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Stovykloms besiruošiant 
Amerikos lietuvių bendruomenės krašto valdyba nutarė 

šiuos (2006) metus paskelbti Lietuvių jaunimo stovyklų me
tais. Tui pagirtinas ir išskirtinis dėmesys jaunimo veiklai, ku
rią nemaža dalimi judina ir jungia jų rengiamos stovyklos. 
V IUO metu Šiaurės Amerikoje kasmet jaunimo būrius 

S sutraukia Mičigano Dainava ir Rakas, Vermonto Nerin
ga, Kalifornijos Rambynas, Kanados Kretinga ir Ro

muva. Tai nuosavos lietuvių stovyklavietės, mažos Lietuvėlės, 
įsteigtos tuo metu, kai tėvynė Lietuva dar buvo okupuota ir 
išeivijos jaunimui tebuvo pažįstama iš pasakojimų ar knygų. 
Galima drąsiai teigti, kad per šias stovyklavietes perėjo 
dešimtys tūkstančių lietuvių jaunimo, kurio nemaža dalis vė
liau aktyviai įsijungė į bendruomeninį lietuvišką gyvenimą. 
Stovyklos, kokių organizacijų jos bebuvo rengiamos, nejučio
mis ruošė naujų veikėjų pamainą, kurios rezultatai šiandien 
jau labai akivaizdūs ir aiškiai stiprinantys viltį, kad išeivija 
kaip tautos dalis dar ilgai išliks. Pastiprinimo šiam norui ir 
siekiui susilaukiame jau vien iš fakto, kad Lietuva yra nepri
klausoma valstybė, ir niekas nebebaudžia už tautinę veiklą, 
nebepersekioja tikinčiųjų. Žinoma, visada liksime dėkingi vi
siems už bent moralinę paramą, už pritarimą veiklai, kuri to
liau tęsiama, nes negi Lietuvai atgavus laisvę turėtų sumenkėti 
ar apsilpti lietuviškoji veikla išeivijoje, kai kuriems klaidingai 
manant, jog siekiantys lietuviškumo turėtų vykti Lietuvon. Tai 
nepriimtina pažiūra jau vien dėl matomo priešingo vaizdo, 
būtent - Lietuva pamažu plečiasi savo tautiečių telkiniais už 
valstybės ribų, kuriamos lietuviškos salelės, ir kas žino, gal tai 
jau statomi išsiblaškiusios tautos nauji tautos išlikimo pama
tai? Todėl lietuviškumo stiprinimas už Lietuvos ribų darosi 
vienas iš pirmaeilių užduočių ir šalies, ir išeivijos vadovams. 
Tai naujas įsipareigojimas, ligi šiolei dar neišbandytas. Tačiau 
jau vien tik svarbių tikslų siekis gali stipriau surišti išeiviją su 
tėvyne. 

SV ITAIP mąstant ir lietuvybę užsieniuose plečiant bei stip
rinant, jaunimo stovyklos turbūt liks ir toliau viena iš pa
tikimiausių priemonių. Jau vien tas uždaras jaunų žmo

nių pabendravimas vieną ar kitą savaitę savo reikšme toli pra
noksta trumpalaikius ištisų metų susitikimus, greitai atsiran
dančias ir __greitai dingstančias pažintis, ryšius laiškeliais ar te
lefonais. Zmones labai suriša bendras buvimas, bendras dar
bas, tie patys tikslai, išgyvenami džiaugsmai ar nuotykiai. O 
ne paskutinę vietą užima ir gamtos romantika, kuri itin gra
žiai derinasi su jaunatviškomis nuotaikomis. Stovyklavę visa 
tai yra patyrę ir išgyvenę. Neteko girdėti, kad dėlto būtų kas 
kitaip pasisakęs. Nestovyklavusiems patartina stovyklauti, kur 
už stovyklos vartų jau pačią pirmąją stovyklavimo valandą at
siveria visai kitoks pasaulis, visais atžvilgiais naudingas, nors 
tenka patirti fizinio nuovargio, neturėti mieste įprastų pato
gumų, prarasti nuolatinę aplinką. Bet atlyginimas už tai yra 
tokia vertybė, kurios niekur kitur nerastume. Stovyklinis gy
venimas jaunimą grūdina, suartina, atskiria nuo kitų įtakų ir 
nejučiomis kreipia labiau vertinti savo kilmę, kaip nors įsipa
reigoti bendriems tautos reikalams. Labai padėtų sustiprintas 
lituanistinis bruožas, pritaikytas stovykliniam gyvenimui. Bū
tų naudinga į rengiamas stovyklas pasikviesti atitinkamų va
dovų, sakykim kad ir iš Lietuvos, kurie jaunimui praktiškai 
rodytų, kaip ir ką galima atlikti stovyklavimo sąlygomis stipri
nant lietuvybę, kurios išlaikymas ir toliau lieka didžiausiu rū
pesčiu. Tikėtina, kad tokius užmojus paremtų ir mūsų finan
sinės institucijos, nes tikslai derinasi su pastangomis išlaikyti 
lietuviškąją veiklą išeivijoje. O kai stovykloje yra įdomių ir 
naudingų svečių, ir pati stovykla visiemsvdarosi malonesnė. 
Nauji veidai - nauji keliai į tą patį tikslą. C.S. 
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Nusilenkime motinoms 
RASA NORKUTĖ 

Ji įaugo mumyse, savo vai
kuose, su nuolat dūzgiančiu, 
kojomis minamu rateliu, su linų 
ar vilnų kuodeliu. Matydavo
me, kaip tarp miklių ir įgudusių 
pirštų kuodeliai virsdavo plo
nais siūlais. 

Mama mokėjo siūti. Iš li
kusių skiaučių pasiūdavo vove
raites, paukščius, gėles. Iš me
džio žievės ar jo tošies padary
davo žemės ūkio padargus, ark
lius, karves. Jais puošdavome 
šventų Kalėdų eglutę. Tai iš tik
ro buvo puikūs žaislai. Kai iš 
žemės išeidavo pašalas, mamos 
išskaptuotą arklį kinkydavau į 
tokį pat išskaptuotą plūgą ir ar
davau žemę ... 

Mama labai mylėjo gėles, 
ypač žemčiūgus ir pinavijas. 
Kruopščiai prižiūrėdavo žiemi
nius bijūnus, rudeninius jurgi
nus, rožes. Nuo ankstyvo pava
sario iki vėlyvo rudens žydėjo 
mamos gėlės, lyg kokiame bo
tanikos sode. Ji sakydavo: 
"Žmonės, kurie myli gėles ir 
biteles - geri žmonės". Dar pri
simenu mamą, ravinčią kolūkio 
runkelius, skinančią pomidorus 
ir didžiuliais krepšiais nešančią 
į mašiną. Auginančią ir skinan-

čią braškes savo šešiasdešim
tyje arų ... 

O kokią gardžią duoną 
kepdavo mama! Užraugdavo ir 
minkydavo ją geldoje, vadina
moje duonmaiše, kurioje ir 
mus, vaikus, mažyčius supo ... 
Ilgai mama minkydavo duoną. 
Miltus rieškučiomis semdavo iš 
senoviško medinio kubilo, kurį 
laikydavo užklotą baltu lininiu 
rankšluosčiu. Iškūrenusi kros
nį, duonos kepalus po vieną dė
davo ant ližės, paklotos ajerais. 
Pirmąjį kepalą visada pažymė
davo dideliu dvigubu kryžiumi. 
Mes, vaikai, laukdavome pa
granduko - paties skaniausio 
kepaliuko pasaulyje su gabaliu
ku rūkytų lašinių viduje. Duo
nos kepalus sudėdavo į medi
nius indus ir sukeldavo ant grū
dų, kur duona išlaikydavo nor
malią drėgmę. Duonos užtek
davo dviem savaitėm ir ilgiau. 
Tais metais netrūko elgetų. Ma
ma visada juos pavalgydindavo 
sriuba ir duona, arba riekę duo
nos įdėdavo kelionei. Taip darė 
visi kaimo žmonės. 

Pamenu senovinę mamos 
kraičio skrynią, į kurią tilpo 
mamai dovanotas kraitis, vestu
vių dovanos. Į ją ji krovė ir 
mudviem su sese kraitį būsi-

mam gyvenimui. Toje skrynioje 
tilpo daug įdomių knygų apie 
dangaus kūnus, žvaigždes. Tai 
puikios knygos, iš kurių mudvi 
su sese Ema pramokusios skai
tyti, mokėmės pažinti žvaigž
džių pasaulį. Ten buvo ir jos tė
vų ir mudviejų tėvo tėvų - švie
suolių knygos, tų metų žurnalai, 
laikraščiai. Buvo labai smalsu 
atidaryti tą didelę, pilną neįkai
nojamų turtų skrynią. 

Palaiminta vaikystės šalis, 
iškilmingos vaikystės šventės 
tėvų namuose. Jos kasmet su
grįžta į žalią gegužę, kartu su 
Motinos prisiminimu, sustipri
na, nuramina, įkvepia lyg švie
sos spindulys visuose keliuose, 
kuriais teko ir tenka eiti. Išgirs
tu kaip ošia liepa, šviečia rytme
čio dangus, pliaukši žuvys sietu
voje ... 

Prisiminimai, lyg vėsūs po
tvynių vandenys, ilgesingai pa
liečia tarsi švelnios Motinos 
rankos. Motinos lopšinė pa
slaptingais sparnais atplasnoja 
į mūsų atmintį ir apgaubia pa
laiminga ramybe. Vėl išgirstu 
beržinių malkų traškesį gimtųjų 
namų krosnyje. Pamatau auk
sinį ugnies atspindį lange, kai 
nusėda saulė. 

-------

Nukeltai 5-tą psl. 
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Šv. Kazimiero šventovė Vilniuje 

Paskaitą "Šv. Kazimiero titulo bažnyčios Lietuvoje" 
balandžio 19 Kauno arkivyskupijos muziejuje skaitė menoty
ros daktarė Neringa Markauskaitė. Tai buvo tęsinys metus 
truksiančio pažinčių su Lietuvos sakralinė~ dailės tyrinėjimų 
atradimais ciklo. Lietuvoje yra septyniolika Sv. Kazimiero titu
lo šventovių. Mokslininkės teigimu, reikšminga pastarųjų me
tų bažnytinės dailės tyrinėjimų atodanga, kad pirmoji Lietuvoje 
šio titulo šventovė pastatyta ne Žemaitkiemyje (Ukmergės 
raj. ), kaip ilgai manyta, bet Vilniuje. Nuo 1604 m., kai Vilnių 
pasiekė karalaičio Kazimiero (1458-lj-84) kanonizaciją 
patvirtinanti popiežiaus brevė. Nuo tada Sv. Kazimiero šven
tovės pradėtos statyti visoje Lietuvoje. Kilus tautiniam sąjū
džiui, ypač grąžinuvs lietuvišką spaudą, kas antrame Lietuvos 
miestelyje steigėsi Sv. Kazimiero draugijos. 

Konferencija "Šeimos krizės: vyrų pasirinkimai" įvyko 
balandžio 21-22 d.d. Vilniaus universitete. Ją surengė VU Kli
nikinės ir organizacinės psichologijos katedra, išsiskyrusiųjų 
sielovados centras "Bengrakeleiviai", psichologinio šeimos 
konsultavimo draugija ir Sv. Jonų parapija. Siekta panagrinėti 
vyrų vaidmenį krizių šeimoje atveju. Pranešimų temos apėmė 
vyrų sielovados, pagalbos sau, tėvystės aspektus, pradedant 
Biblijos požiūriu ir baigiant šiandienos realybe. Kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, supažindino su vyrų sielovada Bažnyčioje. Biblinį 
požiūrį į vyro-tėvo vaidmenį šeimoje išdėstė Rimantas Meškė
nas. Konferenciją praturtino vyrų ir šeimų liudijimai, kaip jie 
išgyveno savo krizes ir rado kelią į susitaikymą su savimi, su 
Dievu ir su savo sutuoktiniu. 

Tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų va
dovybėms vyriausybė paskirstė 2006 m. valstybės biudžete nu
matytą 3.279 mln. Lt paramą. Lietuvos vyskupų konferencijai 
skirta 2,982,600 Lt, Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai - 163, 
200 Lt, Lietuvos sentikių Aukščiausiajai tarybai - 39,200 Lt, 
Lietuvos evangelikų liuteronų konsistorijai - 31,200 Lt, Lietu
vos evangelikų reformatų sinodo kolegijai - 12,300 Lt, Lietu
vos evangelikų reformatų Unitas Lithuaniae sinodui - 5,300 
Lt, LietuVO§ musulmonų sunitų dvasiniam centrui Muftiatui -
13,100 Lt, Sv. Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuoly
nui - 10,400 Lt, Lietuvos karaimų religinei bendruomenei -
10,300 Lt, Lietuvos žydų religinei bendrijai - 9,400 Lt, Kauno 
žydų religinei bendruomenei - 1,000 Lt, Vilniaus miesto žydų 
religinei bendruomenei "Chassidie Chabad Lubavitch" -
1,000 Lt. Parama skirstoma okupacijos metais sunaikintiems 
ar apleistiems religinės paskirties objektams bei institucijoms 
atkurti ir kitoms reikmėms. Vilniaus arkivyskupijos kurijai ir 
arkikatedrai bazilikai remontuoti skiriama 2 min. Lt ir Telšių 
vyskupijos kurijai Tauragės Švč. Trejybės parapijos namų staty
bai užbaigti - 950,000 Lt. Iš viso paskirta 6.229 mln. litų. 

Atviras laiškas visuomenei 
"1937 metais, rausdamasis 

po Žemės ūkio ministerijos ar
chyvus, vienoje Žagarės Naryš
kinų žemių nuosavybės byloje 
mačiau daug įvairiomis kalbo
mis: baltgudiškai, lenkiškai, lo
tyniškai, prancūziškai, rusiškai, 
pagaliau ir lietuviškai - rašytų 
dokumentų, liudijančių apie 
ankstyvesnius to dvaro valdo
vus, tarp kurių buvo ir Tadeušas 
Umiastovskis (Tadeusz Umias
towski). Mane tada sudomino 
raštai, kuriuose rašoma apie 
šio magnato dukterį Barborą. 
Kai kuriuose raštuose buvo kal
bama apie jai priklausančias 
žemes ir jų atidavimą baudžiau
ninkams, o kai kuriuose apie 
jos mirtį. Buvo net nukopijuota 
laiškų, kuriuose dėkota jai už 
žemę, už aukas, už ligonių slau
gymą ... " (Paulius Guga, Barbo
ra Žagarietė, - XXI a., nr. 79, 
2005.X.21). 

Šiaulių katedroje 2005.IX. 
24 oficialiai paskelbus Dievo 
Tarnaitės Barboros Umiastaus
kaitės-Žagarietės beatifikacijos 
bylos pradžią, spaudoje pasiro
dė šis ir kitų straipsnių, šiaip ar 
taip susijusių su šia žmonėse 
plačiai išgarsėjusia kankine 
mergaite, kurios užtarimu per 
daugiau nei pusketvirto am
žiaus laikotarpį (1648-2006) yra 
aprašyta apie puspenkto šimto 
pagijimų ir kitų stebuklingų da
lykų bemaž iki mūsų dienų. 
Barboros Žagarietės gyveni
mas nebuvo lengvas. Iš mažu
mės netekusi motinos, gavusi iš 
jos tvirto tikėjimo ir pamaldu
mo pradmenis, juos rūpestingai 
išlaikė per dvidešimt metų nors 
ir nepasižyminčioje religingu
mu ir padoriu gyvenimu šeimo
j e, augdama prie pamotės iki 

tragiškos mirties - žuvo ginda
ma savo nekaltumą. Gyvenda
ma ji paliko šviesų pamaldumo 
ir kupiną artimo meilės pavyz
dį, o po mirties išgarsėjo ste
buklingais pagydymais. Kai jos 
karstas su kitais mirusiųjų pa
laikais švedų iš bažnyčios rūsių 
buvo sukrautas sudeginti, jos 
kūnas, nors ir apjuodo, bet ne
sudegė. Kai vėliau 1937, 1940 
m. jos palaikai buvo išniekinti, 
išmėtyti po Žagarę ir paskui vėl 
sudėti į karstelį, laikomą Žaga
rės šventovės rūsyje, jie išbuvo 
iki 1963 m. gegužės 10 d., kai 
sovietmečiu slapčiomis buvo iš
vežti ir iki šios dienos nesurasti. 

Barboros Žagarietės užta
rimu pagijimai ir kiti stebuklai 
jau trunka kelis šimtmečius. Tai 
buvo viena iš svarbiausių prie
žasčių pradėti jos beatifikacijos 
bylą. Tokiai įsisenėjusiai istori
nei bylai ypač reikia liudijimų, 
dokumentų ir visuomenės pa
galbos. Todėl tiek svetur, tiek ir 
Lietuvoje gyvenančių mūsų 
tautiečių kuo nuoširdžiausiai 
prašytume: prie Šiaulių vyskupi
jos pastangų prisidėti maldo
mis, lėšomis, gera valia, kad 
kuo daugiau surasta Barboros 
Žagarietės užtarimu pasveiku
siųjų, tų pasveikimų liudininkų, 

daugiau sužinota apie šios Die
vo Tarnaitės gyvenimą liudijan
čių duomenų, dokumentų ir ki
tų žinių. Norėtume, kad mūsų 
tauta kuo greičiau sulauktų 
naujos palaimintosios. "Bažny
čiai visad, ypač šiais laikais, rei
kia šventųjų" (Jonas Paulius 
11). Jų ypač reikia dvasiniam 
tautos, ypač vaikų ir jaunimo 
atgimimui. Todėl nuoširdžiai 
kreipiamės į visus, kurie patyrė 
malonių Dievo Tarnaitės Bar-

boras Žagarietės užtarimu. 
I. Ypač trūksta parodymų 

medicinos darbuotojų, kurių 
ne vienas dalyvavo apžiūrint 
nesugedusį, bet tik apjuodusį 
Barboros Žagarietės kūną. Bū
tume labai dėkingi, jei kas nors 
iš tų Barboros palaikų tyrinėji
mo dalyvių žodžiu, ypač raštu 
konkrečiai paliudytų tokią ne
paaiškinamą kūno būseną. 

11. Nenutrūkstantys pagiji
mai ir kiti stebuklingi atvejai 
reikalingi ne vien apytikrių pa
liudijimų, bet ir liudininkų prie
saika, gydytojų komisijos pa
tvirtintų dokumentų. Todėl pra
šytume gydytojus ir Barboros 
Zagarietės užtarimu pasveiku
siuosius, su jais bendravusius, 
šeimos narius ir artimuosius 
apie tai kuo skubiau pranešti. 

111. Barboros Žagarietės 
beatifikacijos bylai naudingi ne 
tik žodžiu papasakoti nepapras
ti įvykiai, pvz. liudijimai apie 
stebuklingus dingusių vaikų ar 
suaugusiųjų atradimus, per Jos 
užtarimą atsikračius žalingų 
įpročių ir priklausomybės, bet 
taip pat su Barboros gyvenimu, 
jos dorybėmis, palaikais ir visos 
kitos su jos asmenybe susijusios 
biografinės žinios. 

IV. Visas žinias maloniai 
prašome pateikti šiuo adr~su: 
Siaulių vyskupijos kurija BZbb, 
Žvejų skg. 2, LT-76294 Šiauliai, 
Lietuva, tel. (41) 52 1110, tel./ 
faksas (41) 52 1114, el.paštas: 
zagariete@takas.lt, identifika
cijos kodas 192072230, Barbo
ros Žagarietės beatifikacijos 
byla (BZbb ). 

Jums dėkingas ir maldoje 
prisimenąs -

Eugenijus Bartulis, 
Siaulių vyskupas 

Prašoma atsiliepti 
"Bažnyčiai visad, ypač šiais laikais, reikia šventųjų" Jonas Paulius 11 

Rengiantis šią vasarą mokslinei jungtinei ekspedicijai, kad tiksliau būtų nustatyti 
Barboros Žagarietės užtarimu įvykę stebuklai ir jų paplitimas, išsiuntinėjama ši anketa, kurią 
prašyturųe aiškiai užpildyti, kad būtų_ galillJa laiku pasirengti eksp~dicijai, ir perduoti šiuo 
adresu: Siaulių vyskupijos kurija BZbb, Zvejų skg. 2, LT-76294 Siauliai, Lithuania, tel. 
(41) 52 1110, faksas (41) 521114, el.paštas: zagariete@takas.lt. 
Liudininko vardas ir pavardė: .................................................... . 
Gimimo data: .................................................................. . 
Gyvenamoji vieta (tikslus adresas, telefonas, el.paštas): ... . ..... . .... . ..... .. ........ . 

