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Kur vėliavos plevėsuoja ... 
Turbūt nebūtų lengva vienam pačiam trumpam laikui 

sukurti tokią aplinką, kuri staiga pakeistų kasdienybę ir 
taptų visapusiškai naudinga? Užtat turėtume tinkamai įver
tinti tai, kas atsiranda "savaime". 

O KAS tai, jeigu ne stovyklos. Vasarai prasidedant, 
jos jau kaip koks laimikis siūlosi kiekvienam, ir -
jaunime, laikas jau save matyti ne šiaip sau dykinė-

jantį, be tvarkos kažkaip kažkur atostogaujantį, bet stovyk
laujantį, su draugais kas vakarą prie laužo dainuojantį, 
nuotykių nebeieškantį, nes tenai jų būna ir būna kone kas 
valandą - vis kas nors įdomaus ar linksmo atsitinka. Ir tik 
pagalvokime, kaip visa tai derinasi su gražiąja gamta, grynu 
oru ir gera nuotaika nuo ryto iki nakties, per visą ilgiausią 
dieną, kokių niekur kitur nebūna. Uždaras, bet linksmas, 
naudingas ir sveikas gyvenimas greitai pavergia ir kūną, ir 
dvasią taip, kad su draugais atsisveikinant ašarėlės byra, ir 
darosi liūdna lipti į automobilį, net ir pikta, kai atvažiavę 
tėvai ragina "greičiau .. .laukiam ... " Joks stovyklautojas to
kios pabaigos nemėgsta, nors žino, kad ji bus. Bet bus ir 
pradžia, kai pro vartus įeisi - ir štai tas kitoniškas pasaulėlis, 
toji aplinka, kurios vienas pats nesukursi. Drąsiai galėtume 
tvirtinti, kad tai ir didelė Dievo dovana jaunimui, iš kurio 
išaugo ir tie "amžinieji" stovyklautojai, jokių kitų atostogų 
nepripažįstantys gamtos ir tokio nepakeičiamo gyvenimo 
nuoširdūs mylėtojai. Gamta yra mokytoja ir auklėtoja. Kas
kart ji kiekvienam ką nors įdiegia - kūnui, dvasiai, patyri
mui, atminimui. Galima tvirtinti - ir Kūrėjo geresniam pa
žinimui, ir tai ne iš knygų, ne iš sakomo žodžio, bet iš įvai
riaformę gyvybę skleidžiančios aplinkos ir tokių reiškinių, 
kokių miesto gatvėse nematysi. Vos kelias dienas gamtoje 
pagyvenęs, iš karto gal ir nejauti, kad esi kažką gavęs. 

K AŽKO naujo nebepasakysi. Bet vis dėlto reikia 
prisiminti, kad stovyklavimas yra didelė vertybė 
daugeliu atžvilgių. Nė vienam neturėtų būti gaila 

sumokėti reikalaujamus stovyklapinigius, jei tik žvilgtelėtu
me į palyginimą - ką duodame ir ką už tai gauname. Sakytų 
kas, kad stovyklose ne viskas auksu žiba. Tai tiesa. Bet kas 
jau žiba, tai įstringa taip, kad nebeištrauksi. Geri dalykai 
nusėda ir laikosi. Jaunasis stovyklautojas gal tik po dauge
lio metų pajus, kas nejučiomis jame pasiliko. Todėl belieka 
džiaugtis ir stovyklų organizatorius sveikinti, dėkoti jiems, 
kad kiekvieną vasarą mūsų jaunimas gali pasinaudoti ta ne
pamainoma stovykline aplinka, kuri tiek daug duoda geres
niam gyvenimui kurti ir jį teisingiau vertinti. Džiugu girdėti, 
kad vis dar stovyklautojų susilaukia Amerikoje "Neringa", 
"Rakas", "Rambynas", o Kanadoje "Romuva", "Kretinga". 
Tos puikios stovyklavietės su lietuviškąja veikla jau yra taip 
suaugusios, kad sunku įsivaizduoti vasaros veiklą be jų. O 
kaskart vis plačiau atsiveri~ galimybės išeivijos jaunimui 
pastovyklauti ir Lietuvoje. Cia tai jau ypatingos lietuvybės 
stiprinimo mokyklos, apčiuopiama ir aiški ryšių su bendra
amžiais tėvynės lietuviukais užmezgimo priemonė, labai jau 
gera investicija tautiniam susipratimui ugdyti, laimėti jaus
mą, kuris po nelietuvišku dangumi gana sunkiai įgyjamas. 
Taigi jaunimas tegu lekia visais keliais į visas puses, kur tik 
stovyklinės vėliavos plevėsuoja. Laiko užteks ir kam kitam, 
bet porą savaičių praleisti su bendraamžiais gamtoje - tai 
tarsi koks metinis atsinaujinimas, padėsiantis gyventi ir 
gyvenimą kurti. Nes niekas jaunų žmonių taip stipriai 
nesuriša kaip bendri išgyvenimai, drauge atliekami darbai, 
tuo pačiu metu ir toje pačioje aplinkoje. O programos ir 
užsiėmimai lietuviškumui stiprinti - tai jau įnašas, kuris 
nėra vien tik pažintinis, bet paties stovyklaujančio per 
trumpą laiką išgyvenamas. ČS 
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istorijos procesas Lietuvai ne
buvo palankus. Atitolusi nuo 
Europos civilizacijos centrų, 
ji vėliau už savo kaimynus pa
sireiškė ryškėjančiame geopo
litiniame Vidurio Europos re
gione. Tačiau 1009 metais 
šventojo Brunono krįkšto mi
sija pasiekė Lietuvą. Sio fakto 
paminėjimas Kvedlingburgo 
(Harzo kalnų papėdėje esan
čio Vokietijos miesto) met
raščiuose yra pirmasis liudiji
mas, kad Lietuva buvo susi
domėta žymiai anksčiau, nei 
karalius Mindaugas pradėjo 
savo valstybinę veiklą. 

Istoriniame dokumente 
rašoma apie tragišką šv. Bru
nono Kverfurtiečio misijos 
baigtį ir nurodoma, kad 
"Šventasis Brunonas, kuris 
yra vadinamas Bonifacijumi, 
arkivyskupas ir vienuolis, 11-
ais savo atsivertimo metais 
Rusios ir Lietuvos pasienyje 
(in confinio Rusciae et Li
tuae) pagonių trenktas į galvą 
su 18 saviškių kovo 9 d. ( = 
vasario 14 d.) iškeliavo į dan
gų". 1009 metų krikšto aktas 
Lietuvos teritorijoje yra vie
nas svarbiausių ankstyvųjų vi
duramžių dokumentų, patvir
tinantis apie besimezgančius 
Lietuvos ryšius su Europos ci
vilizacija. 

Savo vardo paminėjimo 
tūkstantmetįLietuva sutiks 
2009 metais. Sios datos reikš
mingumą pabrėžiantys istori
kai teigia, kad jai negali pri
lygti nė viena XX-ojo šimt. 
pabaigos XXI-ojo šimt. pra
džios įžymi data. Inf. 
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Lietuva ruošiasi 1000 metų jubiliejui. Reklama Vilniaus sena
miestyje Ntr. G. Paulionienės 

Lietuvos Valdovų rūmų 
atkūrimas garsėja 

Lietuvos Valdovų rūmų 
statybos vyksta plačiu mastu. 
Pietų korpuso, kuris yra prie 
Katedros aikštės, ir Vakarų 
korpuso, kuris yra šalia Vil
niaus arkikatedros, išoriniai 
darbai baigti. Dirbama prie 
Rytų kogmso ir netrukus bus 
pradėti Siaurės korpuso dar
bai. Iki metų pabaigos stovės 
visi keturi rūmų korpusai. Be
liks vidaus ir parodų darbai, 
kurie yrą šiuo metu projek
tuojami. Sį darbą atlieka Lie
tuvos dailės muziejaus vado
vaujamas kolektyvas. Valdovų 
rūmai yra Tūkstantmečio ju
biliejaus projektas, vykdomas 
Valstybės pagal 2000 m. pri
imtą LR seimo įstatymą. Jie 
bus atkurti iškilmingam atida
rymui 2009 m. liepos 6 d. -
Valstybės, Mindaugo karūna
vimo, dieną. 

Valdovų rūmų paramos 
fondas, įsteigtas dar prieš at
kūrimo įstatymą 2000 m., sie
kia pagarsinti šį istorinį atkū
rimą ir kviesti visuomenę pri-

sidėti. Rūmus siekta atkurti 
jau prieš 350 metų, nuo pat 
nuniokojimo per karą su 
Maskva 1655 m. Jų atkūrimas 
patikėtas mūsų laikams. O 
Rūmus puoš ir Lietuvos isto
riją įsimins ateities kartos. Iki 
šiol Fondas yra sutelkęs per 3 
milijonus litų paramos iš dau
giau kaip 62,000 rėmėjų Lie
tuvoje ir užsienyje. Užsienyje 
lėšas kaupia Valdovų rūmų 
paramos komitetas JAV ir Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
fondas. Lėšos skiriamos kultū
ros vertybėms įsigyti, radiniams 
restauruoti, programoms ir 
leidiniams leisti. 

Rėmėjų yra įvairių - nuo 
pensininkų iki pelningų įmo
nių. UAB "Rūta" platindama 
daug kam žinomą šokoladinių 
saldainių rinkinį "Valdovų rū
mai", nuo kurio skiria 10% 
Valdovų rūmų atkūrimui, jau 
sutelkė per 305,000 litų. Jau 
kelinti metai Valdovų rūmų 
atkūrimo rėmėjas yra bendro
vė UAB "Ogmina", kuri per 

savo parduotuves Lietuvoje 
nuo vasario 16 ir kovo 11 skel
bia Valdovų rūmų paramos 
vajų ir skiria 3% nuo savo pre
kybos Rūmams atkurti. Tokiu 
būdu ji jau sutelkė iš viso dau
giau kaip 102,000 It. paramos. 
Sį pavasarį Fondas sulaukė 
ženklios paramos iš Ukmer
gės rajono pensininkės Ni
jolės Bastienės, kuri papildė 
savo pradinį 10,000 litų į:ą,ašą 
dar viena 5,000 litų suma. Sio
mis dienomis Fondas buvo 
nustebintas Katedros aikštėje 
jau kelerius metus ledus par
davinėjančios Onutės Mar
cinskienės netikėta auka, kai į 
Fondo paviljono kuparą įdėjo 
400 litų auką. Balandžio mė
nesį Lietuvos bajorų karališ
koji sąjunga per savo renginį 
Trakų Vokės rūmuose sutelkė 
daugiau kaip 12,000 litų ir sky
rė juos XVII š. pradžios gobe
lenui Drakonas ryjantis kiauši
nius restauruoti. 

Nukeltai 9-tą psl. 
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~ RELIGIMAME GYVENIME 
Kunigų globos namai 

Vilkaviškyje atidaryti gegu
žės 25 d. BNS žiniomis, kol 
kas juose apsigyveno aštuoni 
vyresnio amžiaus kunigai, iš 
viso įrengtos vietos 45 gyven
tojams - vienviečiai ir dvivie
čiai kambariai, koplyčia, bib
lioteka, neįgaliesiems pritai
kytas keltuvas. Globos namų 
direktorės Vidutos Bačkie
rienės teigimu, tokie namai 
yra labai reikalingi. Jie atida
ryti Vilkaviškio vyskupijos 
iniciatyva - atsirado vyskupi
joje labai daug vyresnio am
žiaus kunigų, kurių globa ne
buvo kam pasirūpinti. Penki 
iš šiuo metu slaugomų sene
lių yra neįgalūs. Senelių na
muose, kuriuos užpildyti pla
nuojama iki rudens, dirbs 24 
žmonių personalas: sociali
niai darbuotojai, slaugytojos, ad
ministracija. Specialieji glo
bos namai, kuriuose ketina
ma apgyvendinti ne tik vieti
nės vyskupijos, bet ir Bažny
čios tarnus iš kitų Lietuvos 
vietų, pastatyti už Vilkaviškio 
vyskupijos ir valstybės inves
ticines lėšas. 

Į Klaipėdos Lietuvos jau
nimo dienas (LJD) "Drąsos! 
Tai aš" birželio 26 d. išvyko 
grupė jaunuolių iš Vilniaus. 
Iki Siaulių traukiniu vykę vil
niečiai Kryžių kalne susitiko 
su jaunimu iš visos Lietuvos 
ir tą dieną pradėjo apie 230 
km kelionę dviračiais nuo 
Kryžių kalno, per Kųrtuvė
nus, Luokę, Telšius, Zemai
čių Kalvariją, Salantus, Kre
tingą, iki Klaipėdos. Iš viso 
5 dienas keliavo pusšimtis 
jaunuolių. Pasak organizato
rių, kelionė dviračiais iš Kry
žių kalno į Klaipėdą simbo
liškai sujungia 2004 m. LJD 
':Ne galiu tylėt", vykusias 
Siauliuose, ir šiųmetes "Drą
sos! Tai aš". Dviratininkai į 
uostamiestį lydėįo keliau
jantį LJD kryžių. Siuo žygiu 
norėta pritraukti daugiau 
jaunimo, aktyviai išgyventi 
savo tikėjimą, propaguoti 
jaunimo dienų ir piligrimys
tės idėjas. Lietuvoje šalies 
jaunimo dienos pradėtos or
ganizuoti 1997 m., kuomet 
jaunimas keliavo iš Vilniaus į 
Trakus. Kitas susitikimas, ku
rio tema buvo "Tarp žemės 
ir dangaus" įvyko 2000 m. 

Vilniuje. Tuomet renginyje 
dalyvavo 5,000 jaunuolių. 

Šv. Teresėlės Lizjietės 
relikvijos pasiekė Klaipėdą 
gegužės 17 d., atplukdytos iš 
Vokietijos, kur jos buvo per
duotos Lietuvos atstovams 
Hamburge. Relikvijos tą die
ną buvo sutiktos Paštuvos 
karmeličių vienuolyno, o to
lesnę kelionę Lietuvoje pra
dėjo gegužės 18 d. Vilniuje 
Lukiškių aikštėje, iš ten nu
vežtos į arkikatedrą baziliką, 
kur jas sutiko kardinolas 
Audrius Juozas Bačkis, apaš
tališkasis nuncijus Peter Ste
phan Zurbriggen ir tikintieji, 
vyko Valandų liturgija su 
giesmėmis. Gegužės 20 d. re
likvijų sutiktuvės vyko Kauno 
arkivyskupijoje, su atitinka
mais skaitiniais, šv. Teresėlės 
sukurtų giesmių programa ir 
iškilmėmis, kurios vyko ir ge
gužės 21 d. Aptartas švento
sios gyvenimo kelias, vyko 
maldos susirinkusių įvairių 
bendruomenių ir maldos 
grupių. 

"Esu katalikas" - vikto
rina (apklausinėjimo kon
kursas) 4 klasės mokinių Vil
niaus arkivyskupijoje vykusi 
keturis mėnesius, užsibaigė 
balandžio 24 d. Jos tikslas 
buvo skatinti vaikus labiau 
pažinti savo tikėjimą. Daly
vavo 100 mokinių, 20 mokyk
lų komandų. Užduotys buvo 
parengtos Senojo ir Naujojo 
Testamentų, Dekalogo, Sak
ramentų, Marijos ir Maldos 
temomis, teisingai atsakiu
sieji rinko taškus. Laimėtojai 
- geriausiai penkias užduotis 
atlikusi ir 24 taškus iš 25 gali
mų surinkusi Vilniaus "Ži
burėlio" mokyklos komanda. 

Jaunimo ugdymo semi
naras "Jūsų kūnas yra šven
tovė" įvyko balandžio 20-21 
d.d. Kaišiadorių vyskupijos 
sielovados centre. Susirinko 
jaunimas iš įvairių vyskupijos 
parapijų, gilinosi į tikrąją 
meilės sampratą ir kaip ji su
prantama šiuolaikinėje vi
suomenėje. Svarstyta, kuo 
skiriasi meilė ir įsimylėjimas, 
meilė ir geismas. Kalbėta 
apie meilės sąvokas, dvasi
nius sužeidimus, kurie varžo 
bendravimą tarp žmonių ir 
su Dievu. 

POKALBIA 

Kelionė į Karaliaučių 

I 

Iš pokalbio su ten keliavusiu prelatu Edmundu Putrimu 
Lietuvos vyskupų konfe

rencijos delegatas užsienio 
lietuvių katalikų sielovadai 
prel. Edmundas Putrimas ne
seniai grįžo iš kone mėnesį 
trukusios kelionės Europoje. 
TŽ paprašė jį pasidalinti įspū
džiais apie aplankytas vieto
ves, ten gyvenančių lietuvių 
katalikų džiaugsmus ir prob
lemas. 

- Kokias vietoves aplan
kėte? 

- Gegužės pradžioje pra
dėjau kelionę Airijoje, kur bu
vau pakviestas kun. Egidijaus 
Arnašiaus aplankyti lietuvius. 
Buvo malonu matyti skirtumą 
nuo pirmojo vizito -jau lietu
viai čia įsikūrę, veikia gražiai 
suorganizuota lietuvių bend
ruomenė, į kurią lietuviai jun
giasi. Aplankiau 10 apylinkių, 
kurios yra ir Airijos respub
likoje, ir Šiaurės Airijoje. Ai
rijos vyskupai labai palankiai 
žiūri į lietuvius, nes jie yra pa
sižymėję kaip geri darbinin
kai, patikimi žmonės. Lietu
vos ambasada skelbia, kad ten 
yra net 100,000 lietuvių. Lie
tuvos ambasadorė Izolda 
Bričkovskienė labai palaiko 
bendruomenės ir katalikiškų 
misijų veiklą. 

- Kur toliau vykote? 
- Vokietijoje lankiausi sie-

lovados reikalais, Vokietijos 
katalikų Bažnyčia šiuo metu 
išgyvena sunkų finansinį lai
kotarpį ir dėl to atsisako pri
imti lietuvį kunigą lietuvių sie
lovadai Vokietijoje. Derino
me lietuvių katalikų reikalus 
ir planus su lietuviais kuni
gais, su Vokietijos LB pirm. 
Antanu Šiugždiniu ir Vasario 
16-osios gimnazijos direkto
riumi Andriumi Šmitu bei Vo
kietijos lietuvių katalikų de
legatu kun. Vidu Vaitiekūnu. 
Deja, dar kartą patyriau, kad 
visur labai trūksta kunigų. Po 
to vykau i Lietuvą, kur daly
vavau trijų dienų trukmės 
Lietuvos vyskupų konferenci-

jos posėdžiuose. Iš Vilniaus -
į Karaliaučiaus kraštą. 

- Papasakokit savo įspū
džius iš Karaliaučiaus. 

- Buvo labai įdomu suži
noti, kad prieš 11 Pasaulinį ka
rą Karaliaučiaus miestas buvo 

Prel. Edmundas Putrimas 

vadinamas Šiaurės Venecija. 
Ten veikė labai stiprus univer
sitetas, kur caro priespaudos 
laikais, kai Lietuvos mokslo 
institucijos buvo uždarytos, 
lietuviai vykdavo, kaip ir į 
Sankt Peterburgą Rusijoje, 
studijuoti aukštesniųjų moks-
1 ų. Karaliaučius tais laikais 
buvo intelektualų centras. 
Gaila buvo matyti, kaip ap
leista yra visa sritis. Pats mies
tas buvo smarkiai sudaužytas 
karo metu, sovietai išsivežė 
daug plytų ir kitos statybinės 
medžiagos į Rusijos gilumą, 
apgyvendino Karaliaučiuje 
rusus, viską darė sąmoningai, 
kad sužlugdytų šią etninę Lie
tuvos žemę, kad neliktų čia 
jos istorijos pėdsakų. Daug 
žymių lietuvių iš to krašto yra 
kilę - Mažvydas, Vydūnas, 
Daukantas, Donelaitis ... Ne
paprastai liūdnas vaizdas, vis
kas apleista, o ir jaučiamas 
ryškus nusistatymas prieš bal
tiečius. Nepadeda tai, kad nuo 
birželio 1 d. yra įvestas nau
jas, griežtesnis vizų režimas 
(kelionei per Lietuvos terito
riją), kurį nustatė Europos są
junga - Briuselis. Bet čia visi 

Pirmoji Komunija Toronto evangelikų-liuteronų Išganytojo 
parapijoje. Klebonas kun. A. Žilinskas kalbasi su Luku Ja
nowicz ir Julija Šturmaite 

kaltina Vilnių, lyg tai Lietuva 
būtų nustačiusi 35 eurų kainą 
vienkartinei vizai. O eilės il
giausios prie Lietuvos konsu
lato - užtrunka mėnesį gauti 
eilės numerį, norint pristatyti 
konsulatui vizos prašymą. Tai 
rusai, norintys grįžti į savo tė
vynę, o reikia pervažiuoti per 
Lietuvą. 

Buvau pakviestas į Kara
liaučių aplankyti lietuvių ka
talikų telkinius Karaliaučiaus 
srityje. Ten 25% gyventojų yra 
lietuvių kilmės. Prieš 11 Pa
saulinį karą ten buvo labai 
stiprus universitetas. Caro lai
kais, kada buvo uždrausti 
mokslo institutai Lietuvoje, 
aukštiesiems mokslams stu
dentai vykdavo į Sankt Peter
burgą Rusijoje arba i Kara
liaučių, kuris tapo intelektua
lų centru. Labai gaila matyti, 
kad po 11 Pasaulinio karo Ka
raliaučiaus miestas buvo smar
kiai sudaužytas ir prastai 
atstatytas. 

Aplankiau du universite
tus, Emanuelio Kanto, kur yra 
dėstomi lietuvių kalbos kur
sai, ir Įsručio pedagoginę ko
legiją (anksčiau Tvankste). 
Dauguma studentų yra vieti
niai rusai, bet yra ir keletas 
lietuvių kilmės studentų, ku
rie čia mokosi lietuvių kalbos 
dėl filologijos studijų, kiti nori 
pasiruošti verslo darbui su lie
tuviškomis firmomis. 

Yra dvi lietuviškos para
pijos. Karaliaučiaus mieste 
yra Šv. Šeimos parapija, kuriai 
vadovauja Toronte lankęsis 
kan. Gauronskas. Šv. Šeimos 
parapiją labai remia Maltos 
ordinas. Joje veikia valgykla, 
klinika, Lietuvių bendruome
nės kambarys, saliukė. O Til
žėje, kur yra apie 3500 lietu
vių, Kristaus Prisikėlimo para
piją aptarnauja kun. Eidintas. 
Jis aptarnauja dar ir tris lietu
viškus kaimus prie Nemuno, 
kurių parapijoms priklauso 
:gemažas skaičius lietuvių -
Sv. Pranciškaus (2000), Sv. 
Dvasios (1000) ir Sv. Antano 
(3000). Karaliaučiaus srityje 
yra 24 katalikų parapijos ir 8 
misijos. 

Problema yra ta, kad Ka
raliaučiaus sritis priklauso 
Maskvos arkivyskupijai, o ten 
rusų ortodoksų hierarchai da
ro didelę įtaką kitoms bažny
čioms ir jų sprendimams. Lie
tuvių katalikų interesus sten
giasi ginti Maskvos arkivysku
pas Teodoras Kondrusevičius 
(gimęs Lietuvoje ir baigęs 
Kauno seminariją). 

Gaila tų lietuvių, kurie 
buvo atskirti nuo Lietuvos, 
nes palei Nemuną yra ištisi 
kaimai lietuvių. Yra didelis 
nesutarimas tarp to krašto ru
sų politikų ir lietuvių. Rusai 
žiūri į tą kraštą politiniu po
žiūriu, o lietuviai etnografiniu 
ir istoriniu. Ne lietuviai, oru
sai yra tos teritorijos nauji 
ateiviai. 

