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Motina ir šeima 
Pasidžiaugus pirmaisiais pavasario žiedais, daugelio dė

mesys nukrypsta į motiną. Švenčiame jos dieną, meilę jai iš
reiškiame maldomis ir dovanėlėmis. Krikščioniškame pa
saulyje pagarba motinai nuvilnija įvairiomis priemonėmis -
rašoma spaudoje, rodomi filmai, kalbama pamoksluose ir mi
nėjimuose. 

G RAŽIOJI motinos pagerbimo tradicija tęsiama ir to
liau, nors naujovėms atkakliai besibraunant daug tra
dicijų dingsta. Motina yra motina - visada buvusi ir 

liekanti pagarbos, meilės ir dėmesio verta asmenybė. Motina 
gimdytoja, motina auklėtoja, motina šeimos židinio saugoto
ja. O močiutė dar ir šiandien viskuo pertekusiais laikais nenu
stoja savo ypatingos reikšmės šeimų gyvenime. Ypač tai ryšku 
emigrantų šeimose, taigi ir mūsiškėje išeivijoje, kur močiučių 
vaidmuo yra nepamainomas savosios kalbos, kultūros ir tra
dicinių vertybių perdavime savo vaikaičiams. Deja, tų senųjų 
iš savo gimtųjų kraštų atvykusių močiučių nebedaug beliko. 
Bėgančio laiko taisyklė visiems ir visur vienoda - vieni išeina, 
kiti ateina. Atėjo ir naujos močiutės, kai kurios jau išeivijoje 
gimusios ir tokiomis tapusios. Tai naujoji močiučių karta, 
daug kuo nutolusi nuo apdainuotų motinėlių sengalvėlių. O 
vis dėlto savo reikšmės šeimose nepraradusi, ypač jei šeimos 
gyvena glaudžiai, sutartinai kaip vienas Dievo palaimintas 
vienetas. Močiučių, taipgi ir motinų, geroji įtaka vaikams su
silpnėja, kai įvyksta tėvų skyrybos, suirsta vienetas ir naujon 
švieson patenka gyvenimo vertybių klausimas. O ir pagarbos 
bei meilės nusipelnę asmenys vaikų akyse nebe tokie, kokie 
įvardijami. Reiškinys, žinoma, liūdnas, jo priežastys gana su
dėtingos - ne vienam skaudu, kad tokiais atvejais nė mylimų 
motinų bei močiučių patarimai nedaug ką reiškia. O vis dėlto 
kai kada jų tarti žodžiai padedami kaip į banką ir neša palū
kanas, kurios palengvina suprasti padarytas klaidas tuo metu, 
kai viską valdė iškilusi savimeilė. 

SV VENČIANT Motinos dieną, tariant žodį "motina", tik
riausiai ne vienas pagalvoja apie šeimą. Be motinos ne
būtų šeimos atsiradimo, susiorganizavimo į natūralų gy

vybių pašaukimo, jų apsaugos ir išlaikymo branduolį, mažytį, 
bet reikšmingą visuomenės narelį, kuris vienaip ar kitaip su
daro pagrindą tvarkingai ir prasmingai gyventi. Šeima yra šei
ma. Arba ji yra, arba jos nėra. Aiškinimai apie tradicines ar 
kitoniškas šeimas vargu ar iš viso reikalingi. Ieškojimas, ko iš 
tikrųjų nėra, arba bandymas sukurti tai, kas ne žmogaus kūry
bai priklauso, kartais jau rodosi panašu į užsispyrimą priversti 
upės srovę tekėti prieš kalną. Savaime suprantama - įvairiais 
būdais išdidumo prisisotinęs žmogus gali pervertinti savo jė
gas, kurioms naudoti laisvose šalyse beveik jokių užtvarų nė
ra. Gal tai ir sukelia painiavą, aistringą norą nubraukti visa, 
kas vakar buvo, ir viską pradėti iš naujo. Gal ir motinų nebe
reikia - užtenka gimdytojų; gal ir šeimų nebereikia - užtenka 
partnerysčių. O kas yra santuoka, nubalsuos parlamento na
riai, ne tiesos, bet savo balsuotojų palankumo ieškodami, nu
balsuos, priims įstatymą, ir taškas. Visos vadinamos tradicinės 
pažiūros, netekę pasekėjų, turės išnykti, ir žmogus priklausys 
tik nuo savo paties sukurtų įstatymų, ir viskas. Kad šito ar ko 
nors panašaus siekiama, užtenka pasiklausyti debatų parla
mentuose, užtenka matyti, kaip kovojama dėl negimusių žu
dymo ar dėl partnerysčių prilyginimo šeimai ir jų įteisinimo. 
Šitokioj aplinkoj šiandien tenka švęsti Motinos dieną, stebint, 
kaip kasdien dūžta dvasinės meilės ir pasiaukojimo simboliai. 
O priaugančiai kartai sudaromas įspūdis, kad nėra nei nieko 
tikro, nei pastovaus. Kai šitaip įsitikinama, vertybė tėra visa
pusiškas savęs tenkinimas įvairiausiais būdais. Tuo remiasi ir 
šeimų irimas, ir prieaugio vengimas, ir pastangos motinystę 
kitaip aptarti ir įvertinti. Ką gi - ieškojimų ir mėginimų buvo 
ir bus. Tai patvirtina istorija. Bet saulė visiems ir visais laikais 
vienodai švietė. Taigi reikėtų sutikti, kad yra ir amžinai pasto
vių dalykų. Č.S. 
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Motinos meilė - tai kelias į šį pasaulį atėjusiems, malda ir palaima keliaujantiems.„ 
Dail. J. Paukštienė 

MOTINOS DIENAI 

Ties krypstančiais vartais 
Per žydintį lauką, žaliuojančią pievą 
Skubu aš namo tekina, 
Kur kvepia ant stalo duonutė kasdienė, 
Kur laukia geroji Mama. 
Regiu mintyse kieman langą atvertą, 
Duris atdarytas plačiai. 
Kai žingsniai sustoja ties krypstančiais vartais, 
Sudrėksta manieji pečiai„. 

Iš rankų pabyra Jai atneštos rožės 
Ant tako, seniai nebylaus.„ 
Iš lėto, iš lėto sugirgžda atrodo 
Langinės net žydro dangaus. 
Man sukasi laukas, gimtinės peizažas, 
O kūnas toks lengvas visai, 
Blakstienose supas tik afarų lašas, 
Ausyse - vaikučių balsai ... 

Nejaugi sapnuoju? Nejaugi tai - viskas, 
Kas liko iš Tavo pėdų? ... 
Matau, ten aukštybėj, žvaigždelė sutvisko ... -
Mamyte mieloji, tai Tu 
Praskrieji paskirtoje Dievo orbitoj, 
Bet mano širdy gyveni. -
Šventajam Rašte aukso raidėm rašyta, 
Kad vienądien liksim vieni ... 

Per apšviestą lauką, žaliuojančią pievą 
Aš bėgu namo tekina. -
Čia visad garuodavo duona kasdienė, 
Kurią kepė mano Mama. 
Regiu mintyse kieman langą atvertą, 
Duris atdarytas plačiai, 
Bet niekas nelaukia ties krypstančiais vartais, 
Nes esam tik žemės svečiai ... 

IRENA VAIČIULYTĖ-BRADAITIENĖ 
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~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Didžiojo penktadienio 

rinkliavą Šventajai Žemei pa
remti skatino surengti Rytų 
Bažnyčių kongregacijos pre
fektas, Antiochijos ir Sirijos 
patriarchas emeritas kardino
las Ignace Moussa Daoud. 
Vyskupams jis priminė, kad ši 
Kongregacija yra įpareigota 
skatinti bei remti visas inicia
tyvas ir darbus šventosioms 
vietoms palaikyti. Tai ypač 
svarbu jau dešimtmečius tę
siantis konfliktui, kuris katali
kų bendruomenėms ir institu
cijoms trukdo gauti deramų 
lėšų religinei, bendražmogiš
kajai ir kultūrinei veiklai pa
laikyti bei plėtoti. Visuotinei 
Bažnyčiai rūpi, kad šventosio
se vietose gyvuotų Evangeliją 
išpažįstančios bendruomenės. 

Pasaulio jaunimo dienos 
kryžius Australiją pasieks 
2007 metais, bet pakeliui ap
keliaus visą Afriką. Vokiečių 
jaunimo delegacija su Kiolno 
kardinolu Joachimu Meisne
riu priešakyje Romoje, Verbų 
sekmadienį, per popiežiaus 
Benedikto XVI vadovautas 
apeigas, Pasaulio jaunimo 
dienos kryžių perdavė iš Aust
ralijos atvykusiam Sidnėjaus 
arkivyskupijos jaunimui, ku
rio delegacijoje dalyvavo Sid
nėj aus kardinolas George 
Pell. Kryžiaus piligrimystė Af
rikoje bus pirmas kartas, kai 
Pasaulio jaunimo dienos kry
žius bus iškeltas Afrikos že
myne ir jo kelionė bus tęsiama 
daugelyje žemyno kraštų. Pa
gal laikiną planą Pasaulio jau
nimo dienos kryžius Afrikoje 
apkeliaus katalikų vyskupijas 
ir parapijas Senegale, Bisau 
Gvinėjoje, Gambijoje, Ga
noje, Toge, Burkina Paso, Ni
geryje, Kamerūne, Gabone, 
Kongo Respublikoje (t.y. Bra
zavilio Konge), Burundyje, 
Ruandoje, Kenijoje, Malavy
je, Zambijoje, Madagaskare, 
Botsvanoje, Svazilande ir Pie
tų Afrikos Respublikoje. 

Lietuvos vyskupų konfe
rencijos visuotinis susirinki
mas įvyko kovo 29 d. Panevė
žyje. Kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis pasidalino įspū
džiais iš pirmosios popiežiaus 

Benedikto XVI sušauktos 
kardinolų konsistorijos, ku
rioje Šv. Tėvas įteikė kardino
liškąsias biretes penkiolikai 
naujai pakeltų kardinolų. 
Vyskupas Rimantas Norvila 
aptarė COMECE (Europos 
sąjungos šalių vyskupų kon
ferencijų komisijos) visuotinį 
susirinkimą, įvykusį Briuselyje 
kovo 22-24 d.d. Lietuvos vys
kupai patvirtino Instrukciją 
dėl pasirengimo Santuokos 
sakramentui programos įgyven
dinimo, aptarė sielovadą ~a
riuomenės ordinariate. Sių 
metų 17 kapelionų dirba 15-
oje dalinių, rūpinasi kariuo
menėje tarnaujančiais tikin
čiaisiais bei jų šeimomis. Pa
tvirtinta 19 kunigų, kurie atei
nančiais metais gaus JAV Vys
kupų konferencijos skiriamas 
stipendijas studijoms užsie
nyje. 

Popiežiaus Jono Pauliaus 
11 mirties metinės buvo pami
nėtos kovo 
31 d. Lietu
vos seime. Pa
gerbiant jį, 
parlamento 
rūmuose bu
vusi Susikau
pimo salė pa
vadinta Jono ~----~ 
Pauliaus 11 vardu. Seime taip 
pat vyko nuotraukųyaroda, 
kurioje primenama Sv. Tėvo 
veikla, jo apsilankymas Lietu
voje 1993 m. Ties paminkline 
lenta, primenančia apsilan
kymą, padėta puokštė gėlių. 

Šiais metais naujasis Šv. 
Tėvas Benediktas XVI, kaip ir 
jo pirmtakas, pasveikino lietu

vius Velykų 
proga lietu
viškai, tačiau 
kaip ir anks
čiau - tekstas 
parašytas su -
darkyta kal

L.....--""--'""'""""'"'--- ba: "Linksmų 
šzventų Welykų". Kažkodėl 
Lietuvos vyskupai nepasirū
pina, kad tekstas būtų spau
dai pateikiamas taisyklinga 
lietuviška rašyba, kaip tai da
roma kitoms tautoms skirtuo
se sveikinimo tekstuose. 

00 Kuomet žmogaus siela Šventosios Dvasios pagauta pakyla ir 
>- nuskrieja į tas aukštybes, kur Švč. Trejybė savo amžinumoje 
~ neapsakoma, neišreiškiama, begaline garbe spindi-šviečia, ir 

kuomet nuo tų aukštybių apmeti paskui akimi šį pasaulį, kaip jis 
~ išrodo menkutis, mažas (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

Krikščionybė plačiajame pasaulyje 
Vienur ji silpnėja, kitur sparčiai stiprėja 

VINCAS KQLYČIUS 

Dauguma krikščionių (55%) 
šiandien gyvena už Europos ir 
Šiaurės Amerikos ribų. Tai re
zultatai tokio tyrimo, kurį atli
ko profesorius T. J ohnson iš 
Pasaulio krikščionybės tyrimo 
centro. 

1990 metais daugiau kaip 
80% visų pasaulio krikščionių 
gyveno Vakaruose, o 2005 me
tais jų skaičius čia sumažėjo iki 
45%. Tačiau tai nereiškia krikš
čionybės mažėjimo - krikščio
nių skaičius didėja greičiau ne
gu bendras gyventojų prieaugis. 
"Christian Research" institutas 
praneša, kad krikščionimis šiuo 
metu save laiko 2.12 bilijono 
žmonių. Tai 140 milijonų dau
giau, negu prieš 5 metus. Islamą 
išpažįsta 1.3 bilijono žmonių, 
induizmą - 870 milijonų. 

Kasmet krikščionių pasau
lyje pagausėja 1.3%, kai pasau
lio gyventojų pagausėja 1.2%. 
Greičiausiai pasaulyje auga ne
priklausomos charizmatinės 
Bendrijos. Krikščionių mažėja 
tik Europoje. Greičiausiai krikš
čionybė auga Afrikoje (2.5%) 
ir Azijoje (2.4% ). 

Vatikano laikraštis L 'Os
servatore Romano cituoja po
piežiaus Benedikto XVI žo
džius: "Tradicinės Bažnyčios, 
turtingiausios Vakarų šalyse, 
dėl besiplečiančios visuomenės 
sekuliarizacijos pamažu neten
ka tikinčiųjų. Kai kuriose šaly
se į katalikų pamaldas sekma
dieniais susirenka ne daugiau 
kaip 5% tikinčiųjų". Popiežius 
taip pat paminėjo, kad daugely
je bręstančių šalių tikėjimas iš
gyvena naują atgimimą. 

Kur krikšionybė auga 
greičiausiai? 

Vienas žymus tyrinėtojas 
žurnalui Charisma pateikė skai
čius, kurių rezultatai gali daug 
ką nustebinti. Visų nuostabai 
krikščionybė greitai plinta tose 
vietovėse, kurios prieš keletą 
dešimtmečių buvo Laikomos ne
pasiekiamomis. 

Nepalas 
Ši maža Himalajų karalys

tė, glūdi Tibeto kalnuose tarp 
Kinijos ir Indijos, yra ryškus 
krikščionybės žiburys. Bažnyčia 
čia auga greičiau, nei bet kurio
j e kitoje tautoje. 1960 m. ten 
buvo tik 25,000 tikinčiųjų. Šian
dieną šis skaičius siekia beveik 
vieną milijoną. Paskutiniaisiais 
metais Nepalo krikščionims teko 
patirti persekiojimus. Daug ti
kinčiųjų už savo tikėjimą su-

mokėjo didžiausią kainą. Ne
palui labai tinka senas posakis: 
"Kankinių kraujas yra krikščio
nybės sėkla ... " Nepalas yra lai
komas pasaulio induizmo kara
lyste, net 72% visų gyventojų 
yra induizmo išpažinėjai. Tiki
masi, kad per ateinančius 25 
metus bendras krikščionių skai
čius padvigubės ir perkops 2 
milijonus. 

Kinija 

Stebintys krikščionybės au
gimo tendencijas žino nuosta
bią Kinijos istoriją. Tai paslap
tinga, trečioji pagal plotą šalis, 
turinti daugiausia gyventojų ir 
greičiausiai kylančią ekonomi
ką. Nuo 1949 metų Kiniją valdė 
komunistai, tačiau po 1970 me
tų kultūrinės revoliucijos ko
munizmas šiek tiek pasikeitė. 
Apie 1975 metus Kinijos krikš
čionybė pradėjo labai greitai 
augti. Nors tikintieji dar yra 
persekiojami, tačiau labai auga 
vadinamos "namų bažnyčios". 

Nuo 1.5 milijono tikinčiųjų 
1970 metais iki 1990 metų tikin
čiųjų skaičius išaugo iki 60 mili
jonų, o šiandien siekia 90 mili
jonų. Dauguma tikinčiųjų lanko 
nepriklausomas bažnyčias, Ka
talikų Bažnyčia yra ypatingai 
persekiojama; apytikriais duo
menimis, charizmatų yra 60 mi
lijonų. 

Burkina Faso 
Mažai kam girdėtas vardas, 

tai maža, su jūra nesiribojanti 
šalis, Šiaurės Afrikos viduryje, 
kur dažnai būna sausros ir bad
mečiai. Iš 13 milijonų gyvento
jų pusė žmonių niekada nebu
vo girdėję Evangelijos. Nuo 
1983 iki 2000 metų šventovių 
skaičius išaugo daugiau negu 
dvigubai. Iš daugiau nei 2 mili
jonų krikščionių, 1.3 milijono 
yra katalikai. Šventovės spar
čiai kuriasi visose 72-ose šalyje 
gyvenančiose etninėse grupėse. 

Indija 

Manoma, jog 2050 metais 
gyventojų skaičiumi Indija pra
lenks Kiniją. Dabar Indijoje gy
vena per 1 bilijoną žmonių. Cia 
kalbama tūkstančiais kalbų, yra 
tūkstančiai kultūrų ir viso pa
saulio religijų atstovų. Daugelį 
indiečių vis dar kausto kastų 
sistema, kuri visuomenei pada
rė nepaprastai didelę žalą. Apie 
80% Indijos gyventojų, arba 
800 milijonų išpažįsta induiz
mą. Musulmonų skaičius siekia 
per 123 milijonus. Krikščionybę 
išpažįsta tik 6% arba 60 milijo
nų gyventojų. Nors apie pusė 

Indijos gyventojų dar turi iš
girsti Evangeliją, krikščionybė 
Indijoje smarkiai auga, čia yra 
įkurtos vienos iš didžiausių mi
sijų. Turbūt didžiausia kliūtis 
krikščionybei Indijoje plisti yra 
valdžios apribojimai - perėję į 
krikščionybę indiečiai dažnai 
yra persekiojami. 

Vietnamas 

Nors Vietnamą vis dar val
do komunistai, jis greitai keičia
si, nes Vietname, kaip ir Kini
joje, įgyvendinamos ekonomi
nės reformos. Vietname gyvena 
78 milijonai žmonių. Beveik pu
sė šalies gyventojų išpažįsta bu
dizmą arba jo atmainas. Krikš
čionys sudaro tik 9% Vietnamo 
gyventojų, arba apytiksliai 6. 7 
milijono žmonių, iš kurių apie 
5 milijonai yra katalikai. Dabar 
pastebimas laipsniškas santykių 
tarp Bažnyčios ir valdžios gerė
jimas. Tikėtina, kad, esant to
kioms sąlygoms, iki 2050 metų 
krikščionybė Vietname patri
gubės. 

Beninas 

Tai valstybė Vakarų Afri
koje prie Nigerijos. Beninas yra 
didžiulio Afrikoje vykstančio 
krikščionybės augimo pavyzdys. 
Dauguma žmonių iš 7 milijonų 
gyventojų yra jauni. Krikščio
nybė Benine auga nepaprastai 
greitai, kasmet prisijungia be
veik 120,000 naujų narių. Beni
ne gyvena apie 2 milijonai 
krikščionių, pusė jų yra katali
kai, apie 650,000 charizmatų. 

Rusija 

Didžiausią plotą pasaulyje 
užimančioje Rusijoje gyena 147 
milijonai žmonių, bet gyvento
jų skaičius mažėja, daug šeimų 
gyvena skurdžiai, mažai šeimų 
turi vaikų. Trečdalis visų rusų 
vis dar laiko save nereligingais 
arba ateistais. Septyni nuošim
čiai yra musulmonai, truputį 
daugiau nei pusė - 84 milijonai 
priklauso Rusijos Ortodoksų 
Bažnyčiai. Apie 1.5 milijono 
laikosi katalikų ir protestantų 
tradicijų. Jų skaičius auga žy
miai greitesniu tempu, nei Or
todoksų Bažnyčia. Rusijoje ti
kintieji patyrė vieną iš sunkiau
sių ir ilgiausių religinių perse
kiojimų dabartinėje istorijoje. 
Kankinių skaičius šioje šalyje 
siekia milijonus. Tikėtina, kad 
2050 metais tikinčiųjų skaičius 
bus žymiai išaugęs, protestan
tai ir katalikai sudarys didžiąją 
visų krikščionių dalį. 

Nukelta į 5-tą psl. 

A. Rimavičius. Mažasis kančių kelias (fragmentas) 



''Mama, ką tu sakai?'' 
Nors daug laiko nuslinko 

praeitin ir daug išgyventų atsi
tikimų liko užmirštų, kai kas 
lyg šviesus spindulys liko at
mintyje. 

Karui einant į pabaigą 
1945, mūsų šeima rado laikiną 
apsistojimo vietą Vokietijoje -
Tiiringijoje. Šiaip taip gavome 
darbą daržininkystėje. Apgy
vendino mus vieno kambario 
namelyje, kur rudenį sudėdavo 
vaisius ir daržoves. Buvo gegu
žės mėnuo. Nors jautėsi karo 
įtampa, visi laukėme karo pa
baigos. 

Vieną saulėtos dienos rytą 
pamatėm žygiuojant keliu 
Amerikos kareivius. Mes labai 
nudžiugome. Jie ramiai ėjo, jo
kio pasipriešinimo nebuvo, tai 
nei vieno šūvio negirdėjome. 
Staiga vienas būrys kareivių ap
sistojo poilsio netoli nuo mūsų 
namelio. Matėme ateinant į 
mūsų kiemą du amerikiečius. 
Pagalvojom, kad jie tikriausiai 
ieško malkų sukurti laužui. Mes 
turėjome sausų šakų, kurių rei
kėdavo iš miško prisirinkti. Jos 
buvo sukrautos prie mūsų na
melio. Mama susirūpino, kad 
kareiviai jų nepaimtų. Darži
ninko pašiūrė buvo pilna pa
ruoštų malkų, bet pro uždaras 
duris jų nesimatė. Mes nedrįso
me eiti su amerikiečiais kalbėti, 
nes nemokėjome anglų kalbos. 
Mama neiškentusi išėjo į kiemą 
ir pradėjo aiškinti lietuviškai, 

kur yra sukrauta daug darži
ninko malkų. 

