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Išrinktųjų turgus 
Ar galima tėvynę mylėti už pinigus? Į šitokį neįprastą 

klausimą turbūt daugelis sutartinai atsakytume, kad negali
ma. Už pinigus meilę vaidinti tai galima. O kai kuriems kai 
kada ir reikia, kai susidaro tam palankios aplinkybės. 

V ISAIS keliais ir visokiam priemonėm atbanguojant 
žinioms iš Lietuvos, tarp įvairių kitų įdomių dalykų, 
suprantamų ir mažiau suprantamų, džiaugsmą arba 

nuliūdimą keliančių - nemažai pasitaiko ir pranešimų apie 
stačiai keistus reiškinius. Pvz. žinia, kad 2006 metais buvo 
padidintos Lietuvos seimo narių padėjėjų algos. Kas tie pa
dėjėjai, kam jie reikalingi ir ką jie atlieka, vargu ar kas 
įstengtų gerai išaiškinti ir pagrįsti jų reikalingumą. Pasirodo, 
kad kiekvienas seimo narys gali turėti net tris talkininkus, 
gali įdarbinti savo arba draugo vaiką. Gautus pinigus sutar
tomis dalimis pasidalina ... Tokius talkininkus žurnalistas 
pavadina "mirusiomis sielomis seime". Ką dėl to daro val
džia? Nieko, nes juk jie patys valdžia. O kontrolieriai, kas 
žino, gal giminės, gal geri senų laikų draugai? Taigi tegura
šo, kas ką nori - spauda laisva. O ir valdžia laisva. Kam 
skirta rašyti, tegu savo užduotį atlieka; kam skirta įstatymus 
priiminėti, jų reikalas, kokie tie įstatymai. O tų įstatymų vis 
trūksta. Štai dabar svarstomas rentų seimo nariams sky
rimo įstatymas. Kas tos rentos? O gi reguliariai gaunamos 
pajamos, gavėjui neįdedant jokio darbo. Tai maždaug paja
mos iki mirties. Išrinko ar neišrinko - maža bėda. Pinigai 
plauks kaip plaukę. Tai tokie dalykėliai. Negeri jie, nes pik
tina žmones, stebina pasaulį. Dauguma piliečių žino, kam 
reikėtų pinigus dalinti ir mato visai priešingą valdžios elge
sį, savanaudiškus kėslus, nesiliaujantį lėšų žarstymą ir 
švaistymą. Įsisiūbavusių negerovių stabdyti praktiškai nėra 
kam, nes ir stabdžiai tų pačių pareigūnų rankose. Pervers
mais seimo nebeišvaikysi - nebe tie laikai. O vis dėlto turė
tų atsirasti kitokių jėgų savivalėms sulaikyti. 

L IETUVOS sąjūdis (buvęs Lietuvos persitvarkymo 
sąjūdis) kviečia žmones vienytis ir kurti geresnę 
Lietuvą. Dešimtajame Sąjūdžio suvažiavime š.m. 

gegužės 26 dieną Vilniuje pasakytomis kalbomis ir priimto
mis rezoliucijomis pabrėžta, kad esąs iškilęs pavojus Lietu
vos valstybingumui, aktyvėja Rusijos agentų tinklas, susida
ranti labiau grėsminga padėtis nei buvusi 1991 metais, kai 
tauta buvusi dvasiniame pakilime, ko dabar nebėra; valsty
binio turto grobstymas nesibaigia, teismai praranda pasiti
kėjimą, spekuliuojama tautos vertybėmis, gimtoji lietuvių 
kalba niekinama, stumiama į šalį, tauta susiskaldžiusi ne 
pagal kairę ir dešinę, bet pagal įsitikinimus "man vis tiek, 
kas darosi Lietuvoje" ir pagal "man ne vis tiek". Suvažiavi
mo pastabos teisingos, rezoliucijos reikalingos. Kiek jos pa
sieks tautos ausis, ko galima tikėtis iš pakilusio Sąjūdžio 
veiklos, nelengva spėlioti. Vienas dalykas aiškus - reikia ką 
nors daryti, kad susitelktų naujos jėgos kovai su valstybiniu 
mastu plintančiomis negerovėmis, kurių sklaidą ir daugini
mąsi tikrai remia ir laimina buvęs šalies okupantas, jau ke
liantis triukšmą net dėl paminklų perkilnojimo Taline. Tai 
skambutis, kurio nevalia negirdėti. Agresyvioji Putino poli
tika su šypsena prieš fotografus ir su kietu žodžiu posėdžiuo
se, net jau ir Amerikai nurodanti, kur statyti priešraketines 
bazes, turėtų pažadinti ir mūsų apsnūdusius politikierius, 
susirūpinusius algų pakėlimais, nesigėdijančius be žodžių 
klausti, kiek gausiu už meilę savam kraštui. Tokių politinių 
vertelgų tautai tikrai nereikia. Jei iš pradžių nepavyko iš 
karto atsistoti ant tikro kelio, laikas stotis. Sunkiai atgauta 
nepriklausomybė nebegali leisti, kad tauta dar septyniolika 
metų tūnotų kažko laukdama ir vis tikėdamasi, kai buvę 
Maskvos kolaborantai ir toliau švaistosi, apgaudinėja dorus 
žmones, sau turtus kraudami. Užtat labai rimtai reikėtų 
ruoštis ateinantiems seimo rinkimams. Turi pagaliau būti 
išrinkti žmonės, kurie kurtų valstybę, o ne kokį Gariūnų 
tipo turgų. ČS 
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Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus lankėsi pratybose Kairių poligone birželio 29 d. 
Nuotraukoje jis viduryje su Jungtinės karalystės pareigūnu pik. ltn. David Harrington. 
Kairėje - Kanados kontingento narys kpt. George Vriniotis, parūpinęs nuotraukas Tėviškės 
žiburiams Ntr. R.Duchesne, CFCC 

Pratybos "Gintarinė viltis 2007'' 
Devyni Kanados kariai Klaipėdoje 

Birželio 18-liepos l d.d. 
(2007) Klaipėdoje vyko tarp
tautinės pratybos "Gintarinė 
viltis 2007". Jose dalyvavo per 
1700 karių iš 10 šalių. Dvi sa
vaites trukusiose pratybose 
kariai dalinosi ankstesnių mi
sijų patirtimi ir }Uošėsi daly
vauti galimose SAS (NATO) 
vadovaujamose taikos palai
kymo operacijose. Pratybomis 
siekiama didinti dalyvaujan
čių šalių karių tarpusavio su
pratimą ir gebėjimą suderin
tai veikti tarptautinėje aplin
koje, mokytis bendrų karinių 
procedūrų. Pratybos "Ginta
rinė viltis" (Amber Hope) 
vyksta nuo 1995 m.; nuo 1997 
m. kas dveji metai reguliariai. 

Iki šiol jos vykdavo Ruk
loje, o šiemet pirmą kartą su
rengtos Klaipėdoje, Kairių 
poligone, kur dar niekada ne
buvo surinkta ir mokoma 1,500 
karių vienų pratybų metu, kur 
reikėtų planuoti operacijas, 
užtikrinti logistiką, ryšius ir 
pan. Lyginant su ankstesnė
mis, šių metų pratybose buvo 
daug naujovių, atsižvelgiant į 
šiuolaikinius iššūkius ir kariuo
menės poreikius. 

Pratybose dalyvavo ne tik 
NATO narės, bet ir NATO 
partnerės, dalyvaujančios prog
ramoje "Partnerystė taikos la
bui". Buvo apie 1700 karių 
iš dešimt šalių: Armėnijos, Di
džiosios Britanijos, Estijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Kanados, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Suomijos, VoJsieti
jos, taip pat atstovai iš Siau
rės Rytų daugiatautinio kor
puso (I\tĮNC NE) ir Sausumos 
pajėgų Siaurės Europoje va
davietės (LCC Heidelberg). 

Pratybas stebėjo atstovai 
iš Gudijos, Moldovos, Ukrai
nos ir Rusijos. 

Be "senbuvių" pratybose 
pirmą kartą dalyvavo Armė
nija, kuri iki šiol siųsdavo tik 
stebėtojus. Pirmą kartą praty
bos vyko pagal scenarijų, pa
rengtą atsižvelgiant į tarptau
tinių operacijy Afganistane ir 
Irake patirtį. Siais metais taip 
pat pirmą kartą "Gintarinės 
vilties" istorijoje mokymuose 
dalyvavo Karinės jūrų pajė
gos, t.y. visų kariuomenės pa
jėgų rūšių - sausumos, oro ir 
jūrų - padaliniai. 

Taigi, pratybose kariai bu
vo mokomi veikti įvairesnių ir 
sudėtingesnių operacijų sąly
gomis. "Gintarinė viltis 2007" 
išsiskyrė iš ankstesnių ir šiuo
laikišku karių aprūpinimu. 
Pratybose dalyvaujančių karių 
maitinimą, kaip ir tikrose misi
jose, pirmą kartą užtikrino 
verslo atstovai - profesionalūs 
maitinimo paslaugų tiekėjai. 

Daug naujovių buvo ir ry-
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šių srityje: pirmą kartą praty
boms pirktos telekomunikaci
nės duomenų perdavimo pa
slaugos. Pratybų teritorijoje 
įmonė "Bitė" naudojo kilno
jamąją bazinę stotį, kuri užtik
rina judamąjį ryšį bei spartųjį 
duomenų perdavimo ryšį HS
DPA. Be to, pratybų poligone 
ir kariniame dalinyje bend
rovė teikė ir belaidį interneto 
ryšį "Wi-Fi", pratybų vietoje 
kiekvienam kariui sudarytos 
galimybės naudotis belaidžiu 
internetu. Tokį ryšį užtikrinti 
itin sudėtinga, kadangi Kairių 
poligonas yra miškingas ir ap
linkui nėra kitų stacionarių 
judamojo ryšio bokštų. 

Lietuvių patirtis 
Lietuva, dvejus metus va

dovaudama Afganistano Ga
ro provincijos atkūrimo gru
pei, įgijo rimtos patirties. 

Nukeltai 4-tą psl. 

Kanados kariai kpr. Ian Malcolm, mjr. Mike Mailloux, kpt. 
George Vriniotis ir mjr. John Crook pratybų "Gintarinė 
viltis" atidaryme sodina ąžuolą Ntr. R. Duchesne, CFCC 
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Po beatifikacijos 
Mintys, ruošiantis arkivyskupo Jurgio 

Matulaičio beatifikacijos 20-osioms metinėms 
ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTOJO PRASIDĖJIMO 

VARGDIENIŲ SESERYS 

Šiemet, sausio 27 d., minė
jome 80-ies metų sukaktį nuo 
Palaimintojo Jurgio Matulai
čio, lietuvio šventojo mirties, 
o birželio 28 d. sukako 20 me
tų nuo Jo paskelbimo palai
mintuoju. 

Klausimas, su kuriuo daž
niausiai susiduriame - kodėl 
tiek maža mūsų tautiečių iki 
šiol Bažnyčia yra iškėlusi į al
torių garbę. Gal dėl to šiek 
tiek kaltas mūsų lietuviškas 
santūrumas. Bet, kita vertus, 
nepakankamai rimtai gyve
name savo tikėjimu, nesame 

perimti tiesos, jog šv~ntu~as-:;- t.y. amžinybė ?angiškoj_o 
Tėvo namuose - yra kiekvieno zmogaus pasaukim~s. To?el 
nejaučiame tų brolių ir seserų, kurie šv~ntun:;io. kehonę Jau 
atliko pirma mūsų, neieškome b~ndryst.es _su Ja.1s. . . 

Ne ką rečiau klausiama kodel Pala11~mtas1_s !urg1s taip 
ilgai nepaskelbiamas šventuoju. O kart~1s gars1~1. pamąst~
ma, esą, jei Tėvas Jurgis būtų lenk~s ar italas, tai JO kanom-
zacijos procesas jau seniai būtų_ b_aigtas. . . 

Pirmiausia, derėtų pastebet1, kad ark~vyskup<? Ju!g1.o 
beatifikacijos ir kanonizacijos procesą nete~smga laikyti uz
sitęsusiu. Palaimintuoju arkivyskupas J_urg1s ?~vo .J?askelb
tas praėjus vos 60 m. po mirties. O pat.1 beatiflkacIJO~ byla, 
pradėta 1953 m., truko tik 34 metus. Tiesa, pastaruoju ~e: 
tu tapome išim.tina! "~r~itų"_beati!!kacij~s ?Yh~, p~vyzdžm1 
Motinos Tereses, hudm1nkais. Tac1au dazmaus1ai sis proce
sas būna daug ilgesnis. Pavyzdžiui, mūs1! šv. Kazimiero b.ea: 
tifikacija ir kanonizacija užtruko .?eve1k 1_00. met~. O st.a1 
marijonų vienuolijos, ku~~ą a~nauJI~o p_ala1~m~as1s _Ju~g1s, 
steigėjo t. Stanislovo Papcmskio ką tik sekmmga1 pas1ba1gu-
si beatifikacijos byla - visus 240 me~ų.. . . 

Ar galima tikėtis, ka~ mūsų ~alai~mtas1s Jurgis ?us k~
nonizuotas - paskelbtas sventuoju? Zmoma. Ir ne tik gali~ 
ma, bet tiesiog būtina. Tačiau turime žinoti: ~~-d to~esne 
proceso eiga labiausiai P!iklausys_ nuo mūsų tik~Jimo ir ~a
sitikėjimo. Dėl pastaruoju metu Juntamo tam tikro sąstm
gio kaltas mūsų, lietuvių, "santūrumas",~· ~~ikiau, "p~sy
vumas", nepakankamas są~oni~gu~~s !ikeJime. Kumgas 
Vaclovas Aliulis MIC ką tik pas1rodžms10 St. Ylos knygos 
Jurgis Matulaitis' treči~jo leidimo epiloge tikslia~ nu~ako. si
tuacijos esmę: "beatifikacija, juo labiau k~~omz~c~Ja nera 
tautinio prestižo dalykas, - taip mąstydami ir to1:<lais ~oty
vais veikdami greičiau pakenktum~ šventa~ r~1k~Jm: ( ... ) 
Jurgio Matulaičio kanonizacijos re1k~as paJu~es 1s ~etos, 
kai daugelyje pasaulio šalių j_is ?11:~ pažtstam~s ir ger~ia~as, 
jo užtarimu gaunama mal<?mų ~r 1s J~ ~ent ~eną, patirtą Jau 
po beatifikacijos, bus gahm~ Įv~rtmti. ~a~~- stebu~lą. !a~ 
reikia daug maldų, įkvėptų dideho p~~11lke~1~0 I?1e~.1:f JO 
tarnais". Arkivyskupas Jurgis Mat~l3!t1~ gah 1~ tun.b~!I td~
mus Lietuvos visuomenei, spaudai, ties10g kaip ryski 1ston
nė asmenybė: pirmųjų soci~inių kursų or~<l?~~tor~us, savo 
socialiniu mokymu turėjęs Įtakos net garsiajai zemes refor
mai, Vilniaus vyskupas itin sud~tingu isto.rini~ ~aikota~i~, 
netikėtai gabus diplomatas - Lietuvos baznytmes provmc1-
jos bei Šventojo Sosto ir Lietuvos konkordato projekto au-

torius. Nukelta į 1 O-tą psl. 

Birželio mėnesio sukilimas 
ZIGMAS TAMAKAUSKAS, 

Kauno miesto savivaldybės 
Švietimo tarybos narys, 

istorijos mokytojas 

Teko lankytis Tuskulėnų 
kolumbariume, kur tvarkingai 
sudėtose metalinėse urnose 
ilsisi čia rastų sovietinių bu
delių nužudytų žmonių pa
laikai. Po centrinio kupolo 
skliautu - lyg sargybiniai, sau
gojantys rimtį, stovi du gyvų 
gėlių vainikai, pasipuošę mū
sų trispalvėmis juostomis. 
Tarp jų - mirkčioja žvakių 
liepsnelės, baltišku ratu išdės
tyti žiburėliai ... Žmonės čia 
įeina pagarbiai palenkę gal
vas pro du lyg rankomis susi
kibusius, vienas pri~ kito pri
gludusius kryžius. Sie kryžiai 
tarsi palaiminimo bei dvasinio 
kilstelėjimo ženklas čia atėju
siems žmonėms, nepamiršu
siems baisiausiomis priemo
nėmis nužudytų savo tautos 
brolių ir sesių, kurių daugu
mos paskutinysis sąmonės 
blyksnis buvo susijęs su Kris
taus šviesa ir Lietuvos laisvės 
viltimi. Tuskulėnų žemė pri
glaudė daugelį nužudytų Lie
tuvos laisvės kovotojų_ - po
kario metų partizanų. Cia bu
vo užkastas ir nemažas būrys 
aktyviausių 1941 metų sukilė
lių. Jų visų vėlės tarsi kuždėte 
kužda - žuvome, kad Jūs gy
ventumėte, kad gyventų Lie
tuva ... Ir tai mums visiems rei
kėtų išgirsti. Ne tik išgirsti, 
bet ir savo doru darbu įpras
minti žuvusių krauju aplais
tytą Lietuvos žemę, Jos buvi
mą, Jos istoriją. Ta istorija -
mūsų gyvenimo kelio atspin
džiai, dažnai su skaudžiais 
vingiais, bet jos pamiršti nie
kada negalime, negalime pa
miršti Tuskulėnų tragedijos 
kapo, kurio žymes taip kruopš
čiai norėjo ištrinti sovietinio 
okupanto batas. Mūsų istorija 
turi būti visada gyva. 

1940-jų metų birželio 15-
ji... Į Lietuvą įžengė 150,000 
sovietinių karių. Tą naktį be
siveržusi į mūsų kraštą rusų 
kariauna kardais užkapojo 
pasienio policininką Baraus
ką, buvo suimti ir vėliau nu
žudyti Lietuvos patriotai - vi
daus reikalų ministeris K. 
Skučas bei Valstybės saugumo 
departamento direktorius A. 
Povilaitis. Miestuose staiga 
pakilo įvairių gaminių kainos, 
sumažėjo gyventojų perkamo
ji galia, ėmė stigti mai_sto p~o
duktų, paskelbtos naujos prie
volės, ypač sekinančios kaimo 
ūkininką. Atsirado nauji žo
džiai "sabotažas", "buožė", 
"liaudies priešas'', "kolcho
zas" ... Prasidėjo krašto rusini
mas, sparčiai didėjo rusakal
bių atvykimas, Bažnyčios per
sekiojimas, lietuvių tautinės 
savigarbos slopinimas, masi
niai žmonių suėmimai. Kola
borantas Antanas Sniečkus 
patvirtino "politinių partijų 
vadovaujančio sąstato" likvi
davimo planą. Vien liepos 
mėnesį suimta per tūkstantį 
veikliausių mūsų krašto žmo
nių, o po metų kalėjimuose 
atsidūrė 6,606 politiniai kali
niai. Suiminėjant žmones, 
griaunant Lietuvos sanklodą, 

taip pat aktyviai Maskvai tal
kino Aleksandras Guzevičius, 
Mečys Gedvilas, Justas Palec
kis bei įjuos panašūs savo tau
tos duobkasiai. Pradėta nai
kinti ir mūsų kultūra. Petra
šiūnų popieriaus fabrikas vos 
spėjo "ryti" čia suvežtas krū
vas knygų, kai kur nepatin
kančios atėjūnams knygos bu
vo tiesiog deginamos vietose. 
1941 metų birželio 14 dienos 
naktį prasidėjo Lietuvos gy
ventojų trėmimas, tos baisio
sios birželio dienos, kurios ir 
turėjusiems dar kažkokią iliu
ziją, parodė tikrąjį okupanto 
veidą, jo tikslus. Kankinių 
krauju nusidažė daugelis Lie
tuvos vietų. Buvo sušaudyta 
apie 700 žmoąių. Yp~~ išgar
sėjo žudynės CerveneJe, Pra
vieniškėse, Budavonės miške, 
Skaruliuose, Rainiuose. Rai
niuose sovietinių žmogžudžių 
buvo nukankintas ir mūsų ži
nomo signataro, antisovieti
nio pasipriešinimo dalyvio 
Liudviko Simučio tėvas Ado
mas. Daugelis manė, kad ka
ras - vienintelė viltis išsiva
duoti iš šios raudonojo koš
maro nakties. Žmonės jo lau
kė. Poetas Vincas Mykolaitis
Putinas tomis dienomis rašė: 
Mūs gimtinės rūmui sulieps
nojus, l Skundo, ašarų, verks
mų gana! l Tegul griauna ne
darnius sienojus l Bombų smū
giai ir ugnių liepsna. 

Antra vertus, tuo pačiu 
metu pradėjo formuotis ir pir
mieji pasipriešinimo okupan
tui būriai, atsirado pogrindi
nės organizacijos, kaip antai 
"Laisvosios Lietuvos sąjun
ga", leidusi laikraštį Laisvoji 
Lietuva ir kt.1940 metų spal10 
9 dieną slaptame pogrindžio 
organizacijų atstovų susirinki
me nutarta susijungti į vieną 
organizaciją, kuri vėliau pasi
vadino Lietuvių aktyvistų 
frontu (LAF). Šios sujungtos 
organizacijos išsamią prog
ramą parengė Antanas Ma
ceina. Pažymėtinas jos labai 
socialinis demokratinis tu
rinys. 

Lietuvių aktyvistų fronto 
tikslas buvo ruoštis sukilimui 
ir atkurti Lietuvos nepriklau
somybę. Kadangi LAF buvo 
jungiamoji organizacija, atsto
vavusi įvairiems mūsų tautos 

sluoksniams - jos sprendimai 
buvo teisėti, kaip ir teisėtas 
jos vadovaujamas Birželio su
kilimas. 

Rengiant sukilimą, buvo 
sudaryti du štabai - yienas 
Kaune, kitas Vilniuje. Sie šta
bai patvirtino 1941 metų ba
landžio 22 dieną pogrindyje 
sudarytą Lietuvos laikinąją 
vyriausybę. Gali kilti klausi
mas, kodėl neužteko vieno, 
centrinio vadovaujančio šta
bo? Į šį klausimą atsakė mūsų 
pokalbio metu jau dabar Am
žinybėje besiilsintis tuometi
nės Laikinosios vyriausybės 
pramonės ministeris Adolfas 
Damušis: "Dviejų štabų suda
rymas tuomet buvo reikalin
gas ir dėl to, kad vieną sovie
tams likvidavus - liktų kitas, 
nebūtų nuslopin!as sukilimo 
gyvybingumas". Sią tiesą pa
tvirtino tolimesni įvykiai. 1941 
metų birželio 2 dieną Vilniuje 
buvo suimtas vienas iš sukili
mo organizatorių, Lietuvos 
laikinosios vyriausybės krašto 
apsaugos ministeris Vytautas 
Bulvičius. Suimta ir grupė lie
tuvių karininkų, keturi Laiki
nosios vyriausybės ministe
riai. Vytautas Bulvičius su ki
tais aktyvistais buvo sušaudyti 
sovietinio karinio tribunolo 
nuosprendžiu. Išdraskius Vil
niaus štabą, sukilimo v~dova
vimą perėmė Kaunas. Cia pa
grindinis Lietuvos aktyvistų 
fronto štabas, vadovaujamas 
Leono Prapuolenio, buvo įsi
kūręs atskirame specialiame 
kambaryje Prisikėlimo para
pijos senelių prieglaudos ligo
ninėj e Aukštaičių gatvėje. 
Lauke nuolat budėdavo pati
kimas sargybinis, kaip tas An
tanėlis Naumiestyje, saugojęs 
savo budria akimi dr. Vincą 
Kudirką nuo rusų žandarų iš
puolio. 

