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Sakos ir šakelės 
Ką veiksime praūžus didiesiems vasaros renginiams -

Dainų šventei, Jaunimo kongresui, Sporto žaidynėms, PLB 
seimui? Aišku, kurį laiką pagyvensime įspūdžiais, įvertini
mais, paskaitysime straipsnių, apžiūrėsime nuotraukas, vaiz
dajuostes. Ir kas po to? 

L IETUVIŠKASIS gyvenimas sustoti negali - jis turi 
sruventi kaip neišdžiūstanti upė. Nė nespėsime per šil
tuosius mėnesius gerai apsidairyti, kai ims lapai gelto

nuoti, kai rytmečiais stogai šerkšnu apsidengs; kur nepažvelg
si - iškabos "Back to school". Jos visiems primins, kad ateina 
vadinamasis žiemos sezonas, ilgas, tarsi begalinis. Organizuo
tos lietuvijos vadovai susės prie stalų ir planuos to ilgojo lai
kotarpio veiklą. Plačioji visuomenė lauks - kas, kur, kada? Ir 
labai gerai, kai apylinkių valdybos surenka duomenis ir viešai 
paskelbia renginių tvarkaraštį. Tai leidžia veikla besidomin
tiems iš anksto žinoti apie būsimą judėjimą, tuo palengvinant 
savų asmeninių užsiėmimų derinimą su bendraisiais. Žinoma, 
retas kuris teįstengia visuose, kad ir įdomiausiuose, renginiuo
se dalyvauti, ir dažnas pasirenka, kur būti, ką remti pagal sa
vo motyvaciją. Tai normalu. Kitas dalykas, itin ryškus dides
niuose telkiniuose, tai apsisprendimas ne pagal renginį, bet 
pagal vietą. Esame įpratę būti "vietiniais" žmonėmis. Jei kas 
vyksta savose salėse, einame; jei kažkur kitur - susilaikome. 
Tą parapijinį sėslumą jau šiek tiek keičia jaunesnieji. Bet dar 
toli gražu iki kitokių rezultatų. Žinoma, nereikėtų dirbtinai 
ieškoti svetimų salių turint savąsias. Tačiau yra renginių, ku
riem mūsų salės dėl įvairių priežasčių netinka, arba renginys 
skiriamas ne vien tik lietuviškai visuomenei. Kaip ten bebūtų, 
renginių organizatoriams salių parinkimas turėtų rūpėti. Net 
ir autoaikštės šiais laikais turi nemažą įtaką apsisprendimui 
vykti į renginį ar ne. 

KALBANT apie veiklą atsimintina ir tai, kad įvairūs 
koncertai, šokiai, pobūviai bei kiti didesnių ar puošnes
nių patalpų reikalaujantys renginiai tėra tik dalis visos 

lietuviškos veiklos, sakykim, graži žydinti išsikerojusio medžio 
šaka. Savo reikšme bendram reikalui prisideda ir kiekviena to 
medžio šakelė. O jų yra gana daug. Štai net ir pačioje ma
žiausioje bendruomenėje - lietuviškoje šeimoje vyksta (arba 
turėtų vykti) savotiška veikla, pvz. bendras šeimos dėmesys į 
viską, kas sava, lietuviška, savoji kalba, įvairūs švenčių papro
čiai, ryšiai su Lietuva laiškais, spauda, išvykomis. Gausesnė 
dalyviais aplinka yra lituanistinės mokyklos, papildančios ne 
tik lietuviškojo ugdymo darbą, bet ir sudarančios specialias 
sąlygas jaunimui suartėti, susidraugauti, jaustis išskirtiniu bū
riu tarp gyvenamojo krašto žmonių, kas taipgi padeda tapaty
bei išlaikyti. Ne visų matoma ir vertinama veikla vyksta jauni
mo organizacijose, sporto klubuose, įvairiuose būreliuose, ra
teliuose, kurių užsiėmimai labai tyliai, bet dažnai paveikiai 
prisideda prie lietuviško gyvenimo plėtros, paįvairinimo ir 
skatinimo bendradarbiauti. Uždarame stovykliniame vienos 
kitos savaitės pasaulyje, be jokio garsinimosi, vyksta būsimų 
naujų savanoriškų lietuvybės išlaikymo veikėjų paruošimas. Į 
kokią veiklą šiandien bežiūrėtum, pamatysi vadovaujančius 
veikėjus-jas, kadaise buvusius stovyklautojus-jas. Vargu ar jie 
šiandien būtų tokie, jei ne tos stovyklos, jei ne organizacijos. 
O ką jau bekalbėti apie didžiuosius židinius - parapijas, fi
nansines institucijas. Visur nuolatinė veikla, skleidžianti 
didelę lietuvišką naudą. Užsiėmimų dirva plati, pasirinkimas 
kur ir kaip reikštis nemažas. Nors didieji renginiai stipriau su
judina plačiąją visuomenę, suaktyvina rengėjų veiklą, virsta 
gražiomis šventėmis - nepamirština, kad gyvenimas ne vien iš 
švenčių susideda. Po kiekvieno sekmadienio prieš akis iškyla 
paprastos šešios darbo dienos. Taigi ir po didžiųjų švenčių 
bei renginių veiklos kasdienybė, kokia ji bebūtų, lemia ir ne
eilinių užmojų sėkmę. Kur darbas nesustoja, įvairūs sumany
mai įgyvendinami daug lengviau, ir sulaukiama geresnių re
zultatų. Č.S. 
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P~SAUllO LIETUVIŲ JAUKIMO 

Toronto Lietuvių Namuose birželio 24 d. juostų pynes iškėlę PLB, KLB, PLJS, KLJS ir rengimo 
komiteto atstovai atidarė 12-ajį Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą Ntr. L. Jonaitytės 

12 PLJK atstovai, aplankę Hamiltoną ir Niagara Falls, pakeliui į stovyklą St. Donat, QC, sustojo 
apžiūrėti ir Kanados sostinę Otavą Ntr. L. Jonaitytės 

Dvyliktasis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas Kanadoje 
RŪTA SAMONYTĖ 

Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas (PLJK) rengiamas 
kas treji arba ketveri metai įvai
riuose pasaulio kraštuose, ku
riuose veikia lietuvių jaunimo 
sąjungos. Jame gali dalyvauti 
visi už Lietuvos ribų gyvenan
tys lietuviai tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus. 

Dvyliktasis kongresas bir
želio 23-liepos 9 įvyko Toronto, 
Vasagos, Hamiltono ir Mont
realio miestuose. Tai buvo ypa
tinga proga pasaulio lietuvių 
jaunimui pabendrauti ir pa
svarstyti, kaip išlaikyti savo lie
tuvišką identitetą užsienyje. 
Oficialioji kongreso programa 
susidėjo iš penkių dalių: atida
rymas Toronte, studijų dienos 
Vasagoje ("Kretingos" stovyk
lavietėje), savaitgalis Hamilto
ne, stovykla St. Donat mieste
lyje, uždarymas Montrealyje. 

Jaunimas iš 17 pasaulio ša
lių susirinko Toronto mieste, 
kur jie buvo apgyvendinti "St. 

Michael's College" bendrabu
čiuose Toronto universitete. 
Įvyko susipažinimo vakaronė 
Lietuvių Namuose, ekskursijos 
po Toronto miestą. 

Kongresas buvo oficialiai 
paskelbtas prasidėjęs per iškil
mingą atidarymo pokylį Lietu
vių Namuose. Pokylio eigoje 
taip pat buvo visų šalių atstovų 
pristatymai, iškilminga vakarie
nė ir Kanados indėnų šokių vie
neto atlikta programa. Sekma
dienį buvo iškilmingos Mišios 
Toronto Prisikėlimo šventovėje 
ir cepelinų pietūs. Po to atsto
vai iškeliavo į "Kretingos" sto
vyklavietę, sustojo Anapilio lie
tuvių sodyboje, aplankė Tėviš
~ės žiburių laikraščio redakciją, 
Sv. Jono lietuvių kapines, Ka
nados lietuvių muziejų-archyvą. 

"Kretingos" stovyklavietė
j e Vasagoje įvyko studijų die
nos, svarbiausia kongreso dalis. 
Per ją buvo išrinkta nauja PLJS 
valdyba, nustatytos gairės, pa
gal kurias ji turės dirbti iki se
kančio kongreso, ir vyko vado-

vavimo kursai. 
Šio kongreso šūkis: Virs

mas ... Keičiasi pasaulis. Keičiasi 
Lietuva. Keičiamės ir mes. Iki 
Lietuva neturėjo savo nepri
klausomybės, visų praėjusių 
PLJK tikslai buvo atstatyti lais
vą Lietuvą. Dabar, 15 metų po 
nepriklausomybės atgavimo, 
turim sustoti ir pamąstyti, koks 
yra mūsų, pasaulio lietuvių, 
tikslas? 

Paskaitas skaitė įvairių sri
čių žinovai. Pagal paskaitos te
mą Kintančios vertybės ir mūsų 
ateitis kun. Antanas Saulaitis, 
SJ, paminėjo, kad studentai 
Lietuvoj e šiais laikais labiausiai 
vertina šeimą bei draugus ir 
jaučia, kad sąžinė ir teisingu
mas yra jiems stipriausios verty
bės. Kun. J. Šileika, OFM, pri
dėjo: nors jaunimas jaučia, kad 
sąžinė ir teisingumas yra jiems 
stipriausios vertybės, tačiau 
materializmas pirmauja ir tai 
yra iš dalies komunizmo pa
sekmė. 

Nukelta į 2-rą psl. 
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Kieno kulturai priklauso 
Jurgis Matulaitis? 

GENOVAITĖ GUSTAITĖ 

Klausimą kelti paskatino 
pernai (2005 m.) Varšuvoje 
Mečislovo Jackevičiaus (Mie
czyslaw Jackiewicz) išleistas 
Lietuvių kultūros leksikonas, 
kuriame arkivysk. Jurgio Ma
tulaičio veltui ieškotum. (Pa
minėtas Kazimieras Matulai
tis, Stasys Matulaitis, bet Jur
gio Matulevičiaus ar Matulai
čio nėra). 

Trumpame įvadėlyje sa
koma, kad lenkams, nepaisant 
kelis šimtmečius trukusio 
bendro su mūsų valstybe gyve
nimo, Lietuva vis dar mažai 
težinoma. Todėl, kaip autorius 
pats pripažįsta, leksikoną pa
rašyti ir ėmėsi "skatinamas no
ro supažindinti skaitytoją su 
tuo, kas svarbiausia toje mūsų 
kultūroje.„", pradedant nuo 
mitologijos, einant per valsty
bės bei tautos raidos plėtotę, 
sustojant "prie istorinės reikš
mės žymiųjų valstybės ir kul
tūros veikėjų". Toliau paaiš
kinta, kad "nesustota prie ar
chitektūros paminklų, katali
kų, evangelikų šventovių ir or
todoksų cerkvių, (taip pat) 
prie Lietuvos lenkų, rusų, nes 
( ... )jie dėl ilgamečių ryšių su 
Lietuva yra verti atskirų savo 
kultūros aprašymų". 

Nusakęs nagrinėjimo ri
bas, į "žymiųjų istorinės reikš
mės valstybės ir kultūros vei
kėjų" sąrašą iš Lietuvos įvairių 
tikėjimų dvasininkų autorius 
įtraukė ne vieną, dirbusį, vei
kusį skirtingu laiku nuo pirmo
sios lietuvių knygos veikėjo 
(M. Mažvydo) iki mūsų dienų 
(A.J. Bačkio). Bet, kaip minė
ta, arkivysk. Jurgio Matulaičio 
ten nėra. 

Skaitytojui suprantama, 
kad arkivyskupas yra ne Lie
tuvos lenkas ar rusas, kuriuos 
autorius, paaiškinęs kodėl, 
praleido. Tai kokio egzamino 
bus neišlaikęs naujųjų laikų 
visuomenininkas, pirmasis so-

ciologijos mokslų profesorius 
Peterburgo dvasinėje akade
mijoj e (ten Lietuvos finansi
nei sistemai išugdęs prof. Vla
dą Jurgutį - lito tėvą), marijo
nų vienuolijos atnaujintojas, 
Lietuvos bažnytinės provinci
jos kūrėjas Uo projektu rem
damasis, per Velykas - 1926 
m. balandžio 4 d. - popiežius 
Pijus XI paskelbė provincijos 
įsteigimo bulę Lituanorum 
gente; kaip tik šiemet Lietuvos 
vyskupijos švenčia savo gyvavi
mo 80-metį), apskritai, Bažny
čios ir valstybės žmogus (savo 
darbu Bažnyčia ir savastis pa
klojęs teorinį pamatą M. Kru
pavičiaus atliktai žemės refor
mai), jei jis nepateko į "žy
miųjų istorinės reikšmės vals
tybės ir kultūros veikėjų" są
rašą, į Leksikono puslapius? 

Besvarstant apie praleidi
mo priežastis, mintis nuklysta 
į naujausią Tomo Venclovos 
darbą-:; Vilniaus vardai - beje, 
skirtą C. Milošui (Cz. Milosz). 
Jame autorius aprašo 564 Vil
niaus asmenybes. Patraukliai 
piešdamas J. Matulaičio vaiz
dą, tautinio įniršio kupiną jo 
aplinką, autorius pacituoja da
vatkos vyskupui mestelėtą is
toriškumu žaiž~ruojantį pa
šmaikštavimą: "Sventas lietu
vis, bet prakeiktas". (Puikiai 
rimuojasi lenkiškai: "Litwin 
šwięty, ale przeklęty"). Tad, 
nors "prakeiktas", vis dėlto 
šventas ... Tai kodėl jo nepri
glaudus prie kitos kultūros, 
kuriai jis iš tikrųjų daug nusi
pelnė? 

Autorius - profesorius, 
habilituotas mokslų daktaras, 
1998-2002 m. Lietuvoje dirbęs 
Lenkijos generaliniu konsulu, 
daug rašęs apie lietuvių kul
tūrą. Leksikono įvadėlis bai
giamas sakiniu: "Tad pažinki
me Lietuvos kultūrą!" Kaip 
čia nepritarus, nepasidžiau
gus. Bet pažinkime su Jurgiu 
Matulaičiu-Matulevičium! 

• Kiek gero galėtų padaryti pasauliškiai vyrai ir moterys, kad 
~ juos tik pirmiau gerai tikėjimo išmokius, apšvietus, supažindinus 

su mūs Bažnyčios reikalais, kad juos uždegus švento uolumo ug
~ nimi, o paskui kad gerai suorganizuotus būriais patraukus prie 

darbo dėl tikėjimo praplatinimo. 
Z • Kaip ypatingas uždavinys dabartinėj gadynėj, manding, 
~ turėtų būti: įtraukti didesnius žmonių būrius, platesnę visuomenę 

į aktyvesnį darbą dėl tikėjimo ir Bažnyčios apgynimo ir prap/a-
~ tinimo. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

12 PLJK Studijų dienose birželio 29 d. lankėsi Tautinių mažumų ir išeivijos departamento 
(TMID) gen. direktorius Antanas Petrauskas (5-tas iš d.) Ntr. L. Jonaitytės 

Dvyliktasis ... 
Atkelta iš 1 -o psl. 

Kitos dienos paskaitų te
ma: Asmens pažinimas ir narystė 
bendruomenėje išreiškė svarbą 
dirbti visuomenės gerovei. Prel. 
Edis Putrimas sakė, kad tautiš
kumas skatina dirbti savanoriš
kai savo kultūros bendruome
nėje. Kurie asimiliuojasi, pilnai 
įsitraukia į gyvenamosios šalies 
kultūrą ir praranda tautiškumą. 
Jie tampa nenaudingi savo kul
tūros bendruomenėje, nes jos 
nepripažįsta. Kiti sugeba integ
ruotis - prisitaikyti prie gyvena
mosios šalies išlaikydami tautiš
kumą. 

Brian Herman, Kanados 
diplomatas, dirbantis Lietuvoje 
taip pat išreiškė svarbą visuo
meninio darbo ir kad jis būtų 
puoselėjamas nuo pat jaunystės. 

Miroslavas Monkevičius, 
Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos (LiJOT) pirmininkas, 
pateikė daug faktų apie jauni
mą Lietuvoje. Vienas jų - kad 
dauguma praleidžia savo laisva
laikį pasyviai žiūrėdami televi
zorių ar prie kompiuterio. Tik 
17.9% (2004 m.) jaunimo daly
vauja savanoriškoje veikloje. 
Nors šis skaičius nuolat didėja, 
komunistų įdiegta galvosena 
dar vis šiek tiek atsiliepia. Jo 
organizacija parėmė jaunimo 
organizacijas Europos sąjun
goje, taip pat bando įtraukti 
jaunimą į visuomeninę veiklą. 

v Paskutinė paskaita buvo 
Ziniasklaida. Ramūnė Sakalai
tė-Jonaitienė, Tėviškės žiburių 
redaktorė, paaiškino apie svar
bumą spaudos jaunimo veik
loje. Mindaugas Navickas, tink
lalapių redaktorius, kalbėjo 
apie tai, kodėl internetas yra 
svarbus dabartinėm jaunimo 
sąjungom. Jonas (Juan Ignacio) 
Fourment Kalvelis iš Argenti
nos kalbėjo apie jo radijo laidas 

12 PLJK Studijų dienose pokalbius žiniasklaidos tema vedę 
torontiečai M. Navickas, R. Sakalaitė-Jonaitienė ir Argentinos 
W sąjungos pirm. Jonas Kalvelis Ntr. L. Jonaitytės 

"Ecos de Lituania" (Lietuvos 
aidai). 

Tarp rimtų diskusijų vyko 
visokiausios pramogos. Beveik 
kas vakarą buvo dainavimas 
prie laužo ir išvykos į paplūdi
mį. Pagal tradiciją, vieną vakarą 
Pietų amerikiečiai visiems at
stovams paruošė ypatingai ska
nią vakarienę. Buvo kelionės į 
"St. Marie Among the Hurons" 
istorinę vietovę, kur gyveno pir
mieji Ontario provincijos euro
piečiai, į Midlandą bei Vasagos 
lietuvių bendruomenę. 

Studijų dienos baigėsi iš
rinkimu naujos PUS valdybos 
nutarimu, kur vyks sekantis 
kongresas. Naują valdybą suda
ro: Stasys Kuliavas (pirminin
kas), Dalia Henke (vicepirmi
ninkė), Saulius Simonavičius 
(iždininkas), Raminta Beržins
kytė (sekretorė), Santiago But
kus (ruošos komiteto pirmi
ninkas), Moacir de Sa Pereira 
(JAV atstovas), Jonas (Juan Ig
nacio) Fourment Kalvelis (Pie
tų Amerikos atstovas), Sofija 
Loiter (Vokietijos atstovė), Bi
ru t ė Zimnickaitė (Lenkijos 
atstovė). Sekantis PLJ kongre
sas bus Pietų Amerikoje! 

Po to kongresas kėlėsi į Ha
miltono miestą. Tenai įvyko at
sipalaidavimo vakaronė, iškil
mingas pokylis ir šv. Mišios 
Aušros Vartų šventovėje. Taip 
pat buvo ekskursija į Niagaros 
krioklį. Iš Hamiltono atstovai 
važiavo į Otavą. 

Toliau tęsėsi kongreso sto
vyklos dalis St. Donat miestelio 
kurorte (apie 200 km į šiaurę 
nuo Montrealio ). Čia buvo 
proga atstovams atsipalaiduoti 
po intensyvių studijų dienų, 
kartu pabendrauti ir pasi
džiaugti Kanados nuostabia 
gamta. Vitas Balyta su Jonu 
Didžbaliu ir Rimu Pečiuliu at
liko koncertą; buvo kelionės į 
Mont Tremblant ir indėnų gy
venvietę. 

Kongreso užbaigimui at
stovai nukeliavo į Montrealį. 
Ten atstovai aplankė Aušros 
Vartų ir Šv. Kazimiero parapi
jas. Buvo ekskursija autobusu 
po Montrealio miestą. Teko 
pamatyti Šv. Juozapo oratoriją, 
Mont-Royal parką, St. Helen 
salą, Montrealio kazino, Notre 
Dame katedrą. Kongresas buvo 
oficialjai baigtas iškilmingu po
kyliu Sv. Kazimiero parapijoje. 

12 PL.JK Studijų dienose birželio 26-30 d.d. išrinkta nauja PL.JS valdyba. Iš k.: Birutė Zimnickaitė 
(Lenkija), iždininkas Saulius Simonavičius (Kanada), Sofija Loiter (Vokietija), Jonas (Juan 
Ignacio) Fourment Kalvelis (Argentina), sekr. Raminta Beržinskytė (Didž. Britanija), Santiago 
Butkus (Argentina), vicepirm. Dalia Henke (Vokietija), pirm. Stasys Kuliavas (Kanada). 'Irūksta 
Moacir P. de Sa Pereira (JAV) Ntr. L. Jonaitytės 



Dariaus ir Girėno skrydžio 
diena Kaune 

S.SAJAUSKAS 

Neįprastai karštą vidurva
sarį Lietuvos didvyrių Stepono 
Dariaus ir Stasio Girėno žūties 
dieną-liepos 17-ąją būrelis ger
bėjų susirinko prie jiems skirto 
paminklo Kauno Ąžuolyne. 

Šis monumentas, aukščiau
sias Lietuvoje, sumanytas sta
tyti dar sovietmečiu, gavus iš 
valdžios leidimą rinkti jam au
kas. Tai buvo prasidėjusių de
mokratinių procesų išbandy
mas, pirmoji laisvės kregždė. 

Sovietų valdžia, gerai su
prato lietuvių tautos didvyrių 
Dariaus ir Girėno keliamą pa
vojų jos pastangoms sovietizuo
ti Lietuvą. Ji negalėjo pamiršti 
1956 m., po Vengrijos sukilimo 
kruvino numalšinimo prie Da
riaus ir Girėno mauzoliejaus 
vykusių jaunimo protesto de
monstracijų su trispalvėmis vė
liavomis. Todėl visomis prie
monėmis stengėsi ištrinti iš lie
tuvių sąmonės jų vardus, su že
me sulygino jų buvusio palaido
jimo vietą - V. Landsbergio 
projektu pastatytą mauzoliejų 
Karmelitų kapinėse, neleido jų 
vardais vadinti mokyklas. 

Ypatingai simptomatiškas 
baimės požymis - Kauno medi
cinos institute atrastų lakūnų 
kūnų slaytas palaidojimas 
Aukštųjų Sančių kapinėse 1964 
m. Laidotuves organizavo ko
munistų partija ir Kauno vyk
domasis komitetas. Slapta, ne
informavus, taigi ir nedalyvau
jant visuomenei. Darbo diena 
ir darbo valandomis (15 val), 
kad, netgi nutekėjus informaci
jai apie numatomas laidotuves, 
praktiškai niekas negalėtų jose 
dalyvauti. Nei dirbantieji, nei 
besimokantieji. Ir tik kitą dieną 
laikraštyje buvo pranešta apie 
įvykį. 

Tačiau visos desperatiškos 
sovietų valdžios pastangos buvo 
bevaisės. Dariaus ir Girėno var
dai kiekvienam patriotui buvo 
tarsi nenuplėšiama Trispalvė, 
plevėsayusi "ne bokštuos, bet 
širdy". Si vėliava atvedė šian
dien ne tik Kauno savivaldybės, 
Kultūros skyriaus, Lietuvos oro 
pajėgų, Lietuvos aviacijos mu
ziejaus atstovus, bet ir daugelį 
Lietuvos likimui neabejingų 
kauniečių, suprantančių Da
riaus ir Girėno reikšmę Lietu
vos tautiniam atgimimui. 