Kalbėjosi R.S. Jonaitienė 



Diplomatinė sukaktis 
Vašingtone paminėta Baltijos valstybių ir JAV diplomatinių 

santykių užmezgimo 85-ųjų metinių sukaktis 
Su vienos dienos darbo 

vizitu Vašingtone viešėjęs Lie
tuvos užsienio reikalų minis
teris Petras Vaitiekūnas birže
lio 14 dieną dalyvavo Baltijos 
valstybių ir JAV diplomatinių 
santykių užmezgimo 85-ųjų 
metinių renginiuose. Lietuva 
ir JAV diplomatinius santykius 
užmezg_,ė 1922 metų liepos 28 
dieną. Sia proga JAV Valsty
bės departamente įvyko Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos už
sienio reikalų ministerių susi
tikimas su JAV valstybės sek
retore Condoleezza Rice. Su
sitikime aptarti transatlanti
nio saugumo, paramos de
mokratijos plėtrai, energeti
kos, vizų ir kiti klausimai. 

Ministeris P. Vaitiekūnas 
pakvietė JAV valstybės sekre
torę 2008 metų sausį dalyvauti 
JAV-Baltijos šalių Partnerys
tės Chartijos dešimtmečio mi
nėjime Lietuvoje. Jis taip pat 
pasiūlė Baltijos šalių ir JAV 
užsienio reikalų ministerių 
susitikimus rengti reguliariai. 
Po ministerių susitikimo su 
JAV valstybės sekretore Vals
tybės departamente buvo su
rengtas priėmimas, kuriame 
dalyvavo Baltijos šalių užsie
nio reikalų ministerių delega
cijos, lietuvių, latvių ir estų 
bendruomenių JAV atstovai, 
Vašingtono diplomatinio kor
puso nariai. 

Kreipdamasis į susirinku
sius Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris sakė, kad "daugiau 
kaip 50 metų Lietuva, Latvija 

Lietuvos, Latvijos, Estijos užsienio reikalų ministeriai su JAV 
valstybės sekretore Condoleezza Rice Vašingtone 

ir Estija buvo okupuotos ko
munistinio režimo, šių šalių 
žmonės negalėjo gyventi lais
voje ir demokratinėje visuo
menėje. Birželio 14-oji yra 
diena, kada mes, lietuviai, mi
nime masinių mūsų žmonių 
trėmimų į Sibirą pradžią. Bet 
net ir tuo tamsiu sovietinės 
okupacijos laiku, viltis visada 
buvo šalia. Esame dėkingi 
JAV, kad ji niekados nepripa
žino priverstinio Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Sąjun
gą. Jūsų dėka Lietuvos nepri
klausomybės diena buvo šven
čiama kasmet ir Lietuvos vėlia
va plevėsavo Valstybės departa
mente, šalia kitų šalių vėliavų". 

Vizito metu ministeris P. 
Vaitiekūnas skaitė pranešimą 
ir dalyvavo diskusijoje konfe
rencijoje "JAV ir Baltijos šalių 
ryšiai: švenčiant 85-ąsias drau-

gystės metines" (U.S.-Baltic 
Relations: Celebrating 85 ~ars 
of Friendship). JAV Palikimo 
fondo (Heritage Foundation) 
Margaret Thatcher Laisvės 
Centro bei Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos ambasadų Vašingto
ne surengtoje konf~rencijoje 
pranešimą skaitė ir Ukio vice
ministeris Vytautas N audužas. 

Ministeris dalyvavo JAV 
lietuvių surengtame birželio 
14-osios Lietuvos Gedulo ir vil
ties dienos minėjime ir pagerbė 
trėmimų ir okupacijos aukų 
atminimą padėdamas gėlių prie 
Vašingtone neseniai atidengto 
Memorialo komunizmo au
koms atminti. Vizito metu mi
nisteris P. Vaitiekūnas taip pat 
susitiko su JAV kongreso Hel
sinkio komisijos pirmininku de
mokratu nuo Floridos valstijos 
Alcee Hastings. Inf. 

Ką ir kodėl muša bažnyčioje? 
ANTANINA GARMUTĖ 

Kiekviena tauta saugo ir 
gina savo papročius. Todėl su
prantamas maskvėnų pasipik
tinimas Estijos vyriausybės 
nutarimu iškelti Bronzinį karį 
iš miesto centro į kapines. 
Mes gerai prisimenam, kaip 
raudonieji okupantai elgėsi 
su savo priešais - Lietuvos 
partizanais: numesdavo jų kū
nus miestų gatvėse ir aikštėse. 
Priešai net mirę buvo spardo
mi, niekinami. Paskui suvers
davo jų palaikus į griovius, 
pelkes, žvyrduobes. Tokia ry
tiečių tradicija gaji nuo toto
rių-mongolų laikų. Neveltui 
jie patys sako: "patrink rusą -
rasi totorių". 

O čia - estai - akis bado 
su savo europietiška civiliza
cija: savo priešus, okupavu
sius ir teriojusius jų kraštą, 
perlaidoja su didžiausia pa
garba, gėlėm, net dvasininkus 
kviečiasi. Dėl tokio aki
brokšto iš Maskvos atvykusi 
komisija net pasiūlė estų vy
riausybei atsistatydinti. Ne 
juokai - kažkokia gubernijos 
dydžio valstybėlė tariasi esanti 
laisva, visai nepaiso imperijos 
interesų. 

Tuo tarpu Lietuvoje penk
toji kolona neturi jokių prob
lemų. Didžiosios imperijos in
teresų ausys kyšo kur bepa
žvelgsi. Aktyviausi komu
nizmo statytojai puolė galvo
trūkčiais kurti kapitalizmą -

Marksas karste apsiverstų! Ar 
ne gerai darbuojasi stribo sū
nus laisvos Lietuvos seimo 
pirmininko poste? O dar 
anksčiau - ir kadrinio kagė
bisto. 

Ar ne pirmuoju atkurtos 
valstybės prezidentu išrinko
me buvusį kompartijos pirmą
jį? O jau svetimos valstybės 
KGB paruoštasis kaip niekas 
kitas geriausiai tiko mūsų 
valstybės saugumo valtį vai
ruoti (ir niekas neatkreipė dė
mesio, kas gi jį ten įsiūlė?). 
Mūsų komunistai milijonie
riai sėkmingai šturmuoja mili
jardierių luomą ir ... valstybės 
valdymą! Kadangi jie - pinigo 
vergai - yra nuperkami, tai 
aišku, kad nėra jokių "buvu
sių", o tik esantys čia ir dabar. 
Tos pačios panelės, tik kitos 
suknelės. Jiems nėra tautos ir 
tautybės. Juos valdo grobuo
nio inkstinktas. Juos vienija 
bendra komunistinė praeitis. 
Todėl į jokį aukštesnį postą 
šiandien nepatenka individas, 
nepabuvęs komunistų ar ka
gėbistų gretose. ("Nepabuvęs 
kareivėliu - nebus geras ar
tojėlis?" Mūsų realybėje - va
gis, žmogžudys, nusikaltėlių 
gynėjas). 

Nepaisant visų gamtos 
dėsnių, mes kaip apsvaigę vis 
renkame ir renkame į valdžią 
tuos visus buvusius, taip padė
dami jiems metastazuoti į 
esančius. Jie taip įsigudrina 

mums patikti, kad jau kone 
šventai tikime, jog mūsų atei
tis neįsivaizduojama be šių 
komunizmo dinozaurų ir jų 
pasturlakų! O neišviešintieji 
ir kitokie KGB agentai mūsų 
gyvenime ne mažiau reikalin
gi negu prieskoniai sriubai. 

Taigi penktoji kolona at
lieka neabejotinai didelį vaid
menį Lietuvoje. Naujajame 
tūkstantmetyje aiškėja, jog 
valstybę užgrobti galima ne 
tik barbariškai įvedant tankus 
su kariuomene. Kur kas pa
prasčiau kitais 2 būdais: per 
energetiką ir žmonių sąmonę. 
Jeigu blokuojamus energeti
nius šaltinius dar įmanoma 
kaip nors apeiti su kaimyni
nių valstybių pagalba, tai kur 
kas sunkiau įgyti atsparumą 
žmonių dvasios pavergimui. 
Savanoriškam. Tesugebančiam 
sumąstyti: "prie ruso buvo ge
riau". Reikalingos ypatingos 
pastangos išvesti žmonelius iš 
katalepsijos - visokių magų, 
nupirktų politikierių, prisi
plakėlių gelbėtojų įtakos. Jie 
okupuoja mūsų besmegeniš
kus protus didžiosios imperi
jos naudai. O mes žiūrime į 
rinkimus ir kitokius pasirinki
mus užmerktomis akimis. 
Lengvabūdiškai. Be meilės 
Tėvynei. Kada atsimerksime? 
Kada gi pagaliau nueisime į 
Bažnyčią kaip žmonės, kad 
mūsų ten nemuštų? Tegu ir 
perkeltine prasme. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Susitiko vadovai 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus, ministeris pir
mininkas Gediminas Kirki
las ir užsienio reikalų minis
teris Petras Vaitiekūnas da
lyvavo Europos vadovų tary
bos susitikime Briuselyje bir
želio 21-22 d.d. Jame pradė
tos derybos dėl ES konsti
tucinės sutarties. Dėl vieno 
sudėtingiausių punktų- bal
sų skaičiavimo taryboje, kurį 
kėlė Lenkija - nepavyko pa
siekti vieningos nuomonės. 
Lenkija norėjo, jog į būsi
mos tarpvyriausybinės kon
ferencijos mandatą būtų įra
šyta ir balsų ES taryboje 
skaičiavimo ir svorio siste
ma, palankesnė Lenkijai. 
Diskusijoje V. Adamkus pa
žymėjo, kad turi būti rastas 
visoms ES šalims priimtinas 
variantas, ir pasiūlė konsti
tuciją sustiprinti nuostata 
apie vieningą ES energeti
nę politiką. 

Pasibaigus pagrindi
niams posėdžiams ES pirmi
ninkaujanti Vokietijos kanc
lerė A. Merkei pakvietė V. 
Adamkų, Prancūzijos prezi
dentą N. Sarkozy ir Lenkijos 
prezidentą L. Kaczynskį ap
tarti susidariusią padėtį ir 
kartu ieškoti išeities iš susi
dariusios padėties. Birželio 
23 d. baigėsi Tarybos susiti
kimas. Išspręsta kilusi Euro
pos sąjungos konstitucinės 
sutarties krizė. Visos 27 šalys 
sutarė dėl naujos ES konsti
tucinės sutarties, kuri atspin
di daugelį buvusios kons
titucinės sutarties nuostatų. 

Komisaras nusikalto 
BNS žiniomis, birželio 

27 d. Vidaus reikalų ministe
rijos generalinis inspekto
rius Julius Jasaitis, atlikęs 
anoniminio skundo tyrimą 
paskelbė, jog Policijos gene
ralinis komisaras Vytautas 
Grigaravičius, gyvendamas 
liudytojų apsaugai skirtame 
tarnybiniame bute ir važinė
damas tarnybiniu transportu 
namo į Alytų, piktnaudžiavo 
tarnybine padėtimi ir įsivėlė 
į viešųjų bei privačių intere
sų konfliktą. Tyrimo išvados 
perduotos prezidentui, prem
jerui ir Vyriausiajai tarnybi
nės etikos komisijai. 

Policijos vadovas yra tie
siogiai pavaldus vidaus rei
kalų ministeriui bei atskai
tingas prezidentui. Premje
ras Gediminas Kirkilas, žur
nalistų paklaustas apie V. 
Grigaravičiaus atsistatydini
mo po tokių tyrimo išvadų 
galimybę atsakė manąs, kad 
nereikėtų skubėti to daryti, 
pripažindamas, kad yra spra
gų, įstatymiškai tvarkant 
tarnybinio būsto ir automo
bilio naudojimą. 

Mažiausi mokesčiai 
Mokesčiai Lietuvoje ir 

Rumunijoje sudaro mažiau
sią bendrojo vidaus produk
to (BVP) dalį tarp 27 Eu
ropos sąjungos (ES) valsty
bių, teigiama oficialioje ES 

ataskaitoje. Rumunijoje bendra 
mokesčių dalis 2005 m., ES 
statistikos tarnybos "Euro
stat" duomenimis, siekė 28% 
BVP, o Lietuvoje - 28.9%. Per 
metus mokesčių dalis BVP 
Lietuvoje padidėjo 0.6%. 
Latvijoje bendra mokesčių 
dalis BVP 2005 m. buvo 
29.4% (2004 m - 285% ), Esti
įoje-30.9% (31.4% ). Tuo tarpu 
Svedijoje bendras mokesčių 
lygis, tai yra, bendri mokes
čiai ir socialinio draudimo 
įmokos, siekia net 51.3%, o 
Danijoje - 50.3% BVP. 

Visoje ES bendras mo
kesčių lygis 2005 m. siekė 
39.6%, tuo tarpu dar metais 
anksčiau šis rodiklis buvo 
39.2% BVP. 1999 m. bendras 
mokesčių lygis daugelyje ša
lių pradėjo smukti, tačiau 
2005 m. padėtis pasikeitė, 
pareiškė "Eurostat". Pasak 
tarnybos, nors mokesčių ly
gis tuo laikotarpiu mažėjo, 
ES mokesčių lygis vis dar lie
ka vienas didžiausių pasaulyje. 

Naujas vadovas 
Vienintelė Lietuvos naf

tos įmonė "Mažeikių nafta" 
turi naują vadovą - įmonės 
generaliniu direktoriumi pa
skirtas pagrindinio akcinin
ko Lenkijos bendrovės 
"PKN Orlen" vicepreziden
tas Marekas Mročkovskis, 
rašo BNS. 46 m. M. Mroč
kovskis Lietuvos naftos įmo
nei pradėjo vadovauti liepos 
2 d. Jis turi ilgametės darbo 
naftos pramonėje patirties -
dalyvavo "Petrochemia Plock" 
bei CPN susijungimo pro
cese, vadovavo bendrovei 
"Unipetrol". Šiuo metu įmo
nės laukia svarbūs pokyčiai 
- ji turi atnaujinti gamybos 
pajėgumus, pagerinti ryšius 
su verslo partneriais Lie
tuvoje. 

Iki šiol "PKN Orlen" 
valdomai "Mažeikių naftai" 
vadovavo amerikietis Paul 
N elson English, kuriam Lie
tuvos teisėsauga yra pareiš
kusi įtarimus dėl bendrovę 
pernai spalį nusiaubusio di
delio gaisro. P.N. Englishui 
prokurorai iš Lietuvos leido 
išvykti už 1 mln. litų užstatą. 

"Rail Baltica" sutartis 
Birželio 27 d. Lietuvos 

susisiekimo ministeris Algir
das Butkevičius ir Latvijos 
susisiekimo ministeris Aina
ras Šlesers Rygoje pasirašė 
memorandumą dėl europi
nės geležinkelio vėžės "Rail 
Baltica" Lietuvos-Latvijos 
sienos kirtimo taško ir sienos 
kirtimo atkarpos nustatymo. 
Sienos kirtimo taškas bus 
J oniškis-Meitene, skelbia 
BNS. Memorandume taip 
pat nustatyta "Rail Baltica" 
pasi~nio atkarpa, kuri tx.,sis 
nuo Siaulių iki Jelgavos. Sa
lims dar reikės suderinti ge
ležinkelio techninius para
metrus, įgyvendinimo termi
nus, aptarti įvairias proce
dūras. Visi "Rail Baltica" sta
tybos darbai gali trukti nuo 
4.5 iki 9.5 metų. RSJ 
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BIRUTĖ VAITKIENĖ 

Algirdas Matulevičius, istorikas, 
enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos 
ir Prūsos tyrinėtojas, humanitarinių 
mokslų daktaras, visuomenės veikė
jas, Martyno Mažvydo knygos bičiulių 
klubo, Vydūno ir Kristijono Donelai
čio draugijų ilgametis narys, gimė 
1939 m. sausio 10 d. nepriklausomoje 
Lietuvoje, Giedraičiuose (Ukmergės 
aps., dab. Molėtų raj. ). 

''Gyvenu Mažąja Lietuva ... '' 

Būsimojo mokslininko tėvai prieš 
Antrąjį pasaulinį karą į provinciją iš 
Vilniaus atsikėlę ir čia susipažinę Ve
ronika Vaščiūnaitė (1904 m. Vilniuje 
-1970 m.Vilniuje) ir Antanas Matu
levičius (1885 m. Alantoje -1943 m. 
Giedraičiuose). Jaunystėje, gyvenda
mas Vilniuje, tėvas noriai lankydavo 
lietuvių būrelius, klausėsi patriarcho 
Jono Basanavičiaus ir kitų žymių švie
tėjųJalbų, užsukdavo į Marijos ir Jur
gio Stapelių lietuviškąjį knygyną Pilies 
gatvėje (dabar - Šlapelių muziejus). 
Dėl to vėliau skatino sūnaus domėji
mąsi tautiniais klausimais, Lietuvos 
istorija ir patriotiškumą. 

Seneliai iš motinos pusės Emilija 
Mickevičiūtė (1883-1966 m. Giedrai
čiuose) ir Kazimieras (mirė 1943 m.) 
Vaščiūnai, iš tėvo pusės - Ona (1865-
1942 m. Giedraičiuose) ir Antanas 
Matulevičiai su sūnumi Antanu Ma
tulevičiumi tarpukariu gyveno Vilniu
je. Gal dėl to visi mokėjo skaityti, ra
šyti, kalbėti ne tik lietuviškai (Algirdo 
motina Veronika Vilniuje baigė vie
nintelę tais laikais lietuvišką pradžios 
mokyklą), bet ir lenkiškai, rusiškai. 
Senelė Emilija Vaščiūnienė, šviesi ir 
išmintinga moteris, labai mylėjusi sa
vo vaikaitį Algirdą, pati parengė jį 
mokyklai- išmokė skaityti ir rašyti. Ir 
seneliai, ir tėvai buvo dideli knygų 
mylėtojai. 

2000 m. balandžio 12 d. atvykęs į 
savo gimnazijos 80-ųjų metinių minė
jimą, Algirdas Matulevičius prisiminė 
tuos, kurie rūpinosi progimnazijos 
steigimu Giedraičiuose, ir tuos, kurie 
dirbo šioje vėliau gimnazija tapusioje 
mokykloje. Sunku pamiršti tai, kad 
nuo septintos klasės buvo verčiamas 
stoti į komjaunimą. Patyrė didžiulę 
įtampą, kai keletas mokytojų raštinėje 
gąsdino, pagriebę už rankos jėga ver
tė rašyti pareiškimą. Tai buvo tikras 
košmaras, o motinai - gėla. 

A. Matulevičius prisipažįsta jau 
mokykloje jautęs nenusakomą norą 
keliauti, tyrinėti: "Labai mėgau gam
tą, keliones, vadovavau geografijos 
būreliui. Per pamokas žemėlapiai taip 
užvaldydavo vaizduotę, kad užmiršda
vau, kur esąs. Galiu pasigirti per dau
gelį metų parengęs kelis originalius 
Mažosios Lietuvos žemėlapius, reda-

gavęs istorijos žemėlapius lietuviš
koms enciklopedijoms ir mokykloms. 
Turistinėse kelionėse naudotis jais -
tikras malonumas". Algirdas žaidė ir 
tinklinį, ir stalo tenisą. 

Kazio Kazio nuopelnas, kad Al
girdas tapo istoriku: šis mokytojas 
dėstė istoriją profesionaliai ir be galo 
patraukliai. "Thi buvo vienas iš stimu
lų pasirinkti istoriko profesiją" - sako 
A Matulevičius. Plačią patriotinę va
gą varę mokytojai matematikė Aldo
na Leišytė ir istorikas Ignas Juzelskis 
įtraukė Algirdą į kraštotyros būrelio 
veikl~. 

Šiandien A. Matulevičius įsitiki
nęs, kad patys prasmingiausi ir lai
mingiausi buvo Giedraičiuose praleis
tieji ir studijų Vilniuje metai. Visa vė
lesnė patirtis tik papildė tai, kas jau 
įgyta. Itin patiklus, sąžiningas ir šiek 
tiek naivus, kurį laiką tikėjęs Nikitos 
Chruščiovo socializmu (milijonai pa
leista iš lagerių, pasmerktas staliniz
mas ir t.t.), Algirdas jau antrame Vil
niaus universiteto kurse ėmėsi tauti
nio sąjūdžio tematikos ir vylėsi galė
siąs šią temą toliau plėtoti. Dalyvavo 
studentų mokslinėse konferencijose, 
rašė referatus apie lietuvių tautinį są
jūdį Aušros ir Val]Jo laikotarpiu, did
lietuvių ir mažlietuvių ryšius, skaitė 
pranešimus ne tik Vilniuje, bet ir Tar
tu, Odesos, Kijevo, Leningrado ( da
bar - Sankt Peterburgas), Novosibirs
ko, Vilniaus aukštosiose mokyklose. 
Svetur buvo giriamas už aktualią te
mą (pvz., Sibire - garsaus tyrinėtojo 
akad. Aleksejaus Okladnikovo ), o py
los už nacionalizmą gavo Vilniaus pe
dagoginiame institute per studentų 
mokslinę konferenciją. 

Studijų metais liovėsi sportuoti, 
tačiau dainavo Vilniaus universiteto 
liaudies dainų ir šokių ansamblyje, 
dalyvavo turistiniuose žygiuose, etno
grafinėse (su prof. Prane Dunduliene 
ir Giedraičiuose), archeologinėse eks
pedicijose. "Prisimenu Juozo Jurginio 
90-mečio minėjime Vytauto Merkio 
pasakytus žodžius, - sako A. Matule
vičius, - kad galimybė bendrauti su 
Jurginiu ir Jablonskiu jam buvusi di
džiai reikšminga. Tais sovietinio dog
matizmo laikais šie istorikai laikėsi 
nuostatos: kokia filosofija ar metodo
logija besivadovautum, svarbu, kad is
torija išliktų mokslu. Nežinau, ar pri
tarsite šiai mano minčiai, bet išlikti is
torijos mokslo atstovu to meto sąlygo
mis reiškė išlikti savimi, savo tautos 
atstovu". Tuks buvo tada, toks ir šian
dien tebėra A. Matulevičiaus gyveni
mo credo. Studijų laikais įgijęs moksli
nio darbo įgūdžių ir vėliau sutvirtinęs 

juos dirbdamas Vilniaus muziejuose, 
Matulevičius įstojo į Lietuvos mokslų 
akademijos Istorijos instituto aspiran
tūrą, laiku parašė ir 1973 m. sėkmin
gai apgynė disertaciją apie Mažosios 
Lietuvos lietuvininkų ir vokiečių san
tykius (po karo trečias atvejis, kai lai-

• J... 

Mažnji 
l lf.TUVA 

Istorikas Algirdas Matulevičius ir jo 
knygos Mažoji Lietuva XVIII amžiuje 
viršelis Ntr. V. Kaltenio 

ku apgintas mokslinis darbas), jam 
buvo suteiktas istorijos mokslų kandi
dato laipsnis (po 1993 m. nostrifikaci
jos - daktaro). 

