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Valdymo labirintuose 
Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus metinis prane

šimas š.m. kovo 28 d. vienus sujudino, kitus sujaudino. 
Netrūko ir besišaipančių, stačiai manančių: kalbėkit jūs kaip 
norit, o viskas kaip buvo, taip ir bus. 

R IMTŲ ir svarbių klausimų dėstymai - kai kuriems tai 
tik šių dienų balsai tyruose, nes tik cinizmas ir parti
niai interesai stropiai saugo asmeninę gerovę, o visa 

kita kam svarbu. Kad prezidentas sakė tiesą, kritikavo vyriau
sybę bei kitų aukštų pareigūnų veiklą ar neveiklą, pripažino ir 
premjeras Algirdas Brazauskas, bet tuoj pat pridūrė, kad vi
sa, kas dedasi, neįmanoma nei sustabdyti, nei tuoj pat išgy
vendinti. Tai pragmatinė kapituliacija, tai tik toks nusiramini
mas ir atoliepis į valstybės vadovo kalbą. Dargi ir įspėjimas, 
kad pastangos ką nors keisti tuo tarpu tikrai bereikšmės. Tokį 
pareiškimą išgirdus, kyla klausimas, tai kas gi iš tikrųjų valdo 
valstybę: piliečių išrinkti žmonės ar kokie kiti nematomi, ne
žinomi slapukai? Negi valdžia sudaroma tik bendram "de
mokratiniam" vaizdui, ko reikalauja konstitucija, o pats val
dymas - atskiras, neliečiamas reiškinys? Įtariama, kad tie 
"slapukai" ir kiti jau viešumon išlindę yra Lietuvos milijonie
riai, kartais pavadinami šešėline valdžia, temdančia tautos iš
kovotą nepriklausomybę. Tiems turtuoliams rinkėjų balsų ne
reikia. Jų užnugaris - kapitalas arba net didysis kaimynas, ku
ris vargu ar kada susigyvens su mintimi, kad jam toji Baltijos 
pakrantė nepriklauso. Valdžioje jokių pareigų nebeinančio 
milijonieriaus V. Uspaskicho atkaklus kišimasis į reikalus, ku
rie tik vyriausybei priklauso, stipriau atidengia nuojautas, kad 
valdžia turi arba nori būti bejėgė, nes taip tuo tarpu naudin
giau oficialiems valdytojams. Visa šitoji susipainiojusi būklė, 
žinoma, patinka tiems, kurie Lietuvos nepriklausomybės ne
norėjo ar buvo labai abejingi nepriklausomo gyvenimo sėkme. 
Tai tarsi jų laimėjimas po šešiolikos metų grumtynių su kita
minčiais. 

T IKRIAUSIAI, visiems buvo aišku, kad po nepriklauso
mybės paskelbimo reikės gerokai pasidarbuoti, kad to
ji nepriklausomybė būtų įtvirtinta kuriant demokratinį 

valstybės valdymą, kuris tautai palengvintų atsigauti po 50 
metų diktatūrinės, rusiškos okupacijos. Nėra abejonės, kad 
tokiai valstybei kurti reikėjo atitinkamų darbuotojų, kurių, 
deja, per mažai buvo. Vadovavimo ir valdymo darbą praktiš
kai tęsė tie patys kompartijos nariai ir biurokratai, staiga tik 
kitokią iškabą pasikabinę. Tie aiškūs sovietinės sistemos auk
lėtiniai buvo įpratę pirmiausia patys save aprūpinti, o kiek 
laiko lieka, pažiūrėti, kas iš centro liepta padaryti. Kitokių 
politikų nebuvo, o įsileidimas naujų žmonių iš užsienio dau
geliui respublikinių veikėjų nebuvo priimtinas, juoba kad iš 
Lietuvos pasitraukusių pilietybės atstatymo klausimas tapo 
idealių norų bei naudingų sumanymų kliūtimi. O formaliai 
keičiantis santvarkai, žmonės kokie buvo, tokie ir liko - dau
guma jų buvo įpratę žiūrėti į valdžią kaip į visų gėrybių tiekė
ją. Deja, greitai atitoko, kad ta jų rinktoji derpokratinė val
džia tik savęs žiūri, tik po savim viską šluoja. Zinoma, kas gi 
gerbs ir mylės tokius išrinktuosius. Taip ir atsivėrė gilus tar
peklis tarp "runkelių" ir kažkokio elito. Po jokių rinkimų val
džia nepasakė: kurkime gerovę vieningai besidalindami ką 
turime. Nepasakyta, nes toks kvietimas įpareigotų saugoti są
žinę, kuri tikriausiai stabdytų turto grobstymus ir kitas politi
nes avantiūras. Ir štai po šešiolikos nepriklausomybės metų 
valdantiesiems prireikė į tautą kreiptis liūdnais pareiškimais. 
Kur einame, kas bus toliau? Tie klausimai jau ne sykį smelkėsi 
į patriotinę visuomenę, praktiškai tik visų negerovių stebė
toją. Norom nenorom tenka pripažinti, kad esame susiskaldę 
ir skaldomės toliau. Gal tai vyksta pagal kieno nors planą, gal 
dėl paprasčiausio nesuvokimo, ką su ta atgauta laisve daryti ? 
Kaip ten bebūtų, būklė apgailėtina. Ar rinkimai galėtų ką pa
keisti, rimtų duomenų nematyti. Įsidėmėtinas tik vienas d~y
kas - moralumo išrinkti neįmanoma. O to labiausiai reikia. C.S. 
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Tėviškės žiburių komplektai Lietuvos istorijos instituto bibliotekoje Vilniuje 

Istoriko minėtuvės 
Konferencija "Lietuvos istoriografijos raida: tęstinumas ir lūžiai" 

skiriama Adolfo Šapokos 100-osioms gimimo metinėms 

Adolfo Šapokos vardas visuomenės istori
nėje sąmonėje pirmiausia siejasi su 1936 m. iš
leista Lietuvos istorija, kuri jau sovietmečio pa
baigoje bei ypač Sąjūdžio metais ir po Nepri
klausomybės paskelbimo laikyta ir dažnai tebe
laikoma "teisingiausiai" atskl~idžiančia Lietuvos 
istorijos eigą. Istorikams A. Sapokos vardas, tu
rint omenyje ne tik jau minėtą Lietuvos istoriją, 
bet ir jo paskelbtą šūkį "ieškokime lietuvių Lie
tuvos istorijoje" paprastai simbolizuoja nepri
klausomoje Lietuvoje vyravusią istoriografinę 
būklę. 

Tačiau apskritai santykis tarp istorinės būk
lės ir istorinių tyrimų visumos nėra toks papras
tas. Tai atsispindi ir A. Šapokos kūrybiniame pa
likime, iš kurio matyti, jog istorikas ne tik "ieš
kojo lietuvių Lietuvos istorijoje", bet ir vienas 
pirmųjų Lietuvoje pradėjo tirti socialinę, ekono
minę kaimo bei miesto istoriją, pvz., parašė pir
mąją lietuvišką Vilniaus miesto istoriją (išleista 
1963 m.). (Nederėtų taip pat pamiršti, kad A. 
Šapoka buvo ir tarpukario bei išeivijos lietuvių 
istorikų bendrijos narys, tik reikėtų išsiaiškinti, 
ar jis buvo tipiškas šios profesinės intelektualų 
grupės atstovas). 

Taigi A. Šapokai tiek masinėje istorinėje 
savimonėje, tiek akademiniame moksle skiriama 
ypatinga vieta. Būtent ši aplinkybė ir skatina 

mus jo jubiliejų paminėtiJonferencija, kurioje 
būtų aptariama ne tik A. Sapokos vieta lietuvių 
istoriografijoje, bet ir plačiau pažvelgiama į isto
rijos mokslo raidą modernioje Lietuvoje. Tokia 
konferencija įvyks 2006 m. rugsėjo 28-29 d.d. 
Vilniuje. 

*** 
Gerbiamieji konferencijos rengėjai, 

Istorijos instituto interneto puslapyje per
skaičiau žinutę apie ruošiamą konferenciją Lie
tuvos istoriografijos raida: tęstinumas ir lūžiai, ski
riama A. Šapokos 100-osioms gimirpo metinėms. 
Labai tuo džiaugiuos, nes prof. A. Sapoka ir ma
no istorinį darbą inspiravo kaip patriotiško, bet 
objektyvaus (pagal to laiko mastus) istoriko pa
vyzdys. Įdomu ar dabar, pavyzdžiui, būtų įmano
ma sudaryti knygą, kurioje Jogaila pristatomas 
teigiamai? O Šapoka tokią knygą redagavo. Tai
gi yra mano maloni pareiga Jums pranešti, kad 
mūsų archyve yra A. Šapokos fondas, kuriame 
yra įvairūs jo nepublikuoti straipsniai bei keli 
laiškai, taip pat dokumentai, nušviečiantys jo 
veiklą su visuomeninėm organizacijom, ypač 
ateitininkais. Dalį straipsnių nukopijavo praeitą 
vasarą Vilniaus Pedagoginio universiteto dr. Ne
lė Asadauskienė - gal pasidalintų su tyrinėto
jais? 

Nukeltai 5-tą psl. 
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~ RELIGlrulAMf GYVENIME 
Popiežiaus Jono Pauliaus 

11 pirmųjų mirties metinių mi
nėjimas Kaune prasidėjo Mi
šiomis arkikatedroje baziliko
je, kurias aukojo Kauno arki
vyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. Jas koncelebra
vo Kauno kunigų seminarijos 
rektorius kun. lic. Aurelijus 
Žukauskas bei arkikatedros 
administratorius kun. Evaldas 
Vitulskis. Savo pamoksle ar
kiv. Tamkevičius pabrėžė 
kiekvieno krikščionio gyveni
me svarbią aukos dvasią. Po 
pietų Kauno arkivyskupijos 
konferencijų salėje įvyko kon
ferencija Jonas Paulius JI - gy
venimas, idėjos, veikla. Arki
vyskupas apžvelgė Šv. Tėvo 
gyvenimą ir pabrėžė jo įtaką 
Lietuvos išsilaisvinimui iš ko
munizmo. Taip pat buvo per
skaityti du pranešimai apie 
Šv. Tėvo veiklą. Kun. Min
daugas Pukštys pastoraciniu 
aspektu aptarė popiežiaus 
dvidešimt šešerius pontifikato 
metus. Religinio gyvenimo 
apžvalgininkas dr. Paulius V. 
Subačius kalbėjo apie popie
žiaus Jono Pauliaus II įtaką 
visuomenei. 

Šiauliuose popiežiaus Jo
no Pauliaus II atminimas pa
minėtas Šv. apaštalų Petro ir 
Pauliaus katedroje ir Šv. Ig
naco Lojolos šventovėje. Pas
tarojoje, kur apsilankymo Lie
tuvoje metu popiežius buvo 
užėjęs pasimelsti, dvi dienos 
buvo skirtos jo garbei ir atmi
nimui. Mišias aukojo rekto
rius kun. Stasys Kazėnas, SJ. 
Psalmes giedojo vaikų choras 
"Rokoko". Po Mišių susirin
kusieji klausėsi minčių apie 
šv. Tėvą bei paties jo parašytų 
maldų ir raštų ištraukas. 

Vakare kalbėtas Rožinis, 
maldoje vienytasi su Romoje 
Šv. Petro aikštėje besimel
džiančiais tikinčiaisiais . Ba
landžio 3 d. mergaičių choras 
giedojo grigališkąjį choralą, o 
apie popiežių, pakeitusį pa
saulio veidą, Jono Pauliaus II 
Lietuvai tartus žodžius Kryžių 
kalne ir kitose Lietuvos vieto
vėse skaitė aktoriai. 

Lietuvos seime kovo 31 
d. popiežiaus atminimas buvo 
pagerbtas pavadinant Susi
kaupimo salę Jono Pauliaus 
II vardu. Taip pat buvo su
rengta nuotraukų paroda, pri
menanti Šv. Tėvo vizitą Lie
tuvoje 1993 m. 

Mirti§ erisi.kėlimo 
SVIeSOJe 

Pirmąsias popiežiaus Jo
no Pauliaus II išėjimo į Tėvo 
namus metines paminėjo 
VDU bendruomenė. Balan
džio 3 d. Katalikų teologijos 
fakultete, Maironio auditori
joje, buvo parodytas filmas 
apie popiežiaus Jono Pauliaus 
II gyvenimą Karolis. Žmogaus, 
tapusio popiežiumi, istorija. 
Balandžio 4 d.10.30val. VDU 
rūmuose, esančiuose Done
laičio g. 52, II aukšto foje bu
vo rodomas dokumentinis fil
mas apie popiežių Joną Paulių 
II ir jo veiklą. Buvo paruošti 
stendai (su juose esančia in
formacija galima buvo nesku
bant susipažinti per visą sa
vaitę) bei knygų, kurias popie
žius parašė, esančių VDU bib
liotekoje paroda. Tuo pačiu 
metu Katalikų teologijos fa
kultete įvyko keliolikos minu
čių minėjimas. Vakare studen
tų koplyčioje (Vilniaus g. 31) 
šv. Mišias aukojo J.E. arkiv. 
Sigitas Tamkevičius ir VDU 
kapelionas Audrius Mikitiu
kas. Čia, kaip visada, susirin
ko ne tik dieninių studijų stu
dentai, bet ir neakivaizdinių 
bei trečiojo amžiaus universi
teto studentai. Džiugu buvo 
pamatyti ir dėstytojus. 

Mūsų visuomenėje jau 
tampa įprasta nuomonė, kad 
skirtingų kartų žmonės sun
kiai susišneka, kad nesugeba 
ištiesti vienas kitam rankos„. 
Tačiau nereikia tai suabsoliu
tinti. Kiekvieną antradienį 
Kauno studentų Švč. Sakra
mento koplyčioje yra priešin
gai - susibūrę trijų kartų at
stovai kartu švenčia šv. Mišias 
ir kalbėdami "Tėve mūsų„." 
susikabina rankomis. Galbūt 
tai pirmieji žingsniai įgyven
dinant Šventojo Tėvo mums 
pasakytus žodžius: "Nebijoki
te, Bičiuliai, atverti durų Kris
tui! Jis pažįsta žmogaus širdį 
ir moka atsakyti į skaudžiau
sius jo nerimo klausimus. Jis 
kviečia mus kartu darbuotis ir 
kurti tikrai laisvą, vieningą 
žmoniją. Kristus tebūna jūsų 
gyvenimo, jūsų demokratijos 
ir ateities uola." 

Minėjimas daug kam vis 
dar siejasi su žmogaus garbi
nimu, kaip buvo sovietiniais 
laikais, bet juk tai gali būti ir 
evangelizacij a ... 

Svetlana Adler 

Trumpos kalbos, skambios dainos 
"Tėviškės žiburių" spaudos popietė. Pirmasis "TŽ" redaktorius 

prof. Adolfas Šapoka žodžiuose ir vaizduose. Puikus vaikų pasirodymas 

Dalis parodos, surengtos TŽ spaudos popietėje, š.m. balandžio 30 d. Anapilyje. Nuotraukomis ir 
iškarpomis prisiminta prof. A. Šapokos veikla ir gimimo 100-metis Ntr. R. Jonaitienės 

Metinė ir tradicinė "Tėviš
kės žiburių" popietė, šį kartą 
jungta su pirmoįo "TŽ" redak
toriaus prof. A Sapokos (1906-
1961) šimto metų gimimo su
kaktimi, įvyko š.m. balandžio 
30 dieną, 4 val. po pietų Anapi
lio sodybos didžiojoje salėje, 

kurion prisirinko ir prie puoš
nių stalų susėdo apie 200 tau
tiečių iš Toronto, Mississaugos, 
Hamiltono ir kitų vietovių. 
Jiems belaukiant programos 
pradžios nuobodžiauti neteko 
- vieni apžiūrėjo nematytų ar 
jau primirštų nuotraukų paro-

Iš Tėviškės žiburių spaudos popietės. Viršuje - apie prof. A. Šapo
ką kalbėjusi dr. Rasa Mažeikaitė (su gėlėmis) ir KLKK dr-jos 
valdybos pirm. Joana Kuraitė-Lasienė; apačioje Tėviškės žibu
riams paramos čekius įteikę KLF tarybos pinn. dr. Arūnas Pabe
dinskas (kairėje) ir Prisikėlimo kooperatyvo valdybos pirm. 
Algis Simonavičius Ntr. L. Jonaitytės 

dėl~, atskleidžiančią nors dalį 
A Sapokos gyvenimo ir jo kul
tūrinės veiklos, kitiems buvo 
proga tarpusavy pasišnekučiuo
ti, pasidalinti žinutėmis, kas 
naujo, kas serga, ko jau salėje 
nebematyti... Treti, gal kiek 
anksteliau atvykę , suspėjo ir 
parodėlę aplankyti, ir pabend
rauti su pažįstamais. 

Truputį pavėlavus prigeso 
šviesos, ir scenoje prie mikro
fono pasirodė Kanados lietuvių 
katalikų kultūros draugijos "Ži
buriai" valdybos pirmininkė 
adv. Joana Kuraitė-Lasienė. Po
pietės programai ir toliau va
dovavusi, sveikino susirinku
sius, priminė ilgą nuo 1949 me
tų nueitą "TŽ" kelią ir pakvie
tė į sceną apie pirmąjį redakto
rių pakalbėti istorikę dr. Rasą 
Mažeikaitę, ilgametę KLB mu
ziejaus-archyvo vedėją. Ši iš 
anksto įspėjusi, kad savo pra
nešimu (taip buvo spausdintoje 
programoje pavadinta jos kal
ba) nevargins klausytojų, per 
maždaug 15 minučių suspėjo 
pasakyti, kas svarbiausia pana
šias sukaktis minint. (Jos kalba 
Inspiracija ar jspėjimas? bus iš
spausdinta TZ atskirai.) Kalbė
tojos žodžiai palydėti plojimais, 
pagerbti rengėjų įteikta gėlių 
puokšte. 