Padėjus prie monumento 
gėles, renginio dalyviai savival
dybės autq,busu buvo nuvežti į 
Aukštųjų Sančių kapines, kur 
ilsisi Atlanto nugalėtojų kūnai. 
Didvyriai pagerbti tylos minute, 
gėlėmis, uždegtomis trispalvė
mis žvakelėmis. Mitinge kalbė
jusieji iškėlė Dariaus ir Girėno 
reikšmę, jų narsaus žygdarbio 
prasmę. Kartu išreiškė susirū
pinimą patriotizmo, ypač jauni
mo, susilpnėjimu Lietuvoje. 
Aviacijos istorijos muziejaus 
direktorius Gytis Ramoška pa
brėžė tą faktą, kad Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno palaikai 
vis dar neperkelti į jiems nu
matytą vietą - Paminklinę Pri
sikėlimo šventovę. Pabrėžęs 
šios šventovės ypatingumą ne 
tik Lietuvos, bet ir Europos, o gal 
ir pasaulio mastu, jis priminė 
mūsų neatliktą pareigą Didvy
riams. (Matyt, įrengus Prisikė
limo šventovėje kolumbariumą, 
Didvyrių kūnai, slėpti nuo oku
pantų, kad nebūtų sunaikinti, 
palaidoti be lietuvių tautos da
lyvavimo, be deramos pagarbos 
ir be Bažnyčios, bus pagaliau 
perkelti į Jiems skirtą šventą 
vietą visiems laikams - St. S.). 

Dariaus ir Girėno kapas Aukštųjų Šančių kapinėse. Skulptorius Vytautas Mačiuika, 1968 m. 
Ntr. S. Sajausko 

Ekumeninėse pamaldose giedojo 
choras iš Vokietijos 

VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

Balandžio 19 d. vakare Jurbarko Švč. Trejy
bės šventovėje įvyko ekumeninės pamalc!os, ku
rių metu giedojo atvykęs iš Vokietijos Svelmo 
miesto Kristaus šventovės choras. Pamaldas lai
kė ir Jurbarko Švč. Trejybės šventovės klebonas 
Kęstutis Grabauskas, ir Jurbarko evangelikų
liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys. Į 
šias pamaldas gana gausiai susirinko jurbarkie
čiai, atėjo daug jaunimo. 

Šios ekumeninės pamaldos Jurbarko švento
vėje yra gražios ir prasmingos tradicijos pradžia. 
Labai svarbu, kad skirtingų šventovių bei krikš
čioniškų organizacijų bendravimas taptų įprasta 
mūsų kasdieninio gyvenimo daliru.i. 

Įdomu buvo sužinoti, kaip Svelmo miesto 
Kristaus šventovės choras "atrado" Jurbarką. 
Kunigas Valdas Žielys, studijuodavmas religinę 
muziką Vokietijoje, susipažino su Svelmo šven
tovės choro kantore Sabine Horstmann ir juod
viem gimė sumanymas, kad ji su choru aplanky
tų Lietuvą. Ponia S. Horstmann tam chorui va
dovauja jau 25 metai. Tai aukšto profesiųio lygio 
ir talentinga muzikė. Ji dėsto Roberto Sumano 
aukštojoje religinės ų;mzikos mokykloje Diu
seldorfe. Kartu ji yra Siaurės Reino Vestfalijos 
evangelikų-liuteronų šventovių chorų draugijos 

pirmininkė. Su savo choru ji turi padariusi daug 
įrašų, kuriuos neretai transliuoja Vokietijos 
radijas. Švelmo miesto Kristaus šventovės choras 
gyvuoja jau per 100 metų. Jame gieda apie 80 
žmonių. Į Jurbarką atvyko tik 45 choro dalyviai. 
Chorą sudaro įvairaus amžiaus žmonės - nuo 9 
m. iki 70 m. Taip pastoviai choras ugdo naujus 
giesmininkus ir kartu jauninasi. 

1977 m. choras pirmąsyk atvyko į Li,~tuvą. 
Koncertavo Vilniuje, Kaune, Tauragėje, Silutė
je, Klaipėdoje. :ęuvo užmegzti įvairūs bendradar
biavimo ryšiai. Sįkart choras koncertavo ynniu
je, Kaune, Marijampolėje ir, sustodamas Sakiuo
se bei Sudarg_e, atvyko į Jurbarką. Paskui suren
gė koncertus Silutėje ir Klaipėdoje. Choro reper
tuare daug klasikinės muzikos kūrinių - psal
mės, motetai, Mišios. Giedama ir šiuolaikinių 
kompozitorių - A. Honegger, I. Stravinskio, Da
vido ir kt. modernūs kūriniai. Choro koncertą 
gražiai paįvairino pučiamųjų instrumentų nedi
delis ansamblis, merginų trio, mažųjų choristų 
atliekami gana sudėtingi kūriniai. C!Jorui atlie
kant paskutinę nuotaikingą giesmę Salom, kan
torė S. Horstmann atsigręžė į klausytojus, pa
kviesdama pritarti priedainį. 

Po koncerto klebonas kun. Kęstutis Gra
bauskas kantorei Sabinei Horstmann išreiškė 
nuoširdžią padėką ir įteikė puokštę gėlių. 
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lhl SAVAITE LIETUVOJE 
Prisiekė 14-oji vyriausybė 

Liepos 18 d. Lietuvoje 
darbą pradėjo pirmą kartą su
daryta mažumos vyriausybė. 
Gedimino Kirkilo vadovauja
mas ministerių kabinetas gavo 
oficialius įgaliojimus veikti 
seimui patvirtinus vyriausybės 
programą. Už šią programą 
balsavo 59 seimo nariai, 49 
buvo prieš, susilaikė 2 parla
mentarai. Tą dieną seime vy
ko naujos vyriausybės priesai
kos iškilmė. Pagal Konstituci
ją, pradėdami eiti savo parei
gas, ministeris pirmininkas ir 
ministeriai seime prisiekia bū
ti ištikimi Lietuvos respubli
kai, laikytis Konstitucijos ir 
įstatymų. 

Kaip skelbia ELTA-LG
TIC, G. Kirkilo pateiktą vy
riausybės programą parėmė 
centro kairės koalicijos part
neriai - socialdemokratai, 
valstiečiai liaudininkai, pilie
tininkai ir liberalcentristai. 
Opozicinė Tėvynės sąjungos 
frakcija nedalyvavo balsavime 
ir tokiu būdu sudarė galimybę 
patvirtinti vyriausybės prog
ramą. Nepalaikė šio doku
mento seimo Liberalų sąjū
džio, Naujosios sąjungos, 
Darbo partijos frakcijos bei 
frakcija "Tvarka ir teisingu
mas" (liberalai demokratai). 

Pareiškimas dėl euro 
Lietuvos prezidentas Val

das Adamkus pranešė, kad 
Europos vadovų taryboje jis 
išsakęs Lietuvos nuomonę dėl 
euro zonos plėtros ir Lietuvos 
nepriėmimo į ją. Kaip skelbia 
DELFI, liepos 20 d. spaudos 
konferencijoje prezidentas 
aiškino, jog po birželio ET 
posėdžio, kuriame buvo pa
teikta Lietuvos rezoliucija, 
EK pirmininkas Jose Manuel 
Barroso paskelbė spaudai, 
kad rezoliucija buvo atsiimta. 

Prezidentas posėdyje bu
vo pareiškęs, kad Lietuva pri
ima EK nutarimą dėl nevisai 
įvykdytų reikalavimų stojimui 
į euro zoną, tačiau pabrėžė, 
jog Komisija turėtų atsižvelgti 
į pasaulyje vykstančius proce
sus ir atitinkamai juos taikyti. 
Jis reikalavęs savo pareiškimo 
tikslaus įtraukimo į darbo
tvarkę. Kai kurie Europos va
dovai dėl to supyko, o J. Bar
roso atšaukė savo vizitą į Lie
tuvą. Vis tik pastarasis pasvei
kino naująjį Lietuvos premje
rą Gediminą Kirkilą ir pakvie
tė jį rugsėjo pradžioje atvykti 
į Briuselį aptarti ES darbo
tvarkės bei naujosios Lietuvos 
vyriausybės ES politikos. 

Lietuviai Libane 
Užsienio reikalų ministe

rija turi žinių apie 39 Lietuvos 
respublikos piliečius, Izraelio 
ir Libano konflikto pradžioje 
buvusius Libane. Dalis šių pi
liečių pageidavo išvykti iš Li
bano, kiti ketino pasilikti. 
Šiuo metu iš Libano jau išvyko 
6 Lietuvos piliečių šeimos, iš 
viso 18 žmonių (15 Lietuvos 
piliečių ir trys Libano piliečiai, 
turintys leidimus gyventi Lie
tuvoįe ). 

Siuo metu turima infor
macijos apie 12 Lietuvos pi
liečių, kurie norėtų išvykti, 
bet kol kas to dar nepadarė. 
Dvi šeimos planuoja savaran-

kiškai evakuotis į Siriją. Viena 
pilietė yra susitarusi dėl eva
kuacijos Prancūzijos transpor
tu. Kelių Lietuvos piliečių 
evakavimu šiuo metu asme
niškai rūpinasi garbės konsu
las Libane Maenas Salmanas 
Huneidi. Ieškodamas galimy
bių evakuoti Lietuvos pilie
čius iš Libano, Užsienio rei
kalų ministerijos Konsulinis 
departamentas toliau aktyviai 
bendradarbiauja su užsienio 
valstybių atstovybėmis Beiro
te ir Europos sąjungos Tary
bos Konsulinių reikalų darbo 
grupe. 

Naujas UR ministeris 
Lietuvos ministeris pir

mininkas Gediminas Kirkilas 
liepos 19 d. Užsienio reikalų 
ministerijoje pristatė naująjį 
užsienio reikalų ministerį Pet
rą Vaitiekūną. Premjeras pa
dėkojo 2000-2006 metais Lie
tuvos diplomatijai vadovavu
siam Antanui Valioniui už at
liktus svarius darbus svarbiu 
valstybei metu, pabrėžė, kad 
Užsienio reikalų ministerijai 
vadovavęs A.Valionis ir jo ko
manda sėkmingai sprendė su
dėtingus įsijungimo į Euro
pos sąjungą ir NATO, Kara
liaučiaus tranzito, ES Rytų 
kaimynystės ir kitus klausimus. 

Naujasis užsienio reikalų 
ministeris P. Vaitiekūnas įtei
kė A.Valioniui medalį už nuo
pelnus Lietuvos diplomatinė
je tarnyboje. 

Augs darbo užmokestis 
Liepos mėnesio Baltijos 

regiono ekonomikos apžval
goje "Hansabanko" analitikai 
paliko gegužės mėnesį numa
tytą metinį BVP augimą 2006 
metams - 7.5%. Realaus dar
bo užmokesčio augimo nu
matymas padidintas iki 10.5% 
šiais metais, skelbia DELFI. 
Tendencija, kad darbo užmo
kestis augs greičiau negu BVP 
turėtų išlikti ir 2007 m. Tada 
BVP augs 6.5%, o realus dar
bo užmokestis - 9.3%. 

Atsižvelgiant į naujausius 
pokyčius darbo rinkoje, banko 
analitikai sumažino ir numa
tomą nedarbą 2006 metams -
nedarbas šiais metais turėtų 
siekti 6.3% (mažiau negu 
anksčiau numatyti 6.7% ). 
Darbuotojų trūkumas bei di
dėjantys įmonių pelningumai 
skatins bendroves didinti al
gas. Statistinio darbo užmo
kesčio augimą gali skatinti ir 
pajamų legalizavimas, kurio 
apraiškas jau galima pastebėti 
rinkoje, pasak "Hansabanko" 
ekonominės analizės skyriaus 
vadovo. 

Bendradarbiavimo 
pasitarimas 

Druskininkuose liepos 14 
d. įvyko penktasis Lietuvos ir 
Rusijos Karaliaučiaus srities 
regioninės ir vietinės valdžios 
ilgalaikio bendradarbiavimo 
tarybos posėdis. Ilgalaikio 
bendradarbiavimo taryba 
įsteigta 2000 m., remiantis 
1999 m. pasirašyta sutartimi. 
Tarybai vadovauja užsienio 
reikalų ministerijos sekreto
rius Albinas Januška ir Kara
liaučiaus srities vyriapsybės 
vicepremjeras Jurijus Salimo
vas. Taryboje veikia 8 komisi
jos. RSJ 
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YINCĄS KOLvČIUS 

Galvojau kokią antraštę 
parinkti šiems mano prisimini
mams. Kilo mintis pavadinti 
Lietuvoje dar ne viskas tamsu, 
tačiau tamsa visada sudaro nei
giamą įspūdį, tai geriau kalbėti 
apie tai, kas teigiama. 

Kaip ir kiekvienais metais 
taip ir šiemet keliavau į Lienmi 
tuo pačiu tikslu - prisidėti kaip 
nors prie dvasinio atgimimo 
Lietuvoje. Kelionės bilietą užsi
sakiau iš anksto per "Astra" 
Q3~t Way to 'fravel) lenkų oro 
liniJ~ LOT. Kadangi skridau ge
gužes pabaigoje, tai kainos dar 
buvo mažesnės. Kelionės bilie
tą, kaip ir praėjusiais metais, 
apmokėjo žurnalo The World 
Among Us pirmininkas, kuris vis 
mane. klausinėja apie Lietuvą. 

ŠĮ kartą pasiryžau Lietuvo
je praleisti 4 savaites, beveik vi
są birželio mėnesį. Prieš išvyk
damas prašiau visus savo pažįs
tamus melstis už mane, kad 
D.ievas laimintų mano misiją 
Lietuvoje. Visi prižadėjo. Mel
dėsi net seneliai "Labdaros" 
prieglaudoje ir viena 94 metų 
senutė kitoje prieglaudoje. Ma
no duktė Rita turi įsivaikinusi 
du. be~iukus, kurie .yra broliu
kai. Ji gyvena netoh Vašingto
no. Vyresnysis berniukas ku-. . ' nam Jau 14 metų, nuėj~ i savo 
mokyklą pasakė mokytojai, kad 
jo senelis Gis taip mane vadi
na) vyksta į Lietuvą kalbėti vi
siems apie Jėzų. Mokytoja ir vi
sa klasė pasižadėjo visą birželio 
mėnesį melstis ta intencija. Vi
sa tai rašau norėdamas pami
n~ti užtarimo maldos galią, nes 
Dievo palaimą jaučiau kiek
vieną dieną ir valandą būdamas 
Lietuvoje. 

Tu palaima prasidėjo jau 
Turonte. Mano sūnus Paulius 
nuvežė į oro uostą, viską susi
tvarkiau ir gavau bilietą (Boar
<Ųng P'.18S ), kur buvo nurodyta 
Vieta lektuve. Kartu su manimi 
vyko pas seserį Kaune ir Gra
silda Valaitienė. Laukėm, kol 
pradės leisti keleivius į lėktuvą 
ir kai pradėjo eiti, mes nesku
bėjome, nes turėjom savo vietą. 
Kai pagaliau priėjom prie tar
n~1:1tojos, ji pažiūrėjo i mano 
bilietą, perplėšė ir įmetė į 
šiukšŲų dėžę. ~oj padavė kitą. 
Grasilda stove10 už kokių 10 
žingsnių ir laukė. Aš tai tarnau
tojai pasakiau, kad ji skrenda 
~1:1 manim!- kartu, tai, kai ji at
e10, tą patĮ padarė ir su jos bilie
tu, davė naują. 

Nežinojau kodėl, bet kai 
jėjo:m Į lėktuvą, tuojau pasodi
no l pirmą klasę. Tuojau virš 
kelių atidengė staliuką, uždėjo 
baltą staltiesę, pasiūlė vyno, 
prašė pasirinkti, kokio mes no
rėtume. Atnešė valgiaraštį, iš 
kurio galėjome pasirinkti. Vis
kas kaip geriausiame restorane. 
Pradėjome juoktis. Po kiek lai
ko aš pradėjau dėkoti Dievui ir 
klausti Jį, kodėl mums taip atsi
tiko. Pajutau širdyje atsakymą 
(g~ aš pats jj sugalvojau), lyg 
Dievas sakytų: "Tu esi mano 
ambasadorius, ir aš tavimi pasi
rūpinsiu". Varšuvoje reikėjo 
porą valandų laukti, tai nuėjom 
j koplyčią pasimelsti ir padėkoti 
D~~i. Tui buvo pirmas palai
mll1l.lllas. 

Pirmieji įspūdliai Lletuvoje 
~,!lniuje m~e pasitiko at

vyk~ 1s Kauno Zodžio tarp mūsų 
platintojas Romas Vilčiauskas 
ir žurnalo redaktorė Asta Pet
raitytė. Staiga pajutau šaltį, nes 
Lietuvoje tuo metu buvo dar 
labai šalta, o aš atvykau tik su 

Lietuvoje dar yra v • sv1esos 
Įspūdžiai iš misijinės kelionės Lietuvoje 

švarku. Pakelyje į Kauną susto
jome 'Il'akuose šiek tiek užval
gyti. Kaune, kaip ir praėjusiais 
m~!ais, m~e vėl priėmė jėzui
tai rr savo Vienuolyne davė man 
kambarį. Šiais metais namo vy
resnysis yra kun. L. Zaremba, 
kuris jau mane pažįsta nuo se
niau. Labai mielai mane priėmė 
ir viskuo aprūpino, kad nesu
šalčiau ir nebūčiau alkanas. 
Pusryčius, kai būdavau Kaune 
vis.ad.a valgydavau. kartu su jė~ 
zuitais, o pietums rr vakarienei 
dažnai būdavau kur nors kitur. 

Kitą rytą nuėjau j žurnalo 
Artuma redakciją, kur turėjau 
perduoti vokelį su pinigais už 
prenumeratas Turonte. Tun su
tikau:4~ redak_torių Darių 
Cb.m.1ehauską, kuris yra arki
vysk. S. Tumkevičiaus atstovas 
sp~~~af: L!luke b~vo šalta, jis 
pazmre10 l mane Ir paklausė, 
ar aš tik taip, be šiltesnio dra
bužio, ir atvažiavau. Jam atsa
kiau, kad prieš man išvykstant 
Thronte buvo 300 e šilumos. 
Darius nusivilko savo striukę ir 
uždėjo man ant pečių, pasakė, 
kad nešiočiau, kitaip sušalsiu. 
Vėl nauja palaima. Po to už
ėjau į antrą aukštą, kur Caritas 
raštinėje turėjau perduoti Onu
tei Virbašiūtei vokelį su auka. 
Siūlė arbatos, rodė nuotraukas 
i~!lbintas ant si~nos, iš jos vie~ 
šeJimo Turonte 1r pagaliau at
nešė maišą lietuviškų saldainių. 
N~n~rėj~u imti, tai ėmė saujo
mis u kimšo man į Dariaus 
st~ukės kišenes. Nuėjau į Ka
talikų evangelizacijos centrą, ir 
ten Dalytė Ulevičienė, pama
čiusi mane, tuoj pat atnešė savo 
vyro. Beno striukę. Tun palikau 
Dara~~s i~ ap~ivilkau naują. 
StebeJaus1, kaip visi iš karto 
P!ad~jo manimi rūpintis. Daly
te taip pat padavė man visų ke
turių savaičių jos sudarytą veik
l<?s dienotvarkę, kurioje buvo 
VlSkas surašyta, kur kokią die
ną, ir kokią valandą turiu būti, 
kur manęs jau laukia. 

Misijinės išvykos 

. !a~ p~ą dieną mane pa
sikviete pietų Vilma ir Laisvis 
Karveliai. Nors dar nebuvau 
gerai išmiegojęs, valgiau lietu
viškus cepelinus su visokiais 
priedais. Kartu dalyvavo mama 
Tuklė Mačiulienė, kuri anksčiau 
buvo Kauno dienos redaktorė. 
Vakare vyko "Gyvųjų akmenų" 
susirinkimas, kuriame mane 
prašė kalbėti apie garbinimą ir 
šlovinimą. Po to visi prašė maldų. 

Kitą dieną jau mane vežė i 
Kazlų Rūdą. Tun susirinko mal
dos grupė su svečiais. Kalbėjau 
apie artėjančias Sekmines, gie
dojom, meldėmės ir po to vėl 

Komunija lyjant per Sekmines 

vaišinomės. 'Il'ečią dieną susiti
kau su viena moterimi, kuri no
rėjo su manim pasikalbėti, o 
vakare buvo "šeimų su proble
momis" susirinkimas, kurio aš 
nenorėjau praleisti, nes kiek
vienais metais juos aplankau. 
Susirinkimas vyko vienos pažįs
tamos bute. Jos vyras, kariuo
menės karininkas, ją paliko su 
keturiais vaikais. Ji dabar juos 
augina ir globoja. Tikrai nuo
širdi moteris. Tun kalbėjau vi
sie~s ~u~irin~usiems, o po to 
pasikviečiau t kampą visus ke
turis vaikus- dvi paaugles mer
gaites ir du berniukus, kartu su 
jų mama Vitalija ir aiškinau 
~d jų tėvas nėra laimingas. Ra~ 
gmau, kad jie jam atleistų ir 
!Delstų_si_ už jį, nors jie nepatyrė 
JO meiles. Su visais pasimel
džiau ir aiškinau, kaip svarbu 
yra priimti dabartinę būklę 
nors ji būtų ir sunki. Tun vėl su~ 
neštinės vaišės. Gavau dovanų 
- gražiai suvyniotą duonos ke
palą, kurį parsivežiau į Turontą, 
gražų paveikslą ir šokolado dė
žę: I!vėl palaiminimas po palai
mlDIIDo. 

Atėjo šeštadienis prieš Sek
mines. "Naujoji sandora" (tai 
stud~ntų ir jaunų šeimų grupė) 
ruoše Sekminių vigiliją Klaipė
doje. Norėjo, kad ir aš ten bū
čiau. Atvažiavo Antanas Jo
nauskis manęs nuvežti. Lauk
damas jo Kauno Rotušės aikš
tėje, sutikau pažįstamą ateiti
ninkų veikėją Vidą Abraitį. Bu
vo malonu su juo pasikalbėti. 
Nuvykom į Klaipėdą, kur trum
pai sustojom pas Tomą ir Ra
munę Urbučius. Tomas yra 
"Naujosios sandoros" koordi
natorius. Po to vykom į Juozapo 

darbininko šventovę. Tun jau 
buvosusirinkęsbūrysjaunimo 
ir pr~idėjo šlovinimas su gies
memis. Po to vyko Švč. Sakra
n;iento adoracija ir Mišios, ku
navs atnašavo kun. Virgilijus 
Po~s, trejus metus studijavęs 
Vasmgtone, o dabar yra tos pa
rapijos vikaras ir kartu dėsto 
Tulšių kunigų seminarijoje. Tui 
nuostabus kunigas, kuris buvo 
su jaunimu nuo pat pradžios 
kol visi išmkirstė. Po Mišių vėi 
vyko šlovinimasi_ paprašė, kad 
aš pakalbėčiau. Sventovėje bu
vo daugiau žmonių. Jie buvo 
paprašyti pasilikti ir kurie no
rėj~, atėjo prašyti maldų. Gru
peles po du meldėsi už žmones, 
kartu meldėsi ir kunigas. Nuo
stabi Sekminių vigilija. Nakvo
jau pas Tumą ir Ramunę. 

