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Noriu - nenoriu 
Atostogos skirtos poilsiui. Tačiau dažnam tenka ilsėtis po 

atostogų. Kelionės, nauji įspūdžiai, pramogavimai, ne sava lo
va fiziškai turbūt nuvargina kiekvieną. Bet tai lyg kokia inves
ticija, kad dvasia atsigautų, sustiprėtų. 

R EIK.IA žmogui kitų vaizdų, kitų vardų, kitoniškų užsi
ėmimų bent kelias savaites per metus, kad kasdieny
bės rutina, tarsi kokia džiūstanti gėlė būtų palaistyta 

ir plačiau išsiskleistų. Taigi kas prarandama, dažnai grįžta dvi
gubai. Tačiau kasdienybė kasdienybei nelygu - ne visus ji var
gina, ne visus džiugina. O tai dažniausiai priklauso nuo to, 
kokia jos programa, kurią dažnais atvejais turi sudaryti pats 
žmogus. Kiekvienas užsiėmimas turėtų būti atliktas planingai, 
tvarkingai, o ne bet kaip - atkištinai. Normaliai pirmasis bū
das džiugina, antrasis - vargina, jau nekalbant apie rezulta
tus. Tvarkingieji ir iš atostogų grįžę nepyksta, kad vėl reikės 
dirbti. Kitiems po atostogų - "vergija". Yra net ir tokių, kurie 
jokiu darbu nėra patenkinti, ir jei ne tas pinigas, kurio amži
nai reikia, mestų viską ir atostogautų, dykinėtų. Kasdienybės 
"nebijoti" ir savo dirbamą darbą pamėgti labai padeda pa
prasčiausia dienotvarkė ir darbotvarkė. Tik reikia pratintis, 
kad taip atsitiktų. O pradėti geriausia pačioje jaunystėje, ka
da ruošiamasi gyvenimui, profesijai, kada planuojama, numa
toma; kada viltys derinamos su galimybėmis ir sąlygomis. Be
simokantis jaunimas jau ne kartą yra patvirtinęs, kad geres
nių mokslo rezultatų susilaukia tie, kurie sugeba tvarkyti savo 
laiką. Tokie visur suspėja, visur dalyvauja ir dažnai moksle 
pirmauja. Net ir atostogos tokių nebūna vien tik šiaip sau dy
kinėjimas. Žinoma, netvarkingumas ir nepajėgumas savęs į 
atitinkamas vėžes įstatyti iš dalies yra prigimties dalykas. Ta
čiau nėra nenugalimas. Jaunimo stovyklos, kuriose paprastai 
gyvenimas vyksta pagal nustatytas dienotvarkes, labai talkina 
tvarkingumo saviauklai, laiko panaudojimo planavimui, tie
siog įpratina elgtis tvarkingiau. O susidrausminimas kiekvienu 
atveju yra svarbi vertybė. 

T AI stipriausias pamatas visiems įsipareigojimams gerai 
atlikti. Net ir atostogų dienos, jei jos tvarkingos ir ati
tinkamai poilsiui pritaikytos, neša dvigubą naudą ir 

džiaugsmą. Jos savo turiniu tartum ir atostogas prailgina, nes 
kiekviena įvairovė išaudžia vis ilgesnę ir gražesnę prisimini
mų juostą. Thi paliudija įdomias ir turiningas atostogas pralei
dusieji. Netrūksta betgi ir kitaip manančių, teigiančių, kad 
dienotvarkės, ypač atostogų metu, tai tik varžtai, kurių turėtų 
nebūti, nes žmogus nori jaustis laisvas bet kuriuo metu. Girdi, 
apsispręsti, ką ir kaip daryti reikėtų pagal reikalą, nieko iš 
anksto nenumatant, o atostogos turėtų būti atsipalaidavimas 
nuo visko. Šitaip ar panašiai manantys atmeta išankstinį įsi
pareigojimą kaip bereikalingą trukdymą laisvai elgtis tais at
vejais, kai iš šalies nėra jokių įsakymų ar nurodynų. 1)1činis 
savęs varžymas jiems nepriimtinas, nes prieštarauja nuostatai 
gyventi pagal savo norus ir pomėgius, savaiminius įsipareigoji
mus ir kitų uždėtas prievoles tevertinant kaip neišvengiamą 
būtinybę. Sitokios pažiūros žmones nuveda į kraštutinį pasi
rinkimą dalykų, kurie neturėtų būti sutapatinti - pareigą ir 
norą. Pasiduodant pastarajam kai kuriems jau nebesupranta
mas pareigų atlikimo reikalas. Elgesys, net ir veikla grindžia
ma noriu-nenoriu motyvu. Dėl šito žmogus dirbtinai laužo sa
vo prigimtį, kai reikia atsiliepti į darbą, į visuomeninę veiklą, 
dalyvavimą, solidarumą ir.t.t. Gal net ir šventovių lankymas 
nebesiejamas su pareigų atlikimu, o tik su noriu-nenoriu 
principu. Verta prisiminti, ką šiuo klausimu sako žymieji mąs
tytojai. Štai filosofas L Kantas (1724-1804): "Tik tai yra doriš
kai vertinga, kas atliekama iš pareigos, ne iš polinkio ar po
mėgio". Gal kas šūkteltų - senovė! Bet tada ir kita pažiūra 
senovė, kai to paties laikotarpio Thomas Payne (1737-1809), 
kosmopolitas, bedievis, politinis veikėjas skelbė įvairiausias 
laisves. Taigi laikas čia niekuo dėtas. Užtat prisimintina, kad 
visada galima derinti įsipareigojimus ir norus. Tvarkingesnis 
gyvenimas moko, kaip tai padaryti. Č.S. 
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8-ji Dainų šventė Cikagoje š.m. liepos 2 d. Viršuje - dalis choristų; viduryje dirigentai - (iš k.) D. 
Grigutienė, R. Kliorienė, N. Benotienė, F. Strolia, D. Viskontienė, R. Obalis; apačioje - 9-osios 
Dainų šventės Toronte 2010 m. rengėjai: meno vadovė D. Viskontienė su organizatoriais Pauliumi 
ir Rasa Kurais; kairėje - šventės vėliavas ir dalis choristų Ntrs. V. Lietuvninko ir R.D. Puterių 

Kilnus tikslas pavirto 
dainuojančiu stebuklu 

Aštuntoji dainų šventė, įvykusi liepos 1-2 dienomis Čikagoje 

DANGUOLĖ LELIENĖ 

Tikėtina, kad Dainų šventė 
daugumai dalyvių pi;;asidėjo 
liepos 1-ąją, pasiekus Cikagą ir 
apsigyvenus jos centre esančja
me "Sheraton" viešbutyje. Cia 
visur, ir prieangiuose, ir keltu
ve, ir restorane galėjai sutikti 
lietuvį, džiugiai ir geraširdiškai 
nusiteikusį, pasiryžusį pranešti 
pasauliui - "štai, čia aš, - lietuvis". 

Viešbutyje veikė ir mugė, 
kurioje galima buvo "apsireng
ti" puikiais lietuviško lino dra
bužiais, "pasipuošti" meniškais 
gintaro dirbiniais, "po pažasčia 
namo išsinešti" paveikslą ar 
dailiai išdrožinėtą torontiečio 
Gintaro Repečkos skulptūrėlę, 
įsigyti marškinėlių ar molinukų 
su lietuviška atributika ir t. t. 

Birželio 30, penktadienį, 
vyko pirmasis Dainų šventės 
renginys - "Aukuro" choro iš 
Klaipėdos, vadovaujamo Al-

fonso Vildžiūno. Šeštadienį visi 
dainininkai ilgai repetavo būsi
majam pagrindiniam šventės 
koncertui, kurio laukė ir ruošė
si jam visus metus. Taip pat šeš
tadienio vakarą daug norinčių 
buvo patekti į "Susipažinimo 
vakaronę", kurioje koncertavo 
"J azz Land" grupė iš Lietuvos, 
vadovaujama A. Noviko. Bilie
tai į vakaronę buvo išpirkti la
bai anksti... 

Saulėtas liepos 2-osios sek
madienio rytas pranašavo džiu
gius įvykius, kurie prasidėjo 9 
val. ryto šv. Mišiomis "Shera
ton" viešbutyje. Pamaldas lydė
jo puikiai giedamos Vilniaus 
jėzuitų gimnazijos choro, vado
vaujamo L.Abariaus, giesmės. 
Joms pritarė visi šv. Mišių daly
viai. 

Į Dainų šventės pagrindinį 
koncertą, kuris vyko UIC pa
viljone, visi dalyviai iš "Shera-

ton" viešbučio buvo vežami au
tobusais. UIC paviljonas - tai 
sporto stadionas, sumaniai pri
taikytas Dainų šventės koncer
tui. Garbingoje dešinėje - vie
tos chorų vadovams, kairėje -
pranešėjų tribūna, viduryje -
orkestras, virš kurio ant laipte
lių stovėjo melsvai uniformuoti 
1200 choristų. Iš abiejų pusių, 
aukštai virš choristų galvų - du 
didžiuliai ekranai. 

Pranešėjui paskelbus, į salę 
įžengė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, kuris buvo 
sutiktas gausiomis ovacijomis 
stovint. Dainą Jums padovano
sime l Iš žiedų baltų baltų. l Savo 
džiaugsmą Jums dainuosime, l 
Kaip gera gera būt kartu. Šiais 
St. Žlibino žodžiais visus susi
rinkusius pasveikino šventės 
programos vadovai 9glė La
niauskienė ir Arūnas Ciuberkis. 

Nukelta į 2-rą psl. 
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~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Pasvalio dekanato 2-oje 

jaunimo dienoje gegužės 20 d. 
dalyvavo apie 600 jaunuolių iš 
Panevėžio ir kitų miestų - Bir
žų, Kauno, Obelių, Vilniaus, 
Zarasų. Šventės šūkis buvo 
"Tikėjimas - mūsų jėga". Svar
biausia programos dalis buvo 
16 kilometrų žygis su kryžiumi 
iš Pasvalio į Pumpėnus. Pasva
lio kultūros centre jaunimą 
pasveikino klebonas dekanas 
kun. Algis Neverauskas. Prisi
stačius parapijų delegacijoms, 
jaunimas pasidalino į tris gru
pes, diskutavo abortų, pri
klausomybės ir naujųjų religi
nių judėjimų temomis. Po pie
tų jaunimo eiseną išlydėjo ir 
palaimino Panevėžio vyskupas 
Jonas Kauneckas. Po sustoji
mų Talačkoniuose ir Jurgė
nuose, Talkoniuose kun. Al
fonso Lipniūno tėviškėje vyko 
gegužinės pamaldos, kuriose 
dalyvavo apaštališkasis nunci
jus arkiv. Peter Stephan Zur
briggen ir vysk. J. Kauneckas. 
Jie žygiavo likusį kelią su įau
nimu iki Pumpėnų, kur Svč. 
M. Marijos Škaplierinės šven
tovėje buvo aukojamos Mišios. 
Po Mišių vyko agapė, koncer
tavo krikščioniškojo roko gru
pė "Gyvai". 

40-osios Pasaulinės visuo
menės komunikavimo dienos 
proga Kauno arkivyskupas 
metropolitas Sigitas Tamkevi
čius, SJ, gegužės 26 d. surengė 
tradicinę spaudos konferenci
ją. Jis susirinkusius supažindi
no su šiai šventei paminėti 
skirtais dokumentais - popie
žiaus Benedikto XVI žinia ir 
Lietuvos vyskupų laišku tikin
tiesiems. Pasveikinęs žurnalis
tus su jų švente, kuri nuo šiol 
LVK nutarimu bus nuolat mi
nima visose Lietuvos švento
vėse per Šeštines, arkiv. S. 
Tamkevičius, SJ, pristatė šven
tojo Tėvo laišką apie komuni
kavimo priemones kaip bend
rystės ir bendradarbiavimo 
tinklą, paragino spaudos dar
buotojus daugiau dėmesio 
skirti šeimai, kuri šiandien 
Lietuvoje yra silpna ir dažnai 
nepasirengusi sunkumams. 
Aptardamas Lietuvos vyskupų 
laišką, arkivyskupas išsakė 
nuomonę, jog Bažnyčia verti
na žiniasklaidos pastangas, ti
kėdamasis, kad galima bus 
kartu veikti tiesos tarnystėje. 
Lietuvos vyskupai paragino 
prenumeruoti, skaityti ir pla-

tinti katalikišką spaudą, per 
Šeštines organizuoti rinkliavas 
ir skirti jas katalikiškajai ži
niasklaidai plėtoti. Taip pat 
tradiciškai aštuntąjį kartą už 
krikščioniškųjų vertybių puo
selėjimą per visuomenės ko
munikavimo priemones ir są
žiningos žurnalistikos pavyzdį 
arkivyskupas įteikė "Bažny
čios kronikos" fondo apdova
nojimus. Šiemet juos gavo 
Vanda lbianska, katalikiško 
žurnalo šeimai Artuma redak
torė, ir Romas Sakadolskis, 
buvęs Amerikos balso žurnalis
tas, dabar - dienraščių Lietu
vos žinios ir Bernardinai.It apž
valgininkas. 

Metinis "Atgaivink" dva
sinio parapijų atsinaujinimo 
programos dalyvių susitikimas 
įvyko Kauno arkivyskupijoje 
gegužės 20 d. Susitikimo tiks
las - pagilinti savo krikščioniš
kąją brandą ir apmąstyti krikš
čionio veikimą kasdienybėje. 
Per 100 susitikimo dalyvių iš 
13 parapijų atstovavo įvai
rioms Lietuvos vietovėms. Pir
mojoje konferencijoje "Krikš
čionis kasdienybėje" kalbėjo 
jėzuitų provincijolas kun. Al
donas Gudaitis, SJ. Jis kvietė 
pasvarstyti du esminius klausi
mus - koks yra mano Dievas, 
mano santykis su juo ir kaip 
Dievą turime liudyti kitiems. 
Susitikimo dalyviai diskutavo 
mažose grupelėse bei pasida
lino tikėjimo patirtimi. Antro
joje konferencijoje ses. Ignė 
Marijošiūtė, MVS, aptarė es
mines popiežiaus Benedikto 
XVI enciklikos Deus Caritas 
est mintis. Susirinkusieji taip 
pat kartu skaitė Šventąjį Raš
tą, giedojo ir meldėsi. 

Lietuvos Caritas progra
ma buvo įvertinta birželio 5 d. 
paskelbtoje JAV Valstybės de
partamento ataskaitoje dėl 
prekybos žmonėmis kaip viena 
iš 10 "Kovos su šiuolaikine 
vergija herojų". Lietuvos Cari
tas jau 5 metus vykdo projektą 
"Pagalba prekybos moterimis 
ir prostitucijos aukoms". Pa
galba teikiama Kauno, Klai
pėdos, Marijampolės, Panevė

žio, Šiaulių regionuose. Vyk
dant projektą pagelbėta 345 
nuo prekeivių žmonėmis nu
kentėjusioms moterims. Ta 
proga Lietuvos Caritas organi
zaciją pasveikino Caritas Inter
nationalis ir Caritas Europa 
vadovai. 

Kilnus tikslas pavirto dainuojančiu stebuklu 
Atkelta iš 1-o psl. 

Jie, pranešdami chorų pavadinimus ir jų 
vadovus, pradėjo vaizdinį paradą. Didžiuliuose 
ekranuose buvo rodomos chorų nuotraukos, o 
dainininkai palydėjo jas šūksniais ir plojimais. 

Įnešus vėliavas ir sugiedojus Ameri~os, ~a
nados ir Lietuvos himnus, prag. vadovai pakvie
tė Jono Govėdo daina Už Lietuvą, Tėvynę Motiną 
ir Viliaus Storostos-Vydūno daina Lietuva, brangi 
šalele prisiminti iškeliavusius amžinybėn muzi
kus, chorvedžius, dainininkus, chorinės muzikos 
puoselėtojus. . . . 

Šventės dalyvius sveikmo LR prezidentas 
Valdas Adamkus sakydamas: ".„Bendra daina, 
tai ženklas, kad mūsų tauta yra gyva, kad savo 
gyvybės dėka mes gal_ime ~erduoti j~ i~ l~pų į l~
pas, iš kartos į kartą tr būti nenugahmt... Prezi
dentas dėkojo šventės organizatoriams, kad po 
15 metų pertraukos lietuviai prikėlė Dainų šven
tės tradiciją, linkėjo sėkmės kuriant "Lietuvą 
pasaulyje". 

8 Dainų šventės organizacinio komiteto pir!fi· 
dr. Audrius Polikaitis taria sveikinimo žodį Ci
kagoje liepos 2 d. Ntr. V. Lietuvninko 

Už nuopelnus Lietuvai ir Lietuvos vardo 
garsinimą pasaulyje DLK Gedimino koma?doro 
kryžiaus ordinu LR prezidentas a~dovano10 b~
vusį ilgametį Niujorko Metropohtan operos Ir 
Čikagos lietuvių operos solistą, JAV ljetuv~ų 
bendruomenės veikėją Algirdą Brazį. Sventes 
dalyvius taip pat sveikino JAV ir Kanados bend
ruomenių pirmininkės Vaiva Vebraitė ir Rūta 
Žilinskienė. 

Įnešant 8-osios Dainų šventės vėliavą, pra
nešėja kalbėjo: "Vėliavą puošia sodrios, šiltos 
mėlyno dangaus ir vandenynų galybių vsp~l~o~. 
Jos simbolizuoja Lietuvos padangę, ezerehais 
padabintus Lietuvos laukus ir nuo Tėvynės ski
riančio Atlanto vandenyno bangas. Centre -
verpstės ratas, tai judėjimo, vilties ir ateities 
simbolis. Tikime, kad viduryje esantys aštuoni 
lapai, simbolizuojantys aštuonerias išeivijos da~
nų šventes, keisis į 9,10 ir daugiau lapų„. Dai
nuokime už tuos, kurie dainavo, dainuoja ir dai
nuos!" 

Audrius Polikaitis, organizacinio komiteto 
pirmininkas, svei~inim~ kalboje ?ž!au~ėsi, ~a.d 
rado būdą, kaip Jungtis su ą,au1a1s hetuvia1s 
emigrantais, kurie praturtino Siaurės Amerikos 
lietuvių gretas. "Būdami skirtingų patirčių, pa
žiūrų, nuomonių, radome, kas mus jungia - mei
lė Lietuvai Tėvynei" . Jis džiaugėsi nauja vadovų 
ir choristų karta, dėkojo, kad ryžosi jungtis į 
chorus ir dalyvauti šventėje. Skelbdamas Dainų 
šventės atidarymą, Audrius Polikaitis pakvietė 
dainuoti Ritos Čyvaitės-Kliorienės specialiai 
šventei sukurtą dainą Atsiliepk daina. 

Šventės prag. vadovė, priminusi, kad į 8-
osios Dainų šventės kvietimą atsiliepė per 50 
chorų ir per 1000 dainininkų, pakvietė atsiliepti 
daina ir visą publiką, dainuojant liaudies dainą 
Gražių dainelių. Žiūrovų pagalbai, šios ir kitų s~ 
publika dainuojamų dainų žodžiai buvo matomi 
ekranuose. 

"Nešėt atnešėt labą dienelę, Jūs, mieli sve
teliai atvykę į šią šventę, o mes dainų garsais ir 
vaizdais Jus nunešime į Lietuvos šalelę" - taip 
prag. vadovė pranešė apie kitas dainas: Saulė te
ka, Augo putins,Anoj pusėj Nemunėlio ~r Ta ta!?· 
Tuo metu didžiuliuose ekranuose publika galeJO 
matyti vaizdus iš Lietuvos kaimo, dirbančius ir 

8 Dainų šventės meno vadovė Rita Kliorienė 
Ntr. V. Kliorio 

besilinksminančius lietuvius. Šiuos vaizdus keitė 
šokėjų įvairiai perpinamos juostos, jomis įvai
riais ženklais dekoruojamos salės grindys. Visa 
tai taip pat buvo galima stebėti ekranuose. 

Šventėje buvo prisiminti ir narsieji lieJuvių 
kariai, kuriems buvo dainuojamos dainos Zygis į 
Vilnių ir Treji gaideliai. 

"Uždek, motule, žvakelę už visas skaudžias 
Lietuvos istorijos aukas, o mes neužmirškime tų, 
kurių gyvybės kaina Lietuva tapo laisva ir nepri
klausoma" - sakė prag. vadovė, kviesdamas kar
tu su publika dainuojamos dainos Kaip verkian
čio smuiko metu, uždegti mažus švyturėlius. 

Nebuvo Ramiršti ir Lietuv<?s tremtiniai: 
dainos Aras, Siaurės pašvaistė ir Zemėj Lietuvos 
- tai išpažintis Tėvynei Lietuvai, kad jos niekada 
neužmiršome niekada neišsižadėjome, o tik il
gėjomės, kov~jom ir tikėjom jos šviesia ateitimi. 

Pirmos koncerto dalies pabaigoje nuskam
bėjo trys dainos, apie kurias pranešdam~ prag. 
vadovai sakė: "Vienos dainos skamba tik ten, 
kur jos sukurtos, o kitos - rad_o keli~ į d~ini~i~
kų širdis abiejose Atlanto pusese. Viena JŲ Vies
paties lelija, kita - tradiciškai dainuojama visose 
dainų šventėse Lietuvoje - Lietuva - dainų šalis. 
Tačiau išeivijos lietuviams yra ir tokios dainos, 
su kuriomis užaugo ir kurios niekada nesensta. 
Viena jų - 1964 metais sukurta Poeto svajonė, 

kurią diriguoti buvo pakviestas jos auto~ius 
Faustas Strolia. Išeivijos chorinės muzikos didy
sis mokytojas, nenuilstan_tis ~hm".e?y~ ir maes~
ro F. Strolia sutiktas gausiomis damimnkų ovac1-
jomis. 

