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VALSTYBĖ IR STIPRYBĖ
Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Šeštoji liepos 

mėnesio diena tapo valstybine švente, minint karaliaus 
Mindaugo vainikavimą ir Lietuvos valstybės pradžią.

Istorija nurodo, kad XIII –asis šimtmetis Rytų Eu-
ropoje buvo judrus kariniais žygiais, kurių pagrindinis 
tikslas buvęs teritorijų jungimas į didesnes valdomąsias 
žemes. Karalius Mindaugas, neskaičiuojant smulkesnių 
sričių, sujungė Aukštaitiją su Žemaitija, taip forma-
liai sudarydamas vieną valstybę – Lietuvą. Palankiai 
įvykiams besiklostant, ši valstybė tapo galinga tautos 
būstine. Šimtmečiams bėgant ji keitė savo formas. Poli-
tiniai bei kariniai kaimynų planai vertė valstybę taik-
stytis prie aplinkybių, naudos ar net rizikos. Nuo unijų 
iki okupacijų, nuo užkariavimų iki praradimų Lietuva 
žengė jai skirtu keliu. Ir sėkmės, ir nesėkmės grūdino 
šalį, lyg ruošdamos ją ateičiai, kuri rūpėjo kaip gyvybė. 
Šiandien ji – Europos sąjungos narė, nepriklausoma 
ir lygiateisė valstybė. Būti Vakarų pasaulio pusėje 
nūdien gali reikšti tam tikrą privilegiją, įgytą per ko-
vas, per aiškų jokio klausimo nekeliantį ryžtą veikti 
pagal demokratinius principus, brandinti gyvenseną, 
kuri juos atitiktų. Būti ar norėti tapti vakariečiu taip 
pat reiškia ir įsipareigojimą derinti savąsias gyvenimo 
ir politikos linkmes su sąjungininkų. Tikrovė rodo, 
kad tai daryti nėra lengva. Tačiau šiandien galime 
džiaugtis, jog sunkumai įveikiami, darant  sprendimus 
tiems deriniams tinkamoje aukštumoje išlaikyti.

Kad visa tai gerai klostytųsi, turėtume pakankamai 
įvertinti vienybės vaidmenį. O tam reikia stiprybės. 
Anuomet Vincas Kudirka tautą kvietė stiprybės 
semtis iš praeities. Šiandien gali kilti klausimas, ar 
šiais kitoniškais laikais kvietimas semtis stiprybės iš 
praeities galėtų būti įmanomas. Mat į daugelį panašių 
klausimų šiais laikais dažnai atsakoma žodžiais „da-
bar kiti laikai“. Tai, rodos, paaiškina ar net pateisina 
mažiau įprastus dabartinius reiškinius, jei tik jie kelia 
abejonių. V. Kudirkos kvietimas remiasi į pavyzdžius 
tos praeities, kai tėvynės meilė ir tautos idealizmas 
jokio klausimo nekėlė. Kvietėjas matė, kad stiprybė be 
idealizmo negali būti tikra. Tikėjimas ar netikėjimas 
šia tiesa šiandien labiausiai skirsto žmones, ypač tuos, 
kurie veiklose ieško populiarumo. Kai kuriuos vado-
vus ar valdovus nuveda iki absurdiškų iliuzijų, kad 
valstybė – tai jie. Despotų valdymo laikais šitokių ar 
panašių pareiškimų pasigirsdavo. Nedaug suklystume 
sakydami, kad ir Stalino valdoma valstybė buvo jo 
nuosavybė. Jam mirus ėmė griūti, kol sunyko. Šita ne-
tolima praeitis mums primena tiesą, kad stiprybė nėra 
vien tik fizinė jėga, kuria remiasi diktatoriai. Tautos 
himne V. Kudirkos įrašyta stiprybė yra nepalaužiama 
dvasinė jėga. Pats autorius visu savimi buvo pasiauko-
jantis, į pavyzdingą kelią sugrįžęs idealistas. Valstybė 
stiprėtų bent stengdamasi panašia būti.   ČS

Brangūs pasaulio lietuviai,

pasveikinkime vieni kitus ir Lietuvą –  
šiandien mūsų Valstybės diena! 

Ji ateina pas mus vainikuota karaliaus Mindaugo vardu, kad 
pažvelgtume į save istorijos tėkmėje ir pajaustume ypatingą 
ryšį su savo Tėvyne. 

Mums reikia jo, kad visada matytume savo kryptį – Lietuva 
čia gyvenantiems žmonėms turi būti saugiausia, geriausia 
valstybė. Tokį orientyrą verta nešiotis ir mintyse, ir širdyje.   

Būkime atsakingi dėl mūsų šalies ateities, dėl jos  
likimo ir išlikimo.  

Būtent tokie – neabejingi, protu ir širdimi drąsūs žmonės  
išsaugojo Lietuvą per tūkstantį metų šioje žemėje prie  
Baltijos jūros. 

Sveikinu Jus visus Liepos 6-osios proga!

Visiems linkiu šiandien džiaugtis,  
švęsti ir mylėti Lietuvą – mūsų valstybę! 

Lietuvos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė

Baltimorėje šokome ir dainavome
Liepos 4 d. Baltimorės krantinėje (Inner Harbor) susirinkę Šiaurės Amerikos lietuvių XV-osios 
tautinių šokių šventės dalyviai gieda Lietuvos, JAV ir Kanados himnus. Prieš pradedant juos giedoti, 
Toronto jaunimas susirinkusiuosius kvietė dainuoti lietuviškų dainų. Jiems grojo Kolumbijoje gimęs 
ir užaugęs, dabar gyvenantis Lietuvoje Jurgis Didžiulis (ntr. apačioje dešinėje), jaunimą linksminęs 
ir šokių šventės vakaronių metu.
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Mintys, sukeltos birželio 28-osios...
...“Ateinu pas jus su meile...“ (iš Palaim. J. Matulaičio pamokslo)  

Genovaitė Gustaitė

Ruošdamasis reikšmingai mūsų is-
torijoj datai – 1987 m. birželio 28-ajai 
– Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui 
bei arkiv. Jurgio Matulaičio paskelbimui 
palaimintuoju, popiežius Jonas Paulius 
II parašė apaštalinį laišką Lietuvos vys-
kupams. Kokį įdomų! Paskaitykime: 
„Kaip žinote, norėdamas išreikšti šią 
visuotinės Bažnyčios vienybę su jumis, 
šio birželio 28 dieną, tą pačią valandą, 
kurią jūsų tauta Vilniuje iškilmingai 
minės krikščionybės jubiliejų, čia ant 
apaštalo Šv. Petro kapo aš pats [!] va-
dovausiu iškilmingam minėjimui, kurio 
metu man bus didelis džiaugsmas [!] 
paskelbti palaimintuoju didįjį jūsų tau-
tos sūnų ir ganytoją arkivyskupą Jurgį 
Matulaitį“. Atrodo viskas aišku? Bet 
pamoksle popiežius arkivyskupą dar 
pavadina „Bažnyčiai ir lietuvių tautai 
ypatinga dovana“. Ar neįsimintina – 
„didysis mūsų tautos sūnus“, „labai 
garbingas Bažnyčios sūnus“, „Bažnyčiai 
ir lietuvių tautai ypatinga dovana“? 

Kelyje į birželio 28-ąją paskelbtą (iki 
žemės pakraščių...) altoriaus garbę labai 
svarbus buvo Vilniaus laikotarpis (1918-
1925) – „sunkiausias, bet ir nuopelnin-
giausias.“

Paskirtas vyskupu ingreso (įžengimo) 
pamoksle (1918 m. gruodžio 8 d.) Jur-
gis Matulaitis skelbė: „Rūpinsiuosi 
būti tėvu ir bičiuliu. [...] Būsiu bičiulis 
neturtėliams ir ne-laimingiesiems. Guo-
siu pavargėlius; raginsiu turtingus, kad 
dalytųsi su jais. Neatstumsiu nuo savęs 
nė vieno. [...] Sveikinu visus, čia su-
sirinkusius ir likusius namie; teisius ir 
nusidėjėlius. Ateinu pas jus su meile; 
taigi neabejoju, kad ir man atsilyginsite 
meile“. (Koks programos artimumas 
popiežiaus Pranciškaus programai! Taip 
pat ir jos įgyvendinimo būdas: „Nugalėk 
blogį gerumu“. Skelbęs meilę, jos, deja, 
nesusilaukė, jo programa atsitrenkė į 
gyvenimo tikrovę, kurioje viešpatavo 
„Tautiški ir politiški antagonizmai [...] 
didžiai aštrūs ir įtempti“.)

Apie juos šių eilučių autorei yra pa-
sakojusi šimtametė (g. 1905 m. kovo 
4 d.) Birutė Verkelytė-Fedaravičienė, 
vaikystėje nešusi pieną vyskupui. Ji kar-
tojo: „Kaip lenkai vyskupą persekiojo, 
kaip persekiojo. Jūs parašykit teisybę, 
bet neužgaukit.“ („Nugalėk blogį ge-
rumu...”)

Nepamiršo šimtametė taip pat vys-
kupo žodžių, kai jis, „kažkokiu reikalu 
atėjęs į virtuvę“, pamatė ją, atnešusią 
pieną, ir pasakė: „Pasakyk vedėjai [Tri-
napolio ūkio], kad mums daug nereikia, 
pienas priklauso vaikams“. (Tas trumpu-
tis sakinys tikrų tikriausias Matulaitis, 
gryniausias jo socialinės veiklos atspin-
dys!) Paminėti vaikai – tai našlaičiai 

lietuviukai, kuriuos (apie 80) kun. N. 
Raštutis parvežė iš Sibiro, o vysku-
pas (jau anksčiau apgyven-dintus Tri-
napolyje) jų neiškėlė, dėl ko lenkai jam 
labai dėl to priekaištavo; beje, Trinapolį 
J. Matulaičiui „be jokių sąlygų ir išlygų“ 
dovanojo J. Pilsudskis.

Atgavus Vilnių, 1939 m. rudenį B. 
Fedaravičienė dirbo Lietuvos konsulate 
(konsulas A. Trimakas). Tuomet kon-
sulato išduota tranzito viza į Lietuvą 
daugeliui tapo vienintelis išsigelbėjimo 
kelias: lenkams (tarp jų J. Pilsudskio 
žmonai su 2 dukromis), bėgantiems 
nuo rusų, žydams – bėgantiems nuo 
vokiečių. O, kiek jų išrašyta! (Dirbti 
tekdavo iki paryčių.) Garsusis Sugiha-
ra, be Lietuvos konsulato išduotų, vizų 
nedalijo. Tuo tarpu jo vardo muziejuje 
(Kaune) tarp kitų šalių konsulų A. Tri-
mako nerasime...

Tarp daugybės sveikintojų, pernai su-
kakties proga pagerbusių humanistę, 
pasaulio teisuolę (bendravusią su vys-
kupu Jurgiu (!) Birutę Fedaravičienę, 
Bažnyčios kunigaikščių taip pat 
nerasime...Tokie esame?)

Dar iki Jono Pauliaus II žodžių žinomi 
Pijaus XI, asmeniškai pažinojusio 
vyskupą Jurgį, ištarti žodžiai: „Die-
vo vyras“, „Tikrai šventas žmogus“. 
O prie dviejų XX š. popiežių XXI 
šimtmetyje netikėtai, bet labai pagrįstai, 
prisideda vyriausiasis Lietuvos rabinas 
Chaimas Buršteinas – balsas iš Lietu-
vos Jeruzalės. Savo laiške (paskelb-
tame 2013 m. gruodžio 4 d. žydų 
bendruomenės renginyje, skirtame 
95-osioms vyskupo Jurgio Matulaičio 
ingreso metinėms) jis teigia: „Jo vardas 
turi būti įrašytas aukso raidėmis į Lietu-
vos istorijos puslapius“. Toliau , prisi-
minus žydų padėtį, „piktais, liūdnais 

ir kruvinais laikais“, tvirtinama: „ [...] 
vyskupas iš tiesų buvo žmogus, į ku-
rio gyvenimą žvelgiant, galima drąsiai 
sakyti, jog tai žmogus, sukurtas pagal 
D-vo [Dievo] atvaizdą. Tebūnie palai- 
mintas vyskupo Jurgio Matulaičio atmi- 
nimas!” (Renginyje dalyvavęs apaš-
talinis nuncijus Luigi Bonazzi, 
išgirdęs laišką, entuziastingai pašoko, 
tuoj jo paprašė, o po renginio, laišką 
perskaičiusią Mašą Grodnikienę, 
palaimino. Veiksmo prasmė tokia 
iškalbinga – bendraukime! Ben-
draukime, pajauskime popiežiaus 
Pranciškaus – ten, Romoje – veiklos 
linkmę.)

Koks požiūrių į J. Matulaičio reikšmę 
Bažnyčiai, tautai sutapimas, vertinimų 
tapatumas! Apaštalo Petro įpėdiniams 
jis – „Dievo vyras“, „tikrai šventas 
žmogus“, „ypatinga Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai dovana“, o Jokūbo tautos sūnui 
– „Jo vardas turi būti įrašytas aukso 
raidėmis į Lietuvos istorijos puslapius“. 
Jis „[...] žmogus, sukurtas pagal D-vo 
atvaizdą“. Taip pat kokios esminės, 
praturtinančios mūsų istoriografiją, V. 
Karakorskio eilutės „Menoroje“: „[...] 
mūsų pareiga aiškiai pasakyti: Vilniaus 
vyskupas Jurgis Matulaitis (per 1919 
m. pogromą) padarė viską, o gal net 
ir daugiau, kad nuo tikros mirties 
išgelbėtų Leibą Jafę ir Šmuelį Nigerį“. 
Aukščiausias pripažinimų lygis! Toks 
svarbus Palaimintajam pažinti, jį kelti, 
juo džiaugtis. 

Apsidairykim, kaip mums sekasi tai 
daryti – džiaugtis, skelbti? Ką tik praėjo 
2012-ji, Lietuvos Vyskupų konferenci-
jos paskelbti Jurgio Matulaičio metai; 
skatinta atkreipti dėmesį į jo socialinę 
veiklą. Ir toks reikšmingas sutapi-
mas: būtent 2012-aisiais 90-tį minėjo 
Lietuvių katalikų mokslo akademija. 
Įvykiui pabrėžti suvažiavime skaityti 
įvairių mokslo šakų (medicinos, žemės 
ūkio ir kt.) pranešimai, tačiau J. Matu-
laitis – „žymiausias mūsų sociologas, 
krikščioniškosios akcijos akstintojas“ 
(S. Yla) – pranešimo nesusilaukė. 
Jokio. (Organizatoriai – geri dalykų 
žinovai, tikri lietuviai, katalikai, ne 
kokie „anti“...)

Petrapilio akademijoje J. Matulaičio 
skaityto sociologijos kurso reikšmę su-
vokti turėtų padėti (be S. Ylos) P. Būčio 
atsiminimų eilutė:“ [...] mačiau savo 
kolegos neapsakomai didelę įtaką stu-
dentams. Sociologija gan greit nustelbė 
kitus mokslus“. Kaip akademijoje at-
sirado sociologija, ką davė klausy-
tojams, rašė ir M. Reinys: „studentų 
žingsnis buvo labai drąsus aniems lai-
kams – įvesti sociologijos lekcijas – 
tačiau vėlesnis gyvenimas ir mokslų 
pažanga Europoje visai patvirtino anojo 
žingsnio teisingumą“. Toliau su kokiu 

susižavėjimu apie lekcijas, jų savybes, 
profesoriaus asmenybę:“ [... kiek ten 
būta moksliškojo gilumo, žmogaus 
sielos supratimo, gyvenimiškojo 
praktiškumo, kiek ten karštai žmones 
mylinčios taurios sielos įdėta“. (Panašių 
atsiliepimų nesunku būtų prisirinkti ir dau-
giau. Šiandien studentų žingsnis, labai 
drąsus aniems laikams – „įvesti sociologi-
jos lekcijas – [kurias] vėlesnis gyvenimas 
[!] ir mokslų pažanga Europoje [!] visai 
patvirtino“, nebedomina nei akademikų, 
nei šventojo Juozapo kunigų seminarijos 
(keičiasi rektoriai, bėga metai, bet požiūris 
į J. Matulaičio sociologijos kursą – net 
gailestingumo metais – nesikeičia, durys 
jam nepraveriamos...)