Sekminių rytą visi vykom į 
seną sodybą už Klaipėdos. Tun 
vėl jaunimas pradėjo šlovinti 
Viešpatį, kiti ruošė pusryčius. 
Aš negalėjau ilgai pasilikti, nes 
s~~ių dieną po pietų "Gy
VIeJi akmenys" rengė Sekminių 
šventės iškilmes lauke, Rau
dondvaryje, netoli Kauno. Bu
vau pasižadėjęs ten dalyvauti. 
~fane atvežė į Raudondvarį ir 
1au buvo privažiavę apie 300 
žmonių, visi su skėčiais. Smar
kiai lijo ir lijo. Man buvo nuo
stabu, kad niekas neišbėgiojo, 
bet visi kantriai laukė. Prasi
dėjo Mišios, buvo pastatyta ma
ža pal~Į?inė, kad kunigų nesuly
tų. Mišias atnašavo trys kuni
gai: Kęstutis Rugevičius, Anta
nas Matusevičius, Miroslavo 
klebonas, trečio pavardės neat
simenu. Po Mišių prašė, kad aš 
pakalbėčiau. Kalbėjau, bet neil
gai, nes visą laiką lijo, pabaigoje 

Liturginis šokis per Sekmines RaudondTill'yje 

paprašiau visus atsistoti, aš kal
~.ėjau nusi~ė)ėlio maldą ir pra
siau, kad VISI kartotų. Visi kar
tojo, priėmė Jėzų savo asmeni
niu Viešpačiu ir Išganytoju. 
Kviečiau visus švęsti Sekmines 
ne vieną kartą per metus bet 
kiekvieną dieną. Protarpiais 
nustodavo lyti, buvo daug mais
to, tai visi vaišinosi. Padarėm 
Sv. Dvasios tunelį, visi, po porą 
sustojo, susiėmė rankomis ir 
pro tą tunelį kiekvienas pasi
l~~ęs pr~j?, o praeinant už jį 
v1s1 meldes1. Buvo gana ilgas 
tunelis. Užbaigai buvo sukurtas 
didelis laužas, ir visi linksmino
si. Nuostabi Sekminių šventė! 

Pirmadienio rytą norėjau 
pasivaikščioti. Laisvės alėja 
Kaune nuėjau iki Įgulos švento
vės, šiek tiek pasimeldžiau ir 
grįžau. Norėjau aplankyti arki
vyskupą S. Tumkevičių, SJ, nes 
su juo susitinku kasmet. Nu
ėjau, jis mane labai mielai pri
ėmė, kalbėjomės apie visas Ka
talikų Bažnyčios problemas 
man dėkojo už pagalbą (nors jf 
nedidelė) ir paklausė, ar aš tu
riu pusvalandį laiko, nes jis 12 
val. atnašauja savo koplyčioje 
Mišias. Aš pasilikau Mišioms 
o po Mišių jis paklausė, ar ne~ 
norėčiau lėkštės sriubos. Atsa
kiau, kad taip ir nusivedė i savo 
val~~į. Tun be arkivyskupo, 
ats1sedo šalia manęs vysk. J. 
Ivanauskas, o gale stalo senu
kas vysk. V. Michelevičius. Aš 
p~adėjau. šypsotis, ir jie paklau
se, kodel aš toks linksmas. 
Jiems atsakiau, jog tai pirmas 
kartas mano gyvenime, kad val
ga_u pietus su trimis vyskupais. 
Vel naujas palaiminimas! 

Po pietų atėjo Jovita ir pa
teikė man visą "Naujosios san
doros~' ve~. Apie jos veiklą pa
r~ys1u vehau. Vakare vykau į 
Vieną maldos grupę. Kaip ir vi
sur, man teko kalbėti, po to mels
tis su kiekvienu ir kiekviena Be
simeldžiant už vieną moterį, ji 
pradėjo garsiai verkti Thip verkė 
ir tiesiog šaukė, kad net nepato
gu pasidarė. Tun buvo viena vie
~u~lė seselė ir mačiau, kad ji net 
is.ggando. Po to ta moteris nutilo 
ir užsimerkusi ilgai, galvą at
rėmusi į sieną, gulėjo. 

Pasibaigus susirinkimui aš 
~au_siau, ~ ~ane parveš pas 
1ezuitus. Ji tureJO automobilį ir 
pasisiūlė mane parvežti. Va
žiuojant ji pradėjo man pasa
koti visą savo gyvenimą, pama
čiau visas vidines žaizdas ku
rios joj~ buvo, ir tada supr~tau, 
ko~el JOS buvo t~kia reakcija. 
Tunu JOS adresą ir retkarčiais 
p~ašysiu jai laišką. Pamačiau, 
kaip šventoji Dvasia dažnai la
bai stipriai veikia. 

Kitą dieną - susitikimas su 
"Gyvųjų akmenų" branduoliu. 
Aptarėm jų veiklą, planus ir 
prob~~mas. Vakare - kelionė į 
Mara1ampolę. Tun jau manęs 
13:ukė. Salė pilna žmonių, net 
kėdžių pritrūko. Pradėjau jiems 
P~<;>ti, ~P aš juos visus pri
s1mm1au 1š praėjusių metų, 
svarbiausia, prisiminiau, kad 
mano nugara jau buvo šlapia. 
Besimel~ant už žmones, vie
~a moterlS man atnešė stiklinę 
salto vandens. Ne tos padėkos 
man tiek daug reiškė, ne dova
nos, bet ta stiklinė vandens. Po 
mano kalbos vėl visi prašė mal
dų, meldėmės, po to vaišinomės 
ir į Kauną grįžau jau po vidur
nakčio. Dėkoju jėzuitams, kad 
jie man davė visus raktus. Pa
laima po palaimos. 

Nukelta į 10-tą psl. 



Osteoporozės kongresas 
Pasaulio osteoporozės kongresas (IOF 

World Congress on Osteoporosis ), kurį surengė 
Turptautinis osteoporozės fondas (Intemational 
Osteoporosis Foundation) įvyko Toronte š.m. 
birželio 2-6 d.d. Iš viso pasaulio susirinkę dau
giau nei 5000 gydytojų ir 100 svarbiausių šios sri
ties žinovų nagrinėjo šios srities problemas, dali
nosi patirtimi. Tai buvo pats didžiausias pasauly
je kada nors įvykęs renginys, skirtas osteoporo
zės problemai. Osteoporozė vadinama "tyliąja 
epidemija", kuri sparčiai plinta visame pasaulyje. 
Osteoporozė - tai liga, pasireiškianti kaulų išre
tėjimu, padidėjusiu trapumu, sukeliančiu kaulų 
lūžius. Vis didesnis dėmesys skiriamas šiai prob
lemai, nes daugybė žmonių susiduria su osteopo-

roze. Jau seniai įrodyta, kad nepakanka tik gerti 
daugiau pieno ar valgyti riešutus bei šokoladą, 
norint išvengti šios ligos. Reikalingas rimtas gy
dymas, ir daugelis pasaulio farmacinių firmų 
kuria pačius pažangiausius vaistus, kad padėtų 
kovoti su šia, ypač moteris, varginančia proble
ma. Be abejo, kaulų tankis yra nustatomas spe
cialių tyrimų pagalba, ir šių tyrimų duomenys 
yra labai svarbūs skiriant medikamentinį gydy
mą. 

Lietuvoje taip pat didelis dėmesys skiriamas 
šiai ligai, daugybė gydytojų-reumatologų aktyviai 
domisi šia problema ir ieško efektyviausio gydy
mo galimybių. Daugiau nei penkiolika kongreso 
dalyvių atvyko į Torontą iš Lietuvos. 

IOF World Congress on Osteoporosls 
Toronto, Canada, June 2·6 2006 

Pasaulio osteoporozės kongreso dalyviai iš Lietuvos. Iš k.: ~d. M. Jocys, torontiečiai gyd. Inga ir 
Feriandas Greblikai, Vidaus ligų klinikos vedėjas doc. V. Sapoka, gyd. Turčinskienė, Lietuvos 
Osteoporozės fondo pirmininkas doc. V. Alekna, gyd. G. Pocienė iš Kauno, gyd.-reumatologė iš 
Klaipėdos R. Milašienė, Valstybinio osteoporozės centro direktorė gyd. M. Tamulaitienė 

Aufwiedersehen, Good-Bye, Iki 
Mes susitikome foje, po operos: Ką mes padarėm negerai. 
Aš kailiniuos, tu - juodame frake. 
Manau, tu atmeni išdykusią Birutę. 
Tu, rodos, būsi Juozas, ar gi ne? 

Jeigu už tavęs būčiau ištekėjus, 
Nebūčiau vieniša, atskirta nuo visų, 
Kalbos mudviem netrūktų niekad, 

Anuomet mes kalbėjome ta pačia kalba: Nes viskas prigimta, lietuviška, brangu. 

Lūpų, širdžių, minčių. 
Dėvėjome iš Unros gautą paltą, 
Ki.šenėje nebuvo pinigų. 

Nueitume šeštadienį į pašokimą, 
Sutiktume pažįstamus senus, 
Vaikus mokytume "Sveika, Marija" 

Sėdėdami ant lageriško slenksčio, 
Apmąstėm Pajavonio tėviškės laukus, 
Svajones audėm apie aukso kraštą, 
Amerikos dangoraižius, miestus. 

Ir šunį vadintume ne Bruno, o - Rudžiu. 

Tenai tol4 ant šalto lageriško slenksčio 
Paliko godos, meilė ir viltis. 
Nubraukime į šalį sentimentą, drauge, 
Nes tave šaukia Berta, mane - George. 
Aufwiedersehen, Good-Bye, Iki. Ir ištekėjau aš už angliško majoro, 

Tu vokietaitę sau pasirinka4 
Sėdėjom minkštuos foteliuose ir galvojom, SLAVA ARMINAITĖ 

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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--.....i1 KANADOS ĮVYKIAI ...,.. __ 

Kanadiečiai Libane 
Septyni kanadiečiai tapo 

Artimųjų Rytų konflikto au
komis. Iš Montrealio 7 žmo
nių šeima - tėvai su vaikais 
buvę nuvykę į savo tėvų gimti
nę susitikti su giminėmis. Iz
raelio bomba pataikė į namą, 
kur jie buvo apsistoję. Netikė
tai karo veiksmų zonoje atsi
dūrė apie 40,000 kanadiečių, 
turistų, atvykusių gimtinėn ar 
verslo reikalais. Kaip tvirtina 
Kanados užsienio reikalų mi
nisterija, visi kanadiečiai buvo 
paprašyti užsiregistruoti kon
sulatuose. Kanada pasiuntė 
daugiau konsulinių darbuo
tojų, užsakyti 6 laivai iš Kipro, 
kad juos išgabentų iš Libano. 
Su visomis kariaujančiomis 
pusėmis susitarta dėl laivų 
saugumo. Tačiau opozicijos ir 
žuvusiųjų šeimos nuomone, 
Kanada pavėluotai ir per lėtai 
ėmėsi gelbėti savo piliečius, ki
tos šalys buvusios apdairesnės. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper ir jo žmo
na G-8 suvažiavime Sankt Pe
tersbur~ susilaukė gero įver
tinimo. Zurnalistų dėmesį pa
traukė netgi skoninga kana
diečių poros apranga. Izraelio 
ir Libano konfliktas nelauktai 
tapo pagrindine šio susitikimo 
tema. Nors susitikimo dalyvių 
požiūris į šį konfliktą gana 
skirtingas, buvo priimtas bend
ras dokumentas, kuriame ra
ginama Izraelio ir Libano po
litikus ieškoti taikaus sprendi
mo. Aštrėjant konfliktui, ga
lingųjų valstybių vadovai neat
meta galimybės, kad gali būti 
panaudoti Jungtinių Tautų 
kariai. Dokumente taip pat 
įspėjamos kitos Artimųjų Ry
tų valstybės Sirija, Iranas, kad 
neskatintų teroristų veiksmų. 

Kanados gydytojų sąjun
gos naująjį vadovą 2007-2008 
metams atėjo eilė siūlyti Britų 
Kolumbijos medikams. Ofi
cialus kandidatas šiam postui 
- privačios klinikos vadovas 
dr. Brian Day. Jis vadovauja 
sėkmingam Cambie chirurgi
jos centrui, kuris laikomas vie
nu iš didžiausių šalyje. Antra
sis kandidatas dr. Burak taip 
pat dalyvaus rinkimuose. Jis 
ir jo šalininkai kritikuoja dr. 
B. Day - privačios medicinos 
šalininką ir siūlo, kad šalyje 
būtų abi - ir valstybinė, ir pri
vati medicinos drauda. 

Liepos mėnuo pažymėtas 
skaudžiomis netektimis. Pa
laidotas 17-asis Afganistane 
žuvęs karys Anthony Boneca. 
Policijos pareigūnai atidavė 
pagarbą dviem Saskatchewan 
provincijos policininkams. 
Prieš pora savaičių trys polici
ninkai buvo sužeisti, bandyda
mi sulaikyti vieno miestelio 
gyventoją, kilus nesutarimams 
ir smurtui šeimoje. Po savaitės 
du labai sunkiai sužeisti poli
cininkai Robin Cameron ir 
Mare Bourdages mirė, bėglys 
Curtis Dagenais, kaltinamas 
dviem žmogžudystėm, nebeiš
laikęs slapstymosi pasidavė. 

Vieną bilijoną dolerių 
konservatorių vyiausybė skiria 
nukentėjusiems dėl medikų 
aplaidumo. Pusšešto tūkstan
čio kanadiečių 1986-1990 m., 
perpilant užkrėstą kraują, su
sirgo hepatitu C. Po ilgo tyri
mo ir teismų jiems bus skiria
mos išmokos. Kai kurie iš jų 

jau nebesulaukė šios dienos. 
Teisėsauga neturi sienų -

tokia nuostata vyravo tarptau
tinėje konferencijoje Toronte. 
Devynių užsienio šalių atsto
vai dalyvavo kasmetiniame 
mokyme, dalinosi patirtimi ir 
naujausiais pasiekimais bei 
technologijomis kovoje su 
tarptautiniu terorizmu, nar
kotikų ir ginklų platintojais. 
Konferencija pirmą kartą su
rengta kitoje nei JAV šalyje. 

Saskatchewan provinci
jos galvijų augintojai kovoja 
sujuodligės (antrax) epidemi
ja -pirmąja per 25 metus. Ap
link Melfort miestelį 21 ūkyje 
pasireiškė šios ligos atvejai. 
Veterinarijos specialistai tvir
tina, kad gyvulių juodligė ne
plinta per orą. Bet jos sporos 
gali būti dirvoje, kuri kažkada 
buvo užtvindyta vandeniu ir 
slypėjo po žeme. Liga nepavo
jinga žmonėms, bet smarkiai 
plinta galvijų kaimenėse. Už
krėsti gyvuliai naikinami: de
ginami, dezinfekuojami che
mikalais. Visos kaimenės 10 
km spinduliu, aplink pirmajį 
ligos židinį buvo skiepijamos. 
Per pastaruosius metus juod
ligė buvo pamiršta, tačiau da
bar skiepai bus privalomi. 

Angelai sargai ( Guardian 
Angels) savanoriai, viešosios 
tvarkos saugotojai iš Niujor
ko, paruošė pirmąją talkinin
kų laidą Toronte. Miesto par
ke Allan Gardens 20 žmonių 
buvo įvesdinti į šių miesto sa
vanorių tvarkdarių gretas. 
Kiekvienas iš jų, baigęs 
pirmosios pagalbos kursą, sa
vigynos pratybas ir susipaži
nęs su kai kuriais baudžiamo
sios teisės punktais, gavo rau
doną beretę, kepurės emble
mą, marškinius ir pažymėjimą. 

Phil Fontain trečiąjį kartą 
išrinktas čiabuvių sajungos va
du (National Chief of the As
sembly of First Nations). Jo 
rinkimuose balsuoja tik indė
nų vadai ar jų įgaliotiniai. Ph. 
Fontain gavo trigubai daugiau 
(76%) balsų nei jovkonkuren
tas Bill Wilson. Siemetinis 
Phil Fontain tikslas toliau gin
ti išskirtines indėnų žvejybos 
teises, kurioms priešinasi ofi
cialioji valdžia ir kiti gyvento
jai. Phil Fontain nori išgauti iš 
konservatorių 5,1 bln. paža
dėtų liberalų pinigų indėnų 
švietimo, kultūros ir sociali
niams reikalams. 

Bell Globemedia verslovė 
perka CHUM už 1,4 bln. dol. 
Mirus jo įkūrėjui Allan Wa
ters, šeima nutarė parduoti 
šią masinio ryšio didžiulę 
verslovę. CHUM turi 33 radi
jo stotis, 12 TV perdavimo 
stočių ir 21 programų kanalą. 

Kvebeko provincija yra pa
siryžusi naudotis privačių klini
kų paslaugomis, jei viešosios 
sveikatos įstaigos negali užtik
rinti, kad reikalinga operacija 
būtų atlikta per rekomenduoja
mą laiką. Privačioms klinikoms 
bus atlyginama už tris paslau
gas - kataraktos, klubo ir kelio 
operacijas. Kvebeko vyriausy
bės nuomone, tai skatins geres
nę valstybinių gydymo įstaigų 
medikų darbo organizaciją. 
Kad gydytojai nepiktnaudžiau
tų dvigubu užimtumu, jiems bus 
pasirinktinai leidžiama dirbti 
tik vienoje sistemoje. S.K. 
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IŠAUGO EKSPORTAS 

Lietuvos eksportas per 
penkis šių metų mėnesius, pa
lyginti su pernai tuo pačiu lai
kotarpiu, išaugo 29.3% - iki 
15.733 bln. litų, o importas -
28.2% - iki 20.426 bln. litų. 
Lietuvos užsienio prekybos 
deficitas sausį-gegužę sudarė 
4.693 bln. litų ir buvo 24.9% 
didesnis negu pernai tuo pat 
metu, išankstinius duomenis 
pranešė Statistikos departa
mentas. Didžiausią įtaką eks
porto augimui turėjo minera
linių produktų ( 41 % ), antže
minio transporto priemonių 
(58.1 % ), plastikų ir jų dirbi
nių (80.4% ), baldų (23.5%) 
eksporto padidėjimas. Im
porto augimą lėmė žalios naf
tos ir dujų (35.3% ), antžemi
nio transporto priemonių 
(50.4% ), elektros mašinų ir 
įrenginių, televizijos vaizdo ir 
garso įrašymo ir atkūrimo 
aparatų bei jų dalių (36.1 % ) 
importo išaugimas. 2006 m. 
gegužę, palyginti su 2005 m. 
gegužės mėnesiu, eksportas 
padidėjo 33.3%, o importas -
39.4%. Palyginti su šių metų 
balandžiu, išaugo atitinkamai 
14.9% ir 17.3%, o išskyrus 
sezono įtaką - atitinkamai 
1.9 ir 2.9%. Šiemet per penkis 
mėnesius svarbiausi Lietuvos 
eksporto partneriai buvo Ru
sija (10.8% ), Latvija (9.9% ), 
Vokietija (7.8% ), Estija 
(6.8%), o svarbiausi importo 
partneriai - Rusija (29.3% ), 
Vokietija (13.9% ), Lenkija 
(9.2% ), Latvija ( 4.4% ). Di
džiausią Lietuvos eksporto 
dalį šiais metais sudarė mine
raliniai produktai (29.3% ), 
mašinos ir mechaniniai, 
elektros įrenginiai (11.4% ), 
transporto priemonės ir pa
galbiniai transporto įrengi
niai (8.8% ), o didžiausią im
porto dalį - mineraliniai pro
duktai (27. 7% ), mašinos ir 
mechaniniai, elektros įrengi
niai (16.6% ), transporto prie
monės ir pagalbiniai trans
porto įrenginiai (12.3% ). 

BRANGUS POILSIS 
Poilsinės ir pažintinės ke

lionės į užsienį per metus 
pabrango apie 15%. Tačiau 
ilsėtis už Lietuvos sienų vis 
dar yra pigiau negu Palango
je, skelbia DELFI-BNS. Ke
lionių kainos išaugo dėl kuro 
ir paslaugų kainų bei mokes
čių padidėjimo. Pavyzdžiui, 
atostogos Turkijoje dabar kai
nuoja nuo 1100 litų. O gegužę 
kelionė lėktuvu ir savaitės 
trukmės atostogos šioje šalyje 
kainavo nuo 250 iki 500 litų. 
Tarp Europos valstybių bran
giausios atostogos liepą ir 
rugpjūtį yra Ispanijoje. 12 
dienų pažintinė kelionė auto
busu į šią šalį kainuoja dau
giau nei 2000 litų. Palangoje 
dviems žmonėms savaitę pra
leisti reikėtų mažiausiai 1000 
litų. Tačiau už tokią sumą jie 
turėtų vieną iš pigiausių nak
vynių, o pramoga tebūtų pa
plūdimys, rašo Kl.aipėda. 

NESIBAIGIA SAUSRA 
Šilti ir sausi orai Lietuvo

j e toliau sekina šalies upes ir 
ežerus. Kritinei situacijai ren
giasi Panevėžys, kur marių 
vandeniu nuspręsta gelbėti 

senkantį Nevėžį. Jei nepalis, 
marias teks pildyti vandeniu 
iš giluminių gręžinių, o mies
to biudžetui tai gali kainuoti 
20 tūkst. litų. Nuslūgus karš
čiams, vanduo telkiniuose at
vėso ir padėtis šiek tiek nor
malizavosi, tačiau daugelyje 
vietų vandens lygis yra že
miau gamtosauginės normos. 
Upes ir tvenkinius naudojan
čiam jų vandenį verslui jau 
neša nuostolius - nedirba da
lis hidroelektrinių, žuvinin
kystės ūkiai negali auginti žu
vų. Parduotuvėse trūksta ven
tiliatorių bei kai kurių maisto 
produktų, pavyzdžiui kefiro, 
geriamojo vandens ir alaus, 
skelbia BNS. Ūkininkai tvir
tina, kad šių metų vasara yra 
pati pražūtingiausia per ne
priklausomybės laikotarpį. 
Sausra siaubia augalų pasė
lius, gyvulių augintojai jau 
naudoja žiemai sukauptą šie
ną, nes ganyklose išdžiūva 
žolė. 

PADAUGĖ.JO GAISRŲ 
Lietuvoje iki liepos 10 d. 

kilo 17,166 gaisrai. Palyginti 
su praėjusių metų tuo pačiu 
laikotarpiu, jų skaičius išaugo 
117.87%, rašo ELTA-LGTIC. 
Gaisruose žuvo net 199 žmo
nės (pernai - 167). Net 56 gy
ventojų žūties priežastis buvo 
neatsargus rūkymas. Dau
giausia gaisrų kilo atvirose 
teritorijose. Nuo padegtos 
žolės sudegė 108 įvairūs pa
statai. Miestuose ir mieste
liuose užgesinta 8,012 gaisrų, 
o kaimo vietovėse - 9,154. 
Priežastys - neatsargus žmo
nių elgesys su ugmm1 
( 49.42% ), žolės deginimas 
(16.28% ), netvarkinga elekt
ros įranga ir buitinių elektros 
prietaisų vartojimo taisyklių 
pažeidimai (5.3% ). Gaisrus 
durpynuose sukelia karšti 
sausi orai. 