Staiga vienas iš kareivių 
nustebęs sušuko lietuviškai: 
"Mama, ką tu sakai?" Mes visi 
labai nudžiugome. Tas lietuvis 
mums paaiškino, kad jis yra 
būrio vadas ir galvojo sugriauti 
mūsų namelį, kad galėtų sukur
ti laužą. Jis nustebo, kad čia gy
vena žmonės. O mes nustebo
me matydami aukštą, dailų ir 
malonų lietuvį su amerikiečių 
uniforma. Jis papasakojo mums, 
kad jo mama yra lietuvė, nors 
ištekėjusi už svetimtaučio. Ji iš
mokino lietuviškai kalbėti. Pa
rodėm jam, kur sudėtos paruoš
tos malkos. Jie susikūrė laužą 
pakelėje. Dar kartą aplankė 
mus. Įdomiai pasikalbėjome ir 

mums paliko šiek tiek ameri
kietiško maisto. 

Visi kareiviai, kuriuos ma
tėme, atrodė draugiški, linksmi, 
gerai apsirengę. Mes manėme, 
kad tai buvo puikus amerikiečių 
kariuomenės dalinys, lietuvio 
vadovaujamas. Dėkojom savo 
mamai, kad drįso juos kalbinti. 
Prisiminėm ir lietuvio būrio va
do mamą, nors jos nepažinome. 
Ji buvo puiki moteris išmokiusi 
savo sūnų lietuviškai kalbėti, 
nors gyveno Amerikoje. Ne
daug teko su juo bendrauti. Jie 
skubiai nužygiavo pirmyn smė
lėtu keliu. Mes likome linksmi 
juos pamatę ir žinojome, kad 
ateina mums šviesesnė ateitis, 
galėsime galvoti apie naują gy
venimą. B.V. 

Motinų pagerbimas pabėgėlių stovykloje Vokietijoje 
Ntr. iš knygos Lietuva - mano tėvų žemė 

Bendruomenės veikla Amerikoje 
JAV LB krašto valdybos kadencijai baigiantis 

ANTANAS DUNDZILA 

Gegužės mėnesį JAV lietu
viai rinks savo Lietuvių bend
ruomenės (LB) tarybą, o nau
jai išrinkta taryba rudenį suva
žiuos pirmojon sesijon sudaryti 
naujos LB vadovybės. Taigi tre
jetą metų veikusios vadovybės 
darbas eina prie pabaigos. Ta 
proga dalinausi mintimis su 
krašto valdybai (KV) pirminin
kaujančia, JAV 1954 m. gimu
sia Vaiva Vėbraite-Gust. Jei ne 
elektroninio pašto priemonės, 
šis dalinimasis būtų buvęs daug 
keblesnis ir pareikalavęs kelių 
mėnesių laiko. Matote, pirmi
ninkė dalį savo laiko praleidžia 
Amerikoje, bet dalį ir Vilniuje, 
šiuo metu dirbdama preziden
tūroje. (Pareigos Lietuvos val
džioje V. Vėbraitei ne naujiena, 
nes, dar 1998-2001 ji buvo Švie
timo ir Mokslo viceministere, o 
1990 m. JAV ji įsteigė APPLE, 
"Amerikos mokytojų talką Lie
tuvos mokykloms"). Išeivijai 
tokio lygio asmenybę turėti LB 
vadovybėje yra neeilinis reiški
nys. Pasisakymus į iš mano są
rašo pasirinktas temas V. Vėb
raitė atsiuntė iš Vilniaus su KV 
narės Elonos Vaišnienės talka. 
Todėl šis straipsnis - JAV LB 
KV-os mintys, pašalinio asmens 
paruoštos Tėviškės Žiburiams. 

Kalbant apie KV, reikia pa
sakyti, kad vienas iš pirmųjų, 
tačiau svarbių organizacinių už
davinių buvo nusistatymas vi
siems KV nariams sutelktai lai
kytis kolektyvinio darbo princi
pų. Tai reiškė, kad visi KV na
riai dalyvavo kiekvienų kalen
dorinių metų aptartoje veiksmų 
programoje. Tai irgi reiškė, kad 
kiekvieniems metams buvo nu-

matyta tam tikra programa, ku
ria rūpinosi atskiri pareigūnai. 
KV-ą sudaro įvairiose vietovėse 
gyvenančių 15 asmenų, dar keli 
nuolatiniai bendradarbiai. Šalia 
klasikinių pareigų vadovybėje 
KV veikla apima bent 7 plačias, 
"tarybų" vedamas sritis (kultū
rą, švietimą, ekonomiką, visuo
meninius, religinius, socialinius 
reikalus, Jaunimo sąjungą) ir 
dar kelias specialias (mokslo 
reikalus, sportą, jaunimą, 
Bendruomenės plėtotę, atsto
vavimą Lietuvių fonde). Toks 
platus reikalų akiratis kėlė ne
eilinius reikalavimus ir tarpu
savio ryšiams, ir koordinacijai, 
ir atskirų pareigūnų bei atsako
mybei. Tokios plačios veiklos 
kitose išeivijos organizacijose 
nematome. 

Trečdalis V. Vėbraitės KV 
kadencijai pakviestų narių pa
siliko iš ankstesnės A. Gečio 
vadovautos valdybos. Darbo 
tęstinumui ir visuomeninių pa
stangų patirčiai, tai buvo labai 
svarbu. Visi kiti nariai valdybo
je buvo "nauji", įskaitant ir pa
čią pirmininkę, tačiau atėję su 
bendruomeninio darbo patirti
mi. Žvelgiant į sudėtį, 3 nariai 
buvo iš trečiosios bangos atei
vių ir 7 savo amžiumi vidurinės 
kartos, jau JAV gimę. Dauguma 
naujųjų buvo iš JAV rytinio pa
kraščio, todėl susidarė prakti
kuota galimybė susitikinėti ir 
formuluoti, spręsti atskirus rei
kalus vieno ar kito nario na
muose. Pilnos sudėties KV po
sėdžiaudavo kas trys mėnesiai: 
gan įtempto darbo posėdžiai 
trukdavo dvi dienas. Be to, nuo 
2005 m. kas mėnesį buvo orga
nizuojamos apygardų ir apylin
kių pirmininkams skirtos maž-

daug valandą trunkančios tele
konferencijos telefonu, gvilde
nant kurią nors veiklos sritį. Ti
piškai šiose konferencijose da
lyvaudavo nuo 10 iki 15 asme
nų. Šalia rūpimų reikalų, šiuo 
būdu KV bandė ugdyti ryšius 
su apylinkėmis bei apygardo
mis. Patirtis parodė, kad pirmi
ninkų dalyvavimas vistik galėjo 
būti gausesnis. 

Galvojant apie svarbiau
sius ar "didžiausius" šios ka
dencijos metu KV atliktus dar
bus, tenka leistis į tų darbų rū
šiavimą. Sklandžiai veikianti 
pačios KV organizacinė struk
tūra, be abejo, buvo svarbi ir 
savotiškas garantas veiklai. Pa
žymėtina, kad šis KV "mecha
nizmas" yra viešai nematomas 
ir gal net reikiamai nevertina
mas, o nurašomas dažnai men
kinamos biurokratijos sąskai
ton. Tad suminėkime masinius 
renginius, kuriuos visuomenė 
"mato" ar turi galimybę juose 
dalyvauti. KV rūpinosi, rėmė 
bei vienaip ar kitaip talkino 
ruošiant 2004 Tautinių šokių 
šventę, 2005 Mokslo ir kūrybos 
simpoziumą, kartu su ŠAL
FASS 2005 Pasaulio lietuvių 
sporto žaidynes ir šiuo metu 
rūpinasi 2006 Dainų švente. Šie 
renginiai yra svarbūs ne tik vi
suomenės dvasiniam pakilimui, 
bet ir organizavimo, pravedimo 
patirties ugdyme, į tą procesą 
įjungiant jaunesniąją kartą, mū
sų ateities visuomenininkus. 
Šiuose renginiuose taip pat glū
di ir reprezentacinis - politinis 
momentas, labai reikalingas gy
venant bei veikiant svetimtau
čių jūroje. 

Nukelta į 4-tą psl. 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Euro - bus ar nebus? 
Europos sąjungos statisti

kos agentūra "Eurostat" ba
landžio 20 d. paskelbė, kad 
kovo mėnesį Mastrichto krite
rijus, kuriuo nustatoma inflia
cijos riba, siekė 2.63%. Lietu
voje vidutinė metinė infliacija 
siekė 2.7%. Šiuos skaičius ver
tins Europos centrinis bankas 
(ECB) ir Europos komisija 
(EK), ir gegužės viduryje pa
skelbs ataskaitą apie Lietuvos 
pasirengimą įsivesti eurą. 

Lietuvos finansų ministe
rijos specialistai apskaičiavo, 
kad Mastrichto kriterijus sie
kia 2.6566%, o Lietuvos inf
liacija siekė 2.72%. Suapvali
nus abu skaičius, jie būtų vie
nodi. Lietuvos skaičiavimai 
skiriasi nuo "Eurostat" dėl 
skirtingos apvalinimo metodi
kos. "Eurostat" duomenimis, 
kovo mėnesį mažiausia vidu
tinė metinė infliacija buvo 
Švedijoje (0.9% ), Olandijoje 
ir Lenkijoje (po 1.5% ). 

Vyriausybė šią savaitę 
kreipėsi į EK vadovybę pra
šydama euro įvedimo klausi
mą svarstyti birželio mėnesio 
ES viršūnių susitikime. Sei
mas balandžio 25 d. priėmė 
Konstitucijos pataisas, būti
nas siekiant litą pakeisti euru. 

Valdžios išlaidumas 
Lietuvos valdžios sekto

riaus pajamos ir išlaidos 2005 
m. buvo mažiausios visoje Eu
ropos sąjungoje (ES), praneša 
BNS. Pernai valdžios pajamos 
sudarė 33.1 % bendrojo vidaus 
produkto (BVP), o išlaidos -
33.7% BVP. Didžiausios val
džios sektoriaus išlaidos ir pa
jamos pernai buvo Švedijoje -
atitinkamai 56.4% ir 59.1 % 
BVP. 

Lietuvos valstybės skola, 
2005 m. siekusi 18.7% BVP, 
taip pat buvo viena mažiausių 
ES ir daugiau kaip tris kartus 
mažesnė už ES vidurkį (63. 
4% BVP). Mažiausia valsty
bės skola pernai buvo Estijoje 
( 4.8% BVP), Liuksemburge 
(6.2% BVP) bei Latvijoje (11. 
9% BVP). Didžiausia vals
tybės skola pernai buvo Grai
kijoje (107.5% BVP), Italijoje 
(106.4% BVP) ir Belgijoje 
(93.3% BVP). 

Prezidentas Armėnijoje 
Balandžio 25-26 d.d. ofi

cialiu vizitu prezidentas lan
kėsi Armėnijoje. Jerevane su
sitiko su prezidentu Robertu 
Kočiarianu bei Armėnijos sei
mo pirmininko pavaduotoju 
Tigranu Torojanu. Susitikimų 
metu buvo aptarti Armėnijos 
veiksmai siekiant suartėjimo 
su ES, regioninio bendradar
biavimo bei užsienio politikos 
klausimai. V. Adamkui Jere
vano valstybiniame universi
tete už indėlį stiprinant taiką 
buvo suteiktas garbės daktaro 
vardas. 

Prezidentas pakvietė Vil
niuje surengti Armėnijos vers
lo forumą, priminė Armėnijos 
premjerui apie Klaipėdos jūrų 
uostą ir galimybes pasinaudo
ti keltų linija tarp Gruzijos 
Poti ir Ukrainos Iljičiovsko 
uostų bei traukiniu "Vikin-

gas", kursuojančiu tarp Ilji
čiovsko ir Klaipėdos. 

Neišdavė vizų 

Gudija neišdavė vizų 
trims Lietuvos parlamenta
rams, ketinusiems balandžio 
26 d. vykti į Černobylio bran
duolinės jėgainės katastrofos 
minėjimą Minske. Kaip pra
neša BNS, Gudijos ambasada 
nepateikė priežasčių. Kovo 
mėnesį taip pat nebuvo išduo
tos vizos šešiems seimo na
riams, planavusiems vykti į 
Gudiją stebėti prezidento rin
kimų. 

Buvusio kandidato į pre
zidentus Aleksandro Milinke
vičiaus vadovaujama Gudijos 
opozicija šio tradicinio kas
met rengiamo minėjimo metu 
ketino kartu pareikšti protes
tą dėl nedemokratinių kovo 
mėnesį surengtų prezidento 
rinkimų, kuriuos "laimėjo" 
paskutiniu Europos diktato
riumi vadinamas Aleksandras 
Lukašenka. 

Lietuvos seimas, atsižvelg
damas į tai, kad balandžio 27 
d. Gudijoje buvo suimti A. 
Milinkevičius, Gudijos liau
dies fronto vadovas V. Večior
ka ir Gudijos komunistų parti
jos lyderis S. Kaliakinas, prof
sąjungų vadas A. Buchvosto
vas ir milicijos sumuštas Jung
tinės piliečių partijos vadovas 
A. Lebedko, priėmė rezoliu
ciją, raginančią Lietuvos vy
riausybę pareikšti griežtą pro
testą ir dėti visas pastangas, 
kad minimi asmenys būtų iš
laisvinti. 

Aptarė energetikos politiką 
Vilniuje balandžio 27 d. 

vykusiame neformaliame Bal
tijos bei Europos sąjungai 
(ES) priklausančių Šiaurės ša
lių parlamentų Europos rei
kalus globojančių komitetų 
vadovų susitikime aptartos 
energetikos politikos proble
mos. Atstovų pozicijos šiais 
klausimais išsiskyrė, ypač 
branduolinės energetikos 
plėtros vertinimas. Danijoje 
priimtas sprendimas visiškai 
atsisakyti branduolinės ener
getikos ir plėtoti kitus energi
jos šaltinius. Danijos atstovė 
siūlė ir kitoms šalims šiuo 
pavyzdžiu sekti. 

Suomijos atstovas pabrė
žė, kad reikia surasti bendrą 
ES poziciją dėl energetikos, 
bet reikia gerbti ir atskirų 
Bendrijos valstybių narių nuo
mones. Lietuva laikosi pozici
jos, jog šalis turėtų išlikti bran
duolinės energetikos valstybe, 
nors stodama į ES įsipareigo
jo iki 2009 metų uždaryti seno 
tipo branduolinio reaktoriaus 
Ignalinos atominę elektrinę. 
Svarstoma galimybė su part
neriais iš kaimyninių valstybių 
statyti modernią atominę jė
gainę. 

Susitikime aptarti gegu
žės pabaigoje Vienoje vyk
siančios Europos sąjungos 
(ES) narių parlamentų Euro
pos reikalų komitetų konfe
rencijos (COSAC) darbo
tvarkės klausimai, rašo BNS. 

RSJ 
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(Ięsinys iš 17 nr.) Tai buvo nuostabu pasauliais, saulės šviesa ir nak
ties šešėliais, nematomais vėjo 
prisilietimais. Gaila, kad žmo
gus neparašys tikrosios girios 
istorijos, atėjusios iš amžių, 
nes naujos medžių kartos ne
kalba apie savo giminės praei
tj. Tik vienas Dievas težino sa
vo tvarinių istoriją. 

- Kai prisimenu vaikystę, 
mintyse vėl apeinu išvaikščio
tus takus, sujungiu juos širdimi 
į vieną didelį taką ir padėkoju 
Dievui už nuostabią dovaną -
šviesiausią vaikystės pasaką, 
kurios klausysiuos visą gyvenimą. 

Atsimenu vasaros keliones 
į bažnyčią pro mišką. Palei ta
ką augo daugiausia lapuočiai. 
Iki bažnyčios aštuonetas kilo
metrų. Kelionė pėsčiomis tik
rai ilga. Kad nepavargčiau ir 
nebūtų nuobodu, aš ką nors 
sugalvodavau: 

- Štai jauni medžių lapai 
žvilga tarsi nulakuoti, - saky
davau mamai. - Tik pažiūrėk, 
šitie lapeliai išsiskleidė tik ši 
rytą. Jie mažesni ir švelnesni 
už vakarykščius savo brolius. 

- Tikrai taip, - atliepdavo 
mama. - Jie alpina akis, smel
kiasi į mūsų sielas, taurina 
jausmus. Jie Dievo dovana, al
pinanti jaunatvė, susiliejusi su 
pavasario žiedų svaiguliu, ku
ris, dukra, netrukus ateis ir į 
tavo gyvenimą, - aš sustoda
vau, atsiremdavau i netoli au
gusią pušį: 

- O kada, mamyte, tai 
bus? - klausdavau. 

- Bus, vaikeli. Ateis. Metai 
bėga greitai. Dievulis mums 
padės sulaukti. 

- Pamačiusi pirma mūsų 
einančius vaikus su aitriai kve
piančiais gėlių žiedais ar malo
niai alsuojančia ką tik išspro
gusia beržo šakele rankoje, nu
liūsdavau. Ypač skaudu būda
vo girdėti: kam eiti pro mišką, 
jei nenuskinti gėlės ar beržo 
šakelės. Thčiau nei tos nuskin
tos gėlės, nei alpstančios beržo 
šakelės i miestelį ar i bažnyčią 
nenusinešdavo - numesdavo 
vos išėję iš miško arba atėję i 
miesteij. Numesta gėlė ar me
džio šakelė, suvysta, sudžiūva, 

galėjusi žydėti ir augti. Aš ki
taip žvelgiu į girią - ji man 
šventovė. Išeinu iš jos nieko 
nesunaikinusi, nieko nepasisa
vinusi ir nenuskriaudusi. 

Ak, ta vaikystė. Tuda, kaip 
ir šiandien, nieko nebuvo gra
žesnio už Dievo tvarinius-bal
tuosius beržus, po eglėmis ža
liaskarėmis žiedų varpeliais 
skambančiais po pakalnučių 
pievas. Eidamos su mama i 
bažnyčią įkvėpdavome i krūti
nę to svaiginančio aromato iki 
pat širdies gelmių. Pasigrožė
davome išraiškingais žiedais ir 
nupėdindavome šaltinio van
dens link. 

- Kiekviena gėlė nori gy
venti, žydėti. Gėlė, kaip ir me
dis, jaučia žmogaus gyvenimą. 
Jei netyčia ją nulaušime arba 
numinsime - ji nesupyks, - sa
kė man mama. 

Kartais iš paparčių atžaly
nų ant tako išeidavo ežienė su 
pulkeliu ežiukų. Pasilabinda
vome kaip su gerais pažįsta
mais ir ežienė nuskubėdavo su 
savo šauniais vaik.eliais-perei
davo į kitą kelio pusę. 

- Miškas visada traukia sa
vo užburtu gražumu. Mudvi 
kiekvieną pavasarį lydėdavo 
strazdo ringuojantys, vingrūs 
giesmės posmai. Aš galvoda
vau, kad toji jo pavasarinė dai
na skirta tik mudviem suma
ma, nors paukštis nieko bend
ro neturi su žmogum. Netruk
dydavome strazdui, nes mud
viem buvo gera klausytis, kaip 
smagiai jis tirlena savo žavią 
giesmę. Laimingą laikau save, 
kad nuo vaikystės sugebėjau iš 
girios ne ranka, o širdim pasi
imti jos groži. 

Namuose melsdavomės 
tada, kai mama pavargdavo 
nuo darbų darbelių, prašyda-

Bendruomenės veikla ... 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Didžiųjų darbų sąraše bū
tina minėti naujų LB apylinkių 
"gimimą" bei tam tikrą globą 
bent pradinėse jų veiklos stadi
jose. Reikia džiaugtis, kad nuo 
kadencijos pradžios neišnyko 
nė viena LB apylinkė, atsirado 
3 naujos ir dar pora stovi ant 
formavimosi slenksčio. Kiek
vienam iš šių atvejų reik.ėjo ry
šių, naujų žmonių telkimo ir t.t. 

Ryšių palaikyme ir plėtoji
me reikia pabrėžti visiškai at
naujintą, patrauklų interneto 
tinklalapi anglų ir lietuvių kal
bomis. Jame pirmosios emigra
cijos palikuonys, antrosios ban
gos vaikai bei vaikaičiai ir nau
jai i JAV atvykę tautiečiai ieško 
ir randa žinių apie lietuvių gy
venimą, pvz. galima sužinoti 
net kur A.m.erikoje parduoda
ma lietuviška duona„. 

Duomenys rodo, kad tink
lalapio vartojimas šios KV ka
dencijos laikotarpiu padvigu
bėjo. Praeitą mėnesį buvo 
50,000 mūsų interneto puslapio 
lankytojų kompiuterinių pely
čių paspaudimų. Internetas yra 
naujausios technikos diegimo 
kategorijoje: nuolat bendrauja
ma elektroniniais laiškais, vyks
ta jau minėtos telekonferenci
jos, yra net išvystyta elektroni
nio balsavimo priemonė, kuri 

palengvins sekančios KV dar
bą. Stovime prie uždavinio visų 
apylinkių vadovybes išmokyti 
naudotis tinklalapiu ir elektro
niniu paštu; neturintiems kom
piuterio namuose, šios priemo
nės nemokamai prieinamos 
miestų bibliotekose. 

Gal ne žymiausiu, bet 
"ženkliausiu" darbu reikia lai
kyti KV ryšius su Lietuva. KV 
betarpiškai susirašinėja su Lie
tu.vos valdžios įstaigomis. Tu.m 
reik.ia laiko, sutelkto dėmesio 
ir diplomatijos. Šių ryšių dėka 
esame sulaukę paramos ir lėšų 
kai kuriems LB projektams iš 
Tuutinių mažum11 ir išeivijos 
departamento, Svietimo ir 
mokslo ministerijos, Lietuvos 
radijo ir televizijos. 

