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Zygdarbiai tebeaidi
Liepos 17-oji išeivijos lietuviams - tai tarsi kokia gairė,
jau 75 metus, kad nepamirštume, kas mums
brangaus yra likę anapus Atlanto.
ARIUS ir Girėnas nepamiršo. Steponas Darašius
(vėliau Darius), gimęs Rubiškių kaime, Tauragės
apskr. ir Stasys Girskis (vėliau Girėnas), gimęs Vytogalos kaime, Raseinių apskr. Abu "pirmabangių" tėvų
vaikai, įsipilietinę Amerikos lietuviai, niekada nenutolo
nuo savo kilmės, buvo aiškūs lietuviško gyvenimo dalyviai
Čikagoje. Lietuviškos šaknys nuolat skatino juos išlikti savimi. Nei dideli atstumai, nei bėgantis laikas, nei įsipareigoji
mai gyvenamajam kraštui, nei skirtinga ne gimtosios šalies
aplinka - niekas negalėjo jų pakeisti, o svarbiausia - išrauti
ar bent susilpninti meilę Lietuvai, kurios garbei ir skrydis
per Atlantą buvo įvykdytas. Privačia iniciatyva sutelkus lėšų
įsigyta "Lituanica" pakilo iš Niujorko skrydžiui į Lietuvą
1933 m. liepos 15 d. Per 37 valandas nuskridus 6411 kilometrų, dar ir šiandien dėl nežinomų priežasčių "Lituanica" nukrito ties Soldinu (tuometinėj Vokietijoj), visai nebetoli
nuo Lietuvos sienos. Abu lakūnai žuvo, savo mylimą gimtąjį
kraštą pasiekę karstuose, sujudinę tautą kaip dar niekas kitas iki liepos 17-osios nebuvo padaręs. Dariaus ir Girėno
laidotuvės Kaune buvo pavirtusios graudžia, bet tylia demonstracija, rodančia kaip mylimi ir gerbiami tautos vaikai
- patriotai. Toks jausminis, vienybę pabrėžiantis protrūkis
panašiai gal tik išsiliejo vėl ant Baltijos kelio. Glaudžiant
tuos du įvykius vieną šalia kito, rodos, ir reikėtų tarti, kad
jie abu, tik skirtingomis aplinkybėmis ir visai kitais būdais
patikrino tautos solidarumo ir patriotizmo laipsnį. O atskirai Dariaus ir Girėno žūtis tartum atstovauja išeivijos lietuviams, tai tautos daliai, kuriai sunkiau išlikti savimi, bet kuri taipgi gali atlikti žygių tos pačios Lietuvos garbei bei naudai.
v IANDIEN, besikeičiant kai kurių žmonių pažiūroms į
vertybes ir žygdarbius, didėjant reikalavimams bet kokių sričių uždaviniams atlikti, praeities nuopelnai gali
pasirodyti ne tokie jau ir dideli. Tačiau įvertinimai turėtų
būti matuojami faktu ne tiek kas padaryta, bet kodėl daryta.
Pats Dariaus ir Girėno skrydis per Atlantą ir žūtis būtų buvusi tik per pasaulį nuaidėjusi sensacija, jei lakūnų testamente nebūtų buvę pasakyta, kodėl jie į Lietuvą skrenda.
Taigi, dedikacija turi savo vietą, kurios reikšmės negalima
nevertinti. Tai prasideda kartais nuo labai menkų dalykų prisiminkime šūkius "tėvynės labui" po atliktų darbų ar užsiėmimų, arba tradicinius įrašus "Dievo garbei ir tėvynės
gerovei". Kad ir tokiais kasdieniniais papročiais yra surišamas asmuo su pagarba ir meile savo tėvynei be jokių įsipa
reigojimų būtinai pačiam joje būti. Fiziškai gali būti nuo jos
nutolęs, bet tai nepanaikina patriotinės vertybės. Atvirkščiai,
gal net stipriau sukyla noras tėvynei bet kokiu būdu tarnauti, ją garsinti, būti naudingu tokiu būdu, kokiu kiti negali.
Tėvynės ir tautos garsinimo ambasadoriais ne sykį įvairio
mis progomis buvo įvardijami užsienio lietuviai. Ir aplinkybėms, ir išvykimo iš gimtojo krašto priežastims keičiantis,
toji ambasadorystė nėra išnykusi nė dabar. Nelengva būtų
suminėti visus Lietuvos garsinimo įnašus ir jų nuaidėjimus.
Tenka tik džiaugtis, kad jų yra, gerbti ir sveikinti tuos, kurie
prie tokio garsinimo aktyviai prisideda, jį palaiko ir visokeriopai remia. Tačiau ne kiekvienas pagarsinimas sukelia
džiaugsmą. Kai žiniasklaida skelbia emigrantų iš Lietuvos
daromus nusikaltimus, kai išvardijami lietuviškomis pavardėmis nusikaltėliai, tenka akis nuleisti ir susimąstyti. Kad ir
kitų tautybių žmonės tokie patys - paguoda menka, nebent
tai dažniau primintų, kad dėl vieno blogo negali būti kaltinami visi. O pavienių žmonių gerieji darbai bei žygdarbiai
aidi stipriau ir ilgiau už visa kita. ČS
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Darius ir Girėnas prie naujai įsigyto "Bellanca"
"Pacemaker" (būsimos "Lituanicos") 1932 m.
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Dariaus ir Girėno

laidotuvių

eisena Nepriklausomybės

aikštėje

Kaune
Ntrs. iš leidinio Darius ir

Girėnas

Tebūna išgirstas Laisvės
kovotojų balsas
ALGIMANTAS ZOLUBAS

Eina dešimti metai, kai
LR seimas priėmė nutarimą
"Dėl valstybės sostinėje esan-

kio ištrinti

istorinę atmintį,

posėdžius rengė vangiai,

pozi-

tyvių sprendimų dėl Lukiškių
aikštės

vykusio Lukiškių aikštės sutvarkymo 27-ių projektų aptarime, pastebėjo, kad projektai
parengti neatsižvelgiant į seimo nutarimo reikalavimus.
Vienintelis architekto Valdo
Jurevičiaus projektas, kuris
dėl neesminių motyvų nepraleistas į konkursą, atitiko seimo nutarimo ir ne kartą patriotinių visuomeninių organi-

čios Lukiškių aikštės funkcijų"

memorialo nepriėmė.
Per 9 metus Lietuvos vyriausybė ir sostinės savivaldy-

(1999 m. vasario 11 d. Nr.
VIII-1070), o aikštėje kaip
buvo, taip ir liko plynė.
Keliskart keitėsi vyriausybės vadovai bei sostinės merai, kuriems buvo pavesta vykdyti seimo nutarimą, tačiau
per dešimtmetį nieko nedaryta, tik kurtos kelios komisijos,
vyko pasišnekėjimai, reiškiamas "susirūpinimas", prilygstantis piktybiniam reikalo vilkinimui. O štai "Vilniaus
miesto istorinės raidos komisija" dėl jos pirmininko Arvydo Šaltenio aplaidumo ar sie-

kad būtų įvykdytas LR seimo
nutarimas, kad Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio
jubiliejaus proga būtų pastatytas svarbiausias Lietuvos is- zacijų keltų reikalavimų
torinis memorialas, o aikštėje dvasią.
galėtų vykti iškilmingi valstyProjektų vertinimo komibinių bei tautinių švenčių mi- sijos nariai vertino darbus atnėjimai, kad atvykę į Vilnių sižvelgdami į aikštės išplanasvečiai galėtų būti čia priimti, vimą, bet apie paminklus kališreikštų pagarbą mūsų vals- bėjo nuo memorialo idėjos
tybei, padėtų gėles.
atitrūkusia, tikslo neatspinVisuomenės atstovai 2008 dinčia kalba.
m. balandžio 28 d., dalyvavę
Taikomosios dailės muziejuje
Nukelta į 3-čią psl.

bė nesiėmė ryžtingų veiksmų,
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~ RELIGI~IAME GYVfarIME
Lietuvos Caritas tarybos buvo palaidotas k~r!u. s~
birželio 17 d. kitais Stuthofo kankmia1s is
Dalyvavo Lietuvos Carito ir Lietuvos ir kitų šalių. Iškilus
5 vyskupijų Caritas vadovai, XX š. lietuvių visuomenės
reikalų vedėjos, socialinės veikėjas, jaunimo organizadarbuotojos. Susirinkime ap- torius, antisovietinio ir antitartas Caritas darbas vysku- nacinio pasipriešinimo dalypijose, pasidalinta darbo pa- vis kunigas profesorius A.
tirtimi, pateikta daug naujų Lipniūnas nuo 1942 m. dėstė
idėjų, kaip pritraukti dau: sociologiją ir pastoralinę
giau savanorių šalpos darbm teologiją Vilniaus kunigų seorganizacijoje. Kauno arki- minarijoje, ėjo Vilniaus univyskupijos Carito atstovai pa- versiteto kapeliono pareigas.
sidžiaugė jau 9 metus bend- Nacių buvo areštuotas 1943
rai su Prahos Caritu vykdoma m. Su vilniečių inteligentų
programa "Globa per atstu- grupe išvežtas į Štuthofo
mą". Šiuo metu Prahos rė koncentracijos stovyklą Lenmėjai globoja apie 200 skur- kijoje. Kalinių evakuacijos
džiai gyvenančių šeimų. Su- metu susirgęs dėmėtąja šiltisirinkime taip pat aptarti Ca- ne ir plaučių uždegimu, mirė
ritas vasaros stovyklos bei ir buvo palaidotas Pucko kanaujojo Strateginio plano pinėse. 2005 m. A. Lipniūnas
2009-2012 m. kūrimo klausi- apdovanotas Vyčio Kryžiaus
mai. Liepos 28-rugp. 1 d.d. ordinu. 1989 m. A. Lipniūno
vyksiančios vasaros stovyklos palaikai perlaidoti Panevė
metu bus aptarta Strateginio žyje, o 2006 m. Panevėžio
plano vizija. Caritas organi- vyskupijos iniciatyva pradė
zacija kitais metais švęs savo tas A. Lipniūno paskelbimo
veiklos Lietuvoje 20-metį. palaimintuoju procesas. MiŠiam įvykiui paminėti nutar- nėjimus Pucke organizavo
ta surengti tarptautinę kon- miesto valdžia, Pucko miesto
ferenciją. Tarybos nariai pri- gražinimo draugija, Lietuvių
tarė konferencijos organiza- draugija Gdanske, Panevėžio
cinėms gairėms. Susirinkimo vyskupija ir Lietuvos ambapabaigoje buvo aptarta jau sada Varšuvoje.
antrus metus iš eilės LietuŠvč. M. Marijos apsivoje vykdoma Maisto iš in- reiškimo Šiluvoje 400 m. jutervencinių atsargų dalijimo biliejaus proga Kauno miesto
veikla, praėjusių metų rezul- ir Kauno arkivyskupijos ~m
tatai. Kitą Tarybos posėdį ziejai surengė Perodą "Svč.
planuojama surengti rudenį. Dievo Motina ir Siluva". AtiKunigo kankinio A. daryme gegužės 20 d. dalyvaLipniūno (1905-1945) atmi- vo Kauno arkivysk. metronimas pagerbtas Lenkijoje - politas Sigitas Tamkevičius.
netoli Gdansko esančiame Visi Šiluvos šventovės istoriPucko miestelyje iškilmingai jos ir meno reliktai bus roatidengta atminimo lenta domi muziejuje, kurio paprie ligoninės, kurioje kuni- matai jau išlieti Šiluvoje. Su
gas praleido savo paskutinią kai kuriais rodiniais jau galisias dienas. Kun. Lipniūno ma susipažinti ir šioje paroatminimui skirti renginiai doje; kai kuriems svarbiems
prasidėjo iškilmingomis Mi- dokumentams dar reikalinga
šiomis Pucko šventovėje, po restauracija. Arkivyskupas
jų Alytaus etnografinis an- nuoširdžiai padėkojo dr. L.
samblis atliko meninę prog- Šinkūnaitei ir R. Valinčiūtei
ramą. Po iškilmių susirin- už pastangas pateikiant vikusieji aplankė Pucko kapi- suomenei šią prasmingą panes, kuriose kun. Lipniūnas rodą.
posėdis įvyko

Lietuvos himno kelias
ZIGMAS TAMAKAUSKAS,
miesto savivaldybės švietimo tarybos
narys, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos
pirmininko pavaduotojas
Mūsų himnas atspausdintas 1898 m. šeštame Varpo numeryje minint jo dešimtmetį
pavadinimu Tautiška giesmė. Taigi šiais met~is
- 110-ties metų jubiliejus. Pats Vincas Kudirka, dar kiek anksčiau apibūdindamas savo
Tautišką giesmę, lyg pranašiškai pasakęs: "Parašiau himną lietuviams". Tačiau iki himno pripažinimo šiai giesmei reikėjo nueiti dar nem~ą
kelio tarpą, reikėjo atlaikyti ir konkurenc1Ją.
Pradžioje Lietuvos himno reikiamybę t~~
kino Adomo Mickevičiaus Pono Tado kre1p1mosi eilutės Lietuva, mano tėvyne, tu esi kaip
sveikata ... Spaudos draudimo laikotarpiu l~
bai populiari buvo ir Antano ~ar~nausko da!na Nu Lietuva, nu, Daugu.va. S1 dama skambejo lyg 'tautinė giesmė, žadinusi. Tė'Y?~s m~il~,
degusi neapykanta carizmm, rus1~1kac1Ja1:
"Anei rašto, anei druko mums turet neduoda ... " Šią giesmę, kaip liudija rašytojas J. Tumas Vaižgantas, ypač entuziastingai dainu~~~
vo jaunimas. Carinė valdžia .sten~~amasi ~i~
giesmę uždrausti, trak~avo ~~ip p~1es~alstyb~1;1!
kūrinį. Buvo tada kreiptasi Į M~ironĮ, kad. ~i~
parašytų šiai A. Baranausko ~amos.melod1J~l
pritaikytus naujus žodžius, pne .kunų_ nega~~
tų prikibti valdžios cenzūra .. Tai~ ats~r~do" !~
populiarėjęs tuo metu Manomo eilerastls
Eina,parsas.
.
Zinomo istorinio romano Algimantas autorius Vincas Pietaris siūlė tautine giesme paversti Dovydo psalmę Dievas galybjų su mumis!
Tautoje labai populiari buvo ir Ceslovo Sasnausko sukomponuota Maironio parašyta
giesmė Marija, Marija, kuri~ ypa~ mūs~ ~~e
nomis buvo pamėgęs ir garbmgasis pop1ezms
Jonas Paulius 11.
Į Lietuvos himnus pretenda~o r~išk~o~,
patriotinX, nuotaik\ keliančios Mairo~10 edes
Kur bėga Sešupė... (Ceslovo Sasnausko ir Aleksandro Kačanausko muzika), Pirmyn į kovą už
tėvynę, už brangią žemę Lietuvos! Past~roji giesmė pradžioje net turėjo Lietuvos hzmno paantraštę. Taip pat labai populiari tapo Jaunimo
giesmė - Užtrauksme naują giesmę, ?r~liai, k~
rią jaunimas tesupras! (Juozo NauJah? muzika). Tautine giesme ~irtoLie~va bra~gi. (Juozo
Naujalio muzika). Si giesme, tar~1 ~let~v~s
himno pakaitalas, ypač buvo popuhan soVIetinės okupacijos metais. Po ilgos draudimo ,:pertraukos koncertinėje salėje pirmą kartą Ji legaliai sugiedota vadina~o "c?ruščioviš~o atšilimo" metu Vilniaus umvers1teto chonstų. Ją
giedant, reikšdami pagarbą savo. Tėvynei,
žmonės visada atsistodavo. Ją skatmdavome
giedoti ir per universitete mū"sų .org~~iz1!o~~~
studentiškas vakarones. Ypac d1delĮ ĮSpudĮ JI
paliko 1956 metų rudenį, vykusios :Vengrijos
revoliucijos fone, kai mūsų surengt~e vakar~:
nėje po deklamatoriaus pasakytos istraukos i~
Maironio poemos Jaunoji Lietuva - Jau slavai
sukilo... , susikibę rankomis, jausdami vieni kitų širdies šilumą užtraukėme Lietuva bran!f„.
Tautine giesme virto ir Jurgio Zauervemo
eilėraštis Lietuvninkai mes esam gimę, išspausdintas 1879 m~tai~ .Kl~i:pė~~je v~eist?je
Lietuviškoje ceitungo1e. Sis ederastis siek tiek
pataisytas (Stasio Šimkaus muzika). dabar
įvardytas kaip Mažosios Lietuvos himna~,
skamba per Lietuvos radiją pradedant po vidurnakčio užsienio lietuviams skirtą programą.
Pirmą kartą Tautiška giesmė buvo sugiedota jos autoriui Vincui Kudirkai senkant gyvybės jėgoms 1899 metais lapkričio 1~ dieną
Peterburge surengtame koncerte, skirtame
lietuvių studentų šalpai. Po metų Vinco Kudirkos bendramintis Kazys Grinius spaudoje šią
giesmę jau pavadino tautišku himnu, jį prop~
guodamas savo šeimos surengtuos~ vaka~~
liuose, įvairiuose susirinkimuose. G1ed~nt s1.ą
giesmę, kaip priderama tikram hi~n?1, s?s1rinkusieji atsistodavo. Ypač entuziastmg~1 su
gražia himnui skirta pagarba buvo sutikta

Tautiška giesmė Didžiojo Vilniaus sei~o i~va
surengtame koncerte. Kompozitoriaus
Miko Petrausko vadovaujamas choras šią giesmę turėjo net kelis kartus pakartoti. 1906 m~
tais kompozitoriaus Antano Kačanausko rupesčiu išleistas leidinėlis jau tiesiogiąf v~~i:
nosi Lietuvos himnu: Lietuvių hymnas. Zodzrn1
ir melodija V. Kudirkos. Fortepijonui priruošė
A. Kačanovskis. Leidinio viršelį puošė mūsų
senasis valstybingumo ženklas - Vytis.
karėse

' '(.,

Dieve, Lietuvą gink! Atvirukas. Leidėjas nežinomas; spaustuvė "Lietuva". Ryga, 1907 m.

Pakiliai Lietuvos himnas skambėjo ir 1917
metais rugsėjo mėn. vykusioje Vilniuje Lietuvių konferencijoje, kurioje buvo išrinkta Liet1:1vos taryba, įgaliota paskelbti mūsų valstyb~s
atkūrimą. Bene iškilmingiausiai su dideliu
džiaugsmu Vinco Kudirkos suku_;~as hi~nas
buvo sugiedotas 1920 metų geguzes 15 dieną
Kauno teatro salėje, kai čia posėdžiavusio
Steigiamojo seimo pirmame posėdyje visiems
stovint seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis perskaitė Steigi.amojo seim~ narių
vienbalsiai priimtą Nepriklausomos Lietuvos
valstybės atkūrimo aktą. Ta diena la~k~~a ir
lyg oficialiu Tautiškos giesmės patvutm1mu
Lietuvos himnu. Jis tapo ir Nepriklausomos
Lietuvos simboliu, nereikalavusiu dėl savo populiarumo jokio formalaus įteis~ni~? : "f!.ė
vienoje prieškario Lietuvos konstituCIJOJe JIS
neminimas.
Sovietams okupavus Lietuvą, po vadinamųjų "Liaudies seimo rinkimų", Lietuvos ra:
dijas buvo priverstas 10 va.L vak. perdu.ot~
Kremliaus kurantų skambest, o 12 val. baigti
programą Internacionalu. Tači~u stumi~ma~
Lietuvos himnas iš viešo gyvemmo pas1dare
tautinės rezistencijos simboliu. Ypač tai išryškėjo 1940 m. rugpjūčio mėn. viduryje Ka~?o
halėje vykusiame Lietuvos mokyt~JŲ suvazi~
vime kai vietoj brukamo Intemacwnalo ats1stoj~ mokytojai sugiedojo Lietuv~s hi~ną.
Sėdėję prezidiume Maskvos tarnai pasiJ~to
lyg nesavame kailyje - čia stojos, čia sėdo, ~1~
siog nesusigaudė kaip turi elgtis. Tuomehms
Liaudies švietimo komisaras Antanas Venclova rašė: "Į mokytojų suvažiavimą arba, kaip
jį tada daug kas va~ino,. ko!1~re~.ą atvyko ne
mažiau kaip 10,000 haudies svieteJų (... ). Naujosios santvarkos prieš~i savo vi:n-i~čių. ~~ikšti
nedrįso. Tačiau baigiantis suvaziav1mm Jle rado būdą priminti, kad egzistuoja - sustoję sugiedojo buržuazinės Lietuvos ~i~ną". !~ip.t~
da mokytojai parodė savo patnot1zmą ir 1st1kimybę Lietuvai.
Nukelta

į 5-tą

psl.
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Kaip čia taip atsitiko, kad
Lietuvos pilietybę ramiai ir
tykiai, be jokių problemų gavo
700,000 okupantų ir jų kolaborantų, o tuo tarpu apie milijonas lietuvių, prievartinių politinių emigrantų ir deportuotų jau 17 metų niekaip negali
sugrįžti į tėvynę? Be to, dar
pusė milijono lietuvių, išvykusių duoneliauti, taip pat sumažino tautos gretas! Sudėjus
1.5 milijono svetur, 2.5 milijono Lietuvoje - mūsų keturi
milijonai! Tačiau 40% iš jų
neturi pilietybės, taigi, negali
ir nedaro įtakos valstybės gyvenime. Pažymėtina, kad bū
tent šie 40% yra tautos žiedas
- mūsų inteligentija ir darbštuoliai, norintys ir galintys
kurti bei puoselėti Lietuvą.
Tačiau jų buvimas valstybėje aiškiai nepageidautinas.
Ir ne tik nepageidautinas, bet
ir draustinas. Antraip nesukursi posovietinės demokratijos su nomenklatūriniu elitu
priešakyje. Todėl buvo pasirū
pinta, kad Lietuvos konstitucija gintų persikrikštijusių komunistų teises ir užkrautų piliečiams visas pareigas.
Nori atgauti Lietuvos pilietybę - turi atsisakyti tave
priglaudusios šalies pilietybės. O tai reiškia - netekti uždirbtos pensijos! O Lietuvoje
pensijos negausi, nes neuždirbai, kaip ir išlikusio turto
ar žemės, kurių savininkai jau
17 metų lūkuriuoja. Taigi jokio pragyvenimo šaltinio tė
vynėje nėra! O turto dauguma
emigrantų nesusikrovė ir iš
santaupų neišgyvens. Jei pokaryje emigracijoje dar jauni

o

lVI

o

Pilietybė
Dr. RŪTA GAJAUSKAITĖ,
kriminologė
Okupantų struktūrų pensininkai gauna neregėtai dideles pensijas iš Maskvos ar paramą iš Varšuvos ir, tiesą sakant, sudaro akivaizdžiai priešišką valstybei "penktąją koloną", nepraleidžiančią progos veikti valstybinį gyvenimą. Desovietizacijos įstatymo
išvengę okupantai ir jų kolaborantai toliau plėtoja savo
privilegijas ir toliau engia ne-

priklausomybę išsikovojusią
lietuvių tautą.

