas Ušackas". Turi 
būti - ambasadorius Amerikai ir 
Meksikai. Už klaidą atsiprašome. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sveikinam Toronto choris

tus ir jų vadovus, kurie sėkmin
gai dl!lyvavo Lietuvių dainų šven
tėje Cikagoj ir parvežė naujieną, 
kad kita išeivijos Dainų šventė 
po keturių metų vyks Toronte, 
kurios meno vadovė bus D. Vis
kontienė, o Paulius ir Rasa Kurai 
organizacinio komiteto pirmi
ninkai. 

• Mišios "Kretingos" stovyk
lavietėj stovyklų metu vyksta 
kiekvieną sekmadienį 11 v.r., į 
kurias kviečiami stovyklautojų 
lankytojai, svečiai ir apylinkėj gy
venantys lietuviai. 

• Praeitą sekmadienį, liepos 
9, "Kretingos" stovyklavietėj Va
sagoj prasidėjo lietuviškai nekal
bančių lietuvių kilmės vaikų sto
vykla. Stovyklų vyriausia planuo
toja L. Kuliavi~nė, stovyklos ko
mendantai A. Zemaitis ir Z. Mc
Kenna, kapelionas prel. E. Putri
mas, muzikos vadovė Rasa Pos
kočimienė; stovyklauja 110 vai
kų, o juos prižiūri apie 30 vadovų. 
Stovykla baigiasi liepos 22 d. Lie
tuviškai kalbančių vaikų stovykla 
vyks liepos 23 - rugpjūčio 5 d.d. 

• Maldininkų kelionė į Mid
landą įvyks rugpjūčio 20 d. No
rinčius vykti autobusu, kuris nuo 
šios parapijos išvyks 12 v.d., pra
šom registruotis parapijos rašti
nėje. Kelionės kaina $20. 

• Pakrikštyta Abigail Grace, 
Juditos (Ambrozaitytės) ir Mario 
Torrao dukrelė. 

• "Žodis tarp mūsų" liepos 
ir rugpjūčio mėnesių knygutės 
yra padėtos šventovės prieangyje. 
Kaina $5. 

• Mišios sekmadienį, liepos 
16: 8 v.r. už a.a. Antaną Neve
rauską; 9 v.r. už a.a. David Zam
mit; 10.45 v.r. už a.a. Bronių Ta
mošiūną, a.a. Alfonsą ir Salomėją 
Pundžius, a.a. Agotą ir Juozą Vai
nus; 12.15 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius. 

• Vasarą pamaldos vyks kas 
sekmadienį 9.30 v.r. liepos mė
nesį iki rugpjūčio 15. Pamaldų 
sekmadienį rugpjūčio 20 d. ir 
rugsėjo 3 d. nebus; pamaldas rug
pjūčio 27 d. ir rugsėjo 10 d.ves 
parapijos sekretorius Paulius 
Kravecas. Rugsėjo 17 d.,,grįžtame 
prie įprastos tvarkos. Si9se pa
maldose bus dalinama Sv. Ko
munija. 

• Skaitykite Lietuvos liute
ronų bažnyčios tinklalapį www. 
liuteronai.l t. 

Lietuvių Namų žinios 
• Liepos 9 d. svetainėje pie

tavo 100 svečių. Pranešimą pada
rė ir su svečiais supažindino Kul
tūros komisijos narys B. Stun
džia. Svečių knygoje pasirašė Re
gina Berčienė iš Kauno. 

• Liepos 16 d., 1.30 v.p.p. 
LN Kultūrinės veiklos komisija 
rodys Lietuvoje sukurtą filmą 
(DVD) "Dievų miškas" pagal 
rašytojo Balio Sruogos to paties 
pavadinimo romaną. 

• LN valdybos posėdis -
liepos 19 d., 7 v.v. LN seklyčioje; 
Labdaros valdybos - liepos 26 d., 
7 v.v. Slaugos namuose. 

• Kviečiame visus pietauti 
Lietuvių Namuose. Geras aptar
navimas, veikia baras. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukos 

priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W., Toronto, ON 
M6P 1A6. 

DĖMESIO SKAITYTOJAMS 
Tėviškės žiburių paskutinis 

numeris prieš atostogas išlei
džjamas liepos 25 d. (nr. 30-31). 
TZ redakcija ir administracija 
bus uždaryta iki rugpjūčio 15 d. 
Savaitraštis tris savaites nebus 
spausdinamas. Po atostogų pir
mas numeris išeis rugpjūčio 
22d. 

Brangūs tautiečiai, mieli pasaulio lietuviai, 
SVEIKINAME JUS VISUS 

mūsų Tėvynei labai reikšmingos ir brangios Valstybės -
Mindaugo karūnavimo - dienos proga. 

Šiandieninės Lietuvos - Europos sąjungos, NATO ir kitų 
svarbiausių Pasaulio ir Europos organizacijų narės - piliečiai su 
pagarba ir dėkingumu prisimena didįjį lietuvį, kuris, kaip asmenybė 
ir diplomatas pranoko savo epochą: suvienijo tautą, įkūrė valstybę 
ir beveik prieš aštuonis šimtmečius išmintingai ją bandė atverti 
Vakarų civilizacijai. 