Pagaliau negalima nepa
kartoti JAV LB specifinių sričių 
tarybų veiklos - jau anksčiau 
išvardintose švietimo, kultūros, 
religinių reikalų ir kt. srityse. 
Tėviškės liburiuose (2005.XI.1, 
nr. 44) apie vieną iš jų, Švietimo 
tarybą, tilpo straipsnis. Buvo 
jaunimui sukurtas ir išleistas 
vaidinimas apie knygnešius, ku
rį tikimasi profesionaliai pasta
tyti Lietuvoj e ir bent viename 
JAV lietuvių telkinyje. Knygne
šių tema sukurti ir programų 
vedėjams išsiuntinėti radijo 
vaizdeliai, taip pat kuriamas 

RASA NORKUTĖ 

vome, kad Dievas mums padė
tų visuose darbuose ir moks
luose, saugotų mūsų sveikatą. 
Dažnai tai būdavo rudenį. 
Obelys būdavo pačiame gra
žume: apsunkusios nuo vaisių. 
Pernokę obuoliai krisdavo ant 
tako ir skildavo pusiau. Tukie 
dideli, sultingi. Pakvipdavo ne
nusakomais kvapais. Ką ten 
sodas -visas kaimas pakvipda
vo Dievo dovana - antaniniais 
ir raudonviršiais. Nenusakoma 
šventė pasibelsdavo i kiekvie
ną trobą. Žmonės kaip maldą 
kartodavo: prasidėjo obuolių 
metas. Tus sodas buvo duotas 
dangaus. Tie prisiminimai ma
ne aplanko kiekvieną rudenį ir 
vaikystės šiluma alsuoja į gū
džiausias širdies gelmes. Su tė
vo sodu kartu užaugau. Jis gel
bėjo mus, vaikus, tą sunkųjį 
pavasarį, kai neturėjome duo
nos, bet turėjome žieminių 
obuolių. 

Nugyvenau daug dešimt
mečių. Ne kartą kėliausi iš vie
nos vietos i kitą. Daug teko iš
gyventi, vienai užauginti vai
kus, grumtis su tais, kurie sten
gėsi pakišti koją. Kai pagalvoju 
apie savo gyvenimo vingius ir 
sunkmečius, pavydžiu amžinai 
jauniems pavasariams. Pavy
džiu paukščiams, gėlėms, ža
liajai beržų lapijai. Gal jiems 
GAMTOS laikas nenumaldo
mai neskuba. Gal medžiai ir 
žolės, gėlės ir paukščiai, būda
mi vis toje pačioje vietoje pa
saulį mato ir jaučia už mane 
stipriau. Kartais norisi išsiva
duoti nors vienai dienai iš kas
dienės įtampos ir pasinerti i 
svajingą, Dievo duotą pasauij 
po žydru Tėvynės dangum, -

kalbėjo Aldona. - Vėl norisi 
sugrįžti i vaikystę. Nors vieną 
dieną, nors vieną valandą be 
varginančių rūpesčių, be dras
kančių sukrėtimų įsiklausyti į 
rugių žydėjimą, i pamiškės 
upokšnio čiurlenimą, į pakran
tės medžiuose byrančias lakš
tingalų papliauškas. 

- Pavydžiu lauke gėlei, 
medžiui, krūmui kasdien ste
binčiam gražiausiom varsom 
pražįstančias aušras, žaismin
gai plevenančius margaspar
nius drugius, aistringą viever
sių virvenimą, nepavargstantį 
žiogų smuikavimą, kuriuos kas 
rytą papuošia iškrentanti rasa 
ir lengvas pažemės vėjelio bė
gimas. Aš taip pat kasdien bė
gu, krutu, kad antrajai dukrai 
padėčiau užbaigti mokslus. 
Lyg amžina piligrimė. Kiek
vienas išaušęs rytas, kiekviena 
diena lauko smilgoms sugrąži
na gyvenimą. Kiekvieną pava
sarį. Tuks Dievo patvarkymas. 
Aš gi niekada nebepatirsiu 
prabėgusių dienų, kad ir ko
kios jos būtų buvusios laimin
gos ar liūdnos. Bet aš džiau
giuosi gyvenimu, kurį turiu. 

Kartais pagalvoju, kieno 
gyvenimas šioje žemėje turi di
desnę prasmę - lauko žolės, 
kuri taip maloniai linguoja ša
lia viena kitos papūtus vėjui, 
medžio, kuris nugyvena šimt
mečius. Tui gamtos priesaika 
Sutvėrėjui - jos niekada neiš
duos. Tuo tarpu dalis žmonių 
užmiršta nešioją Dievo atvaiz
dą, užmiršta priesaiką šeimai, 
vaikams, Tėvynei. 

Jaunystėje į bažnyčią eida
vome pro mišką. Galvodavau, 
koks įdomus miško gyvenimas, 
painiausiais saitais persipynęs 
su gausybe žolių, krūmų, ker
pių, samanų, paukščių ir žvėrių 

Skaudu būna, kad ne visi 
žmonės į mišką žiūri kaip i 
gamtos kūrinį, kutj reikia sau
goti, liesti tik tai, kas nereika
linga. Juk miškas nuo seniau
sių laikų iki šių dienų nuėjo il
gą ir sudėtingą kelią. 

Ak, tie neužmirštami vai
kystės ir jaunystės pavasariai 
gimtajame kaime! Jie įaugo 
manyje kaip didžiausia Dievo 
dovana. Šiandien gyvendama 
ir dirbdama didmiestyje, vis 
tiek praeidama pro medį, pa
juntu pavasario šauksmą ir no
riu visiems pasakyti: mylėkite 
medĮ! Kai bus labai sunku, pri
siglauskite prie jo ir paprašyki
te Dievo ir medžio ištvermės. 
Tik: niekada neužmirškite, kad 
medis taip pat buvo vaikas. 
Atėjo jis pas mus iš sėklos, lie
taus ir žemės. Ne kiekvienas 
išgirstame medžio žingsnius. 
Skauda medžiui, kai jį raunam, 
plėšiam, laužom, kertam. 

Atsistokime greta medžio. 
Visai šalia išgirsime augančio 
medžio garsus. Pavasariais pa
kelkime į savo medį akis. Pa
matysime, kaip skyla pumpu
ras, kaip klostosi lapas prie la
po, šaka prie šakos. Tekant 
saulei, kai lapuose sužiba dei
mantinės rasos, i žaliąjį lapų 
kupolą krenta pavėlavusios 
dangaus žvaigždės. Po žydrai
siais dangaus skliautais auga 
medis, auga žmogus - Dievo 
kūrinys. Palaimintas Sutvėrėjo 
ir šilto saulės spindulio, medis 
susijungia su žmogum ir auga 
kartu su juo. 

(Pabaiga) 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus Čikagoje šiemet švenčia 40 metų sukaktį. Nuotraukoje -
pasilinkmdnimas švenBant 39~ą sukaktj 

kompiuterinis žaidimas. 
KV yra vykdomasis JAV 

LB vadovybės organas. Jo es
minė užduotis yra vykdyti LB 
tarybos nutarimus, Turybai teik
ti darbo ataskaitas bei tarybos 
plotmėje kelti besikeičiančius 
bendruomeninius reiškinius. 

Dabartinės kadencijos lai
kotarpyje, bendradarbiaujant 
su tarybos prezidiumu, buvo 
svarstomi ir sprendžiami LB 

reikalai su Lletuvių fondu, Niu
jorke - su Tėvais pranciško
nais, su AL'Th, LB atstovavimas 
Lietuvos seimo ir JAV LB tary
bos komisijoje. 

Tik dali visų darbų bei rei
kalų čia įmanoma suminėti. 

Daugelis reik.alų yra nesibai
giantys, ilgalaikiai, strateginės 
reikšmės mūsų išeivijai. Beveik 
visa veikla vyksta besikeičian
čios padėties aplinkoje. Jai vyk-

dyti būtinas lankstumas, vaiz
duotė, padėties įvertinimas, 
efektingai naudojami ištekliai, 
entuziazmas ir tikėjimas lietu
viškosiomis vertybėmis. 

Šios kadencijos laikotar
pyje atliktų ir atliekamų darbų 
vykdytojams priklauso KV pa
dėka, o, apskritai LB pastan
goms - išeivijos ateitimi gyve
nančios visuomenės pritari
mas. 



Krikščionybė plačiajame pasaulyje 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Pietų Korėja 

Korėja yra geras pavyzdys, 
kaip greitai Evangelija gali pa
sklisti vienoje žmonių grupėje. 
Krikščionys Pietų Korėjoje yra 
didžiausia religinė grupė. Aš
tuoniolika milijonų žmonių 
(39% šalies gyventojų) išpažįsta 
krikščionybę. Krikščionybė Pie
tų Korėjoje plečiasi, ir daug ko
rėjiečių yra aktyvūs misijonie
riai visame pasaulyje. Su dide
liu troškimu jie laukia tos die
nos, kai galės atvirai dalintis 
Evangelija ir su Šiaurės Korėja, 
kuri yra viena iš labiausiai izo
liuotų sričių. 

Dar reikėtų atskirai pami
nėti Pietų Ameriką, kur ketu
riolikoje valstybių per paskuti
nius 3 metus net 2 milijonai gy
ventojų perėjo į krikščionybę. 

*** 
Kaip matome, krikščiony-

bės centras nebėr Europoje, 
kaip kad buvo praeityje; Evan
gelija sparčiai tampa vyraujan
čia jėga Afrikoje ir Azijoje. Po
piežius Jonas Paulius 11 yra pa
reiškęs, kad Europa negali gal
voti apie ateitį be krikščiony
bės. Kai užmirštamas Dievas, 
ištinka Babelio likimas. Dievas 
nebėra Europos kultūros šerdis 

Velionis popiežius Jonas Paulius 11 lanko Afrikos tikinčiuosius 
Ntr. iš Echo, 2005 

ir europiečių širdžių tikslas. Jei 
būtų kitaip, Dievui būtų skirtas 
bent vienas sakinys Europos 
konstitucijoje. 

Noriu užbaigti dabartinio 
popiežiaus Benedikto XVI žo
džiais, kai jis, kalbėdamas apie 

Europos dvasinę krizę, pasakė: 
"Priemonių būklei greitai 

pakeisti nėra. Mums reikia 
praeiti šį tunelį kantriai ir tvir
tai tikint, kad atsakymas yra 
Kristus ir kad Jo šviesa vėl 
nušvis". 

Dvyliktasis ''Kvieslys sveikaton'' 
BERNARDAS ŠAKNYS 

Valstiečių laikraščio leidykla Vilniuje šių 
metų (2006) pradžioje išleido dvyliktąją įžy
maus lietuvių gydytojo dr. Jono Adomavičiaus 
knygą Kvieslys sveikaton. Šiuo pavadinimu kny
gos pradėtos leisti 2000 m. tarsi ir pabaigė savo 
kelionę. Dailiais viršeliais, akiai maloniu šriftu 
visos knygos buvo labai šiltai ir nuoširdžiai 
sutiktos skaitytojų. Žmogus, gavęs nors vieną iš 
12 šių knygos dalių, ieškodavo kitų. 

12-asis Kvieslys sveikaton spausdina dalyki
nę rodyklę, kurioje nurodyti visose 12-oje knygų 
pateikti straipsniai pagal ligų pobūdį. Tai labai 
patogu skaitytojui susirasti jį dominančią temą 
ir ieškoti bibliotekoje Jono Adomavičiaus Kvieslių. 

Valstiečių laikraščio leidyJdos centras (vy
riausiasis redaktorius Jonas Svoba, redaktorė 
sudarytoja Danutė Sverdiolienė) patraukliai ir 
prasmingai sudėliojo išeivijoje gyvenančio dak
taro radijo paskaitas ir straipsnius pagal atski
ras temas taip sudarydama vientisą kūrinį, kurį 
malonu skaityti. Savita ir turtinga dr. J. Adoma
vičiaus kalba, betarpiškas ir paprastas pašneke
sys su skaitytoju įtaigiai veikia protą ir jausmus. 
Kaip teigia alytiškė kardiologė Sigita Lipovienė, 

Jono Adomavičiaus knyga verta kuo platesnės 
sklaidos. "Perskaičiusi Kvieslį sveikaton daug ko 
pasimokiau. Ruošdamasi susitikimams su gy
ventojais visada naudojuosi J. Adomavičiaus 
knygomis, patariu ligoniams su jomis susipažin
ti", - teigia S. Lipovienė. 

Kai paklausiau redaktorę sudarytoją Danu
tę Sverdiolienę, ar 12-uoju tomu jau užbaigia
mas Jono Adomavičiaus raštų leidimas, ji atsa
kė: "Jono Adomavičiaus išeivijoje per spaudą ir 
radiją skleisti sveikatos, dvasinės saviugdos pa
tarimai labai padeda sutikti gyvenimo išbandy
mus ir įvairiopo negerumo paieškoti savo šir
dyje. Jas išrovus su šaknimis ims žmoniškėti 
mūsų aplinka". 

Kvieslys sveikaton - sukaupti per daugelį 
metų. Tačiau jie nepaseno. Šiuo metu ypač ak
tualūs, svarbūs jaunimui ir suaugusiems. 

12 Kvieslio sveikaton knygų - didžiulis tau
tos lobis. Ir norisi tikėti, kad 12-oji Kvieslio svei
katon knyga turės savo tęsinius. O išleistosios 
bus žmonių laukiamos, skaitomos, susilauks 
naujų laidų. Palinkėkime tik daktarui Jonui 
Adomavičiui sveikatos, stiprybės ir padėkokime 
už Lietuvai dovanotą tokią vertybę. 

Algis MEDELIS QUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
I LIETUVA - visuomet 2eriausiomis kainomis! 

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

Toronto įstaigoje esu antradieniais tarp 11 ir 17 val. Atvažiuoti Jums 

nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

MEDELIS CONSULTING #1202-50 Elm Dr.E., Mississauga, ON, LSA 3X2 

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 

Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendanti Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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Zusta kariai 
Dar keturi Kanados ka

reiviai žuvo pavojingiausioje 
Afganistano vietovėje - Kan
dahare. Pakelės bomba už
kliudė jų pusiau šarvuotą au
tomobilį. Trys žuvo sprogimo 
vietoje, vienas buvo mirtinai 
sužeistas ir mirė vėliau. Du iš 
jų - profesionalūs kariai, kiti 
du - atsargos pašauktiniai, 
prisidėję prie taikos palaiky
mo misijos Afganistane. Nuo 
karo pradžios ten jau yra žuvę 
15 kanadiečių. Keičiasi ir vals
tybės politika karo aukų at
žvilgiu - jau nebenuleidžiama 
vėliava, pagerbiant žuvusiuo
sius, spaudos atstovai nelei
džiami dalyvauti, pasitinkant 
parvežtus žuvusius karius ir 
juos laidojant. 

S. Harper žada atvirą fe
deralizmą ir didesnį savaran
kiškumą provincijoms, griež
tai kritikuodamas liberalų lai
kais buvusius "draugiškus" 
paskyrimus ir kitas blogybes. 
Kalbėdamas Montrealyje 
Board of Trade tarybos susi
rinkime, jis pabrėžė galimybę 
Kvebeko provincijai įgyti di
desnį savarankiškumą sąjun
goje. Ministeris pirmininkas, 
atsakydamas į labai visiems 
rūpimą klausimą apie provin
cijų ir centrinės valdžios fi
nansų skirstymą, paskelbė, 
kad bus ribojamos centrinės 
valdžios išlaidos, stiprinamas 
provincijų biudžetas. Didžioji 
dalis 2005 metais gauto pelno 
perviršio - 3.3 bilijono dol. -
bus skiriama joms. 

Kaledonijos gyvenvietėje 
(Ontario) stiprėja konfliktas 
tarp pirmųjų Kanados gyven
tojų ir federavcinės bei vieti
nės valdžios. Sešių tautų (Six 
Nations) atstovai, daugiausia 
Mohawk genties indėnai, 
prieš 8 savaites įsitvirtino 
Daugias Creek vietovėje, ne
leisdami tęsti gyvenamųjų na
mų statybos. Protesto dalyviai 
tvirtina, kad tos žemės, pavel
dėtos iš protėvių, priklauso 
indėnams. Pastatytos palapi
nės, deginamos padangos. 
Vietinių indėnų palaikyti at
vyko ir kitų rezervatų gyvento
jai, netgi iš JAV. Pirmosiomis 
dienomis policija suėmė 16 
protestuotojų už viešosios 
tvarkos pažeidimus. Tačiau 
bandoma nekartoti panašaus 
1995 m. Ipperwash susidūri
mo istorijos. Abi pusės prob
lemą stengiasi išspręsti dery
bomis. 

Albertos sveikatos apsau
ga jau bando naują pacientų 
aptarnavimo sistemą. Ją pro
vincijos ministeris pirminin
kas R. Klein pavadino "Tre
čiuoju keliu". Pagal ją Alber
tos provincijoje dirbantys gy
dytojai leidžiami dirbti ir vals
tybinėse, ir yrivačiose gydymo 
įstaigose. Sios sistemos šali
ninkai tikisi, kad toks laisves
nis režimas sumažins ligų nu
statymo ir gydymo laukimo 
laiką. Thi galbūt paskatins gy
dytojus kurtis provincijos vie
tovėse, kur dabar itin trūksta 
medikų. 

Daugiau kaip tūkstantis 
talkininkų Toronte bandė su
rašyti visus nakvojančius lau
ke benamius. Tikimasi, kad 
benamių apklausa padės ge
riau įvertinti jų padėtį ir skai
čių, planuoti nebrangius gyve
namuosius būstus socialiai 

remtiniems žmonėms bei kitą 
pagalbą. 

Gudijos lėktuvui buvo at
sakyta Kanados oro uosto 
erdvė. Jos keleivinio lėktuvo 
įgula į prašymą pasinaudoti 
Kanados oro uostu ir papildy
ti <legalų išteklius susilaukė 
neigiamo atsakymo. Sprendi
mą apriboti bet kokius ryšius 
su šia šalimi Kanados vyriau
sybė priėmė po neseniai įvy
kusių prezidento rinkimų. 
Juos tariamai laimėjo prako
munistinis kandidatas A. Lu
kašenka. Dauguma gudų ir 
pasaulio valstybių mano, kad 
rinkimai yra neteisėti, šalyje 
gausėja žmogaus teisių ir de
mokratijos pažeidimų. Gudi
jos dabartinės valdžios aukš
čiausi pareigūnai yra nepri
imami nė vienoje Europos są
jungos šalyje. 

Thornhill (Ontario) jau
nuolis Craig Kielburger lai
mėjo 2006 metų Pasaulio vai
kų prizą (Children's Nobel 
Prize). Jis, būdamas 11 metų, 
įkūrė vaikų šalpos organizaci
ją ("Free the Children"), pa
siryžusią kovoti su bet kokiu 
vaikų išnaudojimu ir skurdu. 
Ši organizacija per 10 metų 
pastatė 425 mokyklas 23 pa
saulio šalyse. Apdovanojimą 
yra įsteigusi Švedijos Pasauli
nė vaikų organizacija. Ji ski
riama už ypatingus nuopel
nus, sprendžiant vaikų prob
lemas. Laimėtojui išmokama 
daugiau kaip 100,000 dol. su
ma. Anksčiau šį apdovanoji
mą yra gavę Ana Frank (po 
mirties) ir Pietų Afrikos res
publikos prezidentas Nelson 
Mandela bei jo žmona Graca 
Machel. 

Pagrobtą mažylį sugrą
žinti mamai padėjo požemi
nio traukinio stoties valytojos 
budrumas. Buvo paskelbta 
Amber paieška, kai keturme
tis berniukas staiga dingo iš 
didelės parduotuvės Etobico
ke, ON. Nepažįstama moteris 
jį išsivedė, kai vaiko saugoto
jas trumpam nusigręžė nuo 
stalo. Sekmadienį viena pože
minio traukinio stoties prižiū
rėtoja pastebėjo moterį, įtar
tinai besielgiančią su vaiku, ir 
pranešė policijai. 34 metų vai
ko vagilė, vieniša, turinti psi
chinės sveikatos problemų 
moteris, buvo sulaikyta. Jai 
pateiktas kaltinimas vaiko 
pagrobimu, prievartiniu jo su
laikymu, neleistinu ginklo tu
rėjimu ir kitais veiksmais. 

Pirmąkart organų perso
dinimo Kanados istorijoje vi
siškai svetimas žmogus pasiū
lė dalį kepenų vaikui, sergan
čiam neišgydoma kepenų liga. 
Jis praėjo sunkų patikrinimų 
ir išbandymo kelią, kol medi
kai sutiko priimti jo nesava
naudišką dovaną. Kepenų 
persodinimas sveikatos ap
saugos sistemai sutaupo daug 
lėšų, išleidžiamų dializei ir 
vaistams. Tačiau pati persodi
nimo operacija kelia rimtą 
grėsmę ir pavojų <lavėjo gyvy
bei. Todėl gerasis samarietis 
buvo itin tiksliai informuotas 
apie galimus pavojus ir komp
likacijas. Tučiaujis savo spren
dimo nepakeitė. Operacija 
pavyko gerai. Abu - ir davė
jas, ir mažasis ligonis jaučiasi 
gerai. S.K. 



6 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.V.2 Nr.18 

<® MllSU TBVYl\IEJE 
SUMAŽĖJO 

NUSIKALTIMŲ 

Statistika rodo, kad per 3 
šių metų mėnesius Lietuvoje 
sumažėjo sunkių nusikaltimų, 

vagysčių ir plėšimų bei page
rėjo nusikaltimų išaiškinamu
mas. Policijos departamentas 
praneša, kad nusikalstamų 
veikų 13% mažiau negu per 
tą patį praėjusių metų laiko
tarpį. Tačiau išaugo nusikalti
mų, susijusių su psichotropi
nėmis ir narkotinėmis me
džiagomis, netikrų pinigų ar 
vertybinių popierių pagami
nimu, sukčiavimų, papirkimų. 
Avarijų Lietuvos keliuose ne
sumažėjo, tačiau Eismo prie
žiūros tarnyba primena, kad 
priemonės, kurių imamasi už
tikrinant eismo saugumą, re
zultatus duoda ne anksčiau 
kaip po metų. 