Visa tai tarsi ir teisėta,
prisidengiant Lietuvos konstitucija ir mažumų teises ginančiu įstatymu! Antai konstitucijoje labai apdairiai buvo išvengta dvigubos pilietybės,
nors tokia buvo tiesiog būtina,
norint susigrąžinti okupacijos
išblaškytus savo tautiečius,
dar kartą jų nenuskriaudžiant
socialinių garantijų srityje.
Peržvelgus Lietuvos emigrantų 50 metų darbą Tėvynės
labui akivaizdu, kad jie išlaikė
iš savo lėšų Lietuvos ambasadas pasaulyje ir kompetentingai atstovavo mūsų valstybei
bei neleido išbraukti mūsų
valstybės iš pasaulio žemėla
pio. Jie šelpė ir siuntė siuntinius tiek savo giminaičiams,
tiek tremtiniams, tuo lengvindami okupuotųjų dalią. Jie
sukūrė daugybę fondų ir dabar padeda gydytis pasaulio
ligoninėse beviltiškai sergantiems Lietuvos vaikams, pasugebėjo "įsilieti į gyvenimą", deda mokytis mūsų gabiautai senatvėje pradėti nuo nu- siems, apdovanoja mūsų talio, kad ir Tėvynėje, jau nebe- lentingiausius. Argi tai ne valspajėgūs. Štai kokia paprasta tybės darbų vykdymas? Argi
priemone - duona kasdienine tai ne pilietinių pareigų atliki- buvo atsikratyta 1.5 milijo- mas? O ką tuo tarpu veikė
no lietuvių. Tačiau yra išlaiko- okupantai ir kolaborantai, dami valstybėje okupantai ir jų bar turintys Lietuvos pilietybę? Jie plėšė ir žudė civilius.
palikuonys.

Tebūna

N

-

E

Griovė mūsų kultūrą

ir siuntė
į sibirus kūrėjus. Engė ir
smaugė tautą 50 metų. Ir už
tai įgijo teisę į Lietuvos pilietybę?

Štai toks paradoksas vyksta, kai neįvykdoma desovietizacij a. Okupantai ir kolaborantai turi pilietybę, o emigrantai- ne! Maža to, valdžioje
vis dar tebesantys, buvę ir be
desovietizacijos nepražuvę
nutarė privatizuoti demokratiją! Prieš tai intensyviai dezinformavus tautą apie dvigubas pareigas mokėti mokesčius ir eiti karinę tarnybą.
Antroji - privilegijų teikimas,
o jas Konstitucija draudžia. Ir
ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių pagrindiniai įstatymai.
Ir visai nesvarbu, kad privilegijomis naudojasi "tautinėmis mažumonis" šiandien
besivadinantys okupantai jiems tos privilegijos teikiamos be jokių referendumų!
Antai Lietuva iš savo biudžeto
išlaiko rusų ir lenkų mokyklas, skaityklas, šventoves ir
netgi teatrus. Tuo tarpu visame pasaulyje mažumos pačios
rūpinasi savo kultūrinėmis ir
švietimo įstaigomis bei prašo
paramos iš savo etninių valstybių. Tik viena vienintelė žemėje Lietuva netgi universitetus išlaiko savo mažumoms!
Argi ne logiškiau būtų surengti referendumą dėl desovietizacij os įstatymo būtinu
mo? Pasibaigtų kagėbistų ir
rezervistų epopėja bei komunistų begalinės privilegijos.
Nereikėtų nei turto deklaracijos įstatymo, nei rinkimų tobulinimo bei keitimo. Nebeliktų ir korupcijos. Elitu besivadinanti visuomenės dalis
būtų įvardinta tikruoju vardu,
įvertinta tikruoju kriterijumi
ir įteisinta tikra pilietine kategorija. Okupantas ir liktų okupantu, o ne Lietuvos piliečiu.
Kolaborantas ir liktų kolaborantu, o ne elitu. (Straipsnis
sutrumpintas. Red.)

išgirstas ...

Atkelta iš 1-mo psl.
Pasisakiusiųjų visuomenės atstovų nuomone, tik keletas projektų gali būti svarstytini, nes apie 20 darbų prasilenkė su seimo
nutarimu ir visiškai neišreiškė valstybingumo
ir laisvės siekio, kovų dėl jo nuo XIII-ojo š.
Projektų autoriai ir komisija nekreipė dėme
sio į tautos reikalavimus, t.y. neatsižvelgė į tai,
kad čia turi atsispindėti lietuvių tautos Laisvės
ir Nepriklausomybės idealo siekis, kovos dėl
jo, tautos kančia ir dvasia, krikščioniškieji
simboliai, kad rastųsi derama aplinka maldai
už žuvusius kovotojus.
Kas lankėsi Taikomosios dailės muziejuje,
kur rodomi konkursui pateikti projektai, galė
jo išvysti absurdiškiausių tvarinių, prilygstan- Vienas iš septynių Vilniaus Lukiškių aikštės
Ntr. A. Zolubo
čių provokacijoms. Tarkim, vienas iš projektų projektų
aikštę vaizduoja kaip didžiulį marmurinį dubenį, kuris neva atspindi "išrautą" Leniną ir veidrodžių darinys. Kritikuoti, žinoma, lenglikusią žaizdą. Taigi, "išėjo už varčios ir vėl iš viau nei projektuoti, tačiau projektų autoriai
pradžios" - jei ne paminklas, tai vieta Lenino turėtų įsiklausyti į tautos ir jos valstybės istorivardui (žinoma sovietinė nuostata "išeinant jos bylojimą, į balsus tų, kuriuos kovoje už
pasilikti"). Pateiktas verslo planui prilygstan- Laisvę pasitiko Mirtis.
tis projektas, kuriame siūloma palikti tik
Tebūna išgirstas jų balsas. Tebūna išgirstas
ketvirtadalį aikštės, o tris ketvirtadalius už- negausių, dar į Amžinybę nepasitraukusių,
statyti. Yra cirkui tinkantis projektas - kreivų Laisvės kovotojų balsas.
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LIETUVOJE

Tirs dujotiekio poveikį
komunistinių organizacijų
Liepos 8 d. balsų dau- simbolius, uniformas, nacisguma patvirtintoje neįpa tinę svastiką, nacistinį SS
reigojančioje ataskaitoje Eu- ženklą, sovietinio kūjo ir pjauropos parlamentas (EP) pa- tuvo ženklą, sovietinės raureikalavo prieš tiesiant du- donos penkiakampės žvaigžjotiekį Baltijos jūros dugnu dės ženklo pagrindu sudarynepriklausomai įvertinti jo tas vėliavas ar ženklus. Įsta
poveikį aplinkai. Taip pat tyme taip pat įteisintas draureikalaujama apsvarstyti al- dimas atlikti nacistinės Voternatyvius jo maršrutus bei kietijos, SSRS ar Lietuvos
aiškiai numatyti atsakomybę SSRhimną.
Šio įstatymo priėmimas
už galimą žalą. EP nuomone, panašūs projektai turėtų sukėlė pasipiktinimo bangą
būti įgyvendinami kartu su Rusijoje. Rusijos užsienio
visomis Baltijos jūros regio- reikalų ministerijos atstovas
no šalimis, o Europos sąjun Andrejus N esterenka pagos (ES) vaidmuo juose tu- reiškė, kad Lietuvos seimo
rėtų būti svarbesnis.
sprendimas yra "dar vienas
Europarlamentarai ragi- mėginimas pakeisti istoriją".
na paskirti nepriklausomą
Steigia dar partijų
organizaciją, kuri ištirtų jo
Gegužę susikūrusi "Taupoveikį aplinkai, atsižvelgusi
tos
prisikėlimo partija" birį visų Baltijos pajūrio valstyželio 30 d. oficialiai įregist
bių nuomones.
ruota. Registrų centras išdaBendrovė "Nord Stream"
vė 39-osios šalies partijos returi prisiimti visą atsakomybę
už galimą žalą. Apgailestau- gistracijos pažymėjimą ir
dami dėl menko ES vaidmens įtraukė į Juridinių asmenų
"Nord Stream" projekte, eu- registrą. Rinkos ir viešosios
roparlamentarai siūlo sukurti nuomonės tyrimų bendrovės
ES derybų dėl panašių pro- "Baltijos tyrimai" duomejektų mechanizmą bei įsteigti nimis, jeigu rytoj vyktų rinkijuos globojančio Sąjungos pa- mai, už "Tautos prisikėlimo
partiją" balsuotų beveik 9%
reigūno vietą.
Paprastesnė

tvarka
Gegužės 27-28 d.d. Vilniuje vykusiuose Lietuvos ir
Rusijos užsienio reikalų ministerijų atstovų pasitarimuose nustatytas vietinio
eismo per sieną režimas. Jis
leis pasienio teritorijos gyventojams kirsti valstybės
sieną su specialiais vietinio
eismo leidimais. Tokie ilgalaikiai leidimai būtų išduodami pasienio teritorijos gyventojams, kurie įrodo pagrįstas ekonomines, prekybines, kultūrines, taip pat
susijusias su švietimu, moks1u, sportu, humanitarines,
socialines ar kitas svarbias
priežastis lankytis kitos valstybės pasienio teritorijoje.
Šalys taip pat sutarė iki
paskutinio derybų rato suderinti likusius klausimus su
atitinkamomis savo šalių
institucijomis ir surengti galutinį derybų susitikimą šių
metų liepos-rugpjūčio mė
nesį

Maskvoje.

Uždrausta simbolika
Prezidentas Valdas Adamkus liepos l d. pasirašė įsta
tymą, kuriuo Lietuvoje uždrausta naudoti sovietinę
simboliką demonstracijose
ir panašaus pobūdžio susirinkimuose. Papildytame
Susirinkimų įstatyme numatyta, kad bus draudžiami susirinkimai, kurių dalyviai demonstruoja nacistinės Vokietijos, SSRS, Lietuvos SSR
vėliavą, herbą, ženklą ar uniformą. Draudžiama demonstruoti už Lietuvos gyventojų
represijas atsakingų Vokietijos nacionalsocialistų arba
SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdus, nacistinių ar

apklaustųjų.

Teisingumo ministerija
registruoti Profesinių sąjungų partiją. Atsisakymą ministerija motyvuoja
per mažu partijos narių skaičiumi, įstatų nuostatų neatitikimu įstatymams, steigėjų
įgaliojimų neatitikimu Civilinio kodekso reikalavimams.
Oficialiai įregistruota dar ir
Algirdo Paleckio vadovaujama partija "Frontas".
atsisakė

Byla Muntianui
Liepos l d. Lietuvos seimas patenkino generalinio
prokuroro Algimanto Valantino prašymą ir leido patraukti baudžiamojon atsakomybėn buvusį seimo pirmininką Viktorą Muntianą.
Teisėsaugininkai jį nori apklausti kaip įtariamąjį byloje
dėl piktnaudžiavimo organizavimo ir dokumentų klastojimo. Prokurorai įtaria, jog
V. Muntianas naudojosi savo, kaip seimo pirmininko,
įtaka, kad būtų jam palankiai įformintas žemės sklypas, esantis Kėdainių rajone.
Bylos duomenimis, V. Muntianas organizavo Kauno apskrities viršininko pavaduotojo Virginijaus Vizbaro piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, taip pat Kauno apskrities viršininko įsakymo
suklastojimą. Anot A. Valantino, tokias prielaidas leidžia daryti įrašai, užfiksuoti
V. Vizbaro kabinete, taip pat
klausantis jo telefono pokalbių. Seimas buvo sudaręs tyrimo komisiją dėl sutikimo
V. Muntianą patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Šiai
komisijai vadovavo seimo
narys Vidmantas Žiemelis.
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Alvitas

ONA ALIŠYTĖ-ŠULAITIENĖ

111 Vaza (1566-1632) savo fundaciniame akte įrašė jog Alvito klebonas "turįs būti lietuvis ir mokantis lietuviškai kalbėti, o Dievo žodį skelbti žemaitiškai ir teikti sakramentus". Po to Alvitas pradėjo
sparčiai augti ir jau 1650 m.
minimas kaip miestelis. 1685
m. jame buvo atidaryta parapijinė lietuviška mokykla,
1824 m. už parapijiečių ir valstybės lėšas buvo pastatyta ir
pašventinta nauja, graži mūri
nė šventovė, nes senoji nebepajėgė patenkinti išaugusių
miestelio poreikių. Ypač tai
lietė didžiuosius šv. Onos atlaidus, kuriais Alvitas garsėjo
nuo seno. Jų metu vykdavo
dideli turgūs-kermošiai, privažiuodavo daugybė žmonių,
kurių nemažą dalį sudarė verteivos, vyko intensyvi prekyba,
sandėriai, o greta jų buvo rengiamos įvairios pramogos, pasirodymai ir t.t. Maty!, tada ir
gimė garsioji daina Šaltyšius,
kurios žodžius nuvažiavo į Alkitų priverstinių emigrantų, vitą pirkti Jonui dūdą... turbūt
grįžau į laisvą Lietuvą, vėl iš- žino visa Lietuva. O naująją
vydau taip ilgai nematytą mie- šventovę vietos dvarininkas S.
ląjį, gražųjį Alvitą, gimtąsias Gauronsk:is vėliau ne tik atrevietas, aplankiau gimtinę, at- montavo, bet dar ir papildė
siklaupiau prie motinos kapo, savo šeimos koplyčia-mauzo
liejumi, kurį 1905 m. pastatė
pasimeldžiau...
Vaikštinėjant po miestelį šventoriaus kampe ir kuris išbei jo gražias apylinkes - mie- liko iki mūsų dienų, jame palas ir taip gerai pažįstamas, - laidoti šios giminės narių pamatant čia įvykusius didelius laikai.

Lietuvai atgavus nepriaš pastoviai kasmet lankausi joje. Ir nors įvai
riuose tėvynės miestuose turiu
daug pažįstamų, draugų, tačiau mane visų pirma traukia
manoji gimtinė - nedidelis
miestelis, tiksliau bažnytkaimis, esantis šalia Vilkaviškio,
Alvitas, kurio apylinkėje mano tėvai Misviečių kaime, nepriklausomoj Lietuvoj turėjo
stambų ūkį. Karo negandos
beveik visą mūsų šeimą, kaip
ir ne vieną alvitiškį, nubloškė
į priverstinę emigraciją, kurios nelengvą dalią mums visiems, tremtiniams, tekopatirti, bet kurioje mes nepalū
žome ir, nepaisant labai didelių sunkumų, išlikome ir lietuviai, ir patriotai. Visada ir visur mus stiprino bei palaikė
tvirtas tikėjimas, o su juo - ir
neblėstanti svajonė, kad kada
nors Lietuva vėl atgaus laisvę.
Ir štai mūsų svajonės išsipildė. Po ilgų sunkios okupacijos metų aš, kaip ir daugelis
klausomybę,

Alvito parapijos klebonas kun. Vytautas Ka.įokas (kairėje) su
vaikais iš Vaikų Namų; jų vidury O. Ališytė-Sulaitienė
pokyčius, permainas ir laiko
paliktus pėdsakus, mintys nejučia nukrypdavo į kuklią, bet

labai garbingą ir įdomią Alvito istoriją: vis dažniau prisimindavau jo praeitį, kuria
mes visi, alvitiškiai, galime didžiuotis ir privalome žinoti.
Juk Alvito vardas pirmą kartą
minimas "Lietuvos metrikoje" jau 1590 m., 1617 m. jame
buvo pastatyta pirmoji (dar
medinė) šventovė. Jos statybą
rėmė ir finansavo Lietuvos
maršalo Albrechto Radvilos
(1558-1592) žmona, pirmojo
Kuršo kunigaikščio Gotardo
Ketlerio duktė, pamaldi katalikė kunigaikštienė Ona (15671617), kurios vardu ir pati
šventovė buvo pavadinta. Įdo
mu, kad Lenkijos karalius ir
D.L. kunigaikštis Zigmantas

Tačiau Alvitas garsėjo ne
tik atlaidais, jis visada reiškėsi
ir savo tautiniu-patriotiniu susipratimu bei sąmoningumu:
spaudos draudimo laikais
miestelyje ir jo apylinkėse buvo platinami lietuviški laikraščiai, knygos, maldaknygės,
mokomi vaikai, o 1880 m. jame susibūrė ir nedidelis, bet
pajėgus parapijos choras (tiksliau - mišri giedotojų grupė),
kuris trimis balsais lietuviškai
giedojo ne tik mišparus ir Rožinį, bet neretai ir liaudies bei
šiaip pasaulietiškas dainas.
Visa tai, matyt, labai prisidėjo
prie to, kad iš Alvito ir jį supančių kaimų - Čyčkų, Kiršų,
Geisteriškių - kilo tokios visiems žinomos, garsios, Lietuvos kultūrai, mokslui ir politikai nusipelniusios asmenybės,

Pirmoji Komunija Alvite

Alvito klebonas kun. V. Kajokas aukoja !iv. Mišias

kaip rašytojas Tatarė (18051889), poetai 'fysliava (19021961), Bradūnas ir mano mėgs
tam'! poetė bei prozininkė Julija Svabaitė-Gylienė, žurnalistai broliai Kemėžiai, Alvito
dvare apsigyveno Nepriklausomybės akto signataras, Valstybės tarybos narys, D. Malinauskas (1869-? Sibire) -visų
neišvardinsi. Pridursiu, kad
šiandieną turbūt jau mažai
kas žino, jog pirmieji lietuviai, patekę į Angliją, buvo
Kielius iš Alvito ir Marcinka
iš Marijampolės: Krymo karo
(1853-56) metu jie, tarnaudami rusų kariuomenėje, pateko
į anglų nelaisvę, buvo atgabenti į Angliją ir nuo 1865 metų joje pastoviai apsigyveno.
Neabejoju, kad visi alvitiškiai, skaitydami šias mano
eilutes, sutiks jog visų mūsų
gražiausi nepamirštami tų
praėjusių dienų prisiminimai
yra susiję su Alvito šventovė
je, stebuklinguoju Marijos paveikslu ir, žinoma, didžiaisiais
šv. Onos atlaidais, - visa tai,
apie ką su gilia, mums visiems
suprantama nostalgija savo
eilėraštyje Bažnytkaimis, skirtame Alvitui, rašė mūsų žymusis "alvitiškis" poetas Kazys Bradūnas.
Šventoriuje klevai ir saulė,
Varnėnų švilpauja pulkai.
ren, mano kūdikio pasauli,
Sviesiausia pasaka likai.
Deja, šiandien mūsų gražiosios šventovės vietoje stūk
so tik didelė griuvėsių krūva,
-baigiantis 11 Pasauliniam karui besitraukiantys vokiečiai
ją iki pamatų susprogdino.
Taip ašjos daugiau ir nebeišvydau. Sventovė iki šiol tebėra
neatstatyta - okupantas šventoves tik uždarinėjo ir griovė
ar vertė sandėliais, bet jų nestatė. Laimei, sveika ir karo
nepaliesta išliko minėtoji
Gauronskių koplyčia {Dievas
išsaugojo!), joje nuo 1945 metų iki šiol ir vyksta pamaldos

