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Nebeišplaunamos dėmės 
"Reikia paskelbti siaubingus to meto piktadarybės fak

tus, o valstybė privalo atsiprašyti tų, kurie nuo šių žvėriškumų 
nukentėjo", - pareiškė plk. Venjaminas Poleščikovas, buvęs 
Komijos respublikos KGB archyvo viršininkas. (A. Šerėnas, 
Vorkutos mirties lageriai, Vilnius, 1997). 

A TSIPRAŠYTI? Už ką? Valstybė nekalta, nes laimėjo 
karą. Kalti pralaimėjusieji. O dėl tų piktadarybių ge
riau bent kurį laiką patylėti, kol ir piktadariai, ir jų 

aukos išmirs. Praeitis nebeslėgs taip sunkiai, kai kaltinamųjų 
nebebus. Tikriausiai, ir archyvai dėl to užrakinami, kad nu
kentėję aprimtų. Viskas stropiai daroma, kad laikas užgydytų 
žaizdas, apie kurias priaugančios kartos gal šiek tiek ką nors 
iš knygų ar pasakojimų sužinos, stebėsis, gal net kritikuos at
silikėlius žmones, kurie nesugebėjo išsirinkti geresnės valdžios 
ir dėl to turėjo kentėti? Taigi reikia išlaukti- ne atsiprašyti. O 
vis dėlto, nėra abejonės, bus ir tokių, kurie nepamirš savose
nelių ar tėvų sumokėtos aukščiausios kainos vien tik už tai, 
kad buvo darbštūs ir mylėjo Lietuvą kaip tokią, be jokių iš
skaičiavimų ką nors iš to sau laimėti. Gimtoji šalis, jos kalba, 
didvyrių kapai ir tolimos praeities piliakalniai, tėviškės laukai 
ir žydintys prie namų darželiai, prie vieškelių Rūpintojėliai -
štai kas skatino mylėti tėvynę kaip amžinąją vertybę, iškylan
čią virš kitų gėrybių ir sąvokų. Keista? Gal kai kuriems šių 
dienų žmonėms nebesuprantama? Bet anuomet tik dauguma 
šitaip išgyveno patriotizmą, kuris visur vienodai buvo aptaria
mas ir skiepijamas, stačiai surištas su kiekvienu kasdienybės 
žingsniu. Lietuvos okupantams ir komunistinės santvarkos 
kolaborantams tėvynę šitaip mylintys tapo priešais, su kuriais 
planingai turėjo būti susidorojama. Ir dėl to tūkstančiai ken
tėjo tremtį, šaltį, badą ir bvaisų nužmoginimą. Labai ilgi 
lageriuose žuvusių sąrašai. Siandien prisimenant sibirinius 
trėmimus ir žvelgiant į visiškai pasikeitusią būklę, iškyla 
klausimas, kas po visų tų žudynių išliko tikruoju laimėtoju? 

K ANČIŲ ir kovų vainikas šiandien uždėtas ant laisvės 
aukuro, kuris įsiplieskė Baltijos kelyje. To vainiko ne
šimo kelias buvo ilgas ir sunkus. Jį visam pasauliui ro

dė ilgi tremtinių ešelonai, nudundėję į tolimą Sibirą, gyvuli
niuose vagonuose vežę tūkstančius nekaltų, be teismo pa
smerktų lietuvių, latvių, estų sunkiems darbams ir mirčiai. 
Kasmet birželio 14 d. tartum grįžta 1941-ieji, atsisuka laikro
džių rodyklės atgal, kad nors minutę kitą pabūtume su tais, 
kurie pro užkaltų vagonų langus prašė vandens ir maldos, kad 
ištvertume iki pergalės, ir tai ne kiekvienas atskirai, kurių gy
vybės jau buvo nurašytos, bet visi - visa tauta, mylimoji Tėvy
nė. Ne vieną tremtinį laisvės vizija gaivino labiau negu van
dens lašelis ar rupios duonos kąsnelis. Po Stalino mirties, de
ja, tremtinio grįžimo į gimtąjį kraštą džiaugsmą stabdė tuo
metinė respublikinė biurokratija, trukdžiusi normaliu būdu 
registruotis ir įsidarbinti. Tuo tautos istorijon užtiško pati juo
džiausia dėmė - savieji sudarinėjo tremtinių sąrašus, savieji 
grįžtančių nepriėmė. Tenka apgailestauti, kad savęs "apsisau
gojimo", tam tikro neliečiamumo biurokratinė politika nusi
driekė iki šių dienų, nepaisant to, kad Lietuva jau laisva, kad 
formali raudonoji respublika dainuojančios revoliucijos se
niai nušluota. Kad ta pati biurokratija, patyrė jau ne vien tik 
iš Sibiro grįžtantys - įprastas ar išmoktas okupacinių laikų 
dviveidiškumas dar veiksmingas. Nemalonūs reiškiniai sakyte 
sako, kad atgauta laisvė turi būti taisytina. Sibirinių trėmimų 
prisiminimai ir tradicinės baltiečių organizuojamos Birželio 
14-osios minėtuvės sudaro progą ne vien tik pamąstyti apie 
tiesos pergalę ir išskirtinus moralinius laimėjimus, bet ir apie 
tai, kas iš tikrųjų yra toji laisvė, kaip ji panaudojama, kaip ji 
padedav kurti tautos ateitį ir kaip ji kenkia iškreipiant jos sam
pratą. C.S. 
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Okupacijos padaryta žala 
IGNAS MEDZIUKAS 

Rusijos prezidentas Putin 
ir jo ministeriai vis dar negali 
atskirti okupacijos sąvokos nuo 
"išvadavimo" ar "draugiškos 
pagalbos", nors stalinizmo lai
kai jau nuėjo istorijos šiukšly
nan. Niekaip jie nenori pasakyti 
garbingai ir teisingai, kad Lie
tuva ir kitos Baltijos valstybės 
buvo okupuotos, Sovietų Są
jungai įvedus karines jėgas. Ar
gi prieš vedant Raudonąją ar
miją 1940 m. birželio mėnesį 
nebuvo suvaidintos Lietuvos 
nepriklausomybės laidotuvės? 
Pradžią davė Molotovo ir Rib
bentropo pasirašytos sutartys ir 
slapti protokolai. Šį faktą ne 
tik įrodo rasti dokumentai, bet 
ir liudininkai, kurie šiuos įvy
kius atsimena. Negaliu suprasti, 
kodėl rusai apsijuokia. Argi ne 
pirmiau buvo įvesta Raudonoji 
armija, o jos apsaugoje atvyko 
Kremliaus emisarai, kuriems 
diriguojant buvo suvaidintas 
melu ir klasta paremtas vaidini
mas - sudarytas Liaudies sei
mas, kurio parinktiems žmo
nėms buvo liepta vykti į Krem
lių prašyti Staliną, kad Lietuva 
būtų priimta į Sovietų Sąjungą. 
Sveiko proto žmogus niekaip 
negalėtų suprasti, kur gi rasi 
pasaulyje tokią tautą, kuri atsi
sakytų savo laisvės ir prašytųsi, 
kad rusas enkavedistas ją pliek
tų bizūnu. 

Taigi ne Lietuvos liaudis, o 
paskirti ir terorizuojami "liau-

dies" atstovai buvo priversti da
lyvauti Lietuvos nepriklauso
mybės laidotuvėse. Apie tai net 
pats Justas Paleckis pareiškęs, 
kad "visos tos kovos būtų liku
sios be vaisių, jei ne draugiškoji 
pagalba, kurią mums atnešė 
tautos išvaduotoja Raudonoji 
armija". 

Antrojo pasaulinio karo 
metu Lietuva neteko 800,000 
gyventojų, tai buvo beveik treč
dalis gyvenusių Lietuvos terito
rijos ribose žmonių. Hitlerinės 
okupacijos metu sunaikinta 
370,000 Lietuvos piliečių. Hit
lerinis genocidas paskelbtas nu
sikaltimu žmonijai ir jos vyk
dytojams netaikomas senaties 
terminas. Stalinistiniai nusikal
tėliai numarino badu, sušaldė 
Sibire daugiau kaip 300,000 
Lietuvos piliečių. Tai nusikalti
mas, atitinkąs genocido sąvoką. 
Tui tautos ar jos dalies naikini
mas bet kokiais motyvais. 

Po 1940 m. birželio 14 d. 
ultimatumo neteisėtais keliais 
sovietai sudarė neva Lietuvos 
respublikos valdžią. Iš tikrųjų 
prezidentas Antanas Smetona 
neatsistatydino, bet tik laikinai 
nustojo eiti pareigas. Net jei 
prezidentas Smetona būtų atsi
statydinęs, pareigas laikinai ei
nąs min. pirmininkas neturėjo 
teisės sudaryti naujos vyriausy
bės. Todėl po ultimatumo įve
dus Raudonosios armijos dali
nius, nauja vyriausybė buvo su
daryta SSRS reikalavimu, jos 
paskelbti potvarkiai ir Liaudies 

seimo įstatymas buvo neteisėti, 
nes čia nebuvo jokio tęstinumo 
pagal veikusią Lietuvos konsti
tuciją. Aktyvus SSRS užsienio 
reikalų komisaro pavaduotojo 
Dekanazovo kišimasis į vals
tybės vadovybės sudarymą, in
teligentijos areštai. Paleistas 
šūkis: Kas nebalsuos, bus liau
dies priešas! 

Rinkiminėje programoje 
buvo skelbiama apie Lietuvos 
respublikos ir Sovietų Sąjungos 
tautų draugystę, bežemių ir ma
žažemių aprūpinimą žeme. Ga
rantuojamos piliečių asmeninės 
teisės ir turto neliečiamybė. Pa
neigti gandai, kad bus vartoja
mas smurtas tikintiesiems. Kad 
bus įvesti kolchozai - tai liau
dies priešų prasimanymai. Nė 
žodžio apie valstybės santvar
kos pakeitimą ir įstojimą į So
vietų Sąjungą. Netrukus pama
tėme, kokiu keliu vedama Lie
tuva. Bet kas galėjo viešai pa
sakyti, kad čia buvo tik melas. 
Toks drąsuolis būtų skaudžiai 
nukentėjęs. 

Atsimenu tą pavasarį prieš 
1940 m. birželio mėn. okupaciją 
Lietuvos laukai ~ilnijo, žadėda
mi gerą derlių. Zemdirbiai gy
veno savo nameliuose. Žemės 
ūkis kilo. Net ir bežemiai dvarų 
darbininkai ar mažažemiai, 
tapę naujakuriais, jau buvo 
spėję aptvarkyti savo trobesius. 
Gal tik vienas kitas dėl apsilei
dimo ar kitų priežasčių vargin-
giau gyveno. ______ _ 

Nukeltai 5-tą psl. 
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9 RELIGlrulAMf GYVENIME 
Paroda "Mano šeima" 

atidaryta Vilniuje balandžio 
26 d. Jos tikslas - viešai pri
minti šeimos reikšmę žmo
gaus ir visuomenės gyvenime. 
Parodoje rodomos fotografų 
sukurtos ir šeimos gyvenimo 
įvairovę liudijančios meninės 
ir buitinės fotografijos - ves
tuvių, įvairių netekčių ir ne
laimių paženklintų šeimų 
nuotraukos, vienišų, išsisky
rusių žmonių atvaizdai. Šia 
paroda taip pat norima at
kreipti visuomenės dėmesį į 
egzistuojančią netoleranciją 
ir tradicinėms, pirmiausia 
krikščioniškoms šeimoms, ir į 
tai, kad šeimos temai per ma
žai dėmesio skiriama šiuolai
kiniam mene. Parodos atida
ryme dalyvavo kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis. Paroda 
veikė iki gegužės 11 d., pla
nuojama ją surengti Kaune, 
Klaipėdoje ir mažesniuose 
Lietuvos miestuose. 

Minint Gyvybės dieną 
Kaišiadorių Kristaus Atsimai
nymo katedroje vyskupas J. 
Matulaitis aukojo Mišias, ku
riose meldėsi už žmogiškosios 
gyvybės puoselėtojus. Po Mi
šių dalyviai susibūrė Sielova
dos centre, kur klausėsi vysku
po ir dr. N. Liobikienės min
čių gyvybės tema, taip pat bu
vo pristaJYta Kaišiadorių vys
kupijos Seimas centro vado
vės dr. M. Bagdonienės inicia
tyva išleista knyga Daktaras 
Ignas Gelombickas. Knygą pa
rengė mokytoja M. Marekvi
čienė. Susirinkusiems knygos 
ištraukas skaitė A. Brazausko 
vidurinės mokyklos mokyto
jos, lopšines ir kitas liaudies 
dainas dainavo V. Povilionienė. 

Gyvybės dienos proga ba
landžio 24 d. Šįaulių vyskupi
jos Jaunimo ir Seimas centrai 
surengė paskaitą, kurią skaitė 

jėzuitas br. Lukas Laniauskas 
apie gyvybės vertę, krikščio
nio poziciją jos atžvilgiu. Buvo 
rodomas filmas "Palaimini
mai" apie įvairias gyvybės ap
raiškas. Balandžio 26 d. vyko 
konferencija "Žmogaus gyvy
bė: atradimai ir praradimai'', 
kurią surengė Šiaulių savival
dybės Bendruomenės sveika
tos taryba, Pasaulio gydytojų 
"Už žmogaus gyvybę" Lietu
vos draugija, Šiaulių universi
teto Medicinos pagrindų ka
tedra. Konferencijos pradžia-

je už nuopelnus saugant žmo
gaus gyvybę skulptūrėlėmis 
buvo apdovanoti Siaulių vys
kupas E. Bartulis ir ŠU Medi
cinos pagrindų katedros vedė
ja doc. dr. Danė Šlapkauskai
tė. Perskaityti pranešimai apie 
gyvybės kultūros puoselėjimą. 

Gegužės 3-5 d.d. Šiaulių uni
versitete vyko meninio ugdy
mo ir tikybos specialybės l-III 
kurso studentų surengta paro
da "Saugok mane", kurios 
tikslas atkreipti dėmesį į kūdi
kių, ypač dar negimusių, gyvy
bės saugojimą ir puoselėjimą. 
Gegužės 4 d. gyvybės žiedu 
buvo apjuosti Siaulių gimdy
mo namai, dalyviams sustojus 
ir susikabinus rankomis. 

Gyvybės dienai skirtas 
XVI tarptautinis džiazo festi
valis vyko balandžio 30 d. 
J~auno Švč. Mergelės Marijos 
Emimo į dangų (Vytauto Di
džiojo) šventovėje. Dalyvavo 
norvegų sakralinio džiazo gru
pė "Sacred Presence". Sveiki
nimo žodį tarė rektorius kun. 
Kęstutis Rugevičius. Klausy
tojams buvo išdalinti iliust
ruoti Lietuvos bei Vilniaus ar
kivyskupijos šeimos centrų 
parengti lankstinukai "Gyve
nimo kelias". 

Konferencija "Karolis Voj
tyla - šių dienų šventasis" su
rengta balandžio 7 d. Garlia
vos Juozo Lukšos gimnazijoje. 
Dalyvavo 8-12 klasių mokiniai 
iš Alytaus, Vilkaviškio, Kauno 
miesto ir rajono mokyklų. 
Tarp konferencijos svečių bu
vo Kauno rajono meras Leo
nardas Gineika ir kiti pareigū
nai, Garliavos parapijos kle
bonas bei kiti dvasiškiai. Gim
nazijos dramos studijos akto
riai parodė draminę kompozi
ciją pagal K. Vojtylos pjesę 
Priešais juvelyro parduotuvę. 
Po to pranešimus apie K. Voj
tylos gyvenimą skaitė penkių 
mokyklų atstovai. Antroji 
konferencijos dalis buvo skir
ta Jono Pauliaus II darbams, 
kūrybai, jų įtakai pasaulio is
torijai, literatūrai, politikai. 
Pabrėžta, kad jis buvo dau
giausia keliavęs popiežius, ap
lankęs 129 valstybes, susitiko 
su daugiau kaip 1600 politinių 
vadovų. Mokinių darbus orga
nizatoriai įamžins renginio at
minimui skirtoje kompakti
nėje plokštelėje. 

Pirmoji Komunija - pirmąją karo dieną 
RASA NORKUTĖ 

Marija Kazlauskienė kartu 
su kitais vaikais pas klieriką 
mokėsi katekizmo ir ruošėsi 
Pin:y.ajai Komunijai. Kasdien 
iki Zelvos šventovės Ukmergės 
rajone reikėdavo eiti keturis ki
lometrus ir keturis kilometrus 
grįžti atgal. Susirinkdavome 
apie trisdešimt vaikų. Mokyda
vo šventoriuje susodinęs ant 
šventovės laiptų. Ne vien maldų 
mokė: tikėjimo tiesų mokė 
šventovėje, kapinėse, prie pa
kelių kryžių ir koplytėlių. Mo
kė pagarbos dievdirbio rankų 
darbui - Rūpintojėliui, pagar
bos tėvams, seneliams, visiems, 
kuriems vaikai gali padėti. Pa
pasakojo apie šventoriuje pa
laidotų kunigų gyvenimus. 
Ypač įsiminė jauno gražaus 
klieriko žodžiai: "Eidami pro 
kapines, berniukai, nusiimkite 
kepures nors vienai sekundei. 
Visi: berniukai ir mergaitės 
mintyse sudėkite maldai ran
kas, arba truputį palenkite gal
vą. Juk kapuose ilsisi jūsų pro
tėviai, seneliai ir kiti brangūs 
žmonės. Eidami pro kryžių taip 
pat stabtelėkite. Kristus kentė
jo už nuodėmes, už tai, kad mes 
būtume geresni". 

Marijos šeimoje augo pen
kios sesės ir vienas brolis. Po 
Marijos šventai Komunijai dar 
ruošėsi dvi seserys ir brolis. Ma
rija labiausiai prisimena seserį 
Emiliją, kuri jau išėjusi amžiny
bėn. Sukūrusi savo šeimą vaikų 
neturėjo, bet labai mylėjo sve
timus vaikus. Buvo be galo ge
ros širdies, labai darbšti. 

Atmintin stipriai visam gy
venimui įsirėžė Pirmosios Ko
munijos diena. Marija, kaip ir 
visos mergaitės, laukė šios dide
lės vaikystės šventės. Iš vakaro 
nusipynė rūtų vainiką, prisirin
ko gražiausių pievų gėlių. Mo
tina pasiuvo baltą suknelę, nu
pirko žvakutę. 

Saulėtą birželio 22-osios 
rytą mergaitės ir berniukai, 
šventiškai pasipuošę, sugužėjo 
šventovėn. Ji buvo pilna žmo
nių, atėjusių šią dieną prisimin
ti vaikystę, padėkoti Dievui už 
prabėgusius metus. Tą nepa
mirštamą dieną kunigas pasakė 
gražų pamokslą: "Nuo šiol jūs 
susitiksite su Dievu, ir jis pasi-

liks jūsų širdyse visam gyveni
mui. Reikės būti sąžiningiems, 
visada padėti tėveliams, mylėti 
senelius, neskriausti silpnesnių 
už save ir niekad neužmiršti ke
lio į Dievo namus. 

Šiandien vasara. Ramus ry
tas, žydras dangus. Žemę puo
~ia žiedai ir jūs, mūsų vaikai. 
Saltinių vanduo skaidrus, kaip 
ir jūsų širdys. Toks rytas būna 
tik vaikystėje, kai švelnus vėjas 
neša bręstančio vasarojaus kva
pą. Dangumi skraido angelai ir 
laimina tėvelius ir jų vaikus. 
Būkite laimingi ir mylėkite 
Dievą". 

Linksmi tėvai vedini savo 
šventiškai pasipuošusiais vai
kais, neskubėdami ėjo iš šven
tovės. Pasimeldę, padėkoję 
Dievui už suteiktas malones, už 
šią iškilmingą dieną, žengė pro 
plačias šventovės duris. O vir
šum jų, viršum šventovės bokš
to jau skrido lėktuvas, ir staiga 
ėmė kristi bombos. Visi klykda
mi bėgo slėptis kur kas beišma
nė. Dauguma metėsi miško 
link. Marija su motina taip pat 
pasislėpė miške. 

Vėliau Marijos tėvai su kai
mynais kasė žemines, krovė jas 
keliomis rąstų eilėmis, kad ne
pramuštų bombos. 

- Nutolus lėktuvams, ma
ma skubėdavo namo, nes mes, 
pulkas vaikų, norėjome valgyti. 
Kartą, nesulaukusi mamos grįž
tant su lauknešėliu į žeminę, iš
ėjau jos ieškoti. Iš tolo išgir
dau, kaip mama šaukiasi pagal
bos. Įpuolusi į kambarį, atida
riau bulvių rūsį po grindimis, 
kur slėpėsi jauniausia sesutė 
Onutė. Išlipusi Onutė irgi šau
kėsi pagalbos. Išgirdo genero
las, ir kareiviai motiną palei
do„. Tokią aš prisimenu savo 
Pirmosios Komunijos dieną ir 
visas kitas per visus ketverius 
metus užsitęsusias karo dienas ... 

Mūsų šventovė 

Šventojo Ignoto Lojolos 
parapijos šventovė yra Želvos 
IJliestelyįe, kuris įsikūręs prie 
Zelvos (Zelvelės) upelio dvide
šimt vieną kilometrą į rytus nuo 
Ukmergės. Senovėje šią vieto
vę vadino Paželviais. Miestelis 
išsistatęs kalvotoje vietovėje. 

Miestelio vardas Paželviai 
istorijos šaltiniuose minimas 

nuo 1373 metais. Nuo 1500 me
tų Želva buvo Ukmergės ap
skrities valsčiaus centras. 

Pirmąją katalikų šventovę 
pastatė jėzuitai. 1755 metais ji 
sudegė. 1775 metais Žemait
kiemio jėzuitai pastatė medinę 
šventovę ir pašventino Švento
jo Ignoto Lojolos titulu. 1892 
metais parapijiečiai, vadovauja
mi klebono kunigo Antano Sta
pulionio, pastatė šventovę. Ru
sų valdžia kleboną apkaltino 
neteisėtai pardavus statybinę 
medžiagą. Rusai bandė su
griauti šventovę, bet parapijie
čiai ją gynė. 1932 metais klebo
nas kunigas Stanislovas Švėgž
da šventovę perdarė. 1953-1954 
metais kunigas Jonas Mintauč
kis su parapijiečiais šventovę 
atnaujino. Parapija priklauso 
Giedraičių dekanatui. 