Kokia liga ir kada jūsų žinomas ligonis ar jūs pats(-i) sirgote? ........................ . 
Ar ji(-s) kreipėsi į gydytojus? .......................... . .......... . ............... . 
Koks(-ie) gydytojas(-ai) gydė (vardai ir pavardės)? .................................. . 
Ar šis (šie) gydytojas(-iai) gyvi ar jau mirę (nurodykite jų tikslų adresą)? ..... . ......... . 
Ligoninės (ambulatorijos), kur gydėsi (gal tik namuose), adresas: . . .................... . 
Gal žinote tokius asmenis, patyrusius kitokių malonių (atsirado pamestas daiktas, koks nors 
žmogus išvengė nelaimės, atsikratė alkoholio, narkotikų ar kitokios priklausomybės) Dievo 
Tarnaitės užtarimu? ............................................................. . 
Kokias maldas kalbėjo, pažadus šis asmuo (asmenys) buvo padarę(s) Dievo Tarnaitei 
Barborai Žagarietei? ............................................ . ............... . 
Gal žinote ar turite kokių kitų žinių apie šios Dievo Tarnaitės palaikus, apie ją rašytas knygas, 
straipsnius, ypač jos nuotraukas, paveikslus, žmonių pasakojimus ar kitokius dokumentus? • 

Šią anketą užpildė (vardas, pavardė, profesija, amžius, adresas, telefonas, el.paštas): •••••• 

Anketos užpildymo data, vieta, adresas: •.•.••••...•••••.•.•...••••....••.•.•....•••• 

Šiauliai, 2006.111.4 
Anketą parengė BŽbb vicepostulatorius kun. K. Ambrasas, SJ 

Malda 
Visagali Dieve, nuoširdžiai meldžiame, kad kankinė mergelė Barbora .Žagarietė, gilaus tikė

jimo įkvėpta uoliai globojusi vargdienius, žuvusi gindama savo skaistybę ir po mirties pagarsėjusi 
gausiais stebuklais, būtų Bažnyčios paskelbta palaimintąja. Jos didvyriškas pavyzdys tepaskatina 
visus, ypač jaunus krikščionis, susiduriančius su šiandienio pasaulio išmėginimais, ugdyti savyje 
drąsą ir ištikimybę. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

Imprimatur: Vysk. Eugenijus Bartulis, Episcopus Siaulensis, Šiauliai, 2005.11.25, nr. D-40/5 



Atvil1Į dlll1Į diena Kauno kunigų seminarijoje 
Gegužės 6 dieną Kauno kunigų seminarijoje (KKS) įvyko atvirų durų diena 
norintiems studijuoti atsiliepiant į Dievo kvietimą tapti kunigais. Visi atėjusieji 
buvo pakviesti artimiau susipažinti su seminaristais bei jų gyvenimu. Si 
tradicija gyvuoja jau kelerios metus ir kasmet pritraukia vis daugiau jaunuolių 

Iš kairės: kuo. Kęstutis Kėvalas, Kauno kunigą seminarijos rektorius lic. kuo. Aurelijus 
Žukauskas, (KTĘ VDU) dekanas prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, vicerektorius kuo. dr. 
Rimas Skinkaitis 

SVETLANA ADLER 

Seminarijos kieme buvo 
paruošti stendai, atspindintys 
keturias kolonas, ant kurių lai
kosi seminarija: žmogiškasis, 
dvasinis, pastoraci:gis ir intelek
tualinis ugdymas. Sį kartą gali
ma buvo ne tik apžiūrėti kiemą, 
bet ir seminaristų kambarius, 
auditorijas, sporto aikštelę ... 
bendras gyvenimo sąlygas. 

Konferencijoje buvo pa
teiktas filmas apie gyvenimą 
seminarijoje. Jos gyventojai, 
kaip ir dauguma lietuvių, mėgs
ta žaisti krepšinį ... Tačiau tai 
toli gražu nėra pagrindinis jų 
užsiėmimas. KKS rektorius 
lic.kun. Aurelijus Žukauskas 
pasveikino visus susirinkusius 
ir pristatė tuos, kurie palaiko 
minėtas ugdymo kolonas. Dva
sios tėvai - kun. Kęstutis Kėva
las ir Don Renato Abeni, vice
rektorius kun. dr. Rimas Skin
kaitis ir dar daug kitų seminari
jos darbuotojų. VDU Katalikų 
teologijos fakulteto (KTF) de
kanas prel. doc. dr. Vytautas 
Steponas Vaičiūnas pristatė in
telektualinio ugdymo gaires pa
brėždamas, kad KKS auklėti
niai po penkerių metų apgynę 
diplominį darbą gauna VDU 
KTF bakalauro laipsnio dip
lomą. 

Pristatydamas bendrą pri
ėmimo tvarką, rektorius kun. 
A Žukauskas pabrėžė, kad ku
nigystė nėra profesija, bet visas 
žmogaus gyvenimas. O baigda
mas ją padėkojo susirinku
siems, kad jie atvyko i šią Alma 
Mater bei pakvietė i šv. Mišias 
Švč. Trejybės (seminarijos) 
šventovėje. 

Po šv. Mišių visi turėjo ga
limybę pabendrauti prie arba
tos ar kavos puodelio su semi
naristais ir dėstytojais. Į mano 
provokuojančius klausimus 
apie gyvenimą seminarijoje su
tiko atsakyti 111 kurso semi
naristas Virginijus Štilpa. 

- Kodėl tu čia, seminarijoje? 

- Į seminariją atėjau jaus-
damas Dievo pašaukimą, kad 
esu kviečiamas tarnauti Dievui 
ir Jo žmonėms. Buvo laikas, kai 
reikėjo apsispręsti, ką gyveni
me toliau daryti - kurti šeimą 
ar rinktis kunigystę. Buvau bai
gęs Žemės ūkio aukštesniąją 
mokyklą, žemės ūkio technolo
go specialybę. Man padėjo gy
venimo įvykiai - ženklai, apsi
sprendžiau keliauti i seminariją 
ruoštis kunigystei. 

- Ar per ketverius metus ne
kilo abejonių dėl pasirinkto ke
lio? 

- Ne, abejonių man nebu
vo, tikrai jaučiuosi savo vietoje. 
Nesijaučiu uždarytas ar ati
trauktas nuo kažko. Kristus pa
sakė: "Aš atėjau, kad turėtu
mėte gyvenimą, kad apsčiai jo 
turėtumėte". Kai dirbu pasto
racinį darbą ar grįžtu i savo pa
rapijas, tikrai pamatau, kad gy
venimo yra apsčiai. Kai grįžtu 
po atostogų ar savaitgalių, pa
juntu seminarijos ramybę. Su
prantu - čia vėl galiu "pasikrau
ti", kad neščiau šviesą žmo
nėms. 

- Galima pagalvoti (ir ma
nau, dauguma taip galvoja), kad 
seminarija yra tarsi oazė - gyve
nimas be rūpesčių. Ar tai tiesa? 

- Ne, aišku problemų yra -
asmeninių ir kitokių - kaip ir 
visur, tik požiūris i jas gal ki
toks. Problemas stengiuosi įvar
dinti, spręsti ir įveikti, o ne nu
stumti ar nuo jų bėgti. Juk vis
kas įmanoma su Viešpaties pa
galba. 

- Seminarijoje gyvena vaiki
nai ir vyrai, jūs esate tarsi ap
saugoti nuo merginų ir moterų. 
Ar nekyla problemų bendraujant 
su priešinga lytimi už seminari
jos ribų? 

- Tas uždarymas nėra kaž
kokia apsauga nuo bendravimo 
su merginomis. Bendravimas 
šiek tiek apribotas bendrąja 
prasme, tačiau viskas priklauso 
nuo žmogaus. Aš augau šeimo
je su dviem seserimis, tad iri 
merginą pirmiausia žiūriu kaip 
i sesę. Net bendravime kartais 
netyčia pavadinu merginas savo 
seserų vardais. Juk ir iki semi
narijos bendravau su mergino
mis ir buvo tikra dilema, jei tek
tų rinktis žmoną - kad nei vie
nos neįskaudintum. 

- Ar pakankamai griežta 
dienotvarkė varžo? 

- Ne, dienotvarkės "stak
lės" manęs nevaržė jau nuo 
pirmų dienų. Augdamas šeimo
je, kur buvo svarbi disciplina. 
Juk i mokyklą reikėdavo keltis, 
būti tvarkingai apsirengusiu, 
laiku paruošti pamokas, tam 
tikromis dienomis susitvarkyti 
kambarį ir t.t. Kiekvienas turi
me savo dienotvarkę, o čia ji 
bendra ir tiek. 

Nukelta į 5-tą psl. 

Šv. Mišios aukojamos Švč. Trejybės (seminarijos) šventovėje 
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lfal SAVAITE LIETUVOJE 
Prezidentas Kijeve 

Prezidentas Valdas Adam
kus gegužės 23 d. lankėsi Ki
jeve, kur dalyvavo vadinamo
sios GUAM grupės (Gruzijos, 
Ukrainos, Azerbaidžano, 
Moldovos) valstybių vadovų 
susitikime, kuriame nutarta 
pertvarkyti GUAM i tarptau
tinę organizaciją "Organiza
cija už demokratiją ir vysty
mąsi - GUAM". Priimtas or
ganizacijos statutas ir pasira
šytas bendras GUAM šalių 
pareiškimas. 

Forumo metu valstybių 
vadovai aptarė GUAM veiklą, 
demokratijos vystymosi regio
ne perspektyvas, taip pat 
bendradarbiavimą energeti
kos, transporto ir saugumo 
srityse. Susitikimo metu nu
matoma svarstyti GUAM ša
lių bendradarbiavimą su tre
čiosiomis šalimis ir tarptauti
nėmis organizacijomis. 

Viešnagės metu V. Adam
kus taip pat susitiko su Lietu
vos garbės konsulais Ukrai
noje. Be V. Adamkaus, i 
GUAM valstybių vadovų susi
tikimą atvyko Bulgarijos vice
prezidentas, Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo or
ganizacijos (ESBO) generali
nis sekretorius bei Juodosios 
jūros ekonominio bendradar
biavimo organizacijos genera
linis sekretorius. 

Tarp pagrindinių GUAM 
uždavinių minima šalių tarpu
savio sąveika regioniniais 
klausimais, siekis koordinuoti 
politiką sprendžiant įšaldytus 
konfliktus bei einant euroat
lantinės integracijos keliu, 
rašo BNS. 

Nepastovi būklė 
BNS skelbia, kad prezi

dentas Valdas Adamkus ge
gužės 25 d. pareiškė priim
siantis ministerio pirmininko 
Algirdo Brazausko atsistaty
dinimo pareiškimą, jei šis nu
tartų trauktis iš krizės ištiktos 
vyriausybės v!ldovo posto. A 
Brazauskas "Zinių radijo" pa
klaustas, ar neketina atsistaty
dinti, jei šalyje užsitęs "politi
nis neapibrėžtumas", atsakė, 
kad toks variantas gali būti. 
Seime nėra stabilios padėties, 
koalicija neturi daugumos. 

Valdančiosios koalicijos -
socialdemokratų ir valstiečių 
liaudininkų atstovai yra pripa
žinę, kad Darbo partiją užgulę 
įtarimai gali paveikti visos 
koalicijos ateitį. 

Žiniasklaidos duomeni
mis, prokurorai aiškinasi, ar 
Darbo partijos vadovai neim
davo "duoklės" iš verslininkų 
už pagalbą gauti Europos są
jungos paramą. Valstybės sau
gumo departamentas tiria, ar 
i šios partijos kasas per užsie
nio įmones neplaukė pinigai 
iš Rusijos. Teisėsaugininkai 
jau apklausė kai kuriuos DP 
narius, o gegužės 19 DP būs
tinėje buvo atliktos kratos. 

Rekordinis seimas 
Pagal politinės "migraci

jos" mastus, dabartinis Lietu
vos seimas gali būti rekordi
nis. Frakcijas jame, neįpusėjus 
kadencijai, pakeitė beveik 
penktadalis seimo narių, pra
neša BNS/LGTIC. 2004 m. 
lapkričio viduryje darbą pra
dėjusiame seime susibūrė sep
tynios frakcijos - Darbo parti-

jos, Tėvynės sąjungos (TS), 
Socialdemokratų partijos, Li
beralų ir centro sąjungos, 
Valstiečių ir Naujosios de
mokratijos partijų sąjungos, 
Liberalų demokratų partijos 
bei Naujosios sąjungos (so
cialliberalų). Dabar, praėjus 
pusantrų metų, frakcijų yra 
devynios - prisidėjo Liberalų 
sąjūdžio ir Pilietinės demok
ratijos frakcijos. Be to, Vals
tiečių ir Naujosios demokrati
jos partijų sąjunga pakeitė sa
vo pavadinimą i Valstiečių 
liaudininkų partiją, pasikeitė 
ir jos frakcijos seime pavadini
mas. Frakcijas iki šiol yra pa
keitę 24 seimo nariai iš 141, 
beveik penktadalis seimo na
rių, kai kurie - ne vieną kartą. 

Konstitucinis teismas yra 
išaiškinęs, kad pagal Konsti
tuciją seimo nario mandatas 
yra laisvas, nesaistomas nei jį 
iškėlusios partijos ar organi
zacijos politinių reikalavimų, 
nei netgi rinkėjų priesaikų. 
Pagal Konstituciją, kiekvienas 
seimo narys atstovauja visai 
tautai, ne jos daliai. Taip pat 
seimo narys negali būti rinkė
jų atšauktas iš savo pareigų. 

Lenkams nereikės vizą 
Lietuvos ambasadoriaus 

JAV Vygaudo Ušacko teigi
mu, JAV Senato sprendimas, 
priartinantis Lenkijos piliečių 
bevizių kelionių i JAV įteisini
mą, "pralaužė ledus" ir sutei
kė gerų perspektyvų Lietuvai. 
JAV Senatas gegužės 17 d. pa
tvirtino imigracijos reformos 
įstatymo pataisas, dvejiems 
metams įtraukdamas Lenkiją 
i bevizio turistų įvažiavimo i 
Ameriką programą. JAV Se
nato priimtas pataisas dar turi 
patvirtinti Atstovų rūmai ir 
prezidentas. Jeigu programa 
bus priimta, lenkų turistai i 
JAV galės keliauti be vizų ir 
viešėti šioje šalyje iki 60 dienų. 
Programa galės naudotis ša
lys, atitinkančios tris kriteri
jus: narystę Europos sąjungo
j e (ES), pagalbą JAV karui 
Irake mažiausiai trimis šim
tais kareivių ir terorizmo pa
vojaus nebuvimą. Esą kol kas 
šiuos kriterijus atitinka tik vie
na Lenkija. Dėl kriterijų rei
kia kalbėtis. Lietuva vienaša
liškai panaikino vizų režimą 
JAV piliečiams 1994 metais, 
primena BNS. 

Tęsiasi misija Afganistane 
Tarptautinėje Lietuvos 

vadovaujamoje misijoje Afga
nistane gegužės 16 d. tarnybą 
pradėjo trečioji Goro provin
cijos atkūrimo grupė (PAG-
3). Krašto apsaugos ministeri
ja pranešė, kadvnetoli provin
cijos sostinės Cagčarano įsi
kūrusioje PAG bazėje įvyko 
oficialios provincijos atkūri
mo grupių pasikeitimo iškil
mės. Dalyvavo NATO vado
vaujamų Tarptautinės para
mos saugumui pajėgų (angl. 
ISAF - International Security 
Assistance Force) operacijos 
vadas generolas leitenantas 
David J. Richards, Lietuvos 
kariuomenės Lauko pajėgų 
vadas brigados generolas 
Arvydas Pocius, PAG-2 vadas 
pulkininkas Gintaras Ažu
balis, PAG-~ vadas pulkinin
kas Vilmas Satas, Goro pro
vincijos valdžios atstovai. 

RSJ 
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Pirmojo Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo atstovą priėmimas Baltą laisvės namuose Niujorke 1958 m. rugpjūčio 27 d.; viduryje dr. Adolfas Šapoka; dešinėje -
dr. Adolfas Šapoka, Tėvilkės žiburių redaktorius, spaustuvėje 1959 m. su techniškuoju bendradarbiu Karoliu Rusinu (abu jau mirę) Ntr. Lietuvos rytas 2006.II.18 

Amerikos lietuvių fondo suvažiavimas 
ALDONA ŠMULKŠTIENĖ 

ALF 43-čiasis narių suvažiavimas 
įvyko 2006 m. balandžio 29 PLC Le
monte. Dalyvavo 121 narys su 10,859 
balsais iš 25,287 galimų. Suvažiavimą 
pradėjo ALF t-bos pirm. Vytautas Ka
mantas. Invokaciją sukalbėjo kun. Al
girdas Paliokas. 2005 m. mirusiųjų ALF 
narių pagerbimą vedė Nerijus Šme
rauskas, ALF stipendininkas. Atmini
mo žvakę uždegė dr. Jonas Valaitis. 
Prezidiumą sudarė ALF t-bos garbės 
pirm. dr. Antanas Razma ir suvažiavi
mo pirmininkai: Vytautas Kamantas, 
Daina Kojelytė. Sekretoriavo Aldona 
Šmulkštienė. 

Pagerbti ir apdovanoti ALF padė
kos plaketėmis taryboje kadenciją bai
gę ir ilgus metus dirbę ALF labui: dr. 
Gediminas Balukas, dr. Ferdinandas 
Kaunas, dr. Antanas Razma, adv. Algis 

43-čiojo ALF narią suvažiavimo prezidiumas. Iš k.: Daina Kojelytė, Sigita Balzekienė, dr. Antanas Razma ir Aldona 
Šmulkštienė. Nuotraukoje nėra ALF tarybos pirm. Vytauto Kamanto Ntr. Z. Degučio 

Ostis ir dr. Jonas Valaitis. 
Žodžiu sveikino LR gen. konsulas 

Čikagoje Arvydas Daunoravičius ir 
JAV LB XVII t-bos prezidiumo pirm. 

43-čiajame ALF narią suvažiavime 
2006.Iv.29 PLC, Lemonte. Iš k.: Sigita 
Balzekienė, ALF v-bos pirm-kė ir dr. 
Antanas Razma, ALF t-bos garbės 
pirmininkas Ntr. Z. Degučio 

Regina Narušienė. Liuda Rugienienė 
Eerdavė PLB v-bos pirm. Gabrieliaus 
Zemkalnio sveikinimą. Raštu sveikino 
Tuutos fondo t-bos pirm. Algis Vedec· 
kas ir v-bos pirm. Giedrė Kumpikaitė, 
Amerikos lietuvių tarybos pirm. Sau
lius Kuprys ir BALFo t-bos pirm. Pra
nas Budininkas. Praėjusio suvažiavimo 
protokolo santrauka buvo priimta be 
pataisų. V. Kamantas pristatė suvažia
vimo darbų komisijas. 

Vyko Amerikos lietuvių fondo pra
nešimai: ALF t-bos pirm. Vytauto Ka
manto, LF v-bos pirm. Sigitos Balze
kienės, Plėtros komiteto pirm. dr. Ro
berto Vito, Finansų - Arvydo Thmulio, 
Meno globos - Mariaus Kasniūno (per
skaitė R. Vitas), Įstatų-Vytenio Kirve
laičio, Pelno skirstymo - Dainos Koje
lytės, Garbės komiteto - dr. Jono Va
laičio, ALF dr. Antano Razmos vardo 
premijos - Sigitos Balzekienės, Kont· 
rolės komisijos - Algirdo Saulio, Re
gistracijos komisijos - Vytenio Kirve
laičio. Pranešimai buvo papildyti vaiz
dinėmis priemonėmis ekrane, kurias 

43-jame ALF narią suvažiavime PLC, Lemonte 2006.Iv.29 Įteikiama padėkos 
plaketė dr. Antanui Razmai, ALF t-bos garbės pirmininkui. Iš k.: S. Balzekienė, 
dr. A. Razma ir V. Kamantas Ntr. Z. Degučio 

tvarkė Ramūnas Astrauskas. 
V. Kamantas savo pranešime pa

brėžė, kad 2005 m. buvo geri. ALF me
tinės pajamos siekė arti 900,000 dol., 
įstojo 120 naujų narių ir 37 kandidatai, 
gauti 3 palikimai (arti 250,000 dol.), ir 
metų pabaigoje ALF turtas siekė dau
giau kaip 15,250,000. Per 43 metus iš
dalino beveik 13,5 mln. dol. (įskaitant 
ir 1,300,000 skirtus Lietuvai). Turybos 
pirmininkas kvietė įrašyti į ALF vaikus, 
vaikaičius bei gimines. Baigdamas sakė: 
"Suvieniję jėgas galėsime sėkmingai 
siekti ALF pagrindinių tikslų - kuo 
daugiau lėšų skirti lietuvių mokslui, 
švietimui, kultūrai, lietuviško jaunimo 
ugdymui išeivijoje ir Lietuvoje remti. 
Bendromis jėgomis sutelksim 20 mln. 
kapitalą ir daug naujų narių. Amerikos 
lietuvių fondo narių pastangomis, dos
numu, idealizmu ir pasitikėjimu sėk
mingai auga ALF pagrindinis kapitalas 
ir įgyvendinamas pagrindinis ALF tiks
las - remti lietuvybės išlaikymą". 