Kanados lietuvių fondo ta
rybos pirmininkas dr. Arūnas 
Pabedinskas, paprašęs žodžio, 
sveikino Tėviškės žiburių dar
buotojusJ linkėjo ir toliau uoliai 
tęsti A Sapokos pradėtą darbą 
ir "Žiburių" valdybos pirminin
kei J. Lasienei įteikė 5,000 dol. 
čekį. Tą sumą tuoj pat tūkstan
čiu dolerių padidino Prisikėli
mo kredito kooperatyvo valdy
bos pirmininkas Algis Simona
vičius, taipgi nepagailėjęs šiltų 
žodžių savajam savaitraščiui. 
Pritarimą šitokiai (ir visuomet 
reikalingai) paramai nuošir
džiais plojimais išreiškė popie
tės dalyviai. 

~~~~~~~-

Nukelt a į 3-čią psl. 



Pagyvės ekonomika Baltijos srityje 
Suplanuotas naujas specialus žurnalas anglų kalba 

VALDAS SAMONIS 

Atsimušusios nuo gilaus dugno, 2005-ųjų 
tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje išaugo 
keliolika nuošimčių. Tai iš principo yra sveikinti
na. Tačiau tiesioginės užsienio investicijos iš 
NVS šalių pernai išaugo net apie 80%! Bet ar ši
taip aiškiai dominuojanti tiesioginių užsienio in
vesticijų augimo kryptis skatins ilgalaikę Lietu
vos ekonominę plėtrą ir strateginius tikslus? 
Tiesa, to augimo dėka St. Petersburge šiemet 
liepos m. įvyks G-7 (plius Rusija) viršūnių konfe
~encija; beje, Vašingtono ekspertų pagimdytam 
Ir mano atkakliai peršamai mini G-7 konferenci
jai Vilniuje (prieš St. Petersburgą) Lietuvos val
džios nė mažiausio dėmesio neparodė. Pavyz
džiui, ko galime pasimokyti iš korumpuotų ir 
nomenklatūrinių firmų dabartinėje Rusijoje, ku
ri~s sovietinį atsilikimą (ypač gilumoje), ekono
mmę stagnaciją ir kitas nesėkmes pridengia iš 
esmės trapus ir netolygus dujų ir naftos pardavimas. 

Pasaulio ekonominis forumas Davose bei 
kiti žinovai verslo inovacijų ir konkurencingumo 
atžvilgiu įvardija Suomiją, Daniją, kitas Baltijos 

jūros regiono Vakarų šalis kaip pirmaujančias 
Europoje, o kai kuriose srityse - net ir pasaulyje. 
Tos šalys taip pat sugebėjo išvengti socialinės at
skirties, išugdė neblogai dirbančias socialinės 
gerovės institucijas. Taigi skirtingai negu, pavyz
džiui, Vokietija ar Prancūzija, tos šalys išugdė 
paveikią ekonomiką ir autentišką visuomenės 
solidarumą. Valstybės vaidmuo tose šalyse pa
stebimai sumodernėjo, nuolat tobulinamos no
vatoriškos privataus ir viešojo sektoriaus partne
rystės. Tos šalys priartėja prie likusiai Europai 
vis dar visiškai nepasiekiamų Lisabonos strategi
jos tikslų. Taigi daug reikšmingų pamokų galima 
išmokti iš šių kaimynų. Jų konkurencingumas 
remiasi ne kažkokių ypatingų gamtos išteklių 
eksploatacija (pavyzdžiui, naftos), bet žinių va
dyba ir skaitmenine ekonomika, apskritai - ino
vacijomis. Daug kas Lietuvoje girdėjo apie 
technologiškai labai pažangią "Nokia" bend
rovę, daug kas vartoja jos gaminius. Kita nova
toriškumu garsėjanti firma "Skype" jau perkėlė 
didelę dalį savo verslo iš Liuksemburgo į Estiją. 

Trumpos kalbos ... 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Visus tartus žodžius, maty
tas nuotraukas, atskirų pokal
bių prisiminimus įdomiai papil
dė iš Lietuvos atsiųsta vaizda
juostė apie A. Šapokos šimtojo 
gimtadienio proga surengtą mi
nėjimą š.m. vasario 13-15 d.d. 
Utenos A. Šapokos vardo gim
nazijoje. 

Po šių malonių staigmenų, 
tarsi išeiviją su tėvyne jungian
čių vaizdų, lagai tiko išvysti bū
simuosius TZ skaitytojus, vei
kėjus, gal ir redaktorius, šian
dien dar tik mažuosius daini
ninkus, drausmingus "Gintarė
lių" choristus, kurių scenoje iš
sirikiavo 18- mergytės margais 
drabužėliais pasipuošusios, 
berniukai baltais kaip Palangos 

Koncerto akompaniatorė Edita 
Morkūnienė Ntr. L. Jonaitytės 

smėlis marškinėliais. Vadovė ir 
dirigentė muz. Deimantė Gri
gutienė, akompaniatorė Edita 
Morkūnienė, sutiktos tarsi pa
dėkos plojimais už tai, kad tokį 
būrelį vaikų, jau spėjusį Kiwa
nis festivalyje laimėti laurus, 
vėl atvedė scenon prieš lietuviš
kąją publiką. 

Jau pirmoji muz. L.Abario 
kompozicija Vyturys (žodžiai P. 
Raščiausko) parodė, kokiu ke
liu choras užsimojęs eiti, tai yra 
ne pačiu lengviausiu, bet tikrai 
- kopimu aukštyn. Tiksliems, 
niekuo neperkrautiems są
skambiams išgauti neužtenka 
vaikiškų malonių balselių, o rei
kia aiškios muzikinės discipli
nos, nevisada girdimos vaikų 
choruose. O gintarėliams pavy
ko, nėra abejonės, dirigentės 
dėka. Kas čia sakoma, buvo pa
tvirtinta ir suskambėjusia muz. 
V. Montvilos dainele Saulė teka 
(žodžiai M. Karčiausko ). La
biau pažįstama Fr. Šuberto Bar
karolė tartum užsklendė tas 
naujoviškąsias kompozicijas 
prieš lyg atokvėpiui sudainuo
tas liaudies daineles Augo pu
tins ir žemaitiškąją Pempei, 
pempei. Muz. J. Cechanovičiaus 
"f:ietuva - dainų šalis (žodžiai S. 
Zlibino, aranž. L. Abario ), gali
ma sakyti, įtikino, kad tai, kas 
pavadinta, yra tikra. Po trumpo 
dirigentės priminimo apie kom
poz. muz. Jono Govėdo mirties 
metines, jo harmonizuota liau-

Nukelta į 5-tą psl. 

<lies daina Pasėjau dobilą su
silaukė ypatingo publikos dė
mesio ir įvertinimo, kai išgirsta 
kaip įdomiai įmanoma smagią 
liaudies dainelę moderninti, 
taktais ir nelauktom garsų 
staigmenom priartinti prie 
šiuolaikinės muzikos. 

Po dvasinių pasisotinimų 
ovacijom nutilus, TŽ vyr. re
daktoriui prel. dr. P. Gaidai su
kalbėjus maldą prieš valgį, vai
šintasi J. Gurklienės pagamin
tais šiltais valgiais, gurkšnojant 
vyną, besidalinant įspūdžiais 
apie koncertą. Pasotinus ir kū
nus, beliko išaiškinti dviejų lo
terijų laiminguosius. Šį kartą 
rengėjai pabandė tai padaryti 
nauju būdu. Ir jiems pasisekė -
per keliolika minučių laimėto
j ai buvo išaiškinti, laimikiai 
įteikti salėje esantiems. Popie
tėje nedalyvavę apie laimėjimus 
sužinos paskaitę TŽ. Kava, ar
bata, vaisiais, ledais ir pasišne
kučiavimais kone visų su visais, 
kažkaip pasidriekus, dar nesu
temus pasibaigė šių metų spau
dos popietė. Kai visi lyg neno
rom skirstėsi, rengėjams prieš 
akis išniro nemažas darbų kal
nas. Kas tai - turbūt aiškinti 
nereikia. Tik tokiomis progo
mis vis norisi prisiminti, kiek 
rengėjams reikia įveikti įvairaus 
darbo, kiek paaukoti laiko, kiek 
kantrybės turėti. Tai gali tik sa
vanoriškos dvasios, idealizmo 
neprarandantys žmonės. Ir 
Tėviškės žiburiai sužibėjo prieš 
daugelį metų tik šitokių asme
nybių dėka. O kad tai niekad 
nesibaigtų!.. Snk. 

~ap_m~ sodybos j~~nimo choras "Gintarėliai", atlikęs meninę dalį Tėviškės žiburių spaudos po
p1e~eJe. s.m. balandz10 30 d. Nuotraukos kairėje - choro vadovė ir dirigentė muz. Deimantė Gri
gubene Ntr. L. Jonaitytės 
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lld SA VAITE LIETUVOJE 
Ekonomika augs 

Finansų ministerija nu
mato, kad Lietuva per arti
miausius ketverius metus iš
laikys spartų ekonomikos au
gimą: šiais metais bendrasis 
vidaus produktas (BVP) gali 
augti 7%, o 2007-2008 metais 
- 5.8%. 2009 m. ūkio augimas 
sumažės iki 5.3%. Darbo rin
ka 2006-2009 m. toliau gerės 
- vidutinis mėnesinis darbo 
užmokestis šalyje augs. Ma
noma, kad paskaičiuotas atly
ginimas išaugs nuo 1289.5 lito 
2005 m. iki 1785 litų 2009 m. 
dėl augančios darbo jėgos pa
klausos nedarbo lygis šalyje 
mažės nuo 8.3% 2005 m. iki 
5.6% 2009 m., užimtumo tyri
mo duomenimis. Kaip skelbia 
BNS, BVP augimas per ket
verius metus išliks vienas di
džiausių Europoje, todėl inf
liacija bus keliomis dešimto
siomis spartesnė nei įprasta. 
Komercinių bankų kreditų, 
ES paramos, geresnių preky
bos sąlygų, užsienyje uždirbtų 
pajamų pervedimai į Lietuvą 
ir mokesčių mažinimo skati
namas vartojimas bei investi
cijos didins užimtųjų skaičių 
ir mažins nedarbą. 

Lietuvos bendrasis vidaus 
produktas pirmąjį šių metų 
ketvirtį, palyginti su pirmuoju 
2005 m. ketvirčiu, padidėjo 
8.1 %. BVP per šį laiką veiku
siomis kainomis sukurta už 
17.110 bln. litų, pranešė Sta
tistikos departamentas, rem
damasis išankstiniais skaičia
vimais. 

JK ministerio įvertinimas 
Lietuvos užsienio reikalų 

ministeris Antanas Valionis 
gegužės 4 d. Vilniuje su Jung
tinės karalystės Europos rei
kalų ministeriu Douglas Ale
xander aptarė demokratijos 
plėtrą ES Rytų kaimynystėje, 
bendros ES energetikos poli
tikos klausimus, būsimą Kara
lienės Elzbietos 11 vizitą Lie
tuvoje. 

D. Alexander gerai įverti
no Lietuvos diplomatijos ir 
jos vadovo - užsienio reikalų 
ministerio A. Valionio darbą 
stiprinant demokratinių pro
cesų plėtrą Europoje, padė
kojo Lietuvai už dalyvavimą 
užtikrinant saugumą ir stabi
lumą Afganistane ir Balkanų 
regiono valstybėse. 

JK ministeris dalyvauja 
Vilniaus konferencijoje "Bend
ra vizija bendrai kaimynystei" 
tuo metu, kai Jungtinėje ka
ralystėje vyksta rinkimai į vie
tos savivaldybes. Tai parodo 
Vilniaus konferencijos svarbą 
ir didelį dėmesį, kurį Jungtinė 
karalystė skiria demokratijos 
plėtrai regione. 

Pasitraukė darbiečiai 

Gegužės 2 d. iš Darbo 
partijos (DP) frakcijos seime 
pasitraukė 7 jos nariai, kurie 
susibūrė į Pilietinės demokra
tijos frakciją. Jie protestavo 
prieš DP vadovo Viktoro Us
paskicho veiklą ir vadovavi
mą. Balandžio 29 d. vykusia
me DP suvažiavime V. U spas
kichas organizavo savo per
rinkimą partijos pirmininku ir 
kartu pašalino savo oponentą 
Viktorą Muntianą iš partijos 
vicepirmininko posto. Gegu
žės 3 d. prie Pilietinės demok-

ratijos frakcijos prisijungė sei
mo pirmininkas V. Muntianas. 
Jis turės sustabdyti narystę jo
je, kol užima seimo pirminin
ko pareigas. Socialdemokratų 
vadovas, ministeris pirminin
kas Algirdas Brazauskas ma
no, kad valdančioji dauguma 
atskilusiems darbiečiams siū
lys pasirašyti bendradarbiavi
mo sutartį. 

DELFI žiniomis, nepaisy
dami vadovybės paaiškinimų 
apie Darbo partijoje susida
riusią būklę, gegužės 4 d. par
tiją paliko daugiau nei pusė 
aktyvių Kauno rajono skyrių 
narių, tarp jų ir sky_riaus pir
mininkas Andrius Ūsas. Dar 
labiau nukentėjo partijos Kė
dainių skyrius, iki šiol buvęs 
didžiausias - atsistatydino be
veik visa skyriaus taryba, o 
pareiškimus apie pasitrauki
mą iš partijos įteikė beveik 
300 narių. Parašyti pareiški
mus "darbiečius" paskatino 
esą autoritarinis Viktoro Us
paskicho vadovavimas parti
jai, o paskutiniu lašu tapo 
balandžio 29 d. vykęs suvažia
vimas. 

Pasiskelbė opozicine partija 
Seimo Naujosios sąjun

gos (socialliberalų) frakcija, 
vykdydama partijos suvažiavi
mo valią, gegužės 3 d. oficia
liai pasiskelbė opozicine. 
Palikti valdančiąją koaliciją ir 
atšaukti į vyriausybę paskirtus 
du savo ministerius NS nutarė 
po to, kai balandžio 11 d. iš 
seimo pirmininko pareigų bu
vo atstatydintas A. Paulaus
kas. Jis tuoj buvo išrinktas NS 
frakcijos seime seniūnu. 

Kaip rašo BNS, frakcijos 
seniūnas Artūras Paulauskas 
perskaitė oficialų pareiškimą, 
kuriame priekaištaujama vy
riausybei, kad visuomenė ne
pakankamai informuojama 
apie ES lėšų panaudojimą, 
kad per mažai investuojama į 
mokslinius tyrimus ir švieti
mą. Vyriausybė nesugebėjo 
užtikrinti euro įvedimo, tin
kamai įvesti sveikatos refor
mas bei kovoti su korupcija, o 
tarnauja suirusiems grupi
niams interesams. 

Lankėsi ministeris 
Lietuvoje gegužės 3-4 d.d. 

viešėjo Rumunijos gynybos 
ministeris Teodor Atanasiu. 
Susitikime su krašto apsaugos 
ministeriu Gediminu Kirkilu 
aptarė dvišalį Lietuvos ir Ru
munijos karinį bendradarbia
vimą, dalyvavimą tarptautinė
se užduotyse, pasidalino min
timis apie saugumą Pietryčių 
Europoje ir Baltijos regione. 
Svečias patvirtino, kad Ru
munija dalyvaus oro policijos 
misijoje Baltijos šalyse 2007 m. 

Vizito metu Rumunijos 
ministeris taip pat lankėsi Už
sienio reikalų 1!1-inisterijoje, 
Generolo Jono Zemaičio Lie
tuvos karo akademijoje, susi
tiko su seimo Užsienio reikalų 
komiteto nariais. Lietuva ir 
Rumunija gynybos srityje ak
tyviai bendradarbiauja nuo 
1998 metų. Abiejų valstybių 
kariškiai dalyvauja bendrose 
pratybose, karo akademijos 
keičiasi delegacijomis. Pernai 
Rumunijos kariškiai Lietuvo
je dalyvavo tarptautinėse pra
tybose "Gintarinė viltis 2005". 
RSJ 
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Zemaitijos ir Klaipėdos krašto senųjų kaimų struktūra 
MABJYNA$ PURVINAS 

Kaimo struktiira - gana swiėtinga ir sunkiau su
vokiama charakteristika, lengviau apibūdinama re
miantis tikslia kartografine med!iuga bei kitais duo
menimis. Dėl šių priežasčių kaimo struktūros tyri
mais(»* Lietuvoje) susidomėta gana vėlai 

Suprantama. kad augant susidomėjimui etnine 
.kultūra, acmųjų kaimą gyvenimu, Europoje ir Lietu
voje iš pradžių nagrinėti daug paprastesni ir ativaiz
deSDi dalytai (liaudies meno dirbiniai, pastatų puoš
menos ir pan.). Kaimo stmktiira ilgam liko neleng
vai "jk:andamu" ir ll1lllkiai apibūdinamu dalyku. 

Būdinga, tad Didžiosios Lietuvos kaimų strulctii
ra bene pirmieji 1msidomėjo Vakarų Europos moksli
ninkai, kur kas toliau pasistūmėjy įvairiuose kaimo
tyms baruose. PavyzcWui, 1926 m. Hamas Morten
sen.as Didžiojoje Lietuvoje ihkyrė uždaruosius kai
mus (įvairius gatvinių kaimų variantus), viensėdžius 
bei clvmus. Juos tyrinėtojus lygino su Rytprūsių (Ma
žosios Lietuvos) lietuviškais ir vokiškais kaimais. 
1931 m. W. Easenas nagrinėjo Didiiosios Lietuvos 
kaimus, jų istoriją ir tuometinę ~ parodydamas 
ir būdingas krašto kaimų struktūras. 

1bk.į vokiečių mokslini.D.tų suaidomėjimą Di
d!iosios lietuvos kaimais lėmė Pirmojo pasaulinio 
karo eiga-1915-1918 m. Vokietijos okupuotą krutą. 

atsi!ilrnsią carinės Rusijos provinciją. rengtasi kitaip 
administruoti, Btirti ir pertvalkyti. 1kd didieji .istori
niai įvykiai galop ir mū'1Į kiaite išjudino reil<Šndngą 
kaimo1yrCJll barą. 

1938 m. V. Balčiūnas nagrinėjo Did!iosios Lietu
vos kaimų žemėtvarkos raidą, nurodydamas bū
dingus senųjų kaimų struktiirą pa'V)7.d!ius. 

1b!emim tos srities daubus ilgam nutraukė Ant
.ra&is pasa111inis karas ir sovietinė okupacija. Beje, llO

vietinis rdimas yp~ sukomplilr:avo seqjų kaimų ty
rimus ne vien tinamais ideologiDiais-politiniais apri
bojimais, bet ir griežto slaptumo nuostatomis. Se
nieji istoriniai šaltiniai, uisienio bei išeivijos tyrėjų 
darbai, kartografinė medžiaga negausiems senųjų 
kaimq tyrėjams tapo llUlWai prieinamais, kartais ir 
visai neprieinamais daly.kail. 

Sovietinio "adilimo" melais pasirodė Izidoriaus 
Butkevičiaus ir F. Bielinskio darbai bei Lietuvių 
liaudiu archite1ctiiroa dvitomis, Didžiojoje Lietuvoje 
~ padrikus, gatviniua, vienkiemius kaimus bei 
vienaėd!ius. 'lbose sovietmečio darbuose remtasi ri
botais šaltiniail, vengta minėti Ma!osios Lietuvos sa
vitus kaimus, anumnet drawWamos temos. 1bdėl ta
da buvo pateikti gana fragmentilki ir paviršutiniški 
senųjų kaim1Į struktūros apibiidinimai. 

DeMjoje parengtos Jurgio Gimbuto studijos (la
bai praturtinusios lietuvišką namotyų) rėmėsi tik~ 
nosiomil publikacijomis ir n'botais šaltiniais, nes na
tūroje tyrinėti Lietuvos senųjų kaimų liekanų netu
rėta galimybių. 1bs studijos (bostoniškėje Uetuvių 
enci/dop«liioje ir kitur) sovietinėje Lietuvoje saugo
tos "u! devynių u!raktq" - daugeliui neprieinamuo
se specfonduose; jos oficialiai nefigūravo sovietllll> 
čio bibliografijose bei čionykščių tyrėjų darbuose. 

Blldinga, kad net reikšmingiausiose sovietmečio 
publikacijose uoliai vengta platesnių apibendrinimų, 
Didžiosios Lietuvos kaimų struktūros sugretinimq su 
nutylimos Ma1.osios Lietuvos bjmuis. Net nebandyta 

Šio straipsnio autorius (nuo 1m m. tyrinėjantis 
Did!iosios Lietuvos, o nuo 1980 m. ir Mažosios ~ 
tuvos senuosius kaimus), parengė naujus metodus 
kaimų struktūrai nagrinėti: suvokiamos erdvinės 
struktūros anŲ. kaimų struktūrų mortofologinės 
anaHR:s principus, kaimo struktiiros istorinės raidos 
analizę. Kelių dešimtmečių darbo rezultatai leido vi
sai naujai apibūdinti būdingu Ma!osiOI Lietuvos~ 
Dųjų kaimų struktūras, .išskirti ankstesnią tyrėjų ~ 
pastebėtas specifinių kaimų rūšis. Uf rankrašti 
MalOllos Lletuvo.r kaimai ir IOdybos 1988 m. M. Pur
vinas ir M. Pu.rvinienė išeivijoje apdovanoti dr. Vy
dūno premija. .Autoriaus atlikti ilgamečiai kaimų ty
rimai Įvalriuose Didiiosios Lietuvos etnokultūri
niuose regionuose leido atskleisti .reikšmingas senųjų 
gyvenviečių raidos bei struktiiros ypatybes. 

'lbliau tobulindamas senųjų tuimų tyrimo meto
dus, šio straipsnio autorius BUfonnulavu mmfolo~ 
mos (eaminio kuimo struktūrų tipo ar klaaėa) kate
goriją. 

Beveik. vili senieji kaimai turėdavo savų vietinių 
ypatybių: net panalim struktūros kaimai skirdavosi 
dydžiu. pustatų išdėstymu atskirose sodybose, !emė
tvarkos detalėmis, želdiniais ir panašiais dalykais, 
teikiančiais didelės įvairovės pojūtj. 'Ib.čiau, be tų 
smulkesnių. 'YietiDio musto savitumų, būta ir aukštes
nio lygio bendrumq: akivaizd!iai skyrėsi gatviniai ir 
vienkieminiai, kupetiniai ar atskirų viensėdžių kai
mai. 1bdėl daugybę pavienių, individualių kaimo 
struktiilų galima l"•klaaifikuoti i bendruosius tipus -
morfologemu (aukštesnio lygio tipologinius dari
niua). 

- remtis išeivijoje atlitta.ia tyrimais. Vabrq Vokietijoje 
""mtis~----"Bilclri--"-''---'e&'-'-"'-o--,"'-"-1890--'-~'"""-..:........~~-~'-----' via gausėj11sinmjs pubJitacijomia apie senuosius Ryt-

Ntr.11 MėMo,r L1Muvo1 lllorl}ol priisių kaimus. 

Kuo naudinga tokia klųsjfikacija? 
Morfologemos tarp savęs skiriasi kokybiškai, es

miniais struktllriniais bruolais. Jos atspindi žymius 
kaimų skirtumus, dažnai parodančius buvusius jų 
raidos revoliucinius pokyčius arba atskirų kaimų 
funhiDio pobūdžio netapatumus. 1lid nagrinėjantis
torinius šaltinius iš pneityje buvusių kaimų mor.folo
gemų galima nustatyti daug dalykų, apibūclinančių 
anuometinę gyvenseną. 1bdėl struktūrinė senųjų 
kaimų analizė, panaudojant morfologemos kate
goriją, kituose šaltiniuose leidlia aptikti neužfik
suotus etninėa tultiiros bruolu&. 

.------------------~ 

Ka11lfq (RagainN apa.) sma llOdyba 
Ntr. M. hnino il.Mėarios ~ Utorfioa 

Pavyzdžiui, Didžiojoje Lietuvoje XVI š. pradėjus 
Valakų reformą vietoje senovinių baltų gyvenviečių 
buvo imti formuoti gatviniai .rėtiniai kaimai. '11li bu
vo ne vien išorinė reforma, pakeitusi tik gyven.viei!ių 
suplanavimą ar kaimo žemėvaldą. Kaimiečius 
sukėlus i ankštus sklypus bendroje, griežtai supla
nuotoje (sodybiDiais rė!iaia sunikytoje) gyvenvietėje 
reik.ėjo mokytis gyventi visai kitaip nei senovėje: 
sutarti su juos apsuptais k.aimynais, per šimtmečius 
susikurti naujus papročius bei tradicijas. 'Jaip gammo 
rėiinio kuimo morfologema parodo ne vien pastatų 
ar a1dypų iisidėstymo pobūdi. bet ir atspindi ištisą ir 
savitą kaimiškos gyvensenos variantą. (Bos daugiau) 

Ar Europa pasmerkta mirčiai? 
jų. Mažėjant gyventojams, pra
sideda kllltūros pmaja: dinp
ta ldleyba. energija kiekviena
me bendruomenių sluoksnyje . 

kol Gyventojų statistikos tar
nyba, vad. Nimn centras, rašo, 
kad 202.5-tais metais Europoje 
musulmonų skaičius padaugės 
dvigubai 

HENB!!CM KIJDBEIKIS 

Žvmtriis vėjai dūbta palei 
tulčias Europos šventoves. 
Kartais prie durų pasirodo ko
kia moterėlė IU vaiku. 1llip ra
lo Amerikos žurnalistai - Pat
rick Buchanan, Bel Vitaglimo 
ir kiti. Gal jų mintys per daug 
radikalios, bet Europos nu
krlkUionėjimas aiškiai mato
mas. Žurnalistas P. Cannon 
rašo, kad penkiose pagrindi
nėse Europos valstybėse: 
Prancūzijoje, Belgijoje, Olan
dijoje, Vokietijoje ir Italijoje 