Birželio 22 dienos 5 val. 
Juozo Rudoko vadovaujamas 
sukilėlių būrys užima paštą. 
Sovietinės kariuomenės pa
gąsdinimui rusų kalba pada
romas pranešimas, kad "vo
kiečių desantas užėmė Kau
ną". Paskui buvo atjungtas 
okupacinės kariuomenės ry
šių palaikymo su Maskva 
mazgas. 

Nukelta i 3-čią psl. 
~~~~~~~~~~~~~~----, 

Sukilime žuvusių kapai Kauno kapinėse 
Ntr. iš knygos Sukilimas 



Dalis sukilimo organizatorių ir vadovų. Viršuje iš k. pik. Kazys Škirpa, dr. Grigas Valančius, 
Antanas Valiukėnas, prof. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis; apačioje iš k. Leonas Prapuolenis, 
Mykolas Naujokaitis, dr. Alfonsas Damušis, prof. Stasys Žakevičius Ntr. iš knygos Sukilimas 

Birželio mėnesio ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Tai, žinoma, iššaukė sovie
tinės kariuomenės sutrikimą. 
Sukilėlių sumanumo bei drą
sos dėka buvo išgelbėta ir Ra
dijo stotis. Pulkininko Juozo 
Vėbros būrys užima Kauno 
radijo stotį. Pilypo Naručio 
žmonės - radiofoną. P. Naru
tis, turėjęs Lietuvos laikinojo
je vyriausybėje viceministerio 
rangą, labai aktyviai vadovavo 
LAF jaunimo grupei. Vokie
čių 9kupacijos metais jam te
ko Stuthofo koncentracijos 
stovyklos kalinio dalia, kurią 
jis pats pavadino "Štuthofo 
akademija"... Šauniai dirbo ir 
Romas Satas su savo bendra
žygiais Pundziumi bei Kučins
ku, konstruodami nedideles 
~adijo stotis. Vėliau Romas 
Satas - fizikos-matematikos 
profesorius pasižymėjo savo 
sumanumu dirbdamas JAV 
karinių pajėgų branduolinės 
energetikos laboratorijoje. 

Daktaras Adolfas Damu
šis, Leonas Prapuolenis ir 
Juozas Vėbra parengia atsi
šaukimo į tautą Deklaracijos 
tekstą. 1941 metų birželio 23-
čiosios dienos 9 val. 28 min. 
per Lietuvos radiją LAF Vy
riausiojo štabo vardu žodį ta
ria Leonas Prapuolenis. Visai 
Lietuvai skelbiama džiugi ži
nia: "Susidariusi Laikinoji vėl 
naujai atgimstančios Lietuvos 
vyriausybė šiuo skelbia atsta
tanti Laisvą ir Nepriklausomą 
Lietuvos Valstybę. Prieš viso 
pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji 
Lietuvos valstybė entuziastin
gai pasižada prisidėti prie Eu
ropos orgaų_izavimo naujais 
pagrindais. Ziauraus bolševi
kų teroro iškankinta Lietuvių 
tauta ryžtasi kurti ateitį tauti
nės vienybės ir socialinio tei
singumo pagrindais". Čia pat 
buvo paskelbtas Lietuvos Lai
kinosios vyriausybės narių są
rašas, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Pasauliui įvairiomis 
kalbomis per radiją buvo skel
biama, kad Lietuva atstato so
vietų sulaužytą savo Nepri
klausomybę, paneigdama mi
tą apie "savanorišką įsijungi
mą" į Sovietų Sąjungą. Kaip 
rašoma prisiminimuose, žmo-

nės tai išgirdę verkė iš džiaugs
mo, vienas kitą sveikino, prie 
pastatų buvo keliamos lietu
viškos Trispalvės vėliavos, VD 
Karo muziejaus sodelyje pra
dėjo gausti Laisvės Varpas, 
prie Nežinomo kareivio kapo 
susirinkusi minia meldėsi, gie
dojo giesmes, Tautos himną. 
Šitas didingas tautos išsivada
vimo nusiteikimas mano at
mintyje yra išlikęs lyg įspū
dingiausia penkerių metų vai
kystės pasaka - i§girsta ir savo 
akimis matyta Sakių miesto 
aikštėje, kur susirinkusi dau
gybė žmonių minėjo besitrau
kiančios rusų kariuomenės 
nužudytų vietinių žmonių pa
vardes, sovietų piktadarybes, 
Trispalvių vėliavų gūsyje svei
kino Lietuvo~prisikėlimą, gie
dojo himną. Sis įvykis bręsda
mas širdyje turėjo didelio po
veikio ir tolesnio mano gyve
nimo kelyje. Šia proga smagu 
prisiminti ir Kauno "Aušros" 
gimnazijos savo mokytoją Al
fonsą Vietriną, įžymų ilgų 
nuotolių bėgiką, Birželio suki
limo dalyvį. 

Minėta Leono Prapuole
nio kalba per radiją - buvo 
ženklas visuotiniam Lietuvos 
sukilimui. Sukilimas paplito 
visame krašte. Jame dalyvavo 
apie 20,000 žmonių. Sukilėliai 
išvadavo Kauną, Vilnių bei 
kitus didesnius ar mažesnius 
miestelius, kūrė krašto valdy
mo administraciją. Įnirtingos 
kovos su raudonarmiečiais vy
ko Kauno Senamiestyje - Ma
rijampolės, Valančiaus, :ęirš
tono ir Daukšos gatvėse, San
čiuose, Aleksote. Sukilėliai no
rėjo išsaugoti nuo rusų sprog
dintojų gamyklas, svarbiau
sius administracinius pasta
tus, įstaigas, tiltus. Deja, Ža
liojo ir Aleksoto tilto išsaugoti 
nepavyko. Ginant Aleksoto 
tiltą, žuvo karininkas lakūnas 
Jonas Dženkaitis. Puolant su
kilėlius iš užnugario - Alek
soto Vytauto Didžiojo tiltą 
sovietai susprogdino kartu su 
per jį žygiuojančių savo karių 
dideliu būriu. Ginant Petro 
Vile iši o tiltą per Nerį, didelę 
narsą, šaudant rusų kulkos
vaidžiams, parodė Juozas Sa
vulionis, buvęs Vilniaus poli-

cijos nuovados viršininkas. Jis 
staigiu šuoliu sugebėjo nu
traukti sprogdinimo laidus. 
Tai atlikęs - žuvo pakirstas 
priešo kulkų. Tiltas buvo iš
gelbėtas. Sukilėliai savo kari
niais veiksmais siekė išlaisvin
ti Lietuvos žemę, apsaugoti 
nuo sunaikinimo mūsų tautos 
turtą, išvaduoti suimtuosius, 
apsaugoti nuo bėgančios rau
donosios armijos teroro žmo
nes. Kaip rodo prisiminimų 
statistiniai duomenys, sukilė
liai nuo mirties išvadavo 3,336 
kalinius, apsaugojo nuo išve
žimo ir kalėjimo daugybę Lie
tuvos gyventojų. Birželio 24 
dieną sukilėlių rankose buvo 
jau visas Kaunas. Kauniečiai 
su dideliu įdomumu skaitė 
išėjusio laikraščio Į Laisvę pir
mąjį numerį. Lietuva turėjo 
savo vyriausybę, buvo rengia
masi tos Laikinosios vyriausy
bės pirmajam posėdžiui. 

Birželio 25 dieną į jau iš
laisvintą Kauną įžengė pirma
sis reguliarus vokiečių kariuo
menės dalinys. Anot generolo 
Stasio Raštikio prisiminimų, 
"Kaune ir jo apylinkėse buvo 
susiorganizavusios net 36 at
skiros partizanų - sukilėlių 
grupės ... Per( ... ) kovas su bol
ševikais viename Kaune ir jo 
apylinkėse žuvo apie 200 suki
lėlių lietuvių". Sukilėliai nar
siai kovojo ir Vilniuje, Šiauliuo
se, Švenčionėliuose, Žemaiti
jos apylinkėse bei kitose Lie
tuvos vietose. Vilniaus sukilė
liai birželio 23 dienos popie
tėj e Gedimino pilies bokšte 
iškėlė Lietuvos Trispalvę vėlia
vą, o kitos dienos ryte užėmė 
radijo stotį. Per radiją sklido 
sukilimo vadovybės Deklaraci
jos žodžiai, Lietuvos himnas. 

Kaip pasakojama, šis vi
suotinis tautos sukilimas turė
jo didelio netikėtumo Lietu
vos kolaborantų vadovui An
tanui Sniečkui. Pasitraukęs į 
Rytų Lietuvą jis ragino Jona
voje stovėjusius sovietinius 
tankus, kad šie grįžtų į Kauną 
atlikti savo kruvino darbo. Ta
da sukilėliai kreipėsi pagalbos 
į vokiečių karinę vadovybę. 
Vokiečių karinė vadovybė at
siliepusi į sukilėlių prašymą ir 
subombardavusi pakelyje į 
Kauną važiuojančių sovietinių 
tankų koloną. 

(Bus daugiau) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Valstybės diena 

Liepos 6 d. Lietuva 17-
tą kartą minėjo pirmojo ir 
vienintelio suvienytos Lietu
vos valstybės valdovo Min
daugo karūnavimo-Valsty
bės dieną. Šventiniai rengi
niai prasidėjo Valstybės ap
dovanojimų įteikimu Lie
tuvai nusipelniusiems iškil
me prezidentūroje. Vidudie
nį Simono Daukanto aikš
tėje pakeltos Valstybės ir 
Istorinė vėliavos. Vilniaus 
Arkikatedroje bazilikoje bu
vo aukojamos iškilmingos 
Šv. Mišios. Katedros aikštėje 
pagerbti Valdovų rūmų at
statymo rėmėjai. Vėliau Tai
komosios dailės muziejuje 
atidaryta trečią kartą atnau
jinta ilgalaikė paroda "Lie
tuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės valdovų rūmų radi
niai" ir pristatoma daugiau 
kaip pusšimčio Valdovų rū
mams įsigytų ir dovanotų 
vertybių paroda. Po parodos 
atidarymo Taikomosios dai
lės muziejuje surengtas Eu
ropos valdovų rūmuose 
skambėjusių renesanso ir 
ankstyvojo baroko kompozi
torių kūrinių koncertas. Va
kare Prezidento rūmuose 
vyko priėmimas. Savo svei
kinime Valstybės dienos pro
ga prezidentas Valdas Adam
kus priminė, jog bendras 
susitelkimas ir atkaklumas, 
tikėjimas ateities Lietuva pa
dėjo pašalinti okupacijos ir 
priespaudos tamsumas, trem
ties tragedijas ir netektis. 
Valstybės dieną Kernavėje 
prasidėjo tradicinės Gyvo
sios archeologijos dienos, 
sostinės Sereikiškių parke ir 
pilių teritorijoje vyko Lie
tuvos dainų šventės Folkloro 
dienos renginiai, o Pilies 
kalno papėdėje -Pilies festi
valio Amatų diena. 

VTF strategija 
Lietuvos vyriausybė lie

pos 4 d. pritarė Valstybės 
turto fondo (VTF) 2008-
~010 m. veiklos strategijai. 
Salia dabartinės VTF veik
los, strategijoje numatyta, 
kad fondas tvarkys valstybės 
turto informacinę paieškos 
sistemą, kuri užtikrins tikros 
ir teisingos informacijos apie 
valstybės turtą teikimą. VTF 
taip pat įgyvendins viešųjų 
įstaigų, kurių savininkė ar 
dalininkė yra valstybė, sa
vininko ar dalininko teises ir 
pareigas, seimo ir vyriausy
bės nustatytais atvejais cent
ralizuotai, vientisai ir koor
dinuotai valdys valstybinės 
svarbos ekonominius pro
jektus, atlygintinai teiks tur
to vertinimo ir administravi
mo, turto pardavimo organi
zatoriaus bei kitas mokamas 
paslaugas. 

Strateginių tikslų įgy
vendinimas bus finansuoja
mas iš Valstybės turto fondo 
įstatymu nustatytų pajamų. 
Strategijos nuostatoms įgy
vendinti per 6 mėnesius bus 
parengti ir seimui pateikti 
įstatymų projektai bei pa
rengti ir patvirtinti su šios 

strategijos įgyvendinimu susi
ję poįstatyminiai teisės aktai. 

Kandidatuos disidentas 
Rinkimuose į atsilais

vinusią seimo nario vietą 
ketina dalyvauti buvęs anti
sovietinis disidentas Anta
nas Terleckas, skelbia BNS. 
Siūlyti A. Terlecko kandi
datūrą seimo nario rinki
mams vienmandatėje Dzū
kijos rinkimų apygardoje 
Alytaus rajone liepos 9 d. 
nusprendė atstatydinto pre
zidento Rolando Pakso va
dovaujamos partijos "Tvar
ka ir teisingumas" (liberalai 
demokratai) prezidiumas. 
A. Terleckas pas liberalde
mokratus atėjo 2005 m. Par
lamentinės apkaltos metu jis 
rėmė R. Paksą, buvo vienas 
proprezidentinio judėjimo 
"Už teisingumą ir demokra
tinę Lietuvą" kūrėjų. R. Pak
sas yra apdovanojęs A. Ter
lecką Vytauto Didžiojo or
dino Karininko kryžiumi. 
A. Terleckas yra vadovavęs 
antisovietinei Lietuvos lais
vės lygai, vėliau buvo vienu 
Lietuvos dešiniųjų sąjungos 
vadovu. Iš LDS jis pasi
traukė pastarajai nuspren
dus susijungti su Tėvynės są
junga. Rinkimai Dzūkijos 
apygardoje vyks spalio 7 d. 
Nauji rinkimai rengiami sei
mo nario mandato atsisakius 
konservatoriui Algirdui 
Vrubliauskui, tapusiam Aly
taus rajono meru. 

Patvirtinta sutartis 
BNS žiniomis, seimas 

liepos 4 d. patvirtino Baltijos 
šalių vyriausybių sutartį dėl 
vieningos oro erdvės stebė
jimo ir kontrolės sistemos 
(BALTNET) plėtojimo bei 
jungtinio valdymo. Susitari
mą kovo pradžioje pasirašė 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gynybos ministeriai. Susita
rimas numato, kad be oro 
erdvės stebėjimo, BALT
NET atliks ir kontrolės veik
lą. Lietuva, Latvija ir Estija 
steigia Karmėlavoje bendrą 
Baltijos valstybių Valdymo 
ir pranešimų centrą ( angl. 
CRC - Control and Re
porting Cente~), kuris visiš
kai įjungtas į SAS (NATO) 
oro erdvės stebėjimo ir kont
rolės sistemą. Nuo š.m. pra
džios Baltijos šalys iš Kar
mėlavoje įsikūrusio Valdy
mo ir pranešimų centro sa
varankiškai valdo NATO są
jungininkų vykdomą oro po
licijos misiją. Centras turi vi
sus įgaliojimus valdyti oro 
erdvę patruliuojančius są
jungininkų naikintuvus. Va
sario pradžioje Baltijos šalių 
gynybos ministeriai pasirašė 
susitarimą dėl Baltijos oro 
erdvės apsaugos misijos iš
laikymo kaštų, šiemet sie
kiančių 428,000 eurų, pasi
dalijimo. Lietuva prisiima 
pusę, Latvija ir Estija - po 
ketvirtadalį išlaidų. Lietuvos 
karinių oro pajėgų NATO 
karinės vadovybės sąjungi
ninkų rotacijos planas suda
rytas iki 2008 m. RSJ 
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Atkelta iš 1-mo psl. 

Lietuvos kariai tarp
tautinėse operacijose daly
vauja jau beveik 13 metų. 
Taigi pratybose "Gintarinė 
viltis" Lietuvos kariai ne tik 
mokėsi iš kolegų, bet ir mokė 
kitus, perduodami savo patirtį 
iš tarnybos Afganistane ir kitų 
taikos rėmimo operacijų. 
Dauguma pratybų instruk
torių buvo dalyvavimo misi
jose patirties turintys kariai. 

Vienas iš itin svarbių šių 
pratybų tikslų yra mokytis 
veikti kartu. "Partnerystės tai
kos labui" prograIIJoje daly
vaujančios šalys ir SAS (NA
TO) narės galėjo pasitikrinti, 
ar visose srityse veikia sude
rintai, sklandžiai ir efektyviai. 
Anot pratybų vadovo brg. gen. 
Arvydo Pociaus, Lietuva, kvies
dama kitų šalių kariuomenes 
dalyvauti tarptautinėse praty
bose, tampa savotiška vadove, 
suburiančia šalis tobulinti sa
vo įgūdžius, mokytis reaguoti 
į krizes tarptautinėje aplin
koje. 

Thrptautinė aplinka-šiuo
laikinių kariuomenių kasdie
nybė, todėl svarbu mokėti 
dirbti kartu, suprasti vieniems 
kitus, veikti pagal tas pačias 
procedūras. Tukio masto tarp
tautinės pratybos vyksta retai, 
jas organizuoja ne visos vals
tybės, kadangi joms reikalingi 
dideli finansiniai ir organiza
ciniai ištekliai, tačiau poreikis 
mokytis veikti tarptautinėje 
aplinkoje yra labai didelis. 

Civilių ir karių 
bendradarbiavimas 
Tarptautinėse pratybose 

"Gintarinė viltis" ypač daug 
dėmesio buvo skiriama civilių 
ir karių bendradarbiavimo 
(CKB) mokymams. Kartu su 
kitais kariais pratybose gali
moms tarptautinėms misijoms 
ruošėsi įvairių šalių civilių ir 
karių bendradarbiavimo spe
cialistai - "cimikai" (nuo angl. 
Civil and Military Coopera
tion - CIMIC). Pratybose jie 
mokėsi paremti karinius misi
jos tikslus bendradarbiaujant 
su vietos gyventojais ir įvairio
mis civilinėmis organizacijo
mis, veikiančiomis krizės :zonoje. 

Pratybose "Gintarinė vil
tis" pirmą kartą dalyvavo ir 
Lietuvos kariuomenės Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
Civilių ir karių bendradar
biavimo kuopos kariai. Ši kuo
pa pagal Lietuvos įsipareigoji
mus NATO pradėta formuoti 
2006 m. Dauguma kuopos na
rių - civilines profesijas turin
tys kariai savanoriai, besiren
giantys vykti į misijas. CKB 
specialistai padeda kariams 
prisitaikyti prie nepažįstamos 
aplinkos. Jie renka informaci
ją apie vietos papročius, kul
tūrą, pataria kariams, kaip 
elgtis, kad vietos gyventojai 
jais pasitikėtų, o kariai būtų 
saugūs. Kita svarbi CKB pa
skirtis - rinkti informaciją iš 
misijos vietovės apie proble
mas ir sritis, kur būtina su
telkti paramą, ir dalytis šia in-

Pratybos ''Gintarinė viltis 2007'' 

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus aplankė pratybas "Gintarinė viltis" birželio 28 d. 
Pirmas iš d. - Lietuvos lauko (sausumos) pajėgų vadas brigados generolas Arvydas Pocius 

Ntr. R. Duchesne, CFCC 

formacija su vietos valdžios ir 
tarptautinių organizacijų at
stovais. Jie veikia kaip vietos 
gyventojų, valdžios ir tarptau
tinių organizacijų tarpininkai, 
padeda derinti įvairius para
mos projektus, užtikrindami, 
kad tarptautinių organizacijų 
parama būtų skirta tiems, 
kam ji reikalingiausia. 

Pratybose dalyvavo ir CKB 
specialistus ruošti misijoms 
padėjo tarptautinių organiza
cijų -Tarptautinio Raudonojo 
kryžiaus komiteto, Lietuvos 
Raudonojo kryžiaus, Tarptau
tinės migracijos organizacijos, 
UNICEF ir kitų civilinių insti
tucijų atstovai. Jie supažin
dino karius su savo veikla, jos 
principais ir uždaviniais, pa
dėjo kariams pasiruošti dirbti 
kartu su tarptautinėmis orga
nizacijomis konfliktų ar krizių 
zonose, taip pat patys mokėsi 
suprasti karių užduotis ir pa
laikyti su jais ryšius misijose. 

Pagerbtas viršilos atminimas 
Birželio 21 d. Kanados 

kariai dalyvaujantys pratybo-

se, pagerbė per 11 Pasaulinį 
karą Lietuvoje žuvusio tėvy
nainio, Karališkųjų Kanados 
oro pajėgų pirmojo rango vir
šilos Keith Oliver Perry, atmi
nimą. Viršilos K. O. Perry pa
gerbimo iškilmė, kurią organi
zavo Lietuvoje gyvenančių ka
nadiečių bendruomenės at
stovai ir Kanados ambasada, 
15ko Macikų kaimo kapinėse, 
Silutės rajone. Renginio metu 
Kanados kariai budėjo garbės 
sargyboje kartu su Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų kariais. 
Kapinėse buvo atidengtas jam 
skirtas atminimo paminklas. 

Iš devynių dalyvaujančių 
kanadiečių šeši yra medikai, 
trys ryšių su visuomene spe
cialistai. Birželio 20-22 d.d. 
vyko visų pratybose dalyvau
jančių karo medikų semina
ras. Jame dalyvavo specialis
tai iš Armėnijos, Didžiosios 
Britanijos, Kanados, Latvijos, 
Lietuvos ir Suomijos. Ten bu
vo pristatyti medicinos para
mos organizavimo pavyzdžiai 
ir medicinos rengimo siste-

mos skirtingose šalyse, taip 
pat buvo dalijamasi patirtimi 
iš tarptautinių misijų. Nors 
karo medikai dalyvavo ir 
ankstesnėse "Gintarinės vil
ties" pratybose, oficialus susi
tikimas rengiamas pirmą kar
tą. Pratybose dalyvavo per 60 
karo medikų. 

Pratybų eiga 
Nuo birželio 25 d. vyko 

pratybų aktyvioji dalis. Kariai 
taikė per pirmąją pratybų sa
vaitę išmoktus taikos palaiky
mo veiksmus, dalyvaudami 
improvizuotoje tarptautinėje 
misijoje pagal iš anksto pa
rengtą scenarijų. Pratybų sce
narijaus situacijos suplanuo
tos remiantis patirtimi misijo
se Afganistane ir Irake ir mak
simaliai priartintos prie realių 
operacijų sąlygų. Situacijos 
nebuvo žinomos pratybų da
lyviams iš anksto - kariai tu
rėjo įrodyti, kad yra pasirengę 
reaguoti tinkamai, o vėliau 
buvo vertinami. 

Prieš tai buvusią savaitę 
kariai individualiai ir jungi-

niuose mokėsi atskirų veiks
mų: vietovės žvalgybos, patru
liavimo, riaušių malšinimo, 
darbo patikrinimo postuose ir 
kt. Birželio 28 d. pratybose 
buvo surengti mokymai jūro
je, kuriuose pirmą kartą pra
tybų istorijoje dalyvavo Lietu
vos karinės jūrų pajėgos 
(KJP). Mokymuose dalyvavo 
vadovavimo ir aprūpinimo lai
vas "Jotvingis" (N42). Jūrų 
pajėgų dalyvavimas šalia sau
sumos ir oro pajėgų, pratybas 
pakelia į aukštesnį lygį. Kairių 
poligonas yra vienintelė vieta 
Lietuvoje, kur visos kariuo