Iš ALF v-bos pirm. Sigitos Balze
kienės pranešimo aiškėjo, kad valdyba 
daug padarė, ypač naujų narių telkimo 
srityje lankstinukais, plakatais; įvedė 
nario įnašą kredito kortele, išleido pir
mąjį nr. žiniaraščio Liepsna, paruošė 
nariams puikias Pelno skirstymo ir 
Amerikos lietuvių fondo metinę ata
skaitas; išplėtė ALF interneto tinklala
pį; lituanistinių mokyklų mokiniams 
paruošė konkursą, turi 18 ALF įga
liotinių įvairiose JAV vietovėse; suvedė 
sąskaitybą į kompiuterinę sistemą, nu
statė vidaus veiklos taisykles ir atliko 
daug kitų darbų. 

Po pranešimų vyko ilgiau užtruku· 
sios diskusijos, kurias pradėjo Bronius 
N ainys, iškeldamas įgaliojimų teikimo 
būdą ir jų teisėtumą, taikydamas tai 
ALF t-bos, ALF v-bos ir ALF kontro
lės komisijos nariams, kurių pavardės 
buvo kvietime į suvažiavimą, kur pra
šoma " ... įgalioti kitus ALF narius ar 

bet kurį ALF tarybos, valdybos ir kont
rolės komisijos narį". 

Diskusijose dalyvavusieji pasisakė, 
kad ALF tarybos, valdybos ir kontrolės 
komisijos nariai, kaip individai, turi 
teisę gauti įgaliojimus iš kitų narių. Ir 
buvo siūloma rasti būdų, kaip geriau 
sutelkti įgaliojimus ir kitiems asme
nims, turintiems visuomenės pasitikėji
mą. Thip pat buvo diskutuojama ir mi
rusiųjų narių įgaliojimų pervedimas 
šeimos nariams. 

Rinkimuose į ALF t-bą ir kontrolės 
komisiją iki š.m. kovo 4 buvo pasiūlyti 
šie kandidatai į ALF tarybą: Ramūnas 
Astrauskas, Rimas Domanskis, Rimas 
Griškelis, Daina Kojelytė, Almis Kuo
las, Algirdas Saulis, Marija Mažeikaitė
Utz ir suvažiavimas pasiūlė Kęstutį Je
čių. Į kontrolės komisiją iki kovo 4 bu
vo pasiūlyti: Kazys Laukaitis, Dalia Po
vilaitienė ir Vytas Vaitkus. Suvažiavi
mas pasiūlė Liudą Šlenį ir Birutę Vin
dašienę. Kol vyko balsų skaičiavimas, 
suvažiavimo pirm. Daina Kojelytė kvie
tė pasisakyti dėl pranešimų. Buvo atsa
kyta į klausimus ir pranešimai buvo 
priimti. 

ALF t-bos pirm. V. Kamantas 
apžvelgė ALF pirmumus, sudarytus 
pagal t-bos, v-bos ir kontrolės komisi
jos narių apklausą: 1) naujų narių vajus; 
2) telkti 20 mln. pagrindinį kapitalą; 3) 
stiprinti ALF įvaizdį; 4) puoselėti glau· 
desnius ryšius su lietuvių visuomene 
LB; 5) ieškoti daugiau palikimų; 6) pa· 
laikyti glaudesnius ryšius su ALF na
riais ir ALF įgaliotiniais; 7) remti pro
jektus, kurie duoda didžiausią naudą 
lietuvybės išlaikymui; 8) ALF darbu at
likti bendromis jėgomis; 9) įvykdyti 
pra~ėtus projektus; 10) išeiti plačiau 
už Cikagos ribų ir tęsti ALF istorijos 
rašymą. 

Nukelta i 6-tą psl. 



Nusilenkime motinoms 
Atkelta iš 1-o psl. 

Išgirstu Motinos balsą, šaukiantį mus vaka
rienės. Tame balse tiek meilės ir pavergiančio 
stebuklo. 

Kai imdavo tekėti beržų ir Didžiojo klevo 
sula, atsigerdavome jos ir pajusdavome pavasa
rio ryto alsavimą. 

Neišsenkantys Motinos meilės šaltiniai ap
gaubia mus gerumu, padeda įveikti širdies skaus
mą. Ji guodė mus nelaimėje ir saugojo, kad neiš
klystume nežinomais likimo keliais. Sugrubu
siais delnais ji mums dalino laimę. Sukepusiam 
lūpom meldė palaimos, suklupusi prieš Aukš
čiausiojo paveikslą. Raukšlėta, nuo darbų darbe
lių pavargusia ranka, ji laimino mūsų kelią į gy
venimą. Išeinant padovanojo mažytį kryželį, ta
čiau liepusi kantriai nešti ir didįjį gyvenimo kryžių. 

Kaip pilnas džiaugsmo taures ji mums išda
lino savo jaunystę, viltis, godas, neišsenkamą 
kantrybę. Nuo mažens mokė gerbti tėvus ir se
nelius, pakelti nukritusius duonos trupinėlius ir 
mylėti darbą. Saugojo mus nuo šiaurės vėjo gū
sių, nuo vaikiškų išdaigų ir paklydimų. 

Mokė rišti didelius rugių pėdus, stumti 
džiūstančias, tėvo supjautas šieno pradalges, 
rankomis purenti žemę, pažinti vos iš žemės 
prasikalusius kopūstų ir gėlių daigus. Mokė iš
kentėti skausmą, patiems nusišluostyti ašaras -
gyvenimas, sakė, nebus rožėmis klotas. 

Norėčiau išbučiuoti raukšlėtus Motinos 
skruostus, prisiglausti kaip vaikystėje, prie vir
pančios Motinos širdies, nes ji buvo ramybės 
uostas, kurio neįveikė jokios audros ir vėjai. 

Kur bebūtume, atminkime tėvų namus, il
gais vakarais laukiančias mūsų Motinas. Atmin
kime jų nemigo naktis, jų viltis ir be galo skau
dančią širdį dėl nesėkmingai susiklosčiusio mūsų 
gyvenimo. Atminkime Motinas, palaidotas tai
goje, bekraštėse Sibiro platybėse. Jos mažytį 
duonos kąsnį dalino vaikams perpus ir gynė nuo 
žvarbios Sibiro pūgos. Irena Šimkienė, "Motina" (medžio raižinys) 

Atminkime Motiną širdyje ir maldai sudėkime rankas. 
Nusilenkime MOTINŲ DIDŽIAJAI MEILEI 

Atvil1Į dlll1Į diena Kauno kunigų seminarijoje 
Atkelta iš 3-čio psl. 

- Daugelis mano, kad semi
narija neugdo vyriškumo, kad jo 
galima išmokti tik armijoje. Ką 
gali pasakyti? 

- Aš trejus metus tarnavau 
savanorių krašto apsaugos pa
jėgose ir galiu pasakyti, kad yra 
panašumų tarp armijos ir semi
narijos - režimas, disciplina, 
tvarka, pratybos (teorinės ir 
praktinės), fizinė parengtis. Se
minarijoje tikrai ugdomas vy
riškumas, nes mūsų pavyzdys 
paskui kurį mes einame yra pats 
idealiausias vyras - Jėzus Kris
tus. Negalima taip pasakyti, kad 
mes sekame paskui kažkokią 
moterį ir bandome tapti vyrais. 
Turime savo vadą Vyrą ir sten-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

giamės kaip įmanydami tapti 
panašiais į Jį - autoritetingą ir 
galingą pavyzdį. 

Pavyko pakalbinti ir atėju
sius į Kauno kunigų seminari
jos atvirų durų dieną ir ieškan
čius atsakymų į savo pašaukimo 
klausimą. 

Mindaugas (32 m.) yra kau
nietis, baigęs vidurinę mokyklą 
studijavo Vytauto Didžiojo uni
versitete istoriją, vėliau Kauno 
Technologijos universitete va
dybos magistratūroje. Domėjo
si politika, dalyvavo savivaldy
bės Europarlamento rinkimuo
se. Dabar labiau jį domina dva
siniai klausimai. Apie atvirų 
durų dieną seminarijoje sužino
jo iš skelbimo šventovėje ir nu
sprendė ateiti. Prisipažino, kad 

Algis MEDELIS 

dar nėra galutinai apsispren
dęs, bet svarsto savo pašaukimo 
klausimą. 

Antanas (26 m.), taip pat 
kaunietis, verslo administrato
riaus specialybę baigęs Preky
bos ir verslo mokykloje, šiuo 
metu savo malonumui studi
juoja Religijos studijų kolegi
joje. Seminarijos atvirų durų 
dienose jau lankėsi prieš kele
rius metus, šį kartą sužinojo 
apie jas iš skelbimo internete 
(www.katalikai.It). Atėjo norė
damas pasitarti su kompeten
tingais žmonėmis apie pašauki
mą. Džiaugėsi, kad tai pavyko. 
Galutinio apsisprendimo dar 
nėra, bet su metais jis ateina. 
Prisipažino, kad jaučia Dievo 
kvietimą ir pastebi ženklų. 

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

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

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

VISUOMET ruošiamos maldininkų kelionės -
Roma, Liurdas, Fatima 

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

nėra būtina, skambinkite ALGIUI MEDELIUI asmeniškai. 

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

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

ALGIS ir STEFA MEDELIAI Jei. 905-306-9563 
Visos paslaugos atsikviečiant gimines iš Lietuvos, arba Jums skrendanti Lietuvą. 
JAV DOLERIUS LIETUVOJE PRISTATOM Į RANKAS PER 7 DARBO 
DIENAS. Kreipkitės visomis savaitės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalbėkite su ALGIU MEDELIU 
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Liberalai nevieningi 
Liberalų partijos kandi

datai į vadovus savo politinė
mis nuostatomis nevieningi, 
kaip ir pati partija. Tai itin aiš
kiai parodė balsavimas dėl Af
ganistano misijos pratęsimo. 
Vieninteliai liberalai parodė 
susiskaldymą partijos viduje: 
24 balsavo už, 66 - prieš Ka
nados karių buvimo Afganis
tane termino pratęsimą. Toks 
pat nuomonių skirtumas ir 
tarp kandidatų į partijos va
dovus. Michael Ignatieff bal
savo už S. Harper pasiūlymą 
Gis palaikė ir JAV prezidento 
G. Bush karą Irake). Kiti 6 
kandidatai balsavo prieš. Bob 
Rae ir Gerard Kennedy pa
reiškė, kad jie nesutinka su 
misijos pratęsimu. Parlamen
tas yra nutaręs Kanados tai
kos palaikymo misijos laiką 
Afganistane pratęsti iki 2009 
metų. Afganistano valdžia 
pritaria, kad Kanada perimtų 
vadovavimą visoms NATO 
karinėms pajėgoms, ten esan
čioms. 

Australijos ministeris 
pirmininkas J ohn Howard 
trejetą dienų viešėjo Kanado
je. Svečias pasakė kalbą parla
mente, išreikšdamas padėką 
Kanadai už jos indėlį tarptau
tinėje kovoje su terorizmu. J. 
Howard taip pat paragino 
tvirčiau remti JAV pastangas 
toje kovoje. Tai pirmas Aust
ralijos vadovo apsilankymas 
nuo 1944 metų. Politologai, 
vertindami šią kelionę, tvirti
na, kad susitikimų ir kalbų 
tikslas buvo paskatinti dabar
tinės Kanados vyriausybės 
veiksmus ir įtaką tarptautinė
je kovoje su terorizmu. 

Nichola Goddard, 26, ar
tilerijos kapitonė, pirmoji mo
teris Kanados kariuomenėje, 
žuvusi Afganistane. Profesio
nali armijos specialistė kpt. 
Goddard rūpinosi artilerijos 
paruošimu ir planuojamais 
kariniais veiksmais. Jos auto
mobilį Kandaharo provinci
joje užkliudė raketinė priešo 
granata. Kanadietė ir ameri
kiečių civilis tarnautojas bei 
15 afganų_ karių buvo mirtinai 
sužeisti. Zuvusios kanadietės 
pagerbimas vėl sukėlė įvairių 
nuomonių dėl karinių laidotu
vių. Kanados valdžia yra už
draudusi spaudos atstovams 
dalyvauti karių laidotuvėse. 
Nuo karo pradžios Afganista
ne yra žuvę 16 Kanados karių. 

Kanada pirmoji iš Jung
tinių Tautų narių oficialiai 
siūlo keisti šios organizacijos 
vadovo - generalinio sekreto
riaus rinkimų tvarką. Lig šiol 
sekretorius buvo renkamas 
neribotam laikui. Kanados at
stovas ambasadorius Allan 
Rock siūlo, kad naujai renka
mas sekretorius būtų renka
mas tik vienam - penkerių ar 
septynerių metų terminui, 
mažinant galimybę tarnybi
niams piktnaudžiavimams ar 
kitiems nesusipratimams. 
Ambasadoriaus tvirtinimu, šią 
mintį remia ir kitų tautų atstovai. 

Greg Sorbara, buvęs On
tario finansų ministeris, pro
vincijos liberalų partijos pir
mininkas, sugrįžta į vyriausy
bę. Prieš metus apkaltintas 

asmeninių interesų pasinau
dojimu, jis atsistatydino iš pa
reigų, kol teismas atliko tyri
mą. Teismas pripažino, kad 
nėra jokių įrodymų apie taria
mus pažeidimus ir piktnau
džiavimą, todėl Sorbara var
das yra išbraukiamas iš įtaria
mųjų sąrašo. 

Toronto policija surengė 
patį didžiausią miesto istorijo
je masinį nusikalstamų gaujų 
apsupimo ir areštų vajų. Jame 
dalyvavo per 600 policininkų, 
specialiųjų tarnybų žmonių. 
Viename iš didžiausių nusi
kalstamų gaujų veiklos centre 
"Jamestown Crew" gyvena
majame rajone jie atliko 98 
kratas, sulaikė arti 80 nusikal
timais įtariamų asmenų. Kra
tų rezultatas: konfiskuota ke
lios dešimtys šaunamųjų gink
lų, 15 kg kokaino, šimtai tūks
tančių dol. Tačiau svarbiau
sias pasiekimas - nutraukta 
nelegali ginklų tiekimo iš JAV 
grandis. Manoma, kad mieste 
veikia per 70 nusikaltėlių or
ganizuotų gaujų, turinčių apie 
2,000 narių. 

Atlanto pakrantės pro
vincijos tobulina išduodamus 
vairuotojų pažymėjimus. Nau
jieji dokumentai bus pažymėti 
papildomais infraraudonai
siais ir holografiniais ženklais, 
daug sunkiau kopijuojamais. 
Šis žingsnis turi įtikinti JAV 
pasienio tarnybas, kad Kana
dos vairuotojų pažymėjimai 
tokie pat patikimi kaip ir pa
sas. Princo Edvardo salos pa
reigūnai naujuosius doku
mentus jau pradės išduoti šį 
rudenį; kitos trys provincijos 
- kiek vėliau. 

Kanados vyriausybė, at
sakydama į savo šalies ir pa
saulio gamtosaugos organiza
cijų raginimus neatsižadėti 
liberalų prisiimtų Kyoto įsipa
reigojimų, ieško kitų būdų 
mažinti oro užterštumui. Fe
deracinės valdžios pareigūnai 
rengia pasitarimą su visų pro
vincijų atstovais. Pasitarimo 
tikslas - skatinti kuro, turinčio 
daugiau etanolio, gamybą. 
Specialistai tvirtina, kad kuras 
iš kukurūzų ir kitų augalų, pa
dės padidinti bent 5% etano
lio kiekį jame (dabartinis sie
kia 1 % ). Sekdama JAV pavyz
džiu, vyriausybė svarsto gali
mybę finansiškai skatinti žem
dirbius, auginančius žaliavą 
šio švaresnio kuro gamybai. 
Kritikai perspėja, kad žem
dirbiai, užuot auginę maisti
nius augalus, gali pasukti pel
ningesniu keliu, ruošdami ža
liavą kurui ir mažindami 
maisto gamybą. 

Kanados gyventojai 2005 
m. vaistams išleido 25 bln. dol. 
- 11 % daugiau nei 2004. Dau
giausia vaistams vienas žmo
gus išleido Ontario provinci
joje (837), mažiausiai - Nu
navit ( 482). Per metus išrašyta 
400 mln. receptų, vidutiniškai 
kiekvienam iš mūsų - 12. Pats 
populiariausias vaistas Lipitor 
buvo paskirtas 11 mln. kartų, 
o parduota už 900 mln. Iš viso 
sveikatos apsaugai šalyje iš
leista 130 bln. - 17% šios su
mos išleista įsigyti vaistams. 

S.K. 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
TINKLO 10-METIS 
Greito aptarnavimo res

toranų tinklas "McDonald's" 
švenčia veiklos Lietuvoje 10-
metį, rašo DELFI. Paskelbta, 
kad nuo gegužės 18 d. visi 
restoranai, kuriuose "Mc
Drive" sistemos dėka galima 
nusipirkti maisto ir gėrimų 
neišlipant iš automobilio, 
dirbs visą parą. Pirmasis "Mc
Donald' s" restoranas Lietu
voje atsidarė 1996 m. gegu
žės 31 d. Vilniuje, šalia auto
busų stoties. Pirmą dieną ap
tarnauti 6,500 lankytojų. Per 
2005 m. buvo parduota 
334,000 sumuštinių "Big 
Mac". Baltijos valstybėse yra 
19 "McDonald's" restoranų -
po 6 Lietuvoje ir Latvijoje, 7 
- Estijoje. 

BRANGS DUONA 
BNS praneša, kad didieji 

prekybos centrai, išrankesni 
pirkėjai iš duonos rinkos iš
stumia vis daugiau kepyklų. 
Smulkieji tikisi išsigelbėti 
burdamiesi į susivienijimus, 
ir visi duonkepiai sutaria, jog 
duona netrukus neišvengia
mai brangs. 2005 m. duona 
brango apie 10%. Smulkią
sias kepyklas žudo didžiųjų 
prekybos tinklų reikalavimai, 
brangstantis gamybos trans
portavimas, pirkėjų prisiriši
mas prie prekės ženklo. Per 
metus kone 50% pabrango 
ruginiai miltai, tenka kelti ir 
atlyginimus. Duonos rinkai 
vadovauja "Vilniaus duona", 
kontroliuojama Suomijos 
bendrovės "Vaasan & Vaa
san". Antroji pagal užimamą 
rinkos dalį yra Kauno UAB 
"Fazer Kepyklos". 

AUGA FARMACUA 
Lietuvos farmacijos rinka 

ir toliau išlaikys augimo grei
tį - apie 15% kasmet, skelbia 
BNS. Ją skatina didėjanti gy
ventojų perkamoji galia, 
griežti ES reikalavimai. Pagal 
nupirktų vaistų ir maisto pa
pildų kiekį vienam gyventojui 
Lietuva dar 3-4 kartus atsilie
ka nuo ES vidurkio. Tačiau 
bendras farmacijos rinkos au
gimas daug priklausys nuo 
valstybės sveikatos apsaugos 
politikos kompensuojamų 
vaistų kainos. Vaistų var
tojimas atsiliko dėl jų kainos 
brangimo. Lietuvai įstojus į 
ES, iš rinkos buvo išstumiami 
daugelis ES nepriklausančių 
valstybių gamintojų vaistų, 
kurie neatitinka europinių 
reikalavimų. Spėjama, kad 
pardavimai augs ir eksportas 
didės, tačiau kai kurie lietu
viški vaistai kitais metais 
pabrangs. Iki kitų metų visi 
vaistai turės būti perregist
ruoti įrodant, kad jie gami
nami pagal aukštesnius ES 
reikalavimus. Lietuvos ga
mintojų vaistai užėmė apie 
5.5% Lietuvos vaistų rinkos, 
jų parduota daugiau kaip už 
62.5 mln. litų. 

AUGA ALAUS RINKA 
Lietuvos gamintojų alaus 

pardavimai per keturis šių 
metų mėnesius buvo 6.5% di
desni negu pernai sausio-ba
landžio mėnesiais, skelbia 
BNS. Lietuvos aludarių są
jungai priklauso šešios di
džiausios šalies alaus bendro
vės. Pirmauja Skandinavijos 
bendrovės "Baltic Beverages 

IĮolding" valdoma firma 
"Svyturys-Utenos alus". Ant
roji - Danijos bendrovės "Ro
yal Unibrew" valdoma "Kal
napilio-Tuuro" grupė, o tre
čioje vietoje - Suomijos alaus 
daryklos "Olvi" valdoma 
Kauno bendrovė "Ragu tis". 