SUNKUMAI VEŽĖJAMS 

Lietuvai įstojus į Euro
pos sąjungą (ES), vežėjams 
dirbti su Lenkija tapo sun
kiau. Lietuviai negali su Eu
ropos bendrijos leidimais vež
ti krovinių iš Lenkijos į Lie
tuvą, jei vežimo dokumentuo
se nurodyta, kad krovinio ga
vėjas yra trečiosios šalies ūkio 
subjektas. Kaip praneša BNS, 
Lietuvos valdininkai, valstybi
niu lygiu nesusitarę liberali
zuoti vežimų su Lenkija, 
klausimą spręsti atidavė vežė

jams, kuriuos supykino valdi
ninkų neveiklumas. Lietuviai, 
baigiantys naudoti šių metų 
Lenkijos skirtus leidimus vež
ti į trečiąsias šalis, privalės 
užleisti savo pozicijas kaimy
ninėje rinkoje. Iki balandžio 
pabaigos Lietuvos vežėjai 
baigė išnaudoti visus 2,500 
šiems metams skirtus Lenki
jos leidimus, kurių metams 
reikėtų apie 8,000. 

JAUNIMAS PRIEŠ 
RŪKYMĄ 

Projektas "Jaunimas už 
gyvenimą be tabako" nuo kovo 
vidurio tuo pačiu metu vyks
ta kiekvienoje Europos sąjun
gos valstybėje. Tikslas - išsi
aiškinti jaunų žmonių nuo
monę apie tabaką ir paskelbti 
bendrą Europos pareiškimą 
dėl rūkymo. Tai ketinama pa
daryti Briuselyje gegužės 31 
d., Pasaulinę dieną be tabako. 
Lietuvoje šį projektą organi
zavo Lietuvos jaunimo orga
nizacija (LiJOT), tarptauti
niai moksleivių rūmai "YFU 
Lietuva" ir Lietuvos medici
nos studentų draugija. Balan
džio 20 d. seimui buvo įteik
tas siūlymas Tu.bako kontrolės 
įstatymo pataisai dėl draudi
mo rūkyti viešose uždarose 
maitinimo ir pasilinksminimo 
vietose, skirti daugiau dėme
sio išankstiniam rūkymo ap
sisaugojimui Lietuvoje, bend
radarbiauti su jaunimu vyk
dant išankstinio apsisaugo
jimo veiklą. 

LENKIŠKA KIAULIENA 

Pastaruoju metu vis dau
giau Lietuvos ūkininkų išau
gintų kiaulių mėsos išvežama 

į kitas valstybes, o į Lietuvą 
įvežama prastesnės kokybės 

lenkiškos kiaulienos, skelbia 
DELFI/Klaipėda. Kai kurie 
prekybininkai ne tik nenuro
do skerdienos kilmės šalies, 
bet ir ją ženklina kaip lietuviš
kos kilmės prekę. Lenkiškos 
kiaulienos supirkimo kainos 
yra mažesnės, todėl verslinin
kams apsimoka supirkti 100 
kilogramų už 410 litų. Lietu
viškos kiaulienos 100 kg kai
nuoja apie 470 litų. Pelnas di
dėja parduodant lenkišką 
kiaulieną už lietuviškos kai
ną. Lietuvoje ir kitose Euro
pos sąjungos valstybėse drau
džiama šerti kiaules hormo
niniais preparatais, kurie ska
tina augimą. Į Lietuvą taip 
pat negalima įvežti mėsos iš 
JAV, kur gyvulius leidžiama 
jais šerti. Specialistai tikrina 
prekybos dokumentus, sker
dienos ženklinimą, tačiau tei
siškai nereikalaujama žymėti 
iš kokios valstybės atvežta 
kiauliena. 

IMIGRUOJA AR GRĮŽTA? 
OMNI žiniomis, apie 

70% visų imigrantų yra į tė
vynę sugrįžę lietuviai. Lietu
vos piliečiai, užsienyje pragy
venę 6 mėnesius ar daugiau, 
grįžę į tėvynę yra registruoja
mi kaip imigrantai. Per 2005 
metus į Lietuvą imigravo 
6,800 žmonių. Iš jų - beveik 
30 % buvo iš Gudijos (329), 
Rusijos (294) ir Ukrainos 
(251). Statistikos departa
mento duomenimis, iš Lietu
vos emigravo 15,600. Skirtu
mas tarp išvykstančių ir at
vykstančių į šalį žmonių Lie
tuvoje buvo pats didžiausias 
iš visų Europos sąjungos vals
tybių, kuriose migracijos ro
diklis buvo neigiamas, t.y. 
Lietuvoje (-2.6), Olandijoje 
(-1.2), Latvijoje (-0.5), Esti
joje (-0.3) ir Lenkijoje (-0.3). 
Yra nuomonių, kad Lietuvos 
vyriausybė nesistengia spręsti 
emigracijos problemos ir ne
skiria pakankamo dėmesio 
reemigracijai skatinti. Nors 
Lietuvos BVP auga sparčiai, 
atlyginimų ir socialinių išmo
kų dydis to neatspindi. Taip 
pat užsienyje uždirbtos pensi
jos perkeltos į Lietuvą yra 
smarkiai apkarpomos mo
kesčių. 

PAPLITO GAISRAI 

Dėl pernykštės žolės de
ginimo balandžio 20 d. įvai
riuose rajonuose kilo gaisrai. 
Alytuje nukentėjo Lietuvos 
kariuomenės Birutės moko
mojo pulko seržantas, stengę
sis gaisrą gesinti. Sudegė įvai
rūs pastatai Lazdijų, Taura
gės, Panevėžio, Ignalinos, 
Rokiškio ir Utenos rajonuo
se, kada įsiliepsnojusiose pie
vose plito gaisrai. Kaip pri
mena BNS, deginant per
nykštę žolę, padaroma milži
niška žala gamtai ir žmonių 
turtui - sudega augalų sėk
los, žūva vabzdžiai ir gyvūnai, 
perintys paukščiai. Ugnis 
dažnai persimeta į miškus, 
durpynus, gyventojų sodybas 
ir ūkinius pastatus. RSJ 

Hamilton, ON 
A.a. POVILO GIRNIAUS 

atminimui Regina ir dr. Justinas 
Pikūnai Pagalbai Lietuvos vai
kams auojo $50 (JAV); Ona ir 
dr. Vladas Vaitkūnai - $25 (JAV). 

A.a. BRIDGET MORKU
NIENEI mirus, užjausdami sūnų 
Dermot, dukras - Lucy ir Rūtą 
su šeimomis Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo: $20 - E.K. Gu
dinskai, A. Volungienė; $5 - F.M. 
Gudinskai. Dėkojame aukoju- Hamiltono skautininkių būrelis, visada uoliai talkinantis "Širvin
siems - PLV komitetas tos-Nemuno" tunto renginiams Ntr. G. Senkaus 

Wasaga Beach, ON 
PER MŪSŲ METINĮ SUSI

RINKIMĄ, kuris įvyko balandžio 
12 d., atsisveikinom su praeitų 
metų pensininkų klubo valdyba 
ir išrinkom naują - 2006-7 me
tams. Nuoširdus ačiū mūsų pra
eitų metų pirmininkei Rūtai Poš
kienei ir vicepirm. Danai Sakie
nei, kurios dėl laiko stokos atsi
statydino iš pensininkų klubo 
valdybos. Taip pat ačiū visiems 
praeitų metų valdybos nariams 
už jų visą darbą ir laiką. Negali
me pamiršti mūsų klubo steigėjo 
Broniaus Zabulionio, kurio su
manymas steigti pensininkų klu
bą buvo ta pirma kibirkštis, kuri 
įžiebė entuziazmą pradėti Vasa
gos ir apylinkės pensininkų veik
lą. Ir taip su Laimučio Mačikūno 
pagalba klubas pradėjo veikti. 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

A. PLENYS 
3333 Grassfire Cres ., Mississauga, 
Ont. L4Y 3J8. Tel. (905)625-2412 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans) 
Sav ininkas Jurgis Kuliešius 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Per pirmą Vasagos ir apylin
kės klubo valdybos posėdį, kuris 
įvyko balandžio 18 d., valdyba 
pasiskirstė pareigomis: Jo ana 
Dūdienė - pirm., Antanas Sam
sonas - vicepirm., Danutė Mači
kūnienė - sekr., Birutė Samso
nienė - ižd., Laimutis Mačikūnas 
- suėjimų koordinatorius, Milda 
Trumpickienė - iškylų koordina
torė. Suėjimo kaina lieka po $2 
asmeniui, taip pat kaip ir praei
tais metais. Nario mokestis lieka 
$10 asmeniui (už metus). Mėne
sinis narių suėjimas įvyks antrą 
mėnesio savaitę, antradieniais, 
(ne trečiadieniais), 2 v.p.p. Tad 
sekantis visų pensininkų klubo 
narių suėjimas įvyks antradienį, 
gegužės 9 d., 2 v.p.p. Ateinantis 
suėjimas bus Motinos dienos te
ma. Vaišinsimės mėsos kukuliu
kais, makaronais ir duona pagal 
itališką skonį (spaghetti and 
meatballs with garlic bread), vy-

nu, kavute ir saldumynais. Ižd. 
B. Samsonienė rinks metinį nario 
mokestį $10. Lauksime visų atsi
lankymo į mūsų pirmąjį suėjimą. 

Klubo valdyba 

Bronius Zabulionis, Vasagos 
lietuvių pensininkų klubo stei
gėjas Ntr. K. Poškaus 

Vasagos lietuvių pensininkų klubo veikėjai. Iš k. Dana Sakienė (buv. 
vicepirm.), Danutė Mačikūnienė, Laimis Mačikūnas, Rūta Poškienė 
buv. irm. Joana Dūdienė Ntr. K. Poškaus 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

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

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

AKTYVAI PER 51 MILIJONĄ DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 6.00% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.00% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.00% 
180 dienų indėlius ...... 2.25% 
1 m. term. indėlius ...... 3.50% 
2 m. term. indėlius ...... 3.55% 
3 m. term. indėlius ...... 3.65% 
4 m. term. indėlius ...... 3.75% 
5 m. term. indėlius ...... 4.00% 
RRSP ir RRIF 
(Variable) .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 3.50% 
2 m. ind. . ............. 3.55% 
3 m. ind. . ............. 3.65% 
4 m. ind ............... 3.75% 
5 m. ind. . ............. 4.00% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 



Linksmas Atvelykis Montrealyje 
Aušros Vartų parapijiečiai 

ir didelis būrys mielų svečių su
sirinko į savą šventovę. Juk At
velykio Mišios ir tradicinis Ve
lykų stalo renginys! Jį suruošė 
bene 33-jį kartą KLK Moterų 
dr-jos Montrealio skyrius. Šv. 
Mišias, tarpais giedodamas, at
našavo klebonas kun. Vytautas 
Gedvainis. Balsingai skambėjo 
ir mūsų choristai in corpore. Pa
baigai kun. V. Gedvainis iškvie
tė prie altoriaus Ziną ir Albiną 
Urbonus. Suklusome. Pasirodo, 
jie mini savo vedybų 60-tąją su
kaktį! (Ar gali būti? Dar vis to
kie tebegražūs, tiedu gražiabal
siai, ilgamečiai mūsų giesmi
ninkai ir dainininkai!). Klebo
nas kun. V. Gedvainis, šiltai 
juos pasveikinęs savo ir visų 

mūsų vardu, įteikė popiežiaus 
Benedikto XVI-jo - Palaimini
mo raštą. Savaime kilo, ilgi ir 
nuoširdūs plojimai sukaktuvi
ninkams, ir visi dalyviai patrau
kė laiptais žemyn į salę. 

Radome dailiai išpuoštą 
sceną, ilgojo stalo patiekalų 
"natiurmortą", 18 apvalių vai
šių stalų su tulpėmis ir rykštelių 
"katinėliais". Ir svečių garbei -
sienų tarpuose margaraštės 
juostos. Šios kadencijos pirm. 
Danutė Staškevičienė tarė 
trumpą pasveikinimo žodį, pa
dėkodama visiems, gausiai susi
rinkusiems. Pasirodė, kad ir 
mūsų naujasis klebonas tą die
ną minėjo savo gimtadienį! 
Sugriaudė ilgiausių, laimingų ir 
darbingų metų linkėjimai, gie-

Tadas Korris iš Edmontono, AB, lankėsi Niujorke š.m. balandžio 
mėnesį, susitiko su žymiuoju violončelistu ir dirigentu Mstislav 
Rostropovich (nuotraukoje). 2005 m. dalyvavo Jungtinių Tautų jau
nimo stovykloje. Būdamas Niujorke Julliard muzikos mokykloje 
turėjo progą lankyti kontraboso pamoką, taip pat dalyvavo Niujorko 
filharmonijos koncerte 

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

paminklų stiliuje. 
A Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių. 
A Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
A Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 

• 
PEDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
.... KULNO SKAUSMAI 

.... PĖDOS SKAUSMAI 

.... PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

.... NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELrN IA I SUSIRG IMAI 

.... ĮAUGĘ NAGA I 

.... VI ETrNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

.... SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIŪRA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 
IR EISENOS SUTRIKIMAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

lNDĖKLAlS 

+ PRIIMAME VISUS 

PLANINTUS DRAUDIMUS 

+ STERILŪS ĮRANKIA I 

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

dant visiems choristams ir pri
pildytai salei svečių. Jų tarpe -
ir trys Lietuvos kariškiai, sutikti 
plojimais - vyr. ltn. Irmantas 
Mickevičius, pik. ltn. Juris Par
fenčik ir Valdas Augūnas. Buv. 
pirm. G. Kudžmienė daugelį 
metų rūpinosi ir Marijampolės 
Vaiko tėviškės namų kasmetine 
parama. Visiems rėmėjams pa
dėkojusi, perskaitė gautą gražų 
įvertinimo žodį iš Vilkaviškio 
vysk. Rimanto Norvilo. Scenon 
suėjo būrys šeštadieninės mo
kyklos vaikų. Mikliai išsiskirstė 
ant pakopų. Prie pianino - muz. 
Aleksandras Stankevičius, o 
ties užuolaidos kraštu - mo
kyklos jaunoji vedėja Živilė Jur
kutė-Blayney. 

Išradingai sudėstyta prog
ramos eiga, sklandžiai vesta, 
leido pasireikšti ir vyresniems, 
ir mažiesiems mokiniams. Pra
dėta eilėraščiu apie Velykas. 
Tarpe įdomių dainų įvesta ir 
solo deklaracijos posmas, ar 
posmelis duetu. Dainos - sma
giai ritmiškos, kartais palydi
mos pliaukštelėjimais ar trep
telėjimais, pritaikytos jauniems 
ir vyresniems mokiniams. 
Bendrai sugiedojo Lelija - žo
džiai ir muzika S. Jautakaitės. 
Nenutylant plojimams ir D. 
Staškevičienei padėkojus, bisui 
visi padainavo populiariąją dai
ną Trys spalvos. Visiems sve
čiams sustojus, pakilo ovacijos, 
o Aleksandrui ir Živilei įteiktos 
gėlės. 

Atėjo laikas dairytis į pail
gąjį stalą. Vaišės - lyg dailinin
kų paveikslų natiurmortai. Vi
liojančiai sudėtos, prašėsi su
valgomos. Saldusis stalas puoš
nus, kava - kvapi. Svarbiausia, 
netrūko ir mielų bičiulių ar pa
žįstamų. Tradicinėje loterijoje 
- įvairūs margumynai. Net du 
paveikslus laimėjo Robertas 
Sakalauskas, Alvyros Povilai
tienės ir Silvijos Staškevičienės 
kūrinius. Laimikių netrūko ir 
kitiems. Ačiū rengėjoms ir jų 
talkininkams, mūsų jaunie
siems moksleiviams ir jų moky
tojoms. Gero pavasario! 

Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

nr hlAt..V: FOUR SEASONS 
IU'/../'rl~ REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

~-Mi]\ll ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Co llingwoodo apy
l inkėse kre i pk i tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: salvai tis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Metinis Švyturio Jurų 
šaulių kuopos Detroite susi
rinkimas įvyko kovo 19 d. Šv. 
Antano parapijos patalpose. 
Jį pradėjo ir pirmininkavo 
kuopos vadas M. Abarius, 
sekretoriavo O. Abarienė. 
Pastaroji perskaitė praeito su
sirinkimo protokolą. Susikau
pimo minute prisiminti ir pa
gerbti praėjusiais metais mirę 
kuopos nariai: S. Narutienė, 
K. Urbšaitis, C. Balsienė ir V. 
Jomantas. Kuopos vadas pra
nešė, kad praėjusiais metais 
surengtos dvi gegužinės, Pilė
nų stovyklos vasaros atidary
mas ir rudens uždarymas. 
Kuopa suorganizavo Klaipė
dos krašto atvadavimo, Sausio 
13-osios, Lietuvos kariuome
nės šventės minėtuves. JAV
se yra 10 šaulių kuopų, Kana
doje - 3. Iš viso Šiaurės Ame
rikoje yra apie 800 šaulių. 
Kuopos vado pavaduotojas J. 
J akanskas pranešė, kad Pilė
nų stovyklos pastatui reikia 
naujo stogo, kainuosiančio 
4000 dol. Ižd. A. Macionis 
kalbėjo iždo reikalais. Pelnin
gos buvo gegužinės. Vyko dis
kusijos, daugiausia dėl Pilėnų 
stovyklos priežiūros ir jos atei
ties. Susirinkimas baigtas Tau
tos himnu. Po to vyko vaišės 
ir pabendravimas. 

Australija 
Melburno lietuvių katali

kių moterų draugijos metinis 
susirinkimas įvyko kovo 12 d. 
Lietuvių Namuose. Jį malda 
pradėjo draugijos pirm. H. 
Statkuvienė, susirinkimui pir
mininkauti pakvietusi V. J ab
lonskienę, sekretoriauti - L. 
Braniškienę. Daugijos sekr. 
A. Vyšniauskienė perskaitė 
praeito susirinkimo protoko
lą. Draugijos pirm. H. Statku
vienė savo pranešime pir
miausia pažymėjo, kad drau
gija šiais metais švęs 55-rių 
metų sukaktį. Draugija įvai
riais būdais padeda tėvynai
niams Lietuvoje. Remia laik
raščius, Marijos radijo progra
mą, daugiavaikes šeimas, vai
kų ir vargšų maitinimą Vilniu
je, Šiauliuose, kun. H. Šulco 
jaunimo stovyklą. Taipgi re
mia laikraščius Pasaulio lietu
vis, Tėviškės aidai, Mūsų pasto
gė. Iš viso paaukota 12,650 
dol. Iš valdybos norėjo pasi
traukti pirm. H. Statkuvienė 
ir ižd. V. Petraitienė. Susirin
kimas paprašė jas pasilikti ki
tai kadencijai. Savo pareigose 
pasiliko taip pat ir kitos val
dybos narės. 

Airija 
Kuo. E. Arnašius, paskir

tas iš Lietuvos aptarnauti Ai
rijos lietuvius, gyvenantis 
Dubline, kiekvieną dieną va
žinėja po Airiją atnašauti lie
tuviškai Mišių. Tik sekmadie
niais sugrįžta į krašto sostinę, 
kur tautiečiai jo laukia dide
lėje Šv. Andriejaus šventovė
je. Pasak kunigo, Airijoje ne
sutikęs vargstančio lietuvio. 
Jie visi išsinuomoja namus ir 
gyvena kartu su giminėmis ar 
senais pažįstamais. Airiai esą 
geri žmonės, nuoširdžiai pa
deda ateiviams. Vienas tautie-

tis pasakojęs kunigui, kad 
darbdavys jam davęs limuziną 
žmonai ir sūnui iš Dublino 
parsivežti; jie buvo atskridę iš 
Vilniaus. Airijoje įvairiose 
vietovėse yra daug lietuviškų 
parduotuvių, kurios pardavi
nėja lietuviškus gaminius. Pa
sitaiko, kad su lietuvišku pa
vadinimu parduotuvės savi
ninkas yra rusas ar latvis. Lie
tuviškų gaminių galima gauti 
ir rusų parduotuvėse. 

Vokietija 
Vasario 16-osios gimnazi

ja privalo laikytis Hesseno 
įstatymų ir švietimo ministeri
jos potvarkių. Pagal tuos po
tvarkius yra sudaryta mokyto
jų, mokinių ir tėvų bendruo
menė, kurios centrinė vado
vybė yra Mokytojų konferen
cija. Pastarajai priklauso 6 
mokytojų atstovai, 3 mokinių 
ir 3 tėvų komiteto atstovai bei 
gimnazijos direktorius. Ši 
konferencija susirenkama
žiausiai du kartus per metus. 
Pagal įstatymus yra nustatytos 
direktoriaus, mokinių ir tėvų 
teisės bei pareigos. Mokytojų 
konferencijos nutarimai ga
lioja ir direktoriui. Gimnazi
joje yra veiklus tėvų komite
tas, ypač aktyvūs vokiečiai, 
nes jie arčiau gimnazijos gy
vena. Jie padeda organizuoti 
ir lietuviškus renginius. Kas
met renkamas mokinių komi
tetas, gyvai pasireiškiantis 
gimnazijos veikloje. 

Gimnazijoje kasmet yra 
rengiama vadinamoji Atvirų 
durų diena. Šiais metais (va
sario 11 d.) bendrabučio salė 
vos talpino atsilankiusius sve
čius. Juos pasitiko mokytojo 
G. Ručio vadovaujamas moki
nių orkestras. Svečius gerai 
nuteikė M. Dambriūnaitės
Šmitienės ir B. Heidt parengti 
jaunesniųjų klasių sceniniai 
pasirodymai prancūzų ir ang
lų kalbomis. Gimnazijos di
rektorius supažindino su mo
kyklos tikslais, jos veikla ir į ją 
įstojimo sąlygomis. Tėvų ko
miteto pirm. H.J. Kock prista
tė gimnaziją kaip puikų dviejų 
Tautų kultūrinį pavyzdį, kur 
po vienu stogu mokosi ir gy
vena vokiečių bei lietuvių vai
kai. Po to svečiai apžiūrėjo 
gimnazijos patalpas. Neišdil
domą įspūdį paliko pasiryžu
siems įkopti į pilies bokštą, 
nuo kurio atsiveria puiki Hiut
tenfeldo apylinkių panorama. 