J. Matulaičiui skirtais metais 
(2012-aisiais) Vilniaus universiteto lei-
dykla išleido „Lietuvos istoriją“ (prieš 
pirmininkavimą ES, jai prisistatant). Ir 
prisistatėm be ... Jurgio Matulaičio – 
„didžiausio žmogaus, kurį mūsų tauta 
kada nors yra turėjusi“ (K. Jokantas), be 
asmenybės, pripažintos „net pasauliniu 
mastu“ (kun. V. Aliulis, MIC). Redak-
toriaus teigimu knygą parašė „vieni 
žymiausių šalies istorijos specialistų“, 
parašė „iš nūdienos perspektyvos“, 
„stengdamiesi visam pasauliui priminti, 
kas buvo, yra (ir bus) Lietuva“. (Taigi – 
buvo, yra ir bus be Jurgio Matulaičio?)

Minėtieji „vieni žymiausių“ ne-
žinojo(?), kad J. Matulaičio darbas 
Bažnyčia ir savastis paklojo teorinį 
pamatą kun. Krupavičiaus įgyvendintai 
žemės reformai (laikomai pažangiausia 
valstybėse, atsiskyrusiose nuo carinės 
Rusijos, turėjusiai ne vien ekonominės 
reikšmės – stabdžiusiai emigraciją), 
kad jis akademijoje išugdė Vladą 
Jurgutį – būsimąjį Lietuvos banko 
valdytoją, sukaupusį litui aukso atsar-
gas (literatūroje taip šmaikščiai paminė-
tam: „[...] be lito kvailas tu, pasaulis[!] 
pastatytas ant lito pamatų“), parengė 
bažnytinės provincijos įsteigimo 
projektą, popiežiaus Pijaus XI patvirtintą 
apaštaline konstitucija “Lituanorum 
gente“ 1926.IV.4 (Bažnytinės provin-
cijos Lietuva neturėjo, nesėkmingai jos 
siekė nuo Mindaugo laikų.) O kur dar 
pastoracinė dorintojo veikla – visa tai 
skęsta istorijos sutemose? Tokie esam?

Panašiai atsitiko ir su „Baltų lankų“ 
išleista studija Lietuvos žydai. Autoriai 
(lietuviai, žydai, dalyko žinovai), pa-
klausti, kodėl knygoje nėra J. Matulaičio 
– „didžiojo žydų gelbėtojo“ (įrašas pa-
kvietime į žydų bendruomenės renginį 
2013 m. gruodžio 4 d.), atsakė: „Daug 
ko nėra, visų nesudėsi. Čia ne žinynas, o 
sintetinė studija“. Labiau neapsinuogin-
si... Tai jau ne tiek išmanymo, kiek (pir-
miausia!) sąžiningumo, atsakingumo 
supratimas.

Nukelta į 3-ią psl.

 Palaimintasis Jurgis Matulaitis
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Pagal Lietuvos spaudą parengė S. Katkauskaitė

Žinios iš Lietuvos

Mintys, sukeltos birželio 28-osios...
atkelta iš 2-o psl.
Taip praėjo 2012-ji, nusinešdami gražius 

LVK konferencijos siekimus, kartu klausimą 
– ar žodis tapo kūnu?

2015-ieji – popiežiaus Pranciškaus paskelb-
ti pašvęstojo gyvenimo metai. Jurgis Matu-
laitis – vienuolis ir „tobulas Kristaus kunigas“, 
vienuolis ir „nepaprastasis vyskupas“ Aušros 
Vartų mieste, „taurus vienuolis“, „vienuolis-
apaštalas“, „gyvosios krikščionybės apaštalas“, 
„socialinio teisingumo apaštalas“ ir t. t. (Taip 
nurodoma literatūroje.) Tik minėk, skelbk ir 
džiūgauk! Apsidairykime, pasižiūrėkime...

Mūsų valstybei iškilmingai švenčiant 
25-ąsias nepriklausomybės metines seime 
pasakytoje kalboje arkiv. Gintaras Grušas 
paminėjo... Adelę Dirsytę (mokytoją, Sibiro 
kankinę), o ne Pijaus XI, Jono Pauliaus II, ra-
bino iškeltą asmenybę („Dievo vyrą“, „tikrai 
šventą žmogų“, „ypatingą Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai dovaną“, „žmogų, sukurtą pagal D-vo 
atvaizdą“). Jei arkivyskupas būtų skaitęs 
Jono Pauliaus II laišką, pamokslą, Pijaus XI 
atsiliepimą, rabino vertinimą, taip nebūtų 
atsitikę, nes tie dalykai nepamirštami!

Taip pat pernai (vasarą, birželio28-ąją) vyko 
du dideli kultūrinio gyvenimo įvykiai: Vilniuje 
(Šv. Jokūbo ir Pilypo šventovėje) kariljono 
varpų šventinimas, Alytuje – Jaunimo dienos. 
Nei vienur, nei kitur tą dieną Romoje skelbtų 
apaštalinio laiško eilučių apie didįjį mūsų tautos 
sūnų, pamokslo minčių apie ypatingą dovaną 
Bažnyčiai ir lietuvių tautai niekas neprisiminė, 
popiežiaus džiaugsmo nepajuto, juo nepasidali-
jo. Lyg nebūtų buvę taip pat minėto Lietuvos 
Jeruzalės balso – rabino laiško („jo vardas turi 
būti įrašytas aukso raidėmis į Lietuvos istorijos 
puslapius“), drąsių „Menoros“ teiginių.

Kokia sumenkusi, nunykusi toji mūsų 
istorinė atmintis parodo ir kariljono varpų 
vardo rinkimas. Domininkonai (šeimininkai), 
kurija (padėjusi rinkti vardus) nežinojo (?), 
kad popiežius Pijus XI vyskupą Jurgį „laikė 
geriausiu iš visų Lenkijos vyskupų“, vadino jį 
„Dievo vyru“, „tikrai šventu žmogum“, kad jis 

(„Dievo vyras“...) baigė Fribūro universitetą – 
do-mi-ni-ko-niš-ką-jį! Varpo su jo vardu nėra... 
Palinkėkime kariljonui (tokiam nuskriaustam) 
gausti ilgai, ilgai, tenepakyla prieš jį pikta ran-
ka! (Tokie esam?)

Atėjo 2016-ji, popiežiaus Pranciškaus pa-
skelbti Gailestingumo metai, ir „kurija parodė 
pavydėtiną brandumą“, popiežiaus skelbimo 
supratingumą. (Tarsi 2015-ieji – pašvęstojo 
gyvenimo metai – būtų buvę paskelbti ne to 
paties popiežiaus Pranciškaus, bet kažkokio 
apsišaukėlio, ir kurija tuomet dar nebuvo su-
brendusi, tik brendo?)

Kaip dažnai gyvenime pasitaiko, moterys 
yra įžvalgesnės, jautresnės. Antai Matulaičio 
metais (2012-taisiais) šventojo Juozapo ku-
nigų seminarijos bibliotekos vedėja Irena 
Aleksandravičienė organizavo didelę, turtingą 
parodą, atspindinčią J. Matulaičio gyvenimą 
ir veiklą. (Parodą aplankė premjeras A. Ku-
bilius, jo patarėjas L. Talat-Kelpša, G. Lands-
bergis, dar atėjo, kalbėjo didysis marijonas 
kun. V. Aliulis ir kt.) O Valstybinio muziejaus 
(direktorė Birutė Kulnytė) 2013 m. sausio 
15 d. renginys, skirtas J. Matulaičio mirties 
(1927 m. sausio 27 d.), kartu Aušvico (Osven-
cimo) išvadavimo metinėms (1945), pagilino 
pažintį su Lietuvos Jeruzalės istorija. (Klausy-
tojai išgirdo, be Pijaus XI, Jono Pauliaus II 
vertinimų, V. Kubiliaus perskaitytus Mošės 
Kulbako poemą „Vilnius“ – himną miestui, 
rabino laišką.) Tokią pačią programą, atliktą 
„Katalikų pasaulio“ knygyne (direktorė Daiva 
Anužytė) 2015 m. sausio 27 d., dar papildė J. 
Lingio dokumentinis filmas apie bažnytinės 
provincijos įsteigimą, diplomato D. Degučio 
pasakojimas apie J. Matulaičio – „didžiojo 
žydų gelbėtojo“ – garso skleidimą Izraelyje. 
Tegyvuoja moterys!

Birželio 28-oji nepamirštamoji(!) Tądien 
popiežius pamokslo pabaigoje kreipėsi į visą 
Bažnyčią (pirmiausia mūsų, mūsų Lietuvėlę): 
„Priimkite pranašą kaip pranašą. Priimkite 
teisųjį kaip teisųjį.“ (plg. Mt 10,41). Pašokime 
(kaip anuomet nuncijus) ir...priimkime! (Na, 
vyrai, pajudinkit žemę...tokie būkim!)

Bičiulių sodas Vilniuje

Žydinčiomis sakuromis 
vilniečiai ir sostinės svečiai 
nuo šiol galės grožėtis ne 
tik prie Baltojo tilto. Joninių 
išvakarėse Didlaukio gatvėje 
prie Mykolo Romerio uni-
versiteto Socialinių inovacijų 
laboratorijų centro MRU 
LAB iškilmingai atidary-
tas Bičiulių sodas. Jame 
žaliuos ir prof. dr. Adolfo 
Damušio atminimui pasodin-
tas šermukšnis, įprasminantis 
jo puoselėtas vertybes: lais-
vę, demokratiją, socialinį 
teisingumą. Simboliška, kad 
tai įvyko Birželio 23-ąją, 
praėjus 75-eriems metams 
nuo sukilimo, kurio vienu 
organizatorių ir Laikinosios 
Lietuvos vyriausybės nariu 
jam teko būti.

Mykolo Romerio univer-

sitetas 2016 metais mini 
įkūrimo 25-metį. Bičiulių 
sodo atidarymas birželio 23 d. 
– vienas iš universiteto įkūrimo 
paminėjimui skirtų renginių.

Sumanymą pasodinti sodą 
pasiūlė, parinko medžius ir 
konsultavo japoniško sodo Lie- 
tuvoje pradininkas Kęstutis 
Ptakauskas. Pirmame sodo 
kūrimo etape jau pasodinti 24 
trijų metrų aukščio japoniškų 
sakurų (lot. Prunus Sargenti) 
ir 15 dviejų metrų aukščio 
japoniškų šermukšnių (lot. 
Sorbus Dodong) medžiai. Sodo 
sampratos autorius japoniškas 
sakuras ir šermukšnius parinko 
neatsitiktinai: sakura simboli-
zuoja vidinį orumą, kilnumą, 
jaunystę ir atsinaujinimą, 
šermukšnis – vidinį grožį, 
privatumą, taiką ir prieglobstį. 

Šie medžiai itin charakterin-
gai atspindi ir metų laikų 
kaitą – sakuros žydi pavasarį, 
o japoniški šermukšniai įspū-
dingai keičia spalvą rudenį. 

Sodo atidarymo iškilmėje  
visiems sodo medžiams buvo 
suteikti simboliniai įvairių 
bendražmogiškųjų vertybių 
pavadinimai bei paskyrimai  
Mykolo Romerio universite-
tui, žymiems jį kūrusiems ir 
puoselėjusiems profesoriams. 
Visi Bičiulių sodo rėmėjai 
paminėti specialioje atminimo 
lentoje. 

Į iškilmingą Bičiulių sodo 
atidarymą susirinko universite-
to akademinė bendruomenė, 
universiteto alumnai, socia-
liniai partneriai, Japonijos 
ambasados atstovai. 

Pasak universiteto rektoriaus 
dr. Algirdo Monkevičiaus, 
Bičiulių sodas žymi ne tik 
gražią universiteto sukaktį. Tai 
ir universiteto bendruomenės 
padėka universiteto kūrėjams, 
puoselėtojams, ir universiteto 
dovana Didlaukio akademi-
niam miesteliui ir Vilniui.

Mokslo ir tarptautinių ryšių 
prorektorė dr. Inga Žalėnienė 
dėkojo visiems rėmėjams, uni-
versiteto alumnams, darbuo-
tojams, socialiniams partne-
riams, be kurių nebūtų pavykę 
įgyvendinti šio gražaus suma-
nymo.    V.V.

Priimta Pilietybės Pataisa 
Sei mas ypa tin gos sku bos 

tvar ka pri ėmė Pi lie ty bės įsta-
ty mo pa tai sas, ku rios už ti krins 
tar pu ka riu iš Lie tu vos iš vy ku-
sių žy dų bei jų pa li kuo nių tei-
sę at kur ti Lie tu vos pi lie ty bę, 
at sta ty da mas nuo 2011 m. iki 
2015 m. ga lio ju sią pra kti ką, 
kai pa tei kę rei kia mus do ku-
men tus pi lie ty bę be biu ro-

kra ti nių kliū čių ga lė jo su si- 
g rą žin ti as me nys, ku rie tu rė jo 
pi lie ty bę iki 1940 m. bir že lio 
15 d. ir iš vy ko iš Lie tu vos iki 
1990 m. ko vo 11 d., ir jų pa-
li kuo nys. Šiomis pa tai so mis 
spren džia ma prob le ma, iš ki lu-
si pa si kei tus tei sės ak to nor mų 
ver ti ni mui. 

Nuteistas NedalyvaujaNt 
So vie ti nės oku pa ci jos me tu   

KGB  dirbęs Sta sys Šim kus, 
da ly va vęs su lai kant le gen di-
nį Lie tu vos po ka rio par ti za ną 
Adol fą Ra ma naus ką-Va na gą, 
ga liau siai pri pa žin tas kal tu ir 
nu teis tas ka lė ti še še rius me tus. 
Po Lie tu vos ne prik lau so my bės 
at kū ri mo S. Šim kus pa bė go į 
Gudiją. O tiks li jo gy ve na mo-
ji vie ta ne nus ta ty ta. Ži no ma, 
kad jis iš si tuo kęs, ne teis tas, 
yra pen si nin kas, tu ri Gudijos 
pilietybę. Vengdamas bau džia-
mo sios at sa ko my bės už pa da-
ry tus nu si kal ti mus žmo niš ku-
mui, jis iki šiol slaps to si šio je 
ša ly je. Bau džia mo ji by la bu vo 
iš nag ri nė ta ne da ly vau jant kal-
ti na ma jam. Tai pir mo ji ge no ci-
do by la, ku rio je as muo nu teis-
tas už akių.  Kau no apy gar dos 
teis mo Bau džia mų jų by lų sky-
riaus tei sė jų ko le gi jos nu tar ty-
je skel bia ma, kad teis mas nu-
spren dė S. Š. pri pa žin ti kal tu 
pa da rius nu si kals ta mą vei ką ir  

paskyrė jam 6 metams lais vės 
at ėmi mo baus mę, ją at lie kant 
pa tai sos na muo se. Baus mės 
pra džią S. Š. skai čiuo ti nuo 
jo fak ti nio su lai ky mo die nos. 
Nuo spren dis ne įsi tei sė jęs, dar 
ga li bū ti skun džia mas Lie tu-
vos ape lia ci niam teis mui. S. 
Šim kus 1956 me tais da ly va vo 
ope ra ci jo je Kau ne, per ku rią 
bu vo su lai ky ti A. Ra ma naus-
kas-Va na gas ir B. Ma žei kai-
tė. Tuo me tu jis dir bo vie nos 
KGB struk tū ros ope ra ty vi niu 
įga lio ti niu. By la S. Šim kui 
bu vo iš kel ta dar 1992 me tais. 
Po il gų ty ri mų, stab dy mų ir 
ty ri mų tę si mo ga liau siai by la 
pa sie kė teis mą, o šis pri pa ži no 
įvyk džius nu si kal ti mą ir pri-
ėmė spren di mą. 