per paskutinius 30 metų šven
tovių lankymas nuo 40% nu
krito iki 20%. Nėra ko sakyti 
apie Skandinavą kraštus - ten 
Delimt Dievo įsakymų išmesti 
i šiuliles, šeima praktiškai ne
egziltuojL 

Rašytojas Mark Steyn žur
nale The New Criterion ailkiai 
trenkia, kad tai, ką mes vadi
DPDle Vabrq pasauliu, neišgy
vens šito iimtmečio, iš tikrųjų 
pradinp dar mūsų laikotarpy
je. 'Ikip kalbama apie daugeli 
Vakarų Buropos valstybių. 

Kas priYes jas prie šios ka-

tastrofos: Dievo bausmė u! iš
tvirkavimą. kitas pasaulinis ka
ras, maras, baisios ligos? Nei 
Dievo rykštė&, nei tokią dra
matinių įvykių nebua. Europa 
žengia i mirti, atsisakiusi au
ginti prieaugi, u!auginti vaikq, 
kurie pakeistų kasmet miritm
čius. Katalikų mokslininkat 
George Weigel rašo, jog Euro
pa "Ykdo demografių savūu
dybę, sistematilkai mažinda
ma gyventojų skaiči'q. Visoje 
vakarinėje Europoje ir Rytų 
Azijoje gimimų vidurkis že
miau 2.1 moteriai. Niekuomet 
per paskutinius 650 metų ir 
nuo maro laikų gimimų skai
čiua nenukrito taip .temai, taip 
ilgai ir daugelyje valstybių. 

Pagal Jungtinių 'Tu.utų 
(UN) statistiką, Patrick Bu
chanan knygoje The Death of 
the West rašo, kad apie 2050-
tus metus Buropoje (nuo Ia
landijos iki Rusijos) 728 milijo
nai gyventojų sumažės iki 600 
milijonų, o limtmečio pabai
goje beliks tik 207 milijonai. 

Kas awtiko Europoje, ko
dėl m.alėja gyventojai? Atsa-

.k:ymas - .tūsta leima. Piliuliq ir 
kitos abortinės tec:hnologijos 
dėka lytis naudojama ne vaikų 
gimimui. Moteiya nenori nusi
leisti vyrams ir siekia karjerų. 
Gimdymas joms tampa nema
loniu veiksmu. Thip lengva at
sikratyti - lengva kelionė i 
abortų kliniką. Mokslininko 
Veith foclžjuis: "Puaulis abor
tais hdo savo sekančią kartą". 

Amerikoje kas penkta mo
teris abortu nutraukia nėštu
mą. Europa toli gražu pralen
kia Ameriką. Rusijos dauguma 
moterq pergyvena po 4 abor
tus. UI kiekvieną gimusi - 2 
abortai. Reiškia, kad rusai su
naikina du trečdalius vaikų 
prieš jų gimimą Samprotauja
ma, kad hedonizmas - pasi
smagini1M filoaofija. vietoj vai
kų gimdymo, apėmė Europą. 

Dėl staigaus gyventojų 
mažėjimo Europos laukia liūd
na ateitis. Piliečiai yra ne tik 
vartotojai, bet ir gamintojai. 
Gyventojų trūkumu - galas 
ekonomikai. Darbo rankų ir 
kartu pirkėjų trūkumas. 'lhlb 
.k:ariq, truks mokesčių mokėto-

Krikščionybės atmetimas 
yra pagrindinė Valmrų pasau
lio kelio i mirti priežastis. Lai
kymasis religinių principų 
tmogų sulaiko nuo savanau
diiko elgesio, "kraštutinės au
tonomijos", kl1ri paskatino Eu
ropą pašalinti gilias religines 
lalmia ir moralinius įstatymm. 
'llU atvedė prie gimimų maf.ė
jimo. "Abortai, gimdymo kont
rolė, homoscbualų vedybos, 
paleistuvystė - šių dienų Eu
ropos kelrodis", - sako rašyto
jas Ganu.cm. Europos pasirink
tas keliu užpildyti gyventojų 
trllkwną gana rizikingus ir ve
da i bedugnę. 

Kadangi Šiaurės Afrika ir 
Viduriniai Rytai turi gyventojų 
perteklių, pigios darbo jėgos, 
per paskutinę šhntrnrl!io pusę 
milijonai musulmonų suplaukė 
i Europos valstybes. Prieš 50 
metų Buropoje tebuvo tik 
250,000 musulmonų, liandien 
- 20 milijoną. 

Vakariečiai jiems ne pa
-vyzdys. Kiekvienas musulmo
nas augina S-10 vaitų. Ameri-

'l1ligi, ko mllrai ir Ottoma
no imperija nepajėgė pasiekti, 
gimsta musulmoną Europa. 
Ialamizacija apvers Europos 
kultūrą. Europos Šetspyrai, 
Victor Hugo, Rembrandtas 
beliks tik muziejuose. Euro
piečiai, ieškodami viailkos lais
vės, siekdami atsi.kratyti bet 
kokių moralinių varltų, atsi
durs k1amo replėse. 

Priel Romos civilizaciją 
Italijoje gyvavo etruskų civili
.zucija. Kur jie šiandien? Pruy
ti kitų civilizacij1J. Po limto 
metų gal kils toks klausimas, 
kur yn itulai, jspanai, J'USlli? 

Nors m:OSą Tėvynėje nėra 
islamo problemos (jų tik 
2970). Didelė emigracija. 
abortai, homoseksualizmas 
bmbmas per spaudą, televizi
ją, o dabar jau ir per mokyklas 
- sugyventiniai be vedybų, be
vaikystė. Dorovės !lugimu pa
sivijo Europą. Ką mes, kiek
vienas lietuvis, galime padėti, 
kad mūsų tautos neištiktų et
ruskų likimas? 



Pasiruošta seminarams 
A.P.P.L.E. {Amerikos talka Lietuvos švieti

mui) 16-toji aktyvios ir įvairios veiklos vasara 
Lietuvoje artėja. Kasmet liepos mėn. vyksta 
Amerikos specialistų seminarai Lietuvoj nuo 
darželio iki vidurinės mokyklos aukščiausios 
klasės lygio mokytojams. Kadangi seminarai 
vyksta ir Vilniuje, ir Kaune, ir "Viltis" stovykla 
prie Baltijos jūros jaunuoliams su negaliomis, 
tai iš JAV-jų dalyvauja maždaug 50 dėstytojų. 
Kai kurie iš jų dar veda papildomus seminarus 
ir mažesniuose Lietuvos miestuose. Ryšium su 
š.m. veiklos reikalais, balandžio 21, 22, 23 d.d., 
Asheville miestelyje, NC, įvyko metinis pava
sarinis darbo savaitgalis A.P.P.L.E. vadovybės 
nariams. Tikslas suplanuoti iš anksto sėkmingą 
kursų programą. Toje vietovėje gyvena dvi ilga-

Pagyvės ekonomika ... 
Atkelta iš 3-čio psl. 

Man teko tyrinėti Suomijos Tampere miesto 
transformaciją iš tradicinės pramonės centro 
(beje, anksčiau dirbusio su Rusijos įmonėmis) į 
aukštųjų skaitmeninių technologijų ir žinių eko
nomikos dinamišką centrą - klasterį, bendradar
biaujantį su visu pasauliu. 

Mes, pasaulio lietuvių-akademikų iniciatyvi
nė grupė - Audra Mockaitis, Rūta Aidis ir kiti -
nusprendėme įsteigti tarptautinį mokslinį vers
lo-ekonomikos žurnalą anglų kalba, kuris vadin
sis The Baltic Business Journal - The New Hansa 
Journal (lietuviškai - Baltijos verslo - naujosios 
Hanzos žurnalas). 

Šis leidinys lyginamuoju požiūriu ir globaliu 
kontekstu nagrinės 11 Baltijos jūros regiono ša
lių verslą ir žinių ekonomika paremtą konkuren
cingumą bei tų šalių verslo irv ekonominės plėtros 
modernizavimo galimybes. Siame regione gyve
na apie 100 milijonų žmonių, regionas pagamina 
apie 10% bendro pasaulinio produkto. 

Istoriko ... 
Atkelta iš 1-mo psl. 

metės A.P.P.L.E. savanorės dėstytojos, spe
cialistės vaikų su negaliomis mokytojos - Katie 
Hoyle ir Myra Godwin. Jų dėka pasitarimai ir 
planavimai vyko labai sklandžiai. Juos vedė da
bartinis A.P.P.L.E. vadovas dr. Karl Janowitz, 
Filadelfijos universiteto profesorius. 

Daug prisidėjo Vaiva Vėbraitė, pernai 
užbaigusi vadovės kadenciją ir tebesanti prezi
dento V. Adamkaus patarėja švi~timo reika
lais. Iš viso dalyvavo 16 asmenų. Siais nutari
mais bus pasidalinta su visais šiemet į Lietuvą 
vykstančiais savanoriais darbuotojais - ypatin
gai su tais, kurie vyksta pirmą kartą. A.P.P.L.E. 
seminarai, žinomi Lietuvoje, visada laukiami ir 
gausiai lankomi. 

Irena Ross 

Ši mūsų iniciatyva atsiremia į senąsias sėk
mingas Baltijos jūros miestų prekybos tradicijas, 
žinomas Hanzos vardu. Norime tas tradicijas at
gaivinti ir pritaikyti XXI šimtmečio globaliai ži
nių ekonomikai. Daugelyje sričių Baltijos jūros 
regionas gali tapti kelrode žvaigžde pasaulio 
modernioje plėtroje, vadinamoje "smart 
growth". Tikimės patarnauti Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių verslui bei prisidėti prie Rytų-Va
karų verslo bendrabarbiavimo stiprinimo ir mo
dernizavimo europinės ir pasaulinės integracijos 
kontekste. 

Bendradarbiauti šiame žurnale pakvietėme 
garsius pasaulyje verslo, technologijos ir ekono
mikos ekspertus, pavyzdžiui, iš Harvardo ir Kylio 
universitetų, Kopenhagos verslo universiteto, 
Stokholmo ekonomikos universiteto ir panašiai. 
Patariamojoje taryboje dalyvaus iškilūs verslo 
atstovai iš Vakarų ir Rytų. Elektroniniu būdu at
siųsti straipsniai bus recenzuojami profesiona
liai - dvigubu incognito standartu. Taigi, angliš
kas Baltijos verslo - naujosios Hanzos žurnalas 
skaitmenine bei tradicine - spausdinta forma 
pasirodys 2007-ųjų pradžioje. 

Taip pat norėčiau pasisakyti dėl vieno 
konferencijos apraš~e iškelto klausimo, 
būtent: "Ar jis (t.y. Sapoka) buvo tipiškas 
(emigrantų) profesinės intelektualų grupės 
atstovas?" Aš pati prof. A. Šapokos nepaži
nojau, nes jis mirė, kai buvau dar vaikas. 
Tačiau vėliau, kai pradėjau pati rašyti isto
rinius darbus, susitikau su prof. Gidžiūnu, 
su V. Sruogiene ir su prof. Puzinu, kurie 
tikrai turėjo panašių savybių. Mielai ta in
formacija pasidalinsiu su istoriku, kuris 
norėtų apie tai rašyti (gali mane pasiekti 
el.paštu: rmazeika@sentex.ca). Reikia taip 
pat atsiminti, kad prof. Šapoka daug metų 
(nuo 1949 m. iki mirties) buvo vyriausias 
Kanados lietuvių laikraščio Tėviškės žiburiai 

PirmojoTŽ dešimtmečio leid~ai ir redaktoriai. Sėdi 
iš k. I. Matusevičiūtė, dr. A. Sapoka, kun. dr. Gaida. 
Stovi iš k. P. Razgaitis, B. Sakalas, J. Andrulis 

redaktorius, Kanados lietuvių gerbiamas ir mėgstamas. Taigi jis turėjo būti gana "tipiškas", arba ne
būtų tokiose pareigose išsilaikęs. Linkiu sėkmės ruošiant konferenciją ir sveikinu už tokį tinkamą 
žymaus istoriko pagerbimą. Pagarbiai, dr. Rasa Mažeika 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

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

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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Mažinami mokesčiai 
Paskelbtas pirmasis kon

servatorių vyriausybės finan
sinis planas 2007 metams 
daugelį nudžiugino, kitus nu
vylė. Jo nuostata aiški - riboti 
vyriausybės išlaidas, mažinti 
mokesčius žmonėms, vykdyti 
rinkiminius pažadus. Suma
žintos sumos kai kurioms 
programoms, tačiau daugiau 
lėšų skirta žemdirbiams, vi
daus apsaugos reikalams ir 
armijai. Konservatoriai pla
nuoja skirti l bln. per metus 
sunkiesiems oro lėktuvams ir 
kitai ginkluotei įsigyti. Numa
toma l% mažinti GST (Goods 
and Services Tux), asmeninius 
ir smulkiojo verslo bei organi
zacijų mokesčius. Iš viso kon
servatoriai yra pažadėję per 
penkerius metus, mažindami 
mokesčius, sutaupyti mokėto
jams 45 bln. dol. Numatytos 
mokesčių nuolaidos įsigyjan
tiems mėnesinius važiavimo 
bilietus, studentams ir tėvams, 
mokantiems už vaikų lavini
mą. Opozicija kritikuoja, kad 
nuolaidos TTC bilietui įsigyti 
ir vaiko išlaikymui žadėtieji 
1200 dol. pasitarnaus tik tur
tingiesiems, o mažų pajamų 
šeimos liks nuskriaustos, per 
mažai dėmesio oro apsaugai, 
kultūros ir meno reikalams. 

Kanados minkštos me
dienos sutartį su JAV Kana
dos miško pramonės darbi
ninkai vertina prieštaringai. 
Pagal paskutinį susitarimą, 
JAV pasilieka l iš 5 bln. Ka
nadai nesumokėtų baudų su
mos. Kanadai atveriama 
minkštosios medienos rinka. 
Prieš penkerius metus tarp 
Kanados ir JAV kilo ginčas 
dėl neteisėtai didelių JAV 
muitų. Kol ginčą tyrė įvairios 
organizacijos ir teismai, JAV 
siena Kanados medienai buvo 
uždaryta. Šalies miško pramo
nė patyrė daug nuostolių. Pa
saulio prekybos organizacija 
(World Trade Organization) 
buvo pripažinusi, kad Ameri
ka turinti išmokėti visą netei
sėtai surinktą muito mokesčių 
sumą Kanados medienos ruo
šėjams. Tačiau tik dabar pavy
ko surasti abiem pusėm priim
tiną sprendimą, nors neatme
tama galimybė ginčą dėl me
dienos toliau spręsti teisme. 

Gausėja norinčių tapti li
beralų partijos vadovais. Prie 
pirmųjų kandidatų G. Kenne
dy, M. Ignatieff ir kitų prisi
jungė buvęs Ontario NDP va
dovas Bob Rae ir Joe Volpe, 
Scott Brison (N. Scotia), bu
vęs "Tory", parbėgęs pas libe
ralus. Visi jie daugiausia iš 
Toronto ar rytinių provincijų. 
Apie savo norą dalyvauti libe
ralų vadovo rinkimuose pa
reiškė ir Hedy Fry (Vankuve
ris) vienintelė vakarinių pro
vincijų atstovė. Naujas libera
lų partijos vadovas bus renka
mas šį rudenį. 

Protesto dalyviai Toron
te, šaukdami visu balsu bent 
20 sek., tikėjosi atkreipti Ka
nados vyriausybės dėmesį į 
smurtą Darfure (Sudanas). 
Įvykius šioje Afrikos šalyje 
Jungtinių Tautų organizacija 
pavadino "didžiausia šio meto 
žmonijos nelaime". Ilgametės 
kovos tarp etninių grupių ir 

vyriausybės nualino šalį. Du 
milijonai žmonių tapo bena
miais, apie 300,000 žuvo. Bet 
kokios derybos tarp sukilėlių 
ir valdžios, netgi padedant 
Jungtinių Tautų organizacijai, 
nesėkmingos. Protesto mitin
gai JAV ir Kanadoje nori pri
versti vyriausybes atkreipti 
dėmesį į Darfuro tragediją, 
sustabdyti smurtą. Kanada 
per Afrikos sąjungos misiją 
(African Union mission) pa
deda Sudanui, skirdama iki 
170 mln. dol. socialinėms reik
mėms, įrengimams. 

Keturi kanadiečiai įrašyti 
JAV Time žurnalo pasaulio 
įtakingiausių žmonių sąraše. 
Tarp 100 kitų pasauliui svar
bių asmenybių paminėti krep
šininkas Steve Nash, Flickr 
tinklalapio kūrėjai Stewart 
Butterfield ir Caterina Fa
ke, EBay prezidentas Jeffry 
Skoll. Sąrašo sudarytojų nuo
mone, S. Nash ne tik labai ge
ras žaidėjas, bet ir patraukli 
be jokio egoizmo ir aroganci
jos asmenybė. Flickr kūrėjai 
sukūrė tinklalapį internete, 
kuris leidžia viso pasaulio fo
tografams labai greitai pasi
keisti savo darbais. EBay va
dovas J. Skoll pripažinimo su
silaukė už savo labdaros pro
jektus. 

Kanadoje gali būti lei
džiamas antrasis medicinos 
žurnalas. Prieš keletą mėne
sių tarp senojo nuo 1906 metų 
leidžiamo medicinos žurnalo 
redakcijos ir leidėjų kilo gin
čas dėl spausdinamų straips
nių atrankos, minčių reiškimo 
laisvės. Pora žurnalistų buvo 
atleisti, kiti išėjo savo noru. 
Dabar jie planuoja leisti naują 
medicinos žurnalą, skirtą Ka
nados ir tarptautiniams skai
tytojams. 

Elektroninis mokėjimas 
- patogus mokesčių atsiskai
tymo būdas - tampa vis popu
liaresnis. Kanados vartotojų 
sąjunga ragina šalies vyriausy
bę priimti įstatymą, saugantį 
mokėtojus. 2003 metais atlik
ta beveik 500 milijonų mokė
jimo operacijų. Sis skaičius 
nuolat didėja. Tačiau kartu 
gausėja skundų dėl klaidų ir 
netikslumų. Beveik 12% mo
kėtojų tvirtina turėję nesusi
pratimų. Dažniausiai pasitai
kančios klaidos: netikslus at
skaičiuotų pinigų kiekis, ne
tiksli data ir dvigubas mokėji
mas. Kanados mokesčių tar
nyba, kuri atsakinga už šią sri
tį, tvirtina, kad klaidos daug 
retesnės. Tačiau abi pusės su
tinka - elektroniniai atsiskai
tymai turi būti taip pat atidžiai 
tikrinami, kaip ir pinigai prie 
kasos langelio. 

Torontą galima vadinti 
bibliotekų sostine. Miesto vie
šoji biblioteka savo lankytojų 
ir teikiamų paslaugų skaičiumi 
gerokai lenkia didžiausią bib
liotekų tinklą JAV (Niujorkas, 
Queens). Praėjusiais metais 
Toronto bibliotekininkai lan
kytojams išdavė 30.4 mln. kny
gų, vaizdajuosčių ir muzikos 
garsaplokščių. Centrinė bib
lioteka turi 99 skyrius ir pir
mauja tarp pasaulio miestų pa
gal vienai bibliotekai tenkantį 
gyventojų skaičių. S.K. 
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<® AillSll Tf YY!\IEJE 
BANKROTUOJA 

"LIETUVOS AIDAS" 
Balandžio 21 d. Vilniaus 

apygardos teismas patenkino 
Valstybinės mokesčių inspek
cijos ieškinį dėl bankroto by
los iškėlimo bendrovei "Lie
tuvos aidas", anksčiau leidu
siai to paties pavadinimo laik
raštį. Lietuvos aido vyriausia
sis redaktorius Algirdas Pil
velis teigė, kad bendrovė bus 
likviduojama dėl kelis milijo
nus litų siekiančių skolų. Kaip 
skelbia BNS, jos bus grąžin
tos pardavus įmonei priklau
santį nekilnojamąjį turtą Vil
niuje. Dienraščio Lietuvos ai
das leidyba 2004 m. perduota 
įmonei "Trakų spaustuvė". 
2000 m. balandį A. Pilvelis iš 
Sauliaus Šaltenio nupirko 
kontrolinį "Lietuvos aido" 
akcijų paketą. A. Pilvelis yra 
laimėjęs valstybės skelbtas 
varžytines ir tikisi už 1. 777 
min. litų įsigyti 39.51 % nau
jienų agentūros "ELTA" 
akcijų. Dar 57.93% agentūros 
akcijų valdo su dienraščio 
Respublika leidėju Vitu Tom
kumi susijusios įmonės. 1917 
m. įsteigtas Lietuvos aidas bu
vo atkurtas 1990 m. kaip tuo
metinės Aukščiausiosios ta
rybos (Atkuriamojo seimo) ir 
Ministerių tarybos laikraštis. 

STAMBĖJA ŪKIAI 
Per dvejus metus Lietu

vos ūkiai sustambėjo - smul
kūs ūkiai dar labiau sumažėjo 
arba visiškai nutraukė žemės 
ūkio veiklą, o dideli ūkiai au
gino didesnius pasėlių plotus, 
laikė daugiau gyvulių. Kaip 
praneša BNS, per tą laiko
tarpį sumažėjo ir ūkininkau
jančių žmonių. Ūkių skaičius 
Lietuvoje per dvejus metus 
sumažėjo 7% iki 252,900. 
Vieni ūkiai žemę pardavė, 
dovanojo, kiti išnuomojo, tre
ti pasitraukė iš prekinės že
mės ūkio gamybos, už tai gau
dami paramą pagal kaimo 
plėtros programą, kaip rodo 
Statistikos departamento 
2005 m. birželį atlikto žemės 
ūkio struktūros tyrimo rezul
tatai. Vidutinis ūkio dydis pa
gal žemės ūkio naudmenų 
plotą per dvejus metus padi
gėjo 19% iki 11.1 _gektaro (2.7 
S. Am. "akrų"). Zemės ūkio 
naudmenų plotas padidėjo 
12% iki 2.8 min. ha, pasėlių 
plotas - 28% iki 1.7 mln. ha, 
galvijų, kiaulių bei paukščių 
skaičius - atitinkamai 13% 
iki 1 mln., 10% iki 1.2 min. 
bei 12% iki 9.8 min. Tyrimas 
parodė, kad žemės ūkyje dir
bančių darbuotojų skaičius 
2005 ir 2003 m. išliko pana
šus. 2005 m. žemės ūkyje dir
bo 510,500 ūkininkaujančių 
asmenų ir jų šeimos narių 
(2003 metais - 511,300), nuo
latinių samdomųjų darbuo
tojų sumažėjo 7% iki 26,600, 
o laikinų samdomųjų darbuo
tojų padaugėjo 20% iki 6,300. 
Dažniausiai pernai ūkį valdė 
pats ūkininkaujantis asmuo 
(98% ūkių), o 57% ūkio val
dytojų sudarė vyrai. 

NESIJAUČIA ES NARIAIS 
Praėjus dvejiems metams 

po Lietuvos įstojimo į Euro
pos sąjungą (ES), dauguma 
gyventojų iki šiol nepajuto, 

kad jų šalis yra visateisė ES 
narė. Tai rodo savaitraščio 
Veidas užsakymu balandžio 
20-21 d.d. atlikta apklausa 
Lietuvos didmiesčiuose - Vil
~iu j e, Kaune, Klaipėdoje, 
Siauliuose ir Panevėžyje. 
Anot tyrimo, du trečdaliai 
(68.7%) apklaustųjų nepaju
to, kad šalis jau dvejus metus 
yra pilnateisė ES narė. Dau
giausia tų, kurie pajuto na
rystę, yra Panevėžyje (26% ). 
Vilniuje yra daugiausia 
(20%) pajutusių bent mini
malias permainas Lietuvai ta
pus ES nare. Iš viso vienokias 
ar kitokias permainas pajuto 
net 52% studentų ar mokslei
vių, apie 32% žmonių, turin
čių aukštąjį išsilavinimą. Nors 
beveik du trečdaliai (60.9%) 
didmiesčių gyventojų tebesi
jaučią esą tik lietuviai, jau 
apie trečdalis (32.5%) ap
klaustųjų jaučiasi ir lietuviais, 
ir europiečiais. Labiausiai at
sakymai skiriasi nuo ap
klaustųjų amžiaus - kuo gy
ventoj ai vyresni, tuo labiau 
jie save laiko vien lietuviais. 
Tuo tarpu europiečiais (ar la
biau europiečiais) jaučiasi 
jaunimas ir studentija. Iš 
miestų labiausiai europine 
savijauta pasižymi klaipėdie
čiai. Apklausa parodė, kad 
daugiau nei pusė (52.5%) 
didmiesčių gyventojų neketi
na važiuoti dirbti į užsienį. 
Tarp 18-29 metų žmonių keti
nančiųjų važiuoti dirbti į už
sienį yra arti trečdalio, o tarp 
studentų - beveik pusė (47. 
6% ). Tarp jų daugiausia no
rinčių išvykti dirbti tik trum
pam. Mažiausiai dirbti į kitas 
ES šalis veržiasi šiauliečiai 
(8% ). Trečdalio (33.9%) ap
klaustųjų nuomone, per arti
miausią dešimtmetį ES plėt
ra turėtų apimti visą Vidurio 
ir Rytų Europą, Turkiją bei 
Kaukazą, skelbia BNS. 

DALYVAVO PRATYBOSE 
Lietuvos karinių jūrų 

pajėgų patrulinis laivas 
"Skalvis" dalyvavo didžiau
siose metų paieškos ir gelbė
jimo pratybose Baltijos jūroje 
"SAREX06", kurios vyko ba
landžio 24 - gegužės 1 d.d. 
Dalyvavo 16 laivų ir 5 lėktu
vai iš Švedijos, Suomijos, 
Lenkijos, Danijos ir Lietuvos. 
Pratybose, kurioms vadovavo 
Danijos karinės jūrų pajėgos, 
vyko teoriniai mokymai ir 
buvo vykdomos praktinės už
duotys, kurių metu pratybų 
dalyviai tobulino tarpusavio 