menės rūšys gali kartu daly
vauti pratybose ir didinti pa
jėgų sąveikumą. 

Užbaigimas 
Svečių ir žiniasklaidos 

dieną, birželio 29, į pratybų 
vietą Kairių poligone atvyko 
Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus, krašto apsaugos 
ministeris Juozas Olekas, Len
kijos gynybos ministeris Alek
sander Szczyglo ir Suomijos 
gynybos ministeris Jyri Hili
mies. Aplankyti karių praty
bose taip pat atvyko dalyvau
jančių šalių karinės vadovy
bės atstovai, Lietuvos seimo 
ir vyriausybės nariai, užsienio 
šalių diplomatai ir kiti svečiai. 

Renginio metu svečiai ap
žiūrėjo Lietuvos, Jungtinės 
karalystės ir Suomijos vado
vaujamų daugiatautinių bata
lionų stovyklas, susipažino su 
įvykdytomis pratybų užduoti
mis, vėliau poligone stebėjo 
karių parodomuosius taikos 
palaikymo veiksmus. 

Po pratybų Svečių dienos 
Lietuvos krašto apsaugos mi
nisteris Juozas Olekas ir Len
kijos gynybos ministeris Alek
sander Szczyglo Lietuvos di
džiojo kunigaikščio Butigei
džio dragūnų mokomajame 
batalione dalyvavo bendro 
Lietuvos ir Lenkijos bataliono 
LITPOLBAT projekto užda
rymo iškilmėje. 

Informacija iš 
!!W\\)kam,Ų 

Mjr. John Crook, Edmontono l Field Ambulance pareigūnas, Šilutės gimnazijoje kalbasi su mokiniais ir mokytojomis. Per 
Kanados ambasadą kanadiečiai padovanojo 12 kompiuterių vietinėms mokykloms Ntr. R.Duchesne, CFCC 

(J) •Paprastai Viešpats Dievas valdo vienus žmo
>- nes per kitus; vienus su pagalba kitų veda į išga
l- nymą. 

ir prie naudingo Bažnyčiai ir visuomenei darbo pri
rengus. 

• Reikia žiūrėti, kad pirm laiko į darbą neįsišokus ir 
neįsitraukus, o kokį nors darbą apėmus ar pradėjus, 
stengtis jį gerai atlikti ir tobulyn varyti. 

o jie bus geri, jei sutinka su sveiku protu bei tikėjimu, su 
Dievo valia bei tavo pareigomis. 

• Reikėtų pasirengusiems stoti tena~ apskritai kal
bant, kur rodos~ kad jau viskas pralaimėta, ir stengtis 
viskas atitaisyt~ atgal atgriebti dėl Dievo ir Bažnyčios. 

Z • Nereiktų mums niekad gailėtis nei laiko, nei 
žmonių, nei skatiko, kad tuos žmones, kuriuos 

~ mums apvaizda siunčia, gerai išlavinus, išauklėjus • Rūpinkis, kad visuomet tik gerus darbus dirbtum, (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 



Kas per laikai, kas per papročiai! 
ALGIMANTAS ZOWBAS 

AI taip būta, ar nebūta, 
tačiau liaudyje yra išlikę pasa
kojimai apie karalių, impera
torių, kitokių valdovų elgesį. 
kai jie, persirengę, neatpažis
tamai pasigrimavę, eidavo į 
smukles, turgavietes ir net 
landynes, kad išgirstų, ką apie 
juos žmonės kalba. Jie daug 
sužinodavę, liaudies siekius ir 
viltis išgirsdavę, sau išvadas ir 
sprendimus pagal jas dmydavę. 

Mūsų laikams anas sena
madiškas būdas žmonių nuo
mones sužinoti, žinoma, ne
betinka, nes apsimetėliai būtų 
iškart atpažinti iš balso, iš kal
bų su atitinkamai parazitiniais 
žodeliais, kurias girdime per 
radiją, televiziją. Tačiau vado
vai pabūti liaudY.ie dabar turi 
kitokias, žymiai geresnes gali
mybes; spauda, radijas, televi
zija, internetas atstoja dešim
tis smuklių bei turgaviečių. 
'lkčiau jomis nesinaudoja arba 
piktybiškai nepaiso. O - be 
reikalo, nes apie save sužinotų 
ir tai, ką itin kruopščiai slepia 
arba kas jais gabiai manipu
liuoja, naudojasi. Kodėl, at
spėti nesunku: geriau jie bend
rauja su įvairiomis populia
rumą vertinančiomis agentū
romis, kurios žino, ką ir .kaip 
apklausti, kaip reitingus pa
geidautina tvarka išrikiuoti, 
kaip "šviesų veidą" liaudyje 
išlaikyti. 

Antai, kaip skelbė BNS, 
2006 metų populiariausiu .žmo
gumi, remiantis Lietuvos ir 
Didžiosios Britanijos rinkos ir 
viešosios nuomonės tyrimų 
bendrovės "Baltijos fyrimai" at
likta apklausa, kurioje daly-

vavo daugiau kaip tūkstantis 
šalies gyventojų, išrinktas pre
zidentas Valdas Adamkus. V. 
Adamkų Metų žmogumi laiko 
22.6% atsakiusių, antrasis są
raše - olimpinis čempionas, 
disko metikas Virgilijus Alek
na (8.2% ), trečiasis - Rusijoje 
nuo Lietuvos teisėsaugos be
sislapstantis buvęs Darbo par
tijos vadas Viktoras Uspaski
chas (7.5% ). Dešimtuke dar 
yra televizijos laidos vedėja 
Nomeda Marčėnaitė, buvęs 
premjeras Algirdas Brazaus
kas, Europos komisijos narė 
Dalia Grybauskaitė, televizi
jos laidų vedėja Edita Milda
žytė, pirmoji šalies moteris 
Alma Adamkienė, galiūnas 
Žydrūnas Savickas, premjeras 
Gediminas Kirkilas. 

DELFI, kuriame aptikau 
šią BNS naujieną, perskaičiau 
per 500 komentarų, kuriuose 
97% komentatorių prezidentą 
išjuokia arba tiesiog niekina. 
Tikėtina, kad, jei komentarų 
skaičius viršytų tūkstantį, kaip 
ir buvo "Baltijos tyrimų" ap
klausoje, tie 97% nesikeistų. 
Tuigi komentarai rodo, kad 
prezidento populiarumas vie
toj 22.6 tesiekia vos 3%. Kaip 
suprasti tokį skirtumą, tever
tina skaitytojas. Kita vertus, 
populiarumas nėra vertybinis 
asmenybės dėmuo. Labai ti
kėtina, kad, jei Metų žmogu
mi būtų išrinktas V. Alekna, 
D. Gtybauskaitė, E. Mildažy
tė ar Z. Savickas, populiaru
mo % smarkiai pasikeistų pas
tarųjų naudai ir, žinoma, šias 
asmenybes išjuokiančių ar nie
kinančių komentarų nesu
lauktume. 

Išskyrus kartais išreiškia-

mą susirūpinimą per žinia
sklaidos priemones, nepasižy
mi populiarusis Prezidentas 
gerais darbais. Nuolat pasiro
dantys spaudoje patarimai, 
priekaištai, vieši laiškai prezi
dentui, akivaizdžiai parodomi 
jo ydingi sprendimai, neiš
girstami, įjuos nereaguojama. 
Susidaro įspūdis, kad populia
riu laikomas Prezidentas iš 
tikrųjų yra įkalintas auksinia
me narvelyje, o kažkoks antri
ninkas aktyviai veikia, kad tik 
Lletuvai būtų blogiau. 

Antai Prezidentui yra su
teiktos išskirtinės galios tvar
kyti ir prižiūrėti teismus, rū
pintis teisėtvarka ir teisėsau
ga. Tučiau taip įsigalėjusio tei
sinio nihilizmo ir įteisinamo 
neteisingumo nepriklausoma 
Lletuva dar neregėjo. Jau vien 
tai, kad po Nepriklausomybės 
atgavimo nebuvo vykdoma 
teismų reforma, kad bolševi
kiniai teismai ir teisėjai kaip 
buvo, taip ir išliko, rodo ne
dovanotiną tikrojo ar taria
mojo (antrininko) prezidento 
aplaidumą. Dar daugiau, pa
čiam prezidentui, girdint vi
suomenei, apsimelav~ teisėjai 
paliekami pareigose, net gau
na paaukštinimus. 

Advokatas 

Labiau į piktavališkumą, 
o nei aplaidumą panašus pre
zidento elgesys tiriant garbin
go VSD karininko Vytauto 
Pociūno žūties ir VSD vadovo 
Arvydo Pociaus vaidmenį žū
ties aplinkybėse. Dešimtį mė
nesių trukusi narplionė su vals
tybei itin svarbios institucijos 
vadovu, bandant jį žūt būt iš
saugoti, pakenkė ne tik valsty
bės saugumui, bet ir jos įvaiz
džiui pasaulyje . .Akivai7.džiai su
sikompromitavusio buvusio (gal 
ir esamo) KGB rezervisto A 
Pociaus gynyba, perdėta globa 
net šalinant (ne prezidento 
dėka) iš pareigų, jau netelpa 
nei į teisės, nei moralės rė
mus. Prezidento, taip pat ir 
premjero susirūpinimas A. 
Pociaus įdarbinimu prilygsta 
akibrokštui; nejaugi šie vado
vai nežino, kad piliečių įdar
binimo reikalais Lietuvoje rū
pinasi darbo birža, kuri ir be 
aukščiausių pareigūnų pro
tekcijų, ypač pastaruoju metu, 
jam darbo paieškotų. 

ALGIS S. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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 š iaurę, 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės ! 

VISUOMET r uošiamos maldin inkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

1bronto jstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 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 savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos lwlbėkite suALGIU MEDELIU 
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Grįžta karstuose 
Skaudlių praradimų 

patyrė Kanados taikos misi
jos dalyviai Afganistane. Ne
seniai 6 kariai ir jų vertėjas 
žuvo netoli nuo savo karinės 
bazės. Nors jie važiavo vadi
namuoju pačiu saugiausiu 
šarvuočiu, pakelės bomba 
buvo taip pat trigubai galin
gesnė nei būdavo lig šiol. 'Tu
roristai, prisitaikydami prie 
armijos ginkluotės, taip pat 
keičia savo taktiką. Nuo ka
ro pradžios yra žuvę 66 ka
riai ir diplomatas. Šiuo metu 
Afganistane yra maždaug 
2500 kanadiečių. Jų karinė 
misija baigiasi 2009 m. vasa
rio mėn. Atsakydamas į opo
zicijos reikalavimus kuo 
greičiau sugrąžinti karius na
mo, ministeris pirmininkas 
S. Harper pareiškė, kad Ka
nada vykdys savo įsipareigo
jimus iki numatyto termino 
pabaigos. 

Kuados ministeris pir
mininkas S. Barper paskel
bė dvi naujas valstybines 
programas N. Scotia ir Sas
katchewan provincijoms. Fe
deracinė vyriausybė yra nu
mačiusi per artimiausius 9 
metus skirti 1.S bln. švares
nio kuro šaltinių paieškoms. 
Įgyvendinus šiuos planus, 
Kanada taptų pirmaujančia 
valstybe pasaulyje biokuro 
gamybos srityje. N. Scotia 
provincija sulaukė praneši
mo apie valstybės paramą 
laivų statybos pramonei. 
Jiems skiriama lėšų 12 Hali
fax klasės fregatų statybai. 
Tikimasi, kad šie projektai 
padės išsklaidyti priešišku
mą tarp federacinės ir šių 
provincijų vyriausybių, pri
ėmus nepalankų abiejų pro
vincijų ekonomikai biudžeto 
įstatymą. 

Paskirtas naujas RCMP 
"Jriaosiasis jgaliotinis (com
missioner) William Elliott. 
Jo paskyrimas sulaukė prieš
taringų vertinimų, nes nau
jasis policijos pareigūnas tie
siogiai nėra dirbęs policijos 
darbo. W. Elliott dirbo vals
tybiniame viešojo saugumo 
departamente, kuriam pa
valdi policija. W. Elliott pa
keičia susikompromitavusį 
G. Zaccardelli, kuris dėl ne
teisingų parodymų M. Arar 
teisme buvo priverstas atsi
statydinti. W. Elliott-pirma
sis policijos pareigūnas, ski
riamas policijos viršininku 
nuo 1873 m. ne iš policijos 
narių tarpo. Abejones ski
riant ne policininką į šias 
svarbias pareigas išsakė vie
no iš keturių nužudytų poli
cininkų Albertoje tėvai. Tu
čiau valstybės inspektorius, 
tikrinęs policijos korupcijos 
ir aplaidumo faktus, siūlė į 
policijos valdžią įtraukti 
daugiau civilių gyventojų, 
didinant viešumą ir atsiskai
tomybę. 

Naujuoju Ontario pro
vincijos leitenantu guberna
toriumi tampa David Onley, 
ilgametis žurnalistas, neįga
liųjų organizacijų aktyvistas. 
Liepos mėnesio pabaigoje 

jis pakeis James Bateman, 
pasibaigus pastarojo pasky
rimo terminui. David Onley, 
51, daugiau kaip du dešimt
mečius dirbo City TV žurna
listu, pasižymėjo ne tik savo 
profesiniame darbe, bet ir 
visuomenine veikla. D. On
ley, būdamas trejų metų, sir
go poliomelitu ir liko iš da
lies paralyžiuotas. Jis dėvi 
kojų įtvarus, judėdamas nau
doja lazdą ir motorinį veži
mėlį. Jis buvo pirmasis iš ne
įgaliųjų, pradėjęs dirbti žur
nalistinį darbą ir veiksmin
gai gynęs neįgaliųjų reikalus. 
D. Onley yra gavęs garbės 
daktaro vardą ir Terry Fox 
apdovanojimą, yra socialinių 
reikalų ministerijos patarėju 
neįgaliųjų žmonių proble
moms spręsti. 

Kanados sveikatos ap
saugos pareigūnai įspėja, 
kad valstybės gyventojai nu
stotų pirkti neteisėtai par
duodamą dantų pastą Col
gate Fluoride Toothpaste her
bai, Colgate Fluoride Tooth
paste Maximum Cavity pro
tection. Ji, pagal etiketę,.Pa
gaminta Pietų Afrikoje. Sios 
pastos sudėtyje rasta che
mikalo, kuris naudojamas 
automobilių variklių skysčio 
(antifreeze) gamybai ir esąs 
pavojingas sveikatai, ypač 
vaikų. Minėtų pavadinimų 
dantų pasta buvo pardavinė
jama "Dollar" parduotuvėje. 
Jeigu kas turi tokios pastos 
nusipirkę, prašoma ją ir net
gi naudotą dantų šepetėij su
dėti i plastmasinį maišelį ir 
išmesti. Sveikatos apsaugos 
pareigūnai rado 24 rūšių ne
teisėtai pardavinėjamą dan
tų pastą, daugiausia pigių 
prekių parduotuvėse. Kiek 
anksčiau buvo atšauktas na
minių gyvulėlių maistas. 
Rasta, kad sveikatai ken
kiančios medžiagos naudo
jamos vaikų žaislų ir papuo
šalų gamybai. Kinija i šiuos 
priekaištus atsakė, nubaus
dama mirties bausme parei
gūnus, atsakingus už vaistų 
ir maisto kokybės kontrolę. 
Be to, jie ėmė kyšius iš vers
lovių, nekreipdami dėmesio 
i gamybos technologijų pa
žeidimus. Kanados maisto 
kontrolės pareigūnai atidžiai 
tikrina prekes, gaunamas iš 
Kinijos. 

Pasauliniame koacerto 
"Live Earth" maratone Ka
nada dalyvavo tik su vietinės 
reikšmės festivaliais ir kitais 
gamtosaugininkų renginiais. 
Tučiau Kanados televizija 
(CTV) pirmą kartą savo is
torijoje surengė ištisinę šio 
koncerto transliaciją klausy
tojams. Prasidėjęs Australi
joje "Live Earth" koncertas 
keliavo per 7 žemynus. Arti 
šimto populiarios muzikos 
atlikėjų i savo koncertus su
kvietė daugiau kaip 2 bln. 
klausytojų ir TV žiūrovų. 
Koncertų maratone dalyva
vo pasaulyje žinomiausi 
gamtosaugininkai - buvęs 
JAV viceprezidentas AI Go
re, Jane Goodall ir kt. SK 
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<® MllSLĮ TEVYl\IEJE 
BLAIVYBĖ 2008 

Birželio 14 d. Lietuvos 
seimas 2008 metus paskelbė 
Blaivybės metais. Už tokį 
nutarimą balsavo 55 seimo 
nariai, niekas nebuvo prieš, 
susilaikė 5 parlamentarai. 
Blaivybės metai paskelbti, 
atsižvelgiant į tai, kad "alko
holio vartojimas pasiekė 
pavojingą ribą ir daro didelę 
žalą Lietuvos žmonių, ypač 
vaikų ir jaunimo, sveikatai 
bei valstybės socialinei ir 
ekonominei plėtrai". Sei
mūnai pasiūlė vyriausybei 
iki šių metų rugsėjo l d. 
parengti ir patvirtinti Blai
vybės metų programą ir nu
matyti lėšas šiai programai 
finansuoti. Seimo Sveikatos 
reikalų komiteto pirminin
kas Antanas Matulas tikisi, 
kad vyriausybė sudarys dar
bo grupę, kuri parengs Blai
vybės metų priemonių pla
ną. Paskelbti ateinančius 
metus Blaivybės metais po
litikus ragino ir tą patį rytą 
Nepriklausomybės aikštėje 
prie seimo susirinkę visuo
meninių organizacijų atsto
vai. Lietuvoje yra 59,000 
vien tik registruotų alko
holikų ir apie 300,000 jiems 
"prijaučiančių" neregist
ruotų, skelbia LGTIC. Dėl 
alkoholio išyra šeimos, o 
daugiau kaip 46,000 vaikų, 
dažniausiai dėl tėvų alko
holizmo ar su tuo susijusių 
skyrybų, yra beglobiai ar 
mažai prižiūrimi. 

BAUS UŽ BWGĄ MĖSĄ 
DELFI žiniomis, pa

daugėjus vartotojų skun
dams, Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba {VM
VT) užsimojo nusižengusius 
prekybininkus auklėti bau
domis. Tarnyba gegužę atli
ko didžiųjų prekybos centrų 
maisto saugos ir kokybės 
patikrinimą Vilniaus, Kau
no ir Panevėžio "Maxima", 
"Rimi", "Norfa" bei "Iki" 
tinklo parduotuvėse. Dau
giausia dėmesio skirta mė
sos įsigijimui, sandėliavi
mui, ženklinimui ir laikymo 
sąlygoms tikrinti. Daugiau
sia pažeidimų rasta "Iki" ir 
"Rimi" prekybos centruose. 
Po patikrinimo uždrausta 
parduoti 1300 kg nesaugių 
ir nekokybiškų maisto pro
duktų, skirta administra
cinių nuobaudų. Prekybi
ninkai nesilaiko produktų 
tinkamumo vartoti terminų, 
netinkamai juos ženklina, 
nepaiso higienos reikalavi
mų. Kai kurie lenkišką ar 
olandišką produkciją patei
kia kaip vietinę ir taip klai
dina vartotojus. 2006 m. pir
mąjį ketvirtį buvo įvežta 
perdirbti ir parduoti 14,300 
tonų, šiemet per tą patį ket
virtį - 22,200 tonų šviežios 
mėsos ir jos produktų. Tur
nyba dar kovą sustiprino 
įvežamų iš Europos są
jungos mėsos produktų ve
terinarinę kontrolę, kai pa
aiškėjo, jog Lietuvos rinkoje 
pusvelčiui mėginama išpar
duoti tonas ES šalių sandė-

liuose užsilikusios mėsos. 
Lietuvoje auginamų ir sker
džiamų gyvulių kiekis kas
met mažėja. 

SKATINA SKAITYTI 
Vykdydamos Skaitymo 

skatinimo programą, šią va
sarą Švietimo ir mokslo mi
nisterija kartu su Kultūros 
ministerija skelbia naują va
jų "Draugauk su knyga. At
rask lietuvišką knygą". Veik
loje dalyvauja per 530 mo
kyklų ir rajonų ar miestų 
viešųjų bibliotekų. Vyriau
sybė yra patvirtinusi Skaity
mo skatinimo programą iki 
2011 m. ir rekomendavusi 
savivaldybėms dalyvauti ją 
įgyvendinant. Seimas 2008-
si us yra numatęs skelbti 
Skaitymo metais. Nuo bir
želio iki gruodžio mėnesio 
mokinys, užsiregistravęs 
mokyklos ar rajono (miesto) 
viešojoje bibliotekoje, gaus 
konkursui parengtą rajonais 
suskirstytą Lietuvos žemė
lapį ir galės dalyvauti kon
kurse. Perskaitęs lietuvių 
autoriaus knygą mokinys 
gaus žemėlapio ištrauką -
lipduką, kuriame bus infor
macija apie tam tikrą Lietu
vos rajoną ir jame gimusius 
ar augusius rašytojus. Kon
kurso interneto tinklalapyje 
www.atraskknyga.lt moki
niai galės rasti visą biografi
ją ir informaciją apie rašyto
jo kūrybą. Internete yra ir 
rekomenduojamas perskai
tyti autorių bei jų knygų są
rašas, taip pat moksleiviai 
gali kreiptis patarimo į bib
liotekininkus. Daugiausia 
knygų perskaitę ir lipdukų 
surinkę moksleiviai bus pa
kviesti į baigiamąjį renginį, 
apdovanoti premijomis. Ak
tyviausiai dalyvavusios bib
liotekos taip pat bus apdo
vanotos rėmėjų premijomis. 

POŽEMINIS 
SOSTINĖJE? 

Lietuvos transporto spe
cialistai siūlo sostinės val
džiai Vilniuje tiesti tris po
žeminio traukinio linijas. 
Dvi iš jų susikirstų miesto 
viduryje Konstitucijos pros
pekte. Tarp Baltojo ir Gele
žinio vilko tiltų siūloma sta
tyti dar vieną - metro trau
kiniui skirtą Kernavės tiltą. 
Trečio metro linija būtų 
įrengta po būsimąja Šiauri
ne gatve dabartinėje aukš
tos įtampos elektros linijos 
apsauginėje zonoje. Tui kai
nuos apie 3 bln. litų, prane
ša DELFI. Vilniaus savival
dybėje surengtoje konferen
cijoje metro galimybių stu
diją pristatė į "Vilniaus met
ro sąjūdį" susibūrę trans
porto, architektūros, miestų 
planavimo specialistai, so
ciologai. Vilniaus meras 
Juozas Imbrasas, anksčiau 
aiškiai pasisakęs už metro, 
kuris, anot mero, yra bran
gesnis, bet greitesnis už 
tramvajų, birželio 27 d. pa
reiškė esąs "nei už tą, nei už 
kitą projektą". RSJ 

TELKINIUOSE-----

Vasario16-osios gimnazijos mokiniai sveikina direktorių A. Šmitą, gimnazijai vadovavusį 25 
metus Ntr. M. Šmitienės 

Edmundo Albrechto romanai 
EDMUNDAS 

PETRAUSKAS 
