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Išeina - ateina 
Kai visur žydi, tegu ir kapai pražysta. Maždaug tokia 

dingstimi sodinamos gėlės prie antkapinių paminklų. Ir tai 
aiškus, išorinis meilės ženklas, skirtas mirusiems artimiesiems, 
su kuriais, rodos, tik vakar kalbėta, o šiandien jų lūpos 
sučiauptos ... 

T OK.IA jau tvarka, nuo žmogiškųjų jėgų nepriklausanti 
- vieni išeina, kiti ateina. Sitame judėjime netrūksta 
jaudulio, ašarų, įprasto permainos liūdesio ir gilesnio 

susimąstymo. Yra betgi ir statistikos, kviečiančios įvertinti 
dabartinę būklę ir pagalvoti apie ateitį. Šiandien skaitmenys 
nurodo, kad išeinančių daugiau negu ateinančių - ir tėvynėje 
Lietuvoje, ir išeivijoje. Taigi kaip tauta išmirštame. Jei galvo
tume, kad po mūsų nors ir tvanas, nebūtų čia apie ką šnekėti. 
Bet jei kam rūpi, kaip laikysis priaugančios mūsų kartos, ny
kimo reiškinys negali būti nematomas.Todėl keliamas tuo rei
kalu susirūpinimas turėtų susilaukti kokio nors atgarsio. Ma
žėjantis gimstamumas virsta pačia jautriausia aktualija, ir tu
rėtų būti plačiau ir giliau aptariamas. Valstybėje prieaugio, 
vaikų išlaikymo bei jų auklėjimo klausimas turėtų būti svar
besnis už visus kitus "degančius" svarbumus, nes ką bereikš 
sukurta gerovė, jei laikui bėgant nebebus kam ja naudotis? 
Arba į šalį suplūs tie, kurie dabar nieko nedaro, o tik laukia 
pakvietimų - atvažiuokit, mums trūksta žmonių. Negi tokią 
ateitį įsivaizduojame? Greičiausiai, ne. Taigi, jei yra kuriamos 
tautos bei valstybės ateities vizijos, jose turėtų rasti vietos ir 
sunormalinto gimstamumo klausimas, kuris bent iš dalies ga
lėtų būti išspręstas priėmus atitinkamus įstatymus, palankius 
prieaugiui didinti, vaikams globoti ir daugiavaikėms šeimoms 
remti. Kasmet skelbiama statistika apie didėjantį mirtingumą 
ir mažėjantį gimstamumą turėtų išjudinti ne tik savimi besirū
pinančią visuomenę, bet ir valdžią, kuriai demografinė strate
gija turėtų nemažiau rūpėti kaip kitos. O išeivijos "išeina -
ateina" statistika, nerašyta, bet ir šiaip jau akivaizdi, kviečia 
bent kiekybiškai užimti amžinybėn iškeliaujančių vietas. 

D AUGUMA Kanados lietuvių savo mirusių kapus 12a
puošti susirenka Mississaugos Anapilio sodyboje, Sv. 
Jono lietuvių Į<.apinėse, du kartus per metus - pava

sarį ir Vėlinių proga. Sį pavasarį savųjų kapinių lankymas -
gegužės 28 d. Tai bus čia paskutinis didesnis tautiečių susibū
rimas prieš vasaros atostogas. Suvažiuoja nemažai lietuvių iš 
artimesnių apylinkių, susitinka, bendrai pasimeldžia, pasivai
šina tradiciniais valgiais, dalyvauja renginiuose, pabendrauja 
ir padejuoja, kad gretos tirpsta, kad mirusiųjų bendruomenė 
jau kone lenkia gyvąją. O tai juk nubėgusio ir bėgančio laiko 
rezultatas, ta pati išeinančiųjų ir ateinančiųjų tvarka be jokių 
išimčių. Kažkada buvo laukta, kad Lietuvai atgavus laisvę, 
išeivijos gretas papildys ir sustiprins naujieji ateiviai. Viltis 
išsipildė - atvyksta naujų, papildo praretėjimus, kai kur dau
giau, kai kur mažiau. Tik dar vis, atrodo, nepakankamai, dar 
vis netaip, kaip buvo tikėtasi. Ar bėgantis }aikas spragas tin
kamai užlygins, parodys netolima ateitis. Siandien svarbu iš
laikyti atramos taškus, tas vietas ir institucijas, kur susiren
kame, kurios yra savomis lėšomis ir darbu įsigytos. Tolesnis jų 
išlaikymas reikalauja vieningo požiūrio į bendruosius reikalus, 
jų supratimo ir įvertinimo. To požiūrio linkme reikėtų sukti ir 
priaugančią kartą, kad jauniems ir parapijos, ir savosios kapi
nės, ir kitos kokios institucijos neatrodytų kaip vien tik senų 
žmonių ar pensininkų buveinės. Jaunimą reikėtų pratinti, kad 
įprastų dalyvauti bent didesniuose visų lietuvių suėjimuose, 
kad matytų, jog viskas, kas įgyta ir lietuvybei tarnauja, yra 
mūsų visų. Ir ne tik dalyvauti, matyti, bet ir remti. Be šitokio 
supratimo vertybių ir turto perdavimas iš kartos į kartą dary
sis kaskart painesnis. C.S. 
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Paminklas pirmajam už Lietuvos laisvę 1919 metais vasario 19 d. žuvusiam karininkui Antanui 
Juozapavičiui, pastatytas Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. (Paminklo autoriai -
A. Vaura ir Z. Survilas) Ntr. R. Žiemio 

Kviečiu aš tautą, LKP užguitą ... 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Negerovių mūsų valstybėje 
jau susikaupė tiek, kad ne tik 
patys matome, bet ir į jas rodo 
užsienis. Septynioliktus nepri
klausomybės metus einančią 
antrąją Lietuvos respubliką te
bevaldo ir turtuose tarpsta išli
kusi okupacinės šalies partinė 
nomenklatūra, tautiniu pagrin
du atkurtoje valstybėje aukštas 
pareigas užima rusai, valstybės 
reikalus tvarko mažaraštis 
chlestakovas iš Archangelsko, 
kultūros - Lietuvos kultūrą pa
žįstąs iš Kalvio Ignoto teisybės 
autoriaus rusas, valstybės sau
gumu ir užsienio reikalais rūpi
nasi buvę kagėbistai rezervis
tai. O štai šalinti negeroves ne
siseka, nes neva trūksta politi
nės valios. 

Prezidentas Valdas Adam
kus metiniame pranešime pa
žymėjo, kad jau septinti metai 

kalbama apie valstybės politikų 
etikos kodeksą, tačiau seimui 
trūksta politinės valios jį priim
ti. Kad toks kodeksas tikrai rei
kalingas, matome iš politikų 
nuostatos pripažinti tik teisinę, 
nepaisant moralinės, atsako
mybę. Teisės aktai nevertina ir 
negali vertinti visų moralės bei 
etikos normų, visų bendražmo
giškųjų vertybių. Todėl politi
kams taikytini kiti, aukštesni 
reikalavimai, atspindintys ir tai, 
ko nenumato įstatymai. 

Valia yra psichinė galia, pa
sireiškianti sąmoningu veikimu. 
Ji gali būti gera, bloga, gali va
lios ir nebūti. Valios nebuvimas 
- bevalystė - dažniausiai kyla iš 
blogo auklėjimo, o neveiklu
mas, pasireiškiantis interesų, 
siekių, valingos veiklos išnyki
mu, laikomas liga - abulija. 
Abulijos gydymu rūpinasi psi
chiatrai, bevalystę iš blogo auk-

lėjimo, kurį per okupaciją paty
rė dauguma dabartinių politi
kų, saviugdos būdu turi šalinti 
patys politikai arba juos atitin
kamu būdu paveikianti visuo
menė. 

Negerovėms aiškintis stei
giamos įvairios komisijos. Jei 
suvertume seimo, vyriausybės, 
vyriausios rinkimų bei kitokias 
komisijas į vėrinį, gautume Gi
neso knygos vertus karolius. 
Tik nei grožio, nei naudos iš tų 
karolių nebūtų, todėl niekas 
komisijoms rimtesnio dėmesio 
ir neberodo. Atkreipdamas dė
mesį į sęimo komisijas, Algi
mantas Sindeikis rašo (Veidas, 
2005.Xl.10, Nr. 45), kad daugu
ma jų išsiskirsto nieko nenuvei
kusios ir niekaip nepakeitusios 
šalies politinės aplinkos, todėl 
šių komisijų veiklą-narplionę 
prilygina realybės "šou". 

Nukeltai 5-tą psl. 
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9 RELIGlrulAMf GYVENIME 
XXI Pasaulinė jaunimo 

diena buvo švenčiama atsilie
piant į popiežiaus kvietimą 
balandžio 9 d., Verbų sekma
dienį, Kretingoje. Šventė pra
sidėjo jaunimo žygiu miesto 
gatvėmis, po kurio buvo Mi
šios, bendri pietūs ir konfe
rencija. Parapijos namuose 
mintimis su jaunimu dalinosi 
Kretingos parapijos klebonas 
kun. Evaldas Darulis, OFM. 
Taip pat vyko koncertas Pran
ciškonų gimnazijoje. 

Dan Brown romaną Da 
Vinci Code kovo 30 d. Vytauto 
Didžiojo universiteto Katali
kų teologijos fakultete aptarė 
meksikietis Arturo Soto. Jis, 
baigęs tarptautinės vadybos 
magistratūros studijas Vil
niaus universitete, į Lietuvą 
atvykęs "Opus Dei" prelato 
prašymu įsteigti dvasinį jauni
mo kultūros centrą, dirba Vil
niuje įsikūrusio centro "Liep
kiemis" administracijoje. Sa
vo pranešime "Faktai prieš 
prasimanymus" A. Soto kritiš
kai vertino D. Brown panau
dotus šaltinius - gnostikų 
evangelijas bei parapsicholo
gų, psichologų ir kitų asmenų 
knygas. Piktinosi, kad D. 
Brown iškraipė gnostikų evan
geliją pagal Pilypą ir "Opus 
Dei" organizaciją bei krikš
čionybę vaizdavo neigiamai. 

Dievo Motinos paveikslo 
aptaisas balandžio 9 d. buvo 
sugrąžintas į Trakų Švč. M. 
Marijos Apsilankymo švento
vę. Jis buvo pavogtas prieš pu
santrų metų. Tai seniausias 
Dievo Motinos su Kūdikiu at
vaizdas Lietuvoje, tapytas 
tempera ant lentos, minimas 
ir XVII š. pirmosios pusės is
toriko Alberto Vijūko-Koja
lavičiaus raštuose. Vagystės 
metu sidabrinis aptaisas buvo 
sugadintas, aplaužytos Kūdi
kėlio Jėzaus ir Marijos karū
nos, trūko vertingų akmenų ir 
kitų papuošalų. 

Kardinolas Audrys Juo
zas Bačkis susitikime su mi
nisteriu pirmininku Algirdu 
Brazausku pasiūlė jam Vil
niuje įsteigti Jono Pauliaus II 
vardu pavadintą paliatyvinės 
slaugos centrą. Kardinolo tei
gimu, jis nori įamžinti popie
žiaus atminimą ne paminklais, 
bet žmonėms naudinga vieta. 

Jo manymu, paliatyvinės slau
gos centrą būtų galima įrengti 
birželio mėnesį į bažnyčios 
rankas grąžinamose Misionie
rių ligoninės patalpose. Prem
jeras žadėjo imtis veiksmų ir 
žiūrėti, ką įmanoma padaryti. 
Sostinės savivaldybėje jau bu
vo sudaryta komisija šios idė
jos įgyvendinimui. Slaugos 
centro steigimas užtruks, nes 
bažnyčiai kol kas Misionierių 
ligoninė grąžinta tik juridiš
kai. Steigiant tokią ligoninę 
reikėtų ir įstatymų pakeitimų, 
nes šios rūšies medicina dar 
nėra įteisinta Lietuvoje. 

Gyvybės diena Šiluvos 
Švč. M. Marijos Gimimo bazi
likoje buvo paminėta balan
džio 12 d. Mišiomis, kurias 
aukojo Kauno arkivyskupas 
Sigitas Tamkevičius. Po Mišių 
Jono Pauliaus II namuose 
Kauno arkivyskupijos kurija, 
Santuokos ir šeimos studijų 
centras bei Šiluvos parapija 
surengė diskusiją apie šian
dieninius iššūkius gyvybei mū
sų visuomenėje. Bioetikos ko
misijos narys gyd. Virgilijus 
Rudzinskas paaiškino kamie
ninių ląstelių sąvoką bei at
skleidė jų panaudojimo gali
mybes tyrimams bei gydymui. 
Leidybos ir informacijos cent
ro "Už gyvybę" direktorė Bi
rutė Obelenienė kalbėjo apie 
kovo mėnesį Vilniuje vykusią 
konferenciją dirbtinio apvai
sinimo tema bei diskusijas dėl 
embrionų šaldymo etinio ir 
moralinio problemiškumo. 
Panevėžio vyskupijos Šeimos 
centro direktorė Jūratė Šau
manienė dalinosi dvasinio 
įvaikinimo patirtimi. Susitiki
mo metu taip pat aptarta 
abortų problema. 

Tarptautinis Pasaulio jau
nimo dienų organizatorių su
sitikimas įvyko netoli Romos, 
Samsone di Ciampino mieste
lyje balandžio 7-9 d.d. Daly
vavo apie 250 atstovų iš 85 
valstybių, taip pat susitikimą 
sušaukusios Popiežiškosios 
pasauliečių tarybos nariai. 
Apžvelgtos dvi plačios temos 
- praėjusią vasarą vykusių 
PJD Kiolne visapusiškas įver
tinimas bei pasiruošimas 2008 
m. Australijoje (Sidnėjuje) 
vyksiančioms PJD. Jam aptar
ti dalyvavo visas PJD 2008 
organizacinis komitetas. 

Pogrindžio spaustuvė Kaune 
STANISLOVAS SAJAUSKAS 

Lietuvių amžinojo laisvės 
troškimo ryškiausia pasireiški
mo forma - siekis turėti laisvą 
žodį. Jeigu carinės priespaudos 
sąlygomis laisvas žodis reiškė 
uždraustų lietuviškų knygų 
spausdinimą Prūsijoje ir knyg
nešių veiklą, nukreiptą prieš 
brutalų rusifikavimą, tai vėles
nių - nacių ir sovietų okupacijų 
sąlygomis tai reiškė kovą dėl 
laisvos minties, dėl propagan
dos neiškreiptos informacijos, 
dėl tikėjimo žodžio. 

Vytautas Andziulis, g. 1930 m. 
Nuotrauka iš pogrindinės Lie
tuvos spaudos Ntr. S. Sajausko 

Laisvo žodžio reikšmę lie
tuvių tautos atsparumui sovie
tinei propagandai ugdyti ypa
tingai gerai suprato Lietuvos 
partizanų vadai. Partizaninės 
kovos sąlygomis miško spaustu
vėlėse buvo leidžiama per 80 
pavadinimų periodinių ir nepe
riodinių leidinių, kėlusių pa
vergtųjų dvasią, kvietusių ne
talkininkauti o~upantams, ža
dinusių LAISVES viltį. Laisvės 
karžygis, Laisvės kelias, Laisvės 
varpas, Laisvės žvalgas, Laisvės 
balsas, Lietuvos laisvės kovoto
jas, Laisvės šauklys, Laisvės ke
lias, Laisvės kova, Laisvės rytas, 
Laisvas žodis, Laisvas ... Ar beiš
vardinsi visus Lietuvos Laisvės 
Armijos (LLA), Lietuvos Lais
vės Kovos Sąjūdžio (LLKS) ir 
jos padalinių leistus leidinius. 

NKVD (vėliau MGB) išžu
džius, uždarius į lagerius nar
siausiuosius Tėvynės gynėjus, 
partizaninė kova peraugo į vi-

sos tautos pasyviąją rezistenci
ją, kurios pagrindinis tikslas -
išsaugoti tautos gyvybingumą, 
stiprinti dvasines jėgas. Pagrin
dinis ginklas - slaptoji spauda. 
Valstybiniu mastu skleidžiamas 
totalinis ateizmas pirmiausia 
išprovokavo katakombinės reli
ginės spaudos atsiradimą. Ryš
kiausias leidinys - mašinraštinė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika (nuo 1972 m.), vėliau 
Rūpintojėlis (nuo 1977 m.) , 
kurių leidimo niekaip nepavyko 
užgniaužti KGB ir visai armijai 
agentėlių. Dažniausiai jiems 
pavykdavo sulaikyti tik platin
tojus, perrašinėtojus, skaityto
jus. Tiesa, areštuotas buvo ir 
Kronikos redaktorius kun. Sigi
tas Tamkevičius (dabar arkivys
kupas metropolitas). Sovietinei 
santvarkai pavojingesni rodėsi 
tautiniai, patriotiniai, filosofi
niai leidiniai Aušra, Laisvės 
šauklys, Perspektyvos, Dievas ir 
Tėvynė ir kt., už kurių leidimą 
ir platinimą sovietiniai proku
rorai siūlydavo dvigubai ilges
nes lagerio bausmes. 

Nuostabiausiu kultūrinės 
rezistencijos reiškiniu Lietuvo
je tapo spaustuvė "ab", kurios 
pavadinime užkoduotas jos įkū
rėjų, "statytojų", darbininkų ir 
platintojų - Vytauto Andziulio 
ir Juozo Bacevičiaus vardai. 
Spaustuvė (ir leidykla) buvo 
įrengtos prie Kauno, Salių kai
me netoli Domeikavos, Vytauto 
ir Birutės Andziulių kolektyvi
nio sodo namelyje. Pažeidžiant 
sovietinius įstatymus namelis 
buvo padidintas ir įrengtas kaip 
gyvenamasis namas. Dėl to te
ko rimtai kovoti su oficialia val
džia, siekusia nugriauti nelega
liai pastatytą gyvenamąjį būstą. 
Bet ji apsižiūrėjo per vėlai, tad 
nugriauti nebuvo galima. Lai
mei, nes nugriovus po juo, šlai
to gilumoje būtų buvusi aptikta 
katakombinė, V. Andziulio ran
komis iškasta ir profesionaliai 
įrengta poligrafijos "įmonė", 
neleidusi KGB ramiai miegoti 
10 metų, iki pat SSRS politinio 
ir ekonominio kracho. 

"ab" spaustuvė veiklą pra
dėjo nuo nedidelės knygelės -
vysk. K. Paltaroko Tikybos pir
mamokslio, kurio išspausdino 

Andziulių namas, po kuriuo buvo įsteigta pogrindžio spaustuvė 
Ntr. S. Sajausko 

Juozas Bacevičius (1918-1995), 
Vytauto Andziulio bendražygis 

Ntr. S. Sajausko 

11 laidų (32000 tiražu). Vėliau 
kun. S. Tamkevičiaus maldak
nygė Garbė Tau, Viešpatie per 
32 kartus išspausdinta net 
55000 tiražu. Dar vėliau išleisti 
Lietuvos užsienio ministerio J. 
Urbšio prisiminimai, A. Damu
šio knygelė apie sovietų vykdy
tą genocidą Lietuvoje, kun. R. 
Grigo (Rasiūno ), Kęstučio Ge
nio poezijos rinkiniai ir kiti so
vietų valdžios necenzūruoti lei
diniai. 

Laikantis griežtos konspi
racijos - apie "ab" spaustuvę 
žinojo tik trys žmonės - niekie
no neįtarti ir sovietų valdžios 
neiššifruoti V. Andziulis ir J. 
Bacevičius per 10 metų išleido 
23 leidinius bendru 138000 ti
ražu. Vienintelis konspiracijos 
pažeidimas, - kiekvieno leidi
nio 17 puslapyje atspausta lei
dinio metrika bei "ab" spaustu
vės pavadinimas, laimei, neiš
šifruotas KGB "intelektualų". 
Spausdinama buvo drėgnoje, 
be ventiliacijos ir normalaus 
šildymo betoninėje dviejų pa
talpų erdvėje. "Ypatingai sun
ku būdavo vasarą, nes vėsus 
oras yra sunkesnis, patalpa ne
siventiliuodavo ir trūkdavo 
oro" - pasakoja Vytautas An
dziulis. Jo atspaustus leidinius 
sulankstydavo, subrošiūruoda
vo, įrišdavo ir po visą Lietuvą 
išplatindavo Juozas Bacevičius, 
padedant žmonai Adelei. 

"ab" spaustuvė ir leidykla 
veikė nuo 1980 m. iki Nepri
klausomybės atstatymo 1990 
m., kada užstrigo sovietinės 
cenzūros mechanizmas ir atsi
rado galimybės legaliai spaus
dinti laisvąjį žodį. 

Spaustuvė "ab" sukelia lan
kytojų nuostabą ir kaip tobulas, 
racionaliai sukonstruotas tech
ninis įrenginys. 

Nukelta į 4-tą psl. 

Dabartinė rodyklė į pogrindžio 
spaustuvę-muziejų, veikusią 
sovietmečiu Ntr. S. Sajausko 



Atlyginimai vokeliuose - nepriimtina sistema 
ANTANINA 

URMANAVICIENĖ 

Lietuvoje vienas po kito ri
tasi skandalai, neaplenkdami 
mūsų valstybės aukščiausių ins
titucijų. Ir nežinia, kada skan
dalingoji, paprastą žmogų šiur
pinanti skandalų banga atslūgs 
ir su kokiomis pasekmėmis. 
Dabar plačiai kalbama apie ne
seniai per Lietuvą nuvilnijusio 
užmokesčio vokeliuose skanda
lą Vidurio Lietuvos nedidelia
me Ęrekenavos miestelyje. 

Ziniasklaidos dėka žmonės 
sužinojo, kas vyksta Viktoro 
Uspaskicho šeimos valdomoje 
"Krekenavos agrofirmoje'', ku
rioje galioja Darbo partijos va
dovo taisyklės, pasėjusios bai
mės, netikrumo sėklas. Atsira
do palanki terpė socialiniam 
terorui ir baudžiaviniam darbui 
kerotis. 

Girdėta, kad vokelių istori
ja išryškėjo ir tapo žinoma Vik
toro U spaskicho susirinkimo 
metu su Krekenavos žmonėmis. 
Iš salės žmogus raštiškai pa
klausęs V. Uspaskichą: "Kiek 
dar laiko 'Krekenavos agrofir
mos' darbuotojams atlyginimus 
mokėsite vokeliuose? Taip ne 
tik apgaudinėjama valstybė, bet 
ir nukentės mūsų pensijos". 

Spaudoje paskelbtas V. Us
paskicho atsakymas sugluminęs 
krekenaviškius: "Jūs neimkite 
tų vokelių. Ir jeigu esate tokie 
sąžiningi, gavę algą nueikite į 
Mokesčių inspekciją, deklaruo
kite visas gautas pajamas ir su
mokėkite valstybės mokesčius. 
Tada jūsų pensijos nenukentės". 

