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Kardas ir  p lunksna
Jau seniai sakyta, kad kovos ginklai yra du: kardas ir 

plunksna. Pirmasis simbolizuoja fizinę jėgą, antrasis -  dva
sinę. Kai naudojam i abu, susidaro didžiulė galia, o kai at
skirai ir dar vienas prieš kitą -  paprastai laimi ne akloji fizi
nė jėga, bet viešai skelbiamas tiesos žodis.

T AI paliudija ir lietuvių tautos kovose už laisvę stropiai 
gaminta ir platinta pogrindinė spauda. Užtat ir mūsų 
partizanai vargingose savo slėptuvėse ruošdavo laik

raštėlius, atsišaukimus, platindavo juos įvairiais įmanomais 
būdais. Ilgoje rezistencijoje pogrindžio spaudos gaminimu 
labai pasižymėjo Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga (LLKS), 
įstengusi išlaikyti net savas slaptas spaustuvėles, suorganiza
vusi platų ir veiksmingą pogrindžio spaudos platinimą. Sa
vo ruožtu kiek vėliau stipriai reiškėsi ir “Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika” bei disidentiniai leidiniai kaip “Aušra”, 
“Perspektyvos”, “Alma M ater” ir kiti. Kiekvienas toks lei
dinys žmonių buvo sutinkamas kaip garbingas ir drąsus tie
sos žodžio skelbėjas, nes okupacijų dešim tm ečiais tiesos 
trūko daugiau negu duonos. Dėl tiesos skleidimo ir pogrin
džio spaudos platinimo bei skaitymo, kaip žinome, nukentė
jo tūkstančiai žmonių. Tai rodo, kaip svarbus buvo tas rašto 
ginklas. M ažas atsišaukim o lapelis dažnais atvejais tapo 
galingesniu už tarškantį ir gąsdinantį okupanto tanką. Tie
sos žodis ir spauda kantriai ir ištvermingai dėjo pamatus ir 
“dainuojančiai revoliucijai”. Šitokios jėgos ginklanešių gar
bei Lietuvoje turėtų  išdygti didingi paminklai. Plunksnos 
ginklas savo reikšmės ir nepriklausomybę atstačius nepra
rado. Tiesa, laisvių privilegijomis remiamas, kai kur jis nau
dojamas ir netinkamu būdu, ir ne tiems tikslams, kurių vi
suomenė bei tauta siekia. O vis dėlto jo veiklą siaurinti bū
tų grįžimas atgal, kai žmogaus laisvas mąstymas buvo trak
tuojamas kaip nusikaltimas. Plunksna nebegali būti laužo
ma ar nudažoma viena spalva.

IŠ E IV IJO JE  savoji spauda, ypač kūrim osi pradžioje, 
buvo tiesiog  nepam ainom as lietuvišką gyvenimą ir 
veiklą palaikantis šaltinis. Be savų laikraščių, knygų, va

dovėlių, įvairių kitų leidinių -  lietuviškai rašyto žodžio -  
vargu ar būtum e išsilaikę, susiorganizavę, visokeriopai su
stiprėję dvasiškai ir ekonomiškai. Todėl padėka ir pagarba 
tiems, kurie, vos koją įkėlę į šį žemyną, ryžosi iš nieko kurti 
leidyklas, spaustuves, mestis į pinigais neatlyginamą sava
norišką darbą, kaip ne vienas sakydavo “tėvynės labui”, po 
visų kitų darbų, reikalingų pragyvenimui. Šiandien jau ki
taip susiklostant išeivijos sluoksniams -  išaugus antrajai ir 
augant jau  trečiajai lietuvių kartai -  lietuviškos minties ir 
bendruom eninių reikalų skleidimo būdas ima tolydžio keis
tis. Apie Lietuvą ir lietuvius, apie savąjį lietuvišką gyvenimą 
ir veiklą tenka jau prabilti ir nebe lietuvių kalba. Tai prailgu
sių emigracijos m etų nebeišvengiama pasekmė, pasikarto
janti su kiekviena emigrantų banga. Esame paliesti to, kas 
vyko prieš keliasdešim t m etų ir kas toliau vyks po mūsų. 
Vis dėlto žvelgiant ateitin, norėtųsi matyti ir ko kito. Mat 
demografinė būklė savo svarba nutolsta nuo sparčiai vyks
tančių globalinių pokyčių. Seniau emigrantai) š vieno užda
rumo patekdavo į kitą, kuriame sutirpdavo. Šiandien užda
rum as dingęs. O tai atriša rankas kitaip veikti, nukreipia 
akis plačiau žiūrėti. Todėl galimybių išlikti nesutirpus yra 
daug daugiau. Belieka tai įvertinti ir naudotis, žinoma, ger
biant savo tapatybę, negadinant jos gerųjų savybių. Gali 
karta is  a trody ti, kad gyvenant ta rp  įvairių ku ltū rų , yra 
pavojus savąją greičiau prarasti, net nepajuntant priimti tai, 
ko mums nereikėtų . A pdairum o ir tam  tikro  įvertinimo 
reikia. Tačiau šitokiomis sąlygomis turėtų stiprėti ir atkak
lum as: rody ti, kad m es esam e ne tik  p riėm ėja i, b e t ir 
teikėjai. ČS
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Sukasi ratai, rateliai šių metų Dainų šventės šokių dieną, liepos 6 Kaune

Kanados lietuvių šokėjai, dalyvavę Lietuvoje vykusios Dainų šventės tautinių šokių progra
moje liepos 6 d. Į šventę vyko Toronto “Atžalyno”, Toronto “Gintaro” ir Hamiltono “Gyvataro” 
grupės Ntrs. L. Čepulio

“Būties ratu” -  dainuodami ir šokdami
“Žemės rutulio centre -  savajame Lietu

vos lopinėlyje -  esame nuo amžių. Iš kur beat
ėję -  neišeisime. Kaim ynų apsuptyje -  čia 
meilių ir gerų, čia p iktų  ir priešiškų, grasi
nančių, tai iš rytų, tai iš vakarų. Istorijos 
sraigte -  kartodami klaidas ar gerokai pra
nokdami kitus, tai pavergti, tai išsivadavę -  
gyvename DAINUODAM I”.

Šis “Dainų šventės-2007” organizatorių 
kvietim as bū ti paties didžiausio kultūros 
renginio dalyviais ir žiūrovais sulaukė atgar
sio. Visą pirmąją liepos savaitę po Lietuvos 
dangumi -  kartais saulėtu, kartais apsiniau
kusiu -  skambėjo senolių ir dabartinės dai
nos, muzika, spalvingus ir vingrius raštus 
aikštėje išrašė gausios šokėjų gretos. “Dainų 
šventės-2007” program a vadinosi “Būties 
ratu”. Joje sutilpo tradiciniai renginiai. Šokių 
dienos Kaune programa buvo skirta mėlyn- 
žiedžiui linui. Apie 7,000 dalyvių šokio žings
niais ir m uzika papasakojo  apie senąsias 
lietuvių linų sėjos, linarūtės apeigas, vestu
vių papročius, lino reikšm ę lietuvio gyve
nime.

Folkloro ansamblių šventė “Skambėkite, 
kanklės!” vyko istorinėje Lietuvos valdovų 
rūmų teritorijoje ir Sereikiškių parke, Vil
niaus senam iesčio  gatvelėse. Š im tam etė

Lietuvos tradicija gyva -  tai paliudijo kank
lių muzikos vakaras senajame universiteto P. 
Skargos kieme, kuriame grojo per 400 kank
lininkų. Tautodailės parodoje šventės svečiai 
tu rėjo  progos susipažinti su įdom iausiais 
lietuvių drožėjų, kalvių, keramikų, audėjų, 
gintaro meistrų darbais.

Šventę užbaigė daugiatūkstantinio cho
ro koncertas Vingio parko estradoje Vilniu
je. Programoje “Dainos ratu” skambėjo mo- 
nodinės ir a capella dainos, pritariant pučia
mųjų instrum entų  orkestram s ir roko sti
liaus muzikai. Šalia suaugusiųjų chorų dai
navo ir jaun im o  bei vaikų grupės. Nuo 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šiame 
renginyje dalyvauja ir užsienyje gyvenantys 
lietuviai iš 15 kitų valstybių. Tad dabar jas 
galima vadinti viso pasaulio lietuvių dainų 
šventėmis. Ir šiemet į šokėjų gretas įsijungė 
Toronto “G intaro” ir “Atžalyno”, Ham ilto
no “Gyvataro” grupės.

D aug ia tūkstan tin is  choras savo p ro 
gramą ir šventę užbaigė tradicine J. Naujalio 
Lietuva brangi ir Tautos him nu. Tuo ir 
atsisveikinta iki kitos šventės. Ji vyks 2009 
m. liepos 1-6 d.d. ir bus skiriama Lietuvos 
vardo paminėjimo tūkstantmečiui, karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 750-mečiui. SK
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Šv. Teresėlės relikvijų sutikimas Vilniuje gegužės 19 d. 
Priekyje -  Vilniaus arkikatedros administratorius kun. R. 
Doveika Ntr. E. Putrimo

Popiežius Benediktas
X V I liep os  7 d. paske lbė 
dekre tą  dėl iki V atikano II 
Susirinkimo liturginės refor
mos buvusios lotyniškosios 
liturgijos naudojimo. Vatika
no radijas skelbia, kad šis įsa
kymas nustatė naujas taisyk
les dėl ankstesnės Romos li
turgijos. Jos yra dvi formos -  
“eilinė” (ordinaria), kurios 
pagrindinis tekstas yra 1970 
m. Romos mišiolas, Vatikano 
II Susirinkimo liturginės re
form os vaisius. A ntroji yra 
“išskirtinė” (extraordinaria) 
forma. Tai daugiaam žė R o
mos liturgijos tradicija, kuri 
buvo kodifikuota ir tapo vie
nu nuosekliu tekstu 1570 m., 
valdant popiežiui Pijui V ir 
sekant Tridento Susirinkimo 
nurodytas gaires. Todėl jame 
nustatyta Mišių tvarka k a r
tais vadinama “tridentinėmis 
M išiom is” , o pa ts tekstas 
dažnai vadinamas “Pijaus V 
m išiolu”. Pop. Jonas XX III 
1962 m. patvirtino paskutinę 
šio mišiolo redakciją, kurią 
pakeitė šiuo metu visuotinai 
naudojam as 1970 m. mišio
las. Sekant ankstesniojo mi
šiolo tvarką Mišios yra auko
jam os lotynų kalba. Popie
žiaus naujas įsakymas nusta
tė normas, kurios leidžia pla
tesnį ir laisvesnį 1962 m. mi
šiolo naudojim ą, negu kad 
buvo iki šiol. Sis įsakymas su
teikia didesnes galimybes no
rintiems melstis pagal anks
tesnę liturgijos formą, tačiau 
jokiu būdu jos neprimeta no
rin tiem s dalyvauti M išiose 
pagal 1970 m. mišiolą.

Katalikų Bažnyčiai bus 
atkurtos nuosavybės teisės į 
daugiau  kaip 600 ku ltū ros

vertybių, saugomų Lietuvos 
dailės muziejuje. Tai paskelb
ta po liepos 3 d. įvykusio Kul
tūros ministerijos ir Vyskupų 
konferencijos dvišalės nuola
tinės kom isijos posėdžio. 
Remdamasi Katalikų Bažny
čios nuosavybės teisės į kil
nojamąsias kultūros vertybes 
atkūrimo įstatymu, komisija 
rekom endavo ku ltūros mi- 
nisteriui Jonui Jučui atkurti 
Katalikų Bažnyčiai nuosavy
bės teises į 609 vertybes. Mi- 
nisteris artimiausiu metu pa
sirašys atitinkam ą įsakymą. 
Valstybė jau grąžino Bažny
čiai 1721 vertybę.

Šv. Teresėlės -  Kūdikėlio 
Jėzaus Teresės relikvijos ge
gužės 19 d. buvo pagerbtos 
Vilniaus arkikatedroje bazi
likoje, o gegužės 21-22 d.d. 
jos buvo lankomos Bernardi
nų parapijoje. Po to jos buvo 
Vilniaus šv. Jono Teologo vie
nuolyne, Lukiškių kalėjime, 
Vilniaus 2-siuose pataisos na
m uose ir Santariškių klini
kose, Pal. Jurgio M atulaičio 
parapijoje. Gegužės 26 d. re
likvijos buvo vežamos po Tra
kų dekanatą. Gegužės 27 d. 
relikvijos buvo vežam os į 
Švenčionių Visų Šventųjų 
šventovę,' o per Sekmines, ge
gužės 27 d., Ignalinoje iškil
mingai sutiktos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo šventovėje. 
Panevėžio vyskupijoje relikvi
jas globojo Tiberiados broliai, 
jas Utenoje, Pasvalyje, Pane
vėžyje, kaip ir visur, sutiko ir 
lydėjo gausios minios tikin
čiųjų, buvo surengtos įvairios 
iškilmės, konferencijos, kon
certai, parodos, procesijos, 
specialios maldos, Mišios re
likvijų apsilankymo proga.

A nt istorin io  O landijos p asta to  -  
lietuviška trispalvė

Lietuvos ambasadorius Olandijoje Vaidotas Verba (trečias iš k.) priima svečius Valstybės 
dieną. Gynybos atašė pik. Rimas Litvinas -  antras iš dešinės

Lietuvos valstybės (M indaugo karūnavi
mo) dienos proga ant vieno žymiausių Olan
dijos pastatų -  viešbučio “Kurhaus” plazdėjo 
lietuviška trispalvė. Ją viešbučio administracija iškė
lė Lietuvos ambasados surengto svečių garbei 
priėmimo proga. Priėmime dalyvavę Olandi
jos Karalienės rūmų, vyriausybės atstovai, už
sienio valstybių diplomatai bei Hagoje įsikū
rusių tarptautinių organizacijų vadovai, taip 
pat turėję galimybę susipažinti su Lietuvos fo
tomenininkų paroda bei klausytis tarptautinio 
projekto koncerto su lietuviško džiazo mokyk
los atstovu K. Vaiginiu.

“Kurhaus“ pastatas yra įtrauktas į valstybi
nių Olandijos kultūros paminklų sąrašą. Nuo 
1885 metų šiame, ant Šiaurės jūros kranto įsi
kūrusiame, viešbutyje vyko daugybė pasauli
nio masto forumų, tokių kaip 1899 metų tarp
tautinė taikos konferencija, priėmusi sprendi
mą steigti Tarptautinį teisingumo teismą, 1948 
m etų Europos kongresas, sukūręs pagrindą 
E u rop os  p a rlam en to  įkūrim u i, 1980 m etų  
JAV, Izraelio ir Egipto derybos, 1986 m etų 
NATO ministerių susitikimas ir daugybė kitų 
didžiųjų politikos, verslo ir kultūros renginių.

Viešbutyje su pasirodymais lankėsi kul
tūros pasaulio žymūnai (grandai) M. Dietrich, 
“The Rolling Stones”, E. Piaf, I. Stravinsky,
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Vienas žymiausių Olandijos pastatų viešbutis 
“K urhaus”, ant kurio p lazda lietuviška  
trispalvė

A.L. Webber, M. Callas, jo  svečių sąraše yra 
istorinių asmenybių -  W. Churchill, M. Gorba
chov, H irohito  (Japonijos im peratorius), W. 
Brandt, O. Palme ir kitos žymios pavardės. Inf.

Lietuvos valdžios pareigūnai apie 
dvigubą pilietybę

Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacijos centro žiniomis, 
(liepos 10 d.), ministeris pir
mininkas Gediminas Kirkilas 
tikisi, kad pakeitus įstatymus 
jau šį rudenį bus išspręsta dvi
gubos pilietybės problem a. 
Konstitucinis teism as yra iš
aiškinęs, kad pagal K onsti
tuciją dviguba pilietybė gali
ma tik  labai reta is ir išim ti
niais atvejais. K om entuoda
mas siūlymus surengti refe 
rendumą dėl Konstitucijos pa
taisų, G. Kirkilas pažymėjo, 
kad tokį balsavimą galėtų su
žlugdyti m ažas aktyvum as. 
“Vargu ar į referendumą susi
rinktų  daugiau žmonių nei į 
rinkimus. Todėl ieškome tei
sinių būdų spręsti problem ą 
nekeičiant K onstitucijos”, -  
Lietuvos radijui sakė G. Kir
kilas. Šis procesas, prem jero 
teigimu, gali būti baigtas dar 
šį rudenį.

G. Kirkilas sakė pats esąs 
už dvigubos pilietybės išsau
gojimą, nes jos nebelikus kyla 
daug problem ų užsienyje gy
venantiem s lietuviam s. Vy
riausybės vadovas prim inė, 
kad šiam klausimui spręsti yra 
sudaryta speciali darbo grupė. 
Konstitucinio teismo nutari
mą, ribojantį teisę gauti dvi

gubą pilietybę, labai kritikavo 
išeivijos atstovai. Prezidentas 
Valdas A dam kus yra sakęs, 
kad dviguba pilietybė užsie- 
nyje gyvenantiems lietuviams 
turi būti išsaugota. Valstybės 
vadovo teigim u, teisin inkai 
turi rasti galimybę, kad pilie
tybė tiems, kurie jos nori, būtų 
išlaikyta, o ne atimta.

D E L FI žinių tinklalapis 
liepos 11 skelbė, kad seimo 
pirmininkas Viktoras Muntia- 
nas įsitikinęs, jog dvigubos pi
lietybės klausimas turėtų būti 
sprendžiamas referendumu ir 
dar šiais metais. Jis pats sako 
pritariantis, kad Lietuvos pi
liečiai galėtų turėti ir kitos ša
lies pilietybę, turin t omenyje 
emigracijos mastą, tai esanti 
mažesnė blogybė. “M ano su
pratimu, įvertinus objektyvią 
realybę, kokioje esame šian
dieną, procesus, susijusius su 
emigracija, dviguba pilietybė 
yra mažesnė blogybė negu jos 
nebuvimas”, sakė parlamento 
vadovas Žinių radijo laidoje 
“Pozicija”. V. M untianas taip 
pat pabrėžė, kad visuomenės 
nuom onė apie dvigubą pilie
tybę keičiasi jos naudai. Pilie
tinės visuomenės instituto už
sakyto tyrimo rezultatai paro
dė, jog devyni iš dešimties gy

ventojų yra už Lietuvos pilie
tybės išsaugojim ą asmenims, 
įgijusiems kitos valstybės pilie
tybę.

Pasak V. M untiano, rude
niop, kai prasidės seimo sesi
ja, dvigubos pilietybės klausi
mas bus ypatingo aktualumo. 
“K ito būdo kaip  refe ren d u 
mas nėra”, pažymėjo jis ir pri
dūrė, kad referendumas galė
tų  įvykti dar šiem et. K onsti
tucinis teism as (KT) pernai 
paskelbė, kad Lietuvos pilie
tis kartu gali būti ir kitos vals
tybės piliečiu tik atskirais įsta
tymo numatytais atvejais. “To
kie įstatymo nustatyti atvejai 
gali būti tik labai reti, išimti
niai, o ne paplitęs reiškinys”, 
teigiama nutarime.

Užsienio lietuviai ne kar
tą yra prašę dvigubos piliety
bės klausimą spręsti referen
dumu. Seimas pavasario sesi
joje pradėjo svarstyti Piliety
bės įstatymo pataisas, kurios 
leistų Lietuvos piliečiams tu 
rėti ir kitos šalies pilietybę. 
Seimo vicepirm ininkas kon
servatorius Andrius Kubilius 
pasiūlė įstatyme nustatyti sep
tynis “atskirus atvejus”, kada 
kitos šalies piliečiui būtų gali
ma suteikti ir Lietuvos pilie
tybę. Inf.

mailto:tevzib@rogers.com
http://www.tzib.com
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D idžiojo  p asta to  statyba
Pasaulio prekybos centro Niujorke atstatymo darbams

vadovauja lietuvis

Edmundas Narbutas savo kabinete 38-ame aukšte

EUGENIJA MISEVIČIENĖ
“World Trade Center” (“Pa

saulio prekybos cen tro”) pa
statai buvo aukščiausi visoje 
A m erikoje. Labai gaila, kad 
jie  buvo ta ip  negailestingai 
nušluoti nuo  m ūsų pasaulio  
žem ėlapio. Kaip žinia, W TC 
vietoje nuspręsta pastatyti pa
minklą 2001-ųjų m etų rugsėjo 
11 dienos įvykių aukom s a t
minti. Puolimo m etu buvo su
griau ti 7 p as ta ta i, penkis jų  
žadama atstatyti iki 2012 me
tų. Na, o a tsta tom ųjų  darbų 
vadovas yra lietuvis architek
tas E dm undas N arbutas. Jis 
dirba “Silverstein Properties” 
bendrovėje, kuri ir atsakinga 
už W TC atstatym o projektą. 
Lietuvis d irba N iujorke, vie
name iš šios bendrovės jau at
statytų W TC aplinkos pasta
tų. Sis bokštas, vadinam as 7- 
uoju, puolim o m etu  nuvirto 
paskutinis, o atstatytas pirm a
sis, jo  statyba pabaig ta  2006 
m etais. P as ta ta s  52 aukštų , 
lietuv io  E dm undo  N arbu to  
kabinetas yra 38-ame aukšte, 
pro jo langus m atomas ne tik 
n uostabus M an h a ttan  vaiz
das, bet ir visos statybos, vyks
tančios “World Trade Center” 
centro aikštėje.

“S ilverstein  P ro p e rtie s” 
bendrovėje E. Narbutas dirba 
dvejus su puse m etų. Baigęs 
Michigan universitetą -  archi
tektūros specialybę, iš pirmo 
karto  (ta i padaryti pavyksta 
toli gražu ne visiems) jis išlai
kė architekto patento egzami
nus, tuo labai save nustebinęs. 
Vėliau 3 metus dirbo pagalbi
niu architektu (turi tai daryti 
prieš tapdam as savarankišku 
architektu). Atvykęs į Niujor
ką jis dirbo tokiose žinomose 
a rch itek tų  bendrovėse  kaip 
“SOM ”, “Perkins and Will” ir 
keliose kitose. Prieš pradėda
m as d irb ti “S ilverstein  P ro 
perties” bendrovėje, Edm un
das darbavosi “H ines” firmo
je. V ieną dieną “Silverstein” 
atstovai patys jam  paskam bi
no ir paklausė, ar architektas 
n en o rė tų  p risijung ti p rie  jų  
firm os W TC atstatym o d a r
buose. Žinoma, lietuvis sutiko 
su jų  pasiūlym u, nes juk  tai 
unikali galimybė, kuri, jei kam 
ir pasitaiko, tai kartą  gyveni
me! Kaip prisipažįsta pats E d
mundas, jis dažnai sulaukdavo 
naujų darbo pasiūlymų.

“S ilverstein  P ro p e rtie s” 
bendrovėje  E dm undas N ar
butas dirba projektavim o va
dovu. Jis turi kom andą -  ne
mažai žmonių, architektų, pro
jek tu o to jų , braižy to jų , inži
nierių ir kitų, kurie jam  pade
da. Juk tai labai didelis p ro 
jektas, sudėtingos konstrukci
jos, kurios reikalauja labai di
delio atidum o ir daug darbo 
bei pastangų. E dm undo p a 
reigos -  prižiūrėti įvairių ar
chitektų ir inžinierių darbus, ku
rie paruošia visą reikalingą do
kumentaciją atstatant bokštus 
Nr. 2, 3 ir 4 buvusio W TC vie
toje. Jo užduotis -  kalbėtis su 
projektuotojais, jiem s paaiš
kinti, kas kur turi būti padary
ta. Taip pat bendrauti su įvai

riomis valstybinėmis įstaigo
mis, prižiūrėti darbo kokybę 
bei planuoti finansinius atsta
tomųjų darbų reikalus. Būda
mas bendrovės “S ilverstein  
P ro p ertie s” darbuoto jas, jis 
ta ip  pa t vadovavo Laisvės 
bokšto  (“Freedom  Tower”), 
kuris bus aukščiausias iš visų 
5 planuojam ų W TC pastatų, 
(jis bus didžiausias ir visame 
Manhattan) projektui. Jų bend
rovė paruošė visą dokum en
taciją ir tolesnį darbą perdavė 
“Port Authority” firmai. D a
bar lietuvis dirba “su” 2 bokš
tu, kuris bus tokio pat aukščio, 
kaip E m pire S tate pastatas. 
Pastarasis šiuo metu yra aukš
čiausias M anhattan. “Dvynu
kų” vietoje bus paminklas, tyli 
v ieta, kur žm onės galės p a 
gerbti mirusiuosius. O kiti pa
statai bus komercinės paskir
ties. N aujų jų  bokštų  sta ty 
bom s naudojam os ugniai ir 
smūgiams atsparios m edžia
gos. Sienos daromos daug sto
resnės, nei buvo anksčiau, 
naudojam a daug naujų tech
nologijų. Nauji WTC bokštai 
bus patys saugiausi Niujorke. 
Je i p asikarto tų  rugsėjo įvy
kiai, pastatai ir jam e esantys 
žmonės tikrai nebenukentėtų. 
Šioms statyboms bus išleista dau
giau kaip 20 bilijonų dolerių.