1892 metais statyta medinė 
~ventovė yra pirkios pavidalo. 
Sventovės fasadas turi klasiki
nių bruožų. Bokštelis su varpe
liu. Didysis altorius papuoštas 
barokiškai. Puošni sakykla. 
Priešais šventovę, dešinėje, sto
vi akmenų mūro varpinė, sumū
ryta iš įvairių pavidalų akmenų. 
Piramidinio stogo viršūnėje -
grakšti rutulinė bazė ir aukštas 
kryžius. 

Kuriantis nepriklausomai 
Lietuvai želviškius kurį laiką 
terorizavo bolševikai ir lenkai. 
Žmonės pergyveno daug baisių 
dienų. 
v Nepriklausomybės metais 
Zelva buvo valsčiaus centras. 
Antrojo pasaulinio karo metu 
ir pokario metais Želva su apy
linkėmis skaudžiai nukentėjo, 
netekdama daugybės žmonių. 
Vokiškieji naciai išnaikino Žel
vos žydus. Bolševikai deporta
vo daugelį miestelio ir apylin
kės gyventojų. Aktyviai veikė 
lietuviai partizanai. Bolševikų 
okupacijos metu Želva buvo 
Ukmergės rajono apylinkės 
kolchozo centras. 

Želvos šventovė įdomi tuo, 
kad joje yra vertingi paveikslai: 
Kūdikėlio Jėzaus aukojimas, 
Švenčiausia Trejybė, tapyti alie
jiniais dažais aštuoniolikto šimt
mečio pabaigoj. Skuolių kaime 
yra mūrinė koplytėlė. Joje šv. 
Antano dieną vykdavo atlaidai, 
buvo laikomos pamaldos. 

Martina Bikuličienė (dešinėje), pasirūpinusi iškelti teisminę bylą įtariamiems partizanų Antano 
Aštrausko-Viršilos ir Jono Aštrausko-Siau~o žudikams Šakių MGB viršininkui Rapolui Vasi
liauskui ir jo bendradarbei Ramunei Stasei Zukaitienei. Kauno apygardos teismas nuteisė juos 6 
metų kalėjimo bausme. Byla buvo apeliuota ir perkelta į Vilniaus apygardos teismą. Nuotraukos 
kairėje - ieškovės sūnus, viduryje - prel. A. Svarinskas Ntr. S. Sajausko 



Vagonų bildesį kartojo medžių aidas 

Teofilis Januškevičius (kairėje) tremtinių šventėje Ariogaloje su savo bendražygiais 

IRENA ŽIURAUSKIENĖ 

- Mano tėvai buvo nubuožinti. Visą mūsų 
šeimą, išskyrus šešių mėnesių sesutę Onutę, kuri 
tuo metu sirgo plaučių uždegimu, ištrėmė. Sesutė 
liko pas motinos tėvą - prisiminimais pasidalijo 
viekšniškis Teofilis Januškevičius. 

Viktoras ir Stasė Januškevičiai turėjo 33 ha 
žemės Kuršėnų valsčiuje, Tutuliškių kaime. Šei
moje augo trys vaikai: Teofilis, Antanas ir Onutė. 
Ūkininkai augino dvi karves, du arklius, laikė 
samdinį karvėms ganyti. Samdiniu dirbo pažįsta
mas vaikinas, neturėjęs kur gyventi. Atlyginimo 
jam nemokėjo, nes jis pats siūlėsi dirbti, kad tik 
priimtų gyventi ir duotų valgyti. 

Teofilis niekada nepamirš 1949.III.23 die
nos, kai areštavo jų šeimą ir išvežė į Pavenčių ge
ležinkelio stotį. Ten išlaikė iki kovo 25 dienos, 
kada visus areštuotus gyvuliniam vagone išvežė į 
Krasnojarsko krašto Abano miestą. Viktoras 23 
dieną slapstėsi, todėl jo nebuvo įrašyto doku
mentuose. Tačiau 25 dieną, prieš pajudant trau
kiniui, Januškevičių šeimos galva atėjo ir pasida
vė. Važiuojant vagone Viktoras giedojo Lietuvos 
himną, kiti giesmę Marija, Marija. Vežė ir vaikus, 
ir suaugusius. Vežė visus tuos, kurie nepatiko so
vietinei valdžiai. Vaikų ir motinų ašaros skverbė
si per vagonus, o verksmą atkartojo pakelės me
džių aidas. 

Kai atvežė į Abaną, Januškevičių šeimą pa
talpino Budionovo kolūkyje pas rusus, skirtingo
se šeimose. Viktorą išvežė į brigadą- ten jis dir
bo fermoje. Stasė dirbo kolūkyje. Teofilis su An
tanu ganė miestelio karves. Dvi vasaras ganė lie
tuvių, o vėliau visos "Gegužės 1-osios" gatvės gy
ventojų bendrai. 1950-1952 metais Abane Januš
kevičiai pasistatė medinį namą, o 1951 metais 
jau nusipirko karvę, vėliau kiaulių, darže augino 
bulves. 

Būdamas tremtyje, nuo mokyklos laikų, 
Teofilis pradėjo rašyti eilėraščius ir dainas rusų 
kalba. Gyvendamas Viekšniuose jis rašo ir dabar, 
tik ne rusų, o lietuvių kalba. Jau ketveri metai 
Teofilis yra Viekšnių literatų sambūrio "Vinkš
nelė" narys, klausytojus linksminantis nuotaikin-

ga politine poezija bei eilėraščiais jam artima 
tema. 

Abane lietuviai švęsdavo savo tautos tradici
nes šventes: Vasario 16-ąją, šv. Velykas, šv. Kalė
das, gimtadienius ... Tremtyje komendantūroje 
tėvams reikėjo registruotis per savaitę vieną kar
tą, nes neturėjo pasų. Lietuviams buvo išduoti 
tik maži pažymėjimai. 

Po Stalino mirties nuo valdžios nušalino vi
daus reikalų ministerį Beriją. Abane sušaudė 
KGB saugumo viršininką Kaganovič. Vietoj jo 
postą užėmė buvęs sovietų politinis kalinys 
Emeljanovas. Prie jo nebereikėjo lietuviams kas 
savaitę registruotis. 

Januškevičiai rašė prašymą į Maskvą genera
liniam prokurorui ir į Vilnių Aukščiausios tary
bos pirmininkui Justui Paleckiui, kad peržiūrėtų 
bylą ir leistų grįžti į Lietuvą. Iš Maskvos gavo at
sakymą, kad gali grįžti, o iš Vilniaus gavo neigia
mą atsakymą. Pagal Maskvos leidimą Januškevi
čiai jau buvo išsiėmę pasus. Stasė iš pykčio pažy
mą iš Vilniaus suplėšė ir sudegino. 1955 metų 
gruodžio mėn. Januškevičių šeima grįžo į Lie
tuvą. 

Grįžęs į tėviškę Teofilis Kuršėnuose baigė 
mokyklą rusų kalba, po to mokėsi Ukmergės 
aukštesniajame žemės ūkio technikume. Dirbo 
Viekšnių proftechninėje, vėliau vidurinėje mo
kyklose. Prasidėjus atgimimui, 1995-1997 metais 
Teofilis Januškevičius buvo išrinktas pirmuoju 
Sąjūdžio seniūniu. 

Kasmet Lietuvos tremtiniai renkasi Arioga
loje. Į susitikimus važiuoja ir Teofilis. Ten bend
ražygiai dalijasi įspūdžiais, prisimena nuoskau
das, pasidžiaugia linksmomis akimirkomis. Teofi
lis bendrauja su Edmundu Kantausku iš Kretin
~os, Petru Sakalu iš Kuršėnų, Vladu Šukiu iš 
Siaulių ir kitais likimo broliais. 

Nudundėjo traukiniai, nusinešdami nekaltų 
žmonių ašaras. Laisvės ugnis Ariogaloje kasmet 
nudžiovina skausmą ir suteikia viltį šviesiom 
akim žvelgti į ateitį. Susikibę rankom tremtiniai 
dainuoja tremties laikų dainas, pašiepdami sovie
tinės valdžios negeroves. 

Baltoji meška - emblema lietu
vių tremtinių, kentėjusių toli
moje šiaurėje prie Laptevų 

Pakelėje i tremti Ntr. Lietuvos istorijos vaizdai jūros Ntr. S. Sajausko 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pasitraukė vyriausybė 

Visa tryliktoji vyriausybė, 
dirbusi nuo 2004 m. gruodžio, 
nutarė atsistatydinti, apkaltin
dama opoziciją ir "stabilumo 
svarbos nesuvokusius politi
kus" trukdymu dirbti, skelbia 
DELFI. Ministeris pirminin
kas Algirdas Brazauskas teigė 
nesieksiąs premjero posto, 
birželio l d. prezidentui Val
,--------==----.------. dui Adamkui 

įteikė visos 
vyriausybės 
atsistatydini
mo pareiš
kimus. Laiki
nai ministe
rio pirminin

ko pareigas eiti pavesta finan
sų ministeriui Zigmantui Bal
čyčiui. 

Pagal Konstituciją, prezi
dentas priima vyriausybės at
sistatydinimą ir prireikus pa
veda jai toliau eiti pareigas 
arba paveda vienam iš minis
terių eiti ministerio pirminin
ko pareigas, kol bus sudaryta 
nauja vyriausybė. 

Vyriausybei atsistatydi
nus, V. Adamkus ne vėliau 
kaip per 15 dienų turi pateikti 
seimui svarstyti premjero kan
didatūrą. Tada seimo pritari
mu prezidentas skiria prem
jerą ir paveda jam sudaryti vy
riausybę bei tvirtina jos sudėtį. 

Vyriausybė byrėjo 

Skilimas Darbo partijoje 
buvo pirma kliūtis vyriausy
bės veiklai, Algirdo Brazaus
ko teigimu. Nuo 2004 m. kei
tėsi švietimo ir mokslo minis
teris, finansų ministeris, ūkio 
ministeris. Gegužės mėnesio 
pabaigoje atleista iš pareigų 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministerė Vilija Blinkevičiūtė, 
atsistatydinimo pareiškimas 
pateiktas dėl užsienio reikalų 
ministerio Antano Valionio. 
Gegužės 30 d. prezidentas 
Valdas Adamkus pareiškė, jog 
pasitikėjimo netekę du "dar
biečių" deleguoti ministeriai: 
kultūros - Vladimiras Prudni
ko~as bei sveikatos apsaugos 
- Zilvinas Padaiga. Todėl 
"darbiečiai" gegužės 31 d. nu
tarė iš vyriausybės atšaukti vi
sus penkis savo ministerius 
(dar vidaus reikalų - Gintarą 
Furmanavičių, teisingumo -
Gintautą Bužinską bei ūkio -
K. Daukšį). 

Pasitraukęs iš vyriausybės 
vadovo pareigų, A. Brazaus
kas žada likti Socialdemokra
tų partijos pirmininku, nefor
muos naujosios valdančiosios 
daugumos. 

"Mažeikių naftos" pirkėjas 

Lietuvos seimas birželio 
l d. pritarė vyriausybės sutar
čiai dėl 30.66% "Mažeikių 
naftos" akcijų pardavimo bei 
ją lydinčioms sutartims, skel
bia DELFI. Vyriausybės ir 
"PKN Orlen" sandoris turėtų 
būti baigtas iki šių metų rug
sėjo 30 d. Sutarties užbaigi
mas galėtų būti atidėtas iki 
kitų metų kovo pabaigos, jei 
iki minėtos datos nepavyktų 
gauti Europos sąjungos Kon
kurencijos tarnybos leidimo 
Lenkijos firmai įsigyti iki 
100% "Mažeikių naftos" ak
cijų. 

Vyriausybės pateiktose 
sutartyse nėra numatyta jokių 
naftos tiekimo į "Mažeikių 
naftą" garantijų, tačiau garan
tijos grindžiamos didele pirki
mo kaina. Investavusi dau
giau kaip šešis bilijonus litų, 
Lenkijos firma bus suintere
suota, kad bendrovė dirbtų 
sėkmingai ir investuoti pini
gai grįžtų, teigia seimo eko
nomikos komiteto pirminin
kas Vytas N avickas. 

Bendra kaina už visas su
tarties akcijas yra beveik 278 
min. JAV dolerių. Sudarius 
pirkimo-pardavimo sutartį, 
vyriausybei bus suteikta teisė 
reikalauti atšaukti "Mažeikių 
naftos" vadovybės sprendi
mus, jeigu tokie sprendimai 
keltų grėsmę Lietuvos valsty
biniam saugumui arba ener
getikos saugumo politikai. 
Taip pat bus sudaryta ir nauja 
Akcininkų sutartis. 

Lankėsi Čekijos prezidentas 

Lietuvoje gegužės 25-26 
d.d. oficialiu vizitu lankėsi 
Čekijos prezidentas Vaclav 
Klaus. Po susitikimo iškilmių 
vyko pasitarimas su Lietuvos 
prezidentu Valdu Adamkumi. 
Aptarti dvišaliai politiniai, 
ekonominiai ir kultūriniai 
santykiai, Europos politika, 
ES kaimynystės politikos per
spektyvos, Lietuvos ir Čekijos 
bendradarbiavimas energeti
kos srityje. Vėliau vyko susiti
kimai su seimo pirmininku 
Viktoru Muntianu ir ministe
riu pirmininku Algirdu Bra
zausku. 

Penktadienio rytą Lietu
vos ir čekijos prezidentai ati
darė verslo forumą, po kurio 
V. Klaus išvyko į Kauną. Ten 
jam buvo įteiktas Kauno tech
nologijos universiteto garbės 
daktaratas. Jis yra išleidęs 
daugiau kaip 30 knygų, spe
cializuojasi ekonomikos srity
je. Svečias yra skelbiamas gar
bės daktaru jau 32-ą kartą. 
Apžiūrėjęs Kauną jis dar ap
lankė Trakus prieš išvykdamas 
atgal į Čekiją. Lietuva bend
radarbiauja su Čekija beveik 
visose srityse, ypač karinėje, 
švietimo ir mokslo, turizmo, 
susisiekimo ir žemės ūkio sri
tyse. 

Užkliuvo pastatas Romoje 

Lietuvos seimas sieks 
išjudinti daugiau kaip 10-metį 
įstrigusį buvusio Lietuvos am
basados pastato Romoje klau
simą, rašo BNS-LGTIC. Bus 
parengta rezoliucija, o klausi
mas bus keliamas visuose susi
tikimuose su italais. Ambasa
dos Romoje pastatas, dėl ku
rio iki šiol nepavyksta susitar
ti su Italijos valdžia, nuo 1937 
m. priklausė Lietuvai, bet So
vietų Sąjungai okupavus šalį 
ten įsikūrė rusų diplomatai. 
Lietuvos diplomatai reikalau
ja, kad Italijos valdžia grąžin
tų Lietuvai pastatą arba kom
pensuotų jo netektį pinigais 
ar nekilnojamuoju turtu. 

Italijos užsienio reikalų 
ministeris Massimo D' Alema 
susitikime Austrijoje su Lie
tuvos URM Antanu Valioniu 
pažadėjo paramą sprendžiant 
šią problemą. RSJ 
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PagalLietuvosšauliųsą- seIVIJOS sau IŲ suvaz1av1mas 
jungos išeivijoje nuostatus, vi- "'' .cr--

suotinis organizacijos atstovų 
suvažiavimas turi būti rengia
mas kas treji metai. Šiais me
tais (2006) kaip tik tokį suva
žiavimą reikėjo rengti. Gegu
žės 6-7 dienomis išeivijos kuo
pų atstovai susirinko Čikagos 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nės namuose apžvelgti pasku
tiniųjų trejų metų veiklai ir iš
rinkti vadovybę. 

Suvažiavimo oficialioje 
dalyje buvo įneštos sąjungos ir 
dalyvaujančių kuopų vėliavos. 
Sugiedojus Amerikos himną ir 
pagerbus mirusius šaulius, in
vokaciją sukalbėjo Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės kapelio
nas kun. Jaunius Kelpšas. Buvo 
pristatyti dalyvaujantys garbės 
svečiai: Lietuvos šaulių sąjun
gos vadas plk. ltn. Juozas Šir
vinskas, Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. mjr. Valdas Tutkus, 
kariuomenės vado adjutantas 
mjr. Nerijus Stankevičius, JAV 
ir Kanadai karinis atašė plk. 
Romualdas Petkevičius ir Lie
tuvos respublikos konsulas Či
kagoj e Arvydas Daunoravi
čius. Svečius pristatė išeivijos 
šaulių vadas Mykolas Abarius. 
Suvažiavimą žodžiu pasveikino 
Lietuvos šaulių sąjungos vadas 
plk. ltn. Juozas Širvinskas. Jis 
padėkojo už ilgametę veiklą ir 
šauliškų tradicijų palaikymą, 
kai Lietuvoje šaulių organiza
cijai okupantas uždraudė gy
vuoti. Su didele pagarba tarė 
padėkos žodžius už suteiktą 
paramą Lietuvoje atsikūrusiai 
šaulių organizacijai ir iki da
bartinių laikų remiantiems vi
sas organizacijos veiklos sritis. 

Toronto Vl. Pūtvio kuopos šauliai, susitikę su garbingais svečiais suvažiavime. Iš kairės: Petras 
Jonikas, Lietuvos šaulių sajungos vadas Juozas Širvinskas, Irena Pečiulienė, Lietuvos kariuo
menės vadas gen. mjr. Valdas Tutkus, Vytautas Pečiulis, išeivijos šaulių vadas Mykolas Abarius 
ir Lietuvos karinis atašė JAV ir Kanadai pik. Romualdas Petkevičius 

Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. mjr. Valdas Tutkus džiau
gėsi galėdamas dalyvauti suva
žiavime, nes Lietuvoje palaiko 
glaudžius ryšius su šaulių orga
nizacija. Lietuvoje ateinantys 
tarnauti į kariuomenę šauliai 
yra gavę pradinį apmokymą 
vartoti ginklus. Su skaidrėmis 
parodė ir papasakojo apie Lie
tuvos kariuomenės tarnybą tai
kos palaikymo misijose ir gink
luotę. Lietuvos kariai yra tin
kamai paruošti tarnauti NATO 
misijose, gali lygintis su didelių 
valstybių kariuomenėmis ir 
gauna geriausius įvertinimus 
apie profesionaliai atliekamas 
užduotis. 

Suvažiavimą pasveikino 
konsulas Arvydas Daunoravi
čius, Amerikos lietuvių tary
bos pirmininkas Giedrius Kup-

rys ir kiti garbės svečiai. 
Užbaigus oficialią dalį, po 

pietų pertraukos išvykus gar
bės svečiams, prasidėjo suva
žiavimo darbo sesija. Suvažia
vimui pirmininkauti buvo pa
siūlytas ir atstovų patvirtintas 
Toronto Vlado Pūtvio šaulių 
kuopos vadas Vytautas Pečiu
lis. Įnešus sąjungos vėliavą, su
važiavimo pirmininkas paža
dėjo ją saugoti, kol bus išrink
tas vadas ir valdyba. Sudarius 
sekretoriatą, rezoliucijų nomi
nacijų ir mandatų komisijas 
bei pristačius dienotvarkę ir ją 
patvirtinus buvo tęsiamas su
važiavimas. 

Pranešimą apie trejų metų 
sąjungos veiklą padarė vadas 
Mykolas Abarius. Jis pasakė, 
kad dalyvavo visuose Lietuvos 
šaulių sąjungos minėjimuose 

Lietuvoje ir lankė šaulių dali
nius JAV ir Kanadoje. Iždinin
kas Leonas Petronis davė išsa
mią finansinę ataskaitą. Kitus 
pranešimus eilės tvarka padarė 
moterų vadovė, sporto reikalų 
atstovas, garbės teismas ir 
kontrolės komisija. 

Naujos valdybos rinki
muose pasiūlyta vadui Mykolui 
Abariui pasilikti dar vienai tre
jų metų kadencijai. Nebuvus 
kitų kandidatų, aklamacijos 
būdu išrinktas vadu. 

Išrinktasis į valdybą pasiū
lė jo pasirinktus kandidatus: 
pirmasis pavaduotojas Vytau
tas Pečiulis, antrasis pavaduo
tojas ir sporto vadovas Jonas 
Šostakas, sekretorė Ona Aba
rienė, iždininkas Leonas Pet
ronis, moterų vadovė Aldona 
Balčiūnienė, kultūros reika-

Kaip atrodo reikalai? do lenkų, pareikalavusių, kad 
Lietuvoje jiems būtų padaryta 
pasaulinio masto išimtis: pa
suose jų vardus ir pavardes ra
šant lenkiška rašysena. 

Toks reikalavimas turėjo 
būti išjuoktas iš viešumos dėl 
to, kad mes negalėsime paten
kinti tolygių rusų, žydų, arabų, 
kiniečių, japonų mažumų rei
kalavimų. Ar kas gali rimtai pa
galvoti apie lietuviškus pasus 
su kinietiškais įrašais? 

VILIUS BRAŽĖNAS 

Atrodo padedame Putinui 
Pagal pagarsėjusį NKVD -

KGB "istoriką" Vladimirą 
("Valdyk pasaulį") Putiną - Ru
sijos bolševikai niekada nebuvo 
okupavę Lietuvos. Anot jo - ir 
Karaliaučius buvo slavų mies
tas. (Prieš jį buvo kitas Vladi
miras - Leninas. Jis buvo pir
masis rusas Vladimiras siekęs 
užvaldyti pasaulį). 

Nors daug kas pyksta ant 
Putino už istorijos klastojimą, 
tačiau, iš seno (priverstinio) 
įpročio, daugelis, net komuniz
mo aukos, pritaria jam nuolat 
vartodami žodį "pokaris", vie
toje "okupacija". Lyg sakytų: 
taip, draugas Putine, nebuvo 
antrosios 50 metų Sovietų oku
pacijos, o buvo tik baisūs "po
kario metai", buvo "sovietme-

tis", buvo "tarybiniai metai". 
Lyg mes būtume patys tai pasi
rinkę. 

Įsidėmėtina, kad nekalba
ma apie "nacmetį", apie "naci
nius metus". Thi vadinama vo
kiečių arba nacių "okupacija". 
Aišku, kad po tiekos metų už
draudimas viešai vartoti žo
džius (Lietuvos) "nepriklauso
mybė" ir (Sovietų) "okupacija" 
yra įsiskverbęs į galvosenos 
aparatą, yra tapęs lyg ir vaikys
tės įpročiu. Tačiau su juo priva
lu kovoti, nes jis padeda Krem
liui klastoti istoriją, klaidinti 
mūsų jaunimą ir net užsie
niečius. 

