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Sąjūdžio sukaktį minint 
Kiekviena okupacija baigiasi vienokiu ar kitokiu lūžiu: 

sukilimais, visuotiniais streikais, atentatais, karų pralaimėji
mais, okupantų nesutarimais ir kt. 

S
OVIETŲ Sąjungos 50 metų trukusi okupacija Lietu
voje tyliai subrandino kone tobulą tautos solidarumą, 
sprogusį ryžtinga veikla sukuriant Persitvarkymo sąjū

dį, nuo kurio įsteigimo (1988.VI.3) prabėgo jau 20 metų. 
Visi prisimename sunkią, rizikingą pradžią iki nepriklauso
mybės paskelbimo, iki svetimos kariuomenės išvarymo, iki 
seimo rinkimų ... Tų "iki" dar daugiau - jų buvo ir bus, nes 
istorijos perspektyvoje - ir šie metai dar tik pradžia. Tiesa, 
žmonių gyvenimas tėvynėje pasikeitęs, valstybė formaliai 
uungta į patikimesnes saugumo grandis, kai kurie Sąjūdžio 
pradininkai ir vadovai išmirę, kiti pavargę, išsiskirstę, apsi
pratę klausytis kritikos, naujai sudarytų pamokymų, susipy
kę ne "vardan Lietuvos", o asmeninių ambicijų liečiami. O 
tai jau laikoma normaliu gyvenimu, ko siekėme ir pagaliau 
sulaukėme. Sąjūdis liko kaip pastatytas, bet nebeprižiūri
mas paminklas. Išeivijoje, kai tik užsimenama apie Sąjūdį, 
Vytauto Landsbergio povyza taip ir stojasi prieš akis. Kaip 
jis šiandien kitų bebūtų aptariamas, kaip vertinamas apklau
sos nuošimčiais, daugelio nuomonė nėra pasikeitusi - tau
tos Atgimimui reikėjo žmogaus, kuris drąsiai stotų į "dai
nuojančios revoliucijos" priekį, nesidairęs, ką su mumis gali 
padaryti Maskva. Be vado ir gerai apgalvotų ėjimų geriau
siu atveju turbūt būtume likę Maskvos prižiūrimų vadina
mų nepriklausomų valstybių sudėtyje. O buvo rimtai užsi
mota siekti aiškios politinės nepriklausomybės - atstatyti, 
kas prarasta. Šitokiam siekiui reikėjo ir atitinkamo vado, 
nesusigundančio griebti, kas okupanto maloniai siūloma. 
Toks vadas buvo V. Landsbergis, be abejo, turėjęs gerų 
bendražygių, bet susilaukęs ir "amžinų priešų". Tai norma
lu, o ateities istorikai patvirtins tikrovę. 

N EI Sąjūdis, nei kitos anuometinės už nepriklau
somybę kovojančios politinės grupuotės negalėjo 
išvengti klaidų, nes daugelį sprendimų reikėjo dary

ti labai greitai, net ir tokiose srityse, kurios menkai tebuvo 
pažįstamos. Labai gaila, kad šiandien tas klaidas naudoja 
puolimui nemėgstamų asmenų, net nueinant iki visiško su
niekinimo bei išjuokimo veikėjų, kurių dėka buvo atstatyta 
nepriklausomybė. Ką gi - ir šitokie išpuoliai tautos istorijo
je ras savo vietą. O dabar tik gaila laiko kandžiotis ir suvedi
nėti asmenines sąskaitas, kai tiek daug darbo užtektų vi
siems. Kitąmet švęsime Lietuvos vardo paminėjimo tūks
tantmetį. Jau vien tas rodo, su kokiu laikotarpiu susiduria
me minėdami Sąjūdžio dvidešimtmetį. Tai svarbus pamaty
mas ir ženklas, rodantis, kaip reikėtų orientuotis dirbant 
valstybinį darbą. Kalbant apie padarytas klaidas ir nuodė
mes, prisimintina, kad pati didžioji klaida - tai vertybių ma
tavimas ir valstybinių įvykių vertinimas trump~aikėmis ma
tuoklėmis maždaug žmogaus amžiaus ribose. Zinoma, būtų 
negražu, gal ir neteisinga, apkaltinti Lietuvos vadovus poli
tika "po mūsų nors ir tvanas". Tokio kraštutinumo dar ne
matyti. Tačiau įtarimas, kad krypstama nuo tiesesnio kelio, 
plečiasi, kai vis ryškiau pradedama regėti polinkius į oligar
chinį valdymą, kai milijonierių dauginimasis vyksta ne pa
gal ekonominį šalies pajėgumą, kai korupcijos sutramdyti 
negali ar nenori žmonių išrinktieji vadovai. Viliojančios sa
vanaudiškos galimybės dažnam užriša akis ir veda į pagundą 
per trumpiausią laiką laimėti daugiausia. Griebiamasi bet 
kokių priemonių tokiems tikslams pasiekti, nes gyvenimas 
trumpas. Tokiai nuostatai aidint taip ir norisi klausti: n~gi 
išsiversime be antro Sąjūdžio ir moralinio Atgimimo? CS 
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Baltiečių federacijos surengtame sibirinių trėmimų minėjime š.m. birželio 16 d. Prisikėlimo 
parapijoje. Giedojo "Volungės" moterų choras, vad. D. Viskontienės Ntrs. R. Jonaitienės 

Kas remia V. Putiną? 
ALGIMANTAS EIMANTAS 

Kai Amerika klampoja 
ekonominėje pelkėje ir grum
tynėse su pasauliniu teroriz
mu, Rusijoje brinksta politi
nio totalitarizmo tvanas. Nau
jasis Rusijos federacijos mi
nisteris pirmininkas Vladimi
ras Putinas, baigęs prezidento 
kadenciją, nesigaili karčiausių 
priekaištų Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Turėdamas 
gausų, jam pritariantį užnu
garį Rusijoje, jis pasinaudoja 
savo rėmėjų azartiškomis pro
klamacijomis ugdyti Amerikai 
neapykantą ir sėkmingai puo
selėti antidemokratinę politi
nę raidą visame krašte. Žino
ma, kad V. Putinas tariasi ir 
su M. Gorbačiovu užsienio 
politikos klausimais bei skiria 
jį komentuoti viešai tuo rei
kalu. 

Kaip žinome, M. Gorba
čiovas itin išgarsėjo Sovietų 
Sąjungos politinės krizės me
tais. Vakarų demokratijos ta
da rėmė jo reformas, net su
teikė jam 1990 m. Nobelio tai
kos premiją. Tačiau daug per
mainų nesulaukta, o žlugus 
Sovietų Sąjungai M. Gorba
čiovo idėjos ir veikla vėl nu
krypo autoritetizmo link. Pas
kutinis M. Gorbačiovo pa
reiškimas naujojo Rusijos pre-

zidento Dimitry Medvedev in
auguracijos išvakarėse buvo 
pateiktas The Daily Telegraph 
pokalbio forma. Tie jo pasisa
kymai yra labai kritiškai apta
riami Vakarų spaudoje, nes 
M. Gorbačiovo žodžiai buvo 
įvertinti kaip itin aršus JAV 
antpuolis dėl tarptautinės po
litikos. 

Amerika kaltinama poli
tine ir karine plėtote, priešiš
ka Rusijos siekiams ir tikslams 
bandant atstatyti prestižą pa
saulio akyse, prarastą Sovietų 
Sąjungai griuvus. Anot jo, 
JAV imperializmas priešta
rauja, varžo ir priešinasi atvi
rai Rusijos visuotinei veiklai -
tokia Amerikos politika įta
riama esant sąmokslo pobū
džio! Be abejo, teigia toliau 
M. Gorbačiovas, tokia JAV 
pozicija gaivina Šaltąjį karą ir 
provokuoja ginkluoto konf
likto galimybes. Tad Baltųjų 
rūmų politinėse manevruo
tėse neberandama pagrindo 
bendradarbiavimui, tarpinin
kavimui ir pasitikėjimui, nes 
tokioje aplinkoje režisuoja
mos. 

Toliau M. Gorbačiovas 
priduria, kad NATO plėtotė 
ir kėslai į Ukrainą ir Gruziją 
bei Vašingtono raketų gyny
binės sienos statybos ketini
mas Čekijoje ir Lenkijoje už-

gniaužė visas viltis taikai tarp 
Rusijos ir Amerikos. Be to, 
dešimt metų po Šaltojo karo 
tapo neišnaudoti gerovės ir 
taikos tikslams, nes Amerika 
netoleruoja kitų valstybių sa
varankiškos darbuotės be jos 
priežiūros. Užtikrinti tokiai 
politikai, kiekvienas JAV pre
zidentas yra surengęs karą ar 
šiaip ginkluotą konfliktą. To
kie M. Gorbačiovo pareiški
mai stiprina V. Putino argu
mentus, mėginant atstatyti to
talitarinį režimą Rusijoje. At
rodo, V. Putinas telkia nema
žas pajėgas dar stipriau, radęs 
pritarimo jo politinėms gai
rėms tarp buvusių Sovietų Są
jungos vadovų. Jam perleidus 
prezidento vietą savo patikė
tini ui ir atsisėdus į Rusijos 
ministerio pirmininko kėdę, 
jo populiarumas žmonėse ne
pasikeitė. 

Galima taipgi teigti, kad 
nemažas skaičius buvusių so
vietinių pareigūnų pritaria už
imtai V. Putino pozicijai at
gauti prarastą galią, autoritetą 
ir pelningą, nors ir korum
puotą, padėtį. Daugeliui iš jų 
tai tapo pačiu pirmuoju tiks
lu. Daug kam iš tokių "drau
gų" komunizmo idealai liko 
antraeiliai, ir jų "atgimimas" 
numatomas remiant V. Pu
tiną. 
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Nepamirštinas šventasis 
Birželio 21 d. švenčiame šv. Aloyzo - jaunimo globėjo 

dieną, kai geroji vasaros Laumė pamažu rausvom ir rožinėm 
pinavijom apkaišo vakarinį dangaus skliautą, o saulėlydį 
palydi skambanti lakštingalų serenada. Aloyzą pirmiausia 
pasitiks pilkoji kuklioji pilkosios rasos žolelės - rasakilos. 
Daug vardų turi ši kukli žolelė, kuri saugo švariausią pasauly 
vandenį. Iš jos briaunotos, panašios į delnelį, taurelės lapo 
troškulį numalšina griežlė, lakštingala, vieversėlis, uodegyte 
viksinti kieliukė. Rasakilos pilkoji žolelė atgaivina briedį ir 
stirnelę, zuikelį ir vilką - jiems padovanojo tik po mažą laše
lį. Liaudies padavimuose, patarlėse, pasakose rasakila - ty
rumo ir skaistybės simbolis. Žyniai ir vaidilos jau pagonybės 
laikais pastebėjo rasakilos vandens lašelių skaidrumą. Tų lai
kų žmonės karščiuojančias akis stebuklingu rasų vandeniu 
vilgydavo. Vaidilutės rasose rankas, veidą, kaklą prausdavo
si. Rasakila ir orą pranašaudavo: jeigu vakare ir rytą rasos 
nėra - lis; ilgai nenukrentanti rasa - lietus; nuo pievų besike
liantis pieno baltumo rūkas reiškė - bus giedra. Ir tokią gra
žią pavasario dieną prisiminkime jaunimo globėją šv. Aloyzą, 
kurio gyvenimas ir šiandien vertas dėmesio. 

Garbus karvedys, Kastilijonas ir Stiverių valdovas marki
zas Perrante vedė karališkos giminės Mortą. 1568 m. kovo 9 
d. Šiaurės Italijoje jiems gimė sūnus Aloyzas Gonrage. Šios 
kilmingos šeimos pirmagimiui švietė puiki ateitis. Penktus 
metukus einantį tėvas sūnų pasiėmė su savimi į kariuomenę, 
kad auklėjamas kariškoj drausmėj subręstų ir išaugtų garsus 
valdovas. Kariškoje aplinkoje mažylis pamėgo ne tik links
mus kareivius, bet ir ne visai kuklias jų kalbas. Pasivogęs pa
rako, mažasis berniūkštis pamėgino šaudyti... Nežinia kuo 
viskas ten būtų pasibaigę. Laimei, greitai sugrįžo į geros mo
tinos prieglobstį. Jaunasis Aloyzas, pamaldžios motinos ir 
mokytojų rūpestingai auklėjamas, anksti suprato žemiško 
gyvenimo linksmybių tuštumą ir ėmė domėtis kilniaisiais 
idealais. Sakoma, kad eidamas pirmosios išpažinties, Aloy
zas labai atgailavo už savo vaikiškas nuodėmes. Eidamas 16-
uosius metus, jaunuolis pajuto pašaukimą tobulesniam gyveni
mui, tikėjimui ir maldai. Tačiau tėvas nė girdėti nenorėjo, 
kad sūnus rinktųsi vienuolio gyvenimą. Jis tikėjosi, kad vy
riausias sūnus bus jo turtų paveldėtojas, jo darbų tęsėjas, iš
garsins giminės vardą. Todėl jis pasiuntė Aloyzą į Parmos 
Torino Ferraros dvarus, vildamasis, kad prabangus dvarų gy
venimas įtrauks jaunuolį į įvairių linksmybių sūkurį. Deja, 
pramogos, baliai, šokiai nepatraukė Aloyzo. 

1585 m. lapkričio 2 d. Aloyzas iškilmingai atsižadėjo pi
lies ir visų turtų bei fondų savo jaunesniojo brolio Rudolfo 
naudai ir išvyko į vienuolyną. Čia jo dorumas ir žavėjęs žmo
giškumas dar labiau išryškėjo, bet dėl silpnos sveikatos ne 
visada galėjo mokytis. Todėl tarnaudamas Dievui padėjo ne
įgalintiems - slaugė ligonius. Beslaugydamas užsikrėtė ne
pagydoma liga ir 1591 m. birželio 21 d. mirė, sulaukęs vos 
23-jų metų amžiaus. Aukštojo tikslo nepasiekė - gavo tik že
mesniuosius šventimus, nors labai norėjo tapti kunigu. Šv. 
Tėvas Paulius VI-asis kalbėjo: "Aloyzas įsivaizdavo savo gy
venimą kaip dovaną, kurią reikia panaudoti kit9 gerovei". 
Nuo jo mirties prabėgo daugiau kaip 400 metų. Sv. Aloyzas 
Bažnyčioje atlieka savo misiją. Jis - drąsos, aukos, ištver
mės, pasipriešinimo laiko dvasiai pavyzdys, kviečiantis ir 
mūsų XXI š. jaunimą eiti jo pramintu keliu. Rasa Norkutė 

Parodos iškilmingo atidarymo metu. Sėdi (iš k.): Lietuvos valstybinio muziejaus atstovė spau
dai Inga Bertulienė, kun. Aldonas Gudaitis, SJ, istorikas dr. Liudas Jovaiša, kun. Lionginas 
Virbalas, SJ, parodos kuratorė dr. Neringa Markauskaitė, Lietuvos valstybinio muziejaus 
direktorė dr. Birutė Kulnytė. Už jų - iš Romos atvežtas paveikslas "Popiežius Grigalius XIII 
steigia seminarijas ir kolegijas Europoje ir už jos ribų" (Nežinomas dailininkas, 1584-1620 
m. Romos popiežiškasis Grigaliaus universitetas) 

ELTA. Minint Lietuvos 
jėzuitų provincijos įsteigimo 
400 metų jubiliejų, Lietuvos 
valstybiniame muziejuje ati
daryta paroda. Pasak muzie
jaus direktorės Birutės Kul
nytės, muziejus savo parodo
mis bando gaivinti istorinę at
mintį, o jėzuitų istorija Lietu
vos ir jos kultūros istorijoje 
labai žymi. Anot jos, didžiulis 
ir jėzuitų vaidmuo įtvirtinant 
katalikišką kultūrą Lietuvos 
Didžiojoje kunigaikštijoje -
jėzuitai pasižymėjo mokslin
gumu ir menų globa. "Jei is
torinių vėjų nualintoje Lietu
voje randame senųjų meno ir 
mokslo vertybių, tai yra ir di
delis jas išsaugojusių jėzuitų 

Šv. Ignacas Lojola ir šv. Pran
ciškus Ksaveras. Nežinomas 
dailininkas, XVIII š., Lietu
vos valstybinis muziejus 

Lietuvos jėzuitų provincijos 
400 metų jubiliejaus ženklas 

indėlis", - sakė istorikė B. 
Kulnytė. 

Sakraliniam menui skir
toje muziejaus salėje rodoma 
didelė jėzuitų portretų kolek
cija iš Lietuvos valstybinio 
muziejaus rinkinių, šios vie
nuolijos šventųjų tapybos ir 
skulptūros atvaizdai iš įvairių 
Lietuvos jėzuitų šventovių, 
senoji monstrancija iš Kražių 
jėzuitų kolegijos ir kitos ver
tybės. Thip pat demonstruoja
mos Lietuvos jėzuitų pamoks
lų knygos, teologijos, filosofi
jos, matematikos, istorijos, 
retorikos veikalai. Pirmą kar
tą viešai pristatomi Lietuvos 
jėzuitų archyve saugomi jė
zuitų rankraščiai, tarp jų -
vienuolių įžadų tekstai. 

Specialiai šiai parodai iš 
Romos popiežiškojo Griga
liaus universiteto atvežtas pa-

Parodos atidaryme sveikinimo žodžius tarė, iš k.: Lietuvos ir 
Latvijos Jėzuitų provincijos provincijolas kun. Aldonas Gu
daitis, SJ, kard. Audrys Juozas Bačkis, Telšių vysk. Jonas 
Boruta, SJ 

-
veikslas "Popiežius Grigalius 
XIII įsteigia seminarijas ir ko
legijas Europoje ir už jos ri
bų". Nežinomas autorius šia
me paveiksle nutapė popiežių 
Grigalių XIII, steigiantį ir Vil
niaus jėzuitų akademiją. 

Lietuvos jėzuitų provinci
jos veiklos ankstyvąjį laiko
tarpį parodoje atspindi Vil
niaus jėzuitų akademijos įstei
gimo 1579 m. dokumentai: 
popiežiaus Grigaliaus XIII 
bulė, Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio ir Lenkijos karaliaus 
Stepono Batoro privilegija. 
Išsilavinimu ir drausmingumu 
garsėję jėzuitai, Europoje kū
rę kolegijas ir universitetus, į 
Vilnių atvyko 1569 m. vysku
po Valerijono Protasevičiaus 
kvietimu. Jau po metų Vilniu
je buvo įsteigta Jėzuitų kole
gija, 1579 m. paaukštinta į Vil
niaus jėzuitų akademiją - pir
mąją aukštąją mokyklą Lietu
voje. 

Per keletą dešimtmečių 
vienuolių jėzuitų skaičius taip 
išaugo, kad 1608 m. buvo 
įsteigta savarankiška Lietuvos 
jėzuitų provincija, kuri, pasak 
istoriko Liudo Jovaišos, ap
ėmė ne tik tuometę Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės te
ritoriją, bet ir Livoniją ( da
bartinė Estija ir Latvija), dalį 
Lenkijos ir Prūsiją. 

Nuo Talino iki Nesvy
žiaus, nuo Smolensko iki Var
šuvos nusidriekusioje Lietu
vos jėzuitų provincijoje dirbo 
daug vienuolių, kalbėjusių lie
tuvių, lenkų ir vokiečių kal
bomis. XVII-XVIII š. veikė 
per trisdešimt vienuolijos 
įstaigų įvairiose LDK vietose. 

1773 m. popiežiui panai
kinus Jėzaus draugiją, jėzuitai 
Lietuvoje dar veikė, kol juos 
išvijo caras Aleksandras l. Jė
zuitų vienuolija Lietuvoje at
gaivinta tik XX š., kai 1923 m. 
jėzuitai įsikūrė Kaune, o 1936 
m. buvo įsteigta Lietuvos pro
vincija. 
(Ntrs. kun. V. Sadausko, SJ) 

Nukelta į 1 O-tą psl. 