Darius Polikaitis, 8 Dainų šventės muzikinių 
reikalų vedėjas, su koncerto P!'ogramos vadove 
Egle Laniauskiene liepos 2 d. Cikagoje 

Ntr. V. Lietuvninko 

Taip pasibaigė pirmoji dalis, tarsi priminusi 
visiems garbingą Lietuvos ir lietuvių pasaulyje 
~~~~ . . 

Antroji šventės dalis buvo linksma tr nuotai-
kinga vien tuo, kad ją pradėjo ~aikuči'} c~or~i 
dainų pyne Tai smagu lauke per lietų. Vaikai dai
navo apie gandrą, kuris "pagavo slogą prie pat 
Alytaus", apie tigrą obelėje, kviečiantį vaikus 
žaisti, apie griežlelę, skubančią vaikus perėti, 
apie briedžiuką, besidžiaugiantį dygstančiais 
rageliai, apie pelėdą, įsitikinusią, kad įos vai~ai 
gražiausi. Įsilinksm~nę va_ik~i ranku~~m. p~~JO, 
jas kilnojo ir sukiojo, kojele~, tre~S~J.O .~r. usą 
kraipinėjo". Tuo metu p~ salę varhne10 _tl~om 
ir ryškiai raudonom ko1om gandras, vaidmo, 
pasak dainelės, sušlapęs kojas, pagavęs slogą, o 
kai "sunyko - Afrikon išvyko" ... Suk_osi sk~č~ai, 
sukosi šokėjai pindami juostas, tarsi patvirtm
dami, kaip smagu lauke per lietų. 

Nukelta į 3-čią psl. 



Lietuvos pagalba išeivijai 
Iš pokalbio su Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos vyriausybės (TMID) direktoriumi Antanu Petrausku 

statyti mokyklos ir kultūros na
mai Gudijoje, Lenkijoje, Rusi
joje-Karaliaučiuje. 

Pagrindinis TMID darbas 
yra globoti Gudijos, Karaliau
čiaus krašto, Lenkijos lietuvius 
- t.y. lietuvius Lietuvos etninėse 
žemėse. 

TMID direktorius Antanas 
Petrauskas aplankė Torontą 
birželio 28 d. prieš vykdamas į 
12-ojo Pasaulio jaunimo kong
reso studijų dienas "Kretin
gos" stovyklavietėje, Wasaga 
Beach, ON. Jis lankėsi ir Tė
viškės žiburių redakcijoje, kal
bėjosi su redaktoriais apie de
partamento veiklą bei kitais 
išeivijai rūpimais klausimais. Iš 
pokalbio aiškėjo, kad Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mentas, įsteigtas 1999 m. ( anks
čiau, nuo 1991 m. buvo Tauty
bių departamentas), yra vienas 
iš penkių departamentų prie 
Lietuvos vyriausybės. Jų vado
vai skiriami konkurso tvarka, 
dirba pagal darbo sutartį, parei
gos nepolitizuotos, nesurištos 
su vyriausybių pareigybėmis. 

Antanas Petrauskas, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
mento direktorius prie Lietu
vos vyriausybės 

TMID aktyviai bendradar
biauja su Pasaulio lietuvių 
bendruomene, siekdamas pa
dėti užsienio lietuviams išlaikyti 
tautinį tapatumą, stiprinti ry
šius su tėvyne. Užsienio lietu
vių bendruomenių 2004-2006 
m. rėmimo programoje numa
tyta remti projektus, kurie pa
deda užsienio lietuvių bend
ruomenėms įgyvendinti kultū
ros, švietimo, socialinę ir kitą 
veiklą. Labiausiai užsiimama 
švietimu, teikiama informacija 
užsienio lietuvių švietimo rei
kalais, rengiami kursai, semina
rai mokytojams ir finansuoja
mos stovyklos, pvz. "Lietuvos 
atgaja". Yra remiamos 151 mo
kykla 36 užsienio kraštuose, tei
kiama parama bendruome
nėms steigiant naujas mokyk
las. Iš vyriausybės biudžeto ski
riama 12 mln. litų per metus, iš 
jų 600,000 litų - tautinių bend
rijų palaikymui Rusijoje, Uk
rainoje ir kituose kraštuose, 
kur bendruomenės finansiškai 
nepajėgios. Thčiau kitose vieto
vėse paskirti lėšų, pvz. pastatų 
statybai, yra neįmanoma. Siū
loma įsteigti fondą, bet vyriau
sybė spręs, ar jam skirti pinigų. 
Siunčiami ir išlaikomi dėsty
tojai į baltistikos centrus, ren
giami kursai. 

Departamento tinklalapyje 
teikiama pilna informacija apie 
jo veiklą. TMID tikslas yra įgy
vendinti valstybinę tautinių 
santykių darnumo politiką, ku
ri laiduoja Lietuvos tautinėms 
mažumoms galimybę saugoti 
tapatumą, skatina dalyvauti ša
lies visuomeniniame, politinia
me ir kultūriniame gyvenime, 
ugdo pilietiškumą, toleranciją, 
didina skirtingų tautybių žmo
nių savitarpio supratimą ir pa
sitikėjimą, ragina gerbti įvairių 
Lietuvos tautų kultūras, papro
čius, tradicijas, religiją. Spręs
damas šiuos uždavinius, De
partamentas bendradarbiauja 
su tautinių bendruomenių or
ganizacijomis, meno sambū
riais, mokyklomis, jas re
mia; rengia ir įgyvendina tauti
nių mažumų kultūros, švietimo, 

integracijos programas; teikia 
siūlymus vyriausybei rengiant ir 
tobulinant įstatymus. 

Taipgi TMID formuoja ir 
įgyvendina valstybinę ryšių su 
užsienyje gyvenančiais lietu
viais bei išeiviais iš Lietuvos 
politiką: kaupia informaciją 
apie užsienio lietuvius, gvildena 
lietuvių išeivijos raidą ir jos po
kyčius, rengia ir įgyvendina už
sienio lietuvių tautinio tapa
tumo išsaugojimo programas, 
palaiko ryšius su užsienio lietu
vių bendruomenėmis, organiza
cijomis, kultūros ir švietimo 
įstaigomis, kontroliuoja, kaip 
naudojamos joms skirtos Lie
tuvos respublikos valstybės biu
džeto lėšos. Vykdant užsienio 
lietuvių bendruomenių kul
tūros ir švietimo rėmimo 1998-
2003 metų programą, buvo pa- Nukelta į 7-tą psl. 

Kilnus tikslas ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Užbaigė vaikai savo programą Kęstučio 
Daugirdo specialiai šventei sukurta smagia dai
na Skanu. Vaikučiai, pagavę dainos ritmą ir 
nuotaiką, lingavo, mojavo ir net šoko dainuo
dami: 
Šoka didelis arbūzas, džiaugiasi ir kukurūzas 
4 X O ir jau sprogūzas. Šoka jie visi. 
Saltibarščiuose skamba bu 'rock and roll'as 
Bliūdas trepsi kaip buivolas... ' 
O, kaip mums skanu. Reikia pilvą patapšnot. 
Mes dainuojame vis~ ir negalime sustot. 

Iš vaikų estafetę perėmė jaunimo chorai: 
atliko Jaunimo giesmę, Alksnio ugnelę, Atvažiavo 
mašinėla, Keleiviai ir Jaunystės vaivorykštė. 

Daina keitė dainą, vienas kitą keitė dirigen
tai, smagiai grojo orkestras, jaunimas įsilinksmi
nęs bangavo, lyg banguotų jūra, nes visi dėvėjo 
melsvų atspalvių aprangą. Visi dainininkai gerai 
mokėjo repertuarą, pakluso dirigentų mostams 
ir ženklams. O dainininkams dėkingi dirigentai 
džiaugėsi ką,rtu, palaikė, padrąsino vienas kitą. 

Ritos Cyvaitės-Kliorienės daina Viena 
šeima, viena tauta ir Giedriaus Svilainio specia
liai šventei sukurta daina - Giesmė naujajai 
žemei, kurios metu visi mojavo baltomis nosinai
tėmis, buvo galingiausiais Dainų šventės akor
dais - "skambėjo dainos, nuo kurių bangavo jū
ros, atliepė kalnai, o mes kalbėjom apie laisvę ir 
skridom, kaip arai. Dabar, po daugelio metų, at
siliepėm daina į prigimties šauksmą. Kaip viena 
šeima priminėm sau, tėvams, vaikams ir anū
kams, kad tęsime savas tradicijas, kad kalbėsime 
sava kalba, kad dainuosime savas dainas". 

Dainuojant kartu su publika Dainuokim, 
dainuokim, dainuokim buvo nuleista šventės vė
liava ir perduota 9-osios šventės Toronto mieste 
(Kanada) organizatoriams Rasai ir Pauliui Ku
rams bei meno vadovei Daliai Skrinskaitei-Vis
kontienei, kurią po koncerto paprašiau pasida-

linti įspūdžiais. 
"Nėra abejonės, Rita Kliorienė, Audrius 

Polikaitis ir jų pakviesti organizacinio komiteto 
nariai padarė stebuklą. Koncertas buvo nuosta
bus, gražiai skambėjo dainos. Gaila, kad negalim 
to pakartot, bet ... - negalim ir paleisti. Juk du 
trečdalius choro sudarė vaikai ir jaunimas. Dėl 
j~ rei~a stengtis, kad mažose širdelėse neišnyktų 
hetuVIškumas. Kartu reiktų paruošti ir naujus 
vado~~· kad ši po 15 metų atgaivinta tradicija 
tęstųsi Ir po mūsų ... " 

Aštuntojoje dainų šventėje dalyvavo chorai 
iš Kanados: Anapilio sodybos vaikų choras 
"Gintarėliai", vadovė Deimantė Grigutienė; 
"Angeliukai", vadovė Lilija Turūtaitė; "Arija", 
vadovė Loreta Lukšaitė-Cassidy; "Daina", vado
vė Lilija Turūtaitė; Kanados Londono lietuvių 
choras "Pašvaistė"; Lietuvos kankinių parapijos 
choras, vadovė Deimantė Grigutienė; "Melo
dija" iš Montrealio, vadovas Aleksandras Stan
kevičius; Montrealio lietuvių choras, vadovai 
Aleksandras Stankevičius ir Andrėja Celtoriūtė
Beniušienė; Montrealio vaikų s:horas, vadovai 
Aleksandras Stankevičius ir Zivilė Jurkutė
Blayney; Toronto jaunimo choras, vadovės Nijolė 
Puronaitė-Benotienė ir Dalia Skrinskaitė-Vis
kontienė; Toronto lietuvių choras "Volungė", 
vadovė Dalia Skrinskaitė-Viskontienė; Toronto 
Prisikėlimo parapijos jaunimo choras, vadovės 
Anita Pakalniškytė-Puodžiūnienė ir Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė; Toronto vyrų choras 
"Aras", vadovė Lilija Turūtaitė. 

Dirigentai iš Kanados: Nijolė Puronaitė
Benotienė dirigavo Kanados himną ir jaunimo 
su vaikais atliekamą dainą Viešpaties lelija. Dalia 
Skrinskaitė-Viskontienė - suaugusių choro atlie
kamas dainas Už Lietuvą, Tėvynę Motiną, Šokių 
ir dainų sonetą bei jaunimo choro dainuojamą 
Jaunystės vaivorykštę. Lilija Turūtaitė - vyrų 
choro su publika dainuojamą dainą Aras. 
Aleksandras Stankevičius - kartu su publika 
~ain?-oj~mą ~emėj Lietuvos. Deimantė Grigu
tiene - 1aummo choro merginų dainuojamą 
dainą Alksnio ugnelė. 
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lhl SAVAITE LIETUVOJE 
Sudaryta nauja vyriausybė 

Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus liepos 12 d. 
patvirtino 14-sios Lietuvos vy
riausybės sudėtį. Kaip skelbia 
DELFI, paskirtasis premjeras 
Gediminas Kirkilas liepos 11 
d. prezidentui pristatė savo 
sudaromą ministerių kabine
tą. Pagal susitarimą su koalici
jos partneriais, premjero ir 6 
ministerių portfeliai atiteko 
socialdemokratams, 3 - vals
tiečiams liaudininkams, 2 -
pilietininkams, 2 - liberal
centristams. Finansų ministe
riu skiriamas socialdemokra
tas Zigmantas Balčytis, susi
siekimo ministeriu - parla
mentaras Algirdas Butkevi
čius, krašto apsaugos ministe
riu - Socialdemokratų frakci
jos seime seniūnas Juozas 
Olekas, aplinkos ministeriu -
Arūnas Kundrotas, švietimo 
ir mokslo ministere - seimo 
narė Roma Žakaitienė, socia
linės apsaugos ir darbo - nese
niai į socialdemokratų partiją 
iš Naujosios sąjungos perėjusi 
buvusi šios ministerijos vado
vė Vilija Blinkevičiūtė. 

Liberalų ir centro sąjun
gai tenka 2 ministerių postai -
vidaus reikalų ministeriu siū
lomąs parlamentaras Raimon
das Sukys, kultūros ministeriu 
- praėjusios kadencijos seimo 
narys Jonas Jučas. Valstie
čiams liaudininkams naujojoje 
vyriausybėje tenka 3 ministerių 
portfeliai - žemės ūkio minis
tere liko valstiečių liaudininkų 
vadovė Kazimiera Prunskienė, 
naujuoju ūkio ministeriu tapo 
seimo Ekonomikos komiteto 
pirmininkas Vytas N avickas, 
užsienio reikalų ministeriu -
ambasadorius Gudijoje Petras 
Vaitiekūnas. Pilietininkams 
atiteko 2 ministerių postai -
sveikatos apsaugos ministeriu 
tapo Rimvydas Turčinskas, 
teisingumo ministeriu - parla
mentaras, seimo Antikorupci
jos komisijos pirmininkas Pet
ras Baguška. 

Naujos vyriausybės programa 
Centro kairės koalicijos 

frakcijos liepos 12 d. baigė 
rengti ir liepos 13 d. pateikė 
seimui socialdemokrato prem
jero Gedimino Kirkilo for
muojamos mažumos vyriau
sybės programą. Pasivadinusi 
"pasitikėjimo vyriausybe", šio
j e programoje kaip didžiau
sias šio meto problemas įvar
dija socialinę atskirtį ir iš to 
kylantį nepasitikėjimą valsty
bės politine sistema, netolygų 
sveikatos paslaugų prieina
mumą, nepakankamai efek
tyvią kovą su korupcija, blogė
jančią demografinę Lietuvos 
padėtį, modernizuotos trans
europinių tinklų infrastruktū
ros stoką, per lėtą šalies moks
lo ir technologijų plėtros pa
žangą įgyvendinant Lisabo
nos strategijos tikslus. 

Programoje žadama pa
siekti, kad iki 2008 m. viduti
nis darbo užmokestis padidė
tų iki 1800 litų, o minimali 
mėnesinė alga - iki 800 litų, o 
senatvės pensija būtų didina
ma ir 2008 m. būtų nemažesnė 
kaip 650 litų per mėnesį. Taip 
pat žadama mažinti gyventojų 
pajamų mokesčius, piliečiams 
turėtus rublinius indėlius 
baigti grąžinti 2008 m., žemės 

reformą baigti iki 2007 m. pa
baigos. 

Bendradarbiavimas 
su Kinija 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos valstybės sekreto
rius Algimantas Rimkūnas 
liepos 10 d. Vilniuje priėmė 
UNESCO Vykdomosios tary
bos pirmininką Zhang Xin
sheng, kuris taip pat eina Ki
nijos švietimo viceministerio 
ir Kinijos valstybinės UNES
CO komisijos pirmininko pa
reigas. Susitikimo metu buvo 
aptartos dvišalio ir daugiaša
lio Lietuvos ir Kinijos bend
radarbiavimo artimiausios 
perspektyvos, Z. Xinsheng 
pasiūlė aktyviau bendradar
biauti abiejų šalių valstybi
nėms UNESCO komisijoms. 

Užsienio reikalų ministe
rijos valstybės sekretorius ir 
UNESCO Vykdomosios tary
bos pirmininkas taip pat kal
bėjo apie Lietuvos ir Kinijos 
mainų švietimo srityje galimy
bes, būtinybę spartinti tarpži
nybinio susitarimo tarp abiejų 
šalių švietimo ministerijų ren
gimą, aptarė Jungtinių Tautų 
organizacijos ir jos speciali
zuotų agentūrų reformavimo 
perspektyvas. Svečias gerai 
įvertino Lietuvos indėlį į 
UNESCO "Civilizacijų dialo
gą", prisiminęs Vilniuje 2001 
metais įvykusią UNESCO 
konferenciją šia tema. 

Pažeidė oro erdvę 
Liepos 10 d. apie vidur

dienį ties Kabeliais iš Gudijos 
pusės buvo nustatytas Lietu
vos oro erdvės pažeidimas. 
Gudijos karinių oro pajėgų 
sraigtasparnis Mi-24 į Lietu
vos teritoriją buvo įskridęs 
apie 100 metrų, pranešė Kraš
to apsaugos ministerija. Lie
tuvos karinės oro pajėgos pra
dėjo įvykio tyrimą. Apie oro 
erdvės pažeidimą informuota 
Užsienio reikalų ministerija. 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
vadas Artūras Leita Lietuvos 
radijui sakė, kad Lietuvos oro 
erdvę sauganti sistema suvei
kė. KOP vado teigimu, tai bu
vo Gudijos kovinis sraigta
sparnis ir patvirtino, kad Vals
tybės sienos apsauga, Karinės 
oro pajėgos padarė viską, ką 
turėjo padaryti. 

Kaip praneša OMNI, nuo 
birželio vidurio tai jau trečias 
panašus incidentas. Birželio 
19 d. dukart į Lietuvos terito
riją buvo įskridęs Gudijos ka
rinių oro pajėgų sraigtaspar
nis "Mi-8", o birželio 29 d. -
Rusijos karinių oro pajėgų 
naikintuvas "Su-27" iš Kara
liaučiaus srities. 

Lietuviai - optimistai 
Europos 25 valstybėse at

likto visuomenės tyrimo duo
menimis, 44% apklaustųjų Lie
tuvos gyventojų mano, kad 
ateinančiais metais įsidarbini
mo galimybės krašte bus ge
resnės. Bendras ES gyventojų 
vidurkis - 21 %. Trečdalis gy
ventojų tikisi, kad jų šeimos fi
nansinė padėtis pagerės (ES 
šalių vidurkis - 25% ). Daugiau 
kaip pusės Lietuvos gyventojų 
ir visų piliečių nuomone, labiau
siai pagerinti Europos ekono
miką padėtų išsilavinimo ir 
profesinio mokymo tobulini
mas. RSJ 
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GENOYAIJt: GUSJAIJt: 

Šiemet - 2006-ųjų birželio 
19 d. suėjo 175-ri metai nuo 
mūšio už Vilnių per 1831 m. 
sukilimą. Tuomet Panerių kal
vose buvo sutelkta iš abiejų pu
sių tūkstančiai: 11 tūkstančių 
sukilėlių ir 27 patrankos, o caro 
armijos - 24 tūkstančiai ir 72 
patrankos. Mūšis prasidėjo ry
tą, truko beveik penkias valan
das, ir sukilėliai, vadovaujami 
gen. A. Gelgaudo, ji pralai
mėjo. 

Dabar mūšio vietą (prie ke
lio Vilnius-Kaunas, jo dešinėje, 
prieš posūkį i 'Irakus, nepriva
žiavus degalinės) žymi pamink
las, pastatytas 2001 m. Kauno 
karo muziejaus darbuotojų ini
ciatyva, talkinant Krašto ap
saugos ministerijai. Tui didelis, 
masyvus kryžiaus formos grani
to luitas ant betoninio posta
mento su įrašu lietuvių ir lenkų 
kalbomis: viršuje - Už jūsų ir 
mūsų laisvę, šone žuvusių suki
lėlių skaičius - 600. Kur jie pa
laidoti - nenustatyta. To meto 
rusų rašytiniai šaltiniai nurodo 
žuvusiųjų skaičių - 2000. Tui
giama, kad Žemutiniuose Pa
neriuose prie XVI šimtmečio 
pab. koplytstulpio, žymėjusio 
sankryžą senojo kelio iš Gardi
no ir 'Irakų, kairėje pusėje nuo 
Vilniaus. Tui yra puskilometris 
nuo mūšio vietos VIiniaus link. 
Dabar šioje vietoje Savanorių 
prospektas. Caro kariuomenės 
žuvusieji - 364 kariai palaidoti 
čia pat šalia mūšio lauko prie 
jau tuo metu buvusios Panerių 
koplyčios. Šie kapai ir davė pra
džią dabartinėms Panerių kapi
naitėms. 

Nesustojant prie tolesnės 
kovų eigos, galutinio pralaimė
jimo, gen. A Gelgaudo žūties 
(apkaltintas išdavyste buvo nu
šautas kapitono S. Skulskio ), 
reikia įsidėmėti, kad 1831 m. 
sukilimas - svarbi grandis mūsų 
socialinio ir tautinio sąmonėji
mo kovų prieš carizmą istori
joje. 

Anuomet Lenkijos karinė 
sukilimo vadovybė, norėdama 
patraukti Lietuvos gyventojus, 
išspausdino atsišaukimą lietu
vių kalba: "Broley, Zemayszey 
yr Letuwninkay. Atsibuskite!" 
Po pralaimėjimo daugeliui su
kilėlių atsidūrus Prancūzijoje, 
Cezario Platerio pastangomis 
1831 m. gruodžio 10 d. buvo 
įsteigta Lietuvių draugija; po 
metų ji išsiplėtė, pasivadinda
ma Lietuvių ir Rusios žemių 
draugija. Be daugelio kitų, jos 
nariai buvo minėtas c. Plateris, 
garsus istorikas, vilnietis, J. Le
levelis, rašytojai, taip pat vilnie
čiai - J. Slovackis, A Mickevi
čius. Šis 1832 m. lapkričio mėn. 
draugijos susirinkime skaitė 
paskaitą tema Kur tautos dvasia 
ir kur jos ieJkoti? 

Kaip nė viename kitame 
sukilime prieš carizmą, prieš 
okupaciją, ryškiai, pasiaukojan
čiai tautos dvasią atskleidė mo
teris - Emilija Platerytė. (Gi
musi Vilniuje 1806 m. lapkričio 
13 d„ mirusi 1831 m. gruodžio 
23 d. Justinavos dvare; palaido
ta Kapčiamiestyje). Kovų daly
vė per visą laiką turėjo kapito
no laipsnį, vadovavo l-jam lie
tuviškam pulkui (vadintam ir 
25-uoju ). Ištikimybę idealams -
kovai už laisvę - parodė taip 
pat pastangos kartu su drauge 
Marija Rašanavičiūte bei pus
broliu Cezariu prasimušti į 

Panerią mūšiui 175-ri 

KryžiaWI pavidalo koplyčia ir iškilmės, pradininko L. Ragauskio žodis Ntr. L RagaW1kio 

Panerių koplyčioje klausantis liturginio lodtio Ntr. L. Ragauskio 

Prie paminklo-koplyčios Žvėryno seniūnijos gyventojos Ragaus- Kariuomenės kapelionas kuni
kytės: EibarU, Kugilė, Medein6 gas Langas ir garbh kuopos 

Ntr. L. Ragauskio kariūnas Ntr. L. Ragauskio 

Vilniaus bendruomen6s atstovai ir signatarai - R. Ozolas ir K. Uoka Ntr. L Ragauskio 

Lenkiją, kur sukilimas tebevy
ko, o ne į Prūsiją - ten sudėti 
ginklus. 

Apie Emilijos Platerytės 
narsumą, pasišventimą parašy-

ta eilėraščių net 5 kalbomis: 
lenkų (A. Mickevičiaus), anglų, 
prancūzų, vokiečių, italų. Per 
minėjimą 2006 m. birželio 18 d. 
prie paminklo Paneriuose buvo 

perskaitytas ir Vandos Saka
lauskienės eilėraštis lietuvių 
kalba. 1842 m . Niujorke išleis
tos jos biografijos globėjai buvo 
JAV prezidentas 'I}'ler, ekspre-

ridentas van Buren, kiti valsty
bės vyrai, politikai. (Iš mūsų ra
šytojų ją savo dramoje 1831 me
tai pavaizdavo A. Vienuolis.) 

Kiek to XIX š. kvietimoAt
sibusldte!, Adomo Mickevičiaus 
paskelbtos temos- Kur tautos 
dvasia? nuotaikos išlikę XXI 
šimtmetyje, išlikę mumyse? 

Gražų sekmadienio (birže
lio 18) vidudienį paminėti su
kakties, pagerbti žuvusių, at
skleisti kovų už laisvę tradiciją, 
istorijos tęstinumo suvokimą 
atėjo ... 35 asmenys. Thi daug ar 
mažai? Vis dėlto ne 3,5 ... Ypač 
kad nebuvo beveik jokios infor
macijos, nors žinutės apie su