M anhattan puošia ir dau
giau lietuvio architekto p ro 
jektuotų pastatų. Per visą savo 
30-ties metų karjerą Edm un
das N arbu tas supro jek tavo  
tikrai nemažai pastatų A m e
rikoje bei K anadoje. D ideli 
25 milijonų kvadratinių pėdų 
ploto pastatai -  tokių turbūt 
per 10. Jis taip pat dirbo sta
tant kelias ligonines, oro uos
tus, pvz. Dulles oro uostą Va
šingtone ir J.F. Kennedy oro 
uosto Niujorke vieną iš termi
nalų. Kitas jo  statytas pasta

tas, nepatikėsite, bet buvo vie
nas iš taip pat nugriautų per 
Rugsėjo 11-osios puolimą. Tai 
-  viešbutis, kuris stovėjo tarp 
dviejų Pasaulio prekybos cent
ro pasta tų . Kai Edm undas 
sužinojo, kad jis sunaikintas, 
jam buvo labai apmaudu. Tai 
buvo vienas pirmųjų jo kurtų 
pastatų, vos persikėlus į Niu
jorką. Lietuvis labai džiaugiasi 
dabar galėdam as jį atstatyti.

Kur gi E dm undas buvo 
per Rugsėjo 11-osios įvykius? 
Tuo metu jis su žmona atosto
gavo Portugalijoje. Ten išvyko 
dviem savaitėm. Viskas įvyko 
jų  kelionės an trą ją  savaitę. 
Jiedu autom obiliu keliavo iš 
vieno mažo m iestelio į kitą. 
Televizoriaus nežiū rėjo  jau  
kelias savaites. Kai atsidūrė 
senam e nedideliam e viešbu
tyje, jo žmona įsijungė televi
zorių , E dm undas tuo  m etu  
buvo vonioje. Staiga Rosalyn 
pradėjo verkti, Edmundas iš
sigando -  kas gi jai atsitiko... 
Tada ir sužinojo apie Rugsėjo 
11-osios puolimą, buvo praėję 
jau 6 valandos nuo paties įvy
kio. Jie turėjo sugrįžti atgal į 
A m eriką šeštadienį, o tai ir 
buvo pirmoji diena, kai Niu
jorke vėl buvo priim inėjam i 
lėktuvai. Leisdamiesi į Kene
džio oro uostą, N arbutai dar 
matė dulkes, kurios tebekilo į 
orą, Nė vienas Edmundo drau
gas ar pažįstamas nežuvo. Ta
čiau tarp  m irusiųjų buvo jo 
pažįstam ų draugai ir šeimos 
nariai. Puolim o m etu pasta
tuose buvo ir “S ilverste in” 
bendrovės darbuotojų, juk jie 
nuomojo tuos pastatus. Tarp 
jų yra žmonių, kurie lėktuvui 
įskridus į p a s ta tą  buvo 65- 
ajame aukšte, tačiau jiems pa
vyko išsigelbėti. Labai gaila 
tų, kurie to padaryti nespėjo...

Matomos statybos pro Edmundo Narbuto kabineto langą

i i i  SAVAITE LIETUVOJE
Pritarė AE statybai
Lietuvos seimas birželio 

28 d. priėmė Atominės elek
trinės (A E) įstatym o p ro 
jektą, numatantį, kad Lietu
va su strateginiais partneriais 
vietoj šiuo metu veikiančios 
Ignalinos atom inės elektri
nės statys naują jėgainę. Lie
tuva valdys 34% naujos jė 
gainės akcijų, o Latvijos, Es
tijos ir Lenkijos partneriai -  
po 22%. Už jos statybą bus 
atsakingas valstybinis inves
tuoto jas, kuris bus steig ia
mas valstybės valdomos “Lie
tuvos energijos” pagrindu.

Projektą pristačiusi sei
mo Ekonom ikos kom iteto  
pirm. Birutė Vėsaitė ragino 
nedelsti priimti šį įstatymą, 
nes jis p ad ė tų  p askatin ti 
elektros jungčių su Švedija 
ir Lenkija statybas ir leistų 
pradėti iš naujo derėtis dėl 
Ignalinos atom inės e lek tri
nės (IAE) antrojo bloko dar
bo pratęsim o. Išankstiniais 
skaičiavim ais, naujos IA E 
statybos kainuos per 22 bin. 
litų. Lietuvos dalis naujoje 
jėgainėje turėtų sudaryti 7.5 
bin. litų . N um atom a, kad 
valstybė valdys ne m ažiau 
kaip 51% valstybinio ener
getikos investuotojo akcijų. 
Tikimasi, kad nauja A E pra
dės veikti 2015 m.

Svarbus ŠAS pareigūnas
Nuo liepos 1 d. Lietuvos 

karinis atstovas ŠAS (N A 
TO) ir ES brigados genero
las Edvardas M ažeikis p ra
dėjo eiti NATO Karinio ko
miteto seniūno pareigas. Se
n iūnas NATO K ariniam e 
kom itete  yra an tras pagal 
svarbą pareigūnas. Komiteto 
pirmininkui bei jo pavaduo
tojui negalint dalyvauti NA
TO karinio kom iteto posė
dyje, seniūnas pirmininkauja 
posėdžiui. Jis atlieka ir daug 
kitų organizacinių bei repre
zentacinių pareigų.

Tai pirmas atvejis NATO 
istorijoje, kai brigados gene
rolo laipsnį turintis atstovas 
yra atrinktas į šias pareigas. 
Iki šiol šią vietą  užim davo 
generolo leitenanto arba vi- 
ceadm irolo laipsnį turintys 
karin ia i atstovai iš senųjų 
NATO narių. NATO K ari
nio kom iteto  sen iūno  p a 
reigas brg. gen. E. Mažeikis 
eis vienerius metus. NATO 
Karinis komitetas yra aukš
čiausias Šiaurės Atlanto su
tarties organizacijos karinis 
valdymo organas. Kariniame 
kom itete priim am i kariniai 
strateginiai sprendim ai bei 
formuojamas karinis patari
mas Šiaurės Atlanto tarybai, 
kuri priima politinius spren
dim us. N uola tin is darbas 
NATO Kariniame komitete 
Briuselyje atliekamas posė
džiaujant šalių deleguotiems 
kariniams atstovams.

Lėšų paskirstymai
Liepos 11 d. Lietuvos vy

riausybė įvairioms reikmėms 
iš vyriausybės fondo paskirs
tė daugiau kaip 150,000 litų,

praneša BNS. Kultūros mi
nisterijai skirta 100,000 litų 
uždarajai akcinei bendrovei 
“Šviesa” iliustruotai encik
lopedijai Lietuvos Sąjūdžio 
istorija leidybos išlaidoms iš 
dalies padengti. Vidaus rei
kalų ministerijai teks 11,500 
litų, iš jų 5,500 litų -  1991 m. 
liepos 31 d. M edininkų pa
sienio punkte žuvusių parei
gūnų minėjimui, surengtam 
š.m. liepos 31 d. M edin in 
kuose ir Antakalnio kapinė
se, organizavimo ir 6,000 litų 
-  tradicinio estafetinio bėgi
mo “M edininkai-V iln ius”, 
surengto liepos 29 d., išlai
dom s iš dalies padengti. 
Muitinės departam etui skir
ta 23,000 litų, iš jų 18,000 li
tų  -  v ienkartinėm s išm o
kom s 1991 m. liepos 31 d. 
M edininkų pasienio punkte 
nukentėjusiam pareigūnui ir 
žuvusių pareigūnų šeimų na
riams išmokėti ir 5,000 litų -  
kompaktinės plokštelės Me
dininkų tragedijai įamžinti, 
išleidimo išlaidoms padeng
ti. Iš rezervo taip pat skirta 
lėšų kitoms reikmėms pagal 
projektų svarbą.

V yriausybė pa tv irtino  
kovai su nelegalia migracija 
būtinų priem onių įsigijimo 
2007 m. program ą. Jai įgy
vend in ti iš Privatizavim o 
fondo lėšų skirta 1.5 mln. li
tų. Iki šių m etų  pabaigos 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT) prie VRM  
planuoja įsigyti kom piuteri
nės technikos duom enim s 
apie nelegalią migraciją tirti, 
transporto priem onių nele
galios migracijos kontrolei 
vykdyti, operatyvinei veiklai 
vykdyti reikalingų techninės 
kontrolės ir stebėjimo prie
monių. VSAT taip pat galės 
įsigyti techninių priemonių, 
naudojam ų atliekan t nusi
kalstamos veikos, susijusios 
su nelegalia m igracija, iki
teisminį tyrimą.

Skundas dėl Borisovo
Migracijos departam en

tas liepos 9 d. Vyriausiajam 
adm in istracin iam  teism ui 
apskundė teismo sprendimą 
neišsiųsti iš Lietuvos Rusijos 
piliečio, Rolando Pakso rin
kim inio vajaus buvusio fi
nansuo to jo  Ju rijau s  B ori
sovo. Birželio 26 d. Vilniaus 
apygardos adm inistracinis 
teism as atm etė M igracijos 
departam en to  prašym ą iš
siųsti jį dėl grėsmių valstybi
niam  saugumui, rašo BNS. 
Teismas taip pat įpareigojo 
m igracijos pare igūnus iš
duoti jam leidimą nuolat gy
venti Lietuvoje. J. Borisovui 
palankų sprendimą Lietuvos 
teismas jau yra priėm ęs du 
kartus.

Valstybės saugumo de
partam entas turi įrodymų, 
jog šis verslininkas siekė de
stabilizuoti politinę padėtį 
Lietuvoje, daryti įtaką politi
niam gyvenimui, šantažavo 
ir grasino tuometiniam pre
zidentui R. Paksui. RSJ
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XIX š. antrojoje pusėje iš me
džio ir žalvario padarytas 
neoklasicizmo stiliaus relikvi- 
jorius su kelių šventųjų relik
vijomis

L ietuviškoji liturginė
lijoje, Vatikane, JAV, Rusijoje. 
Vos pradėjusi kurti liturginius 
drabužius autorė norėjo, kad 
jie būtų kitokie, nei siūloma 
kom erciniuose kataloguose, 
kad juose atsispindėtų lietu
viškos tau todailės tradicija.

Tikėjimas ir jo drabužis be 
pigių blizgučių

“Sj mano troškimą ir įkvė
pimą labai sustiprino ir grei
čiausiai nulėmė Šventojo Tė
vo Jono Pauliaus II kvietimas 
vadovaujantis Vatikano II Su
sirinkim o nu tarim ų  dvasia, 
vietinių Bažnyčių liturgijoje ir 
bendruomeniniame gyvenime 
visokeriopai palaikyti ir kūry
biškai taikyti nacionalinių kul
tūrų menines tradicijas”, -  al
bume rašo Šiaulių universite
to dėstytoja L. Bartkevičiūtė- 
Valienė. Į liturginių drabužių 
kūrimo darbą menininkė “įbri
do”, kai buvo paprašyta išsiu
vinėti staltiesę Kryžių kalno 
koplyčios altoriui, aplink kurį 
laisva Lietuva 1993 m. su po
piežium i Jonu  Paulium i II 
šventė E ucharistiją . Kaip ji 
2003 m. prisiminė laikraštyje 
Vakarų ekspresas, liturgijai su 
Šventuoju Tėvu reikėjo trijų 
šimtų purifikatorių -  liturgijo
je  naudojam ų servetėlių  in 
dams šluostyti. “Kadangi jau 
buvo nebedaug laiko, kad su
spėčiau, pasitelkiau drauges 
mokytojas, gydytojas, aktores. 
O likus m ėnesiui iki p op ie
žiaus atvykimo į Šiaulius, Kry
žių kalną, susigriebta, kad lai
kyti mišioms nėra didelės stal
tiesės. Apsisprendėme, kad ji 
turėtų būti puošta tulpių, rūtų 
motyvais”.

Knygoje autorė pasakoja: 
“Prieš keturiolika metų, p ra
dėjus ieškoti ‘savojo’, man pri
imtino, Dievo ir tikėjimo, nu
sipirkau knygą apie Rytų reli
ginį judėjimą. Gatvėje įtaigiai 
siūlė storą, spalvotą, gerai įriš
tą  leid inį -  ir neatsila ik iau . 
D ar nespėjus pradėti skaityti, 
m ano nam uose jį pastebėjo  
vienas kunigas ir pasiūlė ‘mai
nyti’ į Belgijoje išleistą liturgi
nių drabužių bei reikmenų ka
talogą. Tie drabužiai mane iš 
karto  sužavėjo, nes buvo be 
pigių blizgučių, puošti siuvi
nėtų vynuogių kekėmis, siuže
tiniai šventųjų gyvenimo pie
šiniai. Pamaniau, kad nesun
kiai galėčiau išsiuvinėti lygiai 
taip pat, bet vis pasikartojan
tis užrašas ‘Copyright’ beldėsi 
į sąžinę ir vidinis balsas kal
bėjo, kad tai ne mano kelias”. 
Taip autorė ėmėsi savito kūry
bos kelio.

“Loretos Bartkevičiūtės- 
Valienės kūriniai, būdami jos 
ypatingo, asmeninio ryšio su 
Jėzumi Kristumi vaisius, visų 
p irm a yra sakralinis m enas. 
Jis yra evangelinių ženklų taip 
įkvėptas, kad jį iliustruojan
čios ištraukos iš evangelijos 
suskamba tarsi pačios savai
me. Emauso mokiniai pažino 
V iešpatį iš duonos laužymo. 
Tegu Loretos Bartkevičiūtės- 
Valienės kūriniai padės tikin
tiesiems atpažinti savo Bažny
čioje esantį V iešpatį, o k i
tiem s pa jausti šio slėpinio  
realum ą”, -  knygos įžangoje 
rašo Palendrių šv. Benedikto 
vienuolyno prioras tėvas Her-

ve de Broc, OSB.
Dovana Jonui Pauliui II-ajam

Bažnyčios liturginius dra
bužius -  albą, stulą, arnotą, 
kapą ir kitus velkasi kunigai, 
vyskupai ir jiems talkinantys 
diakonai, vykdydami savo tar
nystę litu rg ijos pam aldose. 
Sakraliniai apdarai esti įvairių 
spalvų, priklausom ai nuo li
turginio laiko ar šventės: balti
-  Velykų laiku bei per šven
tųjų šventes, raudoni -  Kris
taus kančios, Šventosios Dva
sios bei kankinių liturginiuose 
šventimuose, žali -  eiliniu li
tu rg in iu  laiku, v io le tin iai -  
A dvento, G avėnios bei kitu 
atgailos metu, rožinės spalvos
-  dviem Advento ir Gavėnios 
džiaugsmingaisiais sekmadie
niais. Visos šios drabužių  
spalvos yra simbolinės ir giliai 
iškalbingos.

Užsakymai sukurti litu r
ginius drabužius niekad nenu
trūksta. Pats atsakingiausias 
m om entas buvo tuom et, kai 
tautodailininkė gavo užsaky
mą arno tą  su stu la ir galvos 
apdangalą m itrą sukurti pa
čiam popiežiui Jonui Pauliui 
II. “G avau m itros dydžio, 
kasp inų  ilgio m ilim etrin ius 
standartus” -  pasakoja autorė 
Vakarų eksprese. “Dėl arnoto 
galvos nesukau. Maniau, kad 
padovanosiu jau sukurtą man 
labai brangų ‘Tėve mūsų’. Bet 
juk tas arnotas popiežiui bus 
ne m ano asmeninė, o L ietu
vos žmonių dovana. Tą laiku 
suvokiau ir p radėjau  ieškoti 
lietuvių dvasios raiškos sim
bolių. Tų, kuriais taip žavėjosi 
popiežius, kai lankėsi L ietu
voje ir Kryžių kalne... Toji do
vana nuo Lietuvos žmonių po
piežiui Jonui Pauliui II buvo 
įteikta Vatikane Lietuvos die
nos p roga -  2000-ųjų kovo 
ketvirtąją dieną”.

Liturginių drabužių kūri
mas ir puošyba yra ilgas kan
kinantis ieškojimų procesas, 
tačiau kiekvienas sukurtas ap
daras kūrėjai ir jį vilkintiems 
teikia palaim ą. L oreta  sako, 
kad arnotus su didele atsako
mybe, m eile ku ria  ir vysku
pams, ir kaimo klebonui, nau
dodama tik lietuviškas medžia
gas -  liną, drobę, vilną. “Jau 
galėčiau arnotus ir auksuoti, 
ir sidabruoti. To esu išmokusi. 
Bet nuo pat pradžios esu ap
sisprendusi dėl paprastum o: 
juk Jėzus gimė tvartelyje, mi
ręs buvo suvyniotas į drobulę. 
Esu laiminga, kad radau to 
kiam ieškojimų keliui pritari
mą tikinčiųjų lietuvių, dvasi
ninkų širdyse”.

Iš tiesų ir su didele meile
Loreta Bartkevičiūtė-Va- 

lienė gilinasi į krikščionybės 
istoriją, jos ženklus bei pras
mę ir atvirai pripažįsta einanti 
Dievo pažinimo keliu. Litur
ginių drabužių kūrimas -  jos 
gyvenimo būdas.

1981 m. ji baigė Šiaulių 
pedagoginio instituto (dabar 
Šiaulių universitetas) Dailės 
faku lte tą . Šiuo m etu  dėsto  
Edukologijos fakulteto Dailės 
didaktikos katedroje Šiaulių 
universitete. Surengė 6 asme
nines parodas Vilniuje, Pane
vėžyje, Šiauliuose ir kt. Pri-

B alandžio  16 d. Šiaulių 
dram os tea tre  vyko Loretos 
Bartkevičiūtės-Valienės albu
mo Liturginiai rūbai teatra li
zuotas pristatymas Dangiškų
jų  ženklų skaitymas. Misteriją 
režisavo Telšių Žemaitės dra
mos tea tro  rež isierė  Laim a 
Adomaitienė, dalyvavo Šiau
lių dramos teatro aktorė No
meda Bėčiūtė, Telšių dramos 
teatro jaunimo studija “Agli- 
j a ”, vio lončele griežė A lgi
mantas Zakaras. Albume min
timis apie sakralinį meną bei 
liturginius drabužius dalijosi 
Šiaulių vyskupas Eugenijus 
Bartulis ir Palendrių šv. Be
nedik to  vienuolyno prioras 
Dom  H erve de Broc, OSB.

L. Bartkevičiūtė-Valienė 
yra viena pagrindinių liturgi
nių drabužių kūrėjų Lietuvo
je. Jie pasklidę ir Lietuvoje, ir 
po pasaulį -  Anglijoje, Airijo
je , A ustra lijo je , Ispanijo je , 
Prancūzijoje, Vokietijoje, Ita-

Onuškio Šv. apaštalų Pilypo 
ir Jokūbo šventovės interjerą 
puošia XIX š. skulptūra “Šv. 
Jurgis”

Seniausio Punios arnoto šono audinys -  XVIII š. antrojo 
ketvirčio Liono (Prancūzija) meninės tekstilės pavyzdys

tautodailė
klauso Lietuvos Šv. Kazimie
ro Ordinui, devizu “dirbti Lie
tuvai” vienijančiam kazimie- 
riečius -  Lietuvos kilminguo
sius bei m enininkus ir visuo
menės veikėjus.

Kas lėmė, kad menininkė 
pradėjo kurti liturginius dra
bužius? “Mano gyvenime bu
vo momentas, kai tarsi prara
dau žemę po kojomis, kai kan
kinančiai ieškojau atsakymo -  
kaip gyventi toliau? Ieškoda
ma atsakymų, iš Šiaulių atbė
gau net iki Klaipėdos. Čia su
tikau kunigą, kurio tuo m o
m entu turbūt m an labiausiai 
reikėjo. Po keturių  pokalbio 
su juo valandų nurimau ir grį
žau į Šiaulius. Aš dar nežino
jau  nei ką, nei kaip darysiu. 
Bet tik rai buvau įsitikinusi, 
kad nebegyvensiu taip , kad 
mane nuolat plėšytų priešta
ravimai. Turbūt žmogus turi 
įkristi į labai gilią duobę, kad 
susivoktų, dėl ko jis gimė, ką 
jis gyvenime turi daryti iš tiesų 
ir su didele meile”.

Prieš ką pradėdama kurti, 
tautodailininkė studijuoja sim
boliką, dokum entus. “Suku 
ra tą , kad a trasčiau  tiesą. Ir 
meldžiu Dievą, kad vestų ke
liu ir kad būtų, kaip jis nori. 
Rytais, prieš pradėdam a dar
bą, pasimeldžiu už visus žmo
nes, kuriuos, tokius gražius, 
pavyko su tik ti savo kelyje” . 
Paklausta, kam  sukurtais li
turginiais drabužiais didžiuo
jasi labiausiai, sako: “Jeigu di
džiuojatės, didžiuokitės D ie
vu. D idžiuojuosi visais. Kai 
p adarau  darbą , negaliu  juo  
atsidžiaugti. Nes jis iš tikėjimo 
Sutvėrėju ir žmonėmis. Labai 
juos branginu . Kaip ir savo 
atrastąjį kelią”.

Pagal Vakarų ekspresą ir 
Krikščionybės žiniasklaidos 

tarnybos šaltinius parengė 
N. Šmerauskas 

Ntrs. iš leidinio Kaišiadorių 
vyskupija ir jos sakralinis paveldas

XVII š. pirmosios pusės (?) 
kontūrinis paveikslas “Šv. 
Petras”. Lietuvos šventovėse 
tokie kūriniai papuošdavo 
altorius arba būdavo naudo
jami kaip įvairių šventovinių 
iškilmių dekoracijos

Statulėlė “Prisikėlęs Kristus” 
iš Punios šventovėje saugomo 
tautodailės rinkinėlio
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Lietuvis studentas -  garbės sargyboje
DAINIUS ŠILEIKA, Toronte 
gyvenančių Snaigės ir Antano 
Šileikų sūnus, M ontrealio  
McGill universiteto studen
tas, siekia įsigyti ne tik aukš
tojo mokslo diplomą ir spe
cialybę -  jis  yra ir atsargos 
kareivis, pasiruošęs tarnauti 
Kanados apsaugos ir gynėjų 
eilėse. Šią vasarą savo atosto
gas jis leidžia valstybės sosti
nėje Otavoje, budėdamas par
lamento rūmų ir gen. guber
natorės Michaelle Jean būsti
nės garbės sargyboje. Nuo
traukoje atsargos kariūnas 
studentas Dainius Šileika (vi
duryje) su gen. gubernatore 
M .Jean

K ai politika
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Politika yra valstybės institucijų, politinių 
bei visuomeninių organizacijų ir atskirų asme
nų veiksmai bei siekiai, nukreipti j valstybės 
reikalų tvarkymą. Verslas -  gamyba, prekyba 
bei k itok ia  veik la, n u k re ip ta  į m edžiaginę 
naudą, pelną. Politikos tikslas kurti bei tvirtin
ti valstybę, verslo -  turėti finansinę ar medžia
ginę naudą.

Griežtai atskirti verslo nuo politikos nede
ra, nes iš tikrųjų politika gali padėti verslui, 
verslas -  politikai. Jei valstybės tvirtinimo dė
lei sudarom os palank io s sąlygos verslui, o 
verslas savo ruožtu tvirtina valstybės ekonomi
nius pagrindus, galim a teigti, kad politika ir 
verslas eina išvien. Tačiau, kai verslas pajun
giamas vien politikai ar politika vien verslui, 
tiek politika, tiek verslas virsta jų  regimybe. 
Kai Šovietų Sąjungoje, nusavinus gamybos 
priem ones, gamyba buvo pajungta politikai, 
bolševikinės propagandos plėtrai, komunistų 
partijų įvairiose šalyse finansavimui “pasauli
nės revoliucijos” vardan, verslo neliko, o ga
myba tapo nenaši, neefektyvi. Nors viešai bu
vo skelbiam a pro letaria to  diktatūra, dem ok
ratinis centralizmas, tačiau politiką vykdė vie
na partija  -  kom unistinė klika. Trumpai ta 
riant, toje imperijoje politika verslą “suvalgė”, 
imperijos ekonominis pamatas sutrupėjo, kas 
ir atvedė į “perestro iką” bei pačios imperijos 
griūtį.

Pasaulyje žinom as ir kitoks reiškinys, kai 
per gamybą, per bankinio ir pramoninio kapi
talo koncentraciją, valstybės reikalus pradeda 
tvarkyti turtuoliai, įsigali oligarchija, timokra- 
tija. Išsivadavusiose iš sovietinės okupacijos 
šalyse, kurios nei tikros politikos, nei norma
laus verslo pa tirties  neturi, kilo parazitiniai 
re išk in ia i, kai iš pačios po litikos darom as 
verslas, o iš verslo -  politika. Kadangi verslas 
ženklinam as apčiuopiam a nauda, esant p ri
vačiai nuosavybei, jo  plėtrai ypatingų barjerų 
nėra, prie jo neapsistosime. Apie politiką, nuo 
kurios komunistai baidė tremtimis, psichiatri-

virsta  verslu
nėmis ligoninėmis, kalėjimais, žudynėmis jau 
su nepriklausom ybės atgavimu reikėjo visu 
balsu prabilti.