Lukiškių aikštė ir projektai 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Aptarti verta jau įsisenėjantį, sąmoningam 
vilkinimui prilygstantį, Lukiškių aikštės Vil
niuje projekto rengimą. Lenino paminklas 
Lukiškių aikštėje buvo išmontuotas 1991 m. 
Nors sakoma, kad gera vieta tuščia nebūna, po 
balaganų verslo atstovų kėsinimosi į šią aikštę, 
1995 m. aikštės ~amputyje radosi granito 
plokštė su įrašu: "Sioje aikštėje bus įamžintas 
nežinomojo partizano ir kovotojo dėl Lietu
vos laisvės atminimas. 1995 m. gegužės 20 d.", 
o 1999 m. vasario 11 d. seimas priėmė nutari
mą Nr. VIII-1070, kuris apsprendė aikštės 
ateitį: "Lukiškių aikštė Vilniuje formuojama 
kaip pagrindinė reprezentacinė Lietuvos vals
tybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais ak
centais". Nutarimo 3 str. pasiūlyta vyriausybei 
ir Vilniaus miesto tarybai organizuoti Lukiškių 
aikštės plėtros sampratos parengimą, aikštės 
projektavimą ir projekto įgyvendinimą, vyriau
sybei - sudaryti projektų vertinimo komisiją, 
patvirtinti projektų vertinimo taisykles ir pro
jektinę užduotį, parengti Lukiškių aikštės pro
jektą, supažindinti su juo seimą ir patvirtinti 
1999 m. 

2000 m. spalio 17 d. seimas priėmė ir įsta
tymą "Dėl Lukiškių aikštės Vilniuje", pavedęs 
aikštės reikalus tvarkyti vyriausybei, tačiau 
prezidentas, motyvuodamas tuo, kad įstatyme 
tvarkomieji klausimai neturėtų būti įstatymu 
reguliuojamas dalykas, o šiuos klausimus tu
rėtų spręsti Vilniaus miesto savivaldybė, atsi
žvelgdama į seimo pareikštą nuomonę, įstaty
mą vetavo. Tokiu būdu valstybės sostinės re
prezentacinės aikštės statusas buvo prilygintas 
eilinei, savivaldybės žinioje esančiai, miesto 
aikštei ar gatvei. 

Po priimto seimo nutarimo praėjo dar de
vyneri metai, keitėsi keli prezidentai, kelios 
vyriausybės ir miesto tarybos, o reprezentaci
nė sostinės Lukiškių aikštė dabar - statybinių 
medžiagų sandėliavimo vieta. 

Galiausiai šiemet Vilniaus miesto savival
dybė ir Lietuvos architektų sąjunga Lukiškių 
aikštės konkursą paskelbė. Tačiau, ar todėl, 
kad į konkurso sąlygas nebuvo perkelta seimo 
nutarimo esmė, ar architektai siekė kitokių 
tikslų, konkursiniai projektai prasilenkė su 
keliamu uždaviniu. Lietuvos laisvės kovotojai, 
atvykę į Taikomosios dailės muziejų, kur buvo 
rodomi projektai, buvo priblokšti, galutinai 
nusivylė; nerado nė vieno projekto, atspindin
čio tai, ko jie eilę metų reikalavo, ko reikalauja 
mūsų valstybės istorija. 

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos valdy
bos pirmininkas, Lietuvos Sąjūdžio pirminin
kas ir 7 seimo nariai konstatavę, kad rengiant 
1999 metų seimo nutarimo įgyvendinimą, bu
vo suformuluotos netinkamos užduotys pro
jektuotojams, netinkamai aiškinamas visų lai
kų Vilniaus miesto ir visos Lietuvos istorinio 
Paminklo projektavimas, o pateikti projektai 
negali būti palankiai vertinami, š.m. gegužės 
22 d. kreipėsi į prezidentą, seimo pirmininką, 
Konkursinės komisijos pirmininką, Lietuvos 
architektų ir Lietuvos dailininkų sąjungas, 
prašydami stabdyti ydingų projektų svarstymą, 
pareikalauti vykdyti seimo nutarimą, skelbti 
naują konkursą. Tačiau gegužės 23 d. Konkur
so komisija, dalyvaujant mažiau nei pusei ko
misijos narių, atplėšė konkursinius vokus, pa
skelbė autorius. O tai - akivaizdus komisijos 
vykdomo konkurso taisyklių pažeidimas. Kon
kursinės komisijos pirmininkas Vilniaus meras 
Juozas Imbrasas patvirtino, kad aukščiau mi
nimą raštišką prašymą stabdyti projektų svars
tymą yra gavęs, tačiau jį komisija svarstysianti 
vėliau. Kodėl vėliau? Žinomi ir kiti pažeidimai. 

Lukiškių aikštės suplanavimo ir simbolio 
"Laisvė" sukūrimo architektūrinio-meninio 
projekto konkurso sąlygos numato, kad kon
kurso dalyvis perkančiajai organizacijai patei
kia simbolio "Laisvė" eskizinį maketą, sukurtą 
imituojant tikrą medžiagą, tuo tarpu vienas iš 

projektų buvo pateiktas neatitinkantis reika
laujamo mastelio ir sukurtas ne imituojant 
tikrą medžiagą, o iš popieriaus. Beje, šis pro
jektas, nors oficialūs rezultatai turėtų būti 
skelbiami tik 2008.V.23, interneto tinklala
piuose jau nurodomas kaip atrinktas tarp sep
tynių geriausių. Taigi, kyla klausimas, kodėl 
griežti konkurso sąlygų reikalavimai yra taiko-

Vienas iš septynių projektų ... Ntr. A. Zolubo 

mi ne visiems konkurso dalyviams, tuo pažei
džiant LR Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus 
lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidru
mo principus, kurių laikymąsi, atliekant pirki
mo procedūras, privalo užtikrinti perkančioji 
organizacija, šiuo atveju - Vilniaus miesto sa
vivaldybės administracija. 

Projekto konkurso organizavimo taisyklės 
įpareigoja perkančiąją organizaciją užtikrinti, 
kad, vykdant projektų konkursą ir nustatant 
laimėtoją, būtų laikomasi Viešųjų pirkimų 
įstatymo nustatytų pirkimų ir konfidencialumo 
reikalavimų, tačiau konfidencialumo reikala
vimų nebuvo laikomasi, tokiu būdu, vertinimo 
komisijai buvo žinomi tikrieji projektų auto
riai, nepriklausomai nuo to, kad projektai ir 
buvo pateikti nepažeidžiant konfidencialumo 
reikalavimų, t.y. iš projekto įforminimo negali
ma buvo nustatyti dalyvio tapatybės, tačiau 
dalyvio tapatybė buvo nustatoma pateikiant 
konkursui reikalingą daiktinę medžiagą, ka
dangi prie devizo buvo reikalaujama pasakyti 
vardą, pavardę, tel. nr. ir adresą bei pasirašyti 
žurnale. 

Lukiškių aikštės reikalu buvo sudaryta jau 
ne viena komisija, tačiau reikalai nepajudėjo, 
o, kai pajudėjo, priėjo aklavietę. O išeitį reikia 
rasti. Išeitį rasti - seimo, prezidento, vyriausy
bės, Vilniaus mero, Architektų ir Dailininkų 
sąjungų priedermė. 

Būtina skelbti naują konkursą, paliekant 
galimybę dalyvauti jau pateiktiems projek
tams. Jei patys nesugebame, reikia pasitelkti 
architektus ir skulptorius iš Lietuvos ir užsie
nio, kviesti patarėjais mūsų istorikus ir gyvais 
išlikusius laisvės kovotojus, kurie turi būti pa
kviesti į konkurso komisiją. 

Ko reikia visuomenei - spaudoje ir laiškais 
yra išsakę Lietuvos laisvės kovotojai, galiau
siai reikalavimus išsakė ir visuomeninių orga
nizacijų atstovų piketo dalyviai Savivaldybės 
aikštėje š. m. gegužės 23 dieną. 

• Be minimalaus socialinio teisingumo demokratija ir laisvė netenka savo reikšmės (Kęstutis Grinius) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Atsistatydina ministeris 

Sveikatos apsaugos mi
nisteris R. Turčinskas birže
lio 18 d. premjerui įteikė at
sistatydinimo prašymą. Pa
gal įstatymus, ministerius 
skiria ir atleidžia preziden
tas premjero teikimu. Prezi
dentas buvo pareiškęs, jog 
jo netenkina pateikti R.Tur
činsko pasiaiškinimai dėl 
priimamų sprendimų ir 
padėties ministerijoje bei jos 
įstaigose. 

Ministeriui priekaištau
jama, kad jo paskirta Valsty
binės vaistų kontrolės tarny
bos (VYKT) viršininkė A. 
Kulčickienė-Gutienė įsivėlė 
į korupcijos skandalą. Spe
cialiųjų tyrimų tarnybai 
(STT) pateikus įtarimus pikt
naudžiavus tarnybine padė
timi ir padarius finansinių 
pažeidimų, ji buvo nušalinta 
nuo pareigų. Be to, abejonių 
sukėlė R. Turčinsko įsakymas 
perduoti Nacionalinio krau
jo centro Klaipėdos skyrių 
privačiai uždarajai akcinei 
bendrovei "Kraujo donorys
tės centras". Dėl šio spren
dimo ministeris pripažino 
klydęs ir minėtą įsakymą jau 
atšaukė. Ministeris taip pat 
kaltinamas, kad jo vadovau
jama ministerija didesnėmis 
nei rinkos kainomis nupirko 
greitosios pagalbos automo
bilius. 

R.Turčinskas yra 5-tasis 
ministeris, pasitraukęs iš so
cialdemokrato G. Kirkilo va
dovaujamos vyriausybės. Pa
sikeitus bent 7 ministeriams, 
vyriausybė turi iš naujo gauti 
seimo įgaliojimus. Priešingu 
atveju, ministerių kabinetas 
turi atsistatydinti. 

Siena su Gudija 
Po daugiau nei 10 m. 

trukusių dvišalių derybų, 
pasitarimų, matavimų, kar
tografavimo ir kitų darbų už
baigta žymėti Lietuvos siena 
su Gudija. Birželio 19 d. Vil
niuje Užsienio reikalų minis
terijos sekretorius L. Talat
Kelpša ir Gudijos UR minis
terio pavaduotojas V. Voro
neckis pasikeitė šį įvykį žy
minčiomis notomis. Lietu
vos pareigūno teigimu, visų 
užduotis - pasiekti, kad vals
tybės siena neskirtų, o jung
tų abi tautas. 

Lietuvos užsienio reika
lų ministerijos garbės ženklu 
"Lietuvos tūkstantmečio žvaigž
de" buvo apdovanotas Miš
rios sienos demarkavimo ko
misijos pirmininkas bei du 
nariai. Sienos su Gudija žy
mėjimo darbai pradėti 1996 
m. Valstybės sienos su Gudi
ja ilgis - 678.819 km, iš jų 
379.9 km - sausumos, 298.9 
km - vandens siena. Siena 
pažymėta 1955 sienos ženk
lais. Ežeruose ir tvenkiniuo
se ją ženklina 71 plūduras. 
Valstybės sieną su Gudija ry
tuose riboja Lietuvos, Lat
vijos ir Gudijos valstybių sie-

nų sankirta "Liudvinavas", 
vakaruose - Lietuvos, Len
kijos ir Gudijos valstybių sie
nų sankirta "Mara". Lietu
vos siena su Gudija- tai pir
moji demarkuota rytinė Eu
ropos sąjungos siena. 

Sustojo gamyba 
Sutrikus elektros tieki

mui, birželio 16 d. buvo vi
siškai sustabdytas "Mažeikių 
naftos" perdirbimo gamyk
los darbas. Perkūnijos metu 
Varduvos 110 kilovoltų skirs
tykloje apie 3 v.p.p. sprogo 
kondensatorius, o po valan
dos - kitas toks pat įrenginys 
linijoje, einančioje į Mažei
kių elektrinę. Elektros ener
gijos tiekimas Mažeikių elekt
rinei buvo atstatytas po maž
daug pusantros valandos. 
Ūkio ministeris V. N avickas 
teigė, kad žala įmonei bus 
nemaža. Birželio 17 d. įmo
nė pranešė, kad palaipsniui 
vėl jungiami technologiniai 
įrenginiai. 

Tai pirmas kartas Mažei
kių įmonės istorijoje, kai ji 
visa buvo priversta avariniu 
būdu sustoti. Šių metų sausį 
Mažeikių gamykla vėl pra
dėjo veikti visu pajėgumu po 
daugiau nei metus trukusio 
remonto. 2006 m. spalį vie
nas didžiausių įmonės įren
ginių buvo nusiaubtas dide
lio gaisro. Lenkijos bendro
vė "PKN Orlen" valdo 
90.02%, o kartu su vyriausy
be - 100% "Mažeikių naf
tos" akcijų. 

Priėmė įstatymą 

Seimas birželio 17 d. pri
ėmė ginčus kėlusį bei 7 kar
tus atidėtą Lygių galimybių 
įstatymą, kuris numato dis
kriminacijos draudimo atve
jus, tačiau lygybės principas 
galės būti netaikomas ug
dymo įstaigose, kurių stei
gimo dokumentuose nuro
doma, kad jos remiasi religi
nėmis vertybėmis. Už nau
jos redakcijos įstatymą bal
savo 64 parlamentarai, 6 su
silaikė ir 1 išreiškė priešišką 
nuomonę. Naujasis įstaty
mas draus diskriminuoti 
žmones dėl lyties, rasės, tau
tybės, kalbos, kilmės, sociali
nės padėties, tikėjimo, įsiti
kinimų ar pažiūrų, amžiaus, 
lytinės orientacijos, negalios, 
etninės priklausomybės ar 
religijos. 

Seimas kartu pritarė ir 
pataisai, kuria siekiama, kad 
lygybės principas nebūtų tai
komas ugdymo įstaigose, jei
gu jau steigiant jas numaty
ta, kad mokiniai jose bus ug
domi atsižvelgiant į konkre
čios religijos vertybes. Gin
čų kiek anksčiau buvo kilę ir 
dėl siūlymo, jog įrodinėjant 
diskriminacijos faktą teisme 
būtų laikomasi kaltumo 
prielaidos (kad diskrimina
cija buvo) tik tuo atveju, 
jeigu nukentėjusysis aiškiai 
nurodo aplinkybes. RSJ 
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Pik. A. DUDAVICIU8 

"Pirmiausia - tai mano 
auldėjimal. AI 20 mctq 1nMm 
auldėj1m111 kitoje apl~ ir 
per~ dieą nca.im pui
lrdlli. Mano pclėjhų tamm
ti' RmldoDąk m:ml,k Dei'lia 
atattpti nonullu, automati
lllu, kaip bpJtallstlD6a ~ 
kuiDiabi. AI pnlau tn"bu
~ atmipli dėmcaį i laa nc
nmmaliu •W&u ir aplinky
bee, brio11e llW1 teto illl1lti, 
ir b81llli lvehliall, llllilmi llllO 

-~· 111.lpo dėm9•. 1\čJau 
tribunolo nuosprcmfia, pa
llD:lbtu 1941 m. lllpllri5o 28 
d.. v. Bll1'rii!iui buvo neawfle1 
tmga- aųlaudyli, kama kan
&lr:uojtnt\'lų •pnonfnĮ tarf4. 
:a.llda pdJmOtl, bd tai kur 
lp"•dojo yra pulrocHlllli In
formacija, jog tubmu pu
kutinj lodj V. BllM&ls .uė: 
"Ma, karilkiai, aupratome, 
kB.d PitWtinali 90rietiwi am
mrta lotuviaml gyYOAti 110-

duos, kad polltruą kalbos 
apio bii&lzq tauhj dta~ -
iliuzija, matėme mwm ruo
iimq genocidų, lodė! n:qč
mč& kmai. x.. gi 1:itaa pava. 
lo pti-Wv)'no.joinemes 
- kariw.t. lŲ jaa muote, 
b4 po lllŪS1j mll1iel nomlru 
patriotq mūaq balte? V111 
'Vien Lietuva pikluolil ir am
.u., oftl tiek Lietlna IJWOI. 
l!laijlll_„ trirtai laukiu j111, 
qntWfel, j ~ v.licJ neprl
klaUIOmojl L!otuval" (Byla 
Nt. 34229 Dalia Sadzorič16t6 
-~ uba requicm Tė
vui ir jo dnupma. 'lliaiDJll, 
pndlia 1993 m. Nr.t, IŲ .bl
bulriaimm• V.~ka.
- draugai V. NuovJaus 
Ir .K. Umbrdliinas), non dr. 
P. J•nkm1sb• ~ bd lie
mo1111atiųajame an:hyvę 
(LYA), Vlllliuje eaul!ioje 
Mubm karo apyprdm Ka
ro tribunolo poffdlio, 'fJ'lru
lio 1941 m. laptrtelo 26-28 
d!-ls GWJje, protokolo 
orisimle tokiq jralų nėra. 

1941 m. sruodiio 17 d. 
Oorlrio sritiea NKVD valdy
bo1 komcndutaa i!ekilltu 
<>=p111 atrJ11D Į NKVD b-
16Jlm' Nr. l l'fJ'kdytl DUO· 
sprolldj. Jis patcdk6 b16jlmo 
vidilliDkui bpitomli Solov
jovui Oor.tio 1ritic1 NXVD 
'nldjboa l apcc. dyriaus vidi
nillko j. leiicnanto M. Xori!a
glno ~ 'Villlkal llla~ 
nltelj Nr. 4-0-16386, 1Prrimo 

""""'' "MKA. ICI' 26-2&'XI-
41 m. nuteiatą aulaudyti -
Bu1vit!ių VytautlĮ Juozo, 1908 . . . ·- .......... m. gamnnn, pm111 • 1mv-e 
k., Vllk:a\>iD:io tplk., 1.SSR -
ilduotlte Gorld.o 1ritio1 
NKVD valdJbo• koznmdan
tui draugui O!egovui -
DUDlpmldtio~·. 

'lbkiu bildu akivaizd11, 
kB.d v. ~ir jo 7lilr:imo 
draugq optndjoa tikroji da
ta yra 194-1m.gzuodllo17 d., 
graod!lo 18 d. v. BuMčlu il 
bUniq 1\Rfo btivo iibrauk
tllll. PalaidDjimD 'Vil:ta lldiao
ma, manoma, kad Bu1rovo 
kapinėtc:- lalia blėjimo. 

Jau po StallDo mlrtJ01, 

Majoras Vytautas Bulvičius 
1957 m., lmictim aavpmu 
priamino V. Buhi&UI fmo-
1111- 1957 m. spalio 24 d. Pr.
baltijo bro ,pathipsls KGB 
lkyrlv1 laolpčal i Vihllaus, 
Xmmo ir Šiaulių llril!iq adraq 
bimua ~"patikrinti 
ir JDDd1i, l:m IJ9l:Dll Bum
&nė Marija, A1cbandro9a, 
1913 m. gimimo". Sovieliniq 
uug11mWl'1Jllllall&OllUIUli 
v. Bulvl5aus ~ 1lllVo -
ab\.mlap J1 IU dUromJa jau 
IClliai gyvmo JAV. Kaip rašo 
X•nedm l&Vdnltis T.mlld:t 
fif:nuUi V. Butvmaua dukra 
Laim• Buhilitltė-Xtupie11ė 
ilgu motu dirbo TMJ:b 1'
hrllf 1p1111tuv6je rlnk6j1, o 
DallaButvlaiil6-DcrbininllD 
lp8Ultuv0jo JAV (abi jau mi
rusios). 
Sula~ pal•idojo 

be bnllJ. .Jq ilmlgtm kūmui 
IWlletč i bcndna d~ 'llllp 
laidndaw pllitimUI bliDiUL 
Galima spėti, bd jų prl•ihi 
illlilli N"i!Dij Novgowde {ln&9. 
Oorkyje), BDJfOVO bpinčtc, 
kadanJi Dalia Sadze\iaūtė
Vitb•ticnė 1990 m. rdC i Gm
kio MVD valdJb\ ir Oorkio 
ka1ėjiJų Nr. 1 ir savo m.ky
~ kad ..,r. ltD. Juozu Sa
~ J?laidotu :aus-o 
kapinėae Sill !moni11 meilė ir 
atlidavimM T&Jnei blrro be.. 
pliDė ir auka jai nebclvo be- .... ....,,._ 
~ 1!)4.lm. biddi.o23 d. 11111,....11" 
tvtmm„ aplaitl;'Jtu naniq 
vyrų krauju. Uau apiepui
priollnimo orpaizavinu,, jq 
auq I.ieluYo• lal-1 lti llol 
matainlytt. bi.1mon111wr
dai nolelltJo.ai u!mlrltl, uo
lamllo.tl. 