kaktį žiniasklaidai buvo išsiun
tinėtos. 

v Sukilimui valandėlę skyręs 
"Zinių" radijas (vedantysis 
Audrys Antanaitis) prisipažino, 
kad rasti pranešėjų - pokalbio 
dalyvių - buvo labai nelengva. 
Paklaustas Istorijos institutas 
pareiškė, jog domėtis 1831 m. 
tema būtų prabanga; reikėtų 
pasiekti Varšuvą, Maskvą. (Mū
sų dienomis tai per toli, per 
sunku ... ). 

Padėtį išgelbėjo ne mokslo 
vyrai ar politikos vilkai, o Vil
niaus bendruomenės. Pirmiau
sia Žvėryno. Jos narys Liudvi
kas Ragauskis, tapęs renginio 
dvasia, tradicijos gaivintoju. 
Prisidėjo taip pat Pilaitės bend
ruomenė, 'Irakų Vokės ir Aukš
tųjų Panerių. Be to, dalyvavo 
pakviesti karo kapelionas, kuni
gas Langas ir ortodoksų šventi
kas Tėvas Vladimiras. Sužinoję 
atėjo signatarai Kazimieras 
Uoka ir Romualdas Ozolas. Iš 
35 atėjusių akį traukė tvarkin
gos, kuklios su kasytėmis trys 
mergytės, vienos jų žaliy kepurę 
ženklino įrašas - Zvėryno 
bendruomenė . (Pasirodo, tai 
Ragauskytės - Medeinė, Rugi
lė, Eibartė. Panerių kalvose ei
nančios istorijos pamokas, ku
rių mokytojai - tėtis ir mama). 
Oriai laikėsi augalotas, nekal
bus aštuntokas Vladas su skau
tų kaklaraiščiu, vienintelis iš 
Salomėjos Nėries gimnazijos. 
Paklaustas, ar jam įdomu, tvir
tai atsakė- taip. 

Koplyčioje po liturginio žo
džio L. Ragauski.s glaustai pa
pasakojo apie sukilimą - (o, su 
kokiu susidomėjimu jo klausėsi 
garbės kuopos vyrai, karo ka
pelionas!). Po to ortodoksų ku
nigas kapinaitėse pasimeldė už 
kritusius caro armijos karius, ir 
visi pasuko mūšiui pažymėti pa
minklo link. Čia bendruomenės 
atstovai padėjo ąžuolo lapų gir
liandą, gėlių, pastatė žvakes, 
čia buvo perskaitytas Emilijai 
Platerytei skirtas eilėraštis, o 
garbės kuopos vyrai 3 salvėmis 
pagerbė žuvusius. 

Kaip čia dar sykį neprisi
minus Istorijos instituto, jo pa
svarstymo, kad 1831 m. tema -
prabanga! Matyt, ateiti i Pane
rius (net iš Vilniaus ... ) būtų bu
vusi dar didesnė prabanga, to
dėl jos sau neleido ne tik insti
tuto darbuotojai, bet ir seimas, 
vyriausybė, šaunioji mūsų žinia
sklaida. 

Neilgai trukusių 175-ųjų 
metinių sukakties minėjimo da
lyviai (tie 35) nutarė birželio 
19-ąją minėti kasmet, paversti 
ją tradicija. Sėkla pasėta. Gal 
Adomui Mickevičiui galima bus 
atsakyti: tautos dvasia gyva, ne
mirusi, ją žadina bendruo
menės ... 



Emigracijos įtaka ekonomikai ir visuomenei 
VALDAS SAMONIS 

Šį kartą komentaras iš Pa
saulio lietuvių centro Lemonte 
prie Čikagos, kur ką tik pasi
baigė LR seimo ir JAV Lietuvių 
bendruomenės komisijos visą 
savaitę trukusi sesija. Komisijos 
pirmininko Vytauto Maciūno 
pakviestas padariau pagrindinį 
mokslinį pranešimą ir vadova
vau seminarui apie emigracijos 
procesų lyginamąją įtaką Lie
tuvos ir kitų šalių ekonomikai 
ir visuomenei, pasinaudodamas 
viena iš naujausių žinių vady
bos technologijų "Mind Ma
nager". 

Emigracijos srityje pirmau
janti visoje ES Lietuva per 16 
metų jau prarado apie pusę mi
lijono vidurinio ir jaunesnio am
žiaus žmonių. Pagrindine dali
mi šie praradimai yra vis dar il
gos sovietinės okupacijos pada
rinys, kadangi komunizmas, be
sitęsiantis (ir galo nesimato) so
vietinės nomenklatūros klestė
jimas bei jaunimo išstūmimas iš 
valstybės reikalų sulėtino ir į 
klampius klystkelius nubloškė 
Lietuvos ekonominę ir pilietinę 
plėtrą bei smarkiai padidino 
Lietuvos gyvenimo lygio atsili
kimą nuo Vakarų. 

Lietuviai yra "pusbrolių 
tauta", tad emigrantai nuošir
džiai padeda Lietuvai siųsdami 
giminėms ir draugams dalį savo 
sunkiai uždirbtų pinigų. Pagal 
mano apskaičiavimus, su ku
riais maždaug sutiko sesijos da
lyviai, tie pinigų srautai (perlai
dos) Lietuvon gali dabar siekti 
apie bilijoną dolerių per metus, 
tai yra apie 10% Lietuvos BVP. 

Toks intensyvus žmogiškųjų iš
teklių nutekėjimas užsienin yra 
labai žalingas ilgalaikei Lietu
vos ateičiai, ypač kad šalies prie 
Nemuno gyventojų skaičius jau 
nusirito žemiau 3.4 milijono. 
Keletas seimūnų, jų tarpe ko
misijos pirmininkė Laima Mo
genienė, prisipažino, kad jiems 
graudu buvo emigrantų sureng
tose Joninėse, kuriose dalyva
vome, matyti minias jaunų 
žmonių palikusių Tėvynę! Vis 
dar netoli pusės emigrantų iš 
Į-ietuvos laimės ieškoti vyksta į 
Siaurės Ameriką. 

Su globalizacija surišta 
emigracijos procesų banga pa
saulyje dar tik pradedama rim
tai tyrinėti; antai Jungtinių Tautų 
organizacijos aukšto lygio dia
logas šia tema prasidės tik š.m. 
rugsėjo mėn. Aš jau bandžiau 
iš lyginamosios perspektyvos 
analizuoti eilę statistinių tyrimų 
ir kitų darbų apie emigracijos 
procesus pasaulyje ir Lietuvoje. 
Reikia pripažinti, kad emigraci
jos srautuose iš Lietuvos kas
kart vis didesnis nuošimtis išsi
lavinusių, novatoriškų ir kitų 
labai vertingų kiekvienai šaliai 
žmonių. JAV, o ypač Kanados, 
imigracinė politika yra nukreip
ta į protų importą iš viso pa
saulio (tenka su tuo praktiškai 
susidurti dirbant patarėju). Dėl 
šios ir kitų priežasčių emigraci
jos problema yra nepaprastai 
sunki ir paini. Laisvės sąlygomis 
nėra Berlyno sienų ar kitų "fi
zinių" būdų užkirsti emigracijai 
kelią, o ir ES yra pagrįsta žmo
nių judėjimo laisvės principu. 
Dėl visuomenės senėjimo pro
cesų, ES šalys sudomintos to-

kių jaunų žmonių, o ypač protų 
importu. Thigi šie metai yra ES 
paskelbti migracijos metais. 
Deja, jokie naivūs pasiguodi
mai Lietuvoje, kad emigrantai 
greit sugrįš Tėvynėn, nelengvi
no problemos sprendimo. Nau
jausių išeivių jau sudaryti šiokie 
tokie savitarpio pagalbos tink
lai tik paskatins emigracijos 
srautų intensyvėjimą. 

Neilgame pranešime nega
lėjau išsamiau išdėstyti savo 
siūlomų esminių ir modernių 
emigracijos problemos spren
dimų. Tačiau pasiūliau bendrą 
sprendimų ieškojimo kryptį. Ji 
susišaukia su išeivijos jau anks
čiau pasiūlyta integralios tau
tos sąvoka. Pasiūliau, būtent, 
kurti:'globalią, virtualią Lietu
vą". Si sąvoka apimtų kūrimą 
virtualių tinklų ir tinklų, kurių 
dėka būtų galima įjungti nute
kėjusius protus šalies prie Ne
muno plėtros ir modernizavi
mo darban. Ypatingą progą čia 
suteikia Interneto Nr 2 (Web 
2.0) technologijų atėjimas, ku
ris įgalina labai plačius ir veiks
mingus grįžtamuosius ryšius 
tarp žmonių ir organizacijų vi
same pasaulyje. 

Apie emigraciją šioje sesi
joje pasisakė Lietuvių grįžimo į 
tėvynę informacijos centro di
rektorius Žilvinas Beliauskas 
bei naujausios emigracijos at
stovai, vadinamieji "trečiaban
giai". Aukštų mokslų siekiančio 
JAV lietuviško jaunimo atsto
vai, jau trečiosios kartos išeiviai 
Daina Mačiūnaitė ir Kęstutis 
Daugirdas padarė labai įdo
mius pranešimus apie savo pa
tirtį iš stažuočių Lietuvoje. 

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos pastatai Ntr. J. Kuliešiaus 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

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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Zmonių minios gatvėse 
Neseniai Torontas buvo 

pats triukšmingiausias mies
tas Kanadoje. Dešimtis tūks
tančių žiūrovų sukvietė mažų
jų automobilių lenktynės 
"Molson Indy Grand Prix". 
Centrinėje Toronto aikštėje 
trejetą dienų vyko tradicinė 
45-oji provincijos vaizduoja
mojo meno rūšių paroda. 
Tūkstančiai torontiečių ir 
miesto svečių patyrė įdomių 
akimirkų gatvių šventėse, tra
diciniame afrikiečių festivaly
je. Tačiau turbūt labiausiai įsi
mintinas savaitgalis futbolo 
gerbėjams. Po įtemptų Italijos 
ir Prancūzijos komandų bai
giamųjų varžybų, laimėjus Ita
lijos žaidėjams, jos gerbėjai 
Little !taly (College gatvėje) ir 
Corso Italija (St. Clair/Lans
downe) surengė šventines ei
tynes. Torontas, išskyrus Itali
ją, turi didžiausią šios tauty
bės žmonių bendruomenę. 
Surašymo žiniomis, Toronte 
gyvena 70,000 italų ir beveik 
pusė milijono italų kilmės ka
nadiečių. Nors Italijos ko
mandos pergalę sveikino dau
giau kaip šimtas tūkstančių 
žmonių, miesto policija ne
įkyriai, bet sumaniai palaikė 
drausmę, išvengta didesnių 
tvarkos pažeidimų. 

Kanados ministerio pir
mininko S. Harper susitikime 
su JAV prez. G. W. Bush pas
tarasis paskyrė gerų žodžių 
Kanadai, palankiai įvertino 

jos antiteroristinius veiksmus, 
padėkojo misijos Afganistane 
dalyviams ir vadovams. Jis 
taip pat pabrėžė, jog pats ne
prieštarauja, kad būtų atidėta 
pasienio pasų kontrolė, jei 
tam pritars Kongresas. Pokal
byje buvo aptartos abipusės 
šalių saugumo problemos, 
ekonominiai ryšiai. 

Kanados finansinės žval
gybos specialistai perima va
dovavimą tarptautinei organi
zacijai. Ji įkurta prieš 11 metų, 
kai Briuselyje susitikę valsty
bių atstovai nutarė, kad būti
na vienyti tarptautines pa
stangas kovai su teroro veiks
mų rėmėjais. Organizacija yra 
sutelkusi 101 finansinės žval
gybos grupę visame pasaulyje. 
Lig šiol jos vadovybė neturėjo 
pastovios būstinės. Administ
racinė įstaiga labai nedidelė, 
visos lėšos skiriamos finansi
nei žvalgybai ir ryšiams. Ka
nados vyriausybė skiria 5 mln. 
dol., kad Toronte būtų įkurta 
pastovi šios tarptautinės orga
nizacijos būstinė. 

Suimtas libanietis Assem 
Hammond kaltinamas ketini
mais išsprogdinti Niujorko 
Manhattan požeminį traukinį 
po Hudson upe ir užtvindyti 
Niujorko verslo rajoną. A. 
Hammond - buvęs Montrea
lio Concordia universiteto stu
dentas. Atvykęs su tarptauti
nių studijų viza, jis studijavo 
finansų ir verslo mokslus. 
Hammond trumpai dirbo Ka-

nados valstybiniame banke pa
tarėju įvairiais finansiniais 
klausimais, bet, neišlaikęs ban
domojo laikotarpio, buvo at
leistas. Vėliau grįžo į Libaną. 
Nusikaltėlių grupėje, be jo, dar 
8 nariai, gyvenantys įvairiose 
užsienio šalyse. Bet kol kas su
imtas tik A. Hammond. 

Vasara - geriausias me
tas keisti mitybos įpročius. 
Apklausa atskleidė, kad kas
dieniniame kanadiečių maiste 
per daug riebalų ir cukraus, 
ant pietų stalo per mažai -
daržovių ir vaisių. Dar nepa
kankamai valgoma pieno pro
duktų - pagrindinio kalcio šal
tinio. Pastebėta, kad riebalų 
naudojama 10% mažiau nei 
prieš 30 metų. Dabartiniu me
tu - tik 30% kalorijų gauna
ma iš riebalų. Tačiau nerimą 
kelia vaikų mityba. Jie valgo 
per daug kaloringo maisto ir 
užkandžių (fast food, junk 
food) ir mažiau aktyvūs. Spor
tui skirtą laiką pasiglemžia te
levizija ir kompiuteris. Mo
kyklose jau cukrumi ir rieba
lais perkrautas maistas keičia
mas sveikesniu, atsisakant itin 
saldžių gaiviųjų gėrimų. 

Kanados ir kitų Europos 
šalių teisininkai įtaria, kad 
Kinija naudoja persodinimui 
įkalintųjų Falun Gong (Kini
joje persekiojama religinė or
ganizacija) narių kūno orga
nus. Suskaičiuota, kad atlikta 
apie 41,500 tokių įtartinų ope
racijų. Pasaulio spaudoje pa
sirodžius reportažams apie 
tokį nelegalų ir nemoralų 
veiksmą, Kinija jau priėmė 
naują įstatymą, reikalaujantį, 
kad ligoninės nurodytų šalti
nius, iš kurių gaunami orga
nai. Tačiau du Kanados teisi
ninkai, tyrę šią problemą, tvir
tina, kad įstatymas savaime 
padėties nepakeis. 

Opozicinė-pirmųjų Ka
nados gyventojų vadovybė ku
riasi paslapčiomis. Kvebeke 
Gatineau susirinkę apie 60 
įvairių indėnų genčių ir orga
nizacijų atstovų paskelbė, kad 
jie įkuria Pirmųjų Kanados 
gyventojų konfederaciją. Jos 
tikslas atstovauti visiems ne 
rezervatuose gyvenantiems 
indėnams ir pakeisti dabartinį 
oficialiai pripažįstamą Indėnų 
kongresą. Naujoji organizaci
ja turės savo atstovus kitose 
provincijose ir planuoja su
telkti apie 0.5 mln. narių jau 
pirmaisiais metais. Indėnų 
konfederacijos didžiuoju vadu 
(Grand Chiet) išrinktas Guil
laume Carle, anksčiau vado
vavęs Kvebeko indėnų sąjun
gai (N ative Alliance of Que
bec ). Jis ketina prašyti šalies 
vyriausybę, kad Kongresui 
skiriami 5 mln.dol. būtų per
duoti naujajai organizacijai. 

Septynioliktasis ir jau
niausias pagal amžių Kana
dos kareivis tapo Thlibano au
ka Kandaharo provincijoje. 
Anthony J oseph Boneca iš 
Thunder Bay, ON, žuvo pat
ruliuodamas Pashmol kaime. 
Ten pastaruoju metu itin pa
gausėjo Tulibano išpuolių. Tė
vams paprašius, žuvusiam ka
riui surengtos privačios laido
tuvės. S.K. 
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NAUJA VIZŲ TVARKA 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija praneša, kad dėl 
konsulinių paslaugų pertvar
kymo Belgijos užsienio reika
lų ministerija nusprendė už
daryti vizų skyrių Belgijos 
ambasadoje Lietuvoje ir vizų 
išdavimo darbus perduoti 
Belgijos ambasadai Lenkijo
je. Sis sprendimas įsigalios 
2006 metų rugpjūčio l dieną. 
Nuo tada vizų prašymus Lie
tuvos piliečiai ir gyventojai 
privalo teikti tiesiogiai Belgi
jos ambasados konsuliniam 
skyriui Varšuvoje adresu: Uli
ca Senatorska 34, 00-095 
Warszawa, tel. (00 48 22) 551 
28 00. El. pašto adresas: War
saw@diplober.org 

PASAULIO PAVELDO 
SESIJA 

30-ojo Pasaulio paveldo 
komiteto sesiją, kuriai pirmi
ninkauja Lietuvos nuolatinė 
atstovė prie Jungtinių Tautų 
švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacijos (UNESCO) Ina 
Marčiulionytė, liepos 9 d. 
pradėjo UNESCO generali
nis direktorius Koičiro Ma
cuura. Programoje - praneši
mai apie klimato pokyčio po
veikį į Pasaulio paveldo sąra
šą įtrauktiems objektams, 
apie Afrikos pasaulio paveldo 
fondą, diskusijos apie pavel
do sąraše esančių objektų ap
saugą, vertinimo kriterijus, 
nominacijas ir pan. Komite
tas aptarė 27 kultūros, 8 gam
tos, 2 mišrius ir 3 kelių valsty
bių teritorijose esančius ob
jektus, pateiktus 30 valstybių. 
Spaudos konferencijoje daly
vavo Francoise Riviere, 
UNESCO generalinio direk
toriaus pavaduotoja kultūros 
klausimams, Francesco Ban
darinas, UNESCO Pasaulio 
paveldo centro direktorius ir 
Ina Marčiulionytė, Pasaulio 
paveldo komiteto pirminin
kė. Pasaulio paveldo komite
tą sudaro 21 valstybės atsto
vai, kuriuos šešeriems me
tams renka sutartį pasirašiu
sios valstybės. Šiuo metu pa
gal UNESCO 1972 metų Pa
saulinio kultūros ir gamtos 
paveldo globos konvenciją 
saugoma 812 objektų, turin
čių "visuotinę išskirtinę ver
tę". Iš jų 628 - kultūros, 160 
- gamtos ir 24 - mišrūs objek
tai 137-iose prie konvencijos 
prisijungusiose valstybėse. 

DVI TRAUKINIO AVARIJOS 
Sekmadienį maršrutu 

Vilnius-Klaipėda važiavęs 
greitasis keleivinis traukinys 
"Pajūris" per kelias valandas 
patyrė dvi avarijas. BNS ži
niomis, apie 7 val.vak. Kauno 
rajone, tarpstotyje Šilainiai -
Kėdainiai, traukinys susidūrė 
su mikroautobusu, važiavusiu 
per pervažą degant draudžia
majam šviesoforo signalui. 
Per šią avariją žmonės nenu
kentėjo, buvo apgadintas mik
roautobusas, vežęs kopūstus, 
ir nestipriai apgadintas trau
kinio lokomotyvas. Maždaug 
po valandos traukinys kelionę 
tęsė toliau. Antra avarija įvy
ko maždaug po pustrečios va
landos netoli Telšių. Trauki
nys susidūrė su per pervažą 
važiavusiu traktoriumi. Trak
torininkas iš įvykio vietos pa
bėgo, dėl sugadinto lokomo-

tyvo traukinys kelionės tęsti 
nebegalėjo. Nuostolių patyrę 
keleiviai, kurių galėjo būti 
apie 260, dėl žalos atlyginimo 
turėtų kreiptis į "Lietuvos 
geležinkelių" kasas. 

NAUJI PASKYRIMAI 
Lietuvos ambasadorius 

JAV ir Meksikai Vygaudas 
Ušackas bus skiriamas vado
vauti Lietuvos ambasadai Di
džiojoj e Britanijoje, o Asta 
Skaisgirytė-Liauškienė - Iz
raelyje. Ji, anksčiau dirbusi 
ambasadore Paryžiuje, iki šiol 
vadovavo Užsienio reikalų 
ministerijos Personalo depar
tamentui. Taip pat priimtas 
nutarimas dėl Aurimo Tau
ranto atšaukimo iš Lietuvos 
nepaprastojo ir įgaliotojo am
basadoriaus Didžiosios Bri
tanijos ir Šiaurės Airijos pa
reigų. Jis iš ambasadoriaus 
pareigų atšaukiamas pasibai
gus kadencijai. Lietuvos dip
lomatinį atstovą užsienio 
valstybėje, gavus tos užsienio 
valstybės sutikimą priimti bei 
iš anksto apsvarsčius kandi
datūrą Seimo Užsienio reika
lų komitete, vyriausybės tei
kimu skiria prezidentas. 

PAŽEISTA ORO ERDVĖ 
Lietuvos karinių oro pa

jėgų (KOP) tyrimas nustatė, 
kad birželio pabaigoje iš Ka
raliaučiaus srities atskridęs 
Rusijos karinis lėktuvas tikrai 
buvo trumpai pažeidęs Lietu
vos oro erdvę. BNS skelbia, 
jog pažeidimą nustatė Lietu
vos KOP Oro erdvės stebė
jimo ir kontrolės valdybos ra
darai. Pasak vado, tyrimas pa
rodė, kad šio pažeidimo metu 
visos Lietuvos karinės žiny
bos suveikė sklandžiai, pagal 
nustatytas procedūras. Arti
miausiomis dienomis galima 
tikėtis Lietuvos diplomatų 
veiksmų Rusijos atžvilgiu. Pa
gal galiojančią praktiką dėl 
oro erdvės pažeidimų Lietu
vos diplomatai valstybei pa
žeidėjai gali įteikti notą. Pra
ėjusią savaitę Lietuvos URM 
įteikė notą Gudijai, reikalau
dama pasiaiškinti dėl birželio 
19 d. įvykusio incidento, kai 
Gudijos KOP sraigtasparnis 
"Mi-8" dukart per vieną die
ną mažame aukštyje įskrido į 
Lietuvos teritorijos gilumą. 
Atsakymo į šią notą dar ne
gauta. 

PARAMA MOKSLUI 
Liepos 4 d. Švietimo ir 

mokslo ministerijoje (ŠMM) 
pasirašytos sutartys su švie
timo, profesinio mokymo, 
mokslo, studijų ir kitomis ins
titucijomis, kurios per praėju
sius metus prašė paramos iš 
Europos regioninės plėtros 
fondo ir paramą gavo. Lėšos 
yra skirtos plėtoti švietimo ir 
mokslo sektoriaus infrastruk
tūrai. 47 projektams iš 214 
šiemet skirta pinigų daugiau 
nei 132 mln. litų. Už paramą 
bus atnaujinama profesinio 
mokymo įranga, įrengiami 
technologijų, informatikos, 
gamtos mokslų kabinetai 
bendrojo lavinimo mokyk
lose, remontuojami keli suau
gusiųjų mokymo centrai, mo
dernizuojama penkių kolegi
jų specialistų praktinio rengi
mo bazė, skelbia LGTIC. RSJ 

Kuo. K. Kaknevičius aukoja Mišias savo gimtinės šventovėje 

Kun. Kazimieras Kaknevičius gimė Čekaičių bonauja lietuvių parapijoje. Užvenčio klebonas per 
dvare ir buvo pakrikštytas Užvenčio miestelio du sekmadienius skelbė parapijiečiams, kad kuni
šventovėje 1926 m. Praėjus 80 metų kun. K. Kak- gas K. Kaknevičius, kuris paliko Užventį prieš 66 
nevičiui kilo mintis grįžti į tą pačią šventovę, ku- metus, grįžta, birželio 17 d. atnašaus šv. Mišias ir 
rioje buvo krikštytas, atnašauti padėkos šv. Mišias atšv~ savo 80 metų amžiaus sukaktį. 
ir atšvęsti savo 80 m. amžiaus jubiliejų. Šeimos na- Sventovėje susirinko ne tik giminės, bet ir už
riai, tebegyvenantys Lietuvoje, viską paruošė. 1940 ventiškiai, su kuriais teko mokytis pradžios mokyk
m. jie buvo rusų išvaryti, išvyko iš Čekaičių bei loje. Pamaldos jaudinančios, su ašaromis. Po šv. 
Užvenčio ir nebegrįžo. 2006 m. birželio 17 d. kun. Mišių - iškilmingos vaišės. Jis dėkoja Dievui, kad 
K. Kaknevičius, lydimas gausios giminių grupės, leido grįžti į tą pačią šventovę, kur buvo kūdikis 
grįžo į Užventį iš Kanados Londono, kur kle- pakrikštytas. 

Hamilton, ON 
HAMILTONO "RAMBY

NE", lietuvių iniciatyva pastaty
tame 50-ties apartamentų pa
state, gyvena truputį daugiau ne
gu pusė lietuvių. Dauguma jų 
našlės, našliai pensininkai, kurie 