SAVIŽUDYBIŲ 
STATISTIKA 

Pasauliniame Tarptauti
nės savižudybių apsisaugoji
mo organizacijos (IASP) 
kongrese, kuris vyko Durba
ne, Pietų Afrikoje, Lietuva 
buvo išskirta kaip šalis, kurios 
savižudybių rodiklis 2003 m. 
~uvo didžiausias pasaulyje. 
Simtui tūkstančių gyventojų 
teko 42.1 atvejo. Statistikos 
departamento duomenimis, 
2004 m. nusižudė 1381 žmo
gus. Kauno visuomenės svei
katos centro (KVSC) atliktų 
tyrimų duomenimis, 2002-
2004 m. Kauno apskrityje vy
rai 4-5 kartus žudėsi dažniau 
negu moterys. 13.15% savi
žudžių sprendimą lėmė svei
katos sutrikimai, 12.7% - as
meninės problemos, 10% -
alkoholizmas, 6.1 % - nesuta
rimai šeimoje, 23.6% - kelios 
priežastys. Net 65% žmonių 
savižudybei ruošėsi būdami 
neblaivūs. KVSC specialistų 
teigimu, savižudybių skaičių 
galėtų sumažinti tinkamas 
auklėjimas, savarankiškumo, 
atsakomybės, neigiamo po
žiūrio į žalingus įpročius die
gimas, socialinis teisingumas. 
Psichologinę pusiausvyrą pa
dėtų išlaikyti artimųjų, bend
radarbių bei aplinkinių jaut
rumas vieni kitiems, gebėji
mas padėti, tautos kultūros 
puoselėjimas, praneša BNS. 

APDOVANOTI MIESTAI 
Gegužės 12 d. Paryžiuje 

Europos tarybos Aplinkosau
gos, žemės ūkio ir regionų 
reikalų komitetas patvirtino 
sąrašą savivaldybių, kurios 
šiemet laimėjo Europos prizo 
pirmosios pakopos apdova
nojimus - Europos diplomus. 
Iš 27 skirtų Europos diplomo 
apdovanojimų net 6 atiteko 
Lietuvai - Alytaus, Panevė
žio, Druskininkų, Trakų, Šilu
tės ir Neringos savivaldy
bėms. Europos prizas teikia
mas Europos miestams už ak
tyvią veiklą plečiant tarp
tautinius ryšius ir bendradar
biavimą. Iki šiol Lietuvoje 
aukščiausią Europos tarybos 
apdovanojimą Europos mies
tams yra laimėjusi Klaipėda, 
kuriai prizas už aktyvų tarp
tautinį bendradarbiavimą su 
užsienio valstybių miestais 
skirtas 2003 metais. 

ATPIGO PAUKŠTIENA 
Lietuvos paukštynai dėl 

paukščių gripo grėsmės buvo 
priversti mažinti paukštienos 
kainas. Paukštienos vartoji
mas šalyje mažai pasikeitė, 
gyventojai beveik nereagavo į 
žinias apie paukščių gripą. 
Tačiau Lietuvos gamintojai 
net apie 15% sumažino did
menines gamybos kainas. Im
portuota paukštiena užima 
30% Lietuvos rinkos, kai ku
rių Europos sąjungos šalių 
gyventojams nebenorint pirk
ti net atpigusios paukštienos. 
Lietuvos paukštynai ir patys 
pardavė daugiau gamybos 
užsienyje, skelbia BNS. RSJ 

LIETUVIŲ TELKINIUOSE ii-----

Amerikos ... 
Atkelta iš 4-to psl. 

v Buvo klausimų ir siūlymų. 
Cia keletas jų: klausiama, ar dėl 
2006 m. pirmam paramos skirs
tymui paskirtos 500,000 dol. su
mos nenukentės lietuviškos ins
titucijos, nes pernai buvo pa
skirta 750,000 dol. Buvo siūlo
ma sumažinti administracines 
išlaidas, ieškoti būdų kaip ge
riausiai perduoti įgaliojimus 
ir t.t. 

Suvažiavime dalyvavo 7 
ALF įgaliotiniai iš įvairių vieto
vių ir nemažai svečių. Suvažiavi
mas prasidėjo 9.30; apie 2 v.p.p. 
suvažiavimo pirm. D. Kojelytė 
siūlė užbaigti suvažiavimą ir pra
dėti pietauti, kol baigsis balsų 
skaičiavimas. Suvažiavimas bu
vo baigtas sugiedant Tautos 
himną. 

Pietų metu buvo pranešti 
tarybos ir kontrolės komisijos 
rinkimų duomenys. Balsų skai
čiavimo komisijos pirm. dr. Vy
tas Narutis pranešė, kad į ALF 
t-bą 3 metams išrinkti: Ramū
nas Astrauskas, Rimas Domans
kis, Rimas Griškelis, Daina 
Kojelytė, Almis Kuolas ir Al
girdas Saulis. Į kontrolės komi
siją l metams išrinkti: Kazys 
Laukaitis, Dalia Povilaitienė ir 
Vytas Vaitkus. 

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

EDWARD LEUGOUD, 
iš San Francisco, 

nuolatinis Amerikos lietuvių 
fondo aukotojas, lietuvybės 
tikslams skyręs ir ALF paau
kojęs daugiau nei 12,000 (JAV) 
dolerių. Į Amerikos lietuvių 
fondą 2006 m. balandžio mėn. 
įstoję nauji nariai: Algimantas 
Rastauskas ($100), Nida Stan
kūnaitė-Schmedlen ($200), 
Irena Gečas McCarthy ($100), 
dr. Algis Rajeckas ($100); Juo
zas Daniliauskas $1JOOO įnašu 
pagerbė Elenos Sčiglienės 

šviesų atminimą, o Irena ir 
Vytautas Alksniniai atminimo 
įnašu pagerbė ambasadorių 
Anicetą Simutį ($100). Kvie
čiame tapti Amerikos lietuvių 
fondo nariais: 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439, 
USA, tel. 630 257-1616. 

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 

• 
1'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PIRŠTŲ DEFORMACIJOS 

~ NAGŲ DEFORMACUOS IR 

GRYBELfNIA I SUSIRG IMAI 

~ ĮAUGĘ NAGA I 

~ V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

+ VAIKŲ EISEN OS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIKrMAJ 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

fNDĖKLAIS 

+ PRilMAME VISUS 
L....:=:.::=:'.:__ _ _J PLANINIUS DRAUDIMUS 

+ STERI LOS [RANKLA I 

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

Lietuvos karininkai iš Camp Borden su vietiniais lietuviais, aplankę Wasaga Beach ir Collingwood 
apylinkes. Iš k.: kpt. Rimantas Lidė, Dana Sakienė, mjr. Evaldas Stakaitis, vyr. ltn. Darius Paukštė, 
kpt. Nomeda Vitkauskienė, Rūta Poškienė, Gedas Sakus, Kęstutis Poškos Ntr. K. Kisielienės 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ interneto tinklalapis www· tzib.com laukia jūsų apsilankymo. Kviečiame susipažinti 
su juo ir siųsti savo pastabas elektroniniu paštu - tevzib@oathcom.com 



Rusai apie Vilniaus konferenciją 
Toronto rusų savaitraštis Re

porter š.m. gegužės 12-18 d. lai
doje rašo: "Vilniuje įvyko tarp
tautinis viršūnių susitikimas -
'Bendra vizija bendros kaimynys
tės'. Jame, JAV-jų vicepreziden
tui Diek Cheney taktiškai vado
vaujant, dalyvavo Ukrainos, Gru
zijos, Moldovos, Latvijos, Lietu
vos, Estijos, Bulgarijos, Lenkijos, 
Rumunijos ir ES-gos užsienio 
politikos koordinatorius Solana 
ir NĄTO-ŠAS atstovai.( ... ) 

Sį pobūvį, kuriame Rusija 
dalyvavo kaip neutrali stebėtoja, 
galima pavadinti 'artimųjų ame
rikiečiams sambūriu'. Tai sanita
rinis kordonas. ( ... ) Skirtingai 
nuo ten skambėjusios kritikos 
rusų pozicija remiasi santūrumu. 
Rusija praktiškai visada visose 
srityse stengėsi neprileisti prie 
kraštutinumų. Visos pretenzijos 
ir visas rusiškos politikos trakta
vimas kyla ne iš mūsų, bet iš mū
sų oponentų. Tai jų pačių reika
las, mes jiems burnos užčiaupti 

negalime, tačiau rimtai kreipti į 
tai dėmesį irgi neverta. 

Objektyviai kalbant, visos 
Rusijai rodomos pretenzijos riša
si tik su vienu reikalu. Rusija vi
sai netikėtai virsta subjektu 
(veiksniu), o ne tarptautinės po
litikos objektu (dalyku)". 

Straipsnio autorius politolo
gas M. Leontjev tvirtina, kad Vil
niaus viršūnių konferencija tai 
"lėlių teatras". 

Linksmiau į tai žiūri Mask
vos savaitinis žurnalas Ogonek, 
kuris š.m. gegužės 8-14 d. laidoje 
apie Vilniaus konferenciją taip 
rašo: "Pačia nelinksmiausia Bal
tijos-Juodųjų jūrų Vilniaus foru
mo dalyve vietos žurnalistai pri
pažino Latvijos prezidentę. Vai
ra Vike-Freiberga į viršūnių susi
tikimą atvyko vėliau negu kiti 
prezidentai ir išvyko anksčiausiai 
iš visų - tą pačią dieną. Lietuvoje 
tai yra aiškinama tuo, kad Rytų 
Europos 'demokratijos sostinės' 
titulą Ryga pralaimėjo Vilniui. 

Reikia pripažinti, kad laimė
jimas Vilniui nelengvai atiteko. 
Nepriekaištinga 600 tūkstančių 
miesto gyventojų tvarka buvo su
griauta automobilių, vežančių 
svarbius asmenis spūstimi, sirenų 
kaukimu bei nuo kai kurių mies
to kvartalų saugumo dėlei nu
kreipimais. Ne juokai - į Lietu
vos sostinę malonėjo atvykti pats 
JAV-jų viceprezidentas. 

Labiausiai nukentėjusiais sa
ve laiko didelių parduotuvių val
dytojai. Jų kvartaluose buvo vieš
bučiai, kuriuose apsigyveno aukš
tieji svečiai. Saugumas neįsileido 
visų tų, kurie negalėjo įrodyti, 
jog tuose kvartaluose gyvena. 
Vienas iš verslininkų JAV apskai
čiavo, kad nustojo 40% pajamų, 
bet dėl demokratijos yra pasi
ruošęs kentėti nepriteklius. Tie
sa, kaip pasisakė Ogonek kores
pondentui - ne kiekvieną sa
vaitę". J.B. 

Buvęs Wasaga Beach miesto gyventojas Juozas Gudas prie pastato "Kauno Panemunės Slaugos namai" 
Ntr. atsiuntė V. Pačkauskas 

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 

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 

St. Petersburgo, FL, Lie
tuvių klubo kultūros būrelis 
balandžio 3 d. surengė popie
tę, kurioje prof. B. Vaškelis 
skaitė paskaitą apie rašytoją
poetą Kazį Borutą. Popietę 
pradėjo būrelio pirm. A. Kar
nienė, pranešdama ir apie bū
relio narių aukų rinkimą ne
turtingiems studentams Vy
tauto Didžiojo universitete 
Kaune šelpti. Prof. B. Vaške
lis, kalbėdamas apie Borutą, 
pirmiausia paminėjo, kad šis 
rašytojas priklauso A. Miški
nio, A. Vaičiulaičio, S. Nėries 
rašytojų grupei, o naujų for
mų ieškojimu buvo panašus į 
K. Binkį, J. Tysliavą, S. Šeme
rį. Jis savo būdu neįtiko nė 
vienai valdžiai, nes nemėgo 
nustatytos tvarkos. Studijavo 
Vienoje, kurį laiką gyveno Ry
goje, o 1931 m. grįžo į Lietu
vą. Jau 1932 m. už priešvals
tybinę veiklą buvo suimtas ir 
pasodintas į kalėjimą, amnes
tuotas po dvejų metų. 1946 
m. jį suėmė bolševikai, nuteisė 
už antikomunistinę veiklą ir 
ištrėmė į Sibirą. K. Boruta iš
leido lyrikos knygą. Iš beletris
tikos svarbi knyga buvo Medi
niai stebuklai. Bet svarbiau
sias jo veikalas - Baltaragio 
malūnas, išleistas 1945 m. So
vietinė kritika išpeikė knygą 
kaip netinkančią naujai epo
chai ir pašalino iš rinkos. Ant
roji šios knygos laida išleista 
1952 m. Čikagoje. Būrelio na
riai D. Mažeikienė, R. Mas
tienė, J. Giedraitienė, S. Vaš
kevičienė ir A. Karnius padek
lamavo iš K. Borutos kūrybos. 

Airija 
Vytas Šulys, 50 metų am

žiaus, buvo užpultas paauglio 
Dubline ir patyrė sunkius gal
vos sužalojimus. Airiai įsteigė 
"The Vytas Šulys" fondą ir 
buvo surinkta 100,000 eurų. 
Šiuo metu V. Šulys dar negali 
nei kalbėti, nei be pagalbos 
vaikščioti. Jis gyvena slaugos 
namuose. Juo rūpinasi žmona 
Neringa bei slaugos namų tar
nautojai. V. Šulys Lietuvoje 
buvo lakūnas, išvyko gyventi į 
Airiją. Užpuolimas įvyko ke
liems mėnesiams nuo jo atvy
kimo. 

Karaliaučiaus kraštas 
Algimanto Kezio, žinomo 

lietuvių fotomenininko, gyve
nančio Čikagoje, nuotraukų 
paroda Kitos erdvės buvo su
rengta Karaliaučiuje. Tokią 
naujieną fotografas patyrė, 
kai jam iš Lietuvos buvo at
siųsta rusiško laikraščio 
straipsnio apie parodą kopija. 
Mat A. Kezys savo fotografijų 
ciklą Millenium Park padova
nojo Vilniaus dailės muziejui. 
Talentingo fotografo gerbėjas 
filosofas ir dabartinės Lietu
vos kultūros atstovas A. Juo
zaitis Karaliaučiuje pamatęs 
minėtą fotografijų ciklą, nu
tarė jų parodą surengti Kara
liaučiuje. Ji praėjo gana sėk
mingai, susilaukusi lankytojų 
dėmesio. O pats nuotraukų 
kūrėjas A. Kezys įvykiu buvo 
maloniai nustebintas ir džiau
gėsi, kad jo nuotraukos ke
liauja ir yra kam nors įdomios, 
gyvos. 

Gudija 
Lietuvos konsulate Sei

nuose buvo surengta Birutės 
Kuckaitės iš Gervėčių tapy
bos paroda, vėliau perkelta į 
Punską, kur susilaukė ypatin
go lankytojų dėmesio. B. Kuc
kaitės darbai, kaip rašoma 
Gudijos lietuvių laikraštyje 
Lietuvių godos, yra jos kūry
bos tikras himnas savajai gim
tinei - Gervėčių kraštui, jo 
žmonėms, piešiniais, spalvo
mis išreiškiantis kaimo žmo
nių dvasinį pajautimą. 32 B. 
Kuckaitės paveikslus įsigijo 
Lietuvos valstybinis muziejus. 
Taigi dalį jos darbų galima pa
matyti Chodkevičių rūmuose 
Vilniuje. 

Vokietija 
Balandžio-birželio mėne

siais vyksta tarptautinis festi
valis Scena šiaurės Reino Jtest
falijoje. Šį kartą viešnios teisė
mis dalyvauja Liety.va kartu 
su Latvija ir Estija. Siame fes
tivalyje dalyvaus daugiau kaip 
100 Lietuvos menininkų. Jo 
lankytojai bus supažindinti su 
įvairiomis kultūros sritimis: 
muzika, kinu, teatru, literatū
ra, vizualiniu menu. Muziki
niuose renginiuose numatyta 
pristatyti įvairių krypčių bei 
stilių muziką. Bielefeld, Dort
munde ir Kiolne koncertuos 
P. Vyšniauskas ir J. Milašius. 
Prof.VD. Katkaus vadovauja
mas Sv. Kristoforo orkestras 
atliks dabartinių laikų Lietu
vos kompozitorių kūrinius. 
Keturiuose miestuose bus at
likti M.K. Čiurlionio styginio 
kvarteto ir garsiosios arfinin
kės R Sitruk koncertai. Lietu
vos šokį parodys Kauno mo
dernaus šokio teatras "Aura". 
Užsieniečiams bus rodomas 
režisieriaus G. Varno spek
taklis Merlinas arba nusiaubta 
šalis ir B. Marcinkevičiūtės 
Paskutinė naktis. Miunsterio 
miesto muziejuje veiks didelė 
A. SJitkaus fotografijų paro
da. Ziūrovai galės susipažinti 
su V. N avasaičio, A. Matelio, 
R. Levalio ir Š. Barto filmais. 
Dusburge ir Dortmunde bus 
rodomi video meno kūriniai, 
atskleidžiantys Vilniaus kas
dieninio gyvenimo ritmą bei 
unikalumą. Lietuvos progra
mą festivalyje organizuoja 
Lietuvos institutas ir Lietuvos 
kultūros atstovas Vokietijoje 
kartu su joje veikiančia Lietu
vos ambasada. 

Suomija 
Vakarų Suomijoje, Turun 

mieste, Lietuvos piliečiai 
bandė įsiveržti į brangenybių 
parduotuvę. Policija, mėginu
sius pabėgti vogtu automobi
liu, suėmė. Jie nakties metu 
daužė vitrinos langą, tačiau 
stiklas nedužo. Pradėjus veikti 
aliarmui, vagys sėdo į auto
mobilį ir bandė pasprukti. Jie 
buvo sulaikyti, kai automobi
lis įvažiavo į griovį. Paaiškėjo, 
kad automobilis buvo pavog
tas prieš tris dienas. Trys Lie
tuvos piliečiai, maždaug 20 
metų amžiaus, buvo uždaryti į 
daboklę. Kaip skelbia BNS, 
Suomijoje ne pirmas panašus 
plėšikavimas. Neseniai jauni 
lietuviai apiplėšė banką toli
moje Suomijos šiaurėje ir bu
vo pagauti, kai jų automobilis 
nuslydo į griovį. J.A. 



8 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2006.V.30 Nr. 22 

DR. EGIDIJUS MAŽINTAS 

Kitais metais (2007) su
kaks 250 metą nuo vieno žy
miausio XVIII-XIX š. Lietuvos 
teatrą vadybininko, artisto, 
dramaturgo, kompozitoriaus, 
režisieriaus, rašytojo, operos 
dainininko (boso), mecenato, 
impresarijo, teatro kritiko, 
menotyrininko, teatro pedago
go V. Boguslavskio (1757.Iv.9-
1829.VII.23) gimimo, 1785 m. 
įsteigusio viešąjį Vilniaus teat
rą su operos, dramos ir baleto 
trupėmis. V. Boguslavskis -
LDK režisierius, kuriam pa
vyko į teatro scenas perkelti 
net 5 skirtingų pavadinimų W. 
Shakespeare'o veikalus: Ham
letą, Makbetą, Romeo ir Džiul
jetq, Venecijos pirklį ir Karalių 
Lyrą. 

Vaidybos žymūnas Vilniuje V. Boguslavskio teatrinė 
veikla labai plati: jis parašė ke
letą originalių veikalų: labai 
populiari opera Krokuviečiai ir 
kalniečiai, taip pat aktoriaus 
meistriškumo vadovėlį Dra
maturgija arba scenos meno 
mokslas. Sekdamas lietuviais 
didikais vėl atgaivino Vilniuje, 
vėliau Varšuvoje teatrinę mo
kyklą ir jose dėstė, parengė di
delį būrį scenos darbuotojų, 
įsteigė pirmąjį viešą teatrą Vil
niuje. 

LDK teatro režisierius Vaclovas Boguslavskis 

gurguolėmis sudardėdavo bū
riai kaimo žmonių, Vacys pra
dėjo užsirašinėti ir nedrąsiai 
tarti lietuviškus žodžius: ačiū, 
dėkui, daina, vaidinimas, mu
gė, giedoriai, giesmė, labanakt. 
Pirmieji patirti įspūdžiai Vil
niuje V. Boguslavskiui padėjo 
pasirinkti Lietuvą kaip idea
liausiai tinkamą šalį teatro va
dovui. Vėliau jis vadins mistiš
kąjį legendomis apipintą kraš
tą "gimtine". Pamilti Vilnių su , 
jos mielais, nuoširdžiais gyven
tojais padėjo ir pirmoji meilė -
jaunutė sodžiaus mergina, su
tikta Belmonte, prie Vilijos 

nioji jo ranka, nemažai prisi
dėjo prie administravimo. Jis 
puikus komikas, geras operos 
solistas, daug nusipelnęs pe

~~·~~ ~ dagogas. Rūmų savininkė, pa
bendravusi su svečiu ir padėjė
ju, buvo sužavėta bendravimo 
kultūra, manieromis, puikiu 
užsienio literatūros ir teatro 
išmanymu. 