Lenkiškas nacizmas? 
Atrodo, kad kai kurie nuo 

nacių vokiečių daug nukentėję 
lenkai yra eatys apsikrėtę naciz
mo gripu. Stai Lietuvoje atsira-

Teisingai kažkas mūsų 
spaudoje nurodė, jog lenkams 
to nereikia valstybėse, kaip JAV 
ir Kanada. Ten lenkų kur kas 
daugiau negu Lietuvoje. Thčiau 
jie net nepagalvoja reikalauti 
tokių, virš vietinių tautų ir virš 
visų kitų tų valstybių mažumų 
save iškeliančių privilegijų. 

Atrodo, jog paaiškėjo ko
dėl tokių išimčių nachališkai 
reikalaujama iš Lietuvos: jie 
pamatė, kad lietuviai išsirinko 
nebelietuvišką, minkštanuga
rišką seimą. Tas seimas pabal
savo už SSRS bei Rusijos nusi
kaltimus įslaptinantį įstatymą; 
lyg pirmumo lenktynėse patvir
tino antikrikščionišką ES kons
tituciją; dabar, jei tikėti spau
dai, patvirtino ir nacistinį lenkų 
reikalavimą. 

Reiškia jog toks įstatymas 
yra nekonstitucinis, nes - dis
kriminuojantis kitus. Tikėki
mės, kad tie seimo nariai, kurie 
nėra "seimėnai" ir yra žmonės, 
o ne "žmogėnai", atkreips dė
mesį į antikonstitucinį reikalo 
pobūdį ir atitinkamai panaudos 
seimo nario teises ir atliks pa
reigą. O patriotai balsuotojai 
pagaliau turi paklusti bent jau 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
raginimui: "Rikiuokitės ir bur
kitės". Tad burkimės ir aštrin
kime politines šakes, kad per 
sekančius seimo rinkimus iš
mėžtume nomenklatūrinį, rau
donąjį, kosmopolitinį, maskvinį 
mėšlyną. 

Rašomoji mašinėlė (kairėje), kuria vienuolės perrašinėjo - daugino Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką Šlavantuose kunigo Zdebskio bute 
sovietmečiu; dešinėje - iš pogrindžio spaudos parodos: Vytautas Andziulis prie Lietuvos Katalikų bažnyčios stendo Ntr. S. Sajausko 

lams Stasys Sližys, spaudos 
informacijai Regina Juškaitė
Švobienė, jūrų šaulių atstovas 
Sigitas Astrauskas, turto tvar
kytojas Albinas Grigaitis ir ka
pelionas kun. Alfonsas Babonas. 

Kontrolės komisijos pir
mininkas Kęstutis Miklas ir 
garbės teismo pirmininkas 
Stasys Bernotavičius. Suvažia
vimas patvirtino pasiūlytą val
dybą. Perdavus sąjungos vėlia
vą vadui Mykolui Abariui, su
važiavimas baigtas Tautos 
himnu. 

Lietuvos šaulių sąjunga iš
eivijoje gyvuoja 52 metus. Bu
vusi gausi daliniais JAV-jose, 
Kanadoje ir Australijoje su di
deliu skaičiumi narių. Dabarti
niu metu veikia trys kuopos 
Kanadoje, viena kuopa Aust
ralijoje ir vienuolika kuopų 
JAV. Nustojo veikusios penkios 
kuopos Kanadoje, viena Aust
ralijoje ir penkios JAV. Sąjunga 
išeivijoje yra labai sumažėjusi 
narių skaičiumi, naujų narių 
jungiasi labai mažai, o esamų 
narių skaičius mažėja dėl gar
bingo amžiaus, taip, kad šau
liška veikla išeivijoje pamažu 
silpnėja. Daug metų išlaikyta 
šaulių organizacija perduota 
Lietuvai atstačius nepriklauso
mybę, kur labai darbingai veikia. 

Vakare įvyko pokylis, ku
riame dalyvavo visi atstovai ir 
garbės svečiai. Sekmadienį visi 
dalyvavo su kuopų vėliavomis 
Mišiose Brighton Park Marijos 
Nekalto Prasidėjimo šventovė
je, kur Vytauto Didžiojo rinkti
nės kapelionas kun. Jaunius 
Kelpšas atnašavo Mišias ir pa
sakė pamokslą. Suvažiavimo 
užbaigimas ir atsisveikinimas 
su svečiais įvyko Šaulių Na
muose per pietus. 

Gana tik vaikyti antivalsty
bines, antikrikščioniškas bei 
antitautines "muses" kiek
vienam tik nuo savos "lėkštės". 

Kremliaus melo nuospauda 
Atrodo, JAV V.P. Diek 

Cheney skaudžiai užmynė ant 
KGB-istinės Kremliaus "de
mokratinio" melo nuospaudos. 
Iš JAV ateina žinios, kad ten ži
niasklaidoje ištisą savaitę po 
JAV viceprezidento kalbos apie 
Rusiją nenutyla diskusijos ir 
pasisakymai apie Vilniaus tarp
tautinį sąskrydį. Atrodo, kad 
tokių dalykų nesitikėjęs Krem
lius negali sustabdyti savo pasi
piktinimo tokiu "šmeižtu". 
Ypač, kad JAV politiniuose ir 
žiniasklaidos sluoksniuose pasi
girsta Cheney kalbos tolygini
mų su Churchill kalba Fultono 
universite!e apie "Geležinę už
dangą". Cia sunku susilaikyti 
nuo priminimo, kad ir JAV, ne 
vien Lietuva, yra turėjusi viso
kių vyriausybių. Kai ano meto 
Kremlius pasipiktino Churchill 
kalba, JAV prez. Roosevelt pa
žadėjo pasiųsti karo laivą at
vežti Staliną į Fultono universi
tetą duoti atkirtį Churchill. 

Tokį idiotišką prezidentinį 
pokštą galima suvokti tik ži
nant, kad, kaip vėliau paaiškė
jo, artimiausias Roosevelt pa
tarėjas Harry Hopkins buvo 
Kremliaus agentas. 

Tad kas gali neįtarti, kad 
Lietuvos Antrojoje respubliko
je nesėdi Maskvos agentų net 
labai šiltose valdžios kėdėse. 
Tokiems elementams iš valdžios 
iššluoti reikia gan plačios pat
riotinės veiklos šluotos. Tokiai 
šluotai reikalingas kiekvienas 
patriotinis virbas. 



Š.m. gegužės 28 d. Šv. Jono lietuvių kapinių lankymo proga, KLB valdybos rūpesčiu, Anapilio sodybos 
patalpose surengtą parodą 15 metų Nepriklausomybei atidaręs Lietuvos generalinis garbės konsulas 
Liudas Matokas (dešinėje) su KLB Kultūros komisijos pirm. A. Vaičiūnu. Šią turtingą Lietuvoje 
išgyventų įvykių parodą apie Sąjūdžio pradžią, Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą ir tragiškosios 
sausio 13 dienos akimirkas bei iškilias Lietuvai valandas, kai Lietuva buvo priimta į NATO ir Europos 
sąjungą, aplankė 87 lietuviai iš įvairių Kanados apylinkių ir svečiai iš Lietuvos 

Okupacijos padaryta žala 
Atkelta iš 1-o psl. 

Nuvykus į Lietuvą po so
vietinio trobesių nugriovimo, 
gyvo ir negyvo inventoriaus nu
savinimo tiesiog buvo baisu: 
tušti laukai, kuriuose veisiasi 
piktžolės arba dirvonuoja, nors 
įpėdiniai ir atgavo jų tėvams ar 
seneliams priklausiusius žemės 
ruožus. Viską pradėti iš nieko -
tiesiog siaubas. Pastatyti gyve
namajam namui ir ūkiniams 
trobesiams reikia pinigų. O iš 
kur jų paimti, kai už pristatomą 
pieną gauna vien centus. 

Ne taip seniai Lietuvoje 
lankęsis Rusijos prezidento at
stovas ryšiams palaikyti su Eu
ropos sąjunga Sergej J astr
zemskij kalbėjo, kad temą, su
sijusią su istorijos vertinimais ir 
pretenzijomis reikia palikti is
torinėje praeityje, kad jos nepa
kenktų nei šiandienai, nei ryt
dienai. Tai tikrai keistas pasiū
lymas, kuriuo raginama užmirš
ti praeityje padarytas skriau
das. Jis siūlo visa tai palikti atei-

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

nančioms kartoms, jos išspręs 
šias problemas. Tai nešvarus 
išsisukinėjimas. Okupantų au
kų kaulai baigia sutrūnyti, jų 
burnos užčiauptos. Dar gyvi li
kę nuo okupantų nukentėję 
partizanai, tremtiniai, buvę po
litkaliniai jau baigia išmirti. Thi 
kokia prasmė viską atidėti atei
čiai? Maskvai Baltijos valstybės 
yra aštrus krislas akyje. Juk Va
šingtonas paragino padarytas 
baltiečiams skriaudas atitaisyti. 
Bet, matyt, trūksta geros valios 
ar ambicija neleidžia prisipa
žinti nusikaltus. 

Praėjusių metų (2005) ge
gužės 9 d. Lietuvos ir Estijos 
prezidentai nedalyvavo prieš 
nacius pergalės šventėje Mask
voje. LR prezidentas Valdas 
Adamkus teisingai tada sakė: 
"Mes negalime suvokti, kodėl 
Rusijos vyriausybė atsisako pa
gerbti sovietinio režimo aukų 
atminimą". 

Naivu būtų nepastebėti, 
kad rusai pasižymi didžiarusiš
kuoj u šovinizmu. Jie neišlei-

Algis MEDELIS 

džia Lietuvos iš savo akiračio, 
nes gen. J. Kronkaičio žodžiais, 
Lietuva turi, kas jiems reikalin
ga. Paskutiniuoju metu Lietu
vos žiniasklaidoje rašoma, kad 
Kremlius nori sužlugdyti "Ma
žeikių naftos" akcijų pardavi
mą. Šiuo metu "Mažeikių naf
ta" yra svarbus Lietuvos turtas, 
nes pasaulyje yra didelis naftos 
perdirbimo įmonių trūkumas ir 
didelė naftos produktų pa
klausa. Rusija nori kontroliuoti 
"Mažeikių naftą", išpirkdama 
"Jukos" Lietuvai priklausan
čias akcijas. Be to, Rusijos val
džia reiškia pretenzijas, esą 
"Jukos" nesumokėjusi nustaty
tų mokesčių. Rusija, panaudo
dama naftą ir dujas, gali daryti 
įtakos ir Lietuvos vidaus po
litikai. 

Mūsų dienos yra trumpos. 
Taupyk tas trumpas valandėles, 
kurias tau Dievo gerumas davė, 
kad surinktum kuo daugiausia 
nuopelnų. 

(Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

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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Nuostoliai Afganistane 
Kanados kariai Kandaha

re, važiavę šarvuočiu LA V, už
kliudė pakelės bombą ir buvo 
lengvai sužeisti. Sprogimas su
gadino šarvuotį. Negalėdami 
juo važiuoti toliau, kariai nuta
rė sunaikinti šarvuotį, kad jis 
nepatektų į rankas Talibano 
teroristams. Beveik 3 mln. kai
nuojantis, aprūpintas itin mo
derniais kariniais įrengimais 
automobilis buvo susprogdin
tas, kad juo negalėtų pasinau
doti priešai. Penki kariai ir jų 
vertėjas buvo nuvežti į ligoni
nę. Pastaruoju metu Afganis
tane suaktyvėjo Talibano šali
ninkai ir rėmėjaii.. pagausėjo iš
puolių ir aukų. Zuvo du CBC 
žurnalistai, neseniai dar 5 ka
nadiečiai patyrė sužeidimus. 

Bendrą kovą organizuo
toms nusikaltėlių grupėms pa
skelbė 4 provincijos. Ontario, 
Manitobos, Albertos ir Kve
beko provincijų policija susi
tarė keistis informacija ir pa
tirtimi, užkertant kelią plin
tančiai narkotikų, ginklų pre
kybai, kitiems nusikaltimams. 
Nusikaltėliai jau sukūrę vie
ningas organizacijas ne tik ša
lyje, bet ir užsienyje. Vieninga 
informacijos sistema padės 
policijai greičiau susekti nusi
kaltėlių bendrininkus, išaiš
kintijų kėslus. Nuo pat pirmų
jų policijos žingsnių - duome
nų rinkimo, sekimo kartu su 
policininkais dirbs teisininkai. 
Tai užtikrins, kad visi įkalčiai 
byloje būtų surinkti teisėtu 
būdu. Niekas negalės išvengti 
atsakomybės vien dėl polici
jos padarytų klaidų. Kai kada 
teismuose nemaža dalis su
rinktų įkalčių būdavo atmeta
ma vien dėl policijos padarytų 
klaidų, nusikaltėliams pavyk
davo gauti lengvesnes baus
mes arba visai jų išvengti. 

Gudija, atsakydama į Ka
nados draudimą Gudijos lėk
tuvui naudotis Kanados ora
uosčiais, taip pat uždraudė 
Kanados ir JAV lėktuvams 
skristi jos oro erdve. Praėjusį 
mėnesį Gudijos lėktuvo įgula, 
skridusi iš Kubos ir paprašiusi 
Kanados oro tarnybos leidimo 
papildyti kuro atsargas, gavo 
neigiamą atsakymą. Taip pat 
pasielgė JAV oro tarnybos. Po 
Gudijos prezidento rinkimų, 
kuriuose buvo prasilenkta su 
demokratijos normomis, Eu
ropos sąjungos ir Vakarų šalys 
nutarė ignoruoti naują vyriau
sybę ir prezidentą, laikyti juos 
nepageidaujamais svečiais. 

Kanada ruošiasi paskelb
ti automobilių lenktynes gat
vėse kriminaliniu nusikaltimu. 
Lenktyniavimas automobi
liais pavojingas net tik pa
tiems vairuotojams, bet ir pa
šaliniams. Vien šiais metais 
šalyje nuo neatsargaus važia
vimo dideliu greičiu žuvo 6 
žmonės. Neseniai Toronte žu
vo sutuoktinių pora, palikda
ma našlaite 7 m. dukrą. Ava
rijos kaltininkai- du jauni vai
kinai. Priimti įstatymą, drau
džiantį lenktynes gatvėse, ra
gino nepriklausomas parla
mentaras Chuck Cadman. 
Jam netikėtai mirus, darbą tę
sė C. Cadman našlė. Naujojo 
įstatymo projekte už lenkty
niavimą gatvėse yra numaty
tos bausmės, pradedant laiki
nu draudimu vairuoti, bai
giant laisvės atėmimu ir pini
ginėmis baudomis. 

Nuo pat pirmųjų darbo 
dienų tarp ministerio pirmi
ninko ir spaudos susiklostė ne 
itin draugiški santykiai. S. 
Harper kaltina spaudą neob
jektyvumu, spauda kaltinami
nisterį pirmininką informaci
jos ribojimu. Priešiškumas 
ypač padidėjo, kai S. Harper 
uždraudė spaudos atstovams 
dalyvauti žuvusių karių laido
tuvėse. Tačiau po kapitonės 
Goddard žūties, jos tėvui pro
testuojant, draudimas buvo 
patikslintas ir iš dalies panai
kintas. Žurnalistai gali daly
vauti žuvusių karių laidotuvė
se, jei tam neprieštarauja arti
mieji. Dar neišspręstas pasku
tinysis ginčas su ministeriu 
pirmininku dėl spaudos kon
ferencijų. Žurnalistai atsisakė 
paklusti ministerio pirminin
ko spaudos skyriaus reikalavi
mui iš anksto pateikti klausėjų 
sąrašą, kitais būdais varžyti 
informacijos rinkimo teises. 

Netoli Vankuverio, prie 
Horseshoe Bay kelto prie
plaukos protestuotojai ir jų 
vadovas bei organizatorįus 
buvo sulaikyti policijos. Cia 
ruošiamasi, pasitinkant 2010 
metų žiemos olimpines žaidy
nes, platinti greitkelio atkarpą 
netoli Horseshoe Bay. Kai ku
rie protestuotojai visam mė
nesiui įsikūrė būsimos staty
bos vietoje, tvirtindami, kad 
platinant greitkelį bus nepa
taisomai pažeidžiamas saugo
tinas ypatingo grožio krašto
vaizdis. Areštuojami protes
tuotojai kaltino vyriausybę ne
išlaikius pažado surengti žai
dynes be nuostolių aplinkai. 

Oshawa - nedidelis mies
tas Ontario provincijoje, dau
giausia žinomas kaip automo
bilių pramonės centras, yra 
pripažintas turtingiausiu vidu
rinės klasės miestu šalyje. Tai 
pripažino Kanados statistikos 
tarnyba, palyginusi dviejų as
menų šeimos metines paja
mas. Tokios pat sudėties šei
ma Kanadoje per metus vidu
tiniškai uždirba 64,800 dol., 
Oshawa šeima - 83,100 dol. 
Tokį ekonominį skirtumą nu
lėmė mieste esanti automobi
lių pramonė, aukštos kvalifi
kacijos darbininkams lei
džianti uždirbti per 80,000 
dol. per metus. Thip pat Osha
wa mieste, kuris netoli nuo 
Toronto, noriai kuriasi tar
nautojai, turintys gerai ąpmo
kamus darbus Toronte. Siame 
mieste gerokai mažesnės na
mų kainos, mažesnės kitos 
pragyvenimo išlaidos. Mieste 
veikia universitetas, kolegijos, 
sveikatos apsaugos įstaigos, 
kurios taip pat prisideda prie 
miesto gerovės klestėjimo. 
Nors kitose Kanados vietovė
se vidutinės metinės pajamos 
yra didesnės, tačiau Oshawa 
mieste yra pats mažiausias 
skirtumas tarp turtingiausių ir 
mažiau pasiturinčių gyventojų. 

Kvebeko miestas 2008 
metais švęs savo 400 metų su
kaktį. Šią pažymėtiną datą 
miestas ruošiasi pasitikti at
naujintu orauosčiu. Kanados 
min. pirmininkas S. Harper 
sutiko paremti šį projektą. Fe
deracinė ir provincijos valdžia 
skirs po 15 mln., kitas trūksta
mas lėšas suras orauosčio šei
mininkai. S.K. 
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~ MllSU TBVYl\IEJE 
AUGINS KANAPES 
Žemės ūkio ministerija 

praneša, kad keičiantis žmo
nių gyvenimo būdui ir mity
bos tradicijoms, keisis ir že
mės ūkio gamybos pobūdis. 
'Itadiciniais augalais gali tapti 
sėjamosios kanapės, natūra
lių dažų gamybai naudojami 
augalai, plėsis vaistinių ir 
prieskoninių augalų plotai. 
Verstis sėjamųjų kanapių au
ginimu bus leidžiama tik ūki
ninkams ir įmonėms, turin
tiems leidimą, kurį išduos, 
sustabdys ar panaikins jos ga
liojimą Valstybinė sęklų ir 
grūdų tarnyba prie Zemės 
ūkio ministerijos. Kanapių 
auginimo ir kontrolės taisyk
lės tvarkys kanapių auginimą, 
jo kontrolę, leidžiamas augin
ti kanapių veisles, narkotinės 
medžiagos tetrahidrokanabi
nolio kiekio Gis neturi viršyti 
0.2%) kanapėse nustatymą ir 
kt., rašo DELFI. Kanapes bus 
leidžiama auginti tik sėklai 
arba pluoštui gauti. Kanapių 
pasėliai, apie kuriuos augin
tojas neinformuos atsakingų 
institucijų, arba kurie bus pa
sėti pažeidžiant teisės aktų 
nuostatas dėl kanapių augini
mo, gali būti sunaikinti, o su
naikinimo išlaidas turės pa -
dengti pats augintojas. 

SUMAŽĖJO VAIKŲ 
Per 2005 metus vaikų 

Lietuvoje sumažėjo 4%, rašo 
ELTA-LGTIC. Šių metų pra
džioje Lietuvoje gyveno 718, 
800 vaikų arba penktadalis 
visų gyventojų. Per pastaruo
sius 16 metų vaikų sumažėjo 
beveik trečdaliu. Dvylika me
tų mažėjęs gimstamumas pra
dėjo stabilizuotis. 2005 m. gi
mė 30,500 vaikų, 122 vaikais 
daugiau negu 2004 m. Tui vis 
tiek vienas žemiausių gimsta
mumo rodiklių tarp Europos 
sąjungos valstybių. Vokietijo
je ir Slovėnijoje gimsta dar 
mažiau vaikų, aukščiausias 
rodiklis - Airijoje, Prancūzi
joje ir Jungtinėje karalystėje. 
2005-2006 mokslo metais vi
sose mokymo įstaigose mo
kosi 783,000 vaikų ir jaunuo
lių, tai 22,000 mažiau negu 
2004-2005 m. Savivaldybių 
vaiko teisių apsaugos tarnybų 
įskaitoje 2005 m. pabaigoje 
buvo įrašyta 16,400 socialinės 
rizikos šeimų, jose augo 
36,500 vaikų. Du trečdaliai 
šeimų įrašyta į įskaitą dėl gir
tavimo. 

SULAUKĖ 106 M. 
VKlaipėdos gyventoja Joa

na Sileikienė gegužės 30 d. 
atšventė savo 106-ąjį gimta
dienį, rašo ELTA. Dienraš
čiui Vakarų ekspresas ji paaiš
kino, kad valgo viską, po tru
putį, bet nebėra apetito -
"net barščių nebenoriu. O 
torto tai daug suvalgyčiau". 
Ji neserga, skaito laikraščius 
be akinių, bet neprigirdi. 
Apie tai ji nesiskundė, saky
dama - "Kai negirdžiu, ką 
žmogus sako, tai ir atsakyti 
jam nereikia." 

DIDĖS ATLYGINIMAI 
Kaip ELTA-LGTIC skel

bia, nuo rugsėjo l d. visų bend
rojo lavinimo, ikimokyklinių 
įstaigų, profesinių mokyklų 
pedagogų darbo užmokestis 
padidės vidutiniškai 12.6%. 
Mokytojų mėnesinis darbo 

užmokestis padidės vidutiniš
kai 182 litais. Šiam vyriausy
bės nutarimui įgyvendinti 
2006 m. valstybės biudžeto 
patikslinimo projekte numa
tyta 67 mln. litų. Mokytojams 
atlyginimų koeficientai pas
kutinį kartą buvo didinti 
1999 m. 