Renginio metu AB "Kre
kenavos agrofirmos" gaminių 
skyriaus formuotoja Dalia Bud
revičienė, garsiai prabilusi, at
skleidė tikrą padėtį "Krekena
vos agrofirmoje" ir melagiu iš
drįsusi pavadinti Darbo parti
jos vadovą V. Uspaskichą. Nors 
buvo tildoma, ji sutiko su žinia
sklaida bendrauti. 

Grupelė alytiškių, prie jų 
prisijungusių Lietuvos Darbo 
federacijos Kauno apskrities 
skyriaus pirmininkas Kazimie
ras Ruževskis ir Lietuvos res
publikos žemės ūkio organiza
torius savivaldai Kėdainių rajo
ne, TS Kėdainių miesto sky
riaus pirmininkas Rimgaudas 
Rimošaitis panoro susitikti su 
pavasariu Kėdainių krašte ir 
pasimatyti su drąsia, nepabijo
jusia paties Kėdainių "kniazio", 
jo pataikūnų, nepabūgusia mes
ti iššūkį korumpuotai sistemai 

Dalia Budrevičienė su vaikaite Saule Ntr. A. Urmanavičienės 

Dalia Budrevičiene. 
Dar nespėjus prieiti dau

giabučio namo, kuriame ji gy
vena, pro šalį ėjusi moteris pra
dėjo garsiai ir piktai bartis. Ji 
piktinosi čia labai dažnąi besi
lankančiais žmonėmis. Zadėjo 
kažkam rašyti ir skųstis, kad at
važiuojantys trukdą ramybę, o 
pačią Dalią vadinusi šiokia ir 
anokia. Dar pridėjusi, kad Ker
navėj viskas gerai. 

Atvykėlius į butą įsileido 
graži, simpatinga, besišypsanti 
šeimininkė D. Budrevičienė. Ji 
mielai pasakojo apie save, savo 
šeimą, darbą ir įvykius su voke
liais "Krekenavos agrofirmo
j e". Su vyru augino keturias 
dukras. Dvi ištekėjusios, viena 
studentė, o jaunėlė mokosi 
bendrojo lavinimo mokslo įstai
goje. Vyras neįgalus. Į "Kreke
navos agrofirmą" atėjusi prieš 
pusantrų metų. Prie oficialaus 
mažo atlyginimo Dalia voke
liuose gaudavo kiekvieną kartą 
skirtingą sumą. Tai 130 Lt, tai 
150. O tas vokelis, tai ne popie
rinis, o plastikinis maišelis. Vie
nodai dirbantieji gaudavo skir
tingas sumas. Dėl to žmonės 
pykosi ir buvo supriešinti. Ne
kaltindami darbdavio, pyktį iš
liedavo viens kitam. Vokelius 
atnešdavo cecho meistras. 
Įteikdavo ir gamybos direkto
rius. 

Ji papasakojo ir jos pačios 
iš darbo atleidimo istoriją. Pa
rodė ir akcinės bendrovės "Kre
kenavos agrofirmos" direkto
riaus įsakymą "Dėl Dalios Bud
revičienės atleidimo iš darbo". 

Įsakymo pabaigoj skelbia
mas nuosprendis: "Dalią Bud
revičienę AB 'Krekenavos ag
rofirmos' gaminių skyriaus for
muotoją dėl šiurkštaus darbo 
pareigų pažeidimo nuo 2006 

metų kovo 24 d. atleisti iš dar
bo". Prie vardintų šiurkščių pa
žeidimų minimi darbuotojos 
prasimanymai, apie nelegalų 
darbo užmokesčio mokėjimą, 
vieši pasisakymai, informacijos 
spaudai, televizijoms, radijo 
stotims. Tai žemina bendrovės 
gerą vardą. 

Dalia Budrevičienė per 
savo drąsumą nukentėjo - liko 
be darbo. Jai labai nesmagu, 
kad nuo jos nusisuko dauguma 
buvusių, kartu dirbusių bend
radarbių, kadangi vokelių neli
~o, dėl to atlyginimai sumažėję. 
Zmonės nepagalvoja, o gal ir 
nežino, kad vokeliais gaunami 
užmokesčiai neturi jokių socia
linių garantijų. 

Principingas Dalios Budre
vičienės poelgis Lietuvoje neli
ko žmonių, organizacijų nesu
prastas ir nepastebėtas. Kas 
žino gal ji pirmoji atvėrė duris 
pertvarkai Lietuvoje. Ji spėjo 
pajusti, jei ne iš savo Krekena
vos, tai iš kitų šalies vietovių 
žmonių šilumą, meilę ir atjautą, 
taip pat viltį. "Atviros Lietuvos" 
fondo finansuojamos visuome
ninės organizacijos pažadėjo 
teikti jei visokeriopą pagalbą. 
Pilietinės visuomenės institutas 
pervedė į jos sąskaitą 3000 litų. 
Teikti nemokamą teisinę pagal
bą pažadėjo teisių stebėjimo 
institutas. 

Belieka stebėtis, kad dėl 
šio vokelių skandalo mūsų 
aukščiausius, valdžiose sėdin
čius, prislėgęs tylėjimas. O gal 
seimūnams, ministeriams ir ki
tiems didiesiems sutrikusi klau
sa ir turi bėdų su regėjimu, kad 
nemato ir negirdi Dalios Bud
revičienės ir šalia esančios ne
mažos dalies Lietuvos piliečių, 
norinčios kitos tvarkos savo 
šalyje. 

Susitikimas su Dalia Budrevičiene. Iš dešinės: TS Alytaus miesto konservatorė Antanina Mi
kalonytė, TS Kėdainių miesto skyriaus pirmininkas Rimgaudas Rimošaitis, Lietuvos Darbo fede
racijos Kauno raj. skyriaus pirmininkas Kazimieras Ruževskis, Dalia Budrevičienė ir TS Alytaus 
miesto skyriaus sekretorė Antanina Urmanavičienė 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Euras - ne 2007 m. 
Gegužės 16 d. Europos 

komisija paskelbė, kad Lietu
vai nepatariama nuo 2007 m. 
sausio l d. įvesti euro, nes dar 
neatitiko euro įvedimui reika
lingų Mastrichto kriterijų, ne
sugebėjo suvaldyti infliacijos. 
Vidutinis metinis infliacijos 
lygis iki 2006 m. kovo mėne
sio buvo 2.7%, šiek tiek viršijo 
2.6% pamatinę vertę. Auganti 
vidaus paklausa, kylančios 
energijos kainos ir didėjantys 
netiesioginiai mokesčiai per 
ilgą laiką tampa infliacijos ri
zikos veiksniais. Tuo tarpu 
Slovėnija euro zonos kriteri
jus atitiko. 

ES Ekonomikos ir pinigų 
reikalų komisaras Joaquin Al
munia pagyrė Lietuvą už ge
rus ekonominės veiklos rezul
tatus, pažadėjo EUK pagalbą 
Lietuvai ruošiantis euro įvedi
mui, siūlė sukurti darbo grupę 
išnagrinėti, kokius sprendi
mus ekonominėje politikoje 
gali naudoti, stabdant infliaci
jos augimą, tačiau nekenkiant 
ekonomikai. 

Lietuvos seimas priėmė 
rezoliuciją, įpareigojančią val
džios institucijas nenuleisti 
rankų ir toliau rengtis euro 
įvedimui Lietuvoje. 

Atidėjus eurą 

Lietuvos prezidentas Val
das Adamkus paragino Vy
riausybę vykdyti griežtą biu
džeto politiką ir prieš artėjan
čius rinkimus nepasiduoti pa
gundai imtis trumpalaikių 
priemonių, kurios didintų 
Lietuvos skolas. Valstybės va
dovas siūlo ryžtingai mažinti 
gyventojų pajamų mokestį ir 
vykdyti kitas ekonomikos au
gimui būtinas reformas, ku
rios leistų Lietuvos žmonėms 
jausti gyvenimo gerėjimą. 

Savaitraščio Veidas užsa
kymu atliktos apklausos rezul
tatai rodo, kad beveik du treč
daliai Lietuvos didžiųjų mies
tų gyventojų džiaugias, kad ir 
kitais metais Lietuvoje bus 
galima atsiskaityti litais. Net 
91 % apklausos dalyvių tvirti
no, kad jie pasitiki litu, o 48% 
mano, kad labiau laimėjo ša
lys, pasilikusios valstybines 
valiutas. 

Finansų ministerio Zig
manto Balčyčio teigimu, Eu
ropos sąjungos patirtis, žinovų 
ir mokslininkų išvados rodo, 
kad mažoms valstybėms kaip 
Lietuva, naudingiausia būti 
susietoms su nauja valiuta, 
kur už jos rizikos svyravimus 
atsakinga visa euro zona, rašo 
BNS. 

ES parama 
Europos sąjunga baigė 

derybas dėl finansinės per
spektyvos, praneša DELFI. 
Po beveik dvejus metus tru
kusių diskusijų, Strasburge 
gegužės 17 d. pasirašyta sutar
tis dėl naujosios 2007-2013 m. 
finansinės perspektyvos. Lie
tuvai per visą laikotarpį ati
teks didžiausia biudžeto dalis 
- beveik 37 bilijonai litų. Pa
laipsniui bus mažinamas že
mės ūkio finansavimas, dau
giau lėšų skiriant mokslo tyri
mams. Europos komisijos ko
misarė Dalia Grybauskaitė, 
atsakinga už Europos sąjun-

gos biudžetą, pabrėžė, kad ap
dairiai lėšas panaudojus, ši 
parama gali tapti galinga ša
lies ekonomikos varomąja jė
ga. Tačiau neracionaliai pa
naudota parama gali pablo
ginti makroekonominius ro
diklius, ypač infliaciją. 

Premjeras Vokietijoje 
Lietuvos ministeris pir

mininkas Algirdas Brazauskas 
oficialiu vizitu lankėsi Vokie
tijoje gegužės 10-12 d.d. Susi
tikime su Vokietijos preziden
tu Horst Kohler diskutuoti 
santykiai su Rusija ir energeti
nio saugumo klausimai. H. 
Kohler labai gerai įvertino 
Lietuvos ekonominius pasie
kimus bei paskatino ir toliau 
laikytis griežtos finansinės po
litikos. 

Su VFR federacine kanc
lere Angela Merkei kalbėta 
apie Lietuvos prisijungimą 
prie euro zonos. Ji taip pat 
gyrė Lietuvos pastangas ir pa
siekimus stiprinant išorinę ES 
sieną, siekiant prisijungti prie 
Šengeno zonos. Ekonomikos 
ir technologijų ministeris Mi
chael Glos skyrė daugiausia 
dėmesio energetikos klausi
mams. Pareikšta bendra nuo
monė, kad ne tik Lietuva su 
Vokietija, bet ir visa Europos 
sąjunga turi ieškoti galimybių 
sumažinti energetinę priklau
somybę nuo vieno šaltinio. M. 
Glos sveikino trijų Baltijos 
valstybių premjerų ketinimą 
rengti galimybių studiją dėl 
naujos atominės elektrinės 
reaktoriaus statybos. 

A. Brazauskas nesiruošė 
kelti ir nekėlė Baltijos dugnu 
statomo dujotiekio tarp Rusi
jos ir Vokietijos klausimo, tei
gęs, jog dujotiekis jau yra sta
tomas, ir dabar netinkamas 
laikas apie tai kalbėti. 

Paliko Darbo partiją 
BNS praneša, kad gegu

žės 4 d. Darbo partiją (DP) 
paliko 433 Kėdainių ir Kauno 
rajono skyrių nariai. Galuti
nai iš jos tą dieną pasitraukė 
ir vienas jos kūrėjų, seimo pir
mininkas Viktoras Muntianas. 
Pasitraukusieji iš DP daugiau
sia kritikos išsakė dėl partijos 
vadovybės nesiskaitymo, ne
demokratiško valdymo. Pro
testuodami prieš DP vadovo 
V. U spaskicho veiklą ir vado
vavimą iš DP frakcijos seime 
pasitraukė 7 parlamentarai, 
įsteigę naują Pilietinės de
mokratijos frakciją. 

Valdančioji Darbo partija 
vis dar lieka populiariausia, 
tačiau juos pasivyti baigia 
opozicinė Tėvynės sąjunga, 
skelbia BNS gegužės 13 d. Vi
suomenės nuomonės ir rinkos 
tyrimų centro "Vilmoms" at
liktos apklausos rezultatai ro
do, kad Darbo partija gautų 
14% rinkėjų balsų, jei rinki
mai į seimą vyktų savaitės lai
kotarpiu. Balandį už darbie
čius būtų balsavę 15.6% ap
klaustųjų. Opozicinė Tėvynės 
sąjungos partija nuo darbiečių 
atsilieka tik 0.2% - už juos 
balsuotų 13.8% apklaustųjų 
(12.6% balandi). Trečia - val
dančioji Lietuvos socialde
mokratų partija. Už ją balsuo
tų 8.5% tyrimo dalyvių. RSJ 
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kriminoloqė 

Ar tolerantiška Lietuva pabandė 
išsiaiškinti per TV-5 grupę žinomų vi
suomenės veikėjų. Turp jų buvo du sei
mūnai, merijos atstovas, rusakalbių 
mokyklos direktorė, visuomeninės nuo
monės tyrimo instituto darbuotojas ir 
netgi nacionaldemokratų partijos 
sekretorius. 

Šneka tekėjo ramia ir lygia vaga, 
lyginant Lietuvą su Latvija ir Estija bei 
konstatuojant, kad mūsuose buvo tei
singai išspręstas pilietybės klausimas ir 
todėl priešprieša tarp tautų daug ma
žesnė. Visi pasidžiaugė jaunimu, ku
riam iš vis neegzistuoja tautybės klausi
mas, visi draugiškai jaučiasi Lietuvos 
piliečiais, moka valstybinę ir savo gim
tąją kalbą, nieku nesusiduria su jokiais 
barjerais. 

Damą suardė instituto darbuoto
jas, pareiškęs, kad negatyvus požiūris į 
atskiras tautas buvo jaučiamas visą lai
ką, tegu ir nedidelis, tačiau pastebimai 
augantis. Taip nuo 1990 m. iš buvusių 
30% apklaustųjų išaugo iki 60-70% ne
gatyviai vertinančių atskiras tautas. To
kia dinamika verčia gilintis į problemą, 
aiškintis priežastis ir imtis priemonių 
priešiškumui mažinti. 

Kaip paprastai, tarp priežasčių pir
moje eilėje buvo iškeltas pinigų stygius 
integracijos programoms, "vanota" 
spauda, rašanti tik apie neigiamus fak
tus ir nematanti gražių tautų tarpusavio 
draugystės pavyzdžių, nusistebėta, kad 
lietuviams tolerancija nelabai svarbi, 
pirmoje vietoje laikomas darbštumas. 
Paaimanuota, kad atvirumo procesas 
keistai vėluoja ir, pagaliau, konstatuo
ta, kad valstybė kažkodėl pati nežino, 
ko nori ateityje: neišpręstas imigrantų 
klausimas, nesirūpinama "nutekančiu" 
pasay!in lietuvišku protu. 

Sią mintį konkretizavo nacionalde
mokratų atstovas, kad valstybės politi
ka panaši į sovietinius planus - palikti 
Lietuvą be lietuvių, atvirą pigiai darbo 
jėgai iš Rytų, juodinamai iš Vakarų ir 
užsienio tarnyboms vykdant provokaci
nį tautų kiršinimą. Antai, atvažiuoja 
koks nors atstovas iš Izraelio ir drįsta 

Pakantumas Lietuvoje 
netgi seime apkaltinti visą tautą žyd
šaudžiavimu. Pažeidžiant protokolus, 
svečio teises ir pareigas, sutrypiant ele
mentarų padorumą. Na, o Zurofas at
vykęs drįsta net siūlyti 10,000 Lt, kas 
suras bent vieną žydšaudį! Kadangi 
dešimtys tūkstančių lietuvių gelbėjo žy
dus, tai toks galimo nusikaltėlio įverti
nimas ir visiškas ignoravimas gelbėtojų 
- aiškiai iškart keičia lietuvių požiūrį į 
žydų tautą. Argi šį priešiškumą iššaukia 
ne pačių žydų provokacija? 

Netikėtai paaštrėjusį pokalbį buvo 
pabandyta sušvelninti teigiant, kad lai
da ne apie žydšaudžius, o toleranciją. 
Tačiau tolerancija gimsta iš tarpusavio 
santykių visose gyvenimo srityse tiek 
privačiame gyvenime, tiek visuomeni
niame, tiek politikoje. Thčiau "toną 
duoda" politiniai sprendimai. Panagri
nėkime juos. 

Tik atsikūrusi Lietuvos valstybė 
suteikė pilietybę visiems tuo metu gy
venusiems jos teritorijoje. Kad tai geras 
sprendimas mažumoms, sutiko visi lai
dos dalyviai, tačiau nei vienas nepaste
bėjo, kad tai išimtinai puikus sprendi
mas, nes nei viena pasaulio valstybė, iš
sivaduodama iš okupanto priespaudos, 
nepaliko savo teritorijoje nei priešo 
kolonistų, nei jėgos struktūrų liktinių 
(pensininkų, rezervistų). Visiems labai 
aišku kokią grėsmę kelia toksai kontin
gentas. 

Thčiau Lietuva parodė savo buvu
siems okupantams ir visam pasauliui 
neįtikėtiną toleranciją. Leido pasilikti, 
suteikė pilietybę ir teisę privatizuoti 
tautos (o ne mažumų) sukurto turto. 

Mažumos padėkojo tuoj pat ir tra
diciškai: rusai sukūrė "Jedinstvo" ir ak
tyviai dalyvavo Sausio 13 įvykiuose; 
lenkai bandė įkurti autonomiją; žydai 
apjuodino mūsų tautą per visą pasaulį; 
čigonai įkūrė narkotikų platinimo 
punktą tabore; įsikūręs "Atviros Lietu
vos fondas" pradėjo propaguoti narko
tikų (amfitamino? metadojo?) legali
zavimą ir, įtariama, padėjo įsitvirtinti 
gėjams Lietuvoje. 

Argi nepasitvirtino tautos išmintis: 
nori padaryti sau bloga-padaryk kitam 
gera. Thigi už aukščiausio laipsnio poli
tinę toleranciją Lietuvai buvo atsidė
kota blogiu. Ir dar su kaupu. Visai nor
malu, kad pakantumas šioms tautoms 
krito ir toliau kris, nes mūsų prasikal
tusios mažumos ne tik neatsiprašė už 
piktadarystes, bet ir toliau tikisi turimų 
privilegijų plėtojimo. 

Tiesą pasakius, Lietuvoje gyve
nančios tautinės mažumos vaizduoja, 
kad nežino turinčios privilegijų, todėl 
būtina joms tai priminti. Nei viena vals
tybė pasaulyje nestato mokyklų, biblio
tekų, šventyklų, o juo labiau teatrų teri
torijoje gyvenančioms tautinėms mažu
moms, nemoka jų tarnautojams atlygi
nimų. Savo kultūros išsaugojimu, puo
selėjimu rūpinasi tų mažumų bendrijos 
ir prašo pagalbos iš savo etninių valstybių. 

Vienintelė Lietuva šią naštą užsi
korusi ant savo pečių. Ar kartais čia ne 
buvusių okupacijų juodas paveldas? 
Tiesa, jau nebeskamba kaltinimas "mes 
jus išvadavome" - todėl mokėkite 
duoklę! Tai vis "Ribbentropo-Moloto
vo" protokolų išviešinimo dėka išva
duotojai tapo okupantais. Paviešinimo 
reikėtų ir apie žydšaudžiavimo dvigubą 
patikrinimą - Niurnberge ir JAV. To 
patikrinimo rezultatas - ne šaudė, o 
gelbėjo. Tada pasibaigtų Lietuvos juo
dinimas, nors privilegijos tautai ir to
liau tęstųsi- dvigubų pilietybių reikala
vimas, turto prievartavimas ir t.t. Blo
giausia tai, kad prie mažumų pikt
naudžiavimo turimomis privilegijomis 
prisideda ir Lietuvos valdžios, ir valdy
mo institucijos savo poįstatyminiais ak
tais pastoviai pažeidinėdamos konsti
tucijos nuostatas - kad visi esame lygūs 
ir tos mūsų lygybės negalima pažeisti 
nei į vieną pusę: nei suvaržyti, nei su
teikti privilegijų. 

Tuo tarpu mažumos pastoviai rei
kalauja iš valstybės privilegijų. Antai 
čigonai - iki šiolei nemoka net lietuviš
kai, jau nekalbant apie istoriją, tačiau 
reikalauja pašalpų, namų, mokyklų, 

Pogrindžio spaustuvė Kaune 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Įėjimas iš šiltadaržio, įrengto aukštai kalno šlaite, ku
rio nuožulni stiklinė siena, tarsi veidrodis atspindi šviesą 
ir iš išorės yra nepermatoma. Viduje tarp supurentų juod
žemio plotų, skirtų daržovėms ar gėlėms, įrengtas 3 m3 
betoninis vandens baseinas augalams laistyti. Juodžemio 
plote nepastebimas metalinis keturkampis strypelis, ant 
kurio užmovus rankeną ir sukant ją 3 tonų baseinas me
chaniniu reduktoriumi nustumiamas į šoną. Atsivėrusioje 
angoje siauri laiptai, kuriais nusileidus (ir grąžinus baseiną 
į pirminę padėtį) ilgu betoniniu koridoriumi patenkama į 
dviejų patalpų spaustuvę, esančią kalno gilumoje. 

pagarbos ir įvertinimo, numirė. Vytautas Andziulis, atsisaki
nėjęs buvusių komunistų siūlomų apdovanojimų, tik iš 
prezidento Valdo Adamkaus rankų priėmė jam suteiktą 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino ko
mandoro kryžių. Dėl kuklumo ir paprastumo juo nesidi
džiuoja. Jis mano, kad jo atliktas darbas, beje, pareikalavęs 
ne tik titaniškų pastangų, pasiaukojimo, bet ir nepaprasto 
narsumo stoti į konfrontaciją su visą pasaulį šiurpinusia 
sovietine sistema ir jos smogiamuoju įrankiu - KGB, nėra 
ypatingas žygdarbis, bet kiekvieno doro lietuvio pareigos tė
vynei išraiška. 

įdarbinimo ir t.t. Nors patys išvystę tik 
kriminalinę veiklą ir jokios naudos Lie
tuvai neduoda. Tiesą pasakius, viso pa
saulio valstybėse 80% visų nusikaltimų 
padaro imigrantai. Lietuvoje dar blo
giau - jie, buvę okupantai ir kolonistai, 
gavę mūsų pilietybę ir išvykę į kitas 
valstybes, savo nusikalstama veikla juo
dina valstybę. Niekas nesirūpina nusi
kaltėlio tautybe - visada nurodoma jo 
pilietybė. Va taip ir esame atsakingi už 
savo toleranciją. Estai ir latviai, nesu
teikę pilietybės rusakalbiams, išvengė 
ir šitos bėdos. Arba kad ir nelegalai -
gauna 4 kartus didesnę paramą nei 
lietuvių minimali pašalpa. 