- nedidelėje, ankštoje patalpoje, kunigui vos ne liečiantis
veidu su besimeldžiančiais,
kurių dauguma, neišsitekdami
viduj, net lieka lauke, už durų.
Man tai išvydus, tuoj pat kilo
mintis apie naujos šventovės
statybą, ir čia mane visų pirma
labai aktyviai palaikė dabartinis jaunas, energingas Alvito
klebonas Vytautas Kajokas,
kuris visa siela yra atsidavęs
savo parapijos reikalams.
Greit tokių palaikytojų atsirado ir daugiau, jų tarpe ypač
karšta mūsų bendraminte bei
rėmėja tapo žinomoji poetė
mano gera draugė Julija švabaitė-Gylienė, taip pat, kaip
minėta, kilusi nuo Alvito, aktyvi "alvitiškė", daug metų užsiimanti labdara, materialiai
remianti ne vieną Alvito šeimą ir rodanti gražų meilės savo gimtinei pavyzdį. Na, ir aš
pati kiek galėdama vis daugiau dėmesio skyriau naujos
šventovės reikalams: skambindavau klebonui Kajokui,
teiravausi, tardavausi su juo,
paragindavau ir džiaugiausi,
kad jis taip pat nenuleidžia
rankų. Be to, savo iniciatyvą
parodė ir Alvito parapijiečiai
(šiandieną parapijoje jų yra
apie 2500), kurie šiuo klausimu kreipėsi į Vilkaviškio vyskupą. Ir visų mūsų pastangos
nenuėjo veltui - 2006-tų metų
rugsėjo mėnesį vyskupas R.
Norvila pasirašė dekretą, leidžiantį atstatyti šventovę.
Šiuo metu jau vyksta paruošiamieji darbai: valomi ir
tvarkomi būsimos šventovės
pamatai, statybai bus panaudota ir dalis senosios šventovės gerai išsilaikiusių plytų.
Manau, kad čia vykstantys
darbai turės ir mokslinę-isto
rinę vertę, nes, nuvalius senų
žemių sluoksnį, po juo atsivėrė
įdomūs, skliautuoti senosios
šventovės rūsiai, kuriuose jau
rasta sietynų, žvakidžių liekanų, kaulų ir kt. archeologinių

radinių. Klebonas Kajokas sako: "Tai turbūt vienintelė šiuo
metu Lietuvoje pradėta atstatyti bažnyčia. Statybos darbai
turėtų įsibėgėti šių metų pavasarį". Prie šių klebono žodžių norėčiu pridurti, kad darbų sparta didele dalimi priklausys ne tik nuo Lietuvos,
bet ir nuo mūsų išeivijos, o
ypač nuo alvitiškių, išbarstytų
po visą pasaulį, geros valios,
pastangų ir noro paspartinti
šią Alvitui taip reikalingą statybą. Neabejoju, kad bendros
mūsų visų pastangos duos gerų rezultatų, kurie labai padės atstatomajai šventovei.
O jai šiandieną labiausiai
reikia dėmesio ir visokeriopos paramos - ne tik iš alvitiškių, kur jie begyventų, bet ir
iš visų lietuvių, kuriems yra
brangus katalikų tikėjimas.
Tai, ko per visą savo valdymo
metą okupantas nepadarė ir
nesiruošė padaryti - atstatyti
Alvito šventovę - tą šiandieną
turime padaryti mes, atgavę
laisvę ir nepriklausomybę lietuviai. Aš neabejoju, kad bendromis pastangomis mes
įveiksime visus su statyba susijusius sunkumus, kokie jie
bebūtų. Klebono Kajoko nuomone "darbai užsitęs kelerius
metus ir kainuos ne mažiau
kaip 4-5 milijonus litų. Dabar
iš rėmėjų, parapijiečių, valdžios institucijų esame surinkę tik dalį reikalingų lėšų, jų
dar nemažai trūksta". Tad,
pratęsdama jo mintį, kviečiu
visus, visus paremti šią statybą
~pasekti gražiu poetės Julijos
Svabaitės-Gylienės pavyzdžiu,
kuri buvo viena pirmųjų ir
viena aktyviausių naujos šventovės statybos rėmėjų. Dė
kime pastangas - ir tikrai sulauksime tos dienos, kai Alvite stovės nauja šventovė, o
mes visi kartu pasidžiaugsime
dar vienais maldos namais, i kurių statybą bus įdėta ir mūsų
pastangų dalelė. O jų šventoriuje Bradūno žodžiais tariant,
vėl "šlamės klevai, švies saulė
ir varnėnų švilpaus pulkai", ir
ne vienas alvitiškis, gyvenantis Lietuvoj ar išeivijoje, kaip
šviesiausią pasaką prisimins
savo tolimos kūdikystės pasaulį. Bradūno posmais norė
čiau ir užbaigti šiuos savo prisiminimus apie praeitį ir mintis apie dabartį:
Bažnytkaim~ tylus, ramus,
prie upės, l Tu saugok mano
kūdikio svajas l 'len, kur altoriuje ant rankų supa l Dievulį
mažą Marija.
(Ntrs. O. Ališytės-Šulaitienės)

2008.VII.lS Nr.28 TĖVIBĖS ŽIBURIAI

Sąjūdžio

20-metis Londone

š. m. birželio 3 d Londo- dos organizuotas priėmimas
ne iDilmin1ai buvo paminė Parlamente, Jubilce Room 7
tu Lietuvos persitvarkymo val vakare, kur vyko paroda
Sąjūdžio 20-metic. Europos apie Lietuvoc valatybės atsiAtimtinės grupės (EAG) kūrimą, o 8 wl. va1. pyko Bukvietimu, Jungtinėje kara- ropos-Atlantinėa grupėa valystėje lanJrėai Sąjūdžio ir ne- karienė -,patingo svec'!io garpriklausomybę atkovojuaios bei C>mmi ir Cambridp klų
Lietuvos vadovas, Europos bc, Londono ceatrc.
Hkilmingua pietus suparlamento narys, prof. Vytautu I .andsbeqis. Europos- rengė Lietuvos amhasadoriua
.Atlantillė grupė, įkurta 1954 Jungtinėje bra!Jstėje Vygaum. Elma Danprfield ir lordo das Ulacba, pakvietęs LatLayton (abu mirę), yra W:nas vijos ambasadorią Londone
(«a\ingiauaių Jungtinės kara- ir buvusius brit'Ų ambaaado1.Jstės nepartinių politinių lo- rius Vilniuje, Lordą rūmą ir
rum'Ų, kuriame parlamenta· Parlamento narius, tonsenarai, diplomatai, žinovai susi- toriq šešėlinės vyrlamybės narenka neformaliai diskutuoti riu. Pietų metu buvo aptarti
aktualius tarptautinius lr:laasi· dabartiniai Europos santykiai
mus. Grupė padeda plėtoti llU Ruaija. emqetikm probleartimesniu Europos ir JAV mos, pasakojamos bi kurios
bei Kanados santykius. Ne- svarbios detalėa apie SąjikWo
daug politiką yra k:viel!iami lr.iirimą.
kalbėti antrą brtą. V. LalldsArbatėlėje Lordą rllmuoberps buvo ypatingai pageib- se dalJ'VllVO lordas Dyh:s, buta& - jo gubei buvo surengta vęs Liber.dq partijos uf.aienio
vakarienė OJ:ford ir Cam· po1itt")ng vadovas, parlamento
bridge klube Londone, į kurią narya Geoffrcy Clifton
patekti galėjo ne visi Euro- Brown, Lietuvos ambasadopos-Atlanto grupėa nariai, bu- rius Vygaudas Ulacku, Buvo !ymiai daugiau norini!iq ropean-Atlantic grupės dimknei bilietą, nors vieno bilieto torius Iustin Olas&. Li.etllvol
kahla buvo 130 dol. Paalmtln; ambasadoriaus patarėjas Joaavaitę bilietus galėjo gauti n.u Grinmčiua ir kiti EAG
tik ambasadoriai, lordai, par- grupės nariai. Buvo kalbama
lamentarai.
apie IAV ir Europos sllll1yliq
Vienas paskui kiŲ įvyko plėtrą, aptarto& kitos temos.
teys renginiai: arbatėlė Lordq Į ~etlm>e.~•••dos auorgarūmuose lordo Dykea kvieti- mzuotą pnmmmą PaT!amente
mu S v.p.p., Li.elDVos ambasa- buvo patvieati lietuvilkos

ir lietuvilkq
organizacijų autovai. Prof.
Landsbergio 20 millnaąblba
sužavėjo susi.rinkuaius, ypač
jaunimų, i kurį jis lreipėai ir
lietuviibi, ir angliibi aatydamaa, kad jie yra reikalingi
Lietuvai.
Jlkilmjngą BAG vakarien; vedė konsemttoriua parlamentaras Brown, dalyvavo
lordas Dykel, lordas Judd, Jw.
ria JPlll domisi f.mogaus teisiq
klanaimais, taipgi ambasadoriai, diplomatai, parJamentarai' •kademib;,·~~
- -1:-:-1-:
il viso apie limtą lmonią.
Pinnininkaa Brown pristatė
V. Landsbcrli, kaip vieną .iškiliausiq pasaulio žmonių, lypamas jį au Molina "lfirese,
Nelson Mandela ir su Margaret Tbatcher. Iic sakė, jog
Landshcqia, drąsiai ir turėda
mas viziją, sugebėjo taikiu
būdu vesti Lietuvą i lalsYy ir
nepriklausomybę. Su!lugus
bankrotaojančiai Blogio im·
perijai, Lietuva miriai prisidėjo pcrbraif.ant Europos politini žemėlapi. Savo kalboje
bendruomenės

V. I andsbtqis pabrėf.ė mat1p
paaitrėjusi nedemokratinių

valatybių konfliktą su demobatijomis, padidėjusį Rusijos agresyvumą. Jo pastebė
jimu, idomi detalė: kaltinamasis, dalyvav~s teroriatiniame brit'Ų piliečio nužudyme
Londone, išrinktas į Ruaijoc

Dtl!ų. Dr.D.~

Lietuvos
himno kelias

_ _......., KANADOS ĮVYKIAl f...- -

Mažins aplinkos taršą
Dicliiqjq w1a,tll11 (G· ar!', visnomenfnė lalpos or-

l) -..dinų m1ft1Jdma1 Japo- ganizacija, sugrąilno jq ilinijoje paaiba.iF auaitarlmu rėjai ir vadovei slittiĮ "Order

perpus sumalinti aplinkos
tarią W. 2050 metų. Be apJintosangos temos, daug laihJ buvo akina Afrikm problemoms. Pasitarime pirmų.
kartą dalyvavo Afrikos 'Vienybės aąiungos ir 6 va1stybi1l
vadavai. pa1m,)io plinr)msiq valstybią vadovams nepavyko itikinti Afrikos atstovų, kad lie ncpripa!intų
7..imbalJYės nedcmobatinės
vyriausybės. Afrikos vadovai
tikina, kad būtinos derybos
ir bandymai sugrą!inti Zimbabvę į demokratijos kelią.
Afrikos atstovai priminė,
bd lig šiol netesėti anbtn.

Di.o pasitarimo patadai skirti
Afrikai apie 20 bhl. dol. pa·

of Canada" mcdaij, protestuodami priei garbingo vardo suW!dmq dr. B. Morpthaler. Kiek anbSuu gautq
garbingą apdovanojimą augrątino Br. :Kolumbijos kunigas. Proteato Ia.iškus gen.
gubcmatoRi jteikė Kanados
Katalikų šeimos cqaninclja, kitoc katalikų bendrijos.
Dr. Morgenthaler daugeli
dešimtmei!ių gynė moters
apsisprendimo ir profesionalios pagalbos tejų, asmeniikai pats ją suteikdamas
nelegaliai. Jo klinikos ne
kartą buvo nuaiaubtos ir
aprogclintos.I>aktarasyra
buvęs ir kalėjime. Vėliau
Kanados aukščiausias teismas pripafino ankstesnius
įstatymus negaliojančiais ir

Kanados vyriausybės
i:yliq ir prekybos ministerė Bev Oda tvir- abortq te~ paliko pJ:O'rillci-

ramo&.

tarptautinių

tina, kad Kanada liemet joma. Gen. gubematorei
skirs d•11gian kaip 2 bln. įvai kandidatui garbingai "Orrioms aocialin.ėma progra- dcr of O.n•d•" n.aeyatei pamoms.
rellka ir paaiiilo sudaryta fiIrako maao rūda bu nomą visuomenė& veikėjq
perdirbama Kanadoje, Port komisija.
Bope jlnonėac. Ji bllVO rasta
Gtth•tin•• Stephen 'n1lg..
Irake bro pradliojc ir bud- c:ottir Ontario teismo susitariai aaugoma nuo tcroriat'Ų rimas-6.S min. išmoka paair pzchiWq. kad nebūtų pa- tarajam. Vyrillusybė pripati11!.Ddota atominio ginklo ga- no, kad S. 'n'uscott skiriamybai. Pati urano laliava, mu piniginis atpildu u!
vadinamasis "yellowcake", teismo klaidftl Beveik priei
neturi sprogstamoaioa ga- 50 metų keturiolikmetis bulios, bet gali būti apdorojaapbltintas 12-metėl kaima ir naudojama atominei mynės nu!udymu ir Dlltciatas
bombai. Šia JPB'ingai jauttm mirties bausme pakariant.
500 t krovinys per 37 sby- Vėliau baasmė ~pakeis
dlius iš Irako buvo perkeltu ta blėjimu iki gyvos plvos.
į D. Britanijos valdą, San I>ar vėliau, peltillrėjus ifoDiego A4 Indijos vandeny- dymua, s. 'Ikuscott lciata gyne. Iš ten buvo parplukdytai venti laisvėje. Tik po 40-ica
Kanadą Cameco ORp. savo
ilgų pairAi1 metų nuoaprenįmonėse urano laliavą sudia paskelbtas negaliojančiu,
naudos elektros gamybai. nuimta apkalta. Jo žmonai
D1t 1Cuaclo1 pilidiai taip pat skirta 100,000 dol.
Jmt:li•mi į teiaMĮ. J<anadog
išmob. Nuhdytos mergaiStatistikos tarnyba juos kai· tės artimieji tvirtina, tad
tina atsisakymu ulpildyti
toka sprendimas moraliai
2006 met'Ų valafy'binio auraneteisingas. S. 'nuscott paiymo anketas. .Abujie tai paleistas į Jaiav9 dėl irodymq
darė proteatuodamipriei Tf"

"°

Atkelta ii 2-ro ps!.

Daugclis hicmiq su dliangmo ašaromis
klamėai Liebmls himno, skambėjusio per sukilėlių ullmtų Xauno radijo stoti 1941 metq
bil:tclio 23 dieną. Antros sovietų okupacijos
metais dar kurį laiką buvo leiata giedoti Lietuvos himną. 'llačiau 1945 metais buvo aulmpta

komisija "aukurti Lietuvoa TSR valstybini
himną'". 'llli!iau dėl vykusios ak1yrios partizaninės kovos priei sovietini okupmą s09ietinė
valdlia, nenorėdama didinti itampos, savo
tarnų sukurtų himną priimti dar delsė. Tik
1950 metais liepos mėnesi Littuvoje buvo paakclbm Antano Vendovos parašyta& naujaaia
binmas, šlovinantia MWietini okupantą. Jam
muziŲ sukūrė Balys Dvariona8 ir Jonas švedas. Demaskavus Stalino liaurybcs, jia vėliau
buvo pataisytas Vacio Reimerio lodliaia ir
EdWlldo Balsio muzika.
'llli!iau VJDCO Kudirkos hjmnas, bip ir ki·
ti Nepriklauom.os Lietuvos simboliai, per viaą sovietin9 okupaciją išlaili aavo gyvyb9.
Slapta glt-Oamaa Lietuvos himnas stiprino visq
lietuvių dnsilĮ pai!ioje LimmJ.ie ir tolimuose
amictiniuoae lageriuoae. Jj pakiliai giedodavo
ir laiavujo paaaulio lietuviai CJrUiis prisiminimai llko il Včlinių vabrų, lai Kauno Vytauto
prospelcto Senosiose kapinėse susirinkusi
daugybė lmonių, reikšdami 'Vilti nusimesti sovietinius pvu'511a, dnpiai giedodavo Lietuvm
himną. Lietuvos himną giedojome ir Villliaus
Rasq kapinėse prie dr. Jono Basanavii!iaus
kapo per tinomą studentiško jaunimo suairillkimq 1956 metų Vėlinią vabnĮ, sveikindami
"Ykusi4 tuomet Vengrijos revoliuciją ir proteatuodami prieš Lietuvos pavergbų. Lietuvol
hi.mų s09ietiniaia metais viaada prisimindavmne ir per aavo ti:mincs cbbnijaa "Geriau
pažinJdme Lietuvą", būdami KDdirkol Nau-

5

riauaybėa aprendimą Kana-

Tauto• hl111J1a1. Plakat••· Leid'J•• J.G.;
lllpaacJOl lnuto spauttari, 'KID""• 193!) m.

mieltyje prie dr. Vmco Klldirtol kapo. Paprbiant jlymųji varpininką, aa mwm lyg legalumo duodavo 1976 metais išleista V. K'udirkos
knygelė Lmlvol vo11w1oa, kurioje dviem stulpeliai& - aštuoniomis eilutėmis buvo išapausdinta 'lllutilka giesmė. Nepaisant aiaučiančlq olmpaclniq včjq. Lietuvoa himno garsai bėgant laikui Tis tapdavo ryiteslli. Ii Tis
da!niau giedodaw ir W:iose W:tosc.
Gera priaiminti mŪS'Ų himno garbingąjį
kelią, jo pergalės triumfą. Dabar Villro Kudir-

kos Dutllka glumė, kaip Valstybės hjmnaa
irašytaa i 1992 metais priimtos Lietuvos respublikos Xonatitucijos l skirsnio 16-tųjį
straipcnį. Yra priimtas ir Valctybėa himno
Įatatymas. Šiais metais Vilniuje Lietuvos respublikos Vabtybėa bimnaa kartu su jo aųtorių
mi prabils į m.ūsą šiidis ir paminldine ihaišb.

triikumo, bet neirodY!a. kad

jis nehltaa, Mergaitėa ludidos mttsti\m tamybos komkas nauraatas.
piutcrią sistemos atnaujiniKaJ&ar1.je tradicinėje
mo daJbus atiduoti ubi.enio
gyvulių augintojų mugėje
vmhm:iIAV LocldwdMartin. Ši vcn1ovė pmina gillk- Janki.ai miniateris pirmininlua, tiekia jum .Amerikos ar- kai Stephen Harper ir opomijai Irake. ~usybė tvir- zicijos vadovaa Stephane
tina, kad pap! Šiauma.Ame- Dion. Mmisteris pirminin·
rikos laisvos prekyboa suiant kas ir opozicijos vadovaa dabuvo llkelbtaa amraa kon- lyvavo iškilmėse, atidarant
kursu. Loclt:Med Mamn ji BaitanNurmcčctę.Jąpasta
laimėjo. Kanados gyventojai tė Kalgaryje netradicinis
įstatymu įpareigoti atlikti musulmonų religinis judėji·
valstybinės atatiatikoa tarny- mas Ahma"'»'a. Prieš 100bos ldduotis. DllomeD)'a svar- meq gUųa islamo judėjimas
būs ekooominiam - finansi- alekia ryii'Ų su kitomis religiniam, aodalinės p1ėUoa pla- jomis. Mci!ctėa atatyba kainavinmi. m sąmouillgll atai- ~ lS min. dol, jos plotas
SHkyių ulpildyti wlsl;ybiaėa 4,SOO kv. metrą. Ji atvira viapklausos anketas gresia soms religijoms ir visiems
bausmės: t1J1 mėn. blėjimo imollčma. Moteiys gali dalyvauti kartu au vyrais relill1'ba 500 dol banda.
.....,....."MM•••!A lloa- ginėse apeigose. SK
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<® MllSU TBVYl\IEJE
KIEK EMIGRUOTŲ?
Tarptautinės

apklausos
rezultatai rodo, kad 22% gyventojų norėtų emigruoti iš
Lietuvos. Iš jos norinčių išvykti yra šiek tiek daugiau
negu Latvijoje ir Estijoje, iš
kurių išvykti pasirengę atitinkamai 19 ir 20% gyventojų, rodo Gallup.com skelbiami 2006-2008 m. atliktos
apklausos rezultatai. 'fyrimo
duomenimis, daugiau galimų emigrantų negu Lietuva
turi tokios šalys kaip Jungtinė karalystė ir Vokietija (po
27%). Tuo tarpu norinčiųjų
emigruoti iš Gudijos (20%)
ir Rusijos (17%) yra gerokai
mažiau. 82 šalių, kuriose vyko apklausa, vidurkis yra
26%. Daugiausia norinčiųjų
emigruoti yra Afrikoje. Sierra Leonę norėtų palikti 65 %
gyventojų. Labiausiai gyvenimu savo šalyje yra patenkinti Saudi Arabijos žmonės - iš jos ilgam laikui išvažiuoti pageidautų vos l%
gyventojų.