Tačiau taip neįvyko, nes iš praeities išliku
si politikos baim ė, o ypač valdžioje išlikusių 
komunistinių persikrikštėlių prievarta bruka
ma nuostata, kad politika yra tik seimo, vy
riausybės, diplom atų nuosavybė, klaidinantis 
tvirtinimas, kad mokykla, kariuomenė, Bažny
čia yra depolitizuotos (vietoj -  departizuotos), 
nuo pat nepriklausomybės atgavimo politikos 
reikalus tvarkydama, buvusi partinė nomenk
latūra politiką pavertė sau naudingu verslu, 
politinių verteivų veiklos objektu. Įvairių įsta
tymų bei jų  pataisų, skirtų ne valstybės kūry
bai bei tvirtinimui, o politinių verteivų klano 
naudai daugybę pavyzdžių randam e žinia- 
sklaidoje, v isuom enė p a tiria  juos an t savo 
sprando. Vienas iš politinio verslo pavyzdžių 
yra teikiamas rentų seimo nariams įstatymas.

Rentų seimo nariams skyrimo svarstymas, 
-  materialinės naudos iš politikos, iš pilietinės 
pareigos tvarkyti valstybės reikalus, iš savo 
tau tos ir Tėvynės m eilės jausm o, siekimas. 
Valstybė yra tautos būstas, pilis, kurią tvirtinti, 
saugoti, ginti yra kiekvieno valstybės piliečio 
garbinga ir šventa pareiga. Ar už tokią valsty
bės suteiktą privilegiją moralu dar reikalauti 
ir atlygio? Savo tautos, istorinio likimo bend
rystės ženklu  paženk lin tos bendruom enės 
meilė vadinama patriotizmu. Būti tikru savo 
tautos nariu, tautos patriotu -  tautos teikiama 
privilegija. A r už ją reikia materialaus atlygio? 
Tėvynės meilė -  šeštasis, tik motinai ir Tėvynei 
priskirtinas jausm as, -  šventas. A r ir už jį iš 
motinos ar tėvynainio galima reikalauti m ate
rialaus atlygio? Rentų įstatymo seime svarsty
mas dar kartą parodė, kad seime liko tik keli 
tikri piliečiai, keli tikri tautiečiai, keli tikri pa
triotai, todėl politikos seime n e b ė rą ją  išstūmė 
politikos verslas, politinių verteivų grupė. Lie
ka laukti stebuklo -  išsigimimo virsmo atgimi
mu. Stebukladarys -  lietuvių tau ta , jei dar 
atsilieps: “Aš čia -  gyva”.

ę jm n -e r  <f 0 h r tė r ^

LAIDOTUVIŲ NAMAI

TORONTE
ETOBICOKE

ir

MISSISSAUGOJE

QUEEN SYRENA TRAVEL
133 Roncesvaltes Avė, Toronto. Ont. 
M6R2L2 Tel. 416-531-4803

KELIONĖS f VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS
\ LIETUVĄ -  visuomet geriausiom is kainomis!

t įvairių pramoginių išvykų - 
apžiūrėti Toronto miestą, Niagarą, Ontario šiaurę. 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teiraukitės!

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės - 
Roma, Liurdas, Fatima

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp l t  ir 17 vai. Atvažiuoti Jums 
nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai.

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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E, Mississauga, ON, L5A 3X2 
ALGIS ir STEFA MEDELIAI Tel. 905-306-8563

Visos paslmgm atsikvieiiant gimines iŠ Lietuvos, arba Jums skrendam‘į Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM j  RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyros antradienius.

Dėl smulkesnis mfarmtmjm kalbėkite su ALGIU MEDELIU

KANADOS ĮVYKIAI

Ekonominės derybos
Kanados ministerio pir

mininko S. Harper išvyka į 
4 Pietų Amerikos šalis turė
tų  sustiprinti abipusius ry
šius ir prekybos mainus, a t
verti naują  rinką K anados 
pram onei. Kolumbijoje bu
vo aptarti tarpusavio preky
bos ir kiti k lausim ai. Šiuo 
m etu Kanada ir Kolumbija 
turi 500 mln. dol. siekiančius 
abipusius prekybos mainus. 
S. H arper, neklausydam as 
įspėjim ų, kad Kolum bijoje 
esą nemažai žmogaus teisių 
pažeidimų, pareiškė, kad bū
tų neprotinga atidėti ekono
mines derybas laukiant, kol 
bus išspręstos tos p ro b le 
mos. M inisterio pirmininko 
nuom one, ekonom inė p a 
žanga skatintų skirti daugiau 
dėmesio ir šiems dalykams. 
Tai pirmoji Kanados vadovo 
išvyka į šią valstybę nuo 1953 
metų, kai buvo užmegzti dip
lom atiniai santykiai. B ūda
mas Kolumbijoje, ministeris 
pirmininkas aplankė K ana
dos remiamą gydymo centrą 
požem inių  m inų aukom s. 
Per UNICEF programą Ka
nada šiam cen tru i skiria 
710,000 dol. Trišaliame Ka
nados, Peru, Kolumbijos va
dovų susitikime taip pat bu
vo ap tarta  laisvos prekybos 
galim ybės ir sąlygos, le i
džiančios išvengti dvigubų 
mokesčių visų trijų šalių ga
mintojams.

Kanada viena iš pirmų
jų nutarė atnaujinti finansi
nę param ą naujai sudarytai 
Palestinos vyriausybei. F i
nansinė param a buvo n u 
traukta, Hamas laimėjus rin
kimus 2006 metais. Dėl savi
žudžių naudojimo politiniams 
tikslams pasiekti Kanada yra 
įrašiusi Hamas į teroristinių 
organizacijų sąrašą, su jomis 
nebendradarb iau jam a. Ta
čiau sukurta vienybės vyriau
sybė išsilaikė neilgai. Hamas 
vienašališkai užgrobė Gaza 
Strip teritoriją ir ten paskel
bė savivaldą. P reziden tas 
Abbas sudarė naują vyriau
sybę be Hamas atstovų. Ka
nada ir kitos valstybės atnau
jino paramą naujajai vyriau
sybei, skatindam os lėšas 
skirti kovai su kyšininkavi
mu, p ik tnaudžiav im u val
džia, teisėtvarkos stip rin i
mui. Kanada pradžiai skirs 8 
mln. dol., vėliau pagalba bus 
d id inam a iki 30 mln. dol.

Kanados valdančiajai 
konservatorių partijai ir vy
riausybei reikia gerokai pa
sistengti, kad bū tų  tesėtas 
labai svarbus pažadas rinkė
jam s -  sum ažin ti laukim o 
laiką įvairiom s m edicin i
nėms paslaugoms. Tarptau
tinės apklausos rezu lta tai, 
lyginant penk ių  pasaulio  
valstybių m edicininį ap ta r
navimą, parodė, kad Kanada 
šioje srityje dar gerokai atsi
lieka nuo kitų . P ripažinta, 
kad K anada netu ri vienin
gos sistemos, sprendžiant šią 
p rob lem ą. K onservato ria i 
laukimo laikui mažinti skiria 
5.5 bin. dol., tačiau pinigai

savaime nieko nekeičia. Nė
ra kryptingos ir vieningos vi
sai valstybei metodikos, atsi
liekama su informacijos tech
nologija, nėra  valstybinės 
strategijos ir apibrėžtų tikslų 
bei eiliškumo jiems pasiekti.

Federacinės vyriausybės 
sprendimu numatoma staty
ti 5 sargybinius laivus. Jie 
bus statomi Kanadoje ir pri
taikyti plaukiojimui šiaurės 
vandenyse. Busimųjų laivų 
kaina 3.1 bin. dol. Jų p rie
žiūrai per 25 m. bus skirta 
4.3 bin. dol. Naujieji šiaurės 
vandenų sargybiniai bus su 
ledlaužiu, galinčiu pralaužti 
1 m storio ledą. Taip pat juo
se bus įrengtas specialus de
nis m alūnsparniui, stebėji
mui įranga bei apsauginė 
ginkluotė. V ienoje tolim o
sios šiaurės vietų bus pasta
tytas uostas šiems laivams. 
Tolimosios Arkties vandenų 
dugne gali slypėti deim an
tai, brangieji metalai ir kitos 
iškasenos. R usija taip  pat 
linkusi reikšti teisių į šiaurės 
vandenis, Kanados nuosavy
bę bando užginčyti ir JAV.

Federacinė programa 
skiria 175 mln. dol. param ą 
žvejybos pramonei. Pagal šią 
programą pamažu į verslinę 
žvejybą bus įtraukiami indė
nai. Dalis šių lėšų bus skirta 
žuvivaisai, žuvingųjų plotų 
apsaugai, apskaitai ir stebė
jim ui, m okslo naujovėm s 
diegti. Planuojam a verslinę 
žvejybą gerinti kartu su gam
tosaugininkais, kad ši p ra 
monė stiprėtų ne tik ekono
miškai, bet ir atitiktų gamto
saugos reikalavimus. Numa
toma atsižvelgti į indėnų bend
rijų poreikį žvejoti maistui ir 
kitiems jų poreikiams, išduo
dant jiem s specialius leidi
mus žvejybai.

Šią vasarą Kvebeko pro- 
vincijos Royal 22nd Regi
ment kariai pakeis Afganis
tane  esančius karius. Du 
tūkstančiai Kvebeko karių 
užims kanadiečiam s num a
tytus postus Kandaharo pro
vincijoje ir tęs jų darbus gy
nybos ir atstatymo darbuo
se. Nors daugelis Kvebeko 
provincijos gyventojų nepri
taria Kanados taikdarių misi
jai Afganistane, išlydėdami sa
vo karius, jie linkėjo sėkmės.

Svarbų susitarimą pa
siekė federacinė vyriausybė 
ir Cree genties indėnai, gy
venantys šiaurinėje Kvebeko 
provincijos teritorijoje. Vy
riausybė sutiko išmokėti 1.4 
bin. do lerių  jų  savivaldos 
reikalams. Prieš tris dešimt
mečius indėnam s buvo p a 
žadėta 225 mln. dol. už že
mę, kurioje buvo pastatyta 
La G rande hidroelektrinės 
užtvanka {James Bay Agree
ment). Tačiau lig šiol paža
das nebuvo tesėtas. D abar 
konservatorių vyriausybė nu
ta rė  a tita isy ti skriaudą ir 
leisti 14,000 indėnų patiems 
rūpintis savivalda labiausiai 
nutolusiose į šiaurę teritori
jose. Lėšos skiriam os svei
katos apsaugos, teisėtvarkos, 
valdymo įstaigoms kurti. SK



6 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2007.V II .24 Nr. 30-31

#  M d S lI  T Ė V Y N Ė J E
PAKILO VANDUO
BNS žiniom is, liepos 

pradžioje po gausių kritulių 
vandens lygis pakilo visose 
Lietuvos upėse. Daugiausia 
vandens lygis buvo pakilęs 
A unuvoje, Šušvėje, M ini
joje, Nevėžyje ir Šešupėje -  
iki 1.81-2.47 m. Viena kri
tiškiausių padėčių susidarė 
Kretingoje, kur pakilęs van
duo Akm enoje galėjo p ra 
laužti Kurmaičių užtvanką 
ir išsilieti iš savo vagos. Į tą 
v ietą  buvo vežam i sm ėlio 
m aišai, b e tono  blokeliai, 
padėtis buvo nuolat steb i
ma. Gelbėtojai per tris pa
ras 66 kartus vyko siurb ti 
vandens iš užlietų patalpų ir 
39 kartus šalinti nuo kelių ir 
gatvių nuverstus medžius. 
Ugniagesiai nelaimėse gel
bėjo gyventojų turtą, gyvu
lius ir paukščius.
TIKISI KOMPENSACIJOS

Birželio 27 d. Lietuvos 
vyriausybė p rita rė  Že_mės 
ūkio m inisterijos (ŽŪ M ) 
siūlymui praėjusiais metais 
nuo sausros nuken tė jusių  
ūkininkų nuostoliam s atly
ginti papildom ai skirti 59 
mln. litų . ŽŪ M  žiniom is, 
valstybinė mokėjimo agen
tūra šią sumą žemdirbiams 
turėjo išmokėti iki šių metų 
liepos vidurio. Nepalankios 
2006 m. oro sąlygos šalies 
žemdirbiams padarė nuos
tolių už beveik 700 mln. litų. 
Birželio mėnesį jau buvo iš
m okėta 71 mln. litų  kom 
pensacijų.
LIETUVOS TV UŽSIENIUI

BNS skelbia, kad liepos 
4 d. prezidento Valdo Adam
kaus susitikime su premjeru 
Gediminu Kirkilu, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pir
mininke Regina Narušiene, 
Amerikos lietuvių televizi
jos direktoriumi Arvydu Re- 
neckiu priimtas principinis 
susitarimas dėl Lietuvos te
levizijos programų translia
vimo palydovo. Numatoma, 
jog transliacijos pirmiausia 
bus pradėtos Amerikoje, vė
liau lietuviškas laidas turėtų 
matyti ir Europos šalyse gy
venantys išeiviai. Šio p ro 
jekto įgyvendinimui vyriau
sybė planuoja skirti 1 mln. 
litų . A not R. N arušienės, 
galimybė Amerikoje matyti 
lietuviškas laidas sustiprin
tų išeivių ryšį su tėvyne, pa
dėtų  palaikyti ir puoselėti 
lietuvybę. Prezidentas taip 
pat pažymėjo, jog šį projek
tą būtina įgyvendinti. Ame
rikos lietuvių televizijos di
rektoriaus A. Reneckio tei
gimu, kol kas sunku pasaky
ti, kada transliacijos galėtų 
būti p radėtos, p irm iausia  
reikia sutvarkyti signalo pa
teikim ą. A m erikos pusėje 
m atosi, kad tai galima su
tvarkyti per kelis mėnesius, 
atsirado palankus dažnis to
kiam transliavimui.

PAUKŠČIŲ GRIPAS
Valstybinė maisto ir ve

terinarijos tarnyba praneša, 
kad paukščių gripo atvejis

nustatytas Vokietijoje. Fried
rich Loeffler instituto spe
cialistai patvirtino, kad pen
kios gulbės ir viena kanadiš- 
ka žąsis nugaišo nuo paukš
čių gripo H5N1 tipo viruso. 
Tolesni tyrim ai a tliekam i 
Europos bendrijos kontroli
nėje laboratorijoje. Negyvi 
paukščiai rasti pietų Vokie
tijo je, neto li N iurnbergo  
miesto. Bavarijos federaci
nės žemės atsakingos insti
tucijos ėm ėsi visų bū tinų  
priemonių, kad virusas neiš
plistų į aplinkines terito ri
jas. Užkrato zonoje paskelb
ti apribojimai -  uždraustas 
paukščių transportavim as, 
nustatyta 4 km spindulio ap
saugos zona, kurioje drau
džiam a vedžioti nam inius 
gyvūnus. Šiemet tai pirm a
sis paukščių  gripo atvejis 
šioje šalyje.

GAISRŲ SUMAŽĖJO
BNS žiniomis, per p ir

mąjį šių metų pusmetį gais
rų Lietuvoje kilo beveik du
kart mažiau, tačiau padau
gėjo nelaim ių vandenyje, 
keliuose ir buityje. P rieš
gaisrinės apsaugos ir gelbė
jimo departam ento duome
nimis, per šį pusmetį Lietu
voje kilo 9168 gaisrai, lygi
nant su tuo pačiu praėjusių 
m etų laikotarpiu, jų  sum a
žėjo 42.5%. Gaisruose žuvo 
166 žmonės, pernai per tą 
pa tį la iko ta rp į ,- 197. U g
niagesiai gelbėtojai ištraukė 
99 skenduolius (praėjusiais 
m etais -  57) bei išgelbėjo 
34 gyventojus (pernai -  15). 
Ugniagesiams teko atlikti ir 
3968 kitus gelbėjim o d a r
bus. Lyginant su praėjusiais 
m etais, jų  skaičius išaugo 
31%. 1700 kartų  ugniage
siai gelbėtojai teikė pagalbą 
gyventojam s buity je, 866 
kartus talkino kitom s spe
cialiosioms tarnyboms, 512 
kartų gelbėjo žmones trans
porto avarijose.

NEDAUG ŠIUKŠLIŲ
Neseniai atliktas Bal

tijos jūros apsaugos komisi
jos HELCOM  tyrimas rodo, 
kad Baltijos jūra šiukšlėmis 
užteršta nedaug, šiuo atžvil
giu yra viena švariausių Eu
ropos jūrų. Tyrime dalyvavo 
6 valstybės -  Lietuva, Latvi
ja, Estija, Rusija, Lenkija ir 
Danija. Kaip skelbia BNS, 
labiausiai šiukšlėmis užterš
tos Baltijos jūros vietos yra 
prie intensyvios laivybos ke
lių, upių žiočių ir paplūdi
mių. Labiausiai prišiukšlin
tose vietose šiukšlių rasta 
tiek, Įdek vidutiniškai randa
ma Šiaurės jūros paplūdi
miuose. Hektarui jūros teko 
ne daugiau kaip 1 šiukšle lai
komas objektas. Šiukšlės nė
ra pagrindinis Baltijos jūros 
taršos šaltinis. Baltijos jūrą 
šiukšlėmis labiausiai teršia 
tarp Suomijos ir Švedijos 
kursuojantys kruiziniai kel
tai, krovininiai laivai, nema
ža dalis šiukšlių į jūrą paten
ka Lenkijoje, Baltijos šalyse 
bei Rusijoje -  tai rodo užra
šai ant etikečių. RSJ

-------  -------- IUETUW UTELKINIUO SEI^--------— —
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Kanados Londono Šiluvos rūpesčiai
EDMUNDAS

PETRAUSKAS
Šią saulėtą -  lig šiol karš

čiausią vasarą, 2007 m. liepos 
antro sekmadienio dieną, vyks
tan t į lietuviškas šv. Mišias 3 
vai. popiet svečioje, nesaky
čiau svetingoje, kur kas mums 
per didelėje, Londono vysku
pijos mums “pam ainai” skir
toje M ary Im m aculate šven
tovėje, iš pagarbos ir įpratimo 
per 43 metus, pravažiuojame 
palei užrakintą Šiluvos M ari
jos, mūsų Kanados Londono 
lietuvių šventovę ir bendruo
meninę salę, kurioms dar ne
buvo lėšų grėsmės išlaikymui. 
Jų abiejų, ir šventovės, ir ge
ros apatinės salės, taip trūko 
ir Vasario 16, Kovo 11, Ba
landžio  23, M otinų  dienos, 
baisių jų  sib irin ių  trėm im ų, 
Tėvų dienos minėjimams.

Vyskupijos pertvarkym ų 
vingiuose net Dievo tarno, lyg 
iš lizdo pabaidyto paukštelio, 
staigiai apleistas, stūkso šven
tovės pastatas su puikia sale 
1414 D undas gatvės (1949- 
iais atvykus K anadon, veik

Ontario Londono Šiluvos 
kryžius

priėmėm lyg lietuvišką vardą) 
pakraštyje vaiduokliškai... jau 
per 40 sekmadienių. Po poros 
m ėnesių sekm adienių bus ir 
metai, kai Londono vyskupija, 
vadovaujama naujo, jauno ba
zilijono vyskupo Fabbro, lie
tuvius katalikus “iškeldino” iš

jiems taip reikalingo pastato... 
dėl ta riam o  jo “n esau g u 
mo....” Nesupras to nepatyrę, 
n e p ra ra d ę , ku rie , nors ir 
įstengdami ir galėdami, anks
čiau ir ypač šiuo kritišku m e
tu, nei šventovės, nei švenčių, 
nerado ir neranda reikalo pa
žymėti, ar šiuo kritišku m etu 
rūpintis.

Stogo saitų ir sienos “pa
krypimo nesaugumu” rem on
tams vyskupijai pagaliau suti
kus, vilkinami reikalingi duo
menys pataisymams ir su jais 
susiję įkainavimai. Kaip ilgai 
tai tęsist neaišku... Viena aiš
ku, kad Šiluvos Marijos katali
kų lietuvių bendrija esam la
bai dėkingi penkiems Toronto 
Anapilio ir pranciškonų Prisi
kėlimo parapijų kunigams, Ši
luvos Marijos bendrijos admi
nistratoriui prel. J. Staškevi
čiui, pranciškonam s J. Šilei
kai, A . Brazauskui ir A. Sima
navičiui. Pasikeisdam i pasa- 
vaičiui jie kas sekmadienį (lig 
šiol, jau per 40) aukoja šešias 
valandas, per 250 mylių (400 
km) abipus, atykdami šv. Mi
šioms.

“Atsiminimai apie Joniškio gimnaziją”
K. GAPUTIS

Joniškis, šiaurės Lietuvos 
miestas, užsienio lietuvių spau
doj m ažai m inimas, be t turi 
gražiu praeitį ir progresuojan
čią dabartį. Anais Nepriklau
somybės metais nebuvo dide
lis m iestas (apie 7000 gyv.). 
Ten nebuvo didesnės pram o
nės, nors yra ant pagrindinės 
geležinkelio linijos ir plento, 
kuris eina nuo Talino, Rygos 
per Šiaulius į Vakarų ir Rytų 
Europą. Joniškio miestas pa
sižymi savo did inga gražia 
šventove, moderniom gimna
zijom, mokyklom ir pastatais.

Nuo XV II š. joniškiečiai 
steigė lietuviškas pradžios 
mokyklas, bet turėjo daug var
go su lenkuojančiais. 1919 m. 
rugsėjo mėn. buvo įsteigta 4- 
rių klasių progim nazija. Pir
masis direktorius buvo B. Žy
gelis, kuris vėliau tapo pirmo
jo  seimo nariu. Tada jau  kai 
kurie joniškiečiai kilo į viršū
nes, kaip dail. A. Varnas, žur
nalistas V. K asnickas, prof, 
m okslininkas K. K orsakas, 
deja, aktyvus komunistas jau 
progimnazijoj.

1933 m. progimnazija bu
vo perkelta į modernius nau
jus rūm us, kur kiekvienais 
metais, nuo penktos klasės di
dinant aukštesne klase, 1937 
m. buvo išleista pirmoji abitu
rientų laida, kurią baigė ir čia 
rašantis. 2004 metais, gimna
zijos 85 m. jubiliejaus proga,

Hamilton, ON
A.a. ALBINOS PUL1A- 

NAUSKIENĖS atminimui, reikš
dami užuojautą artimiesiems 
Pagalbai Lietuvos vaikams au
kojo: $25 -  E.M. Klevas; $20 -  
E.K. Gudinskai, S. Kareckas; 
$10 -  M. Borusienė, T. Karec- 
kienė; $5 -  F.M. Gudinskai, V. 
Lukošienė. Dėkojame aukoju
siems -  PLV komitetas

Joniškio (I-oji) gimnazija

buvę 37 laidos auklėtiniai V. 
Ališauskas ir L. Karaliūnas, 
padedant ir kitiems paruošė 
gražų, didelio formato su dau
gybe nuotraukų, 373 puslapių 
leidinį Atsiminimai apie Joniš
kio gimnaziją. Šis leidinys, lyg 
gimnazijos metraštis, buvo pa
ruoštas bendradarbiaujant su 
buvusiais šios mokyklos m o
kiniais, mokytojais, tėvais ir 
net su tais, kurie dabar užsie
ny gyvena.

Y ra sąrašai pavardžių 68 
laidų abiturientų ir čia dirbu
sių mokytojų. Visi prisimena 
bendradarbiavimo laiką. Buvę 
mokiniai įvertina mokytojus, 
o mokytojai mokinius. Leidi
nys vertas dėmesio visiems, o 
ypač šią mokyklą lankiusiems.

Dabar Jonišky yra trys vi
durinės mokyklos, o ši pirmoji 
-  vadinam a gim nazija, yra 
aukštesnio lygio, nes ją baigę, 
lengviau patenka į universite-

Delhi, ON
P A D Ė K A

Man esant ligoninėje, už 
lankymą nuoširdžiai dėkoju 
prel. Jonui Staškevičiui, visiems 
giminėms, pažįstamiems. Taip 
pat už gėles, laiškus ir atviru
kus. Ačiū labai!

Ema Gudinskienė

tus ir kitas aukštąsias mokyk
las. Joniškio  gimnazijoj m o
kytojavo žymus poetas Eug. 
Matusevičius, čia mokėsi rašy
tojas J. Avyžius, kurio rom a
nas Sodybų tuštėjimo metas, 
kaip tam leidiny rašoma išvers
tas į 23 kalbas. 1952 m. 17 lai
dą Jonišky gimnaziją baigė žy
mus kompoz. A. Raudonikis.

Leidinio pabaigoj -  reikš
mingi dabartin io  gimnazijos 
direktoriaus A. Budrio sveiki
nimai: “Linkiu tikro džiaugs
mo, tikro siekimo, įkūnyti sa
vo svajonę: tegul iš Jūsų sie
los išsilieja daug gėrio!”

p r Z l / I K y  FOUR SEASONS
i w / n r m  REALTy umjted

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

Parduodi!!) i. perkant 
ar lik del informacijos 
apie mm m, mmttm- 
min'. Skim, tomes 
Wssagos, Staywaics ir 
Collingwoodo apy
linkėse kreipkitės į

Angelę Šalvaitytę, B,A.,
pirkim o ir  pardavimo atstovę.