nori ramiai be namų išlaikymo 
rūpesčių gyventi. Jie tik turi būti 
pajėgūs pasigaminti maistą ir ap
tvarkyti savo apartamentą. Turin
tiems automobilius yra vieta 
jiems pastatyti priešais pastatą. 
Gatvėje kursuoja miesto autobu
sai kas kelios minutės, o jų susto
jimo vieta su pastoge - tik kitoje 
gatvės pusėje. Pirmajame pastato 
aukšte - du kambariai sportui, 
skalbykla ir didelis kambarys 
skaitykla su geru televizoriumi. 
Čia žaidžiama kortomis ar "do
mino". Yra durys į gražiai su
tvarkytą kiemo parką, o toliau už 
tvoros - lapuočių miškas. Kieme 
atšventėm Kanados dieną. Vaišes 
organizavo mūsų vadovybė. Buvo 
aukštai iškeltos Kanados ir Lie
tuvos vėliavos. 

Punktualiai 2 v.p.p. prie sta
lų jau sėdėjo apie 50 asmenų. 
Aptarnavo valdybos nariai, ypač 
Gedas Breichmanas su žmona. 
Gedas, būdamas jaunas pensi
ninkas, dabar yra "Rambyno" ve
dėjas (gen. manager). Jis gana 
daug laiko praleidžia "Rambyno" 
tvarkymui, nors tam yra tarnau
tojų. Matėme jį žolę pjaunant, 
gėles sodinant bei raštinėje dir
bant. Gyvenančiam "Rambyne" 

nr' /AAt..V: FOUR SEASONS 
IU'f/'P'I~; REALTV LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarna
mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Co llingwoodo apy
linkėse kreipki 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 

reikia džiaugtis čia atsikrausčius. 
Džiugu matyti daugėjantį tau
tiečių skaičių "Rambyne". J.K. 

A.a. ANTANUI LUKOŠEVI
ČIUI mirus Hamiltone, jo atmi
nimui pagerbti reikšdami užuo
jautą mirusiojo artimiesiems ir 
giminaičiams Lietuvoje, Kanados 
lietuvių fondui aukojo: $25 - S. 
Dalius, J. Krištolaitis; $20 - S. 
Matukaitienė, K.G. Žukauskai; 
$10 -A. Didžbalienė. J.K. 

Victoria, BC 
BIRUTĖ VYČINIENĖ at

siuntė $100 auką, našlaičių 
kaimui Vaiko tėviškės namai 
paremti. Aukotajai dėkoja -

KLKM dr-jos centro valdyba 

~MERIKOS LF ŽINIOS 

• Sveikiname š.m. gegužės 
mėnesį Amerikos lietuvių fondo 
naujais nariais tapusius Robertą 
ir Giną Blinstrubus, Henriką Sta
są, Laurą Rukšėnaitę, Kristiną 
Stankaitytę-Phillips, Nijolę Nau
sėdienę, Nijolę Tarvinaitę, Vy
tautą Sendą. Atminimo įnašu 
Dalia Drėmienė pagerbė ir į ALF 
įrašė a.a. Juozą Milvydą; Aldona 
Smulkštienė pagerbė a.a. Oną 
Vilkaitę-Lukšienę ir a.a. Simoną 
Lukšą; Vytautas Graužinis pa
gerbė a.a. ~amunę Eleną Griga
navičienę. Seima ir kiti asmenys 
atminimo įnašu pagerbė ir į ALF 
įrašė a.a. Eleną Purelienę. ALF 
adresas: 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, USA. Tel. 630 
257-1616. Inf. 

• 

SVEIKINAM 
vaikaitLANDRIŲ GOCENTĄ, 
Irenos (Zilvytytės) ir Eriko Go
centų sūnų, baigusi Western uni
versitetą Londone, ON, ir įsigiju
sį 4 metų garbės bakalauro laips
nį prancūzų kalbos ir literatūros 
srityje. Trečiais metais jis studi
javo Nice universitete Prancūzi
joj. Tolesnes studijas tęs "Alt
house Faculty of Education", 
Western universitete. Tikisi gim
nazijoj dėstyti prancūzų kalbą ir 
istoriją. Seneliai -

Alina ir Kazys Žilvyčiai, 
Hamiltonas 

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

tevzib@pathcom.com 

1'EDOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELfNIAI SUSIRG IMAI 

~ ĮAUGĘ NAGA I 

~ VIETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRJEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKrMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAJS 

+ PRilMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERIL OS [RANKLAI 

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



''Ilga mano kelionė'' 
Prel. Igno Urbono gyvenimo istorija. Jo atsiminimų knygos sutiktuvės Lemonte 

siems užteko kėdžių, kai kurie 
turėjo stovėti. Negana to - pritrū
ko knygų, norėjusiems jų įsigyti. 
Kaip mums sakė autorius, buvo 
atsinešta 50 egzempliorių, nes jis 
nesitikėjęs tokio didelio susido
mėjimo. Tačiau jis minėjo, kad iš 
Lietuvos gauta 200 egz., tai bus 
proga vėliau ją nusipirkti. 

Prelato Igno Urbono atsiminimų knygos sutiktuvės Pasaulio 

Sutiktuvėse knygą apžvelgė 
viena iš rengėjų komiteto narių -
Irena Kriaučeliūnienė. Komite
tui pirmininkavo Irena Kazlaus
kienė, o Vanda Gvildienė irgi da
lyvavo rengime. Be to, kalbėjo ir 
pats knygos autorius, prel. l. Ur
bonas. Jis nusiskundė, kad kny
goje redagavimo metu atsirado 
nenaudotinų žodžių (barbariz
mų), kurie Lietuvoje dabar labai 
mėgstami. Susirinkusieji buvo ir 
vaišinami, o jų išlaidas padengė 
pats knygos autorius. Vaišių pa
ruošimu rūpinosi Alė Karaliū
nienė, Zita Dapkutė, Marytė Sa
liklienė. 

lietuvių centre Lemonte. Autorius sėdi kairėje pusėje v 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Pernai prel. Ignas Urbonas, 
talkinantis Pal. Jurgio MaJulaičio 
misijoje, Lemonte prie Cikagos 
atšventė savo 95-jį gimtadienį. 
Savo ilgo gyvenimo akimirkas jis 
sumanė įamžinti knygoje, ku!"ią 
pavadino Ilga mano kelionė. Sią 
knygą autorius ruošė spaudai tre
jus su pusę metų, o išleido visai 
neseniai Lietuvoje, Alytuje, savo 
jaunystės mieste. Leidinys turi 
370 puslapių, redaguotas Rūtos 
J asionienės, leidėjas -Alytaus 
naujienos. 

Autorius savo knygą dedika
vo savo tėvų - Marcelės ir And
riaus Urbanavičių (tokią pavardę 
anksčiau turėjo ir prel. Ignas) at
minimui. Iš jos sužinome, kad 
autorius gimė septynių vaikų šei
moje (3 berniukai ir 4 mergaitės), 

N tr. E. Sulaičio 

o jis buvo antras iš eilės. Šį pa
saulį Ignas išvydo 1910 m. gruo
džio 5 d. Alytaus apskrityje, Dzū
kijoje. 

Dzūkijoje išgyventus laikus 
autorius gražiai sugeba perduoti 
skaitytojams, taip pat ir vėlesnių 
metų įspūdžius, kuriais jis moka 
sudominti knygą paėmusį į ran
kas. Tas, žinoma, autoriui pri
gimta, nes jis nuo jaunų dienų 
mėgo rašyti, o vėliau bendradar
biavo spaudoje (Draugo dienraš
tyje, Tėviškės žiburių savaitraštyje 
ir kitur). Pažymėtina, kad prel. 
Ignas yra ir geras pamokslinin
kas, galintis jautriai nuteikti ti
kinčiuosius. 

Šios įdomios knygos sutiktu
vės įvyko birž~lio 25 d. PL centro 
didž. salėje. Zmonių prisirinko 
daugiau negu tikėtasi - ne vi-

Atėjusieji į renginį džiaugėsi 
galimybe susipažinti su įdomiai 
paruošta knyga ir susitikti su vi
sad besišypsančiu jos autoriumi 
bei proga pabendrauti. O tie, ku
rie skaitė ar skaitys knygą Ilga 
mano kelionė, patyrė ar patirs -
kiek daug gali nuveikti vienas 
žmogus, kuris tikrai yra pasi
šventęs kitų tautiečių ir tikinčių
jų labui. Čia minima knyga yra 
gausiai iliustruota nuotraukomis, 
kurios autoriaus ilgos kelionės 
kai kuriuos momentus dar labiau 
išryškina. 

Lietuvos pagalba ... vaje, daugiausia iš Lenkijos, Gudijos, Ukrainos ir 
Kazachstano. 

Išeivijai didėjant, ir departamento darbas di
dėja. Neįmanoma TMID-ui sudaryti "šiltnamines" 
sąlygas išeivijoje. Klausiama - kuo gali TMID 
paremti išeiviją? Bet taip pat reikia klausti, kuo 
išeiviai parems Lietuvą? Yra duomenų, kad didžioji 
dalis emigrantų rengiasi grįžti į Lietuvą. Tikimasi, 
kad jie parsiveš ne tik lietuviškąjį geną, bet ir pini
gines investicijas, gerą mokėjimą dirbti, ko nebuvo 
sovietmečiu. 

Atkelta iš 3-čio psl. 

Pasikeičiama informacija su bendruomenė
mis, taip pat stengiamasi teikti informaciją Lietu
vos gyventojams apie išeiviją per visuomeninę te
leviziją ir radiją, ELTA ir pan. Skirti lėšų specia
lioms laidoms ar interneto puslapiams dar būtų 
prabanga. 

Užsienio rėmimo centro administracines išlai
das padengia TMID. Centras skiria priedus prie 
stipendijų studentams iš užsienio studijuoti Lietu-

Tarpininkaujant TMID, XII PLJ kongreso 
reikmėms Lietuvos vyriausybė iš rezervo fondo pa
skyrė 200,000 litų. RSJ 

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 

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% •Nemokami čekių sąskaitų 
2 m. term. indėlius ...... 3.80% apmokėjimai 
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% 

•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 

St. Petersburgo, FL, lie
tuviai Gedulo ir vilties dieną 
minėjo sekmadienį, birželio 
11, Lietuvių klubo salėje. Po 
lietuviškų pamaldų Šv. Vardo 
šventovėje, kur buvo sugiedo
tas Tautos himnas, dauguma 
tautiečių susirinko į klubo sa
lę. Minėjimą pradėjo klubo 
pirm. L. Kynienė, paprašė vi
sus dalyvius atsistojimu ir ty
los minute pagerbti tautiečius, 
žuvusius Sibiro platybėse. 
Kalbą pasakyti pakvietė A. 
Karnių. Pastarasis pažymėjo, 
kad 1941 m. birželio 14-18 d.d. 
į Sibirą buvo išvežta 32,260 as
menų - senelių, vyrų, moterų 
ir vaikų. Sovietams grįžus, 
nuo 1944 m. iš Lietuvos iš
vežta dar 118,000 žmonių. Tik 
1953 m. Stalinui mirus, išveži
mas sulėtėjo. Kai kuriems bu
vo leista grįžti į Lietuvą. Trem
tinių teisės visą laiką buvo 
suvaržytos. Klubo moterų 
choras padainavo dainas: 
Ąžuolų šlamesys, Motina rau
da ir Tėvynė Lietuva. Tarp dai
nų A. Kerberienė padekla
mavo iš B. Pūkelevičiūtės kny
gos Paskutinis birželis. Chorui 
dirigavo muz. A. Jurgutis. Pa
baigai chorą ir visus dalyvius 
sujungė daįna Brangiausios 
spalvos. M. Silkaitis perskaitė 
Lietuvos įvykių apžvalgą. Mi
nėjimas baigtas Lietuva brangi. 

Airija 
Šiaurės Airija, kaip teigia 

policijos tarnybos saugos pa
dalinio inspektorius R. Dem
sey, tampa vis įvairesnės etni
nės sudėties. Vietiniai gyven
tojai rodo priešišką nusista
tymą naujiems ateiviams. 
Krašte įvyksta ir rasinių iš
puolių. Airijos parlamento 
narys B. Armstrong tuo pikti
nasi. Sakė, kad šiuolaikinėje 
visuomenėje neturėtų likti 
vietos rasizmui. Jei visuomenė 
esanti netolerantiška ir ne
gerbianti kiekvieno žmogaus, 
tai ji nesanti pilnavertė. Rasi
niais išpuoliais kaltinami ne 
tik airiai, bet ir patys imigran
tai. Spaudoje skelbiama, kad 
neseniai policijos pareigū
nams teko sustabdyti lietuvių 
ir Rytų Timoro žmonių mušty
nes Dungannon mieste. Tokių 
susirėmimų su kitataučiais lie
tuviai jau ne vienąpatyrę. Per 
2005-2006 metus Siaurės Ai
rijos policijos tarnyba užre
gistravo 936 rasinius inciden
tus, iš kurių 7 46 laikomi kaip 
rasiniai nusikaltimai. 

Olandija 
Olandijos lietuvių bend

ruomenė ir Lietuvos ambasa
da Hagoje šių metų pavasarį 
surengė pasitarimą, kuriame 
dalyvavo olandų organizacijų, 
bendraujančių su Lietuva, 
Olandijos lietuvių bendruo
menės, Belgijos LB ir Vokie
tijos LB atstovai. Šio susiti
kimo dalyvius sveikino Lietu
vos ambasadorius Olandijoje 
R. Kalonaitis. Apie Olandijos 
LB reikalus kalbėjo jos pir
mininkė D. Toleikytė, apie 
Vokietijos LB - pirm. A. 
Šiugždinis ir Belgijos LB at
stovė - R. Vilčinskaitė. Taipgi 
kalbėjo Lietuvių kultūros ins-

tituto vedėjas dr. V. Bartuse
vičius ir Pasaulio lietuvių jau
nimo sąjungos pirm. D. Hen
kė. Apie savo veiklą pasisakė 
įvairios olandų organizacijos, 
kurios vienaip ar kitaip tą 
veiklą orientuoja į Lietuvą. 
Pasitarime aptartos įvairios 
problemos bei iškilę klausi
mai. Sutarta ir ateityje plėsti 
bendradarbiavimą bei savitar
pio informaciją. 

Gudija 
Rimdžiūnų krepšinio sa

lėje vyko krepšinio varžybos 
"Gervėčių krašto taurė, 
2006". Jas organizavo Gervė
či ų klubo pirm. A. Augulis, 
mokytojai D. Žemaitis ir J. 
Lazdauskienė. Vietinis laik
raštis rašė, kad tai buvusios 
geriausios iki šiol rengtos var
žybos. Sumanymą jas rengti 
palaikė ir Astravo savivaldy
bė, paskyrusi žaidėjams ir pre
mijas. Į varžybas buvo pa
kviestos stiprios komandos. 
Viena iš tokių buvo Smurgai
nių olimpinio rezervo koman
da, kurioje keli lietuvių kilmės 
žaidėjai atstovauja ir Gudijos 
jaunimo rinktinei. Ši koman
da tapo ir nugalėtoja" įveikusi 
sunkioje kovoje D. Zemaičio 
vadovaujamą "Gervėčių kraš
to" rinktinę. Ši komanda, lai
mėjusi antrą vietą, susilaukė 
labai gero žiūrovų įvertinimo. 
Gerų žodžių negailėta ir ko
mandos vadovui D. Žemai
čiui, kuris būdamas vyriausias 
amžiumi, nenusileido dvide
šimtmečiams. Visos koman
dos buvo apdovanotos premi
jomis. Į Smurgainius iškelia
vo įspūdinga pereinama "Ger
vėčių krašto" taurė, įsteigta 
A. Augulio. Apdovanoti ir 
gervėtiškių komandos geriau
si žaidėjai - G. Lopeta ir A. 
Jermakas. Pasibaigus varžy
boms jų dalyviai buvo pavai
šinti. Smurgainių komandos 
vadovas pakvietė gervėtiškius 
atvykti į svečius parungtyniauti. 

Rusija 
J. Bielskis, Kauno nusi

kaltėlių pasaulio autoritetas, 
sutikęs bendradarbiauti su 
teisėsaugos pareigūnais, juos 
apgavęs pabėgo į Sankt Pe
terburgą, nes čia turėjo gerai 
pažįstamų, panašių į jį nusi
kaltėlių. Bet laisve tesidžiaugė 
tik pusantro mėnesio. Birželio 
pradžioje nusikaltėlį šiame 
mieste suėmė Rusijos polici
jos pareigūnai. J. Bielskis bu
vo sučiuptas, kai iš praban
gaus buto buvo išėjęs pasi
vaikščioti. Rusų pareigūnai jį 
sulaikė, gavę Lietuvos krimi
nalinės policijos biuro infor
maciją ir prašymą. Jie lietuvio 
bute rado įvairių dokumentų 
ir daug pinigų. Lietuvos gene
ralinė prokuratūra kreipėsi į 
Rusijos teisėsaugos instituci
jas, kad J. Bielskis būtų grą
žintas į Lietuvą. Tikimasi, kad 
grąžinimo procedūra neuž
truksianti. Lietuvos proku
ratūros pareigūnai J. Bielskiui 
buvo pasiūlę sandėrį - jis turįs 
atskleisti visus savo įvykdytus 
nusikaltimus ir už tai jam pa
žadėta bausmė ne didesnė 
kaip 10 metų įkalinimo. Jis su 
tuo buvo sutikęs, tačiau grei
tai paspruko į Rusiją. J.A. 
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v Laiko karuselė mus neša į 
ateitį, o nuoširdūs ir prasmingi 
įrašai išlieka užfiksuoti rašyti
nėse laikmenose. Ar dažnai pa
mąstome, kiek vienas žmogus 
gali padaryti per savo gyveni
mą? Tikriausiai atsakymai bus 
labai įvairūs, juk ir žmonės la
bai skirtingi. Į daugelį klausimų 
atsakymus suradau analizuoda
ma prozininkės, poetės Alės 
Rūtos autografuotų leidinių 
kolekciją. 2005-ųjų metų pa
baigoje, gerbiama rašytoja 
šventė 90-ties metų sukaktį, bet 
ir būdama tokio solidaus am
žiaus, ji nuolatos mąsto apie 
Lietuvą, literatūrinę veiklą. 
Malonu jos kūrybą, straipsnius 
skaityti Kanados lietuvių sa
vaitraštyje Tėviškės žiburiai. Tu.d 
sugrįžtu prie autografuotų lei
dinių kolekcijos. Jau spaudoje 
rašiau, kad gerbiama rašytoja 
Rokiškio "Romuvos" gimnazi
jos bibliotekai dovanojo nema
žą autografuotų leidinių kolek
ciją. Gavome dar vieną siuntą, 
o joje atsispindi lietuvių litera
tūros istorija ... Kolekciją suda
ro per 320 egzempliorių doku
mentų. Tu.d dar kartą sklaidau 
įvairių leidinių puslapius, anali
zuoju įrašus ... Tui be galo di
džiulis turtas, aš manau, kad 
man atleis gyvieji ir mirusieji, 
kurių pavardžių ir įrašų straips
nyje nepaminėsiu, nes tai jau 
būtų didžiulė apimtis. 

Silti ir nuoširdūs įrašai 

Poetė, prozininkė Julija 
Švabaitė leidinyje Tu niekur 
neišėjai, "Mielai Alei ir Edmun
dui linki, kad niekur neišeitu
me ... " 

Prozininkas Saulius Tumas 
Kondrotas romane Ir apsi
niauks žvelgi.antys pro langą ra
šo: "Fantastiškai Kalifornijai ir 
jos žmonėms norėčiau rašyti ką 
nors daugiau, negu tik parašą. 
1987.Xl.2 Santa Monika". 

Širdies balsu kalba prozi
ninkas, dramaturgas Jurgis Jan
kus romane Anapus rytojaus. 
Jis skiria įrašą "Brangiems bi
čiuliams Edmundui ir Alei Ar
bams su didžiausiu dėkingumu 
už rūpestį, globą, o labiausiai 
už tikrą, lietuvišką širdingumą. 
1979 m. gruodžio mėn. 9 d.". 

Dar taip neseniai į Amži
nybę iškeliavęs poetas Vytautas 
Cinauskas eilėraščių knygelėje 
Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj ... 
rašo: "Gerbiamai Alei Rūtai 
nuo Kamajų Vytautas Cinaus
kas iš Obelių su pagarba ir nuo
širdžiausiais linkėjimais". 

Sklaidau archeologo, vi
suomenės veikėjo Jono Puzino 
knygą Profesorius, medicinos 
daktaras Petras Avižonis. Šiame 
leidinyje įrašą paliko Lindės 
Avižonienės vaikaičio žmona. 

Ji gerbiamą rašytoją Alę Rūtą 
įvardina dar viena Lietuvos 
šviesos skleidėja. Iš įrašų leidi
niuose galima labai lengvai at
sekti ir rašytojos kūrybos įverti
nimą. Tui atsispindi dedikuota
me dramaturgo, prozininko, 
publicisto Alberto Laurinčiuko 
apsakymų rinkinyje Tigro gyve
nimas ir mirtis. Įrašas liudija: 
"Mielai ir talentingai rašytojai, 
lietuvių dramaturgija~ vaikams 
pradininkei, Julijos Zemaitės 
prozos kelyje tradicijų tęsėjai ... " 

Ne vienas rašytojas, poetas 
prisimena jaukumą ir šilumą 
Alės ir Edmundo Arbų namuo
se. Ne išimtis ir rašytojas, bib
liografas, visuomenės veikėjas 
česlovas Grinkevičius. Jis Vulu
dienio varpuose prisipažįsta: 
"Nesu vertas to nuoširdumo ir 
draugiškumo, kurį patyriau 
šiuose namuose ... " Zinoma, 
kad iš įrašų leidiniuose galime 
susidaryti ir vaizdą apie ger
biamos Alės Rūtos charakterio 
savybes. Tui atsispindi lietuvių 
literatūros kritiko Valentino 
Sventicko eseistikos, užrašų ir 
literatūros kritikos leidinyje 
Laisvė kurti ir laisvė turėti. Au
torius rašo: "Alei Rūtai - gar
binantis Jūsų gerą širdį ir šviesų 
žodį gal 'sūnus palaidūnas'" -
Valentinas Sventickas. 

Analizuodama dovanotą 
Alės Rūtos autografuotų leidi
nių kolekciją, vienoje knygoje 
suradau du įrašus. Poetas, pro
zininkas Antanas Drilinga kny
goje Monsžnjoras. Akimirkos su 
monsinjoru Kazimieru Vasiliaus
ku rašo: "Gerb. p. Alei ir gerb. 
p. Edmundui - primindamas 
Lietuvą ir jo žmones - nuošir
džiai ... " Kitas autografas Mon
sinjoro Kazimiero Vasiliausko: 
"Gerb. Alei Rūtai prisiminimui 
susitikimo Angelų mieste 
1994.XI.14". 

Šalia grožinės literatūros 
leidinių kolekcijoje Bernardo 
Šaknio Lietuvių kalbos vadovė
lis 6 klasei. Jį autorius dedikuo
ja su geriausiais linkėjimais ... 

Kiekvienas žmogus savitas 
savo stiliumi. Šiltą ir nuoširdų 
įrašą apsakymų ir J!Uniatiūrinių 
novelių rinkinyje 'Zmogaus es
mė prozininkas Jonas Mikelins
kas dedikuoja gerbiamai ir mie
lai Alei Rūtai, gimtųjų namų 
žiburėlio Vaidilutei, - su nuo
širdžiausiais jausmais ir lietu
višku dėkingumu! Autorius Jo
nas Mikelinskas. Tus pats auto
rius romane Nors nušvietė 
laimėjimo viltis rašytojai linki, 
"kad niekada nepatektumėte į 

tokią padėtį, kur nebešviestų 
laimėjimo viltis". 

Maironio lietuvių literatū
ros muziejaus direktorė Aldo
na Ruseckaitė leidinį Jonas Ma
čiulis-Maironis (1862-1932) do
vanoja "Mielajai poniai Alei 
Rūtai ir ponui Edmundui, už
tikrindama, kad Maironio na
muose lietuviškumo dvasią vi
sada puoselėsime ir saugosi
me". Ugdymo procese pritajky
sime Alfonso 'fyruolio (Šeš
plaukio) knygą Pažintis su rašy
tojais ir knygomis. Ją gerbiamai 
rašytojai su geriausiais lįnkėji
mais dovanoja autorius. Siltą ir 
nuoširdų bendravimą liudija 
poeto Kęstučio Genio leidinė
lis Poezija. Autorius rašo: "Sa
vo sesutei Alei ir broliukui Ed
mundui - kad jie nepamirštų 
savo broliuko Kęstučio, buvu
sio jų namuose ... " 

Istorinis atspalvis rašytojo, 
žurnalisto Vytauto Alanto (Jaš
kevičiaus) ideologinių mąsty
mų knygoje Tauta istorijos vin
giais. Knygoje p. Irenos 1990 
m. bal. 23 d. Vytauto mirties 
dieną- nuoširdus ir atviras įra
šas brangiems ir nepamiršta