veiksmus jūroje ir ryšių pro
cedūras. 

SUMAŽĖJO GYVENTOJŲ 
Lietuvos gyventojų per 

pirmuosius du šių metų mė
nesius sumažėjo 4,000. Sta
tistikos departamento duo
menimis, kovo mėnesio pra
džioje Lietuvoje gyveno 3.399 
mln. gyventojų, o sausio pra
džioje - dar 3.403 min. Sau
sio-vasario mėnesiais šalyje 
gimė 4,657 kūdikių - tai yra 9 
mažiau nei praėjusių metų tą 
patį laikotarpį, mirė 8,806 
žmonių (912 daugiau). Emig
ravusiųjų skaičius sausį-va
sarį, palyginti su pernai tuo 
pačiu laikotarpiu, sumažėjo 
793 žmonėmis, o imigrantų -
padaugėjo 111. RSJ 

Montrealio Šv. Kazimiero parapijos mažasis mergaičių choras 1944 metais. Viduryje sėdi klebonas kun. 
ą.a. Jonas Bobinas, parapijos klebonas nuo 1929 iki 1960 metų, ir muz. komeozitorius a.a. Kazimieras 
Zižiūnas, parapijos chorvedys ir vargonininkas nuo 1923 iki jo mirties 1964 m. Sis choras yra vienas iš pa
čių pirmqjų Kanados lietuvių chorų, įsisteigęs 1916 metais Ntr. padovanojo Anna Žižiūnaitė-Šilkauskienė 

HAMILTONO PENSININKŲ NAMAI 

''RAMBVNAS'' 
Vieno miegamojo butai su virtuve 

apie $620 mėnesiui su apšildymu 

Jei norite apsigyventi dabar ar ateityje lietuvių tarpe 
ir gerai prižiūrėtame pastate su sporto kambariais, sau
na ir lietuviška biblioteka, gražioje gamtoje ant kalnelio, 
tarp ąžuolų ir pušelių -

UŽSIREGISTRUOKITE DABAR 

SKAMBINKITE 

905-526-8281 
Visi, kurie domisi apsigyventi ar apžiūrėti "RAMBYNĄ", 

kviečiami apsilankyti 

1880 Main St.W., Hamiltone, ON 

"RAMBYNO" administracija 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

A. PLENYS 
SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

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

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 

• 
1'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELfNIAl SUSIRG IMAJ 

~ ĮAUGĘ NAGA I 

~ V IETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRJEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKL ANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKrMAl 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAIS 

+ PROMAME VISUS 

PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERIL OS [RANKlAI 

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

London, ON 
ŠILUVOS MARUOS PARA

PIJOS vardas bus pakeistas į Ši
luvos Marijos misiją. Thi jau buvo 
žinoma, o gandai pateko į laik
raštį. Kreipiausi į vyskupiją dėl 
vardo keitimo. Atsakymą gavau, 
kad sudarytas komitetas, kuris 
peržiūri visos vyskupijos parapi
jas ir sprendžia jų likimą. Vienas 
parapijas sujungia, kitas uždaro, 
trečias naujai stato, kur būtinai 
reikatinga, bet tautinei parapijai, 
kaip Siluvos Matjjos, tik siūloma 
pakeisti vardą į Siluvos Marijos 
misiją. Niekas kita nesikeičia. 
Balandžio 27 d. paskelbtas visas 
~skupijos persitvarkymas. Dėl 
Siluvos Marijos parapijos buvo 
tik trumpas, kelių eilučių prane
šimas (kas nebuvo net kun. Kazi
mierui žinoma): "Šiluvos Marijos 
parapija užąaroma". Vietoje jos 
įsteigiama "Siluvos Marijos lietu
vių katalikų bendrija". Kilo viso
kie gandai ir abejonės, įtarimai. 
Buvo informuotas prel. E. Putri
mas ir L.K. Kunigų vienybė. 

Gegužės l d. atvyko vyskupi
jos atstovas Andrus Bailey (para
pijų koordinatorius) į mūsų para
piją, joje esant kleb. K. Kaknevi
čiui ir parapijos tarybos narei D. 
Chainauskienei. A. Bailey atsi
prašė, kad nebuvom informuoti 
apie netinkamą parapijai vardą 
"misija", nes jiems tik prieš pora 
dienų advokato buvo paaiškinta 
ir todėl parinktas vardas "Šiluvos 
Marijos lietuvių katalikų bend
rija". Į mūsų paduotą 12 klausi
mų-abejonių sąrašą atstovas at
sakė savo ir vyskupo vardu, kad 
niekas nebus pakeista, kas buvo 
per 40 metų. "Kol turėsite savo 
tautos kunigą, turėsite užtenka
mai lėšų padengti sąskaitas, turi
te šventovę, tai niekas nesikeis" . 
(Raštiška garantija). Thigi turime 
rūpintis, kad turėtume lietuvį ku
~igą, užtenkamai lėšų iš!aikyti 
Siluvos Marijos bendriją. Siluvos 
Marijos šventovė dar ilgai švies 
lietuviams. 

Kun. K. Kaknevičius 

nr /AAt..V: FOUR SEASONS 
IU"//'r'U~\.; REALTV LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarn a
mi us, ūki us, žem es 

Wasagos, Staynerio ir 
Co llingwoodo apy

li nkėse kre ipki 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: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 



"Lietuvių balso" dviguba šventė 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

Tai Kovo 11-toji ir literatū
ros premijų įteikimo šventė, 
kurią jau ketvirtą kartą surengė 
laikraštis Lietuvių balsas. Ji įvy
ko š.m. kovo 12 d. Jaunimo 
centre, Čikagoje. Šventę pra
dėjo visus pasveikinusi Daina 
Dumbrienė, Lietuvių spaudos 
bendrovės, Lietuvių balso leidė
jas, pirmininkė ir pakvietė Da
lią Sokienę vesti programai. Į 
sceną buvo pakviesti: Lietuvos 
balso vyr. red. Vytautas Ra
džius, Lietuvių rašytojų draugi
jos pirm. Stasė Petersonienė, 
(dr. Jonui Adomavičiui, kon
kurso mecenatui, negalėjus da
lyvauti, jam simboliškai buvo 
palikta tuščia kėdė), LR gen. 
kons. Arvydas Daunoravičius, 
Daina Dumbrienė, kun. Anta
nas Gražulis, SJ, Sigita Balze
kienė, Amerikos Lietuvių fon
do v-bos pirmininkė ir Anatoli
jus Kairys, vertinimo komisijos 
pirmininkas. 

Buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas ir tylos minute pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Kun. A. Gražulis, SJ, sukalbėjo 
maldą. D. Sokienė perskaitė 
Lietuvos respublikos Aukščiau
sios tarybos valstybės atstatymo 
aktą. Lietuvos gen. kons. A. 
Daunoravičius, savo žodyje iš
kėlęs Vasario 16-osios ir Kovo 
11-osios reikšmę, kalbėjo apie 
Lietuvos padėtį. Pažvelgęs 
trumpai į praėjusius metus Lie
tuvoj e sakė: "Būtų neteisinga 
sakyti, kad Lietuvoje viskas ge
rai. Yra dalykų, kurie netenki
na daugelio iš mūsų ... Problema 
ir rūpesčiai - tai neatsiejama 
kiekvieno žmogaus, kiekvienos 
tautos, kiekvienos valstybės eg
zistencijos dalis. Jų atviras įvar
dinimas bei jų suvokimas jau 
yra didelis žingsnis sprendimo 
link. Būkime kritiški ir reiklūs, 
bet neleiskim neigiamoms emo
cijoms nusverti Lietuvos rea-

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

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

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda" 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

lios pažangos, jos realių laimė
jimų". 

"Būkime patriotai ir neuž
mirškime, kad prieš 16 metų 
Lietuva skendėjo nežinioje dėl 
savo ateities, o daugelis dabar
tinių realijų atrodė kaip nepa
siekiama svajonė. Nenuvertin
kime tų laimėjimų". Baigdamas 
kvietė "Susitelkę kurkime jos 
ateitį, taip pasinaudosime isto
rine galimybe atkurtą nepri
klausomybę įprasminti oriu gy
venimu". Gen. konsulo kalba 
buvo palydėta gausių plojimų, 
ne vien tik dėl jos gilios minties, 
bet ir labai mėgstamo beveik 
visuose lietuviškuose rengi
niuose dalyvaujančio paties 
gen. konsulo A. Daunoravi
čiaus. 

Konkurso vertinimo komi
sijos pirm. A. Kairys perskaitė 
Vertinimo komisijos aktą. l-ji 
5000 dol. premija paskirta 
"Močiutės" slapyvardžiu pasi
rašiusiai dr. Aldonai Vasiliaus
kienei už monografinį veikalą 
Arkivyskupas Mečislovas Reinys. 
11-ji 3000 dol. premija teko sla
pyvardžiu "Vėjūnė" pasirašiu
siai Nijolei Kliukaitei-Kepenie
nei už kūrinį Šatrijos Ragana. 
III-ji 2000 dol. premija paskirta 
slapyvardžiu "Giedrius Balan
dis" pasirašiusiam Juozui 
Kundrotui už kūrinį Kryžiau, 
prikalęs mane. 

Konkursui buvo atsiųsta 20 
kūrinių. Vertinimo komisiją su
darė: Alfredas Gusčius, Bro
nius Raguotis iš Lietuvos ir 
Anatolijus Kairys (pirm.), Stasė 
Petersonienė ir Vytautas Voler
tas iš JAV. Nė vienas laureatas 
negalėjo šventėje dalyvauti. 
Dalia Sokienė perskaitė nuo
širdžius padėkos laiškus iš dr. 
Aldonos Vasiliauskienės ir Ni
jolės Kepenienės. Ji taip pat 
perskaitė ir dr. Jono Adomavi
čiaus sveikinimo laišką laurea
tams ir šventės rengėjams. 

Žodį tarė ir Lietuvių balso 
vyr. red. Vytautas Radžius, ku
ris prieš daugelį metų iškėlė to
kio literatūrinio konkurso min
tį, rado mecenatą ir suorganiza
vo net 4 konkursus. V. Radžius 
priminė buvusiųjų konkursų te
mas: 1-asis - apie partizanus ir 
tremtinius (buvo atsiųsti 54 kū
riniai), 11-asis - Vardan nedalo
mos tautos (75 kūriniai), 111-
čiasis Mes - Lietuva (73 kūri
niai) ir šis paskutinysis - Bran
ginkime lietuvių tautos dvasines 
vertybes (20 kūrinių, 4 rasti ne
atitinkantys temos). Premijuo
tieji kūriniai buvo išspausdinti 
ir taip lietuvių literatūra buvo 
praturtinta keliolika vertingų 
kūrinių. Sveikinimo žodį tarė 
Domas Adomaitis, ypač iškėlęs 
lietuvių kalbos senumą ir grožį. 

Šioje šventėje buvo dar ap
donavotas Lietuvos garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza, kuris nuo 
š.m. pradžios pasitraukė iš šių 
pareigų. Gen. kons. A. Dauno
ravičius perskaitė ir įteikė jam 
užsienio reikalų ministerio An
tano Valionio padėkos raštą. 
Taip pat buvo apdovanotas ir 
rašytojas Stasys Džiugas, ku
riam gen. konsulas įteikė Lietu
vos valstybės Riterio kryžiaus 
ordiną. Abu apdovanotieji pa
dėkojo trumpais nuoširdžiais 
žodžiais. Amerikos Lietuvių 
fondo vardu sveikinimo žodį 
tarė LF v-bos pirm. Sigita Bal
zekienė. Sveikino ir Lietuvių 
rašytojų dr-jos pirm. Stasė Pe
tersonienė. 

Po pertraukos buvo meni
nė dalis, kurią atliko solistai 
Lijana Kopūstaitė-Pauletti ir 
Linas Sprindys. Pradžioje jie 
dainavo po vieną solo dainą, o 
po to skambėjo duetai, lietuvių 
ir užsienio kompozitorių kūri
niai. Jiems akompanavo muz. 
Ričardas Sokas. Po meninės 
dalies buvo Aldonos Šoliūnie
nės paruošta iškilminga vaka
rienė. 

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 MILIJONA DOLERIU 

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 ....... 2.25% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
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 
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E~ LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

Virginijos karo instituto 
(Virginia Military Institute) 
kvietimu, Lietuvos ambasado
rius V. Ušackas Vašingtone 
skaitė paskaitą ES ir NATO 
plėtros įtaka Europos ir Ameri
kos santy~iams. Europos są
jungos ir SAS (NATO) plėtra, 
pasak ambasadoriaus, buvo 
svarbus žingsnis kuriant lais
vą, vientisą, saugią ir stiprią 
Europą, pasirengusią kovoti 
su XXI šimtmečio grėsmėmis 
ir iššūkiais, kartu būdama ly
giaverte JAV-bių bendrininke, 
plečiant demokratijos ir lais
vės erdvę bei ginant žmogaus 
teises pasaulyje. Ambasado
rius pažymę.Jo, kad Europos 
sąjungos ir SAS (NATO) plė
tra panaikino vadinamąsias 
"pilkąsias zonas", sukėlusias 
1-mąjį ir 11-tąjį Pasaulinius ka
rus. Plėtra taipgi tapusi pa
traukliu pavyzdžiu Ukrainai, 
Gruzijai, Moldavai, Kroatijai, 
Serbijai ir kitoms šalims. La
bai svarbu esą, kad narystė 
Europos sąjungoje ir SAS 
(NATO) būtų atvira visoms 
laisvę mylinčioms ir demokra
tiją išpažįstančioms tautoms. 
V. Ušackas, kalbėdamas apie 
Ukrainos galimybe~ tapti Eu
ropos sąjungos ir SAS nare, 
pažymėjo, jog labai svarbu, 
kad ši valstybė tęstų demok
ratijos ir ekonomikos reformas. 

Britanija 
Kaip rodo šio krašto sta

tistika, po Europos sąjungos 
plėtros 2004 m. į Britaniją iš 
viso atvyko 346,000 imigrantų 
iš Europos sąjungos naujųjų 
narių - daugiausia iš Lenkijos, 
Lietuvos ir Slovakijos. Dau
guma iš tų atvykusiųjų buvo 
jauni (18-34 m.) ir nevedę. Iš 
Lenkijos atvyko 204,895 žmo
nės, iš Lietuvos 44, 715 ir Slo
vakijos 36,355 žmonės. Lietu
vos statistikos departamento 
duomenimis, pernai į Britani
ją išvyko 4,200 krašto gyven
tojų. Britų vyriausybė pažymi, 
kad praėjusių metų pabaigoje 
darbo ieškančių žmonių iš Vi
durio ir Rytų Europos srautas 
ėmė silpnėti. Taipgi pažymi
ma, kad ekonominis poveikis 
Britanijai buvęs teigiamas. 
Pastaroji yra viena iš trijų Eu
ropos valstybių, atvėrusi savo 
darbo rinką Europos sąjun
gos naujosioms narėms. Kiti 
gu tokie kraštai yra Airija ir 
Svedija. 

Irakas 
Šiame krašte, netoli AI 

Harta miesto, LITCON-7 
Lietuvos kariai, atlikdami sa
vo užduotį, buvo apšaudyti. 
Nė vienas karys nenukentėjo 
- sėkmingai pavyko atsitrauk
ti. Kariai, vykdami į užduoties 
vietą, pastebėjo tris įtartinus 
asmenis. Vienas iš jų nešėsi 
kulkosvaidį. Jie buvo sulaikyti 
ir atimtas ginklas. Po penkio
likos minučių į lietuvius buvo 
paleisti šūviai ir netoli pasigir
do du sprogimai. Lietuvos ka
riai atsišaudė ir sukeltų dūmų 
priedanga pasitraukė. Tarp
tautinę taikos palaikymo misi
ją Irake atliekantis LITCON-
7 būrys yra sudarytas iš pus
šimčio profesinės karo tarny
bos karių, tarnaujančių Lietu
vos didžiojo kunigaikščio Al
girdo mechanizuotame pės
tininkų batalione. 

Kolumbija 
Lietuvos nepriklausomy

bės atstatymo šventė buvo pa
minėta ir Kolumbijos lietuvių. 
Lietuvos generalinė konsulė 
Laima Grigaliūnas de Didžiu
lis Bogotoje bei Lietuvių bend
ruomenės pirmininkė Stasė 
Slotkutė pakvietė šio krašto 
lietuvius atšvęsti didžiąją Lie
tuvos šventę Didžiulių ūkyje. 
Iš Bogotos, Medilino ir Villa
vicencio suvažiavo 80 tautie
čių. Į patalpas, kuriose vyko 
šventė, du jaunuoliai Eglutė 
Slotkutė ir Vytas Slotkus įne
šė Lietuvos ir Kolumbijos vė
liavas. Buvo atnašautos Mi
šios, o po jų sugiedotas Tautos 
himnas. Apie Vasario 16-osios 
ir Kovo 11-osios reikšmę bei 
Lietuvos istoriją įdomiai kal
bėjo Liudas Klemas. Dar žo
džius tarė garbės konsulė L. 
de Didžiulis, Lietuvių bend
ruomenės pirm. S. Slotkutė ir 
žymusis Pietų Amerikos lietu
vis dr. A. Mockus. Jaunuolis 
A. Razminas papasakojo apie 
savo brolio Sebastian dalyva
vimą Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo kongrese, pažymėda
mas, kad šis kongresas skatino 
jaunimą labiau domėtis lietu
vybe, išmokti lietuvių kalbą ir 
suburti Kolumbijos lietuvių 
jaunimą. 

Naujoji Zelandija 
Jurgis Pečiulaitis, naujai 

paskirtas Lietuvos garbės 
konsulas N. Zelandijoje (vie
toj atsistatydinusio Sauliaus 
Petraškos ), gimė 1941 m. Vil
niuje. 1944 m. su t~vais pasi
traukė į Austriją. Cia Pečiu
laičių šeima gyveno pabėgėlių 
stovykloje, iš kurios 1949 m. 
išvyko į N. Zelandiją. Jurgis 
pradžios ir vidurinį išsilavini
mą įgijo katalikų mokykloje 
Auckland mieste. Baigęs gim
naziją, studijavo ir baigė Ma
nukau technikos institutą. Di
rektoriaus pareigose darba
vosi vienoje Fordo automobi
lių įmonėje Auckland mieste. 
Jurgis Pečiulaitis yra pasižy
mėjęs sporte, vėliau tapęs 
"Rugby Club" treneriu ir ad
ministratoriumi. O šiuo metu 
yra išrinktas šio klubo garbės 
nariu visam gyvenimui. Jis 
taipgi buvo veiklus ir lietuvių 
bendruomenėje. Dalyvavo 
XI-ajame Pasaulio lietuvių 
bendruomenės seime, įvyku
siame 2003 m. Vilniuje. Jurgis 
Pečiulaitis yra vedęs Marga
ret, su kuria išaugino 4 vaikus 
ir susilaukė 3-jų vaikaičių. Gy
vena Auckland mieste. 

Gudija 
"Gervėčių" klubo metinis 

susirinkimas įvyko vasario 2 
d. Vilniaus mokytojų namuo
se. Jį pradėjo ir išsamų prane
šimą padarė klubo pirm. A. 
Augulis. Pasak pirmininko, 
klubas pastoviai remia Rim
džiūnų lietuvių mokyklą (pa
rūpino kompiuterių, žemėla
pių), Pelesos lietuvių mokyk
lą, Gervėčių lietuvių parapiją. 
Daug prisidėjo organizuojant 
"Paribio dainos" festivalį. 
Ašmenos kapinėse pasirūpin
ta pastatydinti lietuvių ka
riams paminklą. Klubas pla
nuoja renginius Bezdonyse, 
Trakuose, Rokiškyje ir Kupiš
kyje. Taipgi rengiamasi birže
lio 9-12 d.d. "Paribio dainos" 
šventei. J.A. 
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VIDAVOSYLIENĖ 

Nors žiema dar nesitraukia 
iš gimtinės, bet kaimo bend
ruomenės nutarė susiburti ra
jone ir su gera nuotaika pasi
tikti pavasarį ir artėjančius dar-

Saulėgrąža 

Kompozitorė Raminta 
Šerkšnytė prieš trejus metus 
koncertavo Toronte, paliko 
įspūdį, kuris įkvėpė ansamblio 
"New Music Concerts" vadovą 
Robert Aitken vėl pakviesti ją 
Torontan ir pateikti koncertą 
"Baltic Currents" balandžio 30 
d. Koncertas įvyko "Glenn 
Gould Studio" auditorijoje. 
Dalyvavo apie 150 klausytojų. 

R. Šerkšnytė, kaip rašoma 
jos tinklalapyje internete (www. 
mic.lt/c), gimusi 1975 m. Kau
ne. 1982-1994 m. mokėsi Kau
no J. Naujalio muzikos gimna
zijoje fortepijono (mokytoja -
jos teta ir krikšto motina Ry
mantė Šerkšnytė ), kompozici
jos bei muzikos teorijos. 1994-
2000 m. studijavo kompoziciją 
Lietuvos muzikos akademijoje, 
prof. Osvaldo Balakausko kla
sėje. 1997 m. dalyvavo Naujo
sios muzikos kursuose Rostoke 
(Vokietija), 1998 m. - Darmš
tate (Vokietija), 2001 ir 2004 
m. - "Young Composers' Mee
ting" Apeldoorne (Olandija), 
2002 m. - Tarptautiniuose kom
pozitorių kursuose Stokholme 
(Švedija) ir Dundagoje (Latvi
ja), 2004 ir 2005 m. - "Nordic 
Composers' Workshop" Sta
vangeryje (Norvegija), 2005 m. 
- "Acanthes" meistriškumo 
kursuose kompozitoriams Met
ze (Prancūzija), kur lankė Loui
so Andriesseno, Magnuso 
Lindbergo, Gyorgy Kurtago, 
Helmuto Lachenmanno, Wolf
gango Rihmo, Pascalio Dusa
pino, Vladimiro Turnopolskio, 
Ole Liitzow-Holmo ir kt. kom
pozicijos seminarus. 2005 me
tais gavo stipendiją kūrybiniam 
darbui menininkų namuose 

Po saulėgrąžos žiedu 
bus. Visi, nešini krepšeliais, rin
kosi į Vilkaviškio parapijos salę. 
Stalai pasipuošė vaišėmis, gėlė-

Ntr. R.R. Otto 

mis, pleveno žvakelės. 
Skamba muzika, dainos. 

Šventės vedėjai skambiais poe
zijos posmais pradėjo šį rengi
nį. Ant stalelio, pintinėje 37 
saulėgrąžų žiedai. Priesaikos 
žodžius taria trys naujų bend
ruomenių pirmininkai, Regina 
Naujokaitienė, aktyvi kraštoty
rininkė, Sūduvos bendruome
nės pirmininkė, pintinėlę papil
do 40-ąja saulėgrąža. Thi gana 
gausus kaimo bendruomenių 
skaičius rajone, kurių apimtis ir 
veikla yra įvairaus turinio. Ta
čiau visų kaimo žmonių bend
ras tikslas - vienytis, padėti ne
laimėje, pabendrauti, prižiūrėti 
tvarką savame kieme, laukuo
se, kaime, mus supančioje ap
linkoje. 

Bendruomenių pirminin-

kai gavo užduotis pranešti, ką 
užaugino ar pagamino. Taigi 
prisistatymo metu skambėjo 
humoristinės dainos, puikavosi 
užauginto augalo suvenyrai, o 
komisijai teko ragauti ir įvertin
ti pagamintus patiekalus iš įvai
rių augalų. Visiems svečiams 
taip pat teko paragauti dar ne
matytų patiekalų. 

Stalą papuošė įvairiausi 
obuolių, svogūnų, agurkų, mor
kų, bulvių, kopūstų, kruopų, 
burokėlių, kiaušinių, miltų su
venyrai bei patiekalai. Tai pui
kus lietuviškų patiekalų išradin
gumas ir skanumas. Ant kopūs
to lapo keptas paršelis, svogūnų 
sriuba bei tortas, plokštainis ar 
vėdarai, agurkiniai skanėstai, 
kiaušinio išmonė, pupų ir pu
pelių, duonos, pyrago, grikių 

Kylanti Lietuvos kompozitorė 
Kiinstlerdorf Schūppingen (Vo
kietija). 

1995 m. Juozo Gruodžio 
vardo kompozitorių konkurse 
Raminta Šerkšnytė gavo l pre
miją už kūrinį Misterioso dviem 
fleitom ir kontrabosui. 2003 
metais laimėjo prizą už ge
riausią kamerinį kūrinį (Rytų 
elegija styginių kvartetui) Lie
tuvos kompozitorių sąjungos 
surengtame geriausių metų kū
rinių konkurse. 2005 m. apdo
vanota "Auksiniu scenos kry
žiumi" (kaip geriausia metų 
teatro kompozitorė) bei Lietu
vos Kultūros ministerijos pre
mija jauniesiems menininkams. 
Tais pačiais metais jos kompo
zicija Vortex smuikui solo ir di
deliam ansambliui tapo reko
menduojamu kūriniu bendrojo
j e kategorijoje Tarptautinėje 