J  mielai jums patarnaus.

Nemokamas 1 -8 8 8 -6 5 7 - 4 8 4 4  
Darbo 7 0 5 -4 4 5 -8 1 4 3

ffetafflfi®  pastes: salvaifc@bmis.com 
Tmklaiapis: www.tomesg9Qrgiafibay.eom

mailto:salvaifc@bmis.com
http://www.tomesg9Qrgiafibay.eom
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G arsėjantis restoranas
Apie “Healthy Food Lithuanian Restaurant” 

-  JAV televizijoje ir didžiojoje spaudoje
EDVARDAS ŠULAITIS
Anksčiau Čikagos mieste 

veikė ben t dešim t lietuviškų 
restoranų. N eskaitant naujai 
priem iesčiuose netaip seniai 
mūsų tautiečių atidarytų, da
bar iš ankstesniųjų beliko tik 
du: “H ealthy  Food  L ith u a 
nian Restaurant” (Bridgeport 
ra jone) ir “Seklyčia” (M ar
quette Park).

Iš tų  dviejų labiau žino
mas yra seniausiame Čikagos 
lietuvių telkinyje Bridgeporte 
(3236 S. H alsted  S treet) jau 
beveik 70 m etų to je pačioje 
vietoje veikiantis lietuvių res
toranas. Jis gegužės 16 d. buvo 
pristatytas per Čikagos 7-ąjį 
kanalą (ABC). To kanalo re 
porteris Steve Dolinsky šį lie
tuvių restoraną pavadino “le
gendiniu”, nes ir pats rajonas, 
kuriam e jis yra įsikūręs, yra 
neeilin is: čia gyveno gana 
daug Čikagos merų, čia yra ir 
garsiosios beisbolo komandos 
“White Sox” namai -  stadionas.

A m erik ietis  rep o rte ris ,

LEDAS REFRIGERATION
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES
Skambinti

R. Jarecku l
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328
(Nemokamai atvažiuoju jkainoti)

* f

E L L č jl

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda®

Lougheed Funeral 
Home

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario

prieš ruošdam as gana ilgą 
stra ipsn į, daugiau  negu dvi 
valandas filmavo visą kugelio 
gam inim o eigą, k lausinėjo  
apie šio bei kitų lietuviškų pa
tiekalų paruošimą.
Ir dienraštyje Chicago Sun-Times

“H ealthy  Food L ith u a 
nian Restaurant” buvo išskir
tina i p ris ta ty tas ir Chicago 
Sun -  Times savaitgalio (Week
end) skyriuje birželio 22 die
ną tarp suminėtų penkių vie
tų, kurias verta išmėginti.

Eating around in the city 
rašinio au torius R ich H ein, 
pristatydamas lietuvių resto
raną, lietuviškai rašo “Blynai” 
(“P ancakes”) ir “K ugelis” 
(“Slices of baked potato pud
ding”). Taip pat pažymi, kad 
šalia šių patiekalų čia galima 
rasti ir kitokio maisto.

Restorano savininkė G ra
žina Bičiūnaitė-Santoski mums 
m inėjo, jog liepos m ėnesio 
pirmoje pusėje (maždaug lie
pos 10 d.) apie restoraną bus 
parody ta  vaizdo ištrauka  ir 
per Čikagos žinių kanalą CL- 
TV. Šio kanalo reporteris čia 
neseniai taip pat buvo atvykęs 
papietauti -  jam  maistas taip 
patiko, kad net nutarė lietu
vių res to ran ą  parodyti savo 
programoje.

Kitais metais švęs 70-metį
Ponia Gražina taip pat pa

sigyrė, kad jos vadovaujamas 
restoranas 2008-aisiais minės 
savo 70-ąją sukaktį. G. Santos- 
ki tėvai iš buvusių savininkų 
(irgi lietuvių) šią m aitinim o 
įstaigą nupirko 1960-aisiais, o 
jos mama restoranui vadovavo 
iki 1979-ųjų, kai vadovavimą 
perėmė pati Gražina.

D abar lietuvių  skaičius 
Bridgeporte jau yra labai su
mažėjęs, net nugriauta čia bu

vusi seniausioji Čikagos lietu
vių Šv. Jurgio šventovė. Todėl 
restorano lankytojai dažniau
siai yra amerikiečiai ar lietu
vių kilmės žmonės, kurie ati
tinkamomis progomis čia a t
vyksta iš kitur. Lankytojų, pa
sak savininkės, čia n iekada 
netrūksta, ypač kai nem oka
mą reklam ą šiam restoranui 
daro amerikiečių televizija ir 
didžioji spauda. Beje, restora
ne yra nemažai lietuviškų su
venyrų. Be kita ko, čia galima 
įsigyti ir marškinėlių, ant ku
rių užrašyta “Kugelis -  break
fast of the Champions”.

Restorano savininkė G ra
žina jau  ilgą laiką dainuoja  
Čikagos lietuvių operos cho
re. Be to, ji domisi plaukimu 
ir ne trukus dalyvaus visos 
Amerikos senjorų olimpiado
je, kuri vyks Louiseville mies
te, Kentucky valstijoje.

Welland, ON
Dr. RIMAS SLAVICKAS,

buvęs Welland Hydro įmonės 
direktorius, dėsto Southern 
Florida universiteto (Gaines
ville, FL) inžinerijos departa
mente ir atlieka tyrimus JAV 
“Homeland Security” departa
mentui. Jis pakviestas dalyvauti 
pagrindiniu kalbėtoju (keynote 
speaker) tarptautinėje konfe
rencijoje dėl bendradarbiavimo 
inžinerijos, technologijos, moks
lo ir profesinio lavinimo sri
tyse. Jis taip pat įtrauktas į inži
nerijos ir mokslo žinyno “Who’s 
Who in Science and Engine
ering”. Jo pasiekimus aprašė ir 
su jo nuotrauka atspausdino 
š.m. liepos 18 d. laidoje pirma
me puslapyje Wellando dien
raštis The Tribune. Konferenci
ja “Global Cooperation in En
gineering Education: Innova
tive Technologies, Studies and 
Professional D evelopm ent” 
rengiama Kauno technologijos 
universitete Lietuvoje š.m. spa
lio 4-5 d.d. Informacija teikia
ma tinklalapyje http://www.ktu. 
lt/gcee-2007.

Pirmasis lietuviu bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

r r i  A T  T Z '  A LIETUVIŲ KREDITO 
X  / \  I  J  l x / \  KOOPERATYVAS

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 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 uždaiyta.

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIU

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd.pal.čekių sąsk. iki . .0.75% Asmenines n u o ................. 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, in d ė liu s ........... 4.00% •Nemokami čekių sąskaitų
2 m. term, in d ė liu s .............4.00% apmokėjimai
3 m. term, in d ė liu s ............4.10%
4 m. term, indėlius ........... 4.20% • Narių santaupos
5 m. term, indėlius ........... 4.35% apdraustos TALKOS
RRSP ir RRIF atsargos kapitalu
(Variable).............................. 1.00% 3 mjn dol. ir Kanados
1 m- ind...................................4.00% valdžios iki $100,000.00
2 m- 'nd...................................4.00% sumos draudimu
3 m. ind..................................4.10%
4 m. ind..................................4.20%
5 m. ind..................................4.35%

Sekite kasdienę inform aciją apie nuošim čius TALKOJE  
M ASTER CARD KREDITO  KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ  

TINKLAPIS: w ww.talka.ca

■■ ■■ LIETUVIAI PASAULYJE
JA Valstybės

Filadelfijos, PA, LB apy
linkės specialus susirinkimas 
išrinkti naujau valdybai įvyko 
birželio 3 d. Šv. Andriejaus 
parapijos salėje. P irm inin
kavo LB valdybos pirm. Te
resė Gečienė, sekretoriavo 
Saulius G aralavičius. P ra 
ėjusiame susirinkime suda
rytos nominacijos komisijos 
p ranešim ą p ad arė  V irgus 
Volertas, pasidžiaugdamas, 
jog pavyko surasti kandida
tus. Buvo gauti du kandidatų 
sąrašai, iš kurių vienas nepil
nas. Kilo įvairių nuomonių, 
susidarė  sunkum ų išrink ti 
naują valdybą. Padėtį gelbė
jo  JAV LB krašto valdybos 
pirm. Vytautas Maciūnas, pa
siūlydamas susirinkimui iš
sirinkti pirmininką ir jam pa
tikėti sudaryti naujos valdy
bos sudėtį. Išrink ti du ko- 
opirmininkai R. Rrušinskie- 
nė ir V. Volertas. Susirinki
me padėkota buvusiai valdy
bai ir jos pirmininkei T. G e
čienei už atliktą darbą. Bir
želio 14 d. Lietuvių Namuo
se pristatyta naujos valdybos 
sudėtis: R. Krušinskienė, V. 
Volertas, S. Garalavičius, M. 
K apočius, D. D alku tė , R. 
Valteris, D. Krivickaitė.

Vokietija
Vasario 16-osios gimna

zijoje buvo švenčiamos Joni
nės. Jos su traukė nem ažai 
žmonių. Buvo atvykusių sve
čių iš Lenkijos, Ispanijos, Ai
rijos. A udronės ir G in taro  
Račių parengti mokiniai a t
liko programą. Jie šoko, dai
navo, grojo. Šiai program ai 
baigiantis, buvo pagerb tas 
gimnazijos direktorius A nd
rius Šmitas, mokyklai vado
vavęs 25-rius metus. Pasaulio 
lietuvių bendruom enės val
dybos sveikinimą perskaitė 
m okiniai R ita  Varnaitė ir 
Christoforas Klee. Šiam įvy
kiui pažymėti pasodinta lie
pa. Kita programa vyko lauke 
prie ąžuolo. Grojo ir dainavo 
garsiosios Jungėnų kaimo ka
pelos vyrai, atvykę iš Kalvari
jos. Jų grojama muzika pri
traukė daug šokėjų. Vyrai 
mėgino savo jėgas traukdami 
virvę. Merginos pynė vaini
kus. Jaunimas dalyvavo krep
šinio varžybose. Laužas džiu
gino jaunimą iki paryčių.

Britanija
Lietuvos ambasadoje Lon

done vyko Lietuvos komerci
jos rūm ų steigiamasis susi
rinkimas. Šio užmojo ėmėsi 
Britanijoje gyvenantys lietu
viai verslininkai iš Lietuvos, 
norėdam i užm egzti ryšius 
bei sudaryti bendradarbiavi
mo galimybes tarp  lietuvių 
verslininkų kituose kraštuo
se. Šiame susirinkime daly
vavo per 50 įvairių įm onių 
savininkų bei vadovų. A m 
basadorius Vygandas Ušac- 
kas pasigėrėjo  d idėjančia  
dvišale prekyba, išreiškė viltį, 
kad komercijos rūm ų įstei
gimas dar labiau išjudins pre- 
kybą. S usirink im e v iene- 
riem s m etam s išrinkta val
dyba. Pirmininku tapo M ar

tynas Jokšas, “Glorywood 
Ltd.” direktorius, vicepirmi
ninku -  A ndrius Runevič, 
“A2A G roup” direktorius.

Lietuvos žinių laidoje vis 
rašoma apie lietuvius, pateku
sius į vargą ir išnaudojimą Bri
tanijoje. Dvidešimt metų jau
nuolis, patikėjęs agentūros 
pažadams, atvyko į Londoną 
ieškoti laimės. Nežinodamas 
savo teisių, už surastą darbą 
autom obilių plovykloje su
m okėjo 200 svarų ir d a rb 
daviui atidavė savo pasą. Jis 
šioje darbovietėje vergavo 
pusę metų. Daugiau nebeiš
tvėręs darbo sąlygų, pėsčio
mis iš vieno Londono prie
miesčio nukeliavo į Lietuvos 
am basadą. Pastarosios am
basados tarnautojų pagalba 
galėjo sugrįžti į Lietuvą.

Airija
Airijon išvykę lietuviai 

mokytojai įsteigė šiame kraš
te Lietuvių mokytojų sąjun
gą, kurios tikslas pasirūpinti 
lietuvių išeivių švietimo rei
kalais. Manoma, kad Airijo
je yra 20,000-30,000 lietuvių 
vaikų. L ietuviai m okytojai 
Airijoje dirba ne savo profesi
jo je. Jie ilgisi pedagoginio 
darbo. Tikimasi, kad 50 narių 
turinti mokytojų sąjunga su
organizuos lietuvių kalbos 
mokymą Airijoje. Jie padės jau 
veikiančioms savaitgalio mo
kykloms, taipgi išplės tokių 
mokyklų tinklą. Susibūrę mo
kytojai galės pasidalinti ir su
kauptu patyrimu. Nors Airijo
je apsilankiusi vaiko teisių ap
saugos kontrolierė R. Šala- 
vičienė patyrė, kad kai ku
riose mokyklose vyksta dis
kriminacija, vis dėlto Airijos 
lietuvių bendruom enėje yra 
susidariusi nuomonė, jog to
kie atvejai yra reti. Priešin
gai, sąlygos yra geros puose
lėti lietuviškum ui Airijoje.

Gudija
Šventųjų Simono ir Ele

nos šventovėje Minske buvo au
kotos Mišios lietuvių kalba. 
Jas atnašavo šios parapijos 
klebonas dekanas Vladislo
vas Zavalninkas, baigęs Ry
gos kunigų seminariją. Šiose 
pam aldose dalyvavo L ietu
vos ambasadorius Gudijoje 
Edvintas Bagdonas bei am
basados tarnautojai. Taipgi da
lyvavo vysk. A ntonijus De- 
mianka, Minsko-Mogiliovo 
arkivyskupijos administrato
rius. Pastarasis padėkojo ti
kintiesiems už jų  pastangas 
rengti pamaldas ir klausytis 
Dievo žodžio gimtąja kalba. 
Po pamaldų su vyskupu buvo 
aptarta galimybė katekizuoti 
vaikus lietuvių kalba sekmadie- 
ninėje lietuvių m okykloje. 
Vyskupas žadėjo surasti lie
tuvį kunigą. Pamaldos lietu
vių kalba, kaip rašoma Voru
toje, turi ilgą istoriją. XX š. 
pradžioje lietuviai iš savo va
karinių etninių žemių kėlėsi į 
Mogiliovo, Vitebsko, Minsko 
gubernijas, kur susidarė ištisi 
kaimai. Jie turėjo savo kunigus 
ir meldėsi lietuviškai. Bet lai
kui bėgant, nutautėjo ir susilie
jo su vietiniais gyventojais. JA

http://www.ktu
http://www.talka.ca
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Iš vėjo, vandens ir sau lės g im usi poezija...
Lidija Šimkutė, Vėjo žvilgesys (Wind Sheen), Vilnius, 2003

S. KATKAUSKAITĖ
Tik atvertus Lidijos Šimkutės kny

gos Vėjo žvilgesys, puslapius, žvilgsnį 
p a trau k ia  jų  vienovė -  spausd in to  
teksto ir iliustracijų ryšys (dail. Slava 
Karm alita). Glaustos, negausios žo
džių ir kartais tarsi nutrauktos eilutės 
ir toks pat keliais potėpiais nupieštas 
piešinys, primenantis nebaigtą eskizą, 
sukelia norą atidžiau pasižiūrėti į šią 
poezijos knygą, lyg įminti jos autorių 
paslėp tą  mįslę. P raded i skaityti, ir 
prieš tave puslapiuose atsiveria dan
gaus, žemės ir vandens stichija, tačiau 
ne bauginanti, o šilta ir paguodžianti, 
nuolat besikeičianti... Autorės eilėse 
ši p ilna jū ros, saulės, vėjo, m edžių 
erdvė dalyvauja kaip žmogaus dabarti
nės akimirkos kūrėja, jo gyvenimo liu
dininkė ir dalyvė, kaip tylus draugas, 
siūlantis savo prieglobstį, kai liūdna 
ar gera, o kartais -  kaip neįspėjam a 
paslaptis.

Lidijos Šimkutės poezija išeivijos 
skaitytojams jau pažįstama iš ankstes
nių knygų, poezijos švenčių, atskirai 
spausdintų eilėraščių. Poetė priklauso 
jaunesniajai išeivijos kartai, ne tik gi
musiai Lietuvoje, bet ir išsaugojusiai 
giluminius ryšius su pirm ąja tėvyne. 
Antrąja šios kartos išeiviams tapo įvai
rios pasaulio šalys, kai II Pasaulinio 
karo sum aištis privertė  palikti tėvų 
žemę. Lidijai Šimkutei tokia atrastąja 
tėvyne tapo Australija, kur mažoji Li
dija atsidūrė įprastu II Pasaulinio karo 
bėgliams keliu.

Ji gimė 1942 m Krakių kaime, ne
toli Mosėdžio, Žemaitijoje. Karo a t
blokšta atsidūrė pabėgėlių stovyklose, 
iš ten su tėvais persikėlė į Australiją. 
Ten ir tebegyvena. L idija visą laiką 
siekė išsaugoti ir geriau pažinti tėvų 
kultūrą. Pragyvenimui pasirinkusi la
bai žemišką profesiją, ji atkakliai mo
kėsi lietuvių kalbos neakivaizdiniu 
būdu Čikagos Lietuvių kalbos institu
te, Vilniaus universitete, rašo poeziją 
abiem kalbom -  lietuvių ir anglų. Lie
tuvių kalba yra išleistos jos poezijos 
knygos: Antrasis ilgesys (1978), Prisi

minimų inkarai (1982, JAV), Vėjas ir 
šaknys (1991, Lietuva), viena angliškai 
(The Sun Paints a Sash, 2000, JAV) ir 
keturios dvikalbės. Šios tolimo žemy
no poetės kūryba yra verčiama į 9 ki
tas kalbas. Pati poetė verčia kitų tautų 
poeziją į lietuvių kalbą. Pagal L. Šim
kutės eilėraščius yra sukurta keli šokių 
spektakliai Australijoje ir Europoje, 
autorė mielai dalyvauja poezijos va
karuose ir festivaliuose, skaito savo 
eiles klausytojams.

Lidija Šimkutė
Vėjo žvilgesys -  ketvirtoji dvikalbė 

knyga. Joje -  nedaugiažodė, bet talpi 
jausmui ir iki galo neišsakytai minčiai 
L. Šimkutės poezija, būdinga jaunes
niajai išeivijos kartai. Vyresniųjų išei
vijos poetų, “žemininkų”, kurie užau
go Lietuvoje, kūryba rėm ėsi į p raei
ties ilgesį, buvusio gyvenimo praradi
mo gelmes, skaudų tuometinės būse
nos suvokimą, gyvenimą svetimoje ša
lyje, ji -  skausminga ir dažnai -  tragiš
ka. Antrosios kartos (gimusių L ietu
voje, bet užaugusių svetur) išeivijos 
poetų kūryba gimė dviejų kultūrų san
dūroje -  tėvų ir įgytosios tėvynės. Li

dijos Šimkutės poezija -  apie gyveni
mą dabar, joje tik retkarčiais ir labai 
subtiliai prisiliečiama prie savo praei
ties (eil. Motina).

Užaugusi dviejų kultūrų įtakoje, 
L. Šimkutė rašo lietuvių ir anglų kal
bomis, atrasdama abiejų kalbų skaity
to jam s tikslesnius žodžius ir įvaiz
džius savo vidinei būsenai ar eilėraščio 
minčiai išreikšti. Jos knygose, kaip pa
stebi poetas Antanas A. Jonynas, “gy
vas abiejų  kalbų m okėjim as leidžia 
au to re i v ienodai nevaržom ai a ts i
skleisti abiem  kalbom , ‘supainioda
m as’ originalo ir vertim o sąvokas”.

Skaitydamas čia aptariamą knygą, 
gali a trasti detalių , liudijančių apie 
autorės gyvenimą dviejose kultūrinėse 
erdvėse. Jos įvardijam os vienu kitu 
įvaizdžiu ar metafora. Pušis, žalia Bal
tijos banga, lakštingalos giesmė ar ra
sota brydė per žolę -  tai Lietuva. Pini- 
jos, palm ės, eukalip ta i, vandenyno 
gelm ės ir delfinai -  įgytoji tėvynė 
Australija. Bet abi tos erdvės L. Šim
kutės poezijoje viena kitai nėra prie
šingos. Beveik nėra nostalgiško grau
dumo, greičiau supratimas ir džiaugs
mas, kad abiejų kultūrų erdvėse gali 
skleistis žmogaus gyvenimo ir kūrybos 
pilnatvė, savaip praturtindam a kiek
v ieną iš jų . Kaip m inėjau, knygoje 
siaučia dangaus ir žemės stichijos. Tai 
atspindi ir knygos skyrių pavadinimai: 
Vandenyno atodūsis, M edžių aidas, 
Saulės durys, Vėjo žvilgesys. Bet gamta 
gyvena per žmogų -  jo  pojūčius, ste
bėjimus, apmąstymus, kartais net per 
sunkiai įvardijamas būsenas. L. Šim
kutės eilėse svarbu ne tik tai, kas pa
rašyta, bet ir nutylėjimai, tai, kas lieka 
tarp  žodžių. E ilutėse, kaip minėjau, 
daug saulės, vėjo, audros, judėjim o, 
tačiau iš jų  sklinda ramybė ir šviesa. 
Dažname eilėraštyje gamtos formų ir 
m inties kintamumas -  tai ne gyveni
mo aprašinėjim as, o vyksmas dabar. 
Eilėraščiai tapybiški, lyg maža akvare
lė -  keliais žodžiais piešiamas vaizdas, 
iš kurio ryškėja nuotaika, būsena, pri
siminimas ar klausimas. Netgi eilutės 
ar žodžių tvarka, grakšti ir lengva, sa

vo išdėstymu ar, galima pasakyti, eilė
raščio architektūra sustiprina turinį. 
Kai kurie eilėraščiai savo forma, vaiz
do ir minties sąsaja skamba lyg japo
niškieji haiku (klasikinės form os ja 
ponų eilėraščiai):
ŽUVĖDRA
0  gal tai buvo praskriejusi mintis 
ŽVAIG ŽD ŽIŲ  ŠVIESA  
perskiria dangų
kabo giliai įmigusios figos

Kiti eilėraščiai savo eilute, jausmo 
ir vaizdo šuoliais ir jų netikėta jungti
mi prim ena rusų poetę A ną Achma- 
tovą: (Minčių erdvėj / užsimiršta valan
dos / arbata puodelyje / verpetais sukasi
1 tavo veidas /  sustingsta tarp m ano  
minčių, psl. 90). Kaip ir šios talentin
gos poetės, ta ip  ir Lidijos Šimkutės 
eilėraščiai labai asmeniški, liudijantys 
gamtos ir žmogaus vienovę, jų abipusį 
ryšį, vidinę laisvę ir atvirum ą pasau
liui. Iš jų  galim e pasisem ti giedro ir 
nevaržom o džiaugsm o, supra tim o, 
kad pasaulis aplink mus ir mūsų sielo
je esantys slėpiniai vienos prigimties 
ir pasikartojantys am žinajam e gyvy
bės rate.

Lidijos Šimkutės poeziją lietuviš
kai skaitysime, nes mums reikalingas 
ir svarbus autorės gebėjimas perduoti 
visuotinius jausmus, jos patirtis, per
žengianti priklausom umo vienai kul
tūrai ribas. Angliškai rašytus eilėraš
čius atras tie , kas dom isi lietuviška 
kultūra, moka šiek tiek lietuviškai, bet 
nelengvai gali suprasti lietuvišką žo
dyną, poetinę kalbą. Šalia esantis ang
liškas tekstas tarsi praplečia lietuviško 
eilėraščio erdvę, lietuviškasis -  leidžia 
pajusti lietuviškos poetikos skambesį. 
Dvikalbė poezijos knyga -  dviguba 
dovana skaitytojui.

MANO M OTINA  
sėdi ir stebi
raudonus eukaliptus prie upelio 
praeivius su šunimis 
prieš daugelį metų 
sodintas rožes ir krūmus 
ji linkteli galvą 
korelos klykia 
kukabaros kvatojasi 
ji  girdi
lakštingalos giesmę 
savo gimtajame kaime

Š a u n i m ie sto  išk ilm ė
Naujos tradicijos Raudondvario pilyje -  

Kauno rajono mero įvesdinimas
DR. LEONAS MILČIUS

Lietuvos nepriklausomybės 
akto signataras

Kažin ar senosios R au 
dondvario  pilies sienos dar 
mena tokias šaunias iškilmes. 
Ir tikrai, Valstybės dienos iš
vakarėse čia susirinko per 200 
garbingų svečių. Tai ne tik  
K auno rajono  savivaldybės 
tarybos nariai, administracijos 
tarnau to ja i, seniūnai, be t ir 
keletas Lietuvos seimo narių, 
Kauno miesto meras Andrius 
Kupčinskas bei apskrities ra
jonų  m erai, apskrities virši
ninkas Rom ualdas Morkevi- 
čius ir daug kitų ne mažiau ži
nom ų bei svarbių m okslo, 
švietimo ir kultūros atstovų. 
Šiek tiek pavėlavęs, prie visų 
prisijungė ir pats Lietuvos sei
mo p irm ininkas V iktoras 
Muntianas.