Tai kaip galima tokią padėtį, kai 
Lietuvoje gera visiems, tik ne lietu
viams, pakęsti? Apie kokią toleranciją 
ar atvirą visuomenę galima svajoti? Po 
50 metų "geležinės uždangos" izoliaci
jos iš Vakarų į mūsų aplinką pliūkštelė
jo ne tik visokeriopa pagalba, bet ir 
"Trojos arkliai" - narkomanija, "sekso 
revoliucija" ir jėgos garbinimas, prade
dant Rytų kovų "menais'', baigiant ma
fijinių grupuočių susidorojimais (De
kanidzė, tulpiniai, Vilniaus brigada). 
Apie kokią toleranciją galima svajoti, 
nebaudžiamai plintant tautą naiki
nančioms "danajų dovanoms"?! 

Nepakantumo tautinėms mažu
moms augimą galima sustabdyti tik iš
taisius neteisėtą šiandieninę situaciją -
panaikinus privilegijas ir pačioms ma
žumoms įrodžius darbais savo lojalumą 
Lietuvai. Tolerancijos atstatymas parei
kalaus daug daugiau laiko nei egzista
vo "Jedinstvo" ar lenkų autonomija. 
Pažaboti nusikalstamumą ar nuslopinti 
"sekso revoliucijos" bangą prireiks de
šimtmečių. Lietuva tautinėms mažu
moms avansu yra padariusi gero daug 
daugiau, nei kitos pasaulio valstybės. 
Mūsų humaniškumo nuostatas patvir
tina istorija. Ateitis priklauso tik nuo 
tautinių mažumų savimonės, savikriti
kos ir elgesio. Jeigu už akmenį mes at
silyginsime duona, tai greit pritrūksime 
jos, nes akmenų augint nereikia. Tuo 
tarpu tauta, kaip rodo apklausos, pati 
nusprendė - kaip šauksi, taip ir at
silieps. 

Pirmoje, apie 8 m2 paruošimo patalpoje - šriftų rinki
niai, lentynos produkcijai sudėti ir rūšiuoti. Nusileidus 
kelis laiptelius patenkama į antrąją, mažesnę gamybinę 
patalpą su spingsule palubėje, kurios viduryje stovi stan
dartinė spausdinimo mašina, aptarnaujama vieno dar
bininko. 

1995 m. Juozas Bacevičius, taip ir nesulaukęs deramos 

Dabar "ab" spaustuvė yra Vytauto Didžiojo karo mu
ziejaus filialas. Atviras lankytojams, kuriems svetingieji (ir 
vaišingieji) šeimininkai mielai aprodo ne tik spaustuvę, bet 
ir kituose aukštuose įrengtas Lietuvoje leistos pogrindinės 
spaudos, taip pat iškiliosios spaudos ekspozicijas. Ne
nuilstantis Vytautas plečia muziejaus ekspozicijų plotą, sta
tydamas dar vieną erdvų pastatą, skirtą taip pat kultūri
niams renginiams. O kol kas gegužės 20 d. kviečia pas 
save į vakaronę po atviru dangumi. 

Vytautas Andziulis atstumia vandens baseiną, 
atidaro liuką, angą, vedančią į spaustuvę 

Birutė ir Vytautas Andziuliai, po kurių namu sovietmečiu veikė pogrindžio spaustuvė "ab"; dešinėje - pogrindžio spaustuvės spausdinimo mašina Ntr. S. Sajausko 



Svečiai iš Lietuvos, Toronto Lietuvių Namuose susitikę su Toronto pareigūnais š.m. balandžio 23 
d. Iš d. - LN valdybos vicepirm. dr. K. Jonušonis, Lietuvos policijos generalinio komisaro 
pavaduotojas K. Lančinskas, LN valdybos sekr. V. Ruškienė, LN ir Slaugos namų ižd. A. 
Aisbergas, Lietuvos generalinio prokuroro pavaduotojas G. Jasaitis, KLB Toronto apyl. pirm. D. 
Garbaliauskienė, Toronto policijos vadovas Chief B. Blair, KLB pirm. R. Zilinskienė, serž. J. 
Gataveckas (TPS), S. Blair, serž. A. Malinauskas (OPP) Ntr. R. Sondos 

Kviečiu aš tautą ... 
Atkelta iš 1-o psl. 

Ar iš tikrųjų komisijoms keliami uždaviniai 
yra tokie sunkūs, ar komisijų nariai neįgalūs 
juos spręsti, kad jų veiklą jau nusveria "Dviračio 
šou"? Tikėtina, kad - nei viena, nei kita. 

Seimui jau septyniolikti metai eina, daugelis 
seimo narių jau spėjo praplikti ar pražilti, regis, 
turėjo politinės išminties, galių ir valios įgyti. Ta
čiau jiems pastangų tik dideliems užmojams už
tenka, kirčiui kažko pritrūksta. Galių ar valios? 
Politiniu išprusimu, vertybine mąstysena, idealų 
ar interesų siekiais seimas margesnis už genį, ta
čiau galių konstitucija jam suteikė pakankamai. 
O valios veikti valstybingumo, tautos gerovės 
link - absoliutus stygius. Tūnojimas bei veiklos 
regimybės kurpimas valstybę veda į nebūtį. Kas
dieniniai skandalingi įvykiai, liudijantys valsty
bės niekinimo, skurdinimo ir net tyčiojimosi iš 
jos faktus, yra ne ka~ kita, kaip valstybės stūmi
mas nebūties link. Cia dera kalbėti ir apie "iš
rinktųjų" blogą valią. 

Jei, anot buvusio SSKP CK Lietuvoje pirmo
jo sekretoriaus A.M. Brazausko, atsiskyrusioje 
nuo SSKP ir pasivadinusioje LDDP partijoje li
ko Lietuvą mylintys, nepritariantys komunistinei 
ideologijai nariai, kodėl jie neatsiprašė tautos už 
darytas piktadarybes būnant anoje partijoje, ko
dėl neatliko atgailos, kodėl pasibarstę galvas pe
lenais nenuėjo doro darbo dirbti? Jie, pasinau
doję demokratijos ydomis ir grimasomis, mulkin
dami nesusivokiančią liaudį pasiliko valdžioje, 
būdami dauguma seime naudojasi valdžia, sau 
turtų, malonumų, valdžios ir garbės tesiekia. Iš 
tikrųjų nuo nepriklausomybės atgavimo Lietuvą 
valdė ir valdo formaliai nuo SSRS atsiskyrusi 
LKP, iš kurios kaip yla iš maišo kyšo bloga valia. 
Dainuojanti revoliucija atvedė į išsivadavimą iš 
okupacijos, į nepriklausomybę nuo SSRS. Ta
čiau likusi valdžioje bolševikinė partinė nomenk
latūra suvešėjo visu "grožiu", tarpsta baudžiau
ninkų sąskaita, begėdiškai parazituoja ant pasili
gojusios tautos kūno, dėl negandų valstybėje 
kaltina Nepriklausomybę, taigi - iš jos atvirai ty-

čiojasi. Visuomenėje jau ne juokais ištariama 
nuostata, kad revoliuciją reikia pradėti iš pra
džių, nes pradžia nebuvo gerai padaryta. Ir jau -
ne dainomis ... 

Jei valdžia elgiasi nedorai, sudaro sąlygas 
tarpti tik turtingiesiems, o vargšus palieka liki
mo valiai, piliečiai įgyja teisę valdžią priversti 
dirbti žmonių labui arba ją pašalinti ne tik per 
rinkimus, bet ir jų nelaukiant - jėga. 

Kai valdžia tarpsta turtuose, o didžioji dalis 
tautos išnaudojama gyvena skurde, kai ji begė
diškai apgaudinėjama, kai darbingi išsilavinę pi
liečiai bėga iš Lietuvos, tūnojimas, nepaklusnu
mo bei pasipriešinimo valdžioms neparodymas 
prilygsta baudžiauninko ar vergo jungo užsidėji
mui, dalyvavimui tautos niekinimo ir naikinimo 
nusikaltime. Jei išrinkta ar išrinktųjų paskirta 
valdžia socialinę politiką vykdo tik savitarnai 
naudinga kryptimi, o ne - visuomenei, prievarta 
jos atžvilgiu yra pateisinama. 

Susimąstymui laiko neliko. Valdžių ne tik 
bloga valia, bet ir vienodai žalinga bevalystė per
einanti į abuliją, pasiekė kritinę ribą. Kol Lietuva 
galutinai neišsivaikščiojo, kol įgalių darbininkų 
paimti šakes dar turime, metas pradėti mėšla
vežį. 

Lietuvoje veikia tūkstančiai visuomeninių 
organizacijų, vienijančių dešimtis tūkstančių jų 
aktyvių narių, kurios privalo prisiimti atsakomy
bę už politinę, t.y. valstybės reikalų tvarkymo 
padėtį Lietuvoje, nes kiekvienas susipratęs vals
tybės pilietis yra politikas. Nuošalyje neturėtų 
likti padorumo nepraradusios politinės organiza
cijos - partijos, nors jų narių nuošimtis nuo Lie
tuvos gyventojų labai mažas, jų parlamentinis 
poveikis todėl menkas. Pasaulinė patirtis rodo, 
kad poveikio valdžioms priemonių pilietinė vi
suomenė, esant reikalui, randa, nors ir ne su 
"kalašnikovais", tačiau jau ir ne su dainomis. 

Sąjūdžių dvasia mūsų tautą lydėjo per sukili
mus prieš carinę okupaciją, prieš spaudos drau
dimą, prieš sovietinę okupaciją. Ji neišnyko ir 
šiandien, tik jos bangą pažadinti, gal naujai 
pavadinti ar nuspalvinti reikia. 

Perfrazuodami Bernardą Brazdžionį, pa
kvieskim LKP užguitą tautą į naują ateitį, į naują 
buitį. 

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

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

KELIONĖS l VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
Į 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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__ .....,., KANADOS ĮVYKIAI .,., __ _ 

Patenkinti vadovavimu 
Ministerio pirmininko 

šimtadienis valdžioje susilau
kė gana palankaus įvertinimo. 
Konservatorių vyriausybės pa
teiktas biudžetas, priimtas at
siskaitomybės įstatymas, 
minkštos medienos sutartis ir 
gerinami santykiai su JAV, 
griežtesnės bausmės įstatymų 
pažeidėjams patiko rinkė
jams. Nors opozicija kritiškai 
vertina pirmuosius žingsnius, 
tačiau visos apklausos rodo, 
kad didėja pasitikėjimas nau
jąja vyriausybe. Tučiau S. Har
per laukia nelengvi sprendi
mai. Vyriausioji šalies revizo
rė Sheila Fraser atskleidė nau
jus liberalų valdymo laikais 
nekontroliuojamo išlaidumo, 
"draugiško dalijimosi" valdžia 
ir pelningais užsakymais fak
tus. Nežinia kur iššvaistytos 
milijoninės sumos kompiute
rių byloje, registruojant šau
namuosius ginklus, nesurink
ta 18 bilijonų mokesčių. Ypa
tingai prieštaringa šaunamųjų 
ginklų registracijos istorija. 
Registracijai išleista trigubai 
daugiau pinigų nei planuota, 
tačiau jokios atsiskaitomybės 
nėra. Registracijos sąrašus 
tikslina savanoriai, kurie nėra 
patikimi. Tačiau policija, vi
suomenė pritaria šiam dar
bui, tikėdami, kad tai padeda 
kovoti su nusikaltimais. 

Užsienio reikalų ministe
rio P. MacKay kelionė į Afga
nistaną, susitikimai su ten 
esančiais kariais patvirtino, 
kad konservatorių vyriausybė 
pasiryžusi tesėti savo įsiparei
gojimus šiai šaliai ir tarptau
tinei bendrijai. Kanadoje ma
žėja pritarimas šiai misijai. 
Opozicijai vis labiau reikalau
jant apibrėžti Kanados taikda
rių misijos laiką, buvo nutarta 
balsuoti už šį svarbų sprendi
mą. Labiausiai tikėtina, kad 
Kanados taikdariai pasiliks 
Afganistane daugiau nei dve
jus metus, kaip buvo planuota 
iš pradžių. 

Kanados gen. gubernato
rė Michelle Jean atstovavo 
šaliai Haityje išrinkto prezi
dento prisaikdinimo iškilmė
se. Po ilgai trukusių neramu
mų haitiečiai išrinko Rene 
Preval - naujos krypties, dau
gumai priimtiną asmenį. Svei
kindama ir linkėdama nera
mumų nualintai šaliai taikaus 
kuriamojo darbo, gubernato
rė, buvusi haitietė, pažadėjo, 
kad Kanada, jos antroji tėvy
nė, remsianti visas demokra
tines pastangas. Per pastaruo
sius dvejus metus Kanada 
įvairiais būdais parėmė Haiti 
beveik 200 mln. dol. 

Vyriausybė patvirtino po
tvarkį - skirti 2 bln. išmokoms 
buvusiems indėnų internatų 
(residential school) vaikams. 
Kiekvienam iš 78,000 pareiš
kėjų teks po 10,000 dol. ir dar 
papildomai 3,000 už kiekvie
nus metus, praleistus mokyk
loje. Pirmosios išmokos bus 
padarytos turintiems daugiau 
kaip 60 metų. Indėnų vaikai, 
prievarta paimti iš tėvų, šiose 
mokyklose patyrė daug skriau
dų. Jiems nebuvo leidžiama 
kalbėti gimtąja kalba, dėvėti 

įprastus drabužius, matytis su 
artimaisiais. Buvo neretos fi
zinės bausmės ir seksualinis 
išnaudojimas. 

Po 14 metų trukusių teis
mų beveik 5,000 buvusių ir 
dabartinių telefono bendro
vės "Bell Canada" darbuotojų 
bus skiriamos išmokos. Ilgus 
dešimtmečius šioje bendrovė
je buvo nuostata įvertinti vyro 
atliekamą darbą aukštesniu 
atlyginimu negu moterų. 
Jiems buvo sudarytos sąlygos 
gerinti profesinę karjerą. Thi 
paskatino moteris, kurios da
bar sudaro daugumą šios įmo
nės darbuotojų, kreiptis į 
Žmogaus teisių komisiją. Po 
daugelio ginčų teismuose, ko
misijose buvo pasiektas susi
tarimas. Pagal jį, "Bell" sutiko 
išmokėti kiekvienai tuo laiko
tarpiu dirbusiai moteriai iki 
20,000 dol. skirtumui padeng
ti. Bendra visų išmokų suma 
siekia 100 mln. dol. 

Naujas įstatymas Kvebe
ke į darbą pakvies atvykusius 
profesionalus. Provincijoje 
dėl mažėjančio gimimų skai
čiaus ir nedidelio imigrantų 
kiekio, labai trūksta medikų, 
kalnakasybos ir kitų verslo 
specialistų. Kasmet į provin
ciją atvyksta apie 5,000 profe
sionalų. Tačiau jiems nebuvo 
leidžiama dirbti. Naujasis įsta
tymas turi pakeisti šią padėtį. 
Sukurtos 45 įvairių profesijų 
tarybos turi nustatyti naujas 
taisykles. Jos nubrėžtų reika
lavimus norintiems dirbti 
Kvebeke profesionalams, įgi
jusiems išsilavinimą kitose 
šalyse. 

2006 m. vasara bus ilga, 
karšta ir sausa, taip spėja Ka
nados Aplinkos apsaugos tar
nyba. Paskutiniųjų 14 vasarų 
oro tyrimai rodo, kad šis se
zonas šiltėja. Vis retesnės šal
tos, lietingos vasaros. Ilgalai
kė aukšta temperatūra ir reti 
lietūs atneša daug rūpesčių 
žemdirbiams, auginantiems 
kviečius, soją, kukurūzus, ku
riems paprastai reikia daug 
lietaus. Tačiau didžiausia naš
ta laukia energetikų. Kaitra, 
drėgmė ir oro užterštumas 
verčia įsijungti oro vėsintu
vus, kurie naudoja daug ener
gijos. Praėjusios vasaros patir
tis rodo, kad ilgalaikės kaitros 
atveju kyla energijos trūkumo 
grėsmė, galimi "užtemimai". 

Torontas pasiruošęs tapti 
pasaulinės parodos 2015 
(EXPO) sostine, skelbia šio 
miesto vadovai ir mylėtojai. 
Jie ruošiasi dalyvauti konkur
se ir tapti šio pasaulinio ren
ginio šeimininkais. Tikimasi, 
kad dėl tos parodos atsiras 
galimybė sutvarkyti ežero pa
krantes, pagyvinti miesto eko
nomiką, priminti pasauliui 
apie šį daugiakalbį, daugia
kultūrį miestą. Du Kanados 
miestai yra turėję pasaulines 
parodas: Montrealis (1967) ir 
Vankuveris (1986). Jei pavyk
tų laimėti konkursą, apskai
čiuojama, kad Toronto mies
tas patirtų 700 mln. nuostolių, 
tačiau provincijos ir federaci
nių mokesčių pelnas būtų 
daugiau kaip 5 bln. dol. S.K. 
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VĖLIAVOS KĖLIMO 

DIENOS 
Lietuvos seimas gegužės 

11 d. priėmė įstatymą, kuriuo 
nustatytos konkrečios dienos, 
kada reikia iškelti Lietuvos 
valstybės vėliavą. Tai yra Va
sario 16-ąją, Kovo 11-ąją ir 
liepos 6-ąją - Valstybės (Lie
tuvos karaliaus Mindaugo ka
rūnavimo) dieną. Neaišku
mai buvo iškilę panaikinus 
teisės aktą, aiškiai nustatantį 
datas, bet palikus galioti įsta
tymą, kuriame parašyta, kad 
Lietuvos valstybės vėliava iš
keliama "valstybės švenčių 
dienomis". 

PALIKO SEIMĄ 
Vyriausias seimo narys, 

šiuo metu Liberalų demokra
tų frakcijai priklausantis Ka
zys Bobelis, 14 metų parla
mentaru buvęs politikas, pa
reiškė nuo birželio 1 d. pasi
trauksiantis iš seimo. Kaip 
praneša DELFI, prieš kelias 
savaites K. Bobelis paliko val
dančiąją Valstiečių liaudinin
kų frakciją ir perėjo į opozici
ją, dėl kai kurių valdančiųjų 
padarytų sprendimų. Tačiau 
K. Bobelio kolegos pareiškę, 
kad tokį žingsnį jis žengė ne
gavęs pageidauto užsienio 
reikalų ministerio posto. Jis 
anksčiau priklausė krikščio
nims demokratams, bet iš šios 
partijos prieš keletą metų bu
vo pašalintas. Į šios kadenci
jos seimą jis buvo išrinktas 
pagal Valstiečių ir Naujosios 
demokratijos partijų sąjun
gos kandidatų sąrašą, bet šiai 
partijai nepriklausė. 

BAUDŲ NEPRIIMS 
POLICININKAI 

Nuo gegužės 1 d. Lietu
voje įsigaliojo nauja nedraus
mingų vairuotojų baudimo 
tvarka. Pareigūnai nebegalės 
iš pažeidėjų priimti grynųjų 
pinigų, rašo BNS. Sumokėti 
baudą iškart bus leidžiama 
tik prasižengusiems užsienie
čiams. Iki šiol už kelių eismo 
taisyklių pažeidimus, kurių 
pažeidėjas neginčija ir už ku
riuos gresia 200 litų nevirši
janti piniginė bauda, buvo 
galima sumokėti iškart, kai 
sustabdė pareigūnai. Nuo ge
gužės 1 d. baudą galima su
mokėti per 15 dienų banke 
arbe internetu. Nusižengimo 
vietoje vairuotojai gauna nu
tarimo kopiją, kurioje nuro
doma, už ką ir kokia suma jie 
baudžiami, paaiškinta, kaip 
baudą sumokėti. 

MĖNUO BE SMURTO 
Gegužės mėnesį Sociali

nės apsaugos ir darbo minis
terija bei Lietuvos vaikų tei
sių gynimo organizacija "Gel
bėkit vaikus" paskelbė šūkį 
"Gegužė - mėnuo be smurto 
prieš vaikus". Įvairias Lietu
vos mokyklas nuo gegužės 2 
d. lanko aktorių trupė su 
spektakliu Gėrio kelionė. Vai
kai kartu su aktoriais dainuo
ja, piešia, šoka, rašo palinkė
jimus draugams, tėvams, mo
kytojams, bendrauja supsi
chologu, kuris pasakoja jiems 
apie blogo elgesio priežastis 
bei padarinius, diskutuoja su 
vaikais kaip elgtis. Naujausių 
tyrimų apie vaikų smurto 

prieš vaikus duomenimis, 
2005 m. smurtą patyrė 2311 
vaikų. Daugiausia smurtą pa
tiria 10-14 metų amžiaus vai
kai. Šių metų gegužės veiklą 
užbaigs tarptautinė konferen
cija ir birželio 1 d. "Siemens" 
arenoje Vilniuje vyksiantis 
konvertas "Už gražų vaiko 
pasaulį", kurį nemokamai pa
matys apie 4,000 gerai besi
mokančių vaikų iš visos Lie
tuvos. 

GAISRAS SMILTYNĖJE 
Gegužės 4 d. Kuršių neri

joje prasidėjo didžiulis gais
ras. Buvo uždarytas eismas 
keliu Smiltynė-Nida, saugu
mo sumetimais kurorte iš
jungta elektra. Ugniagesiams 
kliudė nestiprus, tačiau stai
giai besikeičiantis gūsingas 
vėjas - per pora valandų kei
tęs kryptį bent tris kartus. Ge
sinti gaisro buvo pasiųsti ir 
Karinių jūrų pajėgų bei sava
norių būriai, specialus sraig
tasparnis. Ugniagesiai dirbo 
keturias paras, iki gegužės 8 
d. vakaro. Aplinkosauginin
kai ir ugniagesiai svarsto, kad 
šis gaisras pranoko 1995 m. 
tragediją, kada išdegė 60 hek
tarų miško. Šįkart liepsnos 
siaubė 150 hektarų kalnapu
šių miško. Per pirmuosius ke
turis šių metų mėnesius Lie
tuvoje iš viso buvo kilę 9884 
gaisrai. Palyginti su praėjusių 
metų tuo pačiu laikotarpiu, 
jų skaičius išaugo beveik 
102%, rašo LGTIC. 

PAPLITO 
TUBERKULIOZĖ 

Lietuva yra viena iš šešių 
pasaulio valstybių, kur labiau
siai paplitusios atsparios vais
tams tuberkuliozės formos. 
Kitos yra Estija, Latvija, Ka
zachstanas, dalis Rusijos ir 
Uzbekistanas. Pasaulio svei
katos organizacija (PSO) ne
rimauja, kad anksčiau Sovie
tų Sąjungai priklausiusiose 
valstybėse sparčiai daugėja 
vaistams atsparios tuberku
liozės atvejų, kurių iki 10 kar
tų daugiau negu kitose pasau
lio vietose. PSO planas nu
mato naujų vaistų nuo tuber
kuliozės, naujos prieinamos 
vakcinos ir naujų tikrinimo 
metodų sukūrimą. Gydymas 
nuo tuberkuliozės turi būti 
užtikrintas 50-čiai milijonų 
žmonių. Jungtinių Tautų duo
menimis, kasmet tuberkulio
ze suserga aštuoni milijonai 
žmonių. Kasdien nuo ligos 
miršta penki tūkstančiai žmonių. 