Baigti k:uo moblal, pad
litos ~mk!ųos puel&os, ku
rios rotadJos tvub blčia
-. d!iltJmu lwiDIDba Ir 
ltudelltama, lvlmjllka veOda 
bmėje spm1dąje, LAF Of8&· 
mzmmu, daJyvlmmu IWla
nutl.ietuvoe l•IDn~' ..,.nm
~ P'llli•w!Jjc, 1941 m. suti
limo orpnla.vimu-m. tai 
tubnJldiDo mjr. V. BuM5au 
UDICll)'blr Mjr. v,tawo Bul
vi&111 wjbė puimi atai
ttloidO tardymo motu, tuo-

• • .!&a.- • „ patriotinn••, ..-„...-erm.c1 1avt-
tvvda ir pasitikėjimu savo 
bCDdraiJBiaia. Lietuvių Imta 
ir aavovalatybe. Ši lwinlDŲ 
&alim• pristatyti kaip puikq 
pavyzdj dabutiDd lietinos 
ka.riDiDkijai ir pablėlti jo at. 
littm dartlu• kariuomenei, • • • _,_.._. Mari 
'VllVO"'Cl"'3 Ir •-"J-- -
jot Bulmionb, dabar QVO· 
nan.etoa 'lbronte, Xalladojo, 
prirlmht!ma! ~ lm>'V)Tt V. 
Buhll!ių: "B11vo puikus bri
ntnb1$ YJIU ir thral. Asrlda
.ąl saYO pzofmljal, daų dir
bo ta111ybD1 motu Irs~ 
IWDO, savo bmbuyje taip 
kariDiq lemėlapj11, b.ygq, 
.lumalų ir llllkrdaų. ~ 

vis\ uro wq Vytautu 1kJrė 
taznjbai, ai (Marija Bvlrilie
no) mafai jj m•tydavau na
muceo. Geni allllleplmli pr
d6jau apio jo llkaitom111to
dentam1 pastaitų clld, Kirn
ni.t valll}lbts migimM il to
letCI buvusią VDU lhldelltų, 
km!o dabu1lnlu motu 1JW1Da 
Xm .... ". 

Noriu pac:ituoti Liduvm 
a/41) 199409 IS Nr. 181 avto
i.:laul ltQltll5o ŽJll.b•n llralpl
Dlo Y.&tybb kavt1 Id biivj 
minlill: "Nctnkul ilcil foto,r
mflaotini• karinio nbtybė1 
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Padedame vaikams -
padedame Lietuvai 

Kanados lietuvių katalikiq motel'IĮ dr-jos centro valdybos narės, surengusios Prisikėlimo 
parapijos kavinėje susitikimą su Vilkaviškio TJSkupa R. Norrila š.m. birželio 11 d. Ji kairės: 
R. C•oromanskytė, A. Sungailienė, pirm. B. Biretienė, 'V)'sk. R. Norvila, V. Baliūnienė ir L 
Vibrienė 

Birželio mėn. Kanadoje 
lankėsi Vtlkaviškio vyskupas 
R. Nmvila. Turonto Prisikėli
mo parapijos kavinėje KLKM 
dr-jos centro valdyba surengė 
iškilmingus pietus - susitiki
mą su garbingu svečiu. Rengi
nyje dalyvavo ilgametės kata
likų draugijos šalpos organi
zatorės ir talkininkės iš 'lb
ronto, Mississaugos, Hamilto
no bei Delbi lietuviškų para
pijų, Anapilio - lietuves kan
kinių parapijos prel. J. Staške
vičius ir 'lbronto Prisikėlimo 
parapijos .klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM. 

Didžioji šių pietų laiko 
dalis buvo skirta pokalbiui 
apie Lietuvos vaikus. Vysk. R. 
Norvila priminė jų globojamų 
Vaiko tėvilkės namų (Mari
jampolės raj.) įkūrimo istoriją 
ir problemas. Prieš 10 metų 
Vaiko tėviškės namus pagal 
Vakarų vaikų globos modelį 
įkūrė ir jiems vadovavo mons. 
V. Kazlauskas. Jau tada šie 
globos namai išmlaikė tik Ka
nados ir kitų šelpėjų dėka, nes 
vyriausybės parama buvo ma
ža. Monsinjorui Kazlauskui 
dėl garbaus amžiaus pasi
traukus nuo globos darbų, 
2001-2003 m. ~iko tėviškės 
namų ateitis buvo neaiški. Jau 
kiek pagyvenę šiuose namuo
se vaikai labai nenorėjo persi
kelti kitur. Tuomet Vilkaviš
kio vyskupija, rėmėjų paska-

tinta, ryžosi perimti atsako
mybę. 

Kaip minėjo vyskupas, 
šiuo metu yra 105 vaikai, kwiais 
rūpinasi socialiniai pedago
gai, "mamos", gyvenančios 
kartu su vaikais, ir "tetos", jų 
padėjėjas. Globotiniai- ne 
vien našlaičiai, tai ir socialiai 
apleistų šeimų vaikai, arba iš 
šeimų, kur tėvams dėl girtavi
mo ir aplaidumo atimtos tė
vystės teisės. Kaip ir kiekvie
noje šeimoje, taip ir globos 
namuose neišvengiama nesu
sipratimų ar nesusikalbėjimo 
su paaugliais, kurių gyvenimo 
patirtis dažnai labai skaudi. 
Bandoma sukurti jaukius na
mus, kuriuose vaikai galėtų 
saugiai gyventi, mokytis, ug
dyti gabumus ir savarankiš
kam gyvenimui reikalingus 
igū.džius ir charakterį. 'Dri sun
ki užduotis, nes vaikai daž
niausiai atsineša daug nuo
skaudų dėl patirto agresyw
mo ir prievartos, nepasitikė
jimo ir užslėpto skausmo. 
Valstybė kiekvienam globoti
niui skiria mėnesinę 500 litų 
pašalpą. Šios sumos užtenka 
tik drabužiams ir maistui, vys
kupijai tenka remontuoti pa
status, rūpintis kitais buitiniais 
dalykais, mokėti atlyginimus 
darbuotojams. 

Vyskupas padėkojo Kana
dos lietuvių katalikių moterų 
draugijai, kuri remia šiuos na-
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

mus nuo pat jų isikūrimo pra
džios. Jis įsitikinęs, kad vaikai, 
augantys ~iko tėvilkės na
muose, išvengia liūdno likimo 
- tapti nusikaltėliais ar jų au
komis, narkotikų ar alkoholio 
traukos. ~iko tėvilkės namų 
globėjams padeda ne tik ka
nadiečiai. Italijos Breccia 
miesto "Caritas" grupė 8 glo
botinius priima į savo šeimas, 
italų alpiečių (tai lyg ir mūsų 
skautai) grupė atsiveža staty
binių reikmenų ir patvarko 
namelius. Vokietijos Frank
furto miesto geradariai at
siunčia drabužių, avalynės, ki
tų reikalingų buitinių smulk
menų. 

Kalbėtojas pasidžiaugė, 
kad nors ir labai pamažu Lie
tuvos verslininkai pastebi, kad 
visuomenėje esama paramos 
reikalingų žmonių. Vyskupas 
atsakinėjo i susitikimo dalyvių 
klausimus; Hamiltono, Delbi, 
Mississaugos ir 'lbronto skyrių 
atstovėms perdavė padėkos 
laiškus už ilgametį šalpos dar
bą, padėkojo už Hamiltono 
atstovų įteiktas atJninimo do
vanas ir surinktas aukas. 

KLKM dr-jos centro val
dybos vardu perdavusi 10,000 
dol. ~iko tėviškės namams, 
A Sungailienė patvirtino, kad 
šalpa Lietuvos našlaičiams 
buvo ir tebelieka vienu iš svar
biausių draugijos darbų. 

s. Katkau&kaitė 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir PARDAV IM AS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group-Assurance Realty Inc. 

2008.VI.24 Nr. 25 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

KANADOS ĮVYKIAI 

Nafta -visagalė? 
K"Jlant naftos kainoms, 

Kanados darbo rinka patiria 
sunkumų. "AirCanada"bend
rovė pranešė, kad artimiau
siu metu bus atleista 2,000 
darbuotojų, nutraukti ar su
mažinti nuostolingi skry
džiai. Dėl brangstančio kuro 
aviatoriai patiria bilijoninius 
nuostolius, trečdaliu padi
dėjo išlaidos. Mažai padeda 
papildomi mokesčiai už pa
slaugas ar branginami bilie
tai. Pirmoji blogą žinią gavo 
"General Motors" automo
bilių įmonė Ošavoje (ON). 
Nepaisant neseniai pasirašy
tos administracijos ir prof
sąjungos sutarties išsaugoti 
darbus bent iki 2011 m., bu
vo pranešta, kad įmonė už
daroma kitąmet. Darbo ne
tenka 2,600 specialistų ir 
juos aptarnaujančių žmonių. 
Automobilių gamintojai ban
dė protestuoti, užtverdami 
priėjimą prie "General Mo
tors" administracijos pasta
to, bet t.emnosprendimu turėjo 
pasitraukti, palikdami tik pi
ketuotojųgrupę. "GeneralMo
tors" verslovės vadovai teisi
nasi, kad dėl brangstančio 
kuro didieji automobiliai ne
perkami, jų gamyba nuosto
linga ir neperspektyvi. 

Kanados 'V)'riausybė pri
ėmė istatymą, pagal kurį Pa
saiilio tamilųjudėjimas (World 
'Dlmil Movement) yra skel
biamas teroristine organiza
cija, ir bet kokia pagalba jai 
yra nusikaltimas. Yra ištirta, 
kad per šią vadinamą šalpos 
organizaciją yra renkamos ir 
perduodamos lėšos 1amil 1i
gers. Ši organizacija Kana
doje jau 2006 m. buvo pa
skelbta teroristine, ir jos veik
la uždrausta. Jau trečias de
šimtmetis, kai 7bmil 7ps nori 
jkurti atskirą tamilų vaJstybę 
ir kovoja su teisėta Šri Lankos 
vyriausybe. Per tą laiką žuvo 
apie 60,000 žmonių. 

Naujasis autorinių tei
sią įstatymas C-61, kurį pa
rengė federacinė vyriausybė, 
sulaukė ir palaikymo, ir pasi
priešinimo. Federacinė vy
riausybė nori atnaujinti au
torinių teisių įstatymą, kad 
jis atitiktų prieš 10 metų pa
sirašytus susitarimus su Pa
saulio intelekto nuosavybės 
gynimo organizacija Nauja
jame įstatyme labiau apibrė
žiama kūrybos vienetų-mu
zikos, fotografijos, kino elekt
roninio kopijavimo teisės, 
siūloma netgi skaitmeninio 
užrakto galimybė. Įstatymą 
palaiko pramogų, irašų pra
monės verslininkai ir kūrė
jai; prieštarauja vartotojai. 
Vyriausybė ketina šį įstaty
mą priimti pasitikėjimo bal
savimu, beveik būdama tik
ra, kad dėl autorinių teisių 
gynimo nebus ankstyvų rin
kim. 

Aiek tiek papodžia ne
tenkančius darbo Ontario 
vyriausybės skelbimas, kad 

Darlingtone (ON), bus sta
toma nauja atominė jėgainė 
- pirmoji per 15 metų. Pa
skelbtas konkursas būsi
miems statybos darbų vykdy
tojams. Dviejų reaktorių sta
tybai skiriama 26 b1n. dol. Ji 
turėtų pradėti tiekti energiją 
2018 m. Jėgainės statybose 
būtų įdarbinta daugiau kaip 
2,500 darbininkų ir specialistų. 

Kanados eierus bando
ma paversti atliekų sąvarty
nais. 'lbkius pavojaus per
spėjimus skelbia ne tik gam
tosaugininkai, bet ir šiaurės 
tautų bendruomenių vado
vai. Federacinė vyriausybė 
neseniai patikslino 16-os 
et.erų Br. Kolumbijoje, Mani
toboje, Newfoundland-Lab
rador, North West Turrito
ries sąrašą. Jų vandenyse ar 
pakrantėse ketinama saugoti 
dirbančių ar dar tik atidaro
mų aukso ir vario kasyklų 
atliekas. Kasyklų atliekose 
paprastai būna sulfitų, kurie, 
patekę į vandenį, sudaro 
rūgščią aplinką, palankią 
dumbliams augti. Thkioje 
aplinkoje mažėja vandens 
augmenija, tuo pačiu ir žuvų 
kiekis. "lmperial Metais" 
bendrovės kalnakasybos spe
cialistai ir federacinės žvejy
bos ministerijos vadovai tvir
tina, kad atliekos neted ap
linkos ir oro, kad saugiau jas 
pilti i vandenį negu laikY.Į.i pa
viršinėse saugyklose. Šiau
rės žvejai, gyvenantys pa
krantėse, nenori, kad gėlia
vandeniai Šiaurės ežerai tap
tų sąvartynais, kad būtų didi
nama grėsmė jų verslui ir 
sveikatai. 

Valstybinio tyrimo teis~
ja Margaret Cameron pa
prašė pratęsti tyrimui skirtą 
laiką bent iki vėlyvo rudens. 
Ji jau nuo kovo mėnesio tiria 
Newfoundland-Labradoro 
provincijos sveikatos tarny
bos ("Eastern Health") St. 
John patologinės laboratori
jos klaidas. 1998-2005 m. 
šioje laboratorijoje 1500 ar
ba 42% pacientų buvo atlikti 
netikslūs patologiniai tyri
mai, nustatant krūties vėžį. 
Dėl laboratorijos klaidų -
netikslių, aplaidžių ar pavė
luotų tyrimų - daugeliui bu
vo paskirtas netinkamas li
gos gydymas, kiti visai jo ne
gavo. Patologijos laboratori
jos specialistas pasitraukė iš 
darbo, kitų pacientų tyrimų 
duomenys peržiūrimi ir tiks
linami. 1Yfimas nori išsiaiš
kinti, kodėl taip ilgai nebuvo 
pastebėtos patologijos spe
cialisto klaidos, kodėl "Eas
tem Health" bandė nuslėpti 
jas nuo visuomenės ir pačių 
ligonių. Provincijos vadovas 
D. Williams kritikuoja tyri
mo vykdytojus už apklausų 
taktiką, kuri atskleidžia ir 
sveikatos tarnybos aplaidu
mą, ir nepakankamą pro
vincijos vyriausybės kont
rolę. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
RITERIŲ VARŽYBOS 

Birželio 7-8 d.d., Trakų 
Pusiasalio pilyje vyko Lietu
vos kariuomenės vado var
do tarptautinės riterių var
žybos. Dėl garbingo apdo
vanojimo varžėsi "riteriai" 
iš Lietuvos, JAV, Italijos, 
Latvijos, Lenkijos, Prancū
zijos, kitų šalių. Šios XIV š. 
Lietuvos kunigaikštystės 
sostinėje Trakuose vykusios 
varžybos - proga parodyti 
senąsias Lietuvos karybos 
tradicijas lietuviams ir už
sienio svečiams, pristatyti 
Lietuvos kariuomenę vidur
amžiais. Viduramžių šventę 
ir riterių varžybas Tiakų Pu
siasalio pilyje rengė Tiakų 
istorijos muziejus ir Trakų 
pilies brolija "Viduramžių 
pasiuntiniai". Šiais metais 
jubiliejinio, dešimtojo, ren
ginio globėjas - Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. ltn. 
Valdas Tutkus. Renginio 
baigmėje patį stipriausią, 
narsiausią bei ištvermin
giausią riterį "Šiaurės Šven
tyklos ordino" lietuvį gen. 
ltn. V. Tutkus apdovanojo 
lietuvišku XIV š. Desiukiš
kių tipo kalaviju, kurį nu
kaldino Lietuvos kalviai 
Stankai. Viduramžiais kala
vijas būdavo įteikiamas iš 
kovų sugrįžusiam ir daugiau
sia priešų nugalėjusiam rite
ri ui. Tarptautinių riterių 
varžybų uždarymo iškilmes 
stebėjo prezidentas Valdas 
Adamkus, užsienio šalių 
ambasadoriai ir gynybos 
atašė, žiniasklaidos atstovai, 
meno ir mokslo bei visuo
menės veikėjai. Garbingi 
svečiai baigmines riterių ko
vas stebėjo specialiai įreng
toje viduramžiškoje ložėje, 
puoštoje vėliavomis su Ge
diminaiči ų stulpais. Šiais 
metais dėl garbingo apdo
vanojimo kovojo riteriai iš 
Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, 
JAV, Italijos ir Jungtinės 
karalystės. 

NUKRITO LĖKTUVAS 
Birželio 19 d. Panevėžio 

rajone privačiame Rojūnų 
aerodrome sudužo Ispa
nijos oro akrobatikos meist
ro pilotuojamas vienmotoris 
lėktuvas "Su-29". Vienas 
įgulos narys žuvo, kitas su
žeistas. Ispanijos aviacijos 
klubui priklausantis dvivie
tis akrobatinis lėktuvas nu
krito maždaug 10.15 val. va
karo. Orlaivio avarijos metu 
žuvo Ispanijos gyventojas 
Verne Heiderich, o lėktuvo 
pilotas, Ispanijos pilietis 
Pedro Telleri dėl stuburo 
traumos gydomas Panevėžio 
ligoninėje. Panevėžio aero
klubo vadovo Broniaus Za
ronskio teigimu, aerodrome 
buvo ruošiamasi savaitgalį 
vyksiančioms tarptautinėms 

V. Lapėno taurės akroba
tinio skraidymo varžyboms. 
"Atvyko svečiai iš Ispanijos, 
atskrido sraigtasparnis ir 
trys lėktuvai, ketvirtas lėk-

tuvas dėl nežinomų priežas
čių apsuko antrą ratą, skrido 
žemame aukštyje, po to pra
puolė iš akiračio ir netrukus 
trenkėsi į žemę ir užsilieps
noj o", sakė jis. Aerodromo 
savininkas Aurimas Bezaras 
sakė, kad pradėtas įvykio 
aplinkybių tyrimas. Šių me
tų sausio mėnesį tame pa
čiame Rojūnų aerodrome 
per aviakatastrofą žuvo bu
vęs seimo narys, Europos 
akrobatinio skraidymo čem
pionas Vytautas Lapėnas. 

NEDARBO STATISTIKA 
Nedarbas Lietuvoje ge

gužės mėnesį sumažėjo O.l 
nuošimtinio punkto iki 
4.5%, praneša Lietuvos dar
bo birža. Gegužės pabaigoje 
Lietuvos darbo biržoje buvo 
užregistruota 96,850 ieškan
čių darbo asmenų - 56.4% 
moterų ir 43.6% vyrų. Vien 
per gegužės mėnesį į šalies 
darbo biržas kreipėsi 17,100 
ieškančių darbo žmonių. 
Šiemet Lietuvos darbo bir
žai tarpininkaujant buvo 
įdarbinta 52,000 asmenų -
4.8% daugiau nei tuo pačiu 
metu pernai. Vien gegužės 
mėnesį birža darbą padėjo 
susirasti 10,800 žmonių -
15.4% mažiau negu balandį, 
bet 4.4% daugiau nei per
nai gegužę. Birželio l d. 
daugiausia ieškančių darbo 
žmonių buvo Druskininkų 
(10.6% ), Akmenės (8.7% ), 
Jurbarko (8.5% ), Ignalinos 
rajono (8.4%) ir Rokiškio 
(8.1 % ) savivaldybėse. Ma
žiausiai ieškančių darbo už
registruota Elektrėnų, Ne
ringos (1.7% ), Tiakų (2%) 
ir Kretin__gos (2.3%) savival
dybėse. Siuo metu Lietuvoje 
darbdaviai labiausiai pagei
dauja įdarbinti kvalifikuo
tus tarptautinių krovinių ve
žėjus ir vairuotojus ekspedi
torius, siuvėjus, suvirinto
jus, apdailininkus, mūrinin
kus, draudimo agentus. 

GAISRAS DURPYNE 
Birželio 9 d. kilęs Ro

kiškio rajono durpyne gais
ras po dviejų dienų dar buvo 
nenurimęs, todėl pasitelk
tos sustiprintos ugniagesių 
pajėgos. Durpės degė maž
daug 60 ha plote atskirais 
židiniais atvira liepsna. Gais
ro gesinimą apsunkino ir 
stiprūs 13-18 m/s vėjo gūsiai, 
kurie ugnį išnešiojo po visą 
durpyno teritoriją, o juodus 
dūmus sklaidė po aplinki
nius kaimus. Gaisrą malšino 
Rokiškio, Panevėžio, Visa
gino, Utenos, Kupiškio, Bir
žų ir Šiaulių ugniagesiai. 
Jiems padėjo daugiau kaip 
50 kariškių iš Panevėžio ra
jono Karaliaus Mindaugo 
motorizuotojo pėstininkų 
bataliono. Į pagalbą pasi
telktas Karinių oro pajėgų 
sraigtasparnis "Mi-8". Dėl 
sparčiai plintančio gaisro 
durpyne teko evakuoti ne
toli esančio Oniškio mies
telio dalį. RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----

Jubiliejinė šventė Hamiltone 

Hamiltono Aušros Vartų parapijos 60-mečio šventės rengėjai su klebonu kun. A. Šarka, OFM, 
(viduryje); žemiau - parapijos choras, atlikęs meninę programą Ntrs. R. Choromanskytės 

Žmogaus gyvenime 60 
metų - tai pats brandumas, 
išmintis ir patirtis. Kuo reikš
minga tokia data parapijos gy
venime, bandė išsiaiškinti visi, 
kurie atvyko paskutinę gegu
žės mėn. dieną į Hamiltoną 
paminėti parapijos jubiliejaus. 
Tuip jau sutapo, kad Hamil
tono Švč. M. Marijos vardo 
šventovė šventė savo jubiliejų 
kaip tik tą dieną, kai liturgijo
je yra švenčiama Švč. M. Ma
rijos aplankymo diena. 