Mažoji Lietuva tuo metu taip pat 
buvo tabu, tačiau darbas neįstrigo, di
sertacijos Lietuvių tautinė padėtis Prū
sijoje XVIII a.-XIX a. pradžioje moksli
nis vadovas, garsus istorikas, tautinio 
sąjūdžio Didžiojoje Lietuvoje specia
listas, šiuo metu - akad. prof. habil. 
dr. Vytautas Merkys liko patenkintas. 
Ir jis, ir oponentai profesoriai Bronius 
Dundulis bei Algirdas Šidlauskas net 
pasiūlė išspausdinti atskira monografi
ja - tokio aukšto mokslinio lygio buvo 
šis darbas. Nuo to laiko Mažoji Lietu
va - A Matulevičial!s džiaugsmas, rū
pestis ir skausmas. Zemė, kurios var
das buvo išbrauktas iš spaudos, moks
linių veikalų, vadovėlių, žemėlapių, iš 
žmonių atminties. 

Dr. A. Matulevičius sako, kad ty
rinėti šios žemės praeitį - raštiją, kul
tūrą, lietuvininkų etnogenezę -yra la
bai įdomu, nes didlietuviams tai nau
jas kraštas, kurio sudėtinga ir turtinga 
istorija prisodrinta įvairiausių įvykių. 
Daugiau nei 40 metų atidavęs Maža
jai Lietuvai, išnaršęs kiekvieną jos 
kampelį, jis kaskart įsitikina, kad išva
dos, kurias padarė apibendrindamas 
disertacijos medžiagą, buvo teisingos. 

Kalbėdamas su Lietuvos moksli
ninkų laikraščio Mokslo Lietuva vy
riausiuoju redaktoriumi Gediminu 
Zemlicku (2000 m. ir vėlesni leidi
niai), A. Matulevičius ne sykį džiau
gėsi, kad jam pavyko suformuluoti lie
tuvių (lietuvininkų, mažlietuvių) et
nografinės grupės Prūsijoje susidary
mo sampratą (sukritikavo vokiečių 
mokslininkų Gertrūdos ir Hanso Mor-

tensenų teoriją, kad lietuvininkai nesą 
autochtonai, o tik XV š. atsikėlę kolo
nistai iš Didžiosios Lietuvos, t.y. vė
liau negu vokiečiai kolonistai, kurie 
čia pasirodė XIII š.), švietimo Prūsi
joje ypatybes, lietuviškos ir vokiškos 
mokyklų skirtumus, evangelikų Baž
nyčios reikšmę išsaugant tautiškumą, 
santykį su katalikų Bažnyčia, tautinių 
sąjūdžių Mažojoje ir Didžiojoje Lie
tuvoje ypatybes. 

Pirmas nuodugniai ištyrė Mažo
sios Lietuvos gyventojų socialinę ir 
ekonominę struktūrą, nagrinėjo vo
kiečių valstiečių (atvykėlių kolonistų) 
ir lietuvių valstiečių, senbuvių vokie
čių ir atvykėlių vokiečių kolonistų pa
dėtį. Lygino su kitais kraštais. A. Ma
tulevičius įrodė, kad didžiulis Mažo
sios Lietuvos gyvenimo ir likimo lūžis 
buvo XVIII š. vykęs Šiaurės karas ir 
po jo sekęs badas bei didysis 1709-
1711 m. maras. Daugiau kaip pusė 
lietuvininkų išmirė, o prūsus maras vi
siškai pribaigė. Prasidėjo didžioji vo
kiečių kolonizacija. Mažojoje Lietu
voje buvo sukurta aukštesnio kultūri
nio ir ekonominio lygio provakarietiš
ka protestantiškoji visuomenė. Nors 
to krašto gyventojų autochtonų dau
guma nutauto, bet Mažoji Lietuva ir 
Didžiajai Lietuvai parodė aukštesnės 
kultūros pavyzdį, gelbėjo ją žiaurios 
Rusijos priespaudos metais, ypač 
spaudos draudimo laikotarpiu. "Da
bar Lietuvos valstybė (Didžioji Lietu
va) skolinga savo sesei Mažajai Lietu
vai", - sako mokslininkas. 

Visą gyvenimą jis jaučiasi dėkin
gas profesoriui Vytautui Merkiui, iš
mokiusiam dirbti net anais laikais is
torikui ypač nepalankiomis sąlygomis 
ir pasiekti to, kas atrodo nepasiekia
ma, skatinusiam remtis skaičiais, sta
tistika, mokiusiam analizuoti ir api
bendrinti. Tik atkaklumas ir tikėjimas 
savo darbo reikalingumu padėjo pa
tekti į uždarą Karaliaučiaus srities 
Baltijsko (buv. Piliava) miestą ir 
Laukstyčių (vok Lochstadt) pilį - iš 
lietuvių ne kariškių ten vargu ar yra 
kas lankęsis - arba po kruopelytę su
rankioti išblaškytus Mažosios Lietu
vos istorijos faktus, kai daugelis istori
nių šaltinių ir šiandien tebėra sunkiai 
prieinami arba ir visai neprieinami 
(pvz., daug svarbių Mažosios Lietuvos 
ir Prūsijos archyvų 11 Pasaulinio karo 
pabaigoje buvo planingai evakuoti į 
Vokietijos gilumą, dalis žuvo, kita da
lis dėl sumaišties įstrigo pakeliui ir at
sidūrė atsikūrusioje Lenkijoje; neįkai
nojamos vertės Karaliaučiaus slapta
sis valstybinis ir Karaliaučiaus univer
siteto archyvai dabar laikomi Prūsijos 
kultūros paveldo slaptajame valstybi
niame archyve Berlyne ). 

(Bus daugiau) 

H praeities. Toronto Prisikėlimo parapijos senosiose patalpose 1977 m. gruodžio 11 d. įvyko paskutinis šiauliečių sambūrio susirinkimas Ntr. M. Pranevičiaus 



Pasaulio didžiqjų rūpesčiai 
G-8 - pasaulio jtakingiausių šalių aštuonetuko susitikimas 

VALDAS SAMONIS nui, kuris dabar bando sugrą- mistu švedų .kilmės Anders 
žinti seną imperin!- komunis- Aslund. paruošėme iniciatv.n. 

Prieš kelioJika m...+o• 0 tiks- T , •.7 ~"t> 
..,„t> tinę Rusiją. 'lbdėl Rusija šiuo kad prieš tam aštuonetu.kui 

liau - 1986 metais, 'lbronto metu nelabai tinka įtakingiau- susitinkant Sankt Peterburge, 
universitete susidėjau su iški- sių šalių aštuonetuke. (Liku- Rusijoje būtų labai reikalinga, 
liausios Kanados ekonomistės sios septynios šalys galvoia, kad Vr„ ... ~. pasaulis parodytų 
ukrainiečių kilmės Sylvia Ost- kad būtų geriau, jei būtų pa'si- solida;;;ą su nelabai seniai 
ry komanda, kuri ruošė Kana- likęs senas septynetukas). iš po Rusijos okupacijos pabė
dos vyriausybei medžiagą kas- Rusijos problema sugrįžo gusiais Baltijos kraštais ir susi
metiniam, tadadar-G-7susi- ir šiame aštuoniukės susiti- tiktų Vilniuje mažam pasi
tikimui. Iš ten mano artima kim.e Vokietijoje. Putinas pa- macymui. Aš jau buvau su As
pažintis su septynetuko, dabar siskelbė didžiausiu ir vieninte- lund paruošęs medžiagą, per 
aštuonetuko, problemomis. liu demokratu pasaulyje, internetą paskleidžiau tą idė-

Birželio 6-8 d.d. Vokieti- smarkiai sukritikavo Bush ad- ją, susisiekiau su Lietuvos 
jos kurorte prie Rostoko, Hei- ministracijos iniciatyvą Čeki- istaigom. Niekas iš tos inicia
ligendamm. miestelyje, įvyko joje ir Lenkijoje įsteigti rake- tyvos neišėjo, na, ir negalėjo 
aštuonių valstybių galvų mi- tines gynybos bazes prieš šalis, išeiti, juk tuo metu Lietuvos 
nisterių pirmininkų susitiki- kurios galėtų pulti Vakarus, reikalus daugeliu atvejų tvar
mas. Šis aštuonetukas susi- vadinamas "rogue states", to- kė KGB rezervas, tad ir nega
tinka kasmet kur nors pasau- kias kaip Šiaurės Korėja, Ira- lėjo būti kitaip. 
lyje ir sprendžia aktualias nas ir t.t. Žinoma, Putinas sa- Pasibaigus šiam G-8 susi
tarptautines problemas. Šį vo pasipriešinimą parėmė ne tikimui Vokietijoje, Lietuvai 
kartą buvo kalbama apie kli- tik žodžiais, bet ir pasakė nu- pamoka yra ta, kad dabar jai 
mato atšilimą, dėl kurio pas- kreipsiąs savo raketas į Euro- reikėtų žiūrėti į energetinį 
kutiniu metu tiek daug kont- pą, ir šaltas karas, kuris, mano saugumą ir spręsti šią prob
roversijų vyksta, 1iečiojo pa- nuomone, jau faktiškai prasi- lemą Europos rėmuose. Jeigu 
saulio, ypač Afrikos, proble- dėjo, įsiliepsnos šalta ugnimi. reikalai klostysis taip ir toliau, 
mas, be to, vadinamų proble- Po tokių Putino pareiškimų Lietuvos energetinis saugu
miškų kraštų, tokių kaip Ira- kai kurie analitikai sako, kad mas negerės, o blogės, ir Lie
nas ir kitos šalys Artimuose Rusiją turėti aštuonetuke nė- tuva atsidurs ne Vakarų P,USė
rytuose, politiką ir kaip su jo- ra taip tikslinga, kaip Jelcino je, o atsisės ant tvoros. Šiuo 
mis elgtis. laikais. metu žiūrint iš geopolitinės 

Iš aštuonių kraštų (Ame- Rusijos problema aštuo- strategijos taško, Lietuvos 
rikos, Kanados, Didžiosios netuke didėja ir dėl to, kad geopolitinė padėtis ne gerėja, 
Britanijos, Prancūzijos, Vo- Europos sąjunga kažkaip ne- o blogėja. Iš kitos pusės, ka
kietijos, Italijos, Japonijos ir pastebimai greitai tapo pri- dangiRusijalošiaESdujųrin
Rusijos) atvykę atstovai apta- klausoma nuo Rusijos dujų. kos priklausomybės nuo Ru
rė tas problemas, kurios šiuo Be to, Rusijos prezidentas Pu- sijos korta, ji gali būti išmesta 
metu yra labai opios visam tinas puikiai išnaudoja faktą, iš G-8, ypač jei reikalai ir to
pasauliui. kad Bush administracija labai liau taip klostysis. Pati Rusija 

Rusija įtakingiausių kraš- susilpnino Ameriką visais at- yra labai neturtinga valstybė 
tų būrin pateko tik prieš 9 m.e- žvilgiais, sumažino jos autori- (jos bendras produktas vie
tus. 'Tui buvo prezidento Jelci- tetą pasaulyje. 'lbdėl Putinui nam gyventojui apie 10% sep
no laikais, kada Vakarų pa- daug lengviau dabar reika- tynetuko), būtent tai gali su
saulis norėjo Rusijai suteikti lauti ir boikotuoti, šantažuoti kelti Sibiro ir kitų Rusijos da
paramą vykdant rimtas de- gana normaliai vykstančius aš- lių norą pačioms parduoti naf
mokratijos ir ekonomikos re- tuoniukės susitikimus, kuriuos tą, 0 ne duoti ją Maskvai, kad 
formas šalyje. iki šiol rengdavo septynetukas. nomenklatūra pasilaikytų vis-

J elcinas gana smarkiai Pernai įvyko aštuonetuko ką sostinėje ar St. Peterburge. 
bandė reformuoti Rusiją, šiek susitikimas Sankt Peterburge, Šiemet Lietuvai svarbu, 
tiek jam tai pavyko padaryti, Rusijoje. Su kolegomis, ypač kad JAV raketas dislokuotų 
_ta_č_ia_u_v_al_dži_v_·_ą_p_e_rd_a_v_ė_P_u_ti_-_g_a_rs_i_u_a_m_e_r_ik_1_·e_č1_·ų_e_ko_n_o_- Lenkijoje (viena iš Lenkijoje 

neoficialiai svarstomų vietų 
raketoms įrengti yra Suvalkų 
trikampyje prie pat Lietuvos 
sienos, nors kalbama ir apie 
Lenkijos pamarį Slupsk) ir 
ČCkijoje. Keistas yra Rusijos 
pasiūlymas JAV raketas įreng
ti Azerbaidžane. Turbūt Puti
nas jau kažkokį planą rezga ir 
nori laimėti kažkiek lai
ko. Kosovo problema yra tik 
šalutinis konfliktas su Rusija. 

~W~\I~ 

DENT.A.L C::.A.R.E 
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Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA - visuomet a:eriausiomis 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 

1b ronto jstaigoje esu antradieniais tarp 11ir 17 val. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsik11iečia11tgimi11es iš Lietuvos, arba Jums skre11da11t į Liet111•ą. 

JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. K.reipk.itės visomis sava itės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos lwlbėkite suALGIU MEDELIU 
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__ .....,., KANADOS ĮVYKIAI „, -

Keršto aukoms atminti 
Toronte, minint 22-ąsias 

tragiškos iiities metines, ati
dengtas paminklas lėktuvo 
Air lndia (skrydis 182) au
ko:ms. Šis lėktuvas 1985 m. 
buvo susprogdintas virš Ai
rijos. Jame skridę 329 kelei
viait tarp jų - 280 kanadie
čių, ir įgula žuvo. Po ilgiau
sio ir brangiausio Kanados 
istorijoje teisminio tyrimo 
apkaltintas tik vienas asmuo. 
Manoma, kad lėktuvą su
sprogdinti siekė sikhų tero
ristai, norėję atkeršyti už su
griautą šventyklą. Paminkli
nėje sienoje sumūryti akme
nys iš Indijos, Japonijos, Ai
rijos ir JAV. Paminklo atida
rymo iškilmėse dalyvavo Ka
nados ministeris pirminin
kas S. Harper, pripažinęs, 
kad ši tragedija privertė iš 
naujo įvertinti terorizmo 
grėsmę. 

Kanados ministeris pir
mininkas S. Barper pareiš
kė, kad Kanados misija Af
ganistane bus pratęsiama, 
tik išsiaiškinus parlamento 
ir daugelio kanadiečių nuo
monę ir norus. Tučiau net jei 
karinė misija po 2009 metą 
bus nepratęsta, Kanada, mi
nisterio pirmininko many
mu, turi galimybę dalyvauti at
statomajame darbe, kuriant 
ir stiprinant Afganistano de
mokratines institucijas. Šiuo 
metu Afganistane yra pus
trečio tūkstančio Kanados 
karių. Nuo karo pradžios yra 
žuvę 57 kanadiečiai. 

B•vęs liberalų partijos 
narys Joe Comuzzi papildė 
konservatorių gretas. Minis
teris pirmininkas S. Harper 
Thunder Bay, ON, pasveiki
no naująjį narį. Joe Comuz
zi liberalų partijos nariu bu
vo 18 metą. Jis yra buvęs li
beralų vyriausybės jaunes
niuoju ministeriu, atsakingu 
už Ontario šiaurės ekonomi
nę plėtrą. Tučiau J oe Co
muzzi ne visada pritarė hl>e
ralų politiniams sprendi
mams ir nebijojo pasakyti 
savo nuomonės. Jis aiškiai 
pasisakė prieš tos pačios ly
ties asmenų vedybų įstaty
mą, o šių metų kovo mėnesį 
balsavo už konservatorių 
siūlomą biudžetą. Už tai bu
vo pašalintas iš liberalų par
tijos ir parlamente dirbo 
kaip nepriklausomas atsto
vas. S. Harper keletą kartų 
paskatinus, Joe Comuzzi nu
tarė tapti konservatoriumi, 
padidindamas šios partijos 
narių skaičių parlamente iki 
125. 

Pallline Marois be dide
lių pastangų tapo naująja 
Kvebeko partijos vadove. 
Rinkimuose kitų kandidatų 
nebuvo. Jos trečiasis bandy
mas užimti šios partijos va
dovo vietą buvo sėkmingas. 
Pauline Marais, 58 m. amžimJs, 
4 vaikų motina, turi nemažą 
parlamentinio ir vyriausybi
nio darbo patirtį. Buvusi so
cialinė darbuotoja, mokyto
ja buvo finansų, sveikatos 
apsaugos ministere, dirbo 
kitą vyriausybinį darbą. Kol 
kas naujoji vadovė nekalba 

apie referendumą. Jos pir
moji užduotis atgaivinti ir su
stiprinti partiją, paskutiniuose 
rinkimuose patyrusią skau
dų pralaimėjimą. 

New Brunswick provin
cija dar šią vasarą pradės 
greitkelio pagerinimo pro
jektus. Dalį šių darbų išlaidų 
padengs federacinė vyriau
sybė. Numatyti keturi greit
kelių atnaujinimo projektai 
ne tik pagerins susisiekimą, 
bet ir gyventojų užimtumą 
statybos ir remonto darbuo
se. Kanados ministeris pir
mininkas S. Harper, praneš
damas šią žinią provincijos 
vyriausybei, pabrėžė, kad tik 
vieninga ekonomika ir stip
rūs federaciniai ryšiai lei
džia įgyvendinti bendrus pla
nus, kurie tarnauja visų ka
nadiečių gerovei. 

Apklausų rezultatai ro
do, kad kanadiečiai pritaria 
įvairioms abipusėms laisvo
sios prekybos sutartims. Dau
giau .kaip pusė apklaustųjų 
patenkinti Kanados preky
bos partneryste su JAV, Mek
sika, Europos sąjungos vals
tybėmis. Tučiau daugiau nei 
pusė apklausos dalyvių nei
giamai vertina tokią abipusę 
prekybos galimybę su Kinija. 

KanadOfil atominės elekt
rinės per savo veikimo laiką 
pagamins iki 3.6 bln. kuro 
atliekų. Federacinė vyriau
sybė patvirtino ilgalaikių 
atominio kuro atliekų sau
gyklų planus. Dabar šio kuro 
atliekos saugomos netoli 
elektrinių 50 metrų po žeme. 
Numačius pastovias vietas, 
jos bus surenkamos ir saugo
mos po 1,000 m nelaidžios 
uolienos sluoksniais saugyk
lose. Keturių provincijų -
Ontario, Kvebeko, New 
Brunswick atominės elekt
rinės ir Saskatchewan urano 
kasyklos turi tokių saugoti
nų atliekų. 

Fnclerictone, NB, atida
ryta pirmoji federacinės vy
riausybės finansuojama psi
chinės sveikatos klinika. Ji 
skirta karo veteranams, da
bar tarnaujantiems kariš
kiams ir policininkams, savo 
tarnyboje patyrusiems psi
chologinius negalavimus ir 
priepuolius. Klinikai išleista 
apie 1.5 min. dol. Dar ketu
rios tokios psichinės sveika
tos gydyklos bus įsteigtos ki
tose šalies vietose. 

Po pn~o su veteranais 
iš užimamų pareigą atsista
tydino Kanados valstybinio 
Karo muziejaus Otavoje di
rektorius. Nesutarimai kilo 
dėl įrašų stende apie sąjun
gininkų bombardavimą Vo
kietijoje II Pasaulinio karo 
metais. Veteranai muziejaus 
įraše įžvelgė kaltinimus dėl 
betikslio civilių ir miestų 
bombardavimo. Muziejaus 
vadovai ir istorikai tvirtina, 
kad stendo įrašuose pateikta 
objektyvi, dokumentais pa
remta informacija. Vetera
nai kreipėsi į senatą, ir sena
to komisija nutarė šiame įra
še pakeisti 60 žodžių pagal 
veteranų pageidavimus. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
DAUGĖJA AVARUŲ 
BNS žiniomis, birželio 

pirmą savaitę Lietuvos poli
cininkams įkliuvo 758 ne
blaivūs vairuotojai. Blaivu
mo tikrinimo metu policijos 
pareigūnai Lietuvoje patik
rino 39,462 vairuotojus. Pa
lyginus su praėjusių metų 
gruodžio mėn. vykdytos pa
tikros rezultatais, birželio pra
džioj e buvo sugauta 40.1 % 
išgėrusių vairuotojų dau
giau. Lengvas girtumo laips
nis nustatytas 432 vairuoto
jams, vidutinis - 204, sun
kiai apgirtę vairavo 122 as
menys. Neblaivūs vairuoto
jai 2006 m. Lietuvoje buvo 
kalti dėl 761 eismo įvykio 
(11.2% visų eismo įvykių). 
Siuose įvykiuose žuvo 66 
žmonės. Taip pat nemažėja 
bendras avarijų skaičius 
Lietuvos keliuose. Š.m. ge
gužę Lietuvoje užregistruo
ta 601 avarija, kuriose žuvo 
65 žmonės, dar 754 sužeisti. 
Pasak Lietuvos policijos eis
mo priežiūros tarnybos, pa
lyginti su praėjusių metų ge
guže, šiemet įvyko 40 avari
jų daugiau. 

SUMAŽĖJO SKAITITOJŲ 
Statistikos departamen

tas išleido leidinį Kultūra, 
spauda ir sportas, kuriame 
skelbiami 2006 m. Lietuvos 
bei kai kurių kitų Europos 
valstybių duomenys apie 
kultūros įstaigų, radijo ir te
levizijos, valstybinių archy
vų, sporto organizacijų veik
lą bei knygų, žurnalų ir laik
raščių leidybą. 2006 m. Lie
tuvoje labiausiai išaugo kino 
teatrų lankomumas. Per 
metus kino teatruose apsi
lankė 2.5 mln. žiūrovų, dvi
g_ubai daugiau nei 2005 m. 
Salyje veikia 48 kino teatrai, 
kuriuose yra 77 kino salės. 
Per metus parodyti 143 nau
jausi įvairių šalių kino fil
mai, iš kurių daugiau nei 
60% sukurta JAV. Muziejų 
lankytojų 2006 m. buvo 2.9 
mln., nuo 2005 m. jų skai
čius padidėjo 160,000. Dau
giausia lankytojų sulaukė 
Lietuvos jūrų muziejus. 
Teatrai, kurių šalyje yra 32, 
2006 m;, parodė 4,400 spek
taklių. Ziūrovų skaičius per 
metus padidėjo daugiau nei 
100,000 ir siekia beveik l 
mln. Ypač padaugėjo žiūro
vų nevalstybiniuose teat
ruose. Bibliotekų skaitytojų 
skaičius 12er metus sumažėjo 
16,000. Salyje veikia 1396 
bibliotekos, iš jų dauguma 
(82%) yra kaime. Beveik 
pusė Kultūros ministerijai 
pavaldžių bibliotekų turi 
kompiuterius, iš jų 80% pri
jungti prie interneto. 2006 
m. buvo išleista 4548 kny
gos, jų tiražas per metus pa
didėjo nuo 7 .8 mln. iki 8.8 
mln. Išleisti 449 žurnalai ir 
334 laikraščiai. Laikraščių 
metinis tiražas padidėjo be
veik 20%, žurnalų -15%. 

PAGERBĖ KANADIETĮ 
Kanados kariai pagerbė 

per 11 Pasaulinį karą Lie-

tuvoje žuvusio Karališkųjų 
Kanados oro pajėgų pirmo
jo rango viršilos Keith Oli
ver Perry atminimą birželio 
21 d. Šilutės rajone, Macikų 
kaimo kapinėse. Lietuvoje 
dabar vykstančiose tarptau
tinėse pratybose "Gintarinė 
viltis" dalyvaujantys Kana
dos kariai budėjo garbės 
sargyboje kartu su Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų kariais. 
Kapinėse buvo atidengtas 
atminimo paminklas viršilai 
K.O.Perry. Renginio metu 
taip pat vyko simbolinis 
Prancūzijos karinių oro pa
jėgų naikintuvų skrydis virš 
minėjimo vietos, pagerbiant 
žuvusiųjų karių atminimą. 
Pagerbimo iškilmę organi
zavo Lietuvoje gyvenančių 
kanadiečių bendruomenės 
atstovai ir Kanados amba
sada. 