MAŽIAU IŠVYKSTA

BNS žiniomis, Lietuva
pernai dėl emigracijos prarado mažiau žmonių, negu
ankstesniu laikotarpiu. Labiausiai emigrantus iš Lietuvos traukia Europos są
jungos (ES) valstybės, iš kurių populiariausia - Jungtinė karalystė. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2007 m. iš Lietuvos į užsienio valstybes gyventi nuolat arba ilgiau negu 6 mėnesiams išvyko
26,500 žmonių, tai yra per
4. 7% mažiau negu prieš metus. Prieš metus emigravusiųjų buvo 27,800 žmonių.
Patraukliausios išlieka ES
valstybės narės, į jas išvyko
du trečdaliai emigrantų, iš
jų populiariausia valstybė Jungtinė karalystė, kur įsi
kūrė per 30% išvykusių lietuvių. Lietuviai taip pat yra
pamėgę Airiją (16% ), Vokietiją (8% ), Ispaniją (4%)
ir Daniją (3% ), nors kalbant
apie atskiras šalis didesni
srautai krypsta į kai kurias
ne ES šalis: JAV (11 %), Rusiją (7% ), Gudiją (5% ).
Daugiausia žmonių iš Lietuvos kiek ilgesniam laikotarpiui išvyko 2005 m., net
48,100 gyventojų. Apie išvykimą iš Lietuvos praėjusiais
metais deklaravo daugiau
kaip pusė emigrantų 13,800 arba 52.1 % visų išvykusiųjų. Tuo metu apie tokį
savo sprendimą atsakingų
institucijų
neinformavo
12,700 žmonių. Iš viso nuo
2001 m. Lietuva neteko apie
182,500 gyventojų, tačiau
remiantis gyvenamosios
vietos deklaravimo duomenimis į šalį imigravo 43,200. Vis tik išvykusiųjų
skaičius viršija atvykusiųjų
kiekį. Šis skirtumas pernai

sudarė

139,200 gyventojų.
palieka daugiausia
jauni iki 30 metų žmonės.
25-29 metų amžiaus lietuviai tarp išvykusiųjų sudaro
apie 18%, vyresni nei 60 metų amžiaus žmonės nelinkę
emigruoti- pernai tokių buvo vos 4%. 2007 m. beveik
kas ketvirtas 16 metų ir vyresnio amžiaus emigrantas
buvo baigęs aukštąją ar aukštesniąją mokyklą. Kas aštuntas vyresnis nei 15 metų
emigrantas buvo specialistas (mokytojas, dėstytojas,
gydytojas ir pan.), o kas dešimtas - aukštos kvalifikacijos darbininkas ar aptarnavimo srities ar prekybos darbuotojas (pardavėjas, kasininkas). Pagrindinė emigracijos priežastis, kaip ir
anksčiau, lieka darbas, bet
nustatyta, kad pernai kas
antras 15 m. ir vyresnio amžiaus emigravęs gyventojas
prieš išvykdamas nedirbo.
Lietuvą

MONETA
KRYŽDIRBYSTEI

Lietuvos bankas birželio 30 d. į apyvartą išleido
50 litų nominalo sidabrinę
proginę monetą pagal tarptautinę sidabro monetų programą "Europa. Europos kultūros paveldas". Ši, jau 55-oji
Lietuvos banko išleista proginė moneta, skirta Lietuvos
kryždirbystei, kurią Jungtinių Tu.utų švietimo, mokslo ir kultūros org_,anizacija
UNESCO įrašė į Zmonijos
žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą. Monetos abiejose pusėse - tradicinės Lietuvos kryždirbystės simboliai: vienoje pusėje
mediniai, kitoje - metaliniai
kryžiai. Monetos dailininkas
R.J. Belevičius jos pristatyme Lietuvos banke sakė,
kad idėjos ir formos supratimas atsirado ir remiasi senąja tradicija, o lietuvio dvasia "medžio gabalėlyje" - iš
to, kad kryžius jam buvo ir
yra kaip perkūnsargis, kuriam žmogus patiki savo
mintis, viltis ir norus, palieka gerus ir blogus darbus
bei energiją. Pakreipus monetą atitinkamu kampu reverso centrinėje dalyje matyti kintamas vaizdas: monetų programos logotipas stilizuota euro simbolio ir
žvaigždės iš Europos sąjun
gos vėliavos elipsinė kompozicija bei vieno iš kryždirbystės simbolių vaizdas.
Aplinkui - užrašai: KRYŽDIRBYSTĖ IR KRYŽIŲ
SIMBOLIKA * UNESCO.
Moneta bus ne tik parduodama Lietuvos banko kasose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, bet ir platinama pagal banko su šalies ir užsienio platintojais pasirašytas sutartis. Monetos be reprezentacinės dėžutės pardavimo kaina - 130 litų,
dėžutėje - 150 litų. RSJ

LIETUVI

TELKINIUOSE - - - - -

v

Siluvos M. Marijos paveikslas
Windsor, ON

Jau 1927-1928 buvo lietukurie apsigyveno Windsor mieste, bet didžiausias antplūdis įvyko po
Antrojo pasaulinio karo tarp
1945-1952 metų. Čia dauguma įsidarbino Chrysler ir Ford
automobilių fabrikuose.
Nuo 1951 iki 1961 m. Mišias lietuviams aukodavo lietuviai kunigai Bronius Dagilis,
Juozas Danielius ir Vincentas
Rudzinskas kitų tautybių šventovėse. 1962 m. kun. Viktoras
Kaleckis atvyko iš JAV ir su
vietiniais lietuviais gavo vyskupo leidimą steigti lietuvišką
parapiją. Buvo nupirktas mavių imigrantų,

Vancouver, BC
ŠIAIS METAIS Vankuverio lietuviai nesuruošė Joninių šventės. Todėl bent dalis
dalyvavo estų Jaanipaev festivalyje birželio 21 d. Grupė
mūsų važiavome į Mission,
BC, kur estai turi bendruo-

žas pastatas. Kun. Kaleckiui
išvykus, dar tais pačiais 1962
m. vyskupas pakvietė kun.
Domininką Lengviną, kurio
priežiūroje įsigytame pastate
buvo įrengta šventovė ir salė.
Šventovė buvo pašventinta
1963 m. ir pavadinta Šv. Kazimiero vardu. 1982 m. mirus
kun. Lengvinui, parapiją aptarnauja kunigai iš Detroito.
Šiuo metu parapiją aptarnauja kun. Alfonsas Babonas,
Šv. Antano parapijos Detroite
klebonas.
Birželio 22 d. Šv. Mišios
prasidėjo su Šiluvos Švč. Mergelės Marijos paveikslo suti-

kimu. Kun. Babonas šventoprieangyje pasmilkė paveikslą ir sukalbėjo maldą. Po
to altorėlis su paveikslu buvo
iškilmingai nuneštas ir pastatytas šalia altoriaus. Mišių metu kun. Babonas pasakė Šiluvos Švč. Mergelės Marijos
garbei pritaikytą pamokslą.
Jis pabrėžė, kad nors šis keliaujantis paveikslas yra kopija, tačiau besimeldžiant, gali
suteikti tokias pat malones
kaip ir originalas Šiluvoje.
Po Mišių visi dalyviai rinkosi į
kavinę, kur bendravo ir vaišinosi paruoštais užkandžiais.
Antanas Samsonas

menės stovyklą. Salėje

mėjo

buvo
smagu pavalgyti, padainuoti
ir pašokti kartu. Buvo ir estų
alaus "Saku". Vienas dalyvis
rūkė žuvį lauke. Oi, kokia skani šviežiai rūkyta žuvis! Vyko
ir "Mr. Jaanipaev" rungtynės.
Aš nuskyniau gėlių ir nupyniau vainiką. Estai susido-

Vasagos

vės

ir pradėjo savo vainikus
pinti. Deja, turėjau išvažiuoti
prieš didįjį laužą. Girdėjau,
kad buvo labai smagu iki vė
laus vakaro. Kitais metais reikės mums visiems, baltiečiams,
susieiti ir kartu švęsti Jonines.
Bernadeta Abromaitytė
Verch

lietuvių gegužinė

nrhlAa..v

FOUR SEASONS
Kf./"./'P'lnl\. REALTY LIMITED

Assoctate Broker, 67 Flrst Street
Collingwood, Ontario L9Y 1A2
Pa rduodan l, perka 111
ar Lik dėl informacijos

apie namus, vasarnamius, ūkius, žemes
Wasagos, Stayncrio ir
Coll ingwo odo apylin kėse kreipkitės Į

Angelę šalvaitvtę, B.A.,
pirkimo ir pardavimo atstovę.
Ji mielai jums patarnaus.
Tradicinėje

Vasagos ir apylinkių lietuvių gegužinėje šalia
Gerojo Ganytojo šventovės š.m. birželio 28 d. Viršuje kairėje
- klebonas kuo. V. Staškevičius; apačioj - gegužinės "šefai"
Ntrs. K. Poškaus
Antanas Svirplys ir Romas Dūda

Nemokamas

1-888-657-4844

Darbo 705-445-8143

Elektroninispaštas: salvaitis@bmts.com
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE
JAV
Švenčiant Švč. Trejybės

Š.m. birželio 18 d. Montrealio lietuviai dailininkai, parodę savo meną naujai galerijai
"Galerie L'Envol" miesto centre. Stovi (iš k.) Ina Varkala, Natalia Jakonienė, Gytis
Vazalinskas ir Alvyra Povilaitienė
Ntr. V. Lietuvninkaitės

Lietuviai
dainavo Kuboje
Du Vilniaus universiteto
chorai buvo pakviesti dalyvauti tarptautiniame Havanos
festivalyje š.m. balandžio 2328 d.d. Festivalyje pasirodė
devyni kubiečių ir penki svečių iš užsienio chorai. Kiekvienas davė po tris koncertus
Havanos miesto Šv. Pranciškaus Asyžiečio bazilikoje,
"Palacio Gobierno" pastate ir
"Amadeo Roldan" teatre.
Dalyvavusi Rasa Gelgotienė
"Universitas Vilnensis" rašo,
kad baigiamasis festivalio
koncertas buvo įspūdingas dainavo aukščiausio lygio chorai, o kubiečiai yra gerai žinomi pasaulio chorinei bendruomenei, labai muzikalūs, o
jų vadovai baigę pačias geriausias konservatorijas. Lietuvos chorai šiam festivaliui
pasirinko Europos chorinę
klasiką ir lietuvišką muziką.
Lietuvių koncertą Bazilikoje
žiūrovai palydėjo ovacijomis
ir pagerbė atsistodami.
E. Šulaitis

~veikiname
GRAŽINĄ ir EDMUNDĄ

PETRAUSKUS
vedybinio gyvenimo 5 O-ties metų
sukakties proga
Tik vakar, atrodo, vestuvės skambėjo,
O štai, JUBILIEJUS AUKSINIS ATĖJO.
Mes linkim sėkmės ir skalsos namuose,
Gyventi sveikatoj, nelūžti dvasia„.
A. Va/aškevičienė
R. Dragunevičiūtė
D. Chainauskienė

O.S. Navickai
E.S. Kerai
l.A. Dragunevičiai

skolų nėra, finansinė būklė

pasigėrėtina. Žmonės paten-

LEDAS

REFRIGERATION

AIR CONDITIONING & HEATING

PRIEŠSEZONINIS ORO VĖSINIMO SISTEMŲ
PATIKRINIMAS * IŠVALYMAS * PAKEITIMAS
Skambinti

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

Hamilton, ON
A.a. Marija Choromansišgyvenusi 100 metų,
mirė Hamiltone. Jos atminimui, reikšdami užuojautą
dukroms Danai ir Reginai, sū
nui Algiui, vaikaičiams, provaikaičiams ir visiems giminėms, Kanados lietuvių fondui aukojo: po $20 - J. Gimžauskas, P.V. Šidlauskai, J.
Stankus, A.K. Žilvyčiai, J.
Krištolaitis. JK
kienė,

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 1 v.p.p.,
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais

šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 59 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:

PASKOLAS
iki ..0.75% Asmenines nuo .........6.15%
santaupas .............1.00% nekiln. turto 1 m.........6.15%
kasd. pal. taupymo s1sk..0.75%
kasd.pal.čekių sąsk.

INDĖLIAI:

11

Dievas teikia mums meilę ,
kad mylėtume tą , kuri
Jis mums duoda
11

Lougheed Funeral
Home
Žmonės, kurie atjaučia kitus

Sudbury

Ontario

atlaidus Šv. Kazimiero šventovėj e Worchester, MA,
kleb. kun. Ričardas Jakubauskas perskaitė Worchester vyskupo Robert J. Mc
Manus pranešimą, kad nuo
liepos 1 d. šioje vyskupijoje
uždaromos penkios šventovės, tarp įų ir lietuvių Šv. Kazimiero. Sių šventovių tikintieji priskiriami prie kitų parapijų. Šv. Kazimiero šventovei padaryta maža išimtis
- joje bus galima vienerius
metus laikyti pamaldas sekmadieniais, bet kitomis dienomis ji bus uždaryta. Šv.
Kazimiero parapija po 11 Pasaulinio karo naujiems lietuviams ateiviams buvo lyg
antrieji namai. Tai sena ir
garbinga parapija, kuri savo
gyvavimo šimtmetį iškilmingai atšventė 1994 m. Veikė
to paties vardo katalikų mokykla, vadovaujama Šv. Kazimiero kongreso vienuolių.
Įvyko daug pasikeitimų, bet
parapijiečiai nesitikėjo sulaukti šitokio šventovės likimo. Parapija iki šiol atliko
visus vyskupo reikalavimus;

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%

•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

kinti savo klebonu, kuris
nuoširdžiai rūpinasi parapijos reikalais. Dabartinė Sv.
Kazimiero šventovė pastatyta 1953 m.

Gudija

Iš Karaliaučiaus krašto buvo
atvykę du vyrų ir moterų ansambliai ir duetas iš Elektrėnų savivaldybės. "Gervė
čių" klubo etnografinis ansamblis Rimdžiūnų miestelyje prie kryžiaus giedojo gegužinėse pamaldose. Popamaldų Gervėčiuose prie
upės degė laužai, skambėjo
lietuvių liaudies dainos, vyko
šokiai, žaidimai.

Britanija
Britanijos lietuvių jaunimo sąjunga, kaip skelbia
Delfi-It, norėdama paskatinti lietuvius studentus grįžti į
Lietuvą, nusprendė bendradarbiauti su Lietuvos įmo
nėmis, tikėdamasi joms rasti
praktikantų su tarptautiniu
išsilavinimu. Tam tikslui ši
jaunimo sąjunga parengė
specialią programą (JKLJS
praktika). Pagrindinis šios
programos užmojis - sukaupti duomenų, kurie būtų
naudingi galimiems darbdaviams ir būsimiems darbuotojams. Jau ir anksčiau, pasak programos vykdytojo,
buvo sulaukta pasiteiravimų
iš Lietuvos dėl galimybių
baigusiems mokslus Britanijoje įsidarbinti Lietuvos
įmonėse. Jau dvejus metus
Britanijos lietuvių jaunimo
sąjunga ir Lietuvos ambasada Londone rengė šiame
krašte besimokančių studentų susitikimus su darbdaviais iš Lietuvos. Planuojama šią veiklą dar labiau iš-

Gervėčiai atšventė savo
krašto gražiausią metinę plėsti.
švents - Švč. Trejybės atlai- Rusija
dus. Simtai žmonių tą dieną
Sankt Peterburge vyko
traukė į šiuos atlaidus. Šventrijų dienų Rusijos lietuvių
tėje dalyvavo tikintieji iš Pelesos, Apo, Mikailiškių, Gar- bendruomenių vadovų suvadino, Minsko, Astravo, taip- žiavimas, prasidėjęs birželio
gi iš Karaliaučiaus krašto ir 13 d. Jame tartasi dėl tolesLietuvos. Buvo aukojamos nės lietuvių veiklos šiame
dvejos Mišios: 11 v.r. lietu- krašte, santykių su Lietuva
viškai ir 1 v.p.p. lenkų ir gu- ir vietos įstaigomis. Susidų kalbomis. Mišias lietu- laukta atstovų iš įvairių Ruviškai atnašavo vietos šeimi- sijos miestų. Į suvažiavimą
ninkas kleb. kun. Leonas taipgi atvyko Lietuvos kulN estiukas su kitais kunigais, tūros ir užsienio reikalų mikurių buvo atvykę iš gretimų nisterijų pareigūnai, Tautiparapijų ir Lietuvos, tarp ku- nių mažumų ir išeivijos derių buvo ir kun. Povilas partamento prie Lietuvos
Giedraitis, Gervėčių krašto vyriausybės, Lietuvių grįži
sūnus. Pamaldose dalyvavo mo į tėvynę informacijos
Lietuvos konsulas Minske centro atstovai. Sankt Petersu žmona ir trimis vaikais, burgo estų ir latvių bendruoGardino srities bei Astravo menių atstovai dalyvavo Gerajono valdžios vadovai, dulo ir vilties dienai pamitaipgi Lietuvos pasienio kai- nėti renginyje. Ta proga Švč.
mynai, Kalvelių vidurinės Mergelės Marijos šventovėje
mokyklos mokytojai ir moks- Kauno arkivyskupijos metleiviai. Per Mišias giedojo ropolitas ir Lietuvos vyskuGardino šventovės choras, pų konferencijos pirmininviola grojo Lietuvos operos kas arkiv. Sigitas Tamkeviir baleto teatro muzikantas čius atnašavo Mišias. SuvaAntanas Pleškūnas, kilęs iš žiavimo dalyviai taipgi nuvylietuviškų žemių Gudijoje. ko į Levašavo kapines prie
Rimdžiūnų lietuvių vidu- stalinizmo teroro aukoms
rinėje mokykloje vyko moky- pastatyto paminklo padėti
tojų ir moksleivių susitiki- gėlių. Lietuvos generalinio
mas su atvykusiais iš Kara- konsulato patalpose vyko
liaučiaus krašto, Vilniaus paroda fotografijų Misija Si"Rotary" klubo atstovais. biras, darytų pernai lankant
Rimdžiūnų kultūros centre lietuvių tremtinių laidojimo
įvyko įspūdingas koncertas. vietas Sibire. JA
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Rašytojo Aloyzo Barono pagerbimas

Cicero (IL}, prie Čikagos,
30 metų praleidęs ir čia sukū
ręs nemažai romanų bei kito- kymų rinkinius, 3 eiliuoto hukio žanro veikalų velionis ra- maro rinkinius, 1 lyrikos rinšytojas, ilgametis dienraščio kinį, 3 knygas vaikams, monoDraugas redakcijos narys grafiją apie Šv. Antano paraAloyzas Baronas š.m. birželio piją bei leidinį apie jos buvusį
22 d. vėl buvo prisimintas monografijos apie jį sutiktuvių
renginyje šio Cicero šv. Antano parapijos salėje. Apie šimtą tautiečių dalyvavo surengtoje programoje.
J. Žėkaitės monografijapuikus paminklas rašytojui.
Salėje šalia A. Barono fotografijos buvo galima apžiūrėti
ir jo knygas, tarp kurių ir pernai rašytojo gimimo 90-mečiui
išleistą, Janinos Žėkaitės parašytą monografiją (304 psl.}.
Programą pradėjo visuomenininkė Marija Remienė ir kalbėti pakvietė spaudos ir visuoAloyzas Baronas
l}lenės darbuotoją Aldoną
Smulkštienę, kuri perskaitė
kruopščiai paruoštą eraneši- kleboną, kunigą (vėliau - premą apie rašytoją ir J. Zėkaitės latą} Igną Albavičių. Baigdamonografiją.
ma sav~ apžvalgą, kalbėtoja
"Aloyzas Baronas - vie- teigė: "Si monografija - puinas produktyviausių mūsų ra- kus paminklas mūsų mielam
šytojų, ypač iškilo kūrybos rašytojui ciceriečiui A. Barogausumu. Beveik kasmet gim- nui. Tikiuosi, kad tai ne paskudavo naujas kūrinys. Už tai tinis, gal ateityje pasirodys ir
turime būti dėkingi žmonai jo rinktiniai raštai?"
Nijolei, sudariusiai tam sąly
Apie A. Baroną, ypač jo
gas", - teigė A. Šmulkštienė, laiškus kalbėjo buvęs geras
primindama rašytojo kūrybinį velionies bičiulis Juozas Baupalikimą: 11 romanų, 7 apsa- žys-Baužinskas. Yra gavęs ne-

mažai laiškų, kurių originalai
perduoti Maironio literatūros
muziejui Kaune. Kai kuriuos
iš jų J. Baužys perskaitė. Persi.kėlęs iš Vokietijos į JAV rašytojas trumpam buvo apsistojęs Bostono mieste, iš kurio
netrukus persikėlė gyventi į
Cicero. Čia gyveno iki pat savo mirties 1980 metų. Tuip pat
trumpų prisiminimų apie rašytoją pabėrė ilgus metus Cicero gyvenęs Stasys Bematavičius.

Su A. Barono kūryba supažindino Audronė Bernatavičienė ir Rasa Sideravičienė.
Daugiausia pateikta kūrėjo
humoristinių eilėraščių, taip
pat išgirstas apsakymas Antklodė.

Programos rengėjams ir
dalyviams dėkojo rašytajo
našlė Nijolė Baronienė. Sis
kultūrinis Cicero lietuvių renginys nebuvo ištęstas, vestas
sumaniai ir savo pobūdžiu išsiskyrė iš kitų čia rengiamų
programų.