Aušros Vartų Dievo Gai
lestingumo Motinos Švč. M. 
Marijos parapijos įsikūrimo 
pradžia siekia 1948 metus. Jos 
iniciatoriais ir įkūrėjais laiko
me kleboną prelatą dr. Juozą 
Tudarauską ir P. Kungytę-Že
maitienę. Mažoje koplyčioje, 
Dundurn gatvėje, prasidėjęs 
lietuviškos parapijos gyveni
mas augo ir plėtėsi kartu su 
parapijiečių skaičiumi. Be di
delių pinigų, vien žmonių en
tuziazmo bei dvasinių vadovų 
dėka, šiandien galime džiaug
tis gražia savo šventove, kuri 
išlieka visų parapijiečių trau
kos centru. Parapijiečiai pa
grįstai didžiuojasi savo orga
nizacijomis - Aušros Vartų 
choru, KLKM draugijos Ha
miltono skyr., liet. kredito ko
operatyvu TALKA, Gyvojo 
rožinio brolija, Vysk. M. Va
lančiaus mokykla, tautinių šo
kių grupe "Gyvataras" ir kt. 
Visa tai yra parapijos 60-ties 
metų laikotarpio kraitis. 

Iškilmingas parapijos ju
biliejaus minėjimas prasidėjo 
šv. Mišiomis, kurias aukojo 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
koncelebruojant ir dalyvau
jant garbiems svečiams - Ha
miltono vysk. Anthony Ton
nos, Pranciškonų provincijolo 

(Br. Astijaus Kungio, OFM) 
pavaduotojui br. Andriui Dob
rovolskui, Kauno arkivyskupi
jos kun. Gintautui Naudžiū
nui, prelatui Jonui Staškevi
čiui, Anapilio-Lietuvos kanki
nių parapijos klebonui kun. 
Vytui Staškevičiui, Toronto 
Prisikėlimo parapijos klebo
nui kun. Augustinui Simana
vičiui, OFM, kun. Kazimierui 
Kaknevičiui, Toronto pranciš
konų vienuolyno viršininkui 
kun. Jonui Šileikai,OFM, dia
konui Kazimierui Ambrozai
čiui bei Aušros Vartų parapi
jos klebonui kun. Audriui Šar
kai, OFM, ir diakonui Ber
nardui Belickui, OFM. 

Šv. Mišiose dalyvavo se
selė Paulė Savickaitė, genera
linis garbės konsulas Liudas 
Matukas su žmona, daug pa
rapijiečių bei svečių iš kitų 
parapijų. Giedojo AV parapi
jos choras, vadovaujamas mu
zikės Darijos Deksnytės
Powell. Solo partijas atliko 
bosas iš Oakville Algirdas Ky
nas, o prie altoriaus _giedojo 
Danutė Enskaitienė. Sv. Raš
to skaitinius skaitė Algis 
Venslova. Aukas nešė gerbia
mi ir daug parapijai nusipelnę 
A ir D. Kamaičiai, J. Stankus, 
M. Vaitonienė. Klebonas kun. 
Audrius Šarka, OFM, pasvei
kino dalyvaujančius, o vysk. P. 
Baltakis, OFM, padėkojo Ha
miltono vysk. A. Tonnos už 
dalyvavimą. Sakydamas pa
mokslą vysk. P. Baltakis, 
OFM, paminėjo daug darbų, 
kuriuos parapijos tikintieji 
nuveikė puoselėdami lietu
vybę ir dvasines vertybes. 
Buvo melstasi už išėjusius am
žinybėn parapijos klebonus 
bei vikarus: parapijos įkūrėją 
ir kleboną prel. dr. Juozą Tu-

darauską, kleboną kun. Juve
nalį Liaubą, OFM, vikarą kun. 
Bronių J urkšą, vikarą kun. Jo
ną Gaudzę, vikarą kun. Liudą 
Janušką, OFM, ir visus para
pijiečius, kurie nesulaukė šio 
gražaus paminėjimo. 

Vysk. A Tonnos, kreipda
masis į visus susirinkusius, pa
sidžiaugė, kad parapija gy
vuoja ir vis pasipildo naujais 
kunigais. Klebonas kun. A. 
Šarka, OFM, pasveikino Jo 
Ekscelenciją su jo darbo šiose 
pareigose 25-mečiu, o tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lie
tuvaitės (l. Banytė ir E. Pru
den) įteikė atminimo dovaną, 
- lietuvišką Rūpintojėlio me
džio drožinį. Šv. Mišios užsi
baigė galinga visuotine gies
me Didingas TU. 

Po Mišių žmonės rinkosi į 
Jaunimo centrą. Čia visi buvo 
maloniai sutikti ir palydėti 
prie stalų, saikingai ir skonin
gai papuoštoje salėje. Grojant 
švelniai muzikai, ekrane ant 
scenos keitėsi skaidrės, kurio
se daugelis galėjo atpažinti 
save, draugus ir prabėgusio 
gyvenimo akimirkas. Tauti
niais drabužiais pasipuošusios 
merginos nešiojo užkandėlių, 
ir visiems užteko laiko pabend
rauti bei pasidžiaugti vieni 
kitais. 

Pakilus uždangai, visų 
akys nukrypo į sceną, kur gra
žiai pasipuošę parapijos cho
ristai, savo sukurtais kupletais 
pasveikino susirinkusius. Pa
rapijos valdybos sekretorė 
Rasa Pruden ir parapijos tary
bos narys Marijus Gudinskas 
pristatė svečius ir pakvietė 
juos tarti žodį. 

Nukelta į 7-tą psl. 



Š. m. birželio 11 d. grupė KLKM dr-jos Hamiltono skyriaus narių atvyko Į Prisikėlimo para
piją susitikti su Vilkaviškio vyskupu Rimantu Norvila. Jam Įteikė atminimo dovaną dailininko 
A.Y. Jackson (Group of seven) paveikslą The Red Maple 

Jubiliejinė ... 
Atkelta iš 6-to psl. 

Br. Andrius Dobrovols
kas perdavė sveikinimus ir 
linkėjimus provincijolo As
tijaus Kungio, OFM, kuris ne
galėjo atvykti. Jis įteikė para
pijai nuostabų sveikinimą, su
rašytą ant odos, nuo Lietuvos 
Šv. Kazimiero provincijos 
Mažesniųjų Brolių Ordino. 
Tai kartu ir padėka Hamilto
no parapijiečiams už pagalbą 
tarnaujantiems kunigams 
telkti ir išlaikyti lietuvišką 
bendruomenę. Buvo perskai
tytas prelato Edmundo J. Put
rimo sveikinimas nuo Lietu
vos Vyskupų konferencijos ir 
jo paties. 

Choras padainavo keletą 
nuotaikinj;ų dainų, o klebonas 
kun. A. Sarka, OFM, talki
nant Liturginės sekcijos pir
mininkei D. Trumpickienei, 
apdovanojo choristus sukur
tais atminimo ir padėkos raš
tais. Iš tiesų tai žmonės, kurių 
atsidavimas ir pasiaukojimas 
kelia nuostabą ir pagarbą. Kai 
kuriuos iš jų tikrai galime va
dinti "auksiniais", nes jie ati-

davė chorui per 50 metų. Tai: 
Teresė Andriukaitienė (53 
m.), Saulutė Remesat (54), 
Irena Zubienė ir Petras Zubas 
(55), Birutė Antanaitienė (55). 
Choro veteranai: Teresė Ens
kaitienė ( 46), Kazys Žilvytis 
(46), Danutė Jonikienė (49), 
Onutė Jusienė ( 49), Bronė 
Pareštienė ( 49), Bernardas 
Mačys ( 49). Choro vadovę, 
muzikę Dariją Deksnytę
Powell, kuri vadovauja chorui 
jau 30 metų, klebonas apdo
vanojo atskirai, padėkodamas 
už jos darbą ir pastangas. 

Generalinis garbės kon
sulas Liudas Matukas perdavė 
raštišką sveikinimą nuo Lie
tuvos ambasadorės Kanadai 
G. Damušytės ir pasveikino 
savo vardu. Į sveikinimų pynę 
įsijungė parapijos jaunimo šo
kių grupė "Gyvataras", pašok
damas naujus ir jau seniau pa
ruoštus šokius (vadovės - Ire
na Žukauskaitė ir Alda Gri
gaitienė ). Sveikino Anapilio -
Lietuvos kankinių parapijos 
klebonas kun. Vytas Staškevi
či us ir Toronto Prisikėlimo 
parapijos klebonas kun. Au
gustinas Simanavičius, OFM. 
Buvo pasidžiaugta, kad pre
lato Juozo Tadarausko pasi-

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125 Fax. 905 544-7126 

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

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIU 

MOKAME UŽ: 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% 
santaupas ............. 1.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 2.85% 
2 m. term. indėlius ...... 3.35% 
3 m. term. indėlius ...... 3.80% 
4 m. term. indėlius ...... 4.00% 
5 m. term. indėlius ...... 4.10% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 2.85% 
2 m. ind. . ............. 3.35% 
3 m. ind. . ............. 3.80% 
4 m. ind. . ............. 4.00% 
5 m. ind. . ............. 4.10% 

PASKOLAS 
Asmenines nuo ......... 6.15% 
nekiln. turto 1 m ......... 6.15% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

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

TINKLAPIS: www.talka.ca 

šventimas davė gražių vaisių, 
ir Hamiltono parapija pagrįs
tai gali didžiuotis savo dar
bais ir atsiekimais. 

Po kun. Jono Šileikos, 
OFM, invokacijos visi buvo 
pakviesti vakarienės, kurią 
ruošė B. ir D. Mačiai, o sve
čius mikliai aptarnavo jaunieji 
"Gyvataro" šokėjai. Vakarie
nės metu scenoj vėl slinko 
skaidrės, tarsi sustabdytos 
prabėgusių 60-ties metų aki
mirkos. Prie uždegtų žvakių 
kėlėme vyno taures, linkė
dami vieni kitiems laimės ir 
sveikatos, o parapijai ilgų gy
vavimo metų. Paragavus nuo
stabaus torto su kavute, vėl 
visų žvilgsniai nukrypo į pa
geidavusius kalbėti. 

Kauno arkivyskupijos kun. 
Gintautas Naudžiūnas pasi
džiaugė parapija ir veikliais 
jos žmonėmis, su kuriais jis 
turi laimės ir vėl susitikti. 
Sveikindamas jubiliejaus pro
ga ir linkėdamas ilgų ir vaisin
gų metų ateityje, jis perdavė 
dovaną - menišką trijų koplyt
stulpių paveikslą (gobeleną) 
nuo Kauno arkivyskupijos. 
Savo kūrybos žodžiu pasvei
kinti susirinkusius pareiškė 
norą vienas iš seniausių para
pijiečių, aktyviai dalyvavusių 
visą 60 metų parapijos gyveni
me - Lionginas Paškus. 

Pabaigoje kalbėjo HLB 
pirmininkė A. Vaičiūnienė bei 
parapijos pirmininkė D. Kes
minienė. Jos dar kartą primi
nė parapijos istoriją, jos įkū
rėjus ir pagalbininkus, padė
kojo visiems ją puošusiems ir 
gražinusiems parapijiečiams 
ir visiems, kurie prisidėjo prie 
šios garbingos datos paminė
jimo. 

Hamiltono Aušros Vartų 
:earapijos klebonas kun. A. 
Sarka, OFM, dėkojo svečiams, 
rengėjams, parapijos valdy
bos ir tarybos nariams, pagal
bininkams bei koodinatorei 
R. Choromanskytei, be kurių 
pastangų šis garbingo parapi
jos jubiliejaus paminėjimas 
tikrai nebūtų toks šventiškas. 
Jis priminė, kad kiekvienam 
asmeniui yra paruošti progi
niai ženkliukai su Aušros Var
tų Švč. M. Marijos paveikslu 
bei jubiliejaus data. Šventės 
pabaigoje visi atsistoję sugie
dojo - Ilgiausių metų, linkėda
mi savo dvasiškiams ir parapi
jos bendruomenei ilgai gyvuo
ti ir toliau, globojant Dievo 
Gailestingumo Motinai Švč. 
M.Marijai, nepailstant dar
buojantis Dievo, tėvynės ir 
žmonių labui. ME 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JAV 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos metinis suvažiavi
mas įvyko gegužės 25 d. Bo
čių menėje, Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte, IL. Ja
me dalyvavo šių LB apylin
kių atstovai: Brighton Park 
(pirm. Vytautas Senda); Ci
cero (pirm. Mindaugas Bau
kus ); East Chicago (pirm. 
Birutė Vilutienė ); Lemont 
(pirm. Rimantas Dirvonis) 
ir ~arquette Park (pirm. Ri
ta Sakenienė ). Nedalyvavo 
aštuonių LB apylinkių atsto
vai. Spėjama, kad suvažiavi
mui buvo parinktas netinka
mas laikas (Memorial Day 
ilgasis savaitgalis). Susirinki
mas pradėtas JAV vėliavos 
pagerbimu ir Lietuvos him
nu. Kun. Jaunius Kelpšas su
kalbėjo invokaciją. Tylos mi
nute pagerbti praėjusiais 
metais mirę bendruomenės 
nariai. Suvažiavimo pradžio
j e LB apygardos pirm. Auš
relė Sakalaitė atsisveikino 
su į Lietuvą išvykstančiu Lie
tuvos generaliu konsulu Ar
vydu Daunoravičiumi ir su 
baigusia savo kadenciją Le
monto LB apylinkės pirm. 
Irena Vilimiene, padėkoda
ma už jų darbą ir įteikdama 
simbolines dovanėles. Pra
ėjusių metų suvažiavimo 
protokolą skaitė sekr. Dalia 
Stonkuvienė. Valdybos pra
nešimą padarė LB apygar
dos pirm. A. Sakalaitė, iždo 
- Genovaitė Treinienė ir re
vizijos komisijos - Liudas 
Kirkus. Apie LB apylinkėse 
atliekamus darbus kalbėjo 
Danguolė Ilginytė (Brighton 
Park), Mindaugas Baukus 
(Cicero ), Irena Vilimienė 
(Lemont), Birutė Vilutienė 
(East Chicago ), Rita Šake
nienė (Marquette Park). Vi
siems lietuviams opus Šv. 
Kazimiero kapinių klausi
mas. Apie tai kalbėjo Sklypų 
savininkų draugijos pirm. Bi
rutė Vitkauskienė. Ji ir drau
gijos narys Antanas Paužuo
lis atsakinėjo į klausimus. 
Suvažiavimas baigtas Lietu
va brangi. 

Šveicarija 
Šio krašto universitetuo

se, kaip skelbiama Lietuvos 
žiniasklaidoje, ilgą laiką bu
vo dėstoma lietuvių kalba 
(1940-1980 Ciuriche, 1970-
2001 Berne). Vėl norima šia
me krašte atnaujinti lietuvių 
kalbos dėstymą. Tuo tikslu 
Šveicarijoje įvyko konferen
cija "Lietuvių kalbos vieta ir 
reikšmė Europos konteks
te". Ypač reikšmingu laiko
tarpiu yra laikomas lietuvių 
kalbos dėstymas Berno uni
versitete, istorijos-filosofijos 
fakulteto slavistikos kated
roje. Katedros absolventai 
baltistai aktyviai reiškėsi 
Šveicarijoje ir vokiškai kal
bančiuose kraštuose, skleis
dami žinias apie lietuvių kai-

bą ir literatūrą. Per tris de
šimtmečius buvo suburta 
akademinė bendruomenė, 
sudaryta įspūdinga lietuvių 
literatūros biblioteka. Tačiau 
2001 m. nauja Berno univer
siteto vadovybė nutraukė 
baltistikos studijas, bibliote
ką iškėlė. 

Baltistikos studijų atgai
vinimu pirmiausia susirūpi
no Šveicarijos lietuvių bend
ruomenė. Tam užmojui pri
taria Lietuvoje veikiančios 
įstaigos bei atskiri asmenys. 
Per tris konferencijos dienas 
Freiburgo ir Berno universi
tetuose pranešimus padarė 
garsiausi Lietuvos ir Euro
pos baltistikos žinovai. Taip
gi buvo organizuojamos eks
kursijos po universitetus, ve
damos diskusijos. Konferen
ciją globojo Šveicarijos lietu
vių bendruomenė, Lietuvos 
ambasada Šveicarijoje, Lie
tuvos institutas, Kultūros rė
mimo fondas, Tautinių ma
žumų ir išeivijos departa
mentas prie Lietuvos vyriau
sybės. 

Gudija 
Rodūnioje veikia visuo

meninis lietuvių susivieniji
mas "Gintaras". Tai vienas 
negausių lietuviškos veiklos 
vienetų Gardino srityje. Jis 
jungia per 40 asmenų. Pa
grindinis šio lietuvių telkinio 
tikslas - puoselėti tautinę 
kultūrą, lietuvių kalbos mo
kymąsi, sugyvenimą su kito
kių tautybių kaimynais, taip
gi glaudžius ryšius su kito
mis lietuvių bendruomenė
mis. "Gintaras" jau veikia 
10 metų ir yra atlikęs gerų 
darbų. Kasmet daugiau vai
kų ateina į sekmadieninę lie
tuvių mokyklą. Mokiniams 
labiausiai patinka mokyma
sis lietuviškų liaudies dainų 
ir tautinių šokių. Visi mo
kyklos užsiėmimai vyksta 
Rodūnios Kultūros namuo
se. Vietinė valdžia mielai tas 
patalpas mokyklai duoda. 
Mokykloje darbuojasi moky
tojos Antanina Čėsonienė ir 
Danutė Beliūnienė iš Pele
sos vid. mokyklos. Iš mokyk
los mokinių yra sudaryta ka
pela, kuri yra populiari viso
je Gardino srityje ir žinoma 
Lietuvoje. Ji koncertuoja 
įvairiose vietovėse. Mokykla 
gerus santykius palaiko su 
Lydos lietuvių bendruomene 
ir sekmadienine mokykla, 
kuriai vadovauja Marina Mi
tiukevič. Bendrai dalyvauja
ma iškylose ir ekskursijose 
lietuvių etninėse žemėse, 

nuvykstama ir į Lietuvą. 
Daugelį metų Rodūnios lie
tuvišką mokyklą globoja pri
vati Pelesos lietuvių viduri
nė mokykla (direktorius Al
fonsas Svelnys) bei Lietuvių 
bendruomenė, vadovaujama 
Jono Matiukevičiaus. Rodū
nios lietuviai dalyvauja Pele
sos šventėse bei renginiuo
se, Šv. Lino atlaiduose. JA 
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Sokių šventei atžalyniečiai pasiruošę 
.., 

Fotoreportažas iš "Atžalyno" metinio koncerto "Sokim trypkim ••. " 

Jau tradicija kiek.vieną "Atžalyno" 
šokių grupės repeticijų, koncertų ir 
išvykų sezoną užbaigti namuose kon
certu rėmėjams, artimiesiems ir ben
druomenei. Šiemetinis koncertas 
"Šokim trypkim„." buvo skirtas ne 
tik 27-ojo sezono pabaigai, bet ir lyg 

jimų sulaukė mažųjų grupė, koncerto 
pradžioje pašokusi patį gražiausią pa
sveikinimo šokį Kepurinę ir 2-oje kon
certo dalyje labai nuotaikingą pavasa
rišką Bitelės. Netrumpa programa pa
rodė lietuviškos choreografijos pa
veldo klasikų J. Llngio, vėlesnių ir da
bartinių šokių kūrybos pavyzdžius. 
Joje matėme M. Vaitulevičiūtės, D. 
Radvilavičienės, T. Kalibataitės, L. 
Kiselienės parengtus šokius pagal vy
resnės ir dabartinės kartos kompozito
rių muziką. Programą užbaigė pasiro
dymu retro grupė "Turp kitko". Ne
senstantis valsas ar tango pabaigoje 
išjudino salėje sėdinčius netgi garbaus 
amžiaus žiūrovus. 