kompozitorių tribūnoje (Vie
na) bei buvo atrinkta į "Gau
deamus" konkurso baigmę. 

Kaip kompozitorė ir pia
nistė Raminta Serkšnytė nuolat 
dalyvauja šiuolaikinės muzikos 
renginiuose, jos muzika buvo 
atlikta festivaliuose - ISCM Pa
saulio naujosios muzikos die
nos (Zagrebas, 2005), "New 
Paths in Music" (Niujorkas, 
2005), "Gaudeamus Music 
Week" (Amsterdamas, 2004, 
2005), "Klangspuren" (Tirolis, 
2004), "Forum neuer Musik" 
(Kiolnas, 2004), "Musik unse
rer Zeit" (Miunsteris, 2004 ), 
"Arts & Science Festival" 
(Stokholmas, 2002), "Arena" 
(Ryga, 2002), "Gaida" (Vilnius, 
1997, 2000, 2002-2005), "Jauna 

Lietuvos kompozitorė Raminta Šerkšnytė su torontiečiu TŽ 
bendradarbiu Genium Procuta Ntr. R. Jonaitienės 

muzika" (Vilnius, 2001) ir ki
tuose, taip pat skambėjo kon
certuose Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Švedijoje, Norvegijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Prancū
zijoje, Austrijoje, Olandijoje, 
Vokietijoje, Belgijoje, Lenki
joje, Kanadoje, Argentinoje, 
JAV. 

R. Šerkšnytė, bfidama To
ronte, aplankė ir TZ redakciją 
gegužės 2 d. Turėjome progos 
paklausinėti apie jos kūrybinį 
gyvenimą. 

- Kokio amžiaus būdama 
pradėjote muzikos pamokas ir 
kuriuo instrumentu? 

- Fortepijonu groti pradė
jau mokytis būdama 6 metų. 
Visa šeima mėgsta muziką, o 

didžiausią įtaką darė teta Ry
mantė. Būdama 7 metų dažnai 
mėgdavau improvizuoti skam
bindama fortepijonu, ir netru
kus pradėjau užrašinėti tas im
provizacijas, tai buvo tokie pir
mieji vaikiški bandymai, kurie 
vėliau peraugo į kiek rimtesnes 
kompozicijas, kurias pradėjau 
rašyti būdama 15 metų, o 16 
metų surengiau didelį rečitalį 2 
dalių - viena buvo skirta mano 
kaip pianistės pasirodymui, kita 
- kūrybai, kur kūrinius atliko J. 
Naujalio muzikos gimnazijos 
(kurioje aš tuo metu mokiausi) 
mokiniai bei mokytojai. 

- Kuriame krašte už Lietu
vos ribų pirmą kartą buvo atlik
tas Jūsų kūrinys? 

įvairenybės ir skanumėlis. 
Renginio metu bendruo

menėms buvo įteikta metų no
minacijos. Gražiškiečiams "Ant 
šyvio - į žvaigždes", nes jie iš
garsėję šyvio šokdinimo tradi
cijomis, kitoms "Plunksnos bro
liai", "Dideli darbai - iš smulk
menų", "Keliai, keleliai", "At
verkime kelius jaunimui" ir t.t. 

Nuotaikingą koncertą pa
dovanojo Liveta ir Petras Kaz
lauskai. Ilgai skambėjo muzikos 
akordai, nuotaikingai sukosi 
jaunos, subrendusios, pagyve
nusios ir baltos kaip pavasario 
obelėlės poros. Čia pamiršome 
kasdieninius rūpesčius, politi
ką, teisybę ir skriaudas. Sypse
na puošė visų veidus, spindulia
vo geranoriška šiluma, svečiai 
ir dalyviai rado bendrą kalbą, 
nes visų bendras tikslas: gražus 
ir turtingas kaimas, miestas, jų 
žmonės. Tuomet bus graži ir 
turtinga mūsų Tėvynė Lietuva. 

- Būdama 21 metų sėkmin
gai savo kūrinius atlikau Latvi
joje bei Estijoje, gal nuo kokių 
2002 metų mano kūryba nuolat 
skamba užsienyje. 2003-siais 
metais mano kūryba pirmą kar
tą buvo atlikta Kanadoje per 
"New Music Concerts" kon
certą. 

- Kaip užsimezgė Jūsų ryšys 
su Kanados muzikos pasauliu, 
kuris Jus ir vėl atvedė į Torontą 
dabar? 

- 2003 metų koncertui ma
ne rekomendavo mano dėstyto
jas profesorius Osvaldas Bala
kauskas. Tuomet skambėjęs 
mano kūrinys Rytų elegija sty
ginių kvartetui sulaukė didelio 
pasisekimo ir "New Music Con
certs" meno vadovas Robert 
Aitken nusprendė mane pa
kviesti antrą kartą, suteikęs 
man galimybę sudaryti koncer
to programą bei užsakęs šiam 
koncertui kūrinį. 

- Apibūdinkite savo kūri
nius, atliktus Toronte š.m. ba
landžio 30 d. 

- Koncerte skambėjo mano 
naujas kūrinys Almond Blos
som (Migdolų žydėji11JaS) kame
riniam ansambliui. Sio kūrinio 
įkvėpimu tapo to paties pava
dinimo Van Gogh paveikslas. 
Kadangi paveikslas yra ypatin
gai šviesus ir impresionistiškas, 
tai ir mano kūrinyje vyrauja 
šviesios impresionistinės spal
vos. Kitas skambėjęs mano kū
rinys - Vortex (Sūkurys) smui
kui solo ir instrumentiniam 
ansambliui - visai kitokios nuo
taikos - niūrus ir dramatiškas: 

Nukelta į 9-tą psl. 

Toronto tautinių šokių grupės "Atžalynas" 35-mečio koncerte š.m. balandžio 29 d. (Runnymede Collegiate, Toronte) pavaizduoti lietuviški vestuviniai šoki.ai ~u 
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Lietuvės kompozitorės muzika 
Latviai ir estai gėrėjosi lietuvių kompozitorių muzika, atlikta 

Toronto "Baltic Currents" koncerte balandžio 30 d. 

IRENA ROSS 

Šis koncertas įvyko CBC (Canadian Broad
casting Corporation) centrinio pastato auditori
joje - Glenn Gould Studio - su puikia akustika 
ir su visa aparatūra programų įrašymui tolimes
niam transliavimui per radiją. Taigi šis "Baltic 
Currents" koncertas ir bus transliuojamas per 
CBC Radio Two (FM 94.1) š.m. gegužės 21 d., 
!O val. vakare per "Two New Hours" programą. 
Sio koncerto rengėjai, "New Music Concerts", 
Toronte veikia jau 35 metai. 

Progsamoje buvo atlikti du kūriniai 
Ramintos Serkšnytės (g. 1975); vienas - Algirdo 
Martinaičio (g. 1950); ir penki M.K. Čiurlionio 
(1875-1911) preliuqai, kuriuos fortepijonu pa
skambino Raminta Serkšnytė, specialiai į šį kon
certą atvykusi iš Lietuvos. Programoje taip pat 
buvo atliktas vienas kūrinys jaunos estės Helena 
Tulve (g. 1972) ir vienas jauno latvio Andris 
Dzentis (g. 1978). Pastarieji taip pat atvyko iš 
savo tėvynių dalyvauti šiame koncerte. Taigi 
šioje programoje atlikti keturi kūriniai lietuvių 
kompozitorių ir po vieną estės ir latvio. Visus, 
išskyrus vieną, atliko kamerinis orkestras diri
guojant "New Music Concerts" meno vadovui 
Robert Aitken. 

Toronte Ramintos Šerkšnytės kūriniai buvo 
atlikti jau antrą kartą. Pirmą kartą ji dalyvavo 
"New Music Concerts" programoje 2003 metais. 
Nuo to laiko jos kūriniai buvo įtraukti į reper
tuarus žinomų atlikėjų įvairiuose pasaulio kraš
tuose: Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedi
joje, Norvegijoje, JAV-bėse ir savaime aišku Vil
niuje. Raminta priima kvietimus dalyvauti kon
certuose, kuriuose atliekami jos kūriniai. 

Prieš koncerto pradžią, "New Music Con
certs" meno vadovas Robert Aitken pasikalbėjo 
su visais trim gerai angliškai kalbančiais jaunais 
kompozitoriais, kurie, atsakydami į klausimus, 
papasakojo apie savo karjeros eigą ir taip pat 
apie muzikos raidą jų valstybėse. Tai trys gabūs, 
įdomūs žmonės, be pretenzijų. 
v Programoje pirmiausia išgirdome Ramintos 
SerkšnytėsAlmond Blossom l Migdolų žiedai. Tai 
buvo šio kūrinio pasaulinė premjera, atlikta ka
merinio orkestro. Publika reagavo labai spon
taniškai gausiais plojimais. Kompozitorė tris 
kartus grįžo į sceną priimti tokio entuziastiško 
įvertinimo. O kai ji atliko Čiurlionio preliudus 
fortepijonu kitoje programos dalyje, tai žmonių 
entuziazmas n~t pakilo, jiems reiškiant padėką 
už tokį puikų Ciurlionio kūrybos atlikimą. 

Po to Algio Martinaičio Bird of Eden/Rojaus 
paukštis, elektroniniu violončelu atliko Toronto 
Symphony Orchestra violončelistas David 
Hetherington, lydimas pritaikytos įrašo mu
zikos. Tas imponuojantis kūrinys pateko į labai 
įgudusias atlikėjo rankas ir taip pat susilaukė 
užtarnauto klausytojų įvertinimo. 

Estės Helena Tulve kūrinio Lumineux/ 
opaque (Šviesa l tamsa) atlikimas reikalaująs 
tiesiog akrobatikos iš smuikininkės, violončelisto 
ir pianisto taip pat buvo labai teigiamai įvertin
tas. Ją, atėjusią į sceną, estų bendruomenės 
atstovė apdovanojo gėlių puokšte. Ji buvo vie
nintelė sulaukusi tokio mosto ... 

Po pertraukos išgirdome latvio Andris 
Dzenitis kūrinį, kurį įkvėpė poetas e.e. cum
mings. Jį atliko ll!ezzo-sopranas ir šešių instru
mentų orkestras. Sis dar 30 metų neturįs kompo-

Kylanti ... 
Atkelta iš 8-to psl. 

čia didžiulis 15 instrumentų ansamblis traktuo
jamas kaip griaunantis sūkurys, palaipsniui vis 
labiau "skandinantis" griaunančiajai sūkurio 
jėgai besipriešinantį solistą. 

- Šiame koncerte Jūs buvote publikos ypatin
gai šiltai ir su entuziazmu įv.!rtinta ir po pasigėrė
tino atlikimo fortepijonu Ciurlionio preliudų ir 
kameriniam orkestrui atlikus abu Jūsų kūrinius. 
Įdomu, kiek tai pareikalavo repeticijų vienos 
savaitės eigoje Jums ruošiantis šiam koncertui? 

- Repeticijų buvo išties daug - 4 repeticijos 
(kiekviena jų truko po 2 valandas) buvo skirtos 
Sūkuriui ir keturios - naujam kūriniui. Beje, 
kiekvieną dieną pati gr9davau fortepijonu po 3-
4 valandas-kai kurie Ciurlionio preliudai reika
lavo labai gero techninio pasiruošimo. 

Kompozitorė ir pianistė Raminta Šerkšnytė 

zitorius tikrai labai šiltai sutiktas visų klausytojų 
gausiam katutėm. 

O baigmei finalas buvo Ramintos Šerkšnytės 
Vortex l Sūkurys, kurį atliko 15 asmenų kame
rinis orkestras, vis tebediriguojant Robert 
Aitken. Jai buvo tikrai įspūdinga šio vakaro 
baigmė. Zmonės nesiliovė ploti ir rodyti įverti
nimą. 

Po koncerto įvyko vaišės tose pačiose patal
pose. Prie Ramintos priėję iš latvių ir estų pub
likos klausytojai ją sveikino pakartotinai ir 
dėkojo už prisidėjimą prie šios programos. 

Auditorijoje, kurioje telpa 300 klausytojų, 
buvo maždaug 150 asmenų, beveik visi iš Toron
to latvių ir estų bendruomenių. Lietuvių iš viso 
buvome 15, reiškia 10% visų klausytojų. Jų tar
pe - vienas kultūros atstovas, t.y., Vytautas 
Kulnys, Lietuvių Namų Kultūros komiteto pir
mininkas. Iš muzikoje pasireiškiančių, - tik trys 
pensijinio amžiaus choristės. Iš jaunimo - viena 
Kanadoje gimusi li~tuvaitė to paties amžiaus, 
kaip kompozitorė. Si klausytoja padarė įdomią 
pastabą - prisipažino, kad ji pradėjo domėtis 
klasikine muzika tik po mokslo ir studijų laiko
tarpio, praleisto Vokietijoje, kur muzikos teori
ja, istorija ir analizė pateikiama mokyklose vi
siems moksleiviams plačiai ir natūraliai. Iš jos 
patirties Kanados mokyklose tai nepraktikuo
jama ir todėl jaunimas stokojantis išsilavinimo 
šioje sferoje, matyt, nesidomi rimtos muzikos 
koncertais. Likusieji dešimt mūsiškių buvome 
įvairaus amžiaus muzikos mylėtojai. 

Nors buvo kreiptasi į Toronto lietuvius dėl 
nakvynės šiai kompozitorei jos 10 dienų vieš
nagei Toronte, prašymas, deja, nebuvo patenkin
tas. Taigi, sąlygų priverstas, ją priėmė "New 
Music Concerts" administratorius David Olds 
su šeima savo namuose. Kalbantis su pastaruoju 
po koncerto teko išgirsti jo nusivylimą lietuvių 
nedalyvavimu šiame daug pastangų ir išlaidų 
pareikalavusiame koncerte, kuris buvo paskelb
tas Tėviškės žiburiuose net du kartus. 

Spausdintoje koncerto programoje buvo 
paskelbta ši padėka: ""New Music Concerts" 
gratefully acknowledges the support of the Baltic 
Federation in Canada, the Estonian Centrai 
Council, the Latvian National Federation of 
Canada, The Lithuanian Canadian Community 
whose generosity of spirit helped to make this 
concert possible." 

- Kokie planai ateičiai - ar bent šiems 
metams? 

- Šiemet mažiau keliausiu - pernai labai 
mažai buvau Lietuvoje. Gavau stipendiją kūry
biniam darbui Italijos Umbrijoje, netoli 
Perudžijos, rudenį Lietuvoje vyks premjera vei
kalo Feuerbach, kuriam kursiu muziką, dirb
dama su režisierium Valentinu Masalskiu. Taip 
pat žadu išleisti savo kūrybos kompaktinį diską. 

-Atliekamu laiku ką veikiate arba ką norė
tumėt veikti? 

- Labai mėgstu teatrą, kiną - klasikinius fil
mus - Sokurovo, Kurosawa, Bertolucci. Norė
čiau keliauti į egzotinius kraštus, domiuosi jų 
folkloru, visų kultūra, kuri skiriasi nuo europie
čių kultūros, kur muzika kitaip girdima. Mėgstu 
augalus ir paukščius. 

Dėkojame už įdomų pokalbį ir linkime 
tolesnės sėkmės kūrybiniame darbe. 

Klausimus pateikė - Irena Ross ir 
Ramūnė Jonaitienė 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Lietuvos valstybiniame 

operos ir baleto teatre kovo 
pabaigoje įvyko naujo Giaco
mo Puccini operos Madama 
!jutterfly pastatymo premjera. 
Sis pastatymas įdomus ir tuo, 
kad tai buvo pirmasis bendrai 
su Anglijos valstybinės operos 
teatru pastatytas spektaklis, 
kuris šį rudenį bus perkeltas 
ir į Niujorko Metropolitan 
operos rūmų sceną naujojo 
2006/07 metų sezono atidary
mui. Operą režisavo britų re
žisierius Anthony Minghela ir 
jo žmona choreografė-režisie
rė Carolyn Choa; scenografas 
- kanadietis Michael Levine, 
kostiumų dailininkė amerikie
tė Han Feng, šviesų dailinin
kas britas Peter Mumford, 
dirigentas britas David Perry. 
Spektaklyje taip pat dalyvavo 
lėlės-marijonetės (Butterfly 
sūnaus personažas) ir keli ar
tistai iš "Blind Summit Theat
re". Visi kiti jo dalyviai ir kū
rėjai - dainininkai, choristai 
(vad. Česlovo Radžiūno ), ša
kėj ai, muzikantai (koncert
meisteriai Angelė Litvaitytė 
ir Algimantas Peseckas) - Lie
tuvos operos ir baleto teatro 
artistai. 

Pagrindinį Madama But
terfly vaidmenį sukūrė Irena 
Zelenkauskaitė, kurią kritikai 
išgyrė ne tik už tikslų ir stilin
gą dainavimą, bet ir jos grakš
čius japoniškus ("natūralūs 
smulkučiai žingsneliai") jude
sius ir gestus. Įspūdingą ir iki 
detalių nušlifuotą Suzuki 
vaidmenį, pilną begalinio 
švelnumo, nuoširdumo ir už
uojautos savo herojei, sukūrė 
Laima Jonutytė. Pinkertoną, 
vietoj susirgusio svečio brito 
Rhys Meirion, dainavo Vikto
ras Aleškovas. Padoraus ir są
žiningo konsulo, elegantiško 
džentelmeno, vaidmenį sukū
rė Vytautas Juozapaitis. Kitus 
du vaidmenis kritikai paminė
jo kaip įsimenančius, tai Ra
failo Karpio Garas ir Arūno 
Malikėno princas J amadoris. 

Teatro kritikai buvo suža
vėti ne tik puikiu dainavimu, 
ypač L Zelenkauskaitės ir L. 
Jonutytės žavinčiais duetais, 
bet ir šviesų bei scenografijos 
deriniais ("įvyksta beveik ste
buklas, kai operos statytojų 
kuriamo sceninio reginio po
veikis tampa tolygus muzikos 
poveikiui, vaizdinys darosi 
toks pat svarbus kaip pati mu
zika"). Hipnotizuojanti, pasak 
kritikės, buvo spektaklio pra
džia, skelbiama gongo dūžiu 
ir vykstanti absoliučioje tyloje, 
paskui nepaprasto subtilumo 
pirmojo veiksmo nakties sce
na ir baigmė bei sukrečianti 
pantomima antrojo veiksmo 
antrojoje dalyje, skambant or
kestro įžangai. 

Kauno kamerinio teatro 
spektaklis Pikų dama penkta
jame Tarptautiniame teatrų 
festivalyje Slavija Belgrade 
laimėjo pirmąją premiją. Ko
vo 9-17 dienomis įvykusiame 
festivalyje dalyvavo Serbijos, 
Juodkalnijos, Bosnijos ir Her
cegovinos, Makedonijos, Uk
rainos, Bulgarijos, Italijos ir 
Lietuvos teatrai. Kauno teat
ro parodyta Pikų dama, kaip 
rašyta pranešime spaudai, 
"pusantros valandos laikė pri
kausčiusi elitinę festivalio 
publiką. O baigmėje nugriau-

dėję aplodisiųentai liudijo, 
kad tolimos Siaurės šalies 
teatrinė estetika, režisieriaus 
Stanislovo Rubinovo idealiai 
sustyguotas vyksmas, tiksli ak
torių vaidyba perėjo per ram
pą ir sugebėjo perteikti ne
mirtingos Aleksandro Puški
no apysakos grožį." 1998 me
tais pastatytas spektaklis Pikų 
dama jau yra laimėjęs ir dau
giau teatro apdovanojimų: 
Ziūrovų simpatijų prizą 1998 
metų teatrų festivalyje Baltijs
kij dom ir 1999 metų Fortūnos 
prizą už geriausią scenografiją 
ir kostiumus, kuriuos sukūrė 
dailininkas Sergejus Bocullo. 

Lietuvos komercijos, kul
tūros ir turizmo informacijos 
centras kovo pabaigoje įsikū
rė naujose patalpose Varšuvos 
senamiestyje, restauruotame 
istoriniame pastate, kuriame 
kadaise gyveno bajorai Ko-
1!1-orowskiai, kildinę save iš 
Zemaitijos. Naujose patalpo
se planuojama įkurdinti bib
lioteką, vaizdo ir garso įrašų 
saugyklą; čia vyks lietuvių kal
bos kursai, persikels ir prie 
Lietuvos ambasados veikianti 
šeštadieninė lietuviška mo
kykla, veiks parodų salės, ku
riose bus pristatomi Lietuvos 
menininkų darbai, vyks kultū
ros, turizmo ir verslo rengi
niai. Į šias patalpas persikels 
taip pat Lietuvos generalinis 
konsulatas Varšuvoje. Naujo
jo centro atidarymo proga 
svečiai turėjo progos apžiūrėti 
Lietuvos fotomenininko Kęs
tučio Stoškaus darbų parodą 
Vilnius. Senamiesčio f otografi
ja ir susipažinti su knyga Lit
wa. Zarys wiedzy o kraju (Lie
tuva. Informacija apie šalį). 
Joje pirmą kartą lenkų kalba 
pateikta informacija apie Lie
tuvą, jos politinę santvarką, 
istoriją, kultūrą, ekonomiką, 
švietimą ir mokslą, sportą ir 
turizmą. 

Muzikos informacijos bei 
leidybos centras praneša, kad 
tarptautinė klasikinės muzi
kos įrašų bendrovė "N axos" 
išleido kompaktinę plokštelę 
su kompozitoriaus Osvaldo 
Balakausko simfoninių kūri
nių įrašais - Ketvirtąja ir Penk
tąja simfonija. Kūrinius įrašė 
Lietuvos valstybinis simfoni
nis orkestras, diriguojamas 
orkestro meno vadovo profe
soriaus Juozo Domarko Lie
tuvos valstybinės filharmoni
jos salėje. Simfoninė muzika 
yra svarbiausia O. Balakausko 
kūrybos dalis. Pastarosios dvi 
simfonijos atspindi tam tikrą 
posūkį kompozitoriaus kūry
boje, kuris prasidėjo su jo Re
quiem in memoriam Stasys Lo
zoraitis. 1996 metais kompo
zitorius buvo apdovanotas 
Liety.vos valstybine premija. 

Zurnalas Vilnius Monthly 
tapo Lithuania Today, kai lei
dėjai "AAA Media" nutarė 
jame pristatyti ne tik sostinę, 
bet ir visą Lietuvą. Šis pakeiti
mas darytas, kad patenkinus 
kitų Lietuvos miestų pageida
vimą bendradarbiauti bei dau
gelio skaitytojų norą matyti 
daugiau informacijos apie 
Lietuvą. 10,000 tiražu leidžia
mą žurnalą skaito ne tik Lie
tuvoje, bet jis siunčiamas į už
sienį Lietuvos diplomatinėms 
misijoms ir ambasadoms. 

G.K. 
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8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekrnad. 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 

JAUNIMAS NUO 16IKI 25METŲAMŽJAUS 

PRISIKELIMO 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'J 

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

Puldinėjama gimnazija atsiliepia 
Vasario 16-osios gimnazijos direktoriaus pasisakymas dėl Vokietijos 

LB valdybos pareiškimo 

Pasiskaičius Vokietijos LB valdybos pareiš
kimą, kuris VLB tarybos posėdžio nebuvo pri
imtas, bet vis tiek visur skelbiamas, atrodo, kad 
gimnaziją jau yra perėmę vokiečiai ir jau lietu
viškumo kaip ir nebesą. Susidaro įspūdis, kad 
Vokietijos lietuvių bendruomenės vadovams 
gimnazija trukdo. Vietoje gimnazijos norėtų 
įkurti kažkokį Europos lietuvių centrą Hiuten
felde su dideliu administraciniu aparatu, tarnau
tojais, biurais, bibliotekom, salėm, viešbučiu ir 
archyvais. Kas tačiau šiuo centru šiame kaime
lyje naudosis, ką tas centras iš viso veiks, lig šiol 
dar niekam neaišku, o svarbiausia - kas jį finan
suos? Tad negriaukime gimnazijos per anksti, 
nes atsitiks kaip latviams: jie nebeturi nei gimna
zijos, nei centro. 

Pareiškimas, pilnas visokių įtarinėjmų, be są
ryšio pateikiamų citatų, atrodo, turi tikslą su
klaidinti skaitytojus, nežinančius gimnazijos isto
rijos ir jos darbo sąlygų. Todėl nutariau skaityto
jams paaiškinti, kaip ši gimnazija atsirado ir kokiu 
pagrindu ji veikia. Daug kas to tikriausiai nežino. 

Pabėgėlių mokykla 
Išlaikyti Vokietijoje arba bet kuriame užsie

nio krašte lietuvišką mokyklą yra nelengva. Vo
kietijoje užsieniečiai gali mokyklą įsteigti, bet 
vokiečių valdžia jos nerems. Vokiečiams tokias mo
kyklas draudžiama lankyti. Vokietijoje gyvenan
tys užsieniečių vaikai jas gali lankyti dvejus me
tus, gavę specialų leidimą. Po to mokyklinio am
žiaus vaikai privalo lankyti vokiškas mokyklas. 