NAUJAS REKTORIUS 

Gegužės 24 d. Vytauto 
Didžiojo universiteto (VDU) 
senato posėdyje naujuoju 
universiteto rektoriumi iš
rinktas profesorius habil. dr. 
Zigmas Lydeka, ISM Vady
bos ir ekonomikos universi
teto mokslo prorektorius, bu
vęs VDU Ekonomikos ir va
dybos fakulteto dekanas. 
Naujasis rektorius pradės 
VDU vadovo pareigas eiti 
nuo š.m. rugsėjo l d., skelbia 
ELTA-LGTIC. Šiose parei
gose jis pakeis ligšiolinį VDU 
rektorių profesorių Vytautą 
Kaminską. 

KRITO LĖKTUVAS 
Prienų rajone, Nešeikių 

kaime, gegužės 28 d. nukrito 
savadarbis vienvietis lėktuvė
lis. Jį pilotavęs 57 metų Al
girdas Kučinskas žuvo vieto
je. Civilinės aviacijos admi
nistracijos generalinio direk
toriaus pavaduotojas Alvydas 
Sumskas teigė, kad avarija 
įvyko lėktuvui leidžiantis. De
formavosi dešinysis sparnas, 
ir lėktuvėlis nevaldomas krito 
iš maždaug 30 metrų aukščio. 
Piloto leidimo galiojimas bu
vo pasibaigęs dar 1998 me
tais, be to, lėktuvas sulipdy
tas iš senų medžiagų, jį su
montuojant buvo panaudotas 
daugiau nei prieš 20 metų ga
mintas sklandytuvo "BR0-
11" medinis sparnas. Lėktu
vėlis nebuvo registruotas. 
Prieš mėnesį Jurbarko rajone 
dėl variklio gedimo nukrito 
privatus sportinis lėktuvas 
"ZLIN-42", žuvo jo savinin
kas ir k~rtu skridęs policijos 
tyrėjas. Siuo atveju piloto lei
dimo galiojimas taip pat buvo 
pasibaigęs, rašo BNS-LG
TIC. Civilinės aviacijos spe
cialistai primena, kad mėgė
jiškos aviacijos lėktuvų avari
jų būtų galima išvengti, jei 
pilotų kolegos laiku praneštų 
apie daromus pažeidimus. 

LIETUVOJE FILMAVO 
APIE JAV 

Dokumentinis filmas 
"Washington the Warrior" 
apie JAV prezidentą George 
Washington, rodomas per 
"History Channel" gegužės 
29 d., sukurtas Lietuvoje. Bu
vo filmuota 5 savaites, 2005 
m. spalio ir lapkričio mėne
siais. Masinėse scenose kartu 
su iš Kanados atvykusiais in
dėnais filmavosi iki 100 lietu
vių. OMNI praneša, kad Lie
tuvos kino studija pagamino 
200 to laikotarpio amerikie
čių uniformų. Patrankas mū
šiams išnuomojo Kauno karo 
muziejus, o kareiviai buvo ap
ginkluoti Indijoje pirktomis 
XVIII amžiaus britų ir pran
cūzų šautuvų kopijomis. Fil
muojama buvo Vilniaus sena
miestyje, botanikos sode, Ne
menčinės miškuose, Kairė
nuose, Rumšiškėse ir kitose 
Lietuvos vietose. Filmą kūrė 
firma "Cosgrove Meurer Pro
ductions". RSJ 

Edmontono, AB, Lietuvių Namuose įvyko priešvelykinis susikaupimas ir susitikimas su prel 
J. Staškevičiumi iš Mississaugos, ON • 

Edmonton, AB 
KOVO 11 d. Lietuvių Na

muose KLB Edmontono apylin
kė gražiai paminėjo Vasario 16-
osios ir Kovo 11-ios Nepriklau
somybių šventes. Vyko bendra 
vakarienė ir trumpai buvo pami
nėta Lletuvos laisvė: jos vargai ir 
pergalė. Vakarą paįvairino Tudo 
Korris 4 asmenų džiazo muzika. 
Vakaras prabėgo pakilioje nuo
taikoje ir su pasisekimu. Kovo 12 
d., 12 val. ryto vėl susirinkome į 
Lietuvių Namus pamaldoms. Su
laukėm malonaus svečio prel. Jo
no Staškevičiaus iš Mississaugos, 
ON, vedusio priešvelykinį susi
kaupimą. Lietuviškos pamaldos 
ir gražus tai dienai pritaikytas 
pamokslas visus atgaivino. Po 
pamaldų visi rinkomės kavai ir 

užkandžiui bei pabendravimui su 
svečiu. Gaila, kad buvo tik trum
pas pabuvimas su prel. Jonu Staš
kevičiumi. 

NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA
ME vysk. Paulių Baltakį, OFM, 
jam netekus vienintelio brolio 
išeivijoje inž. Prano Baltakio, gy
venusio Floridoje. E. Karosienė 

DU ILGAMEČIAI KLB 
~IOS APYLINKĖS NARIAI - K. 
Zolpis ir J. Popikaitis - šių metų 
vasario mėn. atšventė 85 metų 
amžiaus sukaktis. Tuo juodu pri
sijungė prie grupės "subrendusių 
tautiečių". 

KLB EDMONTONO APY
LINKĖS VALDYBOS RINKI
MAI įvyko š.m. kovo 12 d. Pirmi
ninke tapo Nijolė Korris, vice
pirm. Jean Luke, sekretore Vida 
McLeod, iždininke Andrea 

Šmidtas, renginiŲ, vadove Gloria 
Bartkus. Kostas Zolpis ir toliau 
talkins valdybai kaip buvęs 
pirmininkas. Padėkota buvusiai 
valdybai už nuveiktus darbus ir 
palinkėta naujai geros sėkmės. 

ŠEIMOS DIENOS MINĖ
TUVĖS rengiamos birželio 10 d. 
Lietuvių Namuose su bendra va
kariene ir trumpa programa. Val
dyba kviečia visus gausiai 
dalyvauti ir pagerbti motinas bei 
tėvus. 

PASTARUOJU METU dau
gelis Edmontono gyventojų 
džiaugsmingai išgyvena ledo ri
tulio komandos "Oilers" pasiek
tus laimėjimus. Tačiau apgailė
tina, kad nemažas skaičius jau
nuolių po kiekvieno komandos 
laimėjimo džiaugsmą išreiškia 
vandalizmu. J.P. 

Svarb~ Cicero lietuvių sukaktis 
Sv. Antano parapijos šventovei 80 metų 

EDVARDAS ŠULAITIS pal. J. Matulaitį, kurio palaikai ir kai kurių arkivysk. J. Matulai-
1926 m. birželio 13-ji Cicere ilsisi Marijampolėje. čio relikvijų dėžutė. Bet gaisrui 

gyvenantiems mūsų tautiečiams Prieš dvejus metus (irgi bir- tai sunaikinus, buvo pagaminta 
yra atmintina data. Tą dieną lie- želio mėnesį) buvo pašventinta minėta statula. 
tuvių naujai pastatytoje Šv. An- skulptoriaus Ramojaus Mozo- Sukakties programai suda
tano parapijos šventovėje buvo liausko sukurta arkivyskupo J. ryti buvo išrinktas komitetas, į 
atlaikytos pirmosios pamaldos. Matulaičio statula, kuri yra pa- kurį pakviesti: adv. Saulius Kup
!ai įvyko per šv. Antano šventę talpinta viename iš šventovės šo- rys, kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
u tuo metu šventovę pašventino ninių altorių. Ona Venckevičienė, Jonė Bobi
iš Lietuvos atvykęs arkivyskupas Anksčiau Šv. Antano šven- nienė, Marija Remienė, Aldona 
Jurgis Matulaitis (anksčiau va- tovėje kabojo į šventųjų tarpą Zailskaitė, Sigutė Žemaitienė ir 
dintas Matulevičiumi), kuris da- besibeldžiančio dvasiškio pa- kiti. Jo veiklai koordinuoti pasiū
baryra paskelbtas Palaimintuoju, veikslas, po kuriuo buvo padėta lytas S. Kuprys. 
Y.- yra likęs tik vienas žingsnis iki 
Sven!ojo. 

Sią sukaktį yra rengiamasi 
reikiamai paminėti praėjus jau 
80-čiai metų ir iš tų žmonių, ku- l 
rie yra buvę anų iškilmių liudi- a· n· .. g·.· a· s 11 
ninkais, jau nė vieno neteko su-
tikti. Jie jau iškeliavę amžinam 
poilsiui arba leidžia senatvės die- G 'b · D"'d ... · ·· ·· V · 
nas. Jubiliejų norima prisiminti · ier11

c
1IU. 11 · ZIUOllUOSI.. ertmu. 

birželio 18 d., nes artimesnį sek
madienį Cicero lietuvių Šv. An
tano parapijos salėje rengia bir
želio įvykių, Lietuvoje vadina
mos Vilties ir gedulo dienos, mi
nėjimą. 

Reikalą paminėti šią svarbią 
sukaktį pristatė dr. Petras Kisie
lius Cicero lietuvių sekmadieni
niame susibūrime gegužės 21 d., 
po lietuviškų pamaldų Šv. Anta
no parapijos šventovėje. Apie tai 
kalbėjo ir Cicero lietuvių dvasios 
vadas kun. dr. Kęstutis 1rimakas, 
Aldona Zailskaitė bei kiti. 

Visi pritarė šiai minčiai - ne 
tik prisiminti svarbią sukaktį, bet 
kartu pagerbti šventovės statyto
jus ir šventinimo iškilmes atlikusį 

Hamilton, ON 
A.a. MYKOLO KIZIO pen

kerių metų mirties sukakčiai pa
minėti žmona Jolanda iš Te
cumseh, ON, Pagalbai Lietuvos 
vaikams aukojo $500. 

Dėkojame už auką -
PLV komitetas 

~1,1vęs ~nadietis V~autas Pač~uskas, dabar Lietuvos gyventojas, 
ĮSidarbmęs pramones bendroveje "Sabonio klubas ir partneriai" 



Platūs jėzuito keliai 
Kun. A. Saulaičio, SJ, grąžinimas Čikagon Lietuvoje susilaukė 

kontraversijų 

EDVARDAS ŠULAITIS 
Kai buvo paskelbta žinia, 

kad 8 metus Lietuvoje besidar
buojantis jėzuitų kunigas Anta
nas Saulaitis yra grąžinamas į 
Ameriką, Vilniuje gyvenantieji 
tikintieji pradėjo rūpintis jo pali
kimu Lietuvoje. 

Ypač susirūpino tokiu pa
skyrimu akademinės srities at
stovai, pasirašę prašymą, kad šis 
populiarusis dvasiškis būtų palik
tas Lietuvoje, nes jis čia, jų nuo
mone, labai reikalingas. 

Kaip skelbia žinių svetainė 
DELFI, Vilniaus dailės akade
mijos dėstytojos Ramutės Rach
lavičiūtės teigimu, "tėvas Saulai
tis - reikšminga Lietuvos religi
nio, visuomeninio ir kultūrinio 
gyvenimo figūra ir 7 ar 9 žmonė
mis jo taip paprastai nepakeisi". 

Lietuvos ir Latvijos jėzuitą 
provincijolas 

Šis gegužės 28 d. savo 67-jį 
gimtadienį atšventęs dvasiškis, 
kuris kunigu įšventintas 1961-
siais, iš Čikagos atkeltas į Lietu
vą 1997 metais. Čia jis pradžioje 
gavo aukštas pareigas - iki 2003-
j ų buvo Lietuvos ir Latvijos 
jėzuitų provincijolas (viršinin
kas). Vėliau ėjo Vilniaus univer
siteto Šv. Jonų šventovės rekto-

Kun. Antanas Saulaitis, SJ 

riaus pareigas, dėstė įvairiose 
aukštosiose mokyklose, rašė va
dovėlius ir knygas, bendradar
biavo spaudoje, pasirodydavo ra
dijo, televizijos laidose, reiškėsi 
skautų veikloje ir kt. Pasižymė
davo netradiciniais pasisakymais, 
kurie daugelį tikinčiųjų šoki
ruodavo. 

Kun. A. Saulaitis turi ne vien 
tik religinį išsilavinimą. Su tėvais 
atvykęs Amerikon 1949 metais, 
pradžioje studijavo Fairfield (CT 
valstijoje) universitete, kur baigė 
chemijos mokslus. Ir tik po to 
įstojo į jėzuitų ordiną ir pradėjo 
studijuoti filosofiją bei teologiją. 
Ilgus metus darbavosi Brazilijoje. 

Nuo 1970 iki 1977 m. vadovavo 
Jaunimo centrui Čikagoje, po to 
ėjo užsienyje gyvenančių lietuvių 
jėzuitų viršininko pareigas. Daug 
darbavosi su lietuvių jaunimu. 

Vadovaus lietuvių misijai 
Lemonte 

Kaip sužinojome iš Lietuvos 
atkelto lietuvių jėzuitų vyresniojo 
Š. Amerikoje kun. Antano Gra
žulio, kuris darbuojasi Jaunimo 
centre esančiame jėzuitų vienuo
lyne, kun. A. Saulaitis dirbs ne 
Cikagoje, bet Lemonte. Jis pa
keis PL Centre esančios lietuvių 
misijos vedėją kun. Algirdą Pa
lioką, ten dirbusį daugiau kaip 
10 metų (šis yra grąžinamas į Lie
tuvą). 

EUROPEAN MONUMENT INC. 

Pal. Jurgio Matulaičio vardu 
vadinama misija (ne parapija) 
Lemonte vis didėja tikinčiaisiais, 
ir koplyčia, esanti PL Centre, ne
visada gali sutalpinti lietuvius. 
Tuo tarpu Čikagoje esanti jėzui
tų koplyčia - priešingai - tuštėja. 
Kaip mums sakė kun. A. Gražu
lis, šiokiadieniais į pamaldas at
eina vienas kitas žmogus, nors 
sekmadieniais, ypatingai švenčių 
metu, jų dar sueina daugiau. 
Kun. A. Gražulio teigimu, ir fi
nansinė padėtis nėra gera, nes 
reikia išlaikyti ir vienuolyną, ku
riame gyvena tik jis vienas ( anks
čiau ten būdavo dešimtys kunigų 
ir brolių). 

.A. Trečios kartos paminklų statytojai. 

.A. Specializuojamės europietiškų 
paminklų stiliuje. 

Kaip kun. A. Gražulis pa
tvirtino, kun. A. Saulaičio Čika
goje yra laukiama šią vasarą -
rugpjūčio mėnesį. 

.A. Didelis pasirinkimas vazonų ir 
žvakidžių. 

.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose. 

• 

Knygų rišykla 
"SAMOGITIA" 

meniškai įriša 
knygas bei žurnalus 

.A. Perkate fabriko kaina. 
Skambinti te/. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 A. PLENYS 

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

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

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, 
BALFo 143-čiojo skyriaus su
sirinkimas įvyko balandžio 19 
d. Lietuvių klubo patalpose. 
Jį įžanginiu žodeliu pradėjo 
skyriaus pirm. dr. P. Budinin
kas, paprašydamas tylos mi
nute prisiminti ir mirusius 
skyriaus narius. Praeito susi
rinkimo protokolą skaitė sky
riaus sekr. V. Tumosienė. Ižd. 
S. Vaškienė pranešė, kad pra
ėjusių metų spalio mėn. buvo 
surinkta 3,623 dol. aukų, ku
rjos pasiųstos į BALFo centrą 
Cikagoje. Pirm. P. Budininkas 
savo pranešime pastebėjo, 
kad aukos, nors St. Petersbur
go lietuviai BALFui noriai au
koja, mažėja. Tačiau paramos 
prašymai iš Lietuvos nemažė
ja, nes ten dar daug vargstan
čių tautiečių. Taipgi pirminin
~as priminė, kad liepos l d. 
Cikagoje įvyks BALFo direk
torių suvažiavimas aptarti to
lesnei organizacijos veiklai. 
Susirinkimui prašant, pasiliko 
ta pati valdyba kitai kaden
cijai. 

Ispanija 
Lietuviai Ispanijoje ilgisi 

savo tėvynės, tačiau neketina 
sugrįžti ir joje gyventi, kaip 
rašoma Lietuvos spaudoje. 
Daug lietuvių apsigyveno Al
merijos apylinkėse. Gavo dar
bus šiltnamiuose. Pradžioje 
sunkiai sekėsi. Po penkerių 
metų pramoko ispanų kalbos, 
pradėjo steigti savo barus, 
parduotuves. Taipgi susiorga
nizavo dvi lietuvių bendruo
menės. Akvadulčės miestelyje 
lietuvių bendruomenei vado
vauja savo statybos bendrovę 
turintis A. Timinskas. Kam
pohermos vietovėje tautiečius 
suorganizavo sporto rankinio 
trenerė M. Ruibienė. Pastaro
ji, išgirdusi, kad iš Lietuvos 
atvažiuoja žurnalistė, vakare 
po darbo sukvietė būrį tautie
čių su ja pasikalbėti. Jie papa
sakojo apie savo sekmadieni
nę mokyklą, surengtas Kalė
dų ir Velykų šventes. Taipgi 
pasigyrė įsteigtu krepšinio 
klubu "Tauras". Jų manymu, 
"Tauro" alaus gamykla Lietu
voje galėtų klubą paremti fi
nansiškai, nes krepšinis gali 
būrin sutelkti vaikus. Žmonės 
norėtų matyti Lietuvos televi
ziją, skaityti lietuviškus laik
raščius. Bijoma, kad vaikai 
neužmirštų lietuvių kalbos. 
Almerijos apylinkėje esama 
500 vaikų. Trūksta mokytojų, 
lietuviškų vadovėlių, žemėla
pių. Tuo reikalu buvo kreipta
si į Lietuvos ambasadą, bet 
nesulaukta atsakymo. Lietu
vos tautinių mažumų depar
tamentas praėjusių metų ru
denį atsiuntė lietuvių kalbos 
mokytoją V. Lopetienę. Ji 
taipgi paskirta Lietuvių kultū
ros, švietimo ir informacijos 
centro direktore Almerijoje. 
Daugelis lietuvių važiavo į Is
paniją užsidirbti pinigų ir vė
liau grįžti. Dabar nuotaikos 
keičiasi, pripranta prie naujų 
sąlygų ir planuoja pasilikti gy
venti Ispanijoje. 

Rusija 
Kaimynai pasiklydo Lie

tuvos geografijoje. Kai Sankt 
Peterburgo valdžios rūmuose 
vyko iškilmingas bendradar-

biavimo sutarties su Vilniumi 
pasirašymas, rusų žurnalistai 
Vilniaus delegaciją paklausė: 
"Ar Vilniaus ir Kauno jūrų 
uostai netaps konkurentais 
Sankt Peterburgo uostui?". 
Lietuviai nustebę žvalgėsi vie
nas į kitą, o Sankt Peterburgo 
gubernatorė V. Matvijenko 
ramiai išdėstė, kad jos valdo
mas miestas ir toliau plėtos 
savo uostą, o Vilniaus ir Kau
no uostų varžovais ji nelaiko. 
Vilniečiams, kaip rašoma Lie
tuvos ryte, liko tik spėlioti, ar 
gubernatorė suprato, kad jos 
miesto žurnalistai nuvažiavo į 
lankas. 

Lenkija 
Buvęs Lenkijos ambasa

dorius Lietuvoje bei Lietuvos 
garbės konsulas Krokuvoje, 
žinomas Lenkijoje advokatas 
J. Widackis yra kaltinamas 
melagyste. Prie Bialystoko 
prokuratūros, kurion J. Wi
dackis buvo pašauktas, lau
kiantiems žurnalistams pa
reiškė, kad nesijaučiąs kaltas, 
veikiau nukentėjęs. Jis žurna
listus tikino, kad turi savo ne
kaltumo įrodymų. Bialystoko 
prokuratūra dar nėra patei
kusi detalių apie šią bylą, kaip 
rašo Lietuvos spauda. Iš ne
oficialių šaltinių prokuratūrai 
žinoma, kad advokatas J. Wi
dackis apeliacinėje byloje, 
gindamas vienos nusikaltėlių 
gaujos vadovą, galėjo versti 
liudytoją duoti melagingus 
parodymus. J. Widackis jau 
prieš kelerius metus pateko į 
teisėsaugos akiratį. Praėjusio 
dešimtmečio pradžioje, prieš 
atvykdamas darbuotis į Lietu
vą, jis stipriai prisidėjo stei
giant fondą "Saugumo tarny
ba", kuris turėjo padėti per 
nusikaltimus nukentėjusiems 
policininkams. Pasak Lenki
jos žiniasklaidos, minėtas fon
das gaudavęs lėšų iš lošimo 
verslo, įsteigto nusikaltėlių 
gaujos. Pats J. Widackis tvirti
na, kad jį nori sukompromi
tuoti dabartinė Lenkijos vy
riausybė. 

Australija 
Australijos lietuvių laik

raštis Mūsų pastogė paskelbė, 
kad šiame krašte gyvena žmo
gus, kuris save tituluoja Lie
tuvos karaliumi Romanu l. Jis 
save laiko kunigaikščių Gied
raičių ir Radvilų palikuoniu. 
Pasak "karaliaus", jo tėvas, 
gimęs Ukrainoje, paveldėjo 
Lietuvos didžiojo kunigaikš
čio titulą. O jis pats 50 metų 
vadinosi Ronald Mann (moti
nos pavardė); nuo 1992 m. ta
po grafu Romanu Dambskiu, 
nuo 1995 m. - princu Roma
nu, o dabar save vadina kara
liumi Romanu l. Jo tėvas mi
ręs 1967 m. ir palaidotas Var
šuvoje. Jis 1992 m. aplankęs 
tėvo kapą, kur paminkle įra
šyta: Lubraniečio grafas ir di
dysis Lietuvos kunigaikštis. 
Niekas kitas neturįs didesnės 
teisės užimti Lietuvos kara
liaus sosto, kaip jis. Kad di
džioji Lietuvos karalystė at
steigiama, prieš metus prane
šęs Lietuvos seimui, ministe
riui pirmininkui ir prezid~n
tui. Bet atsakymo negavęs. Sią 
vasarą pasiryžęs važiuoti į Lie
tuvą. Taipgi jis pasirengęs į 
Lietuvos karalystę uungti Gu
diją ir Ukrainą. J.A. 
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IEVA ADOMAVIČIENĖ 

Šių metų (2006) balandžio 
pradžioje Klaipėdoje iškilmin
gai paminėtos tauraus mažlie
tuvio dailininko Adomo Brako 
120-osios gimimo metinės, 
skaudžiai nukentėjusio ir nuo 
nacių, ir nuo bolševikų. 