Šokiai - pati judriausia ir nuolat 
atsinaujinanti liaudies kūrybos šaka. 
"Atžalynas" pateisina savo vardą, 

Daugiausia plojimų sulaukė jauniau- atnaujindamas ne tik repertuarą, bet 
sioji šokėjų pamaina ir užsiaugindamas šokėjus bei vado

vus. Koncerto pabaigoje atžalyniečiai 
pačiais nuoširdžiausiais rodžiais ir gė
lėmis apdovanojo meno vadovą Ich
tiandrą Urniežių, jaunučių ir vyresnių
jų grupės vadovę Almą Pacevičienę, 
jaunimo grupės vadovę ir mokytoją 
Julie Puodžiukas, retro grupės "Turp 
kitko" vadovę Ramunę Paškus. Visus 
programos dalyvius ir vakaro rengėjus 
sveikino "Dainos" choro atstovas. 
Krašto valdybos Turonto apylinkės at-

• stovė B. J urienė įteik.ė KLB Toronto 
~~~ apylinkės ir Prisikėlimo kredito ko

Smagios ratelius - kartu ir atskirai 
suko jaunimo grupė 

didesnė repeticija prieš pasirodymą 
XIII lietuvių šokių šventėj e Los 
Angeles. Koncertas buvo surengtas 
Toronto Lietuvių Namuose birželio 8 
d. Atžalyniečiams buvo gera proga 
margaspalvėmis šokių pynėmis ne tik 
pasveikinti ir padėkoti savo rėmėjams 
ir artimiesiems, bet ir pamiklinti kojas 
prieš šokių šventę Los Angeles. 

'Ilijų dalių programoje turėjo pro
gos pasirodyti visos trys šokėjų grupės 
- jaunučių, jaunimo ir vyresniųjų bei 
jauniausias darinys retro grupė "Turp 
kitko". Koncerto programoje - dau
giausia šokių šventės repertuaro 
šokiai. Abejingų neliko žiūrint tem
peramentingą Pempei pempei, Ma
lūnėlį ar Aituonytį, gerai pažįstamą 
Klumpakojį ar Mintinį: šokio ritmui 
žiūrovai pritarė plojimais. Vyresniųjų 
šokėjų grupė pašoko puikiai jiems 
derėjusį orų Klaipėdiečių apvalsčių ir 
Rugučius. Pasisekimo sulaukė vaikinų 
grupės Mikita ir Gaidys, patrauklūs, 
judrūs, vaidybiški šokiai, merginų 
grupės Trapukas. Bet ypatingų plo-

operatyvo piniginę dovaną. 
Vakaras baigėsi loterija, kurią 

sklandžiai rikiavo direktorius Rimas 
Pečiulis, kartu su Angela Biondi pra
nešinėjęs visą programą. Vicepirmi
ninkas Tumas Jonaitis ir šokėjai dalino 
gana turtingos loterijos laimikius: kai 
kam teko dviguba sėkmė, o kam - ne
teko visai ... Bet nusivylusių nebuvo 
- visas loterijos pelnas buvo skirtas 
šokėjų grupei paremti, gera paguoda 

Prisilietimas 
Paglostau grubų 
Beržo kamieną -
Pajuntu tėvo 
Rankų šiurkftumą, 
Paglostau žalit.i 
Girios žalumą -
Jaučiu tėvynės 

Rankų švelnumą. 

Šilojai žydi. 

~ mėlynumas! 

Tarsi jaunystės 
ŠViečiančios akys. „ 
Papievių rūkas -
Tėviškės dūmas. 

Ka!tonai žydi -

Tėviškės žvakės. 

Palinkę gluosniai 
Į versmę žiūri, 

Svaigus greitumas 

Debesį nešas ... 
Šaltinis šaltas 
Nu.ovargį plauna, 
Žiedą gaivina 
Rytmečio rasos. 
Ačiū, Tėryne, 

Už paukšŲ, už laiką, 
Už šiltą saulę 
Vuš mano gojų, 
Už rugio varpą, 

Nuo jaunimo neatsiliko ir vyresnieji šokėjai 

Gėlės vadovams - už jų triusą, kantrybę ir meilę lietuviškam šokini. Iš k. 
meno vadovas L Urniežius, grupių vadovės-J. Puodžiukas, A. Pacevičienė ir 
R. Paškus 

nieko nelaimėjusiems - labai skanių 
pyragų vaišės. 

no" remiančių organizacijų ir atskirų 
rėmėjų sąrašas. 

Vakaro organizaciniais darbais 
rūpinosi Danutė Mašanauskaitė, nuo
širdžia šypsena ragino aukoti šokėjų 
išvykai i šokių šventę Birutė Batraks. 
Gražiame lankstinuke matėme įrašytų 
daug pagalbininkų pavardžių, ren
giant koncertą. Netrumpas ir "Atžaly-

Norisi tikėti, kad taip globojamas 
"Atžalynas" dar ne vienerius metus 
džiugins mus naujomis lietuviško šo
kio programomis. Tud sėkmės jiems 
XIII lietuvių šokių šventėje. 

Atsisveikiname iki kito koncerto.„ 

Už dosnų lietų, 
Už žydrą taurę 
Melsvų šilojų. .. 

Pavasario vėliavos 
Vėliavos, 

vėliavos, 
vėliavos
[vairiaspalvės žemės 

aguonos! .. 
Virš laukų, virš 

slėnių, virš klonių 
Plaikstos vėliavos 
margos, geltonos: 
Nda vėliavą žalią 
berža~ 
Įlomėlės palinkę 

glu.osnia~ 
Baltas vėliavas 
ievos iškėlė 
Ir švytruoja slėniuos 

gosliai... 

S. Katkaoskaitė 
(Ntrs. L. Jonaitytės) 

Šitos vėliavos -
baltos ir žalios -
'JYliai šlamančios 
tėviJkės skaros, 
Taršo vėjai 
jų kvepiantį šilką 

Ir žiedadulkėm 
kelias apdulka ... 

RAMUTĖ GILVYDIENĖ, 
Lietuva 



Akimirka iš premjeros Legenda apie Užupį 

"Legenda apie Užupį" 
Senovės atgaivinimas scenoje 

Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Teatrų savaitės metu š.m. 
balandžio 11 d. Užupio gim
nazijoje įvyko premjera - mo
kiniai atliko muzikinę pasaką 
Legenda apie Užupį, skirtą se
nojo Vilniaus rajono Užupio 
gimimui. Kompozitorė Vil
niaus kolegijos lektorė Jūratė 
Baltramiejūnaitė, poetinio 
teksto ir libreto autorė gimna
zijos mkt. Laima Namajuškie
nė. Libretą kurti padėjo spek
taklio meno vadovė ir diri
gentė, Vilniaus kolegijos lek
torė mkt. Nijolė Žylienė, reži
sieriaus darbu debiutavo ak
torius Romas Ramanauskas. 

Gimnazistai žaismingai 
atliko sudėtingą, prasmingą 
muzikos ir poezijos tekstą: 
žaisdami šoko, dainavo ir vai
dino senosios Užupio legen
dos versiją. Ne vienerius me
tus tobulintas muzikos kūry
bos projektas, moksleivių at
liekamas, skambėjo mistiškai, 
archajiškai ir šiuolaikiškai. 

Jūratė Baltramiejūnaitė 
kūrė muziką galvodama apie 
moksleiviams artimą jaunat
višką aktyvų ritmą ir harmo
niją, senųjų Vilniaus krašto 
dainų motyvus. Įvairiais inst
rumentais fonogramos įrašui 
talkino gabūs ir muzikalūs 
moksleiviai, scenoje gyvai dai
navo puikus choras, solistai. 
Visi kartu jungė senojo Vil
niaus legendas, kurios sudo
mino moksleivius. Pedago
gėms pavyko sukurti muziki
nę mistinę pasaką. Spektaklio 
premjera daugeliui tapo tikra 
meno švente. Režisierių R. 
Ramanauską nepaprastai ža
vėjo mokinių geranoriškumas 
ir draugiškumas. Moksleiviai 
drauge kūrė kostiumus, sce
nografiją. 

Muzika, drąsi ir drauge 
sudėtinga, skleidė patrauklią 
nuotaiką, kurios fone veikė
jai, senojo Užupio gyventojai, 

šoko senovinius šokius ( cho- sionalus - kompozitorę ir diri
reografija Onutės Čivilienės), gentę, kurie atsigręžė į lietu
dainavo, solo partijas atliko ir vių tautos istorijos praeitį. 
legendos herojus įprasmino Vladui Malsevičiui, šio kūry
švelniu išraiškingu sopranu bingo Užupio gimnazijos laivo 
Vilnelė (Ugnė Dijokaitė), Pie- kapitonui, pavyko pasiekti, 
menėlė (Ugnė Endriukaity- kad denyje gausiai susirinkę 
tė ), ryškiu baritonu Krivis (Ir- keleiviai-žiūrovai išvydo kūry
mantas Petrauskas ), Kalnius binių galimybių vaivorykštę. 

Užupio gimnazijos moksleiviai, suvaidinę mistinę muzikinę 
pasaką Legenda apie Užupį š.m. balandžio 11 d. 

(Andrius Supejevas), gražiu 
tenoru Užupis (Andrejus Ko
šelap ), linksmi ir žaismingi 
velniukai (Rasa Pipiraitė, Au
gustė Pečiukaitytė ). Dirigentė 
N. Žylienė, ne vieną apdova
nojimą pelniusi drauge su gim
nazijos choru, drąsiai ėmėsi 
Užupio gimnazijai artimo 
projekto, pasiūliusi ir temą 
legendai apie Užupio, Bekešo 
kalno, Vilnelės ir Angelo isto
riją. Ji daugiausia rizikavo. 
Savo kruopščiai apgalvotų re
peticijų ir muzikinės partitū
ros interpretacija, meno va
dovei pavyko pasakyti tai, ką 
jautė ir galvojo muzikinio
teatrinio renginio herojai. 

Užupio gimnazijos ugdy
mo projekto koordinatorei 
Virginijai Mackonienei (parė
mė Švietimo ministerija) pa
sisekė, kad turėjo profesiona
lius meninio ugdymo profe-

Džiugu, kad V. Malcevičius 
mato ir tvirtai laiko savo veda
mo laivo vairą. Užupiečiai su
pranta, kad būtina tobulinti 
moksleivių ugdymo progra
mas. Ir atrodo žino, kaip tai 
pasiekti - kviesti tos srities 
profesionalus. Išsimokslini
mas, profesinė kvalifikacija, 
aukšto lygio kultūra turėtų 
būti įvairių visuomenės gyve
nimo sričių pamatas. Tačiau 
akivaizdi socialinė degradaci
ja ir kultūra tampa priešingos 
nūdienos gyvenimo pusėmis: 
plintant degradacijai, nebelie
ka dėmesio kultūrai. 

Kaip nedrąsiai prasitarė 
libreto autorė L. Namajuškie
nė: "Legenda apie Užupį, tai 
bandymas žvilgterėti į pradžių 
pradžią, pajusti mūsų šaknis, 
nutiesti tiltus iš gilios praeities 
į dabartį". 

(Ntrs. E. Mažinto) 

------. PATARLĖS IR PRIEŽODŽIAI ...... -----

• Būk darbštus kaip skruzdėlė, o tvarkingas 
kaip bitė. 

• Būk girtinas, bet nesigirk. 
• Būk kuklus su senesniu, mandagus su jaunes

niu - ir priešai tave pagirs. 
• Būk nei saldus, nei kartus - saldų nurys, 

kartų - išspjaus. 
• Būsi geruoju su tėvais - pasidžiaugsi paklus

niais vaikais. 

• Būsi nuolaidus visiems - ir kiaulės ant spran
do atsisės. 

• Būsi šykštus pavargėliams - ateis ir tau eilė 
su terbomis vaikščioti. 

• Būtų geri buvę tėvai, nenueitų niekais ir 
vaikai. 

• Dabar teismuose, kas nepakišo, tas ir 
prakišo. 

V. KRĖVĖ-MICKEVIČIUS 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Baltijos kultūros metų 

Vokietijoje programoje Es
sentia Baltica koncertavo 
akademinis mergaičių cho
ras "Liepaitės". Balandžio 
25 d. kartu su Berlyno mer
gaičių choru dainavo Kaiser 
Wilhelm Gedaechtniskirche 
šventovėje, kuri su per 11 Pa
saulinį karą pusiau bombų 
nugriautu bokštu liko Vaka
rų Berlyno simboliu. Balan
džio 27 d. "Liepaitės" kon
certavo Taunus Kronberge, 
o balandžio 29 d. Wartburgo 
pilyje Tiuringijoje, kur, anot 
legendos, vykdavo minesin
gerių varžybos. Paskutinis 
"Liepaičių" koncertas gegu
žės 2 d. įvyko Erfurto miesto 
rotušės Iškilmių salėje. 

Tarptautiniame chorų 
konkurse "11 Garda in Coro" 
Italijos Veneto regione Vil
niaus Balio Dvariono de
šimtmetės muzikos mokyk
los choras "Viva Voce" ir 
Klaipėdos Vydūno vidurinės 
mokyklos moksleivių choras 
tapo laureatais. Pirmasis lai
mėjo 11 vietos diplomą sak
ralinės muzikos kategorijoje 
bei buvo apdovanotas spe
cialiu rengėjų prizu už origi
naliausią ir įdomiausią prog
ramą tiek klasikinės, tiek 
sakralinės muzikos kategori
jose. Klaipėdiečiai laimėjo 
Ill vietą klasikinės muzikos 
kategorijoje. Konkurse var
žėsi apie 20 chorų iš įvairių 
Europos valstybių ir Hong 
Kongo. 

Gudijos valstybinėje fil
harmonijoje Minske buvo 
surengtas kompozitoriaus 
Fausto Latėno autorinis 
koncertas kaip vienas iš tarp
tautinio muzikos festivalio 
"Minsko pavasaris" rengi
nių. Programoje - kompozi
toriaus kūriniai iš 2006 m. 
pasirodžiusios kompaktinės 
plokštelės: Sonata fleitai ir 
fortepijonui (1977), Sonata 
violončelei ir fortepijonui 
(1978), Pasadoblis altui ir 
fortepijonui (1988), Samba 
lacrimarum (1985) ir kūrinys 
Šviesiam atminimui... stygi
nių kvartetui (1986). 

Programą atliko lietuvių 
muzikantai, kurie įgrojo kū
rinius minimoje plokštelėje: 
Čiurlionio kvartetas, fleiti
ninkas Giedrius Gelgotas, 
violončelininkas Edmundas 
Kulikauskas, pianistės Indrė 
Baikštytė ir Dalia Balsytė, 
altininkas Gediminas Da
činskas. Klausytojams dau
giausia iš muzikos teatrui ir 
kinui žinomas kompozito
rius F. Latėnas yra sukūręs 
muziką 200 dramos ir lėlių 
teatrų spektaklių, 9 vaidybi
niams ir 20 dokumentinių 
filmų, 5 televizijos pastaty
mams. Tarp įvairių apdova
nojimų už savo kūrybą 1987 
m. Pabaltijo teatrų pavasario 
festivalyje Minske kompozi
torius gavo diplomą už mu
ziką Eimunto N ekrošiaus 
spektakliui Dėdė Vania. 

Muzikos ir teatro aka
demiją šiemet baigiantys re-

žisieriaus Rimo Tumino auk
lėtiniai šią vasarą rengia de
biutų festivalį "Tylos!", ku
riame pristatys savo sukur
tus spektaklius. Tarp jų ža
damos klasikinių pjesių ins
cenizacijos, kaip kad Fried
rich Duerrenmatto Fizikai 
ar Prosper Merimee Atsitik
tinumas, jauniausios drama
turgijos spektakliai - Kelias 
pagal Jim Cartwright, Gyvu
lių dialogas pagal Patrick 
Besson, Viskas gerai pagal 
Martin Čičvak, Publik pagal 
Petrio Handke. Mažiau
siems lankytojams - Justino 
Marcinkevičiaus Grybų ka
ras. Pats kurso vadovas R. 
Tuminas pristatys premjerą 
pagal Anton Čechovo Žu
vėdrą. 

Vilniaus mažojo teatro 
aktorius Audris Chadaravi
čius staiga mirė eidamas 73-
sius gyvenimo metus. Gimęs 
Kaune žinomų aktorių Me
čio Chadaravičiaus ir Onos 
Juodytės šeimoje, 1957 m. 
Maskvoje baigė A. Luna
čarskio teatro meno institu
tą. 1957-1990 m. vaidino 
valstybiniame akademinia
me dramos teatre, nuo 1990 
m. dirbo Vilniaus mažajame 
teatre. Sukūrė arti septynias
dešimties komiškų ir drama
tinių_ vaidmenų teatre ir ki
ne. Zymiausi - Ferdinandas 
(F. Schillerio K/,asta ir meilė, 
1960), Ostapas Benderis (L 
Ilfo ir J. Petrovo Dvylika kė
džių, 1968), Daumantas (J. 
Marcinkevičiaus Mindaugas, 
1969 ir 1994), Moljeras (Mi
chail Bulgakovo Moljeras, 
1984 ), senasis Pirsas (A. 
Čechovo Vyšnių sodas, 2007). 
Nuo 1969 m. vaidino filmuo
se Birželis, vasaros pradžia 
(1969), Vyrų vasara (1970), 
Akmuo ant akmens ( 1971), 
Lietuvos televizijos ir radijo 
spektakliuose. 

Žemaitijos sostinėje Tel
šiuose birželio 13-15 d.d. bu
vo surengtas pirmasis Že
maičių festivalis. Festivalis 
iškilmingai prasidėjo ant 
Šatrijos kalno su liaudiškos 
muzikos koncertu "Blindos 
polka". Kalno papėdėje vy
ko žirgų varžybos ir teatrali
zuotas istorinis karybos mū
šis "Už Žemaitiją". Birželio 
14 d. Telšių katedroje buvo 
minima Gedulo ir vilties die
na, buvo pagerbti nusipelnę 
žemaičiai. Nuo seno dide
liais turgumis pagarsėję Tel
šiai atgaivino šią tradiciją 
miesto Turgaus aikštėje su
rengdami "Didįjį žemaičių 
jomarką" su daugeliu amati
ninkų, prekybininkų ir že
maitiškų maisto patiekalų. 
Birželio 15 d. - tarptautinio 
vaikų folkloro festivalio "Aš 
pasiejau veina popa" užda
rymas ant Zakso kalno ir 
Lietuvos geriausių aeroklu
bų lakūnų pasirodymas 
"Skrydis virš Masčio ežero". 
Planuojama, kad ateityje 
Žemaičių festivalis išaugs į 
dar didesnę Pasaulio žemai
čių šventę. GK 
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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 12 v.d. iki 
7 v.v. ir penktad. nuo 11 v.r. iki 6 v.v.; sekmad. nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 

AKTYVAI oer 84 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind .......... 1.50% 
180-364 d. term. ind ......... 1.50% 
1 metų term. indėlius .......• 2.00% 
2 metų term. indėlius .......• 2.50% 
3 metų term. indėlius .......• 2.85% 
4 metų term. indėlius .......• 3.10% 
5 metų term. indėlius .......• 3.25% 
1 metų "cashable" GIC .....• 2.50% 
1 metų GIC-met. palūk •.....• 2.75% 
2 metų GIC-met. palūk. . ....• 3.25% 
3 metų GIC-met. palūk •.....• 3.75% 
4 metų GIC-met. palūk •.....• 4.10% 
5 metų GIC-met. palūk. . ....• 4.25% 
RRSP, RRIF "Variable" ......• 1.50% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.50% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.85% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.25% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.60% 
Taupomąją sąskaitą ••••••••• 0.10% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ...• 0.10% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk ........• 0.10% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. • ........... 1. 75% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo ..•....... 5.75% 

Sutarties paskolas 
nuo ..•....... 5.75% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų •....... 5.25% 
2 metų •....... 5.40% 
3 metų •....... 5.50% 
4 metų •....... 5.80% 
5 metų •....... 6.05% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų .... 4. 75% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVAS 
praneša, kad 

SKYRIUS ANAPILYJE 
vasaros metu 

(nuo birželio 3 d. iki rugsėjo 1 d.) 
NEDIRBS ANTRADIENIAIS 

Ketvirtadieniais, penktadieniais 
ir sekmadieniais skyrius toliau dirbs 

įprastomis valandomis 

e l~~g Corp. BROKERAGE" 

5650 Yonge creec, uice 1508 
Toronco, M2M 4 3 

Laima Sližauskas 
pirkimo ir pardavimo atstovė 

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

TEL: 416-227-2000 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 416-227-2008 el.paštas: laimadz~ahoo.ąi 

' lndependenUy Owned and Operaled. REALTORI' 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D .. , M. e., Ortho. Dip., R D ( ) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMO ') 

Toronto O , M8W lCS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos nariai su svečiais Vilkaviškio vysk. Rimantu Norvila ir 
prel. Edmundu Putrimu iš Toronto prie Šiluvos Marijos paveikslo š.m. birželio 15 d. 

Ntr. V. Lietuvninkaitės 

Lietuvos jėzuitų istorija„. 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Sovietinei valdžiai uždarius vienuoliją, vieni jėzuitai veikė 