Karaliaus Mindaugo žiloje senovėje puoselėta tautos vienybės 
idėja aktuali ir šiandien. Lietuviai yra išsisklaidę po visą pasaulį. 
Vieni iš Tėvynės išvyko XIX š. pabaigoje, kiti - vos prieš keltJrius 
metus ar mėnesius. Vieni grįžo, kiti įsitvirtino svečiose šalyse. Sian
dien šalies visuomenė kelia sau klausimą - kaip lietuvių tauta 
atsakys į globalizacijos "atvirų sienų" iššūkius. 

Šiuo klausimu laukiame ir išeivijos nuomonės, galimų sprendimų. 

Linkime Jums tvirtybės tęsiant lietuvišką veiklą, 
sėkmės darbuose, laimingų atokvėpio minučių. 

Antanas Petrauskas, TMID generalinis direktorius, 
Vilnius, 2006 m. liepos 6 d. 

Svečiai stebi 8-ąją Dainų šventę Cikagoje liepos 2 d. (4-tas iš d.) Lietuvos ambasadorius JAV Vygaudas 
Ušackas, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos ambasadorė Kanadoje Sigutė Jakštonytė, 
Lietuvos konsulas Arvydas Daunoravičius, JAV LB pirm. Vaiva Vėbraitė-Gust Ntr. R.D. Puterių 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

PLJ XII-ojo kongreso užbaigimo Mišios liepos 9 d., 11 val. ry
to buvo aukojamos už Lietuvą šventovėje. Jaunimas su penkioli
kos kraštų vėliavomis, lydimas klebono kun. V. Gedvainio, suėjo į 
šventovę. Mišių skaitinius atliko Sandra Mieliulytė ir Raminta 
Beržinskytė. Klebonas pasakė šiai šventei pritaikytą pamokslą ir 
kreipėsi į jaunimą su meile ir humoru. Mišių aukas atnešė keturi 
kongreso atstovai. Po Mišių klebonas palaimino dalyvius. Iš šven
tovės išeinantį jaunimą parapijiečiai išlydėjo plojimu. 

Kongreso atstovai ir dauguma dalyvavusių Mišiose susirinko 
salėje pasidžiaugti tokiu gražaus jaunimo būriu, pabendrauti ir pa
sivaišinti kava, vynu ir šaltais užkandžiais. Įėjimas buvo laisva au
ka. Po vaišių didžioji jaunimo dalis išvyko į Torontą autobusu. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
A.a. Juozas Benius (1924-2006) mirė liepos 5 d. Liūdi žmona 

Jennie (Tumaitė), dukraAnn, svainis Stanley (Barbara), sesuo Zu
zana Malinauskienė ir kiti giminės Lietuvoje. Po gedulinių Mišių 
Šv. Kazimiero šventovėje velionis palaidotas Cote des Neiges ka
pinėse. Juozas buvo ilgametis Šv. Kazimiero parapijos choristas. Jis 
rašydavo straipsnius Montrealio laikraščiui Nepriklausoma Lietuva 
ir Tėviškės žiburiams istoriniais klausimais. Taip pat Juozas padėjo 
J. Gaudzei surinkti informaciją apie Šv. Kazimiero parapijos veik
lą. Choristai Haroldas Celtorius, Andrėja Celtoriūtė-Beniušienė ir 
Guy Zenaitis, su chorvedžiu/vargonininku Aleksandru Stan
kevičiumi, giedojo per šv. Mišią_s. 

Sekmadienį, liepos 23 bus Sv. Onos draugijos globėjos šventės 
Mišios ir pietūs. Narės prašomos atsilankyti. V.L. 

12 Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso uždarymo pokylis įvyko 
Montrealio Šv. Kazimiero parapijos salėje šeštadienį, liepos 8. Su 
parapijiečiais stovi (5-tas iš k.) kongreso organizatorius ir vakaro 
vadovas montrealietis Dalius Bulota, kongreso organizatorė mon
trealietė Sofija Bulotaitė ir iš Toronto kongreso fotografė Livija 
Jonaitytė Ntr. V. Lietuvninkaitės 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E , SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TEL: 514-286-1985 FAX: 514-286--1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475, rue De Seve, 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 - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūna 
per 1-2 valandas. Labai gera 
kokybė. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 416-503-1687. 

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų, visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Danius 
Lelis: 647-519-2299 (nešioj.). 

KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

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

GALIMYBĖ PAPILDOMAI UŽ
SIDIRBTI laisvu nuo darbo me
tu, dirbant amerikiečių bendro
vėje prekybos (marketing) būdu. 
Tel. 416-670-8436. 

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

IŠNUOMOJAMAS švarus, 
naujai atremontuotas, vieno 
miegamojo butas Royal York ir 
Evans gatvių rajone. Tel. 416-
568-1604. 
BURLINGTON MAID ieško pa
stovios darbuotojos namams ir 
įstaigoms valyti Hamilton-Bur
lington-Oakville miestuose. Tel. 
905-481-0543. 

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 