miems draugams Alei ir Ed
mundui - ši paskutinioji Vytau
to knyga teprimena jo begalinę 
meilę Tėvynei Lietuvai. Tui bu
vo jo gyvenimas iki paskutinio 
atodūsio - Turiu ačiū už mūsų 
seną draugystę Vytauto žodžiais: 
Jei aš po savo kojom nebejausčiau 
Senolių kūlgrindų gi,lių, 
Manęs nebūtų! 

Jei nematyčiau pakelėse 
Nuliūdusio, erškėčiais 

vainikuoto Dievo, 
Manęs nebūtų! 

Rokiškio "Romuvos" gim
nazijos bibliotekos fondą pra
turtino iliustruotos vaikiškos 
publicisto, prozininko Algirdo 
Gustaičio knygos. Autorius pa
stebi, kad gerbiama Alė Rūta 
nesikeičia ir ją autorius prisi
mena nuo universiteto laikų. 

Vydūno Raštus Alei Rūtai 
Lietuvos ir užjūrio rašytojai, 
kaip mūsų Tu.utos pasididžiavi
mui, dovanoja Eglė Nemunaitė 
- Vydūno draugijos vicepirmi
ninkė. Apie lietuvių tautos isto
rinius įvykius liudija literatūros 
tyrinėtojo, kritiko Ričardo Pa
kalniškio monografija Lietuvių 
poema. Joje įrašas: "Mielai Alei 
Rūtai - nuotaikingai lyrike~ ta
lentingai rašytojai, atminčiai šią 
knygą dovanoju, kuri buvo iš
platinta Nepriklausomybės at
statymo skelbimo savaitę". 

Iš bibliotekinės veiklos pa
tirties jau drąsiai galiu teigti, 
kad yra veiklos barų, dėl kurių 
graužia sąžinė, kurių jau nespė
jau padaryti... Tiksliau, nebesu
spėjau sutikti keleto žmonių. 
Kraštietė poetė Elena Mezgi
naitė, Rokiškio krašte buvo vi
suomet laukiama. Rokiškio ra
jono savivaldybės viešojoje bib
liotekoj e vykdavo jos naujų 
knygų sutiktuvės, o per Poezijos 
pavasarėlio šventes ji visuomet 
įnešdavo naujų vėjų ... Deja ... 
Siandien poetės jau nebėra gy
vųjų tarpe ... O atsitiko taip! 
Gerbiama rašytoja Alė Rūta 
dovanojo iš autografuotų leidi
nių kolekcijos ir paskutinę poe
tės Šaltas ginklas knygą tik, ži
noma, dedikuotą jai pačiai. 
Poezijos rinkinyje įrašas: "Pui
kiai rašytojai ir tos pačios mūsų 
Lietuvos žmogui". Tuigi gimna
zijos autografuotų leidinių ko
lekciją vis dėlto papildėme ger
biamos poetės Elenos Mezgi
nai tės leidiniu. Ne veltui sa
koma, kad ko labai trokšti - iš
sipildo ... 

Poeto, dramaturgo, prozi
ninko Anatolijaus Kairio istori
niame romane Pusbroliai įra
šas: "Mielieji Ale ir Edmundai, 
istorija - žmogaus elgesys, nes 
joje randama keistai - linksma 
ar liūdna - praplečia ar sustip
rina kasdienybės ribas. Visuo
met bičiuliškai Jūsų Anatolijus 
Kairys". 

Prasmingas, kupinas dėkin
gumo įrašas Marijos Urbšie
nės-Mašiotaitės knygoje. Joje 
gerbiamai Alei Rūtai dėkojama 
už auką Vinco Kudirkos muzie
jaus Kudirkos Naumiestyje sta
tybai - Fondo komiteto sekre
torė Natalija Manikienė. 

Thliau analizuoju autogra
fuotų leidinių kolekciją. Poetė, 
prozininkė, dramaturgė Vid
mantė Jasukaitytė poezijos 
leidinyje Mano broli žmogau" 
su skaidriausia nuotaika džiū
gauja Alės Rūtos asmenyje at
radusi sau tokį artimą žmogų, 
o poetė, vertėja Judita Vaičiū
naitė eilėraščių knygoje Šešėlių 
laikrodis prisimena kartu su ra
šytoj a praleistas malonias aki
mirkas. 

Autografuotų leidinių ko
lekcijoje surandu atvirą ir nuo
širdų gerbiamo Justino Mar
cinkevičiaus įrašą eilėraščių 
knygoje Vienintelė žemė. Auto
rius rašo: "Didžiai gerbiamai, 
tolimai ir artimai Alei Rūtai -
nusilenkdamas Jūsų gyvenimui 
ir kūrybai, Jūsų darbams, vil-

tims ir svajonėms, broliškai jus 
apkabinu ... " Vilnius 1991.V.29. 
Autografuotų leidinių kolekci
joje ir kitas šiluma ir nuošir
dumu dvelkiantis įrašas. Tai 
Kazio Borutos eilėraščių rinkti
nėje Lyrika, Eglė Borutaitė
Makariūnienė prisimena jau
kius ir vaišingus Alės Rūtos 
namus ir dosnią lietuvišką sie
lą. Ji dovanoja savo Tėvo knygą. 

Peržvelgiau įrašus autogra
fuotų leidinių kolekcijoje, bet 
dar yra įdomių leidinių savo 
įrišimu ir šriftu. Gerbiama rašy
toja, poetė Alė Rūta Rokiškio 
"Romuvos" gimnazijos biblio
tekai padovanojo kalinių mal
daknygę Vilties šviesa. Tui rank
raštis ir jo viršelis įrištas audi
niu. Ugdymo procese mokslei
viams pasakojant apie knygas, 
turime unikalių leidinių puikių 
pavyzdžių. Gimnazijos biblio
tekos fondą papildė Liturginis 
maldynas ir maldynas Tikiu Dievą. 

Jau ne kartą esu rašiusi 
spaudoje apie tai, kad Rokiškio 
"Romuvos" gimnazijos biblio
teka bendradarbiauja su Ame
rikos lietuvių kultūros archyvu
biblioteka (ved. kunigas Rapo
las Krasauskas). Jis bibliotekai 
atsiuntė nemažai autografuotų 
leidinių, premijuotų romanų. 
Atsiųstoje leidinių siuntoje 
Alės Rūtos-Arbačiauskienės 
knyga Be tavęs. Ji autografuota 
mielam Prieteliui Jonui Butkui 
- į Detroitą apsilankymo proga. 
1957 m. liepos 6 d. tremtyje. 

Gerbiama rašytoj a, poetė 
Alė Rūta dvi knygas skiria Ro
kiškio "Romuvos" gimnazijos 
bibliotekai. 2005 metais išleistą 
eilėraščių rinktinę Taip ir pra
eina sekmadieni.s su pagarba ir 
meile skiria jaunimui, o kita 
knyga - Balio Gaidžiūno Septy
ni paskutiniai Kristaus žodžiai 
lietuvio maldose. Joje gerbiama 
Alė Rūta rašo: "Rokiškio 'Ro
muvos' gimnazijai skiriu: Tikin
ti Kristumi. .. „ 

Prie kiekvieno straipsnyje 
ir nepaminėto leidinio, prisilie
čiau širdimi. Autografai leidi
niuose, tai gilios ir mažos knygų 
istorijos, informacijos vartoto
jams primenančios apie susiti
kimus su žmonėmis per mažą ir 
labai didelį atstumą, bet svar
biausia supratimas ir noras 
jausti, pažinti ... 

Rokiškio "Romuvos" gim
nazijos direktorius Gediminas 
Matiekus ir bibliotekos dar
buotojos dėkingos gerbiamai 
kraštietei Alei Rūtai, kuri į Lie
tuvos kultūrą ir švietimą įnešė 
didžiulį indėlį. 

REDA KISELYI'Ė, 
Rokiškio "Romuvos" 

gimnazijos biblioteka vedėja 

Atsiliepia daina iš įvairių vietovių suvažiavę dainininkai į 8-ąją Dainų šventę Čikagoje š.m. liepos 2 d. Dešinėje - du populiarūs Dainų šventės dirigentai muz. Dalia 
Visk.ontienė iš Toronto ir mu.z. Faustas Strolia iš Čikagos Ntrs. V. Lietuvninko ir E. Šulaičio 



Saulėlydis Baltijos jūroje Ntr. Alf. Laučkos 

Savaitės dienų vargai 
Sekmadienis 
Aš sekmadienio diena, 
Visad graži ir linksma. 

Nes diena labai darbinga. 

Trečiadienis 

Penktadienis 
Aš penktadienio diena, 
Su pasninku persunkta. 
Kad sukurtum gerą būvį, 
Reikia valgyti žuvį. 

Man tas laikas toks smagus, 
Galiu eiti pas draugus. 
Galiu šokti ir dainuoti 

Aš trečiadienio diena 
Tik kelionėm užimta. 
Reikia vykti į Jilsagą, 

O pietum ir vakarienei 
Tegu būna tik bulvienė. 
Nei viščiuko, nei paršiuko 
Neragauk nei trupiniuko. 
Viena diena be mėsos 
Duos sveikatos ir jėgos. 

Ir su draugais baliavoti. 
Kad sekmadienio diena 
Būtų linksma visada. 

Kur praleisiu laiką smagų. 
Neužmiršti Hamiltono, 
Kuris randasi prie šono, 

Pirmadienis 
Ta pirmadienio diena, 
Ji visada sujaukta. 
Nėra laiko pagalvoti 
Nei gerai išsimiegoti, 
O drabužių neradau, 
Kur juos vakar palikau? 
Kenčiu didelę sarmatą, 
Teradau tik vieną batą. 
Kur tą batą praradau, 
Nežinau, kur aš buvau„. 
Tos pirmadienio dienos 
Neapkenčiu visados. 

O į Lietuvą reik vykti, 
Daug pažįstamų sutikti. 
Taip kelionės mane žudo, 
Ar tie žmonės jau pablūdo? 
Man keliauti labai tinka, 
Nes naujų žmonių sutinku. 
Tad keliaukim, nesėdėkim, 
Naujas vietas apžiūrėkim. 

Šeštadienis 
Aš šeštadienio diena, 
Tik kepimu užimta. 
Kepu kumpį, kalakutą, 
Kad pensininkai sotūs būtų. 
O prie kumpio, kalakuto, 
Ne pro šalį ir bonkutė. 
Negalvokit, kad degtinės 
Tik produktai iš kaimynės. 
Pienas rūgštus ar saldus 
Kiekvienam vis sveikas bus. 
Kas ruoštų kokią puotą, 

Ketvirtadienis 
Ketvirtadienio diena 

Antradienis 

Planų planais prislėgta. 
Reik planuoti, kaip gyventi, 
Kaip nors ilgiau nepasenti. 
Ką nors naujo įsigyti, 

Aš antradienio diena 
Labai darbu apkrauta. 
Nuolat skamba telefonas, 
Vis atvyksta naujas ponas. 
Darbo, darbo vis nestinga, 

O ar seną pataisyti. Tik šeštadienį ji duota. 
Reik planuoti ką parduoti, Tik šeštadienį vis šoka, 
Ar nupirkti, dovanoti. Kas ne užmiršo, kas dar moka. 

Iš visų savaitės dienų, Planų planai galvą skelia„. 
Nežinau, kokį pasirinkti kelią„. Aš reikalingiausia esu. 

PRANCIŠKA NORUŠIENĖ 

KNYGOS 

Dešimtmečiais subrandinti posmai 
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

Valstybinėje Lietuvos bibliotekų savaitėje 
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka 
surengė nemažą įvairių ir turiningų renginių. Šia 
bibliotekų savaite buvo siekiama skatinti žmo
nių norą skaityti, formuoti teigiamą požiūrį į 
skaitymą, stiprinti jo svarbos ir teikiamo malo
numo suvokimą. Tarp kitų renginių balandžio 27 
d. Jurbarko kultūros centre buvo surengtos Ge
nės Astrauskaitės-Remeikienės naujos eilėraščių 
knygos Po balto angelo spamu sutiktuvės. 

Į salę gausiai rinkosi ne tik jurbarkiečiai, bet 
ir atvykę Pilies kaimo gyventojai. Salėje mat bu
vo surengta įdomi foto darbų paroda, pavadinta 
Pilies kaimo žmonės. Be to, minėtos knygos au
torė yra Pilies kaime esančios Vytėnų pagrindi
nės mokyklos direktorė. Visas renginys buvo ga
limas pavadinti to kaimo švente. 

Vakaras prasidėjo Jurbarko Antano Sodei
kos muzikos mokyklos mokytojo Kęstučio Vasi
liausko smuiku pagrota jautria, romantiškame
lodija. Viešosios bibliotekos direktorė Nijolė 
Masiulienė susirinkusiems pristatė knygos auto
rę GenęvAstrauskaitę-Remeikienę. Ji gimusi 
1960 m. Silutės rajone, baigusi Vilkyškių viduri
nę mokyklą, studijavusi Vilniaus universitete lie
tuvių kalbą ir literatūrą. Diplomuota lituanistė 
pradėjo pedagoginį darbą Jurbarko rajono Vadž
girio vidurinėje mokykloje, paskui kurį laiką dir
bo Raseinių rajono Zaiginio pagrindinės mokyk-

los direktoriaus pavaduotoja, o jau 10 metų ji 
vadovauja Vytėnų pagrindinei mokyklai. Dar 
moksleivė būdama pradėjo kurti eilėraščius ir 
spausdinti rajoniniuose bei respublikiniuose lei
diniuose. Pluoštą poetės eilių gražiai padekla
mavo jos mokyklos mokiniai. 

G. Astrauskaitė-Remeikienė pasipasakojo, 
kad meilę grožiui tikriausiai įskiepijo mama, 
kuri labai mėgo gėles, įvairiaspalvius mezginius, 
pasakas. Beje, jos giminėje buvo ir kunigų, ir ra
šytojų. Būdama penktoje klasėje ji parašė pirmą 
eilėraštį. Vėliau aktyviai dalyvavo moksleivių li
teratūriniuose konkursuose. Į knygą Po balto an
gelo sparnu sudėti per keletą dešimtmečių su
kurti eilėraščiai. Keletas jų tilpo net iš mokykli
nių metų. Gavusi iš Jurbarko savivaldybės finan
sinę paramą, ji rinkinį išleido "Minties" leidyk
loje. 

Kodėl knygą pavadino Po balto angelo spar
nu? Poetė yra nuoširdžiai įsitikinusi, kad kiek
vieną žmogų per gyvenimą lydi jo aura, kuri kaip 
baltas angelas jį saugo. Iš viso, ji ir gyvenime, ir 
savo poezijoje labai mėgstanti baltą spalvą. Ža
visi S. Nėries, J. Degutytės, H. Nagio, H. Ra
dausko poezija. 

Pasisakė ir knygos iliustratorė dailininkė 
Agnietė J anušaitė. Ji, baigusi Vytėnų pagrindinę 
mokyklą, dabar Vilniaus dailės akademijos ma
gistrantė. Genei Astrauskaitei-Remeikienei bu
vo išsakyta daug gražių linkėjimų. 
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lil KULTŪRINEJE VEIKLOJE 
Zarasai šiemet švenčia 

500 metų jubiliejų. Jubiliejaus 
renginiai miesto centre - Sėlių 
aikštėje, Zaraso ežero Didžio
joje saloje ir Mažojoje estra
doje bei Zarasaičio ežero ba
seine vyko gegužės 26-28, lie
pos 6-8 ir dar vyks rugsėjo 13-
15 dienomis. Į šiuos renginius 
buvo kviesti tautodailininkai, 
folkloro grupės, verslininkai, 
įvairių pramogų organizato
riai, suvenyrų prekeiviai, 
miesto ir apylinkių gyventojai 
bei svečiai. Zarasų miesto pa
vadinimas kilęs iš čia jau XII
XIV š. gyvenusių sėlių. Vė
liau, nuo 1836 iki 1906 metų 
miestas caro Nikolajaus l 
įsakymu vadinosi Novoalek
sandrovsku. Mat caras, apžiū
rėdamas naują Sankt Peter
burgo-Varšuvos plentą, buvo 
sužavėtas keturių ežerų ap
suptu Zarasų miesteliu, todėl 
taip nutarė pagerbti savo 
įpėdinį Aleksandrą. Nuo 1906 
iki 1929 metų miesteliui buvo 
duotas Ežerėnų vardas. Tik 
1929 metais buvo patikėta 
kalbininko Kazimiero Būgos 
aiškinimu, kad Zarasų vardas 
kilęs ne iš slavų, bet iš baltų 
genties - sėlių, todėl Lietuvos 
ministerių kabinetas nutarė 
grąžinti miestui šį vardą. 

Nedaug yra žinoma iš toli
mosios Zarasų praeities. Ši 
vietovė nuo Lietuvos krikšto 
(1387 m.) iki XVIII š. pri
klausė Vilniaus vyskupui. XV 
š. pabaigoje minimas Zarasų 
dvaras. Apie 1508 m. pa
statyta šventovė ir vienuoly
nas, 1522 metais Zarasai jau 
miestelis, 1598 m. valsčiaus 
centras, 1613 m. Zarasai jau 
buvo Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštystės žemėlapyje. Po 
1836 metų, atidarius didįjį 
plentą, miestelis pradėjo pla
ningai augti (miesto planas 
paruoštas 1837 metais, papil
dytas 1885 metais), garsėjo 
savo turgumis, mugėmis. 1839 
metais į N ovoaleksandrovską 
iš Vydžių (Gudijos) buvo per
keltos visos apskrities admi
nistracinės įstaigos. Nepri
klausomybės metais Ežerė
nai-Zarasai tapo apskrities 
miestu, buvo įsteigta gimna
zija, rengiamos vandens spor
to šventės. 1941 metais miesto 
centras buvo smarkiai pažeis
tas gaisro. Dabartiniu metu 
Zarasai - rajono centras su 
"Ąžuolo" gimnazija, Zarasų 
kraštov muziejumi, meno gale
rija, Zemės ūkio mokykla. 

Maironio lietuvių litera
tūros muziejus Kaune šventė 
savo 70 metų jubiliejų. Ta pro
ga birželio 28 d. buvo atida
ryta paroda Į buvusius žiūrim 
metus, kurioje buvo išstatyti 
rečiau matomi rodiniai; mu
ziejaus sode buvo suvaidintas 
spektaklis Nebus audros pagal 

Zarasai 2006 metais 

Daivos Čepauskaitės pjesę. 
Muziejus buvo atidarytas 
1936 m. birželio 28 dieną per 
ketvirtąsias Maironio mirties 
metines. Jį iš pradžių sudarė 
trys Maironio memorialiniai 
kambariai, buvusio Maironio 
buto kambariuose įsikūrė 
Tautosakos archyvo komisija, 
kurios pirmininkas J. Balys 
globojo ir prižiūrėjo muziejų. 
1940 m. kovo l d. pirmuoju 
muziejaus vedėju paskirtas 
poetas Bernardas Brazdžio
nis, pradėta rinkti kitų lietu
vių rašytojų archyvinė me
džiaga. Sovietmečiu muziejus 
liko Kauno, vėliau LTSR lite
ratūros muziejumi. 

1989 m. pavasarį muziejui 
sugrąžinamas Maironio var
das, muziejus tampa pagrindi
niu literatūros muziejumi Lie
tuvoje, įsteigusiu ir globojusiu 
14 padalinių - rašytojų memo
rialinių muziejų, kurie vėliau 
buvo perduoti raįonų, savi
valdybių žinion. Siuo metu 
muziejui priklauso 5 padali
niai Kaune - Vaikų literatūros 
muziejus ir S. Nėries, J. Gru
šo, B. ir V. Sruogų, J. Tumo
Vaižganto memorialiniai mu
ziejai. Muziejaus fonduose 
yra 238,500 rodinių, dabar iš 
užsienio grįžta daug lietuvių 
rašytojų išeivių archyvų. Vei
kia nuolatinės parodos, kas
met surengiama apie 40-50 
parodų iš muziejaus fondų, 
sulaukiama apie 40,000 lanky
tojų, centre ir padaliniuose 
įvyksta per 100 įvairių litera
tūros renginių, vakarų. Jau 
dveji metai muziejus leidžia 
skaitmeninį žurnalą Literatū
rinė Lietuva. 

Klaipėdos kultūros ma
gistrais šiemet išrinkti tapyto
jas Edvardas Malinauskas, 
teatro veteranas Balys Juške
vičius ir choro dirigentas Ka
zys Kšanas. Klaipėdos bur
mistro Rimanto Taraškevi
čiaus vadovaujama komisija 
išrinko šiuos tris miesto žymū
nus iš dešimties pristatytų 
Klaipėdos kultūrai nusipel
niusių žmonių. Naujųjų kultū
ros magistrų trejetukas bus 
apdovanotas Klaipėdos pilia
vietėje per miesto gimtadienį 
rugpjūčio 1 dieną. Jiems bus 
įteikti auksiniai žiedai su dei
mantais, sukurti juvelyro Vido 
Bizausko pagal Pilies muzie
juj e saugomo renesansinio 
žiedo pavyzdį. Kultūros žie
dus uostamiestyje jau nešioja 
istorikas Jonas Genys, daili
ninkas Algis Kliševičius, akto
rius Vytautas Paukštė, diri
gentas Stasys Domarkas, poe
tas Gintaras Grajauskas, mu
zikologė Daiva Kšanienė, re
žisierius Povilas Gaidys ir mu
zikantas Vytautas Grubliaus
kas. G.K. 

Ntr. G. Kurpio 
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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.; šeitad. nuo 9 Y.r. 1k1 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. ~u.o 1 Y.p.p. 1k1 
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 70 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 2.35% Asmenines paskolas 
180-364 d. term. ind ......... 2.60% nuo ..•....... 7.00% 
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 .....• 3.25% 
1 metų GIC-met. palūk. . ....• 4.00% 
2 metų GIC-met. palūk. . ....• 4.00% 
3 metų GIC-met. palūk •.....• 4.10% 
4 metų GIC-met. palūk. . ....• 4.20% 
5 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.25% 
RRSP, RRIF "Variable" ••••••• 2.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind ••• 4.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.20% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.30% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.40% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.50% 

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų •....... 5.35% 
2 metų •....... 5.50% 
3 metų •....... 5. 75% 
4 metų •....... 5.80% 
5 metų •••••••• 5.95% 

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

Taupomąją sąskaitą iki .....• 1.00% Duodame CMHC 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ...• 1.00% apdraustas nekilnojamo 
Amerikos dol. kasd. pal. turto paskolas 

taupymo sąsk. . ......• 2.00% 
Amerikos dol. GIC 1 metų Duodame komercines 

term. ind. • ........... 4.25% 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 

l METŲ 
2 METŲ 
3 METŲ 
4 METŲ 
5 METŲ 

GIC 
4.00% 
4.00% 
4.10% 
4.20% 
4.25% 

RRSP/RRIF 

4.10% 
4.20% 
4.30% 
4.40% 
4.50% 

VIENŲ METŲ GIC JAV VALIUTA 

4.25% 
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

;.~:'.·-w-~-~-'11&:.~::--i-;;i.,.,"'::-·~ 

398 Guelph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Ląk~shore Rd.) 
Privati AUTO-AIKSTE ("parking'J 

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

Tūkstančiai žuvo Baltijos jūroje 
B. STUNDŽIA 

1944 m. Antrasis pasauli
nis karas artėjo prie pabaigos. 
Vakaruose ir rytuose galingos 
sąjungininkų kariuomenės bai
gė naikinti nacių valdomą Vo
kietiją. Karo pradžioje vokie
čiai didžiavosi savo karinių pa
jėgų pasiektais laimėjimais, bet 
laimei persimetus į kitą pusę, 
ėmė atsirasti nepatenkintų, 
ypač kariuomenėje, ir susidarė 
sąmokslininkų būrys, kuris ban
dė Hitlerį nužudyti, bet pas
tarasis per pasikėsinimą išliko 
gyvas ir toliau siekė kariauti iki 
paskutinio vokiečių kareivio. 
1944 metų pabaigoje rusai sten
gėsi galutinai atkirsti rytų Prū
siją nuo Vokietijos ir ten sunai
kinti esančius vokiečių kariuo
menės dalinius. Iš Prūsijos rei
kėjo išgabenti istorinius archy
vus, mokslines įrangas, žinoma, 
ir gyventojus, kurie jau girdėjo 
apie rusų okupacijos padari: 
nius. Buvo žinoma, kad rusai 
keršto siekdami, užėmę kokią 
vietovę, leido kareiviams savi
valiauti. Daug kas girdėjo apie 
įvykius N ammersdorf vietovėje, 
kur rusai atsirado ankstyvą ru
denį. Užėmus tą vietovę, ne
paisant jų amžiaus, visos mo