slaptai, dalyvavo pogrindinėje veikloje rengiant Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką, skleidžiant katalikišką literatūrą, kiti 
emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas ir Pietų Amerikos šalis. 

Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija buvo atkurta 1990 
metais, atgavo šventoves Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, įkūrė dvi 
jėzuitų gimnazijas Vilniuje ir Kaune. Šiuo metu visame pasau
lyje yra apie 20,000 jėzuitų, iš jų 44 darbuojasi Lietuvos ir Lat
vijos jėzuitų provincijoje. Pasak provincijolo tėvo A. Gudaičio, 
SJ, šiuo metu pasaulio jėzuitai savo veikloje daugiausia dėme
sio skiria Kinijai ir Afrikos šalims, veda dvasines pratybas, dir- i_ "'-4..;~~lb 
ba akademinį sielovados darbą. Lietuvos jėzuitų provincijos Perkūno namai Kaune_ XVI 
įkūrimo 400 metų proga rudenį Vilniuje vyks mokslinė konfe- š. vėlyvosios gotikos šedevras. 
rencija, taip pat šiai sukakčiai skirtų renginių numatoma Jung- Dabar jėzuitų gimnazijos 
tinėse Amerikos Valstijose, kur dirba nemažai lietuvių jėzuitų. rūmai Ntr. S. Sajausko 

-----..... l SKAITYTOJAI PASISAKO .,., _____ _ 

AR VERTA MINĖTI? 
Neperseniausiai lenkai ir lietuviai pami

nėjo 1791 m. Konstituciją, kurią lietuviai isto
rikai (aišku ne visi) įvertino kaip pažangiausią 
tiems laikams. Pagal istorikų pasisakymus ci
viliam žmogui atrodo, kad ta Konstitucija bu
vo skiriama tik Lenkijai, ir joje nebėra jokių 
dviejų valstybių susijungimo liekanų. 

Juk Jogailos laikų lenkai kitaip ir negalvo
jo, kad Lietuva yra Lenkijos dalis, nes tais lai
kais ir vėliau, karalių, didikų vedybos nulem
davo valstybės sudėtį ir ateitį, Liublino sutar
tis dar kiek paliko Lietuvai savivaldos, bet ba
jorams sulenkėjus ir žmonėms įkalant apie 
"lenkiško tikėjimo" privalumus ir lenkų kal
bos pranašumą, savivaldos likučiai tapo visai 
nežymūs. Tie Lietuvos bajorai, kurie prisidėjo 
prie tos 1791 m. Konstitucijos pasiruošimo, 
save laikė lietuviškos kilmės lenkais, ir tai dar, 
atrodo ne visi. Atrodytų, kad tuo laiku Lietuva 
buvo laikoma kaip viena iš Lenkijos provin
cijų kaip Gudija ir vakarų Ukraina. 

Lietuvos didžiosios kunigaikštystės vardas 
liko jau istorijai, valstybinė kalba buvo lenkų, 

lietuviškų mokyklų nebuvo. Vilniaus universi
tetas jau kurį laiką garsėjo kaip lenkiškumo 
židinys. 

Per Bažnyčią ir dvarus lenkiškumas, ypač 
rytų Lietuvoje, skverbėsi į šeimas. Beveik ga
lima tvirtinti, kad jeigu politinė padėtis nebū
tų pasikeitusi, po 50-100 metų gal tik Žemaiti
joje būtų išlikusios "lietuviškos salos" ir liku
čiai, "pagoniškos" kalbos. Išsilaikyti Lenkijos 
valstybei nepadėjo nei 1791 m. Konstitucija, 
nei Kosciuškos sukilimas, ir 1795 m. Prūsija, 
Rusija ir Austrija šią valstybę pasidalino. Rusi
jos daliai atiteko Lietuva. 

Kalbant apie 1791 m. Konstitucijos minėji
mą, reikia pastebėti, kad Lietuva, būdama ne
turtingas kraštas, turi per daug švenčių - ne 
darbo dienų. Norint patenkinti buvusius ko
munistus, pradėta švęsti gegužės 1-ąją. Sie
kiant turėti artimesnių politinių ryšių su Len
kija, gegužės 3-ioji, rodos, padaryta ne darbo 
diena. Nereikia dirbti net 5 dienas - tai bent 
savaitgalis! Taigi daug kas Lietuvoje, anot 
vieno rašytojo, vyksta tobulai - atbulai. 

Bronys Stundžia, Toronto, ON 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X 1X3 Fox: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2008 m. birželio 18 d. ir liepos 2 d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2008 m. birželio 18 d. ir liepos 2 d. 
Visi paketai turi būti į mū ų pagr. raštin 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 



ii SVEIKATA • MOKSLAS • ŠEIMA 

Atostogos ir sveikata 
Jiasara mums žada daug malonumų. Ilgai planuota kelionė, atostogos su šeima ar draugais 

vasarnamyje ar stovykloje, ar tiesiog vienos dienos išvyka į gamtą. Saulė, vanduo, gamta padeda 
greičiau atsigauti po įtempto darbo ir buities rūpesčių, sukaupti geros nuotaikos ir energijos nau
jiems darbams. Bet vasara daugiau negu kiti metų laikai kelia daugiau pavojų mūsų sveikatai. 
Pasinaudodami Kanados sveikatos tarnybos (Public Health Agency of Canada) tinklalapiu, no
rime priminti keletą taisyklių. Jas reikia prisiminti, kad atostogos būtų saugios ir malonios. 

ORAS. Klimato atšilimas 
aptariamas jau ne vien politi
kų ar aplinkos apsaugos spe
cialistų kalbose. Matome ir 
jaučiame, kaip keičiasi mūsų 
aplinka ir oras. Ypač tai aki
vaizdu dideliuose miestuose 
ar vietose, kur yra daug pra
monės. Iš pramonės įmonių ir 
automobilių teršalai į orą pa
kliūva ištisus metus. Vasarą 
ramiomis dienomis nuo di
desnės temperatūros teršalų 
cheminės dalelės jungiasi, da
rosi sunkesnės ir tiesiog kabo 
ore arba juda labai lėtai. Itin 
karštomis dienomis galime 
pastebėti kaip Torontas ir kiti 
didesni miestai tiesiog skendi 
tamsiame debesyje. Sis rūko 
ir dūmų mišinys pavojingas 
mūsų mažyliams, vyresniojo 
amžiaus žmonėms, sergan
tiems kvėpavimo takų ligomis 
- astma, bronchitu. Kai šis rū
kų ir dūmų mišinys patenka į 
kvėpavimo takus, darosi sun
ku kvėpuoti. Užterštas oras, 
patekęs į plaučius ir kvėpavi
mo takus, juos erzina. Tokio
mis dienomis paūmėja ast
mos, bronchito priepuoliai, 
pagausėja lemtingų širdies 
smūgių, silpnėja širdies darbo 
ritmas. Pagal naujausius sta
tistikos duomenis, vien Onta
rio provincijoje kasmet dėl 
blogėjančio oro miršta 9,500 
gyventojų. 

Kanadoj e yra oro taršos 
stebėjimo tarnyba, kuri kartu 
su oro pranešimais įspėja gy
ventojus apie galimus oro pa
vojus sveikatai. Kai 3 dienas 
iš eilės oro tarša didesnė nei 
valstybės leistina norma, skel
biami įspėjimai (Smog Watch ). 
Kitais atvejais, kai teršalų 
sankaupos mažesnės ir trum
piau laikosi ore, klimato ste
bėjimo tarnybos tik primena 
(Smog Advisory). 

Tomis dienomis lengviau 
pažeidžiami žmonės neturėtų 
būti ilgai lauke, geriausia išeiti 
pasivaikščioti ar buitiniais 
reikalais rytais ar vakarais. 
Būnant lauke vengti fizinės 
įtampos ir krūvio. Siūloma 
gerti daugiau vandens, ir, jei 
nėra galimybės išvažiuoti į už
miestį, praleisti tas dienas vė
sinamose patalpose. 

SAULĖ. Saulė gali būti 
mūsų gera draugė, bet gali 
tapti priešu, jei piktnaudžiau
sime jos teikiama kaitra. Po 
ilgos žiemos skubame sugerti 
saulės spindulius, padengti 
odą šokoladine spalva. Reikia 
prisiminti, saulė skleidžia ne 
tik šilumą, bet ir ultravioleti
nius spindulius. Jie, mažėjant 
Žemę gaubiančiam ozono 
sluoksniui, gali skaudžiai nu
deginti mūsų odą. Vėliau šie 

palyginti nekalti vasaros nu
degimai gali tapti odos vėžio 
priežastimi. 

Pastebėta, kad visame 
pasaulyje daugėja odos vėžio 
susirgimų. Dažniausiai jį su
kelia dar vaikystėje patirtas 
nudegimas, dabar įtariama, 
kad ir dirbtinio deginimosi 
salonai tampa priežastimi. 
Todėl sveikatos tarnybos spe
cialistai primygtinai siūlo nau
doti apsauginius tepalus. Ta
čiau prieš perkant juos vaisti
nėje ar parduotuvėje, reikia 
atidžiai skaityti jų nuorodas. 
Ultravioletiniai (UV) spindu
liai yra dviejų rūšių - UV-A ir 
UV-B. Būtina apsauga nuo 
abiejų. Rinkimės apsauginį 

tepalą su kuo didesniu spf 
(Sun Protection Factor) skai
čiumi, pradedant bent 15 - tai 
reiškia - apsauga yra patiki
mesnė. 

Saulėlydis Muskokoje 

Einant degintis ar į pa
plūdimį, apsauginiu tepalu 
reikia pasitepti bent prieš 20 
min., po to pakartoti būnant 
saulės atokaitoje, nes oda iš
kart sugeria tepalą ir dar vie
nas sluoksnis pagerina apsau
gą. Maudantis geriau pasi
rinkti specialių kremą su van
dens apsauga, bet, išėjus iš 
vandens, patartina dar kartą 
įsitrinti. 

Tepalai gali būti chemi
niai ar biologinės kilmės, pa
sirinkite pagal organizmo at
sparumą alergijoms. Vaikams 
apsauginiai tepalai dažniau
siai būna biologinės kilmės -
su cinko ar titano priemaišo
mis. Vaikų oda ypač jautri 
saulei, todėl apsaugokime ją 
ir tepalais, ir šviesiais, leng
vais drabužiais. Vanduo ir 
smėlis turi savybę atspindėti 
saulės spindulius, vadinasi, 
paplūdimyje ar maudantis jie 
dar kaitresni. Netgi ūkanotą 
ar debesuotą dieną galima su
gerti 80% saulės ultravioleti
nių spindulių. Neleiskime ma
žiesiems ilgai žaisti kaitrioje 
saulėje, migdykime juos tik 

pavėsyje. Griežtai draudžia
ma ilgesnį laiką palikti vienus 
mažylius automobilyje su už
darais langais ar nevėsina
moje uždaroje patalpoje - tai 
didelė grėsmė jų sveikatai, ne
retai - ir gyvybei. Nuo saulės 
kenčia ir mūsų akys. Tad ir va
sarą, ir žiemą saulėtomis die
nomis nešiokime tamsius aki
nius. Saulė - geriausias natū
ralus vitamino D šaltinis. 
Mokslo tyrimai parodė, kad 
vitaminas D gera apsauga nuo 
kai kurių ligų. Jo mums trūks
ta šaltais, tamsiais mėnesiais. 
Tuomet pagal Kanados Vėžio 
draugijos patarimą, kiekvie
nas iš mūsų, pasitaręs su šei
mos gydytoju, kasdien turėtų 
suvalgyti 1,000 IU (Interna
tional Units) vitamino D. Pa
vasarį ir vasarą neprarasdami 
saiko ir nemokamai naudoki
mės saulės vaistine. 

Ntr. G. Tumosos 

VANDUO. Poilsis prie 
vandens - dvigubas malonu
mas. Tačiau čia irgi galioj a tos 
pačios taisyklės - atsargumas 
ir saikas. Maudytis galima tik 
tam skirtose vietose ir jeigu 
yra vandens kontrolės tarny
bos leidimas, tvirtinantis, kad 
vanduo neužterštas. Nešvarus 
vanduo pro bumą ir nosį gali 
patekti į mūsų organizmą, su
kelti infekcinius susirgimus, 
dažniausiai viduriavimą, gali
mi ir sunkesni. Jei yra pavirši
niai odos sužeidimai, geriau 
nesimaudyti, nes per pažeistą 
odą greitai patenka bet koks 
užkratas. Atidžiai klausykime 
vandens kontrolės tarnybos 
pranešimų apie didelių miestų 
paplūdimius ir vandens švarą. 
Maudantis nepamirškime sau
gumo taisyklių. 

GAMTA. Pakeliui nupirk
tus vaisius, uogas ir ypač dar
žoves - rūpestingai nuplauki
me prieš valgydami. Atsidūrę 
miške ar pievoje - nelieskime 
nežinomų augalų, nerinkime 
grybų, jei jų gerai nepažįs
tame. 

Nukelta į 12-tą psl. 
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LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 165 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
O. 75% Taupomoji sąskaita 
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.60% už 30-89 d. term. indėlius 
1.80% už 90-179 d. term. indėlius 
1.85% už 180-269 d. term. ind. 
1.90% už 270-364 d. term. ind. 
2.20% už 1 m. term. indėlius 
2.50% už 2 m. term. indėlius 
2.85% už 3 m. term. indėlius 
3.10% už 4 m. term. indėlius 
3.25% už 5 m. term. indėlius 
2.50% 1 m. "Cashable" GIC 
2.75% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.25% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.75% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.25% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.00% RRSP & RRIF (variable) 
3.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.85% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.50% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
1.80% už JAV dolerių 1 metų GIC 
0.25% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 5.75% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.25% 
2 metų ...... 5.45% 
3 metų ...... 5.55% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.15% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 4. 75% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 100% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

KITOS PASLAUGOS 
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR 

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

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

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

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

~ 1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, BSc , OLS .. O.Ll.P. 

40 Burrows A.venue,Toronto, Ontario M98 4W7 
E-mail : tomse11kus@rogers.com 

TEL: (416) 237·1893 

RATHBURN & WEST MIALL sku
biai parduodamas erdvus 2 mie
gamųjų su gerai izoliuotu saulės 
kambariu visiškai atremontuo 
tame pastate. Autobusas prie 
durų nuveža tiesiai Į požeminio 
stotj. Arti prie mokyk1lų, apsipir· 
kimo.„ Pastatas turi žaidimų ir 
gimnastikos kambarius, taip pat 
yra pirtis, teniso aikštelė, vaikų 
ža:idimo parkas. 

Prašoma kaina $149,900. 

Dėl apžiūrėjimo nedelsiant 
SKAMBINTI 

FAX: (416) 237·0426 

TEODORUI STANULIUI, broker 
RE/MAX WEST REALTY tiesiog 416-879-4937 

ar ii namus 416-231-4937. 
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9-0 SPORTAS 

"Aušros" klubo mergaičių B komanda su trenerėmis S. Ston
čiene (kairėje) ir V. Stončiūte, laimėjusi bronzos medalius 
Detroite, MI, vykusiose krepšinio varžybose Ntr. D.R. Puterių 

v 

SALFASS žaidynės 
Toronte 

ŠALFASS žaidynės Toronte gegužės 24-25-26 d.d. Viršuje: 
moterų baigminis žaidimas - Hamiltono "Kovas" (balti 
marškinėliai) žaidžia prieš Toronto komandą "Vytis"; 
apačioje - Toronto "Vyčio" moterys su treneriais V. Juzėnu 
(kairėje) ir A. Šeštoku (dešinėje) Ntrs. R.D. Puterių 

• 
l'EOOS SPECIALISTAS 

CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
... KUL O SKAUSMA.1 

... PEDO SKAUSMAI 

... PTR TŲ DEFORMAC LIO 

... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI 

... ĮAUGĘ AGAI 

... VI TI • NEJ AUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

,_ S !ORŲ P DŲ PRI ŽIORA 

+ VA IKŲ EISE OS 

SKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR El 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMA ORTOPEDINIAI 

l DĖKLAlS 

+ PRITMAM • VISUS 

PLA l NJU DRAUDfMU 

+ STERILUS ĮRA KIA! 

LIGONIUS PRllMAME: 
352 WI SO S • ., ANCAST R, Ont. T L. (905) 648-9176 

"Cancer Society Relay for Life" - kasmet rengiamos eitynės 
Centennial parke Etobicoke; š.m. birželio 13 d. prisidėjusios 
lietuvaitės su programos vedėja - CTV pranešėja. Iš k. 
L. Jonaitytė, D. Baronaitienė, Pauline Chan, R. Jonaitienė, 
D. Blynaitė Ntr. D. Blynaitės 

"Team Canada" rungtynės 
Visi lietuviai krepšinio mėgėjai prisimena ir palaiko Leo

ną Rautinš, buvusį "Aušros" klubo žaidėją, kuris vėliau žaidė 
Syracuse NCAA ir Filadelfijos NBA komandose. Jis yra vy
riausias "Team Canada" treneris ir "Raptors" komentatorius. 
Jo sūnus Andy Rautinš irgi žaidė "Aušros" klube ir yra svar
bus "Team Canada" komandos narys. Jie abudu stengiasi pa
tekti į rugpjūčio mėnesį vyksiančias Olimpines žaidynes Kini
joje. "Team Canada" rungsis Hamiltone, McMaster universi
tete birželio 30 d., 7 v.v., liepos 1, 4 v.p.p.; Toronte, Ricoh Co
liseum, liepos 4 ir 5, 7 v.v. ten pat. Bilietus galima įsigyti prie 
durų ir per Ticketmaster - interneto tinklalapis: http:Uwww. 
basketball.ca/en/hm/inside.php?sid=225&id=2003. Inf. 

Lithuanian basketball fans remember Leo Rautins, a for
mer Aušra player from the 1970's that went on to play for 
Syracuse Level 1 NCAA and Philadephia NBA teams. He is 
the head coach of Team Canada, and a Toronto "Raptors" 
commentator. His son Andy Rautins has also played for 
Aušra and is a valuable player for Team Canada. They are 
both attempting to qualify for the Bejing Olympic Games in 
August. The local Team Canada schedule is: Canada vs. 
Lebanon - June 30, McMaster University, 7:00 pm; Canada 
vs. New Zealand - July 1, McMaster University, 4:00 pm; 
Lebanon vs. New Zealand - July 2, McMaster University, 7:00 
pm; Canada vs. New Zealand - July 4, Ricoh Coliseum, 7:00 
pm; Canada vs. Lebanon - July 5 Ricoh Coliseum 7:00 pm. 
Tickets are available through Ticketmaster and at the gate. 
For more ticket information see: http:Uwww.basketball.ca/ 
en/hm/inside.php?sid = 225&id = 2003. 

Atostogos ir sveikata 
Atkelta iš 11-to psl. 

Tarp Kanados miško au
galų pavojingiausia ir daž
niausiai matoma - gebenė 

(Poison Ivy). Ją palietus, oda 
išberiama raudonomis dėmė
mis, kartais galima didesnė 
alergija. Siūloma suerzintą 
vietą tuojau pat nuplauti šaltu 
vandeniu ir muilu. Išbėrimai 
paprastai praeina per 7-10 
dienų, jei yra stipresnės aler
gijos požymiai - reikia kreip
tis į gydytoją. 

Nuo bet kokių vabzdžių
erkių ar uodų įkandimo - ge
riausiai apsaugo tinkama ap
ranga, slepianti visą kūną. Yra 
ir specialūs skysčiai; juos 
perkant, reikia pasitikrinti, 
kad turėtų DEET - tai sudėti-

nė dalis, atbaidanti vabzdžius. 
Einant į lauką, neretai reika