So vie tams oku pa vus Lie-  
tu vą, po ka riu dėl nepriklau-
somybės ko vo jo apie 50,000 
par ti za nų, dau giau kaip 21,000  
pa sip rie ši ni mo re zis ten tų, jų 
šei mų na rių ir rė mė jų.

sPreNdimas lietuvos 
NeNaudai 

Ket ve rius me tus tru ku sį Lie-
tu vos vy riau sy bės ir Ru si jos 
du jų kon cer no „Gazp rom“ gin-
čą dėl maž daug 1,4 bln. eu rų 
per mo kos už Lie tu vai tiek tas 
du jas nag ri nė jęs Stok hol mo 
ar bi tra žas ne įž vel gė Ru si jos 
bend ro vės kal tės. Tai reiš kia, 
kad Lie tu va ne at gaus pra šy tos 
1,4 bln. eu rų per mo kos, ku ri 
su si da rė už 2004-2012 me-
tais „Gazp rom“ Lie tu vai per 
bran giai tiek tas du jas. 2004 
me tais įsi gy da mas 34 % bend-
ro vės „Lie tu vos du jos“ ak ci jų, 
„Gazp rom“ pri va ti za vi mo su-
tar ti mi įsi pa rei go jo tiek ti Lie-
tu vai du jas už tei sin gą kai ną, 
at siž vel giant į ener ge ti nių iš-
tek lių rin ką Lie tu vo je bei kito  
ku ro kai nų di na mi ką.Ta čiau 
nuo to lai ko du jų kai nos for-
mu lė bu vo ne kar tą kei čia ma, 
ne at siž vel giant į „Lie tu vos 

du jų“ ak ci jų pir ki mo su tar ty-
je nu ma ty tus įsi pa rei go ji mus 
bei są ly gas. Dėl to du jų kai-
na var to to jams dra ma tiš kai 
iš au go. Be to, 2010 me tų pa-
bai go je „Gazp rom“ par eiš kė, 
kad du jų kai na bus su ma žin ta 
Es ti jai ir Lat vi jai, bet ne Lie-
tu vai, nes pa sta ro ji įgy ven di na 
ES Tre čią jį ener ge ti kos pa ke tą. 
A.Ku bi liaus va do vau ja ma vy-
riau sy bė į Stok hol mo ar bi tra-
žą krei pė si 2012 me tų spa lį. 
2014 me tų ge gu žę, bend ro vei 
„Lie tu vos du jos“ pa gra si nus 
nau ju ar bi tra žu, „Gazp rom“ 
maž daug 20 % su ma ži no du jų 
kai ną įmo nei, ku ri tie kė du jas 
vi siems gy ven to jams ir da liai 
ko mer ci nių var to to jų. Kai na 
bu vo su ma žin ta už du jas, tiek-
tas bei tie kia mas 2013-2015 
me tais.

Pagalba ukraiNos lietuviams 
Pa gal lie tu vių kil mės ukrai-

nie čių ir jų šei mų per kė li mo iš 
ka ro nu alin tų Ry tų Ukrai nos 
te ri to ri jų prog ra mą į Lie tu vą 
per si kė lė 124 as me nys, pra-
ne šė Lietuvos Vi daus rei ka lų 
mi nis te ri ja. 

 Vy riau sy bė ap gy ven din ti 
Lie tu vo je nuo ka ro ken čian-
čius lie tu vių kil mės ukrai nie-
čius iš Do nec ko ir Lu hans ko 
sri čių bei Ru si jos anek suo to 

Kry mo nu spren dė pra ėju sių 
me tų lie pos pa bai go je. Į Lie tu-
vą at vyks tan čioms šei moms iš 
Ukrai nos už ti kri na ma pirminė 
parama gyvenimui: lai ki nas 
būs tas, so cia li nės pa šal pos, 
lie tu vių kal bos ir pro fe si niai 
mo ky mai. 

Iš vi so Ukrai no je yra apie 
10,000 lie tu vių kil mės as me-
nų, ofi cia liai re gis truo tų Lie-
tu vos pi lie čių yra apie 1,500.

Bičiulių sode prof. dr. A. Damušio atminimui pasodintas 
šermukšnis
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Padorios politikos principai 
Andrius Navickas: “Be dorovinės gramatikos politika sunyksta ir tampa atgrasia pamėkle”

Gegužės mėnesį leidykla “Aštuntoji diena” išleido 
filosofijos daktaro, ilgamečio Bernardinai.lt redak-
toriaus Andriaus Navicko knygą Padorios politikos 
principai. Dalis tekstų atkartoja ankstesnių au-
toriaus knygų mintis, tačiau pastarojoje taip pat 
plėtojami ir nauji motyvai. Didžiausias dėmesys 
skiriamas aptarti krikščionio misiją politiniame 
gyvenime.

Tai jau ketvirtoji Jūsų knyga. Ar, Jūsų paties 
požiūriu, ji labai skiriasi nuo pirmosios – Laiškų 
plaukiantiems prieš srovę?

– Neretai sakoma, kad pirmoji meilė išmoko mus 
mylėti ir turi didelę įtaką visoms vėlesnėms meilėms. 
Tą patį galima sakyti ir apie knygas. Prieš ketverius 
metus rašyti Laiškai… yra savitas leitmotyvas, nuo 
kurio toli nenutolstu. Visų mano knygų išskirtinis 
bruožas – klausimų vyravimas prieš vienareikšmius 
atsakymus. Tikrai nesu reliatyvistas, manantis, kad 
tiesos nėra. Kita vertus, puikiai suvokiu ir tai, kad 
tiesa – tai nėra grobis, kurį turime nukauti, ar teritorija, 
kurią privalome pasisavinti. Tiesa – tai išlaisvinanti 
kelionė.

Mano knygos labai asmeniškos, nes rašau tik 
apie tuos dalykus, kurie man pačiam labai rūpi. 
Pavyzdžiui, kas nutiko, kad sąvoka „politika“ yra 
tapusi keiksmažodžiu? Ar padorumas ir politika su-
derinami žodžiai? Dar vienas mano įkvėpimo šaltinis, 
kalbant konkrečiai apie ketvirtą knygą – Vietnamo 
kardinolas Francesco Xavier Van Thuan, kuris trylika 
metų praleido kalėjime. Iš jų devynerius metus visiškai 
izoliuotas, o paskui buvo priverstas išvažiuoti iš savo 
tėvynės į Vatikaną. Jis politikams suformulavo palai-
minimus. Šis kardinolas, kuris labai daug prisikentėjo 
nuo politikų, ragina melstis už tuos, kuriems tenka 
politinė atsakomybė, ir taip pat primena, kad politikai 
būtina „dorovinė gramatika“.

Kokie kardinolo Thuan palaiminimai Jums 
pačiam atrodo svarbiausi?

– Visi jie svarbūs, nes padeda ugdyti politinę 
tapatybę. Kardinolas pirmiausia ragina kiekvieną 
politiką įsisąmoninti savo vaidmenį ir atsakomybę, 
išlikti nuosekliu ir patikimu žmogumi. Politikas turi 
būti drąsus, siekti tikrų pokyčių ir galvoti apie bendrą 
gėrį. Šiandien, mano įsitikinimu, labiausiai pamirštami 
du Thuan nurodyti politiko bruožai: mokėjimas 
išklausyti ir vienybės siekis.

Labai svarbu, kad šiandien ugdytume telkiančius, o 
ne skaldančius vadovus, kalbėtume ne apie žmones, 
o su žmonėmis.

Ar ši knyga – tai savotiškas atsisveikinimas su 
žurnalistika ir ženklas, jog dabar jau politika užims 
visą Jūsų dėmesį?

– Esu filosofas, o ne žurnalistas. Trejus metus 
dirbau Teisingumo ministerijoje, ir tai buvo labai 

svarbi mokykla apie įstatymų leidybos eigą. Taip pat 
dėsčiau ir dėstau įvairiose aukštosiose mokyklose, 
teko metus net mokytojauti. Filosofijos studijos mane 
išmokė mėgti klausimus ir drąsos mąstyti. Visa tai 
pasitarnauja, dirbant Bernardinai.lt ar leidžiant knygas.

Buvo laikas, kai į žurnalistiką žvelgiau kiek 
arogantiškai, sakydamas, kad kiekvienas gabus 
žmogus yra žurnalistas. Dabar jau nebesu tikras, ar 
žurnalistikos studijos nėra svarbi pagalba kiekvienam, 
užsiimančiam informacijos vadyba. Tiesa, iki šiol 
nelabai matau žurnalistikos bakalauro studijų prasmę, 
tačiau žmogui, kuris jau turi tam tikrų profesinių 
žinių ir nori jas pritaikyti dirbdamas kurioje nors 
visuomenės informavimo priemonėje, žurnalistikos 
pagrindai tikrai naudingi. Jų neturiu, ir dėl to tiks-
liau mane būtų vadinti mąstytoju, o ne žurnalistu. Ar 
jau galiu vadinti save politiku? Gali būti, kad knyga 
apie padorią politiką yra žingsnis, auginant politiko 
tapatybę, tačiau tikru politiku save galėsiu vadinti, 
jei pradėsiu dirbti kurioje nors politinėje institucijoje 
ir turėsiu aiškią politinę atsakomybę. Taigi, gal ir 
galima sakyti, kad su žurnalistika atsisveikinu, tačiau 
ar mano kelias veda į akademinį pasaulį, ar į leidybą, 
ar į politiką, ar dar kur kitur – man dar sunku atsakyti.

Esate taip pat išvertęs dvi knygas, taip pat dau-
giau nei dešimties knygų sudarytojas, rengėjas. 
Lengviau versti, rašyti ar sudaryti knygą?

– Lengviausia knygą skaityti. Šiandien skaitytojai 
dažnai nesusimąsto, kiek daug darbo įdedama iki tol, 
kol knyga atsiduria jų rankose. Pavyzdžiui, pokalbių su 
psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku knyga buvo 
brandinama ne vienerius metus. Daugybė pokalbių su 
gydytoju, paskui jų tvarkymas, dėliojimas, tikslini-

mas – tekstas nokinamas, brandinamas. Tik tada gali 
tikėtis tokios knygos, kuri gali pradžiuginti skaitytoją.

Vertimas iš anglų ar rusų kalbos – tai ugdanti veikla. 
Tam reikia kur kas daugiau nei paprasto užsienio 
kalbos išmanymo. Turi pamilti pasakojimą, kurį verti, 
suprasti, kas glūdi anapus jo lingvistinės išraiškos. 
Ypač sudėtinga buvo versti Gilberto K. Chesterton 
romaną Rutulys ir kryžius. Be kita ko, buvo apmaudu, 
kad vertime neįmanoma perteikti visų subtilių ori-
ginalo atspalvių. Tačiau galiausiai rezultatu buvau 
daugiau ar mažiau patenkintas.

Rašymas, vertimas, knygos sudarinėjimas – visa tai 
skirtingos kūrybinės veiklos, kurias nėra paprasta pa-
lyginti. Man visos jos atrodo svarbios ir, tikiu, galėsiu 
joms skirti laiko ir ateityje.

„Padorumas“ ir „politika“ daugumai žmonių 
atrodo nesuderinami dalykai. O Jums?

– Be dorovinės gramatikos politika sunyksta ir tam-
pa atgrasia pamėkle. Tai regime ne tik Lietuvoje, bet 
ir daugelyje kitų valstybių. Skirtingos politinės jėgos 
kuria ekonomikos atgaivinimo planus, ginčijasi dėl 
mokesčių politikos, tačiau, kol politinė sistema neturi 
tvirto vertybinio stuburo, mes pasmerkti jaustis kaip 
žmonės, plaukiantys prakiurusioje valtyje. Tarsi daug 
pastangų dedame semdami vandenį iš valties, tačiau jo 
nemažėja. Aišku, galima sakyti, kad sukiužusi valtis 
geriau nei jokios, tačiau svarbu pirmiausia užkamšyti 
skyles ir jau tada galime ginčytis, kur geriausia plaukti. 
Politika, mano įsitikinimu, yra tokia, kokie yra politikų 
motyvai ir sugebėjimai. Drįstu teigti, kad šiandien 
Lietuvos politiniame gyvenime trūksta tiek padorumo, 
tiek teisingumo, tiek reikiamo pasirengimo. Tai tar-
pusavyje glaudžiai susiję dalykai. Man sunku vadinti 
padoriu politiką, kuris sutinka eiti pareigas, kurioms 
jam ar jai nepakanka to pasirengimo.

Dar trumpai papasakokite apie savo knygą.
– Ją sudaro trys dalys. Pirmiausia aptariu politikos 

pamatus, paskui svarstau apie tai, kas gali būti va-
dinama padoria politika, o trečiojoje dalyje brėžiu 
gaires Gyvybės Lietuvai. Vienas iš šios knygos tikslų 
– skatinti pokalbius apie krikščionio misiją politikoje 
ir parodyti tiems krikščionims, kurie skeptiškai žiūri 
į politinę veiklą, kad dalyvavimas politikoje nėra 
„priedėlis“ prie krikščionio gyvenimo, bet svarbi 
sekimo paskui Kristų dalis.

Kiek apgailestauju, jog šią knygą pavyko išleisti, 
likus mažiau nei pusmečiui iki Seimo rinkimų, todėl 
rizikuoju, kad dalis žmonių joje ieškos politinės rek-
lamos. Būtų buvę geriau, jei knyga būtų pasirodžiusi 
bent prieš pusmetį. Kita vertus, turiu vilties, jog ji 
prisidės prie Lietuvos krikščionių pilietinės brandos, 
taip pat ji padės man paaiškinti, kodėl nusprendžiau, 
kad mano laisvės kova šiuo metu turi būti būtent tokia.

Kalbino Jūratė Važgauskaitė
Bernardinai.lt

Ką mokame ir ko – ne
Apie Lietuvos suaugusiųjų gebėjimus – tarptautinis tyrimas 

Esame raštingi ir mokame gerai 
skaičiuoti

Lietuva pirmą kartą dalyvavo Tarp-
tautiniame suaugusiųjų gebėjimų 
tyrime (PIAAC), kuriame įvertintas 
suaugusiųjų raštingumas, gebėjimas 
skaičiuoti bei problemų sprendimas 
informacinių technologijų pagalba 
33-ose šalyse. Lietuvoje suaugu- 
siesiems būdingas aukštesnis už vidutinį 
skaičiavimo ir vidutinis raštingumo 
gebėjimų lygiai, lyginant su kitų tyrime 
dalyvavusių šalių suaugusiaisiais. 
Tyrimas rodo, kad Lietuvoje suaugu-
siesiems, palyginti su bendraamžiais 
iš EBPO tyrime dalyvavusių valstybių, 
būdingas aukštesnis už vidutinį 
skaičiavimo ir vidutinis raštingumo 
gebėjimų lygmuo. Lietuva yra viena iš 
dviejų tyrime dalyvavusių valstybių, 
kuriose vyrai ir moterys pasižymi 
panašiais raštingumo ir skaičiavimo 
gebėjimų lygiais. Jauni suaugusieji Lie- 

tuvoje pasižymi aukštesniu raštingumo 
lygiu, palyginti su tyrime dalyvavusių 
valstybių vidurkiu. Lietuvos jau-
nimo raštingumas yra aukštesnio už 
vidutinį lygio ir yra panašus kaip ir jų 
bendraamžių iš Vokietijos ir N. Zelan-
dijos, be to, aukštesnis už jaunimo iš 
Norvegijos raštingumo lygį ir EBPO 
šalių vidurkį. Tyrime dalyvavusiose 
šalyse aukščiausio lygio gebėjimai 
būdingi 25-34 metų asmenims, o Lietu-
voje žmonės aukščiausią gebėjimų lygį 
pasiekia anksčiau – sulaukę 22 metų.

Ko nemokame
Didelei daliai suaugusiųjų Lietuvoje 

būdingas žemas problemų sprendimo 
pasitelkiant technologijas gebėjimų ly-
gis. Suaugusiųjų, neturinčių jokios darbo 
kompiuteriu patirties arba paprasčiausių 
darbo kompiuteriu įgūdžių, o taip pat 
suaugusiųjų, parodžiusių  žemiausią 
įgūdžių lygį sprendžiant problemas 
technologijų pagalba, Lietuvoje yra 

daugiau nei kitose apklausoje dalyva-
vusiose valstybėse.

Lietuva yra viena iš valstybių, turinčių 
daugiausia darbuotojų, kurių raštingumo 
lygis aukštesnis, nei reikia darbui at-
likti. Suaugusieji Lietuvoje mažiau 
nei kitų šalių darbuotojai panaudoja 
savo įgūdžius darbe ir tvirtina, kad jų 
raštingumo įgūdžiai viršija jų darbo rei-
kalavimus. Tyrimas patvirtino glaudų 
ryšį tarp įgūdžių ir socialinės padėties  
bei užimtumo. Lietuvoje suaugusieji, 
pasižymintys žemu raštingumo lygiu, 
kur kas dažniau nei aukštą raštingumo 
lygį pasiekę suaugusieji yra linkę 
nepasitikėti kitais, mano, kad turi mažai 
įtakos politiniams sprendimams, neda-
lyvauja savanorių veikloje ir skundžiasi 
prasta sveikata. Lietuvoje pastebėtas 
bene stipriausias teigiamas santykis tarp 
raštingumo ir užimtumo.

Ekonominio bendradarbiavimo ir 
plėtros organizacija (EBPO) nuo 2011 
m. atlieka suaugusiųjų įgūdžių tyrimą 
(angl. Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies arba  
PIAAC), kurio antrajame etape, 2014-
2015 m., dalyvavo ir Lietuva.