Kanados Londonan sugrį

žęs ir gyvenantis su šeima 
(žmona Noreen, vedusiais sū
num ir dukra), Edmundas Al
brechtas, "International Har
vester" tarptautinės firmos 
pareigūnas ( executive ), išėjęs 
pensijon 55 m. amžiaus, sukū
rė ir išleido du nuotykinės 
įtampos ir intrigos kelioninius 
romanus anglų kalba The Key 
of Damascus (Damasko rak
tas) 2005-ais ir The Hidden 
(Slėpinys) 2007-ais. Abu ro
manai, pasirašyti slapyvardžiu 
"The Silver Fox", išleisti "Pub
lish America" leidyklos (Box 
151, Frederick, MD 21705, 
USA, internetu pasiekiama 
www .PublishAmerica.com., 
kaina $19.95 US). 

Romanui parinktos eigos 
vietovės realios, su žemėlapiu, 
planų detalėmis. Daugelis 
knygose minimų vietovių (Bel
gija, Olandija, Prancūzija, 
Austrija, Šveicarija, Ispanija, 
Portugalija, Egiptas, Izraelis, 
Brazilija ir ... Lietuva) - auto
riui pažįstamos. Jas pasirinko 
iš savo paties "International 
Harvester" tarnybos metais 
lankytų ir su šeima ilgiau gy
ventų vietovių. Taipgi vaiz-

duojami istoriniai Lietuvos ir 
kitų kraštų istoriniai įvykiai, 
vietovės, minimos istorinės jų 
aplinkybės. Pagrindiniu vei
kėju parinktas lietuvių kilmės 
čikagietis„. besilankantis, ke
liaujantis Lietuvoje. 

E. Albrechtas gimė gau
sioje septynių vaikų Juozo ir 
Jadvygos šeimoje 1938 m. Lie
tuvoje. 1942 m. šeima buvo iš
keldinta Vokietijos Dresde
nan. Pokaryje šeima rado prie
globstį Prancūzijoje, iš kurios 
1952 m. pasiekė ir pastoviai 
apsigyveno Kanados Londo
ne. Sulaukęs 22 metų laisvai 
kalbantis lietuviškai, po vie
nerių metų studijų universi
tete autorius įsidarbino "In
ternational Harvester" 1960 
m. Šioje bendrovėje kilo savo 
gabumais ūkių mašinų rinkoje 
užsienyje, buvo siunčiamas 
užsienin atstovauti "IH" inte
resams, su ilgais apsistojimais 
su šeima Briuselyje ir kitur 
Europoje, Brazilijoje ir Kana
doje (Britų Kolumbijos pro
vincijoje), neskaitant vizitinių 
kelionių įvairiose egzotiškose 
vietovėse, Egipte ... 

Tučiau 1982-ais, gavęs pa
siūlymą atstovauti bendrovei 
Maskvoje, turėjo atsisakyti 
dėl Sov. Sąjungos galimo ne-
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

išleidimo "tarybiniam Lietu
vos piliečiui" sugrįžti į Vaka
rus. 

Besidomintiems jo knygo
mis duomenys randami tink
lalapyje www.endevgroup. 
com/silverfox, pasekant "links" 
nurodymus ir/ar elektroniniu 
paštu ealbrechtas@rogers. 
com. Knygos prieinamos Ka
nados knygynuose Chapters, 
Coles, Amazon.com on line. 
Kūrybos metais autorius įvei
kė vėžio ligos pavojų ir su jos 
grėsme dar drąsiai kovoja. Ne
paisant to, jis dar kuria, ren
gia dar du romanus. 

nrniAa..v FOUR SEASONS 
IQ"/l'„lnt\. REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar Lik dėl informacijos 
apie namus, va~arna~ 
mius, ūkius, žemes 
Wasagos, tayncrio ir 

~ Coll ingwoodo apy-

.____._ __ ...J 
linkėse krcipkitė,~ į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

"Jūsų neki lnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981 ' 

PIRKI MAS ir PARDAV IMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 

Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkHe 

( 416) 236-6000 
utton Group-Assurance Rcalty Inc. 
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JUSTINAS PIKŪNAS 

Yra žinoma, kad tuoj po 
gimimo kūdikiai atpažįsta 
žmonių veidus, reaguoja į ryš
kius veido pasikeitimus. Atpa
žįstamų asmenų skaičius ribo
tas, nes į kitus žmones kūdikis 
nekreipia dėmesio. Praėjus 
kelioms savaitėms, jis gali už
miršti anksčiau matytus asme
nis. O kaip yra su moderniais 
robotais, kurie turi stiprią ma
tymo galią ir koduoja ką jie 
mato? Ar gali jie atpažinti 
skirtingus žmonių veidus? Pri
siminkime, kad kūdikis turi 
apie 10 bilijonų organinių 
neuronų, o robotas apie vieną 
milijoną sintetinių neuronų, 
veikiančių panašiai į smegenų 
ląsteles. Geroje pozicijoje jie 
abu mato plačią aplinką. Ka
lifornijos universiteto, San 
Diego, Mašinų mokymo labo
ratorija jau keli metai vykdo 
tyrimus apie robotų gebėji
mus. Sustosiu prie vieno tokio 
tyrimo. 

Dr. Javier Movellan pa
vedė studentams patikrinti, ar 
jo sukonstruotas "kūdikis" -
robotas gali išmokti skaityti 
veidus, nors šiam tikslui jis 
neturi specialios programos. 
Vos studentai susipažino su 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

"Dievas teikia mums meilę , 

kad mylėtume tą , kuri 
Jis mums duoda'1 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Robotų galios plečiasi 
juo, jis tuojau (po 6 min.) tiks
liai apvedžiojo jų veidus. Tai 
reiškia, kad jis atpažįsta savo 
naujus saugotojus ir atskiria 
juos nuo vėliau pasirodančių 
žmonių. Toliau tiriant paaiš
kėjo, kad šis modelis (atrodąs 
kaip lėlė) gali atpažinti visus 
įstaigos darbuotojus. Įeinant 
svetimam asmeniui, jis duoda 
signalą, nes jo atmintis yra fe
nomenali. 

Šis Mavellano robotas bu
vo pagamintas taip, kad rea
guotų į išskirtinus vaizdus ir 
balsus, o ne į normalų triukš
mą ar į mašinų veikimo gar
sus. Pasirodžiusių studentų 
bei asistentų veidai ir žodžiai 
robotui buvo specialus atvejis 
atlikti sudėtingiems apskaičia
vimams reaguoti į garsą bei 
vaizdą ir atvirkščiai. Atitinka
mai įmontavus, tokie robotai 
galėtų signalizuoti svetimam 
asmeniui pasirodant. Ateityje 
jie galėtų būti panaudoti at
pažinti artėjantiems asme
nims, net ir teroristams, no
rintiems įsibrauti į jo mato
mus ir tuo pačiu saugomus ra
jonus arba pastatus. Yra žino-

ma, kad šalia amerikiečių, ja
ponai, vokiečiai, šveicarai, da
nai ir švedai bei kitų tautų 
mokslininkai yra labai pažen
gę robotų gamyboje. Naujieji 
japonų robotai keičia savo 
veidą girdėdami įkoduotus 
žodžius, moka šokti pagal mu
ziką, gali atlikti didelę dalį 
tarnaitės darbų. Atrodo, kad 
robotų galioms geometriškai 
plečiantis, netolimoje ateityje 
ne vien kariai, bet ir robotai, 
signalizuodami svetimus as
menis, galėtų budėti, šaudyti 
ir tuo būdu dalyvauti kovoje 
su d~mokratijų priešais. 

Saltinis: Sadie F. Dingfel
der, Move over, mice. Monitor 
on Psychology, 2007, 38(3), 42-
44. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukltta kokyb6. 

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

{prie EVans] 
Savininkas Jurgis KulieJius 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 8.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 
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% 

•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 
Airija 

Lietuvos ambasados Dub
line duomenimis, atvyks
tančių lietuvių iš Lietuvos 
apsigyventi Airijoje skaičius 
palyginti su praėjusiais me
tais sumažėjo perpus. Bet 
vis tiek kas mėnesį atvyksta 
tūkstantis lietuvių. Taipgi tos 
pačios ambasados pareiški
mu, daugelis atvykėlių žada 
sugrįžti į Lietuvą. Esą tai 
įvyksią po penkerių metų. Ir 
Airijos sociologai numato, 
kad taip gali atsitikti. Pasak 
jų, lietuviai imigrantai turi 
geresnes kvalifikacijas negu 
vidutinis airis. Apie 40% jų 
turi aukštąjį išsilavinimą, 
30% su viduriniu išsilavini
mu ir tik 5% yra minimalaus 
išsilavinimo. Pasak ekono
minių ir socialinių tyrimų 
instituto atstovo J. Fitzge
rald, Airijoje esanti kitokia 
būklė nei Prancūzijoje ar 
JAV-bėse. Airių požiūris į 
imigrantus esantis geresnis 
nei kituose kraštuose. Šio 
krašto žmonės yra draugiški, 
nes patys airiai yra išgyvenę 
labai sunkią istoriją. Ir pati 
Airijos lietuvių bendruo
menės pirm. Jurga Vidugi
rienė teigia, kad šiame kraš
te lietuviai jaučiasi gerai, nė
ra verčiami asimiliuotis. Kai 
ką pasakąs ir faktas, kad Ai
rijoj e gimsta proporcingai 
daugiau lietuviukų vaikų, nei 
pačioje Lietuvoje. Nemažai 
Lietuvos vaikų su tėvais pra
leidžia atostogas kituose 
kraštuose. Priešingai Airijos 
lietuvių tėvų vaikai nori pra
leisti atostogas Lietuvoje. 

Brazilija 
Sao Paulo miesto lietu

viai labai apsidžiaugė kai 
praeitą pavasarį juos aplan
kė kun. Antanas Saulaitis, 
JS. Mat jis kadaise gyveno ir 
darbavosi lietuvių telkiny Vi
la Zelina. Kaip rašoma Bra
zilijos lietuvių laikraštyje 
Mūsų Lietuva, buvo atvykęs 
į Rio de Janeiro miestą su
tuokė lietuvišką porą ir jokiu 
būdu negalėjęs sustoti Vila 
Zelinoje ir aplankyti senų 
savo draugų, pažįstamų bei 
gerbėjų. Kiekvienas iš jų no
rėjęs su kunigu susitikti ir 
pasikalbėti, bet tai buvo ne
įmanoma. Todėl jie susirinkę 
į vieną vietą, kad galėtų ke
lias valandas pabūti kartu. 
Tai buvęs linksmas draugų ir 
kartų susitikimas: tų, kurie 
su juo bendravo kai jis gy
veno Vila Zelinoje; tų, kurie 
buvo dar vaikai ir paaugliai, 
ir dar kitų, kurie apie kunigą 
girdėję iš pasakojimų. 

Turkija 
Alanya Crown Resort 

kurorte Turkijoje šiais me
tais įsteigta lietuviška biblio
teka. Ją įsteigė lietuvių gru
pė, įsigijusių šiame kurorte 
vasaros namus. Mintis įsteig
ti lietuvišką biblioteką kilo 
praėjusiais metais, kai viena 
vasarotoja, išvykdama į Lie
tuvą, paliko savo perskaity
tas lietuviškas knygas. Šie
met yra sukaupta nemažai 

knygų, tarp jų mėgstami bra
zilo rašytojo Paulo Coelbo 
kūriniai. Biblioteka rūpinasi 
Ieva Ragauskaitė. Visos kny
gos pažymėtos antspaudu, 
su Vyčio ženklu. Biblioteką 
planuojama perkelti į bend
ro naudojimo patalpas. 

Australija 
Adelaidės Lietuvių Na

muose birželio 3 d. įvyko bib
liotekos tarnautojų suorgani
zuota popietė. Buvo sukvies
ti tautiečiai pasiklausyti Ri
čardo U rmano pranešimo 
apie Antarktiką, pietų ašiga
lį. Pastarasis yra telekomuni
kacijos inžinierius, 16 mėne
sių darbavęsis kartu su rusų, 
vokiečių, kiniečių ekspedici
jomis šioje žemės dalyje. Pa
sak pranešėjo, darbas yra su
sijęs su satelitais, atmosferos 
matavimais, ozono sluoks
nių praretėjimu. Dideliame ek
rane buvo rodomi Antarkti
kos vaizdai, ledynai, techni
kos darbo sąlygos, laborato
rijų dirbtuvės, gyvenamųjų 
pastatų įrengimai ir nesi
baigiantys sniegynai. Visur 
balta ir uolėta, jokių žalu
mynų, tik kur ne kur 200 me
tų senumo samanos. Kalbė
tojas aiškino kiekvieną vaiz
dą, technikų darbų eigą jų 
reikšmę. Darbas esąs svar
bus ir įdomus, bet ir pavo
jingas. Pasitaiko ledynuose 
didelių prarajų, padengtų 
sniego. Labai lengva nugar
mėti į prarajos dugną. Keli 
mėnesiai yra nesibaigiančios 
nakties, šešios savaitės nesi
baigiančios dienos. Nuoto
liai didžiuliai. Keliaujama 
lėvktuvais ir malūnsparniais. 
"Silčiausia" temperatūra -
18 laipsnių šalčio. 

Melburno lietuviai džiau
giasi jauno lietuvių bendruo
menės nario Andriaus Sklei
vio lietuviška veikla. Jis pir
mininkauja Australijos lietu
vių jaunimo sąjungai. Nuo 
mažens priklauso tautinių 
šokių grupei "Gintaras", su 
kuria net kelis kartus kelia
vo po Lietuvą ir Seinijos 
kraštą. Andrius suspėjo lanky
ti lietuvių kalbos kursus, dai
nuoti "Melburno kaimo dai
nininkų" grupėje, tapti skautu 
vyčiu. Galima pasidžiaugti, 
kaip rašoma Mūsų pastogėje, 
ir jo akademiniais pasieki
mais. Andrius, 1999 m. bai
gęs gimnaziją, įstojo į Mel
burno universitetą studijuoti 
verslą ir teisę. Jis 2005 m. 
pasinaudojo Melburno-Vil
niaus universitetų mainų stu
dentais programa. Andrius 
Vilniaus universitete studija
vo civilinę ir komercinę tei
sę. Lietuvoje darbo praktiką 
atliko advokatų įstaigoje Ju
cevičius, Balčiūnas ir Bart
kus. Grįžęs į Australiją, at
liko praktiką įvairiose dar
bovietėse, taipgi ir "Laukai
tis and Partners" įstaigoje. 
Po to įsigijo visus teisės dip
lomus Melburno universi
tete ir įsidarbino pagarsė
jusioje teisininkų firmoje 
"Blake Dawson Wakdron". 

JA 
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ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Visuomenė pagrįstai prie
kaištauja įvairių viešų rengi
nių kurpėjams bei organizato
riams, nes tie renginiai ne tik 
neugdo gero skonio, patriotiz
mo, pilietiškumo, dorovės, bet 
dažnai daro žalą žiūrovams 
bei klausytojams. Ir tai vyksta 
estradgse ir televizijos lai
dose. Ziūrovų ir klausytojų 
priekaištus organizatoriai ig
noruoja, nes jų tiJcslas - pel
ningas verslas. Ziūrovas ir 
klausytojas, neturėdami kito 
pasirinkimo, tampa įkaitais, 
save skurdinančiais, sau žalin
go verslo dalyviais. Vien pro
testais ar pramogų verslo ig
noravimu padėtį keisti ne
lengva, tačiau atsvarą tokiam 
verslui rasti įmanoma. 

Atsvara balaganų verslui 

Ne iš gero gyvenimo, o iš 
reikalo Lietuvoje jau kelinti 
metai kuriasi vietos bendruo
menės. Žmonės, matydami, 
kad individualiai sunku ką pa
siekti, telkiasi į bendruome
nes, talkomis siekia ir pasie
kia tai, ko individualiai pa
siekti neįmanoma. 'Ihunpame 
rašinėlyje nenagrinėsime bend
ruomeninės veiklos buities, 
socialinėje, teisės bei teisėsau
gos srityse, kur bendruome
nės yra pasiekę svarių laimėji
mų, o dviejų vietos bendruo
menių veikla bandysime paro
dyti, kokią atsvarą, prie gerų 
norų, balaganų verslui galima 
rasti. 

Gal savo bityno bitelių 
bendruomeniškumą nusižiū
rėjęs, vienas pirmųjų Lietuvo
je ėmėsi nelengvo bendruo
menės sukūrimo Trakų Vokė
je veiklus visuomenininkas 
Rimantas Skaistis. Paskatinti 
kilnių siekių, padėjo jam Lie
tuvos Sąjūdžio Lazdynų klu
bo, judėjimo "Stabdyk nusi
kalstamumą" nariai, versli
ninkai. Pradėjo nuo talkų ap
linkai, gatvių apšvietimui tvar
kyti, bendru valstybinių bei 
tautinių švenčių šventimu, o, 
kai įsibėgėjo, net ir Lazdynų 
mikrorajoną išjudino. Regis 
nelengva jaunimą išjudinti, 
patriotinę dvasią žadinti, ta
čiau Rimanto iniciatyva vals
tybinių švenčių proga Trakų 
Vokės, Panerių, Liudvinavo 
bei Lazdynų mokyklose skel
biami rašinių konkursai patrio
tine tematika septynetą metų 
iš eilės, išjudino ne tik mini
mas mokyklas, bet ir tapo sek
tinu pavyzdžiu kai kuriems 

Q 'l.l •• , 
, lY.6.llTlJll. 

Bokštas, remiantis pajūrio dangų, 
Vangų debesį smaigaliu plėšia. 

Prizininkai ir ją mokytojai 

Vertinimo komisija 

laikraščiams, kitoms bend
ruomenėms. Gražiausių sody
bų bei balkonų puošimo kon
kursų pavyzdį perėmė Vil
niaus miestas, pagyvenusių 
žmonių bei jaunimo rankdar
bių, piešinių parodos išplito 
už Trakų Vokės ir Lazdynų 
ribų. 

Pabodo žmonėms bala
ganų verslą stebėti ir jame da
lyvauti, klausytis nelietuviškų, 
nemelodingai dainuojamų ir 
"muzikos" be muzikinių garsų 
palydimų dainų bei stebėti 
pusnuogių "žvaigždelių" ir 
"žvaigždūnų" šėlsmą, todėl 
randasi būtinybė jaunimui pa
rodyti, kad yra kitoks, tikras, 
tautiškas grožis, kuris nesens
ta, kuris niekad neišeis iš ma
dos. Renginys, kurį teko š.m. 
gegužės 28 d. stebėti ir juo gė
rėtis Lazdynų Sausio 13-osios 
vidurinėje mokykloje, manau, 

Varpas skelbiantis vardą Jos brangų, 
Kviečiant maldai - net jūra neošia. 
Palangos, o didinga valdove, 
Tu grakšti, nuostabi - šimtas metų! 
Maldingumo mums simboliu stovi. 
Neogotikos laikmetis - reta ... 
Kjli kvieti pasimekit varpo dūžiais, 
Cia fundatoriaus grafo šventovėj, 
Vėl skliautuotoj erdvėj -
aš žmogus susigūžęs, 
Nusižeminęs, menkas, prieš altorių 

sustoju„. 
Žodžiai kunigo skliautais vilnija: 
''Aukštyn širdis keliame į dangų" 
Maldą siunčiame Tau, o Marija, 
Bokštas - durklas ... į debesis smenga. 

Palangos šventovė 

ELENA DEKAMINAVIČIENĖ, 
Palangos šventovei 100 metų 

turėtų tapti sektinu pavyzdžiu 
ne tik vietos bendruomenėms, 
bet ir kultūros, švietimo insti
tucijoms ir tiems, kas pramo
gų versle vartaliojasi. Apie šį 
renginį ir itin kruopštų pasi
rengimą jam verta supažin
dinti plačiau. 

Lazdynų bendruomenės 
savivaldija kartu su judėjimu 
"Stabdyk nusikalstamumą", 
Lietuvos Sąjūdžio Lazdynų 
klubu ir Lazdynų seniūnija, va
dovaujama organizacinio ko
miteto pirmininko Rimanto 
Skaisčio, kovo mėnesį Tarp
tautinei vaikų gynimo dienai 
paskelbė šešiose Vilniaus 
Lazdynų mikrorajono mokyk
lose tautinių (liaudies) dainų 
konkursą. Konkurso dalyviai 
- moksleiviai solistai. Kon
kurso tikslas - mokyti pajusti 
liaudies dainų dvasią, huma
nizmą, estetiką, kelti kalbos 

Ntr. A. Zolubo 

Ntr. A. Zolubo 

kultūros lygį, ugdyti sceninę 
laikyseną, skatinti moksleivius 
domėtis tautosaka ir, žinoma, 
stiprinti bendruomeniškumą, 
dialogą tarp mokyklų ir vietos 
bendruomenės. Konkursas vy
ko dviem lygmenimis. Pirma
sis - mokyklose dainininkus 
vertino ir baigiamajam turui 
atrinko pačių mokyklų komi
sijos, o antrajam buvo suda
ryta komisija, kuriai vadovavo 
dainininkas ir poetas Alfredas 
Guščius, nariai buvo choro 
dirigentas ir kompozitorius 
Bronislovas Jankauskas, mu
zikos mokytojas Aloyzas Gu
reckas, Broniaus Jonušo mu
zikos mokyklos dėstytoja Ire
na Paužienė, vokalo pedago
gas Valerijonas Indrikonis, cho
ro dirigentė, vargonininkė Vita
lija Valiukevičiūtė, choro diri
gentas, muzikantas Petras 
Ziupsnys. Komisija solistus 

Dainuoja Marijampolės tremtinių choras "Sūduonė" 

vertino pagal dainos atlikimo 
muzikinį bei prasminį lygius, 
solisto sceninę kultūrą. Mo
kyklos į finalą atrinko po du 
solistus (iš jaunesnių ir vyres
nių klasių), kurie atliko po dvi 
dainas. 

Baigiamasis konkurso eta
pas tapo tikra švente daly
viams, komisijai ir žiūrovams. 

Thrp 1 - 6 klasių pirma 
vieta atiteko "Versmės" vidu
rinės mokyklos pirmos klasės 
mokinei Urtei Pleikytei už pa
dainuotą lietuvių liaudies dai
ną o~ tu, strazde, strazdeli ir 
Algio Klovos ir Sigito Gedos 
dainą Maža maža mergelė. So
listė dainavo be muzikinio pri
tarimo (mokytoja Alfreda Ce
chanovičienė ). Antroji vieta 
pripažinta "Ąžuolyno" viduri
nės mokyklos ketvirtokei Bri
gitai Ancutaitei (mokytoja Ri
ta Sinkevičienė ), trečioji -
taip pat šios mokyklos penk
tokei Agnei Janušaitytei (mo
kytoja Jolanta Antanavičiūtė ). 

Thrp 7 - 12 klasių pirmą 
vietą užėmė "Versmės" vidu
rinės mokyklos devintokė Ka
milė Tumelytė (mokytoja Al
freda Cechanovičienė) už lie
tuvių liaudies dainą Seniai bu