ŽEMAIČIŲ RINKIMAI 
ELTA praneša, kad lie

pos 14 d. paskelbta tautišku
mo vajaus "Ar pažįsti tu že
maitį?" pradžia. Visuomeni
nės organizacijos "Žemaitija 
mano" rengiamo vajaus metu 
bus išrinkti ne tik Lietuvos, 
bet ir pasaulio šauniausi že
maičiai, dirbantys visuome
nės ar bendruomenės labui, 
krašto gerovei. Vienas iš va
jaus organizatorių, buvęs sei
mo narys Egidijus Skarbalius, 
teigė: "Tarp šauniausių že
maičių gali patekti tas, kuris 
netelpa savame kailyje, yra 
gerbiamas bendruomenės na
rys, savo srities specialistas, 
keistuolis ar paprasčiausiai 
geras žmogus". Tikimasi, kad 
vajų palaikys įvairios organi
zacijos, skirtingų lygmenų ša
lies valdymo institucijos ir lie
tuvių bendruomenės užsienio 
šalyse. Anot E. Skarbaliaus, 
žemaitis ir Afrikoje yra že
maitis, o būti žemaičiu yra 
tikrai ne gėda, o madinga. Ti
kimasi, kad vajus pakels že
maičių dvasingumą ir norą iš
saugoti savo savitumą. Vajus 
vyks iki rugpjūčio 20 dienos. 
E. Skarbalius mano, kad šau
niųjų žemaičių gali būti iš
rinkta nuo kelių šimtų iki 
kelių tūkstančių. RSJ 

Hamiltone Jaunimo centre įvykusioje 12 PLJK Draugystės vakarienėje KLB vicepirm. V. Stanevičienė 
(stovi I iš d.) apdovanojo atstovus KLB žinynais Ntr. L. Jonaitytės 

Hamilton, ON 
A.a. TEKLEI ADAMONIE

NEI mirus, užjausdami Jūratę 
Bučinskienę, Audrą Kelečienę ir 
jų šeimas, Pagalbai Lietuvos vai
kams aukojo: $20 - E.K. Gudins
kai; $15 -A. Volungienė; $10 -
G. Agurkienė, S. Kalvaitienė; $5 
- F.M. Gudinskai. 

A.a. ANTANO LUKOŠEVI
ČIAUS atminimui, užjausdami 
artimuosius, Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $25 - M. Le
parskienė; $20 - G. Agurkienė, 
E.K. Gudinskai; $10 - S. Kalvai
tienė; $5 - F.M. Gudinskai. Vi
siems aukojusiems dėkojame -

PLV komitetas 
MEDŽIOTOJŲ-ŽŪKLAU-

TOJŲ KLUBO GIEDRAITIS 
metinis susirinkimas įvyko birže
lio 4 d., kuriame vyko valdybos 
rinkimai. Išrinkta nauja valdyba: 
pirmininkas - J. Stankus, vice
pirm. -A. Jusys, šaudymo sekci
jai - V. Svilas, Z. Čečkauskas, P. 
Armonas, iždininkas - R. Bart
ninkas, ūkio sekcijai - V. Banys, 
klubo virtuvės - E. Bajoraitienė, 
žuvavimo sekcijai - P. Sidlauskas, 
medžiojimo sekcijai - M. Joni
kas, spaudai - G. Senkus. Daug 
metų dirbęs klubo revizijos ko
mitete p. Skaistys pasitraukė. 
Klubo nariai dėkingi už jo rūpes
tingą veiklą. Į jo vietą pakviestas 
G. Kesminas. Klubo susirinki
mas sklandžiai praėjo, nuotaika 
visų gera dirbti toliau kartu. Nuo
latinis šeimininkių būrelis - O. 

Jusienė, l. Zubienė ir E. Bajorai
tienė dalyvius pavaišino skaniais 
pietumis. 

Klubo gegužinė įvyko birže
lio 25 d. Oras pasitaikė gražus, 
nuotaika gera, buvo proga Joni
nes švęsti - vaišės buvo ypatin
gos, kepti bulviniai blynai, kurių 
visi laukia, pagaminti p. Matu
kaitienės. Prisidėjo turtinga lote
rija ir "ratukų" šaudymas, buvo 
proga pasivaikščioti gamtoje, pa
būti draugų ratelyje. 

Šią vasarą planuojamos šios 
gegužinės: liepos 29 - Hamiltono 
lietuvių kredito kooperatyvo 
TALKA- metinė narių gegužinė; 
rugsėjo 10 - Giedraičio klubo 
gegužinė; klubo šaudymas, ma
žuoju kalibru (.22), rugsėjo 16, 
šeštadienį. G. Senkus 

Gimnazija išleido 20 abiturientų 
Vasario 16-osios gimnazija -

nedidelė mokykla. Joje vis moky
davosi tarp 60 ir 100 lietuvių mo
kinių, o abiturientų būdavo kas
met tarp 3 ir 10. Nuo to laiko, 

Audrius Makauskas, geriausias 
abiturientas gimnazijos istorijoje 

Ntr.J.Otto 

kai gimnazijoje mokosi ir vokie
čiai mokiniai, lietuvių mokinių 
skaičius nesumažėjo, o lietuvių 
abiturientų skaičius net žymiai 
padidėjo. Jau trečius metus iš ei
lės gimnazija išleido po 14 lietu
vių abiturientų. Egzaminuojama 
buvo taip pat lietuvių kalba ir li
teratūra. Visi lietuviai abiturien
tai puikiausiai kalba lietuviškai. 
Taigi apie lietuvybės nykimą gim
nazijoje negali būti kalbos. 

Geriausiai egzaminus išlaikė 
Audrius Makauskas. Jo abitūros 
pažymių vidurkis yra 1,0. Pagal 
surinktų balų skaičių Audrius yra 
pats geriausias abiturientas gim
nazijos istorijoje. Audrius atvyko 
iš Varšuvos ir gimnazijoje mokėsi 
5 metus. Jis buvo labai aktyvus: 
dainavo chore, veikė Europos 

grupėje ir Pilietinės drąsos akci
joje, buvo moksleivių ateitininkų 
kuopos ir Mokinių komiteto pir
mininkas. Antras pagal pažymių 
vidurkį yra Emilis Venckevičius -
1,5. Jis gimnazijoje mokėsi trejus 
metus, dainavo chore, grojo or
kestre ir priklausė ateitininkams. 
Trečiasis -Artiomas Oppermann 
(1,8). Jis gimnazijoje mokėsi taip 
pat trejus metus, dainavo, šoko 
ir grojo gimnazijos ansamblyje. 
Ketvirtoji - Rūta Barzdžiukaitė 
(2,0), taip pat choristė ir šokėja. 
Kiti abiturientai taip pat ne tik 
gerai mokėsi, bet ir prisidėjo prie 
gimnazijos kultūrinio gyvenimo: 
Jevgenijus Afanasjevas ( choris
tas, muzikantas), Ignė Aperavi
čiūtė (šokėja, choristė, ateitinin
kė ), Aistė Aušraitė (choristė, 
"Globėjų" grupės narė), Justinas 
Biekša (krepšininkas, choristas, 
muzikantas, ateitininkas), Arvy
das Drinkus (krepšininkas, šokė
jas), Simonas Giedraitis (šokė
jas, ateitininkas), Karolis Grevas 
(muzikantas, šokėjas, choristas, 
ateitininkas), Egidijus Marmakas 
(šoJcėjas), Renatas Pagačiauskas 
ir Zivilė Vitkauskaitė (šokėja, 
muzikantė, choristė, ateitininkė ). 
Brandos atestatą gavo ir šeši vo
kiečiai: Christin Asel, dvyniai 
Alexander ir Philipp Gerstorfer, 
Rebekka Medert, Selina Strubel 
ir Margarete Weihmann. Švieti
mo skyriaus paskirtas egzaminų 
komisijos pirmininkas dr. J. Haist 
ypač pagyrė lietuvius mokinius 
už gerus egzaminų rezultatus ir 
geras vokiečių kalbos žinias. 
Bendras šių metų egzaminų vi
durkis mūsų gimnazijoje pagal 

vokiečių pažymių skalę buvo 2,2. 
Tai geresnis vidurkis nei kaimy
ninių gimnazijų. 

Abiturientų išleistuvės vyko 
birželio 17 d. Akademijos metu 
gimnazijos direktorius Andrius 
Smitas apibūdino šią klasę, 
pasidžiaugė labai gerais rezulta
tais ir pristatė kiekvieną abitu
rientą. Jis padėkojo visiems mo
kytojams už gerą paruošimą. 
Abiturientams jis papasakojo 
apie studijų galimybes universi
tete, padėkojo jiems už dalyvavi
mą užklasinėje veikloje ir palin
kėjo jiems sėkmės studijose. Jis 
paragino abiturientus ir ateityje 
rūpintis Lietuvos įvaizdžio for
mavimu užsienyje, dalyvauti vi
suomeninėje veikloje, o jei kuris 
liktų užsienyje, pakvietė įsijungti 

Nukelta į 7-tą psl. 
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Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2 

Parduodant, perkant 

ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarn a
mius, ūkiu s, žemes 

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

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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



Ieškau tėvo gyveno Kanadoje. Aš, karininko 
sūnus, likau beraštis. Motina -
Ona Benedikta Mužimaitė-Ži
linskienė, giymsi apie Į898 me
tus, gyveno Siauliuose Sermukš
nių 5. Turėjau 1933 m. gimusią 
sesutę ir apie 1935 metus gimusį 
broliuką. Broliukas miręs, o se
sutė gyvena Klaipėdoje. 

Šiaulių prieigose, "Vyturio" 
kolektyvinio sodo medžių pavė
syje sėdžiu ant suolelio. Medžių 
šlamėjimas, gegutėlės kukavi
mas, ulduko (laukinio balandžio) 
ūkavimas, primena kovų už Tė
vynės laisvę metus, skaudžias ne
tektis, nes senatvės pečius slegia 
ilgas ir sunkus kovų kelias: 1945 
m. žuvo tėvas Vincentas, 1949 m. 
brolis Vytautas ir tais pačiais 1949 
m se.5Utė Birutė. O kiek bendražygių.„ 

Neseniai žiūrėjome Vilniaus 
televizijos, kino studijos, režisie
riaus Juozo Saboliaus ir rašytojo 
Eugenijaus Ignatavičiaus sukurtą 
dokumentinį filmą Stirna. Tai 
skaudus, bet kupinas pasiaukoji
mo, Amerikoje gimusios Izabe
lės Vilimaitės-Stirnos likimas. 
Ateina kaimynas, sėdasi šalia ir 
sako: 

- Aš tave mačiau per televi
ziją. 

- Taip, tai mano bendražy
gė, kuri paaukojo savo jauną gy
vybę už Tėvynės laisvę. Esu labai 
dėkingas to filmo režisieriui, gar
so režisieriui, kino operatoriui ir 
rašytojui, kad jie įamžino mūsų 
tautos karžygės atminimą. Atsi-
dūsta kaimynas ir sako: v 

- Mano tėvas Antanas Zi
linskas, gimęs Radviliškyje, buvo 
nepriklausomos Lietuvos kariuo
menės karininkas. Turėjo kapi
tono laipsnį. Priklausė Plechavi
čiaus armijai. Gimiau 1936 m. 
balandžio 6 d. Kelmėje. Gyvenau 
kartu su tėvu Radviliškyje. Vė
liau išvežė mane į kaimą, kažkur 
Radviliškio valsčiuje pas sene
lius. Man buvo vos šešeri metu
kai. Grėsė Sibiras, tad kaip poli
tiniam "nusikaltėliui" pakeitė 
pavardę. Ir aš tapau Zenonas An
tanavičius. Tėvo daugiau nebete
ko matyti. Jis pasitraukė ir apsi-

Prabėgo daug metų. Tėvai 
iškeliavo amžinybėn. Atėjūnai iš
draskė gimtąjį lizdą, - vaikai ieš
kome tėvų, tėvai ieško vaikų. 

Brangūs sesės ir broliai išei
vijos lietuviai, jeįgu ką nors žino
te apie Antano Zilinsko likimą -
atsiliepkite. Labai prašau. Gal jis 
buvo sukūręs kitą šeimą, gal aš 
turiu brolių ar seserų, kurių, de
ja, nepažįstu. O labai norėčiau su 
jais palaikyti ryšius. Taip pat no
rėčiau žinoti, kur amžinam poil
siui atgulė mano tėvas, nes žiau
rūs laikai man atėmė jo pavardę. 
~an rašykitevadresu: Viktorui 
Sniuoliui, St. Salkauskio 14B_32 
Šiauliai, Lietuva - Lithuania. 

Dr. Petro Ki~ieliaus,jn., (dešinėje) pagerbtuvės Cicere. Šaliajo kuo. 
dr. Arvydas Zygas Ntr. E. Sulaičio 

Aldona Zailskaitė skaito paskaitą 
apie Šv. Antano parapiją,_ 80-čio 
proga Cicero mieste Ntr. E. Sulaičio 

Gimnazija išleido ... Po akademijos švęsti visi su
sirinko parke prie pilies. Vieni 
šventė porą valandų, o kiti vos 
ne visą naktį. Abiturientų išleis
tuvėse dalyvavo jų tėvai, šeimos 
nariai, draugai ir nemažai 
buvusių mūsų gimnazijos abitu
rientų - iš viso apie 150 žmonių. 
V16gim-info 

Atkelta iš 6-to psl. 

į Pasaulio lietuvių bendruomenę. 
Taip pat jis prašė jų nepamiršti 
gimnazijos. 

Abiturientams buvo įteikti 
brandos atesto pažymėjimai ir 
gimnazijos ženkliukai. Abiturien
tus sveikino ir dovanas įteikė 
direktoriaus pavaduotoja vy
resnėms klasėms L. Manss, Vo
kietijos LB valdybos atstovas G. 

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 

Ručys, klasės auklėtojos R. Vom
berg ir S. Wittmann,_, ateitininkės 
G. Jankūnaitė ir D. Smitaitė nuo 
visos kuopos. Abiturientų vardu 
kalbėjo Selina Strubel ir Audrius 
Makauskas. Jie dėkojo mokyto
jams ir apdovanojo juos gėlėmis. 
Akademijos pradžioje ir pabai
goje grojo dvyliktokė K. Schau
bert ir abiturientai K. Grevas, E. 
Venckevičius ir A Oppermann bei 
muzikos mokytojas G. Ručys. 

Atitaisymas. TŽ nr. 27 sky
riuje "Lietuviai pasaulyje" įrašyta 
"prof. dr. Emanueliui Jarašiū
nui". Turi būti J arašūnui. 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

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

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

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

Klyvlando, OH, lietuviai 
kartu su latviais ir estais mi
nėjo Gedulo ir vilties dieną -
skaudžius birželio įvykius, pir
muosius trėmimus į Sibirą. 
Minėjimą rengė Baltiečių ko
mitetas latvių evangelikų liu
teronų parapijos patalpose. 
Pamaldos vyko šventovėje. Jo
se įvairias maldas kalbėjo ir 
skaitinius atliko Dievo Moti
nos parapijos klebonas kun. 
G. Kijauskas, SJ, latvių para
pijos klebonas kun. D. Stilve, 
estų parapijos klebonas kun. 
P. Barbins iš Toronto, kun. K. 
Kimmel ir svečias iš Latvijos 
- kun. E. Mazis. Prieš pamal
das įneštos JAV, Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos vėliavos. Vė
liavų eisenai vadovavo JAV 
armijos rezervo atsargos brig. 
generolas V. Kukaitis. Pamal
dos pradėtos Jiimnu Faith of 
Our Fathers. Sv. Rašto skai
tiniai atlikti anglų, estų, latvių 
ir lietuvių kalbomis. Po to su
kalbėtos įvairios maldos, o 
tarp jų solistė A. Fisere pa
giedojo tris giesmes. Pa
mokslą pasakė svečias kun. E. 
Mazis, priminęs savo senelio 
ir kitų Sibiro tremtinių kan
čias, pabrėždamas, kad mes, 
baltiečiai, negalime pamiršti 
šių tragiškų įvykių. Tikinčiųjų 
maldą sukalbėjo kun. G. Ki
jauskas, SJ. Pamaldos baigtos 
palaiminimu keturiomis kal
bomis ir JAV, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos himnais. Po pa
maldų minėjimas buvo tęsia
mas parapijos salėje. Kalbą 
pasakė iš Vašingtono atvykęs 
Amerikos baltiečių komiteto 
vykdomasis direktorius dr. K. 
Altau. Jis ragino nepamiršti 
gilių žaizdų ir didelių nuosto
lių Baltijos tautoms. Baltiečiai 
turi jausti pareigą iškelti ko
munistų nusikaltimus viešu
mon ir apšviesti mažiau susi
pažinusius su jų darbais. Da
bartiniu metu svarbiausias 
projektas - komunistų au
koms paminklo pastatymas 
Amerikos sostinėje Vašingto
ne. Po kalbos vyko vaišės ir 
pabendravimas. 

Naujoji Zelandija 
A.a. Eugenijus Makaus

kas, 85-rių metų amžiaus, mi
rė birželio 13 d. Auckland 
miesto ligoninėje. Velionis gi
mė 1920 m. lapkričio 29 d. 
Kaune. Aukštuosius inžineri
jos mokslus pradėjo Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune. 
Karo metu atsidūrė Austrijoje 
ir mokslą toliau tęsė Vienoje. 
1945 m,; persikėlė LZiurich 
miestą Sveicarijoje. Cia baigė 
mokslus, įsigydamas inžineri
jos diplomą. 1950 m. E. Ma
kauskas išvyko į Naująją Ze
landiją. Jam teko darbuotis 
įvairiose šio krašto vietovėse. 
Gyvendamas Wellington mieste 
tapo partneriu "George Varnos 
Mak and Partners" bendrovė
je - "Heating Ventilations and 
Air Conditioning - Engine
ering Practise". Jam vadovau
jant "Varnos Mak" bendrovei, 
pavyko dalyvauti didesnių li
goninių planavimo darbuose. 
Tarp žymesnių pastatų buvo 
Auckland miesto administ
racijos pastatas ir šio miesto 
bibliotekos pastatas. Būda
mas 50 metų amžiaus pradėjo 
sklandyti ir vėliau skraidyti. 
Gavęs piloto leidimą nusi-

pirko vieną lėktuvą savo po
mėgiams, o kitą - verslo rei
kalams. 1990 metais išėjęs į 
pensiją, lėktuvus pardavė ir 
įsigijo motorizuotą sklandytu
vą. Jis ir žmona Algė visur ke
liavo, lankė įvairius skraidymo 
ir sklandymo pasirodymus -
tarp jų Australijoje, Ameriko
je ir Lietuvoje. Velionies liūdi 
žmona Algė (Jancytė), sūnūs 
Algis ir Gytis bei duktė Daiva 
ir šeši vaikaičiai. 

Turkija 
Kai Lietuvos prezidentas 

Valdas Adamkus lankėsi 
Turkijoje, pastarosios prezi
dentas Ahmet Necdet Sezer 
pabrėžė, kad jo kraštas labai 
vertina Lietuvos paramą Tur
kijai siekiant narystės Euro
pos sąjungoje. Abu preziden
tai sutarė, kad pastaraisiais 
metais labai sustiprėjo jų kraš
tų tarpvalstybiniai ryšiai, ku
riuos dar labiau pagerino Lie
tuvos prezidento apsilanky
mas Turkijoje. Prezidentas 
šeimininkas pastebėjo, kad jo 
svečią lydi gausi Lietuvos 
verslininkų delegacija, ir iš
reiškė viltį, jog bus surastos 
naujos vietos verslui plėtoti. 
Kalbant apie bendradarbiavi
mą pabrėžta, kad Pietų Kau
kazo valstybės ir Turkija tam
pa labai svarbios sudarant 
energijos išteklių tiekimo gali
mybes - naftotiekių ir dujo
tiekių projektai gali tapti labai 
svarbūs stiprinant Europos 
valstybių energetinę nepri
klausomybę ir saugumą. Tur
kijos prezidentas Lietuvos 
prezidentui perdavė buvusio 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos 1931 m. pasirašytų 
dokumentų ir laiško kopijas. 

Rusija 
Lietuvos užsienio reikalų 

ministerijoje sužinota, kad 
žuvusio lietuvio Rusijoje arti
mieji prieš du mėnesius krei
pėsi į Lietuvos konsulatą Sankt 
Petersburge, prašydami lei
dimo žuvusio palaikams par
vežti į Lietuvą. Palaikai buvo 
parvežti, bet nei Lietuvos kon
sulatas Sankt Petersburge, nei 
užsienio reikalų ministerija 
nebuvo informuota apie lietu
vio žuvimo aplinkybes. Seimo 
narė R. Juknevičienė kreipėsi 
į užsienio reikalų ministerį A. 
Valionį dėl kovo mėnesį Nov
gorodo srityje nušauto vairuo
tojo iš Lietuvos. Ji taipgi pa
stebėjo, kad iki birželio mėn. 
Lietuvos visuomenei apie įvy
kį nebuvo pranešta. Europos 
parlamentaras V. Landsbergis 
taipgi stebisi, kad Lietuva tik 
po trijų mėnesių sužinojo apie 
Rusijoje nušautą lietuvį. Jis 
ragino užsienio reikalų minis
teriją paaiškinti tylėjimo prie
žastis. Jei, pasak jo, yra patai
kavimas vardan "gerų santy
kių", tai jau einama per toli. 
Birželio vidury Rusijos agen
tūros paskelbė, kad kovo mėn. 
Novgorodo srityje buvo nušau
tas sunkvežimio vairuotojas iš 
Lietuvos. Jis pakelės užeigoje 
atsisakė pakelti tostą už Rusi
jos kariuomenę, pareikšda
mas, jog Rusijos kariuomenė 
- grobikai ir okupantai. Po šių 
žodžių rusas, apsaugos tar
nautojas, išsitraukė revolverį 
ir šovė vairuotojui į krūtinę. 
Sunkiai sužeistas lietuvis mirė 
ligoninėje kitą dieną. J.A. 
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ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 
Seniai laukta, pavyzdingai 

suorganizuota jaunesniosios 
kartos rengėjų šventė jau praei
tyje. Dalinamės įspūdžiais, 
skaitome aprašymus ir vdžiau
giamės, džiaugiamės. Sventė 
įvyko š.m. liepos 2 d. University 
of Illinois Chicago paviljone ir 
sutraukė 50 chorų su virš 1100 
choristų ir arti 3000 klausytojų; 
truko apie 4 val., įskaitant įžan
gą ir ilgoką pertrauką. 

Pirmiausia gili ir nuoširdi 
padėka, kurią jautė tūkstančiai 
klausytojų, jauniems organiza
toriams. Jie labai daug dirbo 
kelerius metus. Šventė pavyko 
puikiai! Ji buvo jaunatviška, 
naujoviška, entuziastiška, tuo 
užkrėtusi ir įvairaus amžiaus 
klausytojus. 

Prieš šventę spaudoje ir 
žmonių kalbose buvo priekaištų 
dėl tautinių drabužių. Bet kai 
pamačiau tą žydrą spalvą, kurią 
programos pradžioje pranešė
jai paaiškino kaip simbolį Lie
tuvos ežerų, upių, dangaus, pa
galvojau, kad geriau ir negalėjo 
būti. Juk su tautiniais drabu
žiais, grynai iš pagarbos jiems, 
būtų reikėję ramiai stovėti, kaip 
tai būdavo daroma panašiose 
šventėse, o šioje choristai galėjo 
laisvai išreikšti savo entuziazmą 
ir siūbuodami, ir mojuodami, ir 
banguodami. O to entuziazmo 
buvo daug! 

Organizacinį komitetą su
darė 25 asmenys iš JAV ir 5 iš 
Kanados. Dr. Audrius Polikai
tis buvovpakviestas pirmininku, 
o Rita Cyvaitė-Kliorienė meno 
vadove maždaug prieš 3 metus 
tuometinio JAV LB kr. v-bos 
pirm. Algimanto Gečio. Jiems 
talkino dar visa eilė gerų talki
ninkų, kurie rūpinosi įvairiais 
su švente surištais reikalais; o 
Meninio šokio teatras (vadovės 
Estera Lisauskienė ir Sandra 
Krumhorn) bei Čikagos tauti
nių šokių kolektyvas "Suktinis" 
(vadovai Salomėja ir Vidman-

VIOLETA 
LEVANDAUSKIENĖ 

Vasara rieda nuo savo 
aukščiausio kalnelio žemyn, į 
papėdę. Diena sutrumpėjus . 
Ar taip greitai? Dar tik kelios 
trumpos savaitėlės skiria mus 
nuo tos viršūnės. Spindinčios, 
besimainančios, stebuklingos ... 