PIAAC yra laikomas išsamiausiu kada 
nors vykdytu suaugusiųjų gebėjimų 
tyrimu, padedančiu susidaryti vaizdą 
apie suaugusiųjų gebėjimus trijose 
įgūdžių srityse:

• raštingumas – gebėjimas suvokti 
rašytinius tekstus ir atitinkamai į juos 
reaguoti;

• gebėjimas skaičiuoti – gebėjimas 
atlikti matematinius skaičiavimus ir 
suprasti matematines sąvokas;

• problemų sprendimas pasitelkiant 
technologijas – gebėjimas gauti, in-
terpretuoti ir analizuoti informaciją, 
rastą, pertvarkytą ir perduodamą skai-
tmeninėje aplinkoje.

Taip pat tyrimo metu renkama įvairi 
informacija apie suaugusiųjų išsimoks-
linimą, darbo pobūdį ir įgūdžius, nau-
dojamus darbe, namuose bei bendruo-
menėje.

Tarptautiniame suaugusiųjų gebėjimų 
tyrime dalyvavo 16-65 metų gyventojai 
iš 33 valstybių, iš viso – daugiau nei 
216,000 asmenų; Lietuvoje vykdant 
tyrimą 2014-2015 m. apklausti 5,000  
suaugusiųjų. Inf.

A. Navicko knygos viršelis
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Parengė R. Žemaitytė-De Iuliis

Kanados įvykių apžvalgaToronto Lietuvių Namai – 
šiandiena ir rytdienos planai 

angelė abromaitytė, 
LN valdybos pirmininkė 

Toronto Lietuvių Namų (anglų kalboje vadi-
nami LCAT ar įregistruotu Lithuanian Commu-
nity Association of Toronto korporacijos vardu; 
o lietuviškai – LN santrumpa) metinis-visuotinis 
narių susirinkimas įvyko šių metų balandžio 24 
dieną. Savaitraščio skaitytojus bei visus LN 
narius norėčiau supažindinti su praėjusių 2015 
metų veikla ir šių metų bei artimiausios ateities 
planais.

2015 buvo darbingi, aktyvūs ir nuotykių 
kupini metai. Lietuvių Namų valdyba stengėsi 
atgaivinti, atnaujinti LN visuomeninę, 
socialinę, bendruomeninę veiklą. Valdybos 
nariai pasiskirstė pareigomis. Kiekvienas iš 
jų prisijungė prie kurio nors suburto valdybos 
komiteto. Pastato priežiūra rūpinosi Audrius 
Vaidila, Romas Puteris, Gintaras Sližauskas ir 
Genutė Kobelskienė; Bingo lėšų telkimu – Edis 
Stravinskas, Audrius Vaidila ir Rasa Miknaitė; 
organizacijos-korporacijos įstatų atnaujinimu 
– Antanas Pacevičius ir Angelė Abromaitytė; 
įdarbinimu – Petras Tutlys, Angelė Abromaitytė 
ir Audrius Vaidila; visuomenine veikla bei so-
cialiniais reikalais – Genutė Kobelskienė, Vida 
Naudžiūnaitė ir Antanas Pacevičius; stipendi-
jomis – Edis Stravinskas, Genutė Kobelskienė, 
Vida Naudžiūnaitė; strateginiu planavimu – 
valdybos pakviestas Vidas Kubilius kartu su 
Angele Abromaityte, Rasa Miknaite, Vik-
toru Radžiūnu, Gintaru Sližausku ir Antanu 
Pacevičiumi; tinklalapiu – Petras Tutlys, Romas 
Puteris ir Viktoras Radžiūnas.

Visi nariai savanoriškai dirbdami aukojo 
savo laisvalaikį LN pagyvinimo projektams. 
2015 metų pradžioje, per atvirą susitikimą su 
nariais buvo svarstomas autoaikštės pardavi-
mas. Daugelis narių pasisakė prieš pardavimą, 
o valdyba, išklausiusi daugumos to susitikimo 
dalyvių nuomonės, nusprendė aikštės nepar-
duoti. Autoaikštę šiemet prižiūri „Unit Park“ 
įmonė. 

Kitas svarbus ir reikalingas darbas – strate-
ginis planavimas ateičiai. Įsteigėme nuolatinį 
strateginio planavimo komitetą, jam patikėta 
rengti LN ateities bendrąjį planą. Šis komite-
tas triskart susitiko aptarti svarbiausių su šiuo 
projektu susijusių reikalų, buvo parengtas 
darbo projektas. Judėti į priekį su strateginio 
plano užbaigimu ir įgyvendinimu – viena iš 
svarbiausių 2016 metų valdybos veiklos už-
duočių.

Praėjusiais (2015) metais baro „Lokys” pa-
jamos padidėjo 48%. Toliau stengsimės ne 
tiek didinti baro pajamas, o labiau vakarėlių, 
renginių, susibūrimų skaičių.

Salių nuoma yra pagrindinis LN pajamų 
šaltinis. Mums labai reikėjo atnaujinti viso 
pastato šildymo, oro vėsinimo ir vėdinimo 
sistemas, taip pat turėjome pakeisti II aukšto 
virtuvėje seną ir apleistą įrangą. Tai buvo 

didžiausi pastato priežiūros komiteto projektai.  
Teko pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus 
pakeisti įrangą ir duris. Taip pat ištuštinome 
didžiosios II aukšto salės balkoną, kuris buvo 
apkrautas visokiais daiktais. Siekiame jį, tinka-
mai atnaujinus, kuo greičiau paruošti svečių bei 
nuomotojų naudojimui.

Nauja valdymo struktūra
Praėjusiais metais turėjome ieškoti naujo 

vedėjo, nes tapo akivaizdu, kad be tam tikrų 
pastangų nebūtume galėję pritraukti ir aptarnauti 
salių užsakovų bei lankytojų. Pagal reikalavimus  
apie kandidatų paieškas paskelbėme viešai ir 
ieškojome naujo darbuotojo. Vedėjo pareigoms 
buvo priimtas Vytas Ruslys, tačiau jis netikėtai 
atsistatydino 2015 vasarą. Ieškoti kito kandidato 
nebuvo laiko, buvo laikinai pasamdytas Darius 
Sonda. Jis yra atsakingas už pastatą – kasdie- 
ninius ir administracinius reikalus. Rasa 
Miknaitė atsistatydino iš LN valdybos ir pradėjo 
dirbti verslo plėtros vadybininke. Ji rūpinasi 
salių nuomavimu, rinkodara. Andrius Parnavas 
yra “Lokio” baro vedėjas. Valdymo struktūra 
bus vėl peržiūrėta 2016 metų pabaigoje.

Buvo sunkūs metai. Džiaugiuosi atliktais dar-
bais ir ruošiamės neužbaigtus darbus baigti. Visi 
darbuotojai bei valdybos nariai dirbo LN labui.

2016 metais, po metinio-visuotinio susirinki-
mo, į valdybą išrinkti šie asmenys: Angelė 
Abromaitytė, Angela Biondi, Rasa Kisielytė, 
Genutė Kobelskienė, Antanas Pacevičius, 
Romas Puteris, Viktoras Radžiūnas, Gin-
taras Sližauskas, Edis Stravinskas, Angelė 
Vaičiūnienė, Audrius Vaidila.

Naujai valdybai šiemet teks atlikti nemažai 
svarbių darbų. Pirmi du yra privalomi pagal 
miesto ir provincijos įstatymus: tai keltuvo (lif-
to) atnaujinimas ir naujų durų su prieinamumo 
rampa neįgaliesiems įrengimas prie įėjimo.

Būtina atlikti ir kitas vidaus patalpų pertvar-
kas. Antrame aukšte teks įrengti erdvesnius 
vyrų ir moterų tualetus, įrengti naują tualetą, 
patogų naudotis neįgaliesiems. Teks įsigyti pir-
mojo ir antrojo aukšto virtuvėms naują įrangą, 
trečiajame aukšte atnaujinti elektros įrangą.

Rūpindamiesi ateitimi, mes daug dirbame 
bendruomenės labui, kad sutvarkytume ir 
turėtume patrauklius, naudingus ir pelningus 
Lietuvių Namus. Norėdami turėti galimybę 
remti lietuviškas organizacijas, sėkmingai veikti, 
turime patogiai ir šiuolaikiškai įrengti patal-
pas, užtikrinti paslaugų kokybę, tai reikalauja 
nemažai renovacijų. Tik po pagerinimų galėsime 
padidinti salių nuomos kainą. O nuoma – mūsų 
pajamų šaltinis. Didesnis pelnas Lietuvių 
Namams užtikrins didesnę paramą lietuvių or-
ganizacijoms. Mūsų tikslas – lietuvybės bei ją 
puoselėjančių organizacijų išlaikymas – nuo 
pirmų dienų lieka nepasikeitęs. Planuojame 
ir toliau pranešti apie mūsų daromus darbus ir 
rezultatus, dėkojame visiems už paramą.

Toronto Lietuvių Namai                                                                                      D. Sondos ntr.

trijų draugų susitikimas
Birželio 29 d. Otavoje susi-

tiko JAV prezidentas Barack 
Obama, Meksikos prezidentas 
Enrique Peña Nieto ir Kana-
dos premjeras Justin Trudeau. 
Jie aptarė klausimus, svarbius 
visoms trims valstybėms. Am-
nesty International ragino J. 
Trudeau atkreipti Meksikos 
prezidento dėmesį į žmogaus 
teises. Meksikos preziden-
tas pasirašė Kanados ir JAV 
anksčiau pasirašytą sutartį 

dėl išmetamųjų metano dujų 
sumažinimo 40-45%, lygi-
nant su 2012 m., iki 2025 m. 
Kaip teigia Pembina institutas, 
Šiaurės Amerikos pramonės 
išmetamų metano dujų kiekis 
sudaro 20% šių viso pasaulio 
išmetamų dujų, sukeliančių 
šiltnamio būvį. 

Visi trys vadovai pateiks 
planus, kaip Šiaurės Amerikoje  
pasiekti, kad 50% energijos iki 
2025 m. būtų gaunama vadina-
muoju "švariu" būdu, atkrei-
piant dėmesį į atsinaujinančią 
energiją, branduolinę energiją, 
anglies dioksido surinkimą ir 
saugojimą bei taupiau naudo-
jant energiją. Kanadoje tokios 
energijos yra išgaunama virš 
80%, o visoje Šiaurės Amerikoje 
taip išgaunami 37%. Vadinasi, 
Kanada gali parduoti daugiau 

energijos kitoms valstybėms. 
Visos trys šalys pasirašė me- 

morandumą, kuriuo atkreipia-
mas dėmesys į moteris vers-
lininkes, skatinant jų dalyva-
vimą versle.

Buvo pateiktas 2016 m. 
Šiaurės Amerikos konkurenci-
jos darbo planas. Pateikta 14 
naujų pasiūlymų, kurie padės 
sumažinti išlaidas, pakels darbo 
našumą, skatins ekonomikos 
vystymąsi.

Atkreiptas dėmesys į kiber- 
netinį saugumą ir bendra-
darbiavimą prekybos srityje, 
geresnį įvairių sričių darbuotojų 
paruošimą.

Visos trys valstybės vie-
na kitai įteikė laiškus, pa- 
tvirtinančius susitarimą su-
paprastinti NAFTA (North 
American Free Trade Agree-
ment) – Šiaurės Amerikos 
laisvosios prekybos sutarties 
taisykles, taikomas įvairiems 
produktams: vaistams, kosme-
tikai, metalams, įvairiems nau-
jiems įrengimams, gamtinėms 
dujoms. P. Nieto ir J. Trudeau 
priėmė abiems valstybėms nau-
dingus sprendimus: Kanada 
panaikins vizų Meksikos pi-
liečiams apribojimus, o Mek-
sika pirks jautieną iš Kanados.

Kanados premjeras Justin Trudeau (viduryje), Meksikos 
prezidentas Enrique Pena Nieto (kairėje) ir JAV prezidentas 
Barack Obama Šiaurės Amerikos vadovų susitikime Kanado-
je, valstybinėje galerijoje, birželio 29 d. 

daugiatautiškumo dieNa
Kaip teigė Kanados vy-

riausybė, Kanados daugia-
tautiškumo dieną, birželio 
27-ąją, švenčiame valstybės 
rasinius, religinius ir kultūrinius 
skirtumus, demokratiją, lygybę 
ir abipusę pagarbą. Remiantis 
Statistics Canada, kas penktas 
kanadietis gimęs ne Kanado-

je. 2017 m., kai Kanada švęs 
150-ąjį gimtadienį, čia gyvens 
7.7 mln. imigrantų. 1971 m. 
Kanada pasiskelbė valstybe, 
kurioje daugiatautiškumas yra 
įstatymas. 1988 m. priimtas 
Kanados Daugiatautiškumo 
aktas, saugantis visas šalies 
kultūras. 

PrezideNtieNė – kaNadietė
Naujai išrinkto Islandijos 

prezidento Gudni Johannesson 
žmona – kanadietė Eliza Reid.

Islandija 2016 m. birželio 25 
d. istorijos profesorių Gudni 
Johannesson išsirinko nauju 
prezidentu. Jo žmona Eliza 
Reid, gimusi Otavoje, Islandi-
joje apsigyveno daugiau kaip 
prieš dešimtmetį. Jie susitiko, 

studijuodami Anglijoje, ir dabar 
jų šeimoje auga keturi vaikai.  

Keturiasdešimtmetė E. Reid 
yra rašytoja ir redaktorė ir turi 
abi – Islandijos ir Kanados –  
pilietybes. 

Oficialiai G. Johannesson 
pradeda Islandijos prezidento 
pareigas rugpjūčio 1 d.
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London, on 
• Liepos 10 d. bus išleidžiamas paskutinis žiniaraštis prieš va-

saros pertrauką. Po pertraukos žiniaraštis pasirodys tik rugpjūčio 
14 dieną. 

• Rugpjūčio 28, sekmadienį, rengiama lietuvių šventkelionė 
į Midlando šventovę. Ten galėsime iškilmingai įžengti pro 
šventąsias Gailestingumo metų duris ir pasimelsti Lietuvos kan-
kiniams, kurių garbei šalia šventovės stovi mūsų lietuviškasis 
kryžius. Autobusas su visais patogumais jau užsakytas kaip ir 
pernai. Prašome visus norinčius autobusu keliauti registruotis pas 
Laisvį-Petrą Sergautį tel. (519) 660-6333. Autobusas išvyks nuo 
Mary Immaculate šventovės mažosios aikštės 9 v. r, sustos Ha-
miltone 10.45 v.r., Toronte 11.45 v.r. paimti laukiančių maldininkų. 
Po iškilmių aubusas grįš tuo pačiu keliu atgal.

• Sekmadienių ir švenčių mišios aukojamos 3 v.p.p. Mary Im-
maculate šventovėje, 1980 Trafalgar St., London, ON.

• Liepos 10, sekmadienį, Mišios už Žemaičių ir Balčiūnaičių 
šeimų mirusius.
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Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai

www.talka.ca

SĄSKAITOS
Taupomoji sąskaita 0.25% 
Čekių sąskaita iki 0.25%

PASKOLOS
Asmeninės nuo 3.15%
Nekiln. turto 1 metų 3.15%

INDĖLIAI
90 dienų indėliai 0.50%
180 dienų indėliai 0.50%
1 m. term. indėliai 1.90%
2 m. term. indėliai 2.05%
3 m. term. indėliai 2.55%
4 m. term. indėliai 2.70%
5 m. term. indėliai 2.80%

TFSA, RRSP ir RRIF
Kintančios 0.50% 
1 metams 1.90%

2 metams 2.05%

3 metams 2.55%

4 metams 2.70%

5 metams 2.80%

Narių santaupos apdraustos 
6 mil. dol. kapitalu ir Kanados 
valdžios iki $100,000.0 sumos 
draudimu

2015 metais nariams

IŠMOKĖJOME

AKTYVAI VIRŠ 110 MILIJONŲ DOLERIŲ

DARBO VALANDOS 
Pirmadieniais, antradieniais, 

ketvirtadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Trečiadieniais - 9 v.r. - 1 v.p.p., 
Penktadieniais - 9 v.r. - 7 v.v.

Šeštadieniais  - 9 v.r. - 12 v.p.p.
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 

šeštadieniais uždaryta.

Papildomų 
palūkanų
santaupoms

TFSA, RRSP ir RRIF
Įskaitant

Nuolaidų 
skolininkams

18%

9%

Lietuvių telkiniuose

beLgija

A.a Birutės Juozapavičienės atminimui, užjausdami dukras 
Gabiją (Rimas), Dainorą ir Danguolę, vaikaičius Arą ir Viliją, 
Pagalbai Lietuvos vaikams aukojo po $20 – E. Grajauskienė, 
D.J. Trumpickai.