Kaip iškilmių vieta, taip ir 
proga buvo tikrai neeilinė -  
K auno rajono  m ero V aleri
jaus M akūno įvesdinim as,

įte ik ian t dailin inko  Aloyzo 
Janušausko specialiai iš aukso 
ir nikeliuoto vario pagamintas 
puošnias regalijas -  m ero 
g rand inę  su K auno rajono  
herbu. Toks iškilmingas mero 
įvesdinimas rajone -  pirmasis.

A idint maršui, į didžiąją 
salę buvo įneštos Lietuvos ir 
Kauno rajono vėliavos. Vėliau 
taip pat iškilmingai buvo a t
neštos ir m ero regalijos, ku
rias, talkinant Raudondvario 
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės 
parap ijos klebonui dekanui 
kun. Augustinui Paulauskui, 
pašventino Kauno arkivysku
po augziliaras vyskupas Jonas 
Ivanauskas. M erui regalijas 
uždėjo vyriausias Kauno rajo
no savivaldybės tarybos narys 
Irenijus Šmidtas.

Prisiekdamas meras paža
dėjo gerbti ir vykdyti Lietuvos 
konstituciją ir kitus įstatymus, 
laikytis savivaldybės tarybos 
potvarkių, sąžiningai eiti me
ro pareigas ir būti visiems tei

singas, savo veikla ir žiniomis 
tarnauti šio krašto žmonių ge
rovei ir ateičiai. Davęs priesai
ką, meras čia pat pasirašė rau- 
dondvariečiams labai svarbų 
potvarkį dėl kultūros paveldo
-  Raudondvario dvaro pilies
-  išsaugojim o ir pritaikym o 
Kauno rajono bendruomenės 
reikmėms. Jam e rašoma: "... 
siekdamas išsaugoti Raudon
dvario dvaro pilį ir pritaikyti 
ją Kauno rajono bendruome
nės reikmėms, Kauno rajono 
savivaldybės adm inistracijai 
nurodau: 1. Parengti bendra

darbiavim o sutartį su L ietu
vos žemės ūkio universitetu ir 
Lietuvos žemės ūkio universi
teto  Žem ės ūkio inžinerijos 
institutu; 2. Dalyvauti L ietu
vos ir Europos sąjungos struk
tū rin ių  fondų p ro jek tų  dėl 
Raudondvario dvaro pilies iš
saugojimo rengim o procese; 
3. Parengti ir teikti svarstyti 
Kauno rajono savivaldybės ta
rybai p riem on ių  p laną  dėl 
Raudondvario dvaro pilies pri
taikymo Kauno rajono bend
ru o m e n ė s  k u ltū ro s  r e n g i
niams, pažintiniam ir kultūri

niam turizmui”.
Ką gi, padaryta gera pra

džia. O ir darbų , kur p irštu  
dursi, ten  jų  dešim tys, tiek  
lauke, tiek  ir viduje laukia. 
K alkiniais dažais nudažytos 
sienos ne vieno svečio tamsią 
eilutę nemaloniai “papuošė”. 
Žinoma, gal kai kam tai atro
dys tik  sm ulkm ena, tačiau  
daug svarbiau, kad yra vilties 
sulaukti tokių laikų, kai bet 
kuri šventė čia bus visom is 
prasmėmis šventiška.

Nukelta į 9 -tą  psl.

Akimirkos iš Kauno mero Y. Makūno įvesdinimo iškilmių
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Elzbietos Kardelienes stipendija paskirta
Pagerbdami Lietuvos operos solistę Elz

b ietą  K ardelienę, štai jau  aštuntą  kartą  su
rengėm e jos vardo dainininkų konkursą, ku
riam e buvo išrinktas pas geriausias, E. K ar
delienės stipendijos vertas jaunas daininin
kas. M etai bėga labai greitai. Rodos, nese
niai K laipėdos universiteto M enų fakulteto 
salėje įvyko pirmasis konkursas, įamžinęs jos 
atminimą.

A štu n to jo  E. K ard e lien ės  dain in inkų  
konkurso stipendininku tapo I vietos laimėto
jas Igoris Bakanas (prof. O. Glinskaitės klasės 
IV  kurso studentas). A ntroji vieta ir rek to 
riaus prem ija atiteko kurso m agistrantei Lai
mai Ceslauskaitei (prof. E. Kaniavos klasė). 
Trečiąją vietą ir rektoriaus prem iją laimėjo 
IV  kurso studentė  Sigita Kubiliūtė (doc. V. 
V adoklienės k lasė ). P rieš  k e le riu s  m etus 
įsteigta dekano prem ija už lietuvių kompozi
toriaus kūrinį buvo paskirta  I kurso magist
rantei Rimai Gėgžnaitei (doc. V. Vadoklienės 
klasė).

E. K ard e lien ės  stipend ijo s la im ėto jas 
Igoris Bakanas perspektyvus, stipraus ir gra
žaus balso tem bro savininkas. D ar būdamas 
moksleivis jis dainavo ne viename konkurse, 
kur gavo laureato  vardą. Jau studijuodamas 
D ainavim o k a ted ro je  jis aktyviai dalyvavo 
K laipėdos universitete ir m iesto kultūrinia
me gyvenime; Klaipėdos muzikinio teatro  ir 
KU M enų fakulteto  bendruose projektuose 
“Pavasario fiesta” su Mažosios Lietuvos sim
foniniu orkestru (dirig. S. D om arkas, I. L a
pins) dalyvavo konkursuose  ir koncertavo 
L atv ijo je , R usijo je , A ustrijo je . K laipėdos 
valstybiniame muzikiniame teatre jau sukūrė 
eilę vaidmenų: D on Bazilio Dž. Rossinio op. 
Sevilijos kirpėjas, kunigaikštį G rem ino Čai
kovskio op. Eugenijus Oneginas, kom andorą 
V.A. M ocarto op. Don Žuanas, daktarą Ver
džio op. Traviata, o 2007 m. kovo 24 d. Kam- 
čatkoje (Rusija) pirm ą kartą skambėjo opera, 
kurioje vaidm enį I. Bakanas atliko U berto  
Dž. Pergolezio op. Tarnaitė-ponia (dirig. I. 
Lipinš).

Džiugu, kad visi E. Kardelienės stipendi
ninkai dainuoja: D. Zibkutė, R. Ulteravičiū- 
tė, G. Platūkis, I. Bakanas -  Klaipėdos vals
tybinio muzikinio teatro  solistai, o R. Navic
kas dainavo Alfredą Dž. Verdžio op. Traviata, 
J. Butkytė -  Roziną Dž. Rossinio op. Sevilijos

Igoris Bakanas, laimėjęs aštuntąjį E. Kardelie
nės dainininkų konkursą. (Gimęs Klaipėdoje 
1984 m. liepos 17 d.)

kirpėjas, D. K usaitė sukūrė K erubiną V.A. 
M ocarto operoje Don Žuanas ir Valensjeną 
F. Leharo operetėje Linksmoji našlė; M. Put- 
na dainuoja ansamblyje “Capela A ”.

Ne tik paminėti KU M enų fakulteto Dai
navimo katedros studentai yra aktyvių meni
nių renginių dalyviai. Jie  dalyvavo Z. Pau
lausko, B. Grincevičiūtės, H. Gabor Belveder 
(Latvija, Austrija), “Gintarinės lakštingalos” 
(R usija) da in in in k ų  k o nku rsuose  ir  buvo 
įvertinti dovanomis. Tai yra ir jų  pedagogų 
įvertinimas.

Padėkos žodžių  n iek ad a  n eb ū n a  p e r  
daug. Juos reikėtų pasakyti visiems, prisidė- 
jusiems rengiant šį konkursą. Pirmiausia, Ka
nados lietuvių bendruom enės E. Kardelienės 
stipendijų fondo valdybai: A ntanui Kebliui, 
Antanui Mickui, Dainiui Jurui, dr. Donaldui 
Doell, kom pozitoriui Aleksandrui Stankevi
čiui, KU rektoriui prof, habil. dr. Vladui Žul- 
kui, KU M F dekanui prof. Vytautui Tetens- 
kui, konkurso organizaciniam kom itetui bei 
vertintojams už nuoširdų palaikymą ir sugaiš
tą brangų laiką. O jaunimui linkiu nenuleisti 
rankų ir labai daug dirbti, kad pasiektų savo 
svajonę.

Organizacinio kom iteto pirmininkė prof. 
V  Vadoklienė. AK

Šauni m iesto  išk ilm ė
Atkelta iš 8-to psl.

Ilgai tęsėsi naujajam  m e
rui skirti sveikinimai, buvo iš
sakyta daugybė linkėjim ų, 
įteiktos gėlių puokštės ir sim
bolinės dovanos.

Sveik in to jai nepam iršo  
gėlėm is apdovanoti ir  iškil
mėse dalyvavusios mero moti
nos V alentinos bei žm onos 
Aurelijos.

Po sveikinim ų V. M akū
nas kartu  su buvusiais anks
tesniais Kauno rajono merais 
-  Petru Mikelioniu, Vidmantu 
Vitkausku, Valerijonu Senvai- 
čiu, D o n a tu  Jan k au sk u  ir 
Leonardu Gineika -  Raudon
dvario dvaro parke pasodino 
ąžuoliuką. Tai dar viena graži 
tradicija, kuri reiškia, kad se
najam parkui tikrai lem ta gy
vuoti ir atjaunėti.

Tuo įvesdinimo šventė ne
sibaigė. Skam bant m uzikai, 
susirinkusieji dar ilgai apžiū
rinėjo Juozo Naujalio memo- Raudondvario dvaro parke pasodintas ąžuoliukas

rialinį muziejų, pilyje nuolat 
veikiančią dailininko K ons
tantino Zardalevičiaus tapy
bos darbų parodą, o prie vai
šių stalo tęsėsi nuotaikingos 
kalbos, sveikinimai ir linkėji
mai ne tik m ero įvesdinimo, 
bet ir už kelių dienų num ato
mos Karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo -  Valstybės dienos.

(Ntrs. L. Milčiaus)
Vysk. J. Ivanauskas su paly 
dovu

(D
O
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Šventovėje du suvalkiečiai susilažino, kuris 
jų paaukos mažiau pinigų. Kai renkant pini
gus kunigas ėjo pro šalį, pirmasis suvalkietis 
įmetė vieną centą ir nugalėtojo žvilgsniu pa
žvelgė į antrąjį.

-  Už du, -  ramiai pasakė antrasis ir per-

sižegnojo.
Žmona vyrui

Aš visada svajojau aplankyti svetimas šalis. 
Įdomu, kiek kainuotų į Europą? “Nei cen
to!”. “Kaip tai nei cento!”. “Švajoti galima 
nemokamai...”

(Parinko S. Prakapas)

d  k u l t m e j e  v e ik l o je
Lietuvos literatūros ver

tėjų sąjunga (LEVS), T ho
mas Mann kultūros centras 
ir viešoji įstaiga “Lietuviškos 
knygos” gegužės 24-28 die
nomis Nidoje (Kuršių neri
ja) surengė literatūros ver
tėjų seminarą. Jame dalyva
vo šeši lietuvių litera tū ros 
vertėjai į vokiečių kalbą ir 
šeši vokiečių literatūros ver
tėjai į lietuvių kalbą. Ištisas 
tris dienas T. Mann kultūros 
centre vertėjai analizavo kiek
vieno iš anksto atsiųstas ver
čiamųjų tekstų ištraukas, pa
dėjo vieni kitiem s spręsti 
vertimo ir teksto interpreta
cijos problemas, aptarė spe
cifinius vertim o klausimus, 
diskutavo, tobulinosi. Pasak 
LLVS pirm ininkės Jurgitos 
Mikutytės, šis vertėjų semi
naro metodas pasirinktas re
m iantis ilgam ete  užsienio 
kolegų patirtim i, parodan 
čia, kad daugiausia p rak ti
nės naudos duoda intensy
vus vertėjų darbas kelias die
nas iš eilės, ypač kartu daly
vaujant vertėjam s, verčian- 
tiem s iš ir į lietuvių kalbą.

Seminaro dalyviai nagri
nėjo  lietuvių  ir vokiečių 
rašy to jų  tekstų  vertim us, 
tarp jų Balio Sruogos Dievų 
m iškas, M arko Z ingerio  
Kaip buvo dainuojama Lais
vės alėjoje, Ričardo Gavelio 
Jauno žmogaus mem uarai, 
Aistės Ptakauskaitės Klepto- 
manas, Algimanto Mackaus 
eilėraščiai, vokiečių klasikų 
ir šiuolaikinių rašytojų kūri
niai. Seminarus vedė kviesti
nis specialistas iš Vokietijos, 
vertėjas, patyręs sem inarų 
vedėjas Thomas Brovot, ver
tėjai iš vokiečių kalbos A n
tanas Gailius ir Jurgita Mi- 
kutytė. Seminaro dalyviams 
buvo parodytas Vokietijos 
vertėjų sukurtas filmas apie 
literatūrinį vertimą Spurwe- 
chsel (Priešpriešinis eismas).

Lietuvių kultūros d ie
nos, vykusios keturias dienas 
gegužės viduryje K araliau
čiaus srityje, su traukė  net 
300 Lietuvos meno ir popu
liariosios kultūros atstovų: 
liaudies m enininkų, pop- 
scenos žvaigždžių, jaunim o 
roko  grupių , gatvės m uzi
kantų, pantomimų, buvo de
m onstruojam i kino (Arūno 
M atelio  dokum entin is fil
mas Prieš parskrendant į Že
m ę) ir teatro  (Oskaro K or
šunovo spektaklis Meistras ir 
Margarita, pagal M ichail 
Bulgakovo rom aną) m eni
ninkų darbai, vyko klasiki
nės muzikos koncertai, me
no (Adomo Galdiko tapyba) 
ir taikomosios dailės paro 
dos. Daugiausia renginių vy
ko Karaliaučiaus centrinia
me parke. Šiaulių miestas į 
Karaliaučių siuntė pučiamų
jų orkestrą ir berniukų chorą 
“D agilėlis”, V ilnius -  Ž ir
mūnų gimnazijos pučiamųjų 
orkestrą “Septima”, Kaunas 
-  folkloro ansamblį “Rateli- 
n is” , V ilkaviškis -  “Sūdu
vius”, K laipėda -  kam erinį 
orkestrą “Čam erata Klaipė
d a” . L ietuvos ir K ara liau 
čiaus krašto kultūrinis bendra

darbiavimas prasidėjo 2003 
metais, pasirašius protokolą, 
pagal kurį abi šalys kas antri 
metai rengia savo koncertus 
pas kaimynus.

Vilniaus senamiestyje, 
M ėsinių ir Dysnos gatvių 
sankirto je, buvo įam žintas 
žydų gydytojo, hum anisto, 
visuom enės veikėjo Cema- 
cho Šabado (1864-1935) at
m inim as Rom o Kvinto su
kurta skulptūra, vaizduojan
ti gydytoją su lazdele, tarsi 
stabtelėjusį ant šaligatvio ir 
apkabinusį sutiktą mažą mer
gaitę. Vilniuje gimęs ir gyve
nęs gydytojas, m edicinos 
teo re tikas, žydų b en d ru o 
menės vadovas ir humanis
tas C. Šabadas buvo itin ak
tyvus žmogus, dalyvavęs vi
suose miesto bendruomenės 
reikaluose, užsiėmęs labda
ra. Kaip medikas jis stengėsi 
padėti žmonėms -  vaikus ir 
vargšus gydė nemokamai. Jo 
pastangom is Vilniuje buvo 
įsteigta našlaičių prieglauda, 
valgyklose nemokamai mai
tinosi per 2,000 neturtingų 
vaikų.

Cemach Sabadas tapo 
rusų  rašytojo K orniejaus 
Č iukovskio pasakos h e ro 
jaus -  D ak taro  A iskaudos 
prototipu. Čiukovskis savo 
memuaruose prisimena, kad 
su šiuo gydytoju susipažino 
Vilniuje 1912 metais. C. Ša
badas buvo Vilniaus miesto 
tarybos narys, Lenkijos sena
torius, aktyviai reiškėsi kaip 
publicistas, buvo daugelio 
leidinių jidiš kalba iniciato
rius ir redaktorius. Po jo mir
ties viena Vilniaus gatvė bu
vo pavadinta jo vardu, viena
me iš Vilniaus priem iesčių 
iki II Pasaulinio karo stovėjo 
C. Šabado b iustas, dabar 
saugom as žydų m uziejuje.

Aktorius Jonas Lalas, 
Lietuvos valstybinio teatro  
veteranas, m irė gegužės 22 
d. eidamas 80-uosius metus. 
Gimęs Kruopiuose (Akme
nės rajonas), vyresniosios 
karto s žiūrovam s įsim inė 
charakteriniais vaidmenimis 
lietuvių dramaturgijos pasta
tym uose, kuriuos režisavo 
Borisas Dauguvietis, Henri
kas Vancevičius, Irena Bu
čienė, Algirdas Lapenas. Ar
tim ai bendravo su B. D au
guviečiu, ypatingų žiūrovų 
simpatijų susilaukė Žaldoko 
vaidmeniu komedijoje Žal
dokynė. J. Lalas buvo ne tik 
aktorius, bet ir teatrinio gri
mo žinovas, išleidęs ta tema 
vadovėlį ir dėstęs šią discipli
ną Lietuvos konservatorijo
je. Paskelbė savo prisimini
m ų apie d ram atu rgą  Kazį 
Inčiūrą.

Režisieriui Juozui Milti
niui pam inklą ruošiam asi 
sta ty ti Panevėžio Laisvės 
aikštėje šalia J. Miltinio vardo 
teatro. 2005 m. paskelbtą pa
minklo konkursą režisieriaus 
100-osioms metinėms laimė
jo  skulptorius R egim antas 
Midvikis, sukūręs skulptūrą 
Mintis, kurioje J. Miltinis pa
vaizduotas sėdintis ant besi
sukančio rato. Paminklui Pa
nevėžio miesto savivaldybė 
skyrė 100,000 litų. GK



10  TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2007. VII. 24 Nr. 30-31

Prisikėlimo
Kredito Kooperatyvas
3 Resurrection Rd. Toronto, Ontario M9A 5G1 
Tel.: 416-532-3400 Fax: 4 16->32-4816 
Anapilyje: Tel: 905-566-0006 Fax: 905-566-1554

KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šeštad. nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 v.r. iki 12.45 v.p.p.
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtad. nuo 1 v.p.p. iki 
8 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.

AKTYVAI per 75 milijonus doleriu

MOKA UZ: IMA UZ:

B irželio  m ėnesio  su k ilim as

90-179 d. term, ind...................... 2.50%
180-364 d. term, ind....................2.75%
1 metų term, indėlius.................3.35%
2 metų term, indėlius.................3.50%
3 metų term, indėlius................ 3.55%
4 metų term, indėlius................ 3.60%
5 metų term, indėlius.................3.70%
1 metų “cashable” GIC ............3.50%
1 metų GlC-met. palūk............... 4.10%
2 metų GlC-met. palūk............... 4.10%
3 metų GlC-met. palūk............... 4.20%
4 metų GlC-met. palūk............... 4.30%
5 metų GlC-met. palūk............... 4.35%
RRSP, RRIF “Variable” .............. 2.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .4.60% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.65% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.75% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.85%
Taupomąją sąskaitą iki ............ 1.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ___ 1.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

term, ind..............................4.50%

Asmenines paskolas
nuo .................... 7.25%

Sutarties paskolas
nuo .................... 7.25%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 m e tų .................5.80%
2 m e tų .................5.95%
3 m e tų .................6.15%
4 m e tų .................6.25%
5 m e tų .................6.40%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 m e tų ___ 6.25%

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas

ZIGMAS TAMAKAUSKAS,
Kauno miesto savivaldybės

Švietimo tarybos narys, 
istorijos mokytojas

Tęsinys iš 29 nr.

Apie tai rašo savo prisimi
nimuose Jonas Venckevičius: 
“Važiuodami dviračiais pora 
kilometrų už Karmėlavos, kai
rėje kelio pusėje pastebėjome 
subombarduotų rusų tankų ko
loną. Keliasdešimt tankų riog
sojo atsigręžę į Kauną...”

L ietuvos sukilėlių  sm ū
giai buvo labai skaudūs mūsų 
kraštą okupavusiai sovietinei 
kariaunai. Pažym ėtina, kad 
Lietuvos sukilimo faktą birže
lio 23 d ieną  nenorom is p a 
sauliui pripažino, pagarsinda
mas per radiją buvęs sovietų 
užsienio reikalų komisaras V. 
M olotovas. Jis šiurkščiai pa
teikdam as žinią apie naujos 
krašto vyriausybės sudarymą, 
įtūžęs užsipuolė sukilėlius, ap- 
šaudžiusius raudonarmiečius. 
Lietuvių sukilėlių narsą vėliau 
pripažino ir vokiečiai, nutylė
dami tačiau patį sukilimo tiks
lą -  Lietuvos laisvės siekį.

Sukilimas pareikalavo ir 
nem ažų aukų. Per sukilim ą 
žuvo apie 4,000 sukilėlių ir ki
tų žmonių. Birželio 26 dieną 
vyko žuvusių sukilėlių laidotu
vės. Lietuvos laikinosios vyriau
sybės vardu kalbėjo laikinai 
ėjęs ministerio pirmininko pa
reigas švietimo ministeris pro
fesorius Juozas A m brazevi
čius. Jis sakė: “Ne pirmas kar
tas šioje v ieto je  p rasiveria  
duobės, kad priimtų kūnus tų, 
kurių kraujas reikalingas pa
laistyti tautos laisvei. (...) Tai 
rodo, kokia stipri tėvynės mei
lė jau  yra išaugusi jos vaikų 
širdyse, kad ištisi jų  būriai -  
šim tai ir tūkstančia i -  savo 
noru ryžosi num irti, kad tik 
svetimiems nevergautų...”

To meto didžiosios valsty
bės, kariavusios antihitlerinė
je pusėje, Birželio sukilimo ir 
Laikinosios vyriausybės nepri
pažino bijodamos, kad tai ne
būtų palaikoma prieš Sovietų 
Sąjungą n uk re ip ta is  veiks
mais. Tų valstybių nenoras 
pyktis su sovietais lėmė ir po
kario metų ilgą Lietuvos oku
paciją.

Šiandien sukilėlių auką, 
kaip ir patį sukilimą, stengiasi 
kai kurios jėgos visai neprisi
minti arba net jį juodinti, suta
patinti su žydų tautos tragedi
ja. N et Lietuvos seimas, pa
veiktas zurufų, slavinu ar vi- 
zantalių piktų balsų, susvyra
vo, atšaukęs jau priimtą įsta
tymą, pripažinusį tuometinės 
Laikinosios vyriausybės statu
są. Ne geresnė padėtis ir kai 
kuriose m okyklose, kuriose 
žydų žudym ą tendencingai 
stengiamasi priskirti Birželio 
sukilėliams, sukilimo vadovy
bei arba tiesiog ignoruojamas 
sukilimo turinys, jo tikslai. Ž i
noma, kad kilus karui ir oku
pacinei kariuom enei tra u 
kiantis, tarpuvaldžio metu ki
lo kažkokia atkeršijimo akcija 
už tūkstančius ištremtų ir nu
kankintų lietuvių. Šioje akci
joje tarp sušaudytų komunistų

buvo ir žydų. Tačiau tai ne
reiškia, kad tokioms akcijoms 
pritarė Lietuvos laikinoji vy
riausybė ar sukilėlių vadovy
bė. Žydų tautos naikinimas -  
buvo H itlerio politika. Jis tą 
patį darė ir kituose užgrob
tuose kraštuose. Įžengus vo
kiečių kariuomenei, netrukus 
pradėjo sklaidytis susidaryta 
šventinė nuo taika. K asdien 
vis labiau ryškėjo, kad vieną 
okupaciją pakeitė kita, visiš
kai nesiskaitydama su lietuvių 
tautos norais bei sukilimo ir 
Laikinosios vyriausybės bran
dintais tikslais. Jau pačiomis 
pirmomis karo dienomis atvy
kęs į K auną SS genero las 
Stahleckeris sudarė žydų nai
kinim o planus, stengėsi su
kurstyti žydų pogromus, įstei
gė V ilijam polėje žydų getą. 
Šia tema neseniai įdomių min
čių spaudoje  yra pateikusi 
Vilniaus universiteto vokiečių 
kalbos dėstytoja Irena Tuma- 
vičiūtė.