vau ir Algimanto Raudonikio 
ir Eduardo Selelionio dainą 
Palaimink, mama. Antroji vie
ta atiteko Sausio 13-osios vid. 
m-los devintokei Linai Meilu
tei, kuri be muzikinio pritari
mo atliko lietuvių liaudies dai
nas Pavasario dienela ir Augin 
augina tėvas sūnelį (mokytoja 
Virginija Blažienė ), trečioji -
"Minties" gimnazijos antros 
klasės gimnazistui Olegui J e
leničiui (mokytoja Otilija Glo
bienė ). 

Visus prizininkus sveikino 
konkurso organizatoriai, ko
misija, buvo įteikti diplomai, 
dovanėlės, o visiems dalyviams 
bei jų mokytojams, mokyklų 
vadovams - padėkos raštai. 
Lazdynų seniūnas Algis Srel
čiūnas prizininkus vaišino sal
dumynais. Organizacinis ko
mitetas prizininkams ir vie
nam mokytojui įteikė keturių 
dienų kelialapius į Lietuvos 
pajūrį. 

Prasmingas Pasaulinės 
vaikų gynimo dienos paminė
jimas - ne vien proginis ren
ginys, bendruomeninės veik
los pavyzdys, bet ir kitoks, pa
keičiantis balaganų verslą, bū
das ugdyti jaunąją kartą, ska
tinti ir puoselėti dorovės, pat
riotizmo, visaverčio bendravi
mo pradus. 

Ntr. S. Sajausko 
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Sakalą prisiminus 
ALDONA GRICIENĖ 

2007.06.20 sueis 100 metų, kai gimė Felik
sas Vaitkus, vienas perskridęs Atlantą. Jis bu
vo pirmasis, ryžęsis naujam žygiui, į kurį kv!~
tė Darius ir Girėnas. LITUANICA 11 ture10 
sustiprinti - ir sustiprino - du krantus: Lietu
vos ir Amerikos, kurioje gyveno ir tebegyvena 
daug lietuvių. 

Irena J acevičienė apie drąsųjį lakūną Fe
liksą Vaitkų parašė knygą Vienas per Atlantą. 
Ji nuo jaunystės domėjosi lietuvių lakūnų skry
džiais, apie juos parašė keletą knygų. Sakalų 
giesmė (1993) skirta "Lituanicos" skrydžio per 
Atlantą 60 metų jubiliejui. /karo sparnai 
(2000) tai sakmė apie Bronių Oškinį, pirmąjį 
Lietuvos sklandytuvų konstruktorių. Lietuvos 
sakalai (2004) skirta Jurgiui Dobkevičiui, An
tanui Gustaičiui ir kitiems šauniems mūsų la
kūnams. 

Knygoje Vienas per Atlantą autorė paseka 
visą F. Vaitkaus gyvenimo kelią. Dariui ir CJ:i
rėnui tragiškai žuvus, buvo sudarytas Antrojo 
skrydžio komitetas. Jis skristi pakvietė knygos 
herojų. Feliksas gimė Amerikoje. Didžiausias 
jo sielos džiaugsmas buvo tėvelių dvasios pali
kimas. Mažas būdamas, drožinėjo lėktuvėlius 
ir galvojo apie lakūno profesiją. Baigęs filoso
fijos ir verslo studijas, mokėsi aviacijos mokyk
loje. Dalyvavo aviacijos šventėse. Dirbo 94-
ojoje JAV eskadrilėje. Vėliau iš kariuomenės 
pasitraukė, bet skraidymų neišsižadėjo: p~~
dėjo ruoštis skrydžiui per Atlantą. Jam pade10 
uošvis Antoni Brotz. Abu skaičiavo, braižė 
brėžinius, tobulino lėktuvą, diegė naujoves. 
Skrydžiui buvo ruošiamasi labai rimtai. Daug 
padėjo Amerikos lietuvių transatlantinio skri
dimo sąjunga. 

Lėktuvą paruošus, 1935 metų gegužę F. 
Vaitkus išskrido į pakilimo vietą. Ten tyrinėjo 
skrydžio maršrutą, oro sąlygas bei vėjo kryptis 
virš Atlanto. "Lituanicos 11" skridimo tikslas: 
išgarsinti Lietuvą, surasti paprastą, bet tikslų 
navigacijos metodą. . 

Blogi orai Feliksą laikė oro uoste ketuns 
mėnesius. Rugsėjo 21-osios rytą drąsusis la
kūnas pakilo skrydžiui. Išlydėjo minia žmonių: 
artimieji, pažįstami, draugai ir prijaučią lie
tuviai. Buvo praėję dveji metai po Dariaus ir 
Girėno žygio. 

Skrydžio metu visko buvg: dangus ramus 
virš Jamaikos ir Naujosios Skotijos. Vėliau 
atsirado balta migla. Toliau lakūną vedė tik 
prietaisai. Prasidėjo lietus, vėliau perėjęs į 

l KNYGOS l 

šlapdribą. Lėktuvas ėmė apledėti. Teko leistis 
žemiau. Beveik 17 valandų Vaitkus skrido 
akluoju skridimu. Sunaudojo daug benzino: 
iki tikslo - Lietuvos nebūtų užtekę. Teko leis
tis Airijoje. 

Ši šalis Vaitkui daug padėjo gabenant 
apgadintą lėktuvą "Lituanica 11" į Lietuvą. 
Tuo tarpu Kaunas ruošėsi sutikti didvyrį. Į 
Aleksoto oro uostą rinkosi minios žmonių: 
kariuomenė, šauliai, moksleiviai, studentai, 
darbininkai... Sveikino, gėles glėbiais do
vanojo, dėkojo už žygį. Lietuvoje Feliksas pir
miausia nusilenkė Dariaus ir Girėno atmi
nimui. Po to įvyko daug susitikimų su kau
niečiais. Vaitkus buvo apdovanotas medaliais, 
ordinais. Tėvo gimtinėje lakūno vardu buvo 
pavadinta gatvė. 

Knyga Vienas per Atlantą parašyta eiliuo
tai, bet tai netrukdo plačiai, išsamiai ir tiksliai 
išdėstyti F. Vaitkaus gyvenimo ir veiklos fak
tus. Rašydama apie lakūną, l. J acevičienė 
pasirinko tvirtą, vyrišką ritmą. Medžiagą ji 
kaupė ilgai ir kruopščiai. Į knygą įdėjo daug 
nuotraukų, kurios, laikui bėgant, įgauna vis 
didesnę vertę. Skaitytojai dėkoja autorei už 
galimybę pažinti narsiojo lakūno skrydį per 
Atlantą. 

"Bravissimo" operos ir baleto žurnalas 
EDVARDAS ŠULAITIS 

Turbūt nedaug kas žino, 
kad Vilniuje yra leidžiamas 
leidinys, kuris vadinasi Bravis
simo. Jis - Lietuvos operos ir 
baleto teatro mėnraštis. Ga
vome 2007 m. birželio mėne
sio data pažymėtą Nr. 6, dar 
tik 19-tą iš eilės. Zumalas turi 
32 didelio formato puslapius, 
spausdinamas ant geros koky
bės popieriaus, jame nemažai 
puikių nuotraukų. 

Žurnalo viršelyje matome 
operos solistą Audrių Rube
žių, kuriam skirtas visas pus
lapis. "Operos solistas Aud
rius Rubežius teatre jaučiasi 
kaip namuose", - taip prade
da savo rašinį jo autorė Dalia 
Sverdiolienė. Jame A. Rube
žius pasakoja ir apie s~vo pasi
rodymus Čikagoje. "Zaviuosi 
Čikagos lietuvių opera. Jiems 
opera - pasididžiavimas. 50 
metų puoselėjama tradicija ir 
ypating,as malonumas. Pirmą 
kartą Cikagoje pasirodžiau 
dar 1995 m., vėliau -Liučijo
je, Trubadūre, Traviatoje, o 

teatro jubiliejaus proga dai
navau Rūtenį Pilėnuose, - taip 
apie darbą Čikagoje kalba 
A. Rubežius. 

Žurnalo puslapiuose yra 
rašoma apie neseniai mirusį 
žymųjį dirigentą Mstislavą 
Rostropovičių, kurį su Lietu
va sieja artimi ryšiai, disku
tuojama apie teatro lietuvišką 
repertuarą, supažindinama su 
karališkąja Stokholmo opera. 

Tai - tik dalis temų, kurios 
šiame žurnalo numeryje yra 
nagrinėjamos. Čia dar reikia 

paminėti skyrių "Meno mece
natai", tarp kurių matome ir 
užsienyje gyvenančius ar gy
venusius mūsų tautiečius. 
Tarp kitų čia minima JAV gy
venusi ir tik prieš porą metų į 
gimtąjį kraštą sugrįžusi Lietu
vos operos žvaigždės Vladis
lavos Grigaitienės, mirusios 
1961 m. Niujorke, dukterėčia 
Aldona Echaniz. 

Ši moteris yra LNOTB 
paramos fondo "Orfėjaus ly
ra" steigėja ir aktyvi jo narė. 
Finansiškai ji yra parėmusi 
kelis jaunus Lietuvos meni
ninkus - dirigentą Modestą 
Pitrėną, dainininkus Sandrą 
J onušaitę, Edmundą Seilių ir 
kitus. Taip pat čia aprašytas ir 
Lietuvos baleto bičiulių drau
gijos Australijoje pirmininkas 
Jurgis Žalkauskas, kuris nuo 
1997 metų skiri~ premijas ba 
leto šokėjams. Zumalo Bravi
ssimo redaktorė - Beata 
Baublinskienė. Jo tiražas -
1500 egzempliorių, kaina - 5 
Lt. Redakcijos adresas: A 
Vienuolio g. 1, LT-01104 Vil 

-

-
nius, Lietuva. 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Laimonas Noreika, teat- lio 17 dienos. Parodoje buvo 

ro ir kino aktorius, mirė ge- pristatyta apie 40 pastelės 
gužės 31 d. eidamas 81-uo- technika atliktų Vilniaus 
sius gyvenimo metus. Gimė miesto peizažų. Tapytojas gi-
Joniškėlyje, 1948 m. baigė mė ir užaugo garsių daili-
dramos studiją Lietuvoje, ninkų, skulptoriaus Gedimi-
1952 m. Lunačarskio teatrome- no Jokūbonio (1927-2006) ir 
no studiją Maskvoje. 1952- tekstilininkės Bronės J okū-
1959 m. dirbo Kauno muziki- bonienės šeimoje. 1982 m. 
niame dramos teatre, 1959- baigė M.K. Čiurlionio menų 
1963 m. - Kauno dramos gimnaziją, studijavo tapybą 
teatre, 1963 m. - Vilniaus Vilniaus dailės akademijoje. 
akademiniame dramos teat- Tapybą dėstė ir diplominiam 
re. Nuo 1984 m. dėstė Vals- darbui vadovavo profesorius 
tybinėje konservatorijoje. Augustinas Savickas. Nuo 
Zinomiausi jo vaidmenys 1996 m. Lietuvos dailininkų 
teatre: Rebcovas (Maksim sąjungos narys; surengė aš-
Gor kio Priešai), Ragūnas tuonias asmenines parodas 
(Juozo Grušo Herkus Man- Vilniuje ir kituose Lietuvos 
tas), Prozovas, Gajevas (An- miestuose, dalyvavo parodo-
ton Čechovo Trys seserys), se JAV, Vokietijoje, Lenkijo-
Dausprungas, Masalskis, Maž- je ir Australijoje. 
vydas, Piladas (Justino Mar- Skulptūrų parke ''Vilno-
cinkevičiaus Mindaugas, Ka- ja" Sudervėje su gegužės 
tedra, Mažvydas, Prometėjas, mėnesiu baigėsi šių metų tra-
/karas), Viktoras (Arthur dicinis lauko akmens skulp-
Millerio Kaina), Lyras (Wil- tūrų simpoziumas. Visą mė-
liam Shakespeare Karalius nesį dešimt autorių iš Lietu-
Lyras). Žymiausi L. Norei- vos ir užsienio galėjo laisvai 
kos vaidmenys kino filmuo- kurti bei įkūnyti savo idėjas 
se: Vytauto Žalakevičiaus Nie- kietame lietuviškame grani-
kas nenorėjo mirti, Raimon- te. Simpoziumo organizato-
do Vabalo Laiptai į dangų, rius ir parko įsteigėjas Vid-
Almanto Grikevičiaus Fak- mantas Martikonis džiaugė-
tas. Jis taip pat plačiai žino- si, kad autoriai ir šiemet ne-
mas kaip skaitovas. Jo pa- stokojo įdomių minčių. Sim-
rengtos Vinco Mykolaičio- poziume dalyvavo lietuviai 
Putino, Justino Marcinkevi- Gediminas Piekuras, Algir-
čiaus, Paulio Širvio, Adomo das Kuzma, Vaidas Ramoš-
Mickevičiaus, Vytauto Ma- ka; Kyuichi Sa to iš Ja ponios, 
černio, Simono Daukanto, Beata Rostas iš Vengrijos, 
Martyno Martinaičio poezi- Jacques Christian iš Prancū-
jos programos žavėjo įvairių zijos, Liviu Russu iš Rumu-
Lietuvos miestų ir miestelių nijos, portugalai Maria Leal 
klausytojus. Išleisdino savo da Costa ir Paulo Marujo bei 
apybraižų knygą Aktoriaus skulptorius iš D. Britanijos 
dienoraščiai. Paui McN amara. Skulptūrų 

Aiškinamasis keliakal- parkas Sudervėje įsteigtas 
bis teisės terminų žodynas 2001 m. Pradžioje simpoziu-
numatomas parengti per me dalyvavo tik lietuviai, bet 
ateinančius ketverius metus jau kitais metais prisidėjo 
pagal Valstybinės kalbos nor-

svečiai iš Izraelio, Turkijos, 
minimo, vartojimo, ugdymo Vokietijos, Argentinos, Ka-
ir sklaidos 2006-2015 m. prog- nados. Visų šių autorių dar-ramą. Žodyno rengimas pa- bai, per 40 skulptūrų, puošia 
tikėtas Vilniaus universiteto "Vilnojos" parką. 
Teisės fakulteto mokslinin- Dešimt valstybės ir savi-kams. Savo žiniomis ir patir-

valdybių profesionalių teat-timi prisidės ir Vilniaus uni-
rų 2008-2010 metų laikotar-versiteto Filologijos fakulte-
piu galės modernizuoti sce-tas. Teisės terminų žodynas, 
nos apšvietimo ir garso įran-apimsiantis įvairių teisės ša-
gą. Į šią Kultūros ministeri-kų terminus ir įtvirtinsiantis 
jos programą įtraukti Pane-teisinių terminų vartojimo 
vėžio Juozo Miltinio dramos principus, bus naudingas 
teatras, Šiaulių dramos teat-tiek teisės specialistams, tiek 
ras, Vilniaus teatras "Lėlė", žmonėms susiduriantiems 

su teisės terminija. Lietuvos rusų dramos teat-
Kauno technologijos uni- ras, Kauno valstybinis lėlių 

versiteto (KTU), didžiausios teatras, Klaipėdos valstybi-
Lietuvoje aukštosios mokyk- nis muzikinis teatras, Aly-
los rektoriumi penkerių me- taus miesto teatras, Panevė-
tų kadencijai išrinktas šio žio lėlių vežimo teatras, Kel-
universiteto studijų prorek- mės mažasis teatras, Pane-
torius, 4 7 metų profesorius vėžio teatras "Menas". Pa-
Raimundas Šiaučiūnas. Į sak kultūros ministerio Jono 
šias pareigas pretendavo Jučo, daugelyje Lietuvos 
profesoriai Aleksandras Tar- teatrų scenos įranga, naudo-
gamadzė ir Vytautas Ostaše- jama nuo sovietmečio laikų, 
vičius. Rinkimuose už R. neatitinka net pačių pagrin-
Šiaučiūną balsavo 28 iš 51 dinių reikalavimų. Pasak mi-
KTU senato narių. Rekto- nisterio, visais atžvilgiais eko-
riaus kėdė atsilaisvino šių nomiškiau pirkti naują, Eu-
metų sausį, kai atsistatydino ropos teatruose taikomą ap-
65-rius metus perkopęs Ra- švietimo ir garso įrangą, kuri 
mutis Bansevičius. leistų režisieriams pakelti 

Tapytojo Juliaus Jokū- ~ektaklių meninę kokybę. 
bonio naujausių pastelių pa- Siam tikslui paskirta 2.54 
roda Šv. Jono gatvės galeri- min. litų, iš jų 1.918 min. ap-
joje Vilniuje buvo atidaryta švietimo įrangai, 0.622 min. 
gegužės 23 ir tęsėsi iki birže- - garso įrangai. GK 
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KASOS V.AlANDOS: plnnad., 81drad. Ir lnl&d. nuo 9 Y.r. Iki 3.30v.p.p.; 
kelvtlad. Ir penldad. nuo 9 Y.r. lld 8 v.v.; Wlad. nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; 
8llllnacl. nuo 8.30 v.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad .... o 9 Y.r. lld 3.30 v.p.p.; kelvlrtad. nuo 1 v.p.p. lld 
8 Y.Y. Ir penldlldl. nuo 11 YZ.. Iki 8 v.v.; 1181cmad .... o 9 v.r:. Iki 12..30 Y.p.p. 

AKTYVAI oer 75 milijonus doleriy 

MOKA UŽ: IMA UŽ: 
9~179 d. term. lnd. . ••..••.. 2.50% Aamenlnea palkol• 
180-384 d. term. lnd ••••••••• 2.7&% 
1 metų mnn. lnd611ua •••••••• 3.35% 

nuo •••••••••• 7.2&% 

2 metų tenn. lndtllua •••••••• 3.50% Bublrtlee pakolaa 
3 metų term. lnd•Hus •••••••• 3.55% nuo •••••••••• 7.25% 
4 metų mnn. lnd611u• •••••••• 3.80% Neklln. turto paakolU: 
5 metų 18nn. lnd611ua •••••••• 3.70% Su nekelellmu 
1 metų "cuhable" GIC •••••• 3.50% nuoilm61u 
1 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.10% 1 metų •••••••• 5.80% 
2 metų GIC·maL palūk. •••••• 4.10% 2 metų •••••••• S.95% 
3 metų GIC-met. palūk. •••••• 4.20% 3 metų •••••••• 8.15% 
4 metų GIC-met. palūk. ••••• .4.30% 
5 metų GIC·mal palūk. •••••• 4.35% 
RRSP, RRIF "Varlable• ••••••• 2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. • .4.60% 
RRSP Ir RRIF-2 m.tann.lnd. • .4.80% 
RRSP Ir RRIF-3 m.tenn.lnd. • .4.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd. • .4.7&% 
RRSP Ir RRIF-5 m.mnn.lnd. • .4.85% 
Taupomqlų Ųlbltą Iki ..•••. 1.00% 
Kasd. pal. 6eklų ųsk. Iki •••• 1.00% 

4 metų •••••••• 8.25% 
5 metų •••••••• 8.40% 

Su kel61amu 
nuoilm61u 
1, 2, 3 metų •••• 6.25% 

Amerlkoe dol. lcud. pal. 
taupymo Ųlk. ........ 2.00% 

Amerlkoe dol. GIC 1 metų Duodeme i0m91Clnea 
term. lnd. • ••••••••••• 4..50% neldlnoJanto fulfo paskolas 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEu2NIAŠKITE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITės •tNJERAC-PLUs• KORTELE 

Mūsų tikslas • ne pelnas, bet ųĮlnlngas patllmavlmas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAP/: www.rpcul.com 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

SKYRIUS ANAPILVJE 

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

KETVIRTADIENIAIS VEIKS 

nuo 11 v.r. iki 6 v.v. 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortbo. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(p1ie naujos 'PARAMOS") 

Toronto ON, M8W lCS 
Tel. (416) 207·0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

***** HomeLife 
Victory Realty Inc., Brokerage* 

10720 Yonge Streec, Suite 226 
. Richmond Hill, 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: laima.dz@yahoo.ca 

' lndependenUy Owned and Operated. REALTORZI 

Po beatifikacijos 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Thčiau, kai prabylame 
apie Jurgį Matulaitį - pa
laimintąjį, būsimą šventąjį, 
turime suprasti, jog kalbame 
apie esmines žmogaus ir jo 
gyvenimo tiesas: ar tikim, kad 
esam Dievo sukurti ir Jo my
limi, ar leidžiam Dievui būti 
mūsų gyvenimo Viešpačiu, ar 
suvokiam savo gyvenimą kaip 
kelionę į dangiškojo Tėvo na
mus. Akivaizdu, jog nedauge? 
lis šiandien rimtai apie visa 
tai susimąsto ... Ir vis dėlto, 
paradoksas: viena vertus, mū
sų visuomenėj, vis labiau pa
sineriančioj i daiktų ir turėji
mo kultą, regis, nėra ir negali 
būti vietos šventiesiems ir jų 
liudijamoms vertybėms; kita 
vertus, sumaišties, skubėjimo, 
konkurencijos akivaizdoje, mes 
visi taip ištroškę būtent to, 
kas pastow ir tikra, kas gali 
laiduoti tikrąją gyvenimo pil
natve;. Kaip tik todėl mums 
labai reikia šventųjų pagal
bos, jų rodomo kelio ... Neal>C? 
joju. Jei tik pradėsime tai at
pažinti ir pripažinti- Viešpats 
nedels su malone, turėsime 
šventąjį Jurgi Matolaitį. 

Su šiemet pasirodžiusia 
Stasio Ylos knyga Palaiminta
sis Jwgis (trečiąja laida) ir jos 
sutiktuvėse aplankėme jau ne 
vieną Lietuvos kampeli, kal
bame ne tik šventovėse ar pa
rapijų namuose, bet ir viešo
siose bibliotekose, kultūros 
centruose. Patirtis pristatant 
knygą tik patvirtina ankstesne; 
mintj. Auditorijos paprastai 
susirenka ne itin gausios . .Aki
vaizdu, kad šiandienos varto
tojiškai visuomenei tema lyg 
ir ne itin patraukli, tolima 
daugumos interesams. Kita 
vertus, taip pat akivaizdu, 
kad, dažnas net sau to nepri
pažindami, vis dėlto ieškom 
kažko, kas tikra ir pastovu, 
kas padėtų atsakyti į patį svar
biausią - gyvenimo prasmės 
klausimą. Juk sąmoningai ar 
nesąmoningai jis rūpi absoliu
čiai .kiekvienam. 'Tuda ir būna 
džiugiausia, kai matai, kad 
Palaimintojo asmuo per vaiz
dą, žodį, buvimą drauge suki
tais prakalbino žmogaus gy
venimą, kai akys nušvinta, kai 
klausia, kai perka knygą ne iš 
mandagumo, bet kad toliau 
ieškotų .•. 'Tugu ir ne daugelis, 
ne minios. Ne tas svarbiausia. 

Palaimintasis Jurgis-mū
sų vienuolijos Steigėjas. Tu
dėl, .kalbėdamos apie Jį, esa
m.e laimingos, kaip vaikaį pa
sakojantys apie mylimą ir my
lintį tėvą. Kai kas suklūsta, 
kai pasidaliname šiuo džiaugs
mu, ir klausia kur, kada ir kaip 
viena ar kita sesuo "atrado" 
Tėvą Jurgį, susidomėjo Jo as-

meniu ir gyvenimu. Tuomet 
labai norisi atkreipti dėmesį į 
vieną labai svarbų skirtumą: 
išgyventi bendrystę su šven
tuoju nėra tas pats, kas pasi
nerti i jo gyvenimo analizę. 
Aišku, abu dalykai susiję: kad 
patirtum bendrystct su asme
niu turi jį pažinti. Tačiau gali
ma tobulai išstudijuoti žmo
gaus gyvenimą ir žinoti daugy
bct jo faktų, niekuomet nepa
kėlus akių ir širdies nuo nuo