ATLYGINS ŽALĄ 
BNS žiniomis, birželio 

20 d. Lietuvos apeliacinis 
teismas nusprendė, kad už 
Lietuvos partizanų Jono ir 
Antano Aštrauskų nužudy
mą nuteisti buvę sovietų pa
rankiniai - saugumo papul
kininkis Vytautas Vasiliaus
kas jr slaptoji agentė Marti
na Zukaitienė - nužudytų 
partizanų dukrai ir dukterė
čiai turės atlyginti 150,000 
litų neturtinę žalą. 2004 m. 
V. Vasiliauskas ir M. Žukai
tienė buvo pripažinti kaltais 
dėl partizanų nužudymo 
1953 m. M. Žukaitienei skir
ta 5 metai laisvės atėmimo, 
V. Vasiliauskui - 6 metai. 
Abu dėl ligos nuo realios 
laisvės atėmimo bausmės 
buvo atleisti. Po šio nuo
sprendžio, J. Aštrausko duk
ra ir A. Aštrausko dukte
rėčia Martina Aštrauskaitė
Bikuličienė kreipėsi į teis
mą su civiliniu ieškiniu, pra
šydama atlyginti šeimai pa
darytą moralinę ir materiali
nę žalą. Kauno apygardos 
teismas šį ieškinį buvo at
metęs. Tuda partizano duk
ra kreipėsi į Lietuvos ape
liacinį teis~ą. Slaptajai 
agentei M. Zukaitienei už 
svarbią informaciją apie par
tizanų slapstymosi vietą so
vietai buvo įteikę 2,000 rublių. 

LAIMĖJO REKLAMA 
Lietuvos žiniasklaidos 

planavimo agentūra "Ilend
mark/U niversal McCann 
Vilnius" tarptautiniame Ka
nų reklamos festivalyje ži
niasklaidos kategorijoje bir
želio 20 d. apdovanota si
dabriniu Kanų liūtu, skelbia 
BNS. Apdovanojimas įteik
tas už pernai gegužę įgyven
dintą buitinės elektronikos 
perdirbimo įmonės "EMP 
recycling" įvedimo į rinką 
projektą.Tai pirmasis tokio 
lygio apdovanojimas ne tik 
Lietuvoje, bet ir visose Bal
tijos šalyse. 2004 m. įsteigtos 
"Trendmark/Universal Mc
Cann Vilnius" klientai yra 
"MasterCard", "Sadolin", 
"ExonMobil", UPS, "Mic
rosoft" ir kitos įmonės. RSJ 

Hamiltono tautiniq šokią ansamblis "Gyvataras" reiškia nuoširdžią padėką visiems, kurie rėmė 
šią pirmą jo kelionę į Lietuvą pasirodymui Dainų šventėje, ypatingai TALKOS lietuvių kredito 
kooperatyvui, Kanados lietuvių fondu!, Prisikėlimo kredito kooperatyvui, Hamiltono šauliq kuo
pai, St. Catharines bendruomenei ir "Zagarų" muzikantams. Padėka Petrui ir Lidijai Otto, Kaziui 
ir Elenai Gudinskams, Raimundui ir Ramonai Valadkoms, Gražinai ir Vladui Drešeriams, Geno
vaitei Breichmanienei, Angelei Vaičiūnienei ir "Marlin 'lravel", Aušros Vartų parapijiečiams ir vi
siems draugams bei tėvams už Jūsų nuolatinę paramą. Ypatinga padėka Genovaitei Breichmanie
nei už mokymą, išmintį ir patarimus; Ritai Karasiejienei (išeivijos ryšininkei) už jos nenuilstamas 
pastangas ir pagalbą. Ji parūpino mums apsistojimą, transportą ir meno programos pakeitimus. 
Dėkojame Raimundui Valadkai užjo kantrybę ir pagalbą tvarkant mūsų kelionę lėktuvu. Nuo rug
sėjo mėnesio ruošėmės d!!,lyvauti Sokių dienoje. Kiekvieną sekmadienį repetavome, dažniausiai 
linksmai, o kartais ir ne! Zadame puikiai atstovauti ne tik Hamiltonui, bet ir visai Kanadai. Ačiū 
Jums visiems! 

Jonas Januškevičius, dalyvavęs talentų pasirodyme, surengtame 
Hamiltone, prie savo meno-medžio drožinių Ntr. L. Stungevičienės 

Hamilton, ON 
ŠIOKIADIENIAIS Aušros 

Vartų šventovėje Mišios 9 v.r. 
Sekmadieniais - 9 v.r. (votyva) 
ir 10.30 v.r. (suma). St. Catha
rines, ON, Mišios šeštadieniais, 
4 v.p.p. Dėl išsamesnės infor
macijos skambinti į kleboniją 
tel. 905 522-5272. 
v LlEI'lMŲ KANKINIŲ KRY
ZIAUSATIAIDAI Midlande įryks 
rugpjūčio 19 d. Kryžiaus kelias-
2.30 v.p.p., šv. Mišios -:, 3 v.p.p. 

KUN. AUDRIUS SARKA, 
OFM, išvyksta į Lietuvą liepos 
6 d. ir grįžta rugpji!čio 13 d. Jį 
pavaduos Kauno Sv. Dvasios 
Silainių parapijos klebonas 
kuo. Emilis Jotkus. Visais rei
kalais kreiptis į kuo. Emilį Jot
kų arba į diakoną Bernardą Be
lieką, OFM, tel. 905 522-5272. 

''Tėviškės'' parapija išsikelia 
Lietuvių evangelikų liuteronų parapija keliasi į Westem Springs, IL 

EDVARDAS ŠULAITIS 

Lietuvių evangelikų liute
ronų "Tėviškės" parapija, ku
rj prieš 55 metus buvo įsteigta 
Cikagoje ir pusšimtį metų lai
kydavo pamaldas nuosavoje 
šventovėje (6641-45 S. Troy 
St.) istorinio lietuvių Mar
quette Parko r~jone, neseniai 
nutarė keltis į Cikagos vakari
nėje dalyje esantį Western 
Spriy.gs, IL, miestelį. 

Si parapija jau nuo senų 
laikų yra lietuviškiau!!}a iš visų 
evangelikų parapijų Cikagoje. 
Ją įsteigė iš Vokietijos pabė
gėlių stovyklų atvykę lietuvių 
kilmės žmonės. Parapijos ini
ciatoriai buvo 1951 m. į Čika
gą persikėlęs kun. Antanas 
Ilakis, Martynas Preikšaitis ir 
kiti iš Klaipėdos krašto kilę 
lietuvninkai. 

1952 metai yra laikomi 
šios parapijos pradžia, tačiau 
penkerius pirmuosius metus 
pamaldos ir kita parapijinė 
veikla vyko slovakų evangeli-

kų liuteronų šventovėje pieti
nėje Halsted gatvėje, prie 19th 
Place. 

Nupirktas buvusios žydų 
sinagogos pastatas 

Didėjant parapijiečių skai
čiui buvo nutarta pirkti šven
tovę. Sužinojus, kad parduo
damas žydų sinagogą priglau
dęs pastatas Marquette Parke, 
nuspręsta įsigyti jį. Tai buvo 
padaryta 1957-aisiais. 

Prireikė daug rankų ir pa
stangų, kol šis pastatas tapo 
tinkamu naudoti. Daugelis 
parapijiečių čia be atlygio dir
bo įrengdami altorių, sudė
dami naujus suolus, krikščio
niškai šventovei tinkamus lan
gus, ant stoso pastatydami 
kryžių ir kt. Si šventovė, kaip 
veikianti, oficialiai užregist
ruota 1957 m. Jai suteiktas 
"Tėviškės" vardas, nes buvo 
norima pabrėžti savojo krašto 
tradicijas. 

Tuomet pradėta rūpintis 
ne vien tik religine, bet ir vi-

suomenine, kultūrine, pašal
pine, švietėjiška bei kitokia 
veikla. Buvo įsteigtas jaunimo 
ratelis, turėjęs vaidybos ir tau
tinių šokių grupes. Pradėjo 
veikti sekmadieninė mokykla. 
Įsteigtas parapijos choras, ku
riam vadovavo Leonas Gru
žas, o vėliau - muzikas Jurgis 
Lampsatis. Beje, jo dukra Ra
minta, tapusi žinoma pianiste 
ir muzikos profesore, dabar 
dirba Lietuvoje ir Vokietijoje. 
Ilgą laiką šioje šventovėje var
gonininkavo žymusis kompo
zitorius prof. Vladas Jakubė
nas, kurio vardu pavadinta 
draugija, populiarinanti šio 
muziko palikimą, veikia Čika
goje bei turi skyrių Lietuvoje. 
Sioje parapijoje veikė moterų 
draugija, kuri rūpinosi ir ser
gančiųjų parapijiečių lankymu 
bei neturtingųjų ir Vokietijoje 
likusių tikėjimo brolių bei 
seserų šelpimu, o vėliau - pa
rama tikintiesiems Lietuvoje. 

Nukeltai 14-tą psl. 



Kalgario lietuviai, susirinkę atsisveikinti su Vanda ir Iziku Katz 

Calgary, AB 
MŪSŲ BENDRUOMENĖ 

auga ir didėja, atvyksta į Kalga
rį vis daugiau ir daugiau lietu
vių pastoviam gyvenimui. Džiau
giamės, kai atvyksta ir liūdime, 
kai išvyksta. Atsisveikinome su 
Cynthia Yaunish ir jos dukra 
Ema. Jos išvyksta į Kamloops, 
BC. Cynthijai išleistuves suruo
šė Elvyra ir Arvydas Krausai 
savo namuose. Dar viena šeima 
palieka mus ir išvyksta gyventi į 
Otavą - tai Vanda ir Izikas 
Katz. Jie išgyveno Kalgary 33 
metus. Vandutė ir Izikas buvo 
aktyvūs nariai ir dalyviai visų 
buvusių ir esamų lietuvių orga
nizacijų Kalgaryje. Atsisveiki
nimo proga Elvyra ir Arvydas 
sukūrė vaizdajuostę apie jųjų 
gyvenimą ir praleistus metus 
Kalgary. Taip pat buvo įteiktas 
plakatas su "Kuršių Nerija", 
kurį mūsų apylinkei padovano
jo Vytautas Mikelionis iš TM
ID, Lietuvos. Dėkojame Linai 

RE;/AA..X FOUR SEASONS 
~/rl REALTY LIMITED 

Assoclate Broker, 67 Flrst Street 
Colllngwood, Ontario L9Y 1A2 

Parduodan t, pe rkant 

ar tik tlėl informacijos 

apie namus, va arna
m i us , ū k i u s, žem e s 

Wasagos, "taynerio ir 

o llingwoodo apy
link · e kreipk it· s j 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

11Dievas teikia mums meilę , 
kad mylėtume tą , kurį 

Jis mums duoda'1 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

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

Kalgario bendruomenė atsisveikino su Cynthia Yaunish (deši
nėje) Elvyros ir Arvydo Krausų namuose 

Čepaitienei už didelį ir labai siems renginiams. O mūsų gre
skanų "Napoleono" tortą, kurį tas papildė Saulius ir Eglė Pet
ji iškepė „šia proga. Visuomet ravičiai. Taip pat vasarai atvyko 
dėkingi Zilvinui Liaukoniui, Auksuolė su dukra Sondrita iš 
suorganizavusiam prožektorių, Čikagos bei Loreta Brazukas iš 
bei visokeriopą aparatūrą ne Ontario, planuoja atvykti Si
tik šiam, bet ir visiems praėju- mona Reznik iš Toronto. EBZ 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

~~ 
A~ 
u 
s 
T 
u 
v 
E 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybl!. 

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

(prie Evans] 
Savininkas Jurgis Kulle~ius 

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 l 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 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.50% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 4.00% 
2 m. term. indėlius ...... 4.00% 
3 m. term. indėlius ...... 4.10% 
4 m. term. indėlius ...... 4.20% 
5 m. term. indėlius ...... 4.35% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 4.00% 
2 m. ind. . ............. 4.00% 
3 m. ind. . ............. 4.10% 
4 m. ind. . ............. 4.20% 
5 m. ind. . ............. 4.35% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 8.50% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

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

A.a. Jurgis Jurgutis, Lie
tuvos garbės konsulas Det
roite ir šios LB apylinkės vei
kėjas, 71 metų, staiga susir
gęs mirė balandžio 30 d. 
Henry Ford ligoninėje, Det
roite. Velionis gimė 1936 m. 
Varniuose. Su tėvais 1944 m. 
pasitraukė į Vokietiją. Po ka
ro gyveno pabėgėlių stovyk
loje Regensburge, Bavarijo
je. 1949 m. Jurgučių šeima 
atvyko į JAV ir apsigyveno 
Detroite. Čia Jurgis 1954 m. 
baigė gimnaziją ir įstojo į 
Wayne State universitetą. 
Netrukus buvo pašauktas į 
kariuomenę ir tarnavo Ha
vajuose ryšių daliny. Grįžęs 
iš kariuomenės, Wayne State 
universitete studijavo pra
monės inžineriją, įsigijo ma
gistro laipsnį. Baigęs moks
lus, įsidarbino Fordo auto
mobilių įmonėje. Padirbėjęs 
buvo pakviestas vadovauti 
naujų projektų bei sutarčių 
sudarymui. Jam teko dar
buotis ir kituose kraštuose -
Europoje, Brazilijoje, Mek
sikoje ir Japonijoje, vado
vaujant naujų Fordo gamyk
lų statyboms. Jis veikė ir Lie
tuvių bendruomenėje, Die
vo Apvaizdos parapijoje Det
roite. Buvo šios parapijos ta
rybos pirmininkas. Priklausė 
lietuvių skautų akademikų 
"Vytis" sąjūdžiui. Daugelį 
metų buvo skautų "Baltijos" 
tunto tuntininkas. Priklausė 
Amerikos lietuvių respubli
konų partijai. 2001 m. pa
skirtas pirmuoju Mičigano 
valstijoje Lietuvos garbės 
konsulu. Laidotuvių namuo
se atsisveikinimo žodį su ve
lioniu Lietuvos vyriausybės 
vardu tarė Lietuvos ambasa
dorius Vašingtone A. Brūzga 
ir Lietuvos garbės konsulė 
Ohio valstijoje l. Bublienė. 
Velionis buvo pašarvotas 
Dievo Apvaizdos šventovė
je. Gedulines Mišias aukojo 
klebonas kun. R. Repšys, pa
mokslą pasakė Šv. Antano 
parapijos klebonas kun. A. 
Babonas. Velionies liūdėti 
liko žmona dailininkė Dan
guolė, dukra Asta su šeima, 
sūnus Paulius, brolis dr. Jo
nas Jurgutis su šeima, gimi
nės Amerikoje ir Lietuvoje. 

Gudija 
Pelesos lietuvių viduri

nė mokykla gavo iš Gudijos 
švietimo ministerijos raštą, 
kad mokyklos darbas įvertin
tas labai gerai. Patikrinimas 
vyko vasario mėnesį. Mo
kykloje buvo švenčiama 
tarptautinė šeimos diena. Į 
mokyklos salę buvo susirin
kę mokytojai, mokiniai ir jų 
tėvai. Lydoje vyko festivalis 
"Gudija mano gimtinė". Pe
lesos lietuvių mokyklos mo
kiniai, vadovaujami mokyto
jų A. Česonienės ir P. Rim
kaus, pasirodė su programa 
apie linus. Buvo nusivežę ir 
linų verpimo ratelius. Jie at
rinkti dalyvauti ir antroje 
festivalio dalyje Gardine. 

Rimdžiūnų lietuvių vi
durinės mokyklos mokiniai 
buvo išvykę į Krėvės pilį 
Nesvydžių. Kelionę finansa
vo Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamentas prie Lie
tuvos vyriausybės. Gegužės 
mėnesį, mokytojų vadovau
jami mokiniai, tvarkė Rim
džiūnų, Giliūnų bei karių ka
pus, B. Laurinavičiaus ir Vy
tauto Didžiojo paminklų ap
linką. Vilniuje, Antakalnio 
klinikose paminėtos ilgame
čio šių klinikų vadovo, Ger
vėčių kraštiečio Stasio Rep
šio penktosios mirties meti
nės. Per Lietuvos televizijos 
laidą "Panorama" buvo paro
dytas reportažas apie Pelesos 
ir Rimdžiūnų lietuviškų mokyk
lų veiklą. Kalbėjo Peleso~ mo
kyklos direktorius A. Svel
nys, mokytojai bei mokiniai. 

Airija 
Šiame krašte, kaip skel

bia BNS, kai kuriose mokyk
lose diskriminuojami lietu
viai mokiniai. Jiems drau
džiama tarpusavy kalbėtis 
lietuviškai. Lietuvos vaiko 
teisių apsaugos kontrolierės 
teigimu, Airijoje yra mokyk
lų, kur net seserims ir bro
liams draudžiama tarpusavy 
kalbėtis lietuviškai. Airių mo
kyklos geram elgesiui pažy
mėti vartoja žvaigždučių sis
temą. Už gerą elgesį lietu
viukams, šios žvaigždutės nu
braukiamos, jei išgirstama, 
juos kalbant lietuviškai. Esą 
ir kitokių diskriminacijos 
reiškinių. Pvz. viename mies
te lietuvaitės paauglės buvo 
mušamos už tai, kad jos gra
žesnės už aires. Vaiko teisių 
apsaugos kontrolierė R. Ša
lavičiūtė yra įsitikinusi, kad 
pirmiausia reikėtų kreiptis į 
tėvus, kad jie sugebėtų savo 
vaikams padėti. Vaikams pa
dėti esą galima įvairiai. Pvz. 
gali į tokias mokyklas nueiti 
tėvai ir pasikalbėti su mo
kyklos vadovybe. Pasak kont
rolierės, bus siekiama bend
radarbiauti su lietuvių laik
raščiais Airijoje ir lietuviš
kais interneto tinklalapiais. 

Britanija 
Britanijoje, kaip skel

biama Lietuvos žiniasklaido
je, atsirado naujas būdas pre
kiauti žmonėmis. Imigrantai 
yra visaip išnaudojami. Jiems 
mokami menki atlyginimai. 
Pastaruoju metu šiame kraš
te yra atliekami žurnalisti
niai tyrimai. Tokiame tyrime 
dalyvavo žurnalistas A. Lel
kaitis iš Lietuvos. Apsime
tęs, kad ieško darbo Angli
joj e, jis Lietuvoje mokėjo 
šimtus svarų už pažadėtą 
darbo vietą Hall mieste. At
vykus jam į Angliją, pasiro
dė, kad tokios vietos visiškai 
nėra. Kita tarpininkaujanti 
firma pasiūlė jam kitą darbą. 
Po dviejų savaičių apsimetė
lis žurnalistas gavo 97 svarus 
už 20 valandų. Bet 57 svarai 
buvo atskaityti už apgyven
dinimą perpildytose patal
pose. JA 
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Čikagos lietuvių praeities įamži
nimui literatūros nėra da'Dg išleista. 
'l.Oclėl kiekvienas leidiays iioje srityje 
yra brangus ir vertingas, nes ii jų is
torikai galės imti medžiagą tolesnėms 
savo studijoms. 

Lietuvių kapinės mės į kitą pasaulio pusę, bet ir proble
mos, kilusios begyvenant šiame krašte. 
Vyskupijos kapinių ir laidojimo tvar
ka, kuri labai skyrėsi nuo tradicinių 
lietuviškų papročių, nepatenkino lie
tuvių bendruomenės daugumos. žmo
nės ryžosi saugoti šventus dalykus. 
Šioje knygoje nesiimama vertinti ar 
argumentuoti šių nesutarimų. Antro
joje dalyje pateikiamos ištraukos iš to 
meto spaudos, taigi skaitytojas gali 
susidaryti savo nuomonę apie pastan
gas dėl kapinių lietuviškumo išlai
kymg. 

Naujas leidinys apie Šv. Kazimiero lietuvių kapines 
Čikagoje. Jo sutiktuvės Čikagos Jaunimo centre 

Nors Čikagos Šv . .Kazimiero lietu
vių kapinės savo šimtmetį minėjo 
2003-aisiais, tačiau leidinys, skirtas 
šiai sukakčiai pažymėti, pasirodė tik 
šiomis dienomis. Knygą pavadinimu 
Šv. Kazimiero lietuvių kapinėms 100 
metų išleido Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras ("Llthuanian Research 
and Studies Center") Čikagoje. 

Knyaos apie kapines viršelis 

Šios reikšmingos, istorinės kny
gos, turinčios 196 puslapius, iš kurių 
10 puslapių užima santrauka anglų 
kalba. Sutiktuvės buvo surengtos bir
želio 10 d. Jaunimo centro kavinėje 
po šv. Mišių jėzuitų koplyčioje. 

Kalbėjo prof. J. Ra&auskas 
Sutiktuvių programą vedė šios 

knygos atsakinga redaktorė Skirmantė 
Miglinienė. Pirmasis naujojo leidinio 
sutiktuvėse į klausytojus prabilo Li
tuanistikos tyrimo ir studijų centro 
pirmininkas prof. Jonas Račkauskas, 
kuris buvo šios knygos paruošimo ir 
išleidimo skatintojas. 

Profesorius savo trumpame žoID'
je paminėjo, kad tai nėra pilna Šv. 
Kazimiero kapinių, kurios yra didžiau
sios lietuvių kapinės pasaulyje, istori
ja. "Bet tai yra gera pradžia", - sakė 
jis ir pridėjo - "Daug meilės yra Įdėta 
išią knygą". 

Kova dėl kapini:q lietuviškumo 
Vėliau kalbėjo .žinomas Čikagos 

lietuvių veikėjas Algis Regis (neseniai 
atšventė 93-ąjj gimtadienį), šis vyras 
jau 40 metų yra lietuvių bendruome
nės komiteto pasauliečių teisėms ap
saugoti Šv • .Kazimiero lietuvių kapinė
se pirmininkas. Kai iškilo pavojus, 
kad gali būti pakeisti tradiciniai laido
jimo papročiai, jis sutelkė Čikagos lie
tuvių bendruomenę prieš arkivyskupi
jos pastangas tai padaryti. A Regis su 
savo komiteto nariais organizavo peti
cijas arkivyskupijai (jos pasiekė ir Va
tikaną), rengė masines demonstraci
jas net prie kardinolo buveinės - Či
kagos vyskupijos rūmų. Kalbėtojas iš
vardijo savo talkininkus, kurių jau 
dauguma ilsisi kapinėse. Jų sąraše bu
vo Kazys Barzdukas, Algimantas Kė
želis, Antanas Būga, Jurgis Janušaitis, 
Giedrius Penčyla, Antanas Petkaus
kas, Birutė Rygertas, Vytenis Šilas. 

A Regis čia trumpai papasakojo 
apie savo vadovaujamo komiteto dar
bus ir žygius, minėjo, jog teko vykti 
net i Vatikaną. Kalbėtojas pažymėjo, 
kad čia savo autoritetu daug padėjo 
prelatas (tada dar kunigas) Mykolas 
Krupavičius. Jis parėmė mintį, kad 
pasauliečiai turi teisit išsakyti savo 
nuomonct, nors tuomet būta daug bal
sų, kad reikia sustabdyti komiteto 
veiklą. 