Visada buvo žmonių, ži
nančių ir suvokiančių savo mi
sijos reikšmę. Vizijos aplankiu
sios jauną artistą V. Boguslavs
kį (menininko protėviai vadi
nosi Bogušiais) su prancūzų 
teatro trupe viešint Vilniuje 
1777 m. buvo lemtingos. Po 
prancūzų teatro trupės spek
taklių su Moliere'o, Voltaire'o, 
Baumarchais'e, Mersier'e sce
nos veikalais, V. Boguslavskis 
ilgai klaidžiojo po karnavalinį, 
šventišką, vakarėjantį Vilnių, 
šurmuliuojantį lenkiškai, gu
diškai, prancūziškai, lotyniš
kai. Šias keturias kalbas V. Bo
guslavskis daugmaž gerai mo
kėjo. Thčiau besižvalgydamas 
po margaspalvį turgų, į kurį 

krantų. 
Vilniaus miesto magistra

tas miesto šventėms samdyda
vo orkestrus. Thip ir tada 1788 
m. už 60 auksinių pasamdė or
kestrą, kad jis grotų tris šven
čių dienas Rotušėje. Orkestrai 
grodavo per šv. Velykas ir šv. 
Kalėdas ne vien visuomenei 
aikštėse, bet ir parkuose, dva

Vaclovas Boguslavskis 

Rūmus V. Boguslavskis 
netrukus suremontavo, įrengė 
sceną, ir trupė 1785 m. pava
sarį pradėjo vaidinti. Jaunystės 
meilės mieste Vilniuje artistas 
apsistojo penkeriems metams. 
V. Boguslavskis pastoviai ir 
tvarkingai rašė atsiminimus, 
kuriuose daug vietos skyrė Vil
niaus laikotarpiui bei ryšiams 
su Lietuva. 

Jis statė tuo metu Vakarų 
Europoje populiarias Piksere
kuro melodramas. Apskritai, 
Boguslavskio teatro repertua
ras buvo panašus į Moravskių: 
šalia klasikinių scenos veikalų, 
italų operų buvo statomos me
lodramos, tragedijos ir kitokie 
veikalai, susilaukę didelio po
puliarumo. 

ruose. 

lektyvų, atskirų gastrolierių iš 
įvairių Europos valstybių. At
sirado ir stacionarinių dramos, 
baleto, operetės ir operos ko
lektyvų. 

Ypač daug tokių koncertų 
buvo rengiama tada, kai Vil
niuje ar lietuvių tankiai apgy
vendintame Gardine vykdavo 
tribunolo sesija, susirinkdavo 
seimai ir iš artimesnių ar net iš 
labai tolimų provincijų. Suva
žiuodavo bajorų, gyventojų, o, 
antra vertus, atvykdavo ir įvai
rių teatrinių bei muzikinių ko-

Stacionarinį viešą teatrą 
ėmėsi atkurti Vilniaus miesto 
magistratas. Teatras ne tik tu
rėjo tenkinti gyventojų kultū
rinius poreikius, bet ir būti ma
gistrato pelno šaltinis. Atvyki
mas buvo mistiškas. V. Bogus
lavskis apsistojo Oskerkų rū
muose. 

Jokūbas Hempinskis (K.em
pinis) atvyko į Vilnių su Bo
guslavskiu ir dirbo su juo visus 
penkerius metus: buvo deši-

Iš tų atsiminimų aiškiai su
vokiame autoriaus asmenybę, 
jo glaudžiausius ryšius su teat
ru, įvairiopą teatrinę veiklą: jis 
buvo dramos aktorius ir ope
ros dainininkas (bosas), rašė 
pats ir vertė scenos veikalus, 
buvo režisierius ir impresari
jus, demokratiškai nusiteikęs 
LDK pilietis, simpatizavęs 
1794 m. sukilimui, bet būda
mas diplomatas, sugebėjo vė
liau rasti kalbą su okupacinės 
carinės valdžios atstovais ir 
įtikinti teatro spektaklių buvu
sioje LDK teritorijoje, tame 
tarpe ir Vilniuje, būtinybe. 

Atsiminimuose daug vie
tos jis skiria savo bendradar
biams, jų gyvenimui bei kūry
bai apibūdinti. Po to, kai su
tvirtėjusi Vilniaus teatro trupė, 
vadovaujama V. Boguslavskio 
gastrolėse susilaukė didelio 
pasisekimo, likimo pirštas me
nininką eilinį kartą vėl išstums 
iš pernelyg intensyvios ir įsi
siūbavusios veiklos Vilnijoje. 
Įvertinęs V. Boguslavskio pa
siekimus Vilniuje, lenkų dva
riškių įtakojamas Lietuvos Di
dysis kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius įsako tuoj pat, vieti
nių žiūrovų mėgstamam V. Bo
guslavskiui palikti Vilnių ir 
persikelti Varšuvon. 

JUSTINAS PIKŪNAS 

Iškilaus graikų filosofo Platano 
mintimi meilė yra dieviškas pamišimas, 
skirtas pamilusio asmens visam gyveni
mui. Vėliau jis sutaurino meilę, nes ne
galėjo palikti pamilusį žmogų visam 
amžiui emociškai sutrikusiu. Platano 
idealistinėje filosofijoje meilė yra suvo
kiama dvasinio ryšio prasme, kai myli
mame asmenyje yra atpažįstamas uni
versalių grožio ir gėrio idėjų pasireiški
mas, kaip jų atspindys. Platoniškoje 
meilėje atrandame dvasinį jausmą ir 
bendrumą bei kito asmens aukštą verti
nimą. Jam nuoširdžiai linkima kuo ge
riausios sėkmės ir laimės. 

Dantė Alighieri atskleidė mistinę 
meilę apdainuojančios poezijos žavintį 
grožį ir didingumą. Dantės meilėje jau
nutei Beatričei nėra erotiškų požymių; 
ji net nėra vaizduojama kaip konkreti 
jaunuolė, o tik kaip idealizuotas moters 
grožio idealas, skatinąs kilnumą ir tobu
lumą. 

Dažnai nūdienos meilės pasireiški
mai yra vien seksualumo išraiškos. Bri-

Kas yra meilė? 
tų-amerikiečių vadinamasis "love-mak
ing" (bučiavimasis, glamonėjimasis) yra 
seksualinio elgesio vyksmas, dažnai ne
turįs jokio ryšio su tarpasmene meile. 
Jaunatvėje meilės ir sekso objektai pa
prastai yra skirtingi, nors subrendusio 
asmens tarpsniuose jie dažnai susilieja 
- ir sukuria pagrindą neišardomai 
šeimai. 

Kas yra meilė, bent iš dalies atsklei
džia enciklopedijos ir didieji žodynai. 
Didysis LKZ (VII t., psl. 1011) meilė 
yra aprašoma penkeriopai. Visų pirma 
tai yra prisirišimo, atsidavimo kam nors 
jausmas, pvz. "Dėkui tėveliui, dėkui 
motinėlei - be meilės neguliau, be mei
lės nekėliau". Antra, meilė yra stipraus 
potraukio prie kitos lyties asmens jaus
mas. Jaunystėje šis jausmas būna labai 
intensyvus, bet ir trapus kaip stiklas. Šį 
jausmą gaivinant suaugusiojo tarpsniuo
se, jis įgyja didelio pastovumo. 

Trečia, meilė reprezentuoja kaip 
meilės objektą kitą asmenį, t.y. mylimąjį 
ar mylimąją, vyrą, žmoną ar vaikus. Thi 
susikūrusios meilės pasekmė, ryšys, 
kuris nenutrūksta, net ir mylimajam 
išvykus toli į svetimą kraštą. Sunku 
pašalinti iš sąmonės ir vaizduotės kada 
nors tikrai mylėtą asmenį. Kaip ir kiti 
artimieji, jis ar ji metų metais lieka 
intrapsichinės šeimos nariu. Gal nusteb
sime, bet meilė šiam žodyne taip pat yra 
vadinamos vaišės - valgiai ir gėrimai -
pateikiami giminėms ir svečiams, k. a. 
"ko gi bereikia, visokios meilės stalas 
nukrautas". Penkta, meilė yra pamėgi
mas, potraukis, stiprus linkimas į ką 
nors, pvz. "Darbo ir meilės dirva rei
kalauja". 

Gyvenimo eigoje yra įgyjamas mei
lės sentimentų spektras: Dievo meilė, 
tėviškės ir tėvynės meilė, muzikos ir 
poezijos meilė, meilė senovės lietuvių 

dainoms - šios ir kitos meilės sąvokos 
gali pasireikšti jau vaikystėje, jos sklei
džiasi ir sužysta jaunatvėje ir brandos 
amžiuje. Meilė yra daugiau negu išsako 
duotieji jos apibūdinimai. Tikroji meilė 
atveria žmoguje tai, kas kilnu: jaunatvės 
džiaugsmą ir laimės šypsnius, žavėjimąsi 
grožiu ir poezija, taurumą, skaistumą ir 
idealo žavesį. 

Meilei suliepsnojus, smegenyse 
gausėja endomorfinai; su kylančiu malo
numu išeinama iš savojo "aš" ribų - eu
forija virsta ekstaze. Laimės kibirkštys 
sužimba visomis prizmės spalvomis, vi
sais simfonijos garsais. Thi gilus vidinis 
egzistencinių vertybių išgyvenimas - vi
suotinio gėrio, grožio, tiesos ir šventu
mo pajautimas. Intuityviai meilė (ir pro
tas) atveria duris į transcendenciją, ku
rią ypač jaučiame Dievo ir idealų meilė
je. Jos dėka artėjama prie laimės šalti
nio, prie to paslaptingo ir nesibaigiančio 
optimizmo ir jaunatviškumo. Meilė yra 
ta susikurianti asmenybinė jėga, kuri 
žmones artina ir jungia vieną su kitu, su 
aplinka, pasauliu ir Visatos Kūrėju. 

Turonto tautinių šokią grupės "Atžalynas" 35-mečio koncerte š.m. balandžio 29 d. (Runnymede Collegiate, Turonte) pavaizduoti lietuviški vestuviniai šokiai sujauno
sios mėtymu bei šakočiu Ntr. L. Jonaitytės 



Verbų sekmadienį Vilniuje Ntr. R. Piečaitienės 

Laisvės paukštis 
Ųažyti žemės lopinėli, 
Zemynuose prie vandenų. 
Tu - Paukštis, skrydžiui 

Šarvuoti tankai ant kalvos. 
S.,kubėjom ginti gimtą šalį, 
Zemelę šventą Lietuvos. 

Neparvažiuos namo 
studentas. 

Loretos nesulauks mama. 
pasikėlęs. 

Tave Tėvyne vadinu. 

Tamsi naktis ir baltas sniegas. 
Danguj žvaigždelės nė vienos. 
Nutyla radijas. Nemiega 

Vaišinomės prie Seimo duona, 
Dainavom tautiškas dainas. 
Prie bokšto, žiedlapius 

Žibėk, žibėk, vilties žvaigždele, 
Virš mūs trispalvės vėliavos. 
Kas pakartos didvyrių kelią, 
Kas vėl už Lietuvą kovos? 

raudonus 
Išbarstė stepių aguona. 

Tik priešas, žemės svetimos. 

Viršuj bombonešių ugnelės. 
Vikšrais šarvuočių iškedentas 
Raudonas sniegas, aimana. 

LIUDVIKA MARMIENĖ, 
Marijampolė 

ŠYPSOKIMĖS 

L. STANKEVIČIUS 

•Koks yra skirtumas tarp gydytojo ir grožio 
salono patarnavimo? 

- Gydytojas prailgina gyvenimą, o grožio 
salonas - jaunystę. 

• Ką daryti, kad žmona būtų graži? 
- Tegul ji sudaužo veidrodį. 

• Kodėl žmonės kelia vieną koją, paskui kitą, 
kai jie vaikščioja? 

- Jeigu jie pakeltų abidvi kojas iš karto, tai 
nukristų. 

• Koki9s dienos savaitėje prasideda su raide Š ir V? 
- Siandien ir Vakar. 

• Kaip žinoti, kada būna prezidento rinkimai? 
- Kai kandidatai kilnoja mažus vaikus ant 

savo rankų. 

• Kaip sužinoti, nuo ko žmogus mirė? 
- Pažiūrėkite į vainikų užrašus; ten parašyta: 

"Nuo žmonos", "Nuo sesers" ir t.t. 

Idėjų mugė 
Nepaprastai sukasi laiko karuselė. Pasku

tinieji 2005-2006 mokslo metų žingsniai. Į Ro
kiškio "Romuvos" gimnazijos biblioteką sugu
žėjo rajono švietimo įstaigų bibliotekų darbuo
tojos. Vyko seminaras Idėjų mugė. Biblioteki
ninkės susipažino su literatūros parodų rengi
mo ir pristatymo informacijos vartotojams 
metodika, o kaip vaizdinė medžiaga buvo joms 
pristatoma literatūros paroda Vaikai fotografi
jose. Parodoje buvo eksponuojami fotoalbu
mai, kuriuos gimnazijos bibliotekai padovano
jo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 
(direktorius Mykolas Karčiauskas ). Literatū
ros parodoje eksponavome ir autografuotus 
fotoalbumus, kuriuos Rokiškio "Romuvos" 
gimnazijos bibliotekai padovanojo kraštietė 
poetė, rašytoja Alė Rūta. 

Spalvomis literatūros parodą paįvairino 
eksponuojamos moksleivių fotografijos, kai jie 
dar buvo maži, o šiandien jau abiturientai... 
Nemažas dėmesys seminaro metu buvo skiria
mas kraštotyrai. Diskusijoje Kiek mums šian
dien aktuali kraštotyra? dalyvavo Rokiškio ra
jono savivaldybės viešosios bibliotekos Biblio
grafijos informacijos ir kraštotyros skyriaus 
vedėja Rita Viskaitienė. Ji apžvelgė ką jų bib-

• Aš nesuprantu, kodėl daug jaunų merginų 
išteka už turtingų senių? 

- Jeigu kas jums dovanotų vieno milijono 
vertės čekį, ar jūs žiūrėtumėte į to čekio datą? 

• Kelintą valandą pensininkas eina miegoti? 
- Po trijų valandų, kai jis užmiega sėdė

damas fotelyje. 

• Kodėl pensininkai skaičiuoja centus? 
- Kadangi jie vieninteliai, kurie tam turi 

laiko. 

• Kas yra sklerozė? 
- Tai liga, apie kurią gali užmiršti. 

• Kuo baigiasi kiekvienas gimtadienis? 
- Raide "S". 

• Ką reiktų daryti, kad žmona nelieptų man 
plauti indų? 

- Nupirkite jai labai brangius indus. 

• Kas skiria turtingus nuo vargšų? 
-Pinigas. 

• Kurie yra puošniausi Vilniuje senelių namai? 
- Seimo rūmai. 

lioteka ketina artimiausiu metu nuveikti, kuo 
mokyklų, gimnazijų bibliotekų darbuotojos 
gali prisidėti kaupiant ir populiarinant krašto
tyros literatūrą. Nemažai buvo diskutuojama 
apie Rokiškio rajono kraštotyrinio pobūdžio 
leidinius, kurie nevisada pasiekia gimnazijų ir 
mokyklų bibliotekas. Seminare dalyvavęs Ro
kiškio "Romuvos" gimnazijos direktorius Ge
diminas Matiekus patarė raštu kreiptis į rajo
no savivaldybės administratorių dėl operaty
vaus kraštotyros leidinių gavimo. Jis pasidžiau
gė, kad gerąja bibliotekinės veiklos patirtimi 
švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojos pasi
dalina išvykdamos į kitas rajono ir šalies biblio
tekas. Direktorius siūlė įdomių idėjų pasisemti 
išvykti į užsienį (Rokiškio rajono savivaldybė 
bendradarbiauja su Latvijos respublikos Cesio 
miestu). Rokiškio "Romuvos" gimnazijos bib
liotekoje rajono švietimo įstaigų bibliotekų 
darbuotojos turėjo galimybę susipažinti su pa
rengtų kraštotyros darbų ir naujų knygų paro
da ir kraštietės poetės, rašytojos Alės Rūtos 
dovanota Rokiškio "Romuvos" gimnazijos 
bibliotekai autografuotų leidinių kolekcija. Ti
kimės, kad švietimo įstaigų bibliotekų darbuo
tojos naujomis idėjomis papildys 2006-2007 
mokslo metų veiklos programas. 

Reda Kiselytė, 
Rokiškio "Romuvos" gimnazijos bibliotekos vedėja 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Rašytoja Jurga Ivanaus

~itė po pusmečio gydymosi 
Svedijos ligoninėse grįžo į Vil
nių. Pokalbyje su Lietuvos ži
nių korespondente rašytoja 
tarp kitko pasakojo, kad "gal 
tai nuskambės keistai, bet per 
šį pusmetį mačiau nepalygina
mai daugiau gėrio nei blogio, 
ir patyriau kur kas intensyves
nį džiaugsmą nei per visą savo 
gyvenimą. Šalia manęs ir toli 
nuo manęs esantys žmonės iš
spinduliavo tolius gerumo ir 
šviesos srautus, kad ėmiau iš 
esmės kitaip galvoti apie žmo
giškąją prigimtį. Akimirkomis 
man atrodydavo, kad galbūt 
kažkokiu panašiu žvilgsniu 
žmoniją ir kiekvieną iš mūsų 
regi Dievas, todėl Jam visi at
rodo nusipelnę meilės ( ... ) 
Tik dabar pradedu suprasti 
tuos, kurie tvirtina, kad ligą ir 
kančią priėmė kaip didžiausią 
Dievo dovaną. Pritariu jiems, 
nes jei ne ši Dovana, apie pa
saulį, žmones ir save pačią ži
nočiau kur kas mažiau." Ra
šytoja užsiminė ir apie pla
nuojamą knygą, "kuri gal ir 
nepretenduos į aukštąją, 'eliti
nę' literatūrą, tačiau pastarai
siais mėnesiais man atsisklei
dė daugybė naujų, tikrų daly
kų, apie kuriuos norėčiau pa
rašyti tiems, kurie tokius teks
tus nori skaityti." 

Klaipėdos muzikiniame 
teatre balandžio 22 dieną, ru
sų kompozitoriaus Dmitrij 
Šostakovičiaus 100 metų gimi
mo jubiliejaus minėjime, 
skambėjo jo Simfonija Nr. 13, 
b-mol, op.113 orkestrui, vyrų 
chorui (bosams) ir solistui 
(bosui). Simfonija parašyta 
pagal poeto Jevgenij Jevtu
šenkos eiles. Kompozitorius 
pradėjo nuo simfoninės poe
mos Babij Jar (tuo vardu buvo 
pavadintas slėnis netoli Kije
vo, kur naciai sušaudė ir pa
laidojo tūkstančius žydų), bet 
susipažinęs su kitais poeto ei
lėraščiais ir radęs juose daug 
artimų minčių bei nuotaikų 
(Jevtušenka garsiai ir atvirai 
kalbėjo apie baisų Stalino pa
likimą, atitekusį liaudžiai -
veidmainystę, prisitaikėlišku

mą, karjerizmą, neprincipin
gumą, baimę), poemą pavertė 
simfonija, kurią sudaro pen
kios dalys: Babij Jar (Adagio ), 
Humoras (Allegretto ), Par
duotuvėje (Adagio ), Baimės 
(Largo) ir Karjera (Alleg
retto). 

Tryliktoje simfonijoje kom
pozitorius naudoja buityje 
skambančių melodijų moty
vus (tango, valsą), bet čia jie 
suskamba drastiškai, tampa 
kasdienybės parodija - Karje
ros dalyje yra nepaprastai sar
kastiškas biurokrato valsas: 
vos vos girdisi smuikai, šaluti
nė tema dreba, tarsi bijodama 
mažiausio nukrypimo nuo "ge
neralinės linijos" ir įsiklausy
dama į kiekvieną šnaresį. To
kiu būdu kompozitorius išver
čia poetinę kalbą į muzikinę, 

posmai įpinami į muziką, tam
pa jos konstrukcijos dalimi. 
Sudėtingas kūrinys pasižymi ir 
muzikinio pasakojimo nova
toriškumu, ir atlikėjų sudėtimi. 

Įdomi šios simfonijos prem
jeros istorija. Likus vos ke
lioms dienoms iki premjeros, 
Nikita Chruščiovas susitikime 
su kūrybine inteligentija pa
stebėjo, kad kompozitorius 
"parašė kažkokią simfoniją 

Babij Jar ir iškėlė niekam ne
reikalingą žydų klausimą". Iš
sigandę valdžios, dirigentas 
J evgenij Mravinskis, dirigavęs 
visas ankstyvesnes Šostakovi
čiaus kūrinių premjeras, ir so
listas Boris Gmyria atsisakė ją 
atlikti. Premjeros dieną val
džia ilgai neleido pradėti ge
neralinės repeticijos, kuri vis
tik įvyko baiminantis užsienio 
reakcijos dėl kūrybinių laisvių 
suvaržymo. Nepaisant šių visų 
trukdymų, Tryliktoji simfonija 
skambėjo Maskvoje, Konser
vatorijos didžiojoje salėje 
1962 m. gruodžio 18 dieną. 
Maskvos filharmonijos or
kestrui ir Jurlovo kapelai diri
gavo Kiril Kondrašinas, solo 
partiją dainavo B. Gromads
kis. Premjeros netransliavo, 
neįrašinėjo, nefilmavo, neap
rašė spaudoje, bet salė buvo 
sausakimša - pasisekimas bu
vo stulbinantis. 