STEBĖS VIEŠĄJĄ TVARKĄ 
Kauno centre planuoja

ma įrengti 50 vaizdo stebėji
mo kamerų, kurios padės už
tikrinti saugumą ir viešąją 
tvarką mieste, skelbia BNS. 
Aparatus buvo planuota 
įrengti šių metų pradžioje, 
tačiau dėl teismo proceso, ku
rį pradėjo konkursą pralai
mėjusi bendrovė, darbai buvo 
atidėti. Stebėjimo aparatai 
turėtų būti pastatyti per 3 mė
nesius. Jų įrengimas ir prižiū
rėjimas miestui gali kainuoti 
iki 750,000 litų per metus. Ti
kimasi, kad jie padės suma
žinti nusikaltimų skaičių ir 
miesto centrą padarys sauges
niu. RSJ 

Algis Švilpa skaito sveikinimus, gautus jo gimtadienio proga; šalia -
žmona Olga 

Wasaga Beach, ON 
. PIRMASIS ŠIŲ METŲ SU
EJIMAS praėjo labai geroj nuo
taikoj su linksma muzika. Buvo 
pristatyti nauji šio telkinio gy
ventojai Jūratė ir Kastytis Batū
ros bei naujas klubo narys Erikas 
Petrus. Pasveikinome klubo na
rius, gimusius gegužės mėnesį. 
Ta proga vaišino mus Vacys Ab
ramavičius, Adolfas Kanapka, 
p.p. Vaškevičiai, Birutė Samso
nienė, Adolfas Sekonis, Dana 
Sakienė. Kadangi šis suėjimas 
buvo Motinos dienos tema, tai 
visos ponios buvo pagerbtos ir 
papuoštos gėlytėmis. Suėjimas 
buvo paįvairintas dainomis, ku
rias atliko Alfredas, Antanas ir 
Romas. Ačiū Irenai ir Alfredui 
už duetą, Vladui už įspūdingą 
deklamaciją. Po trumpos prog
ramos vyko vaišės. Kitas suėji
mas - birželio 13 d., 2 v.p.p. London, ON 

GEGUŽĖS 6 D. POPIETĘ 
nemažai §Večių rinkosi pasveikin
ti Algio Svilpos su 80-uoju gim
tadieniu į jų gražų namą Londo
ne. Sukaktuvininkas buvo links
mas ir su žmona Olga vis kvietė 
visus vaišintis jų pačių sugauta 
žuvimi ir kitais gardumynais. Al
gis yra tikras žvejys-mėgėjas ir iš 
žuvavimo niekada negrįžta tuš
čiomis. Algis nevengia ir visuo
meninio darbo, yra aktyvus Lon
dono lietuvių bendruomenės na
rys. Keletą metų vadovavo KLB 
Londono lietuvių apylinkei, yra 
"Pašvaistės" choro pirmininkas 
ir skautas-vytis. Šeimos pageida
vimu, vietoje dovanų ir gėlių bu
vo surinkta ir pasiųsta į Kanados 
lietuvių fondą 325 dol. Poniai Ol
gai atnešus tortą su degančiomis 
žvakutėmis sukaktuvininkui buvo 
sugiedota Ilgiausių metų. Ilgai 
netilo sveikinimai, juokas ir dai
nos, kol, vakarui sutemus, reikėjo 
skirstytis į savus namus, dėkojant 
už vaišes ir linkint svetingiems 
šeimininkams sveikų, ilgų ir lai
mingų gyvenimo metų. 

MOTI~OS DIENA švęsta 
gegužės 7. Sv. Mišios buvo auko
jamos už gyvas ir mirusias moti
nas. Jas atnašavo klebonas kun. 
K. Kaknevičius giedant "Pašvais
tės" chorui, vargonavo parapijie
tė dr. Dalia Andriulionytė-Arm
strong. Po Mišių visi rinkomės į 
pavasario žiedais papuoštą salę, 
o įeinančioms mamoms buvo 
įteikta po gvazdiko žiedą. 

Visus susirinkusius, ypač 
motinas, pasveikino KLB Lon
dono apyl. pirmininkas S. Keras. 
Buvo paruošta trumpa prog
ramėlė, kurią atlikome savo jė
gomis. Jaunimas paskaitė moti-

Job Opportunity 
Executive Director 

Hamilton's Centre for Civic lnclu
sion (HCCI) is a new community
based resource centre that will 
operate based on recommenda
tions from the Strengthening Ha
milton Community lnitiative (SHCI) 
and the SISO-sponsored report, 
Building a Mosaic Community. 

The Executive Director of HCCI 
will be responsible for implement
ing an ambitious three-year Strate
gic Plan which aims to involve Ha
milton's community, local govern
ment, and institutions in making 
the city truly inclusive, reflective of 
the city's diversity, and free from 
racism. The Executive Director will 
be responsible to HCCl's Govern
ing Council. 

Deadline: June 5, 2006, 4:00 p.m. 
For full job description: 
www.shci.hamilton.ca 

Hamilton's Centre for Civic lnclusion 
LIUNA station, Lower Concourse 

360 James Street North, Ham., ON 
Tel: (905) 667-3088 Fax: (905) 667-7477 

noms skirtas eiles, o Onutė St. 
pati parašė ir perskaitė labai 
gražius žodžius - poemą, kurią 
pavadino Nepavėluokim padėkoti 
mamai... 

Šiltai buvo įvertintas Aldo
nos ir Onutės duetas - jos padai
navo dainą motinai Kai lydėjai 
mane į gyvenimo kelią. Šios dai
nos žodžiai sujaudino ne vieną 
jautrią širdį. Linas Naujokaitis 
pasveikino visas mamas ir padai
navo senovinę dainelę. Visi buvo 
pavaišinti kava ir pyragais, o 
pasveikintos mamos ir močiutės 
išsiskirstė su gera nuotaika bei 
gėlėmis rankose. A.V. 

Klubo valdyba 

PRENUMERATORIŲ 

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

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

HAMILTONO PENSININKŲ NAMAI 
''RAMBVNAS'' 

ieško dviejų tarnautojų 
(VYRO ir ŽMONOS), 

kurie galėtų prižiūrėti švarą ir tvarką. 

Parūpintas dviejų miegamųjų butas 
ir atitinkamas atlyginimas. 

Dėl platesnės informacijos 
SKAMBINKITE 

905-526-8281 ar 905-627-197 4 

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 TR 

GRYBELfNIAI SUSIRGIMAI 

~ ĮAUGĘ NAGAI 

~ V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRJEŽIORA 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKrMAl 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 
TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAIS 

+ PROMAME VISUS 
L..::C-"='.:__ _ _J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERJLOS [RANKIA I 

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



Lietuvių bendruomenė Rusijos mieste Novosibirske. Nuotrauka daryta per 2006 metų Velykas. Ją 
atsiuntė kunigas Viktoras Bilotas į Kanadą prel. Edmundui Putrimui. Ten gyvenantys tautiečiai yra 
tremtiniai iš 1940-1951 metų ir 1894 metų kolonistų palikuonys 

Iškilus mažlietuvis 
Priekulėje. Jie išaugino dvi duk
ras; Milda ištekėjo už Jurgio Auš
ros, dabartinio akcinės bendro
vės "Klaipėdos nafta" vadovo. 
Abu su vyru visokeriopai remia 
lietuvininkų bendriją "Mažoji 
Lietuva". Anė Dugnienė mirė 
prieš keletą metų. 

Igno Medziuko straipsnio TŽ nr. 17 
patikslinimas, papildymas 

IEVA ADOMAVIČIENĖ 

l. Medziukas suglaustai su
pažindino skaitytojus su mažlie
tuvio patrioto Martyno Reisgio 
gyvenimu, jo įsijungimu į politinį 
judėjimą, siekusį Mažąją Lietuvą 
prijungti prie atsikuriančios Lie
tuvos respublikos ir jo tolimes
niu vaidmeniu Klaipėdos krašto 
audringame visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime. 

Straipsnio autorius mini, kad 
viena M. Reisgio duktė buvo iš
tekėjusi už aviacijos karininko A. 
Barzdžio, kurį iš sovietų kalėji
mo žmona išgelbėjo per repa
triacijos komisiją. Epizodas tei
singas, tiktai, kad Ona Barzdienė 
nebuvo M. Reisgio dukra, o End
riaus Borcherto. Ona Borcher
taitė-Barzdienė prieš keletą mė
nesių Australijoje mirė. 

Martyno Reisgio ir Endriaus 

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 

Borcherto likimai turi daug pa
našumų. Abu yra buvę Klaipė
dos krašto direktorijos nariais ir 
pirmininkais. U aliai kovodami 
už lietuvininkų teises abu užsi
traukė nacių neapykantą. E. Bor
chertas buvo keletą kartų gesta
po suimtas ir 1941 m. priversti
nai "repatrijuotas" į bolševikų 
okupuotą Lietuvą. 

1945 m. E. Borchertas buvo 
sovietų suimtas, kaltinamas gru
piniu šnipinėjimu, įkalintas ir 
ištremtas į Kazachstaną, kur 1957 
m. mirė. Pasilikusi Klaipėdos 
krašte Urtė Borchertienė 1948 
m. buvo ištremta į Sibirą, kur ji 
1951 m. mirė, kaip ir Anikė Reis
gienė 1958 m. 

Martyno Reisgio vyriausia 
duktė Anė ištekėjo už Pauliaus 
Dugnio. Jų šeima po ilgų bėglių 
klajonių, sugrįžo į Klaipėdos 
kraštą, kur jiems pavyko įsikurti 

Vyresnieji M. Reisgio sūnūs 
Jurgis ir Anskis po karo atsidūrė 
Australijoje. Abu augino šeimas, 
dalyvauja Australijos lietuvių vi
suomeniniame gyvenime. Jurgis 
(mirė prieš pusmetį) ypač sielo
josi lietuvininkų paveldo išlaiky
mu; ragino visus rinkti visokią 
medžiagą - atsitikimus, aprašy
mus, pasakojimus. Daug jo 
straipsnių ir samprotavimų yra 
Mažosios Lietuvos fondo išleis
toj serijoj Lietuvininkai kalbėjo, 
tebekalba, bet nebekalbės, antro
joj knygoj Mažosios Lietuvos gar
binga praeitis, liūdna dabartis ir 
neaiški ateitis. Ten taip pat rasi
me ir išsamų Anso Lymanto 
straipsnį Martyno Reisgio gimimo 
šimtmetį prisiminus. Pristatomas 
taurus lietuvininkas kaip žmogus 
ir jo erškėčiais nukloti politinių 
vingių keliai. 

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 

New Haven, CT, veikia Šv. 
Kazimiero parapija ir Ameri
kos lietuvtų bendruomenės 
apylinkė. Siame mieste yra 
garsus Yale universitetas, ku
riame šiuo metuvstudijuoja 
11,200 studentų. Sį universi
tetą su daktaro laipsniais yra 
baigę lietuvių veikloje pasižy
mėję tautiečiai: J. Kazickas, 
N. Kudirkaitė, R. Misiūnas, J. 
Kazlas, E. Vaišnienė, T. Venc
lova ir Žydrūnas Gimbutas, 
atvykęs jau iš naujai atstatytos 
nepriklausomos Lietuvos. 
Pastaruoju džiaugiasi ir di
džiuojasi New H31ven lietuvių 
bendruomenė. Z. Gimbutas 
baigęs aukso medaliu Utenos 
gimnaziją, Vilniaus universi
tete studijavo ir baigė mate
matikos studijas. Pasiliko uni
versitete, darbavosi asistentu 
ir siekė matematikos daktaro 
laipsnio. 1996 m. pavasarį į 
Vilniaus universitetą atvyko 
Yale universiteto profesorius 
Vladimir Rokklin, buvęs jo 
auklėtinis. Gabiam matemati
kui ž. Gimbutui jis pasiūlė 
daktarantūros studijas tęsti 
Yale universitete. Pastarasis 
sėkmingai išlaikė anglų kal
bos egzaminą ir 1996 m. rug
pjūčio mėn. atsirado Yale uni
versitete, kur buvo apgyven
dintas matematikos fakulteto 
patalpose. Universitetas den
gė mokslo išlaidas, o kaip pa
vyzdingam studentui pragyve
nimui buvo suteikta stipendi
ja. Jau trečiąjį savaitgalį Žyd
rūną susirado pažįstamas iš 
Lietuvgs G. Keras. Jis jį nusi
vežė į Sv. Kazimiero parapiją, 
kur vyko tautinių šokių gru
pės "Vėtra" repeticija. Moky
tojai Vaiva Vėbraitė ir Ema 
bei Kastytis Vaitkai pasiūlė 
naujai atvykusiajcųn įsijungti į 
šokėjų eiles. Taip Z. Gimbutas 
tebešoka tautinius šokius iki 
šiol. Jis ketverių metų dakta
rantūros kursą baigė per tre
jus metus - 1999 m. Pradėjo 
dirbti šio universiteto vizituo
jančiu mokslininku. Vienas 
Yale universiteto profesorius 
pasiūlė dirbti mokslinį darbą 
jo bendroyėje "Plain Sight 
System". Cia jaunas lietuvis 
mokslininkas kuria įvairius 
projektus, naujas programas. 
Neišsižadėjo ir tautinių šokių. 
Jis taipgi dalyvauja visuose 
lietuvių renginiuose, daryda
mas nuotraukas savo foto 
aparatu. Per šių metų Vasario 
16-osios šventę surengė savo 
nuotraukų parodą. Tokiu bū
du jaunasis mokslininkas ati
duoda savo duoklę ir lietuvybei. 

Afganistanas 
Prasidėjus pavasariui ir 

nutirpus sniegui tarpukal
niuose, prasidėjo diqesnės ko
vos tarp talibanų ir SAS (NA
TO) dalinių bei Afganistano 
karių, ypač pietinėje krašto 
dalyje, Helmando ir Kanda
haro provincijose. Lietuvos 
kariai ryšio ir stebėjimo gru
pėse keliauja nešarvuotais vi
sureigiais, kurie gali būti leng
vai pažeidžiami sprogstamųjų 
užtaisų. Pasak pranešimų, 
būklė dar nesanti tokia, kad 
reikėtų keliauti šarvuotomis 
transporto priemonėmis. Ka
riai apsiginti turi ir kitokių 
priemonių, kaip granasvai
džiai, kulkosvaidžiai. Turint 
modernias ryšio ir navigacijos 

priemones, galima per kelio
lika minučių išsikviesti aviaci
jos pagalbą iš Kabuko ir Bag
rano bazių. Sąjungininkų žval
gyba nuolat informuoja lietu
vių stovyklą apie besikeičian
čią talibanų kovos taktiką. 
Patirtis parodė, kad talibanų 
pasipriešinimo taktika keičia
si nuo atvirų puldinėjimų iki 
sprogdinimų, kaip daroma 
Irake. Lietuvių grupėje tar
nauja 120 karių. Jai priklauso 
keliolika Danijos karių bei Is
landijos civilių specialistų. 

Belgija 
Lietuvos piliečiai, kaip 

skelbia Lietuvos spauda, iš lė
to naudojasi galimybėmis 
dirbti Europos sąjungos insti
tucijose. Lietuvai sunkiai se
kasi surasti profesionalių ver
tėjų, turint kitų specialistų. 
Labai mažai yra norinčių at
likti sekretorių darbą. Jų rei
kia 130 (tiek skirta Lietuvai). 
Konkursuose dalyvavo 80, o 
atrinkta tik 30 žmonių. Nela
bai sekasi užimti vidurinės 
grandies skyrių vertėjų parei
gas. Iš Lietuvos jų gali būti 
13, o darbuojasi tik trys. Veik
liausi iš naujų Europos sąjun
gos kraštų yra vengrai. Aukš
čiausiojo rango vadovų srityje 
Vengrijai buvo numatytos še
šios vietos, o sugebėjo įsidar
binti septyni vengrai. Lietuvai 
skirtos trys vietos, o dirba kaip 
vieno direktoriato direktore 
tik viena lietuvė Dalia Gry
bauskaitė. Taipgi aukščiau
siojo rango valdininkų - gene
ralinių direktorių ir jų pava
duotojų skirta po vieną kiek
vienam kraštui. Vengrai jau 
tokius turi net du, kol kas Lie
tuva šios pozicijos nėra už
ėmusi. 

Gudija 
"Gervėčių" klubo narė 

Angelė Valienė šventė savo 
amžiaus sukaktį. Ji nėra vieti
nė, bet kilusi iš Molėtų krašto, 
tačiau savo veikla glaudžiai 
susijusi su Gudijos lietuviais. 
Baigusi Vilniaus universiteto 
Filologijos fakultete lietuvių 
kalbos ir literatūros studijas, 
ji buvo paskirta savo specialy
bėje dirbti Gervėčių vidurinė
j e mokykloje. Ji šiuo kraštu 
domėjosi ir anksčiau. Dalyva
vo kraštotyrininkų išvykoje. 
Surinkta medžiaga panaudota 
išleistai knygai Gervėčiai. Pa
sak A. Valienės, Gervėčiai yra 
tautinio susipratimo, lietuvių 
kalbos išlikimo sala suslavėju
siose lietuvių žemėse. Ji dar 
mokė Galčiūnų kaimo pradi
nukus. Jie jai atrodė geriausi 
vaikai, o Galčiūnų kaimo 
žmonės - patys išmintingiausi. 
Vėliau ji grįžo į Vilnių. Dirbo 
Moksleivio redakcijoje, Vil
niaus rajono Juodšilių viduri
nėje mokykloje "Šilas". Pasta
raisiais metais A. Valienė vėl 
darbuojasi Gervėčių krašte. 
Jau dvejus metus mokytojauja 
Rimdžiūnų lietuvių vidurinėje 
mokykloje. Ji rengia šventes, 
vakarones, moko vaikus būti 
susipratusiais lietuviais, dąly
vauja etninio ansamblio "Zil
vitis" veikloje, o jos parengti 
moksleiviai - įvairiuose lite
ratūriniuose konkursuose ir 
Lietuvoje. Ji dar priklauso 
folkloriniam ansambliui "Sa
dauja" ir chore "Indraja" dai
nuoja kartu su savo vyru ir sū
numi. J.A. 
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PR.ISilVIINilVJ:AI, ĮSPŪDŽIAI 

litJd !hųpmiuoju lalia mo
kyklo1 ctančia gatve. Sutinku 
fmonea, lltcbin J11 veidua. Vit>
aų jie liūdni, DiūlŪI, kitų dliu
giil, linami. BeeW•m• suai· 
tintu motetj, įciDanw, į !a1Ų 
n1mclj, ant kurio u!ralyta Ll1z. 

Pažintis su žaislais 
Vaiąstė Uetuvoje, tremtis Sibire, gyvenimas tolimoje iiaurije 

dlJlf """"'kolllf mlAZiejul "Lail
""" roJaW•. Panorau čia ui.eiti ir 
pmripalinti 1111 mur.iejJQ iatori· 
ja. Ulein.u. Čia pamatau dau
gybę idomill rodinių, tarp ku
rių dėmesį pmaukia abaduri
nėa lėlea, vilai nrpn•iios į ma
no vaikystėje tarėtąaiu. Jų 
aky! lvelgia i mane, lyg prair
dama• pabendrauti su jamia, 
palaikyti jaa rankose. Pa!inti 
su laiala.l1 nutraukia priėjusi 
moteria, kurios veidą damai 
matydavau gatvėje. Prisiata
&u jai, Jr.u CIU bei .kokiu tib
Ju čia ultjau. Suaip•finomc, ir 
pruidėjo mūsų ncakinizdlnė 
lrJlo:aė i m.otCll pruitį. 

Ji - Ada Bų~. 
lllUldlen turinti leli•adellmt 
mctll, gimė 1945 metų lapkri· 
eio 27 dicą NaujOlios Kinnos 
pulyno. Kazio J'adjmansJro tro
boje. Astot tėtis - Antanas 
Alclkevit'iua-AteitiB priklausė 
Motknno partizanų btlriui. As
tos muna- Monika Padima,._ 
kaitė - kaimo intdigcntė, bai
auai dabartinę Lazdijų Motitr 
jaua Gu&W5o gimnazijlĮ. MD
teria pa!velgia i mane lyg 
kl&widama, ar ai toliau noriu 
bliauti i jos praeiti- Ihydmi 
JllllllO suaidomėjU:ų. paaiiilo 
prisėsti. Asta, mano naujoji 
pa!iatama, tęsia uvo pas~ 
jilų 

Sovietinei armijai 1944 
metail otupavua ~ .An
tanu Alclkmčiua, llWlO pa
šnekovės tėvaa, tapo lietuvos 
partizanu, dalyYBVO :tCalnil\ės 
mūlyje Ir vadovavo Morkūno putizan" bariui Kai 1945 me
tų gegu.t.U 16 ~ "Jko Kal
niikė1 mūlis, Monika Padi
man•bitė laukiai dllkten Aa
toe ir gyveno Gudclilli1 bi
me, aavo tėvilk.ėje, maJd1Ug 
ui 1.5 kilometro nuo KaJnil.. 
kės mūlio rietoa. Astos t6tis 
luvo 1946 metais apalio 23 dio-

lllĮ Roli1Į kaimo milb, kai As
tntci buYO ?OI delimt mė:m:siq. 
1945 metų mgpjūao 23 dieną 
buvo ilft!ti Antano Ale.IU:ri· 
mus (mano pdne.kovėa tė&>) 
tiMli bei jo .am Zmm•, mat 
vietinė vllldlla liaojo, bd AD
tanaa Alclkeriliul buYO puti· 
ZllW. Asta ir jo1 mama s.laps· 
tėsi pas giminei, draugus.. 