Adomas Brakas gimė 1886 
m. balandžio 5 d. ūkininkų šei
moje, Klaipėdos apskrityje. 
Mokėsi kaimo pradžios mo
kykloje ir privačiai Klaipėdoje. 
1900 m. pradėjo mokslus Til
žės gimnazijoje, gavęs Prūsijos 
valdžios stipendiją. Gerai iš
moko lotynų ir graikų kalbas, 
domėjosi ir mėgo antikos mi
tus. 1906 m. pašauktas į karinę 
tarnybą. 

Adomo Brako potraukis 
muzikai ir dailei buvo aplinki
nių pastebėtas. Paryžiuje gyve
nančio Juozo Gabrio paskatin
tas ir finansiškai remiamas iš
vyko mokytis į Valstybinę aukš
tąją dailiųjų menų mokyklą 
Paryžiuje, kur mokėsi nuo 
1908-1910 m. Dar studijų me
tais pradėjo iliustruoti įvairius 
leidinius: iliustracijos išgarsino 
jauną dailininką. Nuo 1914 m. 
Adomas Brakas su žmona Ma
rija Labrencyte apsigyveno 
Klaipėdoje, iš kaimo persikė
lusios Brako šeimos nuosavy
bėje. 

Per Pirmąjį pasaulinį karą 
Brakas buvo mobilizuotas, tar
navo Rytprūsiuose, paskiau 

v 

Zymaus mažlietuvio sukaktis 
Adomo Brako 120-osios gimimo metinės 

Balkanuose. 1922-1939 m. mo
kytojavo Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje Klaipėdoje. Hitle
rininkams užėmus Klaipėdos 
kraštą, A. Brakas buvo areš
tuotas, priverstas palikti Klai
pėdos kraštą. Kaune dirbo 
"Saulės" gimnazijoj: 1941 m. 
birželio 14 d. buvo bolševikų 
suimtas ir kartu su sūnumi 
Tautvydu ištremtas į Altajaus 
kraštą. 1947 m. už "antitarybi
nę agitaciją" buvo nuteistas 10 
metų kalėti. Nusilpęs ir apakęs 
1952 m. kovo 3 d. Bernaulo 
kalėjime mirė. Kapo vieta ne
žinoma. Žmona Marija, su sū
numi Ramūnu pasitraukusi į 
gimtąjį kraštą, išvengė trem
ties. Klaipėdoje buvo nacių 
persekiota, ištremta į Vokieti
jos gilumą. 1982 m. mirė Ber
lyne. Sūnus Ramūnas su dviem 
sūnumis gyvena JAV. 

Besimokydamas Tilžėje 
Adomas Brakas susipažino su 
Vydūnu, kurio asmuo ir idėjos 
liko jam kelrodžiu per visą gy
venimą. Kartu su Vydūnu dir
bo "Sandoroj", to krašto lietu
vių organizacijų draugijoj, ku
rios tikslas buvo kovoti su sve
timos kultūros atakomis. Bra
kas taipogi įsitraukė į krašto 

Adomas Brakas 

politinį gyvenimą, buvo Prūsų 
lietuvių susivienijimo tautos 
tarybos pirmininku, dalyvavo 
ambasadorių konferencijoj Pa
ryžiuje, kur buvo sprendžia
mas Klaipėdos krašto likimas. 

Po 1923 m. Brakas atsidė
jo grynai visuomeniniam, kul
tūriniam ir kūrybiniam darbui, 
kartu su bendraminčiais steig
damas ir remdamas kultūrines 
lietuvių draugijas, kurios turė-

jo būti atrama ir toliau besitę
siančiai ilgametei germanizaci
jai, trečiuoju ir ketvirtuoju de
šimtmečiu vis daugiau hitleri
ninkų įtakojamai ir iš Reicho 
finansuojamai. Prieš tokią jėgą 
tvirtai stojo nuoširdus idealis
tas svajotojas, kurio puoselėja
mi idealai buvo Tiesa, Drąsa, 
Brolybė ir Grožybė. Buvo pui
kus oratorius, visų mėgstamas 
ir laukiamas. Vydūnas 1927 m. 
šitaip apie Adomą Braką atsi
liepė: "Kur Mažojoj Lietuvoje 
paskutiniais 20 m. buvo lietu
vių daroma, kas galėjo būt me
nama su pasigėrėjimu, čia bu
vo ir Adomas Brakas. Įgijęs 
teisėtai visų pasitikėjimą, buvo 
reikalaujamas visokiems žy
giams ir darbams". 

Iškilmingas Adomo Brako 
minėjimas tęsėsi tris dienas: 
balandžio 5 - Adomo Brako 
vardo suteikimas vaikų dailės 
mokyklai; balandžio 6 - moks
linė konferencija Užmaršties 
dulkes nubraukus. Klaipėdos 
krašto visuomenės veikėjo Ado
mo Brako 120-ąsias metines 
minint. Konferencijos metu 12 
krašto istorijos ir kultūros tyri
nėtojų savo pranešimais išsa
miai apibūdino Adomo Brako 

- dailininko, politinio ir kultū
ros veikėjo, mokytojo darbų 
prasmę, jo ir šeimos tragišką 
likimą patekus į dviejų totali
tarinių režimų reples. Balan
džio 7 d. - parodos, skirtos dai
lininko A. Brako kūrybai, ati
darymas ir kultūrinis vakaras 
Kad lietuvis su džiaugsmu prisi
pažintų esąs lietuvis (Adomo 
Brako šūkis). 

Paroda LDM Prano Dom
šaičio galerijoje veikė ligi ge
gužės 7 d. Rodiniai surinkti 
(paskolinti) iš įvairių muziejų 
ir archyvų bei privačių asmenų 
rinkinių. Kruopščiai sukatalo
guoti 62 piešiniai, 3 tapybos, 4 
reprodukcijos (originalai sū
naus namuose JAV), 28 knygų 
grafika, taikomoji grafika, lei
diniai: 5 pastatai, paminklai, 
16 rankraščių, laiškų, doku
mentų; 41 nuotrauka; 3 -Ado
mas Brakas dailės kūriniuose. 

Toks išsamus Adomo Bra
ko pagerbimas Klaipėdoje kar
tu atskleidžia ir lietuvininkų 
politinės bei kultūrinės veiklos 
aplinką XX š. pradžioje, apie 
kurią ilgus metus nebuvo gali
ma diskutuoti. 1986 m. krašto
tyros draugijos norėtam rengti 
A. Brako 100-ąjį gimimo metų 
minėjimą negauta LJSP miesto 
komiteto leidimo. Sių metų 
minėjimui parengti straipsniai 
ir kita konferencijos medžiaga 
numatoma paskelbti atskira
me rinkinyje. 

Mokykla, neužmirštama mokinių 
Tau ačiū, mokytojau, kad atvėrei langą, 
Kur slypi polėkiai ir išmintis žmogaus, 
Širdin pasėjai gėrio grūdą brangų, 

bienė pranešė, kad Tėviškės ži
buriai užprenumeruoti gim
nazijai 5 metams. $300 pasiųsta 
gimnazijos direktorei M. Žiau
rienei panaudoti konkursų lai
mėtojams. B. Maziliauskienė 
sukalbėjo maldą prieš valgį ir 
prisiminė a.a. B. Stankaitienę, 
kuri dar buvo nepalaidota. Bū
relis užprašė šv. Mišias. 

Kurs auga tartum palaima dangaus. (B. Brazdžionis) 

Prieš 10 metų A. Abromai
tienės iniciatyva Toronto Prisi
kėlimo parapijoje įvyko mažo 
būrelio mažeikiečių susitiki
mas. Jame buvo iškelta mintis 
užmegzti ryšį su Mažeikių Mer
kelio Račkausko gimnazija, už
prenumeruoti TŽ ir paremti 
auka ar knygomis. Be to, šv. 
Mišių aukoje prisiminti miru
sius mokytojus ir mokinius. 
Tam sumanymui visi pritarė ir į 
kvietimą atsiliepė 22 mažeikie
čiai. Visus rišo brangūs prisimi
nimai ir meilė gimnazijai, kuri 
mus ruošė gyvenimui. Per tą 
laikotarpį kai kurie aplankė 
gimnaziją ir joje veikiantį mu
ziejų, kuriame sutelkti brandos 

atestatai, išeivių kūryba, klasių 
nuotraukos ir kt. Kanados rė
mėjų būreliui paskirta atskira 
spinta. Svečiai buvo visada nuo
širdžiai sutikti gimnazijos di
rektorės M. Žiaurienės. 

M. Račkausko gimnazijai 
švenčiant 80 metų jubiliejų, 
1999 m. V. Priščepionka iš Ota
vos dalyvavo ir perdavė sveiki
nimus išeivijoj gyvenančių mo
kinių vardu. 

2006 m. balandžio 30 d. su
sirinko mažeikiečiai į šv. Mišias 
už mirusius mokytojus ir moki
nius. Po jų susibūrėme p.p. Sta
nulių namuose 10-mečio veik
los proga pietums ir pabend
ravimui. Būrelio vadovė R. Ul-

Visos vaišinomės B. Stanu
lienės gardžiai pagamintu mais
tu. A. Skilandžiūnienė mažei
kiečių vardu nuoširdžiai pasvei
kino R. Ulbienę už pastangas 
vykdant kilnų tikslą ir palaikant 
glaudų ryšį su gimnazija per 10 
metų. Padėką išreiškiant buvo 
įteikta atvirukas ir gėlės. 

Mažeikių būrelį sveikino: 
O. Adomaitienė iš Floridos, A. 
Skaistienė, Ontario, prel. A. 
Jonušas iš Romos, S. Zukas iš 
Australijos, V. Vainutis, Onta-

Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija 

rio, V. Skabeikis, BC, ir D. Re
mys iš Palangos. B. Gatavec
kienė perskaitė ilgą laišką ma
žeikiečiams. V. Skabeikis api
būdino klasės draugo poeto R. 
Remia kūrybą ir veiklą. R. Re
mys yra išleidęs 10 poezijos 
knygučių Lietuvoje. A. Venslo
vaitienė tarė padėkos žodį už 

įteiktas gėles ir sveikinimą jos 
80-čio proga. O dalyvės liko dė
kingos p.p. Stanuliams už šau
nias vaišes. Užbaigėme 10 m. 
veiklą, išsiskirstėme su mintimi, 
kad ir toliau palaikysime tar
pusavio ryšius, nes mus jungs 
miela gimnazija. 

Dalyvė 

Gėlei - karalienei Jos žiedą kvapnų, švelnų ir kuklų 
Dangaus Lelijai aukoju. 

Birželis 
Baltųjų lelijų trimitai 

Liepos saulėtekį sveikina 
Ir nepavargsta, 
Ir nenutyla. 

Nelieskit, neskinkit stebuklo šito, 

Baltąjį šauksmą išgirst reikia man 

Tokį galingą 

Ir tokį tylų ... 

Baltųjų lelijų tyrumas 
Jautriausias stygas sielos liečia 

Ir nenurimsta, 

Ir nepalieka. 

Alsavimo balto kvapnumas 

Sušildo, ramina, šviečia, 
Į širdį grimzta, -
Neprašo nieko ... 

Baltųjų lelijų stebuklą 

Liepos saulėtekis padovanojo, 

Tarp smilgų 
Šilko lūpom prie kojų 

Glaudžias žodžiai žolės, 

Švelniai glosto juos akys ir rankos 

Tartum šilto lietaus lašelius, 

Tartum vyturio pilką plunksnelę, 

Ojosšnabžda~šnabžda 

Apie grumsto po kojom gerumą, 

Apie vėjų dainas, 

Apie šimtmečių laišką krūtinėj akmens 

Ir nubėgančią laumę takeliais ... 

Taip klausytum klausytum 

zylios smilgų sakmės, 

Pakerėtas, apsvaigęs 

Nuo žolės išminties. 

Po sodą birželis vaikšto, 
Raudoną bijūną iškėlęs, 

Žalias garbanas švelniai plaiksto 
Linksmas pietryčių vėjas. 

Padangėj lengvi debesėliai 
Išdykaudami mainos, plevena, 
Sodų rasos ir dangaus mėlis 
Tą bijūną skiria Antanui. 

Balta jazminų šakelė, 
Saulutės žiedas geltonas, 
Prie vartų diemedis žalias 
Skuba pasveikint Joną. 

Eitutės daina patinka 
Sodo ramunei ir dobilui, 
Žemuogių saują pririnko 
Saulė Petrui ir Povilui. 

Vaikšto po sodą birželis -
Žalumos ir žiedų idilija, 

"Baltųjų lelijų tyrumas jautriausias stygas 
sielos liečia„." Ntr. V. Maco 

Saulėtais veda takeliais 
Vandą, Vladą, Emiliją. 

Ir atėjo saulėgrįžos metas, 
Džiaugias, giria birželį liepa, -
- Jis gražuolis greituos laiko ratuos 
Ir švelnus, kaip Dievulis liepė ... 

ZITA ČEPULYTĖ, Vilnius 



Atsiliepk daina! 
Aštuntoji dainų šventė - vainikas išeivijos dainų švenčių 50-mečiui 

Kanados Londono dainininkai, pasiruošę atsiliepti daina išeivijos dainų šventėje 

EDMUNDAS PETRAUSKAS 

v Prasminga 8-ja Dainų šven
te Cikagoje liepos 2 d. pažymėti 
Dainų švenčių išeivijoje auksi
nę sukaktį. Nuostabu, kad net 
iš gausesnių etninių mažumų Š. 
Amerikoje tik lietuviai turime 
savo penkiasd9šimtmetį atšven
tusią operą Cikagoje. Nema
žiau nuostabu, kad per 50 metų 
išeiviškomis sąlygomis buvo su
rengtos net aštuonios dainų 
šventės, subūrusios šimtus dai
nininkų. 

Laimingi ir prasmingi 
2006-ji, kad Dainų šventė išvys 
dienos šviesą, kad jos pagaliau 
sulauksim po per ilgų 15 metų 
lietuviškų dainų festivalių saus
ros. Po paskutinės 1991-aisiais 
metais, per tris šventes tėvynėje 
už Atlanto jau atrodė, kad tik 
ten lietuviška daina galutinai 
beliks ir ją girdės, ja džiaugsis, 
nuskridę ne dainų sparnais, bet 
ilgaskrydžiais lėktuvų spar
nais ... Neskubant į savas šven
tes už keliolikos kilometrų, ne
nuostabu, kad užatiantiniais 
apsilankymais ir ten dalyvavi
mu neperpildėm jų švenčių ... O 
čia namuose nuo tėviškių namų 
tvyrojo kurti tyla net penkioli
ka metų! 1991-aisiais mes gyve
nom net Mes sugrįšim dainos 
viltimis. Deja, tai buvo daugelio 

širdžių svaja, tačiau gyvenimo 
padiktuota realybė - jau visai 
kita daina ... 

Ir taip penkiolika metų šioj 
pusėj Atlanto girdėjosi mūsų 
didžiojo dainiaus Maironio ai
mana: Kas atdarytų aukso skry
nią tėvynės dainų malonių? l Ir 
kas prižadintų gadynę sesučių 
dainomis garsių? l Tėvynės dai
nos, jūs auksinės, be jūsų šąla 
mums krūtinės! 

Ir štai netikėtai, stebuklin
gai už vis drąsiausi, energingi, 
darbų nebiją rengėjai, vadovai 
- Maironio "didžiavyriai" -
naujos kartos išeivijos muzikai
kės, chorvedės-džiai Maironio 
ilgesingos aimanos aidą pavertė 
tikrove - AŠTUNTĄJA IŠEI
VIJOS DAINŲ ŠVENTE su 
arti 1200 dainorių iš 56 chorų! 
Jų pavardės plačiai ir ilgai turė
tų būti minimos, pagerbtos žy
menimis, medaliais! Tėvynės 
dainos, jūs malonios, taip širdį 
žadinat saldžiai - sugrįžot! 
Nuostabiausia, kad sužadintas 
jaunimas, vaikučiai, lietuviškų 
išeivijos mokyklų pastangų auk
lėtiniai, eibė naujų chorų, cho
relių ! Kas tikėjosi?! Pasigesta 
bus jau negalinčių vykti ardai
nuoti senjorų-veteranų daini
ninkų. 

Kaip tos Maironio dainų 

dainelės, jų aidai skambės "ai
dų aidas skambiai, plačiai, tvir
tai, galingai... lengvai, rimtai ir 
sutartingai, į vieną giją susipy
nę", aplėks tėvynę ... su mumis. 
Iš apie dvidešimt Kanados Lon
dono lietuvių choro "Pašvaistė" 
choristų (įsteigto su lemontiete 
Rita Abromaityte-Viliene 1977 
m.), "4 narsuoliai" būsime tarp 
1200 "atsiliepdami daina" iš 
širdies. Pasipuošę vienodai, 
kaip dera festivaliniam jungti
niam chorui, būsime 36 JAV, 14 
Kanados chorai su net 6 chorais 
iš "už Atlanto" - penkiais iš 
Lietuvos (Kauno 2, Klaipėdos, 
Telšių ir Vilniaus) ir vienu iš 
Anglijos Londono. Dainos auk
sinės - parinktos tiesiog labiau 
neišgiriamai - 20 ir 20, paskir
tai su pertrauka ir net penkios 
jų įsijungiant JUMS - klausyto
jams-žiūrovams! 

Pabaigoje šio birželio visi 
keliai veda į Čikagą! Kas žino, 
kitos Dainų šventės gal teks 
laukti pusdešimt metų ... ! 

Drąsiai, aukštai pakils bal
sai: išauš kita gadynė! l Užgims 
darbai, prašvis laikai, pakils jau
na tėvynė! 

Pilki keleliai, pilki keliai, 
visi veda į Aštuntąją dainų 
šventę! Atsiliepkim dainomis ir 
gausiausiu dalyvavimu! 

Toronto tautinių šokių grupės "Atžalynas" 35-mečio koncerte š.m. balandžio 29 d. (Runnymede 
Collegiate, Toronte) groja kapela "Sūduva" ir smuikuoja Audronė Šarpytė (kairėje) 

Ntr. L. Jonaitytės 

Menininkas gali vaizduoti blogį, bet taip, kad jis atgrasintų, stumtų nuo savęs, neleistų manyti, jog tai 
gera, neskatintų kitų jo kartoti ar pamėgdžioti. (Jonas Paulius l) 
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li1 KULTORINEJE VEIKLOJE 
Vytauto Klovos opera 

"Pilėnai" šiemet švenčia savo 
50 metų jubiliejų. Liepos 1 ir 
5 dienomis Lietuvos valstybi
nės operos ir baleto teatras 
ruošia du šios operos spektak
lius Trakų pilies kieme. Pilėnai 
Lietuvoje labai populiari ope
ra, kurią žiūrovai per 50 metų 
jau galėjo matyti teatre 345 
kartus ir Trakų pilies kieme 7 
kartus, neskaitant Čikagos lie
tuvi9 operos dviejų spektak
lių. Siemet Pilėnus Trakų pily
je diriguos Vytautas Viržonis. 
Liepos 1 dienos spektaklyje 
dainuos Eugenijus Vasilevs
kis, Alma Buzaitė, Inesa Li
naburgytė, Laimonas Pautie
nius, Liudas Norvaišas, Aud
rius Rubežius, Arūnas Mali
kėnas, Vladas Bagdonas, Dei
vidas Steponkus, Jonas Valuc
kas; liepos 5 dieną dainuos 
Vytautas Bakula, Vilma Mon
čytė, Jovita Vaškevičiūtė, Ra
mūnas Urbietis, Egidijus 
Dauskurdis, Audrius Rube
žius, Arūnas Malikėnas, Eu
genijus Chrebtovas, Deividas 
Steponkus, Jonas Valuckas. 

Lietuvos valstybinis mu
ziejus pernai išleido žymios 
archeologės Rimutės Riman
tienės knygą Akmens amžiaus 
žvejai prie Pajūrio lagūnos. 
Daugybę įdomios informaci
įos pateikiančioje knygoje -
Sventosios akmens amžiaus 
gyvenvietės paminklų tyrinėji
mai, per 40 metų atskleidę 
spalvingą ir platų senųjų me
džiotojų ir žvejų gyvenimo 
vaizdą. Archeologiniai radi
niai, vertingi ir unikalūs euro
pinio akmens amžiaus pa
minklai, saugomi ir eksponuo
jami Lietuvos valstybiniame 
muziejuje. "Tai ne tik prieš 
6,000 metų buvusioje jūros la
gūnoje nuskendę kirveliai ir 
puodai, mediniai luotai ir irk
lai, liepos karnos tinklai su 
pasvarais ir plūdėmis, šaudo
mieji lankai ir strėlės. Tai ir 
apeiginiai meno dirbiniai, pa
gal kuriuos atsekame to meto 
žmonių papročius ir tikėji
mus. Mediniai arklai rodo, 
kada ir kaip žvejai pradėjo ar
ti žemę. Sužinome, iš kur jie 
išmoko naujųjų verslų. Mato
me, kaip tobulėjant ūkiui kei
tėsi ir žvejų pasaulėžiūra",
rašo Rimantienė, savo knygo
je taip pat išvardindama daug 
žmonių, su kuriais kartu tyri
nėjo minimas vietoves. 

Ramutė Jablonskytė-Ri
mantienė, kalbininko Jono 
J ablonskio vaikaitė ir istoriko 
Konstantino Jablonskio duk
ra, gimė 1920 m. spalio 25 die
ną Kaune. 1946 metais baigė 
Vilniaus universitetą, dėstė 
Kauno, vėliau Vilniaus uni
versitetuose, ilgai dirbo Kau
no M.K. Čiurlionio dailės mu
ziejuje. Nuo 1960 metų buvo 
Lietuvos istorijos instituto 
mokslinė darbuotoja, tyrinėjo 
akmens ir žalvario amžiaus 
gyvenvietes, Šventąją ir Nidą. 
Svarbiausi šios mokslininkės, 
istorijos mokslų daktarės dar
bai: Lietuvos paleolitas ir me
zolitas, Pirmieji Lietuvos gy
ventojai, dvitomis Šventoji, 
Akmens amžius Lietuvoje; su 

kitais autoriais parašytas ir 
redaguotas Lietuvos archeolo
gijos atlasas. Laisvalaikiu R. 
Rimantienė išvertė klasikinės 
skandinavų literatūros kūri
nių, kaip Selma Lagerloef 
Sakmę apie Goestą Berlingą, 
Sigrid Unset Kristiną Lauran
so dukterį, Henriko Ibseno 
dramų. 1997 metais ji laimėjo 
Baltijos asamblėjos mokslo 
premiją. 