A.a. Zenono Čečkausko atminimui, užjausdami seserį Aliną 
ir jos vaikus Edį, Lucy ir Romą su šeimomis, visas gimines 
ir artimuosius, Pagalbai Lietuvos vaikams aukojo: po $100 – 
A. Armonienė, J.J. Ordyniec; $50 – E. Bajoraitienė; $40 S.J. 
Miškiniai; po $30 – E. Gudinskienė, L. McEneny, A.V. Stanevičiai; 
po $25 – B. Aušrotaitė, L.P. Cipariai, I. Ulbinienė, Z. Vieraitis; po 
$20 – R. Bartninkienė, G. Bergis, A.J. Gedriai, E. Grajauskienė, 
F. M. Gudinskai, O.A. Jusiai, J.H. Otto, A.F. Pietrantonio, S.J. 
Remesat, I. Ross, A. Sakalaitė, A. Stanaitienė, D. J. Trumpickai, 
V. Verbickienė, A. R. Zubrickai, S.S. Zubrickai,

A.a Gražinos Drešerienės atminimui, užjausdami vyrą Vladą, 
sūnus Petrą ir Leoną,visas gimines ir artimuosius, Pagalbai Lie-
tuvos vaikams aukojo po $20 – D. Beržaitytė, E. Grajauskienė, 
E. Gudinskienė, F.M. Gudinskai, D.J. Trumpickai; $10 – V. 
Verbickienė. 

hamiLton, on 

Įteikta 40-oji Zigmo Gėlės premija
Tylios mano dainos.../Jos 

kaip naktys žvainos/Širdį gla-
monėja,/Vargdienių žavėja...

Šiuos žodžius 1910 m. į 
posmą suliejo jaunutis Naisių 
žemės (Šiaulių r.) poetas Zig-
mas Gaidamavičius-Gėlė 
(1894-1912). Kažin, ar kaimo 
vaikas, kuriam likimas skyrė 
vos 18 žemiškų metų, spėjo pa-
galvoti, kad jo poezijos posmai 
suguls į knygą, jo vaikystės na-
mai taps literatūros muziejumi, 
o poetams bus skiriama jo var-
do premija. Poetinis žodis Nai-
siuose gyvas, jauno poeto var-
das nepamirštas, jo atminimas 
įamžintas ir kasmet pagerbia-
mas. Česlovo Karbauskio va-

dovaujamas kolūkis „Už taiką“  
1976 m įsteigė apdovanojimą 
pirmosios poezijos knygos 
autoriui. Ja 1977 m. balandžio 
8 d. buvo apdovanota poetė 
Vidmantė Jasukaitytė. Dabar 
tokių apdovanotųjų – jau 40.

Šių metų gegužės 27 d. į Nai-
sius vėl atplasnojo „Poezijos 
pavasario“ paukštė. Poetiniu 
žodžiu į susirinkusius prabilo 
„Naisių vasaros teatro“ ak-
toriai: buvo perskaityti visų 
keturiasdešimties laureatų 

posmai – po eilėraštį nuo pir-
mosios Vidmantės Jasukaitytės 
iki šiųmetinės Vitalijos Pili-
pauskaitės-Butkienės. 

Šiaulių rajono meras A. 
Bezaras kartu su Kultūros 
skyriaus vedėjo pavaduotoja 
L. Varkaliene poetei V. Pili-
pauskaitei-Butkienei įteikė 
padėką, pereinamąjį prizą, 
piniginę premiją bei apjuosė 
tautine juosta. 

Jubiliejinėje šventėje lite-
ratūros kritikas, ilgametis 
Lietuvos rašytojų sąjungos 
pirmininkas Valentinas Sven-
tickas pristatė naująją poezi-
jos antologiją Naisių vainikas, 
sveikinimus vainikavo poetų 

balsai: eilėraščius skaitė buvę 
Zigmo Gėlės premijos laureatai 
V. Jasukaitytė, Antanas A. Jo-
nynas, R. Vanagas, V. Kirkutis, 
B. Valiukas, E. Noreika, P. Gin-
talo tėtis bei šių metų „Poezijos 
pavasario“ dalyviai P. Barskova 
(JAV), N. Cibulskis, M. Bala-
kauskas.

Pasak literatūros muziejaus 
vadovės R. Žukauskienės, tei-
kiant Zigmo Gėlės premiją 
poetams visada buvo do-
vanojama duona. Todėl ir šį 
kartą kvapnūs naminės duo- 
nos kepalėliai, apjuosti li-

niniais rankšluosčiais, buvo 
įteikti visiems poetams, lite-
ratūrologams, knygų leidė-
jams.

Kai duonelė ir knygos buvo 
išdalintos, šventė persikėlė 
į Sereikius, kur kaimo 
kapinaitėse palaidotas poe-
tas Z. Gaidamavičius-Gėlė. 
Jo atminimas pagerbtas ty-
los minute, kapas papuoštas 
gėlėmis. Šalia kapinių žaliuoja 
keturiasdešimties medžių par-
kas: ąžuolus čia sodino Zigmo 
Gėlės premijos laureatai vyrai, 
liepas – moterys. Šiais metais 
parkas atnaujintas – įėjimą da-
bar žymės skulptoriaus Stasio 
Žirgulio sukurti vartai su užrašu 
„Poetų parkas“. „Į kiekvieną 
šventą vietą turi būti įeinama 
pro vartus,“ – kalbėdama 
apie simbolinę vartų prasmę 
bei keturiasdešimtmetį poetų 

sodintą parką, sakė literatūros 
tyrinėtoja, Vilniaus universiteto 
profesorė Viktorija Daujotytė. 
Dar kartą buvo pasidžiaugta 
atliktais darbais, padėkota jų 
iniciatoriui Č. Karbauskiui ir, 
atrišus vartus puošiantį vainiką, 
žengta į parką. Lydima viso 
būrio susirinkusiųjų ir žaliais 
vainiklapiais pasidabinusių nuo 
1977 m. ošiančių medžių, V. 
Pilipauskaitė-Butkienė pasiekė 
tą vietą, kur savo šaknis įleido 
jos liepa.

Alina Šalavėjienė
Vytauto Šalavėjaus ntrs.

naisiai

BeNeLux 2016 žaidynes 

Daugiau kaip šeši šimtai penkiasdešimt tautiečių iš Belgijos, 
Liuksemburgo, Olandijos, prie kurių šiemet prisijungė ir Šveica-
rijos lietuviai, birželio 18-19 d.d. NATO sporto centre Briuselyje 
dalyvavo sporto žaidynėse „BeNeLux 2016“. Vienuoliktą kartą 
rengiamas žaidynes atidarė ir nugalėtojus sveikino pirmųjų žaidy-
nių iniciatorius užsienio reikalų ministeris L. Linkevičius ir kiti. 
Tradicines gatvės krepšinio, futbolo, teniso, stalo teniso, skvošo, 
tinklinio, badmintono, boulingo, bėgimo, plaukimo, buriavimo, 
estafetės, šachmatų, šaškių ir kitas rungtis šiemet dviem etapais 
vykusiose žaidynėse papildė orientacinio sporto varžybos. Žai-
dynes „BeNeLux2016“ organizavo Belgijos, Olandijos ir Liuk-
semburgo lietuvių bendruomenės, Lietuvos nuolatinė atstovybė 
prie NATO, Lietuvos ambasada Belgijoje ir Lietuvos nuolatinė 
atstovybė Europos sąjungoje.    URM inf. ir ntr.

BeNeLux žaidynių dalyviai ir organizatoriai

Z. Gėlės premijos – 2016 
laureatė poetė Vitalija Pili-
pauskaitė-Butkienė

Naisių poezijos šventėje



GIC INDĖLIAI

Studentų paskolas nuo   3.85%
Asmenines paskolas nuo 5.35%
Sutarties paskolas nuo      6.85% 

SĄSKAITOS

Taupomoji sąskaita       0.35%
Čekių sąskaita iki  0.25%

Amerikos dol. sąsk.       0.25%
Amerikos dol. GIC 
1 metų term. ind.           0.50%

RRSP, RRIF pensijų fondai
TFSA neapmokestinama 

taupomoji sąskaita

(Pelno padalinimas netaikomas)

SUTEIKIAME

TFSA atviras, kintantis   0.85%
RRSP ir RRIF atviras, kintantis 0.85%
1 metų   1.60%
2 metų   1.75%
3 metų   1.80%
4 metų   2.00%
5 metų   2.15%

MŪSŲ ADRESAS 
3 Resurrection Road
Toronto, Ontario M9A 5G1
Nemok. tel. 1-877-525-RCUL (7285)
Tel. 416-532-3400, fax 416-532-4816

Darbo laikas:
Pirm., antr., treč.  9:00 - 3:30
Ketvirt., penkt. 9:00 - 8:00
Šeštadieniais  9:00 - 1:00
Sekmadieniais  8:30 - 12:45

1 metų “cashable”  1.30%
1 metų  1.60%
2 metų  1.75% 
3 metų   1.80%
4 metų   2.00%
5 metų  2.15%

Darbo laikas:
Ketvirtadieniais  12:00 - 7:00
Sekmadieniais  9:00 - 12:30

ANAPILYJE
Tel. 905-566-0006, fax 905-566-1554
2185 Stavebank Rd. 
Mississauga, ON L5C 1T3

Mūsų tikslas ne pelnas, 
bet sąžiningas patarnavimas  

NEKILNOJAMO TURTO 
PASKOLAS
Su nekintančiu nuošimčiu
1 metų   2.90%
2 metų   3.00%
3 metų   3.00%
4 metų   3.25%
5 metų   3.20%

Uždaras su kintančiu 
nuošimčiu  
  2.75%

Atviras su kintančiu nuošimčiu
1, 2, 3 metų   
  3.50%
Ribotą kreditą su nekilnojamo 
turto užstatu  
  3.35%

SUTEIKIAME 
• CMHC APDRAUSTAS
 nekilnojamojo turto 
 paskolas
• KOMERCINES 
 nekilnojamojo turto 
 paskolas

Tel. 416-532-3400       
www.rpcul.com

GIC
2.00%

*Normos gali būti keičiamos be įspėjimo, bet kuriuo metu.

YPATINGAS

18 mėnesių
Tik naujiems įnašams 

Riboto laiko pasiūlymas

pasiulymas
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PAGRINDINIS
skyrius

ŠEŠTADIENIAIS UŽDARYTAS
nuo BIRŽELIO 18 d.

Prie nuolatinių darbo valandų sugrįžtame 
RUGSĖJO 6 d.

MISSISSAUGOS
skyrius

UŽDARYTAS
BIRŽELIO 16 - RUGSĖJO 1 d.d.

skyrius vėl pradės darbą nuo
RUGSĖJO 8 d. 

VASAROS DARBO LAIKAS

Draugai jį vadina “Miškinė Antis Alfie”

Alfonsą Stanevičių lietuviai, ypač – 
hamiltoniečiai, pažįsta seniai ir žino, kad jis 
– gamtos mylėtojas, kad jam svarbu paukščiai, 
kad jis rūpinasi ir kitais miško gyvūnais. Pats 
A. Stanevičius apie savo pomėgį kalba nedaug, 
tad suprasti, kokio dydžio jo darbai, teko tik 
iš neseniai Hamilton Spectator pasirodžiusio 
straipsnio Jie jį vadina “Miškinė Antis Alfie”. 
Pasirodo, tik jo dėka Hamiltono apylinkėse 
vėl gyvena miškinės antys, kurių patinėliai yra 
vieni iš pačių gražiausių pasaulio paukščių. Ha-
miltono apylinkėse prieš 30 metų jos jau buvo 
beveik išnykusios. Kai į A. Stanevičiaus ran-
kas pakliuvo paukščių atlasas, jis pamatė, kad 
apylinkėse jau 35 metai nebėra miškinių ančių.  
Jis, tuo metu gyvenęs Copetown, ėmėsi gelbėti 
šių paukščių, kurie nyksta dėl vis mažėjančių 
miškų: šios antys deda kiaušinius tik medžių 
drevėse. 1980-ųjų pradžioje A. Stanevičius  
pradėjo kalti medines dėžes su maždaug 12 cm 
skersmens angomis, kad paukščiui atrodytų, jog 
tai – medžio drevė. Užsimovęs ilgus guminius 
batus, dėžę jis pritvirtindavo prie vandenyje pri-
kalto stulpelio: taip plėšrūnui beveik neįmanoma 
įsibrauti į inkilą ir ančiai daug saugiau perėti 
jauniklius. 

– Vieną pavasario dieną pamačiau pro inkilo 
ertmę galvą iškišusią miškinę antį, ir viskas 
buvo aišku. Kai Vanda (taip jis "pakrikštijo" 
antį) išskrido palesti, pamačiau, kad lizde buvo 
kiaušinių. Tai buvo tikras stebuklas: Vanda pa-
sirinko mano dėžę perėti ančiukams. 

A. Stanevičius sukalė daugiau tokių dėžių. 
Jam padėjo tų žemių, kuriose perėjo antys, 

savininkai bei Hamiltono lietuviai skau-
tai, vadovaujami Gailiaus Senkevičiaus. Jie 
atvažiuodavo į Kaledoniją (Caledonia), lietuvių 
žvejų ir medžiotojų būrelio rinkimosi vietą, ir 
ten kaldavo inkilus antims. Tos dėžės keliavo iki 
Trojos (Ont.), Niujorko valstijos, net Ročesterio 
(JAV). Kaip tikras profesionalas, A. Stanevičius 
viską užsirašinėdavo. Visi įrašai buvo kruopščiai 
saugomi. Miškinių ančių daugėjo. 

Bob Cury knygos Hamiltono paukščiai 447 
puslapyje minimos A. Stanevičiaus pastangos 
išsaugoti šiuos paukščius. 

Kasmet 200-uose medinių inkilų būna 
padėta apie 4,000 kiaušinių. A. Stanevičius 
juos prižiūri, ir kasmet tai užtrunka apie 
400 valandų. Jis nuvažiuoja apie 4,000 km, 

rūpindamasis inkilais, antimis, skaičiuodamas 
jas ir užsirašinėdamas. Nors dabar jis su žmona 
persikėlė gyventi į Torontą arčiau vaikaičių, 
paukščių jis nepamiršta. 

– Darbo daug, – sako gamtos mylėtojas, – 
reikia į inkilus pridėti medžio drožlių, nes antys 
– ne tokios kaip kiti paukščiai: snapuose jos 
neatsineša nieko lizdams sukti. Ir kasmet tie 
inkilai turi būti išvalyti. Stulpeliai, ant kurių 
pritvirtinti inkilai, taip pat turi būti patikrinti, 
kad būtų stiprūs ir kad jais meškėnai ar panašūs 
gyvūnai negalėtų pasiekti kiaušinių.

 Hamiltono apylinkės vėl yra gražuolių 
miškinių ančių namai. O jų gelbėtoją draugai va-
dina "Wood Duck Alfie" (Miškinė Antis Alfie).

Ne vien antimis rūpinasi A. Stanevičius. 
Pas jį į garažą atskrisdavo didysis apuokas 
ir laukdavo "lauktuvių": gamtos saugotojas, 
važiuodamas namo, jeigu pamatydavo pakelėje 
po mašinos ratais pakliuvusį, jau nebegyvą, 
kiškį, jį parveždavo apuokui, kuris buvo tiek 

įsidrąsinęs, kad nebijodavo 
nusileisti ant ištiestos jo ar 
jo tada dar nedidelių vaikų 
rankos.

Savo mažoms vaikaitėms 
A. Stanevičius parveža 
dėžutę su drugeliais, kad 
jos pamatytų, kaip "Mo-
narchai" išsirita iš kokonų, 
kaip jie tarsi rąžydamiesi 
tiesia sparnelius, stiprėja ir 
ruošiasi skristi. Kokios ge-
ros pamokos mažiesiems...

– Jeigu tavo darže bus 
drugelių vikšrų, pasakyk 

man, turiu draugą, kuris juos surinks ir išaugins 
drugelius. "Monarchų" labai mažėja. Nerauk 
iš kiemo tų kvapniųjų sirinių klemalių (Milk-
weeds) – tai jų maistas, – sako A. Stanevičius 
ir paragina: 

– Lietuvaitės, auginkite savo darželiuose rūtų, 
nes "Monarchai" labai noriai deda kiaušinius 
ant šių augalų.

Toks tas "Miškinė Antis Alfie": vienas iš tų, 
kurie mažai kalba, bet daro tai, ką iš tikrųjų 
daryti reikia. Jį už nuoširdų savanorį darbą, 
besirūpinant gamta, ne kartą įvairiomis do-
vanomis apdovanojo Ontario gamtos apsaugos 
ministerija.