Lietuvos liaudies kultū
ros centras Vilniuje kovo pa
baigoje pristatė naują kom
paktinę plokštelę Kryždirbystė 

Lietuvoje. Plokštelėje - kurio
je tilpo apie 600 nuotraukų ir 
filmuota medžiaga - norima 
pristatyti kuo platesnį Lietu
vos kryždirbystės vaizdą: kry
žių, koplytėlių, koplytstulpių 

formų įvairovę, ikonografiją, 

apeigas ir geriausius meistrus. 
Lietuvių kryždirbystės tradi
cijų unikalumas, jų gyvybingu
mas yra pripažinti pasauliniu 
mastu: 2001 metais lietuvių 
kryždirbystė buvo įrašyta į 

UNESCO Žmonijos žodinio 
paveldo šedevrų sąrašą. 2001 
metais buvo sukurtas režisie
riaus Justino Lingio doku
mentinis filmas apie Lietuvos 
kryždirbystę. 1999 metais bu
vo išleistas Antano Buračo ir 
Antano Stravinsko etnografi
nių nuotraukų albumas Kryž
dirbystė Lietuvoje, kuriame til
po apie 1,200 kūrinių. G.K. 

Lietuviškas kryžius Vilniaus 
Antakalnio kapinėse 

Ntr. G. Kurpio 
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KASOS VALANDOS: pinnad., 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.; 
sekrnad. 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.; sekrnad. nuo 9 Y.r. iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI per 67 milijonus dolerių 

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

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

term. ind ..•.......... 3.75% 

IMAUŽ: 
Asmenines paskolas 

nuo .........• 7.00% 

Sutarties paskolas 
nuo .........• 7.00% 

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 •••• 6.00% 

Duodame CMHC 
apdraustas nekilnojamo 
turto paskolas 

Duodame komercines 
nekilnojamo turto paskolas 

KELIAUJANT Į EUROPĄ NEUŽMIRŠKITE ĮSIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLUS" KORTELE 

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

iPod 
. . . puiki dovana jaunimui, 

kuris atidaro ir naudoja sąskaitą 

PRISIKĖLIMO KREDITO 

KOOPERATYVE 

JAUNIMAS NUO 16IKI 25METŲAMŽJAUS 

PRISIKELIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

su ŠTURMU 
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

LĖKTUVU arba LAIVU 

905• 271 • 8781 
PETRAS ŠTURMAS 

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

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Police Training Initiatives Continue 

Policijos projekto iniciatorius, supt. Ted Price (1-as iš k.), pagalbininkė Dana Styra, svečiai - Lie
tuvos policijos gen. komisaro pavaduotojas Kęstutis Lančinskas (viduryje) ir gen. prokuroro pava
duotojas Gintaras Jasaitis, serž. Algis Malinauskas (OPP) prie Toronto Prisikėlimo parapijos 
š.m. balandžio mėn. Ntr. J. Gatavecko 

In J anuary of 2002, through funding ob
tained from the Canadian International Deve
lopment Agency, we were able to bring several 
Lithuanian Police officials to Canada. During 
that visit we introduced them to the Canadian
Lithuanian Community, many of whom had 
been born in Lithuania. The initial meetings 
were somewhat stressful; emotions were stirred, 
possibly on seeing the uniforms. During those 
initial meetings it became very evident Lith
uania's police wanted to change, wanted to bet
ter serve their people. The Canadian-Lithuanian 
community responded by funding the first Lith
uanian Community Policing Best Practices Sym
posium in Trakai. 

The training project was able to sustain sev
eral official exchanges between members of the 
Toronto Police and the Ontario Provincial Police 
and the Lithuanian Police and later with the 
Lithuanian Prosecutor's Office. 

General Vytautas Grigaravičius introduced 
Community Policing that has now been imple
mented in virtually every police commissariat. 
Community-Police Advisory Committees are 
also in their infancy in those commissariats. 

The same can be said regarding the Lith
uanian Prosecutor's Office. Following his return 
to Lithuania, Deputy Prosecutor-General Gin
taras Jasai tis implemented Ontario Domestic 
Abuse Protocols in Lithuania. This was a major 
step for the protection of Lithuania's women 
and children. 

Trust has been built through the various ex
changes that have taken place. During two self
funded visits by a Canadian prosecutor, a Cana
dian pathologist and Ted Price, General Vytautas 
Grigaravičius and Deputy Prosecutor-General 
Jasai tis expressed a desire to return to Canada 
to obtain additional executive-level training. 

A request was communicated to the Cana
dian Lithuanian Community earlier this year 
and the response has made it possible for the 
training initiative to become reality. Severai 
Canadian-Lithuanians responded with dona
tions, specifically: Dana and Gedas Sakus, AI 
Pacevičius, Dana Styra, Joseph Gataveckas, 
Raymond Zabieliauskas. On behalf of the Lith
uanian Police and Prosecutor's office and the 
writer, a sincere thank-you! 

Just a few short weeks ago Deputy Police 
Commissioner-General Kęstutis Lančinskas and 
Deputy Prosecutor-General Gintaras Jasaitis 
flew to Canada for a week of intense executive
level training. Commissioner General Vytautas 
Grigaravičius was unfortunately unable to make 
the long journey to Canada due to health rea
sons. We wish him a speedy recovery. 

The visitors met with top-level Canadian 
policing officials in Canada, including Chief 
William Blair of the Toronto Police and Com
missioner Gwen Boniface of the Ontario 
Provincial Police and the Deputy Chiefs/
Commissioners of those organizations. 

Training focussed on strategic budget plan
ning; strategic planning; quality assurance; and 
other subject matter that is the responsibility of 
top management. As a direct result of their visit, 

Lietuvos policijos gen. komisaro pavaduotojas 
Kęstutis Lančinskas (viduryje) ir gen. prokuroro 
pavaduotojas Gintaras Jasaitis įteikė dovanas 
Ontario provincinės policijos vadovei komisarei 
Gwen Boniface susitikime š.m. balandžio mėn. 
Toronte Ntr. J. Gatavecko 

Dana Styra is returning to Lithuania this July 
and will be providing lectures and information 
to the Lithuanian police on her areas of respon
sibility with the Toronto Police . 

l wish also to personally thank Chief of Po
lice William Blair and his wife, Susan, for taking 
personai family time on Sunday afternoon and 
joining the visitors and the many Lithuanians 
who were at the Lithuanian Hall for the special 
Easter lunch - "Velykų bobutė". Many thanks 
Chief Blair! 

Following official training meetings, Deputy 
Police Commissioner-General Kęstutis Lančins
kas and Deputy Prosecutor-General Gintaras 
Jasaitis attended the Ontario Provincial Police 
recruit graduation ceremonies in Orillia, Onta
rio. Commissioner Gwen Boniface of the OPP, 
when formally introducing our Lithuanian guests 
to the 700-plus audience, stated that: "There is 
no other better working police services in the 
world than the Lithuanian Police working 
together with the Ontario Provincial Police". 

The training initiative would not have been 
possible without the commitment of three of 
Lithuania's sons and daughters. Sergeant Algis 
Malinauskas of the Ontario Provincial Police, 
Director Dana Styra and Sergeant Joseph Gata
veckas of the Toronto Police were directly in
volved with translation and many other initia
tives in ensuring the project was a success. Many 
thanks, Algis, Dana and Joe! 

Many thanks to Mons. Ed Putrimas who has 
and continues to assist the various training initia
tives over the years. 

The summer is almost here, and many of 
you will be making trips to Lithuania. Lithua
nian police officials have asked me to convey to 
you, my Canadian-Lithuanian friends, that when 
in Lithuania, visit a police facility - identify 
yourself as Canadians and that you met with 
Lithuanian police officials when they were in 
Canada for training. They are waiting for you! 

Ted Price, 
Project Manager, Lithuanian-Canadian Police/ 

Prosecutor Training Initiatives 



Vokiečiai lietuvių gimnazijoje 
BRONĖ LIPŠIENĖ 

Jau šešeri metai, kai Vasario 16-osios gimna
zijoje šalia lietuvių mokosi ir vokiečiai. Jų buvi
mas garantuoja lietuviams teisę išlaikyti savo 
gimnaziją su ta pačia lituanistine programa kaip 
iki tol, kol gimnazija gavo dvikalbės mokyklos 
statusą. Šiuo metu oficialus gimnazijos vardas 
lietuviškai yra "Vasario 16-osios gimnazija", o 
vokiškai "Litauisches Gymnasium", ir visi vokie
čiai mokiniai bei jų tėvai žino, į kokią gimnaziją 
jie ateina. 

svarbiausias žinias apie lietuvių literatūrą, apie 
svarbiausius Lietuvos istorijos tarpsnius, apie 
fizinę bei ekonominę geografiją, apie Bažnyčios 
istoriją, lietuvių muziką, meną, tautodailę ir t.t. 
Visa ši medžiaga - literatūra nuo pasakų, nuo 
Baranausko, Maironio, Putino, Krėvės iki išeivi
jos ir naujausių Lietuvos rašytojų kūrinių, istori
jos žinios nuo valstybės įsikūrimo iki įstojimo į 
ES ir visa kita - turi būti įjungiama į einamąją 
dalykų programą. 

Vasario 16-osios gimnazijai - tai naujas eg
zistencijos tarpsnis. Tai išlikimo garantija ir kar
tu naujos pareigos, nauji uždaviniai. 

Daug žinių savo vokiečiams mokiniams ir 
mokytojams perduodama įvairių renginių metu: 

Buvęs Vasario 16-osios g-jos kuratorijos na
rys a.a. Arminas Lipšys ėmėsi iniciatyvos, kad 
vokiečiams mokiniams būtų sudaryta speciali li
tuanistinė programa, kuri supažindintų juos su 
Lietuvos istorija, geografija, literatūra, menu ir 
t.t. Jis sakė: "Vasario 16-osios gimnazija turi būti 
visokeriopai naudinga lietuviams ir Lietuvai". 

Lietuvos nepriklausomybės, Sausio 13-osios, Va
sario 16-osios, Kovo 11-osios, Birželio trėmimų 
minėjimuose jie sužino apie svarbius įvykius 
Lietuvos istorijoje, Joninių, Kalėdų Eglutės me
tu sužino apie lietuvių papročius. Kartais būna 
surengiamos viktorinos, kurios taip pat padeda 
įsisavinti daugiau žinių apie Lietuvą. Laikas nuo 
laiko surengiamos ekskursijos į Lietuvą. 

Todėl vokiečiams mokiniams buvo sudaryta 
speciali papildoma programa, kurioje numatyta 
per aštuonerių mokslo metų laikotarpį suteikti 

Dabar, kai vokiečiams sudaryta speciali li
tuanistinė programa, jų žinios apie Lietuvą bus 
sistemingesnės ir išsamesnės. Žinojimas ir paži
nimas glaudžiau suartins dviejų tautų mokinius, 
kas ir yra dvikalbių mokyklų privalumas. 

-------11 SKAITYTOJAI PASI SAKO 1------
FILATELISTŲ DRAUGYSTĖ 

Draugystė tarp Toronto lie
tuvių numizmatų ir filatelistų 
draugijos bei Kelmės Jono 
Graičiūno gimnazijos prasidėjo 
prieš dešimtmetį, kai viename 
laikraštyje, Kelmės rajono ligo
ninės vyriausiasis gydytojas 
(geras mano bičiulis) rado 
trumR,ą žinutę ir draugijos ad
resą. Zinodamas, kad aš esu di
delis filatelistas, adresą atnešė 
man. Parašiau šiuo adresu laiš
ką. Po keleto mėnesių gavau iš 
Antano Laurinaičio, tuo metu 
Toronto lietuvių numizmatų ir 
filatelistų draugijos pirminin
ko, laišką. Kadangi aš parašiau 
laiške, kad gimnazijoje veikia 
jaunųjų filatelistų būrelis, tai 
draugijos nariai nutarė padėti 
moksleiviams rinkti pašto ženk
lus - atsiųsti jiems Kanados, 
Lietuvos, Amerikos ir kitų šalių 
pašto ženklų. Taip prasidėjo 
mūsų draugystė. 

A. Laurinaičio, A. Samsono 
ir kitų draugijos narių rūpesčiu 
kanadiečiai jauniesiems gim
nazijos filatelistams atsiuntė 

!ATSIŲST!A P!AMINĖTI 

LITUANISTICA. 2005 me
tai, nr. 4(64). Redaktorės A. 
Gapsevičienė, A. Juškaitė. Per 
metus išeina 4 numeriai. Leidėjas 
- Lietuvos mokslų akademijos 
leidykla (Gedimino pr. 3, LT-
01103 Vilnius). Tiražas 250 egz. 

įvairių pašto ženklų, įdėklų ženk
lams, pašto ženklų katalogų, 
kitos filatelinės medžiagos. Tai 
žymiai papildė mokinių pašto 
ženklų rinkinius. Jų dėka galėjo 
moksleiviai ruošti įvairias tem
ines pašto ženklų parodas. 
Parodas ruošėme pačioje gim
nazijoje - informacijos centre, 
Kelmės kultūros rūmuose, Kel
mės krašto muziejuje ir centri
niame pašte, žemaitės viešojo
je bibliotekoje, Kelmės "Auku
ro", "Kražantės", Vaiguvos vi
durinėse mokyklose. Parodų 
metu jaunimui aiškinome apie 
pašto ženklų rinkimą, dovano
jome atsiųstus pašto ženklus -
dublius, pasakojome apie ry
šius ir teikiamą paramą, kurią 
teikė ir teikia Toronto lietuvių 
numizmatų ir filatelistų draugija. 

Jau daugelį metų draugija 
skiria pinigines premijas jau
niesiems filatelistams, kurie yra 
aktyvūs filatelistų būrelio na
riai, paruošia savo rinkinius pa
rodoms. Prieš pat Kalėdas su
rengėme pašto ženklų, atviru
čių ir vokų parodą, skirtą šiai 

Vilnius - 2005 m., 91 psl. 
Ieva Šenavičienė, DVASI

NINKIJA IR LIETUVYBĖ. Ka
talikų Bažnyčios atsinaujinimas 
Žemaičių vyskupijoje XIX š. 5-7-
ajame dešimtmetyje. Vilnius, 
2005 metai, 4 7 4 psl. Redaktorė 
Danutė Mėlynienė. Dailininkas 
Algimantas Dapšys. Tiražas 600 
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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 

šventei. Jos atidarymo metu 
gimnazijos direktorius R. Biels
kis įteikė pinigines premijas ak
tyviausiems būrelio nariams, 
pasidžiaugė mūsų ryšiais ir To
ro n to lietuvių numizmatų ir 
filatelistų draugijos pagalba 
jauniesiepis filatelistų būrelio 
nariams. Sioms premijoms įteik
ti draugija atsiuntė 200 kan. do
lerių. Tai skatina jaunimą to
liau domėtis rinkimu, kaupti 
savo rinkinius, įtraukti naujų 
moksleivių į šią veiklą, plėsti 

pažinimo akiratį. 
Mes esame dėkingi A. Lau

rinaičiui, A. Samsonui ir ki
tiems Toronto lietuvių numiz
matų ir filatelistų draugijos na
riams už nuolatinį rūpestį ir 
pagalbą jaunimui, pinigines 
premijas, pašto ženklus, kitą fi
latelinę medžiagą, už šį drau
gystės tiltą tarp Kelmės ir To
ronto lietuvių. 

Su pagarba ir padėka -
V. Paulionis, 

Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 
mokytojas, filatelistų būrelio 
vadovas ir jaunieji filatelistai 

egz. Lietuvos istorijos instituto 
leidykla (Kražių g. 5, Vilnius 
01108). 

MUZIKOS ŽINIOS_, 2006 
metai, nr. 257. Leidėjas - Siaurės 
Amerikos lietuvių muzikos są
junga. Valdybos pirmininkas -
Faustas Strolia (15325 Sequoia 
Ave., Oak Forest, IL, 60452, USA). 

ANTANAS GENYS 

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS irPARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 142 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: 
1.00% Taupomoji sąskaita 
iki 1.40% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.00% už 30-89 d. term. indėlius 
2.10% už 90-179 d. term. indėlius 
2.20% už 180-269 d. term. ind. 
2.30% už 270-364 d. term. ind. 
3.10% už 1 m. term. indėlius 
3.25% už 2 m. term. indėlius 
3.30% už 3 m. term. indėlius 
3.35% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
2. 75% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
3.70% už 1 m. GIC invest. pažym. 
3.70% už 2 m. GIC invest. pažym. 
3.80% už 3 m. GIC invest. pažym. 
3.85% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 5 m. GIC invest. pažym. 
2.00% RRSP & RRIF (variable) 
3.70% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.70% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
3.75% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.00% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.25% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
3.75% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.00% 
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 ...... 6.00% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 95% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

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

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 
KITOS PASLAUGOS 

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

IEŠKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETINOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1lracl. i' trečiad. ru> 9 vr. -3.30 v.p.p.; kelvitad. ir penklad. ru> 9 v.r. - 8 v.v. 

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

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

• APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

,

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

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

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

TEL: (416) 237-1893 

BATTLEFORD & 10TH LINE, Mi
ssissauga, ON, skubiai parduo
damas 9 kamb. namas, pastaty
tas pagal savininko planus, dvi
gubas garažas, išbaigtas rūsys, 
įspūdingas, profesionaliai iš
baigtas kiemas (64.57x133.95). 

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. PACEVIČIUS 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 Našlėnaitė 
D.D.S., M.Sc., Ortho. Dip., FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PARAMOS') 

Toronto ON, M8W 1C5 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resunection Rd. Toronto ON M9A 5GJ 

Fondas 
Foundation 

Tel. : 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

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

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

9-0 SPORTAS 
Lietuvis laimėjo milijoną 

Aras Baškauskas 

"Baltic News Service" 
(BNS) skelbia, kad JAV Kalifor
nijos valstijoje gyvenantis "yoga" 
treneris lietuvis Aras Baškauskas 
tapo nugalėtoju CBS televizijos 
serijoje Survivor ir laimėjo l mln. 
JAV dolerių prizą. Dvigubą Lie
tuvos ir JAV pilietybę turintis 
sportininkas išlikimo žaidime 
Survivor ("Išlikimas") laimėjo 
gegužės 14 d. Filosofiją bei vers
lo administravimą studijavęs 24 
metų A. Baškauskas anksčiau yra 
žaidęs krepšinį vieno JAV univer
siteto, Lietuvos bei Vokietijos 
komandose. Kad komisija jį pa
skelbtų nugalėtoju, A. Baškaus
kui teko išgyventi 39 dienas na-

tūraliame gamtos prieglobstyje 
atokioje Panamos saloje, įveikti 
15 konkurentų, o pergalės siekti 
net praliejant savo kraujo. Lietu
vis ir jo konkurentai į žaidimą 
buvo atrinkti iš 70,000 preten
dentų. A. Baškauskas Kaliforni
jos Irvine universitete įgijo filo
sofijos bakalauro diplomą. 2003 
metais šios aukštosios mokyklos 
laikraštis jį net buvo pripažinęs 
populiariausiu studentu. Vėliau 
tame pačiame universitete jis bai
gė verslo administravimo magist
ratūros studijas. Prieš kelerius 
metus A.Baškauskas, kaip profe
sionalas, kurį laiką žaidė krepšinį 
Lietuvoje ir Vokietijoje. Vėliau 
jis persikraustė į Pietų Afrikos 
miestą Capetown, kur atidarė 
"yoga" studiją ir pusmetį dirbo 
mokytoju. Šiuo metu sportinin
kas tą patį daro Santa Monica ir 
rengiasi pradėti savo verslą. A. 
Baškauskas nepamiršo krepšinio 
ir retkarčiais dalyvauja įvairiose 
varžybose. Pavyzdžiui, kovo mė
nesį jis gynė Los Angeles sporto 
klubo "Banga" garbę kasmetinė
se Lietuvos ambasadoriaus tau
rės varžybose Vašingtone. 

Iškili krepšininkė 
Laura Pacevičiūtė, "Water

loo Laurier University" krepši
nio komandos žaidėja, 2005-2006 
metų sėkmingą sezoną užbaigė 
įgijusi "Rookie of the Year" var
dą. lg. 

Žinios iš Lietuvos 
• Prancūzijoje vykusiose 

Tarptautinėse lengvosios atleti
kos varžybose nugalėtoja tapo 
Lietuvos ieties metikė Indrė Ja
kubaitytė, sėkmingiausiu bandy
mu įrankį nusviedusi 57.53 m. 
Antra liko prancūzė S. Walter 
(55.38 m,), o trečia - čekė J. Kli
mešova (55.37 m). 