terys buvo išprievartautos ir 
nukryžiuotos prie tvartų ar kitų 
pastatų durų. Vyrus ir vaikus 
nudobdavo kuolais, nušaudavo 
arba su tankais sutraiškydavo. 
Kai vokiečiai atsiėmė tą vieto
vę tai sukvietė iš nekariau
įa~čių valstybių, iš Švedijos, 
Sveicarijos ir Ispanijos spaudos 
darbuotojus ir parodė, ką rau
donoji armija ten išdarinėjo. 
Įvykių padariniai buvo nufil
muoti ir rodomi visuose Vokie
tijos kino teatruose. 

Rytuose, irstant vokie~ių 
frontui, ir rusams įžengus į Ze
maitiją 1944 m. spalio mėnesį, 
vokiečių valdžios pareigūnai 
įsakė visiems Klaipėdos srities 
gyventojams su visa manta ir 
gyvuliais trauktis į vakarus, to
liau nuo fronto. Nevykdantiems 
įsakymo buvo grasinama sušau
dymu, nes tokie esą laukė rusų. 
Policijos, gestapo ir partijos pa
reigūnai tikrino namus ir ieško
jo pasiliekančių. Besitraukian
čių vilkstinės užtvindė kelius. 
Vieni atsirado Rytų Prūsijoje, o 
kiti jau atsidūrė Vokietijos gilu
moje. Paskutiniesiems pasiekus 
Nemuną, rusai juos sustabdė ir 

privertė grįžti atgal. 
1944 metų žiemos pradžia 

buvo palyginti švelni, todėl tan
kų daliniai laukė kol pašals, ir 
tai įvyko sausio mėnesį. Apie 
200 rusų divizijų prasiveržė pro 
greitomis vokiečių pastatytus 
įtvirtinimus, prie kurių statybos 
dirbo ir nemažai lietuvių. Pra
retėjusios vokiečių divizijos 
ėmė greitai trauktis ir tuo bau
gino gyventojus, kurie žinojo, 
kas jų laukė. Salia besitraukian
čių karių kelius ir Prūsijoje u~
tvindė pabėgėliai, tarp kunų 
buvo ir nemažai lietuvių. Daž
nai pabėgėlių vilkstines apšau
dydavo rusų lėktuvai ir niekas 
nesirūpino žuvusiais. Pabėgėlių 
dalis traukė į artimiausius uos
tus - Dancigą, Gdynią, Sopotą, 
Helą ir Piliavą. Tačiau tik sausio 
mėnesį 1945 m. vokiečiai suda
rė perkėlimo planą, kurį pava
dino "Hanibal". Reikėjo per
kelti į Vokietiją 2.4 milijono gy
ventojų. 

Per trumpą laiką daugiau 
kaip 1100 įvairiausių laivų, pra
dedant nuo mažų jachtų, mo
torlaivių, žvejų laivų, baigiant 
karo, keleiviniais ir prekybi
niais laivais pradėjo vykdyti 
perkėlimą. 

Daug girdėjome, taip pat 
buvo filmai apie laivo "Titanik" 
žuvimą šiaurės Atlanto vande
nyse. Neseniai žurnale Natio'!al 
Geographic buvo perspausdm
tas iš rusų spaudos rašinys apie 
karo metų trijų laivų paskandi
nimą Baltijos jūroje. Su "Tita
niku" nuskendo apie 1600 ke
leivių, kartu su įgula. Tai laiko
ma didžiausia nelaime jūros ke
liuose. Pasirodo, kad būta di
desnių nelaimių, kai 1944-5 me
tais per trumpą laiką nuskendo, 
tiksliau pasakius, buvo paskan
dinti trys dideli laivai su maž
daug 20,000 žmonių. Tolimiau
sias surinkimo uostas buvo Pi
liava, iš kurio reikėjo išgabenti 
sužeistus karius ir civilius pabė
gėlius. Pirmenybę patekti į lai
vus turėjo sunkiai sužeisti ka
riai, bet laivų kapitonai stengė
si ir didesnį skaičių pabėgėlių 
paimti. 

Piliavos uoste rusų šnipų 
netrūko, kurie Rusijos laivyno 
vadovybei pranešdavo, kokie 
laivai ir kada turi iš uosto iš
plaukti. Vokiečių transporto 
laivus lydėjo seni, dar akmens 
anglimis kūrenami karo laivai, 
kurių iš kaminų besiveržiančius 

dūmus rusų nardlaiviai iš tolo 
pastebėdavo ir tų laivų išveng
davo. 

Rusų nardlaivis S-13, va
dovaujamas A. Marinesko, bu
vo išsiųstas į jūrą, 1945 m. sau
sio 30 d. Buvo pastebėtas priešo 
laivas. N ardlaivis kurį laiką tą 
laivą sekė ir, atsiradus progai, 
paleido tris torpedas, kurios 
pataikė į ginkluotą transp01:to 
laivą "Wilhelm Gustloff". Sis 
laivas buvo apie 650 pėdų ilgu
mo, buvęs keleivinis, skirtas 
vandenynams ir paverstas į ligo
ninę. Laivą staiga sudrebino 
sprogimas, ir jis pradėjo greitai 
skęsti traukdamas į jūros dugną 
apie 9000 gyvybių. Turbūt tai 
buvo didžiausia nelaimė jūrų 
keliuose. 

Neaišku, kiek žmonių išsi
gelbėjo, bet laivui greitai skęs
tant nebuvo kada nuleisti gel
bėjimosi valčių ar plausto, pa
teko į ledinį vandenį, neilgai 
galėjo ištverti. Tarp išsigelbė
jusių, rodos, buvo Rėzaitė, ži
nomo mažlietuvių kalbininko 
Liudviko Gedimino Rėzos 
(1776-1840) tolima giminaitė. 
Rodos, ji apie išsigelbėjimą yra 
parašiusi knygą. 

Kitas laivas "General von 
Steuben" 1945 m. vasario 9 d. 
išplaukęs Piliavos uoste nuo 
krantinės pasuko Swinemiin
dės kryptimi, kurią tuJėjo pa
siekti už dviejų dienų. Sis laivas 
jau buvo atlikęs su sužeistais 
kariais ir pabėgėliais vieną ke
lionę skersai Baltiją. Tą dieną 
oro temperatūra buvo 32°C, 
jūra rami. Chirurgai operavo 
sunkiai sužeistus karius, be to, 
gimė 3 vaikai. Šioje kelionėje į 
laivą buvo sukimšta apie 5,200 
žmonių, tarp jų apie 1000 pa
bėgėlių. Visos patalpos ir net 
koridoriai buvo užpildyti. Daug 
sužeistų karių gulėjo neštuvuo
se ant viršutinio denio. Laivo 
kapitonas K. Homan, nepaisy
damas Hitlerio įsakymo, nu
sprendė paimti dar apie 1000 
pabėgėlių, bet laivyno vadovy
bei kapitonas pranešė, kad 
plaukia su 4,200 žmonių. ~p~
toną neramino rusų nardla1via1, 
tačiau laivyno vadovybei neat
rodė, kad jie yra pavojingi, nors 
žinojo, kad prieš dešimt dienų 
buvo paskandintas laivas "Wil
helm Gustloff'. 

Nukelta į 11-tą psl. 
----..,~~~~~~~~~~~--=-;:~~ 

Karo audrų dar nepatyręs Kuršių Nerijos kampelis 



Tūkstančiai ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

"General von Steuben" bu
vo pastatytas 1923 m. kaip iš
taigingas transatlantinis keleivi
nis laivas. 1944 m. tapo pavers
tas į transportinį sužeistų karių 
gabenimui. Laivo ilgis buvo 550 
pėdų, ginkluotė - priešlėktuvi
niai pabūklai. Kelionėje šį laivą 
lydėjo tik vienas minų gaudy
tojas. 

1945 m. vasario 9 dieną ru
sų nardlaivis S-13, vadovauja
mas to paties vado A. Marines
ko, kuris prieš 10 dienų paskan
dino laivą "Wilhelm Gustloff", 
per "Sonar" įrangą išgirdo laivo 
sraigto ūžesį. N ardlaivis gal po
rą valandų sekiojo tą laivą ir 
naktį 2 v. 50 minučių iššovė į 
"Steuben" dvi torpedas, kurios 
pataikė į laivo priekį ir užmušė 
dalį įgulos. Laivas nuskendo 
per 20 minučių, todėl pavyko 
išgelbėti tik 659 žmones. Vie
nas iš išsigelbėjusių P. Niehaus 
pasiekė viršutinį denį, kai laivas 
jau virto ant šono, ir žmonės 
šokinėjo į ledinį vandenį. Jam 
pavyko įsikabinti į plaustą ir 
ant jo užšliaužti. 

Keleivinis laivas "Ostpreussen" Aistmarėse prie Piliavos iki 
1944 m. Ntr. iš MLEA 

Karys G. Diopke, nors bu
vo nelengva, nes dešinioji ranka 
buvo sužeista ir aprišta, prasi
veržė per užkimštus žmonių 
laiptus ir įšoko į vandenį. Jis 
matė kaip laivas baigė slysti į 
gelmes. Jam pavyko išsigelbėti, 
nes bangos prie jo priplukdė 
tuščią gelbėjimosi plaustą. 
Dantimis sugriebė virvę ir ant 
plausto užsliuogė, bet kelioms 
valandoms neteko sąmonės. 
Kai kurie kariai, turėdami su 
savim ginklą ir matydami, kad 
neišsigelbės, nusišovė. Dvi mer
ginos šiaip taip pralindo pro iš
sigandusios ir šūkaujančios mi
nios užkimštą koridorių ir vie
no kario padedamos pasiekė 
denį, kurį jau plovė vanduo. 

Abi įšoko į vandenį, bet kai H. 
Sichelschmied iškilo į paviršių, 
jos draugės nesimatė, o jai pa
čiai pavyko pasiekti gelbėjimosi 
luotą. 

Laivas "General von Steu
ben" buvo paskandintas netoli, 
gal tik apie 40 mylių nuo Vokie
tijos pakrantės ir pradėtas Jirti 
apie 2004 metus. Pradžioje Sve
dijos narai, vėliau Lenkijos lai
vyno jūreiviai "apžiūrėjo" šį lai
vą su "sonaro" įranga ir tik ke
letas narų tyrė iš arti. 

Laivui išgulėjus 60 metų 
jūros dugne, srovės viską iš lai
vo išplovė ir narai nustebo radę 
plikas sienas. Anksčiau lenkų 
jūrų karininkai pasakojo, kad 
aplink laivą pastebėjo daugybę 
žmonių kaulų ir kaukolių. Tai 
ten buvo didžiulis kapinynas, 
neliečiamas ir vertas žmoniškos 
pagarbos. Vienas naras pasisa
kė, kad jam tą viską matant net 
ašaros ištryško. 

Reikia šį tą pasakyti ir apie 
nardlaivio S-13 vadą A. Mari
nesko. Jis nebuvo rusas, bet ru
munų-ukrainiečių kilmės, ga
bus, bet nedrausmingas kari
ninkas ir dėl to viršininkų ne
mėgstamas. Už savo pasieki
mus negavo aukščiausio sovie
tinio ordino, o vietoje to, po 
karo buvo sumažintas jo kari-

nis laipsnis ir pasiūlyta pereiti į 
minų gaudymo laivą. Jam atsi
sakius, buvo paleistas iš karinio 
laivyno. Kurį laiką dirbo kraujo 
panaudojimo institute, apkal
tintas vagyste ir nuteistas iš
tremti į Vladivostoko sritį. Mirė 
vėžio liga 1963 m. 

Gorbačiovas jį iškėlė kaip 
sovietinį didvyrį ir Sankt Peter
burge pastatė kuklų paminklą. 
Sunku atsakyti į klausimą, ar jis 
paskandinęs priešo ginkluotus 
laivus buvo didvyris, ar pabėgė
lių, moterų ir vaikų žudikas? Į 
šį klausimą vienas iš išsigelbė
jusių, kelių knygų autorius, apie 
karą atsakė: "Mes buvome kal
tininkai, nes užpuldami Lenki
ją pradėjome karą". Tačiau da
bar žinoma, kad Stalinas būtų 
puolęs Vokietiją, tik laukė, kol 
kariaudami su Anglija ir Jung
tinėmis Valstijomis vokiečiai 
nusilps. Pradžiai rusai vokie
čiams talkininkaudami irgi už
puolė Lenkiją. 

Tais pačiais 1945 m. balan
džio mėnesį kitas rusų nard
laivis Baltijos jūroje, netolie
se, kur buvo paskandinti "Wil
helm Gustloff' ir "General von 
Steuben", torpedavo ir paskan
dino laivą "Goya" su 6-7000 
žmonių. 

---======il ĮVAIRIOS ŽINIOS 11---------
Larry Tanenbaum, žinomas verslininkas, 15 

mln. dol. paskyrė Toronto Mount Sinaj ligoninės 
biotechnikos tyrimų laboratorijai. Tačiau mokslo ir 
gydymo įstaigas remia ne vien milijonieriai. Vakarų 
Ontario universitetas neseniai susilaukė pačios di
džiausios dovanos savo istorijoje. Niekam nežino
ma Londono, ON, gyventoja, kažkada svajojusi 
tapti medike, studijuoti universitete, padovanojo 
šiai mokslo įstaigai 4.3 mln. Mercedes Heal, neišsi
pildžius svajonėms, niekada nebuvo išvykusi iš sa
vo miesto, gyveno kukliame namelyje, viską pasi
darydama pati. Savo kuklų palikimą iš tėvų, kartu 
su broliu sėkmingai didino akcijų rinkoje. Metai 
po metų santaupos didėjo, ir niekas nežino, kaip 
gimė tas nesavanaudiškas sprendimas. M. Heal, sa-

vo šeimos santaupas atiduodama University of 
Western Ontario, paprašė, kad jos būtų skiriamos 
indėnų jaunimo ir būsimųjų medikų paramai. 

Vienoje šeimoje -5 Harvard (Boston, JAV) uni
versiteto diplomantai. Universitetas, turintis seną ir 
garbingą praeitį, pripažįsta, jog per 370 gyvavimo 
metų tai vienintelis atvejis. Penkios seserys Maxwell 
iš New Brunswick (Kanada) tapo šio įžymaus univer
siteto istorija ir pasididžiavimu, paneigusios tvirtini
mus, kad Harvard tik baltųjų rasės mokykla. Seseris 
išaugino ir paskatino siekti žinių tėvai - dr. B. 
Maxwell, imigrantas iš Ganos, ir jo žmona Irena, 
med. sesuo. Dvi seserys iš Maxwell penketuko tapo 
medikėmis, dirba Toronte. Kitos dvi - teisininkės, 

penktoji taip pat pasuko šiuo keliu. S.K. 
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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 
3.30% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.00% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.00% RRSP & RRIF (variable) 
4.10% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.20% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.40% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% 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 
JAV lietuviai krepšininkai 

Lietuvoje 
EDVARDAS ŠULAITIS 

JAV lietuvių jaunimo krepši
nio komanda dalyvavo IV Lietu
vos tautinėje olimpiadoje birže
lio 30-liepos 2 dienomįs Panevė
žyje, Vilniuje, Kaune, Siauliuose 
ir Trakuose. Krepšinio ekipa iš 
Dėdės Samo žemės buvo vienin
teliai šio krašto atstovai olimpia
doje, kurios iškilmingas atidary
mas vyko Panevėžyje su sporti
ninkų paradu bei kita programa. 
Iš Amerikos atvykę krepšininkai, 
kuriems vadovavo čikagietis Au
rimas Matulevičius, su kelių vie
tinių lietuvių talka, keturių ko
mandų_ turnyre užėmė antrąją 
vietą. Cempionų titulą iškovojo 
Kauno "Atleto" penketukas (jam 
atstovavo Lietuvos kūno kultūros 
akademijos studentai) nugalėjo 
JAV lietuvius 96:92. 

Pirmas tris vietas užėmusios 
komandos (Kauno, JAV ir Pane
vėžio) iškovojo po 2 pergales ir 
patyrė l pralaimėjimą. Tačiau 
"Atletui" nugalėtojo titulas atite
ko turint geresnį tarpusavio rung
tynių taškų santykį. Paskutinę -

v 

ketvirtąją vietą užėmė Vilniaus 
"Perlo" ekipa, kuri liko be per
galės. 

Iš viso buvo rungtyniaujama 
17-je sporto šakų. Jos turėjo pa
rodyti jaunųjų sportininkų ištek
lių, kuris galėtų ruoštis 2012 m. 
Londone (Anglijoje) įvyksian
čioms vasaros Olimpinėms žai
dynėms. Šio renginio sąmata sie
kė 400,000 litų. Tik gaila, jog JAV 
lietuvių sportininkų tarpe jos 
nesukėlė didesnio susidomėjimo, 
nors čia gyvena neblogo lygio 
sporto entuziastų. 

JAV lietuvių krepšinio ko
mandoje daugiausia žaidė šiame 
krašte studijuojantieji jaunuoliai 
iš Lietuvos. Ekipos kapitonu bu
vo Arvydas Eitutavičius iš "Ame
rican University", Washington, 
DC. Taip pat čia pasirodė Vytau
tas Valiulis, Žymantas Šeštokas, 
Kristijonas Fudzinskas, Artūras 
Valeika, Aurimas Šilys, Edvinas 
Ruzgas, Rokas Niperavičius. Prie 
jų prisijungė keli Lietuvoje gim
nazijose besimokantys krepši
ninkai. 

Zinios iš Lietuvos 
• Palangoje pasirengimą pa

saulio krepšinio čempionatui, 
kuris vyks nuo rugpjūčio 19 iki 
rugsėjo 3 d. Japonijoje, Lietuvos 
rinktinė papildė Pauliumi Jankū
nu ir Dariumi Songaila. Tikimasi, 
Italijos pirmenybėms E,asibaigus, 
dar sulaukti Ramūno Siškausko. 
Šiuo metu rinktinėje treniruoja
si: gynėjai Arvydas Macijauskas, 
Giedrius Gustas, Renaldas Sei
butis, Simonas Serapinas, Min
daugas Lukauskis, Tomas Deli
ninkaitis, vidurio puolėjai Darju
šas ir Kšyštofas Lavrinovičiai, 
Robertas Javtokas, Marijonas 
Petravičius, puolėjai Simas Jasai
tis, Mindaugas Žukauskas ir Li
nas Kleiza. Krepšininkai treni
ruojasi rytą ir vakare, o kas antrą 
dieną sužaidžia rungtynes su ant
rąja rezervine Lietuvos rinktine, 
kuri sudaryta iš jaunų žaidėjų ir 
šiuo metu besitreniruojančių Gi
ruliuose. Rinktinės vyriausias 
treneris yra A. Sireika. 

• Liepos mėn. 7 d. Elektrėnų 
savivaldybėje, tarp Kauno ir Vil
niaus netoli Pipiriškių kaimo, 
buvo atidarytas pirmasis visiškai 
įrengtas 18-kos skylių "Sostinių 
golfo aikštynas". Ta proga buvo 
suorganizuotos dviejų dienų gol
fo varžybos Karaliaus Mindaugo 
taurei laimėti. Dvi dienas truku
siose pirmose Lietuvoje Kara
liaus Mindaugo taurės varžybose 
dalyvavo 58 golfo mėgėjai iš Šve
dijos, Estijos, Latvijos ir JAV. Ge
riausią smūgių rezultatą pasiekė 
svečias iš Švedijos Michael Kur
patow, kuriam buvo įteikta Ka
raliaus Mindaugo taurė. Vyrų 
grupės pirmoji vieta atiteko Kęs
tučiui Drazdauskui, antroji -
Olegui Martyniuk, trečioji - Da
riui Krasaičiui. Moterų grupės 
laimėtoja tapo Ainė Martinkė
naitė, antra - Regina Kunigėlie
nė, trečios vietos laimėtoja - Vi
neta Ruka iš Latvijos. Iškilmingo 
atidarymo metu vykusiame Min
daugo taurės ir prizų įteikime 
dalyvavo daugiau nei 300 svečių. 
"Sostinių golfas" direktorius Vir
ginijus Dovidavičius pažadėjo, 
kad vadovybė skatins jaunimą 
žaisti golfą, tikėdamiesi netoli
moje ateityje išauginti Lietuvos 

golfo žvaigždžių. Šio projekto 
steigėjams buvo ypač svarbu su
kurti dar vieną turizmo traukos 
tašką, kuris padėtų formuoti tei
giamą Lietuvos įvaizdį pasaulyje. 
Atidarymo proga svečius sveiki
no seimo pirmininko pavaduoto
jas Vydas Gedvilas, Kūno kultū
ros ir sporto departamento gen. 
direktorius Algirdas Raslanas, 
Lietuvos golfo federacijos pirmi
ninkas Vytautas Motiejūnas ir 
Elektrėnų meras Kęstutis Vaitu
kaitis. Aikštyną projektavo gar
sus pasaulyje architektas iš Švedi
jos Peter Chamberlain. Aikštyno 
teritorija 145 ha ir projekto in
vesticijų dydis siekia 16 mln litų. 
Aikštyne dirba golfo profesiona
las anglas treneris Brett Brasier. 

• Gdanske (Lenkija) pasibai
gusiame septynių komandų pa
saulio studenčių rankinio čem
pionate Lietuvos rinktinė 33:30 
įveikė Japonijos studentes ir lai
mėjo bronzos medalį. 

• Šeštą kartą šiemet pa
skelbtame Tarptautinės futbolo 
draugijos federacijos (FIFA) pa
saulio rinktinių įvertinime Lietu
vos ( 458 tšk.) vienuolikė per du 
mėnesius iš 93 vietos pakilo į 69-
ąj ą. V.P. 

• Liepos l d. Kauno S. Da
riaus ir S. Girėno sporto centro 
stadione pirmą kartą Lietuvos is
torijoj e įvyko tarptautinės leng
vosios atletikos varžybos "EAA 
Permit Meeting Kaunas 2006", 
kuriose atletai gerino asmeninius 
ir valstybinius rekordus. Trium
favo dukart olimpinis ir pasaulio 
čempionas Virgilijus Alekna, vie
nintelis iš lietuvių tapęs nugalėto
ju. Geriausias V. Aleknos bandy
mas buvo penktasis - 68.95 m. 
Jam buvo įteikta ir renginio glo
bėjo Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus taurė, kaip geriausią 
rezultatą šiose varžybose pasie
kusiam Lietuvos sportininkui. 

• Praėjusį sezoną NBA ly
goje debiutavęs kaunietis Linas 
Kleiza kartu su kitais NBA krep
šininkais dalyvavo tarptautinėje 
stovykloje "Krepšinis be sienų", 
o liepos 4 d. jis Palangoje vėl 
prisijungė prie valstybinės koman
dos. Inf. 

Sportui skirtas gyvenimas 
IRENA ŽIURAUSKIENĖ 

Ant sienos eilė iškabintų me
dalių, diplomų bei nuotraukų, 
ant stalo didžiulės spindinčios 
taurės - tai įrodymas keturis kar
tus Lietuvos ir tris kartus Euro
pos čempiono bei praėjusių metų 
Pasaulio vicečempiono viekšniš
kio "karate kyokshin" sporto 
meistro Donato Imbro sportinės 
karjeros. 

Jo vaikystė ir neramioji jau
nystė prabėgo Naujojoje Akme
nėje. Nuo dešimties metų pradė
jo sportuoti miesto sporto mo
kykloje, kurią lankė devynerius 
metus. Nuo 16 metų pradėjo da
lyvauti varžybose N. Akmenės 
sporto klubo jaunių komandoje. 
Pirmajame jaunių "karate kyo
shin" čempionate 1993 m. Dona
tas dalyvavo Tauragėje. Tačiau 
vaikiną lydėjo nesėkmė - susi
laužė koją. Kitais metais Lietu
vos jaunių čempionatas vyko 
Šiauliuose. Ten ir vėl sportininką 
lydėjo trauma - susilaužė šon
kaulius. 1995 metais čempiona
tas vyko N. Akmenėje, kur paga
liau Donatas pasiekė pirmą per
galę - laimėjo pirmą vietą ir tapo 
Lietuvos jaunių čempionu. Paga
liau už didelį triūsą, per skausmą 
ir kančias ant sportininko krūti
nės sužibo pirmasis aukso medalis. 

Būdamas 20 metų Imbras 
laimėjo pirmąjį Lietuvos suaugu
sių čempionatą. Nuo to laiko ket
verius metus iš eilės Donatas ta
po Lietuvos čempionu. Nuo 20 
metų daug žadantis karatistas 
pradėjo dalyvauti Europos čem
pionatuose. 2001 metais Europos 
varžybos vyko Lietuvoje, kur Do
natas, dalyvaudamas sunkiausio
je svorio kategorijoje (virš 80 
kg. ), užėmė trečią vietą ir laimė
jo bronzos medalį. 2002 m. prieš 
čempionatą Ispanijoje sportinin
kui buvo traumuota koja ir teko 
operuoti. Nors traumų skonis 
kartus, tačiau pergalių ašaros sal
džios. Išsigydęs traumą sporti-

ninkas ir vėl kopė karjeros laip
tais. "Trejus metus iš eilės tapau 
Europos čempionu. Išvažinėjau 
visą Europą" - su šypsena prisi