Apie tai A. Regis kaip tik rašo 
šioje knygoje, visa tai iliustruojama 
gausiomis nuotraukomis, oficialių raš
tų įtakingiems katalikų bažnyčios pa
reigūnams kopijomis, dokumentais. 
Tunka tik stebėtis A; Regia ryžtu ir jo 
nenuilstama veikla Sv. Kazimiero ka
pinių bei kitais lietuviškų parapijų rei
kalais. Be abejo, šio vyro nuopelnus 
tinkamai galės įvertinti tik išeivijos is
torijos tyrinėtojai. 

O knygos sutiktuvių iškilmėse 
A. Regiui JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos pirmininkė Aušrelė Saka
laitė už jo darbus įteik.ė gana kuklų, 
bet reikšmingą pažymėjimo .ženklą. 
Po programos dalis susirinkusiųjų jau 
spėjo įsi.gyti šią reto pobūdžio knygą. 

Knygos redakcijos mdis 
"ŠV. Kazimiero lietuvių kapinės ir 

jų išlaikymas buvo ir yra lietuvybės iš
laikymo pavyzdys", - rašoma lietuviš
ko redakcijos žodžio pradžioje. - "Lie
tuviai Amerikoje, nors ir sunkiomis 
sąlygomis, įsitraukė i krašto gyvenimą, 

Knygos sutiktuvėse JAV LB Vidurio 
vakanĮ apygardos pirmininkė A. Sa
kalaitė įteikia palymėjimo ienklą A. 
Regiai, ryžtingai kovojusiam oi šv. 
Kazimiem kapini1Į iilaikynuĮ 

savo kūrybinėmis galiomis pratur
tindami jį. Buvo statomos šventovės, 
mokyklos, kultūros centrai. žmonės 
tikėjo, kad per šventoves, parapijas, 
mokyklas ir savas kapines jie bus su
radę lietuviškumo tvirtoves naujoms 
kartoms. Deja, nuolat .kintantis gyve
nimas patvirtino tik mažą dalį šių lū
kesčių. Ne viena lietuvių pastangomis 
įkurta šventovė jau prarasta. Tuip pat 
netekome ir kultūros centrų, amžino
jo PQilsio vietų. 

Šv. Kazimiero lietuvių kapinių 
šimto meĮq sukaktis mena dramatišką 
istoriją. čia ne tik atsispindi įvykiai, 
nubloškę dalį tautos iš gimtosios .že-

ŠV. Kazimiero lietuvių kapinių ju
biliejinis leidinys nėra išsamus šio 
nuostabaus reiškinio atspindys. Steng
tasi, kad kuo labiau atsispindėtų to 
meto žmonių nuotaikos ir siekiai bei 
kapinių reikšmė lietuviškame gyveni
me". Tuliau knygos redakcijos .žodžio 
autoriai dėkoja Sv. Kazimiero kapinių 
sklypų draugijos pirmininkei Birutei 
Matutienei (ji parūpino draugijos ar
chyvą), draugijos iždininkui Antanui 
Paužuoliui, Lietuvių bendruomenės 
komitetui, kuris per A Regį Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centrui perdavė 
daug istorinių nuotraukų, posėdžių 
protokolų, laiškų. 'Thip pat dėkojama 
Petrui Petručiui, Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro pirm. prof. J. Rač
kauskui, fotografams Jonui 'Thm.ulai
čiui, Zigmui Degučiui, Algimantui 
Keziui ir visiems kitiems, kurių nuo
traukos panaudotos leidinyje. Be to, 
nuoširdi padėka reiškiama Lietuvių 
fondui, kuris suteikė piniginę paramą 
leidiniui paruošti bei išleisti. Leidinio 
redaktoriai: Kristina Lapienytė ir Da
nutė Petrulytė. Leidinį parengti padė
jo, kaip jau minėjome, Algis A Regis. 

Šią knygą galima įsigyti Lituanis-
-~-,-,-----~ tikos tyrimų ir studijų 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro pirmininkas 
prof. Jonas Račkauskas, knygos paruoiimo ir išlei
dimo sbtintojas (viduryje) tarp knygos leidimo bend
radarhių jos sutiktuvėse 

centre, įsikūrusiame 
Čikagoje, Jaunimo 
centro rūmuose. Lei
dinys pardavinėjamas 
po 20 dolerių. Šios kny
gos medžiaga bylos 
ilgiems laikams apie 
tą sunkų kelią, kurį 
mūsų tautiečiai turėjo 
nueiti kovoje už savų 
tradicijų išlaikymą to
kioje "nekaltoje" srity
je kaip laidotuvės. Tui 
viena maža iškarpa iš 
daugelio problemų, su 
kuriomis teko mūsiš
kiams susidurti laisvės 
kraštu tituluojamoje 
Amerikoje. 

(Ntn. E. ŠulaiBo) 

ELENA DEKAMINAVIČIENė 
Bernardas Brazdžionis gimė 1907 m. vasario 2 

d. Stebeikėlių kaime netoli Pumpėnų, šiaurės rytų 
Lietuvoje. 1908 m. tėvai su juo keleriems metams 
išvyko į JAV. Jau išeivijoje, 1954 m., Brazdžionis 
rašė: "Pirmasis miestas Bostonas, Amerikos Atė
nai, uostas prie Atlanto, kur praleidau savo pir
muosius vaikystės metus, kur antrą kartą pajutau 
.žemę, kad ir svyruojančią po kojomis, arčiausiai 
Lietuvos uostas, ir iš jo norėčiau, kad išplauktų lai
vas j tėvynę".1914 m. pradžioje šeima grįžo Lietu
von. Tėvas Pirmojo pasaulinio karo metais buvo 
mobilizuotas, motina nusikėlė i Žadeikių dvarą 
Pasvalio valsčiuje. Čia būsimasis poetas išmoko 
~kaityti iš maldaknygės. Pradžios mokyklą jis lankė 
Zadeikiuose ir Pasvalyje. 1921 m. įstojo į Biržų 
gimnaziją, kurią baigė 1929 m. 

Laisvės šauklys visuomeninių ir literatūrinių žurnalų - Ateities 
spinduliai (1932-1940), Pradalgės (1934-1935), Die
novidis (1938-1939) m., skelbė kritikos straipsnius 
ir knygų recenzijas Židinyje, Naujojoje Romuvoje, 
Vaire, XX amliuje (dau@ausia Jono Brazaičio sla
pyvardžiu). Jo rinkinys Zenklai ir stebuklai (1936) 
laimėjo "Sakalo" leidyklos premiją, o po jo kitas 
rinkinys - Kunig_t#Jcščių miestas (1939) - jau ir vals.
tybinę premiją. Siuo laikotarpiu Brazdžionis inten
syviai reiškėsi ir kaip vaikų poetas (slapyvardžiu 
Vytė Nemunėlis). Jis išspausdino aštuonias 
vaikams skirtas .knygeles. 

Biržų gimnazijoje, kurioje daug kas dar atsimi
nė buvusius mokinius Julių Janonj, Kazį Binkj, 
viešpatavo gyva literatūrinė aplinka. 'Ilečioje kla
sėje Bernardas ėmė rašyti eiles, kurias netrukus 
(nuo 1924) pradėjo spausdinti - iš pradžių jauni
mo laikraštyje Pavasaris, paskui žurnaluose: Ateitis, 
Klivulė, Židinys ir kt. Tėvas tuo laikotarpiu vėl iš
vyko į Argentiną (vėliau grįžo), sesuo i Braziliją. 

Dar gimnazijoje Brazdžionis išleido mažą, še
šiolikos puslapių eilėraščių knygutę Baltosios die-

nos (su Kaziu .Aukštikalniu, 1926) ir kiek didesnę 
poem.ėlę Verldantis vetgas (1928). Jis taip pat daly
vavo jaunųjų poetų antologijoje Pirmas dešimtmetis 
(1928). 

1929-1934 m. Brazdžionis studijavo lietuvių 
kalbą ir literatūrą, pedagogiką Vytauto Didžiojo 
universiteto humanitarinių mokslų fakultete Kau
ne. Čia atsivėrė plati dirva literatūriniams jo intere
sams. Jis veikė studentų ateitininkų "Šatrijos" me
no draugijoje ir studentų humanitarų draugijos li
teratūros sekcijoje, kuriai vadovavo; 1933 m. reda
gavo laikraštį Lietuvos studentas; dažnai dalyvavo 
Kaune ir provincijoje rengiamuose literatūros va
karuose. Netrukus jis tapo vienu produktyviausių, 
originaliausių ir mėgstamiausių jaunosios kartos 
poetų šalia Kossu-Aleksandravičiaus (Aisčio), An
tano Miškinio, Kazio Inčiūros, Kazio Borutos ir 
kitų. Pasirodė jo kūrybos rinkiniai -Amžinas žydas 
(1931), Krintančios žvaigždės (1933). 

Baigęs universitetą, Brazdžionis - žymaus ta
lento poetas, dėstė lietuvių kalbą Įvairiuose .kursuose 
ir mokyklose, 1937-1939 m. dirbo "Sakalo" leidyk
loje Kaune, o 1940-1944 m. buvo Maironio litera
tūros muziejaus kuratorius. Jis redagavo daugelį 

Nepriklausomybės pabaigoje Brazdžionis jau 
buvo vienas iš žymiausių ir jtakingiausių Lietuvos 
poetų - daugelio nuomone, pats žymiausias ir įta
kingiausias tarp jaunesniųjų. Kairiojo spamo vi
suomenei buvo tolimi jo religiniai bei apokalipti
niai motyvai, bet ir jos atstovai paprastai pripažino 
Brazdžionio rašytojišką autoritetą. Kaip poetas, jis 
veikė ne tik savo bendraminčius. Priimdamas 
Valstybinę literatūros premiją Vilniuje 1940 m. ko
vo 4 d., Brazdžionis jau kalbėjo kaip centrinė lietu
vių literatūros figūra, teisėtas geriausiųjų mūsų 
kultūros tradicijų paveldėtojas: "Sunkesnėse valan
dose, rodos, nė vienas veikalas nėra gimęs. Bet, 
broliai rašytojai, - istorijos knyga atversta ir balta 
kaip sniegas ... " (Bos daugiau) 



Valdovų rūmų pietų korpusas 

Lietuvos Valdovų rumų ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

Tai keli gražūs pavyzdžiai, 
kaip Fondą pasiekia parama 
istoriniam atkūrimui paremti. 

Džiaugiamės, kad Valdo
vų rūmų atkūrimas susilaukia 
paramos iš Kanados lietuvių. 
Vieni iš pirmųjų solidžia auka 
2001 m. pavasarį parėmė Pra
nutė ir Anicetas Povilauskai. 
Kelinti metai kasmet auką at
siunčia Jonas Gimžauskas. 
Stambesnes aukas yra įteikę 
Simonas Barškėtis, Salomėja 
ir Klemensas Karaška, Danu
tė ir Bronius Vaidilos, Peter 
Vilutis ir Rūta Žilinskienė. 
Aukotojams, kurie aukojo 
1,000 litų ir daugiau, Fondas 
suteikia Valdovų rūmų staty
tojo vardą ir atsiunčia diplo
mą. Kiekvienais metais per 
liepos 6 d., per Valdovų rūmų 
pagerbimo iškilmes, įteikiami 
Garbės statytojų, aukojusių 
daugiau kaip 10,000 litų ir 
Didžiųjų statytojų, aukojusių 
daugiau kaip 100,000 litų dip
lomai. 

Gegužės mėnesį su Val
dovų rūmais susipažino LR 
seimo - Pasaulio lietuvių bend
ruomenės komisija. Nariai, 
apsilankę statybose, stebėjosi 
jų didingumu ir darbų apim
timi. 

Jau treti metai Fondas 
kartu su Švietimo ir mokslo 
ministerijos Lietuvos jaunimo 
turizmo centru ir Lietuvos 
dailės muziejumi vykdo moks-

leiviams skirtą "Vąldovų rūmų 
mugė" projektą. Siais metais, 
kaip ir ankstesniais, tradicinia
me projekte dalyvavo per 350 
moksleivių iš visos Lietuvos. 
Birželio 2 d. Valdovų rūmų 
fone įvyko jų kūrybinių darbų 
iš molio, vilnos ir popieriaus 
paroda ir 12 sceninių pasiro
dymų. Dalyvaudamas šiame 
projekte jaunimas, o per moks
leivius ir jų tėvai, susipažįsta 
su atkuriamais Valdovų rū
mais ir Lietuvos istorija. 

Taip pat jau trečia vasara, 
nuo birželio 3 d., kiekvieną 
sekmadienį, 2 v.p.p. Katedros 
aikštėje, prieš Rūmus, Fondas 
rengia iškilmes. Jose XVI š. ap
ranga šauklys, lydimas vėliav
nešio ir muzikantų, perskaito 
Valdo~o įsakymą arba prane
šimą. Siais renginiais Fondas 
skleidžia istorines tradicijas. 
Iškilmės renginių sumanyto
jas yra prof. Kazys Almenas, 
vienas iš Fondo steigėjų, anks
čiau gyvenęs JAV. 

Jau šeštus metus iš eilės, 
liepos 6 - Valstybės dieną, 2 
v.p.p. Fondas rengia Valdovų 
rūmų atkūrimo rėmėjų pager
bimą. Per šias iškilmes Kated
ros aikštėje, grojant Vidaus 
reikalų ministerijos orkestrui, 
įteikiami Valdovų rūmų staty
tojų pažymėjimai. 

Taip pat liepos 6 d. bus 
atnaujinta bei išplėsta LDK 
Valdovų rūmų radinių paroda 
Taikomosios dailės muziejuje, 
kurią finansuoja Fondas. Mu-

ziejuje yra paroda - 1,500 at
rinktų radinių, kurių iš viso 
per 20 metų tyrimų Valdovų 
rūmų teritorijoje rasta apie 
300,000. Muziejuje bus prista
tytos vėlyviausios Rūmams 
įgytos kultūros vertybės -
XVI-XVII š. gobelenai, bal
dai ir paveikslai. 

Nuo 2006 m. pabaigos 
Lenkijoje, kaip dalis prog
ramos "Lietuvos dienos Len
kijoje 2006" dalyvaujant Lie
tuvos dailės muziejui ir Pilių 
tyrimo centrui "Lietuvos pi
lys" surengta paroda Praeitis 
atverta ateičiai apie Valdovų 
rūmų atkūrimą. Si paroda su 
didžiausiu susidomėjimu su
tikta Varšuvoje, Vroclave, 
Sčecine ir laukiama Balstogė
je, Lodzėje, Liubline ir kituo
se miestuose. Parodoje rodo
ma ikonografinė medžiaga, 
brėžiniai, maketas ir 125 au
tentiški radiniai. 

Lankantis Lietuvoje kvie
čiame susipažinti su istorinių 
Valdovų rūmų atkūrimu. Kvie
čiame apsilankyti Lietuvos 
dailės muziejaus parodose, 
taip pat atvykti į Valdovų rū
mų paramos fondo renginius, 
apsilankyti paviljone "Valdo
vų rūmų vartai", kur galėsite 
įsigyti leidinių ir gaminių su 
Valdovų rūmų atributika. Su 
Valdovų rūmų atkūrimu galite 
susipažinti apsilankant Fondo 
tinklalapyje www.lvr.lt. Čia 
rasite ir rėmėjų sąrašus. Kvie
čiame įsiamžinti ir tapti Val
dovų rūmų atkūrimo rėmėjais. 

Valdovų rūmų paramos 
fondo informacija 

Valdovų rūmų paramos fondo iškilmėje šauklio vaidmenį atlieka aktorius Darius Rakauskas 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos aukštąsias mo

kyklas vertino sociologinių 
tyrimų bendrovė "Fonitel", 
vertinimo rezultatus paskel
bė Demokratinės politikos 
institutas ir savaitinis žurna
las Veidas. Vertinant buvo 
atsižvelgta į aukštųjų mokyk
lų pasiekimus mokslo srityje, 
studijų sąlygos, buvo skai
čiuojamos absolventų gau
tos premijos, įsteigtos verslo 
įmonės, užimamos vadova
vimo pozicijos, akademinio 
personalo kvalifikacijos, 
akademinis sąžiningumas, 
mokslinė veikla, siūlomų 
specialybių skalė, bibliotekų 
bei duomenų bazių prieina
mumas. Buvo apklausti ir 455 
studentai ir neseniai baigę 
studijas ir apie 100 darbdavių. 

Aukštoji mokykla galėjo 
surinkti daugiausia 100 taš
kų. Pagal šį vertinimą pirmo
j e vietoje atsirado Vilniaus 
universitetas su 92 taškais, 
antroje - Kauno technologi
jos universitetas su 65 taš
kais, bet į trečią vietą neti
kėtai pakliuvo Lietuvos mu
zikos ir teatro akademija (56 
taškai), ją sekė Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetas 
(52 taškai), Vilniaus Gedi
mino universitetas (51 taš
kas). Toliau susirikiavo Lie
tuvos kūno kultūros akade
mija, Kauno medicinos uni
versitetas, Mykolo Romerio 
universitetas, Lietuvos vete
rinarijos akademija, Vil
niaus pedagoginis universi
tetast. Klaipėdos universite
tas, Siaulių universitetas, 
Lietuvos žemės ūkio univer
sitetas ir Vilniaus dailės aka
demija. 

Atsižvelgus vien tik į stu
dentų ir darbdavių nuomonę, 
universitetai būtų surikiuoti 
šiek tiek kitaip: jie nustūmė 
Vilniaus u~iversitetą į penk
tą vietą, o Siaulių ir Vilniaus 
pedagoginį universitetus įver
tino aukščiau. Kai kurie uni
versitetai priešinosi vertini
mo rezultatų viešam paskel
bimui, vengė parūpinti reikia
mų duomenų, bendrauti su 
vertintojais. Taip pat šis tyri
mas nukentėjo, kai nepavy
ko gauti jokių duomenų apie 
absolventų, bakalaureatų ir 
magistrantų, algų dydį. 

Juozas Meškauskas-Meš
kela, talentingas vertėjas iš 
prancūzų kalbos, staiga mirė 
eidamas 52-uosius metus. 
Gimė Trakų rajone, 1972 m. 
įstojo į Vilniaus universitetą, 
studijavo prancūzų kalbą ir 
literatūrą. Dar studijuoda
mas dirbo laborantu moky
tojų tobulinimosi institute, 
baigęs studijas jame ėjo 
prancūzų kalbos metodisto 
pareigas. 1979 m. pradėjo 
dėstyti prancūzų kalbą Vil
niaus universitete. 1985-1992 
m. dirbo "Vyturio" leidykloje 
redaktoriumi, vėliau visą sa
vo laiką skyrė savarankiškam 
kūrybiniam vertėjo darbui. 

Jo dėka, Lietuvos ska,ityto
jai galėjo susipažinti su žino
mais prancūzų rašytojais, 
kurių kūrinius J. Meškaus
kas-Meške Ia kruopščiai ir 

talentingai išvertė į lietuvių 
kalbą: Marcei Pagnoli Mano 
tėčio šlovė, Charles Baude
laire Intymūs dienoraščiai, 
Friderico Garcia Lorca Liūd
niausias džiaugsmas, Antoi
ne de Saint-Exupery Citade
lė, prancūzų meilės lyrikos 
rinkinys Tavyje būsiu amži
nas vasaros džiaugsmas, Ar
thur Rimbaud Sezonas pra
gare ir tik šiemet išleista poe
to Paul Eluard poezijos rink
tinė. 

Trakų Pusiasalio pilyje 
birželį vyko Viduramžių 
šventė. Joje dalyvavo rite
riai, amatininkai, muzikan
tai, šokėjai, "raganos", me
nininkai. Tarp 100 šarvais ir 
ginklais pasipuošusių riterių, 
su juos lydinčiomis puošnio
mis damomis ir kukliau ap
rėdytais tarnais, dalyvavo 
svečiai iš Gudijos riterių uni
ja "Meč i voran", iš Lenkijos 
Olštyno pilies Jiterių bJolija 
ir lietuviai iš Siaurės Sven
tyklos ordino, Karališkosios 
gvardijos, Kauno karo istori
jos klubo bei Trakų pilies ri
terių brolijos "Viduramžių 
pasiuntiniai". Riteriai ne tik 
dalyvavo varžybose, bet bu
vo įsirengę ir karinę stovyklą, 
kur jie ilsėjosi po varžybų. 

Dvi dienas trukusioje šven
tėje svečius linksmino folk
roko grupė "Atalyja", moder
naus šokio grupė "Liberte", 
viduramžių muzikos grupė 
iš Gudijos "Litvinski chmel", 
senosios muzikos ir šokio 
ansamblis "Alta danza" ir "Vi
duramžių pasiuntinių" šokių 
studija. Savo gabumus de
monstravo Vilniaus puo
džiai, bučių pynėjos, medžio 
meistrai, vitražistai, kalvis, 
knygrišys. Vaikus linksmino 
Trakų pilies juokdarys. Da
lyvius vaišino viduramžių pa
tiekalais Trakų istorijos mu
ziejaus kulinarijos specialis
tai, duonos kepėjai iš Vokie
tijos, o viduramžių smuklėje 
vaišinosi ištroškusieji. 

Seniausiame Panevėžio pa
state, 1614 m. pastatytame 
Upytės pavieto archyve, bu
vo atidaryta Panevėžio kraš
totyros muziejaus paroda 
Upytės bajorai. Archyvas, ku
riame buvo saugomi pavieto 
bajorų seimelių dokumen
tai, teismų nutarimai, testa
mentai, yra seniausias išlikęs 
pastatas Lietuvoje. Paroda 
skiriama šimtmečius šį kraš
tą valdžiusiems Upytės bajo
rams, kurie aktyviai dalyvavo 
visuose istoriniuose įvykiuose. 
Tarp parodos rodinių auten
tiški bajorų aplinkos daiktai, 
dokumentai, monetų lobis, 
dvarų nuotraukos ir dvari
ninkų portretai, bajoriškų 
giminių herbai, įrengtas dva
ro interjeras)ei instaliacija 
legendinio Cičinsko tema. 
XVI š. vidlJryje Upytės vals
čiuje buvo Seduvos ir Panevė
žio miesteliai, 58 vaitystės su 
359 kaimais. Upytės reikšmė su 
laiku blėso: 1548 m. teismų po
sėdžiai vyko Krekenavoje, o 
1554 m. jau Panevėžyje. Ad
ministracinis centras irgi 1576 
m. išsikėlė į Panevėžį. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., antrad. Ir treaad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 v.p.p.; 
ketvlrtad. Ir penktad. nuo 9 Y.r. Iki e Y.Y.; leitad. 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.; ketvlrtad. nuo 1 Y.p.p. Iki 
e 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 75 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. tenn. ind •......... 2.50% 
1S0-364 d. tenn. lnd •........ 2.75% 
1 metų term. lnd611us .......• 3.35% 
2 metų term. lndtllus .......• 3.50% 
3 metų term. lndtllus .......• 3.55% 
4 metų term. lndtllus .......• 3.60% 
5 metų term. lndtllus .......• 3.70% 
1 metų "cashable" GIC •••••• 3.50% 
1 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.1 °"' 
2 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.1 °"' 
3 metų GIC-met. palūk. • ••••• 4.20% 
4 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.30% 
5 matų GIC-met. palūk. . ...•• 4.35% 
RRSP, RRIF ''Vartabla" .....•• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. • .4.60% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd .•• 4.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd. • .4.85% 
~upomąJą sąskaitą Iki •••••• 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki •••• 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

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

tarm. ind. . ........... 4.50% 

IMAUŽ: 
Asmenines pukolas 

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

Sutartlea paskolas 
nuo .......... 7.00% 

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų •••••••• 5.80% 
2 metų „ „ „ „5.95% 
3 metų •••••••• 6.15% 
4 metų ........ 6.25% 
5 metų ........ 6.40% 

Su kaičiamu 
nuoilmčlu 
1, 2, 3 metų .... 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
tulfo paskolas 

Duodame komercines 
nekllnoJamo turto paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "'INTERAC-PLUS'" KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąflnlngas patarnavimas 
APLANKYKJTE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

SKYRIUS ANAPILVJE 

vasaros metu 
(birželio 28 - rugpjūčio 30 d.d.) 