Nedidelis būrelis Toronto 
folkloro klubo narių ir draugų 
didžiajame Rauge miške susi
kaupę, nurimę, atviromis širdi
mis stebėjom ir kūrėm didžiąją 

Miške Rasos šventėje 

v 

Aštuntoji Dainų šventė Cikagoje 

Dalis choristų 8-oje Dainų šventėje Čikagoje š.m. liepos 2 d. 

tas Strižigauskai) papildė dai
nas savo meniškomis insceniza
cijomis. Šventę rengė JAV ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės kartu su Šiaurės Amerikos 
muzikų sąjunga. 

Dirigentų buvo 19. Vyravo 
moterys. Jų buvo net 13. O cho
rų buvo 50: 34 iš JAV, 13 iš Ka
nados, iš už Atlanto, iš Lietuvos 
2 ("Aukuras" iš Klaipėdos, va
dovas Alfonsas Vidžiūnas, ir 
Vilniaus Jėzuitų gimnazijos 
mišrus choras, vadovas Leoni
das A~aris ), iš Anglijos l (Lon
dono Sv. Kazimiero parapijos 
choras, vadovas Virgilijus Vait
kus). Chorai buvo mišrūs, mo
terų, vyrų, jaunimo, vaikų. 
YJ?ač daug matėsi jaunimo ir 
vaikų. 

Šventės pradžioje ekranuo
se buvo pristatyti dalyvaujantys 
chorai. Įneštos JAV, Kanados, 
Anglijos ir Lietuv9s vėliavos. 
Sugiedoti himnai. Sioje įžangi
nėje dalyje, pavadintoje "Ačiū 
Tau, Prigimtie'', buvo dar atlik
ta Už Lietuvą, Tėvynę motiną 

(m. J. Govėdo, ž. A. Paulavi
čiaus ), Lietuva, brangi šalele (m. 
ir ž. V. Storostos-Vydūno, harm. 
V. Juozapavičiaus). Dr. A Poli
kaitis, organizacinio kam-to 
pirmininkas, paskelbė šventės 
pradžią. Nuskambėjo specialiai 
šiai šventei sukurta daina Atsi
liepk daina (m. R. Čyvaitės
Kliorienės, ž. N. Puronaitės
Benotienės). Sveikino LR pre
zidentas Valdas Adamkus, ku
rio atvykimas buvo sutiktas 
gausiais plojimais, o sveikini
mas palydėtas dar gausesniais. 
Nuoširdžiai sveikino ir JAV LB 
krašto v-bos pirm. Vaiva Vėb
raitė ir Kanados LB krašto v
bos pirm. Rūta Žilinskienė. Iš
kilmingai buvo įnešta šventės 
vėliava ir pakabinta virš chorų. 
Prez. V. Adamkus šia proga už 
nuopelnus Lietuvai įteikė sol. 
Algirdui Braziui ordiną - Ko
mandoro Kryžių, o apdovanoji
mo ordinu raštą perskaitė LR 
gen. konsulas Arvydas Dauno
ravičius. 

Programa susidėjo iš dviejų 

Ntr. V. Lietuvninko 

dalių. Kiekviena programos da
lis buvo suskirstyta į dainų gru
pes su taikliais ir poetiškais pa
vadinimais, kaip Nešėm atne
šėm labą dienelę, Uždek, motule, 
žvakelę, Norėčiau prisijaukint 
sakalą gintarinėm akim, Gražūs 
vaikai pelėdos, Su Tavim aš per 
pasaulį platų, Tegu jungia daina 
vaikus Lietuvos. Sias dainų gru
pes pristatė lietuvių ir anglų 
kalbomis pranešėjai-VEglė La
niauskienė ir Arūnas Ciuberkis. 
Iš viso buvo 36 dainos, kurios 
buvo rūpestingai parinktos. Jų 
buvo ir tradicinių-klasiškų, ir 
populiarių ir naujoviškų, liau
dies ir poetų žodžiais įvairių 
lietuvių kompozitorių sukurtų 
ar aranžuotų. 

Dainas lydėjo pučiamųjų 
orkestras. Buvo ir skudučių pa
lyda.Dainos buvo įvairios ir 
kiekvienas atvykęs į šventę at
rado ką nors savo. O ir publika 
buvo įtrauka į programą - "at
liko" kartu su choristais keletą 
dainų: Gražių dain~lių, Kaip 
verkiančio smuiko, Zemėj Lie-

Vasarvydžio glėbyje 
vidurvasario saulėgrįžos miste
riją: Rasos, Kupolės, Jono šventę. 

Norėjome pajusti augalus, 
vandenį, žemę, ugnį, saulę, ra
są. Norėjome pajusti ryšį tarp 
praeities ir dabarties, tarp Lie
tuvos ir Kanados. 

Birželio 24 buvo puiki. Šil
ta, bet nekaršta, sausa, kve
pianti, be uodų. Lietėme van-

denį. Bridom per skambų, 
vėžių pilną Little Rauge. Prau
sėmės vandeniu iš molinio ąso
čio. Lietėme augalus. Puošėm 
jais šventės vartus, pynėm vai
nikėlius - iš pakelės žolynų, ne 
iš miško. Miške teleidom sau 
nusiskinti po 2 žiedelius ar la
pelius - pabendravimui, pabū
rimui, susidžiovinimui. Miškas, 

augalas šventi, be reikalo ne
liečiami, ypač tokią dieną, ypač 
tokiame didžiuliame mieste. 

Kūrėme ugnį. Ant kalno. 
Iš saulės, paskutinį vakarą šiais 
metais taip toli nusitęsusios į 
naktį. Iki pat 9:04. Pagavom 
paskutinį spindulėlį, uždegėm 
žvakelę, nešėmės žemyn, prie 
nedidelio pačių susikrauto au
kurėlio. Nuo aukurėlio degėm 
vainikų žvakeles, plukdėm vai
nikus, stebėjom susitinkant ug
nį, vandenį, augalą. 

Giedojom. Eidami pro 
šventės vartus - "Kupole rože, 
o kur buvai Jonai, kupole rože, 
kupolijyte ... " Prausdamiesi -
"O jau mano mielas baltai bur
ną prausė, ne dėl žalio vyno, 
dėl žalio žolyno .. . " Pindami 

Ntr. S. Špakovskio Rasos šventėje 

tuvos, Pempei' Pempei~ ir užda
rant šventę - Dainuokim, dai
nuokim, dainuokim. Šventei bu
vo sukurtos net penkios naujos 
dainos: jau minėtaAtsiliepk dai
na, Skanu! fm. ir ž. Kęstučio 
Daugirdo), Sokių ir dainų sone
tas (lll) (m. Fausto Strolios, ž. 
Anatolijaus Kairio), Giesmė 
naujai žemei (m. Giedriaus Svi
lainio, ž. Nijolės Kersnauskai
tės) ir Tai smagu lauke per lietų 
(dainų pynė, Viktoro Ralio 
įžanga ir intarpai, kuriais buvo 
sujungtos septynios originalios 
va:iklJ repertuaro dainos). 

Si dainų šventė buvo ypa
tinga ir tuo, kad rengėjai įvai
riais būdais įjungė ir publiką. 
Nebuvo taip, kad jie stovėjo ir 
dainavo, o mes sėdėjome ir plo
jome. Mes visi vienaip ar kitaip 
dalyvavome - aiškiai matėme ir 
sekėme choristus, dirigentus ir 
pranešėjus ekranuose iš "arti", 
džiaugėmės dainas palydinčiais 
Lietuvos vaizdais ir vykusiomis 
inscenizacijomis, grakščiai, me
niškai atliktomis, o ir patys mo
javom, dainavom - "atlikome" 
programos dalį. 

Užbaigiant šventę dirigen
tai buvo pagerbti apjuosiant 
juos specialiomis tautinėmis 
juostomis, sukurtomis šiai šv~n
tei. Dr. A. Polikaitis ir R. Cy
vaitė-Kliorienė šventės vėliavą 
perdavė 9-tosios Dainų šventės 
Toronte vadovams - muz. 
D.VJSkontienei bei R ir P. Kurams. 

Puikus istorinis šventės lei
dinys buvo išleistas Aštuntosios 
Lietuvių dainos šventės organi
zacinio komiteto, pavadintas 
Atsiliepk daina. Jį redagavo Eg
lė Laniauskienė. Savo įnašais 
prie jo prisidėjo Matas La
niauskas, Vytas Čuplinskas ir 
Liudas Landsbergis. 

Dar buvo keletas renginių, 
susijusių su šia švente, kurie ir
gi puikiai pasisekė. Tai susipa
žinimo vakaras su "Jazz Land" 
ir pokylis, sutraukęs per 1000 
svečių. 

vainikus, kildami į kalną, 
lydėdami saulę, plukdydami 
vainikėlius ... 

Papartis vienaip pražydo 
vaikams - spindinčiai, aiškiai, 
vaikiškai, kitaip suaugusiems -
kiekvienam kitaip . Vienam 
saulės spinduliu, kitam baltu 
žiedu, trečiam širdies šiluma. 

Žaidėm žaidimus, ratavom 
ratelius - linksmai, nuoširdžiai, 
pamiršę visus nerimus, būdami 
dabartyje, būdami savimi, bū
dami vienas su kitu. 

Išsaugojom saulę ugnele 
iki ryto, nutiesėm tiltą per tam
są į šviesą, sujungėm save bu
vusius su savim dabartiniais. 
Priauginom save stipriau prie 
šitos žemės, priderinom geriau 
save prie jos šviesų, žydėjimo, 
skambėjimo. Pasaulis tapo jau
kesnis, ramesnis, draugiškes
nis. Jis priėmė mus į savo šiltą 
glėbį. 

Ntr. J. Šiandienės 



Dalis "Aro" ir "Dainos" choristų, dalyvavusių 8-oje Dainų šventėje Čikagoje. Iš k. 11 eilėje: G. 
Stirbys, V. Strimaitis, V. Siminkevičius, J. N ešukaitis, S. Dilkienė, V. Mašalas, V. Pečiulis, K. 
Pajaujis, P. šturmas; pirmoje eilėje: V. Poškaitis, L. Išganaitienė, V. Strimaitienė, H. Ulbikienė, D. 
Burkienė ir vadovė L. Turūtaitė. Trūksta R. Šimokėno 

Tiffany tradicija Jurbarke 
VYTAUTAS KUTKEVIČIUS 

Balandžio 8 d. Jurbarko 
Vinco Grybo memorialiniame 
muziejuje įvyko parodos Tiffany 
tradicija Jurbarke atidarymas. 
Meno mylėtojai tą dieną į mu
ziejų ėjo vienas kito klausinė
dami: "O kas gi tas Tiffany?" 
Dažnas į šį klausimą nieko ne
galėjo atsakyti. Net daugiau ar 
mažiau žinančiam meno istoriją 
žodis "Tiffany" nieko nesakė. 

Parodos atidarymo metu 
kalbėjusi V. Grybo memoriali
nio muziejaus vyr. mokslinė 
bendradarbė Rasa Grybaitė 
gausiai susirinkusiems jurbar
kiečiams pagaliau atskleidė šio 
paslaptingojo žodžio mįslę. Pa
aiškėjo, kad Louis Comfort Tif
fany (1848-1933) buvo žinomas 
JAV menininkas. Jis kurį laiką 
studijavo meną Ispanijoje, kur 
labai susižavėjo ispanų gotiki
niu vitražu. Po mokslų sugrįžęs 
į JAV, pats pabandė kurti vitra
žus, ieškant naujų kūrimo bū
dų. Tiffany nepasitenkino is
panų tamsių spalvų stiklu ir 

ėmė naudoti šviesias, auksines, 
oranžines spalvas. Jungiamąja 
medžiaga dailininkui tapo ne 
įprastos švino juostelės, o vario 
folija. Tiffany kūrė ne tik archi
tektūrinius vitražus, bet ir įvai
rius meno dirbinius: gaubtuvus, 
šviestuvus, puošė karnizus, ko
lonas. Vėliau įsteigė "Tiffany" 
bendrovę, kurioje įvairūs meno 
dirbiniai buvo kuriami jo tech
nika. 

Pernai buvo parengtas 
tarptautinis projektas "Alter
natyvūs darbai pasitelkiant kū
rybiškumą". Projektas yra išsi
vystęs iš tarptautinės edukaci
nės programos, kuria siekiama 
tolesnio suaugusiųjų lavinimo. 
Juo susidomėjo suaugusiųjų 
dailės studija, veikianti V. Gry
bo memorialiniame muziejuje. 
Projektą materialiai parėmė 
Socrates fondo Lietuvos valsty
binė agentūra. 

Pasirengimas projekto vyk
dymui prasidėjo dar gruodžio 
mėnesį. Pasirinkę šviestuvų te
mą ir gavę lėšų vitražiniam stik-

lui bei vario folijai įsigyti, studi
jos dalyviai ėmėsi aktyvaus kū
rybinio darbo. Iš pradžių kurti 
visi rinkosi tik šeštadieniais ir 
trečiadieniais, o vėliau - kiek
vieną darbo dienos vakarą. Ka
dangi lauke spaudė viduržiemio 
šalčiai, vėsioje patalpoje teko 
dirbti ir mūvint veltiniais. Visi 
16 studijos dalyvių atkakliai sie
kė iki parodos atidarymo būti
nai pabaigti savo sumanymus. 

Ir štai pagaliau - parodos 
atidarymas. Po įžanginio R. 
Grybaitės žodžio muziejaus 
kieme Eržvilko vidurinės mo
kyklos abiturientai, vadovauja
mi mokytojos Daivos Mockie
nės, elegantiškai pašoko lėtą 
valsą, po to visi buvo pakviesti į 
muziejaus didžiąją salę apžiū
rėti parodos. O ji ištiesų pasi
rodė nepaprasta: salės sienos ir 
langai buvo drapiruoti tamsia 
medžiaga, švietė įvairūs mar
gaspalviai šviestuvai. Apie pa
rodą gražiai atsiliepė ir į atida
rymą atvykę Vilniaus dailės 
akademijos bei Kauno techni
kos universiteto profesoriai. 

"Volungės'' XXX-ji džiaugsmo giesmė 
EDMUNDAS PETRAUSKAS 

Laiminga diena, kai mūsų išeivijos istorijoje 
gimsta meninis vienetas. Laimingi metai, kai ta
lentingose, gabiose rankose jis kyla, plečiasi, 
tarpsta, vis siekiant tobulybės. Laiminga bend
ruomenė, tarp savųjų turėdama tokius talentin
gus, pasiryžusius su vienetu susijusius asmenis, 
vedančius po keleto dešimtmečių į didingą 
DŽIAUGSMO ŠVENTĘ! 

Tokia džiaugsmo švente tapo birželio 4-tos 
saulėtoje popietėje Toronto Prisikėlimo erdvio
je, bet perpildytoje salėje, Toronto "Volungės" 
choro 30-mečio koncertas Kaip noris man šian
dien dainuoti. Negana to, prie šios savo pastangų 
jubiliejinės šventės vadovė muzikė Dalia Vis
kontienė sumaniai ir prasmingai prijungė Ka
nados chorų, dalyvausiančių išeivijos 8-je Dainų 
šventėje Čikagoje, generalinę repeticiją su de
šimtimi chorų, kitais septyniais vietiniais ir trimis 
iš toliau kviestais chorais, dalyvaujant ir prikel
tos išeivijos Dainų šventės vyr. meno vadovei 
Ritai Kliorienei. Viešpatie, kaip noris šiandien 
dainuoti ir nenumirt dar ne tėvynės taukuos! 

Garbė šlovė "Volungės" chorui, savo pasie
kimais ir džiaugsmu besidalinančiam su Toronto 
vyrų choru "Aras", pensininkų choru "Daina", 
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Lietuvos kankinių parapijos choru ir jos vaikų 
choru "Angeliukai", Toronto jaunimo choru, 
Anapilio sodybos vaikų choru "Gintarėliai", Pri
sikėlimo parapijos jaunimo choru ir jų svečiais -
Ročesterio choru "Putinas", Otavos "Arija" ir 
net Londono "Pašvaiste". 

Garbė dirigentams/vadovams D. Viskontie
nei, L. Lukšaitei-Cassidy, R. Obaliui, L. Turūtai
tei, N. Benotienei, D. Grigutienei, A. Pakalniš
kytei-Puodžiūnienei ir akompaniatoriams - l. 
Beres, V. Sabaliauskienei, P. Tarvydui, A. ir V. 
Vaičiūnams! Garbė volungiečiams, talkinusiems 
visiems planavimo ir paruošos darbams - vaizdų 
parodai, viešinčių chorų susodinimui ir visų pa
vaišinimui. 

Čia neliečiu sukaktuvinio koncerto progra
mos dainų - tikiu dar bus žinovų, drįstančių gin
tarines dainas įvertinti... Tik stebiuosi, kad po 
koncerto - po tokio sukaktuvinio koncerto! -
Torontas neskambina visais varpais!!! Kad nieko 
nebuvo Tėviškės žiburiuose ... 

(Redakcijos pastaba. Renginių organizato
riai paprastai pasirūpina, ar turėtų pasirūpinti, 
kas aprašys jų renginius ir pateiks spaudai. Taipgi 
geras būdas - dėlto iš anksto susitarti su laik
raščio redakcija.) 

O • Mano daktarė žiūri televizijos kanalą, kurį gauna tiesiai iš Lenkijos (už 30 dol.). Girdėjo 
~ anekdotą.Vokiečių kareivis per paskutinį karą pagavo lenkų kareivį ir jau rengiasi jį sušaudyti. 
~ Pasirodo angelas iš dangaus ir sako: "Nešauk, nešauk! Jis bus popiežius". Vokietis: "Aš būsiu po 
~ jo, gerai, nešausiu". Užrašė S.J. 
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lil KULTORINEJE VEIKLOJE 
Antano Vaičiulaičio (1906-

1992), rašytojo, laikraštinin
ko, pedagogo, gimimo šimt
mečio išvakarėse Lietuvių li
teratūros ir tautosakos institu
te įvyko jubiliejinė mokslinė 
konferencija, kurią suorgani
zavo Naujosios literatūros 
skyrius, vadovaujamas Ri
manto Skeivio. Renginyje da
lyvavo trys rašytojo dukros, 
kurios pasidalino savo jaunys
tės prisiminimais, penki vai
kaičiai, daug garbingų svečių 
ir instituto mokslininkų. Pra
nešėjų buvo iš Vilniaus, Vy
tauto Didžiojo, Šiaulių uni
versitetų, Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus. 

Rašytojas gi.mė Šelvių km., 
Vilkaviškio apskrityje. Pradė
jo rašyti eiles ir apsakymėlius 
dar būdamas gimnazijoje, 
1927 metais įstojo į Kauno 
universitetą, kur studijavo lie
tuvių bei prancūzų kalbas, li
teratūrą ir pedagogiką. Baigęs 
universitetą, studijas gilino 
Prancūzijoje, Grenoblio ir 
Sorbonos universitetuose, kur 
turėjo progą bendrauti su lite
ratūros žymūnais, kaip Oskar 
Milosz, Paul Claudel, Fran
cois Mauriac. Grįžęs mokyto
javo Kaune (1934-35), dirbo 
Eltoje (1938-40), tarnavo Lie
tuvos pasiuntinybėje Italijai 
Romoje (1940), vėliau persi
kėlė į JAV, dėstė Marianapo
lio kolegijoje (1941-45), Scran
tono universitete (1947-51), 
nuo 1951 metų dirbo JAV In
formacijos agentūroje. 

Parašė visą eilę prozos kny
gų: Vakaras sargo namely 
(1932), Vidudienis kaimo 
smuklėj (1933), Mūsų mažoji 
sesuo (1936), Valentina (1936, 
už ją laimėjo "Sakalo" b-vės 
premiją), Pelkių takas (1939), 
Kur bakūžė samanota (1947), 
Pasakojimai (1955), Auksinė 
kurpelė (1957), savo kelionių 
aprašymus, buvo bendraauto
rius daugelio literatūros va
dovėlių, vertė knygas iš pran
cūzų į lietuvių kalbą bei lietu
vių poetų kūrybą į prancūzų 
kalbą. Plačiai bendradarbiavo 
lietuviškoje spaudoje, redaga
vo savaitraštį Amerika (1945-
47), kultūros mėnraštį Aidus 
(1950-64), Ateitį, Dienovidį, 
Studentų žodį (1934-43). An
tano Vaičiulaičio novelės per
teikė humanitarines idėjas, 
pasižymėjo tobula turinio ir 
formos derme, aiškiu ir skaid
riu stiliumi, ir tapo pavyzdžiu 
jaunajai lietuvių rašytojų kartai. 

Penktasis tarptautinis 
muzikos festivalis Operetė 
Kauno pilyje prasidėjo birže
lio 30 dieną koncertu Kauno 
rotušėje, skirtu W A. Mozar
to 250-sioms gimimo meti
nėms paminėti. Festivalio 
metu buvo surengti 5 koncer
tai Kauno rotušėje, Muzikinio 
teatro sodelyje, prie Kauno 
pilies ir vienas koncertas 
Druskininkuose. Iš viso buvo 
atlikti 126 kūriniai, dalyvavo 
per 100 muzikantų ir apie 50 
solistų iš Lietuvos ir užsienio 
valstybių. 

Festivalio pabaigoje liepos 
6 dieną įvyko didysis koncer
tas, skirtas Lietuvos valstybės 
dienai paminėti, kuriame 
skambėjo muzika iš operų, 
muzikinių veikalų ir operečių. 

Festivalyje dalyvavo orkestras 
iš Sankt Peterburgo, Rusijos 
jaunimo jungtinis orkestras, 
vadovaujamas žinomo diri
gento Aleksandro Sladkovs
kio, atlikėjai iš Rusijos, Čeki
jos, Vengrijos, Italijos ir Lie
tuvos - pianistai Petras Ge
niušas, Rimas Bagdonas, 
Valstybinio pučiamųjų orkest
ro "Trimitas" saksofonų grupė 
ir žymiausi Lietuvos solistai. 

Pirmasis lietuviškas is
torinės televizijos dokumenti
kos ciklas XX šimtmečio slap
tieji archyvai, atskleidžiantis 
paslaptingiausius 1940-41 me
tų ir vėlesnių sovietinių laikų 
įvykius Lietuvoje, buvo baig
tas kurti šią vasarą. Televizijos 
žurnalistė Gražina Sviders
kytė ir istorikas dr. Arvydas 
Anušauskas, atkurdami isto
rinius įvykius autentiškoje ap
linkoj e, stengėsi žiūrovams 
pateikti kuo daugiau istoriškai 
patikrintos ir dokumentais 
paremtos informacijos apie 
iki šiol mažai tyrinėtus XX š. 
įvykius: terorą ir okupaciją, 
slaptas operacijas, neišaiškin
tus nusikaltimus, žvalgybos 
karus ir kt. Norima, kad šis 
dokumentinis filmas ateityje 
pasiektų Lietuvos mokyklas 
kaip nauja ir patraukli istori
jos mokymo priemonė. 

Serijoje "Šimtas pasku
tinių dienų" keli slapti doku
mentai skelbiami pirmą kartą, 
atkuriamas SSSR Užsienio 
reikalų ministerio V. Moloto
vo spaudimas Lietuvos diplo
matams, raudonarmiečių di
versijos Lietuvos pasienyje, 
paskutiniai ministerių kabine
to posėdžiai Kauno Preziden
tūros rūmuose, atkurti pagal 
autentiškus tekstus, išlikusias 
stenogramas, tardymo proto
kolus ir kitus dokumentus. Se
rialo dalyje ''Lietūkio" garažas 
bandoma išsiaiškinti, kas su
rengė ir dalyvavo masinėse 
žudynėse pirmosiomis 11 Pa
saulinio karo dienomis "Liet
ūkio" garažo teritorijoje. Fil
me Žvalgybų žaidimai pasa
kojama apie vieno iš partiza
nų vadų Juozo Lukšos-Dau
manto slaptą grįžimą į sovietų 
okupuotą Lietuvą. 