R. Žemaitytė-De Iuliis

A. Stanevičius tikrina ančių “namelį”

Miškinė antis

A. Stanevičiaus su-
kaltose dėžėse antys 
deda kiaušinius ir peri 
ančiukus
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Pagal Lietuvos spaudą parengė R. Žemaitytė-De Iuliis      

Lietuvos kultūros žinios
Istorijos ar žmonių slėpiniai?

Kada išvysime Dailės muziejaus restauruotas 1931 m. Katedroje rastas 
Lietuvos valdovų pomirtines karūnas? Kas ir kodėl jas slepia?

Mūsų valstybė, nors šiandien atrodanti 
kukliai dabartiniame Europos žemėlapyje, 
turi didingą praeitį. Likimas mus apdo-
vanojo – turėjome tik vieną istorinį karalių 
– Mindaugą, tačiau savo istorinėje sostinėje 
Vilniuje 1931m. atradome net trijų karalių palai-
kus. Kripta su LDK kunigaikščių ir Lenkijos 
karalių – Aleksandro Jogailaičio (mirė 1506 
m.), Elžbietos Habsburgaitės (mirė 1545 m.) 
ir Barboros Radvilaitės (mirė 1551 m.) palai-
kais, nukentėjusiais nuo potvynio katedroje, 
buvo atrasta neišplėšta. Valdovų kaulus puošė 
karūnos, grandinėlės, žiedai...  Deja, iki šiol 
karališkųjų palaidojimų paieškas gaubia pa-
slaptys. Visi karalių  kriptoje atrasti karališkieji 
ženklai (išskyrus Aleksandro Jogailaičio 
kalaviją) yra įvardijami kaip dingę be žinios.  
1931 metais surastos, 1944 metais sovietams 
vėl okupavus Vilnių, jos paslaptingai dingo. 
Dingusių karališkųjų karūnų pėdsakus nese-
niai užtiko lietuvių išeivijos atstovai. Viename  
Lietuvos dailės muziejaus paruoštame veiku-
sios parodos pristatyme lenkų kalba „Wystawa 
“chrześcijaństwo w sztuce Litwy" i skarbiec 
katedry Wileńskiej“ (paroda „Krikščionybė 
Lietuvos mene ir Vilniaus katedros lobynas“) 
tuometinis parodos kuratorius dr. Vydas Do-
linskas žada karališkąsias pomirtines ir kitas(!) 
karūnas artimiausiu laiku pristatyti Lietuvos 
visuomenei. Minimą dr. Vydo Dolinsko straipsnį 
pastebėjo užsienio lietuviai, kuriems jis sukėlė  
susidomėjimą, ne mažesnį, nei paslaptinga 1914 
metais Vavelyje paviešinta karūna. Dr. V. Dolin-
sko straipsnyje teigiama: Lietuvos dailės muzie-
jus savo restauravimo centre ruošia kitus sakra-
linio meno kūrinius, kurie bus pristatyti per kitus 
parodos atnaujinimus. Parodoje „Krikščionybė 
Lietuvos mene“ iki 2003 m. pabaigos, [...] ir 
ateityje planuoja pristatyti sensacingas sakra-
linio meno kolekcijas – pavyzdžiui, Lietuvos 
valdovų (Aleksandro Jogailaičio, Barboros 
Radvilaitės ir kt.) kapų karūnas, kitų katedrų ir 
Lietuvos bažnyčių lobynus. Parodoje apsilankė 
jau apie 100 tūkstančių turistų. Tai dažniausiai 
lankoma paroda Lietuvoje. Apie kokias valdovų 
kapų karūnas, restauruojamas Lietuvos dailės 
muziejaus restauraciniame centre, kalba buvęs  
Dailės muziejaus bendradarbis? Kiek karūnų 
buvo rasta Vilniaus Katedroje bazilikoje nuo 
1909 iki 1990 metų ir kur jos šiandien?

Lietuvių išeivijos paskatintas, ketindamas 
tęsti 1918 metų Nepriklausomybės akto sig-
nataro Donato Malinausko pradėtus darbus, 

2016 m. kovo 7 d. kreipiausi laišku į paminėto 
straipsnio lenkų kalba autorių dr. Vydą Dolinską 
klausdamas: ‟Kaip galėtumėte pakomentuoti 
tokius savo teiginius? Ar Jūsų pasisakymas 
reiškia, jog žinote, kur tos karališkosios ir kitos 
karūnos yra, tame tarpe ir kitų Gediminaičių, 
palaidotų katedroje? Ar jos surastos ir priklauso 
LDM? Nesinori tikėti, kad "sensacinga" kolek-
cija jūs vadinate tarpukariu atliktas karūnų 
kopijas, kurios iki šiol puošia Lietuvos valdovų 
karstus Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje ir yra 
prieinamos Lietuvos žmonėms. Būčiau dėkingas 
už suteiktą išsamią informaciją šiuo klausimu.” 
Kovo 25 d. mus pasiekė atsakymas iš valstybinio  
muziejaus LDK Valdovų rūmų direktoriaus dr. 
Vydo Dolinsko, kuriame jis taip paaiškino savo 
sensacingą pareiškimą: “Todėl ir buvo paskelbta 
žinutė apie galimybę karūnas surasti Lietuvoje, 
tikintis, jog tai galbūt paskatins kažką žinančius 
pateikti informacijos.”

Kažkas tame atsakyme nesutampa, nes dr. 
Vydo Dolinsko parodos pristatymas lenkų kalba 
skelbia, jog karūnos jau yra ruošiamos paro-
doms, o atsakyme į klausimą teigiama, kad jis 
jų dar tebeieškąs. Be to, straipsnyje teigia, kad 
„Lietuvos dailės muziejus savo restauravimo 
centre ruošia kitus sakralinio meno kūrinius, 
kurie bus pristatyti per kitus parodos atnau-
jinimus“, tarp kurių minimos ir kapų karūnos. 
Todėl, matydamas painų V. Dolinsko atsakymą,  
paaiškinimo dėl minėtų karūnų likimo 2016 m. 
balandžio 14 d. kreipiausi į LDM direktorių 
Romualdą Budrį: “...Anot V. Dolinsko pasi-
sakymo, Jūs žinote, kur yra karališkosios in-
signijos, dingusios pokaryje? Gal galėtumėte 
pakomentuoti, kokias be šių (Aleksandro 
Jogailaičio, Barboros Radvilaitės ir Elžbietos 
Habsburgaitės) karūnas turėjo galvoje V. Do-
linskas?” 2016 m balandžio 18 d. mano laiškas 
buvo įteiktas Lietuvos Dailės muziejaus direk-
toriui, deja, iki šiol, tai yra, iki 2016 m. birželio 
2 d., atsakymo nesulaukiau.

Parodos lankytojų skaičius, pateiktas 
lenkiškai parašytame straipsnyje, rodo, kad 
Lietuvos piliečiai nėra abejingi savo praeičiai 
ir nėra sudarę sąjungos su velniu, tai yra, nelinkę 
užmiršti savo valstybės  istorijos... Ar atrasime 
pagaliau jėgų priversti mūsų visagalius muziejų 
direktorius atverti praeitį ne tik ateičiai, bet ir 
dabarčiai? Juk būtent toks yra LDK Valdovų 
rūmų muziejaus šūkis...

Viktoras Jencius-Butautas

Skaitytojų laiškai

Karališkosios valdžios ženklai – karūnos, kardas, skeptras ir kt., rasti Vilniaus Katedroje 
1931m.

birželio Netektys 
Birželio 24 d. Kaune mi-

rė Lietuvos valstybinės 
kultūros ir meno premi-
jos laureatė, dailėtyrininkė, 
architektė, drabužių dizainerė, 
humanitarinių mokslų daktarė 
Marija Matušakaitė. 1948 m. 
ji baigė architektūros studi-
jas Kauno universitete, 1965 
m. meno istoriją Lietuvos 
dailės institute, o 1970 m. tapo 
humanitarinių mokslų daktarė. 
Nuo 1983 m. dailėtyrininkės 
tyrinėjimų sritis – Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės 
XVI-XVIII š. dailė: senoji 
medžio skulptūra, drožyba, ant-
kapiai, portretai, istorinis kos-
tiumas. M. Matušakaitė buvo 
Lietuvos dailės istorikų draugi-
jos narė. Lietuvos prezidentė D. 
Grybauskaitė savo ir visų Lie-
tuvos žmonių vardu pareiškė 

užuojautą dėl M. Matušakaitės 
mirties. 

Birželio 28 d., eidama 91-uo-
sius metus, mirė aktorė, Lie-
tuvos radijo diktorė Undinė 
Nasvytytė. U.Nasvytytė gimė 
1926 metais Kaune. Baigusi 
Vilniaus suaugusiųjų vidurinę 
mokyklą, ji mokėsi Vilniaus 
dramos teatro studijoje, baigė 
Vilniaus konservatoriją ir 
Vilniaus universitetą, 1950–
1956 metais buvo dainų ir šokių 
ansamblio „Lietuva“ pranešėja. 
1956 metais ji pradėjo dirbti Lie-
tuvos radijo diktore, skaitove, 
renginių vedėja. U. Nasvytytė 
2000-2008 metais vadovavo 
Lietuvos bajorų karališkajai 
sąjungai. Už nuopelnus Lietu-
vai U. Nasvytytė apdovanota 
Vytauto Didžiojo ordino Kari-
ninko kryžiumi.

PrezideNtė joNiNes 
šveNtė su vaikais

Lietuvos prezidentė Da-
lia Grybauskaitė Jonines 
prezidentūros kiemelyje šventė 
su vasarą dienos centruose ir 
laikinuose globos namuose 
leidžiančiais vaikais. 100 vaikų 
atvyko iš įvairiuose šalies mies- 
tuose esančių pagrindinių 
vajaus „Už saugią Lietuvą“ 
partnerių „Caritas“, „Gelbėkit 
vaikus“ ir Maltos ordino dienos 
centrų. Pasak šalies vadovės, 
šimtmečius gyvuojančios vasa-
ros saulėgrįžos – Rasų – šventės 
tradicijos visą laiką jungė 
žmones, o augančios gamtos 
gyvybė suteikdavo stiprybės ir 
įkvėpdavo visus geriems dar-
bams.

Su vaikais pabendrauti atvy-
ko ir šio vajaus ambasadoriai. 
Vaikai ieškojo žurnalisto A. 
Tapino paslėpto „lobio“, piešė 
kartu su dailininku A. Gata-
vecku, klausėsi A. Kaušpėdo 
skaitomų eilių, žaidė kartu su 
žurnaliste R. Mikelkevičiūte. 
Daugelis vaikų Jonines šventė 
pirmą kartą savo gyvenime. 
Visi kartu jie mokėsi kupo-
liauti, pinti Joninių vainikus, 
klausėsi pasakojimų apie vasa-
ros saulėgrįžos šventės – Rasų 
– papročius. Su etnomuziko-
loge L. Šarkaite-Viluma ir 
etnokultūrą puoselėjančiu kom-
pozitoriumi M.Vilumu vaikai 
dainavo ir šoko.

"išausta taPatybė"
Birželio 26 d. vilniečiai 

ir miesto svečiai rinkosi į 
Bernardinų sodą prie muzikinio 
fontano, kur vyko šventinis 
renginys – lietuvių tautinio 
kostiumo konkurso „Išausta 
tapatybė“ baigiamasis konkur-
sas. Konkurso tikslas – paro-
dyti lietuvių tautinių kostiumų 
įvairovę ir grožį, pasidalinti 
savo žiniomis, kūryba ir atradi-
mais, kuriuos patiria kiekvienas, 
besisiūdinantis tautos istoriją 
atspindinčius apdarus. Šiemet 

tautinio kostiumo konkursas 
rengtas antrą kartą ir skirtas 
Valstybės dienai, kuri paskelb-
ta ir Tautinio kostiumo diena. 
Siekiama paskatinti visuomenės 
domėjimąsi tautiniu kostiumu, 
nusimanymą apie jo prigimtį, 
kultūrinę bei meninę vertę. 
Konkurse dalyvavo tautinio 
kostiumo mylėtojai – asme-
nys, turintys nuosavus kostiu-
mus: vaikai, šeimos, folkloro 
ir mėgėjų meno grupės.

“Geriausiais bendrijos tautiniais kostiumais” paskelbti 
Klaipėdos skyriaus Lietuvos didžiosios kunigaikštienės 
Birutės karininkų šeimų moterų draugijos drabužiai



  TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI   92016.VII.6    Nr. 27

L IETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS PARAMA

Palankūs nuošimčiai. Malonus ir sąžiningas asmeninis patarnavimas.
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I N V E S T I C I N Ė
S Ą S KA I T A

GIC INDĖLIAI
(Pelno padalinimas netaikomas)

1 metų 1 .60%
2 metų 1 . 75%
3 metų 1 .90%
4 metų 2.05%
5 metų 2.20%
1 metų iškeičiamas 1.30%
1 metų JAVdolerių 0.40%

RIBOTAS KREDITAS SU
NEKILNOJAMO TURTO
UŽSTATU 3.35% ir aukščiau

ASMENINĖS PASKOLOS
5.35% ir aukščiau

ASMENINIS RIBOTAS
KREDITAS 6.85% ir aukščiau

T A U P O M O J I
S Ą S K A I T A

RRSP ir RRIF
PENSIJŲ FONDAI
RESP (Mokslų taupomoji sąskaita)

TFSA

Kasdieninių kintamųjų palūkanų 1.30%
1 metų 1.60%
2 metų 1 .75%
3 metų 1.90%
4 metų 2.05%
5 metų 2.20%

PASKOLŲ NUOŠIMČIAI

NEKILNOJAMO TURTO
PASKOLOS
Atviras, kintamųjų palūkanų 3 . 15%
5 metų uždarytas, kintamųjų palūkanų 2.65%
1 metų pastovių palūkanų, atviras 2.95%
1 metų 2.80%
2 metų 2.85%
3 metų 2.95%
4 metų 3.05%
5 metų 3 . 15%
Komercinės kredito paskolos suteikiamos
pagal pareikalavimą

Save for your child’s future
with a Parama
RESP

1.20%
Kasdieninių
palūkanų
taupomoji
sąskaita

(Neapmokestinama taupomoji
sąskaita)

www.parama.ca

Visi pateikti nuošimčiai gali būti keičiami be įspėjimo

ADVOKATAS 

Algis S. PACEVIČIUS PACE, B.Sc., LLB.

• Ieškiniai dėl žalos, atsirandančios 
   ryšium su kūno sužalojimu
• Imigracija į Kanadą
• Testamentai ir įgaliojimai

NAUJAS 
ADRESAS

300 The East Mall, 5th Floor, Toronto, ON M9B 6B7
Tel. 416 236-3060  ·   Fax 416 236-1809

• Palikimų administravimas
• Nekilnojamo turto sandoriai
• Konsultacijos Lietuvos respub-
   likos įstatymų kalusimais

Tinklapis www.pacelaw�rm.com El. paštas alpace@pacelaw�rm.com

344 Lakeshore Road E., Suite A, Oakville, ON L6J 1J6

jaunimo žodis

Išleistuvės Maironio mokykloje
Birželio 10 d. Toronto Maironio lietuvių mokykloje įvyko išleistuvės. Mokyklą baigė septyni, 

o lituanistinius kursus – penki abiturientai.
Tradicinės išleistuvių iš-

kilmės prasidėjo Mišiomis 
Toronto Prisikėlimo šven-
tovėje. Po to fotografavimosi 
atsiminimui akimirka, po jos 
šventės dalyviai iš kiemo 
susirinko į salę. Skambant 
maršui (akompaniatorė V. 
Špakauskienė), čia iškilmingai 
įžengė abiturientai; buvo su-
giedoti Kanados ir Lietuvos 
himnai. 

Maironio mokyklos vedėja 
Lidija Puteris pasveikino visus 
ir pristatė garbės svečius, vaka-
ro iškilmių vedėjas Daivą Ra-
manauskaitę ir Rūtą Rėkutę. 

Į sceną pakviesta KLB 
valdybos švietimo komiteto 
pirmininkė Virginija Zub-
rickienė pasveikino studen-
tus ir paragino juos prisidėti 
prie lietuvybės išlaikymo Ka-
nadoje.