KETVIRTADIENIAIS VEIKS 

nuo 1 1 v.r. iki 6 v.v. 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M . e., Ortho. Dip .. FRCD (0 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS") 

Toronto O , MSW l CS 
'ICI. (4 16) 20 7-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage• 

10720 Yongc Strccr, Suite 226 
Richmond l li!I, ON L4C 3C9 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3 132 el.paštas: laimaslz~hoo.cą 

"lndependenUy ONned and Operated, REALTO~ 

v 

Simtametė lietuvių parapija 
Šv. Kazimiero parapija Montrealyje yra pirmoji Kanadoje 

PETRAS ADAMONIS 

Nepastovumo ir netikrumo 
dešimtmetis - klebonų 

keitimasis 
Per paskutinį dešimtmetį 

1919-1929 m. pasikeitė net 
penki klebonai. Thkiai padė
čiai esant parapija negalėjo 
kaip reikiant stiprėti, nors 
Montrealyje lietuvių skaičius 
vis daugėjo. Dar kaip įprasta, 
beveik kiekvieno kunigo kle
bonavimo metu, kildavo visa 
eilė nesusipratimų iš parapi
jiečių ar klebonų pusės. 

1925 m. rugpjūčio 15 d. 
kun. Jurgis Šimkus, baig,ęs 
studijas Romoje, grįžo į Sv. 
Kazimiero parapiją. Rugpjū
čio 30 d. buvo sušauktas para
pijiečių susirinkimas, kuriame 
nutarta palikti esamus komi
teto narius ir buvo nustatytos 
mėnesinės algos: klebonui -
$80, zakristijonui - $55, var
gonininkui - $30. 1926 m. me
tinėj e parapijos apyskaitoje 
rodoma: pajamų $6,092.25, 
išlaidų $5,107.19. Metinė rink
liava $3,061.99, dar surinkta 
mokesčių $1,420.77, parapijos 
skola tebėra ta pati: $14,955; 
1926 m. buvo ir lietuviškos 
emigracijos į Kanadą stipres
nio gausėjimo metai, nes įva
žiavimas į Ameriką buvo labai 
suvaržytas - nustatyta kvota 
lietuviams tik 386 per metus. 
Montrealyje sustodavo dau
guma atvykusių, nes į netoli
mą Quebec miestą atplaukda
vo vandenyno laivai, o iš ten 
ir Montrealis nebetoli. Kaip 
tik nuo šių metų pradėjo atsi
rasti Montrealyje daugiau ap
sišvietusių imigrantų. Atvyko 
jaunų vyrų, tarnavusių neprik
lausomos Lietuvos kariuome
nėje, su stipriu tautiniu nusi
statymu. Po kurio laiko jie 
kviesdavosi mergaites, kūrėsi 
lietuviškos šeimos. 

Vytauto Didžiojo Nepri
gulmingame klube susibūrė 
didesnis skaičius laisvesnių 
pažiūrll lietuvių. Klebonas 
kun. J. Simkus atsisakė juos 
laidoti per bažnyčią. Mont
realio lietuvių tarpe prasidėjo 
didesni skaldymaisi. Klebo
nas kun. J. Šimkus atsikvietė 
iš Lietuvos šeimininkės parei
goms savo seserį Antaniną 

(Tęsinys) 
Šimkutę, bet ji negalėjo pri
prasti prie Kanados klimato, 
dažnai sirguliuodavo; tai su
darė klebonui naujų rūpesčių. 
Ji net kleboną kalbindavo 
grįžti į Lietuvą. 

Nėra daug žinių apie kun. 
J. Šimkaus antrajį .klebonavi
mo laikotarpį. Nepraėjus nei 
trims metams klebonas pra
dėjo planuoti grtžti į Lietuvą 
ir ėmė dairytis Šv. Kazimiero 
parapijai naujo klebono. Bu
vo tartasi su kun. Mykolu Ku
liavu, St. Francis kolegijoje 
Brooklyn, NY, tačiau jis neat
važiavo. Paskutinėje klebono 
J. Šimkaus apyskaitoje 1927 
m. nurodoma pajamų $17, 
949.39, išlaidų $15,531.65. Tui 
rezultatas atsiradusių naujų 
parapijiečių, bet skola liko ta 
pati: $14,555.00. Skola J. Des
marchais buvo atmokėta pasi
skolinant pinigų iš parapi
jiečių. Klebonas kun. J. Šim
kus paliko Montrealį 1928 m. 
birželio 30 d. perduodamas 
naujam klebonui parapijos 
pareigas ir knygas. Tuo metu 
banke jau buvo $3,018. 76 ir 
skolos $10,336.24. Grįžęs į 
Lietuvą kun. J. Šimkus buvo 
Kauno kunigų seminarijos 
dvasios tėvas, vėliau arkivys
kupijos kūrijos notaras, Kur
tuvėnų ir Kalnaberžės nepil
namečių nusikaltėliy įstaigos 
kapelionas, Kauno Sv. ltejy
bės parapijos vikaras, dar lan
kėsi Amerikoje, vokiečių oku
pacijos metu buvo Girkalnio 
parapijos klebonas, kur buvo 
išgarsintas Dievo Motinos ap
sireiškimas. Kun. Jurgis Šim
kus Lietuvos bažnyčių žinynuo
se yra užrašytas ir Augustino 
vardu. 

1928 m. birželio 29 d. į ŠV. 
Kazimiero parapiją laikinai 
perimti klebono pareigų atvy
ko kun. Juozas Mačiulionis, 
MIC - marijonas. Amerikos 
marijonai, matyt, vylėsi įsikur
ti Montrealyje, tačiau Mont
realio arkivyskupas pareiškė, 
kad tik laikinai kviečiamas, 
iki montrealietis klierikas Jo
nas Bobinas, studijuojąs 
Grand Seminaire, busjšven
tintas kunigu ir jį skirs Sv. Ka
zimiero parapijos klebonu. 
Susirišus su marijonų vienuo
lija būtų išspręstas parapijos 

kunigų pastovumas ir jų pa
rinkimas. Kun. J. Mačiulionis, 
gimęs Marijampolės apskrity
je, 1904 m. atvyko i Ameriką, 
1917 m. įstojo į marijonų vie
nuoliją, mgkėsi De ~aul aka
demijoje Cikagoje, Sv. Pran
ciškaus seminarijoje Milwau
kee, studijavo Kanonų teisę 
katalikų universitete Vašing
tone, DC, tęsė studijas Apoli
naris universitete Romoie, 
įšventintas kunigu 1925 m. Ci
kagoje Aušros Vartų parapijos 
klebonas, tam tikru laiku 
Draugo administratorius ir 
Tėvų marijonų namo vyresny
sis, ilgą laiką dirbo Lietuvos 
vyčių organizacijoje. 

Kun. J. Mačiulionis, bū
damas klebonu tik nepilnus 
vienerius metus, nedaug ką 
galėjo nuveikti. Pirmoje vie
toje jis nukreipė savo dėmesį 
į lietuvišką jaunimą - įsteigė 
Sv. Teresės jaunimo draugiją, 
kuri nors turėjo savo globėją 
šv. Teresę, bet buvo pasaulie
tiška organizacija. Ji turėjo 
dramos ir sporto sekcijas. 
Veikė ir ledo rutulio koman
da, globojo visas tris lietuviš
kas mokyklas su 100 mokinių. 
Šv. Teresės jaunimo organiza
cijai daug pasidarbavo moky
tojos Elena Bandžiūtė, Ona 
Bandžiūtė ir mokytojas Pra
nas Tuutkus -pirmasis draugi
jos pirmininkas. Klebonas 
kun. J. Mačiulionis dažnai pa
brėždavo, kad jaunimas yra 
parapijos ateitis. 

Klebonas kun. J. Mačiu
lionis 1929 m. vasario mėn. 
per kelis puslapius Draugo 
laikraštyje plačiai aprašė apie 
Šv. Kazimiero parapiją ir jos 
20 metų istoriją. Sutrauktai: 
visoje Kanadoje yra 4,000 lie
tuvių; Šv. Kazimiero parapija 
yra pirmoji lietuvių parapija 
Kanadoje, su daugeliu jaunų 
žmonių, ir su gražia ateitimi. 
Į pamaldas šventovėje susi
renka 800 žmonių. Išvykda
mas klebonas kun. J. Mačiu
lionis perdavė naujam klebo
nui kun. Jonui Bobinui labai 
pagerėjusią parapijos finansi
nę padėtį: banke buvo $4,-
513.37, o parapijos skolų te
buvo likę tik $8,361.63. 

Nukelta i 12-tą psl. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos Šv. Teresės jaunimo draugija su klebonu kun. 
J. Mačiulioniu 1929 metais 



Vartojimo virusas 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Žurnalistas Vilius Litvinavičius rašinyje 
Vartojimas - kaip masinė epidemija (Lietuvos 
aidas, 2007.111.2) nagrinėja nežabotą žmo
gaus vartojimą kaip reiškinį, kuris žmogų su
tapatina su materija, paverčia jį vien kūnu, ir 
todėl žmogus pats iš savęs atima laisvę, įkali
na į daiktų vergiją, tampa kaliniu ir prižiūrė
toju viename asmenyje, kaliniu be nustatyto 
kalėjimo termino, be amnestijos. Kad iš tik
rųjų yra įsisiautėjus vartojimo epidemija, net 
mokslinių tyrimų nereikia. Jei atliekų nuo 
vartojimo nebetalpina didžiausi sąvartynai, 
jei sąvartynams jau vietos pritrūko, galima 
tvirtinti, kad visko vartojama daugiau, nei pa
kliūna į atliekas. Atliekų gausa taip pat liudi
ja, kad žmogus netaupo, netausoja, o tik var
toja, vartoja, vartoja. Nepretenduodami į gi
lias studijas, pabandykime pasiaiškinti, kur 
tūno tas vartojimo epidemijos virusas. 

Ekonominis materializmas, kapitalizmas 
bei su jais susijusi techninė revoliucija atski
ria ūkininkavimą, gamybą nuo dvasinio gyve
nimo. Socialiniame gyvenime materijos ir 
dvasios atskyrimas yra klaida, nes ūkinė veikla 
yra dvasinio gyvenimo padarinys; ūkininkavi
mas yra žmogaus valios aktas, o darbo draus
mė, darbo našumas taip pat priklauso nuo 
dvasinių veiksnių. Pats darbas yra iš dvasios, 
o ne iš materijos kilęs reiškinys. Tarkim, žem
dirbys nuo seno žemę šventa vadino, ją mylė
jo, su ja dvasingai bendravo, artojas, berda
mas į dirvą pirmą grūdų saują, ją peržegnodavo, 
palaimindavo, sulaukęs derliaus ar sėdęs už 
stalo malda Dangui dėkojo. Ir dabar šventina
mi paminklai, prieš pradedant pastato statybą 
šventinamas kertinis akmuo, šventinamos 
naujos patalpos, šventinami laivai, automobi
liai. Tokiu būdu įdvasinami medžiaginio pa
saulio ir žmogaus santykiai. Deja jie kinta 
nudvasinimo link, pašventinimas tampa apei
ga iš tradicijos, tolesnis bendravimas supa
šventintu objektu lieka utilitarus; nebekelia
ma kepurė prieš pašventintą pakelės kryžių, 
įėjus į pašventintą būstą nebeištariama "Gar
bė Jėzui Kristui", prieš kandant duonos kąsnį 
iš pašventinto lauko nebekalbama padėkos 
malda. 

Kapitalistinis ūkininkavimas veda į dva
sios vergiją ekonomikai, nors toks ūkininka
vimas buvo kuriamas dvasios galiomis. 

Marksistinė klaidatikystė kapitalizmą 
bandė pakeisti socializmu, kuris žadėjo regu
liuoti stichines ūkininkavimo jėgas, tačiau so
cializme žmogaus dvasia pateko į naują vergi
jos formą. Suvisuomeninus nuosavybę, žmo
gaus santykiai su materija pasikeitė iš esmės, 
santykiai nutrūko. Nuosavybė numato ne tik 
materialiųjų gėrybių vartojimą, bet ir pavel
dimą dvasinį asmenybės ryšį šeimoje, giminė
je; asmenybė įgyja teises ir pareigas, todėl jos 
santykis su materija ūkinėje veikloje tampa 

kitoks, sudvasintas, ne vien vartotojiškas. 
Iš savo šalies išvarytas socializmo kritikas 

iškilus rusų filosofas Nikolajus Berdiajevas, 
nagrinėdamas ūkininkavimą, atkreipė dėmesį 
į perversmą, kurį įvykdė mašinos. Iš tikrųjų 
mašinos nušalino žmogų nuo prisilietimo 
prie medžiagos, atėmė rankų darbą (ar ne to
dėl labiau vertiname rankdarbį nei fabrikinį 
daiktą). Šiais laikais žmogus nušalinamas ne 
tik nuo prisilietimo prie medžiagos, fizinio 
darbo, bet ir nuo mąstymo, prisilietimo min
timis prie darbo, nes žmogų pakeičia atitin
kamai užprogramuoti kompiuteriai, valdantys 
robotus; žmogui telieka operatoriaus vaid
muo. 

Nudvasintas ūkininkavimas atvedė į nu
dvasintą vartojimą. Mašinų pagalba gamina
mi produktai atpigo, tarsi neteko vertės, todėl 
neatsakingai perkama, nesaikingai vartojama, 
netaupoma, netausojama. Kad gaminant tuos 
produktus teršiamas oras, vanduo, žemė, kad 
sekinami iškasenų ištekliai, nei gamintojas, 
nei vartotojas nepaiso, nes dvasinis ryšis nei 
su gamyba, nei su vartojimu jų nebesieja. 
Lieka vienintelis siekis - tenkinti nuolat au
gančius poreikius, kuriems ribų nėra. Tačiau 
tų poreikių patenkinimo jausmas neateina, 
žmogus, užsikrėtęs vartojimo virusu, kaip 
pradžioje buvo minėta, iš savęs atima laisvę, 
pasmerkia daiktų vergijai iki gyvos galvos. 

Jei "vartojimo epidemijos virusu" laikysi
me nudvasintą ūkininkavimą ir nudvasintą 
vartojimą, turėtume ieškoti ir rasti "vakciną" 
prieš jį. 

Romos klubo steigėjas ir ilgametis jo va
dovas Aurelio Pecei jau prieš kelis dešimt
mečius klubo sukauptų tyrimų pagrindu 
įspėjo žmoniją apie gresiančią klimato kaitą 
dėl žmogaus neatsakingos veiklos. Greta kitų 
jo siūlomų priemonių būklei taisyti, pirmuti
nis jo siūlymas - keistis pačiam žmogui; ne
kenkiant aplinkai gaminti, saikingai vartoti, 
kas gamtos sukurta tausoti, taurinti. Papras
ta, regis, "vakcina", tačiau dėl jos taikymo 
turi susitarti žmonija. Visa žmonija - visos 
tautos, visos valstybės. Susitarti nedelsiant, 
susitarti be išlygų, be nuolaidų, nesielgti taip, 
kaip kai kurios valstybės elgiasi su Kyoto pro
tokolu. Jei žmonija nesusitars, A. Pecci moks
liniais tyrimais paremtomis studijomis žmoni
jai parodė į nebūties bedugnę. 

Stabdyti įsibėgėjusią vartojimo epidemiją 
nelengva, žmonijai susitarti - juo labiau. Tik 
praėjus keliems dešimtmečiams po A. Pecei 
mirties (mirė 1984 m.), šiemet Paryžiuje susi
rinkę JTO atstovai konstatavo, jog jau yra 
įvykę negrįžtami klimato pokyčiai, kuriuos 
liudija šiltnamio efektas, padažnėję žemės 
drebėjimai, cunamiai, uraganai, sausros bei 
liūtys. 

Žmonijos išlikimo grėsmės - nebūties 
bedugnės - akivaizdoje vartojimo epidemijos 
"vakciną" panaudoti reikės. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L . K z·· . . ina u iaviene 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojam turto 
aptarnavima nuo 1981' 

PIRKI A i.r PARD ViM 
PATIKI OSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkile 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.30% už 30-89 d. term. indėlius 
2.50% už 90-179 d. term. indėlius 
2.60% už 180-269 d. term. ind. 
2.80% už 270-364 d. term. ind. 
3.35% už 1 m. term. indėlius 
3.50% už 2 m. term. indėlius 
3.55% už 3 m. term. indėlius 
3.70% už 4 m. term. indėlius 
3.70% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.10% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.65% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.85% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.30% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

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

(fixed rate) 
1 metų ...... 5. 75% 
2 metų ...... 5.95% 
3 metų ...... 6.05% 
4 metų ...... 6.35% 
5 metų ...... 6.35% 

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

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'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 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. • 3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. • 8 WI. 

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 MSX 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., OLS , OLLI' 

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

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 
HaDiiltono "Kovo" jauniai 

Jie baigė sezoną Niujorke su bronzos medaliu per ŠAL
FASS-os žaidynes vbirželio 8-10 dienomis. Jaunių A berniukai 
pralaimėjo prieš Cikagos "Lituanica" 82-33 ir Niujorko-New 
Jersey komandą 47-31, bet įveikė Filadelfijos "Arą" 46-30. Ko
mandoje žaidė Pat Orvidas, Mark Kybartas, Matt O'Grady, 
Lauren O'Grady, Kristina O'Grady, Zach Lukošius ir Darius 
Miečius. Treneris -v Tony O'Grady. 

Anksčiau, per SALFASS-os jaunučių pirmenybes Klyvlan
de, OH, "Kovo" berniukų C komanda užėmė antrą vietą. Ko
mandą sudarė Jonas ButkusJ Simas Grigėnas, Povilas Grigutis, 
Regis Ivaniukas, Kasparas Spokas, Vytas Stasiulevičius, Evan 
ir Jonathan Willenbrecht. Jaunių C berniukai (girvę 1993 me
tais ar jaunesni) pralaimėjo baigmėje 40-26 prieš Cikagos "Li
tuanica", bet anksčiau nugalėjo Detroito "Kovą" 34-29 ir "Li
tuanicos" antrą komandą 65-35. 

"Kovo" jaunių_B berniukai (gimę 1991 metais ar jaunesni) 
pralaimėjo prieš Cikagos "Lituanicos" antrą komandą 43-39 
žaisdami dėl trečios vietos. Komandą sudarė Jonathan Ar
lauskas, Vaclovas Baronaitis, Karolis Brazauskas, Zach Lu
košius, Darius Miečius ir Sean Willenbrecht. Rimas Miečius 

Sidabro medalį laimėjusi "Kovo" C komanda: l eil. (iš k.): 
Vytas Stasiulevičius, Regis Ivaniukas, Evan Willenbrecht, 
Povilas Grigutis; 11 eil. - treneris Steve Arlauskas, Jonathan 
Willenbrecht, Kasparas Špokas, John Butkus, Simas 
Grigėnas, treneris Rimas Miečius 

Toronto Medžiotojų ir žūklautojų klubo "Tauras" nariai, Tėvo 
dienos proga, birželio 16-17 d.d. buvo nuvažiavę į klubo sto
vyklavietę prie Debows ežero. Per dvi dienas jie pastatė naują 
prieplauką ir priėjimo tiltelį. Apatinėje nuotraukoje užbaigę 
darbą: L. Gutauskas, A. Langas, R. Krasauskas ir P. Daržinskas 

Ntr. J.V. Šimkaus 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West įstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 23 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

RF~ll( West Realty Inc. 
1678 Bloor St. W„ Toronto, Ont. M6P 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu Įstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

Lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos rikiuotė, minint 100-ąsias skautijos metines Kaune 
š.m. gegužės 12 d. Ntr. S. Sajausko 

How to take time out to travel 
without hurting your career 

By Johanna Kristolaitis 

Q. I've always wanted to see other parts 
of the world and feel, if l don't go soon, l 
may lose the opportunity for many years to 
come. Will taking a time-out from the work
force hurt my career chances? 

A. The short answer is no, but there are 
some qualifying factors. If you simply jump 
on a plane and wander around on the other 
side of the ocean for a while, future employ
ers may wonder why you went and whether 
you may take off again. This is particularly 
true because you have already started your 
professional career; unfortunately, if you had 
gone between schooling or after graduation, 
the view of your travels may have been more 
favourable. The best way to keep a break 
from counting against you is to make use of 
the time off to better yourself in some way. 

But first, consider why you want to do 
this. The trends in time-outs point to periods 
of transition - before or after university, in 
mid-career, or when nearing retirement -
which indicate similar motivations, such as 
trying something new or finding oneself, and 
widely different financial standings. People 
taking a break need to carefully map out 
how they will make the experience work for 
them. 

You need to know that you can afford to 
do this. You need to plan and save or come 
up with creative avenues of how that will 
work for you. Really think through what you 
want to achieve and how you will achieve 
that, to feed into what the steps are after the 
break. The path may change slightly after
wards, but it is always good to reflect and fig
ure out what the next steps are that are going 
to be personally meaningful to you. 

While traveling the globe one of your 
options is to work your way around the world. 
There are many globai internship programs 
that place young adults in various positions 
for six months to a year, allowing them to 
build work-related skills while exploring a 
new land and culture. See, for instance: 
http:Uwww.acdi-cida.gc.ca/internships. This 
can build towards an international career, 

v 

Simtametė lietuvių ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

1929 m. birželio 10 d. kleb. kun. J. Ma
čiulionį Montrealio jaunimas gražiai išlydėjo 
į geležinkelio stotį kaip padėką už parodytą 
rūpestį jaunimu. 

Montrealyje gimęs ir augęs, Grand Semi
naire klierikas, kun. Jonas Bobinas buvo 
įšventintas kunigu ir paskirtas Šv. Kazimiero 
parapijos klebonu 1929 m. birželio 29 d. Ten
ka paminėti, kad tuo pačiu metu Montrealio 
Grand Seminaire mokslus baigė ir kunigu 

something increasingly possible in our mod
ern globai economy. Teaching English is 
another path many people are pursuing; as 
with internships, you would spend a consid
erable amount of time in one locale. You can 
also go on a working holiday, meaning you 
need to arrange for work visas in all the coun
tries you plan to visit. 

Volunteering is another valuable path to 
travel and personai exploration. Many travel 
companies offering volunteering packages, 
setting up accommodations and schedules 
with the organizations requiring volunteers. 
You can also contact organizations yourself 
to ask what globai volunteer opportunities 
they can provide. Another volunteering 
option is WWOOF, which stands for World 
Wide Opportunities on Organic Farms or 
Willing Workers On Organic Farms, depend
ing on which independent group of the 
umbrella title you go through. Most of these 
organizations require a membership fee in 
exchange for access to farm listings, which 
you then use to set up your travel plans. Farm 
owners accept your invitation to help on the 
farm and feed and lodge you while you're 
with them; accommodations range from a 
room in a house to a trailer to "bring a tent." 
Check out www.wwoofinternational.org for 
more details. 