Lietuvos tūkstantmečiui 
minėti šią vasarą buvo išleis
tos dvi istorijos mokslo kny
gos. Veikalą Krikščionybės 
Lietuvoje istorija parašė jau
nesnieji mokslininkai - istori
kai Darius Baronas, Remigi
jus Černius, Liudas Jovaiša, 
Mindaugas Paknys, Eligijus 
Raila, Arūnas Streikus ir Pau
lius Subačius. Knygoje išsami 
krikščionybės Lietuvoje isto
rija nuo pirmųjų baltų genčių 
susitikimų su krikščionybe iki 
2000 metų, kai buvo pasirašy
ta Lietuvos sutartis su Vatika
nu. Antroji knyga l 009 metai: 
Šv. Brunono Kverfurtiečio misi
ja, sudaryta Ingos Leonavi
čiūtės, su prof. Edvardo Gu
davičiaus įvadiniu straipsniu. 
Šv. Brunono evangelizacijos 
misija suteikė progą viename 
iš vokiečių metraščių - Qued
linburgo metraščiuose - pa
minėti Lietuvos vardą. Kny
goje sutelkti šaltiniai, iš kurių 
aiškėja misijos tikslai, jo veik
la baltų žemėse ir žūties ap
linkybės. G.K. 



10 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.VII.25 Nr. 30-31 

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. iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 70 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 2.35% 
180-364 d. term. ind ......... 2.60% 
1 metų term. indėlius .......• 3.20% 
2 metų term. indėlius .......• 3.35% 
3 metų term. indėlius .......• 3.40% 
4 metų term. indėlius .......• 3.45% 
5 metų term. indėlius .......• 3.55% 
1 metų "cashable" GIC .....• 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% 
Taupomąją sąskaitą iki .....• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ...• 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

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

term. ind. • ........... 4.25% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo ..•....... 7.00% 

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

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

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, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

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

Lietuvoje dar yra v • sv1esos 
Atkelta iš 4-to psl. 

Kitą rytą susirinko visi Ka
talikų evangelizacijos centro 
darbuotojai ir kiekvienas pri
statė savo veiklos planus. Pami
nėsiu juos vėliau. Ir ankstyvą 
popietę įvyko moterų maldos 
grupės susirinkimas. Tai nuo
stabi pagyvenusių moterų gru
pė, kuri mane ypatingai myli. 
Aš jas irgi myliu. Kalbėjau, mel
dėmės, o po to, kaip ir visada -
nuostabios vaišės. 

Vakare susirinko "Gyvieji 
akmenys" ir jų bičiuliai. Pilna 
salė. Mano dienotvarkėje buvo 
užrašyta, kad aš sakyčiau pa
mokslą. Kokį pamokslą aš galiu 
pasakyti? Pasirinkau temą: Kas 
yra krikščionybė: žodis ar gyveni
mas? Naudojau prof. A. Ma
ceinos straipsnį iš 1950 m. Atei
ties žurnalo. Užtruko ilgokai. 
Vėl visi prašė maldų. 

Kadangi trūko laiko aplan
kyti visas jaunimo maldos gru
pes Kaune, tai kelios maldos 
grupės - "Ugnies vaikai", "Jor
danas", "Agapė" ir kitos susi
rinko kartu. Atsinešė gitarą, il
gai giedojo, šlovino ir po to vėl 
laukė, kad aš ką nors papasa
kočiau. Pasakojau įvairius nuo
tykius ir po to meldėmės. Sma
gu matyt:i jaunimą, kurių širdy
se dega Šv. Dvasios ugnis. 

Vieną savaitgalį paskyriau 
aplankyti savo giminėms. Aš 
Lietuvoje turėjau tris seseris ir 
vieną brolį. Visi jau yra mirę, 
bet aš noriu palaikyti ryšius su 
jų vaikais ir vaikaičiais. Išvažia
vau į Tauragę pas savo sūnėną 
ir ten per savaitgalį sutikau 
daugiau savo giminių, kuriem 
sunku suprasti, kodėl aš negaliu 
su jais praleisti daugiau laiko. 
Bet mano kelionės tikslas ki
toks ir bandžiau tai jiems pa
aiškinti. Ne visi suprato, bet 
manęs vis tiek laukia. 

Žemaitijoje 
Iš Tauragės buvau pasiry

žęs autobusu vykti į Telšius, ta
čiau telšiškiai nesutiko ir atvyko 
į Tuuragę manęs parsivežti. At
vyko gimnazijos mokytoja Lo
reta Urbonienė ir jaunas kuni
gas Raimondas Danupas. Abu 
juos jau buvau sutikęs seniau, 
kai buvau Telšiuose prieš 7 ar 8 
metus. Raimondas tuo metu 
buvo dar seminarijoje. Pakeliui 
į Telšius dar sustojom Varniuo
se, kur seniau buvo kunigų se
minarija. Aplankėm Šv. Alek
sandro seną šventovę ir klebo
ną kun. Joną Petrauską, kuris 
viską aprodė. Sustojom ir Že
maičių Kalvarijoje. Telšiuose iš 
karto nuvykom į Vincento Bori
sevičiaus katalikišką gimnaziją, 
kur susirinkę vyresniųjų klasių 
mokiniai jau mūsų laukė. Ten 
buvo šlovinimo grupė ir gražiai 
giedojo. Vėl jiems kalbėjau 
apie didelį turtą, kurį visi turi -
Šventąją Dvasią ir apie naują 
gyvenimą, neprisitaikant prie 
pasaulio siūlomų tuštybių. Pri
sirinko daug gražaus jaunimo. 
Stebėjausi, kaip jie visi myli sa
vo mokytoją Loretą, kuri jiems 
kaip mama. Gimnazijos direk
torius Robertas Ežerskis ir jo 
pavaduotoja Elena Martin
kienė pakvietė arbatai, trumpai 
su jais pasikalbėjom. Jau bu
vom išalkę, susiieškojom resto
raną ir ten pavalgėm pietus. 

Kun. Raimondas dirba kai
mo parapijoj, tolokai nuo Tel
šių. Tas kaimas vadinasi Šatės. 
Ten yra labai sena didelė šven-

Šlovinimo grupė Vilniuje maldos metu 

tovė, statyta 1863 m. Jis aptar
nauja dar dvi koplyčias, kur 
aukoja Mišias. Keisti jų vardai, 
tai Kaukolikai ir Barstyčiai. Va
žiuojant į jo parapiją, dar pasi
ėmė iš Telšių studentų, ir visi 
kartu nuvykom į jo kleboniją. 
Ten visi ir likom nakvoti, jie 
miegojo ant grindų, o mane pa
guldė ant sofos. 

Vakare dar atėjo vienašei
ma. Tu mokytoja Loreta yra tik
ra organizatorė, ji taip patvar
kė, kad kiekvienas galėtų atski
rai kambaryje su manim pasi
kalbėti. Buvo įdomu išklausyti 
visų jų gyvenimo istorijų. Vie
nas studentas, kuris studijuoja 
Klaipėdoje, pasakojo, kad jis 
buvęs tikras padauža ir netikin
tis. Paklausiau, kas jam padėjo 
pakeisti gyvenimą, atsakė, kad 
tas jaunas kunigas. Tos šeimos 
vyras, pasirodo, buvo rusas. Jis 
pasakojo, kad tik prieš kelis 
mėnesius jį pakrikštijo, tėvas 
gyvena Karaliaučiuje ir nori, 
kad jis ten važiuotų gyventi. Jis 
susituokė su lietuvaite, turi jau 
dukrelę ir sakė, kad liksiąs Lie
tuvoje. Pasidarė tikras krikščio
nis. Vakare dar pasidėjom ant
klodes lauke, buvo šilta ir kalbė
jomės iki vidurnakčio. 

Kitą dieną grįžom į Telšius, 
apžiūrėjom katedrą, ir vėl abu 
mano palydovai parvežė mane 
į Kauną. Stebiuosi, kaip du 
pasišventę žmonės, kunigas 
Raimondas ir mokytoja Loreta, 
gali tiek daug padaryti. Jie daro 
didelę įtaką jaunimui. Su meile 
ir pasiaukojimu. 

Sugrįžus į Kauną, tą patį 
vakarą - kitas susirinkimas su 
viena maldos grupe ir kitą die
ną kelionė į Vilkaviškį. Atva
žiavo pasiimti vienas jaunas vy
rukas net iš Kybartų, 25 kilo
metrai nuo Vilkaviškio. Jis ir 
parvežė atgal į Kauną jau po 
vidurnakčio. Buvo malonu su 
juo pasikalbėti, stebėjausi jo 
pasišventimu. 

Ir taip diena po dienos, va
karas po vakaro, vis kokiame 
nors susirinkime. Artumos re
daktorius Darius Chmieliaus
kas nusivedė mane ir Astą Pet
raitytę į Marijos radiją ir ten vi
są valandą kalbėjom daugiau
sia apie Žodis tarp mūsų žurna
lą. Kitą vakarą sukvietė visus, 
kurie meldžiasi su žmonėmis 
po gydymo Mišių. Jos švenčia
mos kas mėnesį Vytauto Di
džiojo šventovėje. Susirinko net 
25 asmenys. Jiems kalbėjau 
apie užtarimo maldą. Kitą die
ną vėl važiavau į Dzūkiją, dar 
už Merkinės, netoli Druskinin
kų, kur miške kun. Valerijus 
Rudzinskas dirba su narkoma
nais ir alkoholikais. Ten lan-

kiausi ir praėjusiais metais. 
Kun. Valerijus labai manęs lau
kė. Praleidau ten visą dieną. 
Visi vyrai, dar gana jauni, gyve
na pagal griežtą dienotvarkę, 
kartu meldžiasi rytą, dieną ir 
vakare. Kasdien atnašaujamos 
Mišios. Jie turi daug žemės, au
gina daržoves ir vaistažoles. Pa
klausiau kunigą Valerijų, kaip 
jis gali pajėgti viskuo rūpintis. 
Jis atsakė, kad ne tiek laukai 
svarbu, kiek žmonės, kuriems 
jis stengiasi padėti. Reabilituo
j asi mažiau negu pusė, kurie 
čia atvyksta. Kurie neprisitaiko 
prie programos, palieka tą 
bendruomenę. Paklausiau, kur 
jie atsiduria išvykę. Jis atsakė: 
arba kalėjime, arba beprotna
myje, arba kapinėse. Su alko
holikais yra daugiau šansų, ne
gu su narkomanais. Kartu su 
jais valgėm, kalbėjau, jie klau
sėsi, keletas atėjo ir prašė mal
dų. Tokia padėtis tų nelaimin
gųjų, o tokių Lietuvoje dabar 
yra nemažai. Kun. Valerijui nu
vežiau Mišių stipendijų, ir jis 
labai dėkojo, nes ten jų negau
na. Kam nesvarbu, kada tos Mi
šios bus atnašaujamos, tai aš 
mielai jam perduočiau. 

Vieną sekmadienio popie
tę mane pakvietė į Veikliųjų vy
rų draugijos pokylį, kur viena
me restorane jie buvo susirinkę 
su savo žmonomis, apie 300 as
menų. Dauguma tų vyrų yra 
verslininkai, panašiai, kaip Ka
nadoje ir Amerikoje "Full Gos
pel Businessmen Association". 
Aš nuvažiavau pasivėlinęs, jie 
jau buvo pavalgę. Pakvietė ma
ne kalbėti. Nedaug kalbėjau, 
trumpinau, o po to prašė neiš
eiti ir norėjo, kad su jais pasi
melsčiau. Susidarė ilgiausia ei
lė prieš mane ir su kiekvienu iš 
jų meldžiausi. Jaučiau nuosta
bų Šventosios Dvasios veikimą. 

Viduryje savaitės vieną va
karą vykau į Vilnių, kur jaunų 
žmonių grupė ir šeimos buvo 
susirinkę domininkonų Šv. Jo
kūbo ir Pilypo šventovėje. Nu
vykau autobusu, o atgal į Kauną 
parvežė vienas jaunas vyrukas 
Valdas, kuris turėjo begales 
klausimų. Buvo labai malonu 
su juo kalbėtis. Grįžom vėl po 
vidurnakčio. Tarp kitko, benzi
no litras Lietuvoje kainuoja 3 
Lt 30 centų, o Kanados doleris 
- 2,38 Lt. Brangios tos kelionės. 

Prieš išvykdamas savaitgalį 
praleidau Vilniuje. Ten gyvena 
du mano sesers vaikaičiai, vie
na iš jų Geda buvo mano paly
dovė Vilniuje ir visur vežiojo. 

Nukelta i 11-tą psl. 



Gamta - gyyenamoji aplinka -
gyvenamosios aplinkos stoka 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Gamtosaugininkai jau seniai pastebėjo, kad 
gamtos vis mažėja, o "gyvenamosios aplinkos" 
daugėja. Pastarosios daugėja gamtos sąskaita. 
Jau ir mokslininkai pripažino, kad dėl šios prie
žasties keičiasi klimatas (padažnėjo žemės dre
bėjimai, uraganai, liūtys, sausros). Už nemeilę 
gamtai, gamta atsilygina nemeile žmogui. 

Tačiau toks, dėl techninės revoliucijos ir ci
vilizacijos plėtros, paniekinant kultūrą, virsmas 
"gyvenamosios aplinkos" daugėjimu nesibaigia; 
jau aiškiai jaučiamas normaliam gyvenimui tin
kamos aplinkos stygius. Grandioziniai šiukšly
nai, kiaulių fermos, teršiančios orą ir vandenį 
gamyklos, dėl pelno vykdomos ir miestuose kon
centruojamos sta!Ybos, vietomis gyvenimą verčia 
nepakenčiamu. Zmogui, norinčiam nors trum
pam rasti vietą atokvėpiui ar poilsiui, piniguočiai 
taip pat atima galimybę; gražiausios ir saugiau
sios vietos privatizuojamos, aptveriamos tvoromis. 

Gyvenimo kokybė miestuose, kur savivaldy
bės gyvena ir veikia asmeninių interesų labui, 
taip pat nuolat blogėja. Protingai planuojama 
miestų plėtra turėtų būti vykdoma miestų pa
kraščiuose, ar net už jų ribų. Yra nemaža šalių, 
kurios, dėl viršijamo optimalaus skaičiaus gyven
tojų mieste, administracinius centrus ir net sos
tines iškelia į rečiau apgyventas vietas. 

Kaip nepamatuotą, blogą, gyvenimo kokybę 
žeminantį miesto plėtros pavyzdį, galima drąsiai 
teikti Lietuvos sostinę Vilnių. 

Kas rytais vyksta į darbą arba pavakariais iš 
jo, transporto kamščiuose ne tik laisvalaikį ato
kvėpiui praranda, bet ir prisikvėpuoja nuodingų 
automobilių išmetamųjų dujų. Kas mieste ieško 
ramesnės žalios pievelės ar gojelio, atsiremia į 
betoninius, metalinius ar stiklinius statinius, au
tomobilių prigrūstus kiemus. Dabar visas Vil
nius labai panašus į daugiabutį, daugiaaukštį 
blokinį namą, kurio kiekviename bute gyvena 
po kelias šeimas. Tos šeimos turi vaikų, turi au
tomobilių, turi šunų, joms reikia gyvenamosios 
aplinkos, reikia „. oro. Mieste įsikūrusioms įstai
goms, valstybės institucijoms, firmoms firmelėms 
reikia erdvės. Erdvės surandamos, žinoma, gy
ventojų gyvenamosios aplinkos sąskaita. 

Kyla vilniečių balsas prieš seno, gražaus 
miesto veido darkymą, prieš tik pelno siekian-

Lietuvoje dar ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Aplankiau buvusią Katalikų pasaulio ir San
doros redaktorę Elvyrą Kučinskaitę, kuri gyvena 
17 km už Vilniaus. Buvo tikrai malonus susitiki
mas. Aplankiau "Mažąją studiją", bet neradau 
Juliaus Sasnausko, taip pat- Bernardinų redak
ciją. Jie dėkojo man, kad parašau Evangelijų ko
mentarus, kai jie paprašo. 

Greitai prabėgo tos keturios savaitės. Apie 
"Gyvųjų akmenų" veiklą ir Katalikų evangeliza
cijos centro projektus parašysiu atskirai, taip pat 
ir apie "Naująją Sandorą". Visi jie daro nuosta
bius darbus, yra pasiaukoję ir jiems reikia daug 
pagalbos. Aš padedu iš surinktų aukų, kiekvienas 
paaukotas doleris tenka jų misijinei veiklai. Nu
vežiau naujos medžiagos parapijų dvasinio atsi-

čios šutvės savivalę, tačiau dėl gyvenimui tinka
mos aplinkos stygiaus, dėl ankštumo kažkodėl 
dar pV.ešinamasi._.nepakankamai, nors ženklų jau 
yra (Zirmūnai, Zvėrynas, Lazdynai, Pilaitė jau 
badė nosis savivaliautojams). Turėtų tvirtėti vie
tos bendruomenės, kurių kūrimuisi akivaizdžiai 
priešinasi savivaldybė bei jai paklusnios ir nuo
lankios seniūnijos, jos turi ryškiau reikšti protes
tą, kad savivalė būtų sustabdyta. 

Gyventojų skaičius sostinėje pagal valstybės 
dydį seniai yra viršytas, viršytas ir optimalus gy
ventojų tankis esamame sostinės plote. Tačiau 
pelnų genamos firmos, iš tų pelnų penima nepa
sotinama savivaldybė statybinėms firmoms, o ne 
miestelėnų poreikiams pataikauja. 

Keliskart gėda sostinės savivaldybei, kad 
penkiolikai metų sukakus nuo Lenino nugriovi
mo Lukiškių aikštėje, neatsirado čia memorialas 
Laisvei ir Laisvės kovotojams. Gėdą liudiįa aikš
tės kamputyje granite iškaltas užrašas: "Cia bus 
pastatytas„." O apie garažus automobiliams po 
aikšte Vilniaus meras jau prabilo. Po Gedimino 
prospektu tokių garažų pristatė. Žada dar tram
vajų (gal ir metro?). Trumpai tariant, - žemos 
gyvenimo kokybės skruzdėlynas auga. 

Kad Vilnius - didžiausias ir pelnais kvepian
tis miestas Lietuvoje - žino savivaldybė, itin ge
rai žino meras Artūras Zuokas. Tačiau, kad Vil
nius yra ir Lietuvos sostinė, turėtų suvokti ir ati
tinkamai elgtis prezidentas, seimas, vyriausybė. 

Turėdami prezidentą ekologijos specialistą, 
turintį didelę gamtosaugos patirtį, regis, turėjo
me per dvi jo kadencijas pajusti ir rūpestį gamta 
bei su ja susijusia gyvenamąja aplinka. Turėjome 
pajusti rūpestį Lietuvos valstybės sostine. Tačiau 
kartą treptelėjęs koja, neva reiškęs nepasitikėji
mą meru, nutilo. Iš mero elgesio po išreikšto 
"nepasitikėjimo" matyti, kad merą ir toliau pre
zidentas globoja. 

Vilniaus meras rūpinasi Užupio "respubli
kos" gyvenamąja aplinka, Valstybės vadovai -
Turniškėmis, seimūnai - pajūriais, paežeriais. 
Visus apžavėjo turtai, pinigai, malonumai, jų pa
čių gyvenamoji aplinka. Atsikvošėkite, ponai! 
Yra dar Lietuvos žmonės, kurie mato jūsų rodo
mą nemeilę gamtai ir žmogui. Kai žmonės atsi
kvošės, jų aplinkoje gyventi gali pritrūkti vietos 
jums. 

naujinimo septynių savaičių rekolekcijoms. Tai 
didelis projektas, kuriam reikia paramos. Lauk
siu aukų. Galima aukoti per Toronto Prisikėlimo 
parapiją, arba tiesiog per mane: V. Kolyčius, 86 
Glenholme Ave., Toronto, ON M6H 3Bl. 

Dėkoju Dievui, kad per tas 4 savaites Lietu
voje jaučiau Jo palaimą, širdyje degė ugnis ir 
taip norėjau ją perduoti visiems, su kuriais kalbė
jausi ir meldžiausi. Kūnas pavargo, bet savo vi
duje aš atsigaivindavau. Pajutau tiek daug meilės 
iš visų, visi mane priėmė ir daug kas norėjo as
meniškai pasikalbėti, nes problemų netrūksta. 
Dabar gaunu daug laiškų, kuriuose rašo, kaip 
žmonės buvo paveikti ir vėl laukia, kada aš sugrį
šiu į Lietuvą. Aš pats nieko neplanuoju, bet atsi
duodu Dievo valiai. 

Taip. Lietuvoje yra dar daug šviesos. "Šviesa 
spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė" (Jn 
1,5). 
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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 145 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: IMAME: 
1.00% Taupomoji sąskaita už asmenines paskolas 
iki 1.40% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.20% už 1 m. term. indėlius 
3.35% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.00% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.80% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.80% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 3 m. GIC invest. pažym. 

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 

3.85% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 5 m. GIC invest. pažym. 
2.25% RRSP & RRIF (variable) 
3.95% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.95% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.05% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.10% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PH~IG~NĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES CEKIAI (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., a11rac1. 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 FAX: (416) 237-0426 

ISLINGTON & BLOOR 5 kambarių 
"condo'~ 24 val. apsauga, balko
nas, vaizdas pietų/vakarų, po
mirtinis pardavimas, perėjimas į 
požeminį per eilę pastatų po sto
gu. Paskubėkite, $259,000. 

SKAMBINKITE 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616· 
' 

namų 416-231-4937 
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v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgirio" gretas 

papildė suomis Hanas Motoka, 
tapęs trečiuoju Lietuvos krepši
nio vicečempionų klubo naujoku. 

• Šių metų pasaulio irklavi
mo čempionate, kuris rugpjūčio 
pabaigoje vyks Didžiojoje Brita
nijoje, dalyvaus trys Lietuvos at
stovai - vienvietininkas Sigitas 
Klerauskas bei porinę dvivietę 
irkluojantys Kęstutis Keblys ir 
Mindaugas Griškonis. Atsarginis 
- pasaulio jaunimo ir įaunių vice
čempionas Einaras Siaudvytis. 

• Lietuvos krepšinio rinkti
nės puolėjas Ramūnas Šiškaus
kas į rugpjūčio 19-ąją Japonijoje 
prasidėsiantį vyrų krepšinio pa
saulio čempionatą važiuos tiks
liai žinodamas, kur rungtyniaus 
ateinantį sezoną - jį prisiviliojo 
stipriausias Graikijos klubas Atė
nų "Panathinaikos". Neoficialiais 
duomenimis, pagal 3 metų sutartį 
su graikais puolėjas kasmet turė
tų uždirbti apie l mln. eurų ir 
tapti brangiausiu Graikijos čem
pionų komandos nariu. Inf. 

Darius Songaila pasirašė sutartį 
Liepos 20 d. Vašingtono 

"Verizon" centre įvyko spaudos 
konferencija, kurios metu buvo 
pristatytas naujas klubo "Wa
shington Wizards" žaidėjas Da
rius Songaila. Jis liepos 19 d. pa
sirašė sutartį su šia komanda. Va
dovas Ernie Grunfeld didžiavosi, 
pasirašęs sutartį su itin vertingu 
žaidėju. "Dariui patinka laimėti. 
Jis užsirekomendavo kaip daug 
dirbantis ir gero būdo krepšinin-

kas", - negailėjo pagyrų E. Grun
feld. Lietuvos respublikos laiki
noji reikalų patikėtinė Vašingto
ne Kornelija Jurgaitienė, svei
kindama D. Songailą tarp kitko 
pareiškė: "Tikimės, kad būdamas 
arti Lietuvos ambasados, jausies 
arčiau namų, Lietuvos, o Lietu
vių bendruomenė ir ambasados 
kolektyvas galės mėgautis lietu
višku krepšiniu, nenutoldami 
nuo Vašingtono. Amb. inf. 