• 2005 - 2006 metų sezono 
Lietuvos vyrų rankinio lygos 
baigmės serijoje iki trijų pergalių 
rungtynėse reguliariojo sezono 
nugalėtojas Panevėžio "Viking 
Malt" klubas nugalėjo Kauno 
"Lūšies-Akademiko" rankinin
kus ir iškovojo aukso medalius. 
Vilniaus "HC Vilnius" komanda, 
įveikusi Kauno "Granito Kario" 
klubą ir laimėjusi seriją iki dviejų 
pergalių rezultaatu 2:1, iškovojo 
bronzos medalius. "Granito-Ka
rio" rankininkai pirmą kartą liko 
be Lietuvos čempionato medalių. 

• Duisburge (Vokietija) vy
kusioje tarptautinėje "Wedau" 
akademinio irklavimo regatoje 
Lietuvos moterų porinė dvivietė 
- kaunietės Vaida Arbočiūtė ir 
Asta Romerytė - pirmą dieną už
ėmė antrąją vietą, o antrąją dieną 
tapo nugalėtoja tarp 17 įgulų. 
Moterų vienviete valtimi plauku
si vilnietė Lina Šaltytė abi dienas 
tarp 17 varžovių iškovojo antrą
sias vietas. Lietuvos vyrų dvivie
tės įgulos be vairininko - vilnie
čiai Saulius Riteris ir Marius Vai
tiekus bei Danius Lingė ir Ei
mantas Grigalius - regatoje už
ėmė atitinkamai penktąją bei šeš
tąją vietas. V.P. 

Toronto "Aušros" klubo jaunių "D" krepšinio komanda su treneriais Viktoru Šimkumi (kairėje) ir Jonu 
Putrimu, kurių tarpe - žymusis sportininkas, krepšinio žinovas, buvęs aktyvus aušrietis, Leo Rautinš, 
treniruotės metu įdomiai kalbėjęs mažiesiems Ntr. R. Jaglowitz 

Toronto sporto klubo ''Vytis" moterų krepšinio komanda, laimėjusi aukso medalį ŠALFASS žaidynėse 
Čikagoje 2006 m. gegužės 21 d. Iš k. J. Duliūnaitė, A. Sergautytė, K. Šeštokaitė, N. Mueller, M. Punkrytė, 
A. Juzėnaitė, L. Pacevičiūtė, treneris A. Šeštokas Ntr. A. Pacevičiaus 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Gimtadienis sukvies jaunimą! 
AISTĖ PILECKAITĖ 

Norite pajusti kažką naujo? 
Pabūti romantinėje aplinkoje? 
Pasijusti nerealioje zonoje? Tai 
kraukitės lagaminus, nes po mė
nesio vėl galėsite sutikti draugus, 
su kuriais išsiskyrėte 2005 metais 
Rudaminoje. Praėjusiais metais 
Jūsų nuoširdumo skrynelė, šven
tės metu, buvo perduota Kapčia
miesčiui. Tai labiausiai į pietus 
nutolusi Lietuvos vietovė, kurio
je XIV-XV š. dunksojo gūdi giria. 
Čia Lietuvos ir Lenkijos karalius 
Žygimantas Senasis savo rašti
ninkui Pervalko valdytojui Kapo
čiui Vasiljevičiui 1516 m. davė gi
rios plotą su sodyba Baltosios 
Ančios ir Niedos upių santakoje. 
Girioje Kapotis ar jo žmona įstei
gė dvarą, prie kurio išaugo mies
telis, pramintas pagal anų laikų 

tradicijas gudišku savininkų var
du Kopciovisk ar vėliau lenkišku 
Kopciovo, šiandien - Kapčia
miesčiu. Miestelio šventovės ka
pinaitėse palaidota 1830-1831 m. 
sukilimo dalyvė, kapitonė, karšta 
tėvynės patriotė, maištingoji 
Emilija Platerytė. Karžygė gimė 
1806 m. lapkričio 13 dieną Vil
niuje. 2006 m. birželio 17-18 die
nomis ji "sukvies" Lazdijų rajono 
mokyklų bei iš svetur atvykusį 
jaunimą į savo 200-ąjį GIMTA
DIENĮ!!! Nudžiugote, nes prisi
minėte praėjusius susitikimus: 

2003 metus - Lietuvos kara
liaus Mindaugo 750-ąsias meti
nes. Karalius Mindaugas (Švent
ežerio vidurinės mokyklos direk
torius Artūras Čiurlionis) sukvie
tęs žemes ir jų kunigaikščius ( mo
kyklų komandos) laimėjo Ruda
minos "mūšį" prieš "kryžiuo-

Džiugiai nusiteikusios ateina liuksemburgietės 

čius". Dalyvavo "Kūlgrindoje", 
"statė" pilį ant Rudaminos pilia
kalnio ir su karaliumi Mindaugu 
puotavo jo "menėje". 

2004 metai - Spaudos atga
vimo 100-ąsias metines. Krašto 
žmones nustebinote savo smal
sumu rinkdami medžiagą apie 
knygnešius, daraktorius, moky
tojus, apie išnykusias ir esančias 
mokyklas. "Baltoji varnelė" pa
rodė jums kelią sukviesdama eks
pedicijoms. Lazdijų krašto mu
ziejus bei kiti esantys rajone pri
minė, kad istorijos negalima pa
miršti. Vakaras "Amerika Kap
čiamiesty" įtikino jus, kad nėra 
gražesnio krašto kaip savas. Rei
kia kovoti už lietuvišką žodį, nes 
gali pasikartoti "Muravjovo" bei 
:žandarų" (A. Čiurlionis, A. 
Streimikis bei Aštrios Kirsnos ir 
Krosnos jaunimas) laikai. Susi
sukę "paukščių" (mokyklų ko
mandos) lizdus visi bendrai ap
gynėte lietuvybę. 

2005 metai - Lietuvos įstoji
mo į Europos sąjungą pirmosios 
metinės. Atgijo Rudaminos mies
telis, nes girdėjosi juokas, skam
bėjo dainos, prie laužo šokami 
šokiai. Rudamina pirmą kartą 
sulaukė delegacijų (mokyklos ko
mandos) iš užsienio. "Suvažiavo" 
iš Liuksemburgo, Danijos, Olan
dijos, Prancūzijos, Švedijos, Itali
jos, Belgijos, Lenkijos ir kitų ES 
valstybių (mokyklų), kurie atsi
vežė suvenyrų - akmenų, iš kurių 
jie patys statė paminklą. Jie šau
niai prisistatė, sužaidė (surišto
mis pirštinėmis) Euro lygos krep-
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Krepšinio nugalėtojų komanda "Olandija" 

šinio rungtynes, kuriose emocijų 
netrūko (Liuksemburgo koman
da gavo techninę pražangą už 
teisėjo įžeidimą). Nugalėjo Olan
dija (Veisiejų vidurinė mokykla). 
Prisegė kiekviena valstybė 
žvaigždelę su metais ant mėlyno 
audeklo, taip įrodė, kad tikrai jų 
valstybė įstojusi į ES šeimą. Visi 
žiūrėjo Punsko gimnazijos lietu
vių spektaklį Mindaugas. Pats 
liūdniausias momentas - išsisky
rimo, nes kai susirandi gerus 
draugus, būna liūdna su jais išsi
skirti. 

Vedliai visų reginių - jūsų 
mokytojai. Ačiū jiems bei klebo
nui Vidmantui Striokui, kuris su
gebėjo įtikinti savo organizatorių 
komandą, kad laukiate 2006 me
tais naujo starto. Štai startas -
jaunimo šventė - Moters paveiks
las Užnemunėje, Kapčiamiestyje. 
Šiuo metu vyksta pasiruošimo 
darbai, todėl detalių šio renginio 
neatskleisiu. Tik palinkėsiu Vili-

jai Padimanskienei (Stebulių 
pagrindinės mokyklos direkto
rei), Audronei Pileckienei (Kros
nos pagrindinės mokyklos direk
toriaus pavaduotojai) ir iniciaty
vinei grupei surengti puikų Emi
lijos Platerytės 200-ąjį gimta
dienį. 

Tikėkitės po šio renginio 
tapti "prakilnesniais", nes tokia 
buvo Emilija Platerytė. Kad ži
notumėte ką reiškia žodis, pasi
naudosiu internete perskaityta 
rašytojos Emilijos Liegutės, pa
rašiusios knygą Emilija Platerytė, 
citata: "Koks gražus žodis 'pra
kilnus'. Juo 1831 m. sukilėlis, vė
liau kalnakasybos mokslininkas, 
Čilės universiteto rektorius Ig
notas Domeika vadino bendra
žygę grafaitę Emiliją Platerytę. 
Anot jo, grafaitės akivaizdoje 
niekas nedrįso keiktis, niekus 
tauzyti. Jos prakilni laikysena ši
to neleido". Bandykime pasekti 
jos pavyzdžiu. 

DARIUS PAZNĖKAS 
Toronto Aukštesniųjų 

lituanistinių kursų moksleivis Mano močiutė Magdalena 
žiuodavome, o dabar jau sūnus 
automobiliu nuveža. Gyvenimas 
kaime dabar labai pasikeitęs". 

Karo metai - tai žiauriau
sias laikotarpis močiutės gyveni
me. Nuo šūvių beveik kasdien 
bėgo iš namų ir slėpėsi po tiltu 
griovyje ir tik pavakary sugrįžda
vo į namus. Kartais pro kaimą 
jodavo vokiečių kareiviai. Tuo
metinė valdžia uždraudė turėti 
savo paties pagaminto maisto, 
pavyzdžiui sviesto, sūrio ar mė
sos, todėl reikėjo viską gerai pa
slėpti. 

Praūžus Pirmojo pasaulinio 
karo bangai, kai Lietuva jau bu
vo nepriklausoma, 1918 metų 
liepos 18 dieną nedideliame 
Demnioko kaime pasaulį išvydo 
Magdalena Jonuškaitė, mano 
tėtės mama, mano močiutė. Jo
sios tėvai Adomas ir Dominika 
su meile dirbo žemę, kurią apie 
1840 m. įsigijo močiutės prose
nelis. Jis iškirto gabalą miško ir 
pastatė pirmąsias trobas. Dem
nioko kaimas, įsikūręs Lenkijos 
karalystės laikais, buvo priglu
dęs prie miško. Nuo ąžuolo pa
vadinimo lenkų kalba ir kilęs 
kaimo pavadinimas. 

Močiutė augo gausioje šei
moje: viena sesutė tarp aštuonių 
broliukų, iš kurių jau tik vienas 
yra gyvas. Brolis Juozas, būda
mas 18 metų, savanoriškai išėjo 
tarnauti į Lietuvos kariuomenę, 
baigė Karo mokyklą ir, sukūręs 
šeimą, pasiliko gyventi Lietuvo
je. Žuvo pirmą Antrojo pasauli
nio karo dieną netoli Vilniaus. 
Toje vietoje dabar ištiestas greit-

kelis Vilnius-Kaunas. Močiutė ir 
jos šeima tik 1980-ųjų metų pa
baigoje sužinojo apie Juozo liki
mą ir surado jo šeimą. 

Močiutės vaikystė buvo la
bai sunki. Nuo mažens ganė gy
vulius pamiškėje. Kartais vienai 
būdavo baugu, nes tais laikais 
miškuose buvo pilna vilkų. Mo
kėsi tik 4 metus. Į mokyklą ėjo 
pėsčia apie keturis kilometrus. 
Batų neturėjo, tai žiemą ar vasa
rą ėjo su klumpėm. Ne kartą ir 
kojas atšalo. Knygas nešėsi ne
didelėje medinėje dėžutėje, ku
rią močiutė išsaugojo iki šių die
nų. Tuip pat auga dar ir medžiai, 
kuriuos su broliais ir kitais kai
mo vaikais sodino. Dirbo ir kitus 
namų ruošos darbelius, rinko 
kankorėžius krosniai kūrenti, 
pjovė žolę gyvuliams. 

Iš mamos išmoko austi ir 
siuvinėti. Šeštadienio vakarais 
mėgo klausyti jaunimo, einančio 
į vakaruškas, dainų. O vėliau ir 
jinai su broliais į pasilinksmi-

nimus traukdavo. 
Ir vieną dieną atvažiavo 

piršliai... Sakė, kad Vincas Paz
nėkas iš Šlynakiemio kaimo, vy
ras iš stuomens ir liemens, turin
tis gražų ūkį ir porą gerų arklių, 
ieško žmonos. Močiutei tada bu
vo vos 17 metų. Taip ir atėjo mo
čiutė į marčias, apsigyveno ūky
je ant kalnelio, prie Seivio eže
ro. Štai ką močiutė sako: "Mano 
vyras Vincas buvo už mane 14 
metų vyresnis, ramaus būdo, 
darbštus ir rūpestingas. Gražiai 
kartu išgyvenome 45 metus, susi
laukėme 10 vaikų, iš kurių trys 
mirė vaikystėje. Dukra Anelė ir 
sūnus Kazimieras gyvena Kana
doje, o kiti vaikai aplinkiniuose 
kaimuose ir miestuose. 1978 me
tais aplankėme dukrą ir jos šei
mą Toronte. Tai ir buvo mūsų 
abiejų tolimiausia ir įspūdin
giausia kelionė kartu. 

Gyvenome kukliai, sunkiai 
dirbome mes ir mūsų vaikai. Tuis 
laikais ūkinių padargų buvo Ia-

Toronto Maironio mokyklos vyr. darželio mokinukai sveikina savo mamytes š.m. gegužės 13 d. 

bai nedaug, darbus dirbome ran
komis. Vyrai pjovė javus dal
giais, o mes, moterys, iš paskos 
grėbėm ir rišom į pėdus. Reikė
jo tuos javus suvežti į kluoną ir 
žiemą spragilais iškulti. Pasta
tėm prie ežero pirtį, kurioje my
nėm linus ir prausėmės mes, kai
mynai, o kartais ir partizanai už
sukdavo. Man vis prisimena dra
bužių skalbimas rankomis šalta
me ežero vandenyje; ilgi žiemos 
vakarai, kai prie žibalinės lem
pos šviesos verpiau, mezgiau, o 
vyras pančius ir virves pynė. Pri
simenu ir berniukų džiaugsmą, 
kai prie ežere pamerktų linų pri
sirinkdavo dėlių, ir tada jie labai 
greitai galėjo sugauti žuvį. Tais 
laikais Seivio ežere buvo gausu 
visokių žuvų, o kadangi sūnus 
labai mėgo žvejoti, tai mūsų na
muose žuvį valgėme beveik kas
dien. 

Sekmadieniais pėsti visi ei
davom į Punsko šventovę, vėliau 
arkliais įkinkytais į vežimą va-

Rusų kareiviai pasižymėjo 
žiaurumu. Močiutė papasakojo 
tokį įvykį: "Vieną kartą užėjo 
pas mus rusų kareiviai ir reika
lavo juos pavėžinti. Vyrų tada 
nebuvo namuose. Mano uošvei 
pašovė lūpą, o mane išvedė į kie
mą ir pastatė prie tvoros. Pridėjo 
šautuvą prie krūtinės ir liepė 
niekur kitur nežiūrėti, tik tam 
kareiviui į akis. Stovėjau ten, kol 
vyro brolis atvedė kapitoną. Jis 
nusivedė kareivį į šalį ir, matyt, 
subarė, nes tas kareivis iš pykčio 
šunį pašovė. Vis vien sugrįžę vy
rai turėjo tuos rusus pavėžėti". 

(Bus daugiau) 

Ntr. V. Zubrickienės 
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A t A 
JONUI PALIULIUI 

Lietuvoje mirus, 
reiškiame nuoširdžią užuojautą seserims - URŠULEI 
PALIULYTEI, ONUTEI SENKUVIENEI, broliui 
VLADUI bei visiems artimiesiems -

E.P. Stepanauska.i 

A t A 
STASEI BLIŪDŽIUVIENEI 

mirus Detroite, JAV, 

seseriai dr. DANAI NAIKAUSKIENEI su 

šeima, dukrai VIDAI ir jos šeimai reiškiame 

nuoširdžią užuojautą-

lČ. Kurai 

E. Barisienė 

1 Kizienė 

C. Pečiulytė 

P.E. Kairiai 

A. V. Tautkevičiai 

DANTŲ GYDYTOJA 

Dr. Gintarė Sungailienė 
~ 
115 Lakeshore Rd. E. 

O. Vindašienė 

O. Giedriūnienė 

A.P. Eidukai 

BA. Kozuliai 

B. Barisas 

N.R. Dumčiai 

Mississauga, Ont. L5G 1 E5 r 
(Į vakarus nuo Hurontario) 

Tel. 905 271-7171 

(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 

~·='~ 

1~ĮJ~RGUTIS Parcels 
~ Du ndas St. West, Toronto, O N. M8X 1X3 Fax: (41 6) 233-3042 

\]) ~ Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2006 m. birželio 6 ir 20 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2006 m. birželio 6 ir 20 d.d. 
Visi paketai turi būti į mūsų pagr. raštinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 

Pavyzdys šeimoje ir visuomenėje 
A.a. Balys Sakalauskas-Sa

kalas gimė 1915 m. kovo 9 d. 
Kalniečiuose, Rokiškio apskri
tyje. Buvo jauniausias iš septy
nių brolių, o vyriausia - sesuo 
Elena, tėvai - Barbora ir J anas, 
kuris mirė Baliui būnant vos 
dvejų metukų. Velionis baigęs 
Kauno Pavasario komercinę 
gimnaziją, įstojo į Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetą stu
dijuoti ekonominių mokslų, vė
liau tęsė studijas Vilniaus uni
versitete. Čia jis buvo paskuti
nis Ateitininkų korporacijos 
Kęstučio draugijos pirmininkas 
prieš vokiečiams uždarant uni
versitetą. Karui prasidėjus, kai 
kurių lietuviškų įmonių vadovai 
buvo priversti pasitraukti. Ba
liui teko perimti Vilniaus grūdų 
apdirbimo įmonės vadovavimą. 
1941 m. vedė mokytoją Salomė
ją Plioplytę. 1944 m. jie sulaukė 
dukros Virginijos, su kuria, tik 4 
mėnesių amžiaus, traukėsi į 
Austriją, tada į Vokietiją, kur 
ilgesniam laikui apsistojo pabė
gėlių stovykloje Muldorfe, prie 
Miuncheno. 

Velionies seseriai Elenai 
Tuinylienei jau prieš Antrąjį 
pasaulinį karą gyvenant Kana
doje, atsirado galimybė Saka
lauskų šeimai 1947 m. atvykti į 
Ontario provinciją, kur iš pra
džių dirbo tabako ūkiuose. Vė
liau įsikūrė Toronte, čia 1952 m. 
gimė antroji dukra Ramūnė. 
Maždaug tuo metu sulietuvino, 
trumpino pavardę. Toronte dir
bo nekilnojamo turto agentu. 
Bet svarbiausias darbas jam bu
vo visuomeninė veikla. 

"Mūsų išsilaikymo pagrin
das yra mūsų idealizme ir dva
sios ryžtingume, kurį sudaro 
mūsų tautinė kūryba, atremta į 
Vakarų kultūrą ir krikščiony
bę," - pirmajame JAV ir Kana
dos lietuvių kultūros kongrese, 
surengtame Čikagoje 1956.VI.30, 
tokius sveikinimo žodžius tarė 

tuometinis KLB krašto valdy
bos pirmininkas B. Sakalaus
kas-Sakalas. Jis tais žodžiais ti
kėjo ir jais gyveno. 

Atvykęs į Torontą tuoj įsi
jungė į Bendruomenės kūrimo 
darbą, buvo vienas iš KLB stei
gėjų, buvusios Kanados lietuvių 
sąjungos Toronto skyriaus, vė
liau antrasis KLB krašto valdy
bos pirmininkas, pirmojo išeivi
jos kultūros kongreso organiza
torius. Tuo pačiu metu jis buvo 
vienas iš bendraminčių, įkūru
sių savaitraštį Tėviškės žiburiai, 
buvo pirmasis leidėjų valdybos 
- Kanados lietuvių katalikų kul
tūros draugijos "Ziburiai" pir
mininkas. Jis dažnai prisiminė 
TŽ sunkią pradžią, ypač finan
sinius vargus, kuriuos steigėjai 
turėjo nugalėti. TŽ 25-ųjų meti
nių proga jis rašė, jog "tai dau
gumos lietuvių aidas svetimoje 
padangėje, šauksmas dėl oku
puoto krašto ir ramstis išlikti 
lietuviu". Vėliau gėrėjosi, kad 
"Laiko tėkmėje šis laikraštis 
pakankamai išryškino savo idė
jinį veidą ir reikia guostis ir lin
kėti, kad jis toks išliktų ateinan
tiems dešimtmečiams". Iki pat 
mirties rūpinosi savaitraščio 
būkle, vargais ir pasisekimais. 