pažįsta Donatas. 

2003 m. Imbras pirmąkart 
dalyvavo Pasaulio čempionate 
Japonijoje. Kovose iš 125 dalyvių 
sportininkas liko 17-as, o lentelių 
laužymo čempionate laimėjo pir
mą vietą. 2005 m. birželio mėn. 
Pasaulio čempionate Japonijoje 
sunkiausioje svorio kategorijoje 
- virš 90 kg Donatas pralaimėjo 
tik baigmę ir tapo Pasaulio vice
čempionu. "Japonijoje kovoti 
sunkiausia. Teisėjauja po penkis 
japonus. Kovose, kol japonas nuo 
žemės dar atsikelia, apie pergalę 
nesvajok" - atsidusdamas pasa
kojo karatistas. Praėjusių metų 
spalio mėn. Japonai išleido knygą Donatas Imbras 

Akimirka iš kovos. Imbras dešinėje 

Geriausių pasaulio kovotojų ge
riausios kombinacijos. Tarp septy
nių "karate kyokshin" geriausių 
kovotojų dalyvavo ir Donatas 
Imbras. Jis laimėjo pirmą vietą 
čerpių laužymo rungtyje -
sulaužė 15 čerpių. 

Ir dabar, nors po tokių svar
bių pergalių ir pripažinimų ga-

lėtų šiek tiek pailsėti, Imbras kas
dien sportuoja klube Kaune. Na, 
o grįžęs nors kelioms dienoms 
pas tėvus į Viekšnius, sportinin
kas važinėja į N. Akmenės sporto 
klubą. Juk pirmoji pripažinimo 
sėkla subrandinta ten, kur spor
tuodamas Donatas pajautė ir 
pergalių skonį. 

Dainava - 50! 
Šiais metais Dainavos jaunimo stovykla šven

čia 50-ties metų įsteigimo sukaktį. Per tuos 50 
metų Dainava visiškai pateisino savo tikslą for
muojant išeivijos lietuvišką prieaugį. Daug Dai
navos auklėtinių įsiliejo į išeivijos darbo laukus ir 
nepamiršo bei nepamiršta Dainavos kaip jų idėjų 
įkvėpėjos. 

Norint tinkamai pažymėti šį garbingą jubilie
jų, Dainavos administracija rengia Dainavos rė
mėjų ir bičiulių šventę šių metų Darbo dienos sa
vaitgalį, rugsėjo 2-3 d.d. Dainavoje, Manchester, 
MI. Yra numatyta įdomi programa, kurią vaini
kuos mūsų bendravardžio, "Dainavos" ansamblio 
vyrų okteto koncertas. Norintieji galės pernakvoti 

Dainavoje ir pasidžiaugti rudenėjančia gamta. 
Dėl registracijos ir informacijos, kreiptis į dr. 
Marių Laniauską, tel. 440 205-9273 arba el.paštu 
mmldds@comcast.net. 

Kviečiame visus, buvusius stovyklautojus, rė
mėjus ir visą lietuvišką bendruomenę rezervuoti 
šią datą Dainavai ir kartu pasidžiaugti atliktais 
darbais. Norėdami užtikrinti Dainavos jaunimo 
stovyklos ateitį, kviečiame prisidėti ir remti nau
jai steigiamą Dainavos fondą, kuris garantuos jos 
šviesią ateitį ateinančiom kartom. Aukas siųsti: 
Camp Dainava Foundation, c/o Albertas Sušins
kas, 5348 Richards Dr., Mentor, OH, 44060, 
USA. Dainavos jaunimo stovyklos taryba 

Ateitininkų 2005 m. jubiliejinėje stovykloje Dainavoje - daina prie laužo Ntr. R. Kubiliūtės 



Didžiosios Britanijos lietuvių 
• • • 
J8UDIIDO sąiunga 

Emigracija Lietuvos valsty
bei nėra naujas reiškinys. Visais 
laikais žmonės keliavo. Tiesa, už
sienin lietuvaičius vedė skirtingi 
siekiai. Vieni jų bėgo nuo politi
nės priespaudos ir Vakarų šalis 
rinkosi mieliau nei tolimąjį Si
birą. Kitus gi, jau pastarojo de
šimtmečio emigrantus, Vakarų 
Europa ir Šiaurės Amerikos vals
tybės vilioja sotesniu gyvenimu, 
prestižiškesniais universitetais, 
įdomesniu vakarietišku gyveni
mo stiliumi. 

Kada pirmųjų lietuvių emig
rantų sulaukė Didžioji ęritanija, 
pasakyti neįmanoma. Zinoma, 
kad 1947-48 m. ši šalis savo mies
tuose glaudė pokario metų lietu
vių emigrantus. Nepatvirtintais 
duomenimis, tuomet atvyko iki 
šešių tūkstančių žmonių. Jie pri
sijungė prie jau gyvuojančios lie
tuvių emigrantų bendruomenės. 
Šiandien, daugiau nei po 50 me
tų, lietuvaičių Didžiojoje Brita
nijoje gali būti net du šimtai tūks
tančių. Beje, taip pat nepatvirtin
tais duomenimis. 

Belieka džiaugtis, jog ne visi 
dabar ar anksčiau į Didžiąją Bri
taniją atvykę lietuviai skubėjo 
nutraukti ryšius su gimtine, už
miršti gimtąją kalbą, tautos tradi
cijas. Lietuviai dar pokario lai
kais skubėjo jungtis į klubus, 
steigti parapijas, įvairias organi
zacijas. 1947 m. buvo įsteigta Di
džiosios Britanijos Lietuvių są
junga (DBLS), kuri ir šiandien 
turi beveik 1200 registruotų narių 
ir į organizuojamus renginius 
kviečia visus Didžiojoje Britani
joje gyvenančius lietuvius. Pra
ėjus dešimtmečiui nuo šios orga
nizacijos įsteigimo, 1958 m. įsi
kūrė dar viena "dukterinė" orga
nizacija - Didžiosios Britanijos 
lietuvių jaunimo sąjunga (DBLJS). 

Jaunimo veikla buvo ypatin
gai aktyvi. Daugelis organizaci
jos narių buvo emigrantų vaikai, 
kurie norėjo išsaugoti savyje lie
tuviškąją tapatybę, tad rinkosi į 
šventes, vakarones, būrė šokių 
ratelius, chorus. Laikams kei
čiantis, jaunuosius lietuvius pra
dėjo dominti ne tik kultūrinis, 
bet ir politinis, ekonominis Lie
tuvos gyvenimas. Ypatingai buvo 
stengtasi remti Sąjūdžio veiklą. 
DBLJS atstovų pastangomis bu
vo suorganizuotas garsusis Gele
žinės Ledi (M ar gare t Thacher) 
ir Gintarinės Ledi (Kazimieros 
Prunskienės) susitikimas. Lietu
vių jaunimas tikėjo ir siekė Lie
tuvą pamatyti laisvą. Galbūt to
dėl, 1991 m. Lietuvai atgavus ne
priklausomybę, šios organizaci
jos veikla nurimo, o dar vėliau ir 
visai nutrūko. Aktyviai veikęs 
jaunimas įsitraukė į DBLS dar
bus, o naujai į šalį atvykę lietuvai
čiai neskubėjo jungtis. 

Šiandien lietuviai, kaip ir ki
tų Europos sąjungos valstybių pi
liečiai, turi teisę rinktis kurioje 
šalyje gyventi, dirbti ar mokytis. 
Ne paslaptis, jog nemažai jaunų 
lietuviy tokia savo teise pasinau
dojo. Siuos į Didžiąją Britaniją 
atvykusius emigrantus pirmiau
sia užgriūna prisitaikymo svečio
je šalyje sunkumai. Tačiau labai 
greitai, vos po keleto metų, jiems 
tenka spręsti visai kitą - nutautė
jimo, lietuviško tapatumo prara
dimo problemą. Daugelis jų ne
nori pasinerti į britiškąją kultūrą, 
prarasti ryšio su tėvyne ir Lietu
voje gyvenančiais artimaisiais. 
Tačiau būdų ir galimybių lietu
viškumui puoselėti Didžiojoje 
Britanijoje pradeda nebepakakti. 
Akivaizdu, jog DBLS organizuo
jamos šventės, lituanistinės mo
kyklos ir parapijos sukviečia tik 
menką dalį Didžiojoje Britanijo
je gyyenančių lietuvių. 

Stai tokiomis mintimis dali
nosi ir šių metų vasario mėnesį 
Lietuvos ambasadoje susirinkęs 
jaunimas. Sprendimas buvo ras
tas. Šis aktyvus branduolys visus 
Didžiojoje Britanijoje gyvenan
čius 16-35 metų lietuvius jau ba
landžio pabaigoje pakvietė į at
kuriamąjį Didžiosios Britanijos 
lietuvių jaunimo sąjungos suva
žiavimą. Jo metu buvo patvirtinti 
organizacijos įstatai ir išrinkta 
septynių žmonių valdyba. 

Atkurtoji sąjunga jau spėjo 
įsijungti į vykstančius projektus, 
organizuojamas Sekminių bei Jo
ninių šventes. Taip pat suskubta 
atstovauti Didžiosios Britanijos 
lietuvių jaunimui birželio mėnesį 
Dubline vykusiame užsienio lie
tuvių bendruomenių renginyje 
"Draugystės tiltas" ir dvyliktaja
me Pasaulio lietuvių jaunimo są
jungų kongrese Kanadoje. 

DBLJS kviečia jungtis visus 
nesnaudžiančius lietuvaičius, ku
riems per maža lietuviškų rengi
nių, leidinių, sporto žaidynių, ir 
tuos, kurie turi įdomių idėjų bei 
norėtų jas įgyvendinti. Taip pat 
labai laukiamos organizacijos, 
galinčios ir norinčios šią jaunimo 
veiklą paremti. 

Parengė Raminta Beržinskytė, 
valdyba@dbljs.org 

Svečias, atvykęs į skautų stovyk
lą "Romuvoje" šią vasarą 

Ntr. R.R. Otto 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Toronto Maironio lietuvių mokykla - AŠTUNTOJI KLASĖ 

''Irkos tragedija'' 
Su aštuntokais skaitėme nemažai. Lengvai vartėme J. Biliūno apsakymų puslapius, naujų žodžių mokė

mės iš V. Kudirkos, Maironio, B. Brazdžionio, J. Aisčio, A. Miškinio eilėraščių, bandėme suprasti didžiojo 
Mokytojo M Va/ančiaus pamokymus jo apsakyme "Gustelis sukčius", išsiaiškinti, kodėl pirmoji lietuviška 
knyga buvo parašyta Renesanso laikotarpiu, kiek sunkiau krimtome R Andriušio "Vabalų vestuves'', parašy
tas labai sodria, tačiau dėl to išeivijos vaiku[ ir sunkiau suprantama kalba, tačiau labia~iai visų širdeles su
virpino Šatrijos Raganos "Irkos tragedija". Cia - mokinių mintys apie šį kūrinį. Mkt. R. Zemaitytė-De Iuliis 

Man Irkos labai gaila, nes 
jos tėveliai neturi jai laiko, jie yra 
užsiėmę svarbiais darbais ir ki
tais draugais. Aš manau, kad tė
veliai myli Irką, bet jie galvoja, 
kad Irka gali palaukti. Jie nesu
pranta, kad mergaitė nori jausti 
tėvelių meilę kiekvieną dieną. 
Tėveliai nesupranta Irkos širdies 
skausmo ir vienatvės, nes jų gy
venimas pilnas suaugusių reika
lų, kai Irkos širdelė pilna tik mei
lės tėveliams. Jonas Sungaila 

* 
Irka yra maža, šešerių metų 

mergaitė, kuri gyvena su savo 
mama. Bet kai mama susipažino 
su ponu Gurskiu, ji niekada ne
beturi laiko Irkai. Vieną dieną 
Irkos mama prižadėjo, kad jos 
eis į mišką. Bet mama pažado 
neištesėjo ir išvažiavo su ponu 
Gurskiu. Tada mergaitė išvažia
vo pas tėtę, nes mama jos nebe
myli. Bet savo tėčio namuose ji 
rado moterį, apie kurią Irka neži
nojo. Man gaila Irkos. Jos niekas 
nemyli, tik šuo Džimas. Jeigu aš 
būčiau Irka, aš daryčiau tą patį, 
ką padarė ji: važiuočiau pas tėtę. 
Jeigu jo nebūtų namie, aš pa
laukčiau, o jeigu jis nesugrįžtų, 
tik tada važiuočiau namo. 

Rita Dunphy 

* 
Irka buvo jauna mergaitė. Ji 

buvo šešerių metukų. Irkos gyve
nimas buvo liūdnas. Jos mama ir 
tėtė išsiskyrė, ir ji liko gyventi su 
mama ir šuniuku Džimu. Ji netu
rėjo nė vienos draugės, tik Dži
mą, kurį tėvelis jai padovanojo. 
Irkos mama Sofija įsimylėjo poną 
Gurskį. Ponas Gurskis nemylėjo 
Irkos, ir Irka jo nemylėjo. Irka 
jautėsi nustumta į šalį. Niekas 
nenorėjo su ja būti. Vieną dieną 
Irka su Džimu nutarė važiuoti į 
Kauną pas tėvelį. Ji džiaugėsi 
traukiniu važiuojant. Kai atvyko 
pas tėvelį, atidarė buto duris ir 
pamatė svetimą moterį. Moteris 
paklausė Irkos, kas ji tokia. Irka 
pasakė, kad atvažiavo pas tėvelį. 
Moteris piktai atsakė Irkai, kad 
jis jai neturi laiko. Irka atsisėdo 
ant otomano ir verkė. Man buvo 
gaila Irkos. Aš pagalvojau, kad 
reikia džiaugtis tėvais ir drau
gais. Mano gyvenimas pilnas 
meilės. Ema Puterytė 

Sėdi iš kairės: Jonas Sungaila, Larisa Krikščiūnaitė, Aivaras Žabas, 
mkt. Jolanta Stasiulevičienė; 1-je eilėje stovi: literatūros mkt. Rima 
Žemaitytė-Deluliis, Ema Puterytė, Lukas Tatarsky, Skaidra Puo
džiūnaitė, Saulius Grybas, Rita Dunphy, padėjėja Rūta Samonytė; 
11-je eilėje stovi: Ugnė Sabaliauskaitė, Aras R~pečka, Lukas Byra, 
Eglė Stuopytė. Nuotraukoje nėra Aleksandros Sarūnaitės 

* 
Man labai patiko apsakymas 

Irkos tragedija. Istorija buvo labai 
liūdna. Man buvo taip liūdna, 
kad šešerių metukų mergaitė tu
rėjo gyventi tokį liūdną gyveni
mą. Irka jautė, kad jos niekas ne
myli, tik jos ištikimasis Džimas. 
Irkos tėveliai išsiskyrė, ir ji gyve
no su mama. Sofija buvo labai 
užimta darbais ir savo naujuoju 
draugu ponu Gurskiu, kurio Irka 
visiškai nemylėjo. Ji norėjo, kad 
viskas būtų kaip buvo anksčiau. 
Ji norėjo, kad jos tėvelis sugrįžtų, 
o mama nebedraugautų su ponu 
Gurskiu. Man buvo labai liūdna, 
kai Irka nuvažiavo aplankyti savo 
tėvelio Kaune ir rado nepažįsta
mą moterį savo tėvelio namuose. 
Aš manau, kad jos tėtis ir jos ma
ma buvo labai kalti. Irka buvo 
maža mergaitė, ir kada jai labiau
siai reikėjo jų artumo, jie ją pali
ko vieną. Aš suprantu, kad jos 
mama buvo labai užsiėmusi su 
visokiais darbais, bet ji niekada 
nedraugavo su Irka. Jos tėtis taip 
pat yra labai kaltas. Jis retai lan
kydavo dukrą ir nepadėjo jos au
ginti. Man labai patiko, bet mane 
ir labai nuliūdino ši istorija. 

Ugnė Sabaliauskaitė 

* 
Manau, kad Šatrijos Raga

nos apsakymas Irkos tragedija yra 
liūdnas. Irkos niekas nemylėjo. 
Jos tėvas turėjo kitą moterį, jos 
mama turėjo poną Gurskį. Nė 
vienas iš tėvų neturėjo jai laiko. 
lrka jautėsi labai vieniša, gyven
dama pas mamą. Jos vienintelis 
draugas buvo šuo Džimas. Ir man 
būtų liūdna, jeigu man taip atsi
tiktų. Lukas Byra 

* 
Aš mėginu suprasti, ką Irkai 

teko išgyventi. Ji turėjo jaustis ap
leista, atstumta, ir tai turėjo būti 
labai sunku. Aš tikiuosi, kad viskas 
išsispręs gerai, ir tėvelis sugrįš pas 
Irką. lrkos šuniukas Džimas suvai
dino didelį vaidmenį Irkos gyve
nime. Kartais jis buvo vienintelis 
jos gyvenimo palydovas jos vieniša
me gyvenime. Džimas buvo jos ge
riausias draugas ir neleido jai būti 
vienai. Irka pasielgė neteisingai, 
pabėgdama iš namų. Kai tėvai išsi
skiria, vaikui gali būti labai sunku. 
Ji išvažiavo pas tėvelį, nes jos mo
tina ja nesirūpino. Bet kai nerado 
namie ir tėvelio, jai atrodė, kad ne
beliko nei vieno žmogaus jos gyve
nime. Tik jos mielas draugas Dži
mas. Matas Jaglowitz 

(Bus daugiau) 

Vaikai (kairėje) prieš Dainų šventės repeticiją Čikagoje liepos l d. Iš k.: A. Gabrytė, L. Gabrys, E. Degutytė, N. Sungailaitė, A. Čygaitė (Ntr. R. Čygienės); viduryje- prie vaikų 
dainos pritaikytas gandro šokis, gandras dešinėje (Ntr. R.D. Puterių); dešinėje - ir patys jauniausi stengiasi "atsiliepti daina" (Ntr. V. Lietuvninko) 
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PADĖKA 

AtA 

ALEI KERBERIENEI 
iškeliavus amžinybėn 2006 m. gegužės 30 d., 

nuoširdžiai dėkojame Lietuvos kankinių parapijos kle
bonui kun. V. Staškevičiui už maldas prie karsto, už at
našautas gedulines Mišias ir palydėjimą su prel. J. Staš
kevičiumi į kapines. Padėka Anelei Pajaujienei už jaut
rius atsisveikinimo žodžius ilgametei choristei, choro 
vardu. Dėkojame L. Turūtaitei už jautrias giesmes šv. 
Mišių metu, KLKM Anapilio skyriui už dalyvavimą ir at
sisveikinimą su savo nare. 

Nuoširdi padėka ir užuojauta artimiesiems, drau
gams ir pažįstamiems už maldas laidotuvių namuose, 
šventovėje ir velionės palydėjimą į amžinojo poilsio vie
tą. Ačiū už pareikštas užuojautas, už gražias gėles, už
prašytas Mišias ir gausias aukas Parapijos ir misijos at
naujinimo fondui. Dėkojame M. Povilaitienei ir B. Kaz
lauskaitei už aukų rinkimą. Ačiū draugėms už atneštus 
skanumynus, B. Stanulienei už paruoštus pietus. Mes vi
si kartu liūdime praradę mylimą draugę. 

Ilsėkis ramybėje -
Alvina Ramanauskienė ir šeima 

~ Dundas St. West, To ro nto, O N. MSX 1X3 Fax: (416) 233-3042 

\Q 'O 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 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 50 l Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4.60 mln. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 mln. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai Lietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

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. 

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 

Dainų šventės leidinys 
Jis primins 8-ją Dainų šventę Čikagoje 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Kiekviena išeivijos dainų šventė turėdavo di
desnį ar mažesnį programinį leidinį. Jie tarnau
davo ne tik tų renginių dienomis, bet ir likdavo, 
kaip svarbi medžiaga istorijai. Šių metų - 8-sios 
tokios šventės leidinys buvo bene stambiausias iš 
visų ankstesniųjų. Jo svarbiausioji dalis - šventėje 
dalyvaujančių chorų aprašymai su nuotraukomis, 
ą_ąrašais ir net kai kurių choristų pasisakymais. 
Zinoma, yra ir jų vadovų pavardės bei nuotraukos. 

Šie aprašymai sudėti alfabetine tvarka. Pir
moje vietoje eina "Aidas" iš Detroito, MI, o pas
kutinėje "Ziburio" lituanistinės mokyklos choras 
(irgi iš Detroito ). Leidinio pirmuose puslapiuose 
sužymėti šventės renginiai lietuvių ir anglų kalbo
mis (dauguma medžiagos pateikiama abiem kal
bom). Toliau - 8-sios Dainų šventės organizacinio 
komiteto pirm. dr. Audriaus Polikaičio ir šios 
šventės meno vadovės Ritos Čyvaitės-Kliorienės 
pasis~ai. 

Čia verta pacituoti daug pasakančią Ritos 
minčių pabaigą. "Tui, ką šiandien pasiekėme, te
būnie tik pirmas žingsnis į šviesesnę ateitį. Kvie
čiu visus grįžus į namus ne tik toliau dainuoti, bet 
ir kviesti kitus, kad mūsų gretos gausėtų, dainos 
skambėtų ir į jas atsilieptų visi lietuviai visuose 
žemės kampeliuose. Užtikrinkime, kad ateities 
kartos dar ilgai galėtų džiaugtis lietuviškos dainos 
didybe, kurią šiandien patyrėme, mūsų balsams 
susiliejus į galingą dainą". 

Daug garbingų žmonių sveikinimų 
Leidinyje yra nemažai aukštųjų pareigūnų 

sveikinimų su jų didelėmis nuotraukomis. Šių 
sveikintojų priekyje yra JAV prezidentas George 
Bush ir LR prezidentas Valdas Adamkus. Toliau 
skaitome Kanados ministerio pirmininko (jo pa
vardę įskaityti sunku), Lietuvos seimo pirm. Vik
toro Muntiano, ambasadoriaus Vygaudo Ušacko 
ir jo žmonos Loretos (ir kartu atsisveikinimą su 
JAV lietuviais). Čia įdėtas ir LR Nepaprastosios 
ir įgaliotosios ambasadorės Kanadai Sigutės J akš
tonytės sveikinimo žodis. 

Leidinio puslapiuose randame Illinois gu
bernatoriaus Rod Blagojewic, lietuvių kilmės se
natoriaus Richard J. Durbin bei senatoriaus Ba
rack Obamos, lietuvio kongresmano John Shim-

v 

Atsiliepk daina! 

DAINŲ 
šVENTĖ 
CHICAGO • 2006 

LITHUANIAN 

SONG 
FESTIVAL 

kaus, Čikagos mero Richard M. Daley ir kitų žy
mių veikėjų sveikinimus bei linkėjimus šventės 
dalyviams. 

Sunku yra išvardinti visus žymiuosius veikė
jus, bet už juos dar žymiai daugiau įdėta pavienių 
žmonių, organizacijų sveikinimai ar skelbimai. 
Yra ir aukotojų šventei sąrašas, daug kitų dalykų, 
nuotraukų. Dar reikia pridėti, kad vienu iš istori
jai svarbių dalykų yra Danutės Bindokienės ir dr. 
Audriaus Polikaičio paruoštas rašinys Nuo praei
ties iki dabarties. Čia labai trumpai pateikta lietu
viškos dainos bei dainų šventės nuo pačių seniau
siųjų laikų istorija. 

Šį leidinį redagavo Eglė Laniauskienė, kuri 
taip pat buvo viena iš šventės programos prane
šėjų. Technikiniu patarėju pasirašė Matas La
niauskas, viršelis ir įvadiniai puslapiai - Vytas 
Čiuplinskas, sveikinimų ir skelbimų apipavidali
nimas - Liudas Landsbergis. Spausdino Krames 
Printing Co., Mentor, OH. 

Montrealio Sv. Kazimiero parapijos sukaktis 
Artėjant Šv. Kazimiero parapijos 100 metų 

sukakčiai norima į tai atkreipti didesnį dėmesį ir 
pristatyti įdomesnias akimirkas. 

Gedvainiui, Šimtmečio minėjimo komiteto pir
mininkei Joanai Adamonytei ir Petrui Adamoniui. 

Kvebeko provincijoje, važiuojant į Quebec 
miestą 40-ju keliu, už Trois Rivieres miesto 354 ke
lyje (10 km atstume) yra St-Casimir miestelis, pa
rapija ir šventovė. St-Casimir parapijos klebonas 
kun. Gerald Sylvain važiuodamas į Montrealį už
suko į mūsų Šv. Kazimiero parapiją. 

St-Casimir parapija buvo įsteigta 1847 metais 
- prieš 159 metus. Parapijoje )Ja 1000 parapijiečių, 
miestelyje - 800 gyventojų. Sventovaje yra 1500 
sėdimų vietų, didžiajame altoriuje yra Sv. Kazimie
ro paveikslas, o ant šventovės stogo skliaute - Šv. 
Kazimiero statula 8-10 pėdų aukščio. Apie St-Ca
simir parapiją Kvebeke daugiau bus kitą kartą 
atskiru straipsniu. Vertėtų Montrealio abiejų para