Po Antrojo pasaulinio karo Rytų Europos 
pabėgėliams Vakarų sąjungininkai leido steigti 
tautines stovyklas ir savas mokyklas. Kai vokie
čiai perėmė stovyklas, jie pasižadėjo remti vadi
namų dypukų (DP) kultūrinę veiklą ir leisti 
jiems turėti savas mokyklas. Bet tik lietuviai, lat
viai ir vengrai pajėgė toliau išlaikyti savo gimna
zijas. 

Lietuviai Vokietijos LB valdybos pirmininko 
Prano Zundės rūpesčiu Diepholzo lietuvių sto
vykloj e įsteigė Vasario 16-osios gimnaziją su 
bendrabučiu. 1954 m. ši mokykla su 154 moki
niais persikėlė į Hiutenfeldą, kur pasaulio lietu
vių aukomis buvo nupirkta Rennhofo pilis ir 
parkas. Mokykla gyveno labai skurdžiai. Ilgą lai
ką ji išsilaikė vien tik iš pasaulio lietuvių aukų, 
daugiausia iš rėmėjų būrelių. Dažnai mėnesio 
gale mokytojai nesulaukdavo algų, ne kartą me
tų gale juos visus atleisdavo, ir, kai atsirasdavo 
pinigų, vėl visus pasamdydavo . 

Nuo 1961 m. valdžia iš pabėgėlių fondų sky
rė reguliarią paramą gimnazijai ir bendrabučiui. 
Ji buvo nedidelė. Buvo mokamos labai kuklios 
algos, tad buvo sunku surasti mokytojų. Dažnai 
buvo samdomi tik vokiečiai studentai. Tik 1983 
metais pasisekė atkreipti vokiečių parlamento 
narių dėmesį į šią sunkią situaciją. Jie tuojau 
sutvarkė, kad gimnazija gautų 14 valdiškų algų. 
Nuo to laiko samdomi tik diplomuoti mokytojai. 

Vokiečiai šioms trims gimnazijom davė di
delę laisvę, bet už tai joms nesuteikė jokių tei
sių. Pavyzdžiui, gimnazijų pažymėjimai nebuvo 
valdžios pripažinti. Negalėjai visur studijuoti. 
Todėl nuo 1957 m. buvo įvesta eksterninė abitū
ra. Buvo padaryta nuolaida, kad mūsų mokyto
jai gali priklausyti egzaminų komisijai, bet šiaip 
egzaminai vykdavo Weinheimo gimnazijoje su 
svetimais mokytojais. Būdavo 5 rašto darbai ir 
po to per dvi dienas 8 žodiniai egzaminai. Tai 
buvo sunkūs egzaminai. Vėliau, nuo 1985 m., vėl 
parlamento narių pagalba, buvo gautas leidimas 
egzaminus, kad ir eksterno teisėmis, laikyti mū
sų gimnazijoje. 

Kadangi egzaminai vykdavo vokiečių k., tai 
vyresnėse klasėse visi dalykai, išskyrus lietuvių k. 
ir literatūrą, Lietųvos istoriją ir tikybą, buvo dės
tomi vokiečių k. Zemesnėse klasėse taip pat rei
kėjo daugelį dalykų dėstyti vokiečių k., nes trūko 
lietuvių mokytojų arba mokiniai dar nemokėjo 
pakankamai lietuviškai. 

Mokinių skaičius kasmet mažėjo. Po 1970 
m. būdavo vis tarp 60 ir 70. 1982 metais gimna
ziją aš perėmiau su 53 mokiniais. Pastačius naują 
berniukų bendrabutį ir atnaujinus mergaičių 
bendrabutį, mokinių skaičius pakilo. Būdavo vis 
apie 80. Sąjūdžio laikais mokinių skaičius pakilo 
net iki 100, bet vėl nusmuko iki 80. 

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, vokiečiai 
vis dažniau mums primindavo, kad mūsų finan
savimas baigsis. 1997 m. birželio mėnesį gavome 

iš Vokietijos vidaus reikalų ministerijos praneši
mą, kad valdžia mūsų nebegalės toliau remti iš 
pabėgėlių fondų. Mes nebe pabėgėliai. Liepė 
mums paruošti likvidacijos planą, nes nuo 1999 
m. vasaros parama bus nutraukta. Bandėme mi
nisteriją perkalbėti, bet ji nepasidavė. "Jūs ne 
pabėgėliai, bet imigrantai. Jeigu mes jums leisi
me turėti savo mokyklą, tai turėsime ir kitiems 
imigrantams, pavyzdžiui, arabams ir turkams, iš
laikyti mokyklas". 

Būtini persitvarkymai 
Kilo klausimas - ką daryti? Visi svarstėme 

visokiausias galimybes. 
1. Jeigu būtume įsteigę lietuvišką mokyklą 

ir Lietuva būtų sutikus ją išlaikyti, Vokietijos lie
tuvių vaikai, kaip viršuj paaiškinau, pagal Vokie
tijos įstatymus nebūtų galėję jos lankyti. Tai šita 
galimybė atkrito. 

2. Uždaryti gimnaziją ir bendrabutį, įsteigti 
Kultūros ir informacijos centrą. Bet kas išlaikys 
visus pastatus? Kas išlaikys tarnautojus? Na, ir 
kažkokius renginius reikės pravesti. Vokiečiai 
padrąsino steigti tokį centrą, bet be Vokietijos 
pinigų. Tokį centrą išlaikyti būtų kainavę ne ką 
mažiau kaip gimnaziją. Lietuva finansuos? Ar 
tas centras čia, kaime, būtų tinkamoje vietoje? 
Jau dabar turime čia Kultūros instituto archyvą, 
kuriuo per 25 metus tepasinaudojo trys moksli
ninkai. 

Be to, gimnazija bendrabučiams, mokyklai 
ir pilies atnaujinimui po 1984 m. gaisro gavo iš 
valdžios septynių milijonų 800 tūkstančių markių 
paskolą, kurią valdžia 2016 m. žadėjo dovanoti. 
Jeigu gimnazija ir bendrabutis užsidarytų anks
čiau, šią sumą reikėtų grąžinti. Taigi, uždarę 
gimnaziją, būtume praradę ir patalpas. 

3. Buvo galvota palikti bendrabutį ir moki
nius siųsti į vokiečių gimnaziją. Bet vokiečių 
gimnazijos tebūtų priėmę tik gerai vokiškai mo
kančius vaikus. Naujų imigrantų vaikų nebūtų 
priėmę, o jų yra dauguma, ir jiems šiuo metu 
mūsų gimnazija labiausiai reikalinga. Be to, vo
kiečiai nesutiko perimti lituanistinės programos. 
Thigi būtume turėję išlaikyti bendrabutį ir finan
suoti lituanistinę programą. Apskaičiavome, kad 
tai milžiniška suma, kurios nė iš tėvų nesurinksi
me, nė aukomis nepajėgsime finansuoti. O Vo
kietija bendrabučių neremia. Ir Lietuva nebūtų 
apsiėmusi to finansuoti. Be to, būtų išnykusi visa 
užklasinė veikla, nes būtų buvę neįmanoma ją 
suderinti su vokiečių gimnazijos darbu. 

4. Atsidūrę tokioje beviltiškoje padėtyje, su
galvojome drąsų planą: kam mums uždaryti savo 
gimnaziją ir siųsti savo vaikus pas vokiečius -
paverskime mūsų gimnaziją vokiečių-prancūzų 
gimnazijų pavyzdžiu į vokiečių-lietuvių mokyklą 
ir kvieskime vokiečius pas save. Mūsų mokiniai 
galės išeiti pilną lituanistinę programą, kaip lig 
šiol. Visi lietuviai tokią gimnaziją galės lankyti. 
Kadangi mes ją tvarkysime, tai mes galėsime su
derinti ir visą užklasinę veiklą su mokyklos dar
bu. O modernioje Europoje tokių mokyklų reikia. 

Vokiečių švietimo ministerija tam priešino
si. Pareigūnai visaip bandė įrodyti, kad čia vis 
tiek bus užsienietiška mokykla. Bet ir mes nepa
sidavėm. Prasidėjo sunkios ir ilgos derybos. 
Mums daug padėjo Lietuvos ambasadorius dr. 
Zenonas Namavičius, visa eilė vokiečių parla
mento narių ir Lampertheimo meras. Jie mus 
vis lydėdavo į ministeriją pokalbiams. Ir įrodė
me, kad mes išpildome visus reikalavimus, ku
riuos turi išpildyti vokiečių gimnazija. Tad 1999 
m. pavasarį gavome leidimą steigti vokiečių-lie
tuvių gimnaziją, 1999 m. vasarą gavome valstybi
nį pripažinimą. Valstybės pripažintos mokyklos 
už kiekvieną mokinį gauna vadinamą "krepšelį". 
Valstybės nepripažintos mokyklos negauna 
jokios paramos. 

Parama duodama tik tada, kai pusė mokinių 
yra vokiečiai (įskaitant lietuvių kilmės vokie
čius) ir 20 procentų mokinių gyvena toje apskri
tyje, kurioje mokykla veikia (neskaitant bendra
bučio gyventojų). 

Dabar mokykla turi laikytis Švietimo minis
terijos nustatytos programos ir taisyklių, bet už 
tai mūsų gimnazijos išduoti pažymėjimai visur 
pripažinti. 

Andrius Šmitas, 
Vasario 16-osios gimnazijos direktorius 

(Bus daugiau) 



"Parama" stipriai auga 
JANINA DZEMIONIENĖ 

Šių metų balandžio 9 d. To
ronto Lietuvių Namuose įvyko 
visuotinis metinis lietuvių kre
dito kooperatyvo "Parama" na
rių susirinkimas. Verbų sekma
dienio popietę maloniai visus 
atvykusius narius sutiko ir re
gistravo "Paramos" darbuoto
jai. Šventiškai gėlėmis išpuošta 
salė greit prisipildė atvykusių į 
susirinkimą. Susirinkimą pra
dėjo valdybos pirmininkas A. 
Šileika, pasveikindamas 54-ojo 
metinio narių susirinkimo daly
vius. Supažindinęs su dabartine 
kooperatyvo valdyba, kurią su
daro R. Urbonavičius-Muir -
vicepirmininkė, L. Balaišis - iž
dininkas, K. Draudvila - sekre
torius, A. Saplys - narys, pa
sveikino vieną iš "Paramos" 
pradininkų Herbertą Stepaitį ir 
buvusius vedėjus S. Grigaliūną 
ir A. Ramanauskienę. Revizi
jos komiteto sekretorius A. Vai
čiūnas, visiems pagarbiai atsi
stojus, perskaitė 2005 m. miru
sių narių sąrašą. 

2005 m. ataskaitoje pirm. 
A. Šileika sklandžiai apžvelgė 
svarbiausius kooperatyvo pa
siekimus, ateities planus, atsi
žvelgiant į krašto ekonomiką ir 
greit kintančią technologiją. 
Praėjusieji metai buvo vieni iš 
sėkmingiausių "Paramos" isto
rijoje. Aktyvų ir paskolų prie
augis ir tik minimalus išlaidų 
padidėjimas "Paramai" davė 

ATEmNINĮgĮ ŽINIOS 

• Balandžio 29 d. įvyko 
naujai išrinktos Šiaurės Ameri
kos ateitininkų tarybos (ŠAAT) 
posėdis Ateitininkų namuose, 
Lemont, IL, kuriame buvo per
duotos pareigos. Posėdyje taip 
pat dalyvavo centro valdybų 
pirmininkai ar jų atstovai bei 
kiti, kurie eina pareigas ateiti
ninkų organizacijos rėmuose 
Šiaurės Amerikoje. Po žinių ir 
informacijos apsikeitimo nau
joji ŠAAT atskirai susirinko ir 
gasiskirstė pareigomis. Naujoji 
SAAT pirmininkė - Danguolė 
Kuolienė, sekretorius - Aldas 
Kriaučiūnas, Ph.D., iždininkas 
- Aloyzas Pakalniškis, MD. 
Visą naujos ŠAAT sudėtį gali
ma matyti ŠAAT tinklalapyje 
www. atei tis. org/saa t/rinkimure 
zultatai2006. 

• ŠAAT tinklalapyje balan-

didelį pelną, kuris pasiekė 
$1,306,008. Kooperatyvo na
riams buvo išmokėta daugiau 
kaip $1,126,000. Taupytojams 
(GIC, terminuoti indėliai ir 
einamosios sąskaitos) buvo pri
mokėta 35% ($506,000) papil
domų palūkanų, ir asmeni
niams skolininkams sugrąžinta 
15% ($587,000) iš sumokėtų 
palūkanų. 

2005 m. aktyvas išaugo iki 
$143,216,439 sumos smarkiai 
viršydamas 2004 m. Bankinin
kystės patarnavimus akivaiz
džiai paveikia greita interneto 
veikla. "Parama" patobulino 
interneto bankininkystės pa
slaugas; nariai lengvai ir greitai 
gali užsimokėti įvairias są
skaitas, perkelti pinigus tarp 
sąskaitų ir net užpildyti mokes
čių grąžinimo valdžiai anketą. 
Elektroninės bankininkystės 
paslaugos žymiai pagerėjo įve
dus naują, mėlyną debito kor
telę, su kuria nariai gali naudo
tis Kanadoje, JAV ir užsienyje. 

Valdyba visada rėmė ir re
mia Lietuvių bendruomenę, to
dėl praėjusiais metais buvo pa
skirta $55,745 lietuviškų orga
nizacijų veiklai paremti (stam
besnių aukų sumos ir jų gavėjai 
buvo perskaityti susirinkimo 
metu). 

- Nepaisant vyresnio am
žiaus narių mirtingumo~ - kal
bėjo valdybos pirm. A. Sileika, 
- narių skaičius pasiekė 6533, 

džio 21 d. buvo įdėtas Ateiti
ninkų federacijos tarybos vice
pirmininko ir buvusio AF fede
racijos pirmininko Vido Abrai
čio pranešimas Jaunimo verty
bės ir atsakomybė, skaitytas 
LFB (Lietuvių fronto bičiulių) 
Los Angeles sambūrio Politinių 
studijų savaitgalį 2006 m. sau
sio 28-29 d.d. www.ateitis.org/ 
afoaunimovertybes. 
v • Gegužės mėn. kai kurios 
Siaurės Amerikos vietovės jau 
švęs ateitininkų šeimos šventes. 
ŠAAT ateitininkų veiklos 
kalendoriui www.ateitis.org. 
kalendorius; žinias renka Lidi
ja Ringienė. 

• XV Ateitininkų kongre
sas vyks rugpjūčio 18-20 d.d. 
Panevėžyje. Užsienyje gyvenan
tys ateitininkai, kurie į kongre
są numato važiuoti, kviečiami 
registruotis lietuvosateitis.org, 
o informaciją apie viešbučius ir 
svečių namus bei Panevėžio ap-
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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 

todėl ir toliau "Parama" išlieka 
didžiausiu lietuvių kredito koo
peratyvu pasaulyje. Baigdamas 
pirmininkas padėkoj o valdybai 
ir darbuotojams už jų laiką, pa
reigingumą ir įdėtas pastangas, 
kad aukšto lygio patarnavimas 
nariams ir toliau teiktų "Para
mai" sėkmę. Toliau išklausyta 
visa eilė pranešimų, apimančių 
praėjusių metų kooperatyvo 
veiklą: iždo, paskolų ir revizijos. 

Rinkimų komiteto pirm. J. 
Kuraitė-Lasienė vedė rinkimus 
į valdybą. Šiais metais kandida
tavo J. Ruslienė ir, pareigybei 
pasibaigus, A. Šileika ir A. Sap
lys. Su žymia balsų persvara į 
valdybą įėjo jau šešerius metus 
iki šiol dirbęs A. Šileika ir A. 
Saplys. Į revizijos komisiją, ak
lamacijos būdu, perrinkta lig
šiolinė komisijos pirmininkė R. 
Pleinytė-Čygienė. Šioje komisi
joje pasiliko A. Vaičiūnas- sek
retorius ir A. Morkūnas - narys. 

Po to visus atvykusius stip
rino G. Kobelskienės pagamin
ta šilta vakarienė. Valdybos 
pirm. A. Šileikai teko maloni 
garbė vesti, pranešimuose mi
nėtą loteriją. Laimingam bilie
tui ištraukti buvo pakviestas 
"Paramos" narys H. Stepaitis. 
Bilieto į Lietuvą laimikis atite
ko S. Ciplijauskienei. Užbaigę 
54-tą metinį "Paramos" narių 
susirinkimą, verčiame dar vieną 
darbingų, sėkme pažymėtų me
tų puslapį kooperatyvo veikloje. 

skrities turizmo informaciją gali 
paskaityti tame pačiame tinkla
lapyje, kur pažymėta "naudin
gos nuorodos". Pagal AF įsta
tus už kongreso programą yra 
atsakingos AF valdyba (atsa
kinga už rengimą) ir AF taryba 
(atsakinga už patvirtinimą). 
Dariui Mickevičiui, Ateitininkų 
federacijos tarybos sekretoriui, 
balandžio mėn. pradžioje, kong
reso organizacinio komiteto 
posėdyje buvo oficialiai per
duotas AF kongreso programos 
projektas. Inf. 

!ATSIŲST!A P!AMINĖTI 

"BENDRADARBIS". Ne kal
tai Pradėtosios Švč. M. Marijos 
seserų vienuolijos žiniaraštis. 
N ewsnotes. 2006 pavasaris. Vol. 
50, nr. 1. Šiame numeryje ap
žvelgiamas minėtos vienuolijos 
seserų įsikūrimas bei darbuotė 
Amerikoje ir Kanadoje. 

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 1.40% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.00% už 30-89 d. term. indėlius 
2.10% už 90-179 d. term. indėlius 
2.20% už 180-269 d. term. ind. 
2.30% už 270-364 d. term. ind. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.25% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.35% už 4 m. term. indėlius 
3.55% 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 ...... 5.35% 
2 metų ...... 5.50% 
3 metų ...... 5.80% 
4 metų ...... 5.80% 
5 metų ...... 6.00% 

- 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 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , O.L.S. , O.UP. 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontario M9B 4W7 
E-mail : tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

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) 

FAX: (416) 237-0426 

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

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

Rf~ll( 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::~~E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. <416) 763-5677 

RFbMttc 
Rea ltv Specialists Inc.m 

lndependently Owned and Operated ~ 

Birutė {Betty) Bartusevičius 

Bus: 905-828-3434 

Sales Representative 

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

Fax: 905-828-2829 

Cell : 416-427-1875 

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, s.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, Toron to, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

"Best Way to Travel" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKf 
ORGANIZUOJA 

grupę i Lietuvą su prelatu E. Putrimu 
nuo RUGPJŪČIO 3 d. iki 20 d. 

NORINTYS DAR GALI UŽSIREGISTRUOTI. 
Bi lietų išpardavimai keliaujantiems 

vasarą į Lietuvą. 

Taip pat taikome nuolaidą visiems, 
k r k r · d . . 

416 209-7737 (mobilus) 

Tel: 416 249-7710 1-800-715-5767 Fax: 416 249-7749 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5Gl 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 4 16-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, pagalbai Lietuvoje bei stipendijoms 

lietuvių studentams 

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 
Varžybų baigmė 

• Kanados apygardos vyrų 
lygos krepšinio žaidynėse Toron
to "Vyčio" vyrai susitiks su To
ronto "Aušros" komanda šį sek
madienį, gegužės 14, 9 v.v. Prisi
kėlimo parapijos salėje. 

• Vytiečiai baigė sezoną su 
devyniomis pergalėmis iš dešim
ties rungtynių. Pusbaigmėje įveikė 
Hamiltono "Kovo" antrą koman
dą 76-49. "Vyčio" Matas Akelaitis 
surinko 21 tašką, o "Kovo" cen
tras Robertas Otto - 19 taškų. 

• "Aušros" penketukas nu
galėjo Toronto "Gintarą" 73-38. 
"Aušra" baigė sezoną 7-3 rezul
tatu. Jonas Didžbalis įmetė 19 
taškų, Matas Tirilis pridėjo 17. 

• Prieš baigmę įvyks šie žai
dimai. "Anapilis" žais su Hamil
tono "Kovo" pirma komanda dėl 
penktos vietos 7 v.v., o "Ginta
ras" susitiks su Hamiltono "Ko
vo" antra komanda dėl trečios 
vietos 8 v.v. 

Rimas Miečius 

''Vyčio" klubo komanda ruošiasi rungtynėms š.m. gegužės 5 d. 
Ntr. R. Miečiaus 

Hamiltono "Kovas" 11 komanda gegužės 5 d. apygardinių rungtynių 
metu Ntr. R. Miečiaus 

v 

Zūklės varžybos 
Seinijos lietuvių komanda, susidedanti iš Juozo Vasiliausko 

Juozo Žukausko ir Broniaus Žukausko, dalyvavo Veisiejų žiemo~ 
švent~je Veisiejai 2006. Joje vyko poledinės žūklės varžybos, važio 
traukimo konkursas ir automobilių figūrinių važiavimų varžybos. 
Iš Seinijos lietuvių Juozas Vasiliauskas apdovanotas diplomu už 
didžiausios žuvies pagavimą, o Juozas Žukauskas laimėjo I-mą 
vietą važio traukimo važybose. Seinijos komanda taipgi laimėjo 
11-rą vietą žūklės varžybose. 

Visa išeivijos lietuviška spauda sunkiai verčiasi. Reikia paramos ir 
"Tėviškės žiburiams". Kas galite, paremkite juos auka, rėmėjo ar 

garbės prenumerata, testamentiniu palikimu. 

• 
(nuo 1919 metų) 

.A Gaminame paminklus, bronzines 
plokštes, atminimo lenteles. 

.._ Puošiame lietuviškais ornamentais 
pagal klientų pageidavimus. 

.A Patarnaujame lietuviams daugiau 
kai p 20 metų. 

.A Garantuojame aukščiausios 
kokybės darbą. 

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

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Estijoje vykusiose tarptau

tinėse džiudo taurės eilinio rato 
varžybose, kuriose dalyvavo džiu
do meistr~i iš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Svedijos, Anglijos, Da
nijos, Italijos, Moldovos bei Ru
sijos, aukso medalį laimėjo Lore
na Rimavičiūtė (svorio kategorija 
iki 78 kg), o sunkiasvoris Zilvinas 
Linartas ( + 100 kg) iškovojo 
bronzos medalį. Penktąsias vietas 
užėmė D. Jaskūnas (73 kg), R. 
Adomaitis ( + 100 kg), V. Baltaitė 
(52 kg),., M. Kanapkaitė (57 kg) 
bei G. Sileikaitė (63 kg). 

• 2006 metų pasaulio ko
mandinio stalo teniso čempiona
to Vokietijoje antrojo padalinio 
(25-48 vietos) šešių komandų G 
grupės varžybas baigė Lietuvos 
moterų rinktinė. Penktajame rate 
Lietuvos stalo tenisininkės 3:0 
nugalėjo Izraelio komandą ir už
ėmusios antrą vietą grupėje pa
teko į atkrintamąsias varžybas, 
kuriose nuo aštuonbaigmės tęs 
kovą dėl vietos pirmajame pada
linyje. 

• Lietuvos ledo ritulininkai 
greitai daro pažangą. Pasaulio 
ledo ritulio čempionato I-ojo pa
dalinio šešių komandų B grupės 
varžybose užėmė antrąją vietą ir 
iškovojo sidabro medalius. Esti
jos sostinėje Lietuvos rinktinė 
9:3 sutriuškino į 11-ąjį padalinį 
patekusią Kroatijos komandą ir į 
trečiąją vietą išstūmė Lenkijos 
ritulininkus. 

• 2005-2006 metų sezono 
Lietuvos studentų krepšinio ly
gos (LSKL) čemEione tapo Šiau
lių universiteto (SU) vaikinų ko
manda, baigmėje 93:80 įveikusi 
nugalėtojų titulą ginančius Vy
tauto Didžiojo universiteto 
(VDU) krepšininkus. 

• Lietuvos moterų rankinio 
lygos baigmė~ rungtynėse Vil
niaus "VPU Sviesa-Eglė"savo 
aikštėje nugalėjo kitą sostinės 
komandą "Eastcon AG-Vilniaus 
kolegiją" ir, laimėjusi seriją iki 
trijų pergalių 3~0, apgytiė čem
pionės titulą, o Siaulių "Siauliai" 
rankininkės įveikė Kėdainių 
"Nevėžį"ir, serijoje iki trijų per
galių 3:2, laimėjo bronzos me
dalį. V.P. 

ASK "Lituanica" 
pirmoji 

Čikagoje š.m. balandžio 1-2 
d.d. vyko vyrų (35 m. ir vyresnių) 