Šiaulių "Aušros" muzie
juje kovo pabaigoje buvo ati
daryta paroda XVII-XIX š. Ml
karų Europos tapyba iš Lietu
vos dailės muziejaus rinkinių, 
kurioje išstatyti 38 dailės kū
riniai, atstovaujantys skirtin
goms Vakarų Europos tapy
bos mokykloms, stiliams ir 
žanrams. Parodoje su italų ta
pyba supažindina peizažai ir 
buitinio žanro paveikslai, nu
tapyti dailininkų Francesco 
Casanova (1727-1802), Giam
batista Bassi (1784-1852). Fla
mandų tapybos pavyzdžiai -
portretai, natiurmortai, peiza
žai, mūšių scenos, kurias nu
tapė Pieter van Bloemen 
(1657-1720), Pieter Boel 
(1622-1674), Frans Pourbus 
11 (1569-1622). Olandams at
stovauja peizažistas Meindert 
Hobbema (1638-1709), Haar
leme gyvūnėlius tapęs Dirk 
van Bergen (1645-1689), Rot
terdame bei Londone gyvenęs 
Abraham Hodius (1625-1691) 
ir mūšių scenas mėgęs tapyti 
Hendrik Verschuring (1627-
1690). Paroda tęsis iki rugsėjo 
1 dienos. 

Parodoje pateikti 38 pa
veikslai buvo atrinkti iš dau
giau kaip 300 Vakarų Europos 
tapytojų darbų, saugomų Lie
tuvos dailės muziejaus fon
duose. Pasak meno istorikų, 
Vakarų Europos dailininkų 
paveikslų buvo daugelyje Lie
tuvos dvarų. Menu besido
mintys aristokratai, kaip gra
fai Tyzenhauzai, Tiškevičiai, 
Plateriai, von der Ropp ir ki
tos didikų giminės buvo su
kaupusios nemažus rinkinius. 
XX š. pradžioje dvarininkai ir 
šiaip kolekcininkai dailės kū
rinių padovanojo Vilniaus 
mokslo bičiulių draugijai. Tie 
kūriniai ir sudaro muziejaus 
rinkinių pagrindą. 

Kaune balandžio 22-29 
dienomis buvo surengtos ka
talonų kultūros dienos, kurių 
tikslas buvo supažindinti kau
niečius su dabartine katalonų 
kultūros dvasia per įvairius 
kultūrinius, kulinarinius bei 
mokslo renginius. Katalonija 
yra Ispanijos šiaurės rytuose, 
atsirėmusi į Viduržemio jūrą. 
Jos istoriją nulėmė jūra ir kal
nai. Jos žmones veikė Iberijos, 
graikų, romėnų bei Romos 
krikščionių kultūros su gotų, 
žydų ir arabų tradicijomis. Ka
talonijos kultūrą Kaune pri
statė Taragonos miestas, kuris 
2016 metais rengiasi tapti Eu
ropos kultūros sostine. M. Ži
linsko galerijoje ir Velnių mu
ziejuje buvo atidarytos kata
lonų meno parodos, Vytauto 
Didžiojo universitete veikė 
katalonų valgių ir gėrimų, tu
rizmo stendai. G.K. 
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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, H.am.iltono, 
Niagara Falls, Londono, Wasaga Beach apylinkių 

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

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

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

Seminaras apie Lietuvos įvaizdį 
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Užsienio lietuvių bendruomenių žiniask.laidininkai susirinko Vilniuje kovo 16-18 d.d. TMD sureng
tame seminare 

JOLANTA STASIULEVIČIENĖ 
Baltu apsiaustu pasipuošusiame Vilniuje 

kovo 16-18 dienomis "Rotondos" viešbučio kon
ferencijų salėje rinkosi dalyviai į Tautinių n;iaž~
mų ir išeivijos departamento surengtą užsiem~ 
lietuvių bendruomenių žiniasklaidininkų semi
narą. Net 18 šalių atstovai kalbėjo apie Lietuvos 
įvaizdį, klausė pranešimų, gi~ino žinias. B~v a~
kusiųjų iš svetur, dalyvavo burys atstovų is Lie
tuvos. Nors už lango ir spaudė šaltukas, konfe
rencijų salėje įsivyravo šilta ir draugiška nuotai
ka, mat daugelis atvykusiųjų, o ypač iš Europos 
šalių, vieni kitus gerai pažinojo. Konferencija 
yra organizuojama jau nebe pirmi metai. 

Pirmąjį sveikinimo žodį tarė Tautinių ma.ž~
mų ir išeivijos departamento (TMID) .ge~erallills 
direktorius Antanas Petrauskas, pahnkedamas 
ir toliau garsinti taip mums brangų. Lie~vo.s ~ardą. 
Pasaulio lietuvių bendruomenes pirmmmkas 
Gabrielius Žemkalnis pasveikino susirinkusius 
ir palinkėjo jiems kūrybingo darb.o. Se~inare 
pranešimus skaitė Lietuvos žurnalistų sąiungos 
pirmininkas Dainius Radzevič.ius, .TMID gene
ralinio direktoriaus pavaduotoja Vida Bagdona
vičienė, Lietuvos instituto direktorė dr. Karina 
Firkavičiūtė, politikos apžvalgininkas Virgis Va
lentinavičius, Lietuvos išeivijos instituto direkto
rius Egidijus Aleksandravičius ir daugelis kitų. 

Pilietinė žurnalistika pateikia žmonėms rei
kalingos informacijos, kad jie galėtų būti akty
vūs piliečiai, ji stengiasi aktyvinti žmones kaip 
piliečius, siekdama padėti šaliai sukurti aktyvų 
viešąjį gyvenimą. Deja, Lietuvoj~ .dažnai ~rna
listikoje iškyla savi interesai. Savt mteresaJ - ge
rai bet turi vyrauti visuomenės interesai. Zurna
listas prisiima atsakomybę at~inkti, k~kia i~f?~
macija reikalinga visuomenei, profesionaliai Ją 
apdoroti ir pateikti. Tikimasi, kad taikli infor
macija atvers žmonėms akis, ir jie taps aktyviais 
bei sąmoningais visuomenės nariais. Lietuv~s 
žurnalistikoje vis daugiau pasigendama moksli
nių straipsnių, mokomųjų straipsnių jaunimu~. 
Daugelis laikraščių savo skaitytojus bando pn
traukti bulvariniu pobūdžiu, šmeižiamaisiais 
straipsniais. 

Kaip atrodo Lietuva užsienio žurnalistų aki
mis? Lietuva nėra šalis, kuri domintų užsienio 
žurnalistus. Užsienio spaudoje labai retai pasi
taiko straipsnių apie mūsų šalį, o jei ir jie būna, 
labai dažnai nėra pozityvūs, paskutiniuoju metu 
užsienio žurnalistus daugiau domino buvusio 
Lietuvos prezidento R. Pakso padėtis, arb~)~i į 
šalį atvyksta itin svarbus asmuo ar panasiai. .. 

Seminare buvo padarytas itin išsamus Tauti
nių mvažumų ir išeivijos dep~rt~mento prai:eši
mas. Sis departamentas yr~ 1steigt.as p~ie Li~t~
vos respublikos vyriausybes, rūpmasi tautmių 
santykių darnumo politika, ku.ri laiduoja Li~tu
vos tautinėms mažumoms galimybę saugoti ta
patumą, skatina dalyvauti šalies visu'?meninia
me, politiniame ir kultūriniame gyvemme, ugdo 
pilietiškumą ir toleranciją, didi~a s~rtin~~ t~~
tybių žmonių savitarpio supratimą ir pas~tikeJi
mą, ragina gerbti įvairių Lietuvos tautybių kul
tūras, papročius, tradicijas ir relig~ją. TMIJ? fo~
muoja ir įgyvendina valstybinę ryšių su užsienYJe 
gyvenančiais lietuviais bei išeiviais iš Lietuvos, 
kaupia informaciją apie užsienio lietuvius, anali
zuoja lietuvių išeivijos raidą ir jos pokyčius, ren
gia ir įgyvendina užsienio lietuvių tautinio tapa
tumo išsaugojimo programas, palaiko ryšius su 

Kanados atstovė seminare Jolanta Stasiulevi
čienė ir PLB pirmininkas Gabrielius Žemkalnis 

užsienio lietuvių bendruomenėmis ir organizaci
jomis, kultūros ir švietimo įstaigomis. 

TMID daug dėmesio skiria švietimui. Iš viso 
už Lietuvos ribų veikia net 151 lietuviška mo
kykla. Jų tinklas ir toliau plečiasi. Li~tuv~ dall:g 
dėmesio skiria senbuviams: valstybes lešomis 
pastatyta ir išlaikoma Peleso~ l~etuvių vidur~n~ 
mokykla, 20 vietų bendrabutis ir 3vgyvenamieJi 
Alytaus tipo namai mokytojai?~· ~i~ vy~?~~a 
mokyklos, kaip atviro kultūros ir svietimo zidimo 
programa, palaikomi glaudūs ryšiai su viet?s lie: 
tuvių bendruomene, Lietuvos mokyklomis. Tui 
nevalstybinė mokykla, kurią įsteigė ir išlaiko 
(aprūpina mokymo priem?nėmis, inv_e1?"toriu:ID, 
moka atlyginimus mokytojams) Tautmių mazu
mų ir išeivijos departamentas prie Lie~v?~ re~
publikos vyriausybės. Lietuvos valstybes lesomis 
pastatyta ir Rimdžiūnų vidurinė mokykla, 70 
vietų bendrabutis, valgykla, sporto sale, 7 Aly
taus tįpo gyvena~i~ji namai i~.butai ~?~to
jams. Si mokykla islaikoma Gudijos valdzios ms
titucijų. Lietuva ją aprūpina vadovėliais, moky
mo priemonėmis. Įstatymų nustatyta tvarka 
siunčia mokytojus iš Lietuvos. . . 

Nuosekli lietuviškojo švietimo sistema veikia 
Suvalkų krašte Lenkijoje. Punske įsteigtas vaikų 
darželis, pagrindinė mokykla, gimnazija ir Kovo 
11-osios licėjus, 1996 metais atidarytas Suvalkų 
vaikų muzikos mokyklos skyrius. 

Pastaraisiais metais iškilo būtinybė remti 
Vasario 16-osios gimnaziją Vokietijoje, kadangi 
nuo 2000-2001 mokslo metų ši mokymo įstaiga 
nebegauna ankstesnės paramos iš Vokietijos 
valdžios institucijų. Ji įgijo valstybės pripažini
mą, tokiu būdu gali gauti Švietimo mini~t~rijos 
paramą, tačiau šios paramos neužtenka vlSlškam 
gimnazijos išlaikymui. Gimnazijoje įgyta~ bran
dos atestatas pripažįstamas ir gerai vertmamas 
kituose kraštuose. Tai vienintelė gimnazija už 
Lietuvos ribų, galinti telkti įvairių kraštų lietu
vius. Per ilgus dešimtmečius Vasario 16-osios 
gimnazija tapo Vakarų Europos lietuvių kultū
ros, informacijos centru. 

Šalyje priimti įstatymai ir kiti teisės aktai, 
susiję su tautinių mažumų švietimu. Pažymėtina, 
kad vienas iš svarbiausių tarptautinių dokumen
tų, tvarkančių tautinių mažumų švietimą, yra 
Europos tarybos tautinių mažumų apsaugos pa
grindų konvencija. Lietuvos respu~lika ~i~ ko~
venciją patvirtino. Nurodoma, kad sal~s !siparei
goja sudaryti vienod~s galimybes.taut~em~ n;ia
žumoms priklausantiems asmemms Įsigyti vis~ 
lygių išsilavinimą. Departamentas i:uolat organi
zuoja švietimo seminarus, rengia konkursus 

mokykloms. Nukelta į 11-tą psl. 

ATSI STA PAMINĖTI 

Birutė Kemežaitė. LYRIKA. Poezija. Redagavo autorė. Eilėraščiai atspindi gyvenimą. Vaizdu~
jami jo sukelti žmogaus vidiniai išwve~im~~ mintys,_j~~smai, ypač meilė gamtai. Pažiūra į pasaulĮ, 
aplinką, žmones ... Leidėjas "Mažoji poligrafija" (Vokiecių g. 187, Kaunas). Kaunas, 2006 m., 134 psl. 



Dalis atstovų Vilniuje vykusiame užsienio žiniasklaidininkų seminare š.m. kovo mėnesį 

Selllinaras apie ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Tautinių mažumų ir išeivijos departamen
t~s, vykdydamas Lietuvos respublikos vyriausy
bes nutarimą, patvirtintą "Užsienio lietuvių bend
ruomenių rėmimo 2004-2006 m. programą", 
kasmet skelbia projektų, skirtų užsienio lietuvių 
organizacijų veiklai remti, atrankos konkursą. 
2005 metais per aštuonis posėdžius Koordinaci
nė taryba nagrinėjo 186 užsienio lietuvių organi
zacijų paraiškas ir prašymus. Paramą gavo 162 
(87.1 % teiktųjų) paraiškos ir prašymai. Pirmu
mai buvo teikiami: švietimui (lituanistinėms mo
kykloms, lietuvių kalbos ir etnokultūros fakulta
tyvams, bendrojo lavinimo mokykloms, mokslei
vių ekskursijoms į Lietuvą ir kt.); kultūrinei 
veiklai (lietuvių kultūros dienoms gyvenamosio
se vietose ir užsienio lietuvių kultūros dienoms 
Lietuvoje, meno kolektyvų aprūpinimui tauti
n.iai~ drabužiais, bibliotekų papildymui naujau
sia hteratūra, seminarų, konferencijų, parodų, 
koncertų organizavimui ir kt.); leidybai ir infor
macijai (bendruomenių leidžiamiems laikraš
~iams, ~ll:~nala1!1s, knygom~, lietuviškoms radijo 
Ir televizijos laidoms). Projektų, skirtų užsienio 
lietuvių organizacijų 2006 m. veiklai remti, at
rankos konkursą Departamentas buvo paskelbęs 
nuo 2005 m. spalio 3 d. iki gruodžio 20 d. 2006 me
tų konkursui buvo pateikta beveik 200 paraiškų 
ir prašymų. Tam yra sudaryti atrankos konkursų 
nuosJatai, finansinio atsiskaitymo formos. 
_ . Si~nd~enos pasaulyje yra akivaizdi būtinybė 

rupmtls Lietuvos vardo puoselėjimu užsienio ša
lyse. Tai supranta valdžios atstovai, tuo susirūpi
nusi šalies šviesuomenė ir verslo bendruomenė. 
Kasmetiniai "LT tapatybės" apdovanojimai skirti 
pagerbti labiausiai Lietuvą pasaulyje garsinusius 
asmenis ar organizacijas ir skatinti juos tęsti bei 
aktyvinti šią veiklą. Pirmieji "LT tapatybės" ap
govanojimai Lietuvoje organizuoti 2004 metais. 
Siemet Lietuvos institute buvo nuspręsta atnau
jinti apdovanojimų idėją - apimti įvairesnes 
veiklos sritis, iš naujo pažvelgti į šią veiklą ir pla
čiau įtraukti visuomenę į apdovanojimų skyri
mą. Mums didelė garbė, kad nuo šių metų apdo
vanojimus globoja Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus. Apdovanojimų organizatorius - "Lie
tuvos institutas", mecenatas - "Hansabankas". 
"LT tapatybės" apdovanojimus skiria žinovų ko
misija, atstovaujanti platų spektrą autoritetingų 

ir visuomenėje aukštai vertinamų institucijų bei 
asmenų. Vertinimo komisija kandidatų į "LT ta
patybės" apdovanojimus veiklą vertina ir nomi
nacijas skiria atsižvelgdama į šiuos kriterijus: 
vei~los, ku~ia garsinama Lietuva, aktualumą, 
pozityvumą ir sampratą; veiklos, kuria garsinama 
Lietuva, intensyvumą; veiklos, kuria garsinama 
Lietuva, ilgalaikį efektyvumą; veiklos, kuria 
garsinama Lietuva, profesionalumą ir aukštą 
meistriškumą, įvertintą kvalifikuotų sričių spe
cialistų, kitų atgarsių ir atsiliepimų (pvz., žinia
sklaidoje) apie šios veiklos pobūdį. 

Komisijos sprendimai priimami atviru bal
sayi.mu paprasta balsų dauguma. Svarbu, kad 
skmant pagrindinę nominaciją, vieną papildomą 
balsą vertinimo komisijoje gauna nominantas 
surinkęs daugiausia balsų atvirame internetinia~ 
me balsavime. Tai - visuomenės balsas. Galuti
nis komisijos sprendimas dėl kasmetinių "LT ta
patybė" apdovanojimų laureatų skelbiamas ap
dovanojimų įteikimo iškilmės metu. 

Elektroninė žiniasklaida vis labiau lenkia 
spaudą. Naudojant naujus perdavimo būdus 
(palydovai, kabeliai) tradicinei žiniasklaidai 
daroma vis didesnė konkurencija. Didelė dalis 
jaunimo naudojasi tik elektronine žiniasklaida 
tai daug patogesnis ir priimtinesnis būdas. ' 

Seminare taip pat buvo kalbama apie vis 
dar dažnai spaudoje pasitaikančius pasiskolini
mus iš kitų kalbų, juk praktiškai kiekvienas žodis 
t~ri laba.i gražų lietuvišką atitikmenį pvz. siurp
rizas-staigmena, kontinentas-žemynas ir t.t. 

Daugelio Europos šalių bendruomenės yra 
dar tik naujai besikuriančios ir susiduria su dau
gybe sunkumų, itin sudėtinga yra išlaikyti tin
kamą valstybės įvaizdį užsienyje. Daug yra svars
t<?ma apie Lietuvos įvaizdį esamą ir galimą, dau
gi.a u dėmesio reikėtų skirti Lietuvos gamtai, 
Lietuvos auksui, krepšiniui, bet tai nėra speci
fiška. Gamta graži daug kur, gintaru džiaugiasi 
ne tik Lietuva, krepšinis taip pat ne tik Lietuvos 
žaidimas, ir vis dėlto, kaip ir kokiu būdu sukurti 
tą Lietuvos gerą įvaizdį. O nusikaltimai - juoda 
dėmė šalies paveiksle, ir apie tautiečių iškrėstus 
po~štus užsi~nio spauda dažniau mirguliuoja nei 
apie geruosms darbus, garsinančius Lietuvą. 

Seminarų nauda yra didelė, nors ir TMID 
išleidžia nemažus pinigus kelionėms, jų metu ne 
tik susitinka lietuvių atstovai iš viso pasaulio, bet 
ir pateikiama informacija apie aktualias Lietu
vos problemas, susijusias su žurnalistinės etikos 
Lietuvos vardo garsinimo, bei kitas. ' 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

Lina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

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

"Jūsų nekilnojamo turto 
aptarnavimas nuo 1981" 

PIRKIMAS ir PARDAVIMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įvertinimo skambinkite 

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

PARAMA 
AKTYVAI per 142 milijonus dolerių 

MOKA UŽ: IMAME: 
1.00% Taupomoji sąskaita už asmenines paskolas 
iki 1.40% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.25% už 30-89 d. term. indėlius 
2.35% už 90-179 d. term. indėlius 
2.45% už 180-269 d. term. ind. 
2.60% už 270-364 d. term. ind. 
3.20% už 1 m. term. indėlius 
3.35% už 2 m. term. indėlius 
3.40% už 3 m. term. indėlius 
3.45% už 4 m. term. indėlius 
3.55% už 5 m. term. indėlius 
3.00% 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. 

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 

3.85% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.00% už 5 m. GIC invest. pažym. 
2.25% RRSP & RRIF (variable) 
3.95% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
3.95% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.05% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.10% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.30% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.00% už JAV dolerių 1 metų GIC 
1.50% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PIN}G!NĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONES CEKIAI (TRAVELER'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 LIETlN Ą IR KITUR 

IESKOTE DOVANOS? 
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS 

KASOS VALANDOS 
Pimad., anlrad. ir trečiad. nuo 9 yr. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. ir peridacl. nuo 9 yr. -a v.v.. 

LN skyriuje - penkta.d. nuo 9 Y.r. - 3.30 Y.p.p.; 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 Y.r. - 1 Y.p.p. 

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

-APLANKVKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc. , OLS., O.Ll.P. 

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

TEL: (416) 237-1893 FAX: (416) 237-0426 

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) 

RE/MAX WEST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616· 
' 

namų 416-231-4937 
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9-0 SPORTAS 

"Aušros" sporto klubo berniukų "D" komanda, laimėjusi aukso "Aušros" sporto klubo berniukų "B" komanda, laimėjusi aukso medalį ŠALFASS krepšinio žaidynėse 
medalį ŠALFASS krepšinio žaidynėse gegužės 27-28 d.d. Toronte. Iš gegužės 27-28 d.d. Toronte. Iš k. I eil. - Nikolas Stauskas, Erikas Kamaitis, Mažvydas Murza, Mikas 
k.: Adomas Grybas, Vytas Šimkus, Justinas Tu.rūta,_, Danius Varela, Jaglowitz, Vacys Baronaitis; 11 eil. stovi treneriai Lina Jaglowitz ir Aras Ruslys, Andrius Semeniuk, 
Vilkas Szwarc, Tomas Pylypiv, treneris Viktoras Simkus. Trūksta Vytas Baronaitis, Viktoras Zubrickas, Petras Stauskas, Robertas Draudvila, treneris Tomas Jonaitis 
Luko Sherwood ir Roko Dobrovolskio 

v 

Zinios iš Lietuvos 
• Kinijoje pasibaigusiose Pa

saulio moterų krepšinio lygos 
kvalifikacinės atrankos keturių 
komandų A grupės varžybose 
Lietuvos čempionė Vilniaus 
TEO (ankstesnė "Lietuvos tele
komo") komanda liko antra, 
baigminėse rungtynėse 52:70 
pralaimėjusi šeimininkei "WCBA 
All stars"(Kinija) komandai. 