A third option is to take classes abroad. 
Again, many travel companies arrange for 
educational opportunities during your trav
els. The most common programs are geared 
to learning foreign languages. However, 
study abroad programs can also earn you 
credits towards another degree, if you are so 
inclined. Whatever you decide to do with 
your time off, make sureto enjoy and reflect 
on the experience. You will become a richer 
person for it - and it may even help your 
career. 

Johanna Kristolaitis is a writer with the 
DiversityCanada Foundation. 

Visit http://DiversityCanada.com for more 
career tips and job postings. 

įšventintas buvo Paul Emile Leger, vėliau 
Montrealio arkivyskupas - kardinolas. 

Per eilę metų Montrealio Grand Semi
naire mokslus baigė ir buvo įšventinti kuni
gais šie lietuviai: kun. Jonas J. Jakai tis, kun. 
Jurgis Šimkus, kun. Lionginas Kavaliauskas, 
kun. Juozas A. Lipkus, kun. Jonas Bobinas, 
kun. J. Bakanas, kun. J. Jutkevičius-Jutt, kun. 
Br. Mažukna, kun. Mykolas Tamulevičius, 
kun. Alfonsas Volungis ir du broliai dvyniai 
kun. Antanas ir kun. Julius Jutkevičiai, kun. 
Juozas Pauliukonis, kun. Albinas Jankauskas
J ankus, dauguma jų buvo iš Springfield, MA, 
JAV vyskupijos. 
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Sventės, laisvalaikis, poilsis ... 
Kiekviena vaikystės diena į 

mūsų atmintį įrašo daugybę at
radimų, įvykių ir įspūdžių. Vie
niems - tai mūsų šventės, ki
tiems - pasirodymas talentų 
konkurse, suvaidintas spektak
lis scenoje ar laimėtos sporto 
varžybos, susitikimas su įdo
miu žmogumi. Iš tokių didelių 
ar mažų atradimų, paprastų 
vaikystės džiaugsmų ir nusivyli
mų mūsų vaikai mokosi patirti, 
kas yra gyvenimas ir kas yra 
praradimas, kas šventė ir kas -
darbas ir kūryba. 

Baltąją Konvaliją vaidina V. 
Slapšytė V. Palčinskaitės pje
sėje Aš vejuosi vasarą, kurią 
pastatė Toronto Prisikėlimo 
parapijoje įsikūrusi vaikq ir 
jaunimo dramos studija "Za
lios lankos", vadovė D. Boty
rienė Ntr. D. Šaudžio 

Kanados dieną švenčia toron
tietė Julija Petrauskas-Harris 

Ntr. E. Petrausko 

Poviliukas Kesminas, jau
niausias Hamiltono talentų 
popietės dalyvis, nustebino 
visus savo sugebėjimais dai
nuoti, deklamuoti 

Ntr. L. Stungevičienės 

Varėnos "Ąžuolo" vidurinės mokyklos moksleiviai atlieka 
savo kūrinį scenoje ''Valdovų rūmų mugėje" 

Ar žinai, kad ... 
• visoje planetoje pasodinti bilijoną medžių pasaulio 

visuomenei pasiūlė Kenijos gamtosaugininkas Wangari 
Maathai, 2004 metų Nobelio premijos laureatas. Jo nuomone, 
tai būtų visų eilinių žmonių įnašas, gerinant planetos aplinką 
ir orą. Jis taip pat prašo ne tik sodinti, bet ir prižiūrėti sodinu
kus, kad jie užaugtų dideli ir sveiki medžiai. Sį projektą remia 
Jungtinių Tautų organizacijos Aplinkos apsau,gos grupė. Ji 
kviečia sodintojus pasirašyti jos tinklalapyje. Zalioji žemės 
danga tarnauja ne tik grožiui, bet ir mūsų sveikatai. Poopera
ciniai pacientai greičiau sveiksta, jiems reikia mažiau vaistų, 
jei jie mato per langą medį. Augmenija pastebimai sumažina 
pacientų nerimą, įtampą. Netgi superaktyvūs vaikai, atsidūrę 
gamtoje aprimsta, rašo Jesse Norman, Living for the City britų 
autorius. 

• Toronto zoologijos parkas, įsikūręs rytinėje miesto da
lyje Rouge Valley slėnyje, yra vienas iš didžiausių tokios rū
šies parkų pasaulyje. Jis užima 284 ha. Takai, kuriais vaikšto 
lankytojai, sudaro beveik 10 km nuotolį. Kasmet parką aplanko 
daugiau kaip milijonas lankytojų. 

• Kanada turi daugiau kaip du milijonus ežerų. Jie savo 
vandeniu uždengia 7,6% valstybės žemės paviršiaus. Ma
nitoulin sala Huron ežere, užimanti 2,700 kv. kilometrų - di
džiausia pasaulyje gėlo vandens plotuose. 

• šiuo metu 11 % žemės paviršiaus yra paskelbta saugo
įama teritorija - parkais, draustiniais. Saugotini žemės plotai 
Siaurės Amerikoje sudaro 16%, Pietų Amerikoje - 19% ir 
daugiau kaip penktadalis Centrinėje Amerikoje. Inf. 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Jau atostogaujame! 

Vasaros atostogos jau bel
džiasi į duris! Kalgario lietu
vių Vytauto Didžiojo lituanis
tinė mokykla baigė savo moks
lo metus birželio 9-ąją iškyla 
į Glenmore parką. Galime pa
sidžiaugti, kad mokinių dau
gėja - nuo vidurio metų prisi
jungė iš Toronto su tėveliais 
atsikraustęs Jonukas Kume
liauskas, keletą kartų, kol kas 
dar tik kaip svečiai, lankėsi 
Silvija ir Patrikas Labanaus
kai, neseniai į Kalgarį atvykę 
iš Kauno. 

Tijūnėlytei, kuri ėmėsi šios Linkime jiems smagios vasa
atsakomybės mokslo metų ros ir tikimės rudenį vėl susi
pradžioje, kai tikrai buvo sun- tikti! EBZ 
ku rasti mokytojų, Linai Če
paitienei, perėmusiai Eveli
nos mokinius mokslo metų vi
duryje, bei Jūratei Rimšaitei
Žukauskienei, sugebėjusiai 
mokyti mažiausius ir vyriau
sius mokinukus tuo pačiu metu. 

Taigi mokykla auga, ir vie
noj e klasėje išsitekti darosi 
sunkoka. Tačiau, nepaisant 
visų sunkumų, moksleiviai ga
lėjo ne tik mokytis kalbos, bet 
ir daugiau sužinoti apie savo 
tautos papročius darydami 
Užgavėnių kaukes, skutinė
dami velykinius margučius. 

Naudodamięsi proga no
rime padėkoti Sv. Cecilijos 
parapijos kunigui ir aptarnau
jančiam personalui, antrus 
metus iš eilės leidžiantiems 
mums naudotis patalpomis už 
simbolinę auką. Prašysime, 
kad priimtų mus ir kitais me
tais. 

Ne mažas būrys mokinių 
šiemet atostogaus Lietuvoje. Ingrida 

Ačiū už velykinius rank
darbius nuolatinei mokyklos 
pagalbininkei ir mokyklos ta
rybos narei Elvyrai Krausie
nei. Šiais mokslo metais buvo 
nemažai atlikta organizacinio 
darbo - išrinkta mokyklos ta
ryba, kuri sprendžia mokyk
los einamuosius reikalus bei 
prisideda prie mokymo eigos; 
priimti ir patvirtinti mokyklos 
nuostatai bei darbo tvarkos 
taisyklės. 

Žinoma, mokyklos dar
bas nebūtų įmanomas be mū
sų mokytojų, kurios ir neturė
damos didesnės pedagoginės 
patirties, ėmėsi šio atsakingo 
darbo. 

Nuoširdus ačiū Evelinai Kalgario lietuvių Vytauto Didžiojo lituanistinė mokykla 

Gerumo grūdai 
Birželio saulė, spindulius pažėrus, 
Džiovina rasą nuo Tavų takų. 
Čia išsijota didi meilė, gėris, 
Kuriuos, Tėvel suaugus dar renku. 

Kaskart aiškiau regiu vaizdus vaikystės ... 
Relikvijas atsargiai vis liečiu, 
Kad Laiko žingsniai sunaikint nedrįstų, 
Kas išnešiota ant Tavų pečių. 

Menu, kai mūsų mažas kambarėlis, 
Savaitgaliais pavirtęs klrpykla, 
Kaimynų juoku, nuotykiais klegėjo ... 
Man buvo tai - pirmoji mokykla! 

Girdėjau aš, jus kalbant apie karą ... 
Kaip būdamas sargyboj užmigai ... 
Ki,ek nuostolių lietus javams padarė ... 
Kodėl negrįžo jūs kovų draugai ... 

Tėčio pamokos 
Kokiais keliais beeičiau per pasaulį, 
Visais visais, Tėve/, vedi mane, -
Dulkėtos kojos ir smilte/ė saujoj, 
Gimtinės grožis bičių dūzgime. 

Sakei, kad bus ne visad minkštas takas, 
Lyg skaudžios šukės ašaros riedės. 
- Nebėki prarajon tarsi apakus 
Ir pamąstyk, kai prieš akis duobė. 

Nebūki išdidi, gebėki ranką 
Ištiesti priešams ar tikriems draugams, 
Dažnai ir priešu nusivilt netenka -
Jo poelgis širdy išliks ilgam. 

Kas dieną Tu kitų naujovių mokei, 
O jose - užkoduota paslaptis! 
Gyvenime esu jau ne pirmokė, 
Tačiau, Tėvel menu Tavas mintis. 

Sekiau, kaip mikliai, Tėti, Tavo rankos Žinau, iš kelionių sugrįžtančios laukei, 
Skustuvą pusto, slystantį diržu ... - Ir lauktum, jei būtumei čia ... 
Gerumo grūdus mano akys renka, Lig šiol Tavo rankom pakvipę palaukės, 
nors Tėčio balsas tolsta pamažu... Į jas žvelgia mėnuo nakčia ... 

IRENA VAIČIULYTĖ-BRADAITIENĖ 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~~-t~~~-~~._.J ~'~~ 

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

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

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jareckul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 
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MIRTIES PRANEŠIMAS 

A t A 
BRONĖ GARDAS 

ramiai iškeliavo amži.nybėn 
2007 m. birielio 23 d., 

liko Edward, Christina, Irene ir jų se1mos, 
vaikaičiai. Skaudžiai pasigesime Thvęs, kuri mus 
palietei įvairiausiais būdais -

ŠEIMA 

AtA 
- v 

ARUNUI AKELAICIUI 
išėjus i Viešpaties namus, 

giliai užjaučiame liūdesyje likusią jo žmoną 
MARYTĘ, dukrą AURELDĄ, sūnų ANDRIŲ, 

jo tėvus, seseris, brolį bei visus artimuosius ir 
kartu liūdime -

Bronius, Prima; Ramūnas, Silvija; 
Linas, Asta; Alvydas, Rima SAPLIAI 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMAI MAMAI 

AtA 
ONAI LESKAUSKAITEI

ČIAUČIONIENEl-SVARINSKIENEI 
2007 m. balandžio 30 d. iškeliavus į amžinybę, 

dėkojame kun. Pijui Šarpniclrui, OFM, už suteik.tą 
jai paskutinį patarnavimą, teikiant ligonio sakramen
tą, klebonui kun. Augustinui Simanavičiui, OFM, už 
maldas laidotuvių namuose, už aukotas laidotuvių 
Mišias, pamokslą ir maldas prie kapo, diakonui dr. 
Kazimierui Ambrozaičiui už dalyvavimą Mišių apei
gose ir palydėjimą i kapines. 

Dėkojame Danguolei Radtkei už giedotas Mišių 
dalis ir laidotuvėms pritaikytas giesmes, pusseserei 
Violetai Laurinavičienei už Mišių skaitinius, ponioms 
už iškeptus pyragus, M. Povilaitienei ir B. Kazlauskai
tei už laidotuvių namuose surink.tas aukas. Nuoširdi 
padėka visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems 
už dalyvavimą, už pareikštas užuojautas spaudoje, žo
džiu ir raštu, už aukas Prisikėlimo parapijai ir lietuvių 
išeivijos sielovadai bei visiems, kurie užprašė už ve
lionę šv. Mišias ir paaukojo gėlių. 

Su gilia padėka -
sūnus Algimantas ir tbdcra Nijolė 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. liepos 12 ir 26 d.d. 
*** 

Visi paketai turi būti į mūsų pagrindinę raštinę 

PRISTATYTI 
iki 

NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 
s300* s300* oii for 1 parcel oii 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head of 1ce. 

Laidotuvės ir gėlės 
A t A 

JUOZUI DIMSKIUI 

Dievo sukurtas žmogus-že
mės karalius - dvilypis: amži
nosios sielos ir laikinojo kūno 
junginys. žmogus, gyvendamas 
7.emėje, turėtų rūpintis pirmiau
sia - amžinąja siela - neužmirš
damas ir savo laikinojo kūno. 

mirus, 
nuoširdžiai užjaučiu jo žmoną VINCENTĄ, 
sūnų ALGĮ, dukras KRISTINĄ, REGINĄ ir jų 
šeimas-

Kai siela atsiskiria nuo kū
no, mes sakome, kad žmogus 
miręs. Gailimės mirusio as
mens, bet iš tikrųįų mes gaili
mės patys savęs. Zinome, kad 
daugiau su mirusiuoju nebe
bendrausime, jis jau peržengė 
žemės gyvenimo slenkstį i am
žinybę ir nežinome, ar jis lai
mėje ir džiaugsme, Dievo Ka
ralystėje, o gal, patys nutaria
me, kad jis kenčia, užtat, mums 
jo ar jos gaila. Tuigi, jei gaili
mės jo ar jos, turime žinoti, kad, 
kas žemiška, jau jam nepadės. 

Jonas Vi.iičys, Albion, NY 

• 
1'EDOS S'PEC/ALISTAS 

CHlROPODlST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KULNO SKAUSMAJ 

... PEDOS SKAUSMAI 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

... PIRŠTŲ DEFORMAC IJOS 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

• PLOKŠČIAPtDYSTt Didelė dovana, tai malda į 
Dievą. didžiausia malda, tai šv . 
Mišios už mirusįjį kuri lydi mi
rusiiį prie Tėvo Dievo, teisėjo. 
Tačiau, dabartiniu metu mal
dos už mirusiuosius - šv. Mišios 
- yra labai sumažėjusios. Lai
dotuvėse, anksčiau, būdavo už
prašoma 50-100 ar net daugiau 
šv. Mišių už mirusįjj, dabar -
keletas ar keliolika. 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... !AUGĘ NAGAI 

IR EISENOS SUTRIKIMAl 

+ Pf:DOS DEFORMACIJŲ 
.h'S.1'""1111 TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

INDt KLAIS 
... VIETINE NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 
• PRllMAME VISUS 

i........::.=----' PLANlNIUS DRAUDIMUS 

... SENIORŲ PEDŲ PRIEŽIŪRA + STERILŪS IRANKIAI 

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

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus. 
.A PatarnaU1jame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Kiekvieno kunigo yra pa
reiga atnašauti kasdien šv. Mi
šias. Seniau dar galėdavo dalį 
užprašytų šv. Mišių parapija 
siųsti nepriklausantiems para
pijai kunigams: misijonieriams, 
kunigams seneliams, prieglau
dose lnmigams, mokytojams se
minarijose i pensiją išėjusiems 
kunigams. Šiandien net ir para
pijose dirbantieji kunigai ret
karčiais atnašauja šv. Mišias sa
vo intencijom. 

SU ŠTURMU 

Gražius, brangius gėlių vai
nikus artimieji suneša prie kars
to, dauguma tą pačią dieną, kai 
yra vakaro lankymas bei mal
dos. Rytojaus rytą 2-4 gėlių 
puodai nuvežami i šventovę 
(tiek šventovė tik priima). Ke
letą nuveža į kapines. Kitos gė
lės- šiukšlės. Kai kas paprašo, 
kad tos gėlės būtų atvežamos į 
salę, kur vyksta laidotuvių pus
ryčiai. Po pusryčių mirusiojo 
šeima siūlo artimiesiems vežtis 
į savo namus. Artimieji nerodo 
džiaugsmo puošti savo namus 
laidotuvių gėlėmis. Ir štai bran
gios gėlės, kurios mirusiajam 
nieko nepadeda, eina į šiukšly
ną, o šv. Mišių, kurios džiugintų 
mirusįjį, nėra. Knn.KK 

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 

''Tėviškės'' parapija išsikelia 
Atkelta iš 6-to psl. 

Vyskupą A 'IIakĮ po jo mirties pakeitė kuo. 
Hansas Dumpys, kuris parapijos vairą perėmė 
1987 m. Turonto mieste, Kanadoje, 1990 m. įvy
kusiame lietuvių liuteronų evangelikų sinode 
kun. H. Dumpys buvo išrinktas lietuvių evange
likų liuteronų išeivijoje vyskupu. Jis ir šiandien 
dar skaito religines paskaitas "Margučio" radijo 
programoje. 

Dirba ln1nigai iš Uetuvos 
Išėjus i pensiją vysk. H Dumpiui, jo vieton 

buvo paskirtas kun. Jonas Liorančas iš Lietuvos. 
O nuo 2005 m. šioje parapijoje tarnauja jaunas 
(gimęs 1978 m. gegui.ės 8 d. Vainuto kaime, Ši
lutės rajone) kuo. Liudas Miliauskas. 

Naujasis dvasiškis 1996 m. birželio mėn. 
baigė Vainuto vidurinę mokyklą ir 1998 m. bir
želio l d. buvo įšventintas diakonu. 2000 m. bai
gė Klaipėdos universitete teologijos bakalauro 
studijas, o 2002 m. gavo magistratūros mokslų 
diplomą Concordia seminarijoje Indianos 
valstijoje. Tuis pačiais metais buvo ordinuotas 
kunigu Lietuvoje. 

Siomis dienomis kuo. L Miliauskas ruošiasi 
išvykai i Lietuvą, kur vadovaus labdaringai sto
vyklai Ievos Simonaitytės gimtinėje, Vanagų kai-

me prie Klaipėdos. Tą stovyklą jis įsteigė prieš 
dešimtį metų. Atgal į Cncagą jaunasis dvasiškis 
numato sugrižti liepos 13 d. 

Per11ikraustyma1 įvyks liepos mėnaį 
Neseniai paaiškėjo, jog persikraustymas 

vyks liepos mėnesį. Paskutinės pamaldos senoje 
vietoje bus liepos 22 d., o pirmosios naujoje 
šventovėje - liepos 29 d. Naujoje vietoje pasikei
čia ir pamaldų laikas - pamaldos bus ne 10 va
landą, kaip anksčiau, bet 11-30 val. iyto. 

Naujas šventovės adresas: St. Ja.mes l.Althe
ran Church (lietuviškai- šv. Jokūbo šventov~), 
5129 Wolf Road, Westem Springs, IL 60558. Sia 
šventove naudosis ne tik nauji šeimininkai -
"Tėviškės" parapijiečiai Gų dar yra likę apie 
200), bet ir ten veikiančios amerikiečių parapi
jos nariai. 

Apie persikraustymą buvo pradėta galvoti 
žymiai anksčiau, nes prie senosios šventovės 
Marquette Parke nebuvo automobilių aikštelės, 
beveik visi parapijiečiai išsikėlė i priemiesčius, 
nes apylinkę užvaldė juodosios rasės žmonės. 

Reikia pažymėti, jog "Tėviškės" šventovė 
buvo ne vien tik religijai tarnavę namai: ten vyko 
ir socialinė, visuomeninė bei kultūrinė mūsų tau
tiečių veikla, kuri spinduliavo savo lietuviškumu 
ir nuoširdumu. Dabar tas viskas - jau praeitis. 



-------1 TORONTO i 
Kanados Ueta'ftq katallld.ų 

moterą draugijos naujai išrink
tos Centro valdybos narės bir
želio 25 d. posėdyje pasiskirstė 
pareigomis. Centro valdybos 
pirmininke perrinkta Birutė Bi
retienė. Regina Choromans
kytė ir Vida Paškuvienė - vice
pirmininkės. Angelika Sungai
lienė ir toliau rūpinsis našlaičių 
kaimo ir tremtinių pagalbos 
fondų veikla. Sekretorės parei
gos ir toliau palieka R. Simo
naitienei, iždininkės - l. Vib
rienei. Revizijos komisijoje 
dirbs Salomėja Andrulienė, 
Dangpolė Baziliauskienė ir Gi
zela Sutienė. Vida Valiulienė 
atstovaus jaunesnėms mote
rims. lnf. 

Lietu'ftq tautodailės insti
tuto visuotinis metinis narių su
važiavimas įvyks š.m. liepos 14, 
šeštadienj, 11 v .r. galerijoje, 
Neilson Park Creative Centre, 
56 Neilson Drive, 'lbronto, ON. 

'lbje galerijoje šiuo metu vyksta 
LT instituto 30 metų jubiliejinė 
paroda. Kviečiame visuomenę 
šią išskirtinę ta-ą_tinės dailės pa
rodą aplankyti. Siais metais per 
suvažiavimą, šalia einamųjų 
reikalų, bus aptariama LTI-to 
ateities veikla, taip pat ir sukak
tuvinės parodos uždarymas. 
Nariai kviečiami gausiai daly
vauti. Dėl platesnės informaci
jos kreiptis į LTI valdybos pirm. 
Aldoną Veselkienę, tel. 613 
359-6159. LTI valdyba 

A.a. dr. Broniaus Povilai· 
ao knygos Apie įvykius, žmones 
ir save sutiktuvės įvyko Vtlniuje, 
ŠV. Kryžiaus namų salėje penk
tadienj, birželio 29. Knygą iš
leido Broniaus Povilaičio kny
gos leidimo fondas 'lbronte su
darė Ramunė Kubiliūtė. Šiuo 
leidiniu paminėta velionies 
agronomo, genetikos mokslų 
daktaro Broniaus Povilaičio 
100 metų gimimo sukaktis. 

KLF ŽINIOS 

.Kanados lietuvių fondo 
(KLF) valdybos posėdis ivyko 
birželio 25 d. Prisikėlimo para
pijos posėdžių kambaryje. Da
lyvavo valdybos pirm. Algis 
Nausėdas, vicepirm. ir spaudos 
reikalų sekretorė Danguolė 
Baltrušyt~Sher, posėdžių sek
retorius Ričardas Kalendra, Vi
da Stanevičienė (KLB) ir ad
ministratorius Leonas Bazi
liauskas. Pirmininkas painfor
mavo apie KLF Turybos posė
dyje svarstytus reikalus bei apie 
numatytus planus ir projektus. 
Pelno skirstymo komisija rude
nį pateiks naują pelno skirsty
mo projektą, susijusi su pagalba 
specialiems projektams Lietu
voje. Administratorius pranešė 
apie gautus laiškus ir naujus 
įnašus Fondui. Sault Ste. Marle, 

Sudbury lietuvių bendruome
nės apylinkė paaukojo Fondui 
1,500 dolerių. Administratorius 
pateikė valdybai patvirtinti iž
dininkės V. Jonušonienės pa
ruoštą išlaidų nuo praeito val
dybos posėdžio iki birželio 25 
d. apyskaitą, kuri vienbalsiai 
patvirtinta. Svarstyta eilė eina
mujų reikalų: kitų metų KLF 
metinio susirinkimo data ir vie
ta, stipendijų įteikimo iškilmė 
ir nuotrauka su studentais. Per
žiūrėti žiniasklaidos reikalai 
bei KLF brošiūros ruošimas. 
Nuo rudens bus atnaujinti KLB 
apylinkių lankymai ir Fondo 
pristatymas. 