1949 metų klNO 27 dieų 
Aalllll llUllllB IU mažlija dubelc 
labai paaiilgo 1avo tėvilkėa ir 
grįžo namo, l Gudeliftėa kai· 
Jl1\. TIĮ pKi.\ nak:tj, apie utą 
vala.nd\, pasigirdo riksmai ir 
beldimu i duria, langus. Vi
siem.l buvo liepta keltis, apli
reagti, llllitrauti pačius b1lti· 
niausim daiktus ir pranelė, 
bd vili bus deponuojami i So
°Vielll SųjllllgOI ~. Aata. 111· 

spėjo puilmti myllm1Į !ailllĮ -
skud~ lėl~ "Bambuisą", 
kurilĮ jai blml padovanojusi 
pllllCllm'ė Birutė Lutauakaitė. 
Mailo pdnckmėa bei jos ma
moc brolio Vlllco P..dlman8ko 
lcimol vdima!g buvo n\l\'dt.ol 
į Olia:odrų kaimą. ICrosllos te· 
niūnij11r Po to riaua sugrūdo i 
sunkvctimiu1 ir nuvc!ė i Kal
varijoc gelcfinkelio atot:Į, kur 
sakimlo (tielioginc lio .lod!io 
erasme) i gyvulinius vagonus. 
Cia esančių lmonių veiduose 
tvyrojo baimė. girdėjoli tylus 
m.bf.de.,. "ul ųr, o daugu
mo1 akJs ilgecingai IYelgė pro 
grotuotus langelhu vagono pa
lubėje. Prasidėjo ilga ir bmki
JUIIlli kelionė j bai.Ų netinilĮ 

KdiODėa prad!ioje mažoji 
Asta visilkai buvo nustojusi 
blbėli - p1 dėl patirto ilgąa
č.io. Pravaiiavu1 Min.Ų, rie· 
noje Gudijoa kaimo stotyje vie
tiz!ČI moteryl pardavinėjo bul
v.inea 'bandclCI, kurių nupirko 
ir mdajai Astai, mat, pinigą 
j01 mama dar turėjo. Paėmmi 
~ i ranlų mdoji Am1tt 
riui nelanktai garsiai paaali: 

-Alrodo, kad bedn nemir-
sim. 

"A.Ia pri1lmm1 pinmdll W -pidiŲ WJĮ, brim '"'"b' 
•1no porcellaahlls, IJao1 pltonOI kasot b1no perrtlto1 
llliande"- TrantJje "ii~ llllllldų ~ iiuapJo jai 
llraųID-I laUllUI lll'lla prtttmlnbnm apie jw" 

Staiga mano palnekovės 
balsas pradėjo vUpėci, ir ji nu
tilo. Supratau, kad priliinini
mai jai yra tkaudūa, o man jie 
bnvo 1unkiai 1uvokiami. Pa
m+ai, kad mano akya laypl
ta. bialų link, moteriJ papua
kojo apie hl«lhih„ jai padma
DOŲ GudijOI stotyje. Kaip pa· 
saltojo Aatol mama, traukinių 
aąatatai sto\'ėjo vicDal priel Iri· 
~· VJC11•tnc i1 jų va!iaw tari· 
lliDbi. Pamatęs motaį IU vai
.Iru ant rank:1j, matyt. Aljaudin
taa li.o vai7.do vienu il karinin
kų u!kalbmo llllDl4o pakl•u9ė 
dukters vudo. Sufinojit• var
d\, metė jų link pliulinĮ mel
kiuq, vilai i:nalytj. Jau būda
ma trečioje mokyk!OI klasėje 
mergai\6 įsigeidė pui!iūrėti, 
kuyn1:viduje,,irmškiuŲilar
dė. lllip dlJQDotojo bilio ir 
neteko. 

Apgyw:udiDo jllDI Ul!iumo 
sarietiuiamc ūkyje, Uluro ra
j~ Kramojanko kraite. Pir
mųjq tremties men, moterla 
nepriaimcna. Aata prisimena 
tik pirmąaiaa Velyku, DCI visi 
verkė dėl to, kad nebuvo ko 
valgyti. Tuo metu Astol mama 
dirbo, vėtė griidua, kad jie ne
suplitų, nesupelytų. Vabrais, 
jai.pyluai grOdų į bat\Ų, parsi
neidavo jų į namus. Cia juos 
paapragindavo, patrindno, -
ir tai buvo pagrindinil jų mais
tas. D avilinių gr11d1J virdavo 
.lciaielilJ, kuris, kaip prisimena 
muziejllll darbuotoja, buwi la
bai kutua, nm cubaua jam pa
saldinti retai bda turėjo. Duo
nos 1111111uose ne visada būda
vo. Kaip tihą ~ Ada pri
siml!llll Mkį kai kartą pusbro
lis begmydamas avia, rado du 
baltos dUOllOI kcpaliukns Juoa 
iJdliavino, lllllllNildno ir pada
lino kUnOI :nariaml. 'Iki bU'ftl 
didflmWet lkanėatal. 

'lCal, Jwr jie 'buw iluemti, 
Aatol amti•n• vaitq bu'° ne
daug, todėl jai teko !ai1ti au 
savo lėle "Bambari1a• bei 
.klauay1ia dMicnče paukojlmų 
apie UetuvlĮ. 1953 metais, po 
Stalino mirties, mano palne
.kovėa leima buvo perkelta i li
tą~ - LapatimŲ, ar
ba kitaip - i Penų nr. S. 11 čia 
jau buvo galima ihykt:i j mies
tą. Astos mama jatojo i Kru-
11.0jarako Veterlnarijo1 institu
to filial\ ir, baigusi mokslus, 
pradėjo dirbti vetainarijoa gy
dytojL Siamc 1caJmc buvo Ivai· 
ri'Ų tautybilJ - blmukų, eitų, 
latvi!Į, vokirQų, rusų - vaikų, 
su kuriais mdoji tnmrtinė mė
go biati barlkančiu balionu. 
Pu1darydavo Ji il ldanlėl llapi
mo ptlllėa. Kiaulę papjovua, iš
imdavo ilapimo pOslit. ilplau
davo, iltdndavo pelenuose. 
Kai piM puidarydavo plona, 
primesdavo l j' al:m.enukq ir 
priplisdavo. Balionai ileidlm> 
barikantis, gra!ua bei ilgalai
kis. 1bki bial.ų mokėjo puida
ryti ir pati Atta. O kiek 
dliaupmo jai autclltė dėdėa 
padovanotu tikru spal..otu 
balionas, pam=!ta1 i1 Saralų. 
Ar jaivaizduojat tremtyje tih• 
margaaplllv\ balionų 71 Paleis-

tas baliom.s cypdavo. Niebm 
mergaitė jo neda'Vi, nakti laikt 
šalia snęs, kad llicku 11.Cpa· 
imtų. Kartą jis ilaprOdo Jai il 
rllllkų, u!akrido ant lakos ir 
IUlpOOgo. 

Muziejuje mano dėmeaj 
patraukė faialu "SportaOjm
tia bre.ivėlla". ~gaitci 
padcmmojo dėdė. · t liam 
laislni su.kanka penkiaadelimt 
metų. Moteriai leidua., pajudi
nau medinius papliuku. 1lup 
papliukq pritvirtinta figiirėlė 
pradėjo judėti aulltyn - le
m}'IL Kareivėli ildro&ėjo ir 
aurlDko Astol dėdė Vincai Pa
dimlllSkal 1956 metai&. Dėdė 
buvo padaręl ir mtAinjua ma
f.us ratlJtm, j kuriųoĮ puodino 
mu,ti imogelinq Ast& atum
davo ntuhll, o figūrėlė Nkio
davolli i 'riul pusea. Gaila, bet 
iia malu ncilliko. Dėdė Vm
cu buYO n•glnpa. Jil m•afblč:. 
ir žagrę, kuria suarė~ že. 
mė Sibire buvo derlinga, jai 
nereikėjo jokių tąlų. B IJeeu
voa šeimai alliuntė bulvilJ, bet 
jq neulteko. KibĮ dali puaine
lė il kn11ikio, gavo ir il rietiniq 
gymitojų. Buhcs ITTIJ!lldaj m
pjauatė irpdOdlno bltlM> pa
galba. 11 pradfių rulli j~ 
bet tai NdenĮ pamatė derli~ 
susidarė lmonią, norinčių su
siarti lauk\, vėliau n1J1iimti 
buhes, eilė. 'IlUp praaidėjo lim 
ieimoa ūkininbrimaa Sibire. 
D6dė DOrėjo nusipirkti karv9 
ir ilgai jOI iclkojo. Aata pria
mcna, kai pirmlĮ kartlĮ ihydo 
dėdės nupirktąją ~ Maža· 
jai tremtinei tai buvo nematy
tas padaras. Dar į.domiau., kad 
kini ir~ turėjo. JIĮ pan
dino Manka, mat Ruaijoje risi 
gyvulėli.ai turėjo vardu. Aalllll 
icima labai mylėjo luaia, kmiq 
turėjo dtuania. Iki liol atmin
tyje illi1w PaJbnu ir Uraiw, 
- tai luny&, kurie veliodm> j' 
pu1broli11 padarytose rogėse. 

žaWq Astai Sibire nepirk
davo, Del jq ndnno, be to, ne
buvo už ką pirkti. Laikui bė
gant gyvenimas pqerėjo. Ada 
prisimena pinnąjlĮ mamos nu
pirktą l.ė~, kmioa veiduba bu
vo pon:elianinia, ilgo• pitono& 
kuos buvo perriltoa skarute. 
Ji jau suprato, kad~ reikia 
saugoti J.hdiwvlema iJ Sibi
ro, lią ~padovanojo drangci 
'Ilmulrai 

Sibire vaikai mėgo !ai1ti 
!aidillų, kuria vadinOli "tap
ta". 'Thi bidim11, panaln• l 
bcllbo]ą. Vienu 11 faidėjų tn" 
rėdavo rankolc •ližę• - lazdų 

pl!platintu galo, kitu twidavo 
rankose gnminj kamuolluŲ. 
Žlidėjlli ilmetul kamuoliuŲ 
kitas su lazda tamuoliuŲ tu
rėdavo atmulti. Kamuoliu.ką 
mctita laidėjaa turėdavo ir kito 
Wdimo dalyvio atmuitlĮ ka
muoliuk.IĮ pagauti. N epagnt;1 
pralaimėdavo. 

Mergaitm mėgo lai1ti 
"klaea". Nmibrailydavo ant 
fcmėa bldratul, mcad8'° ak· 
mcnėlį. Jeigu akmenėli1 patck
dll'l'O ant linijos arba nepatai
kydami i kvadratų, ateidavo ei
lė !aiati kitai mcrpilci. 

Žaiadao ir slėpynca. Asta 
IU beud:raamti •i• niekada ne
žaiadno karo. Nežino, kodėl, 
p1 todėl, kad buvo tremtiniq 
VBikBi, o p1 ir dėl kitų pdc:fnllb1 

Mėgo man.o palnekovt ir 
lipdyti il molio, k:urio rado prie 
laltinio. Moij sum.ink.ydavo ir 
padarydavo įvairių dyd!i!f la· 
~ galvučių, lmogeli:ukų filū
rėlių. lhilaikydavo jie neilgai, 
nea D110 drėgmės imdavo. Do
giino kromiea jie neturėjo. 

NctJ'Uko prabėgti valanda, 
kita. Vilai nenorėjau ile.iti, na 
pafintis su ypatingai• hiwl•i• 
man buvo miela. Asta tai su
prato ir papasakojo apie vaidi
uimua bei kinua, kuriuoa ji la
bai mėgdavusi. Mergait6 Me
lanija, Yyresnė ui :kitus vaikus, 
buvo .d. . .-.:_..:. •-'""' V'' imm11 &.~V, LUUW 

pųrlndiniua - prlnccaė1, ka
ralienės - vaidmeni• paairink
davo ji. Astai atitebi11VO ber
nlukllld vaidmcny1, turbūt ji 
liek tiek buvo pamii i bemie>
ų. Prisiminė DWJO palidavė 
ir pir!Ųą mokytoją s~ 
Fiodo~ kuri ruoldavo IU 
jais tibua vaidinimus. Vienų 
lapkričio 27 dienlĮ, kai Asta 
lventė u.wi gimtadieni, irsi tu
rėjo vykli vaidinimu, kmiamc 
ji turėjo 1'llidiDti mergaitę. Mo
kytoja buvo nupirkusi. vaikam.a 
11ldai11ių bei mcduolią. Jau 
buvo suėję tėvai, bendrakluiai. 
Jie tmėjo pradėti vaidinti, bet 
valkai taip buvo iJalk9, kad 
puolė vailintil ir 1dmido vilą 
puaulyje.. Asta pradėjo wtkti, 
DC1 pamalę ftiic:I vaikai nep
lėjo nė !odlio pratarti. Tė
vama, aėdė.juaiema salėje, buvo 
graudu, ir jie Jaukė. AatOI ma
m011 nebuvo, nes tuo metu 
mergaitė gyveno internate, 
dvyllb tilomet1'1! nuo namą. 
Padėti il&clbėjo ta pati moky
toja, kuri ultrau.k:ė ii paklo
džių padarytas 11ž11olaid111. Tė
vai Mo ~. Vaibi ap1i-
rammo, ll' vv1dm1ma1 pavyko. 

Did!iulė vailtų pramoga -
'V'diojamasis kina.a, turi atvd
daYO du lydų tautybė& broli.ai 
vicntinkin aUliuku. Dieų jie 
paleisdavo muziką. 1 eigu 
plolitelė 1ulūždavo, ji atitck
duo vaikams, tai buvo di
dti m11jas bilJ.as.. vabrail avių 
tvartllOlc (biaruc8c) iltictda
'VO ekrazilĮ. Vai1cai sulipdavo j 
m.a.ilus, prikimltua avių vilnq, 
ir žiūrėdavo filmua. Pirmaaia 
filmu, kutj pamatė Alta, -ho 
lmi. Mah bimJ.si, daug ko ne-
1upraiu.L Vis galvodavllli, bd 
jeigu kas leistų prie ekrano, 
p ai m 111 aktorę ir iltrauktų il 
ten. •• 

Neputebėjaa, kaip prabO
go popietė. Laiba abiaftiDDti 
IU .Alfa ir llugrilti. j dabarti. Pa· 
iintis AI ypatingais faislaia pa· 
libalgt. Padėkoju, at:alsYeikiau 
ir .ileima. Ridam• gatve sutialtu 
fmonca, bet jlJ tarai nebema
tau. Mintys sukui apie ~i 
uamcij, Aa~ pa!intin9 kelio
nę l praeitj. Nepalieka mhltil, 
kaip ji, i.lgyvcnusi sunlrią val
ky1~, iluugojo jai brangius 
l:aidua alba prisimini1D111 apie 
juos. O u mes juos, aavo vai
ky1tė1 bialua, tutlme7 Ai 
brqli!I jie mams? Ar, trumpai 
paaidfimgę, nenumetame jų j 
ir.1: tilmd . • ~ ... ~· ~ lm!MJ> &1111 LUYaA DU-

pirb vis naujų ir uauj111 Th
būnle tai visų mūsų paiųny-
mui. 
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Pavasario poezijos atlikėjos po koncerto Toronto Lietuvių Namuose š.m. gegužės 7 d. Pirmoje 
eilėje iš kairės: O. Gladkovienė, R. Snowden, V. Sabaliauskienė; 11-oje eilėje iš k.: E. Namikienė, A. 
Jusytė, R. Bačianskienė, R. Paškus, E. Valauskienė, E. Juškaitienė Ntr. V. Kulnio 

Š.m. gegužės 7 d. Lietuvių Namų popietės 
metu buvo surengtas įdomus renginys Poezijos 
pavasaris. Buvo deklamuojamos eilės, skaitomi 
kūriniai, susiję su pavasario žiedais, atgimstančia 
gamta ir motina, kaip naujos gyvybės nešėja. Tui 
lietuvių autorių - M. Martinaičio, V. Reimerio, 
H. Nagio, A. Kašubienės ir kt. eilės, kitų tautų 
poetų - P. Coelho ir R. Tagore kūriniai. 

Programoje dalyvavo skaitovės: R. Bačians
kienė, E. Juškaitienė, A. Jusytė, E. Namikienė, 
R. Paškus, E. Valauskienė ir R. Snowden. Dau
gelį šių skaitinių palydėjo O. Gladkovienės forte
pijono garsai. 

Nors negausi publika, bet plojimai "pripil-

Tėvynė 
Tu obelis, aš - obelėlė, 

Gyvent ir augt mane prikėlei. 
Ar vėtros siaus, ar lietūs lis, 
Linguosime prie vartų vis. 

Šviesi saulelė šildys širdį, 
Žemelę gyvybe pagirdys. 
Numetęs naštą netekties, 
Ruduo mums derliaus kraitę ties„. 

Tavais pavasariais alsuoju 
Ir saulei tekančiai dėkoju 
Už vėją žalią nuo kalvų, 
Už pūgą žiedlapių baltų. 

dė" visą salę. Ypatingai entuziastingai sutikta 
Toronto scenoje pirmą kartą pasirodė akor
deonistė V. Sabaliauskienė. Sekmadienio popie
tės salė buvo originaliai ir skoningai dekoruota 
pavasarinių gėlių puokštėmis, stalai papuošti 
žiedlapiais, apšviesti žvakių šviesa. 

Programos dalyvės buvo pasipuošusios pa
vasarinės nuotaikos aprangomis, gėlėmis, 
originaliomis skrybėlaitėmis. 

Renginį globojo Toronto Lietuvių Namų 
Kultūros komisija, organizavo ir programai 
vadovavo R. Snowden. Tikėtina, kad šis naujas 
talentingas kolektyvas neabejotinai praturtins 
mūsų kultūrinį gyvenimą. V.K. 

Tavom šaknim gyvybė teka 
Ir mano širdyje vis šneka, 
Kas būtų, jei tavęs netekčiau? 
Neviltyje juodoj prasmegčiau. 

Lietuva - Rumšiškių liaudies buities muziejus 

Tėvyne mano, obelėle, 

Dėkoju Tau, kad čia es~ 
Kad slėniais upelius neši 
Į sraunų, platų Nemunėlį, 

Kurs plauna baltą marių smėlį. 

Rymokim dviese ant kalvos, 
Nuo negandų vis sugok mus: 
Prie vartų grįš juodi šešėliai -
Iš pilkapių pabudę vėlės„. 

Zuzana Stunžėnienė, 
Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė 

Klevų žydėjimas pavasarį gatves "nudažo" geltonai Ntr. R.R. Otto 
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111 KULTilRINEJE VEIKLOJE 
"Klaipėdos muzikos pa

vasaris", tradicinis kasmeti
nis festivalis, įvyko kovo 25-
balandžio 28 dienomis. Vyks
tantis nuo 1976 metų, šiemet 
jis buvo pirmą kartą skiria
mas tik stambios formos kla
sikinės muzikos projektams. 
Festivalio programoje buvo 
11 renginių: 8 koncertai ir 3 
paskaitos. Festivalį atidarė ir 
uždarė Lietuvos valstybiniai 
simfoniniai orkestrai: pradėjo 
vilniškis orkestras su Broniaus 
Kutavičiaus kompozicija Pa
vasario linksmybės (dirigentas 
ir meno vadovas Gintaras 
Rinkevičius) ir užbaigė kau
niškis orkestras (dirigentas ir 
meno vadovas Juozas Domar
kas) su žymiu solistu, vokiečių 
ir japonų kilmės violončeli
ninku Danjulo lchizaka. Fes
tivalio metu koncertavo forte
pijono virtuozas Alexander 
Palei, gimęs Rusijoje, dabar 
gyvenąs JAV, dažnai vadina
mas "apsėstuoju pianistu", 
kuris su orkestru atliko Lud
wig van Beethoveno Ketvirtąjį 
ir Penktąjį koncertą fortepijo
nui ir orkestrui. 

Klaipėdos valstybinio mu
zikinio teatro simfoninis or
kestras bei choras (dirigentas 
Dainius Pavilionis) kartu su 
solistais festivaliui parengė 
įspūdingą Wolfgang Amadeus 
Mozarto ir Piotr Caikovskio 
kūrinių programą. Klaipėdos 
kamerinis orkestras su klaipė
diečių grupe ir solistu smuiki
ninku Martynu Švėgžda von 
Bekker atliko romantikų 
kompozitorių kūrinius. Šv. 
Kristoforo kamerinis orkest
ras (dirigentas Donatas Kat
kus) su solistu fleitininku Vy
teniu Giknium grojo W.A. 
Mozarto ir J.S. Bacho kūri
nius. Vilhelmo Čepinskio an
samblis "Camerata Klaipėda" 
ir Alfonso Vildžiūnovadovau
jamas Klaipėdos choras "Au
kuras" atliko W.A. Mozarto 
Kroenungsmesse (Karūnavimo 
Mišias). Pirmą kartą į Klaipė
dą atkeliavę Lietuvos valstybi
nio operos ir baleto teatro 
Operos studijos studentai (va
dovas Virgilijus Noreika) pa
statė P. Čaikovskio operą Eu
genijus Oneginas (dirigentas 
Vytautas Viržonis). 

Festivalio programoje neli
ko nuskriausti ir jaunieji klau
sytojai. Jiems parodytos Ra
sos Dikčienės operėlės Muzi
kantas, velnias ir perkūnas ir 
Kabaldakšt kabaldakšt (pagal 
lietuvių liaudies pasakas), ku
riose vaidino, šoko ir dainavo 
apie šimtas vaikų. Paskaitose 
- muzikologė Laima Vilimie
nė pristatė sudėtingą Mozarto 
genijaus algoritmą, muzikolo
gė Beata Baublinskienė papa
sakojo apie operos primadoną 
Violetą Urmaną (Urmanavi
čiūtę) ir pademonstravo jos 
gražų balsą ištraukomis iš jos 
dainuojamų spektaklių; jau
nas pianistas Kasparas Uins
kas kalbėjo apie didžiuosius 
pasaulio pianistus Vladimir 
Horovitz, Glenn Gould ir Ivo 
Pogorelich bei pristatė savo 
naują kompaktinę plokštelę, 
skirtą Frederic Chopino mu
zikai, įrašytą Klaipėdos kon
certų salėje. Paskaitos buvo 

paįvairintos vaizdo ir garso 
įrašais. 

Violeta Urmana (Urma
navičiūtė), kaip skelbia Niu
jorko Metropolitan operos 
tinklalapis, 2006-2007 metų 
sezono metu dainuos dviejose 
operose. Amilcare Ponchielli 
operoje La Gioconda atliks 
pagrindinį vaidmenį, kartu su 
Olga Borodina (Laura), Irina 
Michura (La cieca), Paata 
Burchuladze (Alvise). Um
berto Giordano operoje And
rea Chenier atliks vieną iš pa
grindinių vaidmenų - Madda
leną, kartu su kanadiečiu Ben 
Heppner (Andrea Chenier). 
2009-2010 metų sezone, kada 
Metropolitan operos reper
tuarą perima visiškai tvarkyti 
naujas direktorius Peter Gelb, 
planuojami net septyni nauji 
pastatymai. Viename iš jų, 
Giuseppe Verdi operojeAttila 
dainuos Violeta Urmana, kar
tu su Ildar Abdrazakov, Ra
mon Vargas ir Carlos Alvarez. 
Operą diriguos pirmą sykį 
Metropolitan operos rūmuo
se pasirodysiantis maestro 
Riccardo Muti. (Tiems, kurie 
domisi Niujorko Metropoli
tan opera, tinklalapis yra 
www .metoperafamily.org) 

Jurgio Baltrušaičio pre
mija, kurią skiria J. Baltrušai
čio vardo lietuvių ir rusų 
bendradarbiavimo labdaros ir 
paramos fondas, šiais metais 
paskirta Lietuvos ir Rusijos li
teratui, poetui, vertėjui Geor
gij Jefremovui. Laureatas gi
mė Maskvoje, studijavo Vil
niuje, yra Lietuvos ir Rusijos 
rašytojų sąjungų narys, abiejų 
valstybių pilietis. Išleisdino 6 
savo poezijos rinkinius, nuo 
1970 metų išvertė į rusų kalbą 
daugelio Lietuvos poetų (Jur
gio Baltrušaičio, Maironio, 
Salomėjos Nėries, Balio 
Sruogos, Justino Marcinkevi
čiaus, Marcelijaus Martinai
čio, Bernardo Brazdžionio, 
Henriko Radausko, Sigito 
Gedas, Tomo Venclovos, Ai
do Marčėno, Sigito Parulskio 
eiles) bei prozininkų (A. Bu
čio, J. Kunčino, M. Ivaškevi
čiaus) kūrinius. Vienas pasku
tiniųjų darbų - Edvardo Gu
davičiaus Lietuvos istorijos 
vertimas į rusų kalbą. 