Laikinoji vyriausybė kiek 
galėdama stengėsi padėti žy
dams. Vyriausybės narys ge
nero las Stasys R aštikis tuo 
klausimu net nuvyko pas vo
kiečių karo kom endantą ge
nerolą von Pohl, jam pareikš
damas “kad Lietuvos vyriau
sybė ir lietuvių visuomenė la
bai susirūpinusi vokiečių ak
cija prieš žydus”. Taip pat bu
vo kreiptasi ir į aukštesnę vo
kiečių valdžią, kad ji sustabdy
tų Kaune ir provincijoje te 
bevykstančių akciją prieš žy
dus. Šiuo klausimu rūpinosi ir 
L ietuvos katalikų Bažnyčia, 
įvairiose vokiečių įstaigose 
darydam a žygių prieš žydų 
naikinimą. Lietuvos laikinoji 
vyriausybė stengėsi atnaujinti 
1938 m etų Konstitucijos vei
kimą, pasmerkdama 1940 me
tų sovietinę agresiją prieš Lie
tuvą. Tačiau užėm ę m ūsų 
kraštą vokiečiai vis labiau ėmė 
trukdyti vyriausybės darbui, 
kuri stengėsi suvienyti vienam 
tikslui visas lietuvių politines 
jėgas, atstatyti kraštą. Liepos 
m ėnesio 25 d ieną vokiečiai 
paskelbė civilinės valdžios įve
dim ą Pabaltijo  valstybėse. 
Laikinosios vyriausybės toli
mesnė veikla pasidarė neįma
noma. Rugpjūčio 5 dieną įvy
ko paskutinis Lietuvos laiki
nosios vyriausybės posėdis. 
Nors vyriausybė gyvavo tik še
šias savaites, bet jos veikla ir 
pats sukilim as tu rė jo  didelį 
poveikį demaskuojant sovieti
nę p ropagandą, a tgaunan t 
tautai savo pasitikėjimo jėgas. 
Tūkstančiai sukilėlių parodė 
Lietuvos gyvybingumą, Lietu
vos interesų gynimą. Gražiai 
apie tai rašė žurnalistas Bro
nys Raila: “Sukilimas tiesio
giai buvo nukreiptas prieš ru
sus, bet netiesiogiai jis kartu 
buvo nukreiptas ir prieš vo
kiečių in teresus. Sukilim as 
buvo grynai lietuviškas reika
las ir savo svarbiausiu uždavi
niu turėjo tik lietuvių tautos 
išlaisvinim o ir nep rik lauso 
mos Lietuvos valstybės intere
sus”. Aktyvus rezistentas tei
sininkas Mykolas Naujokaitis 
p riduria , kad sukilim o nuo

stata buvo “viską atiduoti Lie
tuvai -  šia mintimi vadovavosi 
mano draugai, su kuriais kar
tu  tek o  d irb ti. Tarnavom e 
Dievui, Tėvynei ir Žmonijai -  
tokia nuostata vadovavomės”.

A p ie  B irželio  sukilim ą 
būtų galima dar daug kalbėti, 
apie jį n em ažai ir parašy ta. 
Galėtum e gal jį lyginti su 1956 
m etais vykusia antisovietine 
Vengrijos revoliucija. Tačiau 
tokio lyginimo metu turėtum e 
p irm um ą a tid u o ti L ietuvos 
1941 m etų birželio sukilimui 
-  čia lietuvių  tau ta  didžiųjų 
pasaulio valstybių grum tynė
se, pirmoji išdrįso ginklu pasi
priešinti sovietiniam  agreso
riui. Ne veltui profesorius E d
vardas Gudavičius, kalbėda
mas apie Birželio sukilimą sa
kė : ta i buvo “v ienas d id in 
g iausių  m ūsų isto rijo s  m o
mentų, tautos žygdarbis”. Su
kilim o įtak o je  ta u ta  atgavo 
savo jėgas, pasitikėjimą, ryžtą, 
davusį impulsą tolimesnei 10 
metų trukusiai legendinei par
tizan ine i kovai p rieš  a n trą  
kartą okupavusią mūsų šalį -  
Sovietų Sąjungą.

Taigi tokia ta birželio mė
nesio istorija, susijusi su di
džiuoju Tuskulėnų kapu -  žu
vę, bet nenugalėti, kaip nenu
galėta prisikėlusi savo Trispal
vės šlove ir pakilusi mūsų dva
sinės vienybės sparnais Lietu
va. Kokia ji yra ir bus vėl pri
klausys nuo mūsų pačių. Rem- 
kimės į savo šaknis. Gaila tik, 
kad p e r šių m etų m okyklinį 
abiturientų  istorijos egzam i
ną, nė vieno klausimo nebuvo 
nei apie mūsų kovas dėl lais
vės, nei apie birželio įvykius, 
nei apie rezistenciją...

G era , kad  yra įsikūrusi 
1941 m etų Birželio sukilėlių 
sąjunga, savo veikla p ratu rti
nanti Lietuvos Laisvės kovo
tojų organizacijų būrį, prim e
nanti tuos mūsų garbingos is
torijos puslapius. Ne tik p ri
menanti, bet su dideliu rūpes
čiu besistengianti, kad nieka
da nebūtų pamiršti tie, kurie 
savo gyvybę paaukojo gyvajai 
L ietuvai. M alonu p rim in ti, 
kad šios Sąjungos pagrindine 
veikla rūpinasi niekada nepa
vargstantis ir visada gerano
riškai nusite ikęs jos p irm i
ninkas A lfonsas Ž aldokas.

Istorijos šiukšlynan nuėjo 
visi muravjovai, jekaterinos, 
leninai, hitleriai, Stalinai, sus- 
lovai, dekanozovai ir berijos 
su savo pragaištinga veikla, 
veidm ainiškais bei m elagin
gais užrašais: “Kas atplėšta -  
buvo grąžinta”. Niekada Lie
tuva nebuvo Rusijos nuosavy
bė. Ir neleisime plėšyti mūsų 
žemės -  čia mūsų vienintelė 
pasaulyje -  Lietuva. Mes turi
me visada tu rėti savo tautos 
viziją. Gražiai yra pasakęs is
to rikas  Jonas D ainauskas: 
“Kuo didesnė žmonėse savo
sios tautos vizija, tuo stipresnė 
tau ta , tuo lengviau gali atsi
sp irti pavojui. Todėl labai 
svarbu, kad lietuvių tauta liktų 
kuo labiau lietuviška“.

Visi prisidėkim e prie šio 
kilnaus tikslo.

(Pabaiga)

KELIAUJANT Į EUR O PĄ NEU ŽM IR ŠK ITE  ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ
NAUDO KITĖS “INTERAC-PLUS” KORTELE

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas  
APLANKYKITE M USŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com

PRISIKĖLIM O KREDITO
KOOPERATYVAS

praneša, kad

S K Y R IU S  A N A P IL Y JE
vasaros metu

(birželio 28 - rugpjūčio 30 d,d.)
K ET V IR T A D IE N IA IS V E IK S  

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

© R T O D O N T Ė

Dr. Skaistė Našlėnaitė
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCDCC)

1. Ę Royal York O rthodontics
I K M I  ... r  f I J įS I 3029 Bloor Street West

' ' - i (prie naujos ‘PAttAM OS’)

Toronto ON.M8W1C5
Tel. (416) 207-0885

m  iH P— f Kviečiam e mažus ir didelius!

H o m e L i f e
Victory Realty Inc,, Brokerage'

10720 Yonge Street, Suite 226 
Richmond Hill, ON M C 3C9

L a i m a  S l i ž a u s k a s
pirkimo ir pardavimo atstovė

Ruošiatės pirkti namą? Kreipkitės, n e m m ls ite , 
Turite sunkumų gauti paskolą ? Kreipkitės, padėsime.

TEL= 905-737-0033  416-803-9133 (nei.) 
FAX: 905-737-3132 cl.paltas: laima.sLgyahoo.ca

*lndependen% Om ed  and Operates, RE AU o i#

http://www.rpcul.com
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Amerikos lietuvių fondo spaudos konferencija
Pelno skirstymo komiteto pranešimas

ALDONA ŠMULKŠTIENĖ
Š.m. birželio 29 d. PLC, 

Lemonte, įvyko ALF spaudos 
konferencija. Be spaudos a t
stovų, dalyvavo A L F  t-bos 
pirm. Arvydas Tamulis, ALF 
v-bos pirm . R am ūnas A st
rauskas, Pelno skirstymo ko
to pirm. Algirdas Saulis ir ad
m inistratorė Laim a Petroliū- 
nienė. Konferencijai vadova
vo A. Tam ulis. Jis p ran ešė , 
kad taryba (po metinio suvažia
vimo) jau  posėdžiavo 2 ka r
tus, supažindino su t-bos, v- 
bos, komitetų ir kontrolės ko
misijos sudėtimi.

Tarybą sudaro  R am ūnas 
A strauskas, D a n u tė  B indo- 
kienė, Sigita Balzekienė, Jū 
ratė Budrienė, Saulius Cyvas, 
Rimas Domanskis, R im antas 
Griškelis, Vytautas Kamantas, 
Vytenis Kirvelaitis, D aina Ko- 
jelytė, Saulius Kuprys, Almis 
Kuolas, Laurynas Misevičius, 
Vytas N arutis, R am ona Ste- 
ponavičiūtė-Žem aitienė, A l
girdas Saulis, Arvydas Tamu
lis, Roberts Vitas. Valdybą su
daro  R am ūnas A strauskas, 
Valdas A ušra, S igita  B alze
kienė, Saulius Cyvas, Kęstutis 
Ječius, Marius Kasniūnas, Ta
das Kubilius, Laima Petroliū- 
nienė. G arbės k-to pirm . yra 
Kazys Ambrozaitis, Finansų -  
R im antas G riškelis, Įsta tų  -  
Saulius Kuprys, M eno globos 
-  Vytenis K irvelaitis , Pelno 
skirstym o -  A lgirdas Saulis, 
P lė tro s  -  R o b e rta s  V itas. 
K on tro lės kom isija  -  Vytas 
Vaitkus (pirm .), Kazys Lau-

LIETUVOS AMBASADA ROMOJE
Italijos valdžia negali iš rusų atimti buvusios 

Lietuvos ambasados “Villa L ituania” pastato 
Romoje, kurį Lietuvos respublika savo lėšomis 
nupirko, ir ji priklauso Lietuvai, bet siūlo Lietu
vai “kompensaciją” -  kitą pastatą. Todėl Lietu
vos valdžia neturėtų nusileisti ir nedelsiant turė
tų Rusiją patraukti į tarptautinį Strasburgo teis
mą ir reikalauti iš jų ne tik sugrąžinti rusų už
grobtą pastatą, bet dar, kad jie apmokėtų nuo
mą už tuos visus metus, per kuriuos jie ten gy
veno.

O dabar lietuviai turėtų įdėti trumpą skelbi
mą su “Villa L ituania” nuotrauka į kokį nors 
įtakingą Amerikos žurnalą kaip Time ir po tos 
nuotraukos parašyti: “Štai Lietuvos pastatas 
‘Villa Lituania’ Romoje, kurį rusai neteisėtai už-

S tipendijom s gau ta  118 
prašymų. Patenkinta 81. Sti
pendijom s pask irta  124,338 
dol. (6,520 dol. palikta antram 
skirstym ui). Iš 124,338 dol. 
sumos 77% (95,454 dol.) yra 
iš 44 specialių stipendijų fon
dų ir skiriama pagal tų fondų 
steigėjų nurodymus.

2007 m. ALF stipendijos 
pagal vietovę pasiskirstė taip: 
JAV -  35% (43,500 dol.), kitur
-  33% (41,300 dol.), Lietuvai
-  32% (39,538 dol.).

Įvairiai param ai buvo 
gau ta  173 prašym ai. P a ten 
k in ta  128 prašym ai 413,314 
dol. sumai. (Iš tos sumos pa
gal 19 specialių  fondų įvai
riems projektams steigėjų nu
rodymus paskirta 10,439 dol.). 
Antram skirstymui liko 55,828 
dol.

2007 m. ALF param a pa
gal kategorijas paskirsty ta: 
JAV Lietuvių bendruom enei
-  150,518 dol., Pasaulio lietu
vių bend ruom enei -  62,949 
dol., stipendijom s -  124,338 
dol., prašymams iš JAV -110,- 
558 dol., prašym am s iš kitų 
k raštų  -  12,500 dol., p rašy
m am s iš L ietuvos -  28,850 
dol., p aram a pagal steigėjų 
nurodymus -  10,439 dol., ži- 
niasklaidai -  37,500 dol.

Pagal veiklos sritis pa ra 
ma paskirsty ta: švietim ui 
124,568 dol., stipendijom s -  
124,338 dol., visuom eninei 
veiklai -  116,138 dol., jaunimo 
veiklai -  76,458 dol., kultūri
niam s pro jek tam s -  58,650 
dol., žiniasklaidai -  37,500 dol.

grobė ir dar iki šiol jo negrąžino Lietuvai”. Ir te
gul visas pasaulis žino, kas tie rusai.

L. Stankevičius, Montreal, PQ
GYVOS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS 

PAMOKOS
2006 m. gruodžio 15 d. Šilutėje įvykusios 

moksleivių viktorinos “Pažink savo kraštą -  Ma
žąją Lietuvą” dalyviams žadėtą ekskursiją po 
Karaliaučiaus kraštą viktorinos organizatoriai 
surengė š.m. balandžio 5 d. Ekskursijos išlaidoms 
apmokėti panaudota 1,992.20 Lt, iš gautų 3,000 
Lt iš Mažosios Lietuvos fondo. Likutį numato 
panaudoti šių metų viktorinai.

Šilutės naujienų korespondentė Skirmantė 
Paplauskienė gegužės 10 d., nr. 33 smulkiai ap
rašė sėkmingą kelionę.

I. Adomavičienė, Toronto, ON

kaitis ir D alia  Povilaitienė.
ALF tarybos pirm. A. Ta

mulis pranešė, kad buvo gau
tas Padėkos raštas iš Lietuvos 
dailės muziejaus direktoriaus 
Rom ualdo Budrio, kuriam e 
dėkojam a už L ietuvai A LF 
dovanotus dail. Prano Dom- 
šaičio 135 kūrinius. (Klaipė
doje P. Dom šaičio galerijoje 
saugom i 530 kūrin ia i, jau  
anksčiau ALF nusiųsti Lietu
vai). Taip pat dėkojama už 36 
piešinius iš Mstislavo D obu
žinskio ciklo Senoji Lietuva.

A. Tamulis dar pranešė, 
kad rudenį ALF nariams bus 
išsiuntinėta apklausa, kur tarp 
kitų klausimų savo nuomonę 
galės pa re ik šti ir dėl pelno 
skirstymo. Svarbiausias šios 
konferencijos reikalas buvo 
pranešimas apie 2007 m. pel
no skirstymą. Išsamų praneši
mą padarė Pelno skirstymo k- 
to pirm. A. Saulis. Pelno skirs
tymo kom itetą  sudarė 3 na
riai iš ALF, 3 nariai iš LB ir 
po vieną antrininką iš ALF ir 
iš LB. Iš ALF: Algirdas Saulis 
(pirm.), Vytautas Kamantas ir 
A lm is K uolas, an trin inkė  -  
Jūratė Budrienė. Iš LB: Rasa 
Juškienė, Janina Litvinienė ir 
Dainius Skripkauskas, an tri
ninkė -  Elona Vaišnienė.

Stipendijų skirstymo pa
komitetį sudarė Tadas Kulbius 
(pirm.), Sigita Baniulytė, Va- 
nesa Kaselionis, Andrius Ta
mulis, Jūratė Budrienė ir Juo
zas Polikaitis. Šiais metais ALF 
skyrė paramai 600,000 dol. Pa
ram a teikiam a studentam s ir 
įvairių projektų prašytojams.

S K A ITY TO JA I PASISAKO

Jei norite pirkti ar parduoti 
namą, ar gauti informacijų, 
prašau man paskambinti. 
Prižadu mielai ir  sąžiningai 
patarnauti.

Lina K uliavienė

2320 Bloor Street West
T o ro n to , O n ta r io  M 6S  1P2

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

m
“Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981”

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE!

Dėl nuosavybės /vertinimo skambinkite

( 4 1 6 )  2 3 6 - 6 0 0 0
Sutton Group-Assurance Realty Ine.

AKTYVAI per 150  milijonų dolerių

MOKA UZ:
1.25%  Taupomoji sąskaita  
iki 1.50%  kasd. paluk. 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. G IC  invest, pažym . 
4.10%  už 2 m. G IC  invest, pažym . 
4.20%  už 3 m. G IC  invest, pažym . 
4.35%  už 4  m. G IC  invest, pažym . 
4.35%  už 5 m. G IC  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 m etų G IC  
2.00%  už JAV dol. kasd.pal.sąsk.

IMAME:
už asm enines paskolas

n u o .................... 7.25%
už nekilnojam o turto  
paskolas (m ortgages) su 
- nekeičiam u nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų . . . .  .5.75%
2 metų . . . .  .5.95%
3 metų . . . .  .6.05%
4 metų . . . .  .6.35%
5 metų . . . . .6.35%

su keičiam u
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 • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES) 

KANADOS, IAV 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 LIETUVĄ IR KITUR

KASOS VALANDOS
Pinnad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 330 v.p.p.; ketvirtad. ir penktad. nuo 9 vr. - 8 v.v. 

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

SKYRIAI:
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C1 Telefonas: 416 207-9239 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149

j# ^ P L U S

APLANKYKITE MUSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca

ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENK US, jL.o.i..s,oue
40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9S 4W7

E-mail: tcnTCenkus@rogers.com

TEL: (4 1 6 )  2 3 7 -1 8 9 3 F A X : ( 4 1 6 )  2 3 7 - 0 4 2 6

KOKIA MANO NAMO/
“CONDO” VERTĖ?

Mielai k  sąžiningai padarysiu 
nemoką (vertinimą be jok ių  

Jūsų įsipareigojimų,

SKAMBINKITE TIESIOG

TEODORUI 
STANĮ U LUJI, b .a .

4 !6 ~879~4937

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

mailto:info@parama.ca
http://www.parama.ca
mailto:tcnTCenkus@rogers.com
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“Aušros” mergaičių D komanda, laimėjusi aukso medalį ŠALFASS žaidynėse Klyvlande 
gegužės 19-20 d.d. Priekyje iš k.: Daniela Šablinskaitė, Simone Pabrėžaitė, Justina Melkytė, 
Erika Kišonaitė; antroje eilėje -  trenerio pavad. Kristina Garbaliauskaitė, Alicija Dauginytė, 
Leah Evershed, Olivija Kamaitytė, Elena Zubrickaitė, treneris Alvinas Kišonas. Rezultatai 
buvo: “Aušra” 42 -  Toronto “Anapilis” 20; “Aušra” 26 -  Čikagos “Lituanica” 18; ir baigmėje 
“Aušra” 22 -  Klyvlando “Žaibas” 17

K ultūros centras
Europos lietuvių kultūros centro Hūttenfelde 

atidarymas
Šių m etų rugsėjo mėn. 1 

d. Hūttenfelde, Romuvos pi
lyje, atidaromas Europos lie
tuvių kultūros cen tras (EL- 
KC). Centro tikslai yra kurti 
išsamų Lietuvos įvaizdį sklei
džiant informaciją apie kultū
rin į, v isuom eninį ir po litin į 
Lietuvos gyvenimą; plėsti Lie
tuvos ir Europos kraštų pilie
čių bendradarbiavim ą kultū
ros srityje bei rūpintis E uro
pos kraštuose gyvenančių lie
tuvių ryšiu su Lietuva ir remti 
jų  lietuvybės išlaikym o p a 
stangas.

ELK C d irek to riaus vie
tai užimti buvo paskelbtas vie
šas konkursas, kurio  m etu  
gauta paraiškų iš keleto E u 
ropos kraštų. Atrankos komi
sija, kurią sudarė Pasaulio lie
tuvių bendruomenės, Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa
m ento  prie LR  vyriausybės, 
Vokietijos lietuvių bendruo
menės tarybos atstovai ir Vo
kietijos lietuvių bendruom e
nės valdyba, iš visų pateik tų  
kandidatūrų tinkamiausiu iš
rinko  R im ą Č uplinską. Be 
kand idatų  kom petencijos ir 
nuveiktų darbų panašiose sri
tyse atrankos komisija ypatin
gai atidžiai nagrinėjo ir verti
no kandidatų idėjas ir pateik
tus ELKC veiklos ir p lėtros 
planus.

ELKC veiklos kryptys skirs
tom os į paslaugas, taikomas 
nelietuviškai Europos visuo
menei, ir į tokias, kurios tai
kom os E u ropo je  gyvenan
tiem s lietuviam s. A tsižvel
g ian t į ak tualiausius p o re i
kius, artimiausia ELKC veikla 
koncentruosis ties šiais užda
viniais.

Lietuvių kultūros in sti
tuto darbų tęstinumas ir plėt
ra. ELKC vedėjas išsamiai su
sipažins su LKI renginių o r
ganizavimo, publicistiniais ir 
bibliotekos bei archyvo išlai
kymo darbais. ELKC galėtų

išsaugoti paveldą ir plėsti LKI 
darbus europiniu lygmeniu. Iš 
vienos pusės tai reikštų siūlyti 
Europos lietuvių bendruom e
nėms jų  veiklos istorinių m e
džiagų archyvavimo bei kata- 
logizavimo paslaugas, kad šis 
išeivijos kultūrin is paveldas 
būtų prieinamas ateities kar
toms. Į LKI renginius reikėtų 
kviesti m okslininkus iš kitų 
Europos šalių. Įdom esnę ar
chyvinę medžiagą derėtų digi- 
talizuoti ir pa te ik ti tinkam u 
formatu internete, kad ji būtų 
prieinam a mokslininkams vi
same pasaulyje.

Vilnius -  Europos kultū
ros sostinė 2009.2009-ieji me
tai labai ypatingi Lietuvai: ne 
tik minime Lietuvos vardo pa
minėjimo tūkstantmetį, bet ir 
dalyvaujam e ES M inisterių  
tarybos išleistoje programoje 
“Europos kultūros sostinės”. 
V ilniaus m iesto savivaldybė 
tikisi, jog dalyvavimas p ro 
jek te  atvers kelius k u ltū ri
niam  bendradarb iav im ui su 
kitomis Europos šalimis ir ski
ria jam labai daug dėmesio ir 
lėšų. Todėl galim a tik  p as i
džiaugti, kad ELKC atvers sa
vo duris dar tebevykstant pa
ruošiam iesiem s darbam s ir 
galės į juos įsijungti. Vienas iš 
ELKC pirmenybinių veiksmų 
bus bendradarbiavimas su Kul
tūros sostinės ruošos kom i
tetu , organizuojant įvairiau
sio pobūdžio kultūrinius ren
ginius, garsinančius Vilniaus 
miestą ir Lietuvos vardą E u
ropoje.

ELKC ir Vasario 16-osios 
gimnazijos sugyvenimas. EL
KC steigim as H ū tte n fe ld ’e 
bus naudingas tiek Kultūros 
centrui, tiek gimnazijai. Atsi
radus galim ybėm s į ELKC 
veiklą įtraukti gimnazijos už
klasinės kultūrinės veiklos bū
relius, tuo pačiu būtų stiprina
ma ši veikla gimnazijoje. EL
KC galėtų net skatinti gimna

zijos m oksleivių ku ltū rinės 
veiklos p lė trą , rengdam as 
projektus, kuriuose gimnazis
tai galėtų pasirodyti placiąjai 
visuomenei ne tik Vokietijoje, 
bet ir kituose Europos kraš
tuose.

Švietimas ir vaikų stovyk
los. ELKC veikla švietimo ir 
vaikų stovyklų organizavimo 
srityse išryškės tik  glaudžiai 
bendradarbiaujant su VLB ir 
kitų Europos kraštų Bendruo
m enių švietimo komisijomis. 
ELKC imsis visų darbų, kurie 
palengvintų lietuviškų mokyk
lėlių  steig im ą bei veikim ą 
(konsultacinės paslaugos, tin
kamos m etodinės medžiagos, 
parūp in im as a rb a  netgi jos 
paruošim o koordinavim as).

Internetinių portalų kūri
mas. ELKC darbas ir kaupia
ma informacija turi būti priei
nam a kuo platesniam  visuo
menės ratui. Todėl reprezen
tacinio Kultūros centro inter- 
netinės svetainės kūrimas bus 
vienas pirminių ELKC darbų. 
Šiuo pagrindu ateityje bus ku
riami platesnio pobūdžio por
talai anglų kalba apie lietuvių 
gyvenimo Europos kraštuose 
dabartį ir istoriją.

Nuolatinis bendradarbia
vimas su VLB ir Europos kraš
tų lietuvių Bendruomenėmis. 
A tsižvelgiant į pagrindinius 
ELKC tikslus, ypatingas dė
mesys bus skiriam as tam 
priam  bendradarbiavim ui su 
Europos lietuvių bendruom e
nėmis. ELKC siekia veikti eu
ropiniu lygmeniu ir todėl Vo
kietijos lietuvių bendruom e
nės valdyba kviečia ir skatina 
lietuvių bendruom enių atsto
vus aktyviai savo idėjom is, 
m intim is ar pageidavim ais 
prisidėti prie ELKC teikiamų 
paslaugų konkretizavimo.

ELKC yra institucija, ku
rios paslaugomis galės naudo
tis platus Europos kraštų gy
ven to jų  ra tas , o sėkm inga 
ELKC veiklos plėtra bus įma
nom a tik išlaikant nuolatinį 
dialogą su Vokietijos ir kitų 
Europos kraštų lietuvių bend
ruomenėmis! Inf.