Organizatorė ir programos vedėja, visuomenininkė
Marija Remienė atliko gražų
darbą suorganizavusi šio žymaus ciceriečio, rašytojo Aloyzo Barono prisiminimą. Jo Rašytojo Aloyzo B~no pagerbime ir jo monografijos sutiktupalaikai ilsisi Šv. Kazimiero vėse iš k. Aldona Smulkštienė, Marija Remienė ir Rasa
kapinėse. (Ntrs. E. Šulaičio) Sideravičienė

Per mažai naudojami lobiai
Dr. EGIDIJUS MAŽINTAS

Pedagogai suvokia, kad
stokojant vaizduotės ar meninės nuovokos, tarp mokytojų
ir ugdytinių išauga aukštos
nesusikalbėjimo sienos, per
kurias sunkiai skverbiasi galimybės diegti senąsias mūsų
tautos papročių ir etnines tradicijas bei vertybes. Mūsų laimei, kad šios sienos, kurios
dažnam atrodo, kaip masinės
kultūros tvirtovės, yra nepajudinamos. Jos pradeda aižėti,
kai imama semtis stiprybės,
išminties iš mūsų baltų kultū
ros mitologijos skrynių.
Beveik visi baltų mitai pasižymi temos originalumu. Savitos metaforos, paralelės,
meniškai įspūdingi šokių ir
dainų formavimo principai.
Turint šalia tokius neišsenkančius kultūros lobius, skaudu, kai moksleivių raiškos
idėjų ir interpretacijų ieškoma
svetimų kultūrų šiukšliadėžė

se. Džiugu, kad retsykiais kurioje nors mokykloje ar gimnazijoje nepabijoma atgaivinti senųjų protėvių tikėjimų,
atkurti ar interpretuoti legendų, mitų, sakmių ar pasakų,
alsuojančių herojų vidiniu
grožiu, tauriomis savybėmis.
Garsus etnografas Sigurd
Erixon dar prieš 70 metų rašė: "Lietuva yra aukso duobė
etnologijos mokslui, ten esanti medžiaga yra gyva, o tuo
tarpu kituose kraštuose jau
seniai išmirusi, kartais nė pėd
sakų nepalikusi".
Iš tų aruodų dvasingumo

reikėtų mokytis tiek pedagogams, tiek ir jaunajai kartai.
Reikia turėti nemažai drąsos
ir kūrybinės energijos, priversti jaunuosius auklėtinius
pasinerti į senąsias tautines
legendas, įgyvendinant teatrinėmis priemonėmis nuostabias idėjas: meilę tėviškei,
gamtai, tėvams, namams.
Taip pat priimti sprendimus įgyvendinant etninius
muzikinius projektus, iš pirmo
žvilgsnio nepopuliarius, tačiau bene pačius svarbiausius
jauno žmogaus pažiūrų ir gyvenimo būdo formavimo laikotarpiu.
Net Bažnyčia, prisitaikydama prie senųjų mūsų protė
vių papročių, pradėjo šventinti ugnį, vandenį, žalumynus,
verbas, berželius, žvakes ir
pan. Baltai visus pašventintus
daiktus laiko turinčiais magišką galią. Nors ir atsidūrėme
meno ir kultūros nuosmūkio
ar tiesiog didžiosios politinės
ir kultūrinės depresijos vieškelyje, kurio dulkėmis karčiai
tenka kvėpuoti mums visiems,
tačiau vis dažniau su meile ir
nostalgija atsigręžiame į mūsų
senovę. Vis dėlto esame priversti sutikti, kad mūsų "jausminiame kalėjime" gyvena neįgyvendinti norai, talentai,
troškimai, kūrybingumas, kuriuos mes tramdome, nes norime būti geri dabartinei žmonių santykius nužmoginančiai
rinkos sistemai.
Mes apraizgėme save ištisu tinklu privalomybių, kurios

Pokalbis
O LIETUVA,
engta, marinta, tremta,
kur meškos tarp ledų!
RDduoki mus Tave apginti
Nuo dvelksmo vėjų svetimų.

Gretas dukrų, sūnų uolių.
Meni, kaip kalbai mūs padėjo
Išlikti kantrūs knygnešia;
Kai varpė kulkom juos baudėja;
Kai vergės kryžių Tu nešei.

dažnai priešinasi mūsų tradicijoms, papročiams, norams,
įsitikinimams ir gebėjimams.
Jau ne viena gimnazija ir
mokykla, norėdama išsiveržti Neleisk šeimoms - tvirtovėms Tikėsime: įkvėps pakilti
griūti,
Tas žygdarbis anų dienų -Aukos
iš standartinių renginių štamIšrauti
dorą iš širdiių.
dvasia
pažadins viltį
puoči ų spąstų, stato ir paSuglaudink
atgimimo
pjūčiai
Grįžti prie vertybių amžinų.
rengia moksleiviams skirtus
etninius muzikinius projekJERONIMAS ŠALČIŪNAS
tus.
Pedagogų uždavinys skatinti įvairių kultūrinių programų plėtrą ne tik mokyklose,
bendruomenėse, kultūros įstai

gose, bet kviesti šių grupių
tarpusavio bendradarbiavimui. Daugelyje mokyklų trūks
ta privalomų etnokultūros pamokų, išsimokslinusių etnografijos, meninio ir muzikinio
ugdymo pedagogų. Merdi kraštotyra, per mažai pilietiškumo
ugdymo renginių, įvairių moksleivių lavinimo būrelių, kuriems vadovautų kvalifikuoti
specialistai. Būtina ir reikia
kurti moksleivių darbo stovyklas, kuriose teatralizuoti
etnomuzikiniai renginiai, paremti tautiniais papročiais,
šokiais ir dainomis, taptų švietimo sistemų erdvėje besidarbuojančių įstaigų ir grupių gyvenimo norma. Tačiau sparčiai plintantis alkoholio ir tabako vartojimas tarp nepilnamečių, moksleivių, atidengia
jaunimo užimtumo problemas. Meninio, teatrinio ar
muzikinio ugdymo vertybes
pajutęs jaunimas retai atsidurs kriminalinėse kronikose,
neturės priklausomybės alkoholiui ar narkotikams.

Rašytojo žūties paslaptis
atskleista

Prancūzijoje atskleista žymaus prancūzų rašytojo Antoine de Saint-Exupery mirties paslaptis: 88 metų buvęs
Luftwaffe lakūnas Horst Rippert prisipažino 1944 m. virš
Viduržemio jūros numušęs
Saint-Exupery pilotuojamą
naikintuvą. Apie tai pranešė
Vokietijos dienraštis Handelsblatt. H. Rippert pareiškė, kad 1944 m. liepos 31 d.
netoli Tulono pastebėjo
prancūzų naikintuvą ir numušė jį virš Viduržemio jū
ros. "Aš pamačiau ant naikintuvo prancūzų atpažinimo ženklą, ir atsidūręs jam
už nugaros jį numušiau", sakė buvęs Vokietijos karo

lakūnas.
Prancūzą

rašytojas
Antoine de Saint-Exupery

Pasak H. Rippert, SaintExupery buvo vienas mėgstamiausių rašytojų. "Jei bū
čiau žinojęs, kad tai buvo Saint-Exupery, aš jokiu būdu nebūčiau į jį šaudęs", - prisipažino Luftwaffe veteranas. Tui,
kad jis numušė Saint-Exupery pilotuojamą lėktuvą, sužinojęs gerokai vėliau. Iki šiol buvo žinoma, kad Antoine de
Saint- Exupery dingo be žinios 1944 m. vasarą, pakilęs į
žvalgomąjį skrydį Marselio apylinkėse. Jo mirties kaltininką
pavyko rasti knygos Saint-Exupery: pasku.tinė paslaptis autoriams Luc Vanrell ir Lino von Gartzen. Inf.
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Kartkartėmis

aplankytasis Kaunas

tasis, nelabasis, pragaro dvasia, prakeiktasis
angelas, raguotasis, šėtonas ir t. t. Žmonių
Nesu kaunietis "pagal gimimą". Taipgi santykiai su mitologiniu lietuvišku velniuku
neteko man Kaune gyventi nei prieš okupaci- bene gražiausiai aprašyti Kazio Borutos knyjas, nei jų metu, nei po jų. Todėl negaliu papa- goje Baltaragi,o malūnas, kurioje malūnininkas
sakoti nei apie Konrado kavinę, Hofmeklerio Baltrus Baltaragis darė sandėrius su velniu
orkestrą, Dolskio ir Šabaniausko "romansus"
Pinčiuku.
ir kitokių laikinosios sostinės istorijėlių - neBūdamas Kaune užsuku į Velnių muziejų.
bent iš kokios perskaitytos knygos. Pirmą sykį Nors labai retai kaKauną aplankiau sovietmečiu be leidimo. Vė
da būna pakeičiami
liau su leidimais ir su "palydovais", bet tik
rodiniai, lentynos ir
trumpam - sutemus važiuodavau atgal į Vilspintos būna panių, kur būdavau apsistojęs. Dabar į Lietuvą
dengtos ilgamečių
skrendu kasmet ir kaskart paskiriu vieną dieną
dulkių sluoksniais,
ekskursijai į Kauną. Pavaikštau Laisvės alėja,
bet vis surandu ką
aplankau vieną kitą muziejų, senamiestį, "Senors įdomaus. Kanąjį paštą", šventoves, "išmėginu" įvairias valdaise radau velnią,
gyklas. Taigi, jau pradėjau Kaune jaustis ne vipanašų į Leniną,
sai svetimu, ir turiu savo anekdotų ir rimtespraplikusį ir bedannių istorijų, kuriomis čia ir noriu pasidalinti.
tį velnią-pensininLietuviškų velniukų
GEDIMINAS KURPIS

Susipažįstu

su velniukais
Kaune yra turbūt vienintelis pasaulyje
Velnių muziejus, prisiglaudęs tame pačiame
pastate, kaip ir "Dailininko Antano Zmuidzinavičiaus kolekcija". Jo pradžią tektų sieti su
kan. J. Tumo-Vaižganto 1906 metų birželio 13
vardadienio dovana bičiuliui, aistriam "kolekcionieriui", dailininkui Žmuidzinavičiui (kuris, kaip daug kas žinojo, retai užklysdavo į
šventoves), su linkėjimu "visą gyvenimą velnius rinkti". Dovana - pusė medžio drožinio,
kuriame Mykolas Arkangelas mindo velnią
(angelo pusę kanauninkas pasiliko sau). Dailininkas, kuris buvo linksmo būdo ir mėgo
lietuvių liaudies humorą, iš pradžių buvo nutaręs surinkti tik 13 velniukų, bet netrukus
dovanotų velnių jo rinkinyje prisirinko šimtais, pasidarė "tikra velniava", anot jo, nebuvo
net kur jų dėti.
Tautosakininkas Norbertas Vėlius savo
knygoje Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis skirsto lietuviškus velnius į dvi grupes:
mitologinius-pagoniškus ir krikščioniškuosius.
Kadangi krikščionybė Lietuvoje gyvuoja jau
septintą šimtmetį, tiedu velnio pradai tautosakoje yra jau šiek tiek susimaišę. Pagoniškam
pusdieviui, gyvulių, žemdirbių, požemių globėjui, su kuriuo buvo galima žmonėms derėtis
ir dažnai jį apstatyti, išnaudoti, kartais būna
priskiriami ir piktosios dvasios bruožai. Įdo
mu, kad lietuviškoje tautosakoje velnias turi
tiek daug vardų. Pagoniškieji - aitvaras, baubas, biesas, bildukas, kaukas, kipšiukas, paibelis, paralius, pinčiukas, smalinis, smakas, spirukas, šilinis, špėras, trimpa, žaliaragis; krikščioniški priedai - judošius, liucipierius, nečys-
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ką, o pernai man

duetas
patiko iš molio nulipdyta porelė velniukų,
kurie išmaukę turbūt midaus iš rago taip nuoširdžiai traukia sutartinę.
Pietūs

"Gildijoje" ir Laisvės statula
Rotušės aikštėje pasislėpęs "Gildijos" restoranas sovietmečiu buvo laikomas vienu iš
Kauno geresniųjų. Na, ir įėjus vidun, svečius
nustebindavo gražūs baldai, gražiai dekoruotos sienos, baltomis pirštinaitėmis pasipuošę
patarnautojai, net ant kelių didelių padailintų
lakštų surašytas valgiaraštis - daug ir įvairių
patiekalų, gėrimų. Visai kaip kapitalistinėje
šalyje. Mano kolegos kauniečiai, kurie mane
čia atvedė, nesiskubino rinktis valgių, laukė,
kol patarnautojas vėl priėjo prie mūsų stalo.
Tada šalia manęs sėdėjęs paklausė padavėją,
"ką jūs šiandien rekomenduotumėte?" Buvo
paminėti dveji pietūs. Tada mano kolega pašnibždėjo man į ausį, "tai tiek jie šiandien ir
turi paruošę". Visi užsisakėm pasiūlytųjų valgių, kurie buvo skanūs ir gražiai paruošti, bet
man labiausiai patiko tas mandagus ir orus
pokalbis užsakant maistą. Padavėjai buvo priversti vaidinti kažką didesnio, bet šiame "žaidime" nebuvo prasilenkta su mandagumo taisyklėmis ir kaunietiška elegancija.
Pietaudami kalbėjomės įvairiomis "atsargiomis" temomis, bet neiškenčiau nepastebė
r - - - - - - - - - - - - - - - , jęs, kad Zikaro Laisvės statulą prie Karo
muziejaus pakeitė
man negraži Lenino
statula. Visi paslaptingai nusišypsojo, o
mano kaimynas užklausė, ar noriu pamatyti Laisvės statulą. Po pietų mane nuvedė į Vitražų muziejų (buv. Įgulos
šventovė), kur tamsiame kamputyje
stovėjo Laisvės statula. Ant žemos papėdės, bet vis tiek
mane nustebino ir
sujaudino, kad vos
neapsiverkiau. Norėjau padaryti nuotrauką, bet su blykste negalima, o be jos
- neišeitų, per tamsu. Tada mano kolega pavedėjo senutę
prižiūrėtoją toliau už
Laisvės statula Vitražų kitų rodinių (kad jai
nebūtų vėliau bėmuziejuje
dos), o aš su blykste
padariau nuotrauką, kurią dar ir šiandien
branginu. (Bus daugiau. Ntrs. G. Kurpio)

e - . __ _ _ _ _ _ _
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Pirmas atsilankymas sovietmečiu
Kai po 27 metų atsidūriau Lietuvoje,
mane viskas nepaprastai domino. Kaune pirmiausia nuėjau į buvusį Vytauto Didžiojo
karo muziejų, kuris tada vadinosi kitaip, bet
patrankos ir liūtai priešais jį dar stovėjo. Turė
jau užsidėti "šliurytes" ant batų, kad nesubraižyčiau parketo. Įėjęs į pirmą muziejaus kambarį nustebau pamatęs didžiųjų kunigaikščių
Mindaugo, Gedimino, Kęstučio, Algirdo biustus, Vytauto statulą. Mandagi senutė-prižiūrė
toj a uždegė daugiau šviesų, kai pamatė, kad
noriu padaryti jų nuotrauką. Toliau eidamas
pamačiau Dariaus ir Girėno "Lituanikos"
skeveldras. Bet mane labiausiai sudomino
tamsokame koridorėlyje sudėti "Smetonos
laikų" ordinai ir medaliai. Ten užsibuvau ilgiau, stebėdamas, kaip vietiniai lankytojai
reaguoja į juos. Keli suaugę, pora tėvų su vaikais praėjo pamaži ir tyliai - žvilgterėjo atsargiai į medalius, rūsčiu veidu į mane (ko aš čia
spoksau...) ir dingo kitame kambaryje. Likusi
muziejaus dalis buvo apkrauta "leninizmo laimėjimų" rodiniais, todėl per ją greitai prabė
gau ir nuėjau į Čiurlionio paveikslų muziejų.

• Kritikas, kuris skaito tik ieškodamas klaidų, yra toks pat barbaras, kaip ir teisėjas, kuris yra
teisia, pakarti.
• Saulės ir knygos vienoda paskirtis - šviesti ir šildyti. (Jonathan Swift)

pasiryžęs kiekvieną, kurį
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE
Vienas seniausių lietukalbos rankraščių, pirmasis nežinomo autoriaus
1573 metais sudarytas pamokslų rinkinys Išguldymas
Evangelijų per visus metus
neseniai buvo išleistas Vokietijoje ir birželio 27 d. pristatytas Wolfenbuettel (Niedersachsen), Hercogo Augusto bibliotekoje, kur nuo
1648 metų yra saugomas originalas. Šį vadinamosios Wolfenbuettelio postilės leidimą
su komentarais parengė J.
W. Goethe universiteto
(Frankfurt am Main) docentė habil. daktarė Jolanta Gelumbeckaitė pagal Hercogo
Augusto bibliotekos ir universiteto projektą. Leidime
atspausdinta spalvota originalo dydžio rankraščio faksimilė ir dokumentinis teksto
perrašas, įvadinėje studijoje
pateikiama teksto sandaros
analizė ir teksto sukūrimo
bei tyrimo istorija.
Postilės pristatymo metu
Lietuvos užsienio reikalų
ministerijos sekretorius Laimonas Tallat-Kelpša pažymėjo, kad šis reikšmingas
rankraštis - tai vienas iš seniausių lietuvių kalbos rašto
paminklų. Pasak jo, vartydami šį rankraštį galime sužinoti, kaip kalbėjo, rašė ir
meldėsi mūsų proseneliai.
Skaitydami galime žavėtis
lietuvių kalbos grožiu ir atrasti šios seniausios Europos
kalbos archajines formas. Ši
postilė yra svarbi gairė kelyje
europietiškos Lietuvos tapatybės link - į postilę įtraukti
pirmieji antikinių ir viduramžių tekstų vertimai sieja
Lietuvą su Europos istorijos
palikimu.
Jonavoje, kuri per Jonines tampa Jonų respublika,
birželio 21 d. prasidėjo tarptautinis folkloro festivalis
"Trys ratilėliu", kuriame
Lietuvos ir užsienio - Lenkijos, Rusijos, Bulgarijos ir
Portugalijos - valstybių meno grupės demonstravo savo
tautinius drabužius, šokius,
dainas, muziką, žaidė įvairius
žaidimus. Iškilmės prasidėjo
Mišiomis Šv. Jokūbo šventovėje, programa vyko Ramybės aikštėje. Pirmadienį buvo pristatyta neopagoniška
misterija Esame baltai, kurios metu buvo aukojama ir
dėkojama seniesiems baltų
dievams, festivalio dalyviai
sveikino Saulę, kupoliavo rinko žoleles ir būrė. Visi šie
senieji papročiai buvo perpinti pirotechnikos, lazerio
ir ugnies efektais. Jonų respublika gyvuoja jau treti metai. Joje užsiregistravo apie
600 Jonų, Janinų, Janių, Ivanų, Hansų ir Džonų iš Lietuvos ir užsienio.
XIII Pažaislio muzikos
festivalis tęsiasi nuo birželio
pradžios iki rugsėjo ir jame
koncertuoja muzikai iš Austrijos, Brazilijos, Estijos, Filipinų, Gruzijos, Italijos, Kubos, Latvijos, Olandijos, Porvių

tugalijos, Rusijos, Senegalo,
Šveicarijos, Ukrainos, Vokietijos ir Lietuvos. Per tris
festivalio mėnesius muzikuoja 3 simfoniniai, 4 kameriniai ir vienas pučiamųjų
orkestrai, 3 chorai, 4 kvartetai, 6 ansambliai, violončelių
trio, styginių kvintetas, koncertuos apie 90 solistų.
Festivalio programa birželio 1 d. prasidėjo Pažaislio
vienuolyno ansamblio didžiajame kieme. Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras,
Kauno valstybinis choras ir
solistai atliko Carl Orffo sceninę kantatąAfroditės triumfas ir roko grupės "Pink
Floyd" muziką, pritaikytą
simfoniniam orkestrui. Vė
lesni koncertai, kaip ir kasmet, pasklinda po įvairias
Lietuvos vietoves: Kauno pilj, Zyplių, Žemaitkiemio ir
Sešuolėlių dvarus, Kauno
botanikos sodą, Zapyškio,
Žeimių, Skarulių šventoves,
Pociūnų oro uostą, o šiemet
dar ir į Kelmės Švč. Mergelės Marijos gimimo šventovę
su G. Rossini Stabat Mater.
Valstybės dieną, liepos 6,
festivalis persikėlė į Kauno
pilį, kur buvo rodoma Vytauto Rumšo režisuota Balio
Sruogos istorinė kronika Kazimieras Sapiega. Joje vaidino Vilniaus ir Kauno dramos
aktoriai, choro artistai, senosios muzikos atlikėjai, raiteliai. Festivalis baigsis rugpjūčio 31 d. Pažaislyje P.
Mascagni operos Kaimo garbė koncertiniu atlikimu su
Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru, Kauno valstybiniu choru ir Lietuvos,
Italijos ir Gruzijos operos
solistais.
Vilniečių styginių kvartetas "Chordos" gegužę koncertavo Norvegijos sostinėje
Oslo. Dešimtmetį gyvuojanti
grupė Sofienbergo šventovėje atliko norvegų kompozitorių Frank Nordensteno ir
Olav Bergo klarnetų kvintetus, talkinami norvegų klarnetininko Roger Vigulf. Programoje buvo ir du lietuviški
kūriniai - Ramintos Šerkšnytės Rytų elegija (2003) ir
Arvydo Malcio Horizontas
Vertikalėje (2004). Per dešimtmetį kvartetas dalyvavo
beveik visuose svarbiuose
Lietuvos festivaliuose - Vilniaus festivalyje, Iš arti, Gaida, Jauna muzika, Permainų
muzika, Vilnius Jazz ir užsienio festivaliuose, kaip Maerzmusic Berlyne, Klangspuren
Austrijoje, Ost-West Podium
Vokietijos Kasselyje.
Pasaulio esperanto žurnalistai gegužės 26-30 d.d.
buvo susirinkę į Vilniuje surengtą pirmąjį žurnalistų esperantininkų kongresą. Vilniaus rotušėje ir Seimo rū
muose posėdžiavo apie 180
dalyvių. Pagrindinė kongreso tema - Tarptautinis ir
tarpkultūrinis bendradarbiavimas: žurnalistika ir esperanto kalba. GK
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Trijų rašytojų
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
MOKA UŽ:

dolerių

IMAUŽ:

90-179 d. term. ind .......... 1.50% Asmenines paskolas
180-364 d. term. ind......... 1.50%
nuo ..•.......5.75%
1 metų term. indėlius .......•2.00%
2 metų term. indėlius .......•2.50% Sutarties paskolas
nuo ..•.......5.75%
3 metų term. indėlius .......•2.85%
4 metų term. indėlius .......•3.10% Nekiln. turto paskolas:
5 metų term. indėlius .......•3.25%
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų "cashable" GIC .....•2.50%
1 metų •.......5.25%
1 metų GIC-met. palūk•.....•2.75%
2 metų GIC-met. palūk. . ....•3.25%
2 metų •.......5.40%
3 metų GIC-met. palūk•.....•3.75%
3 metų •.......5.50%
4 metų GIC-met. palūk•.....•4.10%
4 metų •.......5.80%
5 metų GIC-met. palūk. . ....•4.25%
5 metų •.......6.05%
RRSP, RRIF "Variable" ......• 1.50%
Su keičiamu
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.85%
nuošimčiu
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. . .4.25%
1, 2, 3 metų ....4. 75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. • .4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. • .4.60%
Taupomąją sąskaitą ••••••••• 0.10% Duodame CMHC
Kasd. pal. čekių sąsk. iki ...•0.10% apdraustas nekilnojamo
turto paskolas
Amerikos dol. kasd. pal.
taupymo sąsk........•0.10%
Duodame komercines
Amerikos dol. GIC 1 metų
term. ind. • ........... 1.75% nekilnojamo turto paskolas

Siekiant knygų sudarymo originalumo,
pavyzdžiu galėtų būti neseniai pasirodęs stambus leidinys Trys iš Pajūralio. Tai trijų rašytojų
- Jonės Pipiraitės-Tomarienės, Adomo P. Jaso
ir Stasės Vanagaitės-Petersonienės - gyvenimų apybraižos, pailiustruotos gausiomis nuotraukomis, ir jų kūrybos atrinkti gabalėliai. Jie
būdingai ir taikliai papildo biografinių duomenų žiupsnelius. Peržvelgęs ir dar tik kai ką
paskaitęs 278 puslapių, maždaug vadovėlio
formato, knygoje, jau gali ramia sąžine pritarti knygos autorei Stasei Vanagaitei-Petersonienei, įvadiniame žodyje pareiškusiai, kad
"tai lyg paminklėlis tėviškėms, kurių dėl krašto
okupacijos netekome, bet ir svetur gyvendami
jų niekada neužmiršome, apie jas svajojome ir
jų likimu rūpinomės".
Trys pajūrališkiai nutarė išleisti bendrą
knygą. Nutarė ir padarė - pastatė tą paminklėlį, kokio ligi šiolei nebuvo tekę matyti. Nors
rašytojai iš Pajūralio lietuvių grožinę literatū
rą skaitantiems daugiau ar mažiau pažįstami partizanais, politiniais kaliniais, tremtiniais,
jie šioje knygoje prisistato visai iš arti, ypač sa- žymesniais veikėjais. Snk.
vo asmeninėmis nuotraukomis, kuriose ne tik
Stasė Vanagaitė-Petersonienė, Trys iš Pajū
jie patys, bet ir artimiausi jų giminės. Be to,
ralio. Korektorė Lilija Jasaitė. Parėmė
šios knygos skaitytojai susipažins ir su Pajūra
Lietuvių fondas. Tiražas 250 egz. Spausdiliu bei iš šios vietovės kilusiais žmonėmis no Ričardo spaustuvė, Čikaga, 2008.

''Karalių
2008 m. gegužės 31 d. 48 žmonės susirinko

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 Yo nge creec, uice 1508
M2M 4 3
Toronco,

Laima Sližauskas
pirkimo ir pardavimo

Auksučių ūkio ir miškų centre (AŪMC), Šiaulių

apskrityje, netoli Kuršėnų miestelio esaneksperimentiniame ūkyje. Susirinkusieji
dalyvavo programoje, kurios tikslas supažindinti vietinius ūkininkus su smidrų (šparagų)
komerciniu auginimu bei produkcijos įgyven
dinimo galimybėmis Lietuvoje. Per penketą
metų, kai Auksučių ūkio ir miškų centre buvo
vykdomi tyrimai, pastebėta, kad ši kultūra labai gerai auga Lietuvos dirvožemyje. Ištirta,
kad smidrų derliaus paklausa auga ir jų auginimu besidomintiems asmenims/ūkininkams
galimas nemažas pelnas.
Smidrai dažnai vadinami "karalių maistu".
Tui tarptautiniu mastu vartojama daržovė, tačiau dėl kažkokių priežasčių nepaplitusi Lietuvoje. Čia smidrai auginami kaip gėlės. Daugelis žmonių Europoje, Azijoje ir Šiaurės
Amerikoje neįsivaizduoja savo mėgstamų patiekalų be smidrų. Jų auginimas ir vartojimas
maistui paplito Viduržemio jūros regiono rytinėje dalyje dar prieš 2000 metų. Graikai ir romėnai vertino smidrus dėl jų unikalaus skonio, sudėties ir medicininių savybių.
Visiems dalyvavusiems AŪMC renginyje
buvo suteikta informacijos apie smidrų auginimą, ligas ir kenkėjus, derliaus apdorojimą,
reikalavimus produkcijai bei produkcijos įgy
vendinimą. Iškart po teorinės dalies vyko restoranų "Vincents" vyriausiojo virėjo iš Rygos
čiame

Lietuvoje

Martins Ritins šparagų gaminimo pamokos
bei šparagų ragavimas ir įvertinimas. Martins
Ritins pastebėjo, kad vis daugiau žmonių jo
restorane nori patiekalų su smidrais, o jo vietiniai tiekėjai Latvijoje nesugeba užtikrinti
paklausos. Virėjas buvo nustebintas smidrų,
užaugintų AŪMC, dydžiu ir kokybe.
Net šeši iš dešimties ūkininkų susidomėjo
šios kultūros auginimu. Susidomėjusiems ūki
ninkams centro darbuotojai išdalins po 1000
daigų pradžiai. Centras planuoja padėti šiems
ūkininkams ir išdalinti per 10000 augalų. Centras planuoja koordinuoti Smidrų Augintojų
draugijos suformavimą, kol ūkininkai bus pasiruošę pateikti gaminius rinkai.
Seminarą- lauko dieną smidrų tema surengė AŪMC, parėmė Auksučių fondas JAV,
Lietuvos Žemės ūki~ ministerija, Šiaulių universitetas, Lietuvos Zemės ūkio universitetas
ir Bridges _fondas. Auksučių ūkio ir miškų
centras (AUMC) yra pelno nesiekianti viešoji
įst~iga, įsteigta pagal Lietuvos įstatymus.
AUMC finansiškai remia Auksučių fondas
(įsikūręs Kalifornijoje, Burlingame) ir keletas
kitų organizacijų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie ūkio veiklą aplankykite internetinį tinklalapį www.aukfoundation.org.
V. Šliupas, P.E., Auksučių projektų vadovas,
Auksučių fondas (Auksuciai Foundation).
Išsamesnė informacija: Leland Ruth 916 4576529 arba Leland Ruth@aol.com

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

PĖDOS SPECIALISTAS
CHI ROPODI ST ROBERTAS

'lndependenUy Owned and Operaled. REALTORI'

@RTODONTĖ
Dr.

maistas''

Įgyvendinant smidrų (šparagų) projektą

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI

AMEX EURO ČEKIŲ

knyga

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!

„
„
„
„
„
„
„

KULNO SKAUSMAI
PĖDOS

PIR

El E O
N SKLA DUMAI
• PLOK Č I APĖD YSTĖ
IR EISENOS UTRIKIMA I
• PĖDOS DEFORMACIJ Ų
TAI YMA ORTOPEDINIAI
• VAIKŲ

KAU MAJ

TŲ

AGŲ

DEFORMACIJO

DEFORMACIJO IR

GRYBELINIAI SU IRGIMAI
ĮAUGĘ

Vi TI

AGAI
Ė

l DĖKLAI

NEJAUTRA IR

HIRURG INIS GYDYMAS
SE I ORŲ P DŲ PRI Ž I ŪRA

352 WILLSO

NEKRAŠAS

L.:::~_

_!

• PRllMAM VISUS
PLANINIUS DRAUDIMUS
• STERILOS Į R ANKIA I

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

BESTWAYTO
TRAVEL Inc.
Royal York Plaza,
1500 Royal York Rd.,
Toronto, ON M9P 366

KELIONIŲ AGENTĖ

ASTRA SKUPAITĖ
TATARSKY
BI LIETŲ IŠPARDAVIMAS
skrendantiems j Lietuvą,
kelionių draudimai,
kelionės l Karibų salas.
Dėl informacijos ir
registracijos skambinti

Ccll (4 16) 473-9020
Fax: 416 249-7749
El.p.: astra.bestway@on .aibn.com
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PARAMOS NUOŠIMČIAI
Palūkanų norma 4.75%

TAUPOMOJ l

INVliSTICINii

SĄ.SKAITA

SĄ.SKAITA

PAPILDOMA
TAUPOMOJ l
"Planas24"

" GIC" INDĖLIAI
0.75%

KASDIE N INIŲ

PALŪKANŲ ČEKIŲ l TAUPOMOJI
Balansas: $0 - $4, 999. 99

Lietuvos banko ~008.VI.30 išleista 50 Lt moneta, skirta Lietuvos kryždirbystei, kurią
UNESCO įrašė i Zmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą Ntr. WW»:,lb.lt

$5,000.00 - $9,999.99
$10,000.00-$24,999.99
$25,000.00-$59,999.99
Virš $60,000.00

0.05%
0.10%
0.25%
0.50%
1.25%

(taikoma s pe lno padalinimas)

l
2
3

metų

2.75%
3.2 5%
metų
3.75%
4 metų
4.10%
5 metų
4.2 5%
l metų kas mėn . mokomos palūkanos 2 .2 5%
2.5 0%
l metų iškei čiama s
1.80%
l metų JAV d olerių
metų

" GIC" INDĖLIAI
(pelno pada lin imas n eta iko mas)

Filmas
Istoriniu vaidybiniu filmu
Žalgiris - Geležies diena bus
pažymėtas Lietuvos vardo
tūkstantmetis ir Žalgirio mū
šio 600-osios metinės, skelbia
BNS. Filmo sukūrimui birželio 11 d. pritarė Lietuvos vyriausybės strateginio planavimo komitetas. Vyriausybės
patvirtintoje Lietuvos tūks
tantmečio programoje yra numatyta sukurti istorinį filmą.
2006 m. Istorinio filmo sukū
rimo ir pagaminimo projektų
vertinimo komisija iš dešimties pateiktų scenarijų išrinko
du geriausius: Lietuvos kino
studiįos projektą "Margiris"
(rež. Sarūnas Bartas) ir viešosios įstaigos "Studija 2" - Žalgiris- Geležies diena ( rež. Raimundas Banionis). 2007 m.
Krašto apsaugos ministerija
įtraukė į Žalgirio mūšio 600
metų jubiliejaus minėjimo
programą istorinio filmo Žalgiris - Geležies diena sukūri
mą. Todėl strateginio planavimo komitetas siūlo Istorinio

minės 1000-metį

filmo projektų vertinimo komisijai paskelbti nugalėtoju
projektą Žalgiris - Geležies
diena - taip bus suderintas istorinio filmo, skirto Lietuvos
vardo tūkstantmečiuiJ ir istorinio filmo, skirto Zalgirio
mūšio 600 metų jubiliejaus
minėjimui, sukūrimas.

Filmas Žalgiris - Geležies
diena būtų epinė drama, skirta vienam svarbiausių Lietuvos istorijos epizodui - 1410
metų liepos 15 dieną įvyku
siam Žalgirio mūšiui, kuriame jungtinė Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė nugalėjo
Kryžiuočių ordiną. Scenarijuje atspindėti įvykiai atskleidžia vieno audringiausių Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpių dvasią, kai savo jėgas
valdovų sostuose išbandė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir būsimas Lenkijos karalius Jogaila. Pagrindinis dė
mesys filmo scenarijuje skiriamas Lietuvos kunigaikščių
santykių evoliucijai, atsklei-

džiamas

Nemokami į n aša i ,
i šGmim al,
če ki ų potornov i moi

dviejų asmenybių

+

ir

metų

4

metų

DOL E RI Ų KASD I ENINIŲ

JAV

PALŪKAN Ų

0.25%

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS
Atviras, kinta m ųjų p a lūkanų

l
2
3

metų pastoviųjų pal ūkanų

4

m etų

5

m etų

m etų
m etų

Ko m e rcin ės

pagal

4.75%
5.25%
5.45%
5.55%
5.80%
6.15%

kredito paskolo s sute ikiamos

pa re ikalavimą

metų

o
z
~

rl'J.
~

>4
>rl'J.

amžiuje dar vagiate autoŽmona vyrui:
- Daktaras tau leido iš- mašinas?
gerti tik du stiklelius, o tu
- Matote, ponas teisėjau,
jau šeštą mauki ...
kai buvau jaunas, dar nebu- Matai, aš buvau dar pas vo automobilių.
du daktarus.
*
*
- Koks skirtumas tarp
Tuisėjas klausia kaltininką:
advokato ir rato?
- Kiek jums metų?
- Advokatas nepatep- Devyniasdešimt, pone tas tylės - o ratas girgždės.

30 - 89 dienų
90 - l 79 d i enų
180 - 269 d ienų
270 - 364 d ienų
l metų
2 metų
3 metų

4

metų

5

met ų

I škeičia mi

teisėjau.
- Neįtikima!

Parengė

Tokiame

Stasys Prakapas

įmonės.

- - - - - - • 1111111111111111111111

ANTANAS GENYS

ar gauti informacijų,

prašau man paskambinti.
Prižadu mielai ir sąžiningai
patarnauti.

Lina Kuliavienė
2320 Bloor Street West
Toronto, Ontario M6S 1 P2

"J ūsų nekilnojamo turto
aptarnavimas nuo 1981"

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS
PATIKIMOSE RANKOSE!
Dėl nuosavybės įvertinimo

Tel. (416) 762-8255

Fax. (416) 762-8853

mažesniais

PENSIJŲ

FONDAI

Ka sdieninių kintamųjų po lūko nų

l

metų p astoviųj ų palūka n ų

RIBOTAS KREDITAS SU
2
NEKILNOJAMO TURTO UŽSTATU 3

metų

N ua palūka nų norma+ 0.0%

metų

ASMENINĖS PASKOLOS
N ua palūka nų norma+ 1.0%

4
5

metų

metų

3.00%
3.50%
3. 85%
4.2 5%
4.50%
4.60%

Visi pa teikti nu o ši m~i a i ga li būti
ke iciami be jspė j i mo

ASMENINIS RIBOTAS
KREDITAS

M:M
PARAMA

Palankūs nu ošim č iai . M alo nus ir są ži n i ng o s asm eni nis patarnavimas.
2975 Bloor W. 41 6-207-9239 1573 Bloor W. 41 6-532-1149 www.pa ra mo.ca

1
<!
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ONTARIO LAND SURVEYOR

TOMAS A. SENKUS, B.Sc .OLS . OUP
E-mail: tomsenkus@rogers.com

Jei norite pirkti ar parduoti
namą,

term i ną

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M98 4W7

1111111111111111111111111111111111111111111111

RC>"V.A.L LEP.A.CiE

prieš

1.60%
1.80%
1.85%
1.90%
2.20%
2.50%
2. 85%
3.10%
3.25%

nu oš i mči ais

ATSI STA PAMINĖTI

"Mitteilungen aus baltischem Leben", 2008 m. gegužė,
16 psl. Vokiečių - baltiečių
draugijos leidinys, Herdweg 79,
64285 Darmstadt, Germany.
Nuotraukomis pailiustruotame
straipsnyje rašoma apie ilgą
Lietuvos kelią į nepriklausomybę ir įtemptus santykius su
Rusija dėl Mažeikių naftos

iškeiči amas

TERMINUOTI INDĖLIAI

N ua pal ū kanų norm a + 2. 0%

rl'J.

3. 35%
3.95%
4.30%
4.5 0%
4.60%
3.25%

metų

5 metų
l metų

dviejų valstybių suartėjimas,
padėjęs sutelkti jėgas lemia-

mai kovai su grėsminga priešo
kariuomene. Scenarijaus autoriai yra Juozas Marcinkevičius, Marius Daškus ir R. Banionis (jis taip pat ir režisierius), istorijos konsultantas Rimvydas Petrauskas, kino konsultantai - Marijonas Giedrys
ir Vytautas Vilimas.
Premjera numatoma 2010
m. liepos mėnesį. Kultūros ir
Finansų ministerijos svarstys
istorinio filmo Žalgiris - Geležies diena sukūrimo finansavimo klausimą, rengiant 2009 ir
2010 metų valstybės biudžeto
projektus.
Užsienio reikalų ministerijos paprašyta derėtis su galimais užsienio partneriais dėl
paramos kuriant ir demonstruojant šį filmą. Lietuvos vardo tūkstantmetis bus minimas
2009 metais, o Žalgirio mūšio
jubiliejus 2010 metais.
BNS-Inf.

l
2
3

skambinkite

(416) 236-6000
Sutto n Group-Assurancc Rcalty Inc.

TEL: (416) 237-1893

FAX: (416) 237-0426

RATHBURN & WEST MALL skubiai parduodamas erdvus 2 miegamųjų su gerai izoliuotu saulės
kambariu visiškai atremontuotame pastate. Autobusas prie
durų nuveža tiesiai i požeminio
stot į . Arti prie mokyklų , apsipirkimo ... Pastatas turi žaidimų ir
gimnastikos kambarius, taip pat
yra pirtis, teniso aikštelė, vaikų
žaidimo parkas.
Prašoma kaina $149,900.
Dėl apžiūrėjimo nedelsiant
SKAMBINTI

TEODORUI STANULIUI, broker

416-879-4937
ar į namus 416-231-4937.

RE/MAX WEST REALTY tiesiog
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į olimpiadą

Vilnius, birželio 21 d. (BNS). Lietuvos tų į pirmąją tautinę olimpiadą susirinko lietuprezidentas Valdas Adamkus įteikė vėliavą į viai iš viso pasaulio. "Šiandien su džiaugsmu
olimpiadą Kinijos sostinėje, Pekine, vyksiančių žvelgiu į Lietuvos sporto šeimą ir prisimenu
lietuvių olimpinės rinktinės nariams. "Su tuos metus. Noriu padėkoti visiems sporto vejumis savo širdimi ir mintimis būsime ir mes. teranams, sportininkams, treneriams ir 'tyĮteikiu jums Lietuvos valstybės vėliavą, po ku- liesiems sporto darbininkams' -jaunimo meilę
ria olimpiniu taku kartu su jumis žengs ir visa sportui skiepijantiems kūno kultūros mokytoLietuva", - Kauno Vytauto Didžiojo karomu- jams - už ilgametį darbą ir įdėtas pastangas",
ziejaus sodelyje sakė prezidentas. Kaune šalies - kalbėjo prezidentas. V. Adamkus pabrėžė,
vadovas dalyvavo pirmosios Lietuvos tautinės kad okupacijos metais drausta tautinių olimolimpiados 70-mečio paminėjimo šventėje. pinių žaidynių tradicija išliko gyva toli nuo
Joje V. Adamkus pažymėjo, kad Vytauto Di- Lietuvo~ - jos buvo rengiamos Toronte (Kadžiojo karo muziejaus sodelis buvo svarbi vie- nada), Cikagoje (JAV), pasiekė net Adelaidę
ta ta prasme, kad būtent į Kauną prieš 70 me- (Australiją). Inf.

Lietuvis EDVARDAS ŠULAITIS

Nors Lukas Veržbickas
dar
tik 15-ąjį gimtadienį, tačiau jo
namuose New Lenox (IL) jau
puikuojasi daugybė medalių
ir taurių, laimėtų įvairiose bė
gimo ir triatlono varžybose,
vykusiose JAV miestuose. Birželio 26 d. Lukas iškovojo vieną svarbiausių perĘ,alių savo
sportinėje veikloje. Sis Kaune
gimęs jaunuolis tapo "2008
USA Youth Outdoor Track &
Field Championship's" 3000
šių metų sausį atšventė

metrų bėgimo nugalėtoju

bėgimo čempionas
paskutinį kilometrą
žė į priekį
baigmės.

jis išsiverir pirmavo iki pat
Luko laimėjimas

tų varžovų. Tačiau bėgdamas

(13-14 metų) grupėje. Dar
kiek anksčiau jis iškovojo pirmąją vietą jaunuolių grupės

triatlono varžybose, kurios
vyko Des Moines mieste,
Iowa valstijoje. Lukas pirmenybę teikia šiai sporto šakai ir
tikisi pasiekti geriausių rezultatų.