• Sostinės Rotušėje įvyku
sioje iškilmėje Vilniaus miesto 
meras Artūras Zuokas pasveiki
no Vilniaus "Lietuvos ryto" krep
šininkus su pergale Baltijos krep
šinio lygoje (BEB BBL) ir Lietu
vos krepšinio lygos (LKL) pirme
nybėse. Jis dėkojo, kad čempionų 
taurę grąžino į sostinę. Sostinės 
ir Lietuvos vardą užsienyje garsi
nantiems krepšininkams A. Zuo
kas įteikė padėkos raštus ir nau
jąjį Vilniaus miesto simbolį - an
geliukov statulėles. 

• Cekijoje vykusiose olimpi
nio čempiono L. Daneko atmini
mo tarptautinėse lengvosios atle
tikos varžybose vyrų disko meti
mo rungties nugalėtoju tapo Vir
gilijus Alekna, diską nusviedęs 
68.05 m bei penktą kartą iš eilės 

tapęs šių varžybų nugalėtoju. 
• Turtu (Estija) mieste vyko 

XXII studentų SELL žaidynės, 
kuriose dalyvavo 1457 atletai iš 
86 universitetų, atstovaujančių 
19 valstybių. Sėkmingiausi iš Lie
tuvos studentų buvo Lietuvos 
Kūno kultūros akademijos 
(LKKA) atstovai, bendroje įskai
toje užėmę antrą vietą (8 aukso, 
10 sidabro, 11 bronzos medalių) 
ir tik vienu medaliu atsilikę nuo 
nugalėtojais tapusių Tartu uni
versiteto sportininkų. Trečioje 
vietoje liko Latvijos universiteto 
sportininkai. 

• Baranavichy (Gudija) de
šimtą kartą vykusiose tarptauti
nėse jaunių bokso varžybose ke
turis medalius iškovojo Lietuvos 
rinktinė. Aukso medalius iškovo
jo jonaviškis Vaidas Zubrikovas 
(svorio kategorija iki 52 kg), pa
nevėžietis Robertas Strunskis ( 63 
kg) ir vilnietis Eugenijus Tutkus. 
Sidabro medalį iškovojo jonaviš
kis Meinardas Smikas ( 46 kg). 

• Kauno "Sūkurio" klubo 
nariai Artūras Bižokas ir Edita 
Daniūtė St. Petersburge (Rusija) 
laimėjo Tarptautinės sportinių 

@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 lCS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir didelius! 

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

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889-553 1 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

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

lietuvių studentams 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime jį savo testamentuose! 

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

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

"Aušros" sporto klubo berniukų "C" krepšinio komanda, laimėjusi bronzos medalį ŠAFASS žaidynėse 
gegužės 27 ir 28 d.d. Toronte. Iš. k.: Adomas Kuliešius, Seth Evershed, Darius Šablinskas, Mykolas 
Pylypiv, Jonas Stončius, treneris Andrius Valickis, Nikolas Stauskas, Matas Jaglowitz 

šokių federacijos (IDSF) "Grand Slam" serijos tre
čiojo rato varžybas klasikiy.ių šokių programoje. 

• Gegužės 12 - 14 d.d. Siauliuose buvo sureng
tos pirmosios tarptautinės neolimpinio sporto žai
dynės "Saulės miestas 2006". Tai žaidYŲės, kurios 
suvienijo 17 neolimpinio sporto šakų. Siauliuose 
jos pradėtos rengti dar 2001 metais, tačiau šiemet 
dalyvavo ir svečių iš Estijos, Latvijos, Ukrainos, 
Gudijos, Slovakijos, Rusijos ir Kubos. Turėjo da
lyvauti sportininkai ir iš Kirkizijos ir Irano, tačiau 
negavo vizų. Neolimpinės žaidynės yra- biliardas, 
"kiokušin karatė", kultūrizmas, laivų modeliavi-

mas, lietuviškas ritinys, motobolas, regbis (rugby), 
sambo ir sumo imtynės, imtynės už diržų, smiginis, 
sportiniai šokiai, šaškės, radiopelengacija, šaškės, 
"šotokan karatė" bei virvės traukimas. Iš viso daly
vavo 1951 sportininkas, tarp jų - 1786 iš Lietuvos. 
Buvo išdalinta 977 medaliai - 906 lietuviams, o iš 
užsieniečių daugiausia medalių laimėjo latviai -
41. 

Šio sporto šakų pirmininkas Gintautas Vileita 
mano, kad tokias žaidynes reikia populiarinti už
sienyje ir 2013 metais surengti pasaulines neolim
pinio sporto žaidynes.V.P. 

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

l 

UŽSIPRENUMERUOKITE 

'"'TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS!t!t 
Norintiems susipažinti "Tėviškės žiburiai" 

siunčiami nemokami šešias savaites 

Vardas, pavardė 

Gatvė 

Miestas ProvincijaNalst. 

Telefono numeris E-pašto adresas 

SIŲSKITE ŠIĄ ATKARPĄ ADRESU: 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 

2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON 

LSC l T3, Canada 

Pašto kodas 



;&f JAU~IMO ZODIS 
Mano močiutė Magdalena 

(Tęsinys iš 22 nr.) 

DARIUS PAZNĖKAS 
Toronto Aukštesniųjų 

lituanistinių kursų moksleivis 

Apylinkėje Paznėkų sodyba 
garsėjo bitėmis. Nakčia atėję 
rusų kareiviai ir supykę ant šei
mininko, kad tas neišeina į kie
mą, iškopė medų, o bites pa
skandino ežere. ApsĮlankydavo 
ir vokiečių kareiviai. Stai ką apie 
juos sako močiutė: "Kitoj pusėj 
ežero buvo apsistoję vokiečiai. 
Vis plaukdavo pas mus pirkti 
mėsos, atnešdavo mums saldai
nių. Jie neskriaudė žmonių taip, 
kaip rusai". 

Močiutė prisimena ir vieti
nius lietuvius partizanus. Jie 
maudydavosi pirtyje, prašydavo 
maisto ir nakvynės. Teko nema
žai baimės dėl jų išgyventi. Kai
mynas paskundė lenkų valdžiai, 
kad partizanai maudosi Paznė
kų pirtyje. "Už tai mano vyrą iš
vežė į Suvalkų kalėjimą. Ir ma
nęs, ir vyro klausinėjo apie par
tizanus, norėjo žinoti kas yra 
'Lapinas'. Tokį vardą buvo pasi
rinkęs vienas iš partizanų, bet 
nei aš, nei vyras jo neišdavėm, 
sakėm, kad apie jokius partiza
nus mes nieko nežinom. Po sa
vaitės laiko vyras sugrįžo namo. 
Vienas iš kaimynų praleido ka
lėjime dvejus metus tik dėl to, 
kad pasiuvo partizanams batus". 

Užklausiau močiutę, kokie 
prisiminimai išliko visam gyve
nimui. Jinai atsakė: "Iki šių die-

nų prisimenu sūnelio Petriuko 
mirtį. Susirgo jis difteritu, nuve
žėm į ligoninę, gydytoja padavė 
jam kažkokių vaistų. Staiga vai
kas pamėlynavo ir mano akyse 
mirė. Praradau vaiką, bet mano 
širdyje jis visuomet gyvas ... 

Savo gyvenime patyriau per 
daug skausmo ir baimės. Sunki 
vaikystė, per trumpa jaunystė, 
karo metų išgyvenimai. Aišku, 
buvo ir linksmesnių akimirkų, 
buvo kuo pasidžiaugti. Du kar
tus teko skristi per Atlantą. Pa
mačiau ir aš šiek tiek pasaulio. 
Didžiausias turtas tai vaikai. Vi
si sukūrė šeimas, dirba, gyvena 
savo džiaugsmais ir rūpesčiais. 
Aš dabar galiu pasidžiaugti 22 
anūkais (vaikaičiais) ir 24 pro
anūkais. Vienos anūkės jau ne
tekau - žuvo avarijoje prieš 6 
metus. Dažnai aplanko mane 
vaikai ir anūkai, kartais ir tie iš 
Kanados. Jau nugyvenau gražų 
amželį. Dabar jau visos dienos 
ilgos. Skiriu daug laiko maldai, 
skaitau šventas knygas, išeinu 
pasivaikščioti prie ežero ar į eg
lyną. Atsisėdu ant akmens, pasi
žiūriu į tyvuliuojantį Seivį ir gal
voju, kaip greitai tiek metelių 
prabėgo, rodos, man dar tik 17, 
dar tik su Vincu apie ateitį kal
bam ... " 

Pirmą kartą močiutę pama
čiau, kai ji atvažiavo pas mus 
Kanadon į svečius. Aš tada bu
vau dvejų metukų. Pavadinau ją 
"balta muni". Kodėl taip keis
tai? Ogi jos plaukai buvo balti 

balti, aš negalėjau ištarti žodžio 
"močiute" ir dar kad atskirčiau 
nuo kitos mano močiutės. Iki 
šių dienų močiutė Magdalena 
yra man, broliui ir sesei "balta 
muni". 

Su močiute buvau susitikęs 
dar du kartus, bet jau Punsko 
krašte, kai atostogavom tėtės 
tėviškėje. Tada ir aš vaikščiojau 
tais močiutės numintais take
liais, valgiau mūsų pačių Seivio 
ežere sugautas žuvis, mačiau 
kaip sunkiai dirba kaimo žmo
nės. 2003-ųjų metų liepos mė
nesį prie močiutės numylėto 
ežero atšventėme jos 85-tą gim
tadienį. Prisimenu ją einančią 
lėtai nuo kalnelio pasiramsčiuo
jant lazdele, visad pasiruošusią 
ką nors įdomaus papasakoti. 
Aišku, man tuomet daugiau rū
pėjo su pusseserėmis po eglyną 
pabėgioti, pažvejoti ar trakto
rium pavažinėti. 

Esu dabar dėkingas moky
toj ai, kad jinai paragino mane 
parašyti apie močiutę. Tai buvo 
man dar viena proga pabend
rauti su močiute, nesvarbu, kad 
tik per laiškelį, bet šį kartą jau 
daug rimčiau. Jos gyvenimo is
torija paliko man gilų įspūdį ir 
nenustebintų manęs dzūkiškai 
ištarti močiutės žodžiai: "Dabar, 
vaikeli, kitoki čėsai, neraikia 
jum varge, sunkiai dzyrbc, galit 
visko nusipirkc, tėvai laidzia jus 
in mokyklu, tai mokykitės ir ne
pamirškit kalbėc lietuviškai". 

(Pabaiga) 

Karaliaučiaus kraštas 

Tilžės 1-oji internatinė mokykla - lietuvių kalbos fakultatyvo 3-4 kl. mokiniai, susirinkę 2006 m. šv. 
Velykų proga, mokytoja A. Bursteikienė 

Lenkevičių (Lunino) pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos fakultatyvas Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dieną, 2006 m. kovo 11 

Egzaminų metu Mažas skirtumas 
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KLJS atstovai posėdyje gegužės 30 d. ruošiasi artėjančiam 12 PLJ 
kongresui Kanadoje birželio 23 - liepos 8 d.d. Su jais kalbėjosi inž. 
Algis Simonavičius Ntr. T. Jonaičio 

/' -
Toronto "Šatrijos" tunto skautės Kaziuko mugėje š.m. kovo 5 d. prie 
įvairių skanumynų paruošto stalo Ntr. R.R. Otto 

Rankos 
Viskas priklauso nuo to, kieno rankose kažkas yra. 

Krepšinio kamuolys mano rankose yra vertas keletą dolerių. 

Michael Jordan rankose ... 40 milijonų. 

Mano rankose esantis beisbolo kamuoliukas yra vertas centus. 

Jo vertė Mark McGuire rankose ... 22 milijonai. 

Teniso raketė mano rankose yra bevertė ... 

~nus Wiliams rankose verta net čempiono medalio ... 

Lazda mano rankose padeda atbaidyti laukinį žvėrį. 

Mozės rankose ji perskyrė šėlstančią jūrą! 

Svaidyklė mano rankose - tik žaislas. 

Dovydo rankose - galingas ginklas! 

Dvi žuvys ir penki kepalai duonos mano rankose -

keletas sumuštinių su žuvim. 

Dvi žuvys ir penki kepalėliai duonos Kristaus rankose, 

pamaitino tūkstančius! 

Viskas priklauso nuo to, kieno rankose jos yra! 

Su vinimis savo rankomis aš galiu sukalt inkilą paukščiams! 

Su vinimis Jėzaus Kristaus rankose buvo atpirktas visas pasaulis! 

Kaip matote, viskas priklauso nuo to, kieno rankose kažkas yra. 

Todėl savo rūpesčius, savo baimes, savo nerimą ir santykius 

sudėkite 

į Dievo rankas, nes viskas priklauso nuo to, kieno rankose jie yra! 

Ši žinia dabar Jūsų rankose. Ką darysite su ja? 

Viskas priklauso nuo to, kieno rankose ji yra!!! 

(Gauta iš Lietuvos. Autorius nežinomas) 

Padarė karjerą Televizija ir krosnis 
00. 
o 
z 
~ 
00. 
~ 
>4 

Profesorius rodo studentui kaukolę ir 
klausia, ar tai vyro, ar moters? 

-Vyro ... 

Turtuolis: negaišink man laiko ir pasi
šalink! 

Elgeta: klausyk, tamsta, vienintelis skir
tumas tarp mūsų yra tik toks, jūs kraunate 
jau antrą milijoną, o aš dar tik pirmą. 

-Tuigi, savo biznio karjeroje jūs iškilote 
iš apačios į viršų? 

- Girdėjau, kad vedei. Na, ar ji gera 
šeimininkė? 

- Nebloga, tik būčiau laimingas, jei 
grįžęs iš darbo rasčiau tiek įkaitusią krosnį, 
o ne televiziją. Parengė Stasys Prakapas 

- Iš ko atspėji? 

>00. 
- Nagi žandikauliai mažai sudilę ... 

- O taip, pradėjau dirbti batų valytoju, 
o dabar -jau plaukus kerpu. 
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A t A 

kun. dr. JONUI SAKEVIČIUI, MIC 
iškeliavus amžinybėn, 

nuoširdžiai reiškiame gilią užuojautą jo sesutei dr. 
Joanai Danilevičienei, visiems jo artimiesiems. Reiš
kiame gilią užuojautą Lietuvos kunigų marijonų šven
to Jurgio Provincijai, provincijolui kun. dr. Vytautui 
Briliui, MIC, visiems marijonų provincijos kunigams. 

Mes liūdime netekę buvusio savo Tėvo, kunigo, 
Londono ir visos Didžiosios Britanijos lietuviškos 
bendruomenės dvasios vadovo -

Londono lietuvių Švento Kazimiero parapijos nariai 
Kunigo dr. Jono Sakevičiaus, MIC, 
laikotarpio parapijos tarybos nariai 

Londono lietuvių Švento Kazimiero klubas 
Britų-lietuvių pagalbos fondas vaikams Lietuvoje 

Londono sporto ir socialinis klubas 

PADĖKA 
MŪSŲ MYLIMĄ 

A t A 
LIUDĄ SENDŽIKIENĘ 
išlydėjus į amžinojo poilsio namus, 

nuoširdžiai dėkojame Prisikėlimo parapijos klebonui 
kun. A. Simanavičiui, OFM, už maldas laidotuvių 
koplyčioje, atlaikytas šv. Mišias šventovėje ir palydėji
mą į kapines. Ačiū kun. P. Šarpnickui, OFM, už pasa
kytą jautrų pamokslą. Dėkojame labai muzikėms D. 
Radtke ir D. Viskontienei už gražų giedojimą. Ačiū 
karsto nešėjams. Nuoširdi padėka skautams ir skau
tėms, atidavusiems pagarbą koplyčioje, šventovėje ir 
kapinėse. Nuoširdžiai dėkojame, visiems lankiusiems 
ją ligoninėse asmeniškai, laiškais ir pasikalbėjimais te
lefonu. Ačiū visiems už gražias gėles, aukas a.a. Liu
dos atminimui, užprašytas šv. Mišias ir koplyčioje pa
sakytus atsisveikinimo žodžius. Nuoširdi padėka aukų 
rinkėjoms M. Povilaitienei, sktn. P. Saplienei ir sktn. J. 
Batūrienei. Ačiū B. Stanulienei už skanius pietus ir se
sėms skautėms už skanius pyragus. Ačiū, ačiū visiems. 

Nuliūdę-
Aldona, Gintas ir Stasė 

PADĖKA 
A t A 

VERONIKA OTTIENĖ 
mirė 2006 m. sausio 22 d. 

Nuoširdžiai dėkojame Anapilio parapijos klebo
nui prel. J. Staškevičiui už aukotas šv. Mišias, kun. V. 
Staškevičiui už palydėjimą į kapines. 

Gili padėka sesėms skautėms Rūtai Baltaduony
tei-Lemon ir Elenai Namikienei už skaitymus per šv. 
Mišias, broliams skautams Mariui Rusinui, A. Daily
dei, K. Batūrai, A. Kaminskui, R. Otto, jn., ir R Obu
chowicz už karsto nešimą; A. Augaitienei už gražius 
atsisveikinimo žodžius KLK moterų draugijos Anapi
lio skyriaus vardu. 

Dėkojame visiems už dalyvavimą, už pareikštas 
užuojautas žodžiu bei raštu, už gėles, užprašytas Mi
šias ir aukas mamos remiamam organizacijom. 

Dėkojame J. Gurklienei už skanius pietus ir sesėm 
skautėm už pyragus. 

Sūnus Romas, vaikaičiai ir provaikaičiai 

"Best Way to Travel" 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
ORGANIZUOJA 

grupę j Lietuvą su prelatu E. Putrimu 

nuo RUGPJŪČIO 3 d. iki 20 d. 
SKRYDŽIAI Į LIETUVĄ LIEPOS MĖNESĮ

kaina nuo $1,059.00. 
Taip pat taikome nuolaidą visiems, 

perkantiems kelionių draudimą. 

416 209· 7737 (mobilus) 

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

• 
1'EDOS SPECIALISTAS 

CHIROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 
~ KULNO SKAUSMAI 

~ PĖDOS SKAUSMAI 

~ PI RŠTŲ DEFORMAC IJOS 

~ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRG IMAI 

~ ĮAUGĘ NAGA I 

+ VAIKŲ EISENOS 

NESKLANDUMAI 

+ PLOKŠČIAPĖDYSTĖ 

IR EISENOS SUTRIK!MAI 

+ PĖDOS DEFORMACIJŲ 

TAISYMAS ORTOPEDINIAIS 

lNDĖKLAIS 

+ PR llMAME VISUS ~ V I ETfNĖ NEJAUTRA IR 

CH IRURG INIS GYDYMAS e_....==-_ _, PLANIN IUS DRAUDIMUS 

~ SENJORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA + STERIL OS ĮRANKIA I 

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

Advokatas 
ALGIS S. PACEVIČIUS PACE, a.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 

·~--. ....-.1\RGUTIS Parcels 
~ 134 Dundos St . West, Toronto, ON. M8X l X3 Fox: (416) 233-3042 

~ -v 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 
s300* s300* off for l parcel off 

* coupon is valid only at "Margutis-Pysanka" head o 1ce. 

SMITH MONUMENT CO. LTD 
(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 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

Saulė - ne priešas, o vaistas 
- tvirtina Kanados Vėžio draugi
jos medikai. Pastaruoju metu, pa
gausėjus odos vėžinių susirgimų, 
juos imta sieti su kaitinimuisi 
saulėje. Tučiau saulė - natūralus 
vitamino D šaltinis. Pastebėta, 
kad vien dieta negali papildyti šio 
vitamino išteklių žmonėms, ser
gantiems išsėtine skleroze, tiesio
sios žarnos vėžiu, osteoporoze ir 
kt. ligomis. Vitaminas D būtinas, 
norint išsaugoti sveikus stiprius 
kaulus ir raumenis. Kasdieninis 
nedidelis ultravioletinių spindu
lių kiekis, kurį kūnas gauna per 
10 min. ir paverčia vitaminu D, 
padėtų išvengti vitamino trūku
mo. Žiemą, kai saulės mažiau, 
padeda vitamino žirneliai. Nese
niai 14 Kanados ir JAV sveikatos 
organizacijų pateikė naujus siūly
mus vitamino D vartojimui. Kas
dieninė vitaminų dozė turėtų būti 
400 IU (dabar mažiau kaip pusė 
kanadiečių gauna 200 IU kas
dien). Siūloma labai apdairiai de
rinti natūralius D išteklius: saulės 
šviesą ir vitaminus bei maistinius 
priedus. Saulėje geriausia būti ry
tą ir vakare, nepatartina kaitintis 
tarp 11-4 valandos dienos, ne
pamiršti pasitepti apsauginiu 
kremu. S.K. 

Meno dienas "Neringos" 
stovyklavietėje š.m. rugpjūčio 
20-27 d.d. rengia ruošos komi
tetas, kurį sudaro Dana Gra
jauskaitė, Danguolė Kuolienė, 
Janė Venckutė-Žirlienė ir An
tanina Žmuidzinaitė (el. paštas 
MenoDienos@aol.com). Kvie
čiami visi kūrybinės dvasios 
žmonės, nuo 21 iki pensijinio 
amžiaus. Stovykloje savo žinio
mis pasidalins ir ves praktinius 
užsiėmimus profesionalai lietu
viai dailininkai, teatralai, rašy
tojai ir muzikai. Programa bus 
vedama lietuvių kalba. Mokes
tis už savaitę - $375 JAV dol., 
arba $65 už dienos/paros sto
vyklavimą užsiregistruojant 
trumpesniam laikui. Registraci
jos anketos ir $50 mokestis pri
imami iki birželio 30 d. 

AUKOJO 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS 

$240 - V. Kulikauska~ $200 
-A. Sekonis; $150 - R.J. Ziūrai
čiai; $125 - J. Sakalauskas; $100 -
P. Barbatavičius, A. Arelis, D. 
Naikauskas, B. Ignatavičienė; 
$90 - amb. A. Žemaitis; $50 - P. 
Rudgalvis, P. Narutis; $30 - E. 
Remys, V. Grušys, G. Breichma
nienė; $20 -A. Bruzgys, H. Liau
kus, Z. Petryla, L Repšys; $15 - T. 
Seliokienė; $10 - L. Vyšniauskas, 
A. Dragunevičius, J. Sergalis, V. 
Staškus, H. Vaitaitis; $5 - J. 
Vaičys. 