Pirm enybių laim ėtojai
Gegužės 19-20 d.d. Klyv

lande vykusiose jaunių ŠAL
FASS pirmenybėse sėkmingai 
pasirodė LAC “Anapilis”, lai
mėdamas 3 aukso ir 1 sidabro 
medalius. Vaikai iki 8 m. am
žiaus iš eilės įveikė Klyvlando 
“Žaibas” antrą kom andą 37: 
16, Detroito “Kovą”, Čikagos 
“L ituanica” pirm ą kom andą 
36:28 ir baigm ėje Klyvlando 
“Žaibas” pirmą kom andą 28: 
25. Kom andą sudarė: B. Ba
nytė, T. Biskys, I. Brazdeikis, 
A. Craig, F. Janušauskas, L. 
Kairys, A. Vilkelytė. Koman
dai vadovavo P. Vilkelis. Vai
kai iki 10 m. amžiaus irgi lai
mėjo aukso medalius, įveikę 
Čikagos “Lituanica” antrą ko
mandą 53:5, Toronto “Aušrą” 
58:21, K lyvlando “Ž a ib as” 
antrą^komandą 69:8, Klyvlan
do “Žaibas” pirm ą kom andą 
60:28 ir baigmėje Čikagos “Li
tuanica” pirm ą kom andą 40: 
23. Komandą sudarė: L. Alek- 
nevičius, I. Brazdeikis, J. Ja- 
reckas, L. K rikštaponis, G. 
Moore ir I. Šlyka. Jai vadova

vo S. Ignatavičius.
Berniukai iki 12 m. am 

žiaus, nors kom andą sudarė 
tik 11-likmečiai, iškovojo si
dabro  m edalius. K om anda 
įveikė Toronto “Aušrą” 32:11, 
Čikagos “L itu an ica” treč ią  
komandą 31:23, Čikagos “Li
tuan ica” an trą  kom andą 37: 
31 ir baigmėje nusileido Čika
gos “L itu an ica” p irm ai ko 
m andai 29:45. K om andą su
darė: D. Grigutis, R. Horner,
L. K artavičius, A. Petronis, 
R. Rėkus, I. Šlyka ir L. Vilke
lis. Vadovas -  R. Petronis. Mer
gaitės iki 14 m. amžiaus irgi 
įveikė visas varžoves iškovo- 
damos aukso medalius. Įveik
tos Čikagos “L itu an ica” 
36:35, K lyvlando “Ž a ib a s” 
40:10 ir baigm ėje vėl Č ika
gos “L itu an ica” 35:22. K o
m andą sudarė: R. Aleknevi- 
čiūtė, V. Grigutytė, V. Jonuš- 
kaitė, D. Pečiulytė, R. Rėku
tė, A. Rudnicky, L. Saplytė,
M. Šlykaitė, A. S tončiūtė ir 
D. Vilkelytė. K om andai va
dovavo L. Šlyka. Inf.

Žinios iš
• Londone (Anglija) vyku

sių teniso varžybų jaunių (iki 
18 m etų) vienetų  antrajam e 
rate -  šešioliktbaigmėje -  Lie
tuvos atstovas R ičardas B e
rankis 6:1, 6:2 įveikė 18-metį 
M adagaskaro tenisininką L. 
Ramiaramanan ir iškopė į aš- 
tuonbaigmę.

• Italijoje vykusiame WPF

Lietuvos
kūno rengybos čem pionate  
ypatingą pergalę pasiekė Kau
no klubo “Geležiniai žmonės” 
auklėtinė 21 m. Indrė Lasma- 
navičiūtė. Ji apgynė praėjusiais 
metais iškovotą Euopos čem
pionės vardą sportinio tinka
m umo (fitness) kategorijoje 
ir buvo pripažinta absoliučia 
varžybų nugalėtoja. VP

Mergaitės iki 14 metų amžiaus, iškovojusios aukso medalius 
ŠALFASS pirmenybėse š.m. gegužės 19-20 d.d. Klyvlande, 
OH, su treneriu L. Šlyka

Berniukai iki 10 metų am žiaus, laim ėję aukso m edalius 
ŠALFASS pirmenybėse š.m. gegužės 19-20 d.d. Klyvlande, 
OH, su vadovu S. Ignatavičiumi
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D raugystės tiltas
Tris d ienas “D raugystės t ilto ” vėliava plevėsavo  
Vasario 16-osios gim nazijoje. Į “D T” atvyko 175 

dalyviai: 62 vaikai ir jaunuoliai, 113 suaugusių

“D raugystės tilta s” -  tai 
tarptautinis Europos lituanis
tinių mokyklų vasaros sąskry
dis, į kurį kviečiami šių m o
kyklų mokiniai, jų tėvai ir mo
kytojai, lietuvių bendruom e
nių atstovai.

P ro jek tas gimė Švedijos 
lietuvių  bend ruom enėje , 
Stokholmo “Saulės” lituanis
tinėje mokykloje. 2005 m etų 
vasarą Švedijoje įvyko pirm a
sis Europos lituanistinių m o
kyklų susitikimas. 2006 metais 
šeimininko teises perėm ė Ai
rijos lietuvių bendruom enė ir 
Dublino lituanistinė mokykla 
“4 vėjai”, kuri organizavo sto
vyklą Dubline.

“D raugystės tilto  2007” 
organ izacija  buvo p a tik ė ta  
Vokietijos lietuvių bend ruo 
m enei ir čia veikiančioms li
tuanistinėms mokykloms. Šio 
gražaus ir prasmingo sambū
rio tikslas -  aptarti užsienyje 
gyvenančių lietuvių vaikų (ir 
vaikų iš mišrių šeimų) švieti
mo aktualijas, pasidalyti pe
dagoginio  darbo  p a tirtim i, 
kartu spręsti iškylančius sun
kumus, užmegzti gerus bend
radarbiavim o santykius tarp 
Europos šalių lietuvių bend
ruom enių , susipažinti, susi
d raugau ti, su site lk ti b e n d 
riem s darbam s. Šis n u o ta i
kingas, įdomus vasaros rengi
nys užtikrina draugišką moky
tojų, m oksleivių bei jų  tėvų 
bendravimą, skatina mokinius 
dar rimčiau kibti į lietuvių kal
bos stud ijas, su te ik ia  jiem s 
progą geriau pažinti Lietuvą, 
jos istoriją, tradicijas, kviečia 
tapti aktyviais lietuviškų bend
ruomenių nariais.

Š.m. liepos 6 d. p o p ie tę  
Vasario 16-osios gim nazijos 
kieme pradėjo renginio daly
viai. Suvažiavo 70 vaikų ir jau
nuolių  nuo  1.5 ir 18 m etų  
(daugum a jų  -  lituan is tin ių  
mokyklų moksleiviai), bei kur 
kas daugiau suaugusių  iš 13 
Europos kraštų. Suaugusieji -  
tai vaikus lydėję tėvai, moky
tojai, bendruom enių vadovai, 
rengėjai ir jų  talkininkai. Ren
gėjam s reikėjo  gerai p a p ra 
kaituoti visus registruojant ir 
aprūpinant reikiama informa
cija. Po p irm os paž in ties  su 
Rom uvos sodyba p rasid ė jo  
įvairi DT programa.

Pakėlus vėliavas ir sugie
dojus Tautos h im ną vakarą  
pradėjo projekto  vadovė Sa
lomėja Boettcher ir koordina
torė Dalia Henke. Jos pasvei
kino atvykusius, padėkojo rė
m ėjam s bei ta lk in inkam s ir 
įteikė jiems simbolines dova
nėles. Sveikinimo žodžius pa- 
sakė VLB pirm ininkas A nta
nas Šiugždinis, L ietuvos am 
basadorius Evaldas Ignatavi
čius ir Žem ės ūkio m inisteri
jos viešųjų ryšių vedėjas Vilius 
Renkevičius.

Vakaro domesiu tapo litua
nistinių mokyklų mokinių pri
sistatymas, kurį šauniai vedė 
Lietuvos karalius Mindaugas 
(aktorius Eimantas Bareikis) 
ir karalienė M orta (aktorė Ju
dita Urnikytė). Mokyklos bu
vo labai išradingos, savo m o
kyklas p ris ta tė  linksm om is 
dainomis, pajuokavimais, eiliuo
tais tekstais, skanduotėmis ir 
pan. Programa baigėsi smagia 
“Draugystės tilto” daina (žo
džiai Gvido Mazgelio, muzika 
Vyto Lem kės). Vakaras ja u 
niesiem s baigėsi d iskoteka, 
mažyliams -  Labanaktuko pa
sakėlėm is, o suaugusiem s -  
vakarone.

Programa vaikams
Tris dienas jaunieji lietu

viukai ilsėjosi gražioje Vasario 
16-osios gim nazijos parko  
gam toje, bendravo , žaidė, 
sportavo ir mokėsi. Po ilgų sa
vaičių vėjo ir lietaus DT die
nos buvo saulėtos ir šiltos. 
Š eštad ien io  rytas p rasidėjo  
sim bolinėm is pam okėlėm is 
gimnazijoje, kurias vedė gim
nazijos lietuviai m okytojai. 
Moksleiviams buvo įteikti šios 
mokyklos “lankymo pažymėji
m ai”. Po pusantros valandos 
trukusių  “m okslų” visa kita 
vaikų veikla vyko parke. 6-10 
m. vaikučiai rinkosi į “Jurge
lio meistrelio” dirbtuves ir šo
kių būrelius. Ten mažieji galė
jo  išm okti rišti draugystės 
juostas, piešti ant akmenukų. 
Siam bū reliu i vadovavo 
“m eis trienė” Izolda Zacha- 
rias. Pas šokių mokytoją Aud
ronę  R učienę vaikai šoko 
“polką su ragučiais”, dainavo 
lietuviškas dainas, dalino 
draugystės tilto žiedą. 11-17 
m. m okiniai rinkosi kitokią 
veiklą. Buvęs gimnazijos m o
kinys Vaidas B ruderis vedė 
diskusiją “Muzikos pasauly
je”. “Jaunieji riteriai” rinkosi 
į salą pas mokytoją Darių Su
bačių, kur galėjo išbandyti ri
teriškas savybes: vikrum ą, 
drąsą, sumanumą. Sportinius 
žaidimus ir “linksmąsias estafe
tes” organizavo mokytojai Alek
sandras ir Aušra Getautai.

Mokytojų seminaras
“L ituan istin ių  m okyklų 

šiandiena ir žvilgsnis į ateitį”. 
Sem inare dalyvavo visi į 
“Draugystės tilto” renginius 
atvykę lituanistinių mokyklų 
mokytojai (30 dalyvių). Buvo 
svečių, lektorių iš Lietuvos ir 
V okietijos Vasario 16-osios 
gim nazijos. Sem inaro  p ra 
džioje pranešimus padarė švie
timo reikalų komisijų atstovai 
iš Airijos, Didžiosios Britani
jos, Vokietijos ir Ispanijos. Jie 
trum pai pristatė lituanistinio 
švietimo padėtį jų šalyse.

PLB valdybos švietim o 
komisijos pirm ininkė Loreta 
Paulauskaitė išsamiau prista
tė  šios komisijos atsiradim o 
aplinkybes, jos uždavinius, jau 
nuveiktus ir planuojamus dar
bus. Ji paminėjo, kad šiuo me
tu pasaulyje veikia 200 litua
nistinių mokyklėlių, kuriose 
dirba maždaug 400 mokytojų.

Jau pradėtas įgyvendinti pro
jektas “Sąsiuvinis: M ano šei
mos medis”. Tęsiami kiti dar
bai: rengiama duom enų apie 
lituanistinėse mokyklose dės
tančius mokytojus bazė, skel
biami įvairūs konkursai, m o
kytojų kvalifikacijos kėlim o 
seminarai, skatinamas bend
radarbiavimas tarp mokytojų.

TM ID lituanistinio švie
tim o poskyrio vedėja Daiva 
Žemgulienė perskaitė prane
šimą “Ryšio su užsienio lietu
viais švietimo srityje palaiky
mas”. Jos pranešime buvo pa
teikti duomenys, kiek projek
tų rem ia TM ID, kokias lėšas 
skiria, kad jie būtų įgyvendin
ti, kokiais būdais palaikomi ir 
plėtojami ryšiai.

Direktorius Andrius Smi
tas trum pai, bet išsamiai su
pažindino su Vasario 16-osios 
gim nazijos veikla. Pasisakė 
dvi gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytojos Bronė Lipšienė ir 
Emilija Meikienė, Kuratorijos 
pirm ininkas Rim as Cuplins- 
kas. Buvo p rie ita  bendros 
nuom onės, kad naudo jan t 
puikią gim nazijos mokymo, 
ugdymo bazę, bū tina  rengti 
gimnazijoje lituanistinių mo
kyklėlių m okiniam s lietuvių 
kalbos intensyvaus mokymo 
kursus -  stovyklas.

Bendruomenių atstovų 
darbo grupė

DT m etu susirinkę lietu
vių bend ruom en ių  atstovai 
tradiciškai ap taria  aktualius 
klausimus ir informuoja vieni 
kitus apie vykusius ar būsimus 
renginius. Pirmasis šioje dar
bo grupėje pranešimą padarė 
Lietuvos am basadorius Vo
kietijoje Evaldas Ignatavičius. 
Jis plačiai apžvelgė b en d ra 
darbiavim o form as tarp  LR 
valstybinių institucijų ir L ie
tuvių bendruom enių, konsta
tavo, kad šiuo m etu politikai 
L ietuvoje  yra susidom ėję 
emigrantais ir labai pozityviai 
žiūri į jų  įjungimą į bendrus 
projektus. Toliau am basado
rius nurodė, kad 2008 m. yra 
paskelbti Vokietijos ir L ietu
vos kultūros metais bei kvietė 
kartu su ambasada planuoti ir 
vykdyti renginius tiem s m e
tams pažymėti.

Lietuvos ambasadorė Ai
rijo je Izo lda B ričkovskienė 
kalbėjo  apie am basados ir 
Lietuvių bendruomenės Airi
joje bendrus sėkmingus pro

jektus. Nė vienas renginys, jos 
teig im u, A irijo je  nevyksta 
vien po am basados vėliava.

Tautinių mažumų ir išeivi
jos departam ento generalinio 
direktoriaus pavaduotoja Vi
da B agdonavičienė kalbėjo 
apie TM IDo ir Lietuvių bend
ruom enių bendradarbiavim o 
perspektyvas ir kėlė kai kuriuos 
konkrečius to bendradarbiavi
mo klausim us. T M ID ui esą 
dažnai sunku suderinti Bend
ruom enių poreikius ir lūkes
čius su Lietuvos valstybės nuo
sta tom is. Taip p a t p ask u ti
niuoju m etu didėja ratas tų, 
kurie nenori priklausyti Bend
ruomenei, o nori veikti sava

rankiškai. Departamentas kas 
m etai rengia 6 tarp tau tin ius 
renginius, kurių 3 skiriami li
tuan is tin io  švietim o re ik a 
lams. Nurodyta buvo ir į TM I
Dui keliamus Valstybės kont
rolės reikalavim us, teik ian t 
param ą visur ir viskam (taigi 
ir ten , kur tai yra visiškas 
“nonsensas”) skelbti konkur
sus.

VLB pirm ininkas A n ta 
nas Šiugždinis pranešė apie 
ES kraštų iniciatyvinės grupės 
veiklą. Tokios grupės reikalin
gumas buvo vertinamas prieš
taringai. Daugumos nuomonė 
buvo, kad tokia grupė vis dėl

to yra naudinga ir reikalinga. 
E uropos kraštų  svoris būtų  
d idesnis, je i jie  tam  tikrais 
klausimais kalbėtų viena kal
ba. N u ta rta  a tnau jin ti ES 
k raštų  vadovų e lek tron inę  
konferenciją ir per pirminin
kų suvažiavimą aptarti tolesnę 
veiklą.

Vincas Bartusevičius (Vo
kietija) vadovavo diskusijai 
dėl svarstytinų klausimų per 
PLB ir PLJS pirm ininkų su
važiavimą, o Aurelija Goris- 
N orienė (B elgija) išsamiai 
pristatė LR seimo ir PLB ko
misijos struktūrą, uždavinius 
ir kai kurias problemas.

R im as C uplinskas (Vo
kietija) kalbėjo apie H ūtten
felde įsteigtą Europos lietu
vių kultūros centrą. Nors visi 
teigiamai vertino, kad pavyko 
tokį centrą įkurti, tačiau klau
sim ų ir abejonių kilo dėl jo 
struktūros ir pavaldumo.

Kita programa
“D raugystės t il to ” m ar

goje program oje dalyviai ga
lėjo pamatyti Vilniaus “Atviro 
ra to” spektaklius Senelės pa 
saka  ir Sparnuotasis Matas 
(režisierius Aidas Giniotis). 
V akaronės prie  laužo m etu 
šventės dalyviai ne tik klausė 
linksmos kaimo kapelos “Bry
dė” iš Šiaulių rajono koncer
to, bet ir patys suko ratelius, 
trau k ė  dainas, žaidė lie tu 
viškus žaidimus.

Uždarymas
Sekmadienio rytą visi rin

kosi į salę paskutiniam posė
džiui. VLB pirmininkas, am
basadoriai ir dalyviai reiškė 
padėką ir negailėjo kom pli
m entų organizaciniam komi
tetui (projekto vadovei Salo
mėjai Bottcher, Daliai Henke, 
G in taru i Ručiui, M artynui 
G aurilčikui ir D ariu i Suba
čiui), o šie savo gausiems tal
kininkams. Švedijos atstovai 
savo apibendrinime pastebė
jo , kad “D raugystės tilta s” 
m etai iš metų auga tiek savo 
kiekybe, tiek kokybe. Buvo iš
sakyta m intis, jog renginio 
trukm ė tu rė tų  bū ti ilgesnė. 
Ilgu plojim u buvo sutiktas 
p ranešim as, kad k itų  m etų 
“Draugystės tilto” rengim as 
tenka Ispanijos LB.

Po vėliavų nuleidimo 
“Draugystės tilto“ dalyviai rin
kosi į v ietos šventovę. Šv. 
M išias aukojo tėv. Paulius, 
asistuojam as kun. Jono D ė
dino. Ne tik Mišioms, bet ir 
visam DT talkino br. Paulius, 
K azim ieras ir pranciškonų 
jaunimas iš Kretingos.
Nos vemos en Espana! Inf.

WATERSIDE DENTAL 
Or. Gintarė Sungailienė
Implantu įdėjimas, protezavimas, 

plokštelių pritvirtinimas 
mažais varžteliais (mini implants)

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

www.watersidBdentaf.ca Tel. 905 271-7171

VLB pirmininkas Antanas Šiugždinis perduoda “Draugystės 
tilto” vėliavą Ispanijos LB

http://www.watersidBdentaf.ca
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SKAUTININKUI

AtA
APOLINARUI GOTCEITUI

baigus žemišką kelionę,
gilią užuojautą reiškiame jo žmonai s. SABINAI, 
sūnums -  VYTENIUI ir RAMŪNUI su 
šeimomis, jo seserims bei visiems artimiesiems -

Toronto skautininkių-skautininkų draugovė

AtA
JONUI AUKŠTAIČIUI

mirus,

sūnums PAULIUI su šeima ir JONUI reiškiame

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime -
krikšto dukra Rasutė, 

Dūkų ir Batraks šeimos

Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
žodžiai šventi sudėti

MeiCė ♦ 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 

tinkialapis: www.labdara.ca  
el-paštas: com m unityrelationscoordinator@ labdara.ca  

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atisidimui nuo pajamų mokesčių

SMITH MONUMENT CO. LTD
(nuo 1919 metų)

A  Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles.

A  Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus.

A  Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų.

A  Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą.

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

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

MARGUTIS Parcels
4 1 3 4  Dundūs Si West, Toronto, ON. M8X 1X3  Fax: (4 1 6 ) 2 3 3 - 3 0 4 2

Sekantis siuntimas LAIVU j Vilnių

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

Vist paketai, turi būti Į mūsų pagrindinę raštinę 
PRISTATYTI

NURODYTU DATŲ

Tel: (416)233-4601
s * > 0 0  $ 9 0 0 *
eS o ft for 1 parcel « įS o f

* coupon is valid only at “Margutis-Pysanka’ head office.

Išk eliavo  n egrįžtam ai
Per tris savaites trys iškeliavo Anapus

STASĖ PETERSONIENĖ

R etai turbūt įvyksta vie
nai giminei turėti tris laidotu
ves per tris savaites. Visa tai 
vienu ar kitu žvilgsniu liečia 
Vanagų giminę. 2007 m. ge
gužės 28 d. mirė Arūnas Ake
laitis, 58 m. Buvo baigęs Wa
terloo universitetą. Ilgą laiką 
dirbo “Ram a F irst N ational 
Finance M anagem ent” įstai
goje.

Didelio skausmo ir netek
ties paliesti liko: žmona M a
rytė (Butėnaitė), dukra Aure
lija, sūnus dr. A ndrius, se
neliai B ronė (V anagaitė) ir 
Jonas Akelaičiai, brolis Valen
tinas su žmona Sue, jų vaikai 
Jan ir Peter, sesuo Violeta ir 
vyras dr. Algis Mikelėnas. Jų 
vaikai: Ram ona su vyru Sean 
ir dukrele Colleen, dr. Ameli
ja  su vyru D aniel F ratn ik  ir 
dukrele Courtney, duktė Te
resa ir sūnus Justinas. Velio- 
nies sesuo Silvija su vyru R i
chard Vasiuk ir vaikai A lek
sandra ir Ryan.

Birželio 5 d. staigiai mirė 
Ramūnas Vanagas, 53 m. Tos 
staigios mirties prislėgti liko

m otina  Jadzytė V anagienė, 
brolis Algis su žmona Dana ir 
dukrele  Rem yte. R am ūnas 
buvo sūnus Adolfo Vanago, 
mirusio prieš 12 m. Ramūnas 
studijavo W aterloo universi
tete . Paskutiniu m etu dirbo 
draudos bendrovėje.

Ir štai trečio ji gim inės 
mirtis. Antanas Vytautas Pet
raitis, 88 m. amžiaus, ilgesnį 
laiką negalavęs, staiga m irė 
birželio 16 d. Gimęs K ėdai
niuose, Lietuvoje dirbo Kau
no miesto valdybos apsaugoje. 
1944 m. pasitraukė iš Lietuvos 
dėl krašto okupacijos. Paliko 
liūdinčią žmoną Stefą (Vana
gaitę) ir žmonos gimines, se
seris -  Stasę Petersonienę ir 
jos vaikus Daivą ir Vytą, Bro
nę Akelaitienę su vyru ir vai
kais, Z itą  ir Joną Klevinus ir 
jų  vaikus -  sūnų L iudą su 
žmona Scharlain ir jų  dukre
les Kristiną ir Andrėją, Paulių, 
žm oną Pauliną ir vaikus -  
Adomą, Matą, Markų. M iru
sios sesers Jan inos ir Kazio 
Kaknevičių vaikus -  Viktorą, 
vaikus S teponą ir D anielių , 
Rimantą ir Rimantę ir jų vai
kus K ristupą ir Jesiką, sūnų

Liną su žmona Jūrate ir vaikus 
A leksandrą, A rijaną, Tomą. 
Mirusio brolio Adolfo Vanago 
žmoną Jadzytę ir sūnų Algį su 
žmona D ana ir dukra Remyte.

Z ita ir Jonas Klevinai ilgą 
laiką slaugė ir visaip padėjo 
sergančiam Antanui ir Stefu- 
tei Petraičiams. Taip pat 2006 
m. gruodžio 21 d. mirė Jono 
Klevino sesutė Arija Škėmie
nė, garsi tautinių juostų audė
ja. Stefa ir Antanas Petraičiai 
buvo dosnūs giminei ir jų a t
minimui. Pvz. Anapilio Lietu
vos kankin ių  šventovėje yra 
puikus Nežinom os kankinės 
vitražas. Jis yra paskirtas prieš 
29 m. mirusiai Janinai Vana- 
gaitei-Kaknevičienei. Vitražo 
m ecenata i S tefa ir A ntanas 
Petraičiai.

Visose šiose laidotuvėse 
gausiai dalyvavo gim inės ir 
draugai. Visas laidotuvių apei
gas įspūdingai atliko ir šv. Mi
šias aukojo  g im inaitis kun. 
Kazys Kaknevičius. Ačiū vi
siems už dalyvavimą laidotu
vėse. Visi trys po šv. Mišių Lie
tuvos kankinių šventovėje bu
vo palaidoti Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, Mississaugoje, ON.

Kanados Lietuvių Į fryjys Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation
i Resurrection Rd. Toronto ON M9A 5G! Tel: 416-889-553!

Elektroninis paštas: klfofidas@on.aibn.com

Per 45 metus Jūsų suteiktas 4.88 mln. doL Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2.97 mln. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvių studentams.

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jf savo testamentuose!

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

išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių.

PĖDOS SPECIALISTAS
CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS

► KUt.NO SKAUSMAI ♦ VAIKŲ EISENOS

► PĖDOS SKAUSMAI
► PIRŠTŲ DEFORMACIJOS

► NAGŲ DEFORMACIJOS IR 
GRYBELiNIAI SUSIRGIMAI

► {AUGĘ NAGAI
► VIETINĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS
► SENIOKŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA

NESKLANDUMAI
♦  i’LOKŠČIAPĖDYSTĖ

IR EISENOS SUTRIKIMAI
*  PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 
INDĖKLAIS

♦ PRIIMAME VISUS 
PLANINIUS DRAUDIMUS

* STERILŪS ĮRANKIAI

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

Ju o z a s  (Jo s e p h ) NORKUS
Re/max West Įstaigoje 

ilg iausia i d irbantis agentas
♦ 30 metų namų remonto patyrimas * 
Daugiau kaip 23 metai pardavimo-pirki- 
mo patyrimas * Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas.