Panevėžio Juozo Miltinio 
dramos teatre kovo 12 dieną 
įvyko spektaklis pagal Vokie
tijos dramaturgo Roland 
Schimmelpfennig pernai pa
rašyt~ pjesę Moteris iš praei
ties. Si pjesė - tai mistiškas 
pasakojimas apie dabartį 
griaunančią meilę iš praeities. 
Pasakojimas netradicinis, įvy
kiai vystosi greitu tempu ir 
keistomis situacijomis, siuže
tas painus, persipina dabartis 
su praeitimi, -kaip rašyta pra
nešime spaudai. Spektaklio 
režisierius Rolandas Atkočiū
nas, dailininkas scenografas 
Marijus J acovskis, kostiumų 
dailininkė Aleksandra J acovs
kytė, vaizdo režisierius Rokas 
Tarabilda. Spektaklyje vaidino 
aktoriai Ligita Kondrotaitė, 
Asta Preidytė, Algirdas Pau
lavičius, Donatas Juzėnas, 
Inga Atkočiūnienė. (BNS) 

G.K. 
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KASOS VALANDOS: pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; 
ketvirtad. ir penktad. nuo 9 Y.r. iki 8 Y.Y.; šeštad. nuo 9 Y.r. iki 1 Y.p.p.; 
sekmad. nuo 8.30 Y.r. iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. nuo 9 Y.r. iki 3.30 Y.p.p.; ketvirtad. nuo 1 Y.p.p. iki 
8 Y.Y. ir penktad. nuo 11 Y.r. iki 6 Y.Y.; sekmad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių 

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

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

term. ind. . .•.....•... 3.75% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .•.....•.. 6.75% 

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

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

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

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

KAPINIŲ LANKYMO DIENĄ 

gegužės 28, sekmadienį, 
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVO 

SKYRIUS ANAPILYJE 

dirbs nuo 9 v.r. iki 3 v.p.p. 

Kas tą dieną atidarys sąskaitą 
ir taps nauju nariu, 

GAUS $ 50 DOVANĄ! 
PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

Paėmimas iš namų pagal susitarimą iš Toronto, H_a~iltono , 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Doleriai, stiprinantys lietuvybę 
Kanados lietuvių fondo 2006 metų visuotinis susirinkimas 

DANGUOLĖ BALTRUŠAITYTĖ-SHER. 
KLF valdybos sekretorė-korespondentė 

Kanados lietuvių fondo 43-sis metinis susi-
rinkimas šiemet įvyko sekmadienį, balandžio 23, 
Toronto Lietuvių Namuose. Nesusirinkus kvoru
mui, susirinkimas buvo atidėtas pusvalandžiui ir 
oficialiai pradėtas 2.30 v.p.p. Pagal mandatų ko
misijos pateiktus duomenis~ susiri~kime_dal~~
vo 34 Fondo nariai su papildomais 82 1gaho11-
mais, iš viso 116 balsų. 

Tarybos pirmininkas dr. Arūnas Pabedinskas 
pasveikino susirinkusius Fondo narius ir pristatė 
KLF įgaliotinius, atvykusius iš tolimesnių vieto
vių. Tarybos pirmininko pateikta susirinkimo 
darbotvarkė buvo patvirtinta ir priimta vienbal
siai. Tylos minute pagerbti 2005 metų mirusieji 
Fondo nariai ir rėmėjai. Su apgailestavimu prisi
minta ankstyva netektis buvusio KLF kontrolės 
komisijos nario Sigito Baršausko. Invokaciją su
kalbėjo lietuvių liuteronų Išganytojo parapijos 
Toronte klebonas kun. Algimantas Zilinskas. 
Susirinkimą sveikino Vida Stanevičienė, Kana
dos lietuvių bendruomenės krašto valdybos pir
mininkės vardu ir padėkojo Fondui už jo nuolati
nę finansinę paramą KLB veiklai. Ina Sungailie
nė, tarybos sekretorė, perskaitė 2005 m. metinio 
susirinkimo protokolą. Vienbalsiai patvirtinus 
praeitų metų protokolą, vyko Fondo tarybos pir
mininko, valdybos pirmininko, iždininkės ir ko
misijų pirmininkų pranešimai. 

Turybos pirm. dr. A. Pabedinskas painforma
vo apie Fondo veiklą ir pasiekimus, Fondo kapi
talo augimą, apžvelgdamas laikotarpį nuo pat 
Fondo įsteigimo iki šių dienų. KLF pradėjęs sa
vo veiklą 1962 m. ir paskyręs 1966 m. pirmąjį 
1,000 dol. parainos, šiandien didžiuojasi paskirta 
beveik trijų milijonų dolerių suma, remiant lie
tuvišką veiklą Kanadoje ir teikiant pagalbą Lie
tuvai. Pirmininkas sakė, kad 600,000 dol. suma 
per pastaruosius 14 metų, atkūrus Lietuvai ne
priklausomybę, iškeliavo į Lietuvą, remiant mo
kyklas, ligonines, našlaičius, tremtinius, studen
tus, spaudą ir įvairius kitus humanitarinius pro
jektus. Tai 28% visos Fondo paskirtos paramos. 
KLF praeitais metais paskirta 184,000 dol. para
mos, o šiemet numatyta skirstymui 192,000 dol. 
Lyginant su praeitimi, pernykštė suma skirsty
mui lygi sumoms, paskirtoms per pirmuosius 21 
Fondo veiklos metus. Šiemet iš turimo pelno 
120 000 dol. bus skirta lietuvybei Kanadoje, 
17,000 dol. stipendijoms Kanados lietuviatns ir 

TORONTO 

55,000 dol. humanitariniams bei specialiems 
projektams Lietuvoje. KLF pagal dabar turimą 
pagrindinį kapitalą ir gerėjančius investicijų re
zultatus, ateityje tikisi turėti apie 200,000 dol. 
sumą skirstymui kasmet. Ši suma visuomet gali 
padidėti, jei Fondo kapitalas didės gautų testa
mentų, naujų įnašų bei aukų dėka. 

Tarybos pirmininkas nusivylė 2005 m. nedi
deliu kapitalo padidėjimu - tik 25,000 dol. Pana
ši būklė Fondo veikloje ištiko 1977 m., kai kapita
las išaugo tik 17,614 dol. suma. Tačiau 1977 m. 
kapitalas paaugo 11 %, lyginant su 1 % 2005 m. 
KLF kapitalo augimas didžiąja dalimi priklauso 
nuo gautų testamentinių palikimų ar nuo dides
nių vardinių įnašų, todėl nepaprastai svarbu, 
kad Kanados lietuviai visuomet prisimintų KLF, 
planuodami savo lėšas ir palikimus. 

Tarybos pirmininkas pabrėžė, kad stiprėja 
glaudūs KL Bendruomenės ir KLF bendra~ar
biavimas. Priimtų pakeitimų KLB statute deka, 
dabar Fondo tarybos pirmininkas įeina į Kana
dos lietuvių bendruomenės krašto valdybą kaip 
pilnateisis narys, ir Fondas turi teisę paskirti ke
turis Fondo tarybos narius į Bendruomenės ta
rybą, be tarybos pirmininko. Tikimasi, kad šie 
pakeitimai ir bendradarbiavimas pagerins Fondo 
paramos skirstymą. . 

Tarybos pirmininkas padėkojo valdybos ir 
tarybos nariams, komisijų pirmininkams už jų 
įdėtas savanoriško darbo valandas. Ypatingą pa
dėką pareiškė valdybos pirmininkui Algiui Nau
sėdui, šiemet užbaigusiam šešerių metų pirmi
ninkavimą Fondo valdyboje. Pagal KLF statutą, 
tarybos, valdybos ar kontrolės komisijos pirmi
ninkai gali būti be pertraukos tose pareigose ne
ilgiau kaip šešerius metus. 

Valdybos pirm. A. Nausėdas pristatė susi
rinkimui 2005-6 metų valdybos sudėtį ir painfor
mavo apie atliktus valdybos darbus. Be dalyvavi
mo penkiuose tarybos posėdžiuose, valdyba tu
rėjo dar 7 atskirus savo posėdžius. Valdyba 
sprendžia įvairius einamuosius reikalus, iškilu
sias problemas, vykdo pagal reikalą papildomus 
projektus. Valdyba bendrad~~biauja su ~~n?o 
administratoriumi Leonu Baziliausku, perzmnnt 
gautą korespondenciją, apmokant einamas są
skaitas, ruošiant pranešimus spaudai ir kitus 
įvairius reikalus. Daug dėmesio valdyba ir admi
nistratorius skiria žiniasklaidai apie bendrą Fon
do veiklą. 

Nukelta į 11-tą psl. 

VILNIUS 

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

Finnair Direct Summer Flights from Teranto to Helsinki are on sale now! 
Fly non-stop to Northern Europe between ~une 8 and September 7, 2006. 
ln addition, Finnair operates daily code-share fl1ghts from Vancou~er, Teranto _and 
Montreal via London, U.K. and from New York with many conven1ent connect1ons 
from Canada. Book online at www.finnair.com/ca ar call us at 416 222-0740 
ar 1 800 461-8651. 

F1nnn1nl'A 
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Lietuvos anglų kalbos mokytojai A.P.P.L.E. seminaro metu Vilniuje, naudodamiesi padovanotom 
knygom perteikia Kanados rašytojo Robert Munsch universalios temos pasaką Love You Forever 

' N tr. I. Ross 

Doleriai, stiprinantys ... 
Atkelta iš 10-to psl. 

Lietuvių visuomenė pastoviai informuojama 
apie gautus naujus įnašus ir aukas, apie paskirtą 
paramą lietuviškoms organizacijoms ~a~~d?je 
ir Lietuvoje, pateikiama valdybos posedzių m
formacija, paskelbiamos dat~~ dėl parai_šk9. fi
nansinei paramai ar stipendijoms gauti. Smo 
metu valdybos suorganizuotas d~rbo kom~t~t~s 
rengia Fondo bro~iūrą, kuri bus ?mgta ~derų Ir is
siųsta Fondo nariams. A. N ausedas pamformavo 
apie kartu su tarybos pirmin.inku ~~ ~aldyba.pa
ruoštą ir visiems Fondo nariams issiųstą laiską 
praeitų metų rudenį. Atsiliepta į laišką teigiamai, 
ir Fondo kapitalas šio laiško dėka pa~u~o 10,00~ 
dol. naujų narių dėka. Valdybos p~mm~as tęse 
savo apsilankymus kitose Kanados hetuv!lJ; apy
linkėse. Minėtų apsilankymų metu susmnku
siems buvo pranešama apie Fondo veiklą, tikslus, 
struktūrą ir atsakoma į įvairius iškilusius klausimus. 

Fondo iždininkė Violeta Jonušonienė patei
kė susirinkimui 2005 m. finansinę apyskaitą. 
Metų pabaigoje Fondo balansa.s (~~tyvai~ ir 
pasyvais) buvo 4,801,930 dol. Pagrindims kapita
las siekė 4,601,744 dol. Jis paaugo $25,oo.o. In
vestuotas kapitalas atnešė 4.1 % pelno. Pa1amos 
sumažėjo 7,489 dol., o išlaidos padidėjo 1,573 
dol. Lyginant su praeitais metais, ypatingų pa
keitimų neįvyko. Geriausios palūkanos iš inves
tuoto kapitalo gautos iš ilgamečių investavimų. 

Investicijų komisijos pirm. Algis Kaminskas 
pateikė susirinkimui tikslią inv~stuot.o kapitalo 
informaciją. 3,159,888 dol. kapitalo mvestuota 
trumpalaikiuose (nuo l iki 5 metų) indėliuose, o 
1248 440 dol. ilgalaikiuose (nuo 19 iki 26 metų). 
Kapitalas investuotas įvairiose Kanados finansi
nėse įstaigose. Lietuviškuose kredito kooperaty
vuose investuota 800,000 dol. 

Jurgis Kuliešius, pelno skirstymo komisijos 
pirmininkas, apibūdino komisijos darbus. Gau
tas Fondo kapitalo pelnas skirsto1:113:s pagal ~on
do statutą ir pagal tarybos patvirtmtas gaires. 
Pelno skirstymas padalintas į tris dalis ir vykst.a 
skirtingais laikotarpiais. Paramos svarstymas ~r 
skirstymas Kanados lietuviškoms organizaci
joms vyksta kovo-balandžio mėnesį, stipendijų 

skirstymas studentams -. bir~e~io mėnesį, o _spe
cialių projektų ir humamtarines pagalbos Lietu
vai - birželio ir spalio mėnesiais. Iki šiol Kanados 
lietuvių reikalams paskirta 113,~00 ?ol.: Kan~
dos lietuvių chorams, dalyvausiantiems 8-toJe 
Dainų šventėje Čikagoje ir pačiai šventei pa
skirta 22,575 dol.; Kanados lietuvių jaunimo są
jungos atstovams dalyvauti Pasaulio lietuvių jau
nimo kongrese ir pačiam kongresui - 12,000 
dol.; kultūrinių v!enetų bendrai veiklai 14,850 
dol.; spaudai (TZ) 5,000 dol.; skautam~ 4,5~0 
dol.; sporto klubams 5,500 dol. ~~nados l~etu~~ų 
bendruomenės krašto valdybai Ir orgamzaCIJŲ 
veiklai - 54,000 dol.; Fondo valdybos nuožiūrai 
palikta 5,000 dol. Lie~uvai š~e~~t skirta 26,00~ 
dol., kurie bus pervesti Tumosaicių meno g~e~i
jai "Židinys" ,Vilniuje p~g~~.p~sirašytąy:~eityJe 
sutartį su A. tr A. Tamosaiciais. J. Kuhesms pa
minėjo, kad šiemet Kanados. ir. Lietuvos stu~e~
tų stipendijoms numatyta sk1rt1 25,000 dol. Is Vi

so 2006 m. Fondo išdalinimui skirta 190,501 dol. 
Kontrolės arba revizijos komisija, pirminin

kaujama Rimo Sriubiškio, pateikė susiri~imui 
pranešimą apie padarytą 2006 m. b~landz1? ~ 9 
d. reviziją Fondo raštinėje. Kontroles komisija 
rado, kad visi Fondo finansiniai, administraci
niai dokumentai yra tvarkingai laikomi Fondo 
raštinėje. Kontrolės komisija pateikė šešis pata
rimus Fondo svarstymui ateityje. 

R. Chaplin perskaitė jo atliktos revizijos 
ataskaitą, kuri buvo vienbalsiai s~s~rinkimo P.~~: 
tinta. Jis buvo susirinkimo patvirtmtas perzmretl 
Fondo veiklą sekančiais finansiniais metais. 

Diskusijose po visų pranešimų svarstytos 
įvairios nuomonės dėl skii:iamosvparamos ~an~
dos lietuvių bendruomenes krasto valdybai, sti
pendijų skirstymo Ka?ado~ _ liet~v!ų st~d~ntam~, 
ypač tiems, kurie nori s!u~IJ~~tl ht1;13:mstl~ą. !~
kelta mintis, kad kanad1ec1ai hetuviai turetų bu
ti remiami lietuvių kalbos studijoms Lietuvoje 
arba Amerikoje. Dabartiniu metu Fondas skiria 
stipendijas Kanados lietuviškaJ.? jaunimui, ~tu~i
juoj ančiam Kanados arba Lietuvos auksto10 
išsilavinimo institucijose. 

Į Fondo tarybą šie}~1et perri?kt~: D~~guolė 
Baltrušytė-Sher, Grazma Ignaityte, Ricard~s 
Kalendra ir Paulius Kuras; į Fondo Kontroles 
komisiją perrinktas Rimas Sriubiškis. Susirinki
mas baigtas Lietuvos himnu. 
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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 

"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. 

L.N 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 1'-1 ~~L C:: ~ f:.it. E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

RFDMrte 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentry 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. PACEV/Č/US PACE, B.Sc., LLB. 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

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

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

Tel. 416 236-3060 
Fax 416 236-1809 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė N ašlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

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

Kviečiame mažus ir didelius! 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 44 metus Jūsų sutelktas 4. 60 mln. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2. 78 mln. 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 

Toronto "Aušros" vyrų komanda, laimėjusi Kanados apygardos 
varžybose pirmą vietą. Pirmoj eilėj: P. Didžbalis, T. Yčas, T. Skrins
kas, K. Valickis, P. Sergantis; stovi: R. Miečius (treneris), A. Rupf, 
M. Tirilis, J. Didžbalis, S. Arlauskas, K. Baronaitis, A. Ruslys, A. 
Petrauskas, A. Valickis 

Hamiltono "Kovo" berniukų C komanda. Sėdi: V. Stasiulevičius, K. 
Giedraitis, K. Špokas, T. Riekus, J. Arlauskas; stovi: R. Miečius 
(treneris), J. Willenbrecht, K. Brazauskas, J. Butkus, D. Miečius, P. 
Bartninkas, J. Butrimas, S. Arlauskas (treneris) 

"Aušra" laimėjo 
• Toronto "Aušros" vyrų krep

šininkai laimėjo Kanados apy
gardos lygos čempionatą, baig
mėje 54-48 rezultatu įveikę To
ronto "Vyčio" komandą Prisikė
limo parapijos salėje gegužės 14 d. 

• Aušriečiai baigė šešių ko
mandų sezoną 9-3 rekordu, bet 
jiems nepavyko laimėti prieš "Vy
tį" iki baigmės. Paulius Sergautis 
pirmavo su 20 taškų, o Andy (Gi
levičius) Rupf padėjo su 12, Ma
tas Tirilis - 9 t. Akelaičių broliai 
- Chris ir Matas, vytiečiai, su 16 
ir 11 taškų. "Aušra" vedė 26-22 
pirmą puslaikį. 

• Toronto "Gintaro" vyrai 
užėmė trečią vietą, įveikdami 
Hamiltono "Kovo" antrą koman
dą 68-54. R. M. 

Hamiltono 
"Kovo" berniukai 

• Hamiltono "Kovo" ber-

niukų e krepšininkai susitiko su 
dviem Toronto "Aušros" koman
dom šeštadienį, gegužės 13 ir nu
skynė dvi pergales. 

• "Kovo" komanda, sudary
ta iš berniukų, gimusių 1992 me
tais ar jaunesnių, žaidė su "Auš
ros" C berniukais 77:72 (OT). 
Darius Miečius vedė su 17 taškų, 
o Jonas Butkus pridėjo 16 t. Jo
nathan Willenbrechtas ir Jona
than Arlauskas abu įmetė po 11 
t., ir Kyle Giedraitis 8. Neužteko 
Nikolo Stausko 42 taškų "Auš
ros" naudai. Kitame žaidime 
"Kovo" berniukai laimėjo 50-45 
prieš "Aušros" berniukų B ko
mandą (gimusių 1990 metais). 
Arlauskas vedė "Kovo" komandą 
su 17 taškų, o Matt O'Grady pa
dėjo su 10. Jaglowitz broliai -
Mikas ir Matasi aušriečiai, su 15 
ir 12 taškų. Po Siaurės Amerikos 
jaunučių pirmenybių "Kovo" 
berniukai pradės ruoštis kelionei 
į Australiją dalyvauti ALFAS-os 
pirmenybėse per ateinančias Ka
lėdų atostogas. R.M. 

4134 Dundas St. West, Toronto , ON. M8X l X3 Fax: (416) 233-3042 '3 · Sekantis siuntimas LAIVU i Vilnių 
2006 m. gegužės 4 ir 25 d.d. 

*** 
Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. gegužės 4 ir 25 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233·4601 

Žinios iš Lietuvos 
• LKL čempionato baigmės 

rungtynėse Vilniaus "Lietuvos 
rytas", triuškinamai laimėjęs seri
ją iki keturių pergalių 4:0 (70:64, 
71:70, 72:57, ir 68:65), nuvaini
kavo ilgamečius čempionus Kau
no "Žalgirio" krepšininkus ir tre
čią kartą klubo istorijoje tapo 
pirmenybių čempionas. Vilniaus 
"Lietuvos rytui" atiteks taurė, 
aukso žiedai ir 160 tūkst. Lt čekis, 
o "Žalgiris" tenkinsis 120 tūkst. 
Lt piniginiu prizu. 

• Olimpinis bei pasaulio dis
ko metimo čempionas Virgilijus 
Alekna laimėjo Tarptautinės 
lengvosios atletikos federacijos 
(IAAF) "Super Grand Prix" seri
jos varžybas Qatar. Lietuvio dis
kas nuskriejo 69.47 m- tai toliau
sias metimas per visą istoriją Azi
jos stadionuose. Antrąją vietą 
užėmė vengras Z. Kovago ( 67. 
46), trečiąją - estas A. Tammert 
(63.98 m). 

• Žydrūnas Savickas Mask
voje vykusiose Tarptautinės ga
liūnų sporto federacijos (IFSA) 
"Grand Prix" serijos varžybose 
iškovojo trečiąją vietą. Lietuvis 
pirmoje rungtyje iškėlė 205 kg 
sveriantį rastą ir pagerino šios 
rungties pasaulio rekordą, tačiau 
kitose rungtyse buvo pranašesni 
varžovai. 

• Budapeste (Vengrija) Lie
tuvos atstovas Edvinas Krunglo
cas laimėjo Pasaulio taurės pen
kiakovės ketvirtojo rato varžybas 
ir, surinkęs 5684 taškus, aplenkė 
antrąją vietą užėmusį vengrą V. 
Horvath (5608 tšk.). V.P. 

SKAITYTOJAI PASISAKO 

Dear Sir, 
l wish to draw to your atten

tion the misleading information 
contained in your article of 2nd 
May 2006 (nr. 18) entitled "Li
thuanian AC veikla". This article 
suggests that the "Lithuanian 
AC (LAC)" team responsible for 
a string of successes this year in 
the N ovice boys Rep Division of 
Ontario Basketball Association 
will be entering a team in the 
ŠALFASS tournament. This is 
not the case. Recently, S. Ignata
vičius and P. Vilkelis created a 
private basketball club and simp
ly assumed the same name 
("LAC"). This new, private 
"LAC" club does not enjoy the 
support of the financial sponsors 
mentioned in your article. Head 
coach Vic Juzenas, the parents 
committee and the majority of 
athletes associated with the orig
inal "LAC" initiative have noth
illg to do with this new club ei
ther. If this new "LAC" is regis
tering a team for ŠALFASS ( as 
your article states in its closing 
sentence) it will most certainly 
include players who were not 
part of the original team. 