krepšinio pirmenybės, kuriose 
dalyvavo šešios komandos, visos 
iš JAV. Po visų susitikimų jos išsi
rikiavo taip: I v. Čikagos ASK 
"I)tuanica", 11 v:.. Klyvlando LSK 
"Zaibas", Ill v. Cikagos "Kretin
ga", IV v. Niujorko VLietuvių at
letų klubas, V-VI v. Cikagos "Lo
kiai" ir "Klaipėda". Visos ko
mandos buvo gana panašaus ly
gio. ŠALFASS info (amb) 

Jaunučiai į Torontą 
Jų krepšinio pirmenybės 

įvyks gegužės 27-28 d.d. Toronte. 
Dalyvaus 38 komandos (15 ber
niukų, 11 mergaičių ir 12 mišrių) 
iš septynių sporto klubų. Laukia
ma apie 400 sportininkų ir vado
vų. Varžyboms vadovauja Larry 
Hurst, tel. 416 992-3449, el.paš
tas: info@ausra.net. Visais žai
dynių reikalais kreipkitės į Larry 
Hurst bei sekite "Aušros" tinkla
lapį: www.ausra.net 

SALFASS info. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

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

(prie Evans} 
Savininkas Jurgis Kuliešius 



Pasisako jaunimo atstovai 
Artėja Xfl Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Dalyvaus atstovai 

iš Europos, Siaurės Amerikos, Pietų Amerikos ir Australijos. Kanados 
atstovai šiam kongresui turėjo prisistatyti raštu, pateikti atsakymus į 
klausimus: Kodėl norite tapti Kongreso atstovu? Kaip Jūsų dalyvavimas 
Kongrese prisidėtų prie lietuvybės išlaikymo Jūsų bendruomenėje? Dalis 
a!sakymų buvo parašyta lietuviškai, kiti angliškai, vienas prancūziškai. 
Cia pateikiama dalis lietuviškai rašiusių atstovų pareiškimų. 

Thmas, Daina ir Vaiva Kurai 

Užaugusi lietuviškoje šeimo
je, tarp visų lietuvių ir bendrai 
dalyvaudama visokiose lietuviš
kose organizacijose, lietuviška 
veikla yra mano didžiausias užsi
ėmimas šalia studijų. Esu baigusi 
lietuvišką mokyklą, dalyvauju lie
tuviškuose skautuose ir šoku lie
tuviškus tautinius šokius ir visada 
noriu prisidėti prie kitų ir naujų 
lietuviškų užsiėmimų. Todėl aš 
labai noriu dalyvauti šių metų 
Pasaulio lietuvių jaunimo kong
rese. Noriu išlaikyti savo lietuviš
kumą ir savo lietuvišką aplinką. 
Man svarbu susipažinti su kitais 
lietuviais ne tik Kanadoje, bet ir 
kituose pasaulio kraštuose. Man 
svarbu prisidėti prie svarbių nu
tarimų, kurie nuspręs lietuvių 
jaunimo veiklą, kuri man yra bū
tina. 

Aš manau, kad šios priežas
tys pateisina mano norą būti Ka
nados lietuvių jaunimo atstove. 
Aš dalyvausiu diskusijose ir iš
reikšiu savo nuomonę. Steng
siuos teisingai perduoti Kanado
j e gyvenančio jaunimo idėjas, 
duosiu minčių tolimesnei veiklai. 
Aš tikiu, kad aš galėsiu prisidėti 
savo patirtimi ir aktyviai daly
vauti nutarimuose ir Kanados 
lietuvių jaunimo veikloje. 

Vaiva Kuraitė 

* * * 
Žodis "atstovas"turi labai 

svarbią reikšmę: ar tai krašto, 
miesto, korporacijos ir t.t. Tai 
asmuo, kuris to krašto, miesto ir 
t.t. nuomones, idėjas, pažiūras, 
prašymus praneš visiems, kurie 
susirinks. Tai nėra tik galimybė, 
bet ir atsakomybė tam miestui ar 
kraštui. Atsakomybė, kad ne tik 
savo nuomones praneši, bet ir 
visos bendruomenės, kuriai at
stovauji. Atsakomybė, kad pilnai 
dalyvausi nustatytoje programo
je. Atsakomybė ir pasižadėjimas 
duoti 100% tai bendruomenei, 
kuriai priklausai ir tam įvykiui, 
kuriame dalyvausi kaip atstovas. 
Atsakomybė nesibaigia pačiame 
įvykyje; ji tęsiasi ir sugrįžus, pra
nešant bendruomenei padarytus 
sprendimus ir vykdant nuta
rimus. 

Aš tomis visomis atsako
mybėmis noriu apsiimti. Man bū
tų didelė garbė tapti Kanados 
jaunimo atstovu. Aš tikiu, kad 
šie lietuviški kongresai buria jau
nimą kartu. Susipažįstame, pa
diskutuojame apie ateities veiklą, 
Lietuvą ir mūsų ryšius su mūsų 
protėvių žeme ir lietuviška kultū
ra. Todėl norėčiau būti atstovu. 
Tikiu, kad turiu visus reikalau
jančius charakterio ir visuome
niškumo bruožus. 

Gyvenimas yra amžina pa
moka! Kuo daugiau gali išmokti 
ir žinoti, tuo geriau galėsi prisi
taikyti prie visų gyvenimo posū
kių. Turėti galimybę dalyvauti 

dvyliktajame kongrese kaip at
stovas tai būtų ir tas. Nuo orga
nizacinių gabumų iki Lietuvos 
padėties tarptautinėje arenoje, 
nuo visko bus proga pasimokyti. 
O tos pamokos vis bus naudoja
mos gyvenime. 

Mano dalyvavimas kongrese 
būtų visokiose srityse. Pirmiau
sia, planuoju išlaikyti savo lietu
višką kultūrą ir vis daugiau pa
žinti savo etninę praeitį. Ateityje, 
kaip ir dabar, būsiu aktyvus 
bendruomenės dalyvis ir šio (ir 
kitų) kongresų įspūdžiais gyven
siu. Besimokydamas universitete 
Londone, tikiu išlaikyti lietuvybę 
ir ten. Dabar mūsų daugiau kaip 
dvidešimt ten studijuojame, ir 
lengvai galėsime draugauti ir ak
tyviai kurti savo veiklą. Štai pa
vyz~iai mano dalyvavimo. 

Sis kongresas ne tik padės 
bendruomenės išlaikymui, bet 
svarbįausia padės asmens ugdy
mui. Zmogus turi visada ieškoti 
save gerinti ir tokiu būdu prisi
dėti prie savo aplinkos ir visuo
menės gėrio. Dvyliktasis lietuvių 
jaunimo kongresas kaip tik tokia 
proga. Tomas Kuras 

* * * 
Augusi lietuviškai kalban

čioje šeimoje, baigusi lietuvišką 
mokyklą, dalyvavusi lietuviškuo
se skautuose ir esu aktyvi lietuviš
ka parapijietė. Man yra taip sma
gu atsakyti į klausimą "Where 
are you from?" arba "What's your 
background?" Su didžiausia šyp
sena ir išdidumu atsakau, kad 
esu LIETUVĖ. 

Aš pastebiu, kaip mano am
žiaus draugai ne visi bekalba lie
tuviškai arba dalyvauja lietuviš
koje veikloje. Esu dviejų buvusių 
atstovų dukra (KLJS steigiamo 
suvažiavimo dalyvių), žinau kiek 
darbo ir kiek pastangų yra įdėta, 
kad lietuvių jaunimas daugiau ir 
daugiau dalyvautų lietuvių bend
ruomenėj e; kad prisidėtų prie 
sprendimų ir, kiek gali, daugiau 
padėtų organizuoti veiklą, kad 
visi, kaip aš, suprastų, kaip svarbu 
yra išlaikyti mūsų lietuvybę ne 
tik pačioje Lietuvoje. 

Aš norėčiau prisidėti prie 
Kanados lietuvių atstovų, kad 
galėčiau padėti ir prisidėti prie 
kalbų, diskusijų ir viso dalyvavi
mo. Aš manau, kad aš turiu daug 
gerų idėjų ir patirties, kurios būtų 
naudingos sprendžiant tolimesnę 
Kanados lietuvių jaunimo veiklą 
ir bendrai pasaulio jaunų lietu
vių identitetą. 

Tikiu, kad ši proga man pa
dės ne tik prisidėti prie diskusijų 
ir sprendimų, bet kad man irgi 
bus gera galimybė susitikti su ki
tų kraštų lietuviais ir bendrai nu
tarti ką kartu mes galime pa
siekti. Daina Kuraitė 

(Bus daugiau) 
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;&f JAU~IMO ZODIS 
Jaunimas dainuos! 

Toronto lituanistinių kursų 10 skyriaus mokiniai daJinasi įspūdžiais 
apie dainavimą ir artėjančią Dainų šventę Cikagoje 

(Tęsinys iš 18 nr.) 

1991 metais, po aštuonių metų tylos, sena tra
gicija vėl prasidėjo. Balsai vėl skambėti pradėjo. 
Siais metais ta tradicija pasikartos. Tiems, kurie 
qar nežino, kalbame apie Dainų švventę išeivijoje. 
Zmonės iš viso pasaulio suvažiuos į Cikagą, dainuo
ti kartu su kitais lietuviais. Pirma Dainų šventė bu
vo ne taip seniai, 1956 m. Jos organizatoriai bandė 
atnaujinti chorų festivalių tradiciją Lietuvoje, kuri 
vyko nuo 1920. 1956 m„ gal vieniems yra labai se
niai, bet jeigu pagalvoji, tas įspūdingas įvykis buvo 
tik prieš 59 metų. ~irmos dainos dainų šventėje 
skambėjo Cikagoje. Sventė buvo labai iškilminga ir 
turėjo vieną iš didžiausių skaičjų dalyvių. Sekančios 
trys šventės buvo surengto,,s Cikagoje, penkta To
ronte, šešta ir septinta vėl Cikagoje. Nuo 1991 me
tų dainininkai rinkdavosi kas porą metų jau lais
voje Lietuvoje Pasaulio lietuvių dainų šventėms. 
Kursuose šiais metais mes mokomės dainuoti dai
nas, besiruošdami šventei, gavome dainorėlius, iš 
kurių mes mokomės ir dainuojame įvairius kūri
nius. Kartais gale mokslo dienos visi studentai ir 
mokytojos susirenkame viename kambaryje ir dai
nuojame. Visos dainos, kurias mes nagrinėjame, 
yra ypatingos ir gražios, bet mano v:iėgstamiausia 
dainasra Lietuva - dainų šalis (S. Zlibino žodžiai 
ir J. Cechanovičiaus muzika). Ta labai graži daina 
kalba apie Li~tuvą, apie jos gamtą ir apie meilę 
mūsų tėvynei. Svelni ir originali muzika, duoda no
rą dainuoti tą dainą daug kartų. Muzika sujungia 
mus su kitais lietuviais - nesvarbu, kad jie gali būti 
kitoje pasaulio pusėje. Mano gyvenimas būtų sun
kus, jeigu gyvenčiau be muzikos, nes muzika pade
da išlieti mūsų jausmus. Mes esame lietuviai, bet 
gyvename svetimame krašte. Dainuodami lietuviš
kas dainas jaučiamės suvienyti ir arčialJ mūsų tėvy
nės Lietuvos. Rasa Siaučiūnaitė 

*** 
Junkime daina širdis prie žemės Lietuvos. Čia 

yra žodžiai, paimti iš šių metų Dainų šventės temos 

SKAUTŲ VEIKLA 

• Šv. Jurgio ir žiemos sezono 
uždarymo iškilminga sueiga įvyks 
birželio 3 d., po Maironio mo
kyklos pamokų. Visi dalyvauja 
tvarkingai uniformuoti, nes bus 
įžodžiai, pakėlimai ir apdovanoji
mai. Kviečiame visus skautinin
kus-kes dalyvauti ir prisidėti prie 
mūsų iškilmių. 

• Dar galima įteikti stovykli
nio ženklo projektus. Balsavimas 
dėl jų bus per šv. Jurgio iškilmin
gą sueigą. Išrinktas ženklas lai
mės premiją. 

Atsiliepk daina. Šie žodžiai puikiai ePibrėžia kodėl 
mes visi renkamės dainuoti kartu Siaurės Ameri
koje. Mes, lietuviai, pasirinkome emigruoti į Kana
dą, Jungtines Amerikos Valstijas. Lietuva iki 1991 
metų neturėjo savo nepriklausomY,_bės, todėl mes 
palikom Lietuvą ir pradėjome čia Siaurės Ameri
koje naują, geresnį gyvenimą. Bet tai nereiškia, 
kad mes užmiršome savo paveldą. Mūsų širdys dar 
neatitolo nuo Lietuvos ir mes visada dalyvausim 
lietuviškose dainų ir šokių šventėse ir draugausim 
su kitais tautiečiais. Dainų šventė yra gera proga 
lietuviams susirinkti į vieną vietą. Nors mes negyve
name Lietuvoje, mūsų skambi daina paroqo meilę 
ir ilgesį Lietuvai. 1953 m. rugpjūčio 20 d. Cikagoje 
žmonėms kilo sumanymas rengti dainų šventę. 
Tikslas šios šventės buvo čia Amerikoje R,ratęsti 
dainų festivalių tradiciją esančią Lietuvoje. Sventė
je dalyvavo 43 chorai ir maždaug 1200 dainininkų. 
Dainų šventė pirmą kartą Kanądoje įvyko 1978 
metais. Tai buvo penktoji šventė. Sioje šventėje bu
vo įvesti kai kurie nauji dalykai: dainų šventės vė
liava, jungtinis kanklininkių pasirodymas, lietuvių 
choras iš Australijos (Melburno lietuvių dainos 
sambūris) ir simfoninis orkestras. Šventėje dalyva
vo 51 choras su maždaug 1400 dainininkų. Tame 
skaičiuje buvo 10 Kanados chorų. 

v Paskutinė Dainų šventė buvo prieš 15 metų 
Cikagoje, 1991 metais. Daug žmonių tikrai norėjo 
tęsti dainų šventes Amerikoje, todėl R. Kliorienė 
pradėjo organizuoti šių metų šventę. Rezultatai 
xra stebuklingi, į šventę užsiregistravo 50 chorų. 
Siais metais trys repertuaro knygos: vaikų dainos, 
jaunimo ir suaugusiųjų yra profesionaliai paruoš
tos ir atspausdintos. Aštuntoje dainų šventėje 
nebus nešiojami tautiniai drabužiai, bet uniformos, 
priderintos prie knygų viršelių spalvos. Gražios 
uniformos suvienodins visus atlikėjus ir visi atrodys 
kaip vienas didelis choras. Lietuviai nesirenka, kad 
konkuruotų dėl geriausio dainininko, bet susiburia 
kartu, parodyti, jog esame lietuviai. Violeta Pečiulytė 

• Stovyklos registracijos 
blankai jau išspausdinti ir jų gali
ma gauti per Iloną Tarvydienę 
arba Darių Sondą po Maironio 
mokyklos pamokų. M.R. 

Hamiltono skautai su vadovais "Širvintos-Nemuno" tunto ir skau
tininkių būrelio surengtoje Kaziuko mugėje Jaunimo centre 

Ntr. S. Stonkus-Johnston 

Vasario 16-osios gimnazijoje š.m. kovo 27-28 d.d. vyko rekolekcijos. Evangelikai mokiniai susirinko 
evangelikų šventovės salėje, kur vyko meditacijos ir Biblijos valandėlė su kun. R. Fuhr. Vokiečiai kata
likai mokiniai susirinko katalikų parapijos salėje su katalikų tikybos mokytoja Angela Allahyar-Parsa 
ir studente Ann-Carolin Helmreich. Lietuviai katalikai mokiniai susirinko Romuvos pilies salėje. Jiems 
rekolekcijas vedė iš Lietuvos atvykęs kun. Antanas Saulaitis, SJ. Mokiniai buvo paskirstyti į dvi grupes 
- jaunesnius ir vyresnius. Antros dienos vakare suaugusieji susitiko su kun. Antanu susitaikymo 
pamaldom. Kun. Antanas Saulaitis sugebėjo labai įdomiai vesti rekolekcijas. Pirmą vakarą jis, mokinių 
prašomas, papasakojo apie jėzuitų veiklą. Nuotraukoje kun. Antanas Saulaitis su mokytojais ir moki
niais po rekolekcijų bendrabučio salėje Ntr. Marytės Dambriūnaitės-Šmitienės 
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A t A 
LIUDAI SENDŽIKIENEI 

amžinybėn iškeliavus, 
jos dukrai ALDONAI, sūnui GINTAUTUI ir 
artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą -

Bronė ir l-jltas Palilioniai 

NENUILSTANČIAI GERADAREI IR VEIKĖJAI 

A t A 
LIUDAI ŠILEIKYTEI

SENDŽIKIENEI 
mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame skausme likusią jos seserį 
STASĘ DRAUGELIENĘ, dukrą ALDONĄ, 

sūnų GINTĄ bei visus jų artimuosius ir kartu 
liūdime-

KLB Toronto apylinkės valdyba 

A t A 

ONUTEI STEPŠIENEI 
mirus, 

nuoširdžią užuojautą reiškiame jos sūnui VYTUI, 
dukrai MAGDUTEI su šeima, dukrai ALDUTEI 
su šeima, sesutei MARYTEI ČEBATORIENEI 
su šeima ir visiems giminėms -

Janina, Petras Gurkliai ir dukros su šeimomis 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

A t A 

ONA DRUTYTĖ-STEPŠIENĖ 
mirė 2006 balandžio 27 d. SRH-St. Joseph 

ligoninėje Sudburyje 

Vyras Vaclovas (Vacys) Stepšys mirė 2003 m. Liko liū
dintys vaikai Magdalena (Maggie) ir vyras Gediminas Re
meikis, sūnus Vytas (Paul) Sudburyje ir Aldona (Teresa) 
bei vyras Douglas Mathias Otavoje; vaikaičiai Mathew, 
Nathaniel, Christina, Andrew, Alyssa, Alexander ir Ryan; 
sesutės Marytė, Julytė, Stasiukė, Birutė ir Nataliukė. 
Anksčiau mirė broliai Vytukas ir Antanas, seserys Kas
tulė, Janutė ir Teresėlė, tėvai Onutė (Misevičiūtė) ir Jurgis 
Dručiai. 

Ona gimė Vilkapėdžiuose, Lietuvoje, susituokė su 
Vaclovu Stepšiu Sudburyje 1960 m. Ona visą savo gyveni
mą paaukojo šeimai, ji buvo laimingiausia savo vaikų ir 
vaikaičių apsuptyje. Pamaldi katalikė, jos meilė ir atjauta 
išaugo iš gilaus tikėjimo Dievu ir Jo Palaiminta Motina, ir 
ji nuolat stengėsi šeimai įdiegti moralines vertybes. Ji mė
go daržą, jame darbuodavosi ir dalindavosi gėlių ir daržo
vių derliumi su kaimynais ir draugais. Ji visus priimdavo į 
savo glėbį su šilta šypsena, mokėjo kitus užjausti, o kartu 
ir švęsti su jais. Visų labiausiai Oną prisimename už jos 
nuolatinį pasišventimą kitiems, nepaisant kiek tai kai
nuos. Todėl ją visada mylėsime, prisiminsime šią nepa
prastai gerą moterį. 

Ona buvo pašarvota J ackson and Barnard laidotuvių 
namuose, Sudburyje; laidotuvių Mišios buvo aukojamos 
gegužės l d., 10 v.r. Christ the King šventovėje. Palaidota 
Civic Memorial kapinėse, Sudburyje. Vietoje gėlių kvie
čiama aukas siųsti "Arthritis Society" arba "Heart and 
Stroke Foundation". 

Naujasis Anapilio klebonas 
2006 m. balandžio 23, sek

madienį, kun. Vytautas Leonas 
Staškevičius iškilmingai buvo 
įvesdintas Lietuvos kankinių 
šventovėje naujuoju klebonu. 
Įvesdinimo apeigas atliko Toron
to arkivyskupijos vakarinei apy
linkei paskirtas vyskupas John 
Boissonneau. Jis naujam klebo
nui šventovėje iškilmingai pave
dė: krikštyklą - vietą, kurioje 
gimdomi gyvenimui nauji krikš
čionys, klausyklą - vietą, kurioje 
teikiamas apsivalymas nusidėjė
liams, sakyklą - vietą, iš kurios 
skelbiamas Dievo Žodis; altorių 
- vietą, kurioje atnaujinama ne
kruvinu pavidalu Kristaus auka 
ant kryžiaus; tabemakulį - vietą, 

kurioje buvoja duonos pavidale 
pats Jėzus Kristus; ir klebono 
sostą - reiškiantį per vyskupo 
rankas iš apaštalų ateinantį įga
liojimą ir malonę puoselėjimui 
tikro krikščioniško gyvenimo 
bendruomenėje. Iškilmių Mišio
se su vyskupu ir naujuoju klebo
nu koncelebravo prel. Edmundas 
Putrimas ir prel. Jonas Staškevi
čius, gražiai giedojo parapijos 
choras, tą dieną vadovaujamas 
Lilijos Turūtaitės. 

Naujasis klebonas yra gimęs 
1945 m. lapkričio 28 d. Husum 
mieste, Vokietijoje, prie Šiaurės 
jūros kranto, bet savo kūdikystę 
praleido Flensburgo lietuvių pa
bėgėlių stovykloje Baltijos jūros 
pakrantėje. 1948-1951 m. su šei
ma gyveno Anglijoje, o 1951 m. 

Kuo. Vytautas Leonas 
Staškevičius 

rudenį atvyko į Torontą ir pradė
jo mokslą Davenport Road pra
džios mokykloje. Paskui lankė 
Humberside Collegiate gimnazi
ją ir baigė 1966 metais. Tais pa
čiais metais rudenį pradėjo psi
chologijos studijas Toronto uni
versitete. 

gaminių paruošimą visoje Ka
nadoje. 

Kartas nuo karto jam ateida
vo mintis tapti kunigu, nes jis 
nuolat prisimindavo dar vaikystė
je klebonui kun. Petrui Ažubaliui 
duotą atsakymą, kad jis neisiąs 
kaip jo brolis į "paprastą" kunigų 
seminariją, bet į "klebonų mo
kyklą". Galiausiai jis tą mintį pra
dėjo įgyvendinti 1997 m., kai pa
siprašė išleidžiamas iš bendrovės 
ankstyvon pensijon ir išvyko į Ro
mą kunigystės studijom. Ir štai 
čia, Lietuvos kankinių šventovė
je, 2001 m. jis buvo vysk. Pauliaus 
Baltakio, OFM, įšventintas kuni
gu, o dabar - jau tikras klebonas. 
Sveikiname jį ir linkime jam gra
žiai vadovauti šiai lietuviškai pa
rapijai, kurios širdis yra Anapilis 
- toji pilis "anapus", į kurią mes 
visi pakeleivingi lietuviai - vieni 
lėčiau, kiti greičiau - žengiam. 

K.J.S. 
Vasaromis jau nuo gimna- „ __________ _ 

zijos laikų abudu su broliu Romu .1 ___ A_U_K_o_s ___ .1 
dirbdavo "Canada Packers" mė- A.a. Leonarda Radzevičienė 
sų gamykloje, kad galėtų užsi- -Mitalienė savo testamentiniu 
dirbti mokslui pinigų. Būsimam palikimu Tėviškės žiburių leidybą 
klebonui toji darbovietė tapo to- parėmė $500 auka. Leidėjai, nuo
kia sava, kad 1971 m. po studijų širdžiai dėkodami už šią paramą, 
jis sugrįžo nuolatiniam darbui į įžvelgia nuostabų vyksmą, kaip ir 
"Canada Packers" dabar jau ta- amžinybėn iškeliavę gali prisidėti 
pusios "Maple Leaf Foods" prie lietuvybės išlaikymo. 
bendrovės tyrinėjimų laboratori- A.a. Janės Mažonienės atmi
ja. Vėliau jis buvo perkeltas į nimui, užjausdami jos šeimą, 
bendrovės centrinę administra- draugai Kovai su vėžiu ir džiova 
ciją ir ten vadovavo, prižiūrėjo sergantiems vaikučiams Lietuvo
bei koordinavo bendrovės mėsos je aukojo: $50 -A.G. Tarvydai; 

$30 - C. Anderson; $25 - T.B. 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

A t A 

ANGELĖ KAIRIENĖ 

Stanuliai; $20 - A.M. Pranaičiai, 
F. Mačiulienė, D. Vaidilienė, M. 
Tumulaitienė, K. Žutautienė, G. 
V. Butkiai, M. Gudelienė, J.G. 
N eimanai, A. Valadkienė, G. 
Šiaučiūnas, V. Liuima, A.L Že
maičiai; $15 - J. Pacevičienė; $10 
- J. Žulienė, G. Stauskienė. 

B.K. ir M.P. 
mirė 2006 m. gegužės 3 d. Toronte, palaidota gegužės 
6 d. šalia savo vyro Povilo Šv. Jono lietuvių kapinėse 

Mississaugoje 

Liūdesyje liko dukros Rita, Dalia, Rūta, sūnūs 

Julius ir Jurgis su šeimomis bei 3 seserys Lietuvoje. 

TORONTO 

A.a. dr. Juozo Ulecko atmini
mui Kovai su vėžiu sergantiems 
vaikučiams $20 aukojo Danutė 
Vaidilienė. B.K. ir M.P 

A.a. Balio Sakalo šviesiam 
atminimui pagerbti, N. Benotie
nė su šeima Tėviškės žiburiams 
aukojo $25. 

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. 

FlnnRIR. 
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~ TORONTO LIETUVIŲ JAUNIMO ANSAMBLIO * 
a "G l N T A R A S" * 
~ METINIS KONCERTAS * 
~ "Žemele, motinėle „ * 
.1. 2006 m. gegužės 14, sekmadieni, 4 v.p.p. ~ 
l ANAPILIO DIDŽIOJOJE SALĖJE ''it 