Singapūras 
Kai Lietuvos prezidentas 

V. Adamkus čia lankėsi, vie
name orchidėjų parke įvyko 
iškilmingos sutiktuvės, kurių 
metu naujai orchidėjų rūšiai 
suteiktas Valdo Adamkaus 
vardas. Orchidėja yra laikoma 
tautine Singapūro gėle. Kiek
vienai rūšiai yra suteikiami 
valstybių vadovų ar žymių as
menų vardai. V. Adamkaus 
vardo orchidėja yra gelsvos ir 
vyšninės spalvos. Singapūre 
Lietuvos prezidentas susitiko 
su tos šalies prezidentu S.N. 
Nathan, ministeriu pirminin
ku H. Loong, taipgi dalyvavo 
Lietuvos ir Singapūro versli
ninkų susirinkime. Tai iš viso 
pirmas Lietuvos valstybės 
vadovo apsilankymas šiame 
krašte. J.A. 
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NIJOLĖ BENOTIENĖ 

Istorijos metraštį pavarčius 
pastebėjau, kad kiekvienoje iš
eivijos dainų šventėje dalyvau
davo apie tūkstantis šimtas dai
nininkų, o savo gausumu išsi
skiria tik vienintelė dainų šven
tė, pagal eilę penktoji, vykusi 
Turonte 1978 metais, į kurią su
važiavo 1400 atlikėjų. Paskuti
nėje dainų šventėje 1991 me
tais, dalyvavo tik 500 suaugusių 
dainininkų, 200 vaikų ir 200 šo
kėjų bei muzikantų. Dainininkų 
skaičiumi ši šventė buvo ma
žiausia. 

"Atsiliepk daina!'' sus žiūrovus ir klausytojus kvie
čia kuo gausiau dalyvauti šven
tėje ir vilkėti tautinius drabu
žius. Čia mūsų visų tautinė 
šventė, jeigu dainininkai šį kar
tą nevilkės tautinių drabužių, 

tai juos gali vilkėti žiūrovai, nes 
ir dainas dainuosime kartu ir 
vienoje salėje visi būsime, ir 
visi vienodai lygiai branginame 
tautinių drabužių simbolį. 

Tai būsimosios 8-osios Lietuvių dainų šventės šūkis. Šiai šventei 
ruošiasi 53 chorai iš Kanados, Amerikos, Anglijos ir Lietuvos. 

Užsiregistravusių sąrašuose 1,155 dainininkai 

Praėjo 15 metų, niekas ne
žinojo, kiek dainininkų gali su
sirinkti šiai šventei, kiek vei
kiančių chorų belikę, koks jų 
pajėgumas, kas jiems vadovau
ja. Savo veikla garsėjo tik To
ronto "Volun$ė", Klyvlando 
"Exultate" ir Cikagos "Daina
va" - rengdami puikius trijų 
chorų koncertus, įdomias kon
certines programas, rekorduo
dami savo dainas. 

Daugelis vyresniųjų, išgir
dę apie organizuojamą šventę, 
apgailestaudavo, kad nebėra 
dainuojančių, senimas nebepa
jėgus, jaunimas nesidomi, o 
nauji ateiviai negausiai jungiasi 
į vietinius vienetus ar organiza
cijas. Štai tokiomis nežinios ap
linkybėmis vyriausia meno va
dovė Rita Kliorienė ir šventės 
organizacinio komiteto pirmi
ninkas A. Polikaitis ėmėsi iš 
nieko prikelti dainų šventę, at
gaivinti dainų švenčių tradiciją 
išeivijoje. Jau dabar, beveik ga
lime džiaugtis būsimos šventės 
sėkme, nes yra dainininkų, ku
rie taip gausiai atsiliepė daina, 
nutilusia prieš 15 metų. Iš kur 
pasidarėme tokie gausūs, kai 
tik neseniai traukėme pečiais, 
nežinodami kiek šioje šventėje 
bus norinčių dalyvauti? 

Dėl tokios sėkmės priežas
čių gali būti net kelios. Pirmiau
sia, tai šventę organizuoja ir 
profesiškai vadovauja du jauni, 
išeivijoje gimę ir augę, labai 

Chorvedė Lilija Turūtaitė 

darbštūs savo srities žinovai -
R. Kliorienė ir A. Polikaitis. Jų 
abiejų harmoningas darbas, da
romi logiški sprendimai, į komi
tetą suburti įvairių kartų, patir
ties ir atvykimo į šį kraštą žmo
nės, atliko ir dar atlieka pui
kiausią darbą. 

Vyriausia meno vadovė 
taikliai parinko šventės reper
tuarą, kuris yra smagus dainuo
ti, įdomus kūrinių įvairumu, ne 
persunkus, kad ir naujai susi
kūrę chorai pajėgia išmokti. 
Netrukus buvo atspausdintos 
repertuaro knygos, įsteigta in
ternetinė svetainė, kurioje įdė
ta visa šventės informacija da
lyviams ir žiūrovams. Prie visų 
nuveiktų darbų didelę reikšmę 

turėjo seminaras vadovams, ku
rio metu visus abejojančius, ne
drąsius, pasyvius R. Kliorienė 
suvedė ir išrikiavo į vieną tikslą 
- dainų šventę. "Jeigu suvažia
vome nežinodami ko tikėtis, tai 
išsiskyrėme viens kitą apkabin
dami ir kiekvienas pasižadėda
mi, kad šventės tikrai reikia, 
kad jai tinkamai pasiruošime ir 
visa širdimi atsiliepsime dai
na", - vėliau rašė seminaro da
lyviai. 

Organizacinio komiteto 
iniciatyva pagaminti marškinė
liai su šventės emblema ir išda
linti visų lituanistinių mokyklų 
vaikams praėjusių metų pava
sarį, buvo didelė reklama sto
vyklose. Naujiems mokslo me
tams prasidėjus, visi entuzias
tingai ėmėsi mokytis šventės 
repertuaro ir laukti susitikimo 
su draugais. 

Šventės atlikėjų gausumą 
nulėmė ir šventinės aprangos 
klausimo sprendimas. Plačiau 
pasklidus žiniai, kad šventėje 
nebus dėvimi tautiniai drabu
žiai, ir išgirdus kai kurių tautie
čių nusivylimą, skubu užtikrinti, 
kad šventė tikrai bus tautiška, 
patriotinė, iškilminga, išreiš
kianti išeivijos jausmus ir ypa
tinga viskuo. 

Šioje šventėje dalyvauja 
daug naujai įsikūrusių chorų, 
naujų dainininkų, įvairaus am
žiaus atlikėjų. Vasaros metu 
įvykusiame seminare buvo dis
kutuojamas aprangos klausi
mas. Dar prieš seminarą didžio
ji vadovų dauguma pasisakė 
prieš tautinius drabužius, nes 
jų neturi, o įsigyti laiko nedaug. 
Kitiems, kai iš šeimos ir tėvai, ir 

Chorvedžių seminaro Dainavoje dalyviai. Iš kairės: R. Kasputis 
iš Detroito, R. Armalaitė iš Floridos, F. Strolia iš Čikagos, 
D. Varnienė iš Kalifornijos, R. Kličienė iš Otavos (sėdi priekyje) 

vaikai dainuoja, drabužių įsigi
jimui susidaro didelės išlaidos, 
o juk dar ir už kelionę ir nakvy
nę reikia patiems susimokėti. 
Kiti, tautinius drabužius įsigiję 
dar jaunystėje, dabar nebando 
pasinaudoti. Paskubomis įsigi
jus tautinius drabužius, dabar 
nebegalima pasiaiškinti, kad 
nėra kur gauti atitinkamos pri
juostės, marškinių, sijono, nes į 
Lietuvą visi keliai atviri, reikia 
tik laiko, pinigų ir užsisakius 
prideramai puoštis tautiniais 
drabužiais. Ištekėjusių ar pagy
venusių moterų galvos apdan
galas turėtų būti ne karūna ar 
gėlių vainikėlis, o nuometai ar 
skarelės, nes tai irgi atitinkami 
mūsų tradicijos simboliai. Juos 
įsigyti taip pat reikia laiko, rei
kia derinimo. Pradėjus disku
tuoti ir spręsti visokius iškilu
sius sunkumus, buvo nuspręsta 
tautinius simbolius kurti vaizdi
nėmis priemonėmis. 

tas kaip spalvos fonas, kaip da
lis bendro jungiančio vaizdo, 
kaip dainų minties perdavimo 
įrankis, o ne kaip individas" -
rašo vyr. meno vadovė R. Klio
rienė. Režisūrinis sprendimas 
jungs visą šventę ir visus daini
ninkus į vientisą programą. Kad 
tautinių drabužių klausimas ne
būtų ignoruojamas, ko tikrai 
nenorėjo šventės organizato
riai, organizacinis komitetas vi-

"O dabar - sako meno va
dovė R. Kliorienė - branginki
me kiekvieną, kuris savo balsu 
nori prisidėti prie šio galingo 
choro, kuris savo dalyvavimu 
ryžtasi praturtinti šią šventę, ir 
didžiuokimės tuo, kuris per 
dainą nešasi Lietuvą savo 
širdy". 

"Jeigu praeity kiekvienas 
atskiras dalyvis buvo tautišku
mo simbolis, vilkėdamas tauti
nius drabužius, juostą, gintarus, 
dabar tie tautiškumo simboliai 
yra perkelti į vaizdines priemo
nes. Pats dalyvis bus panauda-

Iš chorvedžių seminaro Dainavoje: Danguolė Varnienė ir Laima 
Underienė 

Klyvlando, OH, šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos choras, vadovaujamas A. Majorovienės 

Pavasariui 
Ir vėl tu kalbini svaiginančiai žaliu žodžiu, 

Tarsi rynu užliedamas krūtinę, 

Pati ta žaluma pavirst geidžiu, 

Išgerti visą tavo žalią ryną 

Ir skristi debesų spamais 

Arčiau tavęs, arčiau savęs, arčiau buvimo, 

Su dovanota realybe ir sapnais, 

Ištroškusi švelnaus prisiglaudimo. 

Ir vėl tu jaudini šiltu žvilgsniu, 

Lyg fakelą uždegdamas krūtinėj, 

Pati norėčiau virst šviesos b"lyksniu, 

Laukų žydėjimu, ar paukšteliu beržyne 

Ir skrist žydrais vilties spamais 

Arčiau tavęs, arčiau savęs, arčiau buvimo, 

Dalinčiau viltį, o mainais -

Laukčiau švelnaus prisiglaudimo. 

ZITA ČEPULYfĖ, Vilnius 

Ntr. A. Majorovo 

Pirmi pavasario žiedai - beržo Ntr. V.Maco 



"Užakę ežerai" 
ALDONA GRICIENĖ 

Tai Liudos Velaniškienės Užakę ežerai. Joje 
vaizduojami autorės gentainiai nuo 1830 m. iki 
1918 m. vasario 16-osios, Lietuvos valstybės at
kūrimo. Senovės lietuviai knygoje yra aukšti ir 
gražūs, be galo darbštūs. Jų jausmai patvarūs ir 
gryni. Mariukė šventovėje atsargiai žvilgteli į tą, 
vienintelį. "Vargonai aidi stebuklingai. Ji tokia 
laiminga, dar karščiau meldžiasi nieko neprašy
dama, tik kartodama vardą". Vestuvės, vaikai, 
ūkis ... Laurynas miršta. Našlė sėdi prie stalo vie
na, suspausta širdimi ir atšalusiomis rankomis. 
Jai tebuvo 38-ri. Šitaip senovėje mylėta, šitaip 
gedėta. 

Genys margas, gyvenimas dar margesnis. 
Bėga dešimtmečiai, keičiasi veikėjai. Kazlauskų 
šeimai tenka važiuoti į svetimus namus, į dvarelį. 
Sakytum, į turtingesnį gyvenimą. Šeimininkės 
prisirišimas prie senųjų namų toks didelis, kad ji 
nenori nei pajudėti, nei išlipti iš vežimo. Knygo
je įdėta Kazlauskų sodybos nuotrauka. Gyvena
moji troba didelė, baltomis langinėmis. Prie jos 
- moteris su vaikeliu ant rankų. Vaikų pulkelis -
tai būtina to meto lietuvių šeimos dalis. "Tiek 
nedaug džiaugsmo šiame gyvenime, bet užtat 
koks smagumas sekmadienį pasipuošus į bažny
čią išsirengti". 

Mergaitė paaugo - ją pristatė žąsų ganyti. 
Ištįso į pusmergę - lengvi darbeliai laukia. O kai 
visa merga užauga, tai dirba nesustodama: ir 
duoną minko, ir žlugtą žlunga. Autorė visa tai 
aprašo išmanydama ir mylėdama. 

Knygoje vaizduojama Veronika nė kiek ne
panaši į Vienuolio paskenduolę. Ji gyvena jau
namartės gyvenimą: vyras sekioja nenuleisdamas 

Naujas leidinys -
"Tėvas Stanislovas" 

Tėvas Stanislovas - neeilinė asmenybė, iš
skirtinis dvasininkas, žmogus dar savo gyvenimo 
metais tapęs legenda, vienų nemėgstamas, kitų 
garbinamas. Žmogus, nepalikęs jam abejingų. 
Tiesiakalbis mąstytojas, netradicinės elgsenos 
pamokslautojas, jis visų pirma buvo dvasingumo, 
dvasinės gyvybės šaltinis, gebėjęs žmonėse įžiebti 
gerumą, humaniškumą, gebėjęs priartėti prie 
nuskriaustojo, suprasti, padėti kitam, atjausti. 
Šaltinis, kurio versmės mirtis yra nepajėgi įveikti. 
Jis gyvas žmonių mintyse, atsiminimuose, pasa
kojimuose, jų širdyse. 

Šis projektas - tai dar vienas jo gyvasties 
įrodymas. Tėvo Stanislovo nuotraukų ir jo min
čių: dvasinių atodūsių ir maldų rinkinys siekia 
atspindėti paskutines kapucinų vienuolio gyveni
mo akimirkas, atskleisti jo veidą, kasdienio vie
nuolio gyvenimo realybę, jo dvasią, darbuojantis 
žmonių bendruomenėje. Tai - ne atsiminimų 
knyga, bet žmogiškas vienuolio portretas, gyvas 
jo žodis ir veidas, kurio įtaiga ir galia sklinda iš 
kiekvieno jo mimikos ir minties virpesio. Virpė
jimo, kuris suteikia galimybę ir jo nepažinusiems 
žvelgti į vis tuštėjančio, pasimetusio, niekalais 
užpustyto, šiandienos pasaulio vertybių gilumą: 
ieškoti tiesos fragmentų, atsakymų į ontologinius 
klausimus, atrasti bendražmogiškų atodūsių ai
dus, artėti prie sielą guodžiančios vidinės pu
siausvyros. Viso to, kas guodžia, gydo ir rodo 
dvasinio susimąstymo kelią šiandienos gyvenimo 
realijose išsibarsčiusiam, susipainiojusiam, susi
žeidusiam žmogui. 

Fotografo Gintaro Česonio nuotraukose 
magiškai skleidžiasi Tėvo Stanislovo portretas, 
kuris lydimas paties dvasininko mintijimo 

Nežinomas poetas 

KNYGOS 

Liuda Velaniškienė knygos Užakę ežerai apta
rimo metu 

akių, šešuras geras iki graudumo. 
Į daugelį metų trukusį giminės gyvenimą įsi

pina miestas. Onytė išteka už miestiečio. Pakliū
va į Rygą. Negali atsistebėti jos plačiomis gatvė
mis, didžiuliais išpuoštais namais. 

Keitėsi pasaulis, svyravo valstybės, pasikeitė 
žemėlapis. Lietuvoje atkuriama nepriklauso
mybė. Ir po jos reikia kovoti: iš abiejų pusių 
jauną valstybę puola priešai. Aprašomos gentės 
jauniausias ainis atsibunda ligoninėje„. 

Šiandien kova už laisvę tebevyksta, tik ne 
fronte, o žmonių sielose. 

Kun. A. Dobrovolskas - Tėvas Stanislovas, OFM 

fragmentų atkuria ne kartą žmonių paliudytą 
realybę, akimirkos pagavą - nieko daugiau ne
reikalaujantį norą tik būti šalia. Buvimą, į kurį 
nukelia nuotraukose atgijęs dvasinis Tėvo Sta
nislovo paveikslas. Buvimą, kuris peržengia vie
no žmogaus ribas ir atveria jo sielos rankomis 
sukurtą unikalios Paberžės vietovės fenomeną. 
Leidinį planuojama išleisti 2000 tiražu iki 2006 
m. gegužės pabaigos, minint Tėvo Stanislovo 
mirties metines. Didžioji dalis egzempliorių bū
tų padovanota Paberžės muziejui, kur šiuo metu 
yra kuriama pastovi Tėvo Stanislovo atminimą 
įprasminanti ekspozicija. 120 puslapių aukštos 
kokybės spaudos leidinį po lygiai padalins vie
nuolio portretai, jo gyvenimo Paberžės parapijo
je fragmentai, bei surinktos paties Tėvo Stanis
lovo išsakytos mintys. Ateityje būtų prasminga 
tikėtis šio leidinio vertimo ir į kitas pasaulio 
kalbas. 

Kun. A. Dobrovolskas - Tėvas Stanislovas, 
OFM. Leidinys gaunamas: Gintaras Česonis, 
Leliūnų g. 6-4, Kaunas LT-3005. 

Darbdavys ir tarnas 
Ar knygai parašyti reikia talento? Visas 

Tavo paslaptis sudėliojau į vieną krūvą. 
Yra nelaimių ir meilės, kančios ir džiaugs
mo, sielvarto ir atradimų, nuolankumo ir 
išdidumo„. Kalba vaizdinga, pabaiga intri
guojanti. Aš vartau Tavo gyvenimo knygą„. 

Monotoniškai loja šuo. Js> savininkas 
tramdo augintinį„. Suo tyli. Seimininkas 
visais būdais mėgina jį "sugrąžinti į dar
bą„." 

Dvigubas svoris 
Nuo savo širdies nurinkau akmenis. 

Tikslas 
Nemačiau išskrendančių gervių, nebe

matau šaltalankyje besisūpuojančių sniege
nų, žiemos lede miršta karalienė gulbė.„ 
Mąstau. Ar galima papirkti pavasarį? 

Juos "sumečiau ne į kaimyno daržą„." 
Pataikiau į artimo žmogaus širdį. Jis neša 
papildomą svorį. Man nepalengvėjo„. 

Reda Kiselytė, Rokiškis 
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tO KULTilRiruEJE VEIKLOJE 
Meno istorikė Marija 

Matušakaitė savo neseniai iš
leistoje knygoje Karalienė Bar
bora ir jos atvaizdai analizuoja 
seniausius legendinės Žygi
manto Augusto žmonos port
retus. Lietuvos dailės muzie
jaus pranešime skelbiama, 
jog autorė knygoje gyvai nu
šviečia istorinį foną, aptaria 
to laikotarpio asmenybes, 
įamžintas meno kūriniuose, 
pristato seniausius XVI š. 
Barboros Radvilaitės portre
tus; knygoje iškeliami portre
tinės tapybos Lietuvoje ir Eu
ropoje ypatumai, aprašomi 
XIX š. atvaizdai ir kūriniai, 
nepagrįstai priskirti Barboros 
Radvilaitės asmeniui. Barbo
ra Radvilaitė yra viena popu
liariausių istorinių asmenybių 

Lietuvoje. Jos ir Žygimanto 
Augusto meilės istorija, legen
domis apipintas grožis įkvėpė 
daugybę tapybos, grafikos, 
skulptūros, literatūros kūrinių. 

M. Matušakaitė yra žino
ma meno istorikė, kurios stu
dijų laukas labai platus: nuo 
skulptūrinių antkapių, apran
gos, XVI-XVIII š. portretų, 
senosios medžio skulptūros ir 
dekoratyvinės drožybos, pro
cesijų altorėlių iki Barboros 
Radvilaitės atvaizdų. 1998 
metais ji buvo apdovanota Vy
riausybės premija už reikš
mingus darbus Lietuvos me
nui ir kultūrai. Pastaraisiais 
metais išleista jos monografija 
XVI-XVIII š. apranga Lietuvo
je, spaudai ruošiama knyga 
Lietuvos skulptūra iki XVII š. 
vidurio. (BNS) 

Valstybinis simfoninis or
kestras kovo 18 dieną kvietė 
vaikus į specialų vaikams kon
certą vardu Mes skelbiame tai
ką žvaigždėms, kurio metu 
skambėjo du simfoniniai kūri
niai - J ohn Williams siuita or
kestrui Žvaigždžių karai iš to 
paties pavadinimo kino filmo 
bei Jerry Goldsmith ir Dennis 
McCarthy kompozicija Amži
nieji žvaigždžių keliai. Orkest
rui Vilniaus kongresų rūmuo
se dirigavo mažųjų klausyto
jų pamėgtas dirigentas Min
daugas Piečaitis. Vaikai šiuo
se jiems specialiai rengiamuo
se koncertuose neprivalo sė
dėti susikaupę - juos dažnai 
pakalbina, pakviečia diriguoti 
orkestrui ar leidžia kitaip pa
sijausti reikšmingais koncerto 
dalyviais. (BNS) 

Lietuvos rašytojų sąjun
gos leidykla išleido poeto ir 
vertėjo Tomo Venclovos auto
rinę vertimų rinktinę (Tomas 
Venclova, Kitaip: poezijos ver
timų rinktinė, Vilnius, 2006 -
439 psl.). Šioje knygoje spaus
dinami poezijos vertimai pa
saulinio masto poetų, kurie 
paliko savo gilius pėdsakus 
pasaulio literatūros dirvoje: 
Ch. Baudelaire, O. Milosz, J. 
Prevert, T.S. Eliot, D. Tho
mas, E. Pound, R.M. Rilke, F. 
G. Lorka, A. Achmatova, O. 
Mendelštam, B. Pastemak, J. 
Brodsky, Cz. Milosz, W. Szym
borska, K Wojtyla ir daug ki
tų. Tomas Venclova savo už
sienio poetų vertimus 1964-

1976 metais laikė kultūrine 
misija - pateikti lietuviams 
bent porą reikšmingų naujo
sios pasaulinės poezijos pa
vyzdžių, įnešti "gaivaus vėjo 
šuorą" į cenzūros apkarpytą 
pasaulį. Šiuo metu jis verčia ir 
eilėraščius, kurie jam labai 
patinka. 