How and why this state of 
affairs came about is extremely 
saddening. However, we should 
not lose sight of the fact that the 
children who participated in the 
"Lithuanian AC" initiative 
throughout 2005/6 had a won
derful experience. They deserve 
being congratulated! Thank you 
for publishing their names and 
list of achievements. The parents 
who sponsored this pilot initiati
ve all hope that a similar commu
nity: program can be established 
in time for the next season. 
Meanwhile, all the ori&,inal play
ers involved will be at SALFASS 
- only playing on different teams. 

Sincerely, 
Vidas Puodžiūnas, 

vidas.puodziunas@rogers.com 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Jaunimo renginiai 

Europos sajungos diena Lazdijuose jaunimo akimis 

AISTĖ PILECKAITĖ 

Gegužės 1-ąją visi buvo pa
kviesti į "Europos zoną" ( miesto 
aikštę), nes Lazdijų jaunimas 
šventė Lietuvos įstojimo į Euro
pos sąjungos šeimą dvejų metu
kų gimtadienį. 

Gimtadienis tikrai buvo šau
nus. Į jį susirinko nemažai žmo
nių, nes nuo pat ryto ES auto
mobiliukas važinėjo Lazdijų 
miesto gatvėmis. Jis buvo užsu
kęs ir į Veisiejus, kvietė atvykti į 
Lazdijų aikštę švęsti Lietuvos 
įstojimo į ES antrąsias metines. 
Po to ES automobiliukas nuvyko 
atlydėti šventės atidarymo daly
vių - kroso miesto gatvėmis bė
gikų. Greičiausiai atbėgęs kroso 
dalyvis į "Europos zoną" (miesto 
aikštę) pakėlė Lietuvos ir Euro
pos sąjungos vėliavas. 

Po pakėlimo pasirodė šven
tės vedėįai: Sandra Buzaitė, Dei
mantas Zvirblis ir Saulius Micke
vičius, neseniai atvykęs iš Londo
no su dideliu lagaminu pinigų, 
kuriuos paprašė pasaugoti Laz
dijų rajono merą Romą Apana
vičių. Prasidėjo įnirtingos gatvės 
krepšinio 3x3 rungtynės. Gatvės 
krepšinį žaidė dviejuose pogru
piuose, o teisėjai (Marius Jaruše
vičius ir Martynas Blekaitis) labai 
teisingai ir sąžiningai atliko savo 
pareigas. 

Norinčiųjų žaisti tikrai buvo 
daug, nes Lietuva-krepšinio ša-

lis. Gatvės krepšinis sulaukė 
žmonių dėmesio, o kas nenorėjo 
žiūrėti krepšinio, galėjo gėrėtis 
Kapčiamiesčio jaunimo užimtu
mo centro mergaičių sukurta bei 
pristatyta drabužių kolekcija. Su
sirinkusieji žmonės klausėsi Laz
diįų meno mokyklos pop grupės 
"Ci-ki-ta" dainų ir jaunųjų akor
deonistų atliekamų kūrinių. Mo
tiejaus Gustaičio gimnazijos mo
kiniai parodė savo realybės šou 
Gustaitvizija. Daug dėmesio su
laukė Šeštokų vidurinės mokyk
los dramos studijos mini spek
takliukas Vieną kartą skundų 
šalyje (rež. Inga Milončiūtė), ku
ris jaunimą nustebino nuotaikin
gu grimu bei siužetu. Mus stebi
no kovojimo būdu klubo "Aiki
do" nariai iš Alytaus, o jaunosios 
kartos "breikeriai" "Street Spi
nerzz" iš Varėnos įrodė, kad ne 
ką yra prastesni už savo vyres
niuosius klubo draugus. Po krep
šinio rungtynių prasidėjo įnirtin
ga "Lovų slalomo" rungtis (ketu
ri vaikinai neša lovą, o ant lovos 
sėdi mergina). Emocijų netrūko 
ir pergalę šventė Krikštonių ko
manda. 

"Linksmybės vaikams" - ma
žieji šventės dalyviai piešė su 
kreidelėmis ant aikštės plytelių, 
kurių tema siejosi su Europos są
junga, ji vadinosi Piešiu Europą. 
Daug emocijų mažiesiems sukėlė 
žaidimas - vandensvydis, kuria
me dalyvavusieji buvo apdovano-

ti SEIC (Seimo Europos Infor
macinis Centras) prizais. 

Visą dieną "Europos zono
je" (miesto aikštėje) veikė "Eu
ropos info centras", kur dvi Ais
tės (Aistė Sutkutė ir Aistė Pilec
kaitė) teikė informaciją ne tik 
apie Europos sąjungą, bet ir apie 
eurą. Vakare užtamsintais lan
gais automobiliu ir keturių mo
tociklininkų palyda atvažiavo 
renginio globėjas, seimo narys 
prof. Justinas Karosas, kurį lydė
jo žavios merginos. Išklausęs jau
nimo himną Mes jauni profeso
rius pasveikino jaunimą bei per
davė premjero Algirdo Brazaus
ko linkėjimus. Vakare žiūrovai 
galėjo pasiklausyti jaunimo gru
pių pasirodymų: "The End" iš 
Alytaus, "SDB Hip hop" grupės 
iš Daugų, Varėnos vaikinų gru
pės "Sauliagalvių", jaunimo et
nografinės grupės "Kukumbalis" 
iš Merkinės ir "Kelio į žvaigž
des" dalyvio Hario, kurie pertei
kė jaunatvišką energiją ir tam 
tikra prasme simbolizavo Lietu
vos jaunystę Europos sąjungoje, 
nes "Jie jauni, jie viską gali"! 

Džiugu, kad Gegužės 1-ąją -
Lietuvos įstojimo į Europos są
jungą antrasiąs metines šventė
me kartu. Už šventę dėkojame 
Lazdijų rajono jaunimui, jauni
mo reikalų koordinatorei Indrei 
Basevičiūtei ir šventės partne_
riams bei rėmėjams. ACIU 
Jiems! 

Lazdijų jaunimo grupė "Saidas", surengęs prašmatnių renginių 

Pasisako jaunimo atstovai 
Artėja XII Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Dalyvaus atstovai iš Europos, Šiaurės Amerikos,. Pietų 

Amerikos ir Australijos. Kanados atstovai šiam kongresui turėjo pn:istatyti raštu, pat~i~. atsa~m'!s 1 klau_
simus: Kodėl norite tapti Kongreso atstovu? Kaip Jūsų dalyvavimas Kongrese przszdetų prie lietuvybes 
išlaikymo Jūsų bendruomenėje? Dalis atsakymų buvo parašyta lietuviškai, kiti angliškai, vienas prancūziškai. 
Čia pateikiama dalis lietuviškai rašiusių atstovų pareiškimų. 

Tesinys iš 20 nr. 

Mano vardas yra Petras Vai
či ūnas, ir man yra devyniolika 

metų. Esu bai
gęs Turonto Mai
ronio mokyklą 
ir Aukštesniuo
sius lituanisti
nius kursus. Pri
klausau tauti
nių šokių gru

pei "Gyvataras" ir suja dalyvavau 
tautinių šokių šventėse. Įsteigiau 
Kanados lietuvių jaunimo sąjun
gos skyrių Hamiltone, kuriame 
dabar esu išrinktas pirmininku. 

2003 metais dalyvavau Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos kong
rese Europoje ir Lietuvoje. Bū
damas atstovu 2006 m. kongrese, 
aš galėsiu prisidėti prie diskusijų 
apie tai, ką išmokau, apie proble
mas, kurias patyriau, kai įsteigiau 
skyrių Hamiltone. Aš manau, kad 
surasiu paralelių tarp mano 
problemų ir tų, kurias turi kitos 
mažos lietuvių jaunimo organi
zacijos. Dar toliau galėsiu paly
ginti kaip šios bendruomenės 
sprendžia savo problemas, suma
no įgytom strategijom. Turėda
mas progą diskutuoti šią infor
maciją su kitų kraštų jaunimu, 

Hamiltonas galėtų greičiau ir 
efektingiau pasidaryti naudinga 
dalis Kanados lietuvių jaunimo 
sąjungos. Be to, jaunimas iš Ha
miltono galės gauti daugiau in
formacijos apie Pasaulio lietuvių 
jaunimo veiklą, ir šios žinios gal 
paskatins jo dalyvavimą mūsų 
bendruomenėje. Petras Vaičiūnas 

*** 
Norėčiau tapti PLJ kongreso 

atstove, nes jaučiu, kad yra mano 
ir kiekvieno lietuvio pareiga 
stengtis išlaikyti degančią lietu
vybės liepsnelę mūsų kartoje. 
Dalyvauti šiame kongrese yra 
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12-asis PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS 

ATIDARYMO ŠVENTĖ 
š.m. birželio 24, šeštadieni 
6 v.v. užka~dži~i, $

6 5 7 v. v. vakariene 
su vynu, šokiai 

Toronto Lietuvių Namų 
Didžiojoje salėje 
1573 Bloor St.W., Toronto, ON 

8-10 prie vieno stalo $5 o jaunimui ~~i 
35 m. amz1aus 

Dalis Kongreso pajamų bus paaukota 
KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO 

SĄJUNGAI 

www.kongresas.org 

XII Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso Ruošos komitetas posėdžia
vo Toronte gegužės 13 d. Sėdi (iš k.) Vytas Ruslys, Remy Vanagaitė, 
Raminta Slapšytė, KLJS pirm. Tomas Jonaitis; stovi - Dalius 
Bulota, Andrius Rusinas, Sofija Bulotaitė, Sonia Houle, Stasys 
Kuliavas, ruošos k-to pirm. Matas Stanevičius. Trūksta - Sauliaus 
Simonavičiaus Ntr. S. Bulotaitės 

ideali proga susimąstyti bei įsigi
linti į lietuvybės išlaikymo sun
kumus ir kaip juos palengvinti. 

Man svarbu už
megzti ryšius su 

' lietuvišku jau
nimu užsienyje 
ir įsigyti pasau
linį požiūrį at
sižvelgiant į lie
tuvybės išlaiky

mą išeivijoje. Augdama Kana
doje ir dirbdama sujaunimu (sto
vykloje ir Maironio mokykloje) 
aš supratau, kad yra sunku išlai
kyti lietuvių kalbą ir papročius, 
bet yra labai nuostabu, kai pagal
voji, kad beveik kiekviename pa
saulio kampe rasi lietuvių. Kaip 
jie tenai atsirado? Kaip jie išsilai
ko? Dalindamiesi mintimis ge
riau suprasime, kaip lietuvių 
bendruomenės gyvuoja ir kaip 
jas išlaikyti gyvas. Savo bendruo
menėje stengsiuos įvykdyti šio 
kongreso tikslą ... išlaikyti lietu
vybę išeivijoje. Kaip šią didžią 
užduotį atliksiu tai dar nelabai 
žinau, bet tikiu, kad su laiku su
prasiu. Galutinis mano tikslas 
būtų perduoti jaunimui meilę lie
tuvybei, kad jie ją įvertintų ir glo
botų, kad jinai neišnyktų. 

Rūta Samonytė 

*** 
Noriu tapti Pasaulio lietuvių 

jaunimo kongreso atstove ir ak-
tyviai dalyvauti ---~-~ 
diskusi j ose/se-
m i naruose, 
kurie formuos 
ir duos stiprius 
pamatus lietu
vių jaunimo 
ateičiai, kad 
galėtų veikti ir 
gyvuoti po
zityvioje šviesoje. Noriu pasida
linti mintimis ir idėjomis apie tai, 
ką mes turėtumėm daryti, kad 
lietuvių jaunimo organizacijos 
stipriai veiktų ir gyvuotų. Išklau
syti, ką kitos lietuvių organizaci-

jos turi pasidalinti ir suprasti, 
kaip jos veikia ir kas padeda joms 
veikti. Kaip mano dalyvavimas 
kongrese prisidėtų prie lietuvy
bės išlaikymo mano bendruome
nėje? Kaip ir iki šiolei, aš toliau 
būsiu aktyvi narė lietuviškoje 
veikloje. Aš stengiuosiu iš visos 
širdies palaikyti ryšius su tais, 
kuriuos sutiksiu kongrese. Aš 
skirsiu laiką, kad Kanados lietu
vių jaunimas būtų stipriai organi
zuotas ir lietuvių bendruomenės 
dalis. Raminta Slapšytė 

*** 
Aš noriu būti vienas iš Ka

nados atstovų ateinančiame 12-
ajame PLJ kongrese. Aš dalyva
vau praeitame kongrese Europo

j e ir man buvo 
ypatingai įdo
mu ne tik klau
sytis įvairių pa
skaitininkų kal
bų ir diskutuoti 

"4iii:.i~ įvairiomis lietu
L__ __ -----'"'"""'---' vybės išlaikymo 
temomis su kitais pasaulio kraštų 
atstovais, bet ir buvo smagu susi
pažinti bei bendrauti su lietuvių 
kilmės jaunimu iš viso pasaulio -
dar vis palaikau ryšius su dau
guma jų! Aš trejus metus buvau 
KLJS-os krašto valdybos pirmi
ninkas, aktyvus narys Kanados 
lietuvių bendruomenėje. Esu 
žaidęs krepšinį lietuvių sporto 
klube, šokęs tautinius šokius 
dviejuose ansambliuose ir esu 
ilgametis skautas. Praeito kong
reso patirtis mane labai paveikė 
ir paskatino mane toliau būti ak
tyviu Kanados Jietuvių bendruo
menės nariu. Zinau, kad po šio 
kongreso būsiu daugiau susipaži
nęs ne tik su Kanados lietuvių 
jaunimu, bet ir pasaulio. Tas 
pažintis panaudosiu besistengda
mas išlaikyti lietuvių kalbą, kul
tūrą ir veiklą Lietuvos užsienyje. 

Saulius Simonavičius 
(Pabaiga) 
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A t A 
JONUI PALIULIUI 

iškeliavus amžinybėn Lietuvoje, Kaune, 

jo seserims - ONUTEI SENKUVIENEI, URŠULEI, 

broliui VLADUI bei visiems giminėms nuoširdžiausią 

užuojautą reiškia -

C. Pakštienė 
B. Kasperavičienė 

M Juozaitienė 
L. Javienė 

PADĖKA 

A t A 
BALYS SAKALAS 

mūsų mylimas vyras, tėvelis, senelis, prosenelis, 
mirė 2006 m. balandžio 14 d. 

Esame nuoširdžiai dėkingos Prisikėlimo parapijos 
kunigams, suteikusiems dvasines paslaugas. Dėkoja
me bičiuliams ir pažįstamiems už atsilankymą ir mal
das laidotuvių namuose bei atsisveikinimo žodžius; vi
siems, pareiškusiems užuojautas žodžiu bei raštu, už 
gėles, aukas Jo atminimui ir užprašytas Mišias; karsto 
nešėjams ir velionį palydėjusiems Jo paskutinėje ke
lionėje. 

Jūsų visų suteikta paguoda palengvino mums 
skaudžias netekties valandas. 

Žmona Salomėja, 
dukros Virginija ir Ramūnė su šeimomis 

PADĖKA 

A t A 
ANGELĖ KAIRIENĖ 

mirė 2006 m. gegužės 3 d. 

Nuoširdi padėka klebonui kun. Augustinui Sima
navičiui, OFM, prel. Edmundui Putrimui ir kun. Jonui 
Šileikai, OFM, aukojusiems gedulines Mišias už velio
nę, muz. D. Viskontienei už giedojimą. Ypatingą pa
dėką reiškiame dr. M. Kuczewski ir lietuvių slaugos na
mams "Labdara" už gerą priežiūrą, kol velionė gyveno, 
bei pagarbą, jai mirus. 

Dėkojame B. Stanulienei už paruoštus laidotuvių 
pietus, ponioms už pyragus ir visiems, kurie dalyvavo 
laidotuvėse, ar kaip nors prisidėjo, siuntė užuojautas, 
gėles ar užprašė Mišias. 

Jos atminimui pagerbti kviečiame aukas skirti alka
niems Lietuvoje ir lietuvių slaugos namams "Labdara". 

Likę liūdesyje -

vaikai - Rita Kairys-Maclntosh, Julius Kairys, Rūta 
Kairytė, Jurgis Kairys, Dalė Nykyforchyn su šeimomis 

(nuo 1919 metų) 
.A Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
.A Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal klientų pageidavimus . 
.A Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 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 

Prisimenant dr. Antaną Pacevičių 
Toronto lietuvių bendruo

menė š.m. balandžio 3 d. nete
ko Antano Pacevičiaus. Thi bu
vo išskirtina netektis, nes jis bu
vo nepaprastas šios apylinkės 
narys - ne tik gydytojas, bet ir 
veikėjas, linksmas pasakotojas, 
vaišingas šeimininkas, mėgstąs 
gyvenimo gėrybes, o taip pat 
meno, muzikos ir gamtos mylė
tojas. Man kartu augant ir drau
gaujant su Antano sūnumis te
ko ilgai pažinti Antaną ir daug 
įspūdžių prisirinkti. 

Gimęs 1914 m. spalio 5 d. 
netoli Raseinių, Lietuvoje, bu
vo antrasis sūnus iš septynių 
vaikų. Tėvai - Jonas ir Sofija 
(Korzonaitė ). Augdamas toje 
apylinkėje, visam gyvenimui pa
milo gamtą ir jodinėjimą. Anta
nas baigė gimnaziją Raseiniuo
se 1933 m. 

Įstojo į Lietuvos karo mo
kyklą 1935 m., kurią baigė įgijęs 
jaunesnio leitenanto laipsnį. 
Vienu laiku net galvojo vykti į 
Prancūziją ir ten tęsti karinę 
karjerą povandeninių laivų sri
tyje, tačiau paklausė tėvo ir vy
resnio brolio Stasio patarimų 
studijuoti mediciną. 

Sovietams okupavus Lietu
vą, Antanas savo apsukrumu iš
gelbėjo tėvus nuo išvežimo į Si
birą. Vėliau kovojo su raudo
naisiais okupantais, kai vokie
čiai įsiveržė į Lietuvą 1941 m. 
Jam vadovaujant buvo užimti 
ginklų sandėliai ir išsaugotas 
vienas iš Kauno tiltų. Už narsu
mą ir nuopelnus tautai 1998 m. 
Lietuvos vyriausybė jį apdova
nojo medaliu. 

Baigė mediciną Vytauto 
Didžiojo universitete Kaune 
1941 m. Šalia kitų pareigų, jis 
buvo paskirtas kalėjimo gydyto
ju. Nepaisant pavojaus, jis nuo
lat išdrįsdavo maitinti ir įvai
riais būdais gelbėti lietuvius po
litinius kalinius. 

Sovietams grįžus į Lietuvą, 
Antanas išvyko į Vokietiją, kur 
dirbo chirurgu bei gydytoju 
įvairiose vietovėse ir ligoninėse, 
nepaprastai sunkiomis sąlygo
mis. Jis visada stengėsi padėti 

kitiems, dažnai rizikuodamas 
net savo saugumu ir gyvybe. 
Karui besibaigiant, Antanas 
dirbo gydytoju britų kariuome
nėje, Raudonojo kryžiaus ligo
ninėje britų zonoje. 

Po karo jis tęsė medicinos 
studijas Vokietijoje, įsigijo dok
toratą Bonos universitete 1947 
m. Supratęs, kad neįmanoma 
grįžti į Lietuvą, jis imigravo į 
Kanadą pagal darbo sutartį. At
vykęs į Halifaksą su doleriu ki
šenėje, Antanas dirbo darbinin
ku Hydro projektuose Ontario 
provincijos šiaurėje ir viduryje, 
o vėliau, atlikęs medicinos stažą 
Saskatoon (Saskatchewane) ir 
Kitchener (Ontario), gavome
dicinos laipsnio pripažinimą iš 
McGill universiteto Montrea
lyje. 

Privačią medicinos prakti
ką pradėjo 1952 m. Toronte, ku
rią sėkmingai išlaikė i!d 1992 
m., dirbgamas taip pat Sv. Juo
zapo ir Sv. Mykolo ligoninėse. 
Toronte sutiko ir vedė Sofiją 
Baranauskaitę, su kuria išgyve
no 54 metus, turėjo du sūnus -
Antaną ir Vytą. 

Velionis buvo vienas iš stei
gėjų Kanados lietuvių fondo, 
kuris yra svarbus paramos šalti
nis visoms lietuviškoms organi
zacijoms. Jis buvo veiklus įvai
riose valdybose, skautų organi
zacijoje ir Lietuvių gydytojų 
draugijoje, buvo pasišventęs 

AtA 
v.s. Vytautas Send.žikas, 
miręs 2005 m. gegužės 14 d. 

Mirties metinių proga prisi
mename darbštų ir pareigingą 
skautybės brolį, kitų lietuviškų 

organizacijų veikėją, uolų dalyvį 

įvairiuose renginiuose, išeiviškos 
veiklos nuolatinį rėmėją. Snk. 

MIRTIES PRANEŠIMAS 

A t A 
EUGENUA STAUGAITYTĖ -

PAKAUSKIENĖ 
mirė 2006 m. kovo 18 d. Thamesview Lodge Seniors' 

Residence, Chatham, ON. 

Atvykus į Kanadą 1948 metais, ilgus metus gyveno 

Windsore ir dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenė

je, dainavo Šv. Kazimiero parapijos chore. Paliko liū

dinčius dukrą Mildą Stechyshyn su šeima (Chatham) 

ir sūnų Stasį su šeima (Windsore ). 

lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
darbui. Už ilgametį darbą Lie
tuvių bendruomenėje preziden
tas Valdas Adamkus pats jam 
įteikė medalį 2000 m. 

Jį pažinoję prisimena kaip 
nepaprastai energingą, impo
nuojančią, sąmojaus ir dosnu
mo pilną asmenybę. Vasagoje 
Pacevičių vasarnamis buvo trau
kos centras svečiams iš visos 
apylinkės. Užėjusiems į svečius 
Antanas buvo labai vaišingas, 
pasakodavo anekdotus arba 
įtraukdavo į diskusijas. Kaip re
tas, jis ne tik mokėjo pakalbėti, 
bet ir kitus išklausyti, domėjosi 
pasauliu ir neišskyrė iš draugys
tės nei paprastų, nei iškilių 
žmonių. Jaunystėje aš buvau 
pripratęs prie draugų tėvų pa
viršutiniškų klausimų, bet An
tano apklausinėjimas buvo ki
toks. Jis, pavyzdžiui, su manim 
mėgo nagrinėti filosofijos ir 
lingvistikos klausimus. 