Ateitininkų jubiliejinėje stovykloje 2005 m. dalyvavusi Panevėžio 
atstovė - pirmininkė Irena Bilvičienė (viduryje), kairėje - čikagietė 
Ramunė Kubiliūtė Ntr. D. Mickevičiaus 

---..... iSKAITVTOJAI PASISAKo„1---

SMAGŪS ŠOKIAI 
Visai neseniai (š.m. balan

džio 29 d.) įvyko tautinių šokių 
grupės "Atžalynas" jubiliejinis 
dviejų dalių koncertas - 35-me
čio tiltas. Renginio scenografija 
mums priminė seno, lietuviško 
kaimo vienkiemį, kuriame visi 
taip gausiai susirinkę dalyvavome 
ir išgyvenome drauge su šokė
jais, muzikantais ir dainininkais. 

Pirmoje koncerto dalyje šo
ko jaunieji veteranai, skambėjo 
lietuvių Jiaudies dainos, atlieka
mos A. Sarpytės, L. Gaižutienės 
ir A. Račkauskaitės. Po ilgo laiko 
išvydome mažuosius "Atžalyno" 
šokėjėlius, kuriems vadovauja 
Alma Pacevičienė. 

Antroje koncerto dalyje tė
vai išvyksta į balių, duktė likusi 
viena namie, prisikviečia draugų, 
kuriuos tėvai grįžę dar užtinka 
namuose, ir čia jau tėvas pasiun
ta. Tačiau netrukus tėvukai, susi
pažinę su jaunimu, atleidžia savo 
dukteriai ir pamatę, kad jaunikis 
nėra jau toks blogas, iškelia di
džiules kaimiškas vestuves su 
piršlienės įnešimu ir piršliui me
lagi ui, kelio užtvėrimu. Sunku 
ten buvo išsėdėti, nes kojos pa
čios savaime kilnojosi ir norėjosi 
šokti bei linksmintis drauge, ypač 
kada tėvai su jaunaisiais visus 
vaišino šakočiu, grojant tokiai 
linksmai polkai, kurią atliko ka
pela "Sūduva". Ačiū "Atžalynui" 
ir jo vadovui lchtiandrui Urnie
žiui už tokį gražų ir linksmą kon
certą. Alfredas Bražys, 

Wasaga Beach, ON 

PO DAINŲ ŠVENTĖS 
Dainų šventė buvo renginys, 

kuris su šūkiu Atsiliepk daina su
šaukė visas menines pajėgas, ku
rios sutelkę visas pastangas, atsi
liepė daina visų kartų lietuviuose. 
Kelionė į Dainų šventę buvo ne
tikėtai ilga ir užsitęsė keletą va
landų ilgiau nei buvo tikėtasi. 
Dėl to kalti kelių taisymai ir spūs
tis pasiekus Čikagą. 

Patiko šventės suplanavimas 
ir paruošimas. Sugebėjimą paro
dė jaunoji karta visuose atvejuo
se. Repeticijos šeštadienį parei
kalavo ilgų valandų, bet tai buvo 
tikėtasi. Dainininkai pakluso di
rigentams, ir bendravimas davė 
gerų vaisių. Repeticijų pietų per
traukoje visi buvo gerai pavalgy
dinti, galėjo pasirinkti maistą pa
gal skonį. Buvo keletas, kurie ga
lėjo būt mandagesni - nepalikti 
tuščių maisto ir gėrimų talpintuvų. 

Nuotaikos visų dalyvavusių 
labai geros. Gauti geresni rezul
tatai nei tikėtasi. Visi dirigentai 
mokėjo bendrauti su atlikėjais, 
buvo jaučiamas jų dėkingumas 
atlikėjams. Nesijautė išdidumo ir 
įtampos, tik nuoširdus bendravi
mas viešpatavo su didžiule minia 
atlikėjų. Džiugu, kad buvo gali
ma prisidėti nors maž~ dalele prie 
pavykusio renginio. Zvelgiant iš 
dalyvio ir atlikėjo pusės, malonu 
prisiminti patį įvykį, kuris išliks 
atmintyje visą gyvenimą. 

Toronto vyrų choras "Aras" 
vardu - Vytautas Pečiulis, 

valdybos pirmininkas 

PC>~ALBIAI 

Lietuvos jaunimas nesnaudžia 
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) pirmininkas Miroslavas Monkevičius 
buvo pakviestas kalbėtoju Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Studijų dienose. 

Atsirado proga konkrečiai pasikalbėti apie jo veiklą. 

- Papasakok apie save - kada 
ir kur gimei, ką studijuoji, kaip 
spėji dar ir veikloje dalyvauti? 

- Gimiau 1980 m. Vilniaus 
rajone, esu įsigijęs politikos 
mokslų bakalaurą ir Europos stu
dijų magistrą, dabar stoju į politi
nių mokslų daktarantūrą. Miegui 
tenka skirti ne per daug valandų, 
kartais atrandu laisvalaikio nar
dymui ("scuba"- akvalungu). 
Ontario ežere man vietiniai 
patarė to nedaryti... 

- Kada ir kaip pradėjai veiklą 
Li!OT'e? 

- Priklausydamas politologų 
klubui 2000 m., buvau pakalbin
tas savanoriškai padėti LiJOT 
veikloje, ir tai dariau pusantrų 
metų. Buvau atsakingas už bend
radarbiavimą su Lietuvos, Len
kijos, Rusijos, vėliau visos Vidu
rio Europos jaunimo organizaci
jomis. Būdamas trečiame kurse, 
atlikau praktiką Strasburge, Eu
ropos tarybos jaunimo ir sporto 
direktoriate. LiJOTe tada buvau 
tarptautiniu sekretoriumi. 2003 
m. pabaigoje buvau pasiūlytas 
kandidatu ir išrinktas LiJOTo 
pirmininku. Ši organizacija jun
gia 55 didžiausias Lietuvos jauni
mo organizacijas. Ji nėra politi
nė, tačiau kai kurių partijų jauni
mo skyriai, pvz. Jaunieji krikš
čionys demokratai, Jaunieji libe
ralcentristai - veikia po jos "liet
sargiu". 

- Kas yra Li!OT ir koks yra 
jos veiklos tikslas? 

LiJOT yra didžiausia nevy
riausybinė jaunimo organizacija 
Lietuvoje, vienijanti 55 valstybi
nes ir regionines jaunimo organi
zacijų sąjungas. Mes esame jau
nimo interesus atstovaujanti ir 
jaunimo politiką formuojanti or
ganizacija, vyriausybės partnerė 
formuojant Valstybinės jaunimo 
reikalų tarybos (VJRT) sudėtį. Ji 
yra aktyvi didžiausios Europoje 
nevyriausybinės jaunimo organi
zacijos - Europos jaunimo foru
mo tikroji narė, taip pat Baltijos 
jaunimo forumo tikroji narė-stei
gėja, ir Europos sąjungos progra
mą "Jaunimas" koordinuojan
čios struktūros - Jaunimo tarp
tautinės bendradarbiavimo agen
tūros (JTBA) steigėja. LiJOT 
buvo įsteigta 1992 m., 1996 m. 
pradėjo įgyvendinti "Jaunimo 

Miroslavas Monkevičius 

veiklos plėtojimo regionuose" 
programą, 1999 m. kartu su 
VJRT įsteigė Jaunimo tarptauti
nio bendradarbiavimo agentūrą, 
padėjo rengti Jaunimo politikos 
pagrindų įstatymą, kurį Lietuvos 
seimas priėmė 2003 metais. O 
2004 m. LiJOT tapo koordinato
rė "EURODESK Lietuva", kuri 
teikia aukštos kokybės informa
ciją ir patarimus apie Europą 
jauniems žmonėms ir tiems, ku
rie su jais dirba. 

LiJOT tikslas yra skatinti 
jaunimo iniciatyvą, savitarpio 
supratimą ir bendradarbiavimą, 
jaunimo visuomenei ir valstybei 
naudingą ir konstruktyvią veiklą. 
Ji telkia jaunimo organizacijas 
aktualioms problemoms spręsti; 
teikia pasiūlymus valstybinėms 
institucijoms, sprendžiančioms 
jaunimo ir jaunimo organizacijų 
problemas; rengia, analizuoja ir 
teikia informaciją apie jaunimo 
organizacijų darbą, puoselėja 
tarptautinius ryšius ir tarptautinį 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos 
ir kitų valstybių jaunimo organi
zacijų; rengia susitikimus, disku
sijas, konferencijas ir kt. Mūsų 
veikla apima tarptautinius ryšius, 
jaunimo informavimą ir forma
vimą. Apie tai daugiau informa
cijos rasite tiklalapyje www.lijot.It 

- Tai labai svarbi ir plati veik
la. Ar kalbėjai apie ją kongreso 
atstovams? 

- Mano tema Studijų dieno
se buvo apie jaunimo būklę Lie
tuvoje. Pristačiau RAIT bendro
vės atliktos apklausos statistiką, 
kuri rodo kas ir kiek yra svarbu 

SKAUTU VEIKLA 

Lietuvos jaunimui (svarbos tvar
ka: šeima - 98.6%, darbas -
96.7%, materialinė gerovė -
96.6%, išsimokslinimas - 96.0%, 
draugai - 92.9%, laisvalaikis -
90.2%, religija - 46.5%, politika 
- 40.9% ). Duomenys rodo, kad 
jaunimas pasitiki labiausiai šeima 
(96.8% ), Bažnyčia (71.0% ), jau
nimo organizacijomis (59.3% ), 
žiniasklaida (52%), policija (41. 
6% ), vyriausybe (36.5% ), seimu 
(29.5% ), prezidentu (16.0%) ir 
politinėmis partijomis (14.1 % ). 

Dažniausiai minimos jauni
mo problemos yra polinkis į ža
lingus įpročius (57.4% ), nedar
bas ( 49.9% ), mokamas mokslas 
(37.9% ), laisvalaikis, užimtumas 
(26.4%) ir sunki materialinė pa
dėtis (18.6% ). Jaunimas išskiria 
žalingus įpročius kaie vieną pa
gindinių problemų. Zymi dalis 
jaunimo užsiima tik pasyvia veik
la - televizija, internetu, apie 
40% nežino nei vienos jaunimo 
organizacijos. 

- Kaip jaunimą išjudinti? Kas 
galėtų paskatinti jaunimą aktyviau 
dalyvauti visuomenės gyvenime? 

- Būtinai reikia organizuoti 
specialias informacines kampani
jas (vajus), programas, skatinan
čias savanorišką veiklą. Nepa
prastai svarbus yra pilietinis ug
dymas mokyklose. 

- Rašėmė TŽ nr. 27 apie pro
jektą "Misija Sibiras" - kaip jis 
gimė? 

- Idėja šiam projektui gimė 
pernai rudenį, kai LiJOT priėmė 
rezoliuciją skatinti jaunime pat
riotiškumą. Pasitarus su tuomet 
JAV ambasadoriumi Vygaudu 
Ušacku, vėliau su politinių kali
nių ir tremtinių organizacijomis, 
buvo sudarytas projektas sureng
ti keturias ekspedicijas į Sibirą, 
tvarkyti ten žuvusiųjų kapus, par
sivežti užrašus, nuotraukas, vaiz
dajuostes. Visa medžiaga bus 
apibendrinta ir išleista CD plokš
telėje, kuri, su Svietimo ir moks
lo ministerijos pagalba, bus plati
nama Lietuvos mokyklose. Taip 
pat bus surengta kilnojamoji pa
roda "Patriotiškumas jaunimo 
akimis". Tikslas yra parodyti, kad 
jaunas žmogus gali būti moder
naus pasaulio dalyvis ir patrio
tas. Pats vyksiu į Krasnojarską su 
antrąja ekspedicija liepos pa
baigoje. 

Nukelta į 13-tą psl. 

Vyr. skautės kandidatės iškilmingoje sueigoje birželio mėn. Iš. k.: Kasandra Kulnytė-Douglas, Virginija 
Pečiulytė, Austina Tarvydaitė, Daiva Paškauskaitė, Viktorija Yčaitė. Trūksta Adrianos Turczyn 

Ntr. K. Janowicz 



Toronto Maironio lietuvių mokykla -
AŠTUNTOJI KLASĖ 

Mokinių mintys perskaičius Šatrijos Raganos "lrkos tragedija" 

Tęsinys iš 29 nr. 

Aš manau, kad Šatrijos Ra
gana buvo labai maloni ir šilta 
asmenybė ir turbūt nekreipė dė
mesio į tuos, kurie ją vadino Ra
gana. Ji turėjo būti labai protinga 
ir išsilavinusi, geros širdies ir la
bai romantiška. 

Eglė Štuopytė 
* 

Man labai patiko apysaka Ir
kos tragedija. Aš manau, kad tai 
liūdnas pasakojimas apie mažą 
šešerių metų mergaitę, kuri gy
vena su mama, nes tėvelis iš jų 
namų išvažiavo. Mes nežinom, 
kodėl tėvelis išvažiavo, bet aš 
manau, kad jis nenorėjo atsako
mybės, kuri ateina su vaikais. Bet 
mums iš tikrųjų reikia suprasti, 
kad Irka turi mamą, kuri ją myli 
ir saugo. Bet mamai patinka 
Gurskis, kuris nepatinka Irkai. 
Jos mama daro bet ką, ko papra
šo tas ponas, ir jeigu jis paprašytų 
jos nemylėti Irkos, ji turbūt nu
stotų ją mylėti. Aš galvoju, kad 
Irkos mama neturi teisės taip el
gtis, nes jos maža mergaitė nepa
darė nieko blogo. Irkos tėvelis 
nelabai atsakingas ir nepatiki
mas. Gal jis būtų Irkai geresnis 
negu mama. Irkai reikia nuspręs
ti, su kuo ji nori gyventi arba nu
tarti bent lankyti tėvelį. Jos gyve
nimas yra labai liūdnas, nes ji ne
turi progos eiti į mokyklą ir iš
mokti naujų dalykų, neturi drau
gų, tėvelių, kurie ją mylėtų. Jeigu 
aš būčiau Irka, aš taip pat nega
lėčiau būti stipri. 

Skaidra Puodžiūnaitė 

* 
Gyveno mergaitė, vardu Ir-

ka. Maždaug šešerių metų. Aš 
manau, kad ji pasielgė netinka
mai, pabėgdama iš namų su šu
niuku Džimu. Negi ji negalvojo, 
kad jos tėvelis susitinka su kita 
moterim? Irka nėra vienintelė 
savo tėvelio gyvenime. Jeigu ji 
gyventų su mama, ji būtų vienin
telė mamos gyvenime. Aš ma
nau, kad šuo vaidino svarbų vaid
menį Irkos gyvenime, nes jos gy
venimas buvo sunkus, ir šuo visą 
laiką buvo jos draugas. Ir aš ma
nau, kad jai labai reikėjo draugo, 
nes jos mama ir tėtis nebuvo šalia 
jos. Saulius Grybas 

* 
Irka yra šešerių metų links

ma, miela mergaitė. Kai jos tėvai 
išsiskyrė, Irkos mama pradėjo 
susitikinėti su kitu vyru, ponu 
Gurskiu. Irka galvojo, kad jos 
mama myli šį poną labiau negu ji 
iš tiesų jį mylėjo. Mergaitė jautė
si įskaudinta ir apleista. Todėl ji 
ir pabėga su Džimu ieškoti tėve
lio. Yra sunku pasakyti, ar ji pa
sielgė teisingai, ar ne, nes pabė
gimas yra neatsakingas poelgis. 

Bet jeigu ji būtų pasilikusi su savo 
mama ir ponu Gurskiu, jos gyve
nimas nebūtų malonus. Kai ji su 
Džimu nuvažiavo pas tėvelį, ji 
pamatė jo kėdėje sėdinčią sveti
mą moterį. Tą pačią akimirką ji 
suprato, kad tai tėvelio moteris. 
Ji tikriausiai suprato, kad ir čia 
jos niekas nemylės. Tai labai liūd
na istorija, nes Irka nieko negali 
pakeisti. Larisa Krikščiūnaitė 

* 
Maždaug šešerių metų mer

gaitė gyveno dideliame name, 
prie kurio buvo didelis sodas. Jos 
tėvai negyveno kartu, ir Irka gy
veno su mama. Jos mama namo 
visada grįždavo vėlai. Bet Irka 
sužinojo, kad mama daug laiko 
praleidžia su savo draugu ponu 
Gurskiu. Ji taip supyko, kad išva
žiavo pas tėvelį, bet jo nerado 
namie. Aš manau, kad ji neturė
jo teisės iš namų su savo šunimi 
Džimu. Aras Repečka 

* 
Man buvo labai įdomu skai

tyti ir SlJžinoti Irkos gyvenimo is
toriją. Siame liūdname apsaky
me man teko kartu su Irka pa
justi ir suprasti jos gyvenimą bei 
pasinerti į gilią Irkos jausmų jū
rą. Apsakymo autorė daug nepa
sakoja apie savo tėtį ir mamą, ta
čiau apie juos sužinai iš to, kaip 
jaučiasi ir ką veikia pati Irka. Ji 
dažniausiai yra labai nusiminusi, 
kad jos tėčio nėra namuose ir 
kad mama jo nebemyli. Labai 
keisti ir Irkos poelgiai, kurie pri
vertė mane susimąstyti. Aš nie
kaip negalėjau suprasti mažos 
mergaitės poelgio važiuoti trau
kiniu ieškoti savo tėčio, siekiant 
tik vieno tikslo - sugrąžinti jį į 
šeimą. Mažos mergaitės mintys 
paaiškina sunkius Irkos išgyveni
mus. Ji niekaip negali suprasti, 
kad jos tėvai daugiau nebemyli 
vienas kito ir nebenori būti kar
tu. Irkos tėveliai išsiskyrė, bet 
mergaitė, kamuojama įvairiausių 
minčių ir jausmų, visaip stengiasi 
susigrąžinti pačius mylimiausius 
žmones ir, žinoma, būti laiminga 
ir mylima. Irka nežinojo ir nesu
prato daug dalykų apie tai, kas 
atsitiko jos tėveliams, todėl ji py
ko ant mamos, kad ji jos "nemy
li" ir išvažiuoja su kažkokiu ponu 
ir dėl to nemyli jos tėčio. Iš tik
rųjų ji turėjo pykti ir ant tėčio, 
nes tėtis irgi mylėjo kitą moterį, 
ir Irka pati tuo įsitikino, kai nu
važiavo ir pamatė, kad tėtis gyve
na su kita moterimi. Mano nuo
mone, labai daug panašių dalykų 
vyksta ir mūsų gyvenime. Vaikai 
nesupranta suaugusiųjų poelgių, 
nes jiems pats svarbiausias daly
kas - būti mylimais. Suaugusieji 
kartais yra labai susirūpinę savais 
reikalais ir tokiems vaikams.a kaip 
Irka, tenka liūdėti. Aivaras Zabas 

(Pabaiga) 

Į 12 PLJK stovyklą St. Donat, QC, atvyko koncertuoti (iš k.) 
V. Balyta, J. Didžbalis ir R. Pečiulis Ntr. L. Jonaitytės 
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;!f JAU~IMO ZODIS 
Sveika, vasara 

J aunqjų talentų koncertas Toronto Lietuvų Namuose 

Viršuje - jaunieji atlikėjai po koncerto "Sveika, vasara", įvykusio birželio 18 d. Toronto Lietuvių 
Namuose, su savo mokytojomis Ona Gladkoviene ir Vilma Sabaliauskiene; apačioje kairėje pianinu 
skambina Martynas Širvinskas; dešinėje - gitara skambina Mantas Gulbinas Ntr. L. Širvinsko 

Lietuvos jaunimas ... 
Atkelta iš 12-to psl. 

- Tikimės, kad aprašysi mums savo įspūdžius. 
O dabar kokius įspūdžius parsiveši apie mūsų - iš
eivijos - jaunimą? Ką patartum norintiems gilintis 
kalboje? 

- Įspūdžiai geri! Yra nuostabu, kad kelintos 
kartos jaunimas stengiasi suvokti ir skleisti 
lietuviškumą. Man patinka jaunimo atvirumas, 
šiluma, mokėjimas džiaugtis gyvenimu. Jie yra 
kaip vilčių medis, gali parodyti kitiems kaip gerbti 

vieni kitus, nebijoti išsireikšti. Galėtų labiau 
pramokti lietuviškai atvykdami į mūsų organizuo
jamas stovyklas savanoriškai padirbėti, kaip jie 
dirba ir čia, įgyti struktūros įgūdžių. Tai yra tas 
pats jaunimas, taip pat bendrauja, kaip ir Lietu
voje. O čia ypatingai gražu buvo girdėti jaunimą, 
išvargusį nuo ilgų diskusijų ir nemiegotų naktų, 
įlipusį į autobusus ir dar dainuojantį lietuviškas 
dainas, kurių net netenka girdėti Lietuvoje! 

- Smagu, kad turėjote progą susipažinti su 
Kanada, su išeivijos jaunimu. Tikimės, kad tai tik 
pradžia malonių ir naudingų ryšių, ir linkime sėk
mės visuose darbuose. 

Kalbėjosi - Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 

Vokietijos LJS atstovai su kun. A. Saulaičiu, SJ, 12 PLJK Studijų dienose "Kretingoje" birželio 23-30 
d.d. Wasaga Beach, ON Ntr. L. Jonaitytės 
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MIELAM TĖVELIUI 

A t A 
VILIUI ČYGUI 

mirus, 

jo sūnų, ilgametį trenerį ir valdybos narį 
ARŪNĄ ČYGĄ ir jo šeimą užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Sporto klubas ''Aušra" 

PADĖKA 

A t A 
KOSTAS VĖGYS 

mirė 2006 m. kovo 5 d. 

Nuoširdžiai dėkoju prel. J. Staškevičiui už atna

šautas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. Nuoširdi pa

dėka giminėms, draugams ir pažįstamiems už pareikš

tas užuojautas bei užprašytas Mišias. Ačiū J. Gurklie

nei už paruoštus pusryčius. 

Jūsų nuoširdumas ir paguoda šią skausmo valan

dą pasiliks neužmirštamai -
žmona Janina Vėgienė 

PADĖKA 

A t A 
ALGIRDAS BALTRUŠAITIS 

mirė 2006 m. birželio 25 d. 

Nuoširdi padėka klebonui kun. Vytui Staške
vičiui už suteiktą Ligonio sakramentą velioniui ligoni
nėj, pamaldas laidojimo koplyčioje, aukotas šv. Mi
šias šventovėje bei palydėjimą į Šv. Jono lietuvių kapi
nes. Nuoširdžiai dėkoju karsto nešėjams - Jason ir 
Paul Ignatavičiams, Jonui ir Kazimierui Pajaujams, 
Vytui Pečiuliui ir Alfonsui Stunguriui - muzikei Lilijai 
Turūtaitei ir Vyt. Mašalui už jautrų giedojimą laidoji
mo koplyčioje ir per šv. Mišias, Monikai Povilaitienei 
už aukų rinkimą, Janinai Gurklienei ir jos pagalbinin
kei už skanius atsisveikinimo pietus, visoms ponioms 
už pyragus bei skanumynus. 