RBŽHRK W est R ealty Inc. 
1678 Bloor St. W,, Toronto, Ont, M6P 
1A9. Skambinti bet kuriuo metu įstaigos 
tel. 416789-1616, namų -416 769-3577

Nemokamas namų įvertinimas

mmmmmmmmmmmmmmmĘtmmmtšmsmmimmmmmmmį
KLB ŽINIOS

• Nors Kanados lietuviai 
bandė įkurti organizaciją pa
gal PLB nuostatus, suvieni
jančią visus Kanados lietuvius 
nuo 1940 m., tačiau pasisekė 
tik 1952 m. rugpjūčio 30-31 
d.d., kai lietuviai atstovai iš 
įvairių Kanados apylinkių su
sirinko Montrealyje ir vienin
gai susitarė įsteigti Kanados 
lietuvių bendruom enę. Todėl 
po 55 m etų Tarybos suvažia
vimas grįžta į Montreal} spa
lio 6 d.

• KLB švenčia dar vieną 
šventę -  tai 35 metų sukaktis, 
kai 1972 m. buvo gautas Ka
nados valdžios leidim as su 
teikti KLB aukotojams atlei
dimo nuo valdžios mokesčių 
kvitus. Šis projektas buvo sim
boliškai pasirašytas vasario 16 
d. Inf.

BEST WAY TO  
v  TRAVEL Ine.

į  A  |  Royal York Plaza.
A: 4 1500 Royal York fid.,

jg p f ' • Į f L J  Toronto, ON MSP 366

ll  \  ^ B į keuonių agentė.
ASTRA SKUPfllTf-TATARSKV
KAINOS SKRENDANTIEMS Į 

LIETUVA ŠIĄ VASARA: 
$ 9 4 9 -  m birželio 23 Į
+ mok.

$ 1 1 9 9  -  po birželio 23 Į
+ mok.______________

Kelionių bilietai, draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus

m  (416) 2 4 9 - 7 7 1  O
CcH (416) 4 7 3 - 9 0 2 0

F®: 416 249-7749
astrąJbestway<^on.aibn.com

fH3£BOS3EJaU0k

I Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė,

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

1prie Evans)
S avin inkas Jurgis Kuliešius

http://www.labdara.ca
mailto:communityrelationscoordinator@labdara.ca
mailto:klfofidas@on.aibn.com
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MINDAUGO KARŪNAVIMAS
MIELIEJI,

1253 metais buvo karūnuotas vienintelis Lietuvos karalius 
Mindaugas. Ši data -  mūsų valstybės istorijos išeities taškas, 
data, kuri mums leido tapti Europos dalimi. Iš tolimų protėvių 
kaip brangiausią palikimą paveldėję valstybingumą -  puoselėtą, 
prarastą ir vėl atgautą -  dabar sutelktu darbu jį stipriname. Šian
dien esame laisvi, ir tvirti yra mūsų valstybės pamatai.

Tačiau ir šiandien Mindaugo karūnavimo diena turi ne tik 
simbolinę, istorinę prasmę. Tai tarsi moralinis imperatyvas 
drauge kurti mūsų visų ateitį -  ateitį mūsų vaikams. Privalome 
nepamiršti, kad mūsų valstybė, mūsų bendruomenė vis dar tebė
ra kuriama, vis dar tebėra statoma. Jai reikalinga kiekvieno mū
sų parama, nuolatinė ir nenutraukiama priežiūra bei globa.

Šiomis dienomis Lietuvoje aidi Pasaulio lietuvių dainų 
šventės balsai, kaip niekada didelis dalyvių ir žiūrovų skaičius 
rodo, kad ilgus metus tautiškumą puoselėję idėjos ir darbai šian
dien yra ne mažiau svarbūs ir laukiami.

Mielieji, siųsdama nuoširdžiausius linkėjimus kiekvienam iš 
Jūsų mūsų Valstybės gimimo dieną, kartu kviečiu nepamiršti, jog 
kiekvienas iš mūsų reikalingas mūsų šaliai, mūsų Lietuvai.

Pagarbiai -
IRENA DEGUTIENĖ, Lietuvos Seimo narė

Kanados statistikos departamentas praneša, kad, 2004 m. 
duomenimis, šio krašto gyventojai “gamino” daugiau šiukšlių, bet 
ir daugiau jų (65% daugiau) išskirsto pernaudojimui (recycling), 
negu 2000 m. Labiausiai prieinamų pernaudojimo programų tu
rėjo Prince Edward Island provincija. Antroji buvo Nova Scotia, 
po jos -  Ontario ir Britų Kolumbija, o M anitoba pasižymėjo 
aukščiausiais skaičiais gyventojų, vartojančių pernaudojimo prog
ramas ir didžiausiu nuošimčiu jomis besinaudojančių. Toronto 
miestas primena, kad šiukšlės, surenkamos žaliosiose dėžėse, yra 
išvežamos kas savaitę, pernaudojimui (stiklas, popierius, skardi
nės) -  kas antrą. Daržo “šiukšlės” surenkamos tik specialiuose 
popieriniuose maišuose, iš atvirų šiukšlių dėžių ir šakų ryšuliais, 
ne daugiau kaip 1.2 m. x 0.9 m (3 x 4 pėdų) dydžio, ir nesverian
čiais daugiau kaip 20 kg. Išskyrus daržo šiukšles, kurių skaičius 
nėra ribotas, kitų ryšulių, maišų, dėžių turi būti ne daugiau kaip 
šeši, paruošti išvežimui kiekvieną savaitę. Inf.

Advokatas
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, b .sc., llb . 

PACE LAW FIRM
♦ asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, i&teštejimas
♦  imigracija i Kanadą
♦ testamentų sudarymas
♦ palikimu tvarkymus
♦ nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas
♦ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais

295 The Wėst Mall, M h Floor, Toronto. ON M9C 4Z4
T el, 4 16  236-3060  Fax 4162364809

TMMapte: w m pą«fawfirm,cow Ei. paštas: gawyers#'paeelawfirot.t»m

LITHUANIAN TRANSLATIONS

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių j anglų kalbą
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu

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

OR. STASYS OUBICKAS
DANTŲ GYDYTOJAS

. . .

398 Guelph Line, Burlington
(tarp GEW ir Lakeshore Rd.)
Privati AUTG-AIKŠTė (“parking "J

( 9 0 5 )  3 3 3 - 5 5 5 3

TAIP PAT PRIIMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W.

D E N T A L  C A R E  
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

T e l .  ( 4 1 6 )  7 6 5 - 5 6 7 7

i KVIEČIAME SUSITIKTI IR IŠKILMINGAI ATŠVĘSTI
‘j / \  Pirmosios lietuvių parapijos Kanadoje -

L i i \  Montrealio Šv. Kazimiero parapijosm iiiii hi Į

190W 07 1 0 0 - M E T Į

2007 m. spalio 0 - 7  d .d .  -  PadOkos dienos savaitgali
POKYLIS IR VAKARINĖ PROGRAMA -  spalio 6. šeštadieni
Centre Mont-Royal, 2200 Mansfield, Montreal, QC (yra požeminis garažas mašinoms) 

17.00 vai. -  Kokteiliai, istorinė paroda (baras nemokamas)
18.30 vai. -  Šventės atidarymas, meninė programa 

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

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

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

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

14.00 vai. -  KONCERTAS -  Montrealio chorai,
Toronto choras “Volungė”, Otavos choras “Arija”

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

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

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

Kambarius šia papiginta kaina galima užsisakyti iki rugsėjo 4 d.

Dėl bilietų ir bendros informacijos kreiptis j:
Romą Lietuvninkaitę-Pingitore -  tel. 514 366-6857 

Alice Skrupskis -  tel. 514 257-6761 Joaną Adamonytę -  tel. 514 253-8138 
Tinklalapis: www.montrealiolietuviai.org -  EI. paštas: sv.kazimierol 00@hotmaii.com

JOTVA CONSTRUCTION. At- Cl .F AN FOREVER. Valome ki- 
lieka staliaus, vidaus sienų (dry- 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 vai. Labai gera 
905 824-9821 arba 416 882-8531. kokybė. Tel. 416 503-1687.

EUROPEAN MONUMENT INC.
A  Trečios kartos paminklų statytojai. 
A  Speciaiizuojamės europietiškų 

paminklų stiliuje,
A  Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių.
A  Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose,
A Perkate fabriko kaina.

Skambinti te l
(905) 339-0409 
1-800-539-8224

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

a  m  o re  6 F A R M
Your Farm in the City

Also...

♦ Black Currants ^Yellow Beans 
Currants *  Green Beans 

III  ♦ Peas j,

P ic k  Y  our O w n  Hours
M onday to Friday
8:00 am to 8:00 pm

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

V.
8100 Steeles Ave. East, Markham 

905-294-3275
www.WhittamoresFarm.com

EBPL import/Export
i i i i a

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
D a r turime lėktuvo M e t ų  šiai vasarai i 

V iln ą  specialiomis kainomis 
m g p p S o  18 -  rugsėjo 30

$ 900
birželio 18 -  rugpjūčio 17

$ 11 50
oro uosto mokesčiai papildomai $245 

i P P r  avialinijos, Toronto -  Vilnius 
per Hėsmki

Skambinkite Gabrielei 
Psbrėtaiiei-Floms

O .b Orą v Travel inc.
5650 Yonge Street at finch 
Toronto, Ontario M2M 4G3
4 1 6 - 2 2 1 - 3 1 1 3
Toli t e  1-800 361-9487 

Fax. 418-221-4886 
gabmieĘįhtitca ONT BEG. 03228277

BPTtferfff? iv# r ei

fillip
Hem atite Realty

Pius Ltd.
2261 Btoor Sir. W, 

Toronto Ont SVH3S 1NS

NIJOLĖ B. BATES
TcU4W)7 6 3 - S I  6 1  

Fax: 416 763-5097
Pra&au kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais.

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m.

http://www.montrealiolietuviai.org
mailto:sv.kazimierol_00@hotmaii.com
http://www.WhittamoresFarm.com
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Anapilio žinios

• Liepos 19, ketvirtadienį, 
iš Lietuvos kankinių šventovės 
Šv. Jono lietuvių kapinėse pa
laidota a.a. Lydija Valevičienė, 
86 m. amžiaus.

• Punske mirė a.a. Marija 
Jakubauskienė, močiutė Vito 
Balitos, teta Irenos Rentelienės 
ir Antano Zimnicko ir pussese
rė Irenos Aleknevičienės.

• Liepos 21, šeštadienį, 
Delhi Šv. Kazimiero šventovėje 
susituokė Karina Lukošiūtė su 
Ryan Coelho.

• Prel. Jonas Staškevičius 
yra išvykęs atostogoms į Lietu
vą ir grįš liepos 31d.

• Rugpjūčio 19, sekmad., 
parapijiečiai kviečiami dalyvau
ti metinėse lietuvių pamaldose 
Midlande. Iškilmės bus prade
damos lauke prie Kanados kan
kinių šventovės 2.30 v.p.p. Kry
žiaus kelių ėjimu. Tuo pačiu 
metu šventovėje bus klausoma 
išpažinčių. Iškilmingos Mišios 
šventovėje bus 3 v.p.p. Po Mišių 
bus eisena prie lietuviškojo kry
žiaus, pastatyto Lietuvos kan
kinių garbei, ir maldos ten bus 
užbaigiamos Lietuvos himnu. 
Autobusas tą dieną į iškilmes 
važiuos iš Hamiltono ir sustos 
Prisikėlimo parapijoj Toronte.

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti knygą apie Kanados lie
tuvių katalikių moterų draugi
jos veiklą Mūsų keliai Kanadoje. 
Taip pat yra daug nupigintų 
knygų ir muzikos juostelių.

• Rugpjūčio 3 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą die
ną Lietuvos kankinių švento
vėje Mišios bus ir 5 v.p.p., o po 
Mišių -  Šventoji Valanda prie 
išstatyto Švenčiausiojo.

• Mišios liepos 29, sekma
dienį: 10 v.r. už a.a. dr. Bronių 
Znotiną, rugpjūčio 5, sekma
dienį, už a.a. Eleną Jasiūnienę 
(I metinės), rugpjūčio 12, sek
madienį, už a.a. Augustą 
Underį, rugpjūčio 19, sekma
dienį, už Ališauskų ir Vasiliaus
kų mirusius; Vasagos Gerojo 
Ganytojo šventovėje liepos 29, 
sekmadienį 10.30 v.r. už a.a. 
Edvardą, M arijoną ir Justą 
Punkrius, rugpjūčio 5, sekmad., 
už a.a. Renatą Jackienę (I me
tinės), rugpjūčio 12, sekmad., 
už a.a. Danutę Bražienę ir Ta
mošaičių mirusius; rugpjūčio 
19, sekmad., už a.a. Saulių Ma
cijauską; Delhi Šv. Kazimiero 
šventovėje, liepos 28, šeštad., 3 
v.p.p. už a.a. Petrą Janulį, rug
pjūčio 4, šeštad., už a.a. Petrę 
Pekarskienę, rugpjūčio 11, šeš
tad., už a.a. Juozą Jocą, rugpjū
čio 18, šeštad., už a.a. Oną 
Vėžauskienę (I metinės).

Šv. Jono lietuvių kapinėms
$100 aukojo J.E. Black.

Kybartų šventovės atnau
jinimo fondui $100 aukojo O. 
Dementavičienė.

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ket
virtadienio 12 v.d., jeigu no
rima jį skelbti ateinančios 
savaitės TZ numeryje.

BUTAI LIETUVOJ -  gražūs ir 
patogūs išnuomojami Vilniaus 
senamesčio centre. Kreiptis 
http://ricardasguesthouse.tri 
nod.com

Prisikėlimo parapijos žinios
•Parapijoj vasaros metu 

Mišių tvarka nepasikeitus: sek
madieniais Mišios aukojamos 8 
v.r., 9 v.r.(anglų kalba), 10:45 
v.r. ir 12:15 v.d.; šiokiadieniais 
Mišios aukojamos 8 v.r. ir 7 v.v., 
o šeštadieniais 8 v.r. ir 9 v.r. 
Krikštai ir santuokos vyksta pa
gal susitarimą iš anksto su para
pijos kunigais. Kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM, -  klebo
nas, kun. Jonas Šileika, OFM, 
-  parapijos vikaras ir vienuoly
no viršininkas, kun Eugenijus 
Jurgutis, OFM, -  parapijos ir 
vienuolyno ekonomas, kun. Pi
jus Sharp, OFM, rūpinasi ligo
nių lankymu ir kun. Arūnas 
Brazauskas, OFM, -  parapijos 
vikaras. Parapijos telefonas 416 
533-0621, faksas 416 533-7247, 
ei.paštas Resurrection (Son. 
aibn.com.

• Parapijos biuletenis ang
lų ir lietuvių kalbomis yra siunti- 
nėjamas el.paštu to pageidau
jantiems. Norintys jį gauti yra 
prašomi palikti savo tikslų 
ei.pašto adresą parapijos rašti
nėje.

• Santuokai ruošiasi Kristi
na Steponaitytė su Victor Delač.

• Lietuvoje mirė a.a. Alek
sas Šarpnickas, kun. Pijaus bro
lis, ir parapijietis a.a. Jonas 
Aukštaitis.

• M aldininkų kelionė į 
M idlando Kanados kankinių 
šventovę -  rugpjūčio 19 d. Dar 
yra vietos norintiems vykti au
tobusu. Kelionės kaina $15.

• Liepos 22 d. “Kretingos” 
stovyklavietėj prasidėjo lietu
viškai kalbančių vaikų stovykla. 
Stovyklauja per 120 vaikų. Ko
mendantai: M. Poškočimas, L. 
Jaglowitz ir R. Puterytė; kape
lionas prel. E.Putrimas, kuriam 
talkina du pranciškonai studen
tai A. Blužas, OFM, ir A. Vir
balis, OFM; slaugės D. Boty- 
rienė ir E. Krukonienė; šeimi
ninkės- R. Butauskienė, Z. Cers, 
L. Dauginienė, R. Drešerienė, 
A. Halpin ir V. Zenkevičienė; 
ūkvedžiai -  W. Dauginis, M. 
Gabrys ir R. Turūta; nakties 
sargybiniai -  S. Krikščiūnas ir 
L. Chomyc. Ši stovykla baigsis 
rugpjūčio 4 d. Šeimų su vaikais 
stovykla -  rugpjūčio 5-11 d.d.

• Mišios sekmadienį, lie
pos 29: 8 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a. 
R ičardą ir G intautą Kale- 
dinskus ir a.a. Apolinarą, Algį 
ir G intą Beresnevičius; 10.45 
v.r. už a.a. Birutę Ceponkienę, 
už a.a. Eleną Šimaitienę, už a.a. 
Eugeniją Smalenskienę; 12.15 
v.d. už a.a. Pranutę ir Juozą 
Siminkevičius.

Amerikos lietuvių fondo
13-tosios golfo varžybos įvyks 
š.m. rugsėjo 16 d.. Kiekvienais 
metais įvairaus amžiaus golfo 
entuziastams pasiūlome gerai 
paruoštus “Old Oak Country 
Club” (Homer Glen, IL) golfo 
aikštynus, skanius užkandžius, 
originalius prizus ir gerą nuo
taiką. Dalyvaudami ALF golfo 
varžybose, paremsite fondą ir 
tuo pačiu lietuviškosios išeivi
jos veiklą. Informacija -  www.- 
lithuanianfoundation.org arba 
tel. 630 257-1616. ALF valdyba
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū- 
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 (ext. 26) dienos metu.

Išganytojo parapijos žinios
• Liepos mėnesj pamaldų 

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

Lietuvių Namų žinios
• Liepos 22 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 110 sve
čių. Pietų metu budėjo LN Mo
terų  būrelio pirm. B. Bedar- 
fienė. Svečių knygoje pasirašė 
Dalia ir Audrey Laurinaičiai, 
San Francisco, JAV.

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

Slaugos namų žinios
• Slaugos namams a.a. V. 

Knyvaitės atminimui $20 au
kojo L. Balsienė. Penktųjų 
slaugos namų m etinių proga 
$20 aukojo G. Conguergood. 
Nuoširdžiai dėkojame už au
kas. Jos priimam os Toronto 
Lietuvių Namų raštinėje, To
ronto ir Hamiltono kredito ko
operatyvuose, arba siųsti tie
siog adresu: Labdara, 1573 
Bloor S treet West, Toronto, 
ON M6P 1A6.

Santaros-Šviesos 54-asis 
suvažiavimas įvyks rugsėjo 7- 
9 d.d. Pasaulio lietuvių cent
re, Lemont, IL. Išsami prog
rama bus paskelbta Drauge 
rugpjūčio 11 ir 25 d.d. Regist
racijos mokestis -  30 dol. 
Norintys dalyvauti prašomi 
aukas ir rezervacijas siųsti M. 
Paškevičienei, 306 55th Place, 
Downers Grove, IL 60516. 
Tel. 630 852-3887.

A U K O JO
T Ė V IŠ K Ė S  Ž IB U R IA M S

A.a. Apolinaro Gotceito
atminimui pagerbti, Tėviškės ži
buriams aukojo: $100 -  S. 
Draugelienė ir šeima; $40 -  G. 
Žemaitaitienė, A.G. Sendžikas, 
F. Mockus, O.L. Rimkai; $30 -  
I. Meiklejohn; $25 -  J. Empa- 
kerienė; $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.

A.a. Antanui Petraičiui mi
rus, užjausdami jo žmoną Stefą 
ir artimuosius, Aldona ir Juozas 
Spreinaičiai Tėviškės žiburiams 
aukojo $50.

A.a. Felicijos (20 m.) ir Vy
tauto (6 m.) Urbonų m irties 
m etinių prisiminimui vaikai 
Rūta Rusinienė ir Kęstutis Ur
bonas su šeimomis Tėviškės ži
buriams aukojo $150.

A.a. Poliui Gotceitui mirus, 
užjausdama jo žmoną ir visus 
artimuosius, Tėviškės žiburiams 
Birutė Petrušaitis (Waterloo, 
ON) aukojo $50.

A.a. Lydijos Valevičienės 
atminimui Tėviškės žiburiams 
aukojo: $30 -V.M. Kazlauskai; 
$20 -  S. Grigaliūnas, P.G. Stri- 
piniai, L.M. Paškai.

A.a. Magelionai Laurina
vičienei mirus, užjausdama sū
nų Viktorą, brolį Mindaugą Put
rimą su šeima, Ona Juodikienė 
Tėviškės žiburiams aukojo $20.

H  M O N T R E A L
Aušros Vartų parapija

Lietuvių tautodailės instituto 30-ties metų veiklos sukaktu
vinės parodos uždaryme ir narių suvažiavime liepos 14 d. iš 
Montrealio dalyvavo R. Brikienė ir D. Staškevičienė.

A.a. Alina Brakauskaitė-Tūmėnienė-Szewchuk, 95 m. am
žiaus, mirė liepos 10 d. Gedulines Mišias Aušros Vartų švento
vėje liepos 23 d. atnašavo kun. A. Volskis. Vargonais grojo L. 
Djincheradze. Palaikai sudeginti. Liūdi vaikaitis ir provaikaitis 
bei kiti artimieji Lietuvoje ir Montrealyje. Laidotuvėmis rūpino
si velionės vyro Stanislaw Szewchuk giminaitis R. Cooper. DS 

Malonu pranešti, jog dabar solisto A. Keblio dainuotų 
giesmių bei dainų galima pasiklausyti tiesiogiai internete ad
resu www.keblvs.com. Šiame tinklalapyje talpinama trumpa 
biografinė apybraiža. Galite siųsti savo pageidavimus bei pasi
klausyti solisto atliekamų giesmių bei dainų. DG

Montrealio lietuvių choras kviečia visus buvusius Mont
realio dainininkus prisijungti švenčiant Šv. Kazimiero parapijos 
šimtmečio minėjimo Mišias. Reta proga dalyvauti tokioje svar
bioje šventėje. Repeticijos vyks Montrealio Aušros Vartų para
pijos salėje trečiadieniais, pradedant rugsėjo 5, 7 v.v. Diriguos 
Aleksandras Stankevičius. Tegul kiekvieno norinčio balsas kyla 
iki Dangaus šia šventa proga. DJ

Šv. Kazimiero parapija
Šiemet nuo liepos mėnesio “Knights of Columbus” organi

zacija nuomoja parapijos salę savo reikalams. Ta organizacija 
1950 m. dešimtmetį, klebono kun. a.a. Jono Bobino laikais, pa
dėjo pastatyti naują Šv. Kazimiero parapijos pastatą ir dalyvavo 
kertinio akmens šventinimo iškilmėje 1956 m. Liepos mėn. jie 
savanoriškai išdažė šventovės salę.

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas la
bai dėkoja aukotojams. Aukojo: $1000 -  T.F. (Žižiūnas) Engei; 
$100 -  G. Givis. VL

Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas išleis 
parapijos metraštį. Jame bus įdėta DVD su nuotraukomis, 
muzika, trumpu videofilmu. Keli parapijiečiai -  R Adamonis, 
M. Markauskienė, L.Visockytė-Poole, J. M ozuraitis, A. 
Astrauskienė -  susitiko A. Stankevičiaus muzikos įrašų studi
joj liepos 18 d. įrašyti į DVD juostelę parapijiečių atsimi
nimus Ntr. L. Visockytės-Poole

A B I A M O N I S  C A S T E L U  I N S U R A N C E S
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC.

1001 SHERBROOKE ST.E-. SUITE 5S5. MONTREAL. QUE. H2L 1L3
TEL; 514-286  1985 FAX: 514-286-1981 

Joana Adamonis AJ.B. Petras Adamonis C-.i B.

Montrealio lietuvių
kredito unija

J475, rue De S  ė v c. Montreal (Quebec H4E 2A8j

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

CNE (Canadian National Exhibition) -  Kanados metinė 
paroda ir karnavalas Toronte šiemet prasideda rugpjūčio 17 d. 
Nuo liepos 27 d. iki rugpjūčio 16 d. bilietus galima įsigyti iš 
anksto Šhopper’s Drug Mart parduotuvėse, Lakeshore linijos 
GO Transit stotyse arba internete www.TheEX.com. Iš anksto 
perkant bilietus galima sutaupyti $14 (Magic Passes -  įėjimas ir 
pramogos) arba $4 (Fun Passes -  tik įėjimas). Įėjimo kaina 
vyresniems (60 m. ir daugiau) bei vaikams (13 m. ar jaunesni) -  
$10. Informacija teikiama internete arba telefonu 416 393-6300.

DĖMESIO SKAITYTOJAMS
Šis Tėviškės žiburių numeris yra paskutinis prieš atostogas. 

TŽ redakcija ir administracija bus uždaryta iki rugpjūčio 15 d. 
Savaitraštis tris savaites nebus spausdinamas. Po atostogų pir
mas numeris išeis rugpjūčio 21 d.

http://ricardasguesthouse.tri
http://www.keblvs.com
http://www.TheEX.com