"In-

termediate" (15-16 metų) jaunimo grupėje. "University of
North Carolina" sporto stadione jis laimėjo pirmąją vietą
JAV lengvosios atletikos federacijos surengtose jaunimo
varžybose, kurios vyko penkiose amžiaus grupėse (nuo
10 iki 18 metų).
Jaunasis lietuvis šį kartą
parodė geriausią savo asmeninį rekordą, 3000 m nuotolį
nubėgęs per 8 min. 49.37 sek.
Antras atbėgęs Bowles Parker
atsiliko beveik 11 sekundžių
Ųo laikas - 9 min. 00.16 sek.)
Sio nuotolio geriausias laikas
šitoje amžiaus grupėje buvo
1993 m. Billy Harper'io (8
min. 27.00 sek.). Varžybose
Lukas pirmuosius du kilometrus buvo kiek atsilikęs nuo ki-

9-0 SPORTAS

Džiaugiasi jaunuolio treneris kaunietis Romas Bertulis, taip pat ir jo mama Rasa
Viršilovaitė, kuri yra buvusi
1984 m. Sovietų Sąjungos 3 ŠALFASS varžybose 2008 m. gegužės 17-18 d.d. Detroite, MI,
km bėgimo studentų čempio sidabro laimėtojai "E" klasėje. Stovi - treneriai M. Leknickas
nė. Jų visų pastangos iki šiol
ir J. Ažubalis; žaidėjai: J. Juodis, J. Dubiel, A. Craig, L.
davė gerų rezultatų, nors noJanowicz, A. Ažubalis ir P. Stasiulevičius
Ntr. P. Vilkelio
rint dalyvauti toli nuo Čika
gos vykstančiose varžybose
reikia ir nemažai lėšų. Lukas
nepriklauso jokiam amerikieGegužės 17-18 d.d. Det- iki 12 m. amžiaus iš Anapilio
čių klubui, tad viską tenka aproite
vykusiose ŠALFASS jau- klubo atstovavo 2 komandos.
mokėti iš savo kišenės.
nių krepšinio pirmenybėse ge- Baltą komandą sudarė: D.
Luko artimiausios varžybos - JAV triatlono jaunimo rai pasirodė Anapilio sporto Grigutis, R. Horner, L. Karklubo krepšininkai. Vaikai iki tavičius, A. Petronis, R. Rė
čempionatas, rugpjūčio mė
8 m. amžiaus klasėje laimėjo kus, L. Vilkelis ir, vedama R.
nesį Colorado Springs mieste,
CO. Apie šį jauną lietuvį spor- sidabro medalius, baigmėje Petronio, laimėjo sidabro menusileidę Čikagos "Lituani- dalius, baigmėje nusileisdama
tininką neseniai rašė The New
cos" žaidėjams. Komandą su- Čikagos "Lituanicos" pirmai
Lenox Patriot laikraštis.
Jame paminėta, kad Lu- darė: V. Balcita, T. Biskys, J. komandai. Anapilio žalia kokas pagerbtas N ew Lenox Gielažauskas, L. Kairys, F. Ja- manda dėl trečios vietos įvei
nušauskas, A. Vilkelytė. Tre- kė "Lituanicos" antrą komanmokyklų tarybos susirinkime,
neris
P. Vilkelis. Vaikams iki dą ir iš varžybų sugrįžo su
kur jis gavo apdovanojimą 10
m.
amžiaus irgi atiteko bronzos medaliais. Komandą
"Certificate of Achievement".
sidabro
medaliai. Baigmėje sudarė: L. Aleknevičius, l.
Lukas šiemet baigęs N ew
pralaimėta
Klyvlando "Žai- Brazdeikis, A. Craig, J. J arecLenox "Liberty J unior High
bo"
krepšininkams.
Komandą kas, G. Moore, l. Šlyka, R.
School" 8-ąją klasę, minėta
sudarė: A. Ažubalis, A. Craig, Szwarc. Treniravo S. Ignatavime laikraštyje vadinamas
lengvosios atletikos žvaigžde. J. Dubiel, L. J anowicz, J. Juo- čius ir L. Šlyka. Mergaitės iki
dis ir P. Stasiulevičius. Treni- 16 m. amžiaus, nors komandą
ravo J. Ažubalis ir M. Lek- sudarė tik 14-15-metės, laimėjo sidabro medalius, baignickas.
Mergaitės iki 12 m. amžiaus mėje nusileisdamos "Litualaimėjo bronzos medalius (111 nicos" žaidėjams. Komandą
vietą), įveikusios Klyvlando sudarė: V. Grigutytė, V. Jo"Žaibo" krepšininkes. Ko- nuškaitė, R. Rėkutė, A. Rudmandą sudarė: A. Grigutytė, nitsky, L. Saplytė, A. Stončiū
J. Horner, J. Horner, N. Liu- tė, A. Vaškevičiūtė ir D. Viltikaitė ir E. Milukaitė. Trene- kelytė. Treneriai: V. Juzėnas
ris W. Horner. Berniukams ir A. Juzėnas. Pranas Vilkelis

Grįžo

Garsėjantis Čikagos apylinkėse gyvenantis lietuvių jaunasis sportininkas Lukas
Veržbickas

Charlotte mieste buvo antrasis pagal svarbą šio jauno
sportininko veikloje. 2007 m.
pabaigoje (gruodžio 8 d.) Lawrence mieste, Kansas valstijoje, JAV "Cross Country" čem
pionate jis buvo pirmasis 4 kilometrų nuotolyje savo amžiaus

su medaliais

Š.m. birželio 14 d. įVĮko St. Domenic's Parish kasmetinės golfo varžybos. Montrealiečiai lietuviai, daugiausia iš Sv. Kazimiero parapijos, dalyvavo. Pirmoj eilėj (iš k.) Sharon BanksRašytinienė, l vieta moterų grupėje (low gross), Edythe Mackenzie, suorganizavusi dieną, ir
Linda Visockaitė-Poole, l vieta moterų grupėje (lowest net)
Ntr. V. Lietuvninkaitės
-=======!1

SKAUTU VEIKLA

11-----

• Iš Kanados rajono į LSS vadovybę kandidatuoja: į vy- s. Rūta Baltaduonytė-Lemon; į Tarybą v.s. Romas Otto; į Kanados rajono vadus - v.s. Marius Rusinas; į Kontrolės komisiją - skautininkės Dalia Steponaitienė, Ilona Tarvydienė, Kristina Dambaraitė-J anowicz; į
Garbės teismą - s. Algis Kaminskas. Inf.
riausią skautininkę

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www.tevzib.
com laukia jūsų apsilankymo. Skaitytojai kviečiami
susipažinti su juo ir siųsti
savo pastabas elektroniniu
paštu - tevzib@rogers.com

Šachmatininkai (iš k.) P. Vilkelis, A. Budraitis, R. Vaičaitis ir
E. Bartminas, dalyvavę ŠALFASS šachmatų pirmenybėse
š.m. gegužės 24 d. Toronte, ON. Laimėtoju tapo A. Budraitis,
įveikęs R. Vaičaitį, palikę 111-čioje vietoje P. Vilkelį
Ntr. P. Vilkelio
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ZODIS

Adolfo Ramanausko-Vanago 90-osioms gimimo metinėms
šalies bendrojo lavinimo mokyklose buvo surengtas
rašinių konkursas, kurį organizavo Alytaus Adolfo RamanauskoVanago vidurinė mokykla. Spausdiname antrqją vietą laimėjusį
Ltzzdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 2ga klasės mokinės Ais-

pažymėti

tės Pileckaitės rašinį.

"Adolfas RamanauskasVanagas buvo vienas iš tų kelių dešimčių tūkstančių kovotojų, kurie išėjo į kupiną pavojų miško gyvenimą iš dvasiškai sveiko lietuviško kamieno, atsinešdami geriausias
tautos ir valstybės tradicijas,
kurios buvo išpuoselėtos per
nepriklausomos Lietuvos dvidešimtmetį", - tai ištrauka iš
Adolfo Ramanausko-Vanago
knygos Daugel krito sūnų ... ,
kuri verčia susimąstyti.
Sužinojusi, kad netoliese,
Lazdijų rajone (Seinų apskrityje), Būdviečio seniūnijoje
(Rudaminos valsčiuje), Bielė
nų kaime gyveno iš Jungtinių
Amerikos Valstijų 1921 metais sugrįžusi Liudviko ir Elenos Ramanauskų šeima su sū
numi Adolfu, nusprendžiau
nuvykti į tą vietą, kurioje pamačiau slegiantį vaizdą: vienišus medžius, šulinį bei kry-

iš

mūsų

turime savo

kelią

ir

pradžią, taip ir šiam Žmogui

gyvenimas skyrė savą kelią.
Adolfas matė ir suprato, kad
sovietinė bei vokiečių okupacija suvaržys tautos laisvę
bei sunaikins tautą, sutryps
Lietuvos valstybės pamatus,
jos nepriklausomybę taip sunkiai iškovotą, pasiųs Lietuvos
žmones į Sibirą ar Anapilin.
Be kovos laisvos lietuvių tautos nebus. Adolfas pasirinko
- partizano kovos kelią. 1945
metais, pavasarį, pabudus
gamtai, jis tapo partizanu.
(Partizanai - vietos gyventoj ai, savanoriškumo principu
susijungę į ginkluotus būrius Vaikai žaidžia
ir veikę prieš okupantus). Vargu
ar tuomet A. Ramanauskas-Vanagas yra 1949 m. Vasario
Sovietiniai okupantai koVanagas galėjo patikėti, koks
16-osios LLKS tarybos dekla- voje su partizanais taikė įvai
bus ilgas, sunkus, kupinas paracijos signataras, LLKS su- rias kovos priemones bei bū
vojų jo paties pasirinktas gyvažiavimo metu jam suteiktas dus, kad tik sunaikintų partivenimo kelias.
laisvės kovotojų partizanų zanus, jų artimuosius, lietuvių
majoro laipsnis. Tų pačių me- tautą. Jie su istrebiteliais plė
žių atremtą į liepą, tolėliau
tų rudenį jam suteiktas parti- šikavo, žudė apsirengę partipaėjus nepereinamus krūmy
zanų drabužiais, o kaltę suzanų pulkininko laipsnis. Jis nus. Medžiai reiškia šį tą dauLietuvos laisvės kovos sąjū versdavo partizanams. Ką
giau, juk jie seni, vadinasi, sudžio tarybos prezidiumo pir- reiškė ir kas nešioja istrebitejungia dabartį su praeitimi.
mininko pirmasis pavaduoto- lio vardą gerai paaiškino
Jei liepa prabiltų, manau, gajas, ėjęs ir LLKS Tarybos pre- Adolfas Ramanauskas-Vanalėtų papasakoti ne vieną istozidiumo pirmininko pareigas, gas savo straipsnyje apie stririją ar įdomybę, juk ji yra praLLKS Gynybos pajėgų vadas, bus: "Tėvynę mylintis lietuvis
eities dienų liudininkė. Ma1998 m. sausio 26 d. LR prezi- ištaria šį vardą su pasišlykšnau ji papasakotų, kad Adolfo
dento dekretu suteiktas briga- tėjimu, nes labai gerai žino,
Ramanausko-Vanago tėvai tudos generolo laipsnis (po mir- kad šį bjaurų vardą nešioja tik
rėjo Bielėnų kaime nusipirkę
rusas, totorius ir girtuoklis,
ties).
6 hektarus žemės. Šiame atovagis,
žmogžudys, bedievis,
Tiek daug žmogaus pakiame, kažkuo išsiskiriančia
tautos
išgama lietuvis". Ne
siekta per tokį trumpą gyvenime nuo kitų kaimų, gimė
Aistė Pileckaitė
daug
lietuvių buvo išgamos ir
mo kelią. Pasiėmusi A. RaAdolfo sesuo Aldona ir brolis
manausko-Vanago atsimini- nevertinantys savo tautos. DiAlbinas. Tėvai nuo mažumės
Priėjus prie apaugusio kedžioji dauguma lietuvių kovopratino vaikus prie sunkaus liuko, iškyla prieš akis įvairiu mų knygą Daugel krito sūnų„. j o už savo kraštą, Tėvynę ir
darbo. Vieniša liepa "paro- metų laiku "eitas" Adolfo Ra- atsiverčiu puslapį XIV ir skai- Lietuvą.
tau kaip partizaninės kovos
dytų" šiandien apaugusį nežy- manausko-Vanago partizano
Partizanai vadą Adolfą
kelyje
Adolfas Ramanauskas
mų keliuką, kuriuo Rama- kelias: Nemunaičio apylinkė
Ramanauską-Vanagą gerbė
nauskų vaikai keliaudavo į je, Alovės miškuose įstojo į -Vanagas gerai suprato, kad už kuklumą, draugiškumą,
Galinių pradžios mokyklą partizanų būrį ir buvo išrink- priešas - sovietiniai okupan- nuoširdumą, bet svarbiausia
semtis mokslo žinių. Adolfas tas būrio vadu, čia jis tapo tai, buvo "„.ne tik nepalygina- už visišką atsidavimą laisvės
buvo stropus ir gabus moki- "Vanagu" (Vanagas - tai sau- mai gausesnis ir geriau gink- kovai, meilę savo Tėvynei. Sanys. Baigęs Galinių pradžios lės paukštis, kurio simbolika luotas, bet jau turėjo ne vie- vo darbštumu ir principingumokyklą, 1930 metais įstojo į panaši į erelio ir sakalo). nos dešimties metų kovos su mu jis rodė gerą pavyzdį kiantrąją Lazdijų "Žiburio" Merkinės valsčiuje vadovavo pasipriešinimu, einančiu iš sa- tiems kovotojams, buvo ideagimnazijos klasę. Čia Lazdi- batalionui ir buvo pakeltas į vo valstybės vidaus patirtį. listas. Jo veikloje siejosi pedajuose - jo savarankiško kelio Merkio rinktinės vado parei- Kovoje mes mokėmės iš kar- gogo ir karininko savybės.
pradžia, toliau Klaipėda, Pa- gas, Dainavos apygardos va- taus patyrimo, kuris neretai
Suradau proskyną, vedannevėžys, Kaunas, Druskinin- das, Pietų Lietuvos partizanų buvo įgyjamas net gyvybės čią į Adolfo tėviškę. Jau stokai, Alytus. Kaip kiekvienas srities vadas, A. Ramanauskas kaina".
vint ant namo pamatų iškilo
dilema, ar lankėsi šiuose naBirutė Mažeikaitė-Ra
muose
Bilietai i Lietuvą 2008
manauskienė?
Istorija pasabirželio
27rugpjūčio
11
,
2008
Kanados Lietuvių
Fondas
koja, jog dar partizanavimo
$1,150
Lithuanian Canadian
Foundation
rugpjūčio 12 - rugsėjo 30, 2008
pradžioje 1945 metais spalio
l Re ·urrection R d. oronto ON !f9A G l
Tel.: 4 16- 89-5531
$900
7 dieną Adolfas ir Birutė susioro uosto mokesčia i papildomai $250
Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com
Jūsų

sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 46 metus
Kanados lietuvių organizacijoms davė 2.17 min dol.,
pagalbai Lietuvoje 0.60 min. dol. bei studentų stipendijoms

.Kanadoje ir Lietuvoje O.

m/,n.

dol.

Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius
per Helsinki

Taip pat bilietai kitomis oro
linijomis ir į kitas šalis
Skambinkite Gabrielei
Pabrėžaitei-Flore s

Raštines darbo valandos: plrmad . Ir trečiad. 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.

gabriele@bdt.ci..oNT REG . 03228277

BDTrr101·ld7 1·t1 ire1
1

Rašydamą šį rašinį pirmą

kartą paėmiau į
knygą, pradėjau

kienės

5700 Yonge Street at Finch

647-998-6405

ir jo žmoną Birutę Mažeikaitę
-Vandą. Slapta, netikėtai suimtas ir nuvežtas į Vilniaus
KGB kalėjimą. Partizanų vadas KGB požemių kameroje
buvo iš karto sadistiškai kankinamas, o Birutė Mažeikaitė
-Vanda buvo išvežta į lagerį.
Šiandien Adolfo Ramanausko-Vanago kapo nerasime,
nes saugumiečiai sugebėjo sušaudę jį "paslėpti". Bet partizanų kapai, esantys Lietuvoje
primena, kad jų kelias į laisvę
buvo aplaistytas krauju ne veltui. Grįžusi į namus susimąs
čiau, kokį kelią man pasirinkti, kad jis būtų vertas tų
siekių už ką kovojo Adolfo
Ramanausko-Vanago vadovaujami partizanai.

Ramanauskaitės-Skokaus

O.b Orav Travel Inc.

Toli free 1-800 361-9487
Fax 416-221 -4885

Adolfą Ramanauską-Vanagą

rankas šią
skaityti ir
norėčiau ją tikrai perskaityti.
tuokė Nedzingės bažnytėlėje, Manau, kad mano gyvenimo
neįprastu ir jiems saugiausiu kelyje bus posūkių, stačių kalparos metu - naktį. Jų tvirta vų ir nuolydžių. Juos įveikti
santuoka truko dvylika parti- padės jo dukters Auksutės

Toronto, Ontario M2M 4K2

Remkime Kanados lietuvių fondą
ir prisiminkime jį savo testamentuose!

zaninio gyvenimo metų. Kažin
ar jie suspėjo aplankyti Adolfo tėvų žemę? Abu ėjo partizaninės kovos keliu, kurio
metu 1948 metais gimė dukra
Auksutė. Jos gyvenimo pradžios kelias buvo neįprastas:
be vardo, be pavardės, be pastovaus gyvenimo namų aplinkoje. Tik pasibaigus partizaninei kovai Auksutė galėjo
būti šalia tėvų. Tačiau ar ilgam? Kelias, kuriuo aš ėjau,
išsiskyrė, kaip Adolfo ir Birutės Ramanauskų. 1956 metų spalio 11 dieną, buvęs bendramokslis Kauno karo mokykloje, KGB agentas Antanas
Urbonas-Žinomas išdavė

Atliekame visus paruošimo
ir spausdinimo darbus.
Prieinamos kainos, aukšta kokybė .

TEl. (416) 252-6741
413 ROYAL YORK RD., TORONTO ON
(prie Evana}
Savininkas Jurgis Ku/Ja~ius

pasakyti žodžiai: "„.lieka uždarytas ištisas tautos
dvasinis klodas, kurio atvėri
mas neabejotinai skatintų jauną žmogų mąstyti ir suprasti
Laisvės, Nepriklausomybės,

Demokratijos vertybes."
Aistė Pileckaitė, Lazdijai
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Kas šiandien remia lietuviškus
Slaugos naIDus?

MIRTIES PRANEŠIMAS

At A

.

MYLIMAS TEVAS

IGNAS BUMELIS
(1923-2008)
iškeliavo amžinybėn š.m.
liepos 7 d. pas žmoną Hertą
ir sūnų Ričardą. Liūdi sū

nus Robertas, marti Kim,
vaikaičiai Kyle ir Kaelyn,
visi giminės ir daugybė
draugų. Vietoje gėlių, norintys pagerbti jo atminimą
yra kviečiami aukas siųsti Princess Margaret ligo-

Atsakyti į šį klausimą yra
tiesiog pavojinga: ne viską galima pamatuoti pinigine išraiška, ir ne visuomet pinigų
suma pasako, kiek žmogus atsisakė savo malonumų paremdamas šią instituciją, kad ir labai kuklia auka. O ką jau kalbėti apie pinigais neišreiškiamą vertę tų savanorių, kurie bendrauja su gyventojais?
Todėl pirmiausia noriu pareikšti nuoširdžią padėką ir
pagarbą tiems, kurių indėlis
yra nepamatuojamas pinigine
išraiška.
Tuliau noriu informuoti
visuomenę iš tos srities, kuri
yra pamatuojama pinigais. Tui

irgi yra labai svarbu, nes, be jų
gyvenimas Slaugos namuose
būtų kartus.
Per 2007 metus Slaugos
namai gavo $48,070.85 aukų.
Tą sumą sudėjo 193 asmenys.
Įdomu tai, kad 73% tos sumos
buvo gauta tik iš 7 asmenų,
kurie davė $1,000 arba daugiau. Pagarba jiems ir joms už
jų dosnumą. Didžiuma mūsų
žmonių nėra taip pasiturintys,
kad galėtų skirti $1,000 arba
daugiau Slaugos namams (jie
remia ir kitas institucijas), tad
pažvelkime į tuos, kurie davė
$100 arba daugiau. Tuj grupėj
buvo 49 žmonės, ir jų aukos
sudarė 94% visų aukų. Ar

ninei Thronte.