Dėkoju Danielei Didžbalienei, Dangyrai Ber
žanskienei, Siginai Katkauskaitei už visokeriopą pa
galbą. Dėkinga lieku giminėms, draugams, artimie
siems, kaimynams bei pažįstamiems už dalyvavimą 
laidotuvių koplyčioje ir šventovėje, už nuoširdžias už
uojautas raštu, žodžiu ir spaudoje, užprašytas Mišias, 
aukas sergantiems vaikams Lietuvoje ir labai gražias 
gėles. 

Nuoširdžiausias visiems ačiū! 
Žmona Vida 

Kanados Lietuvių Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn .com 

Jasų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių 01ganizacijoms davė 1.96 mln. dol., 

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad. nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas veikia nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Sudiev solistui Barui 
Nutrūko sol. Stasio Baro gyvenimo styga 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Liepos 12 dieną, po ilgesnės 
ligos, amžinybėn iškeliavo Stasys 
Baras-Baranauskas, žinomas so
listas ir lietuvių visuomenės vei
kėjas, gyvenęs Oak Brook mies
telyje, šalia Cikagos. Jis neseniai 
atšventė savo 86-jį gimtadienį. 

Per savo ilgą žemiškąją ke
lionę jis daug dirbo ir veikė bent 
keliuose frontuose ne tik tėvynė
j e, bet ir užsienyje. A.a. Stasys 
buvo vienas iš tų solistų atlikėjų 
užsienyje, kuris susilaukė tarp
tautinio pripažinimo, o jo balsas 
iš garso įrašų stebino išprususius 
muzikos žinovus okupacijos me
tais Lietuvoje. 

Gimęs 1920 m. gegužės 26 
d. Miezčių dvare, Žaliosios valsč., 
Vilkaviškio apskr. Juozo Bara
nausko ir Sofijos Pflantz šeimoje. 
Po 8 metų su tėvais persikėlė į 
Klaipėdą, vėliau gyveno Kretin
goje, kol vokiečiai užėmė Klai
pėdos kraštą. 1940-siais buvo pri
imtas į Vytauto Didžiojo univer
sitetą ir Kauno konservatoriją. 
Thčiau dėl savo kilmės iš universi
teto pašalintas, o konservatorijoj 
mokslus pats nutraukė ir pradėjo 
lankyti Jono Butėno dainavimo 
studiją. 

1944-siais, kaip ir daugelis 
tautiečių, pasitraukė į Vakarus -
pradžioje į Austriją, vėliau - į 
Vokietiją, kur 1947 m. J. Butėno 
kursų baigimo proga surengė re
čitalį. 1948-49 metais su kitais 
lietuviais solistais koncertavo 
Anglijoje ir Škotijoje. 1949 m. 
birželio pradžioje išvyko iš Bre
menhafeno laivu į JAV ir to mė
nesio 13 d. atvyko į Gary, IN. Čia 
4 metus dirbo paprastu darbinin
ku plieno fabrike ir tęsė vokalo 
studijas pas J. Butėną ir Dmitri 
Onofzei. 

Vėliau Kanadoje buvo suda
rytas komitetas S. Baro studi
joms remti ir 1956 m. rudenį jis 
pradėjo dainavimo pamokas Ita
lijoje. Vėliau gavo pasiūlymų dai
nuoti Vokietijos operose, bet jų 
atsisakė. Grįžus į namus, jam pa
sisekė laimėti "Chicago Thbune" 
rengtą solistų konkursą, kurio 
baigmė buvo "Soldiers Field" sta
dione, klausantis 70, 000 žmonių. 
Čia jis gavo aukso medalį. 

1958 m. pradėjo dirbti 
"Standard Federal" taupymo ir 

skolinimo bendrovėje. Tada tu
rėjo daugiau galimybių atsidėti 
dainai. Dar tais pačiais metais 
debiutavo Čikagos lietuvių ope
roje, dainuodamas Faustą Gou
ųod operos Faustas pastatyme. 
Zinoma, buvo labai sunku ruoštis 
operoms ar koncertams sugrįžus 
iš pagrindinio darbo banke. 

Sol. Stasys Baras
Baranauskas 

Šalia dainavimo Čikagos lie
tuvių operoje, Baras koncertavo 
ne tik JAV, bet ir Australijoje, 
Italijoje, Kanadoje, Kolumbijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir kitur. 
Dalį savo repertuaro yra įrašęs į 
plokšteles. 

Plati visuomeninė veikla 
Velionis buvo geras Lietu

vos prez. Valdo Adamkaus bičiu
lis ir rėmėjas. 1997-98 m. buvo 
Lietuvos prezidento rinkimų va
jaus "Už Valdą Adamkų- už Lie
tuvos ateitį" komiteto pirminin
kas ir jo dėka buvo sutelkta ne
maža lėšų. Jis atliko ir daugiau 
pažymėtinų darbų, kuriuos būtų 
sunku išvardinti. Reikia paminė
ti, jog buvo didelis golfo entuzias
tas, sporto mėgėjas. Yra buvęs 
spaudos bendradarbiu: rašydavo 
muzikos ir visuomeniniais klausi
mais. Apie jį išspausdinta pora 
leidinių: muz. Aniceto Armino 
knygelė Stasys Baras-Baranaus
kas (išleista 1996 m. Vilniuje) ir 
muzikologės Onos Narbutienės 
Stasys Baras (išl. "B.~ltos lankos", 
2000 m. Vilniuje). Sios antrosios 
knygos pratarmė yra pradedama 
šiais žodžiais: "1999 metų liepos 
6 d. Lietuvos respublikos prezi
dentas Valdas Adamkus žymų iš
eivijos dainininką ir visuomenės 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.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 

(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 

veikėją Stasį Juozą Barą-Bara
nauską apdovanojo Gedimino 
ordinu. Tai buvo ilgamečio pa
siaukojamo darbo lietuvybės ba
ruose pelnytas įvertinimas. Stasys 
Baras - iškiliausias išeivijos teno
ras, be kurio sunku įsivaizduoti 
Čikagos lietuvių operos nueitą 
kelią ... " 

Atsisveikinimas su velioniu 
Atsisveikinimas su mirusiuo

ju įvyko Petkaus koplyčioje Le
monte penktadienio vakare. Po 
kun. Algirdo Palioko, SJ, maldų 
buvo pagrindinė atsisveikinimo 
dalis, kuriai vadovavo Alė ir dr. 
Antanas Razmos. Alė kalbėjo 
angliškai, o jos vyras - lietuviškai. 
Pradžioje žodį tarti buvo pa
kviestas Lietuvos gen. konsulas 
Arvydas Daunoravičius. Jis tarė 
savo žodį ir perskaitė Lietuvos 
prezidento Valdo Adamkaus už
uojautą šeimai. 

Čikagos lietuvių operos ko
lektyvo vardu kalbėjo Vytautas 
Radžius, o solistų - Jonas Vazne
lis. Atsisveikino ir V. Adamkaus 
prezidentu išrinkti komiteto at
stovas Vytautas Germanas. Vy
tautas Kamantas (lietuviškai) ir 
Sigita Balzekienė (angliškai) at
sisveikino savo kolegą kaip ilga
metį Amerikos lietuvių fondo 
darbuotoją. Šeimos vardu kalbė
jo vaikaitis Gailius Kisielius, o 
kaimynų - Algirdas Ostis. 

Laidotuvės šeštadienį 

Laidotuvių pamaldos įvyko 
šeštadienio rytą Pal. J. Matulai
čjo misijos Lemonte koplyčioje. 
Cia jas atnašavo 3 kunigai, o 
prasmingą pamokslą pasakė prel. 
Ignas Urbonas. 

Po jų ilga automobilių vilks
tinė, kuri nusidri~kė apie mylią 
kelio, pajudėjo į Sv. Kazimiero 
lietuvių kapines. Prie duobės su
kalbėtos maldos ir sugiedota Lie
tuva brangi. Visi laidotuvių daly
viai buvo pakviesti į Willowbrook 
salę eietums. 

Sį nekrologą norėtųsi baigti 
V. Kamanto šermenyse perskai
tyta mintimi: "Meldžiame Vieš
patį amžinos ramybės ir globos 
mylimam a.a. Stasiui, įsijungu
siam į Dangiškąjį angelų chorą 
su jo gražiu balsu ir jo amžinais 
talentais. Tegul Jis ilsisi ramybėje 
ir mūsų atmintyse". 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Sofija Šviesaitė, ALYVME
DŽIO ŠAKELĖ. Eilėraščiai. Lie
tuvos kaimo rašytojų sąjungos 
narės šeštoji eilių knyga. Leidėjas 
- Kostas Fedaravičius. UAB "Do
bilo" leidykla "Jonava". Jonava, 
2006 m. 184 ps. Tiražas - 300. 
Leidyklos adresas: "Jo nava", 
Kauno g. 6, LT-55176 Jonava. 

I NORI SUSIRAŠINĖTl l 
Viktorija Jagučanskienė no

ri susirašinėti su draugais ir pa
žįstamais. Rašyti adresu: Betti
saida Retirement Home, attn. 
Viktoria J agucanskis, 3 Hillside 
Dr., Orangeville, ON L9W 1P5. 

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

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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



JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West jstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

Rf_Mfl}( 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 

• 
PEOOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PrRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS rR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAl 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENIORŲ PĖDŲ PRIEŽI ŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČ!APĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKl:MAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINJAIS 

fNDĖKLAJS 

+ PRDMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STER ILŪS ĮRANKIAI 

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

~W~\I.:~~ 

DENT~L C~R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
23 7 3 Bloor St. West 

Tel. <416) 763-5677 

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

paminklų stiliuje. 
_. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
_.Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
_. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

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

v~· 

i\RGUTIS Parcels 
4 134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (4 16) 233-3042 

~ Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

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

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

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

s300* saoo* off for l parcel off 
* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head o .1ce. 

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

PLB ŽINIOS 

• Š.m. rugpjūčio 7-9 d.d. 
Vilniuje vyks Pasaulio lietuvių 
bendruomenės XII Seimas. PLB 
XII Seime dalyvaus 165 atstovai 
iš 36 pasaulio kraštų: Lietuvių 
bendruomenių, Lietuvių jauni
mo sąjungų pirmininkai ir rinkti 
atstovai, PLB valdyba, PLB Gar
bės teismo ir Kontrolės komisi
jos atstovai. 

• PLB XII Seimo atidarymo 
iškilmės prasidės rugpjūčio 7 d., 
9 v.r. Pasaulio lietuvių bendruo
menės vėliavos pakėlimu Nepri
klausomybės aikštėje. 9.30 v.r. 
prasidės iškilmingas posėdis Lie
tuvos seimo I rūmų visumos po
sėdžių salėje. Posėdžio pabaiga 
numatoma 10.15 val. 

• PLB XII Seimo dJlfbo po
sėdžiai vyks viešbučio "Sarūnas" 
konferencijų salėje. Bus išklau
syti PLB va!dybos pirmininko 
Gabrieliaus Zemkalnio, Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos pirmi
ninkės Dalios Henkės praneši
mai, Kontrolės komisijos ataskai
tos, diskutuojamas PLB misijos 
ir vizijos projektas, svarstomi li
tuanistinių mokyklų užsienyje 
steigimo ir kiti klausimai. 

• Savo trejų metų kadenciją 
baigia PLB valdyba. Sesijos pa
baigoje bus renkama nauja val
dyba. Virginija Grybaitė 

AMERIKOS LF ŽINIOS 

Lietuvos Politinių kalinių ir 
tremtinių bendrijos Kauno sky
riaus pirmininkas nuoširdžiai 
dėkoja Amerikos lietuvių fondo 
nariams už suteiktą paramą etno
grafiniam ansambliui "Gimtinė". 
Kviečiame visus tapti ALF nari
ais, prisidedant prie kilnaus tik
slo - lietuvybės išlaikymo. Mūsų 
adresas: 14911 127th Street, 
Lemont, IL 60439, tel. 630 257-
1616. Inf. 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

KNYGOS Į LIETUVĄ 
Norintys pasidalinti su Lie

tuvos jaunimu savo knygomis jas 
nusiunčiant atitinkamiems skai
tytojams, naudojant tikslius ad
resus, siūlau, kad šie asmenys 
kreiptųsi į mane. Per savo ryšius 
švietimo srityje Lietuvoje galėsiu 
suteikti atitinkamų mokyklų ir 
institucijų adresus, atsižvelgiant į 
knygų turinį, skaitymo lygį pagal 
jaunuolių amžių, taip pat pagal 
pirmenybę skubiausiai reikalin
goms papildomos skaitomos me
džiagos mokykloms ir t. t. 

Siuo klausimu prašau skam
binti telefonu Irenai Ross Toron
te 416 763-4780 arba rašyti el. 
paštu: jamesandirene.ross @sym 
patico.ca. Pasistengsiu padėti vi
siems, pasiruošusiems aukoti sa
vo knygas Lietuvos moksleiviams 
ir studentams ar tai būtų lietuvių, 
anglų ar prancūzų kalbomis, kar
tu pasiruošusiems apmokėti ir už 
šių knygų persiuntimą į Lietuvą. 

Irena Ross 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763-51 61 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m„ 
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6/veikiname 
EUGENIJĄ ir VYTAUTĄ STARKEVIČIUS, 

susituokusius 1946 m. liepos 28 d., 

vedybinio gyvenimo 60-ties metų 
sukakties proga! 

Su meile ir geriausiais linkėjimais -
ŠEIMA ir DRAUGAI 

,... ----"'-.....:. __ _ 
---------~ 

CHORAS IŠ ISPANIJOS! 
VIGO miesto, "APOSTOL SANTIAGO" 

kolegijos choro, vad. RIMO ZDANAVIČIAUS, 

KONCERTAS 
rugpjūčio 17, ketvirtadieni, 7.30 v. v., 

Prisikėlimo parapijos salėje 

*** 
Po koncerto vaišės, kuriose dalyvaus svečių choras 

ir Toronto ispanų bendruomenės nariai. 
Veiks mokamas baras * užkandžiai - nemokamai. 

Įėjimas - laisva auka. 

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI! --- ---<::;---- ~---~ 
~----~ 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS - 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 ES t 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

RFAMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependently Owned and Operated „ .• ~ ~„ 

Birutė (Betty) Bartusevičius 
Sales Representative 

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

Fax: 905·828-2829 

Cell: 416-427-1875 

©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 lCS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 
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U TORONT@ru~ 
Anapilio žinios 

• Čikagoje mirė a.a. sol. Sta
sys Baras-Baranauskas, brolis 
mūsų parapijietės Sofijos Pacevi
čienės. 

• Vokietijoje mirė a.a. Juo
zas Poškaitis, brolis mūsų parapi
jiečio bei choro nario Valentino 
Poškaičio. 

• Šią savaitę prel. Jonas 
Staškevičius išvyksta atostogų į 
Lietuvą ir grįš rugpjūčio 17 d. Jį 
ateinančius tris savaitgalįus pa
vaduos buvęs Montrealio Sv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
dr. Feliksas Jucevičius. 

• Rugpjūčio 4 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje Mi
šios bus ir 5 v.p.p., o po Mišių -
Šventoji Valanda prie išstatyto 
Švenčiausiojo. 

• Liepos 22, šeštadienį, pa
krikštyta Kęstučio ir Lisos ( Groe
neveld) Vaitkų dukrelė Kristina
Wileen. 

•Lietuvos kankinių šventė -
mūsų parapijos atlaidai - šiais 
metais bus rugsėjo 24, sekmadie
nį. Iškilmės prasidės 3 v.p.p. ei
sena su Švenčiausiuoju iš švento
vės į kapinių Isoplyčią. Ten bus 
palaiminimas Svenčiausiuoju, ir 
vėl grįžtama į šventovę, kur vyks 
Mišios, o po Mišių - 5 v.p.p. bus 
iškilmingos vaišės Anapilio salė
j e. Prašome tą sekmadienį jau 
dabar pasižymėti ir paskirti para
pijos šventei. 

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

• Mišios sekmadienį, liepos 
30: 9.30 v.r. už a.a. Andrių Ta
mošaitį; 11 v.r. už parapiją; Vasa
gos Gerojo Ganytojo šventovėje 
liepos 30, sekmadienį, 10.30 v.r. 
už a.a. Algirdą Dumčių; Delhi 
Šv. Kazimiero šventovėje liepos 
29, šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. 
Petrę Pekarskienę. 

Vaikučių savaitraščiui Kregž
dutė $100 aukojo U. Paliulytė. 

Vitalius Matulaitis, buvęs 
torontietis, gyvenantis Vilniuje, 
Tėviškės žiburiams aukojo $20. 

DĖMESIO SKAITYfOJAMS 
Tėviškės žiburių paskutinis 

numeris prieš atostogas išleidžia: 
mas liepos 25 d. (nr. 30-31). TZ 
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. 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI. Sekite savo prenu
meratos baigimosi datą, kuri 
yra pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnaujinki
te. Tu.o sutaupysite administra
cijos laiką ir pašto išlaidas. 

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

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. 

Atl iekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEl. (416) 252-6741 

Prisikėlimo parapijos žinios 
•Prisikėlimo parapija dėko

j a Tėviškės žiburių redaktoriams, 
ir darbuotojams už nuolatinį pa
tarnavimą, spausdinant parapi
jos žinias, ir linki visiems gerų 
metinių atostogų. 

• Maldininkų kelionė į Mid
lando kankinių šventovę vyks 
rugpjūčo 20 d. Norinčius vykti 
autobusu, kuris nuo Aušros Var
tų parapijos Hamiltone išvyks 11 
v.r., o nuo šios parapijos 12 v.d., 
prašom registruotis savo parapi
jose. Kelionės kaina - $20. 

• "Volungės" choras gastro
liavo Ispanijoj praeitų metų lie
pos mėnesį. Ispanijos chorai, ku
rie jais rūpinosi, atvyksta į Kana
dą rugpjūčio mėnesį kaip "Vo
lungės" svečiai. Vigo miesto cho
ras giedos Midlande lotyniškai 
per lietuvių Mišias rugpjūčio 20 
d., 3 v.p.p. Jie taip pat koncer
tuos mūsų parapijoj rugpjūčio 17 
d., 7.30 v.v. ir Vasagoj rugpjūčio 
19 d., 5 v.p.p. 

• "Kretingos" stovyklavietėj 
Vasagoj liepos 23 d. prasidėjo 
antroji dviejų savaičių lietuviškai 
kalbantiems vaikams stovykla. 
Stovyklos vyriausia organizatorė 
yra Lina Kuliavienė, stovyklos 
komendantai Stasys Kuliavas ir 
Lina J aglowitz, kapelionas prel. 
E. Putrimas, jo padėjėjai pranciš
konai klierikai br. Antanas Blu
žas, OFM, ir br. Alvydas Virbalis, 
OFM, slaugė Edita Krukonienė. 
Vyriausia virėja Vaida Zenkevi
čienė, kuriai talkina penkios pa
dėj ėjos. Ūkvedžiai W. Dauginis 
ir R. Turūta. Stovyklauja 120 vai
kų, juos prižiūri daugiau kaip 30 
vadovų. Stovykla baigsis rugpjū
čio 5 d. 

• "Kretingos" stovyklavietėj 
stovyklų metu sekmadieniais 11 
v.r., vyksta Mišios, į kurias kvie
čiami stovyklautojų lankytojai, 
svečiai ir apylinkėj gyvenantys 
lietuviai. 

• Mišios sekmadienį, liepos 
30: 8 v.r. už a.a. Praną Baltakį; 9 
v.r. už gyvus ir mirusius parapijie
čius; 10.45 v.r. už a.a. Joną Dir
mantą, už a.a. paivą Sirutienę, 
už a.a. Eleną Simaitienę - 10 
met.; 12.15 v.d. už a.a. Gintą, Al
gį ir Apolinarą Beresnevičius. 

Konsulas Liudas ir Gražina 
Matukai šeimos ir draugų tarpe 
atšventė savo vedybinio gyveni
mo 40-tąją sukaktį. 

Prisikėlimo kredito koope
ratyvas bus uždarytas "Civic Ho
liday" pirmadienį, rugpjūčio 7. 

"Paramos" kredito koope
ratyvas ilgąjį "Civic Holiday" 
savaitgalį - rugpjūčio 5, šešta
dienį, ir rugpjūčio 7, pirmadie
nį, bus uždarytas. 

Išganytojo parapijos žinios 
•Šį sekmadienį pamaldos 

9.30 v. ryto. Kitos pamaldos su 
Šv. Komunija įvyks rugpjūčio 6 d. 

• Šią vasarą pamaldos vyks 
kas sekmadienį 9.30 v.r. iki rug
pjūčio 15 dienos. Pamaldų sek
madienį rugpjūčio 20 d. ir rugsėjo 
3 d. nebus; pamaldas rugpjūčio 
27 d. ir rugsėjo 10 d. ves parapi
jos sekretorius Paulius Kravecas. 
Rugsėjo 17 vd. grįžtame į norma
lią tvarką. Siose pamaldose bus 
dalinama Šv. Komunija. 

• Skaitykite Lietuvos Liute
ronų Bažnyčios tinklalapį: 
www.liuteronail.lt 

Lietuvių Namų žinios 
• Liepos 23 d. svetainėje pie

tavo 145 svečiai. Pranešimą pa
darė ir su svečiais supažindino 
Kultūros komisijos narė G. Bijū
nienė. Svečių knygoje pasirašė S. 
Petersonienė, Lietuvių tašytojų 
draugijos pirmininkė iš Cikag9s, 
architektė D. Petersonaitė iš Ci
kagos, G. Kadusevičiūtė iš Vil
niaus. 

• LN valdybos posėdis įvyks 
rugpjūčio 30 d., 7 v.v. LN sek
lyčioje, Labdaros valdybos - lie
pos 26 d., 7 v.v. Slaugos namuose. 

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

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukos 

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

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 

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

Iš anksto dėkingi -
TŽ leidėjai 

~ MONTREAismB 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje liepos 23 d. šv. Mišias su klebonu 
kun. Vytautu Gedvainiu koncelebravo ir pamokslą pasakė Kauno 
dekanas paminklinės Prisikėlimo šventovė~ klebo~~s kun. Vyt~utas 
Grigaravičius. Jis lankėsi JAV Kauno ark1vyskup1JOS kanaunmko, 
paminklinės Prisikėlimo šventovės statytojo Felikso Kapočiaus pa
laikų perkėlimo Lietuvon reikalais. 

Praeito sekmadienio šv. Mišios buvo atnašaujamos už a.a. 
kun. Juozą Mantvilą, kuris 1912 metais nuskendo drauge su 1500 
kitų garsiojo "Titaniko" keleivių. Jo pasiaukojimą ir ku~igišką ~o
lumą plačiai aprašė ano meto spauda, pabrėždama, kad Jaunas he
tuvis kunigas atliko savo pareigą iki pabaigos, atsisakęs pasinaudo
jimo gelbėjimo valtimi. 

Klebonas kun. Vyt. Gedvainis, Telšių vyskupo J. Borutos, SJ, 
paskirtas į Pagėgius, palieka Aušros Vartų parapiją ir rugpjūčio 26 
d. grįžta Lietuvon. D.S. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

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

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

Gauta žinia, kad praeitą 
sekmadienį, liepos 23, mirė a.a. 
Gražina Vosyliūtė-Meiluvienė, 
88 m. amžiaus, buvusi toronti
etė, šiuo metu ilgesnį laiką 

enusi Vilniu ·e. 

FAX: (514) 766-1349 

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 

Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje 2006 m. abiturientai Ntr. J. Otto 

413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON 
(prie Evans) 

S avininkas Jurgis Kuliešius 
Montrealio lietuvi~ šv. Kazimiero parapijos Šv. Onos draugijos narės liepos 23, sekmadienį, atšventė savo globėjo šventę. Vidu~je ~tovi 
draugIJOS p1rmmml\.e e en ury o •• • • • 1. • H l K l Ntr. Pat Pmg1tore 