Knygos pavadinimą "Ki
taip" T. Venclova apibūdina 
kaip dviprasmį: "pirma, verti
mai neišvengiamai yra kitokie 
negu originalai, antra, jų poe
tika skiriasi nuo mano paties 
poetikos". Apie savo vertimų 
teoriją ir metodą jis toliau aiš
kina: "Vertimas turi būti tik
ras eilėraštis, forma ir turiniu 
veikiąs skaitytoją panašiai 
kaip originalas. Tai reiškia, 
kad turi būti išsaugotos visų 
originalo lygmenų ypatybės 
(fonetika, ritmika, sintaksė ... ) 
ir jų žaismas, nes jame ir slypi 
poezija. Kartais galima kiek 
laisviau perteikti prasmės lyg
menį, bet negalima sakyti to, 
kas prieštarauja verčiamo 
poeto pasaulėjautai ir stilisti
kai (atseit to, ko jis tikrai ne
bū tų pasakęs). Tikslių eilių 
vertimas prastomis, apytikrė
mis arba proza visada pražudo 
turinį ir jo prasmę." 

Vytautas Majoras, žymus 
Klaipėdos krašto tautodaili
ninkas, mirė kovo 19 dieną, 
eidamas 76-sius metus. Gimė 
1930 spalio 23 mažažemių šei
moj e Šilutės rajone, Vilkų 
Kampo kaime. Besimokyda
mas Svėkšnos gimnazijoje, še
šiolikametis pateko į sovietų 
lagerius už dalyvavimą po
grindžio rezistencijoje. Gabus 
ir imlus jaunuolis dirbdamas 
metalo liejykloje išmoko te
kintojo, dailidės, staliaus dar
bo. Po 8 metų tremties grįžęs 
į Lietuvą baigė Telšių taiko
mosios dailės institutą, dirbo 
Klaipėdos "Dailės" kombina
te. V. Majoras buvo savo kraš
to patriotas, menininkas diev
dirbys, tylus rezistentas, vėliau 
- Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos narys. 

Daugiausia darbų sukūrė 
iš medžio - uosio, bet jam pa
kluso ir geležis. Jo sodybą 
Klaipėdos rajono Jurgių kai
me puošė judančios ir kalban
čios skulptūros, kaip sukantis 
girnas velnias, žvengiantis žir
gas, staugiantis vilkas ir dau
gybė kitų medžio ir geležies 
skulptūrų. Jo medžio barelje
fai - Martynas Mažvydas, 
Kristijonas Donelaitis ir Ieva 
Simonaitytė - puošia Klaipė
dos universitetą, mediniai die
vai Perkūnas, Patrimeas, Pi
kuolis, "Sukilėliai", "Ciurlio
nis", "Klaipėda", dalis Ablin
gos memorialo, Raganų kalno 
bei Čiurlionio kelio skulptūrų 
- tai vis V. Majoro darbai. 
1960 m. jis buvo vienas iš 
Liaudies meno draugijos stei
gėjų, kelerius metus vadovavo 
Tautodailininkų sąjungos Že
maitij os skyriui. 1996 m. ap
dovanotas DLK Gedimino or
dinu, 1998 m. Ievos Simonai
tytės premija, 2004 m. Gargž
dų miesto atminimo ženklu. 
G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 Y.r. iki 8 Y.Y.; šeštad. nuo 9 Y.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
90-179 d. term. ind ......•... 1.80% 
180-364 d. term. ind. . ...•... 2.00% 
1 metų term. indėlius ....•... 2.75% 
2 metų term. indėlius ....•... 2.95% 
3 metų term. indėlius ....•... 3.00% 
4 metų term. indėlius ....•... 3.05% 
5 metų term. indėlius •••••••• 3.25% 
1 metų "cashable" GIC ..•... 2.30% 
1 metų GIC-met. palūk ...•... 3.70% 
2 metų GIC-met. palūk ...•... 3.70% 
3 metų GIC-met. palūk. . .•... 3.80% 
4 metų GIC-met. palūk. . .•... 3.85% 
5 metų GIC-met. palūk. . .•... 4.00% 
RRSP, RRIF "Variable" ...•... 2.00% 
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind. . .3.70% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind. . .3.70% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind. • .3.75% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind. . .4.00% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind. . .4.25% 
Taupomąją sąskaitą iki ..•... 1.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki •... 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo sąsk. . ...•... 1.50% 
Amerikos dol. GIC 1 metų 

term. ind. . .•.....•... 3.75% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .•.....•.. 6.75% 

Sutarties paskolas 
nuo .•.....•.. 6.75% 

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų .....•.. 5.15% 
2 metų .....•.. 5.40% 
3 metų .....•.. 5.65% 
4 metų .....•.. 5.65% 
5 metų .....•.. 5.85% 

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų •••• 5. 75% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

iPod 
... puiki dovana jaunimui, 

kuris atidaro ir naudoja sąskaitą 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVE 

JA UNIMAS NUO 16 JKJ 25 METŲ AMŽIAUS 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Lietuvių veik.Ia Vokietijoje 
Dėl straipsnio "Aptarti Lietuvių bendruomenės 

Vokietijoje reikalai" 

Per Vokietijos LB tarybos posėdį kovo 11 
d. stebėjausi, kiek mažai Vokietijos LB valdy
ba kalbėjo apie savo darbą ir kiek daug apie 
kitų tariamas klaidas. Tai patvirtina ir, mano 
nuomone, gana tendencingai pateiktas posė
džio aprašymas VLB Informacijose 2006 m. 
kovo mėn. (nr. 1/518/ psl. 6-7). Čia, pateikiant 
miglotus kaltinimus, skundžiamasi, kad Vasa
rio 16-osios gimnazijoje nyksta lietuviškumas. 
Nesuprantu, kuo tas grindžiama. Tie, kurie 
lankėm šią mokyklą, kurie dar vis palaikome 
ryšį su mokytojais ir mokiniais, turime visai ki
tą įspūdį. Mokiniai puikiausiai kalba lietuviš
kai, visi mokosi lietuvių literatūros, Lietuvos 
istorijos ir geografijos. Visą eilę dalykų jie mo
kosi lietuvių kalba. Čia veikia tautinių šokių 
grupė, choras, orkestras, veikia ateitininkai, 
minimos Lietuvai svarbios istorinės datos, 
puoselėjami lietuviški papročiai. Mokiniai la
bai gražiai reprezentuoja Lietuvai vokiečių vi
suomenėje. 

Taigi, jeigu Vokietijos LB gali kuo nors 
ypatingai pasigirti prieš kitų kraštų lietuvius, 
tai tik šia gimnazija ir jos gražiu darbu. 

O kuo ji šiaip gali pasigirti? Vokietijos LB 
valdybos pirmininkas praneša, kad Vokietijoje 
dabar jau yra 50,000 lietuvių. Bet bendruome
nei tepriklauso apie tūkstantį narių, o regist
ruotų apylinkių dar vis tik 13, iš kurių, pagal 
pirmininko žodžius, veikia tik pusė. O kodėl 
neveikia kitos? Gal joms reikia pagalbos? Gal 
kai kuriuose miestuose reikėtų steigti naujas 
apylinkes? Visa tai yra VLB vadovų darbas. 
Ko laukiama?! Kodėl taryboje apie tai nekal
bama? 

Neatlikdami savo darbo, nepajėgdami 
jungti savo krašto lietuvių, apsiėmė vadovauti 
Europai. Praeitais metais balandžio 4 d. vokiš
kame laikraštyje Lampertheimer Zeitung skai
tėme, kad lietuviams Hiutenfeldas yra Euro
pos sąjungos geografinis centras, kad čia jau 
sukurta visa infrastruktūra, kad VLB valdyba 
greitai įrengs vieną arba du biurus Europos 
sąjungos kraštų LB būstinei. Kam jie reikalin
gi? Dar laikraštyje pasigiriama, kad Vokietijos 
LB turi didžiausią patirtį vaikų stovyklų orga
nizavime. O kada vyko paskutinė stovykla? 
Rodos, prieš beveik 20 metų. O kada ši valdyba 
bandė suorganizuoti stovyklą? Jeigu neorga-

TORONTO 

nizuojamos savos stovyklos, kodėl neinfor
muojami Vokietijos lietuviai, kad Lietuvoje 
yra labai puikių stovyklų užsienio lietuvių vai
kams. Kodėl neskatinami vaikai vykti į šias 
stovyklas? Kodėl neorganizuojamas jiems 
transportas? Tokiu būdu, atlikdama savo tie
sioginį darbą, valdyba padėtų lietuvių vaikams 
rasti ryšį su Lietuva. Buvusiosios valdybos tai 
darydavo. Mudu su broliu daug vasarų tokiose 
stovyklose atostogavom su lietuviais iš įvairių 
pasaulio kraštų. 

O kaip su lituanistinėmis mokyklėlėmis? 
Vokietijoje, anot valdybos pirmininko, net 
50,000 lietuvių. O tik vienas kasmėnesinis vai
kų darželis ir dvi mažos lituanistinės mokyklė
lės, kuriose vaikai irgi ne kas savaitę susirenka. 
Ir tos pačios įsteigtos be Vokietijos LB valdy
bos pagalbos. Jos nesusilaukė iš valdybos nei 
moralinės, nei materialinės paramos. Kodėl 
bendruomenė neparemia jų savo lėšomis? 
Valdyba juk turi nuolatinių pajamų. Galėtų 
dalį jų paskirti vaikų stovykloms. Bendruome
nė nėra verslo įmonė, kuri kauptų lėšas valdy
bos kelionpinigiams. Skatinti naujų mokyklė
lių steigimą VLB valdybos darbas! Gaila, kad 
lietuvišku švietimu už gimnazijos ribų dabar 
nesirūpinama. Praeitais metais balandžio mėn. 
paskelbta, kad įsteigta švietimo komisija. Šiais 
metais tarybos posėdyje net nebuvo numatytas 
jos pranešimas. Tarybos nariams užklausus, 
paaiškėjo, kad komisija ir neturėjo ko pra
nešti. Pasirodo, per visus metus ji net nebuvo 
susirinkusi išsirinkti pirmininko. Ko laukia
ma? Koks pavyzdys rodomas Europos lietuvių 
bendruomenėms? 

Apdovanojimai ordinais nebetenka vertės 
ir mėginimai abstrakčiai mokyti kitus - taip 
pat. Laikas kibti į darbus. Jų yra daug! Pradėjus 
dirbti, paaiškės, kad dirbantis padaro ir klaidų. 
Gal tada dirbantieji bus atlaidesni kitiems. 
Priimkite šias pastabas kaip nuoširdžią kons
truktyvią kritiką. 

Vokietijos lietuviai anksčiau galėjo pasi
girti, kad, nepaisant ideologinių ir visokių ki
tokių skirtumų, sugebėjo darniai bendradar
biauti. Būtų gražu, kad ir vėl taip būtų. 

Laima Lipšytė, 
Vokietijos LB tarybos narė 

VILNIUS 

FINNAIR SUMMER 2006 FLIGHTS 
FROM TORONTO TO NORTHERN EUROPE ON SALE NOW 

Finnair Direct Summer Flights from Toronto to Helsinki are on sale now! 
Fly non-stop to Northern Europe between June 8 and September 7, 2006. 
ln addition, Finnair operates daily code-share flights from Vancouver, Toronto and 
Montreal via London, U.K. and from New York with many convenient connections 
from Canada. Book online at www.finnair.com/ca or call us at 416 222-0740 
or 1 800 461-8651. 

F1nnn1nll'A 



Skaitytojai prašomi atsakyti 
Leidykla "Tyto alba" šiuo 

metu rengia knygą, skirtą lietu
viams, išvykstantiems gyventi, 
dirbti ar mokytis svetur. Tai pir
moji tokio pobūdžio knyga Lie
tuvoje, suteiksianti daug reika
lingos informacijos apie gyveni
mą užsienio šalyse ir padėsianti 
žmonėms išvengti įvairių sunku
mų. Kadangi daugiausia apie šalį 
sužinoma pačiam-iai joje pagyve
nus, renkama žmonių, jau išvy
kusių gyventi svetur ar grįžusių 
pasakojimus ir įspūdžius. Todėl 
būtume labai dėkingi, jei sutiktu
mėte atsakyti į žemiau pateiktus 
klausimus ir pasidalintumėte sa
vo patirtimi. 

Bendrieji duomenys 
l. Vardas, pavardė (jei ne

norite, jog jūsų pavardė būtų 
skelbiama knygoje, galite nuro
dyti tik vardą, slapyvardį ar ini
cialus); 2. Gimimo metai; 3. Ly
tis; 4. Išsilavinimas, profesija; 5. 
Šeimyninė padėtis; 6. Šalis, į ku
rią vykote; 7. Laikas, praleistas 
šalyje. 

Atsakykite į šiuos klausimus 
kiek įmanoma plačiau (klausi
mai orientaciniai, neprivalote at
sakyti į visus). 

I. Šalis - l. Kaip apibūdin
tumėte pačią šalį? 2. Kas joje la
biausiai patinka? 3. Kas joje la
biausiai nepatinka? 4. Kokie pa-

l sKAITYTOJAI PASISAKo l 

MANO MAMA 
Motinos diena tai viena iš 

svarbiausių motinai pagarbos 
diena. Tą dieną gali prisiminti 
vaikystės dienas ir kaip rūpestin
gai mama globojo, augino, mokė 
ir davė protingus patarimus pa
ruošdama mane gyvenimui. Aš 
užaugau klausydamas mamos pa
tarimų ir nenuklydau iš tikro gy
venimo kelio, savo mamos neap
vyliau. 

Man teko netikėtai atsidurti 
karo laukuose. Negalėjau net pa
sakyti mamai sudie. Mama para-

vojai kyla gyvenant toje šalyje? 
11. Išvykimo aplinkybės ir 

gyvenimo svetur pradžia - l. Dėl 
kokių priežasčių ir kokiu tikslu 
išvykote? 2. Kodėl pasirinkote 
būtent tą šalį? 3. Kas buvo sun
kiausia ką tik atvykus? 4. Kas la
biausiai padėjo kuriantis? 

III. Darbas - l. Kokį darbą 
dirbate-ote toje šalyje? 2. Kaip 
susiradote darbą? 3. Kiek valan
dų per savaitę dirbate-ote? 4. Ar 
jaučiatės-jautėtės socialiai sau
gūs (turėjote sveikatos draudimą, 
darbo garantijas ir kt.)? 5. Kokio 
dydžio atlyginimą gaunate-gavo
te? 6. Koks yra vidutinis atlygini
mas toje šalyje už panašaus po
būdžio darbą? 7. Ką dažniausiai 
dirba imigrantai toje šalyje? 8. 
Kokie toje šalyje santykiai su 
darbdaviais bei kolegomis? 9. 
Kas jūsų darbe įdomiausia, links
miausia, bjauriausia? 

Iv. Bendravimas su žmonė
mis - l. Kaip apibūdintumėte 
tos šalies žmones? Ar jie linkę 
bendrauti? Emocionalūs ar šalti? 
2. Kaip toje šalyje žiūrima į atvy
kėlius? 3. Kas svarbiausia bend
raujant su tos šalies žmonėmis, 
ką jie vertina? 4. Kas šioje šalyje 
nepriimtina? Ko negalima dary
ti? 5. Kokiomis kalbomis įmano
ma susikalbėti? 6. Ar bendrauja
te-avote su kitais atvykėliais? Iš 

šė man laiškelį: "Sūneli, aš mel
džiuosi, kad tu išliktum, ir vėl ka
da galėsiu tave apkabinti ir pri
glausti prie savo krūtinės". Ma
mos maldos tikrai man padėjo iš
likti sveikam per karo audras. 
Buvome pasimetę - nežinojome 
po karo savo likimų. Sužinojau 
po kiek laiko, kad išvežė mamą į 
Sibirą. Jaučiausi laimingas, kad 
materialiai galėjau padėti jos var
guose. 

Niekada netikėjau, kad pa
galiau pasimatysiu su savo mama, 
bet stebuklas įvyko. Mamai pavy
ko atvažiuoti į Kanadą aplankyti 
mūsų. Galėjome pasidalinti savo 

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

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

295 The West Mali, 6th Floor, Toronto, O M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

kokių šalių? 
V. Laisvalaikis - l. Kaip toje 

šalyje leidžiamas laisvalaikis, ko
kie pasilinksminimo būdai popu
liariausi? 

VI. Šeima - l. Ar išvykote 
kartu su šeima? Ar visi vienu me
tu? 2. Ar jūsų šeima lietuviška, 
ar mišri? 3. Kaip adaptuojasi
(-avosi) naujoje šalyje vaikai? 4. 
Ar stengiatės išlaikyti lietuvybę 
ir lietuvių kalbą šeimoje? Kaip 
tai pavyksta? 5. Kaip pasikeitė 
jūsų santykiai su likusiais Lietu
voje šeimos nariais, giminėmis ir 
draugais? 

VII. Ryšiai su Lietuva ir lie
tuviais - l. Kaip palaikote (-ėte) 
ryšius su Lietuva? 2. Kokie san
tykiai tarp lietuvių toje šalyje? 3. 
Ar vyksta toje šalyje kokia nors 
lietuvių veikla? Ar joje dalyvau
jate? 4. Kada ketinate grįžti? Jei
gu esate grįžęs, ar ketinate vėl iš
vykti? 

VIII. Kita (ko nepaklausėme). 
Jei pažįstate daugiau žmo

nių iš Lietuvos, išvykusių gyventi, 
dirbti ar mokytis svetur, būtume 
labai dėkingi, jei persiųstumėte 
šį klausimyną ir jiems. Informa
cija renkama iki 2006.V.l. At
sakymus siųskite el.paštu: emig
racij a@tytoalba.lt 

Labai dėkojame jums už pa
galbą! 

išgyvenimais praeitose audringo
se gyvenimo dienose. Kaip lai
mingi, kurie turi gyvas mamas ir 
gali jas apsikabinti, pabučiuoti ir 
padėkoti už įvedimą į šį gyveni
mą. Gaila, kad mano mama yra 
iškeliavusi į amžinybę, bet man 
gyva mano širdyje, mano min
tyse. S. Prakapas,Toronto, ON 

ATSIŲSTA PAMINĖTI 

Bronys Stundžia, JŪRŲ SU
VILIOTI. Leidinys sudarytas iš 
autoriaus straipsnių spaudoje. 
Atrinkti kai kurie aprašymai ke
lionių jūromis su jachta, įdomes
ni įvykiai, asmenys, susiję su Lie
tuvos jūreivyste. Išleido Kanados 
lietuvių žurnalistų sąjunga su ke
lių institucijų bei asmenų finansi
ne parama. Spausdino J. Kulie
šiaus "Printing Net" spaustuvė 
Toronte. 

PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI. Sekite savo pre
numeratos baigimosi datą, kuri 
yra pažymėta ant laikraščio lip
dės su jūsų adresu. Nelaukite 
priminimo - laiku ją atnaujin
kite. Tuo sutaupysite administ
racijos laiką ir pašto išlaidas. 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 142 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.25% kasd. palūk. čekių sąsk. 
1.75% už 30-89 d. term. indėlius 
1.80% už 90-179 d. term. indėlius 
2.00% už 180-269 d. term. ind. 
2.10% už 270-364 d. term. ind. 
2.75% už 1 m. term. indėlius 
2.95% už 2 m. term. indėlius 
3.00% už 3 m. term. indėlius 
3.05% už 4 m. term. indėlius 
3.25% už 5 m. term. indėlius 
2. 75% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.70% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.70% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.80% už 3 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 5 m. GIC invest. pažym. 
2.00% RRSP & RRIF (variable) 
3.70% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.70% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 6.75% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.15% 
2 metų ...... 5.40% 
3 metų ...... 5.65% 
4 metų ...... 5.65% 
5 metų ...... 5.85% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 5. 75% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracL i" trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

Matininkas 
TOMAS A. SENKUS, BSc, OLS , O.UP 

ONTARIO LAND SURVEYOR 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 

TEL: (416) 237-1893 

FAX: (416) 237-0426 
E-mail: tomsenkus@rogers .com 

Galvojat parduoti nuosavybę ar 
sužinoti jos vertę, nemokamai 
įvertinsiu be jokių įsipareigoji
mų. Mielai ir sąžiningai patar
nausiu surasti Jums tinkamą 
namą ar "condominium". 

SKAMBINKITE 

TEODORUI 
STANULIUI, e.A. 

416-879-4937 
(nešiojamas) 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 416-231-4937 
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JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West jstaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

• 30 metų namų remonto patyrimas • 
Daugiau kaip 22 metai pardavimo-pirki
mo patyrimas • Namų nuomojimų ir nuo
mininkų reikalų specialistas. 

Rf~t-1( West Realty Inc. 
1678 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 
1 A9. Skambinti bet kuriuo metu jstaigos 
tel. 416 769-1616, namų-416 769-3577 

Nemokamas namų įvertinimas 

~W~\I~ 

l:>E"'-Y-~L C:~Ft.E 

Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

RFbMrtc 
Rea ltv Specialists lnc.[B 

lndependently Owned and Operated "·" _, 

Birutė (Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Kanados Lietuvių 

Sales Representative 

2691 Credit Valley Rd., Suite 101 
Mississauga, Ontario L5M 7A1 

Fax: 905-828-2829 

Cell : 416-427-1875 

Fondas 
Lithuanian Canadian Foundation 
l Resunection Rd. Toronto ON M9A 5G l Tel. : 416-889-5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Jūsų sutelktas pagrindinis kapitalas Fonde per 44 metus 
Kanados lietuvių organizacijoms davė 1.96 mln. dol. , 

pagalbai Lietuvoje O. 47 mln. dol. bei studentų stipendijoms 
Kanadoje ir Lietuvoje 0.35 mln. dol. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

9-0 SPORTAS 
"Lithuanian AC" veikla 
Užbaigus Ontario krepši

nio federacijos 2005-2006 metų 
sezoną, trumpai pažvelkim į nu
eitą kelią lietuvių vaikų rinkti
nės "Lithuanian AC". Koman
da rungtyniavo 32 kartus. Lai
mėjo 22 rungtynes, pralaimėjo 
10. Dalyvavo 6-se varžybose. Iš 
Guelph ir N ewmarket parsive
žė aukso medalius, du kartus 
Brantford mieste laimėjo si
dabro medalius. Rinktinę suda
rė 14 berniukų: A. Craig, A. 
Dauginis, J. Evershed, L. Gab
rys, D. Grigutis, M. Halpin, J. 
J areckas, L. Kartavičius, A. 
Puodžiūnas, P. Putrimas, R. Re
kus, M. Sinila, L. Vilkelis, T. 
Zenkevičius. Visi lietuvių kilmės. 