"' 2185 Stave ba nk Rd ., Mississauga 1" i Bilieto kaina $15. Bilietai platinami ketvirtadieniais ! 
' repeticijose ir sekmadieniais parapijose po Mišių 1" 

~ . · KVIEČIAME VISUS GAUSIAI DALYVAUTI! ~ 
ft "Gintaro" tėvų komitetas 'Jt 
~-Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... -Ų ... ~ 

v 

Didžiosios "TZ" loterijos 
aukotojai ir laimėtojai 

l. Antano ir Birutės Matu
laičių dovanotą varinę graviūrą 
ir O. Taseckienės dovantotą li
ninį rankšluostį - A. Rugienius, 
Bloomfield Hills, MI, JAV, nr. 
004120; 

2. Kęstučio Poškaus meni
nę fotografiją- P. Kudirka, Lon
don, ON, nr. 008399; 

3. Stasio Matulionio dova
notą vazą ir Aldonos Falikaus
kienės dovanotą takelį - V. Svi
las, Mount Hope, ON, nr. 014862; 

4. Rimo Paulionio dovano
tą a.a. Veronikos Paulionienės 
paveikslų komplektą - J. Pace
vičienė, Toronto, ON, nr. 009392; 

5. Danutės Tamošauskaitės 
dovanotą dekoratyvinę lėkštę ir 
dr. Birutės Jonienės dovanotą 
dekoratyvinį audinį - A. Pla
takis, St. Catharines ON, nr. 
010318; 

6. Antano ir Birutės Matu
laičių dovanotą Pauliaus Augiaus 
įrėmintą plakatą - M. Rusinas, 
Mississauga, ON, nr. 013519; 

7. Gintaro Repečkos me
džio drožinį - J. Sendžikas, St. 
Catharines, ON, nr. 010295; 

8. Paola Crane litografiją 
- L. Sawitz, Collingwood, ON, 
nr. 009695; 

9. Danutės Tamošauskaitės 
dovanotą M.K. Čiurlionio al
bumą ir tautinę juostą - J. Ku
liešius, Toronto, ON, nr. 005215; 

10. Pierre Bonnard repro
dukciją - B. Tamoliūnienė, Kit
chener, ON, nr. 014756; 

11. Salomėjos Sakalienės 
dovanotą A. Petrikonio paveiks
lą - J. Vieraitis, Tillsonburg, 
ON, nr. 011416; 

12. Aldonos Vaitonienės 
tautinę lėlę -Aurimas, Toronto, 
ON, nr. 007362; 

13. Vinco Baliūno dovano
tą Poirier reprodukciją - A. 
Remesat, Mississauga, ON, nr. 
005244; 

14. A.a. Viktorijos Dauge
lavičienės dovanotus perlinius 
karolius - O. Yurka, Toronto, 
ON, nr. 006246; 

15. Vidos ir Alfonso Sta
nevičių dovanotą Antano Tamo
šaičio paveikslą - S. Girčienė, 
Mississauga, ON, nr. 011830. 

Mažojoje loterijoje buvo 
PRISIKĖLIMO kredito koope
ratyvo dovanoti kavos ir lėto vi
rimo (slow cooker) aparatai ir 
PARAMOS kredito kooperatyvo 
dovanota pintinė su skanumy
nais, V. BALIŪNO keptas tradi
cinis "Napoleonas", T. SENKE
VIČIAUS dovanotas tradicinis 
butelis degtinės, ADOS LEME
ŽY'I'ĖS dovanota pintinė su ska
numynais, G.G. dovanota saldai
nių dėžutė ir butelis vyno, N.N. 
dovanotos pintinės su gėrimais, 
P. ir B. SAPLIŲ dovanotas bute
Ų.s degtinės su stikliJ!ėmis ir UR
SULES PALIULYTES dovanoti 
gėrimų ir saldumynų laimikiai. 

NUOŠIRDŽIAUSIA PADĖ
KA didžiosios ir mažosios lote
rijos laimikių aukotojams. 

Menininkų draugijos "The Colour and Form Society" paroda 
vyks Paper Mill galerijoje (Todmorden Mills) gegužės 18 - birželio 
13 d.d. Atidarymas gegužės 27, šeštadienį, l v.p.p. - 3 v.p.p. Infor
macija - tiklalapyje www.colourandformsociety.com 

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. 

~ai,fr-l«J'li4- ,,,_ ~ ~--· 
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kviečia jus dalyvauti koncerte 
š.m. birželio 4, sekmadient 4 v.p.p. 

Prisikėlimo parapijos salėje 

Įėjimas - $20 

Kaip noris man šiandien 
dainuoti.„ 

Tai tema koncerto, kuris 
įvyks Prisikėlimo parapijos salėje 
š.m. birželio 4, sekmadienį, 4 
v.p.p. ir kuriame dainuos Vili 
Dainų šventei Čikagoje pasiruo
šęs jungtinis choras. Tuip sutapo, 
kad šie 2006-ieji metai yra ne tik 
Dainų šventės ir pasiruošimo jai 
metai, bet ir choro "Volungė" 
jubiliejiniai metai. Šiuo koncertu 
choras minės savo veiklos 30-me
tį ir dainuos kartu su bendramin
čiais, dainą ir muziką mylinčiais 
draugais: mažaisiais dainorėliais 
iš "Gintarėlių" (vad. D. Grigu
tienė) ir "Angeliukų" (vad. L. 
Turūtaitė) chorų, jaunimo (vado
vės N. Benotienė, A. Puodžiū
nienė ir D. Viskontienė) ir suau
gusių - "Aro", "Dainos" (vad. L. 
Turūtaitė) bei Lietuvos kankinių 
parapijos (vad. D. Grigutienė) 
chorais. Į bendrą chorą įsijungs 
ir svečiai iš Ročesterio "Putino" 
(vad. R. Obalis) ir Otavos "Ari
jos" (vad. L. Lukšaitė-Cassidy) 
bei "Arijos" vaikų (vad. R. Ziti
kienė) chorai. 

Malonu paminėti, kad šia 
proga žada atvykti viešnia iš 
Klyvlando - VIII Dainų šventės 
Čikagoje meno vadovė Rita Čy
vaitė-Kliorienė. Kviečiame visus 
dalyvauti šiame koncerte ir pa
justi bebrėkštančios Dainų šven
tės nuotaiką, išgirsti būsimos 
šventės dainas ir dainuoti kartu. 

Inf. 

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 sioje srityje nuo 1987 m„ 
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KVIEČIAME 
Į LIETUVIŲ PAVILJONĄ 

daugiakultūriniame "Carassauga" renginyje 

gegužės 26-28 d.d. 
penktadieni - 7.30-12 v.v.; šeštadieni -

3 v.p.p.-12 v.v.; sekmadieni - 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 

Lietuviai "Carassaugoje" 
Jau 21 metai, kai Mississau

goje vyksta įvairių tautų pasiro
dymų šventė, vadinama "Caras
sauga" [estivalis (www.carassau
ga.ca). Siemet festivalis vyks geg. 
26-28 d.d. Tikimasi, kad jame 
bus 25 paviljonai. Praėjusiais me
tais buvo parduota apie 20,000 
pasų, kurie suteikė galimybę 
193,000 lankytojų apsilankyti mi
nėtuose paviljonuose. "Caras
sauga" festivalis, kurio viena iš 
steigėjų yra Mississauga miesto 
merė Hazel McCallion, yra bene 
vienas iš didžiausių renginių pro
vincijoje. 

Po kelerių metų pertraukos 
lietuviai dalyvaus "Carassauga" 
festivalyje ir priims lankytojus 
Anapilio parapijos salėje. Lietu
vių paviljono pristatymas bus 
transliuojamas TV laidoje, Ro
gers kanalu, geg. 18 d. ketvirta
dienį, 11 v.r., 5 v.p.p. ir llv.v. 
Programoje dalyvaus Toronto lie
tuvių jaunimo ansamblis "Ginta
ras", Toronto tautinių šokių gru
pė "Atžalynas", Suvalkų krašto 
lietuvių išeivijos sambūrio kapela 
"Sūduva". 

Paviljono lankytojai bus su
pažindinti su lietuviškų vestuvių 
apeigomis, šokiais ir dainomis. 
Programa vyks kas valandą, o 
pertraukų tarpuose bus rodomas 
filmas apie Lietuvą. Bus gausu 

tradicinių lietuviškų maisto pa
tiekalų, kuriuos gamins J. Gurk
lienė su padėjėjomis. Lankytojų 
dėmesiui bus paruošti lanksti
nukai - informacija apie Lietuvą 
ir vietinių verslininkų reklamos. 

"Carassauga" festivalio pri
statymas įvyks Mississaugos pre
kyvietėje, Square One geg. 20 d. 
(šešt.). 12 v. prasidės įvairių tautų 
dalyvių paradas, o 1.30 v.p.p. ka
pelO§ "Sūduva" pasirodymas. 

S.m. "Carassauga" festivalio 
lietuvių paviljono įrengėjas - Su
valkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūris (SKLIS), veikiantis nuo 
1990 m. 

Visus kviečiame į bendrą tal
ką - darbu, auka, dalyvavimu pri
sidėti prie to renginio pasise
kimo. 

"Pasus" galima įsigyti iš 
anksto, mokant tik $8.00, Prisi
kėlimo kredito kooperatyvo abie
juose skyriuose, Paramos sky
riuose ir bare "Lokys". Perkant 
prie įėjimo į paviljoną mokėsite 
$10.00. Su šiuo pasu tą savaitgalį 
Mississaugos transportas užtikri
na galimybę nemokamai keliauti 
po miestą. 

Paviljono val.: penktadienį 
nuo 7.30 v.v. - iki 12 v. nakties, 
šeštadienį nuo 3 v.p.p. - iki 12 v. 
nakties, sekmadienį nuo l v.p.p. 
- iki 7 v.v. Inf. 

@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! 
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Anapilio žinios 

• Sveikiname kun. Joną Ši
leiką, OFM, jo primicijų, įvykusių 
Prisikėlimo parapijos šventovėje, 
proga, ir linkime Visagalio palai
mos bei sveikatos darbuojantis 
Kristaus vynuogyne išeivijos lie
tuvių tarpe. 

: Balandžio 29, šeštadienį, 
paknkštyta Dariaus ir Alicijos 
(Naruševičiūtės) Bansevičių duk
relė Asta-Ona-Marija ir Anasta
zijos (Sungailaitės) Boot dukrelė 
Megan-Eugenija. 

• Ateinantį savaitgalį Šv. 
Kazimiero šventovėje bus renka
ma antroji rinkliava Šv. Petro ku
nigų seminarijai paremti. 

• Autoaikštėje prie švento
vės yra eilė vietų, pažymėtų pa
liegėlių automobiliams. Ten pir
menybė turi būti skiriama turin
tiems valdžios išduotus neįgalu
mo pažymėjimus. 

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

• Gegužės mėnesio sekma
dieniais "Anapilio" sporto klubas 
pardavinėja parapijos salėje va
sarines gėles savo veiklai parem
ti. Gėles galima iš anksto užsisa
kyti pas Praną Vilkelį tel. 905 
279-1867. 

• Šv. Jono lietuvių kapinių 
administracija prašo visus iki ge
gužės 15 d. nuimti nuo savo kapa
viečių žiemos metu sudėtas dirb
tines gėles ir dirbtinių gėlių vai
nikus. Vėliau tai padarys pati ka
pinių administracija. 

• Pavasarinė kapinių lanky
mo diena Anapilyje bus gegužės 
28, sekmadienį. Pamaldos kapi
nių koplyčioje 3 v.p.p. Pamokslą 
sakys kun. Jonas Sileika, OFM. 

• Anapilio knygyne gauta 
Lithuanian Heritage žurnalo ko
vo-balandžio mėnesių laida. 
v. • Mišios sekmadienį, gegu
zes 14: 9.30 v.r. už a.a. Gražiną 
Kecorienę ir Kazimierą Butkie
nę; 11 v.r. už parapiją; Vasagos 
Gerojo Ganytojo šventovėje ge
gužės 14, sekmadienį, 2 v.p.p. už 
a.a. Te9dorą ir Feliksą Kybartus; 
Delbi Sv. Kazimiero šventovėje 
gegužės 13, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Pranę Lapulkienę. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - A. Sekonis, E. 
Ališauskienė. 

A.a. Bronei Stankaitienei 
mirus, jos draugai Kovai su vėžiu 
ir džiova sergantiems vaikučiams 
Lietuvoje aukojo: $40 - V. Pau
lionis; $30 - B.T. Stanuliai; $20 -
K. Rūkienė, P. Puidokas, A. Ra
nonienė, D. Vaidilienė, A. Deve
nishek, V.P. Melnykai, l.A. Že
maičiai, G.V. Butkiai, l.A. Jure
vičiai, A.L. Smolskiai, M. Povi
laitienė, B. Romeikienė; $10 - J. 
Viola. Aukas priėmė B. Gatavec
kienė ir M. Povilaitienė. 

A.a. Jono Paliulio atminimui 
pagerbti Vida ir Vytas Paškai Tė
viškės žiburiams aukojo $25. 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 

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 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą seklJladienį, 4 v.p. 

p. vyko kun. Jono Sileikos, OFM, 
primicijos (pirmos iškilmingos 
Mišios) po jo šventimų, kuriuos 
jam suteikė vysk. P. Baltakis, 
OFM, Kennebunkporte, ME, lie
tuvių pranciškonų vienuolyne 
š.m. balandžio 23 d. Primicijų 
Mišios@ pamokslą sakė kun. Juo
zapas Zukauskas, OFM, giedojo 
parapijos jaunimo choras, daly
vavo 9 lietuviai kunigai. Po Mišių 
parapijos salėje vyko vakarienė 
kurioje dalyvavo daug svečių i; 
parapijiečių. 

• Praeitą sekmadienį parapi
joj vyko Pirmos Komunijos iškil
mės. Pirmą Komuniją priėmė 
septyniolika vaikučių: Tomas Bi
j eika, Ignas Brazdeika, Ema 
Brazdeikytė, Karolina Burokai
tė, Marius Dainora, Rasa Gauly
tė, Saulė Kalinauskaitė, Lucas 
Kapeniak, Kamilė Kibildytė, Lu
cas Lūža, Nida Nausėdaitė, Eri
kas Sakalauskas, Aidas Slapšys 
Vilkas Szwarc, Rudy Szwarc, Jo~ 
nas Treigys ir Tomas Varoneckas. 
Vaikučius Pirmai Komunijai 
paruošė ses. Paulė, tėvų komite
tas rūpinosi visais iškilmės reika
lais. 

• Gegužinės pamaldos su 
palaiminimu šiokiadieniais vyks
ta po 7 v.v. Mišių, šeštadieniais 
Marijos litanija skaitoma po 9 v. 
r .. Mišių, o sekmadieniais litanija 
giedama po 10.45 v.r. Mišių. 

• Gegužės 6 d. palaidota a.a. 
Angelė Kairienė, 85 m. Paliko 
dukras Ritą, Dalę ir Rūtą, sūnus 
Julių ir Jurgį su šeimomis. Gegu
žės 8 d. palaidota a.a. Marytė 
Kriščiūnienė, 81 m. Paliko vyrą 
Vytautą. 

• Pakrikštyti: Gabriela-Bri
tany, Dianos (Jakolevaitės) ir 
Ivan Ivanov dukrelė; Steven
Matthew, Lynn (Podasadecki) ir 
Steven Leitch sūnus. 

• Parapijos patalpose Mečys 
ir Stasė Bušinskai savo šeimos ir 
artimųjų draugų tarpe atšventė 
60-tąją vedybinio gyvenimo su
kaktį. 

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

• Parapijos susirinkime, ku
ris vyks gegužės 28 d., 12 v.d. pa
rapijos salėj, bus renkama pusė 
parapijos tarybos narių. Rin
kim_us ves nominacijų komisija, 
kuną sudaro D. Rocca 416-820-
3088, M. Rusinas 905-848-0320 
ir J. Stasiulevičienė 905-890-
0813. Kas nori kandidatuoti, ar 
gavus sutikimą, pasiūlyti kitus, 
yra prašomi susisiekti su bet ku
riuo nominacijų komisijos nariu. 
Nominacijų sąrašą bus gali
ma papildyti ir susirinkimo 
metu. 

• "Kretingos" stovyklavietėje 
~eikia daug pataisymų, dažymo 
Ir stovyklos rajono paruošimo 
vasaros stovykloms. Tam tikslui 
organizuojami darbo talkos sa
vaitgaliai. Talkininkai yra aprūpi
nami nakvyne ir maistu. Daugiau 
žinių galima gauti pas Rūtą Jag
lowitz Ruth.J aglowitz@seneca. 
on.ca ir Wally Dauginis wdaugi
nis@~atico.ca. 

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 14: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Elvyrą 
Selmienę; 10.45 v.r. už gyvas ir 
mirusias motinas, už a.a. Joną 
Gudelį ir jo šeimos mirusius, už 
a.a. Joną Petrą ir Kazimierą Ba
binckus; 12.15 v.d. už a.a. Mariją 
Leikūnienę. 

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

Išganytojo parapijos žinios 
• Sekmadienį pamaldos -

11.15 v.r. Jose prisiminsime savo 
motinas. Motinos dienos proga 
sekmadienio mokyklos mokiniai 
įteiks visoms po gėlę. Po pamaldų 
įvyks konfirmantų pamoka. 

• Parapijos tarybos posėdis 
- gegužės 16, antradienį, Vandos 
Norvaišienės bute, Don Mills. 

• lraeitą sekmadienį pirmą 
kartą Sv. Komuniją priėmė Julia 
Sturm ir Lucas J anowicz. 

Lietuvių Namų žinios 
• Gegužės 7 d. Lietuvių Na

mų svetainėje pietavo 165 sve
čiai. Pranešimą padarė ir su sve
čiais supažindino Kultūros komi
sijos pirm. V. Kulnys. Svečių kny
goj e pasirašė A. Statkevičius, T. 
Raib. 

• Labdaros valdybos posėdis 
- birželio 7 d., 7 v.v. Slaugos na
muose. 

• Kultūros k-ja turi įvairių 
vaizdajuosčių. Norintieji jų įsi
gyti prašomi skambinti tel. 416 
769-1266, arba kreiptis el.paštu: 
vkulnys@hotmail.com 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams L. Ra

dzevičius aukojo $100. Slaugos 
namų komitetas dėkoja visiems 
aukotojams už aukas. 

Maironio mokyklos žinios 
• Gegužės 13 d., 11 v.r. vy

resniųjų bei jaunesniųjų darželis 
(savo klasėse) pagerbs mamytes 
trumpa programėle bei kavute. 
Maloniai kviečiame mamytes. 
Prašome įeiti pro darželio duris 
lauke. 

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

• Maironio mokyklos iškil
mingas mokslo metų 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.)-pusė kainos. 
Bilietus platina Kristina Damba-
rai tė-J anowicz - tel. 905-602-
9231. 

• Dėmesio, tėveliai! Pagal 
TCDSB pageidavimą, gegužės 
27 d. bus registruojami mokiniai 
ateinantiems mokslo metams. 

~ MONTREAismE 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje šv. 
Mišios ir gegužinės pamaldos 
savaitės dienomis vyksta 7 val. 
vakaro; sekmadieniais geguži
nės pamaldos po 11 val. Mišių. 

Albinas ir Zina Urbonai, 
ilgamečiai Aušros Vartų choris
tai ir darbštūs parapijiečiai, 
šventė 60 metų vedybinę sukak
tį. Sekmadienį gegužės 7, 11 val. 
buvo aukojamos jų intencija pa
dėkos Mišios, giedojo choras. 
Vėliau dailiai papuoštoje salėje 
susirinko gražus būrys choristų 
ir parapijiečių. Choro vardu 
sveikino A. Mickus, įteikė pui
kių gėlių puokštę ir sukaktuvinį 

Šv. Kazimiero parapija 
Gegužės l d. mirė a.a. Jo

nas Kalinauskas, 87 metų. Liūdi 
daug dukterėčių !r brolėnų. Po 
gedulinių Mišių Sv. Kazimiero 
šventovėje palaidotas Notre
Dame des Neiges kapinėse. 

Gegužės mėnuo yra Švč. 
Mergeles Marijos mėnuo. Sek
madienį, gegužės 7 sol. Antanas 
Keblys su parapijos choru ir pa
rapijiečiais giedojo Švč. Merge
lės Marijos litaniją. Užbaigė 
giesme Sveika Marija. Visi para
pijiečiai kviečiami dalyvauti 
gegu~inėse pamaldose. 

Sv. Elzbietos dr-ja baigė 
žiemos sezoną sekmadienį, ge
gužės 7 po Mišių. Klebonas kun. 

tortą. Taip pat sveikino B. Na
~i~nė, D. Urbonavičienė (nau
JaI Kanadon atvykusių vardu), 
V. lbijanskienė (įteikė savo pieš
tą paveikslą), sol. E. Grumbi
nienė, R.R. Sakalauskai. Dail. 
A. Povilaitienė padovanojo savo 
pieštą paveikslą. 

Visi sugiedojo Ilgiausių me
tų. Klebonas kun. V. Gedvainis, 
palaiminęs sukaktuvininkus, 
susirinkusius svečius ir vaišių 
stalą, išskubėjo į Otavą, kur 
turėjo atnašauti šv. Mišias. 
Pabaigoje (su humoru) žodį tarė 
D. Gedrikas. Jaukioje, šeiminė
je nuotaikoje prabėgo sekma
dienio popietė. D.S. 

Aloyzas Volskis palaimino įvai
rių patiekalų stalą. Komitetas 
paruošė didelį pyragą su žvakė
mis visų narių gimtadieniams 
paminėti. Narėms parapijiečiai 
sugiedojo Ilgiausių metų. Lote
riją laimėjo Jonas Zienka. Na
rės susitiko su pirmininke An
toinette Ouellette-Brilvičiene ir 
paaukojo pinigų Šv. Kazimiero 
parapijos ši:rp.tmečio minėtuvių 
komitetui. Sv. Elzbietos dr-ja 
nuo 1919 metų veikli moterų 
organizacija parapijoje. 

Rasa Vaidilaitė-Pavilanie
nė nauja Šv. Kazimiero parapi
jos šimtmečio minėtuvių komi
teto narė. Arūnas Staškevičius 
sutiko paruošti parapijos šimt
mečio metraštį. V.L. 

ADAMC>NIS CASTELLI INSURA.NCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E. , SU ITE 555, MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 

TEl: 514-286-1985 FAX: 514-286-1981 
Joana Adamonis A.1.B. Petras Adamonis C.l.B. 

LITAS Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

Malonėkite atsinešti jums įteik-
tus registracijos blankus su mo- CLEAN FOREVER. Valome kil- "BALTIC TREE SERVICE". Ge-
kesčiu. Vaikus, gimusius 2002 m., imus, minkštus baldus ir auto- nėju ir apsaugau nuo ligų bei 
bus galima registruoti į jaunes- mobilių vidų nauju būdu - sau- kenkėjų, visų rūšių medžius, 
n. . d v l' k . somis putomis. Kilimas išdžiūna krūmus pigiai ir tvarkingai. Pa-
IŲJ Ų arze Į pamo oms, prasi- per 1-2 valandas. Labai gera ko-

dėsiančioms š.m. rugsėjo 16 d. kybė. Skambinti bet kuriuo laiku gražinsiu jūsų kiemo vaizdą! Da-
• KLB mokyklai paaukojo tel. 416 503_1687• nius Lelis: 647-519-2299 (nešioj.) 

$3000. Nuoširdžiai dėkojame. MOT "MR. SUB" RESTORANAS ieš-
• Sveikiname nauJ· ::iii Anapi- ERIS, 57 metų amžiaus, 

't.It našlė tur1'nt1' gerai' ap k ko sumuštinių (sandwich) ga-
lio parapiJ. os kleboną kun. Vy- ' mo amą tarnybą mėgstant1' 1·el" t' b d mintojo-jos. Atlyuinimas $9-12 už 
tautą Staškevičių. ' l\i iau 1, en - """ rauti, priimti svečius ir pati sve- valandą. Adresas: 5555 Eglinton 

• Liūdime kartu su mkt. Vi- čiuotis, norėtų užmegzti ryšius Ave. W. (tarp Dixie ir Centennial 
da Kairiene ir jos šeima, netekus su panašaus amžiaus Kanados Parkway); tel. 416 857-3353. 
anytos Angelės Kairienės. Už- lietuviu. Jos el. pašto adresas: 
• v· B' D · VASAGOJE IŠNUOMOJAMOS 
Jauciame Irutę egutlenę ir z.balniene@nanevezys.lt. 
v • t ku L ki' · 

1
. dvi kabinos po du kambarius· 

seimą, ne e s en JOJe sene 10 At1'ta1'symas. T.Zv nr. 18 KLB V• ' sdtas ir šaltas vanduo, gali tilpti 
Jono Agurkio. žiniose, Oakville' s apyl1'nke' s aukų 3 4 v B' v r 

10 
po ar zmones. Pirmenybė 

• Irze 10 v d. - paskutinė sąraše įrašytas $50 aukojęs M. imantiems visą vasarą. Tel. 1-
pamokų diena. Zivilė Jonušas. Turi būti M. Jonušaitis. 705-429-4120 arba 416 231-4249. 

Muziejaus-archyvo žinios muziejui paskolintas nuotraukas ir grąžinti pa-
• Muziejaus-archyvo vedėjos R. Mažeikaitės skolintas muziejaus bibliotekos knygas. 

paskutinė darbo diena bus š.m. gegužės 30 d. (iki 7 K~pinių lankymo dieną, gegužės 28, muziejus 
v.v.). Lankytojai prašomi iki to laiko atsiimti bus atidarytas, bet naujos parodos nebus. 

Šv. Elzbietos draugija, atšventusi visų narių gimtadienius gegužės 7 d. Šv. Kazimiero p~rapijos salėje 
Ntr. Pat Pingitore 