Rėmėjo prenumeratą at
siuntė: $60 - dr. A. Spūdas, R.D. 
Puteriai, J. Poška, L. Klimas, J.D. 
Lelis, R. Mitalas, V. Kulikauskas, 
J. Gaižutis, A. Dziemionas, J. 
Šergalis, M. Stechyshyn, dr. S. 
Dubickas, S. Naumus, V. Seniū
nas, R. Kaknevičius, J.R. Žiūrai
čiai, M. Chrolavičius, R.V. Šiau
čiuliai, V. Šniuoli~ R. Gelež~ū
nas, A. Mikšys, V. Simkus, Z. Zi
linskas, L Paškauskas . 

Garbės prenumeratą atsiuntė: 
$75 -A.J. Budrys; $70- V. Grušys, 
K. Stankus, K. Stirbys, B. Sapijo
nis, B. Stončius, H. Stepaitis, dr. 
R. Kraiučiūnas, G. Senkus, R . 
Choromanskis, J. Vingelienė. 

Nuoširdus ačiū už paramą 
lietuviškai spaudai. Dėkojame 
garbės bei rėmėjo prenumerato
riams ir visiems, kurie, siųsdami 
reguliarią prenumeratą prideda 
ir auką. 



JUOZAS (JOSEPH) NORKUS 
Re/max West istaigoje 

ilgiausiai dirbantis agentas 

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

Rf_Mll( 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~ 

DENT.A.L C:::.A.RE 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

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

Tel. (416) 763-5677 

RF~ttc 
Realtv Specialists lnc.[B 

lndependentfY 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 

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 

TORONTO LIETUVIŲ PENSININKŲ KLUBAS 
RENGIA EKSKURSIJĄ Į "NIAGARA FALLS" 

birželio 28 d. nuo 9 v.r. iki 6 v.v., vvkstame iš "Vilniaus rūmų" 
KELIONĖS PROGRAMA: 

•Laivas "Maid of The Mist"• Casino ir pietūs• 
+"IMAX" kinas ir "Parkway" užkandžiai• 

• muzika - Lilijos Turūtaitės • 
KAINA asmeniui $65, sumokėkite administracijai savaitę prieš išvyką 

Tel.: 416-762-1777 

IMMIGRATION 
D&G Europe Consulting 

421 Gilmour Street, Suite 201 
OTTAWA, Ontario, K2P OR5, CANADA 

Fax: (613) 730-7023; Tel: (613) 230-7207; 
Toll free: 1-866-311-4692 

Our email address: DandGEuropeConsulting@bellnet.ca 

Visit our website at: www.mycanadaimmigration.com 
ln 15 years of operation we have brought to Canada over 

1500 families of legal immigrants from 14 different countries. 
lmmigration authorities no longer deal with 

unregulated consultants! ! 
All members of our staff are bilingual Certified Canadian 
lmmigration Consultants, recognized by the Canadian 

Government and licensed by CSIC. 
Free evaluation for both main selection systems: 

Federal and Quebec. 
Skilled workers and Business immigrants, 

Work Permits, Student and Visitor Visas, Refugee Claims 
• Consultations in Teranto and Montreal by appointment • 

Pavasarinės parodos 
Dail. Kazimiero Manglico 

batikos darbų parodą surengė 
Anapilio moterų būrelis pavasa
rinio Šv. Jono lietuvių kapinių 
lankymo proga Anapilio parodų 
salėje š.m. gegužės 28 d. Parodos 
atidarymas įvyko gegužės 27 d., 3 
v.p.p. Šio darbštaus ir kūrybingo 
dailininko darbų paroda vis nau
jais kūriniais pasikartoja kas ke
linti metai. Šį kartą buvo išstatyta 
19 darbų. Prieš bet ką sakant, 
pažymėtina, kad beveik visi dar
bai per kelias valandas buvo iš
parduoti. (Vienas, dailininkui 
pačiam labiausiai patikęs Vėjas 
buvo neparduodamas). Išpar
duoti ne dėl to, kad darbai būtų 
pigūs (kainos 300-400 dol. ), bet 
turbūt dėl to, kad daugumai pa
tiko. Galima pabandyti spėlioti, 
kas galėjo patikti? 

Pirmiausia - paveikslai di
deli, gražiai įrėminti, ryškūs savo 
spalvomis, figūromis, įdomūs 
simbolika, ką nors sakantys, lais
vais potėpiais kuriama įsivaiz
duojamoji tikrovė, kur ir vėjas 
gali būti raudonas. Spalvų pluoš
tai, deramai tarpusavy susipynę, 
neramūs tartum judantys. Tu su
kurta gyvybė labiausiai ir patrau
kia akį. Bent taip man atrodė. 

KLB muziejuje tą pačią die
ną Krašto valdyba surengė Lie
tuvos nepriklausomybės 15-me
čiui paminėti vaizdų ir nuotraukų 
parodą. Išdidintos, per visą salę 
išdėstytos nuotraukos žiūrovams 
padėjo iš naujo prisiminti "dai
nuojančios revoliucijos" įvykius, 
Sausio 13-osios kovas ir aukas, 
nepriklausomybę atgavusios Lie
tuvos pirmuosius metus. Paroda 
buvo papildyta ir kitais Lietuvos 
nepriklausomybę atskleidžian
čiais rodiniais - pašto ženklais, 
pinigais, spauda. Iš pokalbių su 
KLB krašto valdybos nariais 
aiškėjo, kad proginės parodos 
bus ir toliau rengiamos, nes jomis 
susidomėjimas yra pakankamas. 

Snk. 
A.a. Edvardo Auštro atmini

mui pagerbti sesuo Irena ir Algis 
Žemaičiai Tėviškės žiburiams au
kojo $100. 

Visa išeivijos lietuviška spau
da sunkiai verčiasi. Reikia para
mos ir "Tėviškės žiburiams". Kas 
galite, paremkite juos auka, rėmė
jo ar garbės prenumerata, testa
mentiniu palikimu. 

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

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763·5161 

Fax: 416 763-5097 

Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas sioje srityje nuo 1987 m .. 
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~ ..,~~©$į.foi ARTĖJA 12-asis PLJ ~ 
~ . i KONGRESAS! ~ 
~ KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI IR ~ 
~ PAREMTI KONGRESĄ! z 
~ ATIDARYMO ŠVENTĖ ~ 
~ birželio 24, šeštadieni, Toronto Lietuvių Namuose ~ 
~ 6 v.v. - kokteiliai 7 v.v. - vakarienė z 
~ Bilietai: $65 - asmen iui, $50 - jaun imui Z 
~ DRAUGYSTĖS VAKARIENĖ ~ 
~ liepos 1, šeštadienį, Hamiltono Jaunimo centre Z 
~ 6 v.v. - kokteiliai 7 v.v. - vakarienė ~ 

~ Bi
1

iis:1~~EIKINlrn~ ~~liAFl,lsui ~ 
~ liepos 8, šeštadienį ~ 
~ Montrealio Šv. Kazimiero parapijos sal ėj e, z 
~ 3426 rue Parthenais Z 
~ 6 v. v. - kokteiliai 7 v. v. - vakarienė ~ 
~ Bilietai: $65 asmeniui, $45 jaunimui z 
~ e l. paštu info@kongresas.org. ~ 
~ BILIETUS ĮSIGYTI: + Z 
_,,,~ pas R. Vanagaitę Hamiltone tel. 416-904-1596 ~„ 

~////////////./././b 
Jaunimo kongresas 

Dvyliktasis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas (PLJK) tuoj 
prasidės! Daug yra suplanuota atstovams, kad galėtų pamatyti įdo
mias vietas Toronte, Hamiltone ir Montrealyje, dalyvauti studijų die
nose ir stovykloje. Bet svarbiausia yra supažindinti juos su visais 
kitais atstovais. Jau 80 yra užsiregistravę iš įvairių pasaulio kraštų -
Brazilijos, Argentinos, Urugvajaus, Vokietijos, Amerikos, Australijos, 
Danijos ir kt. Atstovai bus globojami visą laiką. Jų registracijos mo
kestis padengs autobusų, kurie juos vežios, maisto, susipažinimo 
vakarų, išvykų išlaidas ... 

Bet ne visi atvyksta iš pasiturinčių kraštų, todėl kongreso ruošos 
komitetas yra pasiryžęs sudaryti galimybes dalyvauti kongrese 24 at
stovams, kurie kitaip negalėtų atvykti. Kongreso rengėjai apmokės 
jų registraciją ir skrydžius. Jie uoliai dirba lietuvybei savo šalyse, bet 
ne visiems taip lengva ir ne visi turi tokias dosnias bendruomenes 
kaip mes! Todėl kongreso metu šeštadienių pokyliai-banketai 
Toronte, Hamiltone ir Montrealyje yra rengiami lėšoms telkti. Tai 
bus, kaip skelbime pranešama, atidarymo šventė (Toronto Lietuvių 
Namuose birželio 24 d.), draugystės vakarienė (Hamiltone liepos l 
d.) ir atsisveikinimo vakaras (Montrealyje liepos 8 d.) yra brangesni, 
kad galėtume padėti padengti užsienio atstovų išlaidas. Taip pat mes 
norim visiems parodyti, kad lietuvybė dar gyvuoja mūsų jaunime! Tu
dėl visus kviečiame dalyvauti, pabendrauti su mumis ir padėti tiems, 
kuriems buvimas kartu su mumis yra labai svarbus paskatinimas 
toliau veikti. Ir aišku, norim atstovams parodyti, kad Kanados lietu
vių visuomenė remia jaunimą ir jai svarbu, kad mes dar dirbam! Tai 
ateikite, dalyvaukite - prižadam, kad bus smagu! 

Iki kongreso - Tomas Jonaitis, KLJS valdybos pirmininkas 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė . 

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

(prie Evans) 
S avin inkas J urgis Kuliešius 

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 
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Anapilio žinios 

• Birželio 2, penktadienk iš 
Lietuvos kankinių šventovės Sv. 
Jono lietuvių kapinėse palaidota 
a.a. Alė Kerberienė, 85 m. am
žiaus, ilgametė mūsų parapijos 
choro narė. 

• Bostone mirė a.a. Edvar
das Auštras, brolis mūsų Gerojo 
Ganytojo misijos narės Irenos Že
maitienės. 

• Lietuvoje mirė a.a. Alesė 
Pajaujienė, pusseserė mūsų pa
rapijiečio Juozo Karasiejaus. 

• Lietuvos kankinių parapi
jos choras vasaros metu atosto
gauja. Todėl prašome Mišių metu 
visus įsijungti į bendrą visiems 
gerai žinomų giesmių giedojimą. 

• Gerojo Ganytojo švento
vėj e gegužės 27, šeštadienį pa
krikštytas Dovydo ir Saros (Mc
Aleer) Fraser sūnus Calvin-Will
iam bei Justino ir N atašos 
(Birštonaitės) O'Byrne sūnus Ri
ley-Michael. 

• Delhi lietuvių parapijos vi
suotinis susirinkimas įvyks birže
lio !O, šeštadienį, po 3 v.p.p. Mi
šių Sv. Kazimiero šventovės salėje. 

• Sibirinių trėmimų minėji
mas Delhi apylinkėje bus birže
lio 17, šeštadienį, Šv. Kazimiero 
šventovės salėje tuojau po 3 
v.p.p. Mišių. 

• Anapilio knygyne jau gau
ta Lithuanian Heritage žurnalo 
gegužės-birželio mėnesių laida. 

• Mišios sekmadienį birže
lio 11: 9.30 v.r. už a.a. Reginą 
Bražukienę; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėje birželio 11, sekmadienį, 2 
v.p.p. už Kusinskių šeimos miru
sius; Delhi Šv. Kazimiero šven
tovėje birželio 10, šeštadienį, 3 
v.p.p. už a.a. Joną Dručkų ir jo 
šeimos mirusius. 

Išeivijos lietuvių klierikų 
studijų fondui $40 aukojo V. 
Cvirkienė. 

Chorų "Aras" ir "Daina" 
autobuse į Dainų šventę Čika
goje yra laisvų vietų, kuriomis 
norintieji vykti kartu gali pasi
naudoti paskambinant Vytau
tui Pečiuliui tel. 416 247-2221. 

CONSTRUCTION LTD. 

REMONTAI 
vidaus ir išorės; 15-os metų 

patyrimas; profesionalus, 
kokybiškas darbo atlikimas. 

Perkant ar parduodant 
namą verta paskambinti 

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

Prisikėlimo parapijos žinios 
• Praeitą sekmadienį per 

10.45 v.r. Mišias, giedant "Vo
lungės" chorui, vysk. P. Baltakis, 
OFM, suteikė Sutvirtinimo sak
ramentą septyniolikai parapijos 
jaunuolių. Sutvirtinimo sakra
mentą priėmė: Lukas Byra, 
Justinas Degutis, Daiva Didžba
lytė, Saulius Grybas, Matas J ag
lowitz, Adomas Kuliešius, Da
nielius Kuliešius, Magda Kuli
kauskaitė, Andrew Moulton, 
Aras Pabedinskas, Raminta Pet
rauskaitė, Michael Pylypiv, Aras 
Repečka, Veronika Sriubiškytė, 
Anton Wasowicz, Aivaras Žabas 
ir Evaldas Žabas. 

• Padėkos pietūs parapijos 
jaunimui, kurie priklauso parapi
jos vaikų chorui ir tarnauja Mi
šioms, įvyks šį sekmadienį, birže
lio 11 po J0.45 v.r. Mišių parapi
jos salej. Siuo renginiu parapijos 
taryba nori pagerbti jaunuosius 
parapijiečius ir padėkoti jiems už 
gražų dalyvavimą parapijos 
gyvenime. 

• Birželio 5 d. palaidotas a.a. 
Mečislovas Trečiokas, 84 m. Pa
liko brolį Vytą su šeima. Bostone 
mirė a.a. Edvardas Auštras, Ire
nos Žemaitienės brolis. 

• Pakrikštyta Flora Anne, 
Tomo ir Pauline Bacevičių duk
relė. 

• Šį sekmadienį bus daroma 
trečia ir paskutinė rinkliava 
Toronto arkivyskupijos "Share
life" vajui. 

• Sibiran ištremtųjų minėji
mo ekumeninės pamaldos, kurias 
kasmet organizuoja Baltiečių 
federacija, o jas atlieka baltiečiai 
dvasiškiai, įvyks š.m.birželio 14 d., 
7 v.v. šios parapijos šventovėj. 

• Visų parapijos tarybos na
rių susirinkimas, kuriame bus pa
siskirstyta pareigomis, vyks birže
lio 13 d.,7.30 v.v. parapijos patal
pose. 

•Naujas įstatymas, liečiantis 
rūkymą, išleistas Ontario val
džios, įsigaliojęs nuo š.m.gegužės 
31 d, leidžia rūkyti tik už devynių 
metrų nuo viešų pastatų, kur gy
vena ar renkasi žmonės. 

• Mišios sekmadienį, birže
lio 11: 8 v.r. už a.a. Rosemary 
Hager; 9 v.r. už a.a. Erlindą Lo
rente; 10.45 v.r. už gyvus ir miru
sius parapijiečius, už a.a. Ireną 
Jurkienę - 26 met., už a.a. Albiną 
Grigaitę-Lukoševičienę; 12.15 v. 
d. už a.a. Joną Šimkų. 

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

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

Kun. Jonas Šileika (kairėje), OFMt. savo primicijose Toronto Prisi
kėlimo šventovėje š.m. gegužės 7 d. Salia - kun. E. Jurgutis, OFM, ir 
kleb. kun. A. Simanavičius, OFM Ntr. R.D. Puterių 

Išganytojo parapijos žinios 
• Ateinantį sekmadienį, bir

želio 11, 11 v. r., pamaldos įvyks 
parapijos metinėje iškyloje Cen
tennial Parke, Etobicoke. 

• Praeitą sekmadienį Sek
minių pamaldose buvo konfir
muoti: Robertas DraudviJa, Arija 
Skilandžiūnaitė, Daina Simkutė 
ir Angelė Sinilaitė. 

• Ūkvedystės komitetas ren
kasi birželio 13 d., 7 v.v. šventovėje. 

• Kanados baltiečių federa
cija ir KLB krašto valdyba kviečia 
visus dalyvauti metinėse sibirinių 
trėmimų minėjimo ekumeninėse 
pamaldose birželio 14 d., 7 v.v. 
Prisikėlimo parapijos šventovėje. 

Lietuvių Namų žinios 

• Š.m. birželio 4 d. LN sve
tainėje pietavo 120 svečių. 

• LN valdybos posėdis -
birželio 21 d. LN seklyčioje. 
Labdaros valdybos posėdis - bir
želio 28 d., 7 v.v. Slaugos namuose. 

• Kultūros komisija platina 
vaizdajuostes. Norintys jų įsigyti 
prašomi kreiptis el. paštu vkul: 
nys@hotmail.com . 

Slaugos namų žinios 
• Slaugos namams Valentine 

Indris aukojo $500. SN komite
tas dėkoja visiems už aukas. Jos 
priimamos Toronto ir Hamiltono 
kredito kooperatyvuose arba 
siųsti tiesiog adresu: Labdaros 
fondas, Lietuvių slaugos namai, 
1573 Bloor St.W., Toronto, ON 
M6P 1A6. 

Maironio mokyklos žinios 
• Dėmesio, tėveliai! Malo

nėkite sugrąžinti užpildytus re
gistracijos blankus, jeigu dar to 
nepadarėte. Vaikai, gimę 2002 
m., galės lankyti jaunesniųjų dar
želį. Pamokos prasidės š.m. rug
sėjo 16 d., 10 v.r. Mokyklos pava
dinimas - "Our Lady of Peace", 
adresas - 70 Mattice Ave. (prie 
Bloor ir Kipling g.) 

• Maironio mokyklos iškil
mingas mokslo metų užbaigimas 
įvyks Prisikėlimo parapijos patal
pose birželio 9, penktadienį, 6 
v.v. Bus Mišios, diplomų įteiki
mas, programa bei šilta vakarie
nė. Kaina - $30 asmeniui. Vai
kams (7-16) - pusė kainos. Bilie
tus platina Kristina Dambaraitė
Janowicz, tel. 905 602-9231. 

• Jei norėtumėte mokyto
jauti Maironio mokykloje, dėstyti 
dainavimą ar kanklių grojimą, 
kviečiame pristatyti savo "curri
culum vitae" vedėjai V. Zubric
kienei mokytojų kambaryje bir
želio 10 d. 

• Paskutinė pamokų diena -
birželio 10 d. (tik iki 11 v.r.). Pra
šome atvykti ir atsiimti naujai iš
leistą mokyklos metraštį! Zivilė 

CLEAN FOREVER. Valome kili
mus, 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. 

nr M.At..V: FOUR SEASONS 
IU'//'r'U~\.; REALTY LIMITED 

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

Parduodant, pe rka nt 

~~;llllift ar tik dėl in formacijos 

apie namus, vasarna
miu s, ūkius , žem es 

Wasagos, Staynerio ir 

Co llingwoodo apy

linkėse kreipkitės į 

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

Ji mielai jums patarnaus. 

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

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

~ MONTREAisms 
Aušros Vartų parapija 

Aušros Vartų šventovėje Sekminių Mišias birželio 4 d. atnaša
vo ir pamokslą pasakė kun. Izidorius Sadauskas, SDB. 

Aušros Vartų parapijos choras birželio 25 d. pradeda vasaros 
atostogas. 

KLK moterų dr-jos Montrealio skyriaus susirinkimas birželio 
4 d. praėjo labai sėkmingai. Tai buvo savotiškas narių ir pagalbi
ninkų bei rėmėjų susitikimas dėkojant už gražiai praėjusį Velykų 
stalo renginį ir sklandų darbą per metus. Susirinkimą malda pra
dėjo pirm. D. Staškevičienė, sekretoriavo H. Lapinienė, praėjusio 
susirinkimo protokolą, priimtą be pataisų, perskaitė R. Brikienė. 
Apie finansinę būklę pranešė ižd. L. Dainienė. Susirinkimo metu 
Vaiko tėviškės namams suaukota $130. Susirinkimas baigtas valdy
bos paruoštomis vaišėmis. 

Sibirinių trėmimų prisiminimas ir Montrealio Jungtinio cho
ro koncertas Atsiliepk daina įvyks birželio 18 d., po 11 val. Mišių. 
Aušros Vartų parapijos salėje. Trėmimams prisiminti paskaita bus 
prieš koncertą. D.S. 

Vaiko tėviškės namams aukojo: $50- l. Mališka; $25 - D. Staš
kevičienė; $20 - J. Adamonienė, J. Blauzdžiūnienė, G. Kudžmienė. 

Dėkoja - KLKM dr-jos Montrealio skyrius 

Šv. Kazimiero parapija 

Šv. Kazimiero parapijos choras pradės vasaros atostogas po 
šv. Mišių birželio 25 d. Parapijiečiai dėkoja chorvedžiui A. Stanke
vičiui, chorui ir svečiui solistui A. Kebliui už gražias giesmes, ku
rias girdime kiekvieną sekmadienį. 

Sekmadienį, birželio 4 a.a. Elizabeth Ruzgaitis Moore mirties 
atminimui, jos krikštamotė Albina Astrauskienė su Albina ir Jonu 
Zienkais paru9šė kavutę po šv. Mišių ir paaukojo surinktus pini
gus už pietus Sv. Kazimiero parapijos šimtmečio minėtuvių komi
tetui. V.L. 

Šv. Kazimiero parapijos kėgliavimo (bowling) čempionai per 
visus 2005-2006 metus buvo Stan Bardo komanda; 111-čias iš d. 
Harold Celtorius, kėgliavimo komiteto narys, įteikęs jiems trofėją 

Ntr. N. Šukienės 

ADAM<>NIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOKE ST.E „ SUITE 555. M ONTREAL. 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 

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

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

Dalis Otavos "Arijos" choristų "Great Glebe Garage Sale" gegužės 
27 d. prie savo prekystalio. Nuo 7 val. ryto iki 3 val. p.p. tūkstančiai 
žmonių vaikštinėjo šiame Otavos miesto rajone ieškodami naujo
seno turto. Visas uždarbis skiriamas padengti kelionės į Dainų 
šventę išlaidoms. Nuotraukoje - choristų marškinėliai "Arija" 
Ottawa, Canada su šventės emblema Ntr. R. Verbylos 