Per sezoną surinkta pinigų: 
nario mokestis - $2800, aukos 
- $2964.83, rinkliava - $495.83. 
Iš viso - $6260.66. Išleista: 
krepšinio federacijos mokestis 
- $450, varžybos ir teisėjų atly
ginimas - $2560, uniformoms -
$2100. 72, kitos išlaidos -
$531.58. Iš viso - $5652.30. Vie-

nam žaidėjui išleista $403. 73, 
neskaitant treniruočių patalpų 
išlaikymo. 

Zaidėjų vardu nuoširdžiai 
dėkojame treneriams Viktorui 
Juzėnui, Stepui Ignatavičiui, jų 
pagalbininkams Mindaugui 
Leknickui ir Jonui Putrimui, už 
suteikimą galimybės puoselėti 
krepšinio meną. Ačiū tėveliams 
už paaukotą laiką ir kantrybę. 

Dėkojame visiems aukoto
jams: "Eden Oak Inc.", "Cana
da Clean Fuels", Stepui Ignata
vičiui, kredito kooperatyvams -
TALKA ir PARAMA, dr. Arui 
Ignatavičiui, Lietuvių bendruo
menės Toronto apylinkei už 
dosnias aukas. Ačiū advokatui 
Algiui Pace už paaukotus "Rap
tors" bilietus. Ypatingą padėką 
skiriame Anapilio korporacijai 
ir Anapilio parapijai, o taip pat 
Prisikėlimo parapijai už sutei
kimą galimybės naudotis patal
pomis. Šiuo metu komanda 
sparčiai ruošiasi ŠALFASS pir
menybėms Toronte. P. Vilkelis 

Atleisti treneriai 
Pat Quinn, populiarios Toronto ledo ritulio komandos "Map

le Leaf' vyriausiasis treneris, po 7 sezonų atleistas iš pareigų. Jo 
treniruojama komanda tariamai nepateisina lūkesčių. Neseniai 
Klevo lapo komandai pirmą kartą nuo 1997 metų nebuvo leidžia
ma dalyvauti didžiųjų varžybų atrankoje. Kartu buvo atleistas ir jo 
padėjėjas Riek Levy. Pat Quinn yra geriausiai apmokamas tre
neris Valstybinėje ledo ritulio lygoje (NHL). Jo atlyginimas siekia 
2 mln. dol. (JAV) per metus. Nors jis prarado darbą, ateinantį 
sezoną jam dar bus mokamas atlyginimas. S.K. 

Varžybų pabaiga 
Šį penktadienį, gegužės 5, 7 val.vak. Kanados apygardos ~rų 

krepšinio lyga žais pusbaigmes Prisikėlimo parapijos salėje. Se
šios apygardos komandos pradėjo žaisti vasario mėnesį. Po de
vinto rato Toronto "Vytis" vedė 8-1 rekordu. Po "Vyčio" klubo, 
kuris yra laimėjęs tris iš mūsų keturių čempionatų, stovi Toronto 
"Aušra" (6-3), Hamiltono "Kovo" pirma komanda (5-4), Toronto 
"Gintaras" ( 4-5), Hamiltono "Kovo" antra komanda (3-6) ir 
Mississaugos "Anapilis" (1-8). Baigmės (finalai) bus Prisikėlimo 
parapijos salėje sekmadienį, gegužės 14. Rungtynės dėl pirmos 
vietos prasidės 9 v.v., o dėl 3-čios vietos 8 v. v., dėl 5-tos vietos 7 
v.v. Komandos ruošiasi ŠALFASS-gos vyrų pirmenybėms, kurios 
įvyks Čikagoje gegužės 19-21 d.d. Rimas Miečius 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Trečiose Lietuvos moterų 

krepšinio lygos (LMKL) baig
mės rungtynėse Vilniaus "Lietu
vos telekomo" komanda 75:63 
nugalėjo Marijampolės "Arvi" 
krepšininkes ir, laimėjusios seri
ją iki trijų pergalių 3:0, septintą 
kartą iš eilės bei devintą klubo 
istorijoje, iškovojo čempionės ti
tulą. Kaune vykusiose lemiamose 
- trečiose - Lietuvos moterų 
krepšinio lygos (LMKL) rungty
nėse dėl bronzos medalių Kauno 
"Laisvė" 100:58 parklupdė Kau
no "LKKA-Kaunas" komandą ir 
laimėjo seriją iki trijų pergalių 
3:0. 

• Čekijos sostinėje pasibai
gusiose aštuonių klubų jaunių 
(iki 18 metų) krepšinio varžybo
se antrąją vietą užėmė Kauno 
"Žalgiris", baigmėje 55:59 pra
laimėjęs Maskvos CSKA (Rusija) 
klubui. 

• Dubai (Jungtiniai arabų 
emyratai) vykusiame Pasaulio 
taurės galiūnų čempionato pir
majame rate Lietuvos stipruolis 
Žydrūnas Savickas, pasaulio bei 
Europos čempionas, per 5 rung
tis surinko 58 taškus ir šventė jau 
17-ąją pergalę iš eilės. 

• LMKL čempionių pager
bimas įvyko klubo pirmininko V. 
U spaskicho mieste - Kėdainiuo
se. Lygos direktorė Audra Gine
levičienė suorganizavo prizinin
kių atvežimą į Kėdainius limuzi
nais, kad žaidėjos patirtų kuo 
daugiau malonumų ir taptų staig
mena visoms komandoms. 
LMKL čempionėms buvo įteikti 
kauniečio auksakalio E. Šimelio 
pagaminti aukso žiedai, kuriuos 
įteikė Lietuvos krepšinio federa
cijos pirmininkas ir Kauno gar
bės pilietis Vladas Garastas. Vi
cečempionių komandai "Arvi" ir 
trečią vietą užėmusioms "Lais
vės" krepšininkėms įteikti me
daliai. 

• Kansas valstijoje (JAV) vy
kusiose 79-osiose "Kansas Re
lays" lengvosios atletikos varžy
bose pergalę rutulio stūmime iš
kovojo Austra Skujytė, baigmėje 
sėkmingai nustūmusi rutulį 16.34 
m ir net 1.16 m aplenkė antroje 
vietoje likusią amerikietę J. Stei
ner. Teksas valstijoje (JAV) vy
kusiose "2006 TCU Invitational" 
trišuolio varžybose Živilė Šikšny
tė nušoko 12.39 m ir laimėjo auk
so medalį, 10 cm aplenkusi ame
rikietę M. Steyn.V.P. 

Pirmqjų baltiečių ledo ritulio žaidynių, įvykusių "Iceland" arenoje Mississaugoje balandžio 21 d., dalyviai. Lietuviai laimėjo prieš estus 3-0. Lietuviams (šviesiomis unifor
momis) įvarčius įmušė B. Mielko (2) ir R. Drešeris. Jų vartininkai buvo R. Steer ir D. Lelis. "Toronto klevo lapai" dėkoja visiems, susirinkusiems juos paremti. Jeigu kas 
norėtų žaisti lietuvių komandoje ateinančiais metais, kviečiami rašyti Edvardui el.paštu gincauskas@hotmail.com 
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Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio minėtuvių komitetas ieško šitų ir visų ''vaikučių", buvusių mokinių 
Montrealio Rosemonto šeštadieninėj mokykloj. Šie mokiniai deklamavo per Kalėdų eglutę 1954 metais 
dar senojoje šventovės salėje Ntr. padovanota V. Lietuvninkaitės 

Jaunimas dainuos! 
Toronto lituanistinių kursų 10 skyriaus mokiniai dalinasi įspūdžiais 

apie dainavimą ir artėjančią Dainų šventę Čikagoje 
(Tęsinys iš 17 nr.) 

Kur Dievulis saugo lietų, dangų, kur afyvose 
Jau paukšteliai gieda, švyti žuvys ežerų dugne, 
Pažiūrėjęs į leliją vėjas tyliai pasakys 

Įsivaizduok, kad tūkstančiai balsų dainuoja. 
Aplinkui gera ir smagu. Tie balsai skamba taip gar
siai, gražiai, netgi stebuklingai. Atrodo, kad visas 
pasaulis skamba nuo balsų. Tiesiog nesupranti, ar 
čia sapnas, ar tikrovė! O gal būt stebuklas,Jūkstan

(Gintarė Jautakaitė) čiais balsų skambantis Juo pačiu metu. Cia nėra 
sapnas var stebuklas. Cia vyksta lietuvių dainų 

Viešpaties lelija, Viešpaties lelija 

Šie yra pirmieji žodžiai iš dainų šventės gaidų šventė. Siais metais ji įvyks aštuntą kartą. Paskutinį 
knygos, kuriuos aš išmokau ir dainavau mokykloje kartą dainų šventė įvyko 1991 metais. Tuis metais 
ir jie priklauso vienai iš mano mėgstamiausių dainų aš buvau tik gimusi ir net negalėjau pagalvoti, kad 
Viešpaties lelija. Šiais metais mes kursuose pradė- pasaulyje vyksta tokios dainų šventės. Kas galėjo 
jome dainavimo pamokas, nes šiais metais vyks pagalvoti, kad teks laukti penkiolika metų, kad 
dainų šventė Čikagoje. Mes nagrinėjam ir dainuo- pasaulis ir vėl galėtų pavirsti dainuojančiu stebuk
jam tas dainas, kurias chorai giedos per šventę. Per Iu. Daina yra labai svarbus ir reikalingas dalykas 
šias klases ir per jaunimo choro repeticijas aš iš- mūsų gyvenime. Daina gali mus pralinksminti arba 
mokau ką reiškia Dainų šventės moto: Atsiliepk nuliūdinti. Pasaulis yra pilnas muzikos garsų nuo 
dainai Daina mus visus jungia, net jei žodžių pilnai paprasto medžių ošimo, šaukštų skambėjimo iki 
nesuprantam, vis tiek galim įvertinti muziką ir jos didžiulio orkestro. Kiekviena daina ar melodija tu
ritmą, nes muzika yra pasaulinė kalba. Aš dabar ži- ri tam tikrą prasmę. Ji atskleidžia ir papasakoja 
nau, kad daina gali mus visus sutraukti į vieną vietą apie žmonių gyvenimus, istorijas, įvykius, gamtos 
ir duoti visiems progą dalyvauti kartu lietuviškoje grožį ir daug kitų svarbių dalykų. Visas pasaulis ga
dvasioje. Aš esu tikrai laiminga, kad aš turėsiu pro- li pyktis, kariauti, bet išgirdus gražią dainą, su
gą atsiliepti daina su kitais dainininkais. Paskutinį minkštėja, ištirpsta, tarsi ledas kietos ir šaltos žmo
kartą kai Dainų šventė vyko šiame žemyne 1991 nių širdys. Daina mus nuramina ir leidžia visiems 
metais, aš dar nebuvau gimusi, tai tikrai negalėjau pasijusti laimingais ir dėkingais už savo gyvenimą. 
dalyvauti, o kai Dainų šventė įvyko Lietuvoje, aš Siais metais lietuviškuose kursuose mes daug dai
dar buvau per jauna dalyvauti. Sį kartą aš galėsiu nuojam kartu su vienuolikta ir dvylikta klasėmis. 
dalyvauti šventėje ir aš dainuosiu su dviem chorais, Yra labai smagu susijungti ir kartu dainuoti. Būna 
kurie važiuoja į Čikagą iš Toronto. Kaip ir daugelis gera atsipalaiduoti nuo mūsų jaunatviškų rūpesčių 
kitų žmonių, aš noriu susitikti su lietuvių jaunimu ir pasijusti smagiai tarp draugų. Daina sujungia 
iš kitų miestų ir aš noriu dainuoti iš visos širdies. žmones iš viso pasaulio, nes muzika yra viena kal
Aš irgi išmokau, kad Dainų šventė nėra vienintelis ba, kurią mes visi vienodai suprantam ir kuria ga
laikas kada mes galime atsiliepti daina. Kai mes lim visi kalbėti. Todėl susirinkę į dainų šventę iš vi
giedam šventovėje, mes kreipiamės į Dievą gražiau- so pasaulio, mes nesijausime nepažįstami, nes visi 
siu būdu, kuriuo tik galime - savo giesme. Mes ga- galėsime susikalbėti per dainą. Kartu mes sukursi
lime atsiliepti daina ar giesme visur ir visada. Mano me vieną didžiulį balsą iš tūkstančio balsų, kuris 
mintys labai gražiai išreiškia sekantys žodžiai iš sudrebins žmonių širdis ir padarys jas laimingas. 
kitos dainos, kurią dainuosim Čikagoje: Atsiliepki Tas balsas nuskambės per visą mūsų žemę ir pa
daina, palydėk mintimis, ir tada vėl pajusim tėvynę saulis taps geresnis ir gražesnis. Tegu per amžius 
arti... Kristina Pabedinskaitė skamba lietuviška daina! Rūta Rudminaitė 

(Bus daugiau) 
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12-asis PASAULIO LIETUVIŲ 
JAUNIMO KONGRESAS 

ivvks 2006 m. birželio 23 - liepos 9 d.d. 
Toronto, Hamillono ir Montrealio miestuose 
KARTU VYKSIME Į DAINŲ ŠVENTĘ ČIKAGOJE 

www.kongresas.org 

Kanados lietuvių fondas remia KONGRESĄ! 
Ačiū už jūsų visų aukas kongresui! 

----- -----~ ~ ~ 

Kviečiame rašyti čekius "KLB - KONGRESAS" 
ir siųsti Ruošos komitetui: "KONGRESAS 12" 

1 Resurrection Road, Etobicoke, ON M9A 5G1 CANADA 

Toronto Aukštesniųjų lituanistinių kursų (ALK) mokiniai skaito 
Tėviškės žiburius Ntr. N. Benotienės 

Toronto Kar. Mindaugo draugovės skautai, žiemos iškyloje pasiruošę 
žygiui: Kostas Paliulis, Matas Sungaila, Darius Šablinskas, Alex 
Aiello, Vytas Šimkus, Justinas Turūta, Lukas Sherwood, Matas 
Sriubiškis, Max Valadka, Adomas Grybas Ntr. R.R. Otto 

Hamiltono skautai š.m. kovo mėn. pabaigoje dalyvavo iškyloje, ku
rioje buvo įrengti specialūs inkilai antims. Nuotraukoje tokį inkilą 
stato Alfonsas Stanevičius. Skautai taip pat paruošė du inkilus ir 
juos pastatė tvenkiniuose, kur laikosi laukinės antys Ntr. G. Senkaus 

Detroito lietuvių jaunimo sąjungos surengtame kaukių baliuje vasario 18 d. Iš k. rengėjas Andrius Mikaila ir Laila Zambore; kun. Ričardas Repšys, Laura Rukšėnaitė, 
Michael Juška 
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A t A 
KRISTINAI AUGAITIENEI 

iškeliavus pas Viešpatį, 

reiškiame užuojautą jos vyrui JUOZUI, dukroms 
- LINAI, RASAI ir ASTAI, motinai JANEI 
BRAZLAUSKIENEI -
Krikšto motina Elena ir Kazys Majauskai,Čikaga (JAV) 

A t A 
BALIUI SAKALUI 

iškeliavus amžinybėn, 

reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

SALOMĖJAI, dukroms- buvusiai KLB Toronto 

apylinkės pirmininkei RAMŪNEI JONAITIE

NEI su šeima ir VIRGINIJAI MIKĖNIENEI su 

šeima. Mylimo vyro, tėvelio, senelio netekties va

landą kartu su giminėmis ir artimaisiais liūdime -
KLB Toronto apylinkės valdyba 

A t A 

ALGIRDUI KAZILIUI 
mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiu buvusiai mokslo 
draugei JUTAI KALENDRAITEI-KAZI
LIENEI ir jos dukrai -

Birutė Kemežaitė, Kaunas, Lietuva 

PADĖKA 

A t A 
POVILUI GIRNIUI 

mirus, 

dėkojame Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 
Audriui Šarkai, OFM, už maldas laidotuvių namuose, 
atnašautas šv. Mišias ir palydėjimą į kapines. Lilijai 
Turūtaitei ir Vytautui Mašalui už giedojimą per šv. 
Mišias. 

Dėkojame visiems už užprašytas šv. Mišias, aukas 
Lietuvos našlaičiams ir kitokiai šalpai. Nuoširdus ačiū 
už gražias gėles. Dėkojame karsto nešėjams. Esame 
dėkingi lietuviškos radijo programos "Gintariniai 
aidai" vedėjai L. Stungevičienei už pranešimą ir užuo
jautą. Ačiū p.p. Mačiams už pusryčių paruošimą. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už dalyvavimą 
laidotuvėse -

(nuo 1919 metų) 
• Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 

Žmona ir šeima 

• Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

• Patarnaujame lietuviams daugiau 
kaip 20 metų. 

A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

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

Iškilmingos pamaldos Lietuvos kankinių šventovėje (2006.Iv.23), per kurias kuo. Vytautas Staškevičius 
buvo įvesdintas į parapijos klebono pareigas. Iš kairės: prel. J. Staškevičius, prel. E. Putrimas, vysk. 
J. Boissonneau, kuo. V. Staškevičius Ntr. K. Baliūnaitės 

• KLB krašto valdyba pa
ruošė ir išsiuntė bendruomenės 
nariams 2196 kvitus už 2005 me
tus nuo mokesčių atleidimo. Iš vi
so tai sudarė 255,363.70 dol. Iš 
šios sumos 21.81 % buvo išsiųsta 
Lietuvoje veikiančioms organiza
cijoms. Likusią dalį sudaro Kana
doje veikiančios organizacijos: 
mokyklos, sporto klubai. 

• Balandžio 12 d. posėdyje 
buvo diskutuojami Otavos apy
linkės pirmininkės R. Kličienės 
pristatyti solidarumo įnašo ap
klausos rezultatai. Apylinkių pir
mininkai turėjo atsakyti į eilę 
klausimų - kaip renkamas solida
rumo įnašas apylinkėse, kada 
siunčiamas krašto valdybai, nuo
monė, kodėl lietuvis turėtų su
mokėti savo $10 solidarumo įna
šą, ar reikia vasario, kovo mėne
sius skelbti solidarumo įnašų rin
kimo vajų? Pagal gautus atsaky
mus buvo daromi sprendimai. 
Atsakymai buvo gauti iš 8 apylin
kių. M. Stanevičius supažindino 
valdybos narius su XIl-ojo Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
kongreso, kuris vyks Kanadoje, 
rengimo darbais, paragino visus 
valdybos narius aktyviai įsijungti į 
kongreso renginius, raginti bend
ruomenės narius paremti kong
resą aukomis. J. Stasiulevičienė 
papasakojo apie Vilniuje kovo 
16-18 d.d. vykusį žiniasklaidinin
kų seminarą, kurį organizavo 
Tautinių mažumų ir Išeivijos de
partamentas. Jame dalyvavo at-

KLB ŽINIOS 

stovai net iš 18 šalių. Seminare 
buvo gvildenama ir diskutuojama 
įvairiomis temomis: valstybės 
įvaizdis užsienyje ir bendruome
nių vaidmuo, elektroninė žinia
sklaida, Lietuvos simboliai, Lt 
tapatybė ir kas siejama su Lie
tuvos vardu, Lietuva pasaulio 
akimis, padarytas Tuutinių mažu
mų ir Išeivijos departamento pra
nešimas. Kovo 23 d. Lietuvos iš
eivijos institute buvo padarytas 
pranešimas apie naujuosius imig
rantus į Kanadą. 

• Kovo 9 d. valdybos nariai 
lankėsi Kanados karinėje bazėje 
Camp Borden, kurioje anglų kal
bos mokosi karininkai iš Lietu
vos. Bazėje vyko Tuutybių diena. 

• Kovo 26 d. valdybos nariai 
dalyvavo Kovo 11-osios Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjime. 

• Kovo 28 d. valdyba susitiko 
su LR seimo nare Vince Vaidevu
te Margevičiene ir trumpai apta
rė rūpimus klausimus. 

• Kanados Baltiečių federa
cijos sibirinių trėmimų pamaldos 
įvyks birželio 14 dieną Prisikėli
mo parapijos šventovėje, Baltie
čių vakaras Otavoje - parlamen
to rūmuose numatomas spalio 18 
dieną. 

• O. Stanevičiūtė KLB kraš
to valdybos paskirta rūpintis "Ca
nadians for Genocide Museum" 
reikalais. CGM yra organizacija, 
kuri kovoja, kad būtų teisingai 
skleidžiama genocido istorija. 

ILGAMETEI PRISIKĖLIMO KREDITO 
KOOPERATYVO DARBUOTOJAI 

A t A 

BRONEI STANKAITIENEI 
iškeliavus amžinybėn, liūdi kooperatyvo 

darbuotojai ir valdyba 

MŪSŲ NAREI 

A t A 

LIUDAI SENDŽIKIENEI 
mirus, 

reiškiame gilią užuojautą dukrai ALDONAI, 
sūnui GINTUI, seseriai S. DRAUGELIENEI ir 
kartu liūdime -

Kanados lietuvių tautodailės institutas 

Šiuo metu CGM kovoja, kad fe
deracinės valdžios remiamas 
"Canadian Human Rights" mu
ziejus Vinipege skleistų ne tik žy
dų persekiojimus, bet ir visų tau
tų kančias. CGM yra remiamas 
50 organizacijų įskaitant ir Kana
dos lietuvių bendruomenę. O. 
Stanevičiūtė vedė ketvirtąjį geno
cido minėjimą. Sveikinimą minė
jime perskaitė Garfield Dunlop, 
MP, kuri dirba su CGM. Šio vaka
ro kalbėtoja buvo advokatė prof. 
Joanne St. Lewis iš Otavos uni
versiteto. Savo kalboje ji paminė
jo, kad reikia paminėti visas tau
tas, kurios buvo nukentėjusios. 
Minėjime taip pat kalbėjo advo
katas James Katieh. O. Stanevi
čiūtė rinko parašus genocido mu
ziejaus reikalu po Kovo 11-osios 
minėjimo. Taip pat apylinkių pir
mininkams buvo išsiųstos korte
lės, kad rinktų parašus. 