linga dviguba apsauga. Pir
miausia pasitepkime apsaugi
niu kremu nuo saulės, ant šio 
sluoksnio galima purkšti skys
tį nuo vabzdžių. 

Sumažinti uodų antpuo
lius padeda ir paprastos prie
monės. Savo aplinkoje - na
muose, poilsiavietėje ar sto
vyklavietėje - nereikia laikyti 
stovinčio vandens net ir ma
žame inde: paukščių gertuvė
je, gėlių vazone ar žaisliniame 
kibirėlyje ir kt. Per 4 dienas 
netgi nedideliame vandens 
kiekyje atsiranda uodų. Patys 
uodai neturi Jtest Nile viruso, 
bet jie gali įkąsdami perduoti 
užkratą iš paukščių, šios ligos 
virusų nešiotojų. 

Jūsų paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika 

Dr. Gintarė Sungailienė 
(905) 271-7171 (905) 785-3900 
115 Lakeshore Road 104-3945 Doug eaven Blvd. 

~ Mis is auga, O 15G 1E5 Missis auga N L5N OA5 
..._ __ _, www.watersidedental.ca www.9thlinedental.ca 

Baltijos kelias 
internete 

Tėvynės sąjungos inicia
tyva Baltijos kelio idėja, mi
nint Sąjūdžio 20-metį, tęsia
ma internete. Birželio 9 d. 
prasidėjęs "Baltijos kelias 
2.0" kviečia internete iš
reikšti savo patriotiškumą 
įsmeigiant trispalv~ virtua
liame žemėlapyje. Si inicia
tyva taip pat skatina origina
lių patriotiškumo simbolių 
naudojimą, jų plitimą inter
nete ir žadina po visą pasaulį 
išsibarsčiusių lietuvių vieny
bės jausmą. "Baltijos kelias 
2.0" planuojama tęsti iki 
rugpjūčio 23-iosios, Baltijos 
kelio dienos. 

Virtualiam Baltijos ke
liui yra sukurtas specialus 
interneto portalas www.bal
tijoskelias2.lt, kuriame visi 
besiregistruojantys trispalve 
gali pažymėti savo buvimo 
pasaulyje vietą, taip pat įkel
ti specialiu lietuviškumo 
simboliu pažymėtą nuotrau
ką bei palikti savo komen
tarą. Tokiu būdu dalyviai gali 
prisijungti prie Baltijos kelio 
vertybes palaikančiųjų bend
ruomenės. 

Baltijos kelias vyko 1989 
m. rugpjūčio 23 d. minint 50-
ąsias Ribbentropo-Moloto
vo pakto metines. Tuomet 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojai susikibdami ran
komis sudarė gyvą 600 km 
grandinę per Baltijos valsty
bes, taip simboliškai atskir
dami Baltijos valstybes nuo 
Sovietų Sąjungos ir išreikš
dami norą būti laisvais. Inf. 

Praėjusiais metais Kana
doje buvo daugiau kaip 2,000 
šio viruso atvejų, daugiausia 
Saskatchewan provincijoje. 

Šiemet sezonas dar tik 
prasideda. Mikrobiologai pra
neša, kad kai kuriose Kanados 
vietose uodų telkiniai gali būti 
gausesni, ten didesnė ir grės
mė. Šiemet Ontario provinci
joje lietingas pavasaris ir kait
rios dienos sudaro geras sąly
gas uodams veistis. Paprastai 
pats didžiausias uodų klestėji
mo metas - liepos pabaiga -
rugsėjo pradžia. Šiuo metu 
dar neužregistruotas nė vie
nas West Nile viruso atvejis. 
Kanados sveikatos tarnybos 
įspėjimai ir patarimai netu
rėtų kelti nereikalingos bai
mės. Jie padės apsisaugoti 
nuo galimų pavojų, kad vasa
ros malonumai būtų poilsio ir 
sveikatos versmė. 

Paruošė S. Katkauskaitė 

2261 Bloor Str. w . 
Toronto, Ont. MGS 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
-n 1. (416) 7&3-s 1a1 

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

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Lietuviškos šviesos keliais 

Toronto Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų 
iškilmingasis 2007-2008 metų užbaigimas 

Susirinkome visi gegužės 
30 d. Prisikėlimo parapijoje; 
pirmiausia įvyko šv. Mišios, 
kurias aukojo kun. Jonas Ši
leika, OFM, ir Lietuvos kanki
nių parapijos klebonas kun. 
V. Staškevičius, asistuojant 
diakonui dr. K. Ambrozaičiui. 
Per Mišias giedojo Kristina 
Pabedinskaitė; skaitė Rūta 
Rudminas. Po to vyko progra
ma parapijos salėje. Lietuvos 
himnas skambėjo, V. Rama
nausko akompanuojamas. 
Abiturientai įžengė į salę, kur 
jiems plojo tėveliai ir svečiai. 

Maironio mokyklos ved. 
V. Zubrickienė tarė įžanginį 
žodį, pasveikindama visus bei 
išvardindama garbės svečius. 
Jie buvo: garbės konsulas Liu
das Matukas ir žmona, Prisi
kėlimo parapijos klebonas 
kun. A. Simanavičius, OFM, 
ir kun. J. Šileika, OFM, Lie
tuvos kankinių parapijos kle
bonas kun. V. Staškevičius, Iš
ganytoj o parapjos klebonas 
kun. A. Žilinskas, KLB Krašto 
valdybos Švietimo komisijos 
pirm. V. Bireta, KLB Toronto 
apylinkės valdybos atstovai 
Birutė Jurienė ir Danutė Ma
šanauskaitė, Lietuvos kanki
nių parapijos KLKM dr-jos 
atstovė Vida Paškuvienė, buvę 
Maironio mokyklos vedėjai -
A. Šimonėlienė, G. Paulio
nienė ir V. Bireta, buvusi Li
tuanistinių kursų vedėja N. 
Benotienė, KLF Tarybos pirm. 
dr. Arūnas Pabedinskas, "Pa
ramos" kredito kooperatyvo 

Maironio mokyklos mažieji abiturientai - aštuntokai. Iš 
kairės pirmoje eilėje sėdi: Rasa Aleknevičiūtė, Claudia Wiese, 
Diana Pečiulytė, Emma Bubulytė; antroje eileje: Viltė Grigu
tytė, Justinas Turūtai Daina Vilkelytė, Arnoldas Valuntonis; 
trečioje eilėje: Vytas Simkus, Alma Ramanauskaitė, Brendan 
Butrimas, Matas Zenkevičius, Indrė Ramanauskaitė 

valdybos atstovas A. Vaičiū
nas, Prisikėlimo kredito ko
operatyvo valdybos pirm. A. 
Simonavičius, Tautos fondo 
atstovas B. Saplys ir TCDSB 
"Supervising principai" Dan
guolė Kairys. 

Toliau programą vedė 
mkt. Janina Dzemionienė. Pa
kvietė pasveikinti abiturien
tus trumpomis kalbomis -
KLB Švietimo tarybos pirm. 
V. Biretą, "Paramos" atstovą 
A. Vaičiūną, Prisikėlimo kre-

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 

Fondas 
Foundation 

l Resurrection Rd. oronto ON if9A G l Tel.: 416- 89-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 46 metus Jūsų sutelktas 4.94 mln. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 3.15 min. doL pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitarinei pagalbai Lietuvoje 

bei tipendU ms lietuvių studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: plrmad. Ir trečlad. nuo 11 v.r. Iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo plrmad. Iki penktad. tarp 9 v.r. Ir 5 v.p.p. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmenin · žalos at iradusio ry iwn u kūno 

sužalojimu išievkojimas 
• imigracija · Kanadą 
• testaro ntų sudarymas 
• palikimų tvarkym a 
• nekilnojam turto pirkimas/pardavimas 
• k n ultacijo ietuvo re publiko t i ės klau imai 

295 Thė West Mali, 6th Floor, Turonto, O M9C 4Z4 

Tel. 4 6 236-3060 Fa 416 236-1809 
TinkJaJapis: www · ' irm om El. pa.~ tas: lawyers@pacelawfirm com 

dito kooperatyvo pirm. A. Si
monavičių ir prel. E. Putrimą. 
KLF pirm. Arūnas Pabedins
kas tarė žodį. Po to kun. V. 
Staškevičius sukalbėjo maldą 
prieš vakarienę. 

Vėliau įvyko aštuntokų 
atsisveikinimas, kurį vedė jų 
mkt. Rima Žemaitytė de 
Iuliis, jos padėjėja Rūta Sa
monytė ir mokyklos ved. V. 
Zubrickienė, jiems įteikda
mos pažymėjimus ir dovanas. 
Juos kvietė į sceną ved. padė
jėja Birutė Degutienė. Ėjo 
Rasa Aleknevičiūtė, Emma 
Bubulytė, Brendan Butrimas, 
Diana Carranza Pečiulis, Vil
tė Grigutytė, Indrė Rama
nauskaitė, Alma Ramanaus
kaitė, Vytas Šimkus, Justinas 
Turūta, Arnoldas Valuntonis, 
Daina Vilkelytė, Claudia Wie
se ir Matas Zenkevičius. Pri
sikėlimo kredito kooperaty
vas juos apdovanojo rašikliais, 
užrašų knygelėmis ir po $25; 
"Paramos" kredito koopera
tyvas kiekvienam paskyrė po 
skaičiavimo mašinėlę, po šim
tinę ir po $1,000 vertės "certi
ficate" pirmajai namo pirki
mo paskolos nuolaidai. J. 
Dzemionienė padėkojo auko
toj ams. Kiekvienam abitu
rientui buvo įteikta po rožę, 
kurias jie nešė savo tėveliams 
kaip padėkos ir meilės sim
bolį už vežimą į lietuvišką mo-

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kulie§lus 
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Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų studentai (iš 
kairės): Vytautas Dzemionas, Rūta Rudminas, Daiva 
Paznėkaitė, Kristina Pabedinskaitė, Violeta Pečiulytė; 11 
eilėje: Dainius Ramanauskas, Audrius Valiulis, Rasa Šiaučiū
naitė 

kyklą, pasiryžtant išlaikyti 
gimtąją kalbą ir papročius. 

Rima Žemaitytė de Iuliis 
pasveikino abiturientus ir pa
kvietė G. Paulionienę įteikti 
A. Rinkūno premiją Rasai 
Aleknevičiūtei; Romą Puterį 
įteikti A. Puterio premiją Dai
nai Vilkelytei ir A. Šimonėlie
nę įteikti S. Bubelienės pre
miją Almai Ramanauskaitei. 
Dr. A. Pabedinskas įteikė 
KLF premijas už lietuvių kal
bos žinias Almai Ramanaus
kaitei, Dainai Vilkelytei ir Ra
sai Aleknevičiūtei ir už nuo
širdumą bei pastangas Indrei 
Ramanauskaitei. Aštunto sky
riaus mokinių vardu abitu
rientai Daina Vilkelytė ir Ar
noldas Valuntonis atsisveiki
no su mokykla ir perdavė sim
bolinius raktus 7 sk. moki
niams Julijai Degutytei ir Joa
nai Ažubalytei. 

Janina pakvietė į sceną 
Aukštesniųjų lituanistinių kur
sų vedėją Mykolą Slapšį, kuris 
savo patarimuose abiturien
tams sakė "nebijoti kalbėti 
lietuviškai, būti dėkingiems 
tėvams ir būti darbštiems". 
Dar buvo pakviestos Aukš. lit. 
kursų mokytojos Gitana Jud
vitytė ir Rasa Kapeniak įteikti 
pažymėjimus ir dovanas. Ja
nina Dzemionienė pristatė 
dovanas: nuo Prisikėlimo kre
dito kooperatyvo - rašiklių, 
užrašų knygelę ir $50; nuo 
"Paramos" kredito koopera
tyvo - kiekvienam po $200. 
Violeta Pečiulytė ir Vytautas 
Dzemionas vedė abiturientų 
atsisveikinimą. Po to kiekvie
nas iš jų įteikė po rožę tėve
liams, "išreiškiant savo dėkin
gumą už įgytą naujų vertybių 
kraitį", anot J. Dzemionienės. 
Birutė Degutienė išvardino 
abiturientus. Tai Vytautas 
Dzemionas, Milda Miškinytė, 
Kristina Pabedinskaitė, Daiva 
Paznėkaitė, Violeta Pečiulytė, 
Dainius Ramanauskas, Rūta 
Rudminas, Rasa Šiaučiūnaitė 
ir Audrius Valiulis. Romas 
Puteris įteikė Algio Puterio 
premiją Kristinai Pabedins
kaitei, Nijolė Benotienė įteikė 
Stefos Bubelienės premiją 
Rasai Šiaučiūnaitei, Giedra 
Paulionienė įteikė A. Rinkū
no premiją. 

Ir vėl grįžtame prie 8 kl. 
abiturientų - jie įdomiai su
vaidino Žaidžiame istoriją -
paruošti Rimos Žemaitytės 
de Iuliis ir Rūtos Samonytės. 
Violeta Kašina juos paruošė 
sekančiai daliai - abiturientai 
gražiai pašoko "išleistuvių val
są". Kaip kasmet, šia proga il
gamečiai mokytojai buvo pa
gerbti - vedėja V. Zubrickienė 
pakvietė V. Biretą perskaityti 
dokumentą, gautą iš Vilniaus 
- "Tautinių mažumų ir išeivi
jos departamento". Paaiškėjo, 
kad garbės sidabro medaliai 
paskirti mkt. Vidai Valiulienei 
už 31 metus ir mkt. Živilei 
Šelmienei už 25 metus darbo 
lietuviškoje mokykloje. Liuci
ja Petrašiūnaitė, išdirbusi 15 
metų (negalėjo atvykti - jai 
irgi bus perduotas medalis); 
Rima Žemaitytė de Iuliis ir 
Darius Sonda - 10 metų, o 
Rita Byra - 5 metus. Visi buvo 
išbučiuoti ir apdovanoti gė
lėmis. 

Ved. V. Zubrickienė atsi
sveikino su mokytojomis -
Rūta Samonyte, Aleksandra 
Valaityte, Agile Storyk (nega
lėjo atvykti) ir Daiva Botyrie
ne, linkėdama joms sėkmės 
ateityje. Buvo parodytas Aukš
tesniųjų lituanistinių kursų 
abiturientų sukurtas filmas 
Abiturientų ateitis - (mokslei
viai paruošti Mykolo Slapšio ). 
Žiūrovai nuoširdžiai plojo 
šiam lengvo pobūdžio filmui. 
Pabaigai Janina Dzemionienė 
pakvietė Maironio mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkę Da
lią Ažubalienę, kuriai padė
kojo už darbą, iškeldama jos 
energingumą ir pasišventimą. 

Dalia Ažubalienė visiems 
susirinkusiems padėkojo bei 
išvardino tėvų komiteto na
rius - Astra Skupaitė-Tatars
ky, Elona Punkrienė, Kristina 
Dambaraitė-Janowicz, Onutė 
Slivinskienė, Algis Nausėdas, 
Paulius Sukauskas, Romas 
Puteris, Petras Meiklejohn, 
Ričardas Punkris, Aras Nau
sėdas, Dalius Butrimas ir Ri
mas Juodis. Jiems dėkojo už at
liktus darbus ir pastangas. 
Neužmiršo ir šeimininkių, ku
rios paruošė puikią vakarienę. 
Visi buvo raginami prie pyra
gų ir kavutės. ŽŠ 

(Ntrs. D.R. Puterių) 
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Anapilio parapijos kunigai nuoširdžiai 
uijaučia lietuvius pranciškonus, 

netekusius šeimos nario 

AtA 
kuo. KĘSTUČIO J. BUTKAUS, OFI\f, 

kurį Viešpats pasišaukė amžinybėn. 

AtA 
v 

INOCENTUI JURCEVICIUI 
išėjus į Viešpaties namus, 

giliai užjaučiame liūdesyje likusią jo žmoną 

ALINĄ, dukras RIMANTĘ, GRAŽINĄ ir 

JUDITĄ su šeimomis bei visus artimuosius ir 

kartu liūdime -

Regina ir Antanas (Jlbos Irena ir Algis Žemaičiai 
Prima ir Bronius Sapliai 

PADĖKA 

AtA 
EUGENUAI KAMINSKIENEI 

mirus, nuoširdžiai dėkojame klebonui k:un. Vytui Staš
kevičiui už maldas laidotuvių koplyčioje, aukotas geduli
nes Mišias ir palydėjimą į ŠV. Jono lietuvių kapines. 

Nuoširdus ačiū D. Radtkei už giesmes ir vargonavi
mą. Dėkojame karsto nešėjams ir visiems mieliems drau
gams bei pažįstamiems už pareikštas užuojautas .žodžiu 
ir raštu, už užprašytas Mišias ir atsiųstas gėles. Ačiū už 
Jūsų dosnumą skiriant aukas Kanados lietuvių fondui ir 
"Alzheimer Society''; dėkojame aukų rinkėjoms M. Po
vilaitienei ir B. Kazlauskaitei. Ačiū J. Gurklienei už pa
ruoštus skanius laidotuvių pietus ir draugėm už pyragus. 

Niekad neužmiršime visų parodyto nuoširdumo šią 
skaudžią valandą. Dėkingi -

was Albertas, duktė Renata ir was Bruce, 
vaikai Phillip ir .Andriu.t; sūnus Algis ir imona Liucija, 

vaikai Ramona, Jij.>tas, Anna ir sui.adėtinis John 

DOSNI ŠIRDIS ... 
GYVENA AMŽINAI 

LABDAROS liętųvių slaųgos namų gyventojai 
visuomet šiltai priims jūsų norą pagerinti jų buitį 
ir bus dėkingi už paskirtas aukas bei palikimus. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/402 
Norintys paaukoti savo laiką savanoriaujant 
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo. 

SKAMBINTI: 416-232-2112/403 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd., Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca 
LABDAROS fondas išrašo· pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių 

~w~v~ 

DENI.A.L C.A.R.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

23 7 3 Bloor St. West 

Tel. (416) 763-5677 

Stebuklingasis paveikslas Toronte 

Mišių dalyviai "Vilniaus rūmuose" š.m. gegužės 30 d., atkeliavus Šiluvos Švč. M. Marijos 
paveikslui 

Šiluvos ŠVč. M. Marijos 
paveikslas Turonto "Vilniaus 

rūmuose" 
Thronto lietuvių pensinin

kų klubas įsikūrė 'lbronto Lie
tuvių Namuose 1974 m. Pensi
ninkai labai norėjo pasistatyti 
savus gyvenamus namus. 
1982 m. liepos mėnesį prakas
ta žemė ir pradėtas statyti 9 
aukštų 115 butų namas, į kurį 
pirmieji nuomininkai įsi
kraustė 1983 metais. Mišias 
šių namų salėje aukoja Tėvai 
pranciškonai kiekvieną penk
tadienį, kiekvieną mėnesio 
pirmą šeštadienį ir kiek.vieną 
mėnesio antrą ketvirtadienį. 
Nuolatinis Mišių skaitovas yra 
Toronto lietuvių pensininkų 
klubo pirmininkas Alfonsas 
Aisbergas, o Bronė Vtlk:uvie
nė rūpinasi reikmenimis Mi
šioms ir atlieka zakristijono 
pareigas. 

Prie ŠVč. M. Marijos paveikslo "Vilniaus rūmuose". Iš k.: V. 
Montvllas, A. Aisbergas, kuo. Pijus Šarpnickas, OFM, B. Vil
kuvienė; antroj eilėj - diakonas dr. K. Ambrozaitis ir lwD. J, 
Šileika, OFM 

Penktadienį, gegužės 30, 
iš Prisikėlimo par. buvo atvež
tas keliaujantis Šiluvos Švč. 
M. Marijos paveikslas. Mišias 
aukojo kun. Pijus šarenickas, 
OFM, ir kun. Jonas Sileika, 
OFM. Jiems asistavo diak. dr. 
Kazimieras Ambrozaitis. 
Šventei pritaikytą pamokslą 
pasakė klm. Jonas. Paveikslas 
po Mišių turėjo grįžti i Prisi
kėlimo parapiją, bet gyvento
jų pageidavimu buvo ten pa
liktas iki šeštadienio ryto. Prie 
paveikslo žmonės budėjo net 
iki antros valandos ryto. Apie 
8 v.r. vėl rinkosi namų gyven
tojai, kad galėtų atsisveikinti 
ir išlydėti paveikslą. 

B. čepaitienė, O. PeBulienė 

Šiluvos ŠVč. M. Marijos 
paveikslas Turonto Lletuvi11 
slaugos namuose "Labdara" 

Lietuvių slaugos namų 
"Labdara" Toronte statyba 
prasidėjo 2001 m. visai šalia 
Toronto Prisikėlimo parapi
jos, ir atidarymas įvyko 2002 
m. Tuo metu, kai paveikslas 
buvo Prisikėlimo parapijoje, 
trečiadienį, gegužės 28, P.a
veikslas, lydimas klm. Jono Ši
leikos, OFM, ir diakono dr. 
Kazimiero Ambrozaičio, buvo 
nuneštas i "Labdarą" Mi
šioms, kurios aukojamos slau
gos namų koplyčioje kiekvie
ną trečiadienį. Mišias slaugos 
namuose aukoja visi Turonto 
apylinkės lietuviai kunigai ro
tacine tvarka. Paveikslas buvo 
iškilmingai priimtas diak. Ka
zimiero Ambrozaičio, ses. 
Paulės Savickaitės, tą dieną 
kapelionaujančio prel. Jono 
Staškevičiaus ir visų slaugos 

~<E S JV\ l l'Į ~\ S 
AR'r s~ruoto 

PAMINKLAI 