ŠEIMA

~W~\I~

DENT~L C~R.E

ILGAMETEI LN IR MOTERŲ BŪREUO NAREI

Dr. J. Birgiolas
Dr. S. Dubickas

AtA
VANDAI ŽUKAUSKIENEI

2373 Bloor St. West

mirus,
nuoširdžiai

užjaučiame

dukras

DAINĄ, GINĄ

Tel.

ir

LAURĄ, seserį STELLĄ bei jų šeimas -

(416)

763-5677

LN valdyba ir Moterų būrelis

AtA

•

MARUAI CHOROMANSKIENEI

•

iškeliavus amžinybėn,

•

nuoširdžią užuojautą

dukrai REGINAI, Kanados lietuvių katalikų centro iždininkei, bei visiems giminėms ir
artimiesiems reiškia -

Kanados lietuvių katalikų centras

•

(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 St. Clair)

Toronto, Ontario M6N 3P7

šiandien

Lietuvių

bendruo-

menėje yra tik 49, kuriems 100

dolerių nėra ypatingai didelis
pasiaukojimas arba našta?
Manau, kad ne.
Paskutiniu metu registruojasi nauji Labdaros fondo
nariai. Kai kuriose šeimose
net keli asmenys sudėjo po
$100 nario mokestį. Pagarba
jiems. Per kitą Labdaros fondo narių susirinkimą turėtų
būti svarstoma ar nebūtų ne
tik praktiška, bet ir pageidautina, kad nariai kasmet susimokėtų pvz. $50 nario mokestį, ir kad tai būtų įteisinta
"Membership by-law" būdu.
Tukia suma yra iš tiesų prieinama didelei visuomenės daliai. Nariais būtų tik tie, kurie
reguliariai per tą nario mokestį bent padengtų administracines išlaidas kaip draudimą, finansinį patikrinimą,

pašto išlaidas. O didesniems
projektams įgyvendinti, be
abejonės visuomet reikės
remtis mūsų visuomenės profesionalais, kurių finansinis
pajėgumas yra žymiai didesnis, ir tais, kurie savo darbu
suorganizuos lėšų telkimo vajus bei programas, kurios praturtina Slaugos namų gyventojų aplinką.

Leonas Radzevious
KELIONIŲ DRAUDIMĄ parū

pinu keliaujantiems i uisienį ir
ahybtantiems į Kanadą. Skam·
binti Mariui Rosinui tel 416
588-2808 (ext. 26) dienos metu.

J01VA CONSTRUCTION. At·
lieka staliaus, vidaus sienų (dry·
wall), dažymo, plytelių dėjimo,
elektros įvedimo, "plumbing"
darbus. Skambinti Algiui tel.
905 824-9821arba416 882--8531.

At A
IRENAI VAINIENEI
staiga mirus,
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą VLADĄ VAINIŲ,
sūnus TADĄ, SIMĄ ir marčią MEGALY, taip pat
Irenos motiną Lietuvoje -

Pauliaus ir Anelės Adomaičių šeima
Gintarė"/ė Mač'ionytė
Ieva Adomavič'ienė

MARLATTFUNERALHOMES
Marlatt laidotuvių namai jau daug metų
teikia aukštos kokybės paslaugas
erdviose patalpose
Mes jaučiamės naudingi galėdami ir
toliau teikti paslaugas
HAMILTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

AtA
VALENTINUI ADOMUI
RUTKAUSKUI
mirus, jo

žmoną ALDONĄ

ir jų vaikus nuošir-

džiai užjaučiame ir kartu liūdime-

Jadvyga ir J.Ytautas Kriščiūnai,
Bunny ir Juozas Grabiai, Evaristas Fedaras
Winnipeg, Man.

Danutė ir Jurgi.r Vulžiūnai, Čikaga, IL
PAREMKITE Thilkė& žjburius auka ar gųbės prenumerata, testa·
mentiniu palikimu. Iš anksto dėkingi - Tž 'feUUjai

615 Main Street East
Hamilton 528-6303
195 King Street West
Dundas 627-7452

Alan D. Macdonald
Manager
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LITHUANIAN TRANSLATIONS
VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu

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

paslaugoms atidaryta antra - nauja stomatologinė klinika

,,a.i-~A~
DENTAL ~
Dr.

[filJiOitl

Gintarė Sungailienė

Kviečiam1e Paramoįe ,[ sigyfi ų

(905) 785-3900

(905) 271-7171

115 Lakcshorc Road E.
104-3945 Doug Lcavens Blvd.
~
Mississa uga, ON LSG ! ES Mississauga, ON LSN OA5
L.....L-- - - ' www.watcrsidcdcntal.ca
www.9t hlinedental.ca

Euro valiutą ir
Euro ke liavi mo ček i us

DR. STASYS DUBICKAS
DANTŲ

(2975 Bloor St. W., i ryt'us nuo Roya1I Yo rk~

GYDYTOJAS

~;--.g...';:;.:~-\l}.~- .i;-"":=::....
~

P. S. Kel iaui1antlems rparduodame

398 Guelph Line, Burlington

PARAMA

sveikolos d ro udi mą

(tarp QEW ir Lakeshore Rd .)

H:H

Privati AUTO-AJKŠTĖ (''parking ")

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

Advokatas

DOSNI ŠIRDIS...
GYVENA AMŽINAI
LABDAROS lietuvių slaugos 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 l aiką savanoriaujant
suteiktų gyventojams didelio džiaugsmo.

SKAMBINTI:

ALGIS S. PACEVIČIUS PACE,

B.Sc., LLB.
Homelife Realty

PACE LAW FIRM

Plus Ltd.

žalos, atsiradusios ryšium su kūno
sužalojimu, išieškojimas
• imigracija i Kanadą
• tes tamentų sudarymas
• palikimų tvarkymas
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas
+ konsultacijos Lietuvos respublikos teisės klausimais
•

asmeninės

Tel. 416 236-3060
Tinklalapis: www.pacelawtirm.com

ADRESAS: 5 Resurrection Rd„ Toronto, ON M9A 5G1

Fax .tl6 236-1809

El.pašta': lawyers@pacclawfirm.com

6}fiitlffinune 6 FARM

tinklalapis: www.labdara.ca: el-paštas: finance@labdara.ca
LABDAROS fondas i§ra§o pakvitavimus atleldimul nuo pajamų mokesčių

Your Farm in the City

\ Qntat\O

MARGUTIS Parcels

fRe.s\'\ s~betf f i95
8'., Also„.

į Vilnių

~ + Black Currants

2008 m. liepos 16 d. ir liepos 30 d.

• Red Currants

***

Fax: 416 763-5097

Prašau kreiptis visais namų
pirkimo-pardavimo reikalais.
Patyrimas !;iofe srityje nuo 1987 m.

+ Yellow Beans
+ Green Beans

Toronto

lietuvių

pensi-

ninkų klubas rengia tradicinę
gegužinę High Parke, ploto
nr. 14 (įvažiavimas iš Bloor
gatvės, ta pati vieta, kur pernai), trečiadienį, liepos 23,

nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. Bus pietūs ir muzika. Bilieto kaina $8 asmeniui. Bilietus įsigyti
gailina pas Z. Barančiuką, 416
766-8603 arba V. Strimaitienę,
416 762-7792.

~~("
~;\.

• Peas

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių

2008 m. liepos 16 d. ir liepos 30 d.
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ

Tel: (416)233·4601
for l parcel

P ick Y our Own

Ras P

4134 Dundos St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (4 16) 233-304 2

s300*
off

NIJOLĖ B. BATES
Tcl. (416) 763·5161

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

416-232-2112/403

Sekantis siuntimas LAIVU

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

s300*
off

* coupon is valid only at " Margutis-Pysanka" head oft1ce.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ PR E N U M ERA T O R l A M S:

jeigu savaitraščio pristatymas vėluoja daugiau kaip 3-4
dienas, pateikite savo adresą KANADOS PAŠTO BENDROVEI telefonu 1-800-267-1177 arba el. paštu, tinklalapyje www.canadąpost.ca (pasirinkite Resources skyriuje
"Contact us'', tada "General Customer Service").

P ick

'
Monday

Y our

to F riday

8:00 am to 8:00 pm

Ūwn

Hou rs

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

'hitiwn~ , 8100 Steeles Ave. East, Markham

~.

.~ ·

905-294-3275

~. www.WhittamoresFarm.com
LAIDOTUV I Ų

~< ES 1'1\ l ~l

ART s·ruo10
PAMINKLAI

Ja\ S

• granitas, bronza, medis
• nemokami paminklų projektai,
konsultacijos
• skulptūros (paminklinės ir dekoratyvinės)

Telefonas

(905) 510-4707

El.paštas: kkesminas@hotmail.com

NAMAI

TORONTE
ETOBICOKE
ir

MISSISSAUGOJE
Vilniaus radijo laidos ulsie·
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875
kHz dažniu, 31 m ban2os ruože.

16

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

2008.VII.15

Nr. 28

'~ TORONT@ru

1

Prisikėlimo

Anapilio žinios

parapijos žinios

Išganytojo parapijos žinios
• Sekmadienį,
pamaldų nebus.

liepos 20,

• Pamaldos vyks sekmadienį, liepos 27, 9.30 v.ryto, kurias
ves Paulius Kravecas. Visais sielovados reikalais liepos mėnesį
prašome skambintiyarapijos pirmininkui Petrui Sturmui: 905
274-3529; arba tarybos nariui
Ernestui Steponui: 416 622-5896.

• Mirė a.a. Ignas Bumelis,
• Pirmos Komunijos iškil84 m. amžiaus. Laidotuvių apei- mių nuotraukos yra klebonijos
gos įvyko liepos 14, pirmadienį, raštinėje. Jas galima atsiimti
11 v.r. laidotuvių namų koply- šiokiadieniais 9 v.r. - 4 v.p.p., o
čioje. Palaikai bus sudeginti.
sekmadieniais po kiekvienų
• Rugsėjo 28, sekmadienį, Mišių.
• Zodis tarp mūsų liepos ir
bus švenčiama mūsų parapijos
Lietuvių Namų žinios
80 metų gyvavimo sukaktis. rugpjūčio mėnesių knygutės yra
•Liepos 13 d. Lietuvių NaPrašome jau dabar tą sekmadie- padėtos šventovės prieangyje. mų svetainėje pietavo per 130
nį pas~ėti dalyvavimui šioje Kaina $5.
svečių.
• Santuokai ruošiasi dr.
šventėje. Šiai sukakčiai parapi• Lietuvių Namų valdybos
jos taryba yra parinkusi šūkį: Indrė Čuplinskaitė su dr. Mare posėdis liepos 22 d., 7 v.v. Lie"Tikėjimo suvienyti ir vedami B. Cels.
tuvių Namų seklyčioje.
• Pirmoji "Kretingos" stojau aštuoniasdešimt metų!"
• Bare "Lokys" galima ste• Žodis tarp mūsų knygelių vykla Vasagoj baigiasi šį šešta- bėti tiesiogines sporto, pramoliepos-rugpjūčio laidą platina dienį. Antroji stovykla lietu- gines bei informacines Lietuvos
A. Augaitienė sekmadieniais pa- viškai kalbantiems vaikams pra- televizijos transliacijas. Dėl plasidės šį sekmagienį ir tęsis iki
rapijos salėje.
tesnės informacjos, pramogų
• Anapilio knygyne galima rugpjūčio 2 d. Seimų su vaikais tvarkaraščio ir laiko prašome
įsigyti Lithuanian Heritage žur- stovykla vyks rugpjūčio 24-30 skambinti į LN raštinę, tel. 416
nalo gegužės-birželio laidą. Taip- d.d. Mišios sekmadieniais sto- 532-3311 arba į barą, tel. 416
gi galima įsigyti lietuviškų kny- vyklų metu vyksta 11 v.r. Į šias 534-8214.
Mišias kviečiami stovyklautojų
gų, garsajuosčių bei garsaplokštėvai, svečiai ir apylinkėj gyvePasaulio Jaunimo dienos
čių (CD) papiginta kaina.
Australijoje
• Šiluvos Mergelės Marijos nantys lietuviai.
• Maldininkų kelionę į
Per 130 atstovų iš Lietuvos
jubiliejaus Kanadoje išlaidoms
padengti renkamos aukos per Midlando Kanados kankinių atskrido į Australijos Melburištisus jubiliejinius metus. Jeigu šventovę, rugpjūčio 24 d. ren- ną, kur prasidėjo Pasaulio Jauatsiras likutis, jis bus persiųstas gia Kanados lietuvių katalikų nimo dienų (PJD) liepos 15-21
Kauno arkivyskupijai Šiluvos centras, kuriam vadovauja Kas- d.d. Sydney mieste, renginiai.
tytis Batūra. Programoje - Kry- Renginių kulminacija - vigilija
šventovės reikalams.
žiaus
kelias 2.30 v.p.p. ir Mišios ir šv. Mišios su popiežiumi Be• Prel. E. Putrimas organi3 v.p.p. Norintys vykti autobusu nediktu XVI. Joje dalyvaus 125,
zuoja šventkelionę į ~00 m. nuo
prašomi registruotis parapijos 000 jaunų piligrimų - daugiau
Marijos apsireiškimo Siluvoje suraštinėje. Kelionės kaina - $15. nei per 2000 m. Olimpines žaikaktuvines iškilmes, kurių paAutobusas iš šios parapijos iš- dynes. Liepos 19, šeštadienį, 12
grindinė diena - Švč. Mergelės
vyks apie 11.30 v.r.
v.p.p.-2 v.p.p. bus galimybė steMarijos ~mimo šventė - rug• Yra miręs a.a. Jurgis bėti Sydney vyksiančios PJD
sėjo 8 d. Sventkelionės trukmė
Zlatkus, 85 m. Pašarvotas Tur- nuo rugsėjo 4 iki 18 dienos. Į ner ir Porter laidotuvių namuo- naktinės vigilijos tiesioginę
transliaciją per Lietuvos telekelionės kainą įskaitomas skryse Bloor gatvėj; maldos prie viziją.
dis iš Toronto į Lietuvą ir atgal, karsto liepos 17 d., 8 v.v. laidoKrikščionybės žiniasklaidos
viešbučiai, du valgiai kasdien, tuvės liepos 18 d., 10 v.r. iš šios
tarnyba
autobusas ir keleivių vedlys. parapijos. Paliko žmoną MariDaugiau žinių teikia Astra tel. ją. A.a. Aldona Skrupskienė,
• Parapijos virtuvė vasaros
416 249-7710.
84 m., palaidota liepos 16 d. iš metu pertraukos nedaro. Vasarą
• Mišios liepos 20, sekmad.: mūsų šventovės. JAV mirė a.a. ir žiemą valgių sąrašas toks pat.
10 v.r. už a.a. Michaliną Dau- Faustas Rajeckas, 87 m., Petro,
• Mišios sekmadienį, liesienę (XV metinės); Vasagos Ge- Algio ir kun. Augustino Sima- pos 20: 8 v.r. už gyvus ir mirurojo Ganytojo šventovėje lie- naviči1! sesers vyras.
sius parapijiečius; 9 v.r. už a.a.
pos 20, sekmad., 10.30 v.r. už
• Siluvos Marijos 400 metų Alfonsą ir Salomėją Pundžius;
a.a. Rūtą Vaškevičiūtę-Stankie jubiliejaus šventei aukų voke- 10.45 v.r. už a.a. Bronių Tamonę; Delhi Šv. Kazimiero šven- liai yra padėti šalia biuletenio. šiūną, už a.a. Onutę Skukaustovėje liepos 19, šeštad., 3 v.
Juos su auka galima įmesti į ten kienę, už a.a. Kazimierą, Ireną
p.p. už a.a. Vandą Lapienienę. padėtą aukų dėžutę ar rinklia- ir Bronių Ardavičius; 12.15 v.d.
už a.a. Gintarą Liaugaudą.
vos metu.
v

l

AUKOS

i

lietuvių fondas
Tėviškės žiburiams

Amerikos
paskyrė

$3,500 JAV dol. Leidėjai dėkoja
ALF už jo svarią paramą lietuviško žodžio išlaikymui išeivijoje.
A.a. Michalinos Dausienės
brangiam atminimui pagerbti,
XV mirties metinių, liepos 18
d., proga duktė Aldona Dausaitė ir žentas Mečys Empakeriai
Tėviškės žiburiams aukojo $100.
A.a. Tatjanos Renkauskienės atminimui Nijolė Bates su
šeima Tėviškės žiburiams aukojo $50.
Kauno arkivyskupijos Vaikų dienos centrams $100 aukojo
A.M. Empakeriai (a.a. Michalinos Dausienės XV mirties metinių_, atminimui).
Sv. Jono lietuvių kapinėms
$100 aukojo A.M. Empakeriai
(a.a. Michalinos Dausienės XV
mirties metinių atminimui).

UATSIŲSTA PAMINĖTl l
J avyga K. Giedraitienė
Marijos nameliai Turkijoje, 80
psl. ir viršeliai; Marijos paskutiniosios žemiškos buveinės
Efezo miesto apylinkėse trumpa istorija, Vilnius 2008; tiražas
500 egz. Spalvotomis nuotraukomis iliustruotas leidinys.

VYTAUTAS GIPAS su žmona Aldona prie savo tėvo a.a. Stasio
Gipo kapo Šv. Jono lietuvių kapinėse, Anapilio sodyboje,
Mississaugoje. Laiške Tėviškės žiburiams jis rašo: "Balandžio
29 d. atskridau po 26 metų pertraukos į Torontą („.) su žmona
pedagoge-pensininke Aldona ir 46 m. sūnumi - inžinieriumi
Giedriumi (... )
prie Tėvo kapo
paminklo mes priklijavome gerai
apsaugotą nuo atmosferos poveikio
Stasio Gipo portretą („.) bei anūko
Giedriaus iš Lietuvos atvežtą angeliuko medinę
skulptūrėlę".
Pirmą kartą į

Vytautas
Gipas buvo atvykęs 1972 m. pasimatyti su tėvu po
28 metų nesimatymo. Pasidžiaugti tekę vos pora
savaičių, nes tėvas staiga miręs, sulaukęs 70 metų. Velionis
buvo 1-ojo DLK Gedimino pėstininkų pulko mokomosios kuopos viršila, apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino 3-čio laipsnio
medaliu ir Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejiniu medaliu.
Vytautas Gipas, buvęs mokytojas, Ukmergėje gerai žinomas ir
gerbiamas žmogus, kurio rūpesčiu 1998 m. komendantinis
batalionas buvo pervadintas į štabo batalioną ir jam suteiktas
LDK Gedimino vardas su teise perimti buvusio pulko tradicijas bei atributiką. Inf.
Kanadą

~

MONTREAisms

Aušros Vartų parapija
Aušros Vartų šventovėje
liepos 13 vd., 9.30 val. Mišias
atnašavo Sv. Kazimiero parapijos klebonas kun. A. Volskis. Klebonas kun. G. Mieldažis vieną savaitę atostogavo.
Tarptautiniame festivalyje "Montreal des Cultures"
Drummondville, QC, liepos 313 d.d. dalyvavo šimtai dainininkų ir šokėjų iš įvairių valstybių ir paties Kvebeko. Lietuvai atstovavo Panevėžio ansamblis "Pynimėlis".
Labai smagiai praėjo
L.K. Mindaugo-Nidos šaulių
kuopos gegužinė Rigaud Bay,
QC, liepos 6 d. Puikus šiltas
oras sutraukė gausų būrį jaunų šeimų su vaikais, šaulių,
choristų ir kt. Pagrindines vaišes paruošė P. Paulauskas ir L.
Polichauskaitė. Vyko įvairūs

žaidimai ir loterija. "Nidos"
klubo gegužinė, atidėta dėl
blogo oro, bus rugpjūčio 3 d.
DS

Šv. Kazimiero parapija

Anne Kreivienė, vyriausia
Montrealio Šv. Kazimiero parapijos narė, atšventusi savo
103 metų gimtadienį liepo~ 6
d. Ji buvo daugelį metų Sv.
Elzbietos draugijos pirmininkė
Ntr. C. Gražienės

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila koncelebruoja Mišias
Šv. Kazimiero šventovėje, Montr~alyje, š.m. birželio 15 d., kai
ten buvo pagerbtas keliaujantis Siluvos Marijos stebuklingasis paveikslas. Už vyskupo kunigai - dr. F. Jucevičius, A.
Volskis ir prel. E. Putrimas
ADAMONIS CASTELLI INSURANCES
LABRECQUE , BROUILLETTE, CASTELLI INC .
1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. OUE. H2L 1L3

: 514-286- 1985
Joana Adamonis A.l.B.

LITAS

'fa.X.: 514-286-1981
Petras Adamonis C. l. B.

Montreali o lietuvių
kredito unija

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

Tel.: (514) 766-5827 FAX: (514) 766-1349
ATLIEKAME visus vidaus ir išorės namų remonto darbus,
statome "decks" ir dedame "patios". Skambinti Vytautui tel.
905 272-2016 arba 647 4001153 (cell). Vokiškas patyrimas.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS su virtuve nerūkančiam ramioje vakarinėje Toronto miesto dalyje. Arti parduotuvės, geras susisiekimas. Skambinti po
4 v.p.p. tel. 416 656-6167.

IŠNUOMOJAMOS savaitėmis
dvi kabinos 3-4 žmonėms arti
ežero, Vasagoje. Skambinti tel.
705 429-4120 arba 705 7379101.

LIETUVĖ moteris, turinti pedagoginį išsilavinimą,

ieško darbo. Gali prižiūrėti vaikus. Tel.
416 259-9665 (namų) arba 416
854-6342 (nešioj.).

PIRKČIAU Lietuvos ar kitų
valstybių

auksines monetas,
lietuviškus popierinius pinigus, senas lietuviškas monetas
ar medalius. Skambinti tel. 905
272-2055.
Tėviškės žiburių

paskutinis numeris prieš atostogas
išleidžiamas liepos 22 d. (nr.
29-30). TŽ redakcija ir administracija bus uždaryta iki rugpjūčio 13 d. Savaitraštis tris
savaites nebus spausdinamas.
Po atostogų pirmas numeris
išeis rugpjūčio 19 d. Smagios
vasaros visiems!

REMONTAI
vidaus ir išorės ; 15-os metų
patyrimas; profesionalus,
kokybiškas darbo atlikimas.

Perkant ar parduodant
paskambinti

namą verta

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