Visada tvirtai tikėjo, kad 

parapija - lietuvybės išlaikymo 
židinys. Buvo pirmosios Prisi
kėlimo parapijos tarybos visuo
meninės sekcijos pirmininkas, 
vėliau padėjo įsteigti Prisikėli
mo parapijos kredito koopera
tyvą ir buvo ilgametis paskolų 
ir kitų komisijų narys. Prisidėjo 
prie Tėvų pranciškonų stovyk
lavietės Vasagoje organizacinių 
darbų ir pirmuoju jos veiklos 
dešimtmečiu dažnai vadovavo 
ten vykusioms ateitininkų sto
vykloms. 

Jis mėgo diskutuoti, ypač 
apie politiką, su jaunais ir su 
senais. Pensijos sulaukęs žie
mas praleisdavo Floridoje, kur 
lietuvių klubo nereikėjo steigti, 
bet dalyvaudavo smagiame iš 
visur atvykusių lietuvių draugų 
ratelyje. Su žmona mielai pri
iminėdavo svečius ir pažįsta
mus veikėjus, atvažiavusius iš 
šiaurės. Su visais rasdavo kalbą, 
nors dėl liberalesnių pažiūrių 
aršiai ginčydavosi. Buvo uolus 
spaudos rėmėjas, vieningos 
bendruomenės puoselėtojas. 

Prisimename jo mėgimą 
pajuokauti, jo posakius, ku
riuos jis mus mokydamas mėg
davo cituoti, ypač lotyniškai, 
kaip - exemple trahunt, verba 
docent. Jam būdingiausias buvo 
- "planuok darbą ir įgyvendink 
planą", pats buvo punktualus 
bei pareigingas, visada iš anksto 
numatantis, kaip veiksmingiau
siai pasiekti užsibrėžtus tikslus. 
Dukroms ir vaikaičiams jis pa
liko šviesų, veiklaus ir tvarkingo 
lietuvio kataliko pavyzdį. 

Balys Sakalas mirė š.m. ba
landžio 14 d., po gedulinių Mi
šių Toronto Prisikėlimo švento
vėje palaidotas Šv. Jono kapi
nėse, Mississaugoje. Liko žmo
na Salomėja, dvi dukros, penki 
vaikaičiai ir penki provaikaičiai 
Kanadoje ir JAV-se, brolienės, sū
nėnai ir dukterėčios Lietuvoje. 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė 

Deimantinė sukaktis 
Prelato Kazimiero kunigystės 70-metis 

Daugelis esame jį matę, 
ne kartais vertinamą, bet as
menybės taurumu žėrintį ku
nigą monsinjorą Kazimierą 
Dobrovolskį. Įšventintas 1936 
m. birželio 11 d., šiemet Ro
moje, Šv. Kazimiero lietuvių 
kolegijoje, minės savo kuni
gystės deimantinį jubiliejų. 

Ne tik kolegijos studen
tai, bet ir svečiai, apsilankiusie
ji Romoje, yra patyrę Prelato 
globą ir vaišingumą. Nuo 1952 
iki 1995 metų, jis bažnytinės 
teisės licenciatas, vyskupo Vin
cento Padolskio prašomas, ne
atsisakė rūpintis kolegijos ūkiu. 

Sunkūs buvo pokario me
tai. Kolegijoje pastoviai gyve
no 30 asmenų. Ypač jauniems 
studentams reikėjo geresnio 
maisto. O vasarą, kur pabėgti 
iš dusinančio miesto, nes grįžti 
į namus neįmanoma. Ne kur 
kitur, tik pas prel. Kazimierą, 
ant Anienės upės kranto, ne
dideliame, bet pavėsingame 
sode. Ten ne tik poilsis, stu
dijos, malda, bet ir talkos. 
Drauge su Šeimininku prižiū
rint sodą, laistant daržą, nu
imant cukrinių runkelių derlių 
ar kraunant pašarą galvijams. 

60 metų kunigystės (1996.VI.11) Vilniaus arkikatedroje. Iš k.: 
kun. Domininkas Kenstavičius, prel. Kazimieras Dobrovolskis, 
JCL, a.a. kun. Vytautas Bagdanavičius, MIC 

Daugiau kaip 40 metų rovolskis šiais metais minės 
prel. Kazimieras nešė rūpes- deimantinį savo kunigystės ju
čių naštą. Ne vien ūkis, bet ir biliejų, jį pažįstantieji bent 
sielovada. Pradžioje tik sek- sveikinimu ir malda tikrai bus 
madieniais Mišios nedidelėje, su juo. 
bet jaukioje ūkio koplytėlėje Ar galima kalbėti apie se
italams kaimynams. Vėliau natvę, kai žmogus gyvena jau 
Prelato rūpesčiu įsteigta nauja ne iš pareigos, o iš malonės? 
parapija, pastatyta graži, erdvi Ne visi ją gauna, kad galėtų sa
šventovė. Nors Prelatas dabar vo ilgą, prasmingą gyvenimą 
jau gyvena Romoje, ūkio nebė- sudėti tarsi į margaspalvę 
ra, bet jis kiekvieną šventadie- puokštę, o kiekvieną naują 
nį važiuoja į parapiją kunigiš- dieną priimti kaip dovaną ir 
kai tarnybai. Jo ten laukia visi. padėti ant altoriaus Dievo 

Kai prel. Kazimieras Dob- garbei, žmonių labui. Inf. 



KLB ŽINIOS 

•Vicepirmininkas kultūrai 
A. Vaičiūnas dalyvauja Dainų 
šventės ruošos komitete. Jau yra 
parduota 400 bilietų. 

• Gauta padėka iš rašytojos 
Guilianos Colalillo, rašančios 
apie mažas bendruomenes, už 
galimybę pasinaudoti muziejumi
archyvu. 

• Birželio 14 d., 7 v.v. valdy
ba kviečia visus dalyvauti sibiri
nių trėmimų minėjime Prisikėli
mo parapijos šventovėje. 

•Gegužės 17 d. O. Stanevi
čiūtė dalyvavo "Genocido muzie
jaus" organizacijos valdybos po
sėdyje. 

Toronto Vlado Pūtvio šaulių 
kuopa Tėviškės žiburių leidybai 
paremti aukojo $100. Leidėjai 
dėkingi šauliams už paramą lie
tuviškai spaudai. 

A.a. tėvelių - Kosto (35 m.) 
ir Viktorijos (10 m.) Lukoševičių 
mirties atminimui duktė Saulė 
Remesat Tėviškės žiburiams 
aukojo $100. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

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

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė . 

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

(prie Evans) 
S a vininkas Jurg is Kuliešiu s 

Šventė Anapilio 
sodyboje 

Pavasarinė Šv. Jono lietuvių 
kapinių lankymo diena, gegužės 
28, esant labai gražiam orui, su
traukė daug tautiečių iš Toronto, 
Mississaugos, Hamiltono, Oak
villės ir kitų vietovių. Susiti
kinėjimai su pažįstamais, kapų 
puošimai, naujų paminklų šventi
nimai, pietūs-vaišės Anapilio 
salėje, dvi parodos - dail. Kazi
miero Manglico batikos darbų ir 
KLB valdybos surengta Lietuvos 
nepriklausomybės 15-mečio - su
darė turiningą dienotvarkę gau
siems lankytojams. Judėjimą 
tvarkė Vl. Pūtvio šaulių kuopos 
nariai, vad. V. Pečiulio, ta proga 
page~bę ir savo mirusius narius 
prie Zuvusiems už Lietuvos lais
vę paminklo. 

Iškilmingos pamaldos vyko 
kapinių koplyčioje. Mišias kon
celebravo kunigai: Vytautas Staš
kevičius, prel. Jonas Staškevičius, 
Augustinas Simanavičius, OFM, 
Arūųas Brazauskas, OF~ Aud
rius Sarka, OFM ir Jonas Sileika, 
OFM, pasakęs tai dienai skirtą 
pamokslą. Giedojo Anapilio pa
rapijos choras. Dlv. 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

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

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą 

• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

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

K Tech Building Systems Inc 
1169 Lorimar Drive 

Mississauga, Ontario LSS 1 MS 

Galvanized Steel Structures 
Houses 0 Cottages 0 Garages 0 Bunkies 

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

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

paminklų stiliuje . 
..&. Didelis pasirinkimas vazonų ir 

žvakidžių . 
..&. Padarome įrašus jau pastatytuose 

paminkluose. 
..&. Perkate fabriko kaina. 

Skambinti tel. 

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

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 
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KANADOS BALTIEČIŲ FEDERACIJA 
visus kviečia dalyvauti metiniame 

SIBIRINIŲ 
• 

TREMIMŲ 
birželio 14, trečiadienį, 7 valandą vakaro. Ekumeninės pamaldos Toron
to Prisikėlimo parapijos šventovėje (1 Resurrection Rd .). Visos organizacijos 

prašomos dalyvauti su vėliavomis. Rikiuotei į pamaldas rinktis 6.30 valandą 

vakaro prie šventovės. Gausiu dalyvavimu pagerbkime ištremtųjų ir Sibire 

žuvusiųjų atminimą. 

Kanados baltiečių federacija 
Kanados lietuvių bendruomenės krašto valdyba 

TORONTO 

VILNIUS 

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

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

FlllllFllR. 

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

l 

UZSIPRENUMERUOKITE 

•• TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS~~ 
Norintiems susipažinti "Tėviškės žiburiai" 

siunčiami nemokami šešias savaites 

Va rdas, pavardė 

Gatvė 

Miesta s ProvincijaNalst. 

Telefon o nume ris E -pašto a dresas 

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 
2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 

LSC l T3, Canada 

P ašto k o d as 
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'~ TORONT@ru1 
Anapilio žinios 

• Gegužės 26-28 dienomis 
labai sėkmingas buvo lietuvių 
paviljonas daugiakultūriniame 
"Carassauga" renginyje, Anapi
lio parapijos salėje. Programoje 
dalyvavo "Atžalyno" ir "Gintaro" 
šokių grupės bei kapela "Sūdu
va", o sekmadienį ir jaunimo 
choras "Gintarėliai". Rengėjai -
Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūris. 

• Birželio 2 yra pirmasis mė
nesio penktadienis. Tą dieną Lie
tuvos kankinių šventovėje Mišios 
bus ir 5 v.p.p., o po Mišių - Šven
toji valanda prie išstatyto Šven
čiausiojo. 

• Ateinantį sekmadienį bus 
renkama Toronto arkivyskupijos 
įsakyta antroji rinkliava Popie
žiškai labdarai. 

• Autoaikštėje prie švento
vės yra eilė vietų, pažymėtų pa
liegėlių automobiliams. Ten pir
menybė turi būti skiriama turin
tiems valdžios neįgalumo pažy
mėjimus. 

• Wasaga Beach miesto Ge
rojo Ganytojo misijos komitetas 
ruošia 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 Testamento lietuviškai 
ir įvairių vaizdajuosčių, garsa
juosčių bei garsaplokščių (CD) 
papiginta kaina. Taipgi galima 
įsigyti žvakių. 

• Mišios sekmadienį birže
lio 4: 9.30 v.r. už Stančikų ir Paš
kevičių šeimų mirusus; 11 v.r. už 
parapiją; Vasagos Gerojo Gany
tojo šventovėje birželio 4, sekma
dienį, 2 v.p.p. už Birštonų ir 
Dambrauskų mirusius; Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje birželio 3, 
šeštadienį, 3 v.p.p. už a.a. Petrę 
Pekarskienę. 

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. 

"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.) 

MOTERIS, 57 metų amžiaus, 
našlė, turinti gerai apmokamą 
tarnybą, mėgstanti keliauti, bend
rauti, priimti svečius ir pati sve
čiuotis, norėtų užmegzti ryšius 
su panašaus amžiaus Kanados 
lietuviu. Mano el. pašto adresas: 
z.balniene@panevezys.lt. 

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

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Kristaus į dangų žengimo 

šventėje per 10.45 v.r. Mišias pas
kutinį kartą prieš vasaros atosto
gas giedojo parapijos "Retkarti
nis" choras. Parapijos jaunimo 
choras $iedos birželio 11 d. 

• Sis penktadienis ir šešta
dienis yra mėnesio pirmieji. Pir
mą penktadienį 7 v.v. vyksta Mi
šios ir Šv. Valanda. Prieš Mišias 
klausoma išpažinčių. Pirmais 
mėnesio šeštadieniais Gyvojo ro
žinio draugijos nariai 10.30 v.r. 
renkasi Rožinio kalbėjimui ir 
Mišiom. 

• Birželio mėnuo yra skirtas 
Švenčiausios Jėzaus Širdies gar
binimui su Jėzaus Širdies švente 
birželio 25 d. ir litanija, kuri mū
sų šventovėj bus kalbama šiokia
dieniais po 7 v.v. Mišių, šeštadie
niais po 9 v.r., o sekmadieniais 
po kiekvienų Mišių. 

• Sutvirtinimo sakramento 
iškilmės vyks šį sekmadienį, Sek
minių dieną, per 10.45 v.r. Mišias 
kurių metu giedos "Volungės" 
choras. Parapijos jaunimui Su
tvirtinimo sakramentą suteiks 
vysk. P.Baltakis, OFM. 

• Santuokai ruošiasi Miche
lle Plučaitė su Richard Evans. 

•Pakrikštyta Avery Leigh 
Cathleen (Bonner) ir Paul Squi
res dukrelė. 

• Praėjusį sekmadienį vyko 
metinis parapijos susirinkimas, 
kurio metu buvo išrinkti į parapi
jos tarybą šie asmenys: A. Amb
rozaitienė, B. Čepaitienė, dr. J. 
Čuplinskienė, R. J aglowitz, L. 
Kuliavienė, J. Morkūnas, G. Pet
rauskienė, D. Puterienė, E. Put
rimienė, D. Rocca, R. Slapšytė, 
R. Samonytė, l. Tarvydienė, J. 
Vingelienė, dr. R. Zabieliauskas, 
V. Zenkevičienė. Visos tarybos 
susirinkimas, kuriame bus pasi
skirstyta pareigomis, įvyks birže
lio 13,. antradienį, 7.30 v.v. para
pijos patalpose. 

• Gegužės 29 d. iš laidotu
vių namų malda į krematoriumą 
palydėtas a.a. Juozas Dundzys, 
82 m. Paliko žmoną Bronę ir 
dukras Rūtą ir Vidą. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 4: 8 v.r. už a.a.Kazimierą Čiur
lį (V metinės); 9 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečiius; 10.45 v.r. 
už a.a. Oną Judvytienę, už a.a. 
Mariją Tamošiūnienę, už a.a. 
Kazimierą ir Uršulę bei jų šeimos 
mirusius; 12.15 v.d. už a.a. Oną 
ir Jurgį Stanionius ir jų šeimos 
mirusius. 

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ 
interneto tinklalapis www. 
tzib.com laukia jūsų apsi
lankymo. Skaitytojai kvie
čiami susipažinti su juo ir 
siųsti savo pastabas elekt
roniniu paštu -

tevzib@pathcom.com 

nr hA ... V: FOUR SEASONS 
IU'//'„1~ REALTY LIMITED 

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

Parduodant, perkant 

~-~·ar tik dėl informacijos 
apie namus, vasarna
mius, ūkiu s, žemes 

Wasagos, Staynerio ir 
Co llingwoodo apy
linkėse kre i pkitės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

Elektroninis paštas: sa lvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

Išganytojo parapijos žinios 

• Šį sekmadienį, 11.15 v. ryto 
- SekminilĮ ir konfirmacijos pa
maldos su Sv. 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 
vyks bendri pietūs, vaikų žaidi
mai ir loterija. 

Lietuvių Namų žinios 

• Gegužės 28 d. LN svetai
nėje pietavo 100 svečių. 

• LN valdybos posėdis įvyks 
birželio 21 d. LN seklyčioje. Lab
daros valdybos posėdis - gegužės 
31 d., 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 aukojo 

a.a. J. Ulecko atminimui $100 -
L.J. Yčai. SN komitetas dėkoja 
visiems už aukas. Jos priimamos 
Toronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti tie
siog adresu: Labdaros fondas, 
Lietuvių slaugos namai, 1573 
Bloor St.W., Toronto, ON M6P 
1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Sveikiname mokytoją Ri

mą Žemaitytę-De Iuliis, susi
laukusią mergytės - Viktorijos. 

• Dėmesio, tėveliai! Pagal 
TCDSB pageidavimą, birželio 3 
d. bus registruojami mokiniai at
einantiems mokslo metams. Ma
lonėkite sugrąžinti užpildytus re
gistracijos blankus. Taip pat tą 
dieną bus galima registruoti vai
kus, gimusius 2002 m. į jaunes
niųjų darželį ateinantiems moks
lo metams. Mokyklos pavadini
mas - "Our Lady of Peace", ad
resas - 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 Dambaraitė-Janowicz, tel. 
905 602-9231. 

• Jei norėtumėte mokyto
jauti Maironio mokykloje, dėstyti 
dainavimą ar kanklių grojimą, 
kviečiame pristatyti savo "Curri
culum vitae" mokytojų kam
baryje, birželio 3 d. arba 10 d. 

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

Živilė 
• Reikalinga mokytoja litua

nistinių kursų programai dėstyti, 
kuri mokėtų lietuvių kalbą ir tu
rėtų Ontario provincijos mokyto
jos pažymėjimą vyresniųjų klasių 
mokymui. Skambinkite tel. 416 
621-9472 ir palikite žinutę. N.B. 

~ MONTREAismE 
Šv. Kazimiero parapija 

Šv. Kazimiero parapijos šimtmečio rengimo komitetas dėkoja 
Kanados lietuvių fondui už $1000 auką. Taip pat Šv. Elzbietos 
draugija paaukojo $1000. Naujas projektas šimtmečio šventei bu
vo pristatytas per parapijiečių susirinkimą - pastatyti lietuvišką 
kryžių lauke, prie šventovės. Šis kryžius primins visiems ne tik 
mūsų jubiliejų, bet ir mūsų lietuvių kilmę tarp kitų tautų Kvebeko 
provincijoje. V.L. 

ADAMONIS CASTELLI INSUR.ANCES 
LABRECQUE , BROUILLETTE , CASTELLI INC. 

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

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

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

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

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

Lietuvių paviljonas 
Gegužės 26-28 d. įvyko dau

giakultūrinis renginys "Carass
auga", kuriame po daugelio metų 
pertraukos, lietuviai prisijungė 
su savo paviljonu ir sėkmingai 
per tris dienas pasirodė Anapilio 
parapijos salėje. 

Nuo penktadienio vakaro iki 
sekmadienio 7 v.v. atsilankė gau
sus svetimtaučių ir lietuvių būrys 
- 1475. Tautiniais motyvais iš
puoštoje salėje pusvalandinėse 
įspūdingose "Atžalyno", "Ginta
ro" šokių grupių bei kapelos "Sū
duva" programose daina, šokiu, 
liaudies muzika bei vedamuoju 
žodžiu buvo pavaizduotos lietu
viškų vestuvių apeigos. Sekma
dienio popietę paįvairino Anapi
lio sodybos vaikų choro "Ginta
rėliai" žavus pasirodymas. 

Atvykusieji vaišinosi cepeli-

nais, kugeliu, koldūnais, dešro
mis su kopūstais, lietiniais, šalti
barščiais, gaivinančiais gėrimais 
ir naminiais pyragais. 

Paviljono lankytojų dėmesį 
praturtino tautodailės instituto 
liaudiškų rodinių paroda, gintaro 
dirbiniai ir G. Repečkos drožinių 
paroda. Per pertraukas buvo ro
domas filmas apie Lietuvą. Tiks
lesnės žinios apie lietuvių tautą 
buvo surinktos turiningame 
lankstinuke, patraukliame spal
vingomis nuotraukomis kiekvie
nam paviljono lankytojui. 

Maloni staigmena lietuvių 
paviljonui buvo vienos iš "Cara
ssauga" steigėjų, merės Hazel 
McCallion atsilankymas. 

Lietuvių paviljono rengėjai 
- Suvalkų krašto lietuvių išeivijos 
sambūris. Inf. 

Toronto vyskupas pagalbininkas John Boissonneau, iškilmingai 
įvesdinęs į Lietuvos kankinių šventovės klebono pareigas kunigą Vy
tautą Staškevičių 2006 m. balandžio 23 d. Ntr. K. Baliūnaitės 

Kredito kooperatyvas "Parama" 2005-2006 mokslo metais Toronto Maironio mokyklai paskyrė $5,500 
auką. Nuotraukoje "Paramos" vedėjas Linas Zubrickas (11 eil. l iš k.) su 7 sk. mokiniais, mkt. V. Vinge
lyte (l eil.1 iš k.), buvusia vedėja Aldona Šimonėliene (l iš d.), pad. Dariumi Sonda (11 iš d.) ir dabarti
ne vedėja Virginija Zubrickiene (11 eil. 2 iš k.) 