Vėliau, 1972 m., Pacevičiai 
nusipirko ir remontavo namą 
"Irish Lake" pakrantėje, kur 
Antanas tikrai mėgo pasigėrėti 
gamta. Jis čia laikė bičių avilių 
ir dažnai dovanodavo medaus 
jūrų skautams. Laikė arklių, ku
rie atsiliepdavo į jo švilpimą, 
nepaisant iš kurio savo žemės 
užkampio jis juos pašaukdavo. 
Jis mėgo paukščius, ypatingai 
kardinolus, stebėdavo juos, at
skridusius į lesyklą. 

Šių metų balandžio 3 d. 
Antanas mirė ramiai savo na
muose prie žmonos ir sūnaus. 
Už lango čiulbėjo kardinolas. 
Taip pat kardinolo giesmę šei
ma girdėjo nešant jo kūną iš na
mų, vėliau nuleidžiant jo karstą 
į žemę, tartum būtų net paukš
čiai pajutę jo netektį, savo gie
dojimu priminę šeimai apie jo 
sielos tęstinumą. 

Liūdi žmona Sofija, sesuo 
Juzė Gudienė, sūnūs Antanas ir 
Vytas, marti Lilija ir trys vaikai
čiai - Antanas, Audra ir Laura. 
Jo pasiges visi, kurie jį pažinojo. 

Antanas Šileika 
Vertė- R. Jonaitienė 

• Būk tikras, brolau, kad tas 
daro didelius dalykus, kas pildo 
Dievo valią, nors pasaulio supra
timu atlikinėtų mažiausius ir 
prasčiausius darbus. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų} 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

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 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 



KLB krašto valdyba ir dr. Rasa Mažeikaitė sutarė, kad ji nuo 
2006 metų gegužės mėn. 23 d. pasitraukia iš Kanados lietuvių 
muziejaus-archyvo vedėjos pareigų siekti naujų galimybių 
savo specialybėje. 

KLB labai vertina dr. R. Mažeikaitės įnašą kuriant ir plečiant 
Muziejų-archyvą Kanadoje per ištisus 16 metų ir jam vadovau
jant. Linkime jai geriausios kloties ateityje. 

Visais su Muziejum-archyvu susijusiais reikalais prašome 
kreiptis į KLB raštinę darbo valandomis tel. 416-533-3292, 
arba elektroniniu paštu klb@kanada.ca 

KLB krašto valdyba 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU 
visiems už pagalbą man ir Kanados lietuvių 

muziejui-archyvui, o ypač savanoriams, 
darbuotojams, aukotojams, '7ėviškės žiburiams", 

Lietuvos kankinių parapijai. 
Jūsų dėka muziejus-archyvas turi gerą vardą ir 

finansinių išteklių ateinančių metų veiklai. Ačiū labai! 

Rasa Mažeika 

VI 11 Dainų šventės metu vyks .....,. . 
LIET"UVISKA M"UGE 

• MUGĖ VEIKS šeštadieni ir sekmadieni, liepos 1-2, Shera
ton viešbučio Ohio, Mississippi ir Arkansas kambariuose. 
Kambariai yra puikioje vietoje, prie pat viešbučio restorano. 

+IEŠKOME menininkų, verslininkų ir prekiautojų, kurie galė
tų pardavinėti ar pademonstruoti lietuvišką meną, parduoti 
lietuviškas knygas, muziką, audinius irt.t. 

• Už dalyvavimą mugėje bus renkamas mokestis, sumoka
mas iš anksto. 

Norintys daugiau informacijos prašomi kreiptis į 

TAIYDĄ CHIAPETTA 
taiyda@dainusvente.org arba 708-839-4438 

l KLB ŽINIOS l 
• Krašto valdybos pirm. R. 

Žilinskienė tarė atsisveikinimo 
žodį ir palydėjo į amžinojo poil
sio vietą buvusį valdybos pirmi
ninką B. Sakalą. Pirmininkė daly
vavo Lietuvių Namų surengtuose 
Atvelykio pietuose, kuriuose da
lyvavo Toronto policijos vadas 
Bill Blair ir Lietuvos policijos ge
neralinio komisaro pavaduotojas 
Kęstutis Lančinskas bei generali
nio prokuroro pavaduotojas Gin
taras J asaitis. Pirmininkė taip 
pat dalyvavo "Atžalyno" 35-tųjų 
metų jubiliejaus koncerte bei po
kylyje ir Tėviškės žiburių popie
tėje. 

• Valdyba paskirstė aukas 
Kanados lietuviškoms mokyk
loms. Čekiai perduoti mokyklų 
vedėjoms. Yra gaunama daug pa
siūlymų lietuviškoms mokykloms 
dalyvauti įvairiuose konkursuose 
ir projektuose, deja, visiems 
šiems projektams duodama labai 
mažai laiko, daugelis jų vyksta 
Lietuvoje, pasiruošti per trumpą 
laiką neįmanoma. Yra kviečiami 
vaikai 12-15 m. amžiaus stovyk
lauti šauniausioje teatrinėje, kū
rybinėje vaikų švietimo ir kultū
rinio bendradarbiavimo stovyk
loje "Lietuvos atgaja", rugpjūčio 
15-24 d.d. Lietuvoje. 

• M. Stanevičius supažindi
no valdybos narius su XII Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
kongreso, kuris vyks Kanadoje, 
ruošos darbais, jau yra užsiregist
ravę 80 atstovų iš 18 kraštų. 

• Dėkojame KL fondui, ku
ris skyrė $48,000 lietuviškai veik
lai paremti. 

•Valdyba nutarė Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso daly
viams padovanoti po vieną KLB 
Žinyną, KLB 50-čio leidinį ir 
KLB ženkliuką. 

valstija/provincija pašto kodas 

telefonas 

e-pašto adresas 
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DĖMESIO NESUSIMOKĖJUSIEMS 
TŽ PRENUMERATORIAMS! 

Leidėjai prašo jus atsilyginti už prenumeratas. 
Pasitikrinkite prenumeratos užsibaigimo datą, atspausdintą ant 
adreso lipinuko ( address label). Kanados vyriausybės finansinė 
parama pašto išlaidoms apmokėti yra gaunama pagal apmokėtų 
prenumeratų skaičių. Be šios paramos mūsų pašto išlaidos, siun
tinėjant jums TŽ būtų apie du trečdalius aukštesnės ir dėl to tek
tų kelti prenumeratų kainas. Administracijai siųsti priminimus 
irgi sudaro nemažas išlaidas. Prašome jūsų supratimo šiuo svar
biu klausimu - įrodyti Kanados vyriausybei, kad TŽ gyvavimas 
mums yra aktualus. NUO Š.M.BIRŽELIO l D. NESUMO
KĖTOS PRENUMERATOS BUS NUTRAUKIAMOS. 

TŽ leidėjai 

K Tech Building Systems Inc 
1169 Lorimar Drive 

Mississauga, Ontario L5S 1 M5 

Galvanized Steel Structures 
Houses 0 Cottages 0 Garages 0 Bunkies 

Tel. 905 564 6020 
E-m ai l: ktechbuildings@aol.com 

"Best Way to Travel" 

KELIONIŲ AGENTE 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
ORGANIZUOJA 

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

NORINTYS DAR GALI UŽSIREGISTRUOTI. 
Bilietų išpardavimai keliaujantiems 

vasarą į Lietuvą. 

Taip pat taikome nuolaidą visiems, 
k r k r d d' l • 

416 209-7737 (mobilus) 

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

Susipaž inimo vakaronė - " Jazz Lancf' koncertas 
ir šokiai - šeštad ien ~ liepos ld „ 8 v.v. - Park West 

suaugusiems $60 us $ 
Pokylis - va karienė ir šokiai 1--------l---+--->-------4 

sekmadien ~ liepos 2d . 7 v.v. 
Sheraton Chicago Hotel and 

jaun imui ( iki 20 m.) $45 US $ 
Towera 1--------l---+--->-------4 

va ikams ( iki 12 m.) $30 US $ 

Pastaba: asmenys, užs isa kę bilietus viena anketa bus sod inami prie vieno 
stalo (prie stalo 10 asmen ų) 

viso (čekius prašome rašyti " Lithuanian Song Festival") $ 

Užpildytą anketą ir čekį prašome s i ųsti: Li thuanian Song Festival - T ickets, 149 11 West 127th Street, Lemont, IL 60439, USA 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Seinuose mirė a.a. Vitas Žu
kaus~as, mūsų parapijietės Ire
nos Ziūrinskienės sesers sūnus. 

• Pavasarinė kapinių lanky
mo diena Anapilyje bus gegužės 
28, sekmadienį. Pamaldos kapi
nių koplyčioje - 3 V,;P·P· Pamoks
lą sakys kun. Jonas Sileika, OFM. 
Mokyklinis autobusas į pamaldas 
veš maldininkus nuo "Vilniaus 
rūmų" 2.30 v.p.p., o nuo Anapilio 
atgal išvažiuos 5.30 v.p.p. Anapi
lio autobusėlis tą sekmadienį va
žiuos įprasta sekmadienio tvarka. 

• Kapinių lankymo dienos 
pietūs gegužės 28, sekmadienį, 
bus ruošiami KLK moterų dr-jos 
skyriaus Anapilio salėje. Pietauti 
bus galima ištisą dieną ir pasivai
šinti vynu arba lietuvišku bei vie
tiniu alučiu. 

• Anapilio moterų būrelis 
kapinių lankymo dienos proga 
ruošia Kazimiero Manglico bati
kos darbų parodą. Parodos ati
darymas - gegužės 27, šeštadie
nį, 3 v.p.p. Anapilio parodų salė
je. Sekmadienį paroda bus atida
ryta po 9.30 v.r. Mišių. 

• Prisikėlimo kredito koope
ratyvo skyrius Anapilyje kapinių 
lankymo dieną dirbs nuo 9 v.r. 
iki 3 v.p.p. Kas tą dieną atidarys 
sąskaitą ir taps nauju nariu - gaus 
$50 dovaną. 

• Ryšium su kapinių lanky
mo diena, Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo šventovėje Mi
šios tą savaitgalį bus aukojamos 
gegužės 27, šeštadienį, 2 v.p.p. 

• Visi kviečiami į lietuvių 
paviljoną dalyvauti daugiakultū
riniame "Carassauga" renginyje 
gegužės 26-28 d.d.: penktadienį 
- 7.30-12 v.v.; šeštadienį - 3 
v.p.p.-12 v.v.; sekmadienį - l 
v.p.p.-7 v.v. Lietuvių paviljonas 
rengiamas Anapilio parapijos 
salėje. Programoje: lietuviškų 
vestuvių dainos bei šokiai, atlie
kami "Atžalyno" ir "Gintaro" šo
kių grupių bei kapelos "Sūduva". 
Vaišėsve skanūs lietuviški patie
kalai. Seštadienį vakare šokiai vi
siems. Įėjimas su "Carassauga" 
pasais. Rengėjai- Suvalkų krašto 
lietuvių išeivijos sambūris. 

• Sį mėnesį "Anapilio" spor
to klubas sekmadieniais pardavi
nėja prie parapijos salės vasari
nes gėles savo veiklai paremti. 
Gėles taip pat galima iš ankso 
užsisakyti pas Praną Vilkelį tel. 
905 279-1867. 

• Šią savaitę klebonas kun. 
Vytautas Staškevičius yra išvykęs 
metinėms rekolekcijoms. 

• Wasaga Beach miesto Ge
rojo Ganytojo misijos komitetas 
rengia vartotų daiktų išpardavi
mą (Garage Sale) lauke prie 
šventovės birželio 3, šeštadienį, 
nuo 8 v.r. iki 2 v.p.p. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti 16 garsajuosčių komplektą 
Naujojo Testameno lietuviškai ir 
įvairių vaizdajuosčių, garsajuos
čių bei garsaplokščių (CD) papi
ginta kaina. 

• Mišios sekmadienį gegu
žės 28: 9.30 už Vlado Pūtvio šau
lių kuopos mirusius; 11 v.r. už pa
rapiją; Vasagos Gerojo Ganytojo 
šventovėje gegužės 27, šeštadie
nį, 2 v.p.p. už a.a. Bronių Pakštą; 
Delhi Sv. Kazimiero šventovėje 
gegužės 27, šeštadienį, 3 v.p.p. už 
a.a. Eleną Mačiulienę. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
aukojo: $100 - A Rukšys; $50 -
A Ulba. 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Šventosios Dvasios novena 

prasidės šį penktadienį, gegužės 
26 ir tęsis iki Sekminių. Novenos 
knygutės yra padėtos šventovės 
prieangyje. Sekminių dieną, bir
želio 4, Sutvirtinimo sakramentą 
parapijos jaunmui suteiks vysk. 
P. Baltakis, OFM. 

• Gegužės 19 d. laidotuvių 
Mišiosv buvo aukotos už a.a. Vy
tautą Slapkauską, 87 m. Paliko 
žmoną Qretą ir Vokietijoj dukrą 
Gerdą. Cikagoj mirė kun. Jonas 
Sakevičius, 98 m. Toronte paliko 
pusseseres Mariją Gudelienę bei 
Aleksandrą Bubelienę ir antros 
eilės pusbrolį Gediminą Sakų, 
pusseseres Iloną Tarvydienę ir 
Vidą Smailienę. 

• Metinis parapijos susirin
kimas, kuriame bus padaryti visų 
parapijos tarybos sekcijų praneši
mai ir išrinkta pusė parapijos ta
rybos narių, įvyks šį sekmadienį, 
gegužės 28, 12 v.d. Visi kviečiami 
susirinkime dalyvauti. 

• Kapinių lankymas vyks šį 
sekmadienį. Mišios kapinių kop
lyčioje bus 3 v.p.p. Pamokslą per 
Mišias sakys kun. Jonas Šileika, 
OFM. Nauji paminklai bus šven
tinami valandą prieš Mišias. 

• Parapijos biblioteka, kuriai 
vadovauja Gražina Laurinaitytė 
ir Gitana Judvytytė, birželio, lie
pos ir rugpjūčio mėnesiais veiks 
tik antrą mėnesio sekmadienį 
nuo 10 v.r. iki 12 v.d. 

• Važiuojantiems į Lietuvą 
su ekskursija š.m. rugpjūčio 3 -
20 d.d. informacinis susirinkimas 
vyks birželio 25 d., 12.30 v.p.p. 
parapijos patalpose. 

• "Kretingos" stovyklavietės 
darbo talkos savaitgaliai tęsis iki 
stovyklų pradžios. Kviečiami visi 
prisidėti darbu ir, jei darbu neį
manoma, finansine auka, nes yra 
daug pataisymų, kuriems reikia 
lėšų. Stovykla lietuviškai nekal
bantiems lietuvių kilmės vaikams 
vyks liepos 9 - 22 d.d., lietuviškai 
kalbantiems liepos 23 - rugpjūčio 
5 d.d., o šeimų su vaikais rug
pjūčio 6 - 12 d.d. Registracijos 
blankus visoms stovykloms gali
ma gaų_ti parapijos raštinėje. 

• Sj šeštadienį, 7 v.v., ŠAL
FASS (Siaurės Amerikos lietu
vių fizinio auklėjimo ir sporto są
jungos) Toronte vyksiančių jau
nių krepšinio žaidynių proga, Šv. 
Mišios bus aukojamos šios para
pijos šventovėj, o po Mišių para
pijos salėj vyks vakaronė sporti
ninkams. 

• Mišios sekmadienį, gegu
žės 28: 8 v.r. už gyvus ir mirusius 
parapijiečius; 9 v.r. už a.a. Adelę 
Styrienę; 10.45 v.r. už gyvas ir 
mirusias motinas, už a.a. Laimutį 
Dūdą, už a.a. Eleną Stanevičie
nę; 12.45 v.r. už a.a. Kostą Pran. 

Metinis Anapilio sodybos 
korporacijos (Anapilis Chris
tian Community Centre) narių 
susirinkimas įvyks š.m. birželio 
l, ketvirtadienį, 7 v.v. Anapilio 
parapijos salėje. Nustatytu lai
ku nesusirinkus kvorumui, po 
pusės valandos šaukiamas kitas 
susirinkimas, kuris bus teisėtas, 
nepaisant susirinkusių narių 
skaičiaus. Valdyba 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ ad
ministracija kapinių lankymo 
dieną, gegužės 28, bus atidary
ta po 9.30 v.r. Mišių iki 3 v.p.p. 

CLEAN FOREVER. Valome kil
imus, minkštus baldus ir auto
mobilių vidų nauju būdu - sau
somis putomis. Kilimas išdžiūna 
per 1-2 valandas. Labai gera ko
kybė. Skambinti bet kuriuo laiku 
tel. 416 503-1687. 

Išganytojo parapijos žinios 
• Šį šeštadienį, gegužės 27, 

tarp 8 v. ryto ir l v.p.p., švento
vės kieme vyks Moterų draugijos 
ruošiamas "bazaras". Prašome 
pristatyti visus daiktus par
davimui penktadienio vakare 
tarp 6 ir 8 v.v. 

• Sekmadienį pamaldos 
įprastu laiku, 11.15 v. ryto. 

• Konfirmacijos repeticija 
įvyks šeštadienį, birželio 3, 2.30 
v.p.p. šventovėje. 

• Sekmadienį, birželio 4, 
11.15 v. ryto-Sekminių ir konfir
macijos pamaldos, kuriose bus 
dalinama Šv. Komunija. 

• Parapijos metinė iškyla 
įvyks birželio 11 d. Centennial 
parke, rajone "Pl" (rytinis Elm
crest Rd. ir Rathburn Rd. kam
pas, Etobicoke ). Pamaldos išky
loje prasidės 11 v. ryto, po kurių 
įvyks bendri pietūs, vaikų žaidi
mai ir loterija. 

Lietuvių Namų žinios 
• Gegužės 21d. LN svetai

nėje pietavo 115 svečių. Praneši
mą padarė ir su svečiais supažin
dino Kultūros komisijos narė G. 
Bijūnienė. 

• Lietuvių Namų valdybos po
sėdis įvyks birželio 21 d. LN sek
lyčioje, Labdaros valdybos - bir
želio 28, 7 v.v. Slaugos namuose. 

• Kultūros komisija platina 
vaizdajuostes. Norintys jų įsigyti 
prašomi skambinti tel. 416-769-
1266 arba kreiptis el. paštu vkul
nys@hotmail.com. 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams aukos 

priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose, arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W., Toronto ON 
M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Dėmesio, tėveliai! Pagal 

TCDSB pageidavimą, gegužės 
27 d. bus registruojami mokiniai 
ateinantiems mokslo metams. 
Malonėkite sugrąžinti užpildytus 
registracijos blankus. Taip pat tą 
dieną bus galima registruoti 
vaikus, gimusius 2002 m., į jau
nesniųjų darželį ateinantiems 
mokslo metams. Mokyklos pava
dinimas - Our Lady of Peace, 
adresas - 70 Mattice Ave. (prie 
Bloor ir Kipling g.) 

• Maironio mokyklos iškil
mingas mokslo metų užbaigimas 
įvyks Prisikėlimo parapijos patal
pose birželio 9, penktadienį, 6 
v.v. Mišiomis, diplomų įteikimu, 
programa bei šilta vakariene. 
Kaina - $30 asmeniui. Vaikams 
(7-10)-pusė kainos. Bilietus pla
tina Kristina Dambaraitė-Jano
wicz tel. 905-602-9231. 

• Linkime sėkmės moki
niams, kurie dalyvaus ŠALFASS 
žaidynėse gegužės 27-28 d.d. 

• Jei norėtumėte mokyto
jauti Maironio mokykloje, dėstyti 
dainavimą ar kanklių groji
mą, kviečiame pristatyti savo 
"Curriculum vitae" mokytojų 
kambaryje gegužės 27 d. arba 
birželio 3 d. 

• Paskutinė pamokų diena -
birželio 10 d. (tik iki 11 v.r.) 

Živilė 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·51 61 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais . 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m„ 

~ MONTREAJsmE 
Aušros Vartų parapija 

Filmas apie pokario partizanus Vienui vieni bus rodomas 
Aušros Vartų klebonijoje gegužės 24, trečiadienį, 11 v.r. 

KLKM dr-jos Montrealio skyriaus susirinkimas įvyks birželio 
4 d., po 11 val. Mišių Aušros Vartų klebonijoje. Narės ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti. 

Aušros Vartų parapijos salėje birželio 18, sekmadienį, po 11 
val. Mišių bus birželio 14-osios trėmimų minėjimas ir Montrealio 
Jungtinio choro koncertas Atsiliepk daina. Paremkime juos savo 
atsilankymu ir auka. Po minėjimo ir koncerto - vaišės. 

Aušros Vartų parapijos choras paskutinį kartą prieš atostogas 
giedos per sekmadienio 11 val. Mišias birželio 25 d. 

A.a. Viktoras-Vytas Jakonis, 87 m. amžiaus, mirė gegužės 17 
d. Po gedulinių Mišių Aušros Vartų šventovėje gegužės 19 d. palai
dotas Notre Dame des Neiges kapinėse. Liūdi žmona Natalija, 
brolis, sesuo ir kiti artimieji Lietuvoje ir daug artimų žmonių 
Montrealyje. D.S. 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, gegužės 21 per šv. Mišias parapijiečiai išgirdo 

mūsų chorvedžio muz. kompozitoriaus Aleksandro Stankevičiaus 
naują giesmę Rūpintojėlio skundas, kurią sol. Antanas Keblys gie
dojo per Komuniją. 

"Auksinio ratelio" pirmininkė praneša, kad ratelio nariai su
sirenka ketvirtadieniais iki birželio 15 d., kada užbaigs veiklą prieš 
vasaros atostogas. V.L. 

Š.m. gegužės 3 d. įvyko lėšų telkimo koncertas Montrealio Sum
mit mokyklai, kuri speciali atsilikusiems vaikučiams. Nuotrau
koje iš k.: Pat Pingitore, Roma Lietuvininkas-Pingitore, mokyklos 
valdybos narė, Justin Trudeau, sūnus buvusio Kanados ministe
rio pirmininko Pierre E. Trudeau, ir Vida Lietuvninkaitė TŽ . ' korespondente Ntr. P. Pingitore 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHER BROOKE ST.E „ SUITE 555, MONTR EAL. QUE. H2L 1 L3 

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

Tel.: (514) 766-5827 

Toronto Vlado Pūtvio kuo
pos šauliai kapų lankymo dieną 
gegužės 28 dalyvaus Anapilio 
šventovėje 9.30 v.r. Mišiose mi
rusių kuopos šaulių intencija. Po 
Mišių ren~amasi kapinėse prie 
paminklo Zuvusiems už Lietuvos 
laisvę kapinėse palaidotiems šau
liams pagerbti. Kuopos valdyba 

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 

FAX: (514) 766-1349 

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

l"')C' /A...t ... V: FOUR SEASONS 
IU'././',..I~ REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perka nt 

ar tik dėl informacijos 

ap ie namus, vasarna

mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 

Co ll ingwoodo apy

lin kėse kre i pk i tės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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