Po Išganytojo parapijos kun. 
Algimanto Žilinsko maldos 
šeimininkės patiekė skanią 
vakarienę. Po jos – iškilmingoji 
vakaro dalis, kurią scenoje 
pradėjo 7 aštuntokai, pasi-
puošę tautiniais drabužiais. 
Aštuntokų mokytoja Rima 
Žemaitytė-De Iuliis tarė svei-
kinimo žodžius ir pasekė 
trumpą pasaką, kuri mums 
visiems priminė, kaip svarbu 
yra nepamiršti vienas kito ir 
palaikyti ryšį su savo klasės 
draugais, išėjus iš mokyklos į 
platųjį pasaulį.

Aštuntokams įteikti diplo-
mai, gėlės ir dovanos. Išdalinti 
tradiciniai apdovanojimai: 
Antano Rinkūno (už geras 
lietuvių kalbos ir literatūros 
žinias) – Aistei Minkevičiūtei, 
Algio Puterio ( už aktyvumą, 
atsakingumą ir gerą mokymąsi) 
– Aleksai Dirmantaitei-Groen 
In ’t Woud, S. Bubulienės (už 
pažangą moksle ir kruopštų 
darbą) Andriui Kružikui.

Kanados lietuvių fondo 
valdybos pirmininkas Al-
gis Nausėdas įteikė fondo 
premijas Aleksai Dirman-
taitei Groen In ’t Woud, 
Aistei Minkevičiūtei, Andriui 
Kružikui ir Justinui Ažubaliui. 
“Paramos” ir Prisikėlimo kre-
dito kooperatyvų piniginėmis 
dovanoms apdovanoti visi. 
Programos vedėjos paragino 
aštuntokus padėkoti savo 
tėveliams, kad kiekvieną 
šeštadienį juos kantriai vežė 
į lietuvių mokyklą, mokė juos 
gimtosios kalbos bei stengėsi 
perduoti lietuviškus papročius. 
Kaip padėkos ir meilės simbolį 
jie tėveliams įteikė po rožę. 
Taip pat aštuntokai padėkojo 
už mokymą ir perduotas žinias 
savo mokytojai Rimai De Iuliis.

Klasės vardu Aistė Minke-
vičiūtė, Aleksa Dirmantaitė 

Groen In ’t Woud ir Justinas 
Ažubalis atsisveikino su Mai-
ronio mokykla, padėkodami vi-
soms mokytojoms, kurios juos 
mokė dešimt metų – nuo pat 
jaunesniųjų darželio, prisimin-
dami, ko jie išmoko, ir perdavė 
simbolinį raktą septintokams. 

Programos metu jie įdomiai 
papasakojo apie kiekvieną 
draugą, o ekrane tuo metu 
keitėsi jų mokytojos paruošto 
pristatymo vaizdai apie 
kiekvieną jos mokinį: kokie 
jie buvo vaikystėje, kuo jie 
domisi, kuo nori būti užaugę. 
Aštuntokai savo programą 
baigė daina "Trys milijonai". 

Aukštesniųjų lituanistinių  
kursų abiturientai (kursų 
vadovė Brigita Ručinskienė 
ir mokytoja Ramunė Bla-
ževičiūtė) taip pat buvo apdo- 
vanoti „Paramos“ bei Prisi-
kėlimo kredito kooperatyvų 
piniginėmis dovanomis, 
KLF premijomis. Premijos 
įteiktos Natalijai Sendaitei, 
Emilijai Degutytei ir Džiugui 
Nausėdui. Emilija Degutytė ir 
Džiugas Nausėda abiturientų 
vardu atsisveikino su Maironio 
mokykla. Linksmai ir gražiai 
buvo įvertinti visi abiturientų 
pomėgiai ir gabumai. Po to 

Aukštesniųjų kursų abiturien-
tai įteikė tėveliams rožes – 
meilės ir padėkos simbolį už 
įgytą naujų vertybių kraitį. 
Pasirodymą jie baigė Džiugo 
Nausėdo kūrybos daina.

Pasveikinti abiturientų buvo 
pakviesta Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos atstovė 
Joana Ažubalytė. Ji kvietė lie-
tuvaičius aktyviai dalyvauti 
bendruomenės gyvenime. 

KLB valdybos švietimo ko-
misijos pirmininkė Virginija 
Zubrickienė įteikė medalį 
Reginai Simonaitienei, mo-
kykloje dirbusiai 20 metų, ir 
padėkojo jai už darbą Dievui, 
Tėvynei ir lietuvybei. Taip pat 
pagerbta mokytoja Violeta, ku-
riai padėkota už 10-ties metų 
darbą mokykloje. Šventės da-
lyviai buvo pavaišinti kava ir 
labai skaniais saldumynais, 
kuriais pasirūpino abiturientų 
šeimos, suruošusios ir iš-
leistuvių iškilmes, iš vakaro 
puošusios salę. 

Belieka tikėti, kad tas gražus 
būrys jaunimo toliau skleis 
mūsų tautos dvasines vertybes, 
kalbą ir tradicijas. 

Nora Jančiukaitė, 
Toronto lietuvių Maironio 

mokyklos mokytoja

8 kl. abiturientai: sėdi (iš k.) Daria Chodočinskaitė, Aleksa 
Dirmantaitė Groen In ’t Woud, Aistė Minkevičiūtė; stovi Jus-
tinas Ažubalis, Jonas Gelažauskas, mokyt. Rima Žemaitytė–
De Iuliis, Andrius Kružikas, trūksta Justino Ginčausko

Aukštesniųjų lituanistinių kursų studentai (sėdi iš k.)Natalija 
Sendaitė, Emilija Degutytė, Nerija Sungailaitė; (stovi iš k.) 
vedėja Brigita Ručinskienė, kun. Aurelijus Kasparavičius, 
OFM, Džiugas Nausėdas, Justinas Dubiel, mokyt. Ramunė 
Blaževičiūtė



ketvirtasis "vilties bėgimas"

2013 metais kun. Juozapas Marija 
Žukauskas paprašė Prisikėlimo parapijos 
šeimų sekcijos rengti “Vilties bėgimą” 
– panašų, koks vyksta Lietuvoje. Tai-
gi, susibūrė stipri komanda – Elenutė 
Stankutė-Lelienė, Lilly Liaukutė, Audra 
Rusinaitė, Laura Mekaitė-Zownir, Onutė 
Stanevičius-Mills. 2014 m. bėgimui va-
dovavo Vaiva Kuraitė, 2015 m. – Ana 
ir Ramona Kaminskaitės. 2016 metų 
“Vilties bėgimas”, jau ketvirtasis, įvyko 
birželio 11 d. Užsiregistravo beveik 100 
ėjikų ir bėgikų.

2016 m. organizacinis komitetas: 
kun.Aurelijus Kasparavičius, OFM, 
Irena Banytė, Julytė Enskaitis-Cro-
pper, Indrė Freimanaitė-Ashley, Laura 
Mekaitė-Zownir, Lilly Liaukutė, Indrė 
Patkačiūnienė, Onutė Slivinskienė, 
Laima Underienė, Daina Valadkienė, 
o vadovavo “Vilties bėgimui” Onutė 
Stanevičius-Mills. Esame dėkingi 
rėmėjams Prisikėlimo ir “Paramos” 
kredito kooperatyvams, Toronto polici-
jai, KLJS, Maironio mokyklai, Rimai ir 
Rick Dresher (Affiliated Insurance), Leo 

Rautinš, Alek-
sui (Baltic 
Foods), Daivai 
Dalindai, Da-
nai Biskienei 
(Arbonne), dr. 

Styka, Bonny ir Shanny Hill.
Atidarymo iškilmės prasidėjo Lietuvos 

ir Kanados himnais bei malda. Paskelbus 
taisykles, 12 val. buvo duotas ženklas 
pradėti. Toronto policija lydėjo bėgikus 
5 km ir 1 km trasoje, o savanoriai, palai-
kydami padrąsinančiais šūksniais, rodė 
bėgikams kelią. Po bėgimo visi dalyviai 
rinkosi Prisikėlimo parapijos salėje, kur 
įvyko Prisikėlimo kredito kooperatyvo 
kepsnių (Barbeque) popietė.

Surinkta $8,183. Nuspręsta Prisikė-
limo parapijai paaukoti $500 už paramą 
ir pagalbą, o visi likę pinigai, atėmus 
$490 išlaidas už marškinėlius, iškeliaus 
Šv. Pranciškaus onkologijos centrui 
Klaipėdoje.

Gausiai paaukojo V. ir A. Stanevičiai: 
$300 a.a. Irenos Baleišis atminimui ir 
$100 a.a. Ksavero Ratavičiaus atmi-

nimui; $270 – Rūta Girdauskaitė; $150 
– Edis Janeliūnas (iš Saskatchewan).

Leo Rautinš paaukojo du bilietus į 
“Raptors” varžybas tyliajai loterijai. Visi 
iš tyliosios loterijos gauti pinigai paskirti 
onkologijos centrui Klaipėdoje.

Daugiausia pinigų surinko Audra 
Mills, Eugenijus Krikščiūnas, kun. 
Aurelijus Kasparavičius OFM. 1 km 
pirmieji įveikė Antanas Balaišis, Ais-
tis Meiklejohn, Gintas Pabedinskas, 
Tadas Valadka, o 5 km greičiausiai 
nubėgo Aleksas Valadka, Vytas Banys, 
Ričardas Kalendra. Komitetas dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo ir parėmė "Vilties 
bėgimą" Toronte. Prisikėlimo parapijos 
šeimų sekcija džiaugiasi, kad kitais me-
tais “Vilties bėgimą” rengs Kretingos 
stovyklos sekcija! 

“Vilties bėgimo” vadovė Onutė 
Stanevičius-Mills, ntrs. I. Banytės

j. valančiūno 
stovykla utenoje

Į Jono Valančiūno krepšinio stovyklą 
Utenoje susirinkę talentingiausi Lietuvos 
aštuoniolikmečiai jau pirmąją jos dieną sulaukė 
ypatingų pamokų. Krepšinio paslapčių juos 
mokyti ėmė pats J.Valančiūnas. Turiu ką papa-
sakoti, ypač aukštaūgiams. Uteną pasirinkome ne 
tik dėl to, kad tai mano gimtasis miestas, bet ir 
todėl, kad čia sudarytos puikios sąlygos. Galima 
susitelkti darbui”, – sakė Lietuvos rinktinės ir 
Toronto “Raptors” vidurio puolėjas, vedęs dvi 
treniruotes. Savo trijų dienų krepšinio įgūdžių 
stovyklą padedant NBA J.Valančiūnas rengia 
jau trečią kartą. Stovykloje, kurią organizuoti 
padeda Lietuvos krepšinio federacija, daly-
vauja Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės 
pagrindiniai žaidėjai ir keli Lietuvos krepšinio 
specialistų atrinkti jaunuoliai. Nemokamos 
stovyklos metu jaunieji krepšininkai tobulina 
savo įgūdžius, mokosi krepšinio vertybių, tokių, 
kaip komandinis darbas, gebėjimas vadovauti 
ir pagarba. NBA suteikė stovyklai aprangas, 
premijas ir dovanas. Stovyklos dalyviai gauna 
ne tik aprangą bei avalynę, bet ir nakvynę su 
maitinimu. Jie gyvena patogioje  kaimo turizmo 
sodyboje „Alaušo slėnis”, rąstiniuose name-

liuose čerpiniais stogais su terasomis į ežero 
pusę, maitinasi populiariajame Utenos „Sporto 
bare”. Be J.Valančiūno, stovyklos dalyvius tre-
niruoja Lietuvos aštuoniolikmečių rinktinės 
treneris Saulius Štombergas, Arvydas Gronskis, 
Rolandas Radvila, Gintautas Regina, Šarūnas 
Sakalauskas, pirmoji J. Valančiūno trenerė 
Sinilga Bartaševičiūtė. Taip pat laukiami ir Bill 
Bayn, buvęs NBA Toronto “Raptors” trenerio 
padėjėjas, dabar vadovaujantis tarptautinės 
krepšinio stovyklos Trevize treneriams, ir Neal 
Myer, buvęs „Los Angeles Clippers” ir „Portland 
Trail Blazers” trenerio asistentas, NBA vyresny-
sis direktorius Europos, Artimųjų Rytų ir Afrikos 
operacijoms.

Parengta pagal tinkalapį musukrepsinis 
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Laidotuvių namai

toroNte, etobicoke
 ir mississaugoje

TEODORAS STANULIS, B.A. 
Broker RE/MAX WEST REALTY 

Mob. 416-879-4937, namų 416-231-4937

Dabar yra Gera 
proGa parDuoti 
namą/condo, kai yra aukščiausios 

kainos ir Geriausia 
PIRKTI, kai ipotekos 
(morgičių) nuošimčiai labai žemi

Pažadu gerą patarnavimą

Sportas

domantas sabonis – 
„oklahoma thunder“ 
žaidėjas

Arvydas Sabonis buvo komandos žvaigždė, 
kuri buvo filmo “Kita svajonių komanda” (“The 
Other Dream Team”) centre. Šis žaidėjas buvo 
universalus aikštelėje, todėl būti jo sūnumi, va-
dinasi,– nešti labai didelę atsakomybę.

Domanto  atsakomybė bus didesnė už ledo ri- 
tulio žaidėjo Wayne Gretzky ar futbolo žvaigždės 
Pele sūnų atsakomybę. Domantas gimė, praėjus 
ketveriems metams po jo tėvo olimpinės šlovės, 
bet jis labai gerai žino, kas jo gimtinėje yra 
krepšinis ir kas yra jo tėvas.

– Kai aš buvau vaikas, aš žinojau, kad mano 
tėvas buvo krepšininkas, bet tikrai supratau, kas 
jis toks, kai man buvo 12 ar 13 metų. Jis yra vie-
nas iš geriausių kepšininkų, – sako D. Sabonis.

Birželio 23 d. 20 metų 211 cm ūgio D.Sabonį 
11 – tuoju pašaukė NBA komisaro Adam Silver 
balsas. Domantą pasirinko „Orlando Magic“ 
klubas. Vis dėlto po kelių akimirkų paaiškėjo, 
kad šioje ekipoje lietuvis nežais: „Oklahoma 
Thunder“ puolėją Serge Ibak iškeitė į D.Sabonį, 
Victor Oladip bei Ersan Ilyasov.

„Nuostabu! Kasdien sunkiai dirbau, kad tą 
pasiekčiau. Džiaugiuosi savimi, savo šeima, 
kuri mane palaikė, – artimiesiems dar prieš mai-
nus dėkojo D.Sabonis. – Bandau sukurti savo 
įvaizdį, tačiau didžiuojuosi savo tėvu – jis man 
yra idealas”.

Parengė RD

“Vilties bėgimo” dalyviai

D. Sabonis ir NBA komisaras Adam Silver

Dar sekundė – ir bėgame. Pirmas iš 
k. Ričardas Kalendra

Mažuosius „Vilties bėgimo“ dalyvius 
lydi Toronto policija

J. Valančiūno patarimai jaunajam krepšininkui 
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Air Conditioning & Heating
Oro vėsinimo ir šildymo sistemų

PATIKRINIMAS • IŠVALYMAS • PAKEITIMAS
Skambinti R. Jareckui
Tel. 416-825-3328

LEDAS
REFRIGERATION 

Toronto, ON
416-762-8255, 416-616-1600 (cell)

email: lina@kuliavas.com
website: www.LinaKuliavas.com

Lina Kuliavas

šyPseNos
▪ Moteris parduotuvėje:

– Duokite man sardinių dėžutę.
Pardavėja:

– Jums ispaniškų, lenkiškų ar 
estiškų?

– O koks man skirtumas?! 
Aš jas valgysiu, o ne su jomis 
kalbėsiuosi.
▪  Teisėjas klausia kaltinamąjį:

– Ar jūs turite advokatą ?
– Ne !
– Ar jums neatrodo, kad 

vertėtų turėti? 
– O kam? Aš juk ketinu sakyti 

tiesą. 
Atsiuntė L. Stankevičius, 

Montrealis

Tel: 416-239-9889
klfondas@on.albn.com

Įnašams išrašome pakvitavimus pajamų mokesčių sumažinimui

Kanadoje (311 dalyviams) paskirta 
$46,650 parama dalyvauti XV Lietuvių 

Tautinių Šokių Šventėje Baltimorėje

 

Tapkime Kanados Lietuvių Fondo nariais!
Remkime lietuvybės veiklą ir išlaikymą!

Prisiminkime mūsų fondą gyvybės draudimuose,
bei savo testamentuose.