traukų ir knygų į patj asmenį. 
Tikėjimas šventųjų bendravi
mu veda daug toliau. 'Ths, ku
ris meldžia šventojo užtarimo, 
patikėdamas jam savo rūpes
čius ir problemas, kuris ieško 
šventojo, kaip vadovo savo že
miškai kelionei, žino, kad su
sitilto ne tilt su liudijimais ir 
atsiminimais, bet su pačiu asme
niu - esančiu, jaučiančiu, vei
kiančiu. Todėl .kiekviena se
suo tikrai galėtų papasakoti 
savo asmenišką draugystės su 
Tėvu Jurgiu istoriją. Ir tą as
menišką, o taip pat ir visos 
bendruomenės ryšį su Palai
mintuoju brandina pačios įvai
riausios patirtys. Pavyzdžiui, 
pastaruoju metu ypač daug 
kalbėdamos kitiems kaip nie
kad ryškiai "pamatėme" tris 
Palaimintojo gyvenimo šūkius. 
Pirmasis, Vilniaus vyskupo, -
"Nugalėk blogi gerumu". 'lbji 
frazė iš tiesų sukrečia, kai 
žvelgi i kojos ir rankos jtvarus, 
kuriuos daug metų ant kaulų 
tuberkuliozės pažeistų galū
nių nešiojo Jurgis Matulaitis, 
kai Vinco Šlekio ir kitų vaikys
tės draugų atsiminimuose iš
kyla "nereikalingo" vaiko, 
našlaičio, augančio brolio šei
moje, akys. Radikalus pozity
wmas. Radikali meilė. Ant
rasis, parinktas atkurtai mari
jonų vienuoliįai, - "Diew.i ir 
Bažnyčiai". Cia irgi svarbus 
kontekstas. Jurgis Matulaitis 
turėjo ką pasiimti sau: nepai
sydamas kūno negalios, studi
javo ir daug pasiekė, tapo my
limu profesorium, garbingos, 
didelės vysk.ypijos vyskupu, 
diplomatu - Sv. Tėvo atstovu. 
VIS dėlto nesinaudojo nei vie? 
na proga savo paties gerovei 
ir patogumui kurti. Priešingai, 
žiūrėjo kaip visa, kas jam Die? 
vo duota, naudoti dėl kitų. Ir 
trečias šūkis, labai intymus ir 
asmeniškas, užsirašytas die
noraštyje: "Dievas( •.. ) tegu 
būna viduriu viso mano gyve? 
nimo: ašimi, apie kurią suktų
si visos mano mintys, norai ir 
darbai" ••• Raktas į Palaimin
tojo Jurgio paslaptį. Kaip tik 
dėl šito savo šūkio, kuris tarsi 
"atrakina" anuos du. Tėvas 
Jurgis labai reikalingas mums 
visiems šiandien ir bus reika
lingas visada. Per daug aplink 
save matom gyvenimų, kurie, 

~W~\I~ 

DENT~L C~RE 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

truputėlį pasisukę apie tą ar 
kitą populiarų "centrą", išby
ra, sutrupa •.• Thda vėl kitas 
bandymas, kitas tiblas, kitas 
centras - ir vėl istorija .kartoja
si. O neretai to centro ir visai 
nebelieka. Nebelieka jokios 
prasmės. Ir tada labai skauda. 
Thda pykstam, ardom, kariau
jam su savim ir su kitais, svai
ginamės, lošiam ... Žmogaus 
gyvenimas privalo turėti ašj -
pastovią ir tikrą. Tėvas Jurgis 
liudija, kad tokia ašis yra, kad 
ją pasirinkus, net ir blogiau
siai besiklostančios aplinky
bės negali sutrukdyti patirti 
tikrą gyvenimo pilnatvę .•. 

Bene labiausiai tų, su ku
riais tenka kalbėti apie Palai
mintąjį Jurgi, smalsumą žadi
na klausimas ko dar trūksta, 
ko reikia, kad turėtume Jį 
šventuoju. 

Raidiškai žiūrint, visa, ko 
trūksta - dar vieno stebuklo, 
įvykusio Jo užtarimu jau po 
beatifikacijos, kuris būtų pa
tvirtintas dokumentais. Visa 
kita atlikta beatifikacijos pro
ceso metu, kuomet Palaimin
tojo Jurgio gyvenimo šventu
mą paliudijo daugybė liudi
ninkų. o ištyrus visus žinomus 
Jo raštus pripažinta, kad visi 
jie visiškai sutinka su Bažny
čios mokymu. Šį darbą vaini
kavo 1982 m. gegužės 11 d. 
Popiežiaus Jono Pauliaus II 
pasirašytas dekretas, kuriuo 
patvirtinama, kad Arkivysku
pas Jurgis Matulaitis pasižy
mėjo herojiškomis dorybėmis. 
1986 m. pavasarį, Šventųjų 
skelbimo kongregacijos komi
sija, gavusi medikų išvadas, 
pripažino vieną per arkivys
kupo Jurgio užtarimą įvykusi 
išgijimą mediciniškai neišaiš
kinamu. (Beje, per 34 beati
fikacijos proceso metus vien 
"Beatifikacijos proceso žinio
se" paskelbta beveilt 1000 liu
dijimų apie arkivyskupo Jur
gio užtarimu patirtas malo
nes). Nei raštus tyrusių spe
cialistų išvados, nei dekretas, 
patvirtinantis, jog Palaiminta
sis pasižymėjo herojiškomis 
dorybėmis, nenustoja galios. 

Tud dabar viskas priklau
so nuo mūsų tikėjimo ir pasi
tikėjimo, mūsų drąsos priimti 
Palaimintojo vedimą, melsti 
Jo užtarimo. O svarbiausia
drąsos liudyti vieni .kitiems 
apie Jo užtarimu patiriamas 
Dievo malones. Artimiausia 
proga mums, lietuviams, susi
telkti maldoje, prašant Palai
mintojo Jurgio užtarimo ir 
meldžiant, kad Jis greitai būtų 
paskelbtas šventuoju - atlaidų 
oktava Marijampolės šv. Ar
kangelo Mykolo bazilikoje, 
kur ilsisi Palaimintojo palai
kai, liepos 8-15 dienomis. Tuip 
norisi tikėti, kad šiais, jubilie? 
jiniais metais, lietuviai neliks 
abejingi savam Palaiminta
jam, kad ateis, atvažiuos. Ne 
tik tie, kurie visada ateina. 
Bet ir tie, kurie iki šiol nedrį
so, nemanė, kad verta. Tėvas 
Jurgis tikrai laukia visų, .kiek
vienam saviškiui, lietuviui, no
ri būti malonių laidu. Kad tik 
mes tų malonių trokštume, 
kad sutiktume bent pabandyti 
ištiesti ranką Dievui. Tėvas 
Jurgis tikrai pagelbėtų, padrą
sintų ... 
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Alzheimerio liga - atminties priešas 
Iš pokalbio su tos srities specialistu 

. vc:-ausėjan.t P!~~ventų rr:etų ~kai~iui, m:es, jaunesni ar vyresni, neretai pasiskundžiame blogė-
1ancia atmintimi, ieskodami ne vietoje padetų raktų ar akinių, pasijuokdami iš savo ar bendraam
žių ~~m~ršum~. !ačiau ~a~ paste~ime,. kad atminties duobės vis dažniau ir dažniau mus priverčia 
pasi1~sti ~eblzo1e padetyje, susirūpiname, pasąmonėje šmėkšteli tas bauginantis vardas -
L}_lzheim_en.s. Dr. A.11zhe~mer, ~?kiečių psichiatras, daugiau kaip prieš šimtmetį pirmasis nustatė 
sią atmi~.ttes prara~imo lzgą. Ji z~ b~v?. pavadint~ atradėjo vardu. Tuomet dr. Alzheimer neįtarė, 
kad, g~re1ant ~enzmo ~ąlygoms ir ilge1ant gyvenimo trukmei, senstant visuomenei, šis susirgimas 
taps dzd~~e "!edikų; svez~tos. apsaugos problema. Palyginti nedidelis skaičius sulaukusių 85 metų 
sus:_rg~ sza liga,. atz"!ancza taz, .kas sudaro mūsų savastį ir išskirtinumą - gebėjimą atsiminti ir at
pazmti,. sąmon~'!gai ~en:dra~~i: Sensta.nt žm_ogui, silpnėja daugelis jo kūno funkcijų: regėjimas, 
kla~sa irk!. !'aczau ne vien~ zs !ų n~keli~ .tokios asmenybės pasikeitimo grėsmės kaip pastaroji liga. 
Kaip '!tskzrti norma[~ atminties silpne)lmą nuo sunkesnės ligos požymių, kaip pasiruošti šiam 
sunkiam momentui, kalbuosi su geriatrijos specialistu, klinikos psichologu PAULIUMI 
SUN GAILA. 

Paulius Sungaila, PhD, gimė ir mokėsi Toronte, čia baigė lietuviškąją 
mo~klą. Toronto universitete pasirinko psichologiją, vėliau mokslus 
tęs~ VaJ?-kuverio S. Fraser universitete, ten ir apgynė doktoratą. Gainsville 
umv~rsite!e (Florida), turinčiame vieną iš geriausių neuropsichologijos 
s~i~,. athko in~er~~tūrą'. J? kvalifik~cijų sąraše - darbo patirtis smegenų 
suzeidimo, geriatrijos khmkose, atliekant neuropsichologinius vertini
mus: t.aikv~nt atstatomąj~ psichoterapiją kitų psichoneurologinių ligų 
at".:~J~is. ~n~o i;net1;1 Pa?hus Sungaila gyvena ir dirba Vankuveryje, pri
v~c~oJe khmkoJe. Jis taip pat konsultuoja St. Paul ir Mt. St. Joseph ligo
nmese, Br. Kolumbijos šiaurės rajonų ligonius, yra Vankuverio S. Fraser 

. .universiteto psichologijos skyriaus klinikos mokymo vadovas ( clinical 
sup~1:7isor). ~ S?ngada y~~ pas~elbęs mokslo darbų apie priešakinių smegenų dalies veiklos 
sut~ikimą bei ps1chot~rap1Jo~ taikymą, ~da~t s.en<l:tvinėmis ligomis sergančiuosius, dalyvauja 
tynmo darbuose, kuriant vaistus Alzhe1merio ir kitoms neuropsichologinėms ligoms gydyti. 

- Kaip nusakytumėt skirtumą tarp natūra
laus senatvinio atminties mažėjimo proceso ir 
jau klinikinės ligos požymių? 

- Atmintis paprastai pradeda mažėti po 
65-70 metų, ir ji palaipsniui silpnėja. Normalus 
atminties senėjimas (mild memory impairment) 
nekelia ypatingų sunkumų gyvenime, nes jį tu
rintys žmonės paprastai nepraranda orientaci
jos, dėmesio koncentracijos ir kalbos. Mes iš
mokstame susidoroti ir sėkmingai savarankiš
kai gyventi su šiuo reiškiniu. Objektyvus senat
vinės atminties silpnėjimo greitis ir apimtis 
yra nustatytas įvairiais testais. Bet kokie nu
krypimai nuo šios vadinamos normos jau turi 
kelti susirūpinimą. Tai gali būti sudėtingo ir 
platesnio reiškinio dementia pradžia. Demen
tia - atminties ir kitų protinių galių praradi
mas - yra sudėtinis reiškinys, apimantis keletą 
susirgimų. Tai galvos traumos, širdies ir krau
jagyslių susirgimai, insultas (stroke), depresija 
ir dažniausiai - Alzheimerio liga. Nustatyta, 
kad 50 proc. žmonių, turinčių dementia, tik
riausiai tikėtina Alzheimerio diagnozė. Al
zheimerio liga - tai nuolat progresuojantis 
neurologinis susirgimas. Ja susirgus, pastebi
mi pasikeitimai priekinėje smegenų dalyje 
(hippocampus), kuri atsakinga už mūsų at
mintį. Mokslininkai yra pastebėję, kad nervi
nės ląstelės, atsakingos už atmintį ir kitą pro
tinę veiklą, miršta, nutraukdamos informaci
jos grandinę smegenyse. Todėl sergantysis 
praranda atmintį ir nebegali atlikti gerai žino
mų kasdieninių veiksmų. Pirmajame etape ši 
liga naikina žmogaus atmintį, jo gebėjimą pri
imti ir apdoroti naują informaciją ir bendrau
ti. Vėliau stebimas asmenybės pasikeitimas, 
apatija, sutrinka orientacija ir kalba, motori
niai veiksmai. Paprastai susergama po 65-70 
metų, nors yra atvejų (Dauno liga), kai ligos 
požymiai pasireiškia anksčiau. Ši pasalūniška 
liga nepasireiškia iš karto, ji vystosi gana lėtai, 
pereina tris susirgimo pakopas, jos atvejai 
gausėja, didėjant metų skaičiui. Kiekviena iš 
jų turi savo būdingus požymius. Deja, dažniau
siai liga įvardijama tik tada, kai jos ženklai la
bai ryškūs. Ligoniai po ligos nustatymo pri
klausomai nuo eigos gyvena 4-8 metus, kiti -
ilgiau. Kas ją sukelia - dar neaišku. Nulemia 
genetika, šeimos paveldėjimas, gal būt, aplin
kos, oro tarša, mityba ir daugelis kitų veiksnių. 

-Alzheimerio liga - sudėtingas reiškinys, 
kurį nustato ir gydo įvairių sričių specialistai -
šeimos gydytojai, gydytojai neurologai, psichiat
rai, ir klinikos psichologai. Kokia užduotis tenka 
jums, kaip klinikiniam psichologui? 

- Nustatant ligą, atliekama daug klinikinių 
tyrimų, nes atminties praradimas, kaip minė
jau, yra būdingas ne tik Alzheimerio ligai, bet 
ir kitų susirgimų atvejais. Geriatrijos (senat
vės ligų specialistų) psichologų užduotis - nu
statyti ligonio atminties praradimo greitį ir 
apim~į, ?~ientacijos ir koncentracijos lygį ir 
apskritai JO proto būseną (mental state ). Cia 
padeda atliekami visuotinai priimti ir taikomi 
pagal ligonio amžių, išsilavinimą bandymai 
MMSE (mini mental state examination) ir kiti. 
Tai žodinės ir vaizdinės užduotys, paprastos ir 
nesudėtingos, bet jos atskleidžia tiriamojo li
gonio atminties būklę, jo gebėjimus logiškai 
protauti, suprasti tarpusavio ryšius, priežastis 
ir pasekmes. Šie, atrodytų, labai paprasti tyri
mai (nupiešti laikrodį ar ornamentą, atlikti 
aritmetikos veiksmus) atskleidžia, kiek liga 
yra jau pažengusi, ar jos požymiai keičia žmo
gaus mąstyseną ir priimamus sprendimus, 
kaip jie paveikia kasdienius veiksmus gyveni
me. Kuo anksčiau nustatoma Alzheimerio li
ga, tuo daugiau ligonis turi laiko pasiruošti 
neišvengiamiems būsimiems sunkumams, su
tvarkyti savo nuosavybę ir finansinius reikalus, 
priimti sprendimus dėl slaugos ir rūpybos. 
Man, kaip psichologui, neretai tenka dalyvau
ti pateikiant išvadas dėl žmogaus gebėjimo 
daryti svarbius sprendimus - vairuoti automo
bilį, pasirašyti svarbias sutartis ir atlikti kitus 
legalius vei-Issmus, kurie gali turėti lemtingų 
pasekmių. Stai kodėl labai svarbu pajutus, 
kad atminties silpnėjimas kelia problemų, bū
tina ieškoti specialistų, geriausia, geriatrų pa
galbos. Paprastai jie turi daugiau patirties, nu
statant ir gydant senatvines ligas. Kuo anksčiau 
nustatoma ši liga, tuo veiksmingesnis gydymas. 

- Kokios pagalbos gali tikėtis iš gydytojų 
sergantysis Alzheimerio liga? 

- Deja, liga dar neišgydoma, gali būti tik 
sulėtinami, sušvelninami jos reiškiniai. Šiuo 
metu gana veiksmingai yra taikomi 4-5 pavadi
nimų vaistai, kurie gal 10% sumažina ligos 
požymius. Bet paprastai sergantysis Alzhei
merio liga turi ir kitų sveikatos problemų, ku
rias būtina gydyti. Tinkama medicininė prie
žiūra ir jautri artimųjų globa gali bent iš dalies 
sumažinti ligos naštą. Pačioje susirgimo pra
džioje reikia nepasiduoti depresijai, išsaugoti 
socialinį ir fizinį aktyvumą tiek, kiek leidžia 
fizinės ir protinės galios. Kas turi mėgstamą 
užsiėmimą - jo neapleisti, žaidimai, skatinan
tys proto veiklą, fizinis aktyvumas ir bendravi
mas saugo nuo vienišumo. 

Nukelta į 14-tą psl. 
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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 ......... 7.25% 
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 ...... 6.25% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PI~IG!NĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES CEKIAI (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-mai l: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

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 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616· t 
namų 415„231„4937 
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Skautų sąskrydis 
GEDIMINAS KURPIS 

Tęsinys iš 28 nr. 
Sekmadienį žygiavome į 

didžiąją areną, kur buvo Ro
mos katalikų Mišios. Jas au
kojo Paryžiaus arkivyskupas 
kardinolas Suhard. Mus, lie
tuvius, tvarkdariai nuvedė į 
pirmą eilę, netoli didžiulio al
toriaus - tik du indėnais apsi
rengę amerikiečiai skautai bu
vo arčiau altoriaus. Gal tai 
buvo rengėjų atgailos mostas, 
nes dieną prieš didžiajame pa
sirodymo lauže mūsų baltai 
apsirengę šokėjai, šokę Oželį 
tuo pačiu metu su latviais ir 
estais ir dar keliomis grupė
mis, buvo pristatyti kaip "Ile 
de Pranee" atstovai. Melodijų 
mūsų ausys negalėjo išskirti, 
žodžiu, buvo "muzikinė za
cirka", kuri mums labai ne
patiko. 

Sąskrydžio uždarymo apei
gos mums buvo įspūdingos 
tuo, kad per rankas aplink visą 
areną buvo stumiamas didžiu
lis balionas - gaublys. Visi 
angliškai dainavo atsisveikini
mo dainą, prancūziškai są
skrydžio dainą ir žygiuodami 
įvairias dainas savo kalbomis. 
O žygiavome visi specialiai 
parengtu kursu "rišdami" dvi
gubą tikrąjį mazgą. Ten, kur 
mazgas susikryžiuoja, buvo 
pastatyti tilteliai - vieni žy
giavo per tiltelius, kiti po jais. 
Turėjo labai įspūdingai atro
dyti iš viršaus, bet mes žy
giavone, rišome taikos mazgą. 

Lankome Paryžių ir 
Versalį 

Pasibaigus sąskrydžio lai
kui, kitos dvi dienos buvo pa
skirtos ekskursijoms. Nakvo
davome savo palapinėse, bet 
dienas praleisdavome lanky
dami įdomias vietas. Pirmą 
ekskursijų dieną buvome nu
vežti į Paryžių. Apėjome mies
to centrą - matėme gražiuo
sius operos rūmus, pagrindine 
gatve Champs-Elisees nužy
giavome padėti vainiko ant 
Nežinomojo kareivio kapo po 
Triumfo arka. Atrodo, kad tą 
vainiką parūpino mus dažnai 
stovykloje lankęs diplomatas 
S. Bačkis. 

Ryškiausiai atmintyje išli
ko Eifelio bokštas. N eturė
jome užtenkamai pinigų už
sikelti į jį keltuvu, bet už kelis 
centimus galėjome laiptais 
užlipti į žemesniąją platformą 
ir iš ten apsidairyti po Paryžių. 
Vaizdas buvo įspūdingas. Kai 
pagalvojau, dabar tiek iš
vaikščioti ir dar į bokštą lipti 
negalėčiau be daugelio pail
sėjimų, bet tada tiesiog užbė
gome laipteliais į bokštą. 

Kitą dieną - į Versalį. Ap
vaikščiojome karališkųjų rū
mų sales, didžiulius karališ
kojo dvaro plotus, pievas, miš
kelius, gėlynus, pakelės statu
las, įspūdingus fontanus. Bu
vome užklydę ir į Marie-An
toinette kaimelį-bakūžes su 
šiaudiniais stogais, tvenkinius, 
pilnus didžiulių karpių. Kai 
pabėrėm jiems trupinių, tai 
jie po tilteliu tiesiog netilpo, 
vienas ant kito vartėsi kaip 
tiršta košė. 

-------

Nukelta į 13-tą psl. 

Maroko pastovyklės vartai 

Sekmadienio Mišios: viršuje - altorius, žemiau - dalyvavę 
skautai (lietuviai pirmoje eilėje) 

Baigiamųjų iškilmų gaublys keliauja skautų rankomis aplink 
aikštę 

Žygiuojame Paryžiaus gatvėmis 

9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kauno "Žalgirio" krep

šininkai laimėjo pirmąkart 
rengtas ULEB vasaros lygos 
varžybas. Kauniečiai baigmėje 
94:68 (28:17, 17:16, 19:12, 
30:23) sutriuškino Romos 
"Lottomatica", o rungtynia
vęs Mantas Kalnietis buvo iš
rinktas naudingiausiu vasaros 
lygos žaidėju. 

• Lietuvos studentų rink
tinė Vilniaus "Lietuvos ryto" 
arenoje rezultatu 78:58 (26:8, 
20:18, 14:17, 18:15) dar kartą 
nugalėjo Japonijos vyrų rinkti
nę. Nuo pat susitikimo pra
džios lietuviai vyravo, o tuo 
tarpu varžovams niekaip nesi
sekė laimėti taškų. 

• Austrijoje vykusių tarp
tautinių futbolo varžybų tre
čiose rungtynėse vienas Lie
tuvos pirmenybių vadovau
jančių Vilniaus klubas "FC 
Vilnius" įdomiame ir atkak
liame susitikime lygiosiomis 
rezultatu 2:2 sužaidė su Sim
feropolio "Tavrija", praėjusį 
sezoną Ukrainos čempionate 
užėmusia penktą vietą. 

• Vengrijoje vykusiame Eu
ropos jaunių (iki 17 metų) 
bokso čempionate Lietuvos 
atstovas Evaldas Petrauskas 
svorio grupėje iki 50 kg lai
mėjo sidabro medalį. Vilniaus 
olimpinio SP,,Orto centro bok
sininkas iš Silutės baigmėje 
10:20 nusileido Rusijos at
stovui Vitalijui. 

• Šiemet Lietuvos šokėjų 
ant ledo gretos turėtų pasipil
dyti nauja pora - treniruotis į 
JAV išsiųstas Lietuvos dailio
j o čiuožimo čempionas Alek
sandras Pirogovas, šoksiantis 
su amerikiete. JAV ledo are
nose prakaitą lieja dar 3 šo
kėjų lietuvių poros, konkuruo
siančios dėl kelialapio į Van
kuverio (Kanada) žiemos olim
pines žaidynes. 

• Serbijos sostinėje Bel-

grade vykusiame Europos jau
nimo graikų-romėnų imtynių 