pijų žmonėms susidomėti St-Casimir parapija, 
kodėl čia Kvebeko prancūzai jau taip seniai savo 
globėju pasirinko Lietuvos šventąjį. P.A. 

Jis aplankė šventovę, kleboniją, atvežė savo 
parapijos sukaktuvinį leidinį, pabendravo prie va
karienės stalo dalyvaujant klebonui kun. Aloyzui 
Volskiui, Aušros Vartų klebonui kun. Vytautui 

-----... SKAITYTOJAI PASISAKO 

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 

Mieli tautiečiai Montrealyje, 
Atsakydami į Jūsų laiškus 

turime pareigą Jums paaiškinti, 
kad Tulšių Vyskupas paskyrė kun. 
Vytautą Gedvainį į Pagėgių para
piją, pačiam kun. Vytautui to pra
šant, nes jis nori sugrįžti į Lietu
vą. Jis buvo pasirašęs sutartį dirb
ti Montrealio Aušros Vartų para
pijoje tik iki š.m. rugpjūčio mėne
sio pabaigos ir po to nori iš karto 
grįžti į Pagėgius - iki naujųjų 
mokslo metų mokykloje ir para
pijinėje katechezėje pradžios, 
kad nebūtų bereikalingų kompli
kacijų šioje srityje. 

Lietuvoje jo laukia trys para
pijos, kurias jis vienas turės ap
tarnauti, daug didesnės nei dabar 
aptarnauja pas Jus. Pas mus Lie
tuvoje, ypač Žemaitijoje, kunigai 
paprastai aptarnauja 3-4-rias pa
rapijas. Montrealio 2-iems para
pijoms reikėtų ieškoti vieno lietu-

vio kunigo. 
Kun. Vytautas Gedvainis, 43 

metų būdamas, Tulšių vyskupijos 
kunigų sąraše priklauso vyresnia
jai kunigų kartai, kuri mokėsi so
vietinio režimo sąlygom ir netu
rėjo galimybės pramokti vakarie
tiškų kalbų - anglų, prancūzų - o 
dabar jau nebe jaunystės metai 
toms kalboms gerai išmokti. Mo
kėdamas gerai rusų kalbą, jis bus 
labai naudingas Pagėgių kaimy
nystėje Karaliaučiaus srities lie
tuvių kilmės katalikams patar
nauti, nes naujosios kartos mūsų 
kunigai rusų kalbos nebemoka. 
Taigi tarnaus tam pačiam užsie
nio lietuvių sielovados reikalui. 

Mums malonu iš Jūsų laiškų 
patirti, kad kunigas Vytautas 
Gedvainis Jums gražiai patarna
vo, bet jo labiau reikia ir kitiems 
postams. O kunigų pas mus irgi 
nebėra pakankamai ir jų kasmet 
vis mažėja. Jau pradedame rim-

tai svarstyti apie kunigus mūsų 
parapijoms iš Afrikos ar Azijos. 
Pašaukimų problema vienodai 
skaudi ir mums, ir Jums išeivijo
j e. Melskim Viešpatį, kad pa
šauktų kunigiškai tarnystei dau
giau darbininkų tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje! 

Priedas: Kun. Vytauto Ged
vainio laiško Telšių Vyskupui ko
pija. 

Prelatas Juozas Šiurys, 
Telšių Vyskupo Generalvikaras 

REIKIA ADRESŲ 
Dažnai spaudoje užsimena

ma, kad čia sukauptos knygos 
būtų mielai priimtinos Lietuvoje, 
tačiau niekur nėra adresų, ku
riais būtų galima siųsti - ar tai į 
Lietuvą, ar į Karaliaučiaus sritį, 
Punską, Pelesą ir kitur. 

Pasinaudos kažkas ar ne, bet 
turėti adresus būtų paranku. 

D. Staškevičienė 

• Ar ne ramesnis esi žmogus, ar ne drąsiau žiūri į ateitį, kai visiškai su gyvu tikėjimu esi Dievo 
apvaizdai atsidavęs. 

• Pagaliau visur yra Dievas ir visur vienoks kelias į dangų. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 



JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West istaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

RfM ll( West Realty Inc. 

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 

©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 1C5 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

PAČIŲ PRISKINTOS ARBA JAU 

--.m1r-~ PARUOŠTOS PARDAVIMUI 

AVIETĖS, SERBENTAI, AGRASTAI 
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 
Tinklapis: www.whittamoresfarm. com 

RFUMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry Owned and Operated M ... , ., 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell : 416-427-1875 

~ w~ \/~ll~~ 

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

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

Tel. (416) 763-5677 

[1lJ ffitjūnao, 
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6J9e/j(-vice:;, 
VERTIMAI 
ŽODŽIU ir 
RAŠTU 
rusų, anglų ir 
prancūzų 
kalbomis. 

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

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

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

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

i TORONTO i 
Lietuvių maldininkų grupė, 

nešanti medinį kryžių į Golgotą 
Jeruzalėje, šiuo metu keliauja 
per Vengriją. Pranešimą atsiuntė 
grupę lydintis kun. K. Ambrasas, 
SJ: "Sveikinu visus ir visas iš 
Vengrijos, kurią turėtume palikti 
po savaitės ir įžengti Austrijon". 

Lietuvoje rengiama kolekty
vinė monografija apie a.a. dr. 
Adolfą Šapoką. Istorikė Nelė 
Asadauskienė rašo skyrių apie 
velionies gyvenimą bei veiklą Ka
nadoje. Ji prašo iš jo pažįstamų 
atsiminimų. Istorikės adresas: 
Nelė Asadauskienė, Dūkštų 8-
80, Vilnius LT-07174, Lithuania. 
Prašomus atsiminimus galima 
įteikti ir Tėviškės žiburiams - jie 
persiųs minėtai istorikei. 

i AUKOS i 
A.a. Petro Čiurlio atminimui 

pagerbti Lietuvos vaikų dienos 
centrams (per Vaiko vartai į moks
lą) aukojo: $45 - V. Skukauskas; 
$40 - L.G. Matukai; $35 - T.B. 
Stanuliai; $30 - H.G. Lapai; $20 
- A. Lemežys, M.J. Astrau~kas, 
N. Bates, E. Merkelytė, T.E. Siur
nos, A.L Zalagėnai, A.D. Bajori
nai, V. Skukauskas, Kasiulytė, 
Y.P. Melnykai, R. Melkienė, V. 
Puodžiūnas, S. Styra, Y.P. Gulbi
nai, E. Niejadlik, l.A. Zemaičiai, 
L. Strumila, A. Prelgauskas, J.K. 
Fitzpatrick, Inga Ryan; $10 -
Girdauskas, R. Bekeris; $5 - R. 
Bekeris. Aukas rinko: A. Ledie
nė, B. Kazlauskaitė ir M. Povi
laitienė. O.G. 

A.a. Onai J anuškevičienei 
mirus, užjausdami jos sūnų dr. 
česlovą Jonį su šeima bei visus ar
timuosius Silvija ir Vincas Piečai
čiai Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Michalinos Dausienės, 
mylimos motinos, XIII mirties 
metinių atminimui (liepos 18 d.) 
duktė Aldona ir žentas Mečys 
Empakeriai Tėviškės žiburiams 
aukojo $50. 

~MERIKOS LF ŽINIOS 

Amerikos LF nariai džiau
giasi, kad į Fondo gretas jungiasi 
ir Lietuvoje gyvenantys LR seimo 
nariai: Laima Mogenienė, Armi
nas Lydeka, Gintautas Mikolai
tis, Julius Dautartas, Dalia Tei
šerskytė, Ona Valiukevičiūtė, Vy
tautas Kamblevičius. Kviečiame 
visus jungtis į ALF. Mūsų adre
sas: 14911127th Street, Lemont, 
IL 60439, USA. Tel. 630 257-
1616. 

Atitaisymas. TŽ nr. 28, psl. 
2 Toronto Maironio mokyklos 
mokslo metų užbaigimo aprašy
me ir paraše po apatine nuotrau
ka įsivėlė klaida. TCDSB atsto
vas T. Cassole mokyklų tarybos 
premiją įteikė Daivai Paškaus
kaitei, ne Austinai Tarvydaitei 
kaip išspausdinta. Klaida pada
ryta dėl gautos klaidingos infor
macijos. 

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) 
Savininkas Jurgis Kulie!;ius 
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----.... l KLF AUKOS i 
Per 2006-jų metų antrąjį ket

virtį, tarp balandžio pradžios ir 
birželio pabaigos, Kanados lietu
vių fondas padidėjo $137,509,41. 
Per tą laiką buvo gauta $5,444.52 
aukų, kurių $3,405 buvo skirta 
mirusiųjų prisiminimui bei keturi 
palikimai, iš viso $132,064.89. 
Balandį aukojo: po $10 - E. Boč
kienė, L. Murauskienė, A. Šilei
ka; po $20 - J. Andrulis, D. Bar
kauskas-Survila, K. Batūra, V. 
Bireta, A. Bražukas, V. Bubelis, 
J. Budrys, R. Celejewska, S. Da
lius, P. de Boer, J. Gimžauskas, J. 
Gomaliauskas, M. Gudelis, J. 
Gustainis, O. Juodikienė, I. Kai
rys, S. Krašauskas, J. Krištolaitis, 
V. Kulnys, J. Pacevičius, M. Po
vilai tis, R. Puteris, O. Rimkus, 
M. Rusinas, A. Saplys, A. Šileika, 
J. Stankus, L. Stungevičius, P. 
Styra, J. Uleckas, A. Vaičiūnas, I. 
Vibrys; po $25 - P. Rasiulis, B. 
Saplys, A. Simonavičius, A. Ski
landžiūnas; po $30 - P. Jakaitis, 
V. Paulionis, V. Puodžiūnas, B. 
Sapijonienė, G. Turyydas; po $40 
- S. Aušrotas, E. Cuplinskas, E. 
Girdauskas, L Meiklejohn; po 
$50 - V. Butkys, A. Danaitis, J. 
Kuzmas, L. Matukas, R. Pacevi
čius, V. Paška, G. Paulionis, K. 
Poškus, S. Smith, V. Stanevičius, 
V. Tamulaitis, M. Valadka, J. 
Zenkevičius; $55 - T. Stanulis; 

$60 - S. Valickis; $75 - L. Dau
nius; po $100 - J. Astrauskas, M. 
Astrauskas, S. Barškėtis, V. Bu
lota, L. Casella, V. Kerametlian, 
R. Kmieliauskas, P. Kopplin, R. 
Lapas, H. Lapas, A. Nausėdas, 
J. Yčas; $114.52 ($100 JAV) - L. 
Veselka; $300 - E. Bajoraitis; 
$500 - G. Sakus, $600 - L. Ra
dzevičienė (palikimu); $6,691.66 
-A. Basalykas (palikimu). Iš viso 
- $11,326.18. 

Gegužę aukojo: po $20 - L. 
Stungevičius, I. Vasiliauskas; po 
$100 - I. Baziliauskienė, S. Bulo
ta, T. Krakowski, J. 'Ihlmpickas; 
$200 - J. Kriščiūnas; $325 - A. 
Švilpa (gimtadienio proga drau
gų suaukota); $1,000 - C. Gasiū
naitė (palikimu). Iš viso - $1,965. 

Birželį gautos au~os: $10 -
H. Kairys; $15 - M. Siulys; po 
$20 - P. Armonas, Z. Čečkauskas, 
S. Dalius, J. Gimžauskas, D. Gu
tauskas, V. Šniuolis, P. Styra, V. 
Svilas, P. Zubas; $40 - J. Krišto
laitis; po $50 - S. Noreika, F. 
Venckevičius; $100 - A. Waso
wicz; $123,773.23 L Antanaitis 
(palikimu). Iš viso gauta $124, 
218.23. 

Per šį ketvirtį Fondas padi
dėjo 26 nariais, kurių tarpe yra ir 
visi (dvylika) lituanistinių kursų 
abiturientai. Sveikiname visus 
naujus narius. 

"Best Way to Trave/" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
ORGANIZUOJA 

grupę i Lietuvą su prelatu E. Putrimu 
nuo RUGPJŪČIO 3 d. iki 20 d. 

SKRYDŽIAI l LIETUVĄ LIEPOS MĖNESI -
kaina nuo $1,059.00. 

Taip pat taikome nuolaidą visiems, 
perkantiems kelionių draudimą. 

416 209-7737 (mobilus) 

Tel: 416 249-7710 1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749 

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 Lietuvos respublikos teisės klausimais 

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

EUROPEAN MONUMENT INC. 
..&. Treči os kartos paminklų statytojai. 
..&. Specializuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje . 
..&. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių . 
..&. Padarome į rašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
..&. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti te/. 

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

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

DĖMESIO TŽ PRENUMERATORIAMS! 
Leidėjai prašo jus atsilyginti už prenumeratas 

Pasitikrinkite prenumeratos užsibaigimo datą, atspausdintą 
ant adreso lipdės ( address label). Kanados vyriausybės finansinė 
parama pašto išlaidoms apmokėti yra gaunama pagal apmokėtų 
prenumeratų skaičių. Be šios paramos mūsų pašto išlaidos, siunti
nėjant jums TŽ būtų apie du trečdalius aukštesnės. Prašome jūsų 
supratimo šiuo svarbiu klausimu - įrodyti Kanados vyriausybei, 
kad TŽ gyvavimas mums yra aktualus. TŽ leidėjai 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje liepos 8, šeštadienį, pa
krikštytas Egidijaus ir Sibilės 
(Tisevičiūtės) Mickevičių sūnus 
Adomas. Taip pat tą pačią dieną 
Pirmąją Komuniją priėmė naujai 
pakrikštytojo sesutė Gabrielė 
Mickevičiūtė. 

• Organizuojama moterų 
talka Anapilio pastatų pagrindi
niam išvalymui. Jau baigiama iš
valyti didžiosios salės virtuvė ir 
kiti salių kambariai. Talką organi
zuoja Dalia Ažubalienė ir norin
čias į talką įsijungti moteris prašo 
skambinti jai tel. 416 766-7040. 

• Lietuvos kankinių šventė -
mūsų parapijos atlaidai - šiais 
metais bus rugsėjo 24, sekmadie
nį. Iškilmės prasidės 3 v.p.p. ei
sena su Švenčiausiuoju iš šven
tovės į kapinių koplyčią. Ten bus 
palaiminimas Švenčiausiuaju, ir 
vėl grįžtama į šventovę. Sven
tovėje vyks Mišios, o po Mišių, 5 
v.p.p. - iškilmingos vaišės Anapi
lio salėje. Prašome tą sekmadie
nį 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 
23: 9.30 v.r. už a.a. dr. Bronių 
Znotiną; 11 v.r. už parapiją; Va
sagos Gerojo Ganytojo švento
vėje lieeos 23, sekmadienį, 10.30 
v.r. už Cepų, Kalpų_kų ir Zubric
kų mirusius; Delhi Sv. Kazimiero 
šventovėje liepos 22, šeštadienį, 
3 v.p. p. už a.a. Juozą Svilą ir Ka
rolį Lukošių. 

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $10 aukojo J. Zubrickas. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - M. Barteškienė, 
l. Girnienė. 

Choro iš Ispanijos, vad. Ri
mo Zdanavičiaus, koncertas 
įvyks rugpjūčio 17, ketvirtadie
nį, 7.30 v.v. Prisikėlimo parapi
jos salėje. Po koncerto - vaišės. 
Visus kviečia dalyvauti Toronto 
choras "Volungė". 

BURLINGTON MAID ieško pa
stovios darbuotojos namams ir 
įstaigoms valyti Hamilton-Bur
lington-Oakville miestuose. Tel. 
905-481-0543. 

IŠNUOMOJAMAS švarus, 
naujai atremontuotas, vieno 
miegamojo butas Royal York ir 
Evans gatvių rajone. Tel. 416-
568-1604. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Maldininkų grupė parapi

jos šventovėje kalba Rožinį kiek
vieną šiokiadienį prieš vakarines 
7 v.v. Mišias. Tuip pat po vakari
nių Mišių visi Mišių dalyviai su 
kunigais kalba liturginių maldų 
vakarinę dalį. 

• "Kretingos" stovyklavietė
j e stovyklų metu sekmadieniais 
11 v.r. vyksta Mišios, į kurias 
kviečiami stovyklautojų lankyto
jai, svečiai ir apylinkėje gyvenan
tys lietgviai. 

• Sį šeštadienį "Kretingos" 
stovyklavietėje Vasagoje baigiasi 
pirmoji vaikų stovykla, o sekma
dienį, liepos 23, prasideda antroji 
dviejų savaičių lietuviškai kal
bantiems vaikams stovxkla, kuri 
baigsis rugpjūčio 5 d. Seimų su 
vaikais stovykla vyks rugpjūčio 6-
12 d.d. 

• Liepos 17 d. palaidota a.a. 
Laura Corsi, 32 m. amžiaus. Pali
ko vyrą Carlo, prieš tris savaites 
gimusį sūnų Calvin, tėvus Ireną 
(Vaserytę) ir Ron Burt, seserį 
Jennifer ir senelius Juozą ir Ma
riją Vaserius. Lietuvoje mirė a.a. 
Paulius Petrutis, Pranės Bara
kauskienės krikšto sūnus. 

• Maldininkų kelionė į Mid
landą vyks rugpjūčio 20 d. Norin
tys vykti autobusu, kuris nuo šios 
parapijos išvyks 12 v.d., prašomi 
registruotis parapijos raštinėje. 
Kelionės kaina - $20. 

• Žodis tarp mūsų liepos ir 
rugpjūčio mėnesių knygutės pa
dėtos parapijos šventovės prie
angyje. 

• Mišios sekmadienį, liepos 
23: 8 v.r. už gyvus ir mirusius para
pijiečius; 9 v.r. už a.a~ Antaną Šer
galį (l metinės) ir Sergalių bei 
Paleckių šeimų mirusius; 10.45 
v.r. už a.a. Joną Virpšą (l me!i
nės ), už a.a. Aldoną ir Jadvygą Si
pelienes, už a.a. Gintarą Liau
gaudą; 12.15 v.d. už a.a. Pranutę 
Siminkevičienę (20 metinės). 

DĖMESIO SKAITYTOJAMS 
Tėviškės žiburių paskutinis 

numeris prieš atostogas išleidžia
mas liepos 25 d. (nr. 30-31). TŽ 
redakcija ir administracija bus 
uždaryta iki rugpjūčio 15 d. Sa
vaitraštis tris savaites nebus spaus
dinamas. Po atostogų pirmas nu
meris išeis rugpjūčio 22 d. 

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. 

Lietuvių Namų žinios 

• Liepos 16 d. Lietuvių Na
mų svetainėje pietavo 130 svečių. 
Pranešimą padarė ir su svečiais 
supažindino Kultūros komisijos 
narė G. Bijūnienė. 

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

• Kviečiame visus, mėgstan
čius liaudies dainas, žaidimus, 
mįsles, kam įdomūs senieji pa
pročiai ir apeigos, į Žolinės va
karą. Folkloro klubo nariai lauks 
jūsų Lietuvių Namuose rugpjūčio 
12 d., 2 v.p.p. Rėmėjai - LN Kul
tūrinės veiklos komisija. 

Jaunųjų talentų koncertas 
Sveika, vasara įvyko birželio 18 
d. Toronto Lietuvių Namuose. 
Tui kasmetinis muzikos mokyto
jų Onos Gladkovienės bei Vilmos 
Sabaliauskienės paruoštų jaunų
jų atlikėjų baigiamasis koncertas. 
Dalyvavo gausus būrys talentin
gų lietuvaičių: S. Puodžiūnaitė, 
U. Sabaliauskaitė, D. Punkrytė, 
L. Čigaitė, A. Valuntonis, S. Pa
brėžaitė, M. Gulbinas, A. Puo
džiūnas, A. Vaškevičiūtė, M. 
Punkris, T. N avickas, M. Širvins
kas, A. Rudnitsky, T. Trussow, L. 
Budrytė. Koncerte skambėjo for
tepijoninė, vokalinė ir gitaros 
muzika. Žiūrovai negailėjo aud
ringų plojimų. Koncerto pabai
goje mokytojos įteikė savo globo
tiniams muzikinius suvenyrus, o 
po to visi buvo pakviesti pasivai
šinti proginiu tortu. Koncerto 
globėja Rūta Snowden padėkojo 
atlikėjų tėveliams už paramą ir 
noro tobulėti skiepijimą. Kon
certą surengė Toronto Lietuvių 
Namų Kultūros k-ja. 

Eglė Juškaitienė 

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 Tautos 
himnas. Lietuvių parapijų katali
kės moterys ir Toronto šauliai 
pamaldose dalyvaus su vėliavo
mis. Šiose 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 

Dalis Toronto lietuvių folkloro klubo narių Joninių proga surengtoje iškyloje Rouge parke š.m. 
birželio 24 d. 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje liepos 16 d., 11 v.r. Mišios buvo au
kojamos už a.a. Viktorą-Vytą Jakonį "keturnedėlis". Po Mišių naš
lė Natalija Jakonienė suruošė dalyvavusiems Mišiose gražias 
vaišes parapijos salėje. Ta proga ji Vaiko tėviškės namams paaukojo 
$100. 

"Rūtos" klubas rengia išvyką į Pare Safari - Hemingford, QC, 
rugpjūčio 8, antradienį. Išvykstame 9 v. ryto. Numatoma grįžti 4 
v.p.p. Kaina nariams $10, svečiams $20. Norintys važiuoti raginami 
nedelsiant skambinti B. Niedvarui, 514 762-1925, arba A. Ziūkui, 
514 366-5491. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
• A.a. Marytės Petrauskienės atminimui Šv. Kazimiero pa

rapijos 100-mečio fondui aukojo: D. Davidson, M.G. Castanheiro, 
J.R. Kisielius, V.M. Markauskas, AR. Pavilanis, A.L. Rawlins, E. 
Jurgutis, P.J. Adamonis, C.A. Gražys, R,; Piečaitis, D. Stankevičius, 
"Vaivorykštė", A. Dasys, T. Kurta, L. Simonėlis, Z.R. Valinskas, 
H.E. Celtorius. 

• Sekmadienį, liepos 9, a.a. Jeannie Dasienės mirties atmini
mui jos vyras Albertas Įr sūnus Andrew paaukojo pinigus, surink
tus už pietus po Mišių Sv. Kazimiero parapijos 100-mečio minėtu
vių komitetui. 

• Sekmadienį, liepos 23 Šv. Onos draugijos globėjos šventė. 
Narės prašomos atsilankyti Mišiose ir po jų- pietuose. V.L. 

Šiemet Montrealio lietuvių golfo diena įvyks šeštadienį, rug
pjūčio 26, Saint Donat golfo klube. Žaidimas prasidės apie 11.30 
v.r. Žaidimo kaina su vežimu $40. Po to bus vakarienė pas Viliją ir 
Rytį Bulotas prie Lac Archambault ežero. Vakarienės kaina - $25. 
Prašome užsiregistruoti iš anksto el.paštu: viliabulota@hotmail. 
com. Po rugpjūčio 10 d. galima skambinti tel. 514-344-8256. Kvie
čiame visus dalyvauti. 

Montrealio lietuvių šaulių kuopa liepos l d. surengė minėtuves 
kunigo J. Aranausko, SJ, 90 metų amžiaus proga St. Columbain, 
QC, "Palangoj", pagerbdami buvusį Aušros Vartų kleboną, dabar 
gyvenantį St. Jerome mieste J!aS Tėvus jėzuitus. Sveikinimo žodį 
taria šaulių kuopos vadas A. Ziūkas. Nuotrauką atsiuntė Zigmas 
Burkšaitis 

ADAMONIS CASTELLI INSUIRANCES 
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 

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų, visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiujūsų 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. 

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 