Vasara – kelionių metas 
daugeliui. Ne išimtis ir Toron-
to Prisikėlimo parapijos teatro 
studija “Žalios lankos”, liepos 
mėnesį pirmą kartą išsiruošusi 
kūrybinei kelionei į Lietuvą, 
kur rodys prancūzų dramaturgo 
Marco Camoletti (1923-2003) 
šeimyninę komediją "Viešnia be 
suknelės". Tai linksmas ir nuo-
taikingas spektaklis, žiūrovus 
džiuginęs Toronte, dalyvavęs 
Čikagos Teatrų festivalyje, 
aplankęs lietuvius Kalgaryje, 
Hamiltone ir Detroite. Lie-
tuvoje spektaklis bus suvai-
dintas Kaune, Marijampolėje, 
Kelmėje ir Jurbarke, Punske 
(Lenkija). Linkime sėkmingos 
kelionės.  aM

Teatro studijos “Žalios lankos” aktoriai (iš k.): Milena Ivaniu-
kas, Narimantas Botyrius, Daiva Botyrienė (studijos vadovė 
ir režisierė), Darius Stasiulevičius, Arūnas Paransevičius, 
Ieva Paransevičienė

“žalios lankos” lietuvoje

joninės vasagoje, oN

Birželio 25, šeštadienį, Wa-
ssaga Beach (ON) apylinkėse 
gyvenantys tautiečiai bei čia 
atvykę poilsiautojai surengė 
Joninių šventę. Iškyloms 
skirtoje aikštelėje susirinko 
nemažai žmonių, norėjusių 
pasveikinti Janinas, Jonus ir 
Joanas, pabendrauti su seniau 
matytais draugais. Oras buvo 
puikus, loterija – žadanti 
įvairiausių laimikių, tad ir 
nuotaika buvo gera. Joninių 
šventės vaizdai: viršuje – 
bendras iškylos vaizdas; 
vidurinėje nuotraukoje –  
daug sveikinimų sulaukė dvi 
Joanos ir du Jonai: (iš k.) pre-
latas Jonas Staškevičius, Joa-
na Dūdienė, Joana Juozaitytė, 
Jonas Petkevičius; apatinėje 
nuotr. – popietės dalyves la-
biausiai domino loterija.

K. Poškaus (Wassaga 
Beach) ntrs.
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ANAPILIO 
parapijos žinios

IŠGANYTOJO 
parapijos žinios

LITAS

ESSOR INSURANCE-INVESTMENT-COUNCELLING Inc.

Joana Adamonis A.I.B.

1100 boul Robert-Bourassa 6th floor, Montreal, QC H3B 3A5
Tel: 514-373-1981  joana.adamonis@essor.ca www.essor.ca

ToronTo montReaL

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA

Liepos 3, sekmadienį, kun. Joseph Powers aukojo Mišias.  
Dėkojame Zigmui Skučui, kuris kunigą atvežė į mūsų šventovę  ir 
po Mišių parvežė namo. Klebonas Paulius Mališka buvo išvykęs 
į Baltimorę, į XV Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventę. 

Liepos 24, sekmadienį, Šv. Onos atlaidai ir šventė. Mišios 
12 val. Po Mišių pietūs salėje. Narėms, kurios užsimokėjo 2016 
metų narės mokestį, pietūs nemokamai. Svečiams – $15. Šv. Onos 
draugijos komitetas kviečia visus į metinę šventę.

Birželio 26, sekmadienį, Šv. Kazimiero parapijos choras 
baigė giedojimo sezoną. Nuoširdžiai dėkojame mūsų dirigentui 
Aleksandrui Stankevičiui, koordinatorei Jennie Benienei ir 
visiems choristams.   VL

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

• Pamaldų liepos mėnesį ne-
bus. 

• Pamaldos prasidės rugpjūčio 
mėnesį 7 d. ir 21 d., 9.30 v. ryto. 
Tokia tvarka pamaldos vyks iki 
2017 m. birželio 30 dienos.

PRISIKĖLIMO
parapijos žinios

GRAŽIOS, PRASMINGOS, 
DIEVULIO NUŠVIESTOS 
VASAROS!

• 2016 "Kretingos" stovykla  
angliškai kalbantiesiems lie-
pos mėn. 3-16 d.d.; lietuviškai 
kalbantiesiems liepos mėn. 17  
-30 d.d.

• Sekmadienio Mišios “Kre-
tingos” stovykloje 11 v.r. – lie-
pos 3 d. ir 10 d. anglų k.; po 
to gegužinė; liepos 17 d. ir 24 
d. lietuvių k.; po to gegužinė. 
Stovyklavietės vartai sekmadie-
nio rytais atidaromi 9 v.r. Visi 
kviečiami ir laukiami!

• 2016 Šeimų stovykla liepos 
mėn. 31 d. – rugpjūčio 6 d.; 2016 
“Romuvos” stovykla rugpjūčio 
7-13 d.d.

• Rugpjūčio 28 d. – Mišios 
Midlande

• Sveikiname jaunavedžius 
Liną ir Corey Reinecker, kurie 
birželio 25 d. priėmė Santuokos 
sakramentą mūsų šventovėje, su-
mainydami vestuvinius žiedus. 
Džiaugiamės ir linkime Dievo 
palaimos jų bendram gyvenimui! 

• Sveikiname mūsų jaunimą, 
kuris liepos 3-30 d.d. susirinko 
į “Kretingos” stovyklą. 

• Šiais metais į “Kretingos” 
stovyklą atvyko pagelbėti Ne-
ringa Grinčalaitytė, kuri yra Jo-
navos pranciškoniškojo jaunimo 
bendruomenės narė. Visiems 
jums – stovyklautojams, vado-
vams ir svečiams linkime sau-
gios, įspūdingos ir Viešpaties 
pripildytos stovyklos! 

• Liepos 10, sekmadienį, 9 
v.r. Mišios už a.a. Zitą ir Joną 
Didžbalius; 11 v.r. už gyvus 
ir mirusius parapijiečius; už 
a.a.Vladą Radavičių; už a.a. 
Leoną Baziliauską (5 m.); už 
a.a. Mortą ir Vincą Dūdas; už 
a.a. Oną Grigaravičienę; už 
a.a. Birutę Vytienę; prašant 
Viešpaties palaimos Gintautui ir 
Vytautui bei šeimos nariams; už 
a.a. Janiną ir Joną Kulikauskus; 
už a.a. Genovaitę Tunkūnienę; 
už a.a. Anicetą ir Eleną Prial-
gauskus.

• Birželio 29, trečiadienį, 
Mississaugoje mirė a.a. Pranas 
Stripinis, 88 m. amžiaus. Ve-
lionis bus pašarvotas Turner & 
Porter laidotuvių namuose prie 
Hurontario kelio Mississaugoje 
liepos 10, sekmadienį. Numaty-
tas lankymo laikas nuo 6 v.v. – 9 
v.v. Laidotuvių Mišios bus liepos 
11, pirmadienį, 11 v.r. Lietuvos 
kankinių šventovėje. Jis bus lai-
dojamas šalia savo žmonos Šv. 
Jono lietuvių kapinėse. Nuoširdi 
užuojauta velionio sūnui, dukrai 
su šeima, velionio seseriai ir 
svainiui su šeimomis ir visai jų 
plačiajai giminei.

• Toronto arkivyskupas kardi-
nolas Thomas Collins atsiuntė 
mūsų parapijiečiams skirtą 
laišką, kuriame nuoširdžiai 
dėkoja už mūsų parapijos 
dalyvavimą arkivyskupijos 
“Tikinčiosios šeimos” (“Family 
of Faith”) vajuje. Jis labai ver-
tina parapijiečių pasiaukojimą, 
dosnumą ir džiaugiasi, kad šio 
vajaus aukos bei pažadai bend-
rai pasiekė $160 mln., kurie 
bus sąžiningai panaudoti nu-
statytiems pastoracinio plano 
tikslams bei parapijoms. Dėkoja 
visiems aukotojams bei parapi-
jos “Tikinčiosios šeimos” vajaus 
komitetui ir pažada prisiminti 
mūsų parapiją savo maldose.

• Kilimų pakeitimo šventovėje 
ir laiptinėse pagrindiniai darbai 
jau atlikti. Dėkojame visiems 
remiantiems šį vajų.  Prašome 
čekius rašyti “Lithuanian Mar-
tyrs’ Parish” vardu. 

• Parapijos choras vasarą atos-
togauja, todėl prašome visus 
maldininkus jungtis bendram 
giedojimui. Visiems žinomų 
giesmių žodžiai – suoluose 
padėtose knygelėse.

• Sunkiai vaikščiojančių ir 
neprigirdinčiųjų pageidavimu, 
nuo dabar jiems paskiriamas  
pirmasis klauptasuolis prie 
sakyklos, šalia choro. Tada jie 
galės geriau girdėti skaitinius 
bei pamokslą ir ten jiems bus 
atnešamas Švč. Sakramentas.   

• Dirbantiems dienos metu 
ir negalintiems atvykti mūsų 
šventovėn šiokiadieniais ry-
tinėms Mi šioms, galima 
užprašyti Mišias vakare 7 va-
landą, susitariant su kunigu bent 
dvi savaites prieš numatytą datą, 
kad būtų galima laiku paskel-
bti žiniaraštyje. Vakarinėms 
Mišioms bus atrakintos priešais 
Tėviškės žiburių raštinę esančios 
šventovės durys. 

• Liepos ir rugpjūčio mėnesių 
trečiadienių vakarais Mišios 
bus aukojamos Šv. Jono lietu-
vių kapinių koplyčioje 7 v.v., 
pradedant šiuo (liepos 6-osios) 
trečiadieniu.

• Knygelę apie a.a. kun. 
Petro Ažubalio nuotykius karo 
metu, aprašytus teisininko Petro 
Vilučio, galima įsigyti sekma-
dieniais po Mišių zakristijoje.

• WASAGA BEACH Gerojo 
Ganytojo šventovėje Mišios sek-
madieniais vyksta vasaros tvarka 
- 10 valandą ryto.

• Suvalkų krašto lietuvių 
išeivijos sambūris (SKLIS)  
šiais metais vėl rengia ŠEIMŲ 
STOVYKLĄ “Romuvo je” 

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

Mūsų sėkmingiausia paro-
da No Home To Go To jau 
užsibaigė. Palyginti su kitomis, 
šią parodą aplankė gausiau-
sias skaičius lankytojų, tarp 
kurių buvo latvių, estų, Baltijos 
vokiečių, ja domėjosi ir kitos 
kilmės kanadiečiai. Žinoma 
CBC radijo žurnalistė, lietuvių 
kilmės Jasmine Šeputis parengė 
radijo reportažą apie šią parodą 

ir paskatino lankytojus atvažiuoti 
ir iš tolimesnių Ontario provin-
cijos vietovių. Žurnalistė taip 
pat perdavė radijo laidoje savo 
paruoštą pasikalbėjimą su Irena 
Chambers, parodos kuratore, ir 
su S. Dilkiene bei jos vaikaičiu. 

Nuoširdi padėka Čikagos  
Balzeko lietuvių kultūros ir 
paveldo muziejui, ypač Sigitai 
Balzekienei ir Ritai Janz, Irenai 
Chambers, kurių dėka ši neeilinė  
paroda keliauja ne tik po JAV, 
bet ir atvyko pas mus, į Torontą. 
Taip pat dėkojame visiems sa-
vanoriams, kurie prisidėjo prie 
parodos sėkmės, ir už finansinę 
paramą, kurią mums skyrė Kana-
dos lietuvių fondas. Dėkingi ir 
parodos lankytojams E. & R. 
Girdauskams $100, A. Dai-
lydei, R. Lannoo, M. Mikelėnas-
McLoughlin, L. Šeškuvienei ir 
L. Spizzirri, aukojusiems po $50, 
ir visiems kitiems, atradusiems 
laiko susipažinti su lietuvių 
išeivijos dokumentine istorija.

Vasarą pradėsim naują pro-
jektą Snapshot Stories. Tai 
vyriausybės remiama  progra-
ma, kurios metu bus kalbinama 
20 vyresniosios kartos buvusių 
išvietintųjų  apie jų prisimini-
mus ir pergyvenimus, paliekant 
Lietuvą, jų pabėgėlių gyvenimą 
ir pagaliau įsikūrimą Kanadoje. 
Jų pasakojimai bus įrašomi ir 
filmuojami, jie papildys bendrą 
Kanados visuomenės istoriją. 
Mūsų laukia ir mažiau matomi 
muziejiniai darbai: katalogavi-
mas, rūšiavimas ir senų filmų 
skaitmeninimas. Kita numato-
ma paroda lapkričio mėnesį; ji 
bus skirta dabartinių Montrealio 
lietuvių menininkų kūrybai.                                                                                                 

KLMA inf. 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos choras po giedo-
jimo prieš vasaros atostogas. Chorvedys Aleksandras 
Stankevičius. Choristai (iš k.): Antoinette Brilvičienė, 
Julie Bernotienė, svečias Algis Jurėnas, koordinatorė Jen-
nie Benienė, Julija Adamonienė, Nijolė Šukienė, Joana 
Adamonytė, Alfred Pališaitis. Nuotraukoje nėra Sofijos 
Skučienės.                                           V. Lietuvninkaitės ntr.

Liepos 1 d. suėjo 100 metų nuo a.a. kun. Juozo Aranausko, SJ, 
gimimo. Ta proga verta prisiminti jo gyvenimą. Tėvas Juozas 
gimė Suvalkijoje Lietuvoje 1916 m., įstojo į Jėzaus draugiją 
1934 m., į kunigus įšventintas 1945 m. Į Montrealį atvyko 1950 
m. Daug metų dirbo  mūsų Aušros Vartų parapijos vikaru, kai 
klebonais buvo kun.Jonas Kubilius (1950-1957), kun. Jonas 
Borevičius (1957-1963), kun. Kazimieras Pečkys (1963-1968), 
kun. Leonas Zaremba (1968-1972), ir vėl sugrįžo kun. Jonas 
Kubilius (1972-1983). Kurį laiką kun. Juozas gyveno Čikagoje 
jėzuitų Jaunimo centre. Kun. Juozas Aranauskas buvo mūsų 
parapijos klebonu nuo 1983 m. iki 1995 m. Dirbant klebonui 
Kazimierui Ambrasui (1995-2001), jis vėl perėmė vikaro 
darbus. Sulaukęs garbingo amžiaus, kun. Juozas persikėlė į 
jėzuitų rezidenciją netoli St. Jerome, Que., ir pagaliau į jėzuitų 
slaugos namus Richelieu, Que., kur jis 2012 m. lapkričio 5 d. 
mirė, sulaukęs 96 metų. Grupė mūsų parapijiečių su klebonu 
dalyvavo buvusio parapijos dvasininko laidotuvių Mišiose. 
A.a.kun. J. Aranauskas, SJ, buvo palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse Čikagoje. Tėvas Juozas buvo mūsų parapijos 
klebonu 12 metų ir vikaru – beveik 40 metų, švelnaus būdo ir 
labai gabus, išmintingai tvarkė parapijos reikalus ir šventino 
žmonių gyvenimus daugiau kaip 50 metų. Dėkokime Dievui už 
jo gyvenimą ir jo gerumą, tegul jis ilsisi ramybėje iki pažadėto 
prisikėlimo. Inf.

KLMA ŽINIOS

SVEIKINIMAI 
Lietuvos Valstybės dienos 

proga Tėviškės žiburių redakci-
jai ir skaitytojams sveikinimus 
atsiuntė diplomatas Žygimantas 
Pavilionis (Vilnius) ir skaityto-
ja iš Lietuvos himno autoriaus 
gimtinės – Kudirkos Naumiesčio 

– Aldona Kašiubaitė. Dėkojame 
už sveikinimus.

rugpjūčio 20-28 dienomis. 
Stovyklavimo pradžia – rug-
pjūčio 20, šeštadienį, 3 v.p.p., 
o uždarymas – rugpjū čio 28, 
sekmadie nį, 1 v.p.p. Stovyklos 
vadovai – Pranas Vilkelis ir Al-
gis Gelažauskas. Visais reikalais 
prašome kreiptis į Praną Vilkelį 
telefonu (905) 279-1867 arba  
e-paštu: lac_pranas@hotmail.
com.

• Lietuvių šventkelionė į 
Midlandą šiais metais bus 
rugpjūčio 28, sekmadienį. 
Kviečiame visus tą dieną 
kalendoriuose pasižymėti ir tai 
šventkelionei ruoštis.

• Liepos 10, sekmadienį, 
Mišios 10 v.r. už a.a. Joną ir 
Ireną Nacevičius, a.a. Joaną 
Valiukienę.

• Vasagoje liepos 10, 
sekmadienį, Mišios 10 v.r. už 
a.a. Praną ir Stasę Liačus. Delhi 
liepos 9, šeštadienį, 2 v.p.p. už 
a.a. Vincą ir Matildą Uždravius.

Lankytoja parodoje