• granitas, bronza, medis 
•nemokami paminklų projektai, 
konsultacijos 

•skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės) 

Telefonas (905) 510-4707 
El. paštas: kkesminas@hotmail.com 

LEDAS REFRIGERAT10N 

AIR CONDITIONING a HEATING 

PRIElsmNINIS ORO HSINIMO SISTEMŲ 
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS 

Skambinti 

R. Jareckul 
Tel. 416-370-3539 arba 416-825-3328 

namų gyventojų bei tarnau
tojų. Pasitinkant buvo sugie
dota Marijos giesmė ir sukal
bėta Šiluvos Marijai skirtoji 
išeivių malda. 

Šia proga buvo atnašauja
mos Šilinės Mišios. Mišių 
skaitinius bei visuotinę maldą 
skaitė ses. Paulė, Evangeliją -
diak. Kazimieras, o tai iškil
mei skirtą pamokslą pasakė 
prel. Jonas. Visas iškilmių 
giesmes vargonais palydėjo 
Rūta Simanavičien.ė. Iš džiaµgs
mo ir susijaudinimo tuo Šilu
vos Marijos paveikslo slaugos 
namuose apsilankymu buvo 
pamiršta nusifotografuoti. 
Kanados~iluvosJubiliejaus 

spaudos tarnyba 
(Ntrs. O. Pečiulienės) 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

PAREMKITE Tėviikb žibu
rius auka ar garbės prenume
rata, testamentiniu paliki· 
mu. D anksto dėkingi -

Tžleidėjai 
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Dalis Turonto Prisikėlimo parapijos narią prie Šiluvos Švč. M. Marijos keliaujančio Kanadoje paveikslo jį išlydint š.m. birielio 1 d. Ntr. R.D. Puterią 

Baltiečių federacijos su
rengtos sibiriniams trėmimams 
paminėti ekumeninės pamal
dos įvyko Turonto Prisikėlimo 
parapijos šventovėje birželio 
16, pirmadienį, 7 v.v. šventovę 
užpildė lietuviai, latviai ir estai, 
dalyvavo organizacijos su vėlia
vomis, visų tautybių kunigai. 
lnvokaciją sukalbėjo arkivysku
pas Andres Tuul, kuris taip pat 
pasakė pamokslą apie tikėjimą 
ir jo sustiprinimo svarbą sun-

Bilietai i Lietuvą 2008 
birželio 27 - rugpjūčio 11, 2008 

$1,150 
rugpjūčio 12 - rugsėjo 30, 2008 

$900 
oro uosto mokesčiai papildomai S250 
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius 

per Helsinki 
Taip pat bilietai kitomis oro 

linijomis ir į kitas šalis 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5700 Yonge Street at Finch 
Toronto, Ontario M2M 4K2 

64 7-998-6405 
Toli free 1-800 361-9487 

Fax 41 6-221 -4885 
gabriele@bdt.c~ONT REG. 03228277 

DDTwo1·ldT1·ct iel 

Idomis valandomis, paskatino 
semtis jėgų iš Dievo. Skaitinius 
atliko baltiečių bendruomenių 
pirmininkai bei atstovai. "Vo
lunges" moterų choras giedojo 
progai pritaikytas giesmes, i kai 
kurias įsijungiant visiems daly
viams. Minėjimas baigtas Lat
vijos, Estijos, Lietuvos ir Kana
dos himnais. Dlv. 

TŽ pasiekė Lietuvos Sųjū
diio Vilniaus skyriaus tarybos 
nutarimas, pasiųstas Vilniaus 
miesto merui Juozui Imbrasui 
ir Themtinių namų direktoriui 
Daliui Bitaičiui dėl velionies 
Vytauto Cinausko vardo sutei
kimo specialiems globos na
mams, prašant 1997 m. spalio 
22 d. isteigtus "Themtinių na
mus" pavadinti "Vytauto Ci
nausko vardo globos namai". 
Poetas tremtinys, kelių knygų 
autorius, lietuvos politinių ka
linių ir tremtinių bendrijos eti
kos komisijos pirmininkas, tary
bos narys, daugelio kitų organi
zacijų veikėjas Vytautas Ci
nauskas mirė 2005 m. birželio 7 
d. Nutarimą pasirašė Tarybos 
pirm. L. Kerosierius, sekr. A. 
Budriūnas, narė R. Vilimienė. 
Adresas pasiteiravimui: A Bud
riūnas, Sąjūdis, Gedimino pr.l, 
Vilnius, 8673-95837. lnf. 

ITH MONUMENT CO. L m 
(nuo 1919 metų) 

& Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

& Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

& Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

& Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir SI. Clair) 

Toronto , Ontario M6N 3P7 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

~:--tčl--~~-\l}~.::- ~~:::: ..... ~ 

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

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

Labdaros fondo valdybos naris (2 ir 3 il dešin~s), pasitikusios ''Toronto Cballenge" dalyvius su 
rožėmis. Stovi i!!i k.: V. Valiulienė, J, Valiulytf, L Petrašiūnaiti!-DesRosiers, G. vaJiulis, J. Krišaū
nienė, A. Rusinaitė, M. Augustinavičius, V. Stanevičienė, G. Butkienf, G. Budrienf, V. Baliūnien~. 
Priekyje: J. Kriščiūnaiti!, N. Augutis, L. Kaminskienf, L. Janowicz, K. Dambaraiti!-Janowicz, O. 
StanevičiūU ir B. Ručnskien6 (Eitynią Įspūdžių aprašymas kitame 1Ž nr.) Ntr. G. Paulionienfs 

ne' M.At...V FOUR SEASONS 
IQ"./'.l'rlnl.\. REALTY LIMITED 

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

Pa rduodant, pcrkanl 
ar tik dėl informacijos 
apie namu,., v-J;.:irna
mius. ūkius. žemes 
Wasago>, Stayncrio ir 

_, Coll ingwoodo apy
linkėse kreipkit.ės i . .__,____ _ _, 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

6}ffdttaff/;(]/}fe 6 F AR M 
Your Farm in the City 

\ on\at\O P ick Your O wn 

fRES'°' s~bett\eS 
C)\t3~ Also ... 
~ • Gr•n peas • Sugar snap peas 

• Snow peas • New potatots 

• Beeis 

P1ck Y ••• Ow. Hours 
Monday to Friday Saturday & Sunday 
8:00 am to 8:00 pm 7:00 am to 4:00 pm 

www.WhittamoresFarm.com 

UŽSIPRENUMERUOKITE 
---~ 

•• TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS!'!' 
Norintiems susipažinti "Tėviškės žiburiai" 

siunčiami nemokami šešias savaites 

Vardas, pavardė 

Gatvė 

Miestas ProvincijaNals t. 

Te le fono nume r is E-pašto adresas 

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, O N 
LSC 1T3, Canada 

P ašto kodas 
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'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Šį savaitgalį Lietuvos kan
kinių ir Gerojo Ganytojo švento
yėse renkama antroji rinkliava 
Sv. Vincento Pauliečio labdarai. 

•Birželio 7, šeštadienį, Del
bi Šv. Kazimiero šventovėje Pir
mąją Komuniją priėmė Alina 
Comeau. Sveikiname jaunąją 
parapijietę! 

• Praeitą sekmadienį "An
geliukai" giedojo paskutinį kar
tą Lietuvos kankinių šventovėje 
prieš išsiskirstymą vasaros 
atostogoms. Juos vėl išgirsime 
rudenį. 

• Džiaugiamės pasišventė
liais, kurie labai gražiai perda
žė Wasaga Beach Gerojo Ga
nytojo šventovę. 

• Wasaga Beach Lietuvių 
pensininkų klubas rengia savo 
tradicinę gegužinę birželio 28, 
ateinantį šeštadienį, 4 v.p.p. 
lauke prie Gerojo Ganytojo 
šventovės. Bus galima nusipirk
ti šilto maisto ir lietuviško alu
čio, o visus pralinksmins muzi
kantas Vitas Balyta. Visi malo
niai kviečiami. 

• Šiluvos M. Marijos jubi
liejinis paveikslas lankysis Wa
saga Beach Gerojo Ganytojo 
šventovėje birželio 29, ateinantį 
sekmadienį. 

• Liepos 5, šeštadienį, 6 v.v. 
Gerojo Ganytojo misijos patal
pose Wasaga Beach Lietuvių 
pensininkų klubas rengia kon
certą, kurį atliks "Pajūrio lakš
tingalos". Bilieto kaina - $10. 
Po koncerto bus vaišės. 

• Pradedant liepos 5 d. ir 
baigiant rugsėjo 7 d., Lietuvos 
kankinių šventovėje sekmadie
ninės Mišios bus tiktai 10 v.r. 
Autobusėlis šiais sekmadieniais 
veš maldininkus nuo ''Vtlniaus rū
mų" 9.30 v.r. ir po Mišių važiuos 
atgal 11.30 v.r. 

• Nuo liepos 6 d. Wasaga 
Beach Gerojo Ganytojo šven
tovėje per visą vasarą Mišios 
bus aukojamos 10.30 v. ryto. 

• Anapilio knygyne jau 
gauta Lithuanian Heritage žur
nalo gegužės-birželio laida. 
Taipgi galima įsigyti lietuviškų 
knygų, garsajuosčių bei garsa
plokščįų (CD) papiginta kaina. 

• Sių metų rugsėjo 28, sek
madienį, bus švenčiama mūsų 
parapijos 80 metų gyvavimo su
kaktis. Prašome jau dabar tą 
sekmadienį pasižymėti dalyva
vimui šioje šventėje. 

• Mišios birželio 29, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Andrių 
Tamošaitį; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje birželio 29, sekmad., 2 
v.p.p. vž a.a. Renatą Jackienę; 
Delhi Sv. Kazimiero šventovėje 
birželio 28, šeštad., 3 v.p.p. už 
a.a. yandą Lapienienę. 

Sv. Jono lietuvių kapinėms 
$100v aukojo V.L. Pevcevičiai. 

Siluvos M. Marijos jubilie
jaus komitetui aukojo: $150 -
J. Vanagienė; $100 - J.I. Ross. 

A.a. Antano Petraičio pir
mųjų mirties metinių atmini
mui O. Juodikienė Tėviškės 
žiburiams aukojo $25. 

ATLIEKAME visus vidaus ir iš
orės namų remonto darbus, 
statome "decks" ir dedame "pa
tios". Skambinti Vytautui tel. 
905 272-2016 arba 647 400-
1153 (cell). Vokiškas patyrimas. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Sekmadienį per visas 

Mišias pamokslus sakė kun. 
Leonas Zaremba, SJ, kuris sve
čiuojasi Toronte lankydamas 
savo seseris Mariją Pranaitienę 
ir Aldoną Zarembaitę. 

• Vasaros metu visi parapi
jos chorai atostogauja. Sekma
dieniais per 10.45 v.r. Mišias 
giedojimą ves pasikeisdamos 
D. Viskontienė ir D. Radtke, 
kviesdamos visus Mišių daly
vius giedoti visiems gerai žino
mas giesmes. 

• Birželio mėnuo yra skir
tas Jėzaus širdies garbinimui. 
Jėzaus širdies litanija šventovėj 
kalbama šiokiadieniais po 7 v.v. 
Mišių, šeštadieniais po 9 v.r., o 
sekmadieniais po kiekvienų 
Mišių. 

• Santuokos sakramentą pa
rapijos šventovėj priėmė Dalia 
Cirušytė ir Ričardas Radova
novic. Santuokai ruošiasi Vita 
Šileikajtė su Frank Longhitano. 

• Siluvos Marijos 400 metų 
sukakties rinkliava, paskelbta 
Kanados lietuvių katalikų cent
ro, vyks iki jubiliejaus užd~ry
mo Anapilyj lapkričio 2 d. Sios 
rinkliavos vokeliai yra padėti 
šventovės prieangyje, kuriuos 
prašom pasiimti ir su auka grą
žinti į aukų dėžutę ar įmesti į 
aukų krepšelį bet kokios rink
liavos metu. 

•Ateinantį sekmadienį, bir
želio 29, prasideda popiežiaus 
Benedikto XVI paskel~ti Apaš
talo Pauliaus metai. Sv. Pau
liaus laiškus Bažnyčia skaito 
kiekvieną sekmadienį per Mi
šias. Parapijos tarybos religinė 
sekcija paruoš visą eilę paskaitų 
ar seminarų, kuriuose parapi
jiečiai turės progą sužinoti dau
giau apie šv. Povilo gyvenimą ir 
jo skelbtą Gerąją Naujieną. 

• Savanorių darbo savait
galiai "Kretingos" stovyklavie
tėj, Vasagoj vyks iki stovyklų 
pradžios. Savanoriai darbinin
kai aprūpinami maistu ir nak
vyne. Studentams, kuriems rei
kia "community service" valan
dų, gali jas atlikti stovyklavie
tėje. Daugiau žinių šiuo reikalu 
galima gauti pas Rūtą J aglowitz, 
416 622-9919 ar Wally Dauginį, 
905 257-8910. Vasaros stovyklų 
tvarka: lietuviškai nekalban
tiems lietuvių kilmės vaikams 
liepos 6-19 d.d., lietuviškai kal
bantiems nuo liepos 20 d. iki 
rugpjūčio 2 d. Šeimų su vaikais 
stovykla vyks rugpjūčio 24-30 d.d. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 29: 8 v.r. už a.a. Veroniką, 
Moniką, Aleksandrą, Emiliją ir 
Mortą; 9 v.r. už a.a. Algirdą Si
monaitį; 10.45 v.r. už a.a. Joną 
ir Bernardą Petkevičius, už a.a. 
Stefą ir Apolinarą Sakus, už 
Balaišių šeimos mirusius; 12.15 
v.d. už a.a. Mečį ir Veroniką 
Senkevičius. 

KVIETIMAS 
Ateitininkų ir jų draugų pa

bendravimo diena "Draugau
jame kartu" įvyks liepos 4, 
penktadienį, Los Angeles, CA, 
Hilton Universal Hotel Hiro 
kambaryje ("lobby level"). 
Programa prasidės 9 val. ryto. 
Rengia ir kviečia Šiaurės Ame
rikos ateitininkų taryba ir visos 
at-kų sąjungos. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SH ERBROOKE ST.E .. SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1L3 
: 514-286- 1985 IV<.: 514-286-1981 

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

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį, birželio 29, 

pamaldos 11.15 v.ryto. 
• Pradedant liepos mėne

siu visos pamaldos vyks 9.30 v.r. 
Tai tęsis iki 2009 m. birželio 28 d. 

• Pamaldos liepos mėnesį 
įvyks 13 ir 27 d.d., 9.30 v. ryto. 
Jas ves Paulius Kravecas. Pa
maldų liepos 6 ir 20 d.d. nebus. 
Visais sielovados reikalais lie
pos mėnesį prašome skambinti 
garapijos pirmininkui Petrui 
Sturmui: 905-274-3529; arba 
tarybos nariui Ernestui Stepo
nui: 416-622-5896. 

• Pamald9s rugpjūčio 3 d., 
9.30 v.ryto su Sv. Komunija. Pa
maldos vyks taip pat 9.30 v.r. 
rugpjūčio 10 ir 24 d. d. 

• Rugpjūčio 17 ir 31 d. d. -
pamaldų nebus. 

Lietuvių Namų žinios 
• Birželio 22 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo per 
160 svečių. Svečių knygoj pasi
rašė A. Šileikaitė iš Panevėžio. 

• Lietuvių Namų valdybos 
posėdis - birželio 24 d., 7 v.v. 
Lietuvių Namų seklyčioje. 

•Lietuvių Namai ieško tar
nautojų, valytojų ir budinčiųjų 
renginių metu. Suinteresuoti 
prašomi kreiptis į LN raštinę, 
arba skambinti tel. 416 532-
3311 vedėjui. 

• Bare "Lokys" galima ste
bėti tiesiogines sporto, pramo
gines bei informacines Lietuvos 
televizijos transliacijas. Dėl pla
tesnės informacijos, programų 
tvarkaraščio ir laiko prašome 
skambinti į LN raštinę, tel. 416 
532-3311 arba į barą, tel. 416 
534-8214. 

DĖL KANADOS DIE
NOS, kuri šiais metais šven
čiama liepos l, antradienį, TŽ 
bus išleidžiami liepos 2, tre
čiadienį, ne antradienį, kaip 
įprasta. Administracija ir re
dakcija nedirbs Kanados die
ną - liepos l, antradienį. 

Remontui vykstant prie 
pietinių Lietuvos kankinių 
šventovės durų, pagrindinis 
įėjimas į Tėviškės žiburių ad
ministraciją ir redakciją yra 
uždarytas. Lankytojai prašo
mi įeiti pro šonines duris (iš 
kapinių pusės). 

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

KELIONIŲ DRAUDIMĄ pa
rūpinu keliaujantiems į užsienį 
ir atvykstantiems į Kanadą. 
Skambinti Mariui Rusinui tel. 
416 588-2808 (ext. 26) dienos 
metu. 

CONSTRUCTIO 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

ALVYDUI GRIGUČIUI 
cell: (416) 560-0122 
namų: (905) 848-9628 

PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka ar garbės prenumerata, 
testamentiniu palikimu. Iš anks
to dėkingi - TŽ leidėjai 

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų parapijos choras birželio 22 d. baigė giedoji
mo sezoną. Po Mišių salėje choristai pradėjo atostogas jau
kiomis vaišėmis. 

Montrealio meras Gerald Tremblay kasmet kviečia konsu
linį korpusą vakarienei miesto rotušėje. Šiemet birželio 13 d. 
šiame priėmime dalyvavo Lietuvos garbės konsulas Arūnas 
Staškevičius su žmona Silvija. 

"Nidos" žvejų-medžiotojų klubo Joninių gegužinė dėl ne
palankaus oro buvo atidėta. 

Tarptautinis festivalis "Mondial des Cultures" vyks Drum
mondville, QC, nuo liepos 3 iki 13 d. Šiais metais festivalyje 
pasirodys ansamblis "Pynimėlis" iš Panevėžio. Lietuvių bend
ruomenė kviečiama susitikti su ansambliu sekmadienį, liepos 
13, per tarptautinę gegužinę. Dėl informacijos kreiptis į Anais 
Gerard tel. 819 472-1184. El.paštas anais@mondialdescul 
tures.com. Festivalio interneto tinklalapis http://www.mondial 
desculures.com/ DS 

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras baigė savo 57-jį 
giedojimo sezoną birželio 22 d. parapijos salėje. Vaišės buvo 
paruoštos choristės Loretos Polichauskaitės, buvo rodoma 
vaizdajuostė iš choro iškylos St. Benoit ir Mt. Tremblant. Ją pa
ruošė choro koordinatorius Antanas J. Mickus. Choro ir ok
teto nuotraukų albumą iš 1950 metų taip pat galėjo visi pa
matyti. Klebonas kun. Gediminas Mieldažis palaimino vaišių 
stalą, ir choristai linksmai praleido laiką. 

Choras šiemet dalyvavo Šv. Kazimiero parapijos šimtme
čio šventėje, Šiluvos Marijos paveikslo atnešimo į Aušros Vartų 
šventovę iškilmėje; choras smarkiai repetavo, išmoko 6 naujas 
giesmes, per Mišias labai gražiai ir įspūdingai giedojo. Nors 
choristų skaičius kasmet mažėja, bet dar gali sutraukti per 30 
žmonių. Choras turi du profesionalius vargonininkus - Lavrenti 
Djincharadze, jau 11 metų, ir muzikę Wilhelminą Tiemersma. 
Choras šiemet globojo svečią iš Lietuvos - jauną jėzuitą naujo
ką E. Puzynią, kuris vieną sekmadienį vedė Marijos litaniją. Jis 
- puikus vargonininkas ir solistas, kartu su choru giedojo. AJM 

Šv. Kazimiero parapija 
Chorvedys Aleksandras Stankevičius pranešė, kad parapi

jos choras užbaigs giedojimą per Mišias sekmadienį, birželio 29. 
E. ir J. Paunksniai, prisimindami Julijos ir Petro Adamonių 

vedybų 50 metų sukaktį, Tėviškės žiburiams aukojo $300. 

vedybinio gyvenimo 50-ties metų 
sukakties proga 

JULIJĄ IR PETRĄ ADAMONIUS, 
susituokusius 1958 m. birželio 28 d. 

Mielieji Julija ir Petrai Adamoniai -
linkim viso geriausio, kad Dievo palaima 

Jus lydėtų visur ir visada -

EMILY IR JUOZAS PAUNKSNIAI 

LITAS Mont reali o lietuvių 
kredito unija 

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

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