Kitas valdybos posėdis -
spalio 1 d„ 7 val.vak. Prisikėli
mo parapijos posėdžių kamba
iyje. Int 

PADĖKA 
Lietuvoje leidžiama knyga Partizanų Ž'.emaitijos vadai. Lei

dimą remia Kanados lietuvių žurnalistų sąjunga ir už gautas 
aukas tam leidiniui nuoširdžiai dėkoja Prisikėlimo kredito ko
operatyvui, kredito kooperatyvui "Parama", Hamiltono kredi
to kooperatyvui TALKA ir "Vilnius Manor" pensininkų klu
bui. KLŽ SIĮjDDp 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.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, Turonto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El.pašta~: lawyers@pacelawfirm.com 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resurrec1ion Rd. Toronto ON M9/\ SG l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jiisit sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 45 metus 
Kanados lietuviLĮ organizacijoms davė 2.09 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.51 min. dol. bei studentų st.ipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.37 min. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 
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Kas gaus stipendiją? 
KONKURSAS DĖL LIETUVOS VALSTYBINĖS 
KAZIMIEROBŪGOSSTIPENDUOSSKYRIMO 

ŠVietimo ir mokslo ministerija skelbia kon
kursą dėl Lietuvos valstybinės Kazimiero Bū
gos stipendijos lietuvių kalbą užsienio šalių 
aukštosiose mokyklose studijuojantiems užsie
nio šalių piliečiams (toliau - Kazimiero Būgos 
stipendija). 

Vadovaujantis Lietuvos valstybinės Kazi
miero Būgos stipendijos lietuvių kalbą užsienio 
šalių aukštosiose mokyklose studijuojantiems 
užsienio šalių piliečiams nuostatais, patvirtin
tais Lietuvos respublikos vyriausybės 2007 m. 
kovo 28 d. nutarimu Nr. 336 (Žin„ 2007, Nr. 
42-1581 ), užsienio šalių aukštųjų mokyklų litua
nistikos (baltistikos) centrus, katedras ar kitus 
padalinius (toliau - lituanistikos centrai užsie
nyje) kviečiame atrinkti po vieną kandidatą iš 
lituanistikos centro ir rekomenduoti jį ŠVieti
mo ir mokslo ministerijai. 

Kazimiero Būgos stipendija skiriama, sie
kiant skatinti domėjimąsi lietuvių kalba ir lite
ratūra uf.sienyje bei remti lietuvių kalbą užsie
nio šalių aukštosiose mokyklose studijuojančius 
studentus. 8 MGU mėn. dydžio stipendija ski
riama užsienio šalių aukštųjų mokyklų studen
tams jų vienerių akademinių metų (10 mėn.) 
trukmės lietuvių kalbos ir literatūros studijoms 
užsienio šalies aukštojoje mokykloje. Tus pa
čios užsienio šalies aukštosios mokyklos stu
dentams tais pačiais mokslo metais gali būti 
skiriama ne daugiau kaip viena Kazimiero 
Būgos stipendija. 'Iam pačiam asmeniui Kazi
miero Būgos stipendija negali būti skiriama 
dvejus mokslo metus paeiliui. 

KANDIDATAMS KELIAMI REIKALAVIMAI 
IR ATRANKOS GAIRĖS 

Kazimiero Būgos stipendijos skyrimo kon
kurse gali dalyvauti užsienio šalių aukštųjų mo
kyklų bakalauro, magistro ar doktorantūros 
studijų studentai, jeigu jie: 1. studijuoja pagal 
lituanistikos ir (ar) baltistikos studijų prog
ramas dienine studijų forma; 2. studijuoja lietu
vių kalbą ne mažiau kaip vienerius metus; 3. 
yra rekomenduoti dviejų dėstytojų (iš jų vienas 
turi būti lietuvių kalbos dėstytojas). 

Atrankos Kazimiero Būgos stipendijai gau
ti gairės: 1. geri studijų rezultatai; 2. moksliniai 
interesai; 3. lietuvių kalbos studijų pasirinkimo 
motyvacija ir tikslai. 

PATEIKIAMI DOKUMENTAI 
Studentas, norintis gauti Kazimiero Būgos 

stipendiją, lituanistikos centrui užsienyje, ku
riame studijuoja, pateikia šiuos dokumentus 
(lietuvių kalba): 1. asmens duomenų anketą; 
2. motyvacinj laišką (turi būti nurodyta jo moks
liniai interesai, lietuvių kalbos studijų pasirin
kimo motyvacija ir tikslai, kokius jis tikisi atlik
ti mokslo tiriamuosius darbus, kokias publika
cijas paskelbti Kazimiero Būgcs stipendijos ga
vimo laikotarpiu); 3. šiuos išsilavinimą patvirti
nančius dokumentus (arba teisės aktų nustaty
ta tvarka patvirtintas jų kopijas): pažymą apie 
dviejų paskutinių sesijų studijų rezultatus; ba
kalauro ar jį atitinkančios kvalifikacijos diplo
mo ir jo priedo kopijas (magistrantūros studen
tui); magistro ar ji atitinkančios kvalifikacijos 
diplomo ir jo priedo kopijas, pažymą apie .išlai
kytų doktorantūros egzaminų įvertinimą (dok
torantūros studijų studentui); 4. dvi dėstytojų 
(iš jų vienas turi būti lietuvių kalbos dėstytojas) 
rekomendacijas; 5. moblinės ar kūrybinės veik
los aprašymą ir publikacijų sąrašą ( doktoran
tūros studijų studentui); 6. teisės aktų nustaty
ta tvarka patvirtintą asmens tapatybės doku
mento kopiją. 

TERMINAI 
lituanistikos centras užsienyje pagal .kan

didatams keliamus reikalavimus ir atrankos 
gaires atrenka vieną kandidatą ir iki 2007 m. 
rugpjūao 31 d. pateikia Švietimo ir mokslo mi
nisterijai reikalaujamus dokumentus. 

Dokumentus prašome siųsti registruotu 
paštu: Konk:unui dėl Kazimiero Būgos stipen
dijos Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų 
departamento, Akademinio mobilumo skyriui, 
Sierakausko g. 15, LT-03105 Vtlnius, Lithuania. 

ŠVietimo ir mokslo ministerio sudaryta ir 
patvirtinta komisija išnagrinės lituanistikos 
centrų užsienyje pateik.tus kandidatų doku
mentus ir pateiks švietimo ir mokslo ministe
riui siūlymus dėl Kazimiero Būgos stipendijų 
~o. 

Švietimo ir mokslo ministeris patvirtins 
Kazimiero Būgos stipendijos gavėjus. Apie mi
nisterio priimtą sprendimą raštu bus informuo
jami Kazimiero Būgos stipendijos gavėjai ir li
tuanistikos centrai užsienyje, kuriuose studi
juoja stipendijos gavėjai. 

Daugiau informacijos: tel.: + 37052190123, 
faks.: + 370 5 2190100, el.paštu: kristina.bab~ 
Įyte@mm.U Lauksime paraiškų! 

DĖMESIO SKAITYTOJAMS Indijos misionierim pra
šo siųsti jam reikmenis: roži
nius, statulėles, rašiklius, 
pieštukus ir taip paremti jo 
misiją. Jo naujas adresas: Fr. 
Paui Cruz, P.O. Box-691571, 
Kottiyam - P.O Kollam - 691 
571, Kerala, India. 

Thilkh žiburių pukutinis numeris priei ato1togas iileidžia· 
mas liepos 24 d. (nr. 30-31). IŽ redakcija ir administracija bus 
uždaryta iki rugpjūtio 15 d. Savaitraštis tris savaites nebus 
spausdinamas. Po atostogq pirmas numeris išeis rugpjiilio 21 d. 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
lmplantų jdėjimas , protezavimas, 

plokštelių pritvirtinimas 
mažais varžteliais (mini implants) 

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

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
(,,Ą yra žodžiai šventi sudėti 
1/ Į} l) t-. -v ... ~ 
~-""' 

9vl.ei{ė • gerumas • dosnumas 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI: 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd. , Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca 
el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

DĖMESl07Ž 
PRENUMERATORIAMS l 

Leidėjai prašo jus 
atsilnmti už prenumeratas. 

Pasitikrinkite prenumeratos 
užsibaigimo datą, atspausdintą 
ant adreso lipdės (address label). 
Kanados vyriausybės finansinė 
parama pašto išlaidoms apmokė
ti yra gaunama pagal apmokėtų 
prenumeratų skaičių. Be šios pa
ramos mūsų Pašt9 išlaidos, siun
tinėjant jums TŽ būtų apie du 
trečdalius aukštesnės. P.rašome 
jūsų supratimo šiuo svarbiu klau
simu - įro<!Jti Kanados vyriausy
bei, kad 7Z_gyvavimas mums yra 
aktualus. 1ž ~ai 

HomeLife Realty 
Plus Ltd. 

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

NIJOLĖ B . BATES 
Tcl. (4 16) 763-51 61 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Birželio 28 d. Šv. Pauliaus 
bazilikoje šv. Petro ir Pauliaus 
šventės išvakarių Mišparuose 
pop. Benediktas XVI paskelbė, 
kad ateinančiais metais šių 
apaštalų šventėje bus pradėta 
švęsti 2000 metų sukaktis nuo 
apaštalo Pauliaus gimimo ir ji 
tęsis iki 2009 m. birželio 29 d. 

• Lietuvos vyskupai šiais me
tais primena mums, lietuviams, 
irgi dvi svarbias sukaktis: 20 m. 
nuo arkiv. Jurgio Matulaičio 
paskelbimo paląimintuoju, kai 
1987 m. Romos Sv. Petro bazili
koje iškilmingai šventėme Lie
tuvos 600 m. Krikšto sukaktį, ir 
80 m. nuo pal. Jurgio Matu
laičio mirties. Taipgi turime ne
pamiršti, kad ateinančiais me
tais švęsime 400 m. nuo Mari
jos apsireiškimo Šiluvoje. Tai 
Marijos pirmasis apsireiškimas 
Europos istorijoje! 

• Wasaga Beach apylinkėje 
birželio 25, mirė a.a. Mageliona 
Laurinavičienė, 85 m. amžiaus. 
Ji palaidota iš Lietuvos kan
kinių šventovės birželio 27 Šv. 
Jono li,5!tuvių kapinėse. 

• Sią vasarą Lietuvos kan
kinių šventovėje sekmadieniais 
Mišios aukojamos tiktai 10 v.r. 
iki rugpjūčio mėnesio pabai
gos. Autobusėlis sekmadieniais 
veža maldininkus nuo "Vilniaus 
rūmų" 9.30 v.r. ir po Mišių iš
važiuoja atgal 11.30 v.r. 

• Wasaga Beach Gerojo 
Ganytojo šventovėje per visą 
vasaros laikotarpį sekmadieni
nės Mišios aukojamos 10.30 v.r. 

• Liepos 6 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje 
Mišio~ bus ir 5 v.p.p., o po Mi
šių - S~entoji Valanda prie iš
statyto Svenčiausiojo. 

• Wasaga Beach ir apylin
kės Lietuvių pensininkų klubas 
kviečia visus į metinę gegužinę, 
kuri įvyks liepos 8, sekmad., tuoj 
po 10.30 v.r. Mišių lauke prie 
Gerojo Ganytojo šventovės. 

• Norintys autobusu nuo 
Anapilio vykti į Midlandą prašo
mi registruotis sekmadieniais 
Lietuvos kankinių šventovės zak
ristijoje arba skambinti į kle
boniją iki liepos 15 d. tel. 905 
277-4320. Kelionės kaina - $15. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 8: 10 v.r. už a.a. Petrą Der
liūną; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje, liepos 8, sekmadienį, 
10.30 v.r. u~ a.a. Algirdą Dum
čių; Delhi Sv. Kazimiero šven
tovėje, liepos 7, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Vandą Lapienienę. 

Prisikėlimo parapijos žinios 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. 
Pirmąjį penktadienį, 7 v.v. vyks
ta Mišios jr šv. Valanda su palai
minimu Svenčiausiuoju. Prieš 
Mišias klausoma išpažinčių. 
Pirmąjį šeštadienį, 10.30 v.r. 
Gyvojo rožinio draugijos nariai 
renkasi Rožinio kalbėjimui ir 
11 v.r. Mišiom. 

• Kiekvieną pirmąjį mėne
sio šeštadienį, 5.30 v.p.p. Mi
šios yra aukojamos "Vilnius 
Manor" patalpose. Šios Mišios 
yra aukojamos pagal sekmadie
nio liturgiją, ir todėl dalyvau
jantys jose atlieka sekmadienio 
Mišių pareigą. 

• Kun. Arūnas Brazauskas, 
OFM, išvyko mėnesiui į St. Pe
tersburgą, FL, pavaduoti lietu
vių misijoj dirbančio kanaunin
ko Bernardo Talaišio. 

• Norinčius važiuoti į Mid
landą autobusu prašome regist
ruotis parapijos raštinėje kuo 
greičiau, kad, reikalui esant, 
būtų galima užsakyti antrą au
tobusą. Kaina į abi puses $15. 

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

• Parapijos biuletenis ang
lų ir lietuvių kalbomis yra siun
tinėjamas el.paštu tiems, kurie 
to pageidauja. Norintys jį gauti 
yra pašomi palikti savo tikslų 
el.pašto adresą parapijos rašti
nėje. 

• Sekmadienį, liepos 8, 
prasideda lietuviškai nekalban
čių lietuvių kilmės vaikų sto
vykla. Parapijos tarybos stovyk
lavietės priežiūros sekcija dė
koj a visiems, kurie per talkos 
savaitgalius prisidėjo prie sto
vyklos paruošimo. 

• "Kretingos" stovyklavie
tėj, kol tęsis stovyklavimas sek
madienio Mišios bus aukoja
mos 11 v.r. Į šias stovyklautojų 
Mišias yra kviečiami ir stovyk
lautojų tėvai, giminės ir apylin
kėse gyvenantys lietuviai. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 8: 8 v.r. už a.a. Joną ir Zitą 
Didžbalius; 9 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 10:45 
v.r. už a.a. Oną Grigaravičienę, 
už a.a. Vladą Radavičių - 30 
metų, už a.a. Ireną Juškevi
čienę; 12.15 v.d. už a.a. Bronių 
Matusevičių. 

Vėžio liga sergantiems vai
kams Lietuvoje aukojo $100 A. 
Aleliūnienė (a.a. Ramūno Va
nago atminimui). 

Kanados dienos proga liepos l Vilniaus Valakampiuose klevą 
sodina (iš k.) naujasis Lietuvos konsulas Niujorke Jonas 
Paslauskas, kadenciją baigiantis Kanados reikalų patikėtinis 
Lietuvoje Brian Herman, Kanados karinių pajėgų mjr. John 
Crook, vadovaujantis Kanados karių kontingentui Lietuvoje 
vykusiose pratybose "Gintarinė viltis", ambasadorė Gintė 
Damušytė, patvirtinta naująja Lietuvos ambasadore Kana
doje nuo 2008 m. sausio mėnesio Ntr. S. Meiklejohn 

Išganytojo parapijos žinios 

• Liepos mėnesį pamaldų 
nebus. Pamaldos su Sv. Komu
nija įvyks rugpjūčio 5 d., 11.15 
v.r. Pradedant rugpjūčio mėne
siu, pamaldos bus 11.15 v.r. 
kiekvieną sekmadienį ir taip tę
sis iki 2008 m. birželio pabai
gos. Visais sielovados reikalais 
parapijiečiai prašomi skambinti 
parapijos pirmininkui tel. 905 
274-3529. 

Lietuvių Namų žinios 
•Liepos l d. LN svetainėje 

pietavo daugiau kaip 110 svečių. 
• LN valdybos posėdis -

liepos 4, trečiad., 7 v.v. LN sek
lyčioje, "Labdaros" - liepos 25 
d., 7 v.v. LN seklyčioje. 

• Galima išsinuomoti barą 
"Lokys" įvairioms šeimyni
nėms šventėms. Teirautis LN 
raštinėje. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams a.a. Ri

mo Vainos atminimui Balaišių 
šeima aukojo $100. Dėkojame 
už aukas, kurios priimamos 
Toronto Lietuvių Namų raš
tinėje, Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose, arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdara, 
1573 Bloor St. W., Toronto, ON 
M6P 1A6. 

Metinės lietuvių pamaldos 
Kanados kankinių šventovėje 
Midlande įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio 19. Kryžiaus kelias 
bus einamas 2.30 v.p.p. Iškil
mingos pamaldos - 3 v.p.p. Mi
šias atnašaus Hamiltono, Ana
pilio ir Toronto Prisikėlimo pa
rapijų kunigai. Po Mišių prie 
lietuviško kryžiaus bus kalbama 
malda ir sugiedotas Tautos him
nas. Visų trijų minėtų parapijų 
katalikės moterys ir Toronto 
šauliai daln:aus pamaldose su 
vėliavomis. Siose reikšmingose 
pamaldose, kuriose bus prisi
minti Lietuvos kankiniai ir už 
laisvę žuvę tautiečiai, kviečiami 
visi gausiai dalyvauti. Nuo Ha
miltono, Anapilio ir Toronto 
Prisikėlimo parapijų maldinin
kai bus vežami samdomu auto
busu. Norintys šia galimybe pa
sinaudoti, prašomi registruotis 
minėtų parapijų raštinėse. Ke
lionės kaina asmeniui - 15 dol. 
Šiais metais pamaldas organi
zuoja Anapilio parapija. 

KLK centras 
Sveikindami mielą brolį 

Algimantą Zubricką jo 80 metų 
amžiaus proga, Sigitas, Stasė 
Zubrickai ir šeima 50 dol. au
kojo Kovai su vėžiu sergantiems 
vaikučiams Lietuvoje paremti 

Kybartų šventovės atnauji
nimo fondui $100 aukojo L.O. 
Radzevičiai. 

A.a. Magelionos Laurina
vičienės atminimui pagerbti 
Anapilio parapijai aukojo: $100 
- S.M. Putrimai; $75 - l.Y. Ra
džiūnai; $50 - A. Vitkienė, O. 
Senkuvienė, A.B. Zabulioniai; 
$30 - V. Paulionis, E. Tribinevi
čienė, F. Rogers; $20 - B. Kas
peravičienė, A.J. Vaškevičiai, 
D.L. Mačikūnai, E.Y. Abroma
vičiai, L Punkrienė, A. Olienė, 
C. Pakštienė, A. Kanapka, A.J. 
Lapavičiai, J.R. Dūdos, G.J. 
Petkevičiai. 

Aukas rinko O. Senkuvienė. 

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

PARDUODU moterų ir mergai
čių tautinius drabužius. Skam
binti tel. 416 769-6659. 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Kun. J. Aranausko, SJ, sveikata pamažu taisosi. Liepos ld. 
kunigui sukako 91 m. amžiaus. 

Auksinio amžiaus "Rūtos" klubas paskutinį mėnesio tre
čiadienį pamini tą mėnesį gimusių narių gimtadienius. Birželio 
mėnesį gimtadienį šventė N. Bagdžiūnienė, A. Burkšaitienė, A. 
Keblys ir K. Krikščiokaitienė. Pirm. H. Lapinienė pasveikino 
sukaktuvininkus ir kleboną kun. Gediminą Mieldažį, tą dieną 
šventusį vardines, linkėdama klebonui gerų atostogų tėvynėje. 
KLK moterų dr-jos vardu kleboną sveikino ir linkėjo gerų atos
togų bei atgaivos tėviškėje D. Staškevičienė. Klubo valdyba vi
sus gražiai pavaišino įvairiais užkandžiais, vynu, kava ir pyra
gais. 

Liepos l d. klebonas išvyko mėnesiui į Lietuvą. Šv. Mišios 
bus atnašaujamos tik sekmadieniais, 10 val. Rožinis - prieš Mi
šias 9.30 v.r. DS 

Į solistui Antanui Keblini birželio 13 d. Dainiaus Juro su
ruoštą gimtadienio staigmeną susirinko apie 12 pažįstamų bei 
choristų. Atvyko ir parapijos klebonas. Sveikiname sol. Antaną 
Keblį atsigavusį po sunkios širdies operacijos ir sulaukusį 87 
metų.AJM 

Šv. Kazimiero parapija 

Klebonas kun. Aloyzas Volskis liepos mėnesio sekmadie
nių 8, 15, 22 ir 29 die:gomis, atnašaus šv. Mišias Aušros Vartų 
šventovėje 10 v.r., o Sv. Kazimiero šventovėje 11.30 v.r., ne 
kaip įprasta 11 val. Pakeitimai padaryti pavaduojant į Lietuvą 
išvykpsį kun. G. Mieldažį, AV parapijos kleboną. 

Simtmečio rengimo komitetas labai dėkoja aukotojams. 
Aukojo $150 - A. Tusienė. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 AX: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.1.8. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475 rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

TĖfIŠKĖS ŽIBURIŲ vėlavimu skundžiasi daug skaity
tojų. TZ pristatomi į pašto įstaigą pastoviai - antradieniais iki 
12 v.d. Kanados pašto "Klientų paslaugų" skyriaus teigimu, 
šios laikraščių kategorijos pristatymas per 4 darbo dienas yra 
laikomas normaliu. Skaitytojai pristatymo klausimais gali 
skambinti 1-800-267-1177 arba el. paštu rašyti adresu, kurį 
rasite www.canadapost.ca interneto tinklalapyje (Resources 
skyriuje pasirinkite "Contact Us", tada "General Customer 
Service". Užpildykite anketą, pateikdami savo adres~ su paš
to kodu ir pranešdami, kiek dienų užtruko gauti TZ). Visos 
šventės sutrukdo pašto gavimą. Laikraščiai JAV irgi ilgai ke
liauja. JAV prenumeratorių laikraščiai yra vežami kurjeriu į 
Buffalo, ten pristatomi į JAV pašto įstaigą. JAV-se pašto pri
statymo klausimais galima skambinti 1-800-275-8777. 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

APLANKĖ ANAPILĮ 
Mano brolis Gediminas 

Kačiulis su žmona Birute ap
lankė, kartu su manim, TŽ re
dakciją ir Anapilio sodybą 2005 
m. spalio mėn. per vieną iš dau
gelio švenčių, kalbėjo su mons. 
Jonu Staškumi ir redakcijoj su 
jo seseria. Aš atsikviečiau brolį 
Kanadon, nes mes niekuomet 
nebuvom kartu. Jie buvo Kana
doj e pas mane mėnesį laiko, 
sunku buvo skirtis. 

Būtų miela, jeigu jūs pami
nėtumėt šį talento pilną lietuvį, 
mano brolį; jų dukra irgi rašo 
eilėraščius. Daug galėčiau pa
rašyti apie brolį Gediminą, čia 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 val. Labai gera 
kokybė. Tel. 416 503-1687. 

tik dalis "Šilainės sodyboj". Įde
du auką ir dėkoju iš anksto. 

Su pagarba - TŽ rėmėjas 
nuo pat pradžios, kai atvykau į 
Kanadą 1953 m. -

K. Kačiulis, MT Forest, ON 

UATSIŲSTA PAMINĖTll 
Severinas Vaitiekus, TUS

KULĖNAI: EGZEKUCIJŲ 
AUKOS IR BUDELIAI (1944-
1947). Leidėjai: Lietuvos gy
ventojų genocido ir rezistenci
jos tyrimo centras. Valstybės 
saugumo departamentas. Ant
ras pataisytas ir papildytas lei
dimas. Dailininkas Alfonsas 
Žvilius. Redaktorė Rima Dul
kinienė. Vilnius 2006, 368 psl. 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 