• Esame dėkingi Vasagos 
apylinkei už atsiųstas aukas Vasa
rio 16-osios proga. Aukojo: $40 -
Č.J. Javas, K.R. Poškus, A. Seko
nis, E.V. Krikščiūnas; $30 - E. 
Tribinevičius; $25 - B. Ignatavi
čius, M. Laurinavičius; $20 - V. 
Abramavičius, J. Gelažius, V. 
Kryžanauskas, B. Kasperavičie
nė, J. Lapavičius, A. Masionienė, 
O. Senkuvienė, J.A. Vaškevičius; 
$10 - B. Jacka, B. Jonaitienė. 
Oakvilės apylinkėje aukojo: $200 
- J. Žiūraitis, Z. Vaičeliūnas, R. 
Dementavičius; $100 - E. Vaiče
liūnas, L. Moorby, P. Linkevičius, 
A. Kupitis; $50 - dr. A. Kazlaus
kienė, M. Jonušas, E. Sargautis; 
$25 - M. Zemeckas; $20 - J. Mc
Kenna, K. Juodviršis, E. Ališaus
kas. M. Arštikaitis aukojo $50 ir 
V. Kecorius $30. Už 2005 m. soli
darumo įnašą susimokėjo Oakvi
lės apylinkė - $75, už 2006 metus 
St. Catharines apylinkė - $150. 
Nuoširdus ačiū visiems. Inf. 

AUKOS 
A.a. Balio Sakalo atminimui, 

reikšdami gilią užuojautą šeimai 
ir visiems artimiesiems, V.K. Ga
pučiai Tėviškės žiburiams aukojo 
$20. 

A.a. Baliui Sakalui mirus, 
užjausdamos jo dukrą Ramūnę 
Jonaitienę su šeima, jos gimnazi
jos draugės - Susan, Raffaela, 
Angela, Elizabeth, Eva ir Mary 
Tėviškės žiburiams aukojo $60. 

A.a. Balio Sakalo atminimui 
pagerbti Silvija ir Vincas Piečai
čiai Tėviškės žiburiams aukojo 
$50. 

Mylimam tėveliui a.a Baliui 
Sakalui mirus, užjausdami Ra
mūnę Jonaitienę ir jos artimuo
sius, Irena ir Jim Ross Tėviškės 
žiburiams aukojo $50. 
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~ TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIO , 

a "G l N T A R A S" * 
~ METINIS KONCERTAS * 
~ "Žemele, motinėle „ * 
.J. 2006 m. gegužės 14, sekmadieni, 4 v.p.p. ,~ 
l ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE 
] 2185 Stave ba nk Rd ., Mississauga &l. 
" ' Bilieto kaina $15. Bilietai platinami ketvirtadieniais ~.JI ft repeticijose ir sekmadieniais parapijose po Mišių ft 
~ . · KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI! ~ 
ft "Gintaro" tėvų komitetas 'Jt 
~-Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... ~ 

Toronto Lietuvių Namų Moterų būrelis, surengęs Velykų pietus š.m. balandžio 23 d., prie gražiai pa
euošto stalo. Iš k.: Lydija Balsienė, Eugenija Ginčauskienė, Danutė Dargienė, Vyga Augėnienė, Irena 
Zemaitienė, Danutė Zakarevičienė, Benita Bedarfienė, Birutė Abromaitienė, Onutė Yčienė, Genutė 
Kuzmienė, Nina Pečiulytė Ntr. N. Žukauskienės 

Toronto Lietuvių Namų surengto Velykų stalo programos atlikėjai 
Valdas Ramanauskas ir jo dukra Daiva 

4o1'34 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. gegužės 1' ir 25 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. gegužės 1' ir 25 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* s300* off for l parcel off 

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

~~#Mi4-~ ~ ~ ... 

30„mečio proga 

11~ 
Vz. dui"9al 

kviečia jus dalyvauti koncerte 
š.m. birželio 4, sekmadient 4 v.p.p. 

Prisikėlimo parapijos salėje 

Įėjimas -$15 

Meno dienas "Neringos" 
stovyklavietėje š.m. rugpjūčio 
20-27 d.d. rengia ruošos komi
tetas, kurį sudaro Dana Gra
jauskaitė, Danguolė Kuolienė, 
Janė Venckutė-Žirlienė ir An
tanina Žmuidzinaitė (el.paštas 
MenoDienos@aol.com). Kvie
čiami visi kūrybinės dvasios 
žmonės, nuo 21 iki pensijinio 
amžiaus. Stovykloje savo žinio
mis pasidalins ir ves praktinius 
užsiėmimus profesionalai lie
tuviai dailininkai, teatralai, ra
šytojai ir muzikai. Programa 
bus vedama lietuvių kalba. Mo
kestis už savaitę - $375 JAV 
dol., arba $65 už dienos/paros 
stovyklavimą užsiregistruojant 
trumpesniam laikui. Registra
cijos anketos ir $50 mokestis 
priimami iki birželio 30 d. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto 
tinklalapis www.tzib.com lau
kia jūsų apsilankymo. Skaity
tojai kviečiami susipažinti su 
juo ir siųsti savo pastabas 
elektroniniu paštu -

tevzib@pathcom.com 
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KVIEČIAME 
Į LIETUVIŲ PAVILJONĄ 

daugiakultūriniame "Carassauga" renginyje 

gegužės 26-28 d.d. 
penktadienį, šeštadienį - 7.30-12 v.v. 

sekmadienį - 1 v.p.p.-7 v.v. 
Lietuvių paviljonas rengiamas Anapilio parapijos salėje. 
Programo je: li etuvi škų vestu vi ų dainos bei šokiai, atliekami 
"Atža lyno" ir "Gintaro" šokių grupi ų bei kapelos "Sūduva". 

Va i šėse skanū s lietuviški patiekalai. 

Rengėjai - Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S„ M.Sc„ Ortho. Dip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, MSW lCS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 l 

(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

A.a. Balio Sakalo atminimui 
pagerbti F. Mackus Tėviškės žibu
riams aukojo $50. 

A.a. dr. Juozo Ulecko atmi
nimui pagerbti Vaikų dienos cent
rams Lietuvoje V. Paulionis au
kojo $50. O.G. 

A.a. Liuda Sendžikienė-Ši
leikytė, 79 m. amžiaus, ilgesnį 
laiką sirgusi, mirė š.m. balan
džio 23 d. Palaidota balandžio 
26 d. Šv. Jono lietuvių kapinėse 
šalia prieš metus mirusio savo 
vyro Vytauto Sendžiko. Velionė 
daugeliui buvo pažįstama kaip 
skaučių veikėja ir žymi tautodai
lininkė, kūrybinga ir paslaugi 
Lietuvių tautodailės instituto 
narė. Paliko seserį Stasę Drau
gelienę, sūnų Gintą, dukterį Al
doną bei didelį būrį bendramin
čių ir bendradarbių. 

A.a. Liudai Sendžikienei ir 
a.a. Aldonai Leonavičienei mirus, 
reikšdami užuojautą seseriai Sta
sei Draugelienei, P. ir S. Gotcei
tai Tėviškės žiburiams aukojo $50. 

A.a. Liudos Sendžikienės at
minimui, reikšdami gilią užuo
jautą dukrai Aldonai ir sūnui 
Gintautui, P. ir S. Gotceitai Tė
viškės žiburiams aukojo $50. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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

Patyrimas sioie srity;e nuo 1987 m„ 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Naujasis parapijos klebo
nas kun. Vytautas Staškevičius 
dėkoja visiems dalyvavusiems ir 
visokiais būdais prisidėjusiems 
prie jo įvesdinimo į klebono pa
reigas iškilmių. Už apeigas šven
tovėj e dėkoja vyskupui, Mišių 
koncelebrantams, parapijos tary
bos pirmininkui, parapijos cho
rui, vargonininkei, Mišių skaito
vas, patarnautojams, aukų nešė
jams ir zakristijonui. Už vaišes 
salėje dėkoja Lietuvos kankinių 
parapijos katalikių moterų sky
riui, Anapilio moterų būreliui ir 
Suvalkų krašto išeivijos sambū
rio moterims. Prisikėlimo kredi
to kooperatyvui dėkoja už vaišių 
finansavimą bei už $1,000 auką 
parapijai ir auką jam asmeniškai. 
Dėkoja visiems už sveikinimus ir 
už visas dovanas, skirtas parapi
jai ir jam, už visų maldas bei ma
lonų pabendravimą. 

• Balandžio 30, sekmadienį, 
maldose prisiminėme savo ilga
metį vargonininką ir choro vado
vą a.a. Joną Govedą. Ta proga 
parapijos choras 11 v.r. Mišiose 
giedojo specialiai Jono Govedo 
atminimui sukurtas Leonido 
Abario giedamąsias Mišių dalis. 

• Balandžio 22, šeštadienį, 
pakrikštyti dr. Algio ir Jūratės 
(Jocytės) Rašymų dvynukai sū
nūs - Vincentas-Kostas ir Lukas
Algis. 

• Lietuvoj mirė a.a. Jonas 
Paliulis, brolis mūsų parapijiečių 
Uršulės ir Vlado Paliulių ir Onos 
Senkuvienės. 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupijos 
įsakytoji antroji rinkliava Share 
Life. 

• Gegužės 5 yra pirmasis 
mėnesio penktadienis. Tą dieną 
Lietuvos kankinių šventovėje Mi
šios bus iJ vakare 7 valandą, o po 
Mišių - Sventoji valanda prie iš
statyto Švenčiausiojo. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
gegužės-birželio laidą platina A 
Augaitienė sekmadieniais para
pijos salėje. 

• Gegužės mėnesio sekma
dieniais "Anapilio" sporto klubas 
pardavinės parapijos salėje vasa
rines gėles savo veiklai paremti. 
Gėles galima iš anksto užsisakyti 
pas Praną Vilkelį tel. 905-279-
1867. 

• Šv. Jono lietuvių kapinių 
administracija prašo visus iki ge
gužės 15 d. nuimti nuo savo ka
paviečių žiemos metu sudėtas 
dirbtines gėles ir dirbtinų gėlių 
vainikus. Vėliau tai padarys kapi
nių administracija. 

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 7: 9.30 v.r. už a.a. muz. Stasį 
Gailevičių; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje gegužės 7, sekmadienį, 2 
v.p.p. už a.a. Raimundą)r Zigmą 
Laurinavičius; Delhi Sv. Kazi
miero šventovėje gegužės 6, šeš
tadienį, 3 v.p.p. už a.a. Konstan
ciją, Statį Šimaičius, Liudą Jur
gutienę ir Adolfiną Tėvelienė. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - L. Morkūnienė, 
E. Šiškuvienė. 

A.a. dr. J. Vingilis, 88 metų 
amžiaus, staiga mirė savo na
muose š.m. balandžio 7 d. Pa
laidotas iš St. Gregory's šven
tovės Toronto Park Lawn ka
pinėse balandžio 9 d. Paliko 
žmoną, brolį Australijoje bei 
kitus gimines. Velionis ilgą lai
ką vertėsi gydytojo praktika, 
priklausė Toronto lietuvių gy
dytojų draugijai, rėmė lietu
višką spaudą. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Kun. Jono Šileikos, OFM, 

įšventinto į kunigus balandžio 23 
d. Kennebunkport, ME, lietuvių 
pranciškonų vienuolyne, primici
jos, kurių metu pamokslą sakys 
kun. Juozapas M. Žukauskas, 
OFM, įvyks šį sekmadienį, gegu
žės 7, 4 v.p.p. Po Mišių parapijos 
salėj bus iškilminga vakarienė; 
bilietus galima įsigyti pas J. Vin
gelienę 416-233-8108. Visi kvie
čiami dalyvauti Mišiose bei vaka
rienėje ir savo atsilankymu pa
gerbti naują kunigą, kuris dirbs 
šioj parapijoj. 

• Gegužės mėnuo yra skir
tas Marijos garbei. Gegužinės 
pamaldos vyksta parapijos šven
tovėj ši9kiadieniais po 7 v.v. Mi
šių su Svenčiausiojo pagarbini
mu ir palaiminimu, šeštadieniais 
Marijos litanija skaitoma po 9 
v.r. Mišių, o sekmadieniais litani
ją gieda visi Mišių dalyviai Mišių 
pabaigoje. 

• Šis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. Pir
mą penktadienį Šv. valanda pra
~ideda Mišiomis 7 v.v. ir baigiasi 
Svenčiausiojo palaiminimu. Pir
mą šeštadienį 10.30 v.r. Gyvojo 
rožinio draugijos nariai kalba 
Rožinį ir 11 v.r. dalyvauja Mi
šiose. 

• Parapijos Pirmos Komuni
jos iškilmės vyks šį sekmadienį 
per 10.45 v.r. Mišias. Giedos pa
rapijos jaunimo choras. 

• Zodis tarp mūsų gegužės ir 
birželio mėnesių knygutės yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Kaina $5. 

• Balandžio 26 d. palaidota 
a.a. Liuda Sendžikienė, 78 m. Pa
liko dukrą Aldoną, sūnų Gintą ir 
seserį Stasę Draugelienę su šei
ma. Gegužės l d. palaidota a.a. 
Bronė Stankaitienė, 83 m. Lietu
voje mirė a.a. Elena Valtienė, 
Alekso Plenio sesuo ir a.a. Ame
lija Krišnikienė, Marijos Mikelė
naitės-McLoughlin teta. Lenki
joj mirė a.a. Jonas Agurkis, Biru
tės Degutienės ir Zitos Kružikie
nės tetėnas, Čikagoj mirė a.a. 
Stefa Grikenienė, Elenos Draud
vilienės sesuo. Kalifornijoj mirė 
a.a. Kazimieras Prišmantas, Van
dos Vaitkienės ir Rūtos Bekerie
nės brolis ir Virginijos Puzerie
nės, Julijos Yčienės ir Pauliaus 
bei Edvardo Bekerių dėdė. 

• Toronto arkivyskupijos 
"ShareLife" vajaus antroji rink
liava bus daroma šį sekmadienį. 
Trečia rinkliava vyks birželio 11 d. 

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 7: 8 v.r. už a.a. Kazimierą So
rį; 9 v.r. už a.a. Stasį Barškutį; 
10.45 v.r. už gyvas ir mirusias 
motinas, už a.a. Magdaleną Kri
lavičienę ir Krilavičių bei Matu
sevičių šeimų mirusius, už a.a. 
Joną Govedą, už a.a. Jurgį Ši
maitį; 12.15 v.d. už gyvus ir miru
sius parapijiečius; 4 v.p.p. kun. 
Jono Šileikos, OFM, primicijų 
Mišios. 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 
patyrimas; profesionalus, 

kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį ketvirtadienį, 6 v.v. kon

firmantų pamoka šventovės pa
talpose. 

• Sekmadienį, 11.15 v. ryto 
Pirmos Komunijos pamaldos, po 
kurių įvyks Moterų draugijos 
susirinkimas bei konfirmantų 
pamoka. 

• Moterų draugijos ruošia
mas metinis "bazaras" numaty
tas gegužės 27 d. 

Lietuvių Namų žinios 
• Balandžio 30 d. Lietuvių 

Namų svetainėje pietavo 150 
svečių. 

• Labdaros valdybos posėdis 
gegužės 3 d., 7 v.v. Slaugos na
muose, Lietuvių Namų - gegužės 
10 d., 7 v.v. Lietuvių Namų sekly
čioje. 

• Poezijos pavasaris - nuo
taikinga poezijos popietė. Eilė
mis pasitiksime pavasarį ir pa
gerbsime motinas gegužės 7, sek
madienį, 2.30 v.p.p. Vytauto Di
džiojo menėje. Rengia LN Kul
tūros komisija. 

• Kultūros k-ja platina vaiz
dajuostes. Norintys jų įsigyti prašo
mi skambinti tel. 416-769-1266, ar
ba el.paštu vkulnys@hotmail.com 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukojo: 

V.G. Drešeriai- $1000; L.J. Kriš
čiūnai - $150; a.a. dr. A. Pacevi
čiaus atminimui A Valadkienė 
aukojo $100. Slaugos namų ko
mitetas dėkoja visiems už aukas. 
Jos priimamos Toronto ir Hamil
tono kredito kooperatyvuose ar
ba siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W., Toronto, ON 
M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Nuoširdžiai dėkojame Ra

monai ir Raimondui Valadkoms 
bei Kristinai (Dambaraitei) ir 
Jonui J anowicz už padovanotas 
knygas. 

• Gegužės 13 d., 11 v.r., vy
resniųjų bei jaunesniųjų darželis 
(kiekvienas savo klasėse) pagerbs 
mamytes trumpa programėle bei 
kavute. Maloniai jas kviečiame. 

• Gegužės 20 d. pamokų ne
bus - Karalienės Viktorijos sa
vaitgalis. 

• Maironio mokyklos moks
lo metų iškilmingas užbaigimas 
įvyks Prisikėlimo parapijos patal
pose penktadienį, birželio 9, 6 v. 
v. Mišiomis, diplomų įteikimu, 
programa bei šilta vakariene. 
Kaina - $30 vienam asmeniui. 
Vaikams (7-16 m.)-pusę kainos. 
Bilietus platina Kristina Dam
baraitė-J anowicz. 

• Dėmesio, tėveliai! TCDSB 
pareikalavo, kad mokiniai būtų 
užsiregistravę ateinantiems 
mokslo metams (2006-2007) iki 
gegužės 27 d. 

• Birželio 10 d. - paskutinė 
pamokų diena. Živilė 

A.a. Stefai Grikenienei mi
rus, nuoširdžiai užjausdami jos 
dukrą, seserį Eleną Draudvilienę 
su šeimomis, Salomėja ir Jonas 
Andruliai Tėviškės žiburiams au
kojo $25. 

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūs
ta per 1-2 valandas. Labai gera 
kokybė. Skambinti bet kuriuo 
laiku tel. 416 503-1687. 

"BALTIC TREE SERVICE". Ge
nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
kenkėjų visų rūšių medžius, krū
mus pigiai ir tvarkingai. Pagra
žinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da
nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.) 

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

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Montrealio Lietuvių kredi
to unijos "Lito" metiniame su
sirinkime Aušros Vartų parapi
jos salėje balandžio 30 d. dalyva
vo 143 nariai ir 14 svečių. Susi
rinkimą pradėjo pirm. A Ga
putis ir pakvietė tylos minute 
pagerbti per praėjusius metus 
mirusius 17 narių. Praėjusio su
sirinkimo protokolą, priimtą be 
pataisų, perskaitė sekr. A Staš
kevičius. Vyko pranešimai: 
pirm. A. Gapučio, rev. kom. 
sekr. H. Celtoriaus ir "Lito" ve
dėjo B. Bulotos. Metinę apy
skaitą pateikė pirm. A. Gaputis. 
Buvo priimti statuto pakeitimai 
pagal naujus provincijos įstaty
mus. Metinio pelno paskirstymą 
paskelbė sekr. A. Staškevičius. 
Nariams bus išmokėta $388, 
000: $185,000 už išmokėtas pa
lūkanas, $185,000 už surinktas 
palūkanas ir $18,000 už patar
navimo mokesčius. Bendruo
menės fondui paskirta $10,000. 
Neatsiradus naujų kandidatų, 
aklamacijos būdu perrinkta se
noji valdyba: pirm. A Gaputis, 
vicepirm. G. Vazalinskas, sekr. 
A. Staškevičius, valdybos nariai 

- R. Piečaitienė ir R. Jurkus. 
Revizijos ir etikos komisija: 
pirm. A Pališaitis, sekr. H. Cel
torius ir R. Lietuvninkaitė-Pin
gitori. "Lito" stipendija paskirta 
Darijai Sodo, Dalės Kudžmaitės 
ir Peter Sodo dukrai. Stipendija 
$2000 - Darija studijuoja psi
chol9giją Concordia universite
te. Sv. Kazimiero parapijos 
šimtmečio renĮrjmo komitetui 
paskirta $5000. Cekį priėmė ko
miteto pirm. Joana Adamonytė. 
Pagerbta 25 metus "Lite" dir
busi Zelda Semberov. Jai įteikta 
didžiulė gėlių puokštė. Į susi
rinkimo metu iškilusius klausi
mus išsamiai atsakė "Lito" pir
mininkas ir vedėjas. Klebonui 
kun. V. Gedvainiui palaiminus 
vaišių stalą, visi vaišinosi šiltais 
patiekalais, vynu bei alumi. 

Motinos dienos šventė ir li
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų užbaigimas bus Aušros 
Vartų parapijoje šeštadienį, ge
gužės 13. Mišios šventovėje 11 
val. Po Mišių salėje vaikų pa
ruošta programa ir vaišės. 

Marta Saulėnienė iš Put
nam, CT Vaiko tėviškės namams 
paaukojo $150. D.S. 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E „ SUITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TEl: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

147 5, rue De Seve, Montreal (Quebec H4E 2A8) 

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

Pirmąją Komuniją 2006 m. balandžio 23 d. priėmę Lietuvos kanki
nių šventovėje: Audrius Ažubalis, Austė Grigutytė, Alma Paliulytė, 
Jonas Juodis. Už jų: kuo. Vytautas Staškevičius ir mokytoja Janina 
Dzemionienė Ntr. K. Baliūnaitės 

Tėviškės žiburių tradicinė spaudos popietė įvyko praeitą sek
madienį, balandžio 30, 4 v. P·Q· didžiojoje Anapilio sodybos salėje. 
Gražiai paminėtas pirmojo TZ redaktoriaus prof. Adolfo Šapokos 
100-asis gimtadienis, gausūs svečiai pasigėrėjo gerai išlavintais 
"Gintarėlių" balseliais, pasivaišino šilta vakariene, vynu, kava, pa
bendravo, pabandė laimę dviejose loterijose, apie tris valandas pa
buvojo savoje aplinkoje. (Plačiau kt. nr.) 

"MR. SUB" RESTORANAS ieš
ko sumuštinių (sandwich) gam
intojo-jos. Atlyginimas $9-12 už 
valandą. Adresas: 5555 Eglinton 
Ave. W. (tarp Dixie ir Centennial 
Parkway); tel. 416 857-3353. 

VASAGOJE IŠNUOMOJAMOS 
dvi kabinos po du kambarius; 
šiltas ir šaltas vanduo, gali tilpti 
po 3 ar 4 žmones. Pirmenybė 
imantiems visą vasarą. Tel. 1-
705-429-4120 arba 416 231-4249. 