čempionate svorio grupėje iki 
84 kg Lietuvos atstovas Aldas 
Lukošaitis laimėjo bronzos 
medalį. 

• Ispanijoje vykusio Eu
ropos baidarių ir kanojų irk
lavimo čempionato paskuti
niąją dieną - Lietuvos atsto
vai 200 m nuotolyje iškovojo 
du aukso medalius. Vienvie
čių kanojų varžybų baigmėje 
pirmas prasiveržė Jevgenijus 
Suklinas, o dviviečių kanojų var
žybose triumfavo Raimundas 
Labuckas ir Tomas Gadeikis. 

• Maskvoje pasibaigė tradi
cinės tarptautinės Europos van
densvydžio federacijos (LEN) 
organizuojamos jaunių (gimu
sių 1991 m.) varžybos, kuriose 
dalyvavo Rusijos, Ukrainos, 
Graikijos ir Lietuvos rinktinės. 
Lietuvos rinktinė, treniruojama 
Nerijaus Papaurėlio, varžybose 
užėmė trečią vietą. 

• Dukart olimpinis ir du
kart pasaulio disko metimo 
čempionas Virgilijus Alekna 
Atėnuose (Graikija) laimėjo 
Tarptautinės lengvosios atleti
kos federacijos (IAAF) "Grand 
Prix" varžybas. 35-erių metų 
vilnietis diską nusviedė 70 m 
43 cm ir pagerino šių varžybų 
rekordą. 

• Lietuvos šokėjų porai 
Editai Daniūtei ir Arūnui Bi
žokui - nemalonios naujienos. 
Tarptautinis sporto arbitražo 
teismas patvirtino E. Daniū
tės diskvalifikaciją. Tarptauti
nis sporto arbitražo teismas 
pernai lapkritį Lietuvos šokė
jų porai leido dalyvauti pa
saulio klasikinių sportinių šo
kių čempionate Orhus (Dani
ja), kur E. Daniūtė ir A. Bižo
kas tapo nugalėtojais. Dabar
tinis teismo sprendimas gali 
atimti iš šokėjų šiuos aukso 
medalius. VP 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:-:·+")....7~~·ll).-~ .... - J_.o~ • .....::._ .,;'" 

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. 

1'ĖOOS SPECIALISTAS 
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KULNO SKAUSMA1 „ PĖD S SKAU MAI 
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352 WILLSO ST.E.,ANCAST R, Ont. T L. (905) 648-9176 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Agilė: apie gyvenimą, muziką ir Kanadą 

Sugrįžimas namo dažniausiai visada malo
nus. Po kelionių čia atrandi savo sukurtą ap
linką: daiktus, knygas, muziką ar gėles -
įprastą tvarką ir kartu pastovumo jausmą. O 
kaip grįžtama į namus, kuriuose dar nesi bu
vęs? Apie tai kalbuosi su Agile Storyk, atva
žiavusią į Kanadą beveik prieš metus. Buvusi 
vilnietė, jauna muzikė, sėkmingai pradėjusi 
karjerą Lietuvoje, vieną dieną atsisveikino su 
Valstybinio simfoninio orkestro (vadovauja
mo maestro G. Rinkevičiaus) kolegomis ir iš
vyko į šalį, kuri buvo minėta tik šeimos istori
jose. Agilė aiškiai prisimena savo pirmąjį 
įspūdį: 

Violončelininkė Agilė Storyk ir Maestro 
M. Rostropovičius "Tūkstančio violončelių" 
koncerte Japonijoje 

- Geras jausmas. Viskas iš karto taip sava, 
lyg ir pažįstama, nors niekada nesu čia buvusi 
ir turėjau tik keletą pažįstamų. Gal todėl, kad 
prosenelio likimas, atrodytų, nedidelis, bet 
buvo labai svarbus ryšys su Kanada? Dažnai 
prisimenu ir daugeliui pasakoju savo pirmąjį 
pokalbį su Kanados pareigūnais, atskridus į 
Torontą. Pildant įprastines atvykimo anketas 
muitinės pareigūnas paklausė, kada aš išvy
kau iš Kanados. Labiausiai jį nustebino mano 
atsakymas: "Aš niekada nebuvau Kanadoje". 
Vartydamas naujutėlį pasą nustebęs paklausė, 
iš kur aš gavusi šį dokumentą. Paaiškinau -
mano senelis buvo Kanados pilietis. Daugiau 
klausimų nebuvo„. 

Taip ir prasidėjo Agilės gyvenimas šalyje, 
kurioje dar tebelikę prosenelio, iš kurio ji pa
veldėjo teisę vadintis Kanados piliete, pėdsa
kai ir, galbūt, palikuonys, kuriuos dar teks su
rasti. Prosenelis, nuo kurio ir prasidėjo Agilės 
kanadietiškosios kilmės šaknys, žuvo N anaimo 
šachtoje (Br. Kolumbija) 1930-aisiais metais. 
Jo likusi šeima - mažametis sūnus ir žmona, 
galbūt, lankydami gimines, atsidūrė Rytų Eu-

ropoje - Lietuvoje. Prasidėjęs 11 Pasaulinis 
karas jiems sutrukdė grįžti namo į Kanadą. 
Taip ir pasiliko senelis Lietuvoje. Jis išmoko 
lietuviškai, sutiko lietuvę, ją vedė, ir Kanada 
buvo minima tik retuose šeimos pokalbiuose 
apie praeitį kaip tolimas vaikystės prisimini
mas. Tol, kol Lietuvai atkūrus nepriklausomy
bę, neatsivėrė visos sovietinės ideologijos pa
statytos sienos. Tada ir Agilė, paraginta savų
jų, panoro iš arčiau pasižiūrėti į kraštą, kuria
me palaidotas jos prosenelis. 

- Kaip sekasi kurtis naujoje šalyje? 

- Gal ir keista girdėti, bet neturiu jokių 
problemų. Mano specialybė - groju violonče
le, fortepijonu, esu ne tik muzikė, bet ir peda
gogė - populiari, reikalinga ir čia. Turiu pa
mokų privačioje studijoje, groju trijuose -
Ošavos-Durham, Kitchener-Waterloo ir Eto
bicoke orkestruose. Rudenį pradėsiu pedago
ginį darbą tarptautinėje muzikos akademijoje 
Mississaugoje. Čia tiek daug visokių galimy
bių, norisi viską išbandyti. Dirbu lietuviškoje 
šeštadieninėje Maironio mokykloje su mažai
siais - nuobodžiauti laiko nelieka. O dar noriu 
pažinti Kanadą. Dar nesu buvusi vakarinėje 
Kanadoje, ten, iš kur kilusi kita mano šeimos 
pusė. Kai įsikursiu Toronte, važiuosiu į Vaka
rus. Gavau iš laikraščio Vancouver Sun straips
nio kopiją, kuriame aprašoma mano prosene
lio žūtis Nanaimo šachtoje 1930 m. Tikiu, kad 
surasiu kanadietiškosios šeimos dalį, kuri dar 
man nepažįstama. 

Agilė į Kanadą atsivežė gerą išsilavinimą, 
įgytą Vilniaus muzikos ir teatro, Berlyno menų 
akademijose, meistriškumo kursuose. Jauna 
violončelininkė atsivežė daug koncertinės pa
tirties. Kartu su G. Rinkevičiaus vadovaujamu 
Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru apke
liauta daugelis Europos šalių, grota daugelyje 
įžymiųjų Europos sostinių koncertų salėse. Su 
pasididžiavimu Agilė prisipažįsta: 

- Man kažkaip sekėsi... Visad norėjau 
groti kaip groja didieji violončelės meistrai M. 
Rostropovičius ir D. Geringas. Ir likimas pa
dėjo - aš turėjau progos susitikti juos abu. D. 
Geringas įsikūręs Italijoje, aš ten važiuodavau 
į Florenciją, į pamokas. 

Pro jo studijos langus grodama galėjau 
matyti senosios Florencijos stogus, šimtame
čius tiltus. M. Rostropovičius mums, jaunie
siems, visada buvo meistriškumo pavyzdys, 
verčiantis pasitempti. Jau vien klausytis jo 
grojant koncerto ar repeticijos metu - nepa
kartojama patirtis. Mano patys gražiausi prisi
minimai apie "Tūkstančio violončelių" kon
certą Japonijoje prieš porą metų. Jį surengė 
vienas buvęs Japonijos muzikantas, vėliau ta
pęs verslininku. Buvom pakviesti po vieną 
violončelininką iš įvairių pasaulio šalių, o kon
certui dirigavo Maestro Rostropovičius. Aki
mirkos, kurių neįmanoma užmiršti... 

Skautų ... 
Atkelta iš 12-to psl. 

Mintys užbaigai 

Kelionė iš DP stovyklos į 
Jamborę buvo, bent man, ne-

paprastai įdomus ir svarbus 
įvykis. Naujai užmegztos drau
gystės klestėjo ilgą laiką, kol 
1949-1950 m. prasidėjusios 
masinės emigracijos į įvairius 
pasaulio kampelius mus iš
blaškė ir susirašinėjimai 
nutrūko. Susirašinėjome kurį 
laiką ir su kitų tautų skautais. 

Mūsų laimei parengiamo
sios stovyklos, J amborės ir 
ekskursijų metu buvo puikus 
oras, švietė saulė, nebuvo lie
taus. Mūsų vadovai ir jau mi
nėtas S. Bačkis mumis stropiai 
rūpinosi, buvome visada pa
valgę, o ilsėtis nebuvo laiko. 
Gražūs atsiminimai išliko iki 
šių cĮienų. 

Mūsų Žirgų skiltis Versalyje priešais žirgų fontaną 

Siame straipsnelyje nemi
nėjau pavardžių, nes tai skai
tytojams nėra būtina, tačiau 
paminėsiu nuotraukų, kurio
mis pasinaudojau, autorius: 
buvo du skautukai su foto 
aparatais - Albinas Kurkulis 
(iš Augsburgo) ir Vytautas 
Kamantas (iš Eichstaetto ). 
Tačiau dabar neatsimenu kuri 
nuotrauka kurio fotografo, 
todėl atsiprašau abiejų ir už 
jas dėkoju. 
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Agilė Storyk Japonijoje, Kobe mieste 

Repeticijų metu Maestro 
taip gražiai ištardavo mano 
vardą, nutęsdamas paskutinį 
skiemenį, tarsi paversdamas 
muzikiniu, gerai pažįstamu 
garsu - Agi-lia.(Vienas iš žy
miausių pasaulio violončeli
ninkų, daug nusipelnęs ir Lie
tuvos kultūrai M. Rostropovi
čius mirė š.m. kovo mėn.-Aut. 
pastaba). 

- Ko galėjai išmokti iš savo 
garsiųjų mokytojų? 

- M. Rostropovičius repe
ticijų metu labai darbštus, 
reiklus ir valdingas. O kon
certo metu Maestro lengvai 
valdydavo didžiulį orkestrą. 
Savo ramybe ir susikaupimu 
kažkaip sumažindavo neiš
vengiamą įtampą ir padėdavo 
kiekvienam iš mūsų savo inst
rumentu išgauti patį geriausią 
kokį tik gali garsą„. Groda
mas kartu su kitais, nors ir bū
damas garsenybe, jis - lygia
teisis partneris, stengėsi ne
nustelbti kitų, grojo be egoiz
mo. D. Geringas, taip pat M. 
Rostropovičiaus mokinys, ak
tyviai dalyvaujantis Lietuvos 
kultūriniame gyvenime, nepa
prastai didelės ir visapusiškos 
kultūros asmenybė, reiklus ir 
talentingas pedagogas, ku
riam nėra nesvarbių dalykų. 
Prisimenu savo vienos pamo
kos istoriją, kai profesorius il
gai ir kantriai mane prašė kar
toti vieną muzikinę frazę tol, 
kol jis išgirdo norimą garso 
tembrą ir leido man pačiai su
prasti, kaip turi skambėti ma
no grojama nata. Tokias pa
mokas įsimeni visam laikui... 

Apie ką bekalbėtum su 

Agile, kalba visuomet nukryps
ta atgal į muziką - ji lydi nuo 
pat vaikystės. Iš viso šeimoje 
populiarios meno profesijos: 
mama - žurnalistė, mamos se
suo Dalia Storyk - žinoma ak
torė, dabar dirbanti E. Nek
rošiaus teatre. Su ja Toronto 
teatro žiūrovai galėjo susipa
žinti prieš kelerius metus E. 
Nekrošiaus pastatytame Šeks
pyro Hamlete. Ji, beje, ir iš
rinkusi seserėčiai skambų iš 
lietuviškojo pamario kilusį 
vardą. Agilei, pasirinkusiai 
muziką, gyvenimas pilnas dar 
neatrastų galimybių, tikriau
siai, ir nelengvų išbandymų, 
kuriuos ji pasiruošusi priimti 
kaip neišvengiamą naujo gy
venimo dalį. 

- Agile, mes daug kalba
mės apie Kanadą, naujuosius 
Tavo namus. O ką reiškia tau 
Lietuva? 

- Lietuvoje aš užaugau, 
čia turėjau galimybę mokytis 
pas pačius geriausius peda
gogus, vėliau dirbti su geriau
siais dirigentais ir muzikais, 
keliauti po Europą. Čia gyve
na mano draugai ir šeima, ku
rių labiausiai pasiilgstu. Bet 
kol esu jauna, noriu naujų at
radimų, naujos patirties, įspū
džių ir galimybių. Jau esu 
daug keliavusi po Europą. 
Noriu pažinti ir šitą pasaulio 
pusę. Tikiuosi, bus progų grįž
ti į Lietuvą su koncertais, groti 
su savo buvusiais bendradar
biais, su jais paruošti naujus 
kūrinius ar programas. 

-Ačiū už pokalbį. 
Kalbėjosi -

S. Katkauskaitė 

"R O M U V A l N C." 
kviečia j "Romuvos" stovyklą 

• 45-Čio jubiliejui 
rugpjūčio 11, šeštadienį, 2.30 v.p.p. 

VYKS IŠKI LMĖS , ĮTEIKIMAI , SVEIKINIMAI ir PRISIMIN IMAI 

PROGRAMOJE: iškilminga vakarienė, 
pabendravimas su Tarybos pirmininku, 

vyriausia skautininke ir vyriausiu skautininku 

VAKARE - DIDYSIS LAUŽAS 
Mišios - sekmadienį 3 v.p.p. 

Jei yra norinčių, prašome siųsti sveikinimus arba aukas 
Algiui Simonavičiui, 40 Wilgar Rd., Toronto, ON MBX 1J5 
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PADĖKA 
MANO MYLIMAM VYRUI 

AtA 
ANTANUI PETRAIČIUI 

iškeliavus i amlinybę 2007 m. birielio 15 d., 

nuoširdžiai dėkoju kun. K. Kaknevičiui už velionies lan
kymą namuose, maldas koplyčioje, gedulines šv. Mišias 
ir palydėjimą į amžinojo poilsio vietą. Ačiū ir visiems ki
tiems dvasiškiams. Dėkoju D. Radtke už gražų giedoji
mą ir vargonavimą Mišiose. Dėkoju visiems už gausų at
silankymą ir maldas laidotuvių namuose ir pareikštas 
užuojautas žodžiu, už gražias gėles, užprašytas Mišias ir 
už aukas a.a. Antano atminimui. Ačiū M. Povilaitienei ir 
B. Matulaitienei už aukų rinkimą. Dėkoju B. Stanulie
nei ir jos padėjėjoms už labai skanias jų paruoštas vaišes 
ir visoms ponioms už skanius pyragus. 

Nuoširdus ačiū Zitelei ir Jonui už visus rūpesčius ir 
globas prieš ir po laidotuvių, sesutei Bronei ir Jonui už 
pagalbą, sesutei iš Čikagos ir Daivutei už atliktus skaiti
nius šventovėje. Ačiū už pagalbą Valytei dokumentų 
tvarkyme. 

Jūsų nuoširdumas skausmo valandomis man pasiliks 
visuomet. 

Liūdinti - žmona Stefanija 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
„~ yra žodžiai šventi sudėti 
<ĄĮ}LJ~~ ... ~ 
~-""' 

Jvf_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 

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 

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 

są;o: ;, „1;d o!~~.~·~!;.~~Pysanka" head :a:&* 

i AUKOS i 
Kanados Lietuvių 

Lithuanian Canadian 
Fondas 

Foundation 
A.a. Paulės SiBūnienės 10 

metų mirties prisiminimui, šeima 
Tėvis"kės žiburiams aukojo $500. 

l Resurrec1io11 Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel.: 416-889-5531 Lietuvių kredito koopera
tyvas PARAMA atsiuntė $2000 
auką 'Ii'emtinių grįžimo fondui. 
Prisimintina, kad tremtinių or
ganizacijos ir sambūriai yra vie
ni iš veikliausių, keliantys tauti
nį budrumą ir istorinę atmintį, 
kurią viešais ar užslėptais bū
dais stengiasi užslopinti buvu
sių okupantų patikėtinių ve
dama ''užmiršimo" politika. Už 
auką nuoširdžiai dėkoja -

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

JiisLĮ sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 45 metus 
Kanados lietuviiĮ organizacijoms davė 2.09 min. dol., 

pagalbai Lietuvoje 0.51 min. dol. bei studentif stipendijoms 
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. KLKM dr-jos centro valdyba 
A.a. Apolinaro Gotceito 

atminimui pagerbti, Tėviškės ži
buriams aukojo: $100 - S. 
Draugelienė ir šeima; $40 - G . 
.žemaltaitienė, A.G. Sendžikas, 
F. Moclrus, O.L Rimkai; $30 -
l. ~e~ejohn; $25 - J. Emp~
kenene, $20 - E.M. Kazakevi
čiai, G. Stripinienė, P.B. Sapliai, 
M. Vasiliauskienė, A Valadkie
nė, S. Aušrotienė; $10-J. Ku
likauskienė. Aukas surinko B. 
Kazlauskaitė. 

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

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(nuo 1919 metų) 

• Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

• Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

• Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

• Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

Alzheimerio liga ••• 
Atkelta iš 11-to psl. 

Senatvė ir šiaip yra susijusi su depresija, o 
ligos reiškiniai ją dar pagilina. 'Thd būtina išsi
aiškinti depresijos priežastis ir gydyti. Turime 
tikrai daug veiksmingų vaistų. Neretai padeda 
psichologų terapija, pokalbiai su socialiniais 
darbuotojais ar tiesiog su kitais žmonėmis. 

Į gyvenimo pabaigą paprastai daugelis 
linkę atidžiau pažvelgti į prabėgusių metų 
prasmę, vertinti juos. Labai svarbu, kad ir Ji. 
gos požymius pajutę, negalvotų, kad gyveni
mas baigtas. Liga, žinoma, riboja galimybes, 
tačiau svarbu išmokti nelengvoje kasdienybė
je pastebėti kad ir nedidelius džiaugsmus, pa
sitenkinimą, įveikus kiekvienos dienos išban-

A.a. Apolinarui Gotceitni, 
mylimam vyrui ir tėvui, mirus, 
žmonai Sabinai, sūnums Ramū
nui ir Vyteniui su šeimomis, se
serim!i su šeimomis - su gilia už
uojauta jo brangiam atminimui 
Aldona ir Mečys Empakeriai 
Tėvilkis žiburiams aukojo $30. 

dymus. Savo praktikoje aš siūlau rašyti trum
pus dienoraščius, užrašant svarbiausius įvy
kius, atsitikimus, dienos veiklos turinį - tai 
padeda ilgiau išlaikyti Įvykius atmintyje. 

Alzheimerio liga - ne vieno asmens, bet 
visos šeimos, medicinos ir socialinės rūpybos 
problema, todėl neretai tenka konsultuoti ir 
slaugytojus, ir artimuosius, rūpintis ir jų psichi
ne sveikata. Kol mokslininkai ir medikai ieško 
ligos priežasčių ir veiksmingų gydymo prie
monių, mes visi turime daugiau rūpintis visuo
menės dvasine ir psichine sveikata. Prasminga 
veikla, darnus šeimos gyvenimas, gražūs tarpu
savio santykiai pratęstų sveiko gyvenimo de
šimtmečius ir, galbūt, sumažintų sunkių neu
rologinių ligų galimybę. 

-Ačiū ui pokalbi 
Kalbėjosi S. Katkauskaitė 

MARLATTFUNERALHOMES 
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų 

teikia aukštos kokybės paslaugas 
erdviose patalpose 

Mes jaučiamės naudingi galėdami ir 

toliau teikti paslaugas 

HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI 

615 Main Street East 
Hamilton 528-6303 

195 King Street West 
Dundas 627-7452 

Alan D. Macdonald 
Manager 



SVEIKINAME 
BRANGŪS TAUTIEČIAI! 

Liepos šeštoji - pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės val
dovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė -
tai proga prisiminti pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių - as
menybę, pranokusią savo laiką. 

Istorijos šaltiniuose Lietuvos karalius vadinamas Mindau
gu Išmintinguoju - XIII a. pradžioje jis savo lankstumu sužlug
dė daugelį Kryžiuočių ordino planų. Bene ryškiausias Mindau
go politikos žingsnis - krikščionių tikėjimo priėmimas. 

Karūną, kurią tuomet valstybių vadovams suteikdavo po
piežius, galime laikyti didžiuliu valstybės laimėjimu. ~ytinia
me Baltijos krante tik lietuviai buvo įkūrę karalystę. Sventa
jam Sostui įsteigus vyskupiją, atsirado galimybė steigti aukš
tąją mokyką, įsilieti į krikščioniškąją Europos kultūrą ir plėto
tis baltų tradicijoms. 

Mindaugo karūnavimo dieną verta laikyti Lietuvos valsty
bės europinio pripažinimo diena. Nors okupacijos dešimtme
čiais primiršta visa, kas buvo tautiška, atkūrus nepriklausomy
bę vėl švenčiame Valstybės dieną ir mename senąją Lietuvos 
valstybingumo istoriją. 

Liepos šeštoji - diena, kai tapome valstybe, todėl norisi 
pasveikinti kiekvieną lietuvį ir kitatautį, šiandien kuriantį 
šimtmečius siekiančią valstybės istoriją, darnios, saugios ir 
klestinčios valstybės viziją bei kiekvieną tautietį, nešantį tautos 
žiburį tolimiausiuose pasaulio kampeliuose. Linkime, kad Jū
sų darbai ir mintys padėtų sukurti Lietuvą, kurią savo vizijoje 
matė pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas. 

Thutinių mažumų ir išeivijos departamento 
prie Lietuvos vyriausybės generalinis direktorius 

ANTANASPETRAUSKAS 
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Šiais metais nuo sausio 
mėn. 1 dienos iki birželio 30-
sios Kanados lietuvių fondui 
buvo paaukota: testamentiniais 
palikimais $10,000; aukos miru
siesiems prisiminti $465; bend
ros aukos $15,705; iš viso 
$26,170. 

Sausio mėnesį $10,000 A. 
Sekonis padidino savo ir žmo
nos a.a. Teklės Valiušytės var
dinį fondo įnašą iki $27,100; 
vasario mėnesį: $2,000 S. Pet
cyla; po $2QO H. Butkevičius, J. 
Yčas, A. Zemaitis (mirusie
siems); po $100 P. Kuras, V. 
Vaidila; po $50 B. Tamulionis, 
M. Zubrickas; $40 J. Dimskis; 
$25 D. Barkauskas-Survila; po 
$20 J. Bartninkas, B. Danaitis, 
B. Galinis, F. Mockus, V. Pali
lionis, J. Petronis; kovo mėnesį: 
$300 R. Simanavičius; $100 V. 
Valevičius; $25 V. Svitas (miru
siesiems); po $20 J. Gimžaus
kas (mirusiesiems), S. Matu
kaitis, P. Zubas (mirusiesiems); 
balandžio mėnesį: po $100: V. 
Butkys, M. Leparskas (mirusie
siems), A. Pabedinskas, P. Vil
kelis; gegužės mėnesį: $10,000 
L. Rudis (testamentu); $1,500 
KLB Sault Ste. Marie apylinkė; 
po $100 P. Bražukas, F. Grėbli
kas, A. Jonušas, G. Kamaitis, 
M. Stasiulevičius, J. Yčas; po 
$20 R. Beržinis (mirusiesiems), 
A. Erštikaitis (mirusiesiems), J. 
Gimžauskas (mirusiesiems), J. 
Krištolaitis (mirusiesiems), V. 
Šniuolis (mirusiesiems). 

KLF iš 2006-jų metų pelno 
Kanados lietuvių organizaci
joms paskirstė $116,600: KLB 
Krašto valdybai $52,000; IX-jai 
Dainų šventei $6,000; Tėviškės 
žiburiams $5,000 (šioje sumoje 
yra įskaičiuota ir iš A. ir F. Kan-

tautų fondo skirta spaudai pa
remti $525 suma), "Romuvos" 
stovyklavietei $5,000; Toronto 
liet. jaunimo ansambliui "Gin
taras" $4,500; Toronto liet. jau
nimo ansambliui "Atžalynas" 
$4,500; Montrealio Šv. Kazi
miero parapijos 100-čio jubi
liejui $4,000; "Kretingos" sto
vyklavietei $3,500; Hamiltono 
taut. šokių ansambliui "Gyva
taras" $3,150; Londono "Silu
vos" parapijai $3,000; Toronto 
chorui "Volungė" $2,000; Su
valkų krašto lietuvių sambūriui 
$2,000; Toronto skautų tuntui 
$2,000; sporto klubui "Aušra" 
$2,000; Prisikėlimo parapijos 
jaunimo chorui $1,750; Anapi
lio vaikų chorui "Gintarėliai" 
$1,500; Toronto skaučių tuntui 
$1,500; Hamiltono skautų tun
tui $1,200; KLB projektui iš
leisti CD $1,000; Toronto pen
sininkų chorui "Daina" $1,000; 
Hamiltono sporto klubui "Ko
vas" $1,000; seminarui "Con
demn Communism" $1,000; 
kaimo kapelai "~ūduva" $750; 
teatro studijai "Zalios lankos" 
$750; Anapilio sporto klubui 
$750; "Lithuanian Athletic 
Club" $750; Montrealio vaikų 
chorui $600; Toronto Vlado 
Pūtvio šaulių kuopai $600; 
Anapilio vaikų chorui "Ange
liukai" $500; Lietuvių klubui 
"Santaka" $500; Toronto krep
šinio klubui "Gintaras" $500; 
kėgliavimo klubui "Jungtis" 
$500; Toronto vyrų chorui 
"Aras" $500; Montrealio slidi
nėtojų dr-jai $300. 

Toronto Maironio mokyk
los ir Hamiltono Vysk. M. Va
lančiaus mokyklos 8 skyriaus 
abiturientai buvo apdovanoti 
po $50 auka. Inf. 

SU ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, Hamiltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 
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KVIECIAME SUS/TIKTI IR ISKILMINGAI ATSV~STI 

Pirmosios lietuvių parapijos Kanadoje -
v 

MONTREALIO Sv. KAzlMIERO PARAPIJOS 

1907-2007 100-METĮ 
2117 m. 111111 1·7 d.d. - P1dlk1s dienos 1111111111 

POKYLIS IR VAKARINĖ PROGRAMA - spalio 6. šeštadieni 
Centre Mont-Royal, 2200 Mansfield, Montreal, QC (yra požeminis garažas mašinoms) 

17 .00 val. - Kokteiliai, istorinė paroda (baras nemokamas) 
18.30 val. - Šventės atidarymas, meninė programa 

19.30 val. -Vakarienė su vynu (mokamas baras po vakarienės) 
Orkestras - šokiai 

Kaina - $100;jaunimui (iki 18 m.) - $50 
Bilietus ui,sisakyti iki rugpjūčio 15 d. (nebus parduodami prie durų) 

IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS, KONCERTAS IR PRIĖMIMAS 
spalio 7. sekmadieni 

Šv. Kazimiero šventovėje, 3426 Parthenais, Montreal, QC 
10.30 val. - Giesmės 11.00 val. - Šv. Mišios 12.30 val. - Pietūs 

14.00 val. - KONCERTAS - Montrealio chorai, 
Toronto choras ''Volungė", Otavos choras "Arija" 

Kaina - $35;jaunimui (11-18 m.) - $20; vaikams (5-10 m.) - $10 

INFORMACIJA - Viešbutjs: 
Delta Hotel Montreal, 475 President-Kennedy, Montreal, QC 

Tel. 514 286-1986, 1-877-286-1986 
Kambario kaina: $155 + mokesčiai = $181.92 Ui.sakymo kodas: GUCHOI 

Kambarius šia papiginta kaina galima ui.sisakyti iki rugsėjo 4 d. 

Dėl biliety ir bendros informaciios kreiptis j: 
Romq Lietuvninkaitę-Pingitore - tel. 514 366-6857 

Alice Skrupskis - tel. 514 257-6761 Joaną Adamonytę - tel. 514 253-8138 
Tinklalapis: www.montraallollętuvlal.org - El. paštas: sv.kazlmlaro1 OO@hotmail.com 

JOTVA CONSTRUCTION. At- CLEAN FOREVER. Valome ki
lieka staliaus, vidaus sienų (dcy- limus, minkštus baldus ir au
wall), dažymo, plytelių dėjimo, tomobilių vidų nauju būdu -
elektros įvedimo, "plumbing" sausomis putomis. Kilimas iš
darbus. Skambinti Algiui tel. džiūna per 1-2 val. Labai gera 
905 824-9821arba416 882-8531. kokybė. Tel. 416 503-1687. 

JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West istaigoje 

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 jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

6JfiiUauwm 6 F ARM 
Your Farm in the City 

P ick Your Ūwn Hours 
M onday to Friday 
8:00 am to 8:00 pm 

Saturday & Sunday 
7:00 am to 4:00 pm 

,h!fWPfr<. " 8100 Steeles Ave. East, Markham 
@:t. . 905-294-3275 

-~ · . -~. www.WhittamoresFarm.com 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

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

Vasara Lietuvoje 2007 
Dar turime lėktuvo bilietų šiai vasarai į 

Vilnių specialiomis kainomis 
rugpjūčio 18 - rugsėjo 30 

$900 
birželio 16 - rugpjūčio 17 

$1150 
oro uosto mokesčiai papildomai $245 
Finnair avialinijos, Toronlo - Vilnius 

per Helsinki 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

0.b Orav Travel Inc. 
5650 Yonge Street at Finch 
Toronto, Ontario M2M 4G3 

416-221 -3113 
Toli free 1-800 361-9487 

Fax 416-221 -4885 
gabriele@bdt.ca ONT REG 03228277 

~ . 

BDT1vo1·lclT1·"ie1 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. W. 
Toronto, Ont. MSS t N8 

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

Fax: 4 16 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

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

Anapilio žinios 
• Ryšium su Delhi parapi

jiečių Lukošių dukters vestu
vėmis, įvyksiančiomis liepos 21, 
šeštadienį, 2 v.p.p., tą savaitg,alį 
sekmadieninės Mišios Delhi Sv. 
Kazimiero šventovėje bus lie
pos 22, sekmadienį, 3 v.p.p. 

• Rugpjūčio 19, sekmadie
nį, parapijiečiai kviečiami daly
vauti metinėse lietuvių pamal
dose Midlande. Norintieji vykti 
autobusu prašomi registruotis 
sekmadieniais Lietuvos kanki
nių šventovės zakristijoje arba 
skambinti į kleboniją tel. 905 
277-4320. Kelionės kaina - $15. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti knygą apie Kanados lie
tuvių katalikių moterų draugi
jos veiklą Mūsų keliai Kanadoje. 
Taip pat galima įsigyti daug nu
pigintų knygų ir muzikos juos
telių. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 22: 10 v.r. už a.a. Praną ir 
Jadvygą Gabrėnus; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje, 
liepos 22, sekmadienį, 10.30 v.r. 
lJŽ a.a. Anatolijų Šileikį; Delhi 
Sv. Kazimiero šventovėje, lie
pos 22, sekmadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Vandą Lapienienę. 

Kybartų šventovės atnauji
nimo fondui $100 aukojo L. 
Senkevičienė. 

Kanados charge d'affaires 
Lietuvoje Brian Herman bai
gia savo kadenciją šiose parei
gose rugpjūčio mėnesį. Apie jį 
rašoma The Regi.na Leader Post 
liepos 13 d. Žurnalistė Vero
nica Rhodes praneša, kad B. 
Herman gimė ir augo Saskat
chewan provincijos Regina 
mieste. Jis yra karjeros diplo
matas, ilgus metus dirbęs 
užsienyje - Danijoje ir kitur. 
Jo paskutinis paskyrimas buvo 
Lietuvoje, kur jis gyveno nuo 
2004 m. Kasmet Kanados 
dienos proga surengdavo priė
mimus. Siemet renginyje apsi
lankė ir Kanados karininkai, 
Lietuvoje dalyvaujantys "Am
ber Hope" pratybose. B. Her
man informavo Leader Post 
skaitytojus apie pažangą, kuria 
Lietuva yra pasižymėjusi nuo 
1991 m., ypač ekonominėje sri
tyje. CIDA (Canadian Inter
national Development Agen
cy) programoje Lietuva pir
miausia gavo paramą, tada 
pati pradėjo teikti paramą 
vargingesniems kraštams. Pas
kutinis programos tikslas yra 
bendradarbiavimas įvairiuose 
projektuose. Per pastaruosius 
pusantrus metus, B. Herman 
teigimu, daug dėmesio buvo 
atkreipta į įvairias komercines 
galimybes Lietuvoje, kuriomis 
Kanados firmos galėtų pasi
naudoti. Pavyzdžiui, svarbus 
projektas bus naujo bran
duolinio reaktoriaus statyba, 
kurioje Kanados technologija 
būtų itin naudinga. Kanados 
diplomatinių atstovų buvimas 
Lietuvoj e užtikrina didesnį 
tarpusavio supratimą kultūri
nėje ir politinėje srityje ir pa
deda išlaikyti dialogą, kuris 
yra labai svarbus sprendžiant 
tarptautinius klausimus. Inf. 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį, liepos 15, 

10.45 v.r. Mišias koncelebravo 
ir pamokslą_,, pasakė lietuvių 
pranciškonų Sv. Kazimiero pro
vincijos provincijolas kun. Asti
jus Kungys, OFM, aplankė "Kre
tingoj" stovyklaujantį jaunimą 
bei visus Toronte ir Hamiltone dir
bančius lietuvius pranciškonus. 

• Liepos 12 d. palaidota 
a.a. Veronika Knyvaitė, 95 m. 
Giminių Kanadoj neturėjo. 
Lenkijoj mirė a.a. Jurgis Kra
kauskas, Anelės J onuškienės 
tėvelis. 

• Maldininkų kelionei į 
Midlandą rugpjūčio 19 d. auto
buse vietos dar yra. Kaina į abi 
puses tik $15. Registruotis pa
rapijos raštinėje. 

• Svarbesni renginiai ru
denį parapijos salėse: parapijos 
metinė vakarienė spalio 13 d., 
sriubos vakaronė vyks Kristaus 
Karaliaus šventėje lapkričio 25 
d., 4 v.p.p., vartotų drabužių ir 
daiktų išpardavimas - spalio 
26-27 d.d. 

• Lietuvių kilmės lietu
viškai nekalbančių vaikų sto
vykla "Kretingos" stovyklavie
tėj, Vasagoj, baigiasi liepos 21 
d., liepos 22 d. prasideda lietu
viškai kalbančių vaikų stovykla 
su Mišiomis 11 v.r. 

• Mišios sekmadienį, lie
pos 22: 8 v.r. už a.a. Steponą 
Varanką ir šeimos mirusius; 9 
v.r. už a.a. Antaną Petraitį; 
10.45 v.r. už a.a. Jokūbą Ciperį, 
už J asinskų šeimos mirusius, už 
a.a.Feliciją ir Vytautą Urbonus; 
12.15 v.d. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius. 

Toronte vasaros metu vyks
ta įvairūs festivaliai, koncertai 
ir parodos. Kai kurie renginiai 
yra nemokami, arba įėjimui -
laisva auka. High Park amfi
teatre nuo 1983 m. re9giami 
Sekspyro vaidinimai. Siemet 
rodomas Midsummer Night's 
Dream nuo antradienio iki sek
madienio, 8 v.v., informacija 
tinklalapyje www. can stage.
com arba tel. 416 367-1652. 
Miesto centre vyksta nemo
kami koncertai - trečiadieniais 
12.30-1.30 v.p.p. Yonge-Dun
das Square (priešais Eaton 
centrą), Yorkville Park (prie 
Bellair ir Cumberland g. netoli 
Bay požeminio stoties) šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 2 
iki 5 v.p.p. Vienintelis Kanados 
muziejus paskirtas tik kera
mikai, Gardiner Museum, penk
tadieniais nuo 4 v.p.p. iki 9 v.v. 
priima lankytojus nemokamai 
(111 Queen's Park, tel. 416 586-
8080). Toronto Botanical Gar
dens (775-777 Lawrence Ave. 
E. prie Leslie g.) trečiadieniais 
vedami nemokami aprodymai 
7 v.v. (tel. 416 397-1340, arba 
internete www. torontobotani
calgarden.com). Ontario parla
mento rūmus galima apžiūrėti 
nemokamai su palydovais -
skambinti 416 325-7500. Inf. 

Lietuvių Namų žinios 
•Liepos 15 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 175 sve
čiai. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - rugsėjo 12, trečiadie
nį, 7 v.v. LN seklyčioje, "Lab
daros" - liepos 25 d., 7 v.v. LN 
seklyčioje. 

• Visuomeninės veiklos ir 
Kultūros komisijos posėdis -
liepos 22 d., l v.p.p. LN sekly
čioje. Kviečiame visus, lietuviš
ka veikla besidominčius daly
vauti ir prisidėti. 

• Baras "Lokys" išnuomo
jamas privatiems reikalams. 
Teirautis LN raštinėje. 

Slaugos namų žinios 
Slaugos namams aukos 

priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuo
se, arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St. W., To
ronto, ON M6P 1A6. 

Toronto lietuvių pensinin
kų klubas rengia tradicinę ge
gužinę High Parke, ploto nr. 
14 (įvažiavimas iš Bloor gat
vės, ta pati vieta, kur pernai), 
ketvirtadienį, liepos 26, nuo 
11 v.r. iki 3 v.p.p. Bus V. Birš
tono šilti pietūs. Programą at
liks V. Balyta. Bilieto kaina -
$8 asmeniui. Bilietus įsigyti 
galima pas S. Barančiuką, 416 
766-8603 arba S. Kuzmicką, 
416 769-1351. 

Lietuvių kredito koopera
tyvas "Parama" paskyrė Tėviš
kės žiburių veiklai $2,000. Sa
vaitraščio leidėjai nuoširdžiai 
dėkoja už kasmetinį stambų 
prisidėjimą prie savosios spau
dos išlaikymo. 

A.a. Jonui Prakapui mirus 
Lietuvoje, užjausdami jo brolį 
Stasį Prakapą su šeima, Onutė 
Dirmantienė ir dukra Vida su 
šeima Tėviškės žiburiams au
kojo $20. 

A.a Veronikos Knyvaitės 
atminimui Kovai su vėžiu ser
gantiems vaikučiams Lietuvoje 
po $20 aukojo: A. Puterienė, 
V. Lėverienė ir AK. Ratavičiai. 

B.K.irM.P. 

Mississaugos miesto me
no galerija rengia parodas ir 
pasirodymus festivaliui "My 
Mississauga", kurie vyksta nuo 
birželio iki rugsėjo. Nuo liepos 
19 iki rugsėjo 9 d. vyksta trys 
grafikos parodos galerijos pa
talpose. Dėl platesnės infor
macijos skambinti tel. 905 896-
5088, arba aplankyti tinklalapį 
www.artgaller_yofmississauga. 
com. Inf. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
L A B R E CQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SH ERBROOK ST.E .. SU ITE 555. MONTREAL. OU E. H2L 1 L3 
: 5 14-286- 1985 'fa.X...: 5 14-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. Petras Adamonis C.l.B. 

DĖMESIO SKAITYTOJAMS 
Tėviškės žiburių paskutinis nuvmeris prieš atostogas išleidžia
mas liepos 24 d. (nr. 30-31). TZ redakcija ir administracija bus 
uždaryta iki rugpjūčio 15 d. Savaitraštis tris savaites nebus 
spausdinamas. Po atostogų pirmas numeris išeis rugpjūčio 21 d. 

l~ MONTREAisme l 
Aušros Vartų parapija 

Birželio 17 d. kartu su Aušros Vartų choru gražiai giedojo 
muz. Lilija Turūtaitė ir Vytautas Mašalas, atvykę iš Toronto, 
Aušros Vartų parapijos šventovėje per 11 val. Mišias. Vargonais 
grojo ir dirigavo muz. Laurynas Djintcharadze, Mišių pabaigoj 
pagiedojo giesmę Marija, Marija, kuri ne vienai parapijietei iš
spaudė ašarų. 

Birželio 24 d. vyko Aušros Vartų choro 56-ojo sezono už
darymas. Suruošė užbaigtuves ir sutvarkė salę choro vadovas 
Antanas J. Mickus, vaišes paruošė choristė Loreta Polichaus
kaitė, padėjo choro komitetas. Vaišes palaimino klebonas kun. 
Gediminas Mieldažis. Buvo įteikta jaunam vargonininkui Alek
sandrui Graziani atsisveikinimo dovana nuo choro, padėka 
jam, kad per trumpą laiką (9 mėnesius) išmokė 60 įvairių gies
mių. Linksmai visi choristai praleido laiką. Gerų vasaros atos
togų iki rudens! AJM 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, liepos 15, kun. Joseph Powers, OFM, aukojo 

šv. Mišias. Klebonas kun. Aloyzas Volskis atostogauja. Chorve
dys Aleksandras Stankevičius pakvietė solistą Antaną Keblį 
giedoti, nes parapijos choras taipgi atostogauja. Dalyvavo ir dr. 
Donaldas Doell (lietuvių kilmės gydytojas Montreal General li
goninėj). Aleksandras akompanavo vargonais, Donaldas paįvai
rino birbyne. A. Keblys giedojo Lydėk mūs žingsnį "lyg altoriaus, 
Palaimintas Viešpats Donaldo aranžuota, Emmaus ir Marija, 
Ųarija. Liepos 19 d. mūsų chorvedžio Aleksandro gimtadienis; 
bepos 20 d. dr. Donaldo gimtadienis; o birželio 14 d. buvo so
listo Antano gimtadienis. 

Sekmadienį, liepos 29, Šv. Onos draugijos globėjos šventė. 
N ar~s prašomos atsilankyti Mišiose ir po jų - pietuose. 

Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas la
bai dėkoja aukotojams. Aukojo: po $250 - V.J. Gurklys, A.A. 
Markus; $175 - KLKM dr-jos centro valdyba (Toronto ); $150 -
W. Kuklierius; po $100-1. Mališka, J. Paznokaitis, Edmontono 
ir apylinkės lietuvių bendruomenės valdyba. VL 
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Gintaras, sūnus Matas ir Danutė Drikiai 
Matas Brikis šį pavasarį sėkmingai baigė Halifax'o Dal

housie universitete komercijos studijas ir nuo rugsėjo mėnesio 
priimtas nuolatiniam darbui į Ontario provincinės valdžios 
revizorių ( auditor) biurą Toronte. Matas yra baigęs Maironio 
šeštadieninę lituanistinę mokyklą Otavoje. Ateityje planuoja 
laisvalaikiu tęsti studijas magistro laipsniui įsigyti. Jis yra 
buvusių montrealiečių (dabar gyvenančių Otavoje) Danutės 
(Rudzevičiūtės) ir Gintaro Brikių sūnus, Reginos ir Petro Bri
kių bei a.a. Bronės ir Liudo Rudzevičių vaikaitis. DS 

LITAS 

Kimberley Anne Porter, duktė 
Helen ir Ken Porter, dukraitė 
Helen ir John Kurylų, tapo 
partnere Deloitte Consulting 
LLP, Deloitte Touche Toh
matsu bendrovėje. Jos parei
gos nurodyti strategiją bei 
veikimo gaires 500 bendrovių. 
Kim baigė McGill univer
sitetą Montrealyje 1995 m. 
D.Com. laipsniu. M.D.A. laips
nį įsigijo 1999 m. Massachu
setts Institute of Technology 
Bostone. Darbo reikalais Kim 
dabar gyvena Čikagoje. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475, rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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


